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nież poważną poprawę
zwyci~zcy spod Racławic sta11ie
trzenia wsi w artykuły inwesty- p1e!'wszą serię poeisków ra.kieto- szycb pocisków tego typu :i>rzewl
oraz
„Nike„llerkules"
typu
w;ycb
Jata,
dwa
?.a
dopiero
jest
dziany
znowu na swoim dawnym miej
cyjne. Do·stawy cementu, prela144 wyrzutnie dla tych pocis!<i1w.
obecnie 150 oficerów I żołnie
11cu - na Placu Wolności!
brykatów budowlanych. wapr.a Ja.k stwierdza dziennik „Der Mit· już
rzy zachodni-0-niemieckiej BunM.
1 szkła okiennego, wzrosną od
deswehry przechodzi w Stanach
Zjednoczonych odpowiednie przeJ.O do 20 proc. Wies otrzy!T'a
Dwuzn„cznie brzmią
szkolenie.
również o 13 proc. więcej marównież zape\vnienia l\iinisterstwa
szyn rolniczych.
te niekonieczrakiety
Iz
Obrony,
nie muszą być z"opatrzone w gł;>
W roku 1959 liczba praco·wni\vice atomo1vc, skoro jednocześnie
ków zatr•1dnionych w handlu
rze.::zoznawcy ministerstwa stwiet'
o 18 tys. osób.
się
powiększy
dzają, ie n<>,voczesna o-brona prze
w St()sunku 1'.>
też
Wzrośnie
ciwlotnicza nie Jest mozliwa bez
r.rzewidywanego obrotu tundusz
W
zastosowania broni atomowej.
plac, pozwoli to więc na stw:>typu „NikcPonieważ pociski
WARSZAWA (PAP). 5 'bm. par
nieruchowym;tgają
Herll.ules"
r?enie korzystniejszych warunLONDYN (PAP). Premier Związ·
lców materialnych dia praCQW- ku Radzieckiego N. Chruszczow mych w~~rzutni, już wkrótce ma tyj.ny aktyw stolicy zebrał się
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„L-19", rozbiła się w dniu 3 grurozmowy w sprawie ?.aknpu w święc<me upa.mięt.n.l.enilu 40 roczdnia po przekroczeniu granicy
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zamierza wystąpić o rewizję klauma dlu przeznacza się kwotę lC mieuropejskieg~
dług czasu
wym futrze) powitali przedst.awi zul układu brukselskiego, zakazuz Przylądka lionów rubli.
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PARYŻ (PAP). rzają.cy do utn:zyrnania ;ia wszelpopał"cia mieli wspólpraco- tym odbył-0 się plenarne posieczy
ł.e
In.,
m.
stwierdza
Rezoluc.la
ka cenę A1g>ien1 w gralllieach Francuskiej Partii Komunistycz- prawa bilansu płatniczego z kra- strony zainteresowane sprawą Cy-1 wać z rządem są bardzo nikł~, <lzenie Zarządu Głównego ZZ:&I.
kapitalistycznymi.
ja.mi
bm.
21
odbyć
się
maji:,eych
w
nej
pańsbwa francuskie~. Po wyzwona którym m. in. p<>djęta została
Według założeń planu na rok pru będą ~ont~nuowaly .wysiłki •1iezmiernie nikłe" - powiedznał nchwala o ustanowieniu
złotej I
leniu Maro·ka Algieria jest bo- wyborach prezydenta Francji bęcelu .,.;1ągnięc1a poko.1owego, w toku obrad przywódca SFIO. sr<>brnej odzna.lt.i 7,wią,:.l,rn oraz
oWlem jedynym nalężący;n do Fran dzie Georges Marrane - mer Ivry przys:r.ły, nastąpić ma poważny w
d
·
·
,
.
sprawifl11Jlwei
demokratycznego
ej! te<reinem. przez który m<>ima sur Seine, b. deoputowany i sena.- \vzrost obrotów 1na~zynami i u- i;n rozwią.z~nia prni>lemu cypryj- Guy M'O·llet. Ktory brornl J~ - mówiono zadania zwi~.zku w _.
o ponad ' 16 proc.
ruro·ei:-'I~ tra~ tor Sekwany, b. minister i wice-[rządzeniami przeprov.·aid:zić
.roł>clUlicQA
mor.zadUe
a,
Gaulle
de
i:en,
au·torytet.u
nak
NZ.
Kartll
z
~odnie
skif!lóo
;i>rzeiwodni~ Ra.dJ' ReJlllbliki. po ila'Onill illuwrl.li i Drawie 11 I
tuJ~y n~tę sahairyj>Ska.
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,JJantar''

W Warszawie i Paryżu

Znaczny wzrost obrotów

otwarto jednocześnie wystawę

17 proc. naszego eksportu do NRD

życzu i dziele
Marii Skłodowskiej-Curie

o

stanowią

maszyny i

urządzenia

WARSZAWA (PAP).
W wy- płatnościach na rok 1959. Proniku toczących się w atm06fe- tokół 206tal zawarty w oparrze
:przyjaźni
i wzajemnego ciu o wieloletnią umowę han5 bm. w Mureum Techniki w i tego samego dnia w Paryżu
z.rozumienia
rokowań hancllo- dlową na lafa 1958--1960.
War.sza.wie otwarta została wy- w Palacu Wynalazków otwata
wych między delegacjami rzą · Głównymi pozycjami w imstawa pn. ,,Maria Sklodowska- została identyczna ekspozycja.
dowym.i PRL i NRD, które od- porcie z NRD są:
surowoe :L
Curie i Piotr Curie - ż~.ie i· Inicjatorami obu wystaw
są
były się w
Warszawie, z.o.stal materiały dla potrzeb przemydzieło". W tym samym cz.asie polski i francuski komitety do
podpisany w dniu 5 bm. prosłu, roln:idwa i rzemiooła, maspraw UNESCO.
l tokól o w-j!lrianie handlowej i szyny
i urządrenia oraz :pr:z,eW czasie uroczystości otwar- Do portu gidy6sl1'dego wpfyri'iysJowe artykuły konsumpcyjcia wystawy przemówienia wy- n14l uowy holownilk ratownine. Podkreślić należy poważny
w.y
Pol9kiego Ratownictwa.
głosili: przewodniczący Polskie- o 30 prooen t w porównaniu
go Komitetu do spraw UNESCO Ok.rębowego „Jant~'lll'". Hofowz br. - wzrost importu maszyn
amb. Stefan Wierblow.ski i niik będzie nie tyliko na.jwięk
i urządzeń. Obok importu traS'eylD
t-ego roo7,aju statkiem
zastępca dyrektora francuski~go
dycyjny.eh surowców i artykuna Bałty.ku (1200 BRT, pon.ad
ośrodka
badań naukowych łów
chemicznych,
notujemy
Pierre Drach, który powiedział 38 m dlu.g<J\Ś1li), a.le n.a.leży U.kW7...rost dostaw nawozów 67ltuC'zże do na.jlba·rd"Liej nowQc:besm.
in.:
„Rodzina
zalorżona
przez
PRAGA (PAP).
w ostatnich
5 bm. - w 28 dniu procesu Erl- go własnej Inicjatywy pisemnym nych i brykioetów z w~gla brudniach przekroczył granicę czecho Piotra i Marię Cur:e jest w hi- nych sta.tków ratownfozyoo. cha Kocha, przez cały czas roz- oświadczeniem w ambasadzie poi- natnego. W ramach dostaw arsłowacką od strony Bawarii 21-let storii
nauki przykładem
bez „Ja.u.tar" ma d06kona.łe wypo- prawy przed pulpitem dla świad - sklej w Berlinie.
ni Dietrich Bit2:er, żołnierz za.cho precEdensu. Wspólnie z Ireną sażenie nawigacyj-ne i ratow- ków stał przybyły z NRD Paul Na tym sąd ogłosił przerwę w tykułów konsumpcyjnych podnio-nlemleckiej
Bundeswehry.
ważnie wzrasta ilość znanej i
nPC'MI, m. :iin. sp-ecja.lne ka.ta- Brcdlow. Zezna.niami swymi, któ- procesie do 8 bm.
Bltzer oświadczył, że ?..muszony i Fryderykiem Joliot-curie <>- pu;J,ty co wyrmieamia. linki re trwają ju;; trzeci dzieli, bardzo
wy6oce cenionej u nas w kraju
był opuścić kraj,
gdyż nie może trzymała w ciągu 30 lat 4 napowainie obciążył on l~ocha. Nic
bielizny bawełnianej. W grupie
(r-outld),
a
takre sii•rzęt d·o więc dziwnego, że za.równo obroń
się pogodzić z obecnością amery- grody Nobla.
Jwnsumpcyjny.ch towarów prr:-z.ekańskich wojslt olrupacy.inych na
n·u.r'lmwania na wielkich g!.ę cy Jak i sam osl•arżony zasypyWystawa
pt.
„Maria
Sklodowterytorium NRF ora:i: z utworzemys.Jowych
trwałego
użytku
b4)kcściach. W st-0c'lllli angiel- wali sw!a.dka lawiną pytań, zmie~
niem armii zachodnio-niemieckiej, ska-Cur:e i Piotr Curie rzających do podważenia jego zepoważne
pozycje
stanowi:
w której ltierownieze stanowiska cie i dzi.oeło" obejmuje pięć skiej wykańcza. sioę c•becnie znań.
sprzęt motoryzacyjny (1100 Eadrun teg-0 rodzaJu ,iedncmtkę
zajmują byli generałowie I ofice- działów.
NaJ więcej pytań zadaje oskarmoc-hodów
osobowych
marki
rowie hitlerowscy.
rwtownim:14 ta.kw prz.eqm,a- żony, który ,Jest przy tym zdener
P-70 i „Wartburg"), rowery, 20
Bit'Zer zwrócił się do władz czePierwszy z niC'h zapoznaje z C7l0llą dla. Polskiego Ra.tow- wowany i nie może się opan<>wać.
ehosłowaekich z prośb14 o udzie- drogą życiową Piotra Curie do
I dlatego chyb:i w jego ośwJadcze
niclwa Okręt.owego.
W woj. k!rakoWl!l~.m zdarzy- tys. motorowerów, B tys. molenie mu azylu.
zawarcla małżeństwa z Ma!rią Na ~: sta'f,ek ,,Jantar". nla.ch co chwila powtarzają się ły isię ostatnio
dwa wypadki tocykli i inne znane na naszym
~•zeczące
sobie
na"'-zaJem
stwierSklooowską
oraz
badaniami _
rynku wyroby przemySo1u prekolejowe.
dzenia.
naulroWYffii
UCZ'Olleg<>.
Drugi
elektrote0hniczne.o,""O
P<>ciąig z<lążaja,cy z Jerzówki cyzyjnego.
Gdy
wszystkie
oświadczenia
i
obrazuje życie Marii Skłodow
„argumenty" nie robią wrażenia do Wolbromia wpadł na Il".a- (3 tys, teloewizorów) itd.
skiej również do chwili zawarna świadku, lttóry spokojnie po-d- newrujący pocil\g towarowy
na
W eksporcie obok d05taw
trzymuje swe poprzednie zeznacia małżeństwa.
nia, Koch sięga do innej - stoso- .stacji Wolbrom. Przy zderzeniu WGgla kamiennego i brunatneTrzeci. dzial obrazuje wspólw:mej już klłkalcrotnie w czasie uleglo rozbiciu lub wykoleje- go, k.oksu, cyn.J.:ów i choemika•
ną drogę małżonków Curie od
procesu - metody. Mówi o tym, niu 9 wa.gonów, a kierownik liów Węgiel
brunatny
odgrywać
poważnioe zw;ęJmwno
jak „głęboką tre>ską" napawa go
będzie coraz więkis:zq irolę w dnia ich ślubu aż do tragicz„Stw!erdz!tl'tl, t.e j·esite<m a!lltyko fakt, iż przed sądem zeznaje czło jednego z pociągów Felilra Ju- ·aooortymoent polskich maszyn i
nej
śmierci
Piotra
Curie
w
nasz.ej gospodaroe.
mumistą, po.!skim pohlty<kiem pra- wiek, którego słowa uważa Olll za dorecki dozna! ciężkich obra- urządzoel1. kh dootawy zwięk
1906 r .
w1cawł'm i przed V\"Ojną
byłem fantazję i wynik „e>dpowledn\ego żeń, w wyniku który.eh zmarł. szają się pra.w:Oe dwukrotnie w
Wystepująoe w
Polsce z!oża
Dz:ial czwarty zapoznaje
z c>Uonk1ern wlaóz nSJCZelnych Stron przygotowania". n:och sldada przy Drugi wypadek m:ial miej.s.ce .stoounku do roku b:eżąc.e-go i
węgla brunatnego
oblicza się działalno.ścią M<lrii Curie Skło nl•C>t.wa Na!t'<>clowego za.kazain~·go tym wnloskl o odroczenie rozpra
szacunkowo na ok. 38 mld 1>l>n. dowskiej Po śm:erct jej męża cl.ziś w .PoJsce, je.stem pJ.Sarzem wy, powołanie na: świadl<ów hit1e na nie strzeżonym przejeźdz(e stanowić będą 17 proc. calego
katolickhm i od Lat 1~ ·przebywam' rowsklich g1meral6w Mllllera ! trasy Rabsztyn - Olkusz, gdzie naszego eksportu do NRD.
jako emig>ra:nit poUtyczny w Lon- welsa oraz swego adiutanta kpt.
Plan wydobycia w tym roku do 1934 roku. O.staini wreszcie oynie.
J>Oci<\·g osobowy wpadł na trakJak wynika z uzgodnionych
Moją
jedyną w.tną z Lentza.
'WYOOSl. 'l',4 mln ton. W 1965 r. nosi tytuł: „W służbie czl:owie- Pl11n~tu W!Ldzenia stancl'\vl:ska zaj- Po tych oświ;idczeniach oskar- tor. Kierowca traktora .szc:zęśli- lkst, wart.ość obrotów .towaro-kopalnie
obecnie istniejąoe i ka". Jest to nioejako przegląd me>\\a'7le>go przez P· Reece - JeSił: żo.nego zabiera głos prok. Smoleń wie ocalał „lądując" na bufo- wych i usług wzrośnie w roku
stanowiący.eh
na.stęp-- tio, ~~ będą; polsk1m P.aitriotą chc!l ski,
nowozbud.owane będą musiały odkryć
s~wierdzając, że Koch nie T2le l<>loomoB\wy.
przyszłym w porównaniu do
<l.Q>.-t.arczyć
gospodarce na.rodo- 6'tw0 prac Mari.i i Pimra Cu- bro ć P0Lk1 !"rzoo nu~b.e~1eci;e11 pierwszy raz pozwala sobie na
W obu przypadkach komisje wartooci przewidzianej na rok
r:~ -il'l'O'Wej zaborczości niem.ee nieodpowiedzialne prowokacyjne
wej ponad 27 mln tom..
Naj- rie~
a. J
oto fragll?-"".1t li.stu poi- wystąpienia. Prokurator podkre: DOKP :przystąpiły do wykry- bieżący - o ok. 13 proc., przewiększe wydobycie ok. 17
skiego a'l.ttora„ mlą.:ziki pt. ,„Polan<! śla przy tym, że świadek Brcdlow cia przyczyn i winnych wy- kracw.jąc
poważnie
założenia.
and Gemnany Jędi.v;eja Glern:ychaz wezwany został na rozprawę przez padków,
mln ton - planu je się w za,..
trzyletniej umowy handlowej,,LtS'llilięte(j llll·oo~no z bLbho1eln polska Generalną Prokuraturę w
g:ębiu turosrowskini.
Kon.gr:~ USA.
zwlązktt ze złożonym przez niego
W 1'iśc1e tym zaadre.s01Wanym do władzom polskim oświadczeniem.
Tutejwe zloża <>blian się n.a
WSZJ/IStkllch
,cwłol!llków
Ko~reGU,
zwracając się do Bred~:>wa proku
związku
ok. I mJd tun.
G~ertycti pro.e€1tuje pit"Zeciw decy- rator za.pytuje: czy I przez kogo
zJi sk.reślenla jE"Oro kslą'l:!l<ll rz; katailo- świadek został, jak to si<} wyraził
W dalszych latach wydobygu J:>~b1iotekl. ~~ca pol!skiego ~ut.o Koch, „spreparowany"? Paul Brecie węgla brunatnego w Polrl! Jest oclJpmv1edz.J.ą na przeun~1e d.low s.polrojnle odpowiada, że nie
me wyglowoo12.e przez czkm.,~a otrzymał znikąd b.dnych poleceń
sce przedstawiałoby się nastę
J<ongr<;su Carrola Reece w d:n\U ani w NRD ani tet w Polsce. Po
PRZEMYSf;
w poorównl>l'lLu z ub. ir. ~asy apująco: rok 1970 ok. 15 mln ton,
16 maJa ub. r. W pr.i:emó~eni.u wiedział jedynie to co jest mu
MASZYN ROLN;ICZYCH
l m<iwe eebull.:____~
a w 19'75 r. - 60 mln ton.
tym Reece 'WY'PO'W.lada? 511ę za znane i zgodne ze złożonym z JeWYKONAŁ ROCZNY PLAN
~
Wydziat I Nauk Społecznych p.rzyłą.czenlem po!s1ki.ch Ziem ZaJaik iJniorrnuje Zjedinoczeruie Pirze Ł
Węgiel brunatny wykorzysty- Polsk:ej Akademii Nauk oce;a- chodnkh do. Niemiec, dając wymysru Maisz:y.n Rolni'czy;ch, . podle· ·
dni C'h ~ bm w raz opi.nti a:ntypolska na.<;iaw.iogłe mu zakłacl~ wykonały togo[i
wany będZiie przede wszystkim
IllZUJe W
!8. ·ain
. •
nych i:>olityków amerykań.9.kich. , ......,....,...,...,...,.....,....,....,....,....,....,,...,..,_ l'OCZl!ly plan ip:rodukcji g'1oba1nej.
,
jako źródło aergij, elektrycz- Warszawie specJ
ą ses1ę nau„Usunięcie k.!;iążld z biblioteki
w ·
u
i 1
bT
ta.r
nej.
kową w związku 'Z 40-leciem - pisze w swym liście Giertychczyfyą~e nam~~y m~~\1a:
1
<>d:zylSkania niepodlegl<iści Pol Jest jawin:l"m po>gwaliceniern z.asaI\
rzędzi i sprzętu roLniczego za blll
W ·
dn'
· 7 dy W<>lnOOol słowa. W moojej prask-o 1.110 mln u. Przewiduje się,
0Il
··
Sol •
:p:oerwsz;yxn
lU JeJ cy postlzWHe<m S-<>l>\e za
~a.'d'!lltllie
1•
ŻEl do kofrca tego I'Qi',<eu :fabryki
trwania,
podcz.as plenarnych odem:.,z,eć caloks7;t;ałt wywO'dów p.
maiszyn irollniczych dadJZą jeszcze
obrad. wygłoszone ~ą <lwa Reece w pcnnocą a1rgum<ffitów na
dodaflk.ową proodukcję 0 rwa.rtości
referaty: „PuiJMyc-;me zróżnioo- lrulry historyC<ZJnej, g<>!;p()da.rczej,
m"1ędzynarodowe'1
ok. 1-00 mln z.t•
o-<e """"lec7eństwa ...,.!Jsikie"""' prll!Wll1e:i i po'lltyc:zme.1. Wydaje
W -~
~...„-.
„- się, że byroby rzeczą srus:Mtą, aby
„SZKOJ',A TYSIĄCLECIA"
w okresie odlbudlowy ~llwa Icsla7lka ta zosta·ła u.Qostępnii0111a
Komitet ł:,ódzkt PZPR zawiaZ 11'1.'ICJA.TYWY
polskiego" czlonka. rzec'Zy- publiJC7Jnoścl włamie tam, gdzie
damia aktyw partyjny, lekto••• J DZIADZIO HULA
WOLDE:NBERCZYKOW
z ltnLcja<tywy łóduJki.ego 1 WOl!e.
·
PAN
f
d
H
ka.
;wygros!ł swe
pr.i:ern&wienle
pam
rów
J
prele~entów
KŁ
i
KD
oI BABKA HULA
W1stego
pro· r
enry
Reece, tj. w Kongresie USA. Cho
W Dobiegniewie 'W'Oj. zi:elono- wód!zikiego Wyidziału H.:uJ.tury odraz zainteresowanych, że dnia
Jabłońskiego i „Walka o cha.- dZJI chyba w tym wypadku o noa]gó.rsame
n.a
terenie
byłego
Oflagu
były
się wczoraj pierwsze wO!fe-s.xu. br. o godz. IG, w sali KL
Szał hu·J.a-hoo-p ogarnął Włochy.
państwa polskiego w Slk:'l'011T1'lliejszy 'DOOtulat srnrawied1iII C Wo-1de:nberg odbyła się kon- !W6d2kle elimiinacj~ taficów towa(Al. Kościuszki 107, parter), od
Zwla.szcza. w Rzymie upraw.tanie ra.~
lata.cih
1918-1919"
doc.
dr
wości.
fereneja
A
jedn2!!k.
byłych
książka
jef1ców
m-01a
woltien
,rzysk•ch
w Łód-zktm Domu Kulbędzie się odczyt pt. „o a.lctual
nowego tańca nabiera cha.raik:teru
,
"""·'-'
.nie z.ostała dopUS2lCzona !Ila póbkl
berczyków, którzy podjęli decyzję tury. Uc.zootunczył'O w .rucłl 8 par
nych problemaeh w sytuacji
prawdziwej .,epi:demil". Co 12 mie Henry.Ka
ZieU.1':>1Uego.
l>l.bUoteki Kongresu. jako mO'tyw
budowy w tej miejscowości s.;oko- z miasta '1 woJeiw~a. wykonu
międzynarodowej",
który wyszkaniec Wiecznego Miasta upraPo posiedzeniu :plenarnym to- podamo przy tym wz.ględy ftnanły-pomnilka Tysiądecia.
jąc w program!" tance ww. s~an
głosi
red. Artur K-0walskl wi:>. hula-hoop. w sklepa,ch sprze- czyć
się będą obrady w sek- rowę .
N.ie wierzę w te w;;-,ględy.
Projekt ·i d'()kumen,ta.cja techlnicz d:airoowe (bango, walc wledenskl,
kier.
działu
zagranicznego
daje się dziennie setki obręczy.
cjach
gdzioe przewiduje
się Książkę
usu.ndęto
z bibliot-elld.. „Trybuny Ludu". Wstęp wol- na - ja•k postan.{)wiano - wyko- slowi'ox) i tańce Ameryki Łaclń
Duży odsetek
'
nans będą w czynlc społecznym slt!ej (ruanba, samba, Pa.sso<ioble).
·
amatorów hula'"
· li bo chciano s.tl!nmić mM głos w ny.
wyglosZJeIUe referaww ispecJa -,obron.le ~!•.ki przed ir.1•=zenia:mi
hoop stan{)<Wią lumie sta.rsl.
pvzez "'~chitektów - byłych jeii- W łóci21kich popisach t<ll!'.,et::Zców W-01d<ern.berga. „Szkola Tysiąc nych wz.iąl ucirzliał przybyły z Kra
stycznych,
lecia" w Dobiegniewie posiadać kowa pr-O'f. Wie•czysty, który od
KLĘSKA URODZAJU
będv.ie co najmniej 15 l.z.b lekcyj- S1le>regu la.t k•rzewi kultu.rę tańca
Z Sa.n Jose danoozą., że planta.
ny;ch, &ałę g1mnasty.C7Jną i gal:>illle- toiwanzys•łciego.
tol"Zy ko&tarilkaf1scy :zmlszczą część
ty nimkowe. W budynku 7.l!lajdzie
Ellnnl:na.cje uJatWl!llły znaoCZl?le u(4 procC'llt\ swych tegororenych
się te-ż odpowiednie pomies;z.czen.ie miejęt.nooci taincerzy, którzy po•
zbiorów kawy, wymoszących okona muzeum eikisponaitów i pamią- czyl!lili diuże po•s1tępy w czasie kli«> 40 tys. kv.--int.ali, aby dO'trzymać
tek P<> byłych jeńcach oflaigu.
ltumieslęe<z.naj zaJediwie nauk! pod
zobawi~.zań wynikających
z wakierunkiem instrU!kto.rki Bairbairy
szyngtofisklego porozumienia kaPawłlowsiklej. w łódz;k:i.m twnnieju
NIE BĘDZIE KŁOPOTOW
wowego.
gości:n.nie wystąpiła para taineczna
Z CEBULĄ
W Sam J-OSe O'Z!lajmiono w czwar
Cebula ołllroodzHa w br. oairw.o Kra•kowskieg1> D;>mu Kultu.ry.
Pop!oom p.n;ygJ.ądaJI się z udobrae. Dotychczas za.kupiono J e<j
tek, że przeszło 1.500 kwill'tall ka(Dokof1czenie ze str. 1)
m. iln. w Warszawie, Krakowie
~Mąż. Ale to cała historia. 45
tysięcy Ilon, a skup nie zos.tał in te.ros·CYWaitlie<m wLceprze<wo<ini~ą
wy wartości blisko 2 mln do.JaNa
ogół
poprawna
Gdańsku.
Kiedy
cy
Prezydium RN G. GórtowEk.i.,
pobraliśmy
się
wciąż
mójes=e za:końC7.ony. Kilka tysięcy
rów będzi:e użyte do użyź,nienia
na Marty Eggerth zaszokowala
- A co pant będzie śpiewać? wil: och, żebyś ty była Polką. ton ce•bulil - l!'la którą za grani~ą poseł J. Kcmonc>wJcz, kieTO'W.D<icy
Pól.
wydz>ałów
kultury ob. ob. Stefań
obecnych, gdyż wszyscy szyk.o- Będę śpiewała po francus- Dlatego zaczęłam się uczyć ..•
jcE.t wielu chętnych - wyeoks1i:mrczyk 1 Urbaóskll oraiz przedrjhwlwali się na rozmowę w języlm ku, węgiersku, polsku...
DZIECKO • OLBRZYM
- Slysz11łem, że podo!Jno wszy- tmvano do Anglii, NRF i Szwecji. ciNe
wyidziaołów
propagandy KŁ 1
angiels1kim lub niemieckim.
- Ale co?-.
stkie „dyskusje" małżenskJe prze WiękBze o 12 tyslQCy ton są taJkże, KW PZPR.
Uk.a.7JUjąca s!ę w Ałma Ata gaW
trakcie
załatwiania
formał-1
Wy,
dziel!.11Ilikarze
to
jesteśprowadza.cle
państwo
w języ. ku
W wyniku abliC2eń j'Ulry, w
zeta „SoejalL!'l!.y>czny Kaza·ch&tan"
paszporOO<wych i celny>ch cie diabły, o takie - przyfożyła polskim. Czy to prawda?
skład kt;órego wesz11 p.rzedsta/Wtzamieszcza
:to<tografi!ę
chłopca ności
~iele Mun. Kultury J Wyższed ~o
olbr7.yma, który mle-Jzka w kara- ucinam" krótką rozmClfWę z goś do czoła dwa palce. - Wszystko
- .„Dość, 2-e :zmam wszystkie
ły Teatralnej I miejsce zdobyta;skim obwodzie w połl>.L~lnio·-.vym
chcecie wiedzieć. No, więc będę najgorsze sl'.owa ..•
ła paTa łódzka Bożena Bobiń
Kazach,;tainlc. Ch10']llec te'l'l, mimo
- Skąd państwo przybywacie? śpiewała
Ravela,
Szuberta,
- Wspomniała pani o dzieska I J"1:zy Ziomka, wyróż.nienle
Iż ma dopiero 4 lata. waży 49 kg
- z Belgii, gdzie j.es.uze w '.'Marsz to/eoki" Mozarta, a tak- ciach, po Ile mają lat?
- Dantlela Nawrocka I Mariaai SaI pos-iada 108 om WTZJrostu.
czwa.rtek występowaliśmy w Alll- ze melodie operetk.ov,re l operodQWSlki.
' I r~ i li
- Jan Tadeusz ma 14 lat, a
Mirgali.m Nigmatulin, takle jest twerpii.
E!Lminacje O.<:ólnopols:kiego Tu.r
we, m. in. duety z „Wesołej Mariain Wiktor - 7. Chcieli ba;rbowiem inli<: i na7.lwi„,ko chłopca,
nieju Tańców Towarzysltich odbę
- Publiczność polska. zna pa- wdówki", „Pagamilllie~". „Cyga- dzo jechać do Polski. Możliwe
z łatwośeia -pod·nosi JO-litrowe wia
dą się w końou gruch.'"lia w Kra.ll:o
dro z wodą. Rodzi.ce Mir):(.allma nia, przede wszystkim z filmu. nerii" itd. Nie, nic już nie po- że przywiozę ich tu latem.
wie.
.
.
.
N'
·
RZYM
. W sobotę
odbęmają po 23 lat I po.„laidają n<>.r;mal Jakie filmy nakręcała pani ostat W1em ~eJ„.
Zap<>Wla>dał
rac h pan Pr'ZYJWJ<o<Wlimierz Sko- A t.eraz t a ki e t roc h ę rno z e dzle
się (PAP)
uroczystość
rozpoczęcoa
ny '11<-Zr-OSt i tuszę.
nio?
dzi.e i sam posłucha....
niedyskretne pyta.nie. - Którego po stronie włoskit>.j pracy przy czylas, .-ktar Pańs1lwowego Teatru
im.
Jaracza.
(lg)
- Kilka miesięcy temu skończy
- Rozmawiamy
juz
dobrą z tenorów uważa. pani za. na.jlep- drążenJu tunelu drogowego pod
SAMOCHOD ZA GR.OSZ
łam „Wiosnę w Ber'linie". Wkrót chwilę, a jeszcze nie zapytałem szego?
Mont Blanc. Tunel pod naJwyzoe
wystąpię
·,•/l"az
z.
mężem
w
fil
kto
był
pani
na.uezycielem
Języ- To oczywmt;e - mojego mę- szym szczytem E1iropy będ?Jie bu
Na brytyjsklm rynka samochoż:a...
<!<>wany jednocześnie od strony
dowym zanoto<wamo w tych dniach mie n.iemieck1In pt. „W połowie ka polskiego?
Formaliności zostały zalatwiO!lle Francji 1 Wł<>eh. Za. tr•.,,y lata to
nowy najniższy reko1·ct cemy na kwietITTia".
n-0we :połączenie drogowe między
auto. Jeden z mles:z.kańców Bams- Na. jak długo pani preyjc•
,
wobec czego artystka udała &ię obu krajami zostanie uruchomio!ey - Br<YWn. zobaczył na podlwó- chała do Polski i co by pani Wv1aś.
na
zasłużony
odp<>CTL}'IIl.ek
clo
hone.
rzu jednego z ht•""l.d•larzy starymi chciała tu zobaczyć?
.:1
telu. Na dobranoc :ros·taję obdaTunel pod Mont Blanc będzie
samochodami sa.moch6d z
roku
- Czasu pozosta.je mi niewdeBhtro Lódzktego Zespołu Po- rzony zaiproszaniem na dłuższą najdłuższym tunelem dr<>gowym
1933, na którym wl.f4ała ta.bliczka:
le,
l>o
J'uż
18
bm.
mam
k~~~ert
selskiego
WYJ"aśnia,
:l:e
nieobecromnowę
oraz.
.•
pożeaonaJnv.m
una
świec.ie: jego długość wyniesie
„Do sprzedam.a. Cena - I fart~~
„.... "···
11.9 km, szerokość 8,15 metra, zaś
hing"
(najmniejsza m()llleta a.n- w Nowym Jorku. Mój mąż to ność posłanki na Sejm PRL - śnllechem.
wys<>kość - 4,80 metra. Wlot no
g!elska).
stras2'Jl1y człowiek - zupelnie za Michaliny Ta.ta.rkówny-Majkow- Niech pan pamięta, ±e jeśli stronie włoskiej znajdzie si-i
pomni.al o tym występie zaipo- sklej na spotkaniu z wyborcami śpiewak za jectnym razem dużo wysokości 1.380 metrów nad pozio
Ponieważ mr Br<'.1W'll nos.ił zaw- wfadając koncerty w Polsce. Bę- Sródmieścia w dniu 4 bm. spo- mówi, to potem żle śpiewa. Wy- mem morza, a po stronie francusze
kieszeni mógł
jednego
farth!'l'.!ga de. więc musiała s.ama oobie ra- wodowania.bylat"""', iż,.,.,..ainiza....
ją.tek to mój mąż, kJtóry może mskoierzja-. 1•2113 metry nad poa;iomem
„na wszczęście",
n"1ychmiast
-„
kupić auto. Podatki i ubezpiecze- dzić. Co zrese.:tą c:z;ęsto mi sdę torzy, to jest Dzielnicowy Komi- gadać bez PTZe!"W)'..„
Rocznie z tunelu będzie mogło
nie były zapła·cone.
z.da.r.za„.
\ tet Frontu Jedności Na.rodu Lódź
Rozmaw1al J . Stefko
korzystać 250 tys. samochodów o·
Dotych<:7AIBOWY właścl.c!e·l samoChciałabym dużo 71W:iedz.i.ć. -Sródmieście - nie uzgodnili z
* * *
sobowych, 45 tys. motocykl.i, 20
chodu oświadczył:
„Nie miałem Nie wiem tylko czy mi się to l\f. Tatarkówną,
ani :r. biurem
W
godzinach
wiecrorny'Cih. t~s. auto~usó.w I 15 tys. sa.mocho·
już miejsca na ten samochód i uda, . J;o w c_ią@;ll
dni ma.m ~ Zespołu Poselskiego jej udziału pr.zybył także do WaJ:liWl.wY Jan ~ 1 ~ 1 '\!:;;;'i:ft~h. ok~~~!~i°~
musiałem się go pozbyć".
stąmc z pięcioma
koncertami, w powyisz1m spotka.ni.u.
Kiep~a,.
d6lll!>liró.W.
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i Piotra Curie
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Zołnierz zach-niemiecki

Zeznania Paula Bredlowa

po prosił o azy I

wytrąciły Kocha z równowagi

w Czechosłowacji

Dwa wypadki
kolejowe
w woj. krakowskim

Dziś i jutro

węgła

książkę
Giertycha

Spór o

brunatnego

Sesja naukowa PAN

w

z 40-leciem

odzyskania

niepodległości

SZMERY----.

tacJa'
o'dzka reprazen
l
l k.

Artur Vowalsk1"

ki

kna ogo
k ursno po s

o sytuaci•

lanców towarzyskich

w Krakowie

-=-SW/ATA

I

ni~ecik!!lni''.

~-------'-'''-

Martą Eggerth

5 minut

w chwilę po wylądowaniu na Okęciu

il

poJszczyz-1

-

Rozpoczęcie

ciem.

budowy

tunelu

pod Mont Blanc

n1enie

na

„...

11
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Na Kasprowym Wierchu„.

Wywiady ,,Dziennika"

a jak w CSR

Jak u nas

Na temat zwalczania alkoholizmu mow1 prof. Karel Kaci
I

Jak już doino.s.i.liśm.y, w Lodzi gościł prof. dr Karel Ka.tł.
Oprócz funkcji dziekana Wydziału Leka.r&ltiego Uniwersytetu
im.
.Karo;.a
w Pradze, posia i przewodniczące.~o
komisji .zdrowia w parlamf'..ncie, prof. Kacl pełni również
fu.ntkcję przewodniczącego Cen
tral.nego Komitetu· Praeciwa.Lko
holowego.

- Zanim przejdziemy do zagadn.ienia

alkoholiz:mu,

może

ua wstępie powie pa.n czytelnj-

kom „Dziennika", czy jest pan
w Polsce po raz pierwszy i od
kiedy?
- Przyjechałem do Wa=awy 22 li&topada. Zwiedziłem
już kilka. miast. W Polsce jest em po raz drugi. ·Widziałem
W air=wę przed wojną. W Lodzi natomiast jestem po raz
pierwszy.
- przyjecha.ł ·pa.n do nas w

Sytuacja w Operetce Łódzkiej
•
I ,,Krysia Leś n i cza n ka''

celu zaIJO'Ł11Mlia się z formami
walki z alkoholizmem. Czy ma
pa.n już jakieś spostrzeżenia i
uwagi?
-- Na J)<Jdstawie moich dotychczasowych obserwacji wy
daje mi się, że w Polsce problem alkoholi:z.mu jest <> wieli!
<-Jęższy
niż w CSR.
Mówiąc
nieco d~a1Styczrrie: u nas to jest
problem, u was - kl<CEJka. \V
Polsce jest wiece.i allroholu w
sklepach. W CSR nie sprzedaje się np. w ogóle sp'.rytusu.
Spirytus
jest
tylko
w
aptekach
na
receptę.
W
kawiarniach do
je:ln~,
e:o kieliszka rumu trzeba kuu~ć
jedną kawę. (Inna rzec.z, · Żt'l
niektórzy kupują 10 kaw i 10
rumów. Rum WY'pijają, a kawę ZIO!Eitawfa.ją). Na recepcjach
i oficjalnych bankiet.ach nje po
daje się u nas wódki, a jedynie mwo i rum .
Podczas swego pob:d:u w
Pl.'>L"'Ce ząpoznałem &ę z pracą
wielu placówek prz.ec-iv·~ lkoho
!owych i muszę stwierdzić, że
działalność an.tyalkol10lowa ;es;;
tu zakrojona na szerszą skale. niż w CSR. W as,z z3.iklad
leczenia odwykowego dla alko
holików w Glaz.ach. ba·~dzo mi
się po<l<Cba.
Za kilka tvi;odni
P':'ZyśJemy doń kog·oś od nas,
aby śledz'ć dalm:y je;;:o rozwój. Nie mamy też t;gkiego
in.st:vtutu bada,.v=o-nau1k<lwego
i ~z:koleniowego jak w Koahanówce.

Operetka Łódzka
ostatnio
!Zc.zcQólnie w akcie I i III z
czuciem elegancji stylu, injakoś nie ma szczęści-a d-0 kie
fanfaz11jnością tła aktu II.
teU;:ientni.e, ciepło, roz.w;dnie.
rowników artystuczny~h. BezKoloryt
bajkowy
operel,ki
Przustojn·y
EDW AfłD KAustan-ny kontredans
na tym
uzuvelnil.y dobrze skomponoMIŃSKI, nowopozyslvany do
stanowisku
spowodował
dewane w stylu i charakterze
Operetki. śpiewa.k Opery Lódz
zorientację w produkcji artyewolucje taneczne.
Ich pokiej, wprawdzie nie wyładostycznej. Odrzucanie przyjęmyslowość, wdzięk i ekspreCóż jesz.c-ze ~
W Polree powal alctorsko żaru. krzepkiej
znałem zna.k-cmt.ltego
cz·ow!etych uprzednio do repertuaru
syjność. włączone w rytm
i
natury Węgra. będącego wyka,
dr
Ma.rzyńskiego,
które>(o
utworóip, protekcyjna obsada,
atmosferę akc.ii przez doświad
marzonym
obiektem
uczuć
za.pcosHem do nas. aby przean.oażowanie
niepotrzebn11ch.
czonego i ambitnego choreoKrysi Leśniczanki. wokalnie
kazał nam swoje doświadcze
(instruktar baletu z Krak,ografa JÓZEFA MATUSZEWjednak zachwycał brzmieniem
nia z d?.iedziiny walki z alkou·a) i często zu.pel.nie nie wySKIEGO - który zespól ta- . w11borni1? wyszkolonego aloholizmem.
korzystywanych sil artystycznecznu
Operetki
Łódzkiej
su.
M<Y.te teraz p<>wfo nam
nych. (para wodewW.stów) przy
uchwycił zn-OWu w karby arty
JADWIGA KENDA. primapa.n, jakie instytuc,je na. t<>re1'Ó-u: noczesnym odsuwaniu wy
stycznego ładu - rywalizowa
d011na naszej Operetki, wynme CSR walczą z alkQh<Jłiz..
bitnych solistów od ról wlaśly o palmę pierwsze1istwa z
s1ępu.1ąc t.i.nn razem bez możmem?
nie dla nich najodpowiedniej
czyst.ą i bezbłędną interpretaliwości wieks.zego. popisu., jeszuch. wywołA./.o sprzeciwy
c.ią muzyczną bardzo melodyj
d1mic ch11ba dla uświetnienia
Przede wszystkim Cenkonflikty w zespole, a tym
nego utworu. Interpretacja ta
spek.taldu.
wniosła
da.nine
trałny Kmnitet Przeciwalkoh<>samym obniżyły temperaturę
jest niewątpliwą zaslugą kaswo1c1 dysfunkcji
1wmediolowy, którego p01$tulaty wYk<>pracy. Musiało się to odbić
pelmistrz-a
KAZIMIERZA
wej i wysokiego kun,szttt śpie
nuje Ministenstwo Zdro\vfa. Po
oczywiście
niekorzystnie
na
SKINDERA i dobrze zgranej
wac.zego w epi.zodycznej roli
ma.gają mu zgodnie z u.st'l.wynikach artystycznych.
orki[!stry.
_ .
ffrabiJl,11-. , Odtwa.wajac •.vO<{obwą antyailikoholową z 1948 roZdawalo sie wprawdzie, :!e
Nie na tym jednak koń.czą
nie epiwd11czna role CuaankU: ~· Miniiśtersbwo Spraw We
operetlca. .. D.::iewczę z Holansię walory tego a.rcymilego
ki. KRYSTYNA NYC-WRONwnętrznych. Ifa:ndlu Wewnętrz
dii'', ba1·dzo inter,esująco wywidowiska. Jer10 kaloryczność
KO ·•_tal_a sie tf.kj_e r10<Jną ['Qnego, Przemysłu Spożywczel(o,
st11wi-011a
przez
nieżyjącego
artystyczną
wzmocni/o
bo-·
dz;wu okras4 tv?.dowiska.
Soraw'edl!wooc'. Szkoln!ctwa.
;uż, ni.estetu. reżysera Tadeu- pactwo sprawnosci wokalnoFarsowa inknutac.ia 01>eretKuJt;ury, Ro1'nictwa, l!'inansów
sza Wolvw3k_iego aktonkiej.
ki w dosa-0.ni<? ustawionej Jea
Konh'oU, Pla:nowani::i'.
kuje OŻJIWCZ1J zwrot ku lepsze
WANDA
BOJARSKA
w r11katwru alówne.i damu dt1'o- (•eneral;na Prokura~u'!'a. Przed
Tymczasem widowisko
11lówne; roli Krysi Leśniczan
ru Tozrosla Ilię do U"1Jmiar6w
e:taw:iciele tych rn.inisten"tw i
m!l.%1/ezne pt. „Daj buzi, Kaki b11la
nieomal
idealnym
male110 majster~ztyku w bra~omisji, którzy 5ą ze mną te", mi.mo ciekawej insceniza
ucielefoieniem urod11 f. optywu.ro11mm w11cz•mie nktor~k;m
Jako pr-z.ewodiniczącym komicji Romana Sykały, padło na
mizmu młodości.
DojrzewaSABINY
GROCHOWSKIEJ
tetu - w ""talym kontakcie, mu
skt1tek dezaprobaty opinii pttjąca z każdym występem Mistrza ceremonii dworu upl~ szą przenieść wszelkie uchVl<iblicznej.
Zlożyly się 11 a to swoboda. pewnosc i delikat- stucznial nie:zdnwkouJ11m hu- ły CKP do swo:ch reoodów i
rozne
przyczynu.
Przede
ność ruchu sceniczner1o, szcze morem z. URBAJiiSKI. na.to- oczywiście je realizować.
wszystkim: natchniona utylirość i prostota slowa, nade mia.•t J. SIDOROWICZ przePoza tym poma.gają
nam
taruzmem. a pozbawiona szla
wsz11stlw zaś wrodzona murvsowal
trochę
/(raw.czuka
związikj zawodowe, L.iga Kochetnoścf. komvozycyjnej trans zukalność. czarujący qlos
dworskiego w natrętnym kob'et, Czerwony Krzyż ; zwrnpozycja szekspirowskiej kome
zaawansowana technika womitmie.
zek młodzieży. Prócz UKp są
· ·
1 d
komitety WOJ. ew<X:Wkie oo d·w~
dii, poza tym nie ?JrZ~Jstosok a l na. st awiaJą · m.o ..ą smesumie wdow-bsko muzycz
w takich miastach J"a•k np.~
wana d-0 zasięgu możliwości.
wacz
ne ?Jr>Winno mieć dlugotrwaPraha czy Bratyslava i pow1a. 7cę
, w rzę d zie r.a1 1epszych
Łódzkiej Operetki
adaptac1·a
so l istow.
lP ~owodzen1·e
;• ni·.e ....ędko
•--w
"""'e. W tej chwili mamv w
utworu. wreszcie · przupadkoces-arza
Józe.fa II
chyba ze.idzi.e z afi.sza.
CSR J 68 poradni przeciwalko- /
wy
zestatv
wylconawc6w,
odegrał LECH REDO z po~
MICHAŁ. ORLICZ
holowyich - w tym w Pradze!
Sta.lo
$ie
jasne,
że nie
uzbro;'011a.
w
zbnwcz" p r o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zapocząt-

~om.isja

m•.

w

„,

Postać

"

„

gram. arbitralna postawa kierownika art11stycznego Kazimierza
Poredy.
nie może
sprz11jać
szeroko
zapowiedzianej przez niego reformie
poczunań organizac')ljnuch i
artystycznych
w
l..ódzlciej
Operetce.
Dop;e?·o usfqpienie K. Poredy ::laoodzilo napiętą sutua
cJe.
Dalo się to wyraźnie odczuć w świeżo zaprezentowanej
operetce
wiedeńskiej
Georoll
Jamo
pt.
„Krusia
Le§niczanlca". R.eżyser JERZY
W ALDEN cmracowal to widowisko ze smakiem i e.•tet11cznq wrażliwością,
osadza1ac
tradycjo-nalnie
naiwny
schemat overetki w konwenc:Jach
lt1dowei
baśniowości.
Położvw•zy z tej racji akcent
na stronę wizualno-widowi.~ko
wa.
uprzyw!leiowal
śmiałą
aqresję
kolorów
w
kostiumach. · f
tel
' e ektnw-nej grze świa
lib~ot%alo k'bocząc na vklad
-w no
· sT l6_n1. ,domll.f!al siq
zar6
. . w t1
crotow. ja.k i unerwzen1a
ą 1JCh wątlców akcji
a także r>~elctóruch -postaci. '
KonceTJCJ°: Wa!dena _ iak
wnosić mozna
aktu
2
d~ż!1!.a ku zrealizowaniu11 jakie1ś. w 111 1'.iagmowanej nier;eczuwistoś~ w
"• .
oprawie
pia•tucznej. N1estetu. jednak sce
nooraf
ST EF AN
JANASIK
niewiele
znalazł
?Junktów
stvcznych z zamierzenfomi retusera. Mas111rność rc>alistycz
ne; lu>nstru.kc.ii
kłóciła iię

._

Ni~ _o~yczaJ?W

ta.k ch!:'>a nie . z_mien~o
życia.
1
_An,ghk.ow, ~a·~ teleWJZJa. DaJe się to za.uwazyc sr~,czegól.nie tera.z , gdy a.paraty telewi-zyj·ne
są tań57..e. Odbija. się to oorzywiście na
kina•l'h i teatrach. ZwlaszC'Za właścicieI".. kin skarżą się na spadek frekwen-

CJt.

Stajemy się p&Woli naa--Odem „niewol
nilków t-elew:i-zji"_
Przeciętna.
roo'Zina
ain,giel'llka nie spędza już ,,rieC00rów na.
p-0-gruwędee z przyjaciólmi, czy na 7.aba.wach
towarzySk..ieh.
Gdy
za.pada
zmierz.eh, wszyscy siadają na fotela.eh
i jak zaJti1p•notyZ<JWani pa.l'I'7.ą na mi~ają.cy ekra.n. Biada temu, kto przyjdzie
w oowied'lli.ny z butelką whisky 1>0d
pa-chą i z na.dzieją na we®O<le spęd'1Jenle ""ieC'Zoru. Powita go ogólny okrzyk:
„Cicho", gdyż na. ekranie rozgirywa s·ię
właśnie _ja;I;:aś SZC'Ze_gólnie
pasjonują.ca
scena. Nie.sq;częsnemu gościowi nie po7Als>l.a.je
wi<;c nic innego, jak tylko
usiąść rarzem 'Ze wszysNmmi w
ciemnym ~koju i 1>atrLeć,
nawet jeżeli
widowiiSlko go n.udzL
Zajrzyjmy teraz do baru, tra.dycyj;ne-

· ·
· Ang1.•CY po pracy pi~ą
go nue.)<Sca,
gd zte
·
p·rwo
i gadają na wszystkie moż1i;we
1ema.t Y - o m1'łości, J>()liityce, reliigii,

Teraz należ.al'°'by właśe:i•wie
powi<-d-z.ieć ,.gada.li". .gdyl gwar i wesol<J6ć ba.rów na·leżą .iuż do prZE'.s'Zlłośoi.
Teraz każdy właściciel baru •• idzie z du
chem c-zasu" i ku~UJ·e telewizor. D1a·tego we ws'Zystkich ndemal brurach panuje
gtucha ciisz.a, przerywana jedy'tlie zaP·O'wied'Ziami
speakera
telewizyjneg-o.
Na•wet bufetowy, klóry dawniej
był
zaw\S'le p.ierws-Ly d-o żartów i kawaJów,

!

królowej.

.,

"-"----...."'"'_.... _--"'"'"""-A

.

teraz stoi niieruchomo z kieliBl'l'lkiem w
i gapi się na telewl~.

ręku

''Vraz z· upowsu,echruieu.iem
łcle'\viz,ri
zacierają się tradycyjne różnice między
~ólnymi rojona.mi Anglii. D-0-

~ychczas północ. polud.111.ie i
Anglia
sr<Jdk&wa. og1ron111.ie różni•l.Y się między
~bą,. ZM'OW'll~. pod w~lędern wYm<>wy,
Jaik 1. ooy~7'aJow, ])Og').ądów J>O'llityeznyeh 1 o.goJ111ego stylu ż.v-cia. Mtie6:!lkańcy Nor-l>humiberłand i Du-rham. to '1Alpel

Telewizja zmienia
życie Anelików
(Korespondencja

własna!

nie fo.n,i ludzie, niż obywatele Sucr-ey
lu.ob Ke<nt, chocia.ż dzieli ich tylko 30 mil
<Jdleglości. Na tailde 7irÓ'L,niicowanie zlożyły si<> i' ,...,.,11~••kt' h•~t„,„,.,nnne. 1
· .-._
„
v..., .„
~ v.„v~
vu.
m.1·~n_~e
~„„.

nr~n~•y

....~~

r~·~.t..
~~·T~,~

ek~n~ln"~e~ ~"•~v~•

go, Obecrn.ie J·ednak. "-a" z „w•ra·'-J'"""'
·~·~
~u ~ . . . ....-.
po.pul~rncś'Cią telewizji, cala Anglia zaczyn.a myśleć jednaikowo, niezałeżnie od
tego, czy chod'Z:i o naJłepszy gatunek
mydła, C!LY o wydar7Jenfa na Cyprze.

1'rze.,..
„_ t>rzyznac.• 7.e telewizja da.je
fantastyC"Zne mo-iiliwości „wybicia si~"
wszelkim kandydatom na wysokie stan-owiska.. W Ol\'ta.tmfoh C'Za.Saeh p!l'2Cd kam~
telewieyjną
przewinęło
się
.
mnosliwo
przys'.blych Il'°Utyk&w, deputo-

o

12, 18 izb wytrzeźwień o 19.\
łóżkach.
W katalogu mamy
za.rejestrowanych 17.810 a.llkoholików, w tym 1.744 kobiety
i 2i0 osób spośród młodzieży.
Z izb V\'yt:rzeżW'ień „korzystało" w 19ti 7 r. 14.114 o.sób. Cen
tralny Komitet pracuje dobrze,
wojewódzkie - róż.nie, pOWiatowe - przeważnie żle.
- A jak wygląda propa,ga.nda antyalkohol-owa?

- Posłużę się tu może anegdotą.
Na jednej z narad pras.owych, poświęconych walce z
alkoholizmem, minister spraw
wewnętrznych zwrócił .się
do
<b;ierunikarzy: kto bqdzie notował, będziemy wiedzieli, że ~
abstynent, kto nie - doomemy
si~, że to alkoholik„ Ws.z)'\Stkie
.e:lowy pocłtylily .się zgodnie
nad notesami. P;opaga.ndę a;a
tyaJkoholową staramy się wpro
wad7.ić nawPt
do programów
&zkdnych. Np. do z,adań arytmetycznych - ja.kie wydatki
ma „używający" alkoholu, jakie abstynent. W cią.gu osta~
n!ch dwóch lat z-realizowano
te!i: a filmów k:-ótko!neh'ażo
wy~h o tematyce antyalkoholowej, 4 dlu.gometrażowe i 8
telew'.zyjnych.
- A jaka jest generalna linia. główny cel dz!alaoia placówek antyalkoholowych? Czy
prohibicja?
Nie. Obniżenie spożycia
alkoholu i ab.stynencja mlodzieży
i ludzi wykonujących

Kościół

na

- Czy OKP ma może ja.ki.eś
cieka.we plany pracy na naJbliższą przy szl'OŚĆ?
-

Można do nich

zaliczyć

Międ:;ynarcdowy Kongres Psy
chiatryczny, .k:f.óry odbędzie s1e
we wrześn.iu 19-59 r. (wezmą
w nim ud.zial także lekarze-

alkoholodzy z różnych k:r::ijów), wystawę a1n tyalkoholowa.
na którą .Min;sterstwo
Szkolnictwa przeznacza 100
tys. koron ora,z prncę nad pl'C>jektem .nowej u.s.tawy.
.Kozmawi.ala:

IRENA DRYLL

sprzedaż

l

„K0>ściól na sp-rz,Nia.ż". Taki na.pis wuważyć można na
skra.ju sz.csy z Pary•;.a d~ Rouen. Nieda-1.e:ko drogi, na
s"Zczycie pagi>,.,k.a„ z które~o rornlam.a się piekny w'd0>k,
W'IJ!l{l>Si się ko~dól, o którym mówi ogł-01Screnie. n:ościót
poch·n•d'Zi z XUI w. i slanowi cenny za,byt.e!k archi'telk•łury.
Od dluŻIStZ-ego czasu je®! nie używany, gdyż okoliczni rniesz:kańey wybudowali sob!e nOiVl•ocrzesną lkaiplicę. K<1>Ściól jest
obecnie P'TYWalną wiasoością miejscowego handlarza ziemią, który chce s.p.rzedać go za 7 miilionów franlków.

l

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~

Wizyta na stac;ji
,,Bie[śUrl, Północny - 7"
Już

4 dni

dryfującej

l

wanych d-o parlamentu i-tp„ któr'zy
wprawdzie ma,ią bardzo slalJ.c po.jęcie
o za.gadnieniach politycznych m;y gos(><ldarczych, ale d-zi~tki występ.n'\va111iiu
w telewizji
stają się znanti mi·lion<>'lll
ludzi i la.two zytS"kują ~P'ula· rność. T-0 ~
z k<>.lei wywołuje rmgoryc-zenie wśród
rze<l'Zywistyeh
działaczy
:i>arl~·Jnych,
któ.!"7.y należą do swych partii od wielu·
Ia.t, i jeżeli st~ li si-ę p0>1ntla.rni. 1-0 tylko >d-zięki -OS<Jibi.slym zasJu,g-0111 i ol<brzymiej pra.cy.
Telewizja mo7..e być nie'Zlmiernie &lmtec7Jnym ś·rodll«iem Pf'Oll>agand>O'wym w
czii.s<ie ka.m.p.a,niti wyborczej. O ileż bo•
wiem JM-z.yjemniej jest wysłuchać prze~ówie.niia kandydata
przez te.lewizjt;,
&.007ą.c w wyg>OO.nym fotelu i J>C>P'Ua.jąc
h_erba•tę, n·iż iść na jego wiec, narażając
się na 7,męc.zenie
i C'Zof;Sto na prrom-oknięcie.

Na telewizję narzekają również nauC'cycicle i wychowawcy. Dzieci przy~ho
dzą . d{l> szkoły niewyspane i 7ll1H)ezo.ne.
gdyz po-przedniego wiecz{l>ru długo oglą
dały
pr<>gram
telewizyjny.
Niektć>re
aud~·cjc
tel-ewizy.ine 7.asz<:7.epiają mlod'Zieży za.milowa.n ic do la.twego z-a.robku.
fałszywe pog-lą.dy J>C>·lityc7Jtle i mo1·alne.
Ozy wobec tego naJeżałoby z.likwidotelewi.z.j~? Oczywiście
jest wspa.rniałym

- nie. Telewynala'llkiem
świadec.t\Yem
fa.nfal!'tycrznego
\\IPl'OSt'
po.stępu technicznego naszych c-rasów.
Trzeba .ią jed•r.ak wykorzys.t.ać dla d-t>brych, s:i.!aehetnych
celów,
p<>dobnie
jak energię a.tomową. Nale-.Gy się spodziewać, 7..e gdy to nastą.pi wiw;yscy
będą zadQWQleni.
._
wizja

____
. . . -. . ._. ._. .,. ._. ._. _. . . _____________
. ....____...._________________
,,___,. . . . . . . . . .

~~„-- -~-~-~

Dążymy do wzrootu prooukcji napojów niealkoholo~h.
Drugim osiągnięciem jest lepsza praca milicji, klóro pocią
ga clio odpowiedziaJ,ności nie tyl
ko tego, ktn się upił. ałe i tago, kto go upił 'l'rzecie - t<>
ścisla kontrola dt"ogowa. Szoferzy „dmuchają w ba.l.Jontik",
nawet wtedy, gdy nie spowodują żadnego wypadku. .Ma to
duże Zl!1acz.enie, gdyż równoc?.eśrue z rozwojem motoryzacji rośnie procent wyµadlków,
spowodowaJD.ych przez szoferów
- alkoholików - w 195!5 r,
11.8 proc., w 1957 r. - lll.4
proc.

- ---- ------------------

przebywamy na
stacji
naukowobadawczej
„Biegun
Pólnocny-7". W tym czasie kra
lodowa. na której się zn-ajdujemu. przesunęia się 2 i pól
?~.,.
l d ·
h 'd
,..1~i na po u nwwy wsc o .
Temp
t
dl
d
40
era
ura
spa
a
o
t
·
·· ·
D ·
·1
s opni. pomze1 zera.
mie st 1111
wiatr.
W tych dniach na wusolcoś_______
__
..
ci 600 _
metrów
na-d_stacją

wać

służbę - szczególnie ~
stów i sroferów. Mamy jUŻ
poważne osiągni~: w stosu.a.
ku do 1957 r. o 23 proc. spa.dla produkcja koncentratów
alkoholowych (mocne wódiki),

DIAN
A PURCELL
~

przeszedł huragan. o szybkoś
ci 435 km/godz.
Taki wiatr
zmiótlby bLyskawicznie
każ
du samolot, który by znalazl
sie w jego zasięgu.
Mimo tak silnego mrozu,
pracownicy stacji nie przerywają badań naukowych. Meteorolodzy dokont1ją co 3 godziny pomiarów i natychmiast
przekazują ich u f•.iki
drogą
radi.ową do Moslcwu. Oceanolodzy dokonują codziennie pomiarów
olębolcości
w od u,
szublcośct
t kierunlcu dr.11fu
lcru lodowej. Badania prowadzą
w nami.ocie, pośrod.ku
którego wyrąba.na jest w lod:eie przerębel o rozm i arach
2X2 metry. Przez otwór ten
uczeni spuszczają w czeluść
Oceanu Lodowa.tego przyrzą
du pomiaro-we. Gle!Jia sięga
w tum miejscu 1.907 metrów.
Po serdecznym p-0żegna11iu
ruszuli.§my w drogę ?Jowrotną.
Trasa na.szego lotu prowadziła
nad
Biegunem
Pólnocnym.
P·rzelecieliśmy nad nim ?Jrzu
blaslcu pełni księżycowej. Z
okien samoLotu doslconale byl.o widać zamarznięty Ocean
Lo<lowatu.
·
Przelecieliśmy również 11ad
stacją
,.Bieoun Północnv-6''
dr.11ftti4cą już trzeci rok. Po
6
go_dzinach
lotu
samolot
nasz wulq,dował 1ia lotnisku
Przylądka
Czeluskin.a.
Na
tum najbard~•·ej wysuniet.i1m
na nólnoc cuplu Azji od.wie
dziłiśmy nad brzegiem Oceanu
mieisce,
odzie
Amundsen
wzniósł
wlasnvmi
1'ekami
u.moi.ska z ka.mieni.
Kole.iny etap naszej pod-różu to stolica A1'ktyki - Dickson. Mie.ści sie fo iedna z
11ni1ciel•szvch w ZSRR stacji
naukowo-badawczych zbierają
ca in formacje
naukowe
od
42 stw.-ii volarnych. Po prawie
3-tug<xlniowej
podróż!J
arkf11c:nei obfituj(lcej w 11iecod:iem1e
wratenia.
samolot
nasz bierze kurs 1W MosTw·e.„
R. MAJTCZAK

DZIENNIK ŁODZKI m- 290 (374i)
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przy wysyłce paczek
PODPATRZONE: za
granicę

Spotkanie
ahsol wentów

najstarszej
szkoły handlowej
w Łodzi
w

roku bieżącym przyp.ad&
55 r1Hl'mlica pow.stania. na.jsta.r
S'l:ej łódzkiej ucr.ielnli śred
n.i.ej typu ha.ndlowcgo, noszą
' cej w okresie mi~wojen
, nym nazwę Miej.skicj Szkoły H.aindłowej Mę.sk:iej, a w
ck:resie po wyzwoleni.u Tccbnikt.an ~wego. &ko
la ta w olaesie swej 55-leLnieJ historii wysmolila. ty&Ułce fachowców dla naszego przemysłu i ha.ndlu.

7-9-705

ego?
W dziale nadawania. pa.czek na Poczcie Głównej (wejście od
W niewielkim pokoiku balas
i zamieszanie. 30-40 osób chce wylllać pacek.i do S\v.>:h:b bliskich za granicą.
Najpierw kupuje się jeden
ku z tym ilo5ć interesantów
duży i trzy małe b.laarlóety, wy
gwaltownie WZ!."asta.
jaik
je d>Okladnie,
pełnia się
,Test ta.kie określenie: dobra
ankietę personalną, po czym
organizacja pracy. Wydaje się,
staje w długiej kolejce do cel
że można by ją zastosować i
Kolejka. jest najpierw
ni.ka.
na poc:zc.ie w dziale wyeylan1a
podwójna, potem potrójna, aż
pa.czek.
wreszcie w punkcie kulminaDl.acrzego kierownictwo, wfo·
cyjnym, okoł,o ~ 11-12,
dząc o tym, że w okresie świąt
nikt już nie wie. za kim stoli.
ruch wzrasta, nie za.trudni doi następuje zwykła, w takich
da.tko-wego ceLliika.?
wypadkach, „wymjana. :W.ań",
Dlaczego il.ie pomyśli o tym.
a.by równomeśnie były czynne
dobrn.ie
S=ęśliwiec, który
dwa okienka i to w g<>elzinach
wre.szcte przed oblicze celnika
- m.ilego, młodziutkiego chłop
ca, uwijają.cego się jak w ukropie, wyjmuje po kole.i ze
swojej paczki w,;;.zy.stk.ie rzeczy. Celni.lt (jeden!) :przeglą
da je i waży. Na malej wadze
kładzie lalec.z;ki w koloro1Wych
.strojach, wazoniki, bombki i
Z
tysiące innych drobiazgów.
kaooym więlt.."-Zym :przedmiometrów
kilka
biega
celnik
tem
daJ.ej, aby zważyć go na duż<!j
wadze towarowej.
Kilińskiego} pełno interesantów.

bardziej przydatnych dla

Niech żyje następny!
~ WSZJst.lkiicb odcinków D.aSllegO miasta ~
radosne meldunki, że !idea giodineg>e ~ Tysiąclecia
Państwa Polskiego przez 2lbudo>w81111ie D.OWYClłl Sllk.ól, :ma.iduje oonrz żyws7.e zrozumienlie.
W środę od'byl!o si~ 7Jebramioa zespołu ~
adm.iinisla'acyjneg>«> i ~go Teatr.u 7.15, na Mórym
uchwał-ooo jednogloonie, rubeby dochód z jedmego prz.edsta.wieuia pneaaNl.C-1.;)'Ć na wy~ S'J'Jkoly Tysiącle
cia.
w prz:eświadczen.ilu, że iln1U>e teaitry ł p1a.OOwGm llwltura.1.ne Lodzi pójld.ą za przykładem Teaitiru 7.15 walamy: „Vliiva.t irequens!", to znacrz;y: „Niech 7.yje następny!"

świa.

ta pracy?

Dla-czego n.ie m-0żna powiena ścianie inform.at.oo-a., w
którym byłoby wyszczegóhńo
ne, oo, w jakie.i :ilości i za ile
sić

m-ożna wysyłać?

I wreszcie - dlaczegio wYpac.zek za gram:icę ma
się odbywać w 'iOO-tysięczn~j
wylą=ie na
i
Łodzi tyllro
Pocreie Głównej t

syłanie

Mamy
Poczty -

:nadzieję, ~e
jeżeli

potrafi

tylko

dyrekcja
zechce

Dobre tradycje

usprawnić, zatatwić

te problemy ku obopólnemu
za<lowoleniu i praoowillików,
(id)
klientów.

St.a.rą dioibrą tradycją w nas:eym ruchu kulturaJmo-oświar
towym była ścisła symb<i-oo.a pracmvników i d7li.a.ła.czy kulltury z oświa;tĄ.. Tak jak ruclt oświaW\vy byl głównym
wyenowawcą no()WJ'clt kadr odhiocców twó~ kultura.1tak ruch kultura.Lny był glÓ'W'Dl\ spoleo7.111ą bazlł
nej materialną dla. zasilanti.a. il."oo;woju praey oświa.t.oweJ.
inicjatywie P-Oodsta:wmvych
p~ikJasnąć
Toteż na.leży

~~-~-~-~~~--~~~~~~~~~

związku z
powołany 7.IOSta.ł

W

jubileuszem
Komitet Or' ga.ID2.acyjn.y, który w dniu
7 grudnia br. w loka.lu Tc' chnilrum :Fiuansawcgo w L<r
dzi, ul. LiPDWa 16, ocgaaikoleżeńskie
2Uje spotka.n.ie
absolwentów uczelni z okresu od chwiili P4)WSta.ruia S'Ł!ro
' ły do chwili obecnej. Spot, ka.nie NllZPOC'ZYrta Bię o ~
11. Komitet prosi również
o przyniesienie na spotka.nie
W5Z}'Stk:ich dokwnentów, mo

do odtworzenia historii uczelni.

gą,cych przyczynić się

...................................................

Stomatolodzy z całego kraju

W Klubie MPiK

Następnie pr.zy okienku trze

paczkę ?..a.pakować, no i dać
ją do zważenia wraz z opako-

ba

waniem.
różowym

.Potem, tyn1 razem z
blankiecikiem, czeka

się przy następnym Otk.ienku

Ił.lub

aż jedna z pań obliczy koszt.y
wysyłki i wywo!a po na zwisku
&jX)(Xl'Ilego delikwenta do opła
oen.ia.

w Ozorkowie

Dobr:ze. jeżeli wszystko pójdz.ic :pomy1U:nie. Uz.asem mo-

WspólnY'ffi wyslillkiem ri:akładów

0.;rol'lkowa obwa'!'-

przemysłowych

to ostatnio bogato wyip.oisażony
Klub Między-~akład:o'Wy, w miej-

sce op.=:ooine:i i zaniedbanej
dotychcz.ais świetU.cy Zaikładów
Mo:i:na
Prnemysłu Wellnj,aneg-0.
w seachy, bilard.
zagrać
tu
pro~ann telebrydża, obej'l'Zeć
znalazły
kJraJb.i.e
W
'W'izyjny.
schronienie zespoły artyS'tyozne:
ZPB, zespół
ór.amatyiczmy przy
mu.zy=ny, <>ril:iestra dęta.
już konfa1kt z ZŁ
NllWią'Ulill'O
TPP-R, który rob<>wlązał się do6'taoozać fi!lnny. ln!S'pektor.ait szkol
ny w Łęczycy n.osi S!ię z zamiarem zooiga'fl.ilzowa.nla w klubie
unbwersytetu powszechm.ego.
Sadzimy, że n<J>Wa plac&wlka
bez op.leki ze
nie · p020S'tanie
strooy ŁódZ!riego nomu Kultury.

* ft,..

Przemysłu.

Nie jest on z urodzenia lodzian:iinem, a.le mieszka w Lodzi od 20 lat i bierze CZYlll<l1Y

udział

tom zakupów u1"llclwmi

w

życiu

spoleczmym na-

W ziwiąziknl z przejęciem k:lubu przeiz nowego kierowniik.a.,
w dniu dzisiejszym rozpoczyna
Sada sprżedaży
się rem.am.ant.
i czytelnia cza.sopism msta'llą
na ten okres zamknięte. Czynna bę<l2ńe natomiast sa.Ja klubowa na parterze, dzięki uruchomianiu zapasa..vego wejścia.

związ-

się

w

z zabawkami w Domu Towa-

na a-

rowym przy ul. Piotrkowskiej

ze
i

względu
n:iską

cenę.

Również jest wiele amatorek
kompletów „d.la mojej laleczki''. Oprócz tego łodzianie ku
pocieoh na
pują dla swycih
mlSle,
gwia:zid.kę, jak zwykle

samochody, kolejki, konie n.:ł
biegunach, rozmaite gry i lalki. Z lalkami niestety nie jest
najlepiej. W tym roku ilośo
z importu są niewielkie, a nazakłady
przygotować

sze krajowe
trafiły

podobnych.

I•'ahryka.

nie
na

po-

czas

kaliska

d.06tarcz.yć lalmówiące „mama ',
dotychczas nie wywiązała

prz;-Tzelda np.
śpiące

ki
ale

i

z przyrzeczenia.
Popyt na zabawki rozpoc:ząl
gru·
się z pierwszym dniem
dnia. St-01ska. w PDT i Domach
Dziecka są oodzienme obli:gane. Dla ulabwienia kliens.ię

~47 „Kuku
~1f łeczka"
86 ootygodrrJ.iowe

ciągnienie

f,GL „Kukuleczka" odbędzie
się w dniu 7 grudnia 1958 r„
o godzinie 11, w MłOdz\eżo
.,rym Domu Kultury, Lód.ź, ul.

Moniuszki 4a.

ty.eh dni.ach dodatkowe stol.sko

nr 60.

~V ·

w Łodzi - n.a Poczcie Głó-wnej (Tuwima 38) w okienku
8 (w dnJ powszednie od godz. 7 d-0 21, a w n<ledzlelę o~
11), można będzie listy lub kartki pocztowe ostemplowac
do
.~ J 9
-! specjalnym datownikiem - Jak w...:y:_:t_e.:,J_.- - - - - - - - -

~. licą

1ifli: nr

ŁÓDZKI

nr 290 (3745>

ł

!
ł

akcja ta osia,gnie pełne ~

chenie.

•

*

Pnyjadolom
Czytelnikom,
naszym
Przypominamy
i Sympatykom, że wpłat dokonywać można na konto
PKO 7-9-705 l(oonitet WY'P~a Szkil'ly Tysia;cil.eoia
Ozyteloiitków „Dzieniniilka Lód!2lkiego". lVLożna także cl.okonywać wpłat w redak.cj i. W joedaym i drugim wypadlku,
wpłaty pu:bl.iikowane będą na lamacih nalS'rej gan..ety.

i
·

zakończeniu.

Na

przykładzie

Gorący

.,dwóiki"

•
piasek na mrozie

i inne udoskonalenia zimowego budownictwa
„.J'eden ruch ręki i garść piasku znajdYje sl.4' na dłonf. Ale
cóż to? Pia.sek jes~ go;rący, pa.nzy.„ A n.a dw<lll'ZC mamy tempc'l·a.turę kilka. stoipmi poniżej riera..
Po chwili do]:liero zoriento.
polega
na czym
wałem się,
dowcip. W piiramidzie
c.ały
piasku :zmaj<:llującego się na bu
dowie przy ul. Pabianickiej (Ro
kicie), zręcznie uk:cylto długiego
węża gumowego, który jest pO-

ze specjalną mas:Ylllą.
Ma.szyna ta. to nic innego, jak

łąorony

po prostu niediuey kociołek tyKoc.i.olek ogrzewa
pu Ew-G.
prurą przepu=CZ1U1ą przez wspo

mnianego węża piasek !i.
do zaprawy.

wodę

wę betoo.ową

"
wŁodzi

boty budowlane na otwartym

powiebrrz;u.

Oczyw:iście

mury
specjalnymi.

przykcywaine są
ma·tami slomi.anymi.
- Nasz.a budowa na Ro.kiwyjaśnia majster P-0ciu to typowa oudowa
śp.iech zimowa. Przekonaliśmy się,
że moin.a, z powodzeniem nawet przy kilkustopniowym mro
zie wznosić mury domu. Trzeba tytko odpowiednio przyspro61.<:loować plac budowy,
niezbędne urzqdzen.ia
wa&ić
w postaci kociołków, pieców
itp. itp.
po budowie • .
Hozglądam się
Ja.k okiem sięg·nąć wznoszą
slę mury i lawy fundamentowe pierwszych bloków na nomieszkaniowym
wym osiedlu
- Rokt..."iu.
Lódzkie
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Miejskiego nr 2 ma tu nie„Dwójka." przy
łatwe zadanie.
jęła do realizacji p0nadpla:nowo pon.ad 550 izb. Najważ
niejs,ze roboty przy wznos;zeniu
murów bloików przypadły na
okres zimowy. Toteż nic dziw
nego, że dyrekcja :przedsiębjor
stwa polożyla duży n.ac.isk na
odp::>wieclnie przygotowanie ro
bót zimowych.
Rok.kie nie jest bynajmniej
żadnym wyjątkiem. Oto blok
przy ul. Przyby.szews.kie.go 111.

Już pod doohem.,
kończy się tynki,

.Plombowiec.
Wewnątrz

Przy betoniarce zainstalowano
kociołek

Ew-6, jaki
na Rokiciu.
mówi dyrektor'
Zima L.PBM Il11' 2, inż. W aclaw Dzienas.z
to największy
nis wróg. Nie możemy sobie ~
podobny

spotkałem

z
zwolić przy wzrastających
roku na rok pia.nach jzbowYCh
na zimowe poistoje. Toteż nasz
personel techniczny oraz kierownicy' budów dokładnie zapoznali się z instrukcjami omawiającymi warunki teclmicz
111e, w jak.ich moż.na prowad?ić
roboty w okresie m«"OZÓW. ZaZllajomili się również z za.rzą
dzenien1 ;z:oegulującym zabezpieczenie materiałów oraz poznali metody technologicz;ne, bez
których nie możn.a prowadiz.ić
robót w okresce mrozów. Kierownicy budów i majstrowie
:zdawali nawet egzamin. Na
budowiach przygotowano odilo6ć
powiednią
urządzeniami.

cieplaków z

oigrrewczymi,
cestę
pod.grr.ewa
gdzce
ment i kruszywo. Na wielu
budowach zainstalowano kociołki Ew-6, wprowadzono maty słomiane i ubrania (waciaki) zimowe dla robotników.
TaJt więc „dwójk,i" nie przeodp:.>Dzięki
rażają mrozy.
wiedniemu przygotowaniu, w

zimie

będzie się budować

postojów

nowe

szkalne.

bez

bloki mieJ. Kr-ski

I

Z sali

Za

nieumyślne ?.~1~~~1°;~~~
dwa lata więzienia

1957 r. w

ża, ltt6ry zmarł na skutek od·
niesionej rany.

;;;J

J~teśm3 przekona.ni, że

~

:

O cela.och zjaa.du i wymkacb
obrad poiillfonnujemy p-o :iJ!lh

Kolo"

W dniu 9 czerwca

rwych mają okp:ję wzbogacić swoje albumy nowym, nieco·•
~tr dziennym „eksponatem".
l]
Oto, z dniem dzisiejszym - z -Okazji 50-Jecla wa.Jki z gruz4 DZIENNIK

około

czasie sprzeczki malźeńsJ;iej zaltończonej bójką, Marla Pągow
ska. uderzyła nożem swojego mę
1 zbieracze odcisków da.townlków okolicznośclo·

SW'{)oją wr;ip.ótp.racę.

Ozech<>&łowa

W ten sposób - gdy zapraodpowiednio &ię
4 mi.J.iJo.nów zabapodgrzeje - można prowadzić
I w porze zimowej wszystkie ro
(Kas)

Po kilkudn!oweJ rozprawie zakończył się przed Sadem Wojewódzkim dla m. Łcdzl ponownie
rozpatrywany proces przeciwko
Marii Pągowskiej, oskarżonej o
nieumyślne Qpowodowanle śmier
ci swojego męża - Stefana.

Fila.tellścl

z

NRD.

zepsute.
się
Okazało
wę··.
Ekspedientka. zwTaca klientowi pieniądze. li „Warsz.aw.2-;>rodi.tkcji Częstoc:-.how
mi"
skich Zwkladów Przemysłu './;a.
bawkar&kiego niejednoikrotnie
jest taki klopot. Na na..~zą
aby pokazano nam
prośbę,
h,Warsz.a.wę", epra1~rn:ie d.zia.sprzedawczyni patrzy
ł'ającą,
w
Bawiący
bezra.d:nie. •.rakiej w tej chwili n:e ma. Jak-06ć na.szych za- Polsce na gośc• o
nych występ.a.eh
bawek, a su::zegóLnie mecharcp-rezentacyjnicznyd1, jeszcze wciąż nie
Narodowy
ny
jest dobra. chociaż ja.k twierBalet J ug<;s~o
ostatnio
sprzedawcy,
dzą
.,KOwiańsk.l
znacznie się podn!osla i reklaLO", wystąpi w
macji jest stosunkowo mniej.
Łodzi 11. XU.• o
Klienci czę.sto proszą o rogOOz. 19.45, w
werki i wYµchane konie na
sali Teatru Nobiegun.ach. ale tych rzeczy
wego.
brak. Koni rzekomo dlatego
- że .są trud!niości ze skórą. A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - czyż nie można o<>krywać kodermą1
ni-zabawek BądO'wej
Jak twierdzi Ucntrogal hurtownik zabawek - jeszcze w
ż.a<l:nym roku nie przygotowano tyle zabawek oo obecnie.
Chociaż sklepy rozpoczęty zaopatrywać się w t.owa.r już od
października i zamówienia cią-

dziś
I.

napływają, a są
ciągu jednego

ne w
ców
wek.

W Domu Dziook:a natrafiamy na niezbyt milą scenę. Oto
jeden z klientów przyniósł
z powrotem kupione przed paru god:z.in.anu autko „Warsza-

Od
·····•

reali::rowar
do dwóch
dni - jeszcze w tej chwili w
ma.gazynaoh czeka na odbiorgle

wej, miłej z.abalW1ki, która obecnie cieszy się ogromną popularru>ścią
trakcyjno5ć

specjaliści

cji i

szego miasta.

przygotowano dla naszych milusińskich
doktor" to naa:wa no-

że

111

ekonomista. Dotychczas pracoon jako k: e rownik praoowTJ naukowo-badawczej Instytutu E~wnomiki i Organizacji

Stom.a.f,.o.logicznei.,"'O.
~!łzie

blo.r2' naJwyhimfojsi specjali®ei z kraju, prac-O>V\<111icy kliinJik i naiukoQIWcy. Gośćmi zja:1Jdu są ta...~

D.em~. m1e~f
łl.!i!l<!

Wc:roraJ w Lod!Zl ~
zjallld
dwudnlowy
og6ln4J<plJl]ski członków sekeji
ort-OdOlll!tyc7JJ1ej PoCl"1s:.'cie~ To-

obrady

wairzystwa
Ud'Zia.ł w

kierownictwo

org:mdzaoji pa.rtyjnych pirzy LODZKIM DOMU KULTURY, ZARZĄDZIE LODZKlM TPP-R i TEATRZE '1.15,
które n.a wspó]nym zebran:iiu podjęly się orga1Di7'0W'ania
imP•l'C'.i: pcd ba.slern: „Fronit ku1'tura.l111y ~ buduje
IS'Z:koły Tysiąclecia". WJdziJm,y w tym "l\'ie'llkie mootliwoBc-1.
l\'(lyż nie wą;tpimy, że katTĄy pra.c;OIW!DJik kultury Cihęmie
' się wląc:cy do tej akeji.
N am.a :reda;kcja. pospfos:zyla. z pomocą l za.deklM<nWI&

wał

ce - najmniej godrz.inę. Niektóre osoby :przychodzą dio
dzi.alu wysyłek lti1kakrotme,
gdyż nie mogą sobie pOZWOlić
na tak dlu,gie czekainie. Okien
ko celntka otwarte jest od godzi.ny 8-14, czyli w godzinach, które „normalny" obywatel przeznacza na prac~.
W

Nowe

W Międzynarodowym Klubie
Prasy i Książki objął urz:ędo
wan.ie nowy kierownik p. Eugeni.usz Popr:fw'51ki, z zawodu

już po
żna się dowiedzieć zapaikowaniu p.ac:zk.i - że jest
za ciężka. Może też się okazać, że p::zy wysyłaniu np. k<>szuli męs.kjej, trzeba mieć rachunek ze sklepu, bo bez niego allli rusz. Czas zalatwiaJilla
jednego petenta trwa około pół
godziny, oczeio;,iwanie w koleJ-

Zbliżają się święta.

*

Cztery miliony z~hawek
„Mały

Łodzi

obradujq w

Po ra.z pierwszy Ma.rla
skazana została na
Pągowska
(st)
6 miesięcy wlęzienla.

drugi.

Zjazd
diabetologów

7 bm. (niedziela) ad godz. 9 rano odbędą s-lc; 01Yr<11dy VI ?Jjarou
Wyrokiem są"u Maria Pągow- sekcji dl"'betologicznej Towarzyska uznana została winną zarzu- stwa InternlS'tów Polskilch. Tem.aleczenie cukrzycy,
canego jeJ w alrnie oska.rżenia! tyika zjazdu:
czynu i za przekroczenie obro- cukrzyca wleiku dziecięcego ora.z
ny koniecznej, sltaza.na na 2 la- sr-rawozd·ain.ie z III Kong.resu l\'fię
cJzyinarodowej Federacji Cukrzyta więzienia.
cowej w Dils&eldorfle. Ol>ra<ly odJak ju.:t lnform1>wallśmy, spra- lbywać się będą w sali wyikład-0wa ta rozpatrywana była po raz wej rpr.zy u.i.. Kopci.l'iskiego W'. µ,

Gdzie to

było?

„ZgooujPrzedwczorajsza.
Znadula" (tak można nazwać
imprezę) w Filha-rmonii l..6dz
kiej z udziałem Stefci Górskiej, Aliny Janowskiej, HanBojanowskiej
n11 Skarżanki,
tudzież kilku estradowo uzdo!
nicm.ych mężczyzn poleaala na
t gdzie
kiedy
odgadnięciu,
słyszeliśmy już demonstrowane tu numery. Jedni mówiU,
że w radw, inni, że w telew
że
inni,
wizji, jeszcze
„Szpilkach", a jeszcze inmi,
tylko nieiednoże wszędzie,
pienią
c.::eśnie i za tańsze
dze.„

to
namt,
Mówiąc m~d.zy
Impreza owa bez względu na
powyższe odb11wala się voo
ta.lentu
he.gęmonii
znaikiem

1wbieceao. Można vow~dzieć,
niepotrzebnie
mężczyzm
ie
narażali się na koszty podró·

tu„.

Szeroki ekran
i wąskie gardło
Kino „Baltyk" awansowało
na kino panoramiczne. Ekran
ma emo szeroki i wnętrze inll
czej urządzone. Ostatnia tm10
polega na tym, że
wacja
wchodząc z podwórza dQ kiprzepuszczani
kinomani
na.
sa przez wejście zwężone do
rozmiarów przełyku. Wypuszczani sa też w sposób pod.o~
nu. Cala radość w tym, . ze
pasaż, o którego uporzci.d,koWa
vok.olel'lia
nie bi.lu się dwa.
ma wylatana naprasowe,
wierzchnię

„wnetrzności".

t

rozjaśniane

Tylko lampami. Bo ścian.u brudne są, jak
brudne bylu.

, Il

P ·RZETARO

DKM (Nawrot 3'I') „Klub
Kobiet" dozw, od lat 16,
g. 17, 19
OT
Pogot. Milicyjne
Łódzklie Zakf!.iady GastronomilC'.llne-Zachód
* :/o •
Pogot. Ratunkowe G04·44
Uwaga! Repel'tuM" spo08
w Łodzi, ul Obr. Stalingradu 2
Straż Pożarna
podstawie
na
rządzono
Kom. Miejska MO 292-22
OGŁASZAJĄ PRZETARG
STUDIO (III - Bystrzy. .komunikatu Okręgowe
Pryw. Pogot. Lek. 333-33
cka 7-9) „Wolne miasto" go z.,.r.zą{!u Kin
555-55
na sprzedaż wsze1kiego rodzaju odp.adlków
*
:/*
17,15,
g.
14,
lat
od
dovw.
pO<łajemy
nawiasach
Pryw. Pogot. Dzl~.:. 300-foJ (W
Przedsprzedaz biletów na przed- i pokonsumpcyjnych oraz zlewek z
19.30
kategorie kin)
ADRIA (II - Piobrurow- STYLOWY (I - Kilińskie 2 dni naprzód do kin: wszystkich podległych zaikładów ;na terenie
„Polonia„,
ska 150) Przygoda na go 123) „Portier z Lazu- „Bałtyk"
•
r9
,,Wlókni~rz"·. I m. Łodzi.
Marienszt::cic" ctozw. od rowego Wybrzeża" dozw. „Wisła",
WY (W' k
Oferty m-0gą shladać zakłady państwowe,
od lat 16, g. 15.45, 18, „ Wolność" - w Osrodlat 7 g 16 18 20
ięc fYW
'.XEATR NO
Filmowycn, uspoiecznione i osoby prywatne.
ku Usług
20.15
sklego 15) .g •. 15.30 „~ar- BAŁTYK· (p~emierowe _
Narutmvicza 20) Kapral SWIT (II - Bałucki Ry- ul. Wigury 2 W godz..
bara Rac:,z:iwillówna Termin skl:adania ofert do dnia 10 grudnia
TEATR_ 7.lo c::::rą~gu1.i:a l) z Madagaskaru"" dozw. nek) „Sobotni wieczór" 12-16
br. w dziale handlowym przedsiębiorstwa.
:f. *
*
od lat 14. g. 10, 12, 14, dozw. od lat 16, g. 16,
g. 19 ·1T" i!oli\Pl~tnkO'WS!k
zoo - OZY!lllne g. 9-16
18 20
a 16 18 20
OPERE
Komisyjne ot\varcie ofert nastąpi w dn·!u 11
,,.......,.,,.
Slenkienr_ 2~3) g. 1,~.is „Krysia DlVORCOWE (II - nw. TATRY en 8264-K
grudnia 1958 T.
i
„Paragraf
40)
Kalisk.i) „Trzy pióra", wicza
Lesroczanka
TEATR IM. JARACZA „Czy wiecie, że ... 8/58" miłość" do?Jw. od lat 14
2
(ul. Jaracza 7? .g;. 19 g. 10, 11, 12, 13, 14, 15, g. 15 .45, 18, 20.15
Limanowskiego .1. Pi<l'tr(premierowe WISŁA
16, 17, 18, 19, 20, 21
„M_ajątek:, albo imię
Tuwima !) „Pilot odrzu kowska 25, Lag1ewnlcka
remont
(Koper~lka GDYNIA "PINOKIO
Przybyszewskiego 41,
120,
12
lat
od
dozw.
towców"
Józe(III
,„H1sto··~ĄCZNOSC
n.r 16) g. 17.
Gdańska 90, Narutowicza
r1a cala .? u1eb1esklch fów 43) „7-mlu złodziei" g. 10, 12, 14, 16, 18, 20
dozw. od lat 12, g. 19 WŁOKNIARZ (premiero- 42, Armil CzerwoneJ 8,
migdałach
we - Próchnil<a nr 16) Sre·brzyńska 67
„ARLEKIN" (Wólczańska . LODA GWARDIA (Il nr 5) g. 17 „Niezwykły Zielona 2) „Popiół I dia „Wjnna" dozw. od lat 18 AS Al. Kościuszki 48
pełni stałe dyżury nocne
ment" dozw. od lat 18, g. 10, 12, 14, 16, 18, 20
wynalazek"
unieważnia Zaświadczenia. reje.
SC
11.45, 14, 16.15,
TEATR MŁODEGO WI- g. ~.30,
DYŻURY SZPITALI
(premierowe
WOLNO
stra.cji wyświetlarek nr D-572, 573, 575. 576
DZA (Moni'\ail;ki n:r 4a~ 18.30, 20.45
- Przybyszewskiego 16)
I.ntr
i;; 30 I 19 30
24650-K
i 577.
Położnictw-O _ Szpital
yg;a. MUZA (II -: Pa~;anlcka „Gość z zaświatów" ~;.pr<idce" · "
---·
.
:
Curle-Skłoim.
Kliniczmy
12
10,
g.
12
lat
od
dozw.
~oz.w.
akt
POWSZECHNY 173) „Ostat<L
TEATl~
20
dowskiej, ul. Curie-Sklo(Obr. Stalingradu tJJI' 21) od lat 14 • g. 15 ·4a• 18 • 14• 16• 18•
ZACH:o<,;TA (II - Zgierska dowsklej 15 - Chojny 1
g. 15.30 „Pamiętnik '.An- 20 ·15
Miejskie Prredsiębiorstwo Re1111ontoW&ny Ji'rank", g. l9.30 „Kró PIONIER (II - Fran_cls.z- nr 26) „Kalosze szczę- Ruda, Szpital im. dr H.
ul. Lagiew,nicka
31) „Dorosh I ścia" dozw. od lat 16, g. Wolf
kańska
1<1wa Przedmieścia'"
Budowlane nr 3
ZlEMl 't.ODZ- dzieci" do~w. od lat 14, 9.30, 11.45, 14, 16,15, 18.30, 34-36' - Widzew StaroTEATR
w Łodzi, ul. Towarowa nr 75-79
miejs.ka, SróclmieŚcle, Szp.
20.45
KIEJ (Kopernika. nr 8) g. 16, 18, 20
ODRA (Przędzalnla!lla 68) im dr H. Jordana, ul.
g. 19.30 „Koncert •jesien- POLONIA - remont
przyjmie na zlecenie instyf.ucji usp·OoleczBaPOKOJ (II - Kaizimierza „Dezerter'~ doow. od lat Przyrodnicza 7-9 ny"
luty, S?Jpital im. MaduroOPJ<:RA (Jara.cza nr 27) nr 6) „Cichy Don" II se 12, g. 17, l9
ni.anych do wykonania na okres I kwarrla doziw. od lat 16, g. POPULARNE (II _ Ogro wicza, ul. Kr.zemieniecka
mi;czynna
tlllłu li:l59 roiku
Cyrano de nr 5 - Polesie
dowa 18)
TEArR ZYDOWSKI (Ul. l.S.45, 18, 20.lS
0
Szpital 1m;
~~ęck~~~! un!I~r g. 1 MAJA (Il _ KilJlńskJie- Bergerac" dozw. od lat Chirurgia:
dr PH-ogowa, ul..Wólczan
.
aJą go l78) „wczasy z Anlo- 12, g. 16, 18, 20
s..;.~ c?•
Iem" doxw. od la't 14, g, PRZEDWIOSNIE (I - Ze ska 195·
Ją
Gwara.n.tuje się
romskiego 76) „Zołnlerz Interna: S:zipital lm. dr
15.30, 17.30, 19.30
ROMA (:I - RzgowS1ka 84} krótoweJ Madagaskaru" H. Wolf, ul. Ła.g1ewrr1'icka
MUZEUM ARCHEOLOGI „Cichy Don" 1 seria dcnw. od lat 18, g. 15.30, 34-36
Laryngologia: Sz;p. llm.
CZNE I ETNOG&AFICZ doZ'W. od lat 16, g. 15.45, 17.45, za
KLUB N._ Barlickiego, ul. KopGARNIZONOWY
18, 20.la
NE (Pl. WGlnoścl 14) g.
Informacji udziela dl".ia.ł techniczny
SOJUSZ (II - Nowe Złot OFICERSKI (Tuwima 34) clnskiego 22.
10-16
tel. 231-85.
MUZEUM SZTUKI (Więc- no) „Helena I mężczyź. „Chłopiec z. Gu~;'-perkl" Okulistyka: Szpital im.
kowskiego 36) czynne g. nl" doz.w. od la,t t.a, g. g. 16, „Dezerter g. 18, dr Jonsche•ra, ul. MUlonowa 14
20
17, 19.15
!>-lS
WAZNE TBLEFONY

w

HENRYK WASILEWSKI
adwokat

HINA

członek Zespołu Adwokackiego

w

TE .tllTlfl_,

•
Dyzury
ap t e k

Oddział

I

Geodezyjny PKP

w

f_,odzi

Ro ho ty malarskie

!HfJZEA

KSIĘGOWEGO-rewidenta

9000 m2 klepki dąbowei posadzkowej

zakupi

nały eh miast

Spółiiziehlia

Mieszka11iowa

,,LOl(ATOR''
w Łodzi, ul. Lokatorska 13
Oferty od dostawców państwowych, spół
dzielczych i prywatnych, z.aiwieriające ceny, warunki i terminy dostawy, należy
kierować na adres SI·ółdzielni w terminie
8248-K
do dnia 12 grudnia 1958 r,

K ()N K

łJ

R S

Lubskie Zakłady Przemysłu Wełnianego
w Lubsku
OGŁASZAJĄ

na

KONKURS
S/1:0nowi'5ko głównego mechanika.

Wa-

runki:

1) wy-ksztal>celnie wyższie mechaiP.licn1oremtergetyczne i minimum 3 lata pr.atktyki w zawodzie w przemyśle weli11ianym lub
2) wyksztailcenie średnie mechaniczno-enerminimum 5 lat praktyki w zagetycme
·wod'Zie w przemyśle wełnianym.
Wy:nagrodz.enie zalcinie od kwalifikacji wg.
układu zbiorowego. Mieszkanie zat.ewnione.
Podania z życiorysem oraz o<lpisami świa
dectw pracy i ukończenia studiów niależy
przysyłać w terminie do 15 grudnia 1958 r .
pod adresem Dyrekcja L .Z.P. Wełn. w Lub8251-K
sku, ul. P.Z.P.R. 66-67.

Ul

PRACOWNICY POSZUKIVIAHI

z

-wyż.szym

wy-

ekonomicznym lub średnim i
praktyką ~ 21atk:resie zagadnień
długo1etnią
finaiIIBowyc'h w przemyśle metalowym; inży
niera liub technika z dłuższą praktyką w dziedzinie budownictwa przemysłowego do pracy w wydz. inwestycji :za:t1'Udni od zaraz Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Włókienniczych
Łódź ul. Kilińskiego 185. Zgłoszenia osobiste
lub ~i.semne i·rzyjmuje wyd:aiał personalny
8243-K
zjednccrenia.

ksztakeniem

ni.eodżalowa.nego kolegę.

Cześć

--

PRAC. na statnowisko gł. księg. - posiadają
cego minimum średinie wylksztallloenie oraz wymag.a.ne kwalifikacj.e zawod·owe i praktyczne z.atrudn. Oddz. Remont. P.K.S. w Łodzi,
ul. Gibalskiego 2-4, P·l }kój 43. Waruniki do o..
8261-K
mówi·enia.

I NIERUGHOMOSCI I

W dniu 3 grudnia 1958 roku po clęż
kiich cierpieniach, zma.rl w Radomsku
przeżywszy la.i 67

I

sokości

„Femiks"

zantki na terenie radomszczańskim. b.
prezes Zw. Inw. Wojennych.
Wyrarey głębokiego współczucia skła
dają rodzinie
KOLEDZY z b. BRYG. int. St. DUBOIS
Pogrzeb odbędzie się w Radomsku
w su-botę dnia 6 grudnia br. o godz. 14.

I

PRAGA

Dnia 4 grudnia 1958 roku po długich
i ciężk1ch cierpienia.eh opatrwna sw.
pr!Z.ei;y\VtiZY
:=ia.rla.
isa.kra.menf.a.mł0
lat 78

'

NAUKA

••••1111e•••awm!Al!m::a1m1:1umlllill'm:111•m:.x:a1:1 *'' *+

I

;.m::i

Dnia 4 grudnia. 1958 roku zmarł po
krótkich cierpieniach, przeiywszy la.t 65

S. t P.

IGNACY SZCZEPANSKI
ogrodnik.
Pogrzeb odbędzie się dnia 7 gTUdnia
br. o godz. 15 z kaplicy cmenta1·za na
Zarzewie, o czym zawiadamiają, pogrą
żeni w głębokhn smutku
ŻONA, CÓRKI, SYNOWIE, SYNO"''E,
ZIĘCIOWIE i WNUKI.

PODZIĘKO W ANIE.
Lekarr.i0m, pie!ęgniarlwm i salowym
a w srerególn~ści dr Hankiewicwwi i
Su11icowi oraz siostrze prr..cłożonej i
sio3trzc Piekarskiej z II K11uiki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi,
ul. Sterlinga. 1-3 serdeczne podziękowa
nie za troskliwą i serdeczną opiekę
nad ś. p.

I

JADWIGĄ CHLEWSKĄ

składa.

RODZINA.
&&

l

inż.

T. BONIKOWSKIEMU wYKol.
razy współczucia z powodu zgonu

lW1!t!!

I

OJCA
WINCENTEGO BONIKOWSKIEGO
składają

DYREKTOR, KOLEŻANKI
W.Z.G.S. w ŁODZI
1 KOLEDZY z

z.u.I.

Dr NITECKI

specjalista Dr REICHER specja.H.sta
wenerycznych,
skórnych 8-9, 16-19, ul.
Piotrtlwwska 14

sltórne, wenerycime, mo- chorób

ZAWIADAMIA

I

wiadamiają,

I

KURSY przyśpiesz0<0e mo
samoohoi
to·cyklowe
ctowo-motocyklo'\ve 0I"gan1z.uje LPŻ Klub Motorowy. Rozpoczęcie kUJI'Sów
w pierwszych dniach styZapisy
cznia 1959 roku.
Łód7'kl Klub
przyjmuje
Motorowy LPZ, P.io1mlcow
ska 125. tel. 367-57

ul. Piotrkowska 102

że :ze względu na konie=ość przeprowadzenia rocz.nej inweinta.ryza,c.ii w druigiej poło
stlllrS1lego inwenita.ryza,t.ora, wie grudnLa br. EKONOMISTĘ,
magarz;yn frontowy stali
ksi~gowych ze średnim wykształceniem i dlu- pospolitej przy ul. Obr. Stali.ngradu 107 bę
golet.nią pra:ktyiką w księgowości handlowej dzie 'l.V'Ydawał materiały tylko do 13 grudnia
w.angażuje od zaraz Wojewódzkie Przedsię
br. W związku z ;powyższym- wzywamy· n. odbiorstwo Handlu Obuwiem w Łodzi, ul. Li- biorców o odbiór przygotowanych materiamanowskiego 166. Oferty wraz z życiorysem łów w terminie wy?;ej po<lanym z :mstxzeże
8262-K niem skutków praw111ych. Dotyczy to niżej
przyjmuje referat persona1ny.
ELEiiTRYKÓW przewijaczy i monterów sil- podanych 05Qlrtymentów:
okra~łe poniżej 20 mm, wszystkie
żelazo
nikowych na ciągniki Ursus i ~t.or :rutrudni
ZjOOllioezenie Prz:eW<;1ębiorstiw wymiary stali kwadratowej i sześciokątnej.
Wojewódzkiie
Zg1oi;wenia przyj- żela.7.o płaskie poniżej 45 mil} szerokości, stal
Mechanizacji Rolnictwa.
muje Wojewódzkie Zjednoozenie Przedsię kątowa, ceowa i teowa do 50 mm włącznie,
biarstw Mecha.nizai;ji Rolnictwa. w Łodzi, ul. wszystkie wymiacy Sl1:ali okiennej oraz be8247-K dnarka czarna i ocynkowana i n.aszyc:h dowoZ~ch~,h 47, pokói 58.
dów de-stawy-wezwań do odbioru o numein- racji 24001 do 25000 i 35001 do 36000.
s!Janowis!ko
na
technika
INŻYNIERAJub
spektor.a nad:roru robót drogo.wych .z.a.trudni
Równoc:?..eśnie zawiadamiamy, że pozo&tałe
od 1 stycznia 1959 reku Dyrekcja BudoW)' magazyny wyxobów hutniczych będ~ wydaOsledll Rabotniczych Łódź-Miasto, ul. Cie- wać materiały tylko do 27 grudnia br. włą
8244-K cznie sielska 27.
pTosimy więc zainteres-owa.nych o
ZBROJARZY, murarzy, zdunów, robotników wcreśnie}szy o<lbiór zamówionych i przyganie wy~lifilq:>wanych, mistrzów budowl,a- tcwanych ma,terialów, by w :końcowym okrezatrudni natychmiast sie uniknąć fpi'ętrzeń i w konsekwencji zbyt
nych, kalkulatorów Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Bud-O- długiego oczekiwania środlków tran!>porlowla.ne ur 6. Zgłosz-enfa przyjmuj.e dzial: kadr wyc'h.
Od dnia 2 stycznLa 1959 1roku magazyny wyM.P.R.B. nr 6, ul. Towa·rowa 75-79, p. 32, grupa robót. uL świ~ioj.ań.5.ka 8 i '111, Wókzań- dawać będą materiały M kontyngent i za8263-K
8230-K mówienia I kwartału 1959 r.
ska nr 251

.l
$. t P.
HOiłSTuW ~!A

Pogrzeb odbędzie się 7 grudnia br.
z ka1>licy Starego Cmentar'La kalclickicgo PTZY ul. Og7odowej o godz. 15.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn.
16 grudnia. br. o gudz. 8 rano w katedrze św. Stanisława. Kostki, o czym za-

I

i Metalowych
Łódź,

Jadwiga

J

Łódzkie BiUTo Wyrobów Hutnrozych

żne). dozorcę nocnego i dziennego zatrudnią
natychmiast Łódzkie Za.kłady Przemysłu Guzikarskn-Galanteryjnego w Łodzi, ul Zaką
tna 61-63. Zgłoszenia przyjmuje dzi.ał orga<n.
8196-K
zatrudnienia i płac.

I

!§t•m*M

li

SIOSTRY i RODZINA.

ZA WIADOl\llENIE

2 PALACZY centr. ogrzew. (kotły niskoprę

t P.

Kol. Edward KUBIAK

tanio

LOKALE

SPRZEDAŻ

ś.

długoletni ezl P.P.S. ceniony, sumienny i niieodża.ł:>wany organizato1· party-

sprzed&m. Tel. 450-70 do
god'Z. 10 I w:iecro.rem

d .
J dn
DOMEK
wraz z pomi~c~~ie':1~;;
w.ar=brut w śródmieściu
.kupię;, Of~11ty pi'5emn<> -:- 2 POKOJE z ik,uchnią (bJo
~:ó~k„ow1:~~r~ Oglo~~~'G k•1 - Za.chodnla) za•miein1ę
na 3-4 pokoje z kuchnią
BIURO Pcś-red:ni1Clbwa sij)6l: rozkład•0<we, komfort. Wadzielni „Cczystość" PiOltr- ru.ruki eto omówien'i,a. Ofer
·kowska 39, tel. 377-61 po- t:r Pi•semme „23960" Biuro
leca do spirzedaży place, OgłoSl2lef1, PiobrkoW\Slka
96
wille, dOlmki, goop.oc1a;r~twa. Poo.zukuje doarJ,ków, S;'tLEPU w<iobrym punkk
pl1>ców w okoUcy Julia- c
D242 i;~em·• np~;,zu, uję. Oferty pinowa, Ra.cJl'OSta·Cj·i
- „24G~9" Biuro Ogło
•
--'----GOSPODARSTW'o-r-OJne szeń, Piotrko<Wska 96
7 ha z inwen;\.aI"Zem żywym i ma<rtwym oraz fer
an.ę kur sprzeda,m. Tel.
24709 g 522-32
DOMEK jectnorodzlnnv i ..____________.
place ł>udO<Wlane sprze- POMOC domowa potl'zeb·na za,choonia 66 m. 11
daan. Tel. s22-:iz
J<latka schodowa 2
POSIADAJĄ-CY-dużą prakl
tykę w hdJI!dlu I praemyśle, przyjmie pracę. Posi&da samochód osobOIWy
nowy. Oferty pisemne Biuro Ogloozeń,
„24581"
24581
LISY sreJJ:i::zyste, plaityin~ Picrtl'kOIWSka 96
oraz norki
(po lican~p>
UJ.
sprzedam.
„Staindaint

PRACOWNll\;ÓW z wyksztalceniem technicznym, średnim i wyższym (włókienniczym)
na następujące stanowiska: mistrzów, podmistrWw i pra.ktyka.ntów na tkalnię i przę
dzalnię zatrudnią ZPW im. N. Bariickiego w
Łodzi. Za~ .•ady zatrudnią również tkaczy na
krosna .:wrtowe na pół etatu i cały etat, UC'.tniów i .•czennice n:a tkalnię, skręcarki wykwzlifikowane na pół etatu i cały etat, uczennice n'I skręcalnię, śrubowników i przykręcaczy na przędzalnię, uC2<niów i uczennice
na przędzalnię, rewidentów i pracowników
·
t
· .
·
do służby .dozorow~ma _1 spr:zą aczkt. Zgłosze-, Pio_t~k.o'!s_ka ~'!.-='!. ___
n.i.a osobiste przyJmUJe drz1ał personalny w OKAZYJNIE! No.11kli e;z.aŁodzi, ul. Żeromskiego 108 w godzinach oo firy rz: ~etrykami (ilmport
spi'Zedam. Tel.
8 do 16 Nadmienia się że zakl:ady ziatrudnią !l'lorweski)
241%5 g
257-67
. - •
.
również pracowniikow spoza terenu m. Ło- SAMOCHOD „Wa•rtbun-g"
spr.ze
<idealny
stan
cza.my,
8226-K
dzi.
dam. Piotrkoowsik·a 94
KIE~-OWNIKA zakładu (winiarnia) zatrudnią
dziewiarską
MASZYNĘ
od zaraz Białostocltie Miejskie Zaldady Spo- jednopłytową
Knitax"
- "„Busch"
żywcize Przemysłu Terenowego w Białymsto dwupłytową
Nawroit
sprzedam.
ku, ul. Reymonta la. Trzypokojowe mieszka- Tylko nled2liela, 33b-3.
gO<lz .
nie w nowym budownictwie zapewnione.
2_~1-~_g
10-12 I 16-18

Ili

pa1mę

•

wwwwwww

2 m wy-

PIĘKNĄ

Jego pamięci!

RADA ADWOKACKA w ŁODZL

Ili

DROBNE

nr 1

Łodzi

Wyprowadzenie zwłok nastąpi w dniu
6 grudnia 1958 roku o godz 15 z kaplicy Starego Cmenta,rza, przy ul. OgTodowej. W Zmarłym Adwokatura. straciła

szybkie i solidne wykonanie
OGtOSZEN~A

dnlu 3 grudnia 1958 roku zmarł

czoptclowe 16-18, przepro
się Kilińskiego 82
wadził
(róg Tuwima)
PIĘC- PIATEKCtel. 555-55)
Prywatne Pogotowie Lekarzy Specjalistów o ltaż
clej porze załatwia wizyty
domowe. Do dziieci wyj eżdzamy natychmiast
DL' SIENKO specjalista
skórne, wene<ry=ne, wło
sów 16-18, Kilińskiego 132
ANFORODr Jadwiga
WJCZ, skórne, wemeryC'Z.ne, kobiece 15.30-19, Pró24271 g
chnika 8
CHOREMU
1{.ażdej

porze

DZIECKU

o

udzieli po-

mocy PryWabne Pogotowie D7Jfeclęce. Tel. 300-00

PŁASZCZYKI

dziewczę-~e ~

od

RÓŻNE

'

Dr ZUCHOWJCZOWI Ta-0.euszowi za s?Jci:ęś.li1we
przeprowadZenie o'!)era.cji,
za troskliwą, pełną wzoro
wego poświęcenia opiekę
w czasie pobytu w Sz.pitalu 9w. Rod.Zimy oraz siostrmn tego S2lJlita.1a skład~
sel'deczme ,,Bóg zapiać"
Walduś Kub1a.k .z ro.d2'ica24609 g
mi
POSIADAM s'kllep i uI>J aW!nienia na prowadzenie prac kaletniczy.eh POISlZ'Ukuję :fac!Hl'WJCa u; gotów1k.!J. Tel. 2'14-22

Dr BJBERGAL specjalista chorób wenerycz,nych,
skórnych 16-18, Piot.rkow- LOKAL przemys1'oiwy w
24383 g C<'ntrum 1 gotówkę pos;aJanusz, z.am. Łórlź ska 134
Jegi.t.
9 2lgubtł
333-33 dam - oczekuję propazytel.
TROJEK
PJĘC
24Sl5
Oferty plsel'!llle natychmia&t wiizyty do- cji.
Biuro Oglos.ze1i,
mCl'We leka.rzy sp 0 cjal.i- ,.245BG"
stów również dz1ecięcych Pl<:.trkowska 96
24670 i?iĘK:!ITĄ su:kmi_--.,.,ę-t"".1_u_bn-ą,
całą dobą

7.imowe -

chło9if."'Ce

I

LLEKARSKIE

5 d-0 12 lat kupisz w pracerwr>i Piotrkowska 84 (w
24598
pNiwórzu)
----------'
KOLEJKĘ elet\j;trycz.ną (duży kom.piet) OQ'az dwu.
_
osobowy kaj•'k s,kła•dallly Dr MARKIEWICZ spec,-agum·owy "Del:tin" si:J1r.zc- !1~ta chorób skórmych, :-ve
dam. Rewclu.cjd 1905 r. neryc>lnych, moczo.płc10nr 4. Swi<lers!Q,
wyoh P'Oltvkow.ka 1119-G.

wieczorową

wy.pożyczy~

24125
tar- ta·nio. 22 Dipca lO
NADCZYNNOSC czycy, wt'2l0dy (żołądka, DLA samotnych pooi-adamatirymożylakowe),, my wiele ofert
dwu":astnicy,
nerw:1ce, nerwobóle , a>t-1 nialnych .z kr~ju i zagraitp. Dr Szereszews.k:I, ,n;cy „Swatka" P.1'01Jrkowl'l:-19, Limanowskiego 21 ska 133, gotfz. 13-19

' \ma
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Sport

Sport

Echa pobvtu

Skończyć z prymitywizmem

oiłkarzv urn

e

Sport

e

Spor•

Hokeiści

w Belgii

e

Sport

e

Spcwt

Spartaka (Moskwa)

Halą
sportową
tak
należy
wyposażyć
T~n
_lisi
9!~~' Gó~~!ś pn!}~~.z}.M.! w~~~,~~~e!!
• b • t
d
l d
mow1 w1•e1e

.ze Y

Się S

a ła

w Łodzi halę sportoa w niej sztuczne lodowisko.
Stąd wniooek, że ten ob iekt
przeznacZOll'l.y
p0wiruen
być w głównej mierze na jmprezy h()lkejowe i łyżwia.rskiP..
Jeżeli jednak hala sportowa ma
stać &ię naszą dumą, a sądzi
my, że tak być powinno, po.st.ai:ajmy si~ ją tak wyposażyć, że
by goście, zwlaszc:za za.granicz.ni, mogli -Odnieść z pobytu w
Łodzi możliwie najlep.>ze wrażenie.
bądzimy, że by;o na to
dość czasu, aby wyjść z okresu, który nazwiemy prymitywizmem.
W pierwszej próbnej faz:e
eksploatacji lodowiska
można
było, a nawet należało,
zamknąć oczy na wiele
niedocią
gnięć.
Gdy bowiem hokeiści
rozpoczynali w ub. roku pogoń
11'.a ik.rążkiem kauczukowym, prowadzone były jeszcze wewnąlrz
hali różne roboty budowlane.
Dzisiaj n.ie mamy już żadnego
usprawiedliwienia <l!la .szeregu
braków, rzucających się w or::zy.
Co najwy-.<ej ws.k.azują one na
to, że berovvnictwo hali nie
przywiązuje do nicti wagi, alb<::>
w ogóle nie .zdaje sobie z niell
sprawy,
Pierwsze oo rzUiCa się widzowi w oczy, to n.ied-0<>ta.teczne oświetlerue tafli lodowej.
zw.taSZJCZa podczas meczów hokejowych pola podbramkowe winny
być lepiej oświetlone.
Na!eża2oby również pomyśleć o za~n
stalowaaiu specjaJnych
lamp
czerwonych, za pomocą których
sędzia bramko·wy mógłby sy.gna
lizować zdobycie bramki. Obecnie wygląda to tak,
że w
półmroku
.spotęgowanym
<lymern papierose>WY.ffi, sylwetka
sędziego jest dla widza niemal
niewJdocz.na, a sygnal podany
przez niego za pom=ą ciemnoczerwonej chorągiewki dostrzec
może widz oo najmniej o .sokolim
wzroku.
Niedostateczme
jest również ogrodzenie lodowi

Mamy

wą,

Umą

O

„,·

11.

głośników uniemożliwia podanj~

• ·

Ka·WWJ<'·a>eh :re Spa•rtakiem Mo- 1 ski i kto wie, czy tym rarem me
skwa 1:7. Spot.kanie to bylo mimo zag.rają talk, by uz.yskać lei;>szy ruz
byłaby znacznie spokojniejsza.
Pllkane LKS bawiąc za granicą (wysokiego zwy<-iestwa hokeistów 1 :7 wynvk na tafli Lodowei w Ł)o-A przecież jednym z zadań kie.
.. _
ZSR-R ba:rdrT..o cie.ka.we i emocJon·u- dzi.
ID
rown.iclwa hali jest u.możliwie- we FrancJI, Belgu 1 NRF pozost:t- j'>ce. Sta{o emo przede wszyS>tkim
.,.__

wili jak najlepsze po sobie wraże- 1 na wysokum pozi-omie ze wziględu
nie. Oto Jeden z entuzjastów spor n.a. do·~k~malą fo.rmę drużyny ra,t u P lłk ars k'iego w B e l gu
·· nad esł a ł cl.ziecineJ
·
Po spotkan11ach
towarzyS"ki•ch z
ostatnio bardzo J>r'Zyjemny list do hokei.st.ami &Jwecji, natknęliśmy
kierownika ekipy LKS p. dyr. S·ię. teraz na doS<lrnnały zespół:
Zygmunta
Kaźmierczaka, któ- ~;o~r,b~~~m~J!'~~.ał na.m h<>keJ
ry najlepiej świa><l.czy o <)pinii,
Dziś w Lodzi 0 godz. 18 .30 na lojaką poz<>Sta.wili za granic" nasi dowioSku w hali przy ul. Zerompiłkarze.
s.kiego r·ozeg.rany zostanie rewanż
mięcl1zy tymi klubami. Zwolennicy
Oto treść listu:
l1okeja będą
więc mieli okaiz.ię
poznać n.ajlell:)sza naszą drużynę,
S:zanCJtwny Panie!
jaką jest Goonik w spotka.n-iu !l.
.zespołem, który .zajmuje c,;olo-.ve
żałuję nieaimiemie., że nle znam miejsce wśród najsilniejszych druPańskiego jl',.zyka i bar<ll'liej jesz- żyn L.SRR.
cze. że nie mogę w nrim pisać.
PZHL zasłużył tym razem na
Szezęśli>wy jestem,
że moglem oklaskL
F.P•r<lwadzając
do kra1u
Piibna S!Ootk•Ć i PańsikL-ch kolegów druży.ne o t.~.k wysokich kwalifiw Ret>nne dni.a 11 listopada br.
kc:·c.i.sch . i~iką jest Spa.rta.k. PrzyjP.i51t !!'l.~eiwarboliwie przegrywać,
MaŁa ceremonia
pe1'na prog.to-ty kro w;P.my.
7e hokej nasz nie.sitety,
i sercleCIZJ!le!(o · na:;.troju, w to.ku nie
nie
7.'-'J i•cz.a !3'lę do . tzw. czolo•w .ych
które.i zaimanifestow·ała się soonta- 9po•rtńw.
JeS1Z'cze mus1n1.y
nicznie tradyeyj11a pirzyjażń bel- się uczyć, '\~r1ele
a je'ieli
mamv su~
Koszykarze ŁKS mają ambicje) kują się teraz do dwóch kolejnych gijsko-polska.
uc:z~·ć. to chyba od
lepszych oo
wysunięcia się na pierwsze miej- spotkań, mających się c'Cibyć dziś
Cenię ·wielce gest Pana Kole!!!, siebie. Po 11d!7.'elonej lekcji na 10sce w tabelce ligowe·j. Po oS'tat- i jutro w Lodzi. Przeciwn>kiem który w.reczył mi od'?ln<>ke, wy~loa dowi·<;!ku „.v Kat~)1wicach, hokeiś.ci
n1ch 2!wyc1ęstwach łod.ziamie szy ... ło·d,;ia.n w sobotnim spotkaniu be- ną !l. okarz,ii 50-Jeo>a wasze.go, ta...lc ZSRR be,d'I <'h~iP!i niewąńµli~Vlie i
wyka.zać
wyższość
<I.zie AZS Toruń , a w niedzieięjznanego 'klub>u . Zachowam ją jako tym ra?.~m
SWIQtch kwnli:fikacji .soortoiv vych i
ŁKS r·ozeogra mecz ze Spójnią zł pamiątkę na.szego spotka•ni·a.
odnieść 1.wyeięS'two . Ciekawi jedGdańska. Oba te spotkania o'.lbę.
.
<ią się w sa.Ji MDK,
poc.ząte>k 0
Soodz1ewa:m sie, :!:e Pa111 zacho- nak jooteśmy, czy z pierwszej lekg-odz. 17.
•
wał dob>t'e. wspam~1<'!1nia . o. krótNa pierwszym miejSC"U w tabel- kim pob,•me w Retin.n-:, • ze P~n
ce e.najdJuje się Polonia wairazaw- nam. Belgonn, oo~w!ęc1 od ciza„u
ska z 13 zdobytymi pu1nktami. Tuż do czasu swą mys!.
7..a
Polonią
jest ł.KS równie;
Cóż mogę je.."Ze.ze żye:i:yć? Wiec
Oczekiwany w TOl"UJ111U z ogirom- 13 pkt„ a potem Wisła i Le.gta po tielnHe su.keesów dla waszego klunym zaiU<teresowaniem me-cz ka- 12 okt. z tym, że W0i.sła nie prrze- b<u w · nadzie'i., źe porzos1a11ie on
Poisd<li jes2lCZe na
szykówki męi..c.zyzn o mi.str.zos.two g.ra-ła doty·chczas ani jed1nego me- czarmpionem
I Hgi między mieojsoeo•wym AZS a czu. Na piątym mie.i.s-cu znajd.u je drugi okres czasu.
AZS T·CJtruń, który wygrał w
Spój.nią Gdaook .zakończył się ztle się
SOBOTA, 6 GRUDNIA BR.
Załąiczam Pp.nu, Piibn•e Każmler
cydow.am.ynn
2!wycię3twem
AZS -c11warrtlrowym spo·bkaniu ze SpóJmoje :naj;;oz,azen'Sll.e pozdNToruń
78:65 (40:40) .
Najwięcej 'nią z Gdańska. Jak wynilka z te- c.zak.
K()Szykówka.
ŁKS AZS T<>g.o.
wienia
AZS
jest
i
zapewruam
silnie.iSllym
Pama
przeciwo
mojej
plllnlctów dla drużyny toruńskiej
zdobył
Sairbunowski
20, dla mikiem od Soó:jni i mec.z sobotn•i sel'C!ec:onej przyjaźni dla Pańskie rul1 I Uga, gooo:. 17 w MDK. AZS
będ'llie
go
Kraju
q;la
ŁKS
zna-c:onie
wai..niejgdańs:oczan Dregier 21. SpotkaŁódź 7,1n,i-cz (Pruwków) III liga,
szy1rn spotkaniem.
nie stało na sła·bY·m porz;icnni<'!.
Niech żyje Polsika!
Kościus:llki 65, godz. 20. Start Dz·iś kalendarzyk
sopoof.kait li.goWarsa;awna'!1.ka, III Hga, Zaką1ma
wych
Niech żyje Belgia!
przewiduje
na&tępujące
spotkania:
LOUIS BRUNEL 82, gml.z. 20.
Legia - Sµójnia., ŁKS - AZS
Siatkówka. AZS GdańSlk (Unia)
Toruń. Spa•rta AZS W-wa, WiOryginał listu tego pnech~wa- i start _ Wisiła (Kraków), I Uga
sła Polonia W.JWa, '''-".7a1rta Sląsk Wro•C'ł.aw, Le<ch Gwa·roia ny zapewne z<>stanie ·w aktach ż.eńSika w MDK, godz. 19 .
W•ro1cław.
LKS razem z niezliczoną ilością
W
Doj<lzie dziś <Io sensacyjnóe 2,a- nadesłanych depesz z oka.zJ.i zdoHokej.
Spartak (Moskwa)
powLadao)
ąceogo się s.pobk.an,la mieWęgie'1Slci Związek S2,ermiier.czy,
bycia przez piłkarzy łódzkich ty- Górn~k (Katowice) g.odz. 18.30 w
który będzie o.rganlza·torem mi- dzy niepokonaną Wisłą a Polonii.ą tułu mistna Polski.
Pałacu Sportowym.
strzostw św1ata w 1959 r„ po.dał warsz.arwslk.ą . Trudno ~est przew~
dzieć, jak•i będ2ie wynik tego medo wiadomooci
teI"ffiln turni.,.ju. czu
.
.J.eóno
ro.oż.na powiedz.ieć, że
&ka siatką zabezpieczające wi- Mis1lrzostwa <>Q.będą
s.ię w dniach
graja-ca u si~bie w sa•Li ma
downię przed wybiciem krążka, 12-25 lipca
p-rzysz.lego roku w Wi!Sła
porwrażny handicap.
oo podczas meczu ma m!ejsce B<ud.a.peszicie.
Niedl1.ieln:y. rozi~ład. spotkań Hgóbard=
czę.st.o.
ll.oz,ciąg.nięto
wych:
.
Legia - AZS TCJtruń,
ŁKS wprawdzie siatkę za bramkami,
lecz zabezpieczenie to powinno
gpój'!llia, $pa·rl;a , - Polonia, Wisła „ '.':"°~-~:"'".-"'
,„
•
------- AZS Wa·rsz<>wa, Wart~ - GwarrTak jest, trzeba się pospieszyć, bowiem do zakończenia
być rozszerzone przynajmniej o
dia
Wrocław, Lech Sląsk Wrok<>nkursu
pn.
„Telewizor
na
święta"
p1>:oostało
jeszcze nie3-4 elementy z każdej strony
~kro"
cław.
wiele dni - a<>tatni termin upływa 15 itrudnia.
tak, żeby siatka ochrail'liała naŁodziall'lie mają neczywiście poDo tego czasu należy w .Jednym z punktów skupu s11rowców wtórnych złożyć m.;1;lrnlaturę lub szmaty za co najrożniki oraz pewną część przew meczu o mistrzostwo I ligi ważne S·Zanse 2ma.lezienia się na
miejscu w t.abelce.
mniej 5 zł i pnesłać kwit do Woj. Zbiornicy Przem. SuroV'1ciwleglej strony lodowiska.
hokejowej. rozegran~·m 5 bm. na oierwszym
Trzeba
jedinak
koni<>cznie
wy'(rać
ców Wtórnych, l:.ódi:. ul. Rewolucji 1905 r. nr 64. Przesłany
I wreszcie rzecz najważn.jej- Torkacie między Bai-!donem Ka•t.) oba S·POtkania. Łodq,ianie ma.ją cza
tam kwit weźmie udział w losowaniu cennych nagród, któwice i Piastem Cieszy11, wysokie
rymi są:
&'"..a brak megafoni"ZaCji. Jest zwy>eięstwo ooniesll gospodarze s;obą zwyciestwa t.a•k poważne, ia•k
chociażby wy~ra1ny mecz z LeP-'ią.
•
TELEWIZOR „BELWEDER"
ona niezbędna, gdyż łócl7..cy sym 10 :2 (2:1, s:o, 3:1).
Totez nale-~y przynuszczać, że koRADIO WOLA"
patycy hokeja nie orientują się
szykarze
.
n.alS'i.
dadi;<a
oobiie
_radę :z
•
ROWER"
jesreze dostatecznie w przepiw pierwseym dniu tumieju siat ZeS'notami. ktN~. nie potraf.iły do•
10 FOTOAPARATOW ITD.
sacll gry i
patrzą
na hokej kó:W-ki mężczyz:n o mi~trzo•stwo I t"chcz,as wvt-1c się na p1erWS'le ~
.
·
i , T lko d 1~ ~_,_.
t tnl
llg.1 v,rrocław"•ka Gward;a pokona- miejsca, (Dl
a Soójn.\a - n·as z n.iedziel „_._..._
A.
więc - P<>SP
s ę..,._....,_._..._...,_...,_...,_.._.._._,._
Y
o • .....
'""~.ia
os a
.....
_
.....
_
.....
_.._._.._._.._._._..
__,___.1eszcie
____________
_....._._._..,.____________
__
,pr:;-e-L: pryzmat. tak <;Iobr:zc zna- J1a AZS 3 :2 (13 :3, 12:15, 13 :15, 15:11, lCJtka'1:ę.
ny -prrzeciwniJk - zajmuje ostatnią
termrn.
ne3 sobie piłki nozneJ. &ak 15:10).
jakiejkolwiek jnform.acji i zo- nie ot'ganizatorom imprezy horientowanie widowni, 00 jest w kejowej
wytworzenie
właści· wvzwo
"~
1one, a oo za b ro- wej, sportowej atmosfery zawoh o k e.iu
n ione. i za jakie przewlnierne dów. o nią powinniśmy d!bać .
ten lub ów zawodni.k powęd.ro- w pierwszym rzędzie, żeby goś
wal n.a lawkę kar.
cie mogli wyrobić sobie O spor
Jesteśmy przekona.ni, że gdy- towej Lodzi jak najlep.;;zą oby publiczność była odpow'e- pi.nię. .Ka budowę naszej h'łll
dnio jnformowana o wydarze- wydaliśmy kilkadz.ies'.ąt m ili<>nia.ch na lodowjsku pr.zie;;talaby nów, powinny się więc znależć
·
·
· w ni·c uz.a•oadn'o- \złotówki na skompletowanie J€J.
się angazowac
~
'
R
ne protesty i atm<X'>iera meczu wypo._<.ażenia,
·ID.

Czy koszykarze
zostaną
Dziś

ŁKS

leaderami tabeli

jutro dwa spotkania ligowe

1

AZS Toruń silniejszy
od gdańskiej Spóini

imprezy

sportowe

Szermiercze

mistrzostwa

świata

Budapeszcie

Ze by

Wtelegraficznym =

•

" "
nie było za pozno

c1·e

„

* * *

Z

niemieckiego przełożyła
IZABELLA DĄMBSKA

-

A kiedy

będą

(18)

mi zakładali

stryczek

szyję rrekłem, patrząc na Haia na całe gardło: Niech żyją Niemcy!

-

Wspaniale! -

powiedzial Edel. -

11a

zawołam

Wteder

wezmą cię za wariata i \\rypuszczą.
Błoto pryskało dookoła. Spojrzałem na zega·
rek. Za pół godziny mogl i byśmy być w domu. Ale dróżka była mulista.

7.
Dobrnęliśmy do domu przez las. Hai w rniię
dzycza,sie ro2lStal: się :z. nami. Nie mam pojęcia,
oo tam jeszcze knuł. Za domem leżał ogród.
Drzewa ze swymi nagimi
kcm.araimi 1 stały w
nim, jak parasole, z których wiaror zer-wal po.krycie. Jedno leżało zwalane - użyjemy je
przy okaizji na opal:. Z tej strony n.ie było wejścia do ogrodu, musieliśmy więc przE>łazić prz!'Z
parkam . •Ta p:rzedosta.lem się dość latwo. aile
Edel utk:nąl gidzieś w górze na i-aikimś drucie
i zwalił się głową naprZ<łd, na ziemię. Gruint
wokoło byl :rozmokły, męc nic mu sie nie stało. Kiedy wstał, nie mogłem się wstrzymać od
śmiechu, bo błoto oołvwało mu PO brodzie na
garnitur.
Poszliśmy wąską ście-hka aż do rogu dom.u,
gdzrie przystamęliśrny,
żeby zesikrobać. błot?
z butów. Gdy wyjmowałem klucz :z k1eszen1.
raptem zobaczylem Olgę.
- Ol.era czeka na nais - powied.zriałem Ede-

lowi.
-

'
G<lzie?

~

?med drzwiami.

- J eszcz.e tylko tej nam brakowało ~ rzekł
Edel.
Spojrzałam na niego, a on splunął na ziemię.
Gdy podeszliśmy bliżej, Olga odwróciła się.
- Jak się maisz! - powiedział Edel.
Olga odwróciła się tak, że stała mriędzy nami, mvrócona do Edela plecami, jak gdyby nic
nie słyszała.
- Jak ty wyglądasz, Rob - powiedzi.ala do
mnie.
~ Spacer<>waliśmy trochę po lesie. Czv daiwno już tu czekaS'Z?
Chcialem mówić możliwie dużo i jeszcze coś
dodałem, ale Edel wyrwał mi klucz z ręki i już
n.ie więcej nie wpadło mi do głowy. Po schodach wohodzibśmy milcząc. Na górze Olga poszła od ra2JU do kuchni, zapaliła gaz i naiS'tawila
wodę.

- Umyjcie się ciepłą wodą - powiedziała ściąginLjcie buty.
- Schowaij te rady dla sie'bie - odpawied:aial
Edel. Usiadł na stołku. rozsznurował obuwia
1 silnym wymachem nóg zrzucił butv. Bł<>to
bryznęło z nich po cale.i kuchni.
- Mógibyś trochę uważać - powioedzialem.
- Niech ona to sprzatnie - odirzekl Edel.
Olga podeszła do 'drzwi i zamknęła je. SkrzY·Dnęły zawiasy.
- Chciałbym wiedzieć , kiedy ktoś wresroie
naoliwi te zaiwiaisy - zrzędzil dalej Edel.
- Sam mógłbyś to zrobićt
.
Edel zrnucil marynarkę. która spadła na podłogę. Odkleiły s1ę. od niej grudki ziemi i roosypaly po podłodze. Zachowywa,ł się, iak robn.clarz, przebierający się w swpie przed powrntem do domu. Olga obserwowała go, a potem
SJ>OjTZała na :mnie.
- Nie stójże tak, jak la.la! - od~ał s.ię do
ruiej Edel. - Ruszże się! Rób coś!
- Czy mam odejść, Rob? - zaio:viaJa.
-Nie!
Ede.l wyciągn.ąl przed siebie illOll'i i poiwi~

a przede wszystkim

drział:

-

Sciągl!l.ij mi skarpety!

01ga zrobiła krok na.przód. Chciała uklęlmąć
przy jego krześle. Odl~łość między nimi był.a
spora.
- Co to ma m.aczyć? - spytał Edel.
- To, że sam sobie z;lejmiesz skarpetki!
- Ale tobie może :zdjąć, tak? - Edel tunal
nogami o podłogę, krzywiac się kwaśno. Chrzaknąłam głośno.
- Przestań się głupio śmiać!

-

:krzykJnał 11.a

mp.le Edel.
- O co ci '~a.ściwie chodzi?

Wiesz dobrze o col
Nic nie wiem.
Co trzeba robić. :ro-by tu można w OJ:?óle
żyć? O każdym się myśli. tylko ;ni,g dy o mnie!
- Do wszystkich diaiblów! - zawołałem. Czego ty właściwie od nas chcesz? Nikt ci prz1>cież nie zrobił n.ie złego!
- Tak mvślisz?
- Oli?o, -Proszę cię, .zrób ll'.lam herbaty - oo-wi·edzialem.
- .. Proszę ci~ Olgo" - zachkhotał Edel. Dla Olgi to i es.teś na wyskoki! Ale co się dzieje ze mną - absolut.ni.e cię nie i.nteresuje!
- Zdaje mi się, :i:e jesteś w kiepskdm nastroju! Co cię właściwie ukąsiło?
- Dwóch ::. was łajdaków! - odpowiedział
Edel.
- Kto mianowicie?
- Ty i Hai.
Olga wlepiła we mnie oczy.
- Sliczmie - powiedz,i.alem.
Tera:z: j11.1ż rozumtloem o co c-i chodr.!. Ja bym„,
- No. no! Mów dalej!
- Gdyby tu nie było Olgi - powiedzialbYlll
co myślę.
- Powiedz! Powiedz! I tak przecież wszyst. ko. jej opowiadasz:!
· - Olgo - powiedziałam. - Przyjrzyj mu sie
dohrze. On ma -pietra. Tylko pa·t=eć, jak zrobi
w ma.jtki .:ze strachu.
Dzielny Edell Tch&rzl
Ordyiru1my tchórz!
- Lepiej ci tet!'arz.? - spytał Edel, pat.r-ząc na
min.ie.
Woda na gacz;ie zaczynała syczeć. Olga podeszła do kuchni i 7Jdjęła crzaijinik z o~a.
-

Wyci•eczki
S por I s- T our1s
•

oddzielnie dla speców
1' fUfYS!O' W
Uc.zestniicy ~ieczeilc organ.i"""
wa.nych P'rczez Sport>-Tourust mieli
dotychc.z>as wiele uzasadnionych
.zasi\:reeżeń do pro~ra.mów pobytu
za gra•nicą. Programy te ukladanD
dJa w&Zystkich człon.ków wycieczek, bez \.1Jw.zg!ędnien1a ich zalnteresowań. Na podstawie doświ.ad·
czenLa, kier0<WU1ictwo przedsiębio.r•
suwa postanowiło opracować od•

dz'ie+lne prog1raimy dla osób udają•
cy.eh sie za gra'.rnicę wyłącztue ze
wz.glf:?'dóW s21kole•nio•wych, cLla których na.jważniejs!Zą
s•prawą jest
ogląda.nie imprezy s.pori:owej. Inny prog.ra m będzie usita.lany dla

I

kibiców, których zain.tE>resowania
sportowo-turysty=ne.

są

W ten nowy sposób urządzona
zostainie najbliższa, duża wycieczka, na mistrzostwa h<l'kej·owc swia
ta do
Czechosłowa.cji, w której
pr.zewi<iuje się udzia.l 5-00 osób.
Pod.2lielo:na ona będzie na dw ie
grupy: uczestnicy pierwszej,_ obsadzonej przez PZHL ogląd.ac lJę
dą cod•ziennie mec.ze hokejowe w
różnych m ;as,ta cłt , c!Jruga otrrzyma
bilety """''tępu
tyllko na najciek<>wSTZe spo11ll<ainia i me.cze Polaków.

SOBOTA, G GRUDNIA
15.00 Wiadomości. 15.10 Polslkie
melodi·e 1udCJtWe. 15.30 Dla dzieci
słuchowisko pt. „Srebrne łyżwy'',
16.05 (Ł) Gra ol'kiegtra dęta Spółd!:oiel:ni Praoe~· „C>s.nowa". 16.45 (Ł)
T.ańoee hlis:r;pańskie
różnyeh kompozytorów. 17.00 (Ł) „Piękna i
czysta ainilana" - aud. I. Stankiewicz. 17.20 (Ł) M.oz.aika muzyc.:zna.
18.00 (Ł) Łódzki Dziennik Radiowy. 18.20 Wiadomości. 18.25 Korespon.denc.ia z zag.ranicy. 18.;)5 MuZY'k.a i aktualności. UJ.OO Koncect
orkiestry PR. 19.35 Audycja a.ktual
na. 20.00 Z .kraju i !l.e śwlaota. 20.27
Knmuka S'POrtowa. 20.40 Gra wro-,
c!a:wski Kwintet Rytmiczny. 21.00
„Matysiakowie".
21.30 „Na fali
humoru i satyry". 22.00 'Niad.omości.
22.!l5 Koncert s0Jistów. 22.~0.
Muzyka tane•c;on.a,
23.50 Ostatni<;>
wiadomości. 24.00 Grają oTlkies<try
ta;neczne.
TELEWIZJA
Sobota, 6 grudnia
17.00 Filmy dla d.?Ji.eci (Ł). 18.00
P·rzerwa. 18 .30 Sprawozd.aJnl<:! z
międzynarodowego turnieju hokeja na lodzie (Ka;towice). 20.00 RozmO'Wa o progiraomie (Ł). 20.15 Dzien
rrilk tele1wizyjl!'ly (W). 20.45 Koncert
Te>ZlrywkCJtWY (W). 21.15 „Osamo.\miC>
ny" - film fab. prod. czeEikiej (Łj.

- Jeżeli n.ie
klętego sitrachu,

potrafisz opanować tego przeto trzeba było po prostu powiedzieć o tym Haiowi.
- Uważałem cię za PI"ZY.i aciela. Ale wy wszyscy jesteście tacy sami. Jeżeli stainę się warn
raptem do czegoś potrzebny - już po przyjaź
ni! - Edel złożył dłonie, splaitając palce. Olga
przy kuchni naLewala wodę do miski.
- Dla Haia znalazłbym jakąś wymówkę
pow!edzialem ale c!ągle mam jesz,cz,e w
u.szach twoje piękne z.danie o uczciwości.
Nie mówmy 0 tych rzeczach. Mam jllŹ
tego dość. Bardzo cię przepraszam.
Zrób herbaty! rozka~lern niecierpliwie Oldze.
- Ją dziękuję - powiedział Edel - i tak
ju:ż. jestem dostatecznie podniecony.
- I tak musisz zostać tutaj!
Edel zWTócił ku mnie głowę. Prz.ez chwilę mierzyliśmy s:ię wzrokiem
potem spuścil oczy ku ziemi.
No, jui w porządku - rzekłem, -- To
nie tylko twoja wina.

Czy m u s z

ę

iść

z

tobą?

Nie. Zos1aniesz w domu. Zachorowałeś.
Już ja to Haiowi wytłumaczę.
- Nie dacie sobie sami rady!
- Nie martw się o to.
- R<>zumie się,
źe w tym wypadku nie
przyjmę protezy, Robercie,
- Pogadamy 0 tym jutro.
OLga przyniosla miskę z ciepłą WOd.ą i postawiła ją na stole.
Czy pozwoli.sz, Edel, że najpierw się umyję? spytałem.
- P!'-OISl'Zę bard'ZO.
Sciągnąłem marynarkę i kos.zulę
zanurzyłem twarz w wod-zie. Od razu poczułem
ulgę. 01,ga przyniosła ręcznik i stała, przypa·
trując mi się. Gdy przestałem się myć, wY•
tarla mi plecy na suoho.
(D. c. n.)
-
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