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Powołanie polsko-rumuńskiej komisji
współpracy

gospodarczej
Zawarcie porozumienia o obrotach handlowych
na lata !n61-65

poczto ,,a uiszczona ryczałtem

Rumuńska delegacja rządowa

Cena

przybyła

50 gr

do Warszawy

WARSZAWA (PAP). - 18 bm. na zostanie stała polsko-rumuń•
raino przybyła do Warszawy rzą-1 ska komisja współpracy gospo•
dowa delegacja Rumuńskiej Re- darczej oraz podpisane porozupubli.ki Ludowej z wiceprezes.em rnieme o obrotach handlowych
•;,
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Ministrów Alek.sa'lldrem mii:d~Y obu krajami w latach
Rady
Ba·rlejlanu na czele. Prze;prowa- 1961-65.
Probl·em ut.won:enia &talej kodzi ona z przedstawicielami rządu polskiego rozmowy gospodar> miSJl wspólpracy gospodarczej
Nr 292 (3747) cze, w wyniku których utworzo- między obu krajami zostal omóŁódź, wtor.ek 9 grudnia 1958 roku
Rok XIV.
wiony podczas pobytu w maju
br. y; Rumunii naszej delegacji
Komisja ma
partyjno-rządowl!j.
się zajmować wszystkimi zagadnieniami współpracy ekonomicznej między Polską i Rumunią, a
więc wymia.ną ha'lldlową, bezpomiędzy po·
średnią wsr>ólpracą
szczególnymi przemysłami, wymia.no1 doświadczei'l naukowych
i tedmicznych. Należy tu przypomnieć. że uprzednio ut.worzo·
BERLIN (PAP). - W poniene zostaly podobne instytucje
wsipólpracy Polslki z Czechosło
oowieczol"Crn
l)Ó:ilnym
wa.cjr,. Jugoslawią, Węgrami, a
jecha.la. z Berlina. do Wars7..atakże o nieco innych formach or·wy delegac,ia pa.rtyjno-rz<\-(lowa I
z Niemieoką
ganizacyjnych
cyjnej, o tym, re zastosowarnie
W Sali Kongresowej Pałacu
NRD, której przewcd1ntc-iy I sechemicznyoh
procesach
Republiką Der11o!~rat yczną .
przy
Q
się
lkretal'Z Ifom.itetu Centrałn~o Kuliury w War-sza.wie odbyła
Drugi punkt obrad przewiduje
energii atomowej może dać wyw dniu wczorajszym krajowa
SED Wa.Jt;er Ul-bricht.
i dla budownictwa. Che- niki, których nie można oSliąg- podpisanie porozumienia o wyliczru_ profesoro.w.ieniotwa
da przemysłu chemiCTJnego _. ·tosl.a~"ls ki,
t
1
d
pa.rtyjno-1"7.ą.dowa. nara
Delega.cja
oświęcona omówieniu i przedy- wyzszych uczeln_1, P.rze stawicie-. mia zaopatruje ro nie wo w na- nąć stosowamymi obecnie meto- mianie towarów w latach 1961-65.
· roz- darni otrzymywania r;ewnych row51l)Ólnie z P
N RD nrze-owad-zł
oraz 1ic2m.'.e zaproszein1 wozy sz t·uczne, umoz·1·1w1a
.
skutowaniu zadań wynikających Ie . NOT
„ ....
Ma to na oelu ustalen:e ogólnej.
pned.stawicielami PZPR i rzą- z Wytycmych rozwju PRL" goscie z cal.ego kraiu. Przybyla wój lecznictwa, zaopatruje spa- dzajów mas plastycznych i wló- listy zasadniczych towarów: wynowych
o
syntetycznych
kien
gospodar.artykuly
w
łeczeństwo
che
delegacja
naradę
na
również
KC
Plenum
XII
du PRL wymianę poglą.dów na uci~walonych na
robów gotowych i surowców, któ
+ema.t sytuacji międ"eyllar<1do- PZPR. Obradom, w których uoze mików z C~eehoslowacji: Pod- st.wa domowego. Słowem, che- wlaściwościach. Przewodniczący re będą wymieniać między sobą
Komisji Planowamia zapowie- oba kra.je w tych latach. Na pod
-J. pt"7..e-de "'IS'LYsikim na. ie- st,niczylo po.nad 1.200 d!'legatów z staw-0wy referat wyty~zaiący za- mia karmi, odziewa i leczy.
Wytyczne uchwalone na XII dział, że praiwdopodobnie następ stawió! tych uzgodnień w później
ima~ za.bezpiie<'f.i:enfa p-oikoju w calego kra.ju, przewoduiczyl wi- d;i.ma przemy~lu chemicznego na
Europie ś1'0dkowej i da.l:w-eg-0 cepre.11ie-r Piotr Jaroszewicz. Na okres naibltzszych S!edmm lat Plenum KC PZPR zakładają, że ny reaktor atomowy budowa11y szym termi·n.ie podpisana zosta·
w lalach 1961-1965 produkcja będzi= z myślą właśnie o che- nie między
r<l'JJwoju braters<kich stosunków na.radę ]Jll'Zybyli członkowie Biu- wygtosi! min. A. Radli.ński.
Pol ską i Rumunią
kluczo- polskiego przemysłu chemiczine- mli.
Jedną z na,1bardz1eJ
ra Politycmego KC PZPR między obu kra.jamJ.
wleloletnia umowa handlowa. Ta
podstawowych gałę.zt na- go wzrośnie 2.5-krotnie.
Stefa.n Jędrychowski i !gna.cy wych
ki sam tryb pracy zostal. zgod·
11<
Jakimi drogami ma być osiąg
sekretarz KC s•zego przemyslu jes·t nlewątpliLo<>a-Sowi!1sik:i
Na zakończenie narady jej nie z zaleceniami Rady Wzajem
.r.a:k
produkcji?
wzrost
ten
nięty
Wspólchemiczny.
prremysl
W dniu dzisiejszym naród PZPR _ Jerzy Albrecht, mim.i- wie
uczestnicy przyjęli uchwalę i u-, nei Pomocy Go3podarczeJ, przypolsld wi.ta przybywaiącą do na ster przemyslu chemicznego inż. czesna chemia tworzy zupetme wynika z ref•l?ra t.u .mm. R??lm- poważnili komisję wnioskową do ięty w rozmowach gospodair:
materiałową dla p!rze- skiego - przewaza-iąca częsc, bo wniesienia
bazę
nową
Prezydium
członek
Radlińsh:i
A.
poprawek zgloszo- czych między Polską a innymi
szer.10 lcraju na zaproszenie KC
wlókien ok:Jlo 70 proc. przyrostu p.roduk- nych w toku obrad.
krajami socjalistyc!Z:nymi.
PZPR l 1'Zqdu PRL delegację PAN - prot. dr Wojciech Swię-J myslu maszynowego, dla
cji ma być wynikiem nowych
partyjno - rząd.ową Niemieckiej
nakładów inwestycyjnych wa:rtoRepubliki Demokrat11cznej . .Jest
ści ok. 25 miliardów złotych. Poto rewizyta. na wizytę polskiej
rostale 30 proc. przyrostu planuje się osiągnąć drogą intensyfidele11acji partyjno - rządowej z
1 srkretarzem KC PZPR W!.
kacji i modernizacji. istniejących
ur zą<lreń i insta!Rcj i.
Gomułka i prezesem Rady MiW najbliższych latach musi
PRL J. C11rankiewi11i~trów
W piątek, 12 bm, przybywa Marchlewskiego, g<lzie odbędzie nastąpić zasaonicza zmiarna bazy
czem na czele, Taóra. przcb.11wala w NRD w czerwcu 1957 r.
do Lodzi i na ieren wojewódz- się spotkanie z robO'tni:kaml surowcowej przemysłu chemicznego. Przejdziemy z dotychc•zasoPob11t delegacji NRD w Po1- twa, delega~ia partyjno-rządo tyC'h zakladów.
ue pr:i:ypada w szczeaólnie zna wa Niemieckiej Republiki De- Odjazd delegacji do Wa["S-..a- wej ba.zy (węgiel i koks) na ta11sze i dogodniejs1ze w użyciu sumiennum okresie, r1d11 sprawa mokratycznej. Oto prrewidywa
wy nastąpi w godzinach wie- rowce, jak gaz ziemny i koksowniemiecka. sprawa teraźniejszoś ny program pobytu w Lodzi.
Komunikat ogloseony po po•
czornych z Dworca Lódź-Ka niczy, półprodukty pochodzące z
GENEWA (PAP). - Na ponieO godzinie ll.30 rano na
ci. i przyszlośc-i Niemiec w
ropy naftowej, siarka itp.
dzialkowym popołudniowym po- niedzia1kowym posiedze:-iiu konliska,
propo- Dworcu Kaliskim nastąpi urozu;iq;::ku z radzieckimi
Narada chemików. na której s~edzeniu konferencji w sprawie forencji trzech mocarstw in.for·
zucjami w kwesfii Berlina. za- czyste powitanie delegacji pr.rez
kilkudziesięciu poroZimnienia o zakazie doświad muje, że artykuł ten, mówi o u:za.bieralo głos
chodnieqo, a także w związku przwst.awicieli ot:'ganiz.acji parmówców - przedstawicieli róż czeń atomowych i wodorowych, tworzeniu organizacji kootrolne-j,
nych branż tej boga.tej dziedziny delegaci USA. ZSRR i W. Bry- która czuwałaby nad prmst.rzeprzez NRD tyjnych i wladz miejskich, po
i proponowanym
p;rz:emyslu - przymlosla niewąt tainii uzgodnili drugi punkt pro- ganiem zobowiązań przyjętych
zjednoczeniem Niemiec drogą czym nastąPi prziejazd s.amocho
bogaty plon i starnie się jektu porozumienia w sprawie na siebie przez sygnatarluszy
pli:wie
konfederacji obu państw nie- darni ul. ul. Kopernika. Gdań
punktem wyjściowym do dal- takiego zakazu.
układu.
które Polska uważa s.ką, A. Struga i Piotrkowską
miecldch.
szych szc.zegótowych dyskusji w
W pierwszym artykule układu,
za jedynie realne i ja.ko taicie do Grand Hotelu.
Zatrzymajmy
zakładach pracy.
uzgodnionym w sobotę, trzy mopopiera. a także w związku z
o ,godz. 10, członkowie dele- BERLIN (PAP). ..... Agoocja się jed'llak na chwilę nad procarstwa zobowiązały się do niekraj
nasz
icusu.niętym przez
.,a,prowa,dzania prób z bronią
gacji wraz z towarzyszącymi im ADN opublikowala w ponied71ia- blemami intere.sujacymi ~zczegól
zmodyfikowanym „planem Rasię na lek wieczorem nas,tępujący ko- nie na&Zą wlók:iermiozą l,ódź.
jądrową.
ooobistoś-ciami udadzą
rackie110" - stala się kwe.1tią zwiedzanie Elektrociepłowni i
KomU1nikat poniedziałkowy po
Przemysł wlókienniczy w Polm l111i.ka t:
~t.oja.cą w centrum uwagi polidaje również. iż W. Brytania osce pracuje •n a &nrowcach w 90
Hali Sportowej. W gmachu Pot.11kó10 I szerokiei opinii spo- litechniki. odbędzie się spolkaPrezes Rady MLn;istrów NRD, procenta.eh importowanych. Im- WARSZAW.'~ (PAP). - Do War- raz ZSRR przedstawiły dokumen
łecznej caleqo f.wiata.
n:e członków delegacji z 1;ena- Otto Grotevrohl zmuszony zostaJ port wló';;.ien ;naturalnych stano- szawy przvbył p . w. Hanc-ox, któ- ty dotyczące utworzenia koml.sji
p-07.ycję w n· w imieniu hrytyjsikiego Mini- kont.rolnej i jej organizacji konNie trzeba. udowadnia~. jak tem. W dalszym ciągu delega- na żądanie lekarzy zrezygnować wi najpoważ'!liejszą
ster,.-,uwa Han.dlu prowadzić będ7.ie
z udziału w zapowiedzianej wi- naszym bilansie ha·n dlowym.
ira:nę, jak n iezmie rnie żywotcja zwiedzi nowe oo:edla miesz zyde delegacji partyjnej i rządo- stąd _ pomii'a.i·ąc .i'uż inm.e WZl!lę1 z P·rzeds·ta.wlcie·Iami rządu polskie- trolnej.
11e iest dla. Pol.1ki za.oadnienie kaniowe na Bałutach
Na.stęp.ne posiedzenie konferen
go roe.mowy w sprawie nowych
p 0 l k. · Rze
. NRD
Kozi.szczególna 1;0-nieczmość I.ist tO'waro-wych w wymi.a1n.ie ha111- cji odbędzie się we wtorek.
~ ·ie„J· k czydp~- dy
weJl't . Lwd
niemieckie. Historia dowiodła naoh.
produl<cji włókien dlowej między Polską a Wielką
po aJe wzmożenia
a
u ow~J.
spo Lei
p1·zecież niejednokrotnie, że sto
Se.sja poniedzialkowa byla naj
Po południu - w godzinaC'h urząd .pra~wy NRD, pre!Z.~S Ra- sztucznych i syntetycznych. Na- Brvtanią na rolt przyszły .
su.nki polskn-riiemieckie należą od 14 do 16.30 delegacja przeby dy Mimstrow
odczuwa Jeszcze wet kraje wysoko uprzemvslo- .Romnowy te doprowadzą. do pod dluższa z dotychczasV'Wych do naju;ażnieiszych spraw Euro wać będzie w
• t _ p1sa.nia pro tokólu uzupetmającego trwal.a 3,5 godziny.
· · d ·
.
Zakładach im. skutki prf=iębie:.'1ia.
1
1111. Jakie oblicze mają Niemcu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - - - - - - - - w10ne. posia <uące .w. asn~ na u zawartą w g1·ud.n.1u 1956 r. międ:zy
w obu krajami 3-letnią umowę han.wlokie~1<:1Łe,
surowce
raJne.
jaka. protcadzą politykę, do cze
powaznym stopnm rozwmęly pro dJ.ową.
tł11szczo' w i'
m1'e'"'
0
11" i. w jak.i. sposób da.za. - by- 'PO ·
dukcję włók.len sztuczinych i syn- LiS1ta towarów, które są preed'
"
Io. ;e~t i będzie dla Polski. spra
J?i.otem wzajem:nej wymia·~y, jest
tetycznych.
u•a. donlo.1lq. Wlafoie w11cho- wyższe
Aby zaspokoić potrzeby prze- JUZ w 2asa•dzie . 1lradycyJna, uniż
lcllku lat.
ks?.tał-towa.11a w ciągu
.
.
.
,
dząc z tego zalożenia 0Tc.az11wado Anghi
ekS>portuje
my&lu_ włokLenmczeg?, zo~a,:i-ie Po-ls<k•a
li.~mu i olcazu.iemu stale popar-
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Chemia pode:{muje wielkie zadania

Delegae.ja

partyjno-rządowa NRD
wyjechała do Warszawv
działek

d I a przemys ł u
'
W •1ęce1• surowcow
w i ę c ej to w a rów d I a I u d n o ś c i
Ogo' i·nokra1·owa narada w Warszawie
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bm.~oście

odwiedzą

W sprawie zaprzestania

doświadczeń jądrowych

n a s ze m

uzgodniono drugi punkt
o utworzeniu organizacji kontrolnej

·-

Premier Grotewohl

nie przybędzie
do Polski

Polsko - brytyjskie
fOkOWania handrowe

cukru

(' z"vc1·e

w NRD

rie dla Niemieckiej Republiki
pierwszego
Demokratucznej
w dziejach Niemiec państwa. ro
botników i cl!lopów, budujące
oo .~woią prz~1.~zloU na podstaii:ach demokratycznych i pokojowuch.
DzH przez qranicę na Odrze
I Nysie - ktqrą na.zywa. się w
Polsce jale i w ·NRD ta Tc wm o
- imtnicą pokoju i przyjaźni do na~ czołowi
przuje.tdżają
społeczeństwa
p1·zedstawiciele
Niemieckiej Republiki. Demokra
tvcznei. Znamienny„ jest skład
i
dele11acii: oboTc przywódców
dzia.laczy Niemiecczołowych
](ie i Socjalistycznej Partii J ed110.fri - widzimy również przu
i ród.ców in nt1ch partii tochodza
cuch w sldad Frontn Narodowc>
piastujqcyrh równn!JO NRD.
9od11ofri. pańc::eśnie tr:usolcie
81 ti:owe. Tak szeroki sklad deleqacji od.zwierciedla. waai: p1·z11
klada.ną do wizuty •.iaTc również
- szeroki wachlarz wspólnych
reTów. aktywnei wspólprac11 i
wzaiemnej pomocu - wszystkien_o tepo, co się składa 11a codzienria t.r Pść soiusztt i. vnvjaźoba nasze
dziś
11 i. l<1czących
kra ie.
Delegaci. NRD - przedstnwi~ele rzadu i. pa1·tii. które Tciesweqo
pracą
pokojową
ru.iq.
państwa. które stoją 1ia QrunclP utrzumywa.nia i ro.zwiit;..'1ia
stosunków
dnbrosas<edzldch
11·•pólpracy i przyjaźni z nasz·um bu iem. - b1;dq witani w
I'of}_cc jak. p1·zyjaciel1• .

I
I

w Niemczech zach.

0

Następna rakieta
na Księżyc -

·a ~f~mi·~ra ~fOl~Wl~la ::i~i'.~~
szynki, w
- bekony
one f;;~~~c~:~ysi:i~~n~~typkou:KoJ~!~s~
by w 1965 r.i ps~?~t~~;~~ny~~~l~~~~
lutym
:onadto
w 30 procentach w ogólnym za- or:z kooserwy

~~'lara[l

BERLIN (PAP). - Na pooiedzeniu Izby Ludowej NRD, pre
mier Otto Grotewohl złożył deklarację rządową, w której nakreśli! program rządu N'emieckiej Republiki De!lllOkratycznej
na na.i bliższe cztery la ta.
W całej naszej polityce
kieru
mówił Otto Grotewohl jemy się dążeniem do niezbęd
nego zapewnienia pokoju.
Premier Grotewohl wezwal
NATO, takich
rządy państw
jak Anglia, Francja, Belgia,
Holandia, Luk.semburg, Dania,
Norwegia i Włochy. aby przeciwstawily się zbrojeniom atomowym Niemiec 1,a·chod:n.ich i.
zamiast tego ]:>Oparly plan utwo
rzen:a w Europ:e środkowej
strefy bezatomowej.
Premier ™wiadczyl. iż rząd
NRD popiera propozycje !'7..ą-du
w spraZwiązku Radziec-kie.g0
wie zn'esien~a reżimu okupacyj
n-ego w Berlinie. .Jesteśmy z,a
wyc-ofaniem wszystkich obcych
wojsk z Berlina - pll'wiedzial
on - nie tylko, aby unormować sytuację w Berlinie, lecz
równ1ez dlatego, że przykład
wolnego
zdemilitaryrowanego
Berlina
zachodnie·go
miasta
mia~by korzystny wplyw na roz
Niemwój syLua.cji w calych
czech. Otto Grotewohl wyraził
g>otowość rządu NRJ) do wyJa~2ni.a

w drod:1.e i;:okQwań a

partycypowały

o<lpowiednimi rządami wszystkich problemów związanych z
. b tern obcych wojsk w BerY
]po.
.
.
1rne.
W.szczęc1e rokowań w spraWle
traktatu pokojowego z Niemcam<l'Żl'wośl b
. .t
~
m1 s worzy 0 .Y nowe .
C't za.~wmerua bezp1ec.l'JE'.nstwa
europeJskie~o ~ ~ dr~1e~ stro
.ny porozumi~ma .1 z.blizenia Illl:ę
dzy obu panstwarm niemieckimi. Byłby to nowy sil.ny bodziec dla pro]'.>Ozycji dotyczącej
konfederacji obu
utworzenia
państw niemieckich.
Grotewohl omówi! szc:>.eg6lod .
. . .
.
wo. na,JwaznceJSZJe za ama rozWOJU goll<podarcwgo.
NRD postawiła oob:e zadanie
przie.5cignit~ia
i
a.osc1gnięc-ia
Njem'ec zach-0dnich pod względem produkcji po-dstawowych
arlylrnlów spożvwczych i prze·
•
·
·
myslowych, arlykulow m:i.oowego użytku na glowc~ ludności.
Grotewo1'11 po6~treHil, że NRD
NRF
__ - .
,,,.
. . b
p,zes~i~ę 1a
JUZ 0 ecn,_
pod wzgl~d:m .spo'l}C'la na. gto
wę ludnosc1 mięsa, tluszczow :
cukru.
d
„
· · „ kl
P.o z lozem
u ... e aracJl rzą owe] przez premiera Grot-ewohla
Izba Ludowa wznowila obrady.

2lwierzęcego

i

mięsne.

opatrzeniu przemyslu włókienni_
cze}lo. Wyprodukowane w 1960 r.
wlo~na zastap!ą: 43 t)'.s. t?n welny, ot tys. ton bawelnv ·; 22 1ys.
M. BIELECIH
ton ja<lwabiu.
•
•
b ł
. .*d • „
,
Po zamk·n.ięciu YS 1„us,1i. za. ra
głos członek Biura Polityoznego
KC PZPR, przewodniczący Komisji Pla.n01Wania przy Radzie
Ministrów _ st. Jędrychowski.
Dyskusja potwierdziła, że wykonanie zadań stojących przed

przetwony <YWOspizedaiemy tan:itp.
Po•wazną pocowe, war:zywa
zycję w tegoPocznym .na.s<Zym eksstanowią talkże wyroby
pon~ie
wau.cowame.
W bt'. import z A:nglil obejmuje
włókienniczl", kauczu.k,
s-m·o"vce
metale Irnlorowe. Większe są niż
w Jat&ch popt-zednich dcstawy ma
sa:yn i U/rządzeń, narzędzi i Lnsbrumentó.w.

wysilików w ro7JWinięciu postępu
technicz.nego, moderni;zacji urządzeń. poprawie organizacji pracy.A To pozwoli _Iepiej wylm9sta_ rezerwy, ktore w p<rzemys\e
chemicznym są nii>male.
Jednym z głównych .zadań chemii jest uruchomienie set·ek nowych produkcji. Niemała rola
przypadnie w iej dzied7.inie i11sty~utom i plac?wlrnm naukowobacla·wczym. Liczymy na 1o •twierdza mówca - że te trud.·
.
•· _ ' .
n_e z _dama a;a~t naul~owcy patra
ftą rozw~ązac 1 pomoc zakladrn;i
w szyblrnn rozpoczęciu p1oduk.-ji tych wyrobów. Trudnym, a.le
koniecznym do rozwiąza.nia problemem dla chemii mus~. być wybitna poprawa jal·ości vvyrobów
•
·
·
"'
. .
szmegolme tych, które. prze:z.,naczone są na zaopatrzeme ludno-

w

chemią wymagać będ:aie dużyoh

sPD zwycr·"Z.yla
~

wyborach

. zac h•
w Ber1·1n1e
BERLIN (PAP). -

W niedzielę

odbyły się wyb<>ry do władz miej-

NOWY JORK (PAP). - Agen
cia UPI podała w poniedziałek
powolując się na miarodajnyich
amerykańskich
pr7ced;;lawic:eli
sil lącowych _ że następna pró
ba wysiania rakiety .ksi.ężyoowej odbędzie się nie wcześniej
ni.i: w lutym.
Zakomurukowano r6wn.ocześn ie, że w urządzeniu sterującym i silni.ku pierwszeg>o członu rakiety n<J\Śnej następnego
„Pioniera" poczynione zostaną
odpowiednie ]'.)Oprawki;

Debata af6111"erska
• •• pol'tI yczne1•
wKom1s11
I

f rancuz1"
opusc1 1I. sa 1 obra d

skJch Berlina zachodniego. Poszczególne partie otrzymały:
Socjaldemokraci (SPD) - 849.883
·
glosy (52,G prnc.)
, •
C:hrz.esclja1is~y D';_molcracl (CDU)
ę
- ~08 . 127 gl_osow (31,7 }HOC.)
L1bernlowie (FDP) - 61.054 glo·
sów (:!,S proc.)
NOWY ,JORK (PAP). - Kiedy w
partii liberalnej
Dysydenci z
poniedz_ialek po południu Komi(FDV). - 1~.Gn głosów (O,i proc.)
Partia Niemiecka (DP) - 53.899 I sJa Polityczna z 11 romadzenla. Ol!ól
nei:o NZ zakończywszy dyskusję
gl<>sów (3,3 pl'Oc.)
skutków radiacji
SocJalistyczna . Partia ,Jedności nad sprawą
pnystąp1ła do debaty alg~~rskiej,
(SED) 31.520 _gloso·.' (1,9 proc.)
Francjl opuśc1•a salę
W rezultacie Pa1 tla SocJald.emo- delegacJ~
kratyczna (SPD) rozporządzac b~- posledzen.
postąpili
fra.ncuscy
Delegaci
dzie ~8 mandatami, Chrześci.iań·
sko-Demokratyczna (CDU) - 55 zgod1tie z Instrukcją otrzymaną t
mandatami. W ten sposób szereg 1Paryża.
ści.
Tunezji apelował do
Sprawy nowej techniki !będą mni~.lszych partii (mni<;i niż;, proc. De!e!lat
Izba Ludowa uchwaU1a m. in. zajmowały w chemil coraz waż- gtosow) zostało wyelltninowanych z ik?mtsJl. by jako orga.n ONZ uczy
nowego parlamPntu. ;.ntydemokra j mia wszystko, co w jej mocy dla
t .
Dl t
. _.
projekt ustawy w sprawie roz . · .
ru.e,Jsze m1e.1sce.. a _.e!lO ~z: na.sz tyczna koalicja wyborcza reakcji położ~nia kresu krwawe.I wojnl~
wiązania dru,giej izby parlamen J?l'?.~ysł pow1niE>n JUZ dz1s my- połączona. z P<>licyjnym naci~kl~mj algierskiej. trwającej Już 4 latlla
}I.I ""' Izby Krajów NRJJ,
.lłe.!!a.ta .Rtrle
slec o prob!~m!;\ch ch.eI.nlJ.. ril,i~· 9'..a!tli ~yfill<I,

I

..................._.............................„ ................................----

100 mln m tkanin wełnianych w 1965 r.

Polscy naukowcy na Antarktydzi~

Trzy czynniki wzrostu produkcji

Oaza Bangera

JCOLE.JNE POSlEDZENJE
RADY EKONOMICZNEJ
W zwią21ktt z decyzją rządu ra- Teren ten (!)OF.tal odJ<:ryty w ~
Na soboię, 13 bm. ustalony Illo- dz:ieoklego 0 przekazaniu Polsce ku 1947 prze-z e!c>pedycję amery•
sńał. termm koleJnego plena.rneS'<'. stacji nauko.wej na Antarktydzie, kańS!k:ą,
jednak be<Jreni.a pzydjęld
pos1ecl.zen~a Rady
El<onom1czneJ podąjeany kli.l.ka lllŁozególów 0 Oaz.ie dopiero ucze<nl radzieccy, którzy
Pl'ZY R.a.cl'7ile M!lnlstr~w:
Baingera _ terytot'i\Llll, na któ- 15 październ1ka 1~56 r. założyli tam
Tamatem obra·d będzie ocena o- rym zmajduje się w 51pomni!l<lla stację naukową.
beonej svtua,cj( rzemiDUa 1 per- siacj~
Uczeni ira<dzieccy wYSUnęll hlpo•
spekty·~y Jego ro20wo.iu, OSQlGił:ęd·
Jest. to skrawek suche.i i chiod- tezę, że obszar ten powstał w wyności y1enię:one ludn.oś<:I i ich :forr. neJ kam.lenio;tej pus·tyn.! na wy- ni.ku
podziemne!fO &pala·nia się
~Y .o.az tezy w_ sprawle pr<mlllo- ].)rzeżu Ziemi Królowej Ma.ry na węgla,
gdyż
w re.1onle stacjd
rurua pr~cowmków uinysbowych Anb>rkty&ie 0 powierzchni ?50 „oaza" nie ma pokrywy lodowej,
'"' prze(js1ęblorstwach przem~o- km kw
'
Stnvlerdzano
również,
że
Oaza
·
Ni~IIl<'lle zadania, w ramach I za pracy ma.szyn wykazała, iż maszyny jest na należytym po- wych.
XIII :Plenum Rady
rori.p()CV;n!e Sk~awek tein :i:na.fduje s<lę w p·o- Bange<ra pojarwlła slę Q<kOłQ tysJą•
pirzyJętyeh na XII Plenum par- poważna przyczyna
różnic
w ziomie, że rernont-y i koru;erwa ner.v.ien zamlmięty cykl pirac tego budniowo-wscb.od.nie·j częśoi lodow ca lat temu po ustapiemiu lod-OIW"ea.
tii wytycznych gospodarczych wydajn-0ścl ma.szyn kryje i;ię w cja mrku ma6zy:n.owego po1;0e d.O'radc:zego orcanu 1-zą'!lu, który ca Shackletcm - gigantyO'ZJnego Odf!cryte 8ka.! y wchłonęły bardzo
lodowego o pDlwier:zchni dużą ilość energii słone<llllllej, w
przypadły prz.emyslowi welnia- nadmiernych pa5tojach. Ozna- stawiają n:ekiedy wiele do ży po.s'baJilC>wil w najbliższym oi;asie języka
wyniku czego powsta<: ininy mik.r o
&klłpić alę wrtą.c;1mje ńa pmple· ło.ooo km li;wa•:J.ratowych.
nemu. W 1>tosunku do przewidy cz.a to. że nie wszędzie dbało.ść o czenia.
matyce gospodarcze.1, wyn,l1ka,iącej . Oaza Ba.ngera leży w o{lłe.gtości !<limet orruz po,1awlly S'ię prymi,tyw
wanego wykonania
78,7 mln.
ZalOienia oontralnyd1 zarzą z wytyczmych rOQlwoJu PRL w la- 3fiO k.m 'l)•a wschód od e:łów1nej ba- ne ustr.oje Z1Wfr1rzęce, m. run. w
miesląc·ach letnich
muchy. a w
mela•ów tka.niJll w tym roku ma
dów w przedmiocie :podniesie- ta·oh 1959-1965.
zy radzieekliej e<k.&pedycji a·ntru!1kty jeziorach
sŁodkowodne c.z erwcme
on wyprodukować 83,9 mlu. m
nia WY·dajnooC'i ;:>raey dro.gą
NIEBEZPIECZNY BANDYTA (!:!'ln&j obserwatoriu:m Mhinyj.
raozk.i-cyklopy 011az na <W.ie Je•
w roku pnyszlym i 100 mln lll
usprawnienia organizacji,
prze
SCHWYTANY
w.arunikl
klimartycz.ne oazy ~ą zio•r vielo,nawa błonka, z.łoocma z
w roku 1965,
widują w planie · 5-letnim
dla
Mill.cja Obywate!&!ca we wro!l'la- nleC'o t>ardu.il!l<J hgt>dne, niż na lo- mtkrosk01pljnych wodM'ostów.
Sposobom riea]jzacji tych zam.les:r:1j:ań<!a t~o dowy·ch brzegach,
zwl•szc:i:a la- Stacja badawcza „Oaza" wyooprzędzalni zgrzebnych i c=an wiu zatrzymela
sażona jest w budynki oraz labodań Jl(l\Święcona była wcwrajkowych 6 proc., dla tkah1i zaś mias>ta Władysława Baozyńs.kiego. tem, które jest lU bardziej ~Jepłe r.atC>ria
:z '!laj1n.ow~zą aparRturą naPrzy
zatrzymanym
1m1alettlc•no
kil•
suona.
'l'em.peratura
poW1etr.:<:1
isza ogólnokrajowa narada prze
- 5,3 proc., a dla wykończ.al· k• ·narz dzl do wtam•ań OT&.Z
15• jest o 2-3, a n_awet o 5 &top. wyz ukową ora,z wysokiej ja.kości u,1..,ą
11
my.slu welnianego, w której d:zeini.aml,
które po;:walają na N"~
ni lii, 7 p!OO.
&trlzałowy pts.tolet :r; l~ilku.c!ziesdęclo $Za niż w sąsiedni~h lodowatych.
oprócz uktywu gospodarczego z
Dalszy wzr06t produkcji bran- ma nabojami. Już wstępne docho- ob9Za:aeh. La~em sięga cna do 10 wadzenle ct;;1kłactny{)h ob~erwJ.c.li
w
dziedzinach
meteorologii, gla<!j()
ealej PoL5ki 1J<lział wzięli:
ży wel:nianej
ttzależni.<l'ny j6st cizm1i0 poaiwoliło i;tw1enJ.1'ić, że te,n stopm V: dz)len, a nocą rri:adko spa
Jogli i in.nycn.
Oliteir<lzies!JO<k,IU~ulę>l:ni
mężczy=a, da POll\lzej z.era.
I ·~kr-etarz KŁ PZPR M. Ta.cd tzw. malej, a na.5.tf,lpnie <luz z~w-0ct-u k!erawca, jest nieziwykle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - it11ritówna - Majkowska, mini- 8 bm. odbyła się w Warszawie żej modern'zacji parku masz.y- groznym
bandyt~. sprawcą kil.ku
tJ'. >nnporrez
ster prz.emy,slu lc)>kie~ E. Sta- konferencja prasowa poświęcona nowe·go. Małej _
sprawom zapewnienia. dzlt>.cl.oin I
•-~~~~W~
~"k~rych pierwsze
wiński,
wioemini.ster z. Wojt- młodzieży opieki oraz wypoc:r.yn- wymianę, n:ektóryoh,
mniejkvVi"Ski, prwd>tawiciele partii, ku w okresie ferl! zimowych.
J.aik się &ta~o. ie Baczyńs'ki :przez
szych elementów
składowych
związków zawodowych, kierowJale poinformowanp dziennika- maszyn - na n::>vve, bardz'.ej no tyle lat .~rasował bezikam,je? Ten
i:-zy, utworzony został komitet, zło woc.z,e..~r..e. w r.ainąoh tzw. du- wyrafJi1now1rny mocderca ,nleziwynJctwo centralnych zarządów i źony
kle SkI'upulll!bri.ie przygio,tow;vwał
z przedstawicieli odpowled.
pl<IJCówek naukowo - dOOwiad· nich resortów I instytucji społecz- żej modernizacjj, wymianie pod &Woje zbrodnie, nie po.zostawia.iąc
ezalnych.
nych, kil>ry zajmie się sprawami dany .z.o.stanie pa!'k maszynowy na.jmnie.iEJZy~h .~ładów pnze.sitępstw.
wypoczynku flJĄ przędzalni cz,esa~wycll. '.M. in. Ws:dow,;ikiego tJIP. zą,sbrzeUł z o'd- B bm. - w 4wi.i(!XJ!es.tym dzle-, Pracując w czasie okup;iejł w
W wielu zakladach naradę oriranlz<!wanfa
się
wymianę 101.576 Jegłośc1 3$ :r'etrów, w C'h':",\Ji, gidy wliątym dniu procesu Erteha Ko· urzędzie pełnomocnika !'Z. e!a dyogólnopol6ką poprzedz.ily lwnfe dzieci. Tegoroczną akcją ma być zakla<la
objętych olt. 4,5 mln dziec.I i młoten był u s•1eb1e w dtmiu 1 na n10- cha ze2ln2,wał jeden tylko świadek etryktu w tzw. Pałacu Bla"'llka w
r.Pncje i dyskusje na tematy dzieży szkolnej.
.starych wrzeci<m. wózkowy,eh na me.nt ukazał się w oknie.
. - J're.neiszek. Ęotlew!Ski.
Warz·~awie, świ;ide·k w.l~iał n•ad:związane
z planami najbliż
Komitet W;vkonawczy CRZZ '1.a- IJ<i.(}80 baflduej wydajny<;h wrwTruc!no ;eszce11 _si!Jwrnl'dz!ć. ~alkiie Swladek Kot.lcwski ~ad w.ojną syłane tam w 1941 r. unny z µ•robyly_ m(lltywy 'l!bra<tni·c~j dm~!aJ. służył
w Policji Pnńsjiwowe,1 wlchami zamordowanych lu:lz! W
szyc..11 lat. Czynnik1em dominu- leclł wszvstl:lm Instancjom zwl.az· dcm obrączkowych.
noj.c,1 Baozyni;Juego. 01l11trnm.! bylilJ<:Qm.prullJii ruch,u. Do jego tUJPilrnji obozie Sach8C'llha>Usen, a r>óźniej a:
.
.
jącym wśród rezerw nLecdrow- kowym wł:tezenle się do te.I wiei·
kiej akcji. W czasie ferii powinny
l wrieszc;e nJezwYkl~ w.ażny jego 71n!ł,j<l<m,I. Prawcl·op,c.o,ohnle mo należa-ło m. in. pilotowa.nie 1 o- obow w p .zialdow,ie. Do tycJ1 onych dla realizacji tego planu 1!Yć czy_11n!l wszystkie !J1'ickty slu-1 moment - :po16J)S7)ettie w.airl<llś• tywaml .zibrodl'll była ~hę<! rabun- chra:nlanle w czlll'łle p ,bytu w i;tMn1l·ch dolą·owne
b. yło pismo, l<;tó
0
je1St przede WiSZystkim szybszy, zące dz1ec1om J młodzieży, domy el uzytkowych tkanin welnia- ku lub rzemsty.
Wa11szawie znaeznjejS'lY'Oh gośCJ! a: re świade•!< czytał O>S"obiście, a któ!dna, tea.try,
za!l)ra'!l.icy. Zne.jdowali się wśród re za:c,;ynalo się od !Llów: „Powoh i ·
t-•
k' T
•-kt
n:ź d(]Jtychczas
·w7lr-OIS't wy1laJ- kult:ury, świetlice.
boiska oraz urządzenia sportowe. ltYt!
rnb es .,..y 1.
U e""" .Y SPODOBAł.O SIĘ W SZPITĄLU n.ich m. Jn.: Gonri.l'l.g, ~ibbe.n1trop, łując s·ię na z.a1rr.ądzenie nad1prev.y.
J11(}Śt'i. pracy, który prz.emyiSł zaM. in. związkowe zrzesze.n ia spor- zamierz1 się tJ.slą.gnąć poprziez
Orygl1naJne-go
J:)acjl!lnta rntała ~rs1r„k, Himmler, hir Ciaino„ li tak- dem.b Prus Wschod1~ch - pnesymierza osiągnąć :poprzez spelnie t.owe l po~;:czególne federa_cje ~- .sl:o..~wanie domieszki wlóklen prZM;
obużmy azu lt!Lnlka C!hirur ze Ko<:h, któ-ry był w sto11cy Pol- la się J:?"'?el.1Y 21mar!ych na. tu:lair
Die trzech 'P{J<l.stawowych waru.n dadzą do dyspozycji dzieci. swo.ie syntetvcmych J. a.k orl()Tl st.ee- 1<le1J?1a s.,..p,~t.a>la Mie·jSlklego dlm. J. vkii w 1936 r'. W okroole o.d CZ!'~- ser~~ w11ęzin,1ów obo:z.~1 w D;zi.ałdo
oblektv I zapewnią mlodzlez;v ople
.,
•
. •
k6w: u!i!pra.wnlenie OI"ga.nl'Z.iwii kę
Sllrusta w Pcnm.a.nlu . Po u 9ływie ca do wrześnla 1937 r. ~otlew<1kl wie .
kwallfikowancJ kadry in~tr11k· lon i terylen.
Tymi wysooe
Jak sif;wJerd1za ~wladek Kotlewri>l'a.cy oraz tzw. malą i duią torrkiP-J. Do u~vtl<u młod:iieźy od· szlachetnymi włóknami wzmoc- O·kire<•U leczimia, za<iowo1<l'nY z w:zo pmyooielony był do elclp:y_ oficerowecj
pa.::jemt .r. N. posta- rów .Policji ~ żaindarmern 11l:ble- ski, ówczesny clyrelttor policj•i nlemod~rniq;aoję
parku maBzyno- danych zo~tanui na okres fer!J n'.cne zostaną jui: w lr'()ku przy- nowit ople!<il,
przedłużyć i;ob!e pobyt w r()WS'ltiej, która Za.'Pomiąiwa!a st~ 7. miooltiej w Wers.o<iwie dr Beithe
wego.
llOO loclowisk.
pra~cą
przedvr.rz~śmowej
P.oilil~ji wysito5ował do oberp,reeyclell'lta I
szlym. tkaniny we!niane \lbranio sa:p.\talu.
,
_, ~ Pansb~ow.ej. zna.1ą·c do.&konale Ję- gruuleltera Prtts - Erl.cha Koeha
Przewldu.le się tet organl7.owa- we, d.am.sltie p~i>zczowe i sll~
Jeśli chodzi o zalogi, to tutaj
W
t
ym ce,u pt'IZY pocmocy ... .-uo·, ZY'k '.rnemueC'k! św1adeik nawiązał ·
ż b
t
ł
nie przez Towarzystwo Szkól Swie
ka l gw:atdz! „uinle~:7lltoctllw1ł" :so- mz;eTeg kontaktów a; o:tlcerami hi- pismo, e. Y .~ 3 P"!'e 5 ano pt>Zysy Ił·
dyscYJJUna }ił'aey,
ustawiczna ckleh obozów zimowych.
kienlrowe.
(wyrz.)
bie k<lll~o. a nasitęp.nde po prze- tterOWl1kiimi dzięki którym w CILll- ma. urn, ponuw.az 'ro.bi t~ ?"łe v;Tadbalość o 11-0<lnooaienie ~ailifi
prow~zeniu ~o1ejne-j op~aeji i sie okupacjl,
mógł komYIS<tać tz: zenie na ludinoi;cl poli;.k!1eJ.
~acji izawiNfowych ząl<l!gi są
olkres1e
re!konwalescenc3l
poł- wielu udogodinleń, przep·ustek, a
Pismo to s.klerowane
było l!o
niezbędnyml warunkami postę
milłr poźadane
kmąl.„ inót ~ury&tye2my, po e7JYm tlllkże ji>l«) „a:aufialny" To:mnaiwlać z gauleitera Prus. SwiadeJc oma4rÓIW!nl~t ... w1del.ce d łyt,kl!. M'~mo Wie!Ol!l'la
httl&r<YWskLmi „filgwra- eza, t,e obozy w Dzial.dow1e i Pepu technie:zne~ i wzrOIStu P.r<>stałego pJ.bnow.am.la J. N. z dużyirn ml".
mi~h6wku tz:ostały rorganiW'lr.rane
<lukcji, co pOOkre.ślali prawie
s-prytem potr.dU ul(,Tywaó 'Ul'II•l:ńo- SW!
•
lał na polecenie Ko·cha i te nil'i! nlJJUwszyscy d)'ISkutanci.
·
ne „pl'V:Y"41t!Lki" i kocn!llJm{)!Wa~ je
liade\t Kctl~sld. d-04\vi~ · ły one nonnen:kla1łlury „obozy kW1I jeszcze jeden czynnik maclD1Pietro na ki!k~- 4nd prz;ecl wYPI- silę, a: .ro~mów ~ . niem:leciklm:l Otft· cenńvącyjne" a ,,o·bozv
ikairnosae.ldem ze SIZlpitala.
Ot>r.llm,1._ jj; w dn 1ach. od 4 <Io 10
•
j~cy znac:renie dla wzrostu pro
Bołyllcacrzerp. nmy i łYteit _ za.j- W1!'1,eśn.1a 1939 ir. - na tyła.o~ na· wyclJ,qwawcze".
dukcji, to wyda.jność masZyn.
mą się obecnie pt<yeltlamy.
clenającę-J ina Wa·rszawę armii gen.
„Swladek m.ówil nle<PT'awdę turo
Kueh1&ra w ll'ejonie C!eohanowa, 9 ·
li"
t
.„
ł
ania
Wydajno.ść ta j~ różna w rói
Milikowa
?l:azowlccckit!lgo.
Róia'll
i
~Y
ojo {\<l<jmn~ ow l
nych zakładach, co jui: ~mo
BES.JA NAUKOWA PAN
ezęścl PułlnlSll:a jednootkll SS i SA 1a 1o
.
na CZ(l ce u ywa w
8 bm. w Paiacu staslJica. w War- ro?Jpoezę?y
przez się w.skazuje :na :fródło
wySl[l'd1amle ludiności
®ku zadają.o pytania świa~
szawie rooipoczęły się 2-dnLowe nolskiej orarn org.anitzlowa.nie pogJ.>o
• 1·
.
.
Die wyzyskanych rezerw. AnaliOd dyr.
Misiaka ..... ki.erow jest w toku. Wy~ ono c:r;y i obrady scsJ1 nauk~ej PAN, po- mów, zabój&tw ~ l!'a·l:nmków ży- Koch tw!eildztł, te przed wojną
nika. Lódzkiego ZMZądu Han- w jakim zakresie winę ~ ftwjeccmej 4o-1ec!u odzyskania nie- dd!w. Svriade'k •~l~a .,_. M n~ 'fi Wąn;zaw1e był n.ieotl-cja~n~e 1
bunki te i morderstwa dokonywa- ze nie pclś!adał wówczas zadnej
dlu-otrzymali.śmy kilka cieka· odpowiednie działy
produkcji, podległości Po~.
ne były na polecenie 6.wc;zesnego ochrany, gdyz nle był Z!!iprosvmy
wyCih szczegółów dotye-Lących peroonel produkujący, ery kiei,:auleitet1a
Prus Wschodnich - P!'ZeQ:. MSZ, aJe prze,z aimbau.dę
J)J!:LEPACJ~
EPleha :itocha. Pl!'Zybrał~ one ta.kie ntem1ec'k:ą. Je~ll chod1ll o , fragkontroll przetwórni mięsnycll i rownietwo pr2letwórni.
AKADEMII NAUlC ZSRR
l'OOlmi•ary,
Iż
óWczesny gem. Kueh- ment zez;nat'I świadka o dma•~P
sklepów rzeźniczych, którą w
W WARSZAWIE
Ze względu na wzmoźo.n,y ruch
zmus.zony był <>ąikomendero- ści, j~k się wyirarzi!ł „ban.cl SS w
Bie~kowskiego końcu ub. tygodnia przeprawa- pr:ood6Wiąteczny te.go rodza,ju 8 bm. przybyła do Wa.T!!'L.a;wy w Jer
wać ozęść jednostek woJSikowych re1•0tl!lf! Ciechanowa, Koch tw!&rdz.ili na terenie naszie.go mlasta kon;trole są m wszech miar !»- celu preepr<;>wądze:nia rozmów w w <!'11lu z11iprowad;ze>ni11 sp01k9ju na dz1, ze wówczas w reJoll11ie tym
inspektorzy zetf,polu Glównęgo żądanie i na pewno spotkają si.ę sprąwle wspóbprae;v n;mkowej na tvłac·b, Od.~iały SS i SA l<tó.re ~badzEi pełmlło woj~~o, on sam nic
1959 rok !T. .PolSJką Akademia Nauk dCJ.konywały tych akejl Tloch-Od1iily n.~ w1edzl.ał o podanych ;fol<tach.
In.soektoratu PIH.
z po~ s;x>lecrz.eńatwa.
- dele.Jl~ja Prez:yd·!um .i\ilii!4ennii m. in. z Króleiwca,
Olsztyna i
Prze~vodinl\iOzący l'ooipraiwy ~an:ąKlub
Między na.rodowej
Dolwnano szc.zegółowej iMpek
8k.
Nlauk ZSRR.
Ostróety.
dallł prizerwę w procesie.
Prasy I Ksil\żld orirantzuje
cji wielu i;m;etwórn:i mięsnych
w dniu drzlsiejszym o god-i. oraz 24 sklepów rretniczyeb. i
19 ( t<zytclnia. na. 1 p.), wieNa U skonWł
ł
crror poświęoon:y tyciu i dzia wędlinianskich.
trolowanych punktów w 22 wy
lalno<§ci Juliana. Marchlew- kryto r&me uchybienia, W st.oskiego.
Prelekcję
wygłosi
=nku. do personelu 11 sklepów
minister oświaty. Wł. :Sień
władze
naszego miasta oraz
lrowskl.
PIH będą mu~aly wyciągnąć
Zofia Marchlew.sk.a - cór lronookwcncje karne i służbo
ka, uzupełni prelekcje w1p&we. Inspektorzy stwiierdzili w
mnieniami 2 życi.11. osobistetych sklepaClh. niedoważanie toOoon.a hlstocyc7Jtej :roli }fb- prowa<lzi~ tylko politykę pro- wadzić za ISIO'bl\ ehlop.stwo, d.ro- wytyczne markaizmu-leni:nizrnu
go J. Marchlewskiego,
warów na IS'Zkod.ę klientów, :PO- muniiStyczooj Partid. Poleki
i imperia]jstycz.ną i antyradziec- bnomies~7:aństwo, :inteligenc;.~, w nowej sytuacji hieteiryJCznej
Wstęp wolny.
bieranie wyż.szych o.en, zamianę zagadnienie Io.sów Polski przed- ką, coraz bairdz.iej uzależniają- md* i wJnna się stać partią i Ironkretnycl! warunkach naga tun.'l\:ów mięsa, oozywlśele na wrześniowej to dwie epra~ cą :Polskę od kół międ.zynaro- narodu, wiążąc po.stępowe i srego kraju, PPR wypM.oowag'On'Slze itp.
wy, k.tóryah oddzielać od &ie- dowej reakcji.
patrlmyczne nad~eje i clążen.i;i. ia program PollS.ki rzeczywiśd.e
W J)I'zetwórn:iacll nadużycia bie nie podobna,
Byle. jedna tylko droga prze- najsTJer&z;yoh
jego wai:s~ 7e niepodleglej, rządwnej
J>l'2'lęZ
są znacznie poważniejsze.
W
Dzieje Pol1>ki la.t L9l.&-19~ll, zwycieienia ÓWC'Z'$1le~ zaoo- sprawą zwycięstwa ~Jali~u. lud~
związanej przyjatruą ze
jednym wypadku ini;pelctorzy zakończone trł'!gedią wneśn:io- taniĄ Po:Jm i ną.dzy mas, T..aW ~ata~ ~ira~~ma gr~~Y Związkiem Radz!eckim, :z si·
stwierdzili dodawanie
mięsa wa, dobitnie ujawnily zwi~zek pewn!.enia rozwoju jej sił wy~ agresj~ h1tlerow~k1e1 KPP me lami ooejalizmu na ealym ewie..
niewlaściwej kla.sy (tańs~go), a zacliodząey
między ~trojem twórczych i utrwale1na niepod.- U1Ptawała w w:rmłkach :na r~ eie Pol.ski bu<lująooj isocja.wJ.ęc niestog.owanje
odpowied- 1&po1eeznym Pol<łki a losami jej ległęgo bytu _ droga obalenia ~lenia. Pol&ki. przez lud, po- lizm. Dla realizacji tego pronich receptur. Przy wyoolóej pańirtwowośol. w polowie XX Jrapiłalizmu i odrodr..enia Po~i d111ą<1 rękę OOCJa~m, ludow- gramu PPR dążyła do 2a->l'OleWTOREK, 9 GRUDNIA
produkcji te.go rodzaju kombiJna wieku.
przez 60Cjalizm.
rom, demokratom olą. w.s?,ólnej nia wszy.stkich patrk>tycznyct,.
cje isą już powa·żnym naduży.
.
walki z ta.szystow~im rezi.mem i .antyfaszystowskich sil narodu
15.00 Wiadomości. 15.10 Pieśni w ciem. Szczegółowe dochodrenl.e
Państw:owoe~ polską, ~t 6.re1
Istniały w Po1SC!E'. u~pow~- .sa:nacyjnym, 0 antyhitlerow1>ki we wspólnym, antyhitlerowskim
wYk. J0trzego Jora-na. 15.30 Dla
~o~e
stato 1$!.ę i;nozliwe nie. refurrpiJltym;n.e l burzuazyJ- 6'0jUGz ze ZwiąZk'iem l'tą.dzieefroncie wyzwo1eńczym,
:f;;,1 t°~c~ś~i.,J?.~w·1a~tó ::~uc;y~~f;
<lz1~ki ~ewolucjt . Pa~~ nfH!emokraty~e, :które kryty- kim, o nąd frontu. ludowego.
Wielkie i krwawe <llfiary po.tanec.?Jnym". 16.50 Audycją ośwlawe;, dzięki antyun~~mali~cz- kowały reakcJę endecką i . l'!a.. ,Jednakże wy.sitki ie nie roo~y
towa. 17.05 (Ł) Reportaż literacki.
nym islfom. na areni-e .mi~- nacyjno-f.a.izy~i&Jl:ą. Ale za~- lały d.oprowa<lzić do ze,spole- niósł nairód po1.ski,
17.20 (Ł) „Słuchamy łódzkll.eh 11<>·
polskie masy ludowe w walce
narodowej 1 w samej ,PdlfllOO - ne :z nlch me decydowało mę lia cali
..,..
d
kr t
listów" - De!:llina E:owalówna 8 bm. w Mlnł•ter~twle Handlu klasy poo.iadająoe '\l.Sil.owały o- na u.sunięQie źródła w~zy,stkich 1
ego ko'::zku emt<>k a YC:-- o wyzwolenie narodowe i sp<>sopran, RaJmund A.ml:>rooiak - Wewnętrznego ollbYI& się krllJo- -""'
tr j
. j ·'·"'-'cl
.
neiro na IS u..,
an Y Qmuruzakompanlament. 17.40 (L) ,,Wypo- wa na.rada. połwlęc1m11 sprawom PL?"" . na tu>. 0 U spo2et.::znym, Je ...,..,.,,.. •
;n.a rew_o1ueym_ą
mu i .antyradziec'k:if!j JXXStawy łei::zne, poniooła je jego awan·
PPR. L\ldzie wYehoozywamy iprzy muzyce". 18.0~ (ŁI reklamy. Wzięl! w niej udział ktocy me PJ.'7,ezyl. Poddbme jak walką o obaleme rządów ka.pi- prawicowych przywódeó
ru- garda Łódzi!<:i d:z:iellnik radiowy. 10.20 przedstttwlclele ter11nowyęl1 włatJz w wie}ru XVIII
peperowcy,
rozklilde.jąey tali'ZmU, o rządy klaiSy robotni- chu sociali.s"'•czn„a... i htdowe- wani przet KPP,
Vliadomości. lS.25 „o problemach handlowych,
dyrektorzy central- gię 'lll'>trój pa~ia.tU>-Qb-- ezęj 0 eoejalizm. Za<ltle z njcl).
"
•3
"'""
l'az j(\SZCZJe dali dowód beZgr<tmłodziieży". 18.35 Mooyką I aktu- nvcb ząrządów re~ort.11 1 pr~edsta.
-"al
.
t
"'"''.
'd
d
lo
.
+
go,
nkzne.go pOIŚwięoe:n.ia sprawie
611
alności. 19.00 Audycja literacka. wiciele zgs .,społem*• oraz pra- szarmezy 0 •
~
r""'"'m IO- n~e . ecy ~wa. is1ę na .za.~:ą:
19.30 Koncert ahóru a capella PR. cownicy wielu przedsl~blontw I spodarczego i kulturalnego Zll.1 piffile polityki antyradzLeckle.1
Katastrofa wr:r.e§niowa 1 o- ludu pracująoogo, &prawie M19.50 Melodie taneczne. 20.00 z wlekszych s!<lepów.
cofania, bezbronnlJGci i upadku. polityką przyjatni i wis·!)Ólprac;v kupa<:j,a hitleNw.ska wykazaly rodu. Tym razem walka
kraju i ze świata. 20.27 Kronika
Na naradzie omówiono przede Polski szlacl!eckiej, tak rz.ądy Polski ze Zvliązh"iem Radzi.ee- zupełne bankructwo Pol.ski bur- niasła zwycięstwo.
sporto•,va. W.40 Leoncavnllo: „Pa- w&zy,tklm na.1bllł.aze l<3il1JlBllłc re .... .
•-- m.l<M'lz
k'
"" .
j .
~uazyjnei· i ~w)'"z.anych ~ ru·ą
Soc-jalizrn 1 który od lat 14
jace" - Qpera w 2 aktach. 21.35 l<hunowe 1 które ma podjąć handel uurzuazji W p 0.JJ>l.>IO
..,.... yvyo- im. z Sl,,..)!U SOC a 1lZmu na a- „
„ „
u
_
„o czym pisze p.rasa Jiterac'<R. we wszy stklcb okręg1J.ch kraJu. jennej, w schyłkowej fazie ka- renie mi')dzyn.aro&>wej.
kiem'tll}ów
polityczriych
we budują polsl{fe ma.sy praouj!\oe
21.45 Wiadomości. 21.50 D. c. ope- Wiele uwagi JlflŚWlęcono pers11ek- pJtali.zmtt staly się źródłęm jej
Jedyną partin
która dąźyla wszystkich icn odmianach. Ko- pod wotlz.ą Polsk'ej Zje<lnoc:wry. 22.~o Muzyka ro-z.,rywk01wa I tywom rozwoju rekl11my I szero· ub-"otwa niem"""' · '-?bron
"'
·
ni·e~zn.o ~tn>- ~:,, cr~n<>ralna re nej Part:i Robotnii...--zej
to
taneczna. 23.50 O.sta:bnLe wiiaclomoś- klej Informacji
handiowej dla o{,"·
;xi : j""J j lj ~,... od.l - 4-0 tego z całą konsekwencją, · "' .... ~ "'"" """ „~ 'cl.
klientów.
n Cl., P W81.il ąc e niep
e~ byla Komuni.sty·r:zn,a Partia P<>l- wizja
koncepcji
w;trojowęj Epeln.ienie celów. Q które waJ...
---------------~----~----- f.f1Y byt,
~ki. Reprezentując :najbardziej Po'lslci. $J)Glee;mych podi5t.aw jęj czyli bojownicy KPP i cale poNie mogło
zapewnić PoLsee ~ę~
dąiei:tia społeczne polityki wewnętrznej i zagra- kolenie rewolucjo11:Lstów polto jedynie skutee:rna
OO""'Wiednich mooll'WOŚci roz- P_roletariatu polskiego uoo.abJ<il.a. niomiej. Zaczynały to roz:un}.ieć •'lik!ch Ob. Ja.nowj SZYMONOWICZOWI, zastępQy dyrektood któ h
srer-okie warstwy. Ale żadnę z droga lepszej przy.szlcki nar-o-:
ra do spraw admlnistracyJno-ha.ndlowych :i powodu
wojowycb i niezbędneg.o poten- f>U.r,_
ryc
ZWY'Cl. ~twa oficjalnyeJl striQnniQtw
PoJ,<>ki. du, rozwoju naszej ekonomiki
cjalu obrO'llnęgo p.ań.$two 'bur- zależał.a prz;yszłooć Pol.ski. W
:zgc:;nu Jego
żuazyjne, oparte na wyzy~u tym ~wi~
Jej hii;.tor;yczp.a przedwrre~niowęJ :nie okazało i kultury, podnie.s'.en.!B. . poz:omu życ'.owego, utrwalenia ~
klasy robotniczej, łrahieźy lll.ll.S !rola.
się wolne c1c> takiej rewizji,
.;zej
niepodleglMci i pokoJU.
dh!opskich
i
ujarzm.ienju
ludWalcząc
od
piel'WISMj
chwili
Program nowej P<>1ski stwo- To droga którą idzle dziś rnin&lserdec"Luie.fsze wyra.zy współczucia składają
noiśei. ni.epolski4!j.
Nie mogło w Qbronie intęre<;ów ludu pol- rzyl jedynie polski rucll komu- liartd ludti. a którą jutro pójDYREKCJA, RADA ROBOTNICZA, RADA
ostać się państwo nal"aźone na. .s~g<;>, kmnuniM:i pc>J;!!Oy c:Lo.!Yzll nistyczny i wył<>niona przezeń dzle cala ludzkość.
ZAKŁADOWA I PODST. ORGAN. PART. Z.P.B.
brutalną e]r.span&jQ imper:ializ- do przekonani.a, że partia l«>- Polska Partia Robotnicza. Nafm. J, MARCHLEWSKIEGO w ŁODZI.
mu niemiecki.ego, zwla117.eza hi- rnunistyezna, partia kla.;y ro- wiązująo do najlepszych tl'a- (Z kwartalnika „Z Po1a Walkl.'1
tlel'()w!Sltieao.
które. ;potraj:~ Jx>iniozeJ m~ i '.Winna P~QJ:eji ~PP.
iw6.rczo ujmują.a ·
~r 4, ~ lllOOł
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większa wydajność pracy -
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-

lepsza organizacja
modernizac.ia parku maszynowego

Z ogólnopolskiej narady przem. wełnianego wŁodzi

Organizacja

wypoczynku
dla dzieci

w czasie ferii zimowych

Proces Kocha

Zeznaje b. funkcjonariusz P. P.

Teqo rodzain alicje ze wszech

PIH

przeprowadziła

przedświąteczną kontrolę masarni
i sklep6w rzeźniczych
z.

' k. K.och
flo:

Od ezy I

Min.

w

Klubie MPiK

a d y s a w Gomułka

W40

rocznicę. powstania

Komunistycznej Partii Polski

wsprawie• re kl amy

wzy-
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j nocy
studentach •I uniwersytetach ** W13 tys. polarne
km w powietr zu
J'IG zam glon ei wyspie ·Albionu * Śmiercionośny oddech purgi
Lot do Ark tyk i
„Dziennik" rozma wia
śród

goelsktch
(zwiedzili m. !n.
UL) i myśmy wyjechali z rewizytą. Celem b)•lo zapoznanie się. z organizacją nauczania, badań naukowych, metodą doboru studęntów i orga. Z Anglii powróciła. dele·gacja. rektoTÓW i pro!e.s-0rów s'Zkól nizacją domów akademickich .
wy~cb. W skład jej wch<>dzil m. 'in. prof. dr J. S-iczepmiKtóre uniwersytety pan
llki, którego ~ poprosiliśmy o podzielenie się z nami wrafiepr1>fe..wr zw'iedz:ił i jakie Sl\
pańskie ta.k zwa.ne wrażenia
lliami z pobytu n·a. ~mglooej wyspie.
ogólne?
Painie profes.or.ze, m&.i.c d 0 delegacji dopoero w ManW·ldzialern u:1iv.1er.;ylety
zaC?;niemy od początku - jachester. Ominęlo mnie więc
w Londynie. Manchester i Liki był cel wizyty?
zwiedzanie
najbardziej znaverpool. Wszęd'1ie imponowa- N ie bardzo mOżna od ponych uniwersytetów : Oxfo,·d
10 mi doskonale planowanie
czątku, ponieważ byłem przez
i Cambridge. Wio.sną bawHa
badail naukowych.
Anglicy
tydzień chory
i dołączyłem w Polsce grupa rektorów anz.dają sob:e sprawę z faktu,
że o rniejseu W. Brytanii w
św:ecie decyduje poziom szkol
nictwa wywzego i 'badań naukowych. Stąd wielkie naklady
finansowe i duży wy.silek inwestycyjny re strony rządu.
Co prawda niektóre uniwe~·
sytety, jak np. ·oxford i Cambridge .są niezależne finanEOwo. czerp:ąc doc:hody· z wła
narzeczoną
snych maja;tków i wysokich
oplat pob:eranych oo studenDwo.ie ml-0-dych kooba. f>ię,
ale życie bywa. skomplikowa
tów. ale reszta rmwija s'.ę w
l'IC, przed za.kochanymi pię
opa·r ciu <> dotacje pa1'istwowe.
t.n:ą &ię przes7J•ody.
ltod.ziW An1rlii. o ile wi~
ce dziewczyny , są zmuszeni
ni.e m& m.i>nis,lerstwa szlmlndcwydać ją za inneg·o, bardzo
twa wyższego. X.to więc daje
nieciekawego chl<>pr.a. Mło
i kto kontroluje te dotacje?
dzi knują intrygę, która ma
- Może to co powiem, zaich doprowadzić do małżeń
brzmi trn~hę dziwnie dla polstwa. Czy doprowadzi? ~
skiego czytelnika, ale sprawa
bac.zymy.
sprowadza się w zasadzie do
Już 16 bm. odbędzie się
tego, że rząd angielski może
bowiem w Operze Lódzkie-j
zawsze polegać na wysokim
premiera ,.Sprzedanl"j narze
wyrobieniu obywatelskim pro~nej" Bedrzieha Smetany.
!e:sury i adminiskacji uniwer· Zajrzyjmy na scenę Te-atru
&ytetu. Tak więc wydatki zaJaracza, gdzie właśnie odby
twierdzone
przez specjalną
wajl\ się próby.
komi.się
pa.rlamerltu nie są
Tak, c-hyl>a te!·az bę<lzie dobrze ro7.my:<la Anlooi
lx!zpośredn;o
kontrolowane,
Majak. reż:t.-·~r ,.Sprz-: clan<:>j na:·zeezo11ej". P. Majak jest
.iz<lyż
wladze uncwersytecki e
p'erwszym w Operze Lódzk<'.i rei.y,;;.erem - śpiewak:em, które<lzialają zaw,9ze Z1godnie z in- ·
.go dobrz,e zresitą pamięta publi<'Zn'>.0ć ló<lzka.
teresem publ:cznym;
- M<YL.e iera.z tTochę o stud~m.fac·h i· kh życiu, o prnbłe
madl wychow~wcz:vch?
Uderzył
mnie
prz«le
wo117.y..i:t1.-im ścisły kontakt mlo<lzieży z pracownikami naukowymi.
Tzw.
„tutors;hi:p",
który polega na tym, że każ
dy prarownik
opiekuje się
grupą studentów, to naprawdę
dobry wynalazek„ zresztą nie
nowy. „ Ponadto <l'l.i:Y się do
. !;'Oz.budowy inber,nat6w;·! · zwra'cam uwagę . na róż.nicę - ·ln-"
tematów, a nie domów akademickich. W internatach studenci mieszkają razem z profesorami,
spotykają się we
Daj ,;pokój Marzcnr>e, bę-clz'.esz m:al inną, bogatszą żo
nę namawia Jenika swal Kec-al. - Zreszlą, je.51i •'>ię jej
zrzekn'.esz, dopłacę c; j&·Zc7A:! 3()0 zł.
Jen:k zgadza się - •'>przed.aje narzeczoną. Ale.„ to tylk<> podstęp. Widać, to zresztą z miny Jenika. Na zdjęciu Jenik
Romuald Spychalski i Kecal - Igor M!kulin.
·(§]
Chwila prrerwy i rozmaw:amy z arty&tami.
- Pa.Tt'.e Romualdzie, mówi się często, że „Sprzedana narzeczona'', to taka czeska „Halka". Czy pan też tak uważa?
- Chyba tylko dlatego, że Czesi mają do niej tyle •»entymentu; jJe my do „Halki", inny<1h podobictislw nie widz<~.
- A w której partii lep!ej się pan czuje. Jontka . czy .lenika?

z

prof. dr

J.

Szczepańskim

Jeszcz e przy pustej widowni

Jenik sprzeda je

I

J-

wspólnej jadalni, co ma duży
wpiyw wychowawczy . A
problemy wych·owawcze ?
Są
podobne j11 k u nas. Glówna
rzecz, to konflikt polegający
na ws,pólnym dla mloizieży
na. całym świecie
zjawisku
sz.ybszeg0
przy.s'to.sowyw ania
się
do
ooocnej cywili.zacji.
Tak jest u nas, tak je.st w
Anglii.
Ba.rdzo prz~pra.szam, ale
nie tO'lJUmiem, jak pa.n 1>rofesoir pi)Jmuje tę spraw~ przy&bo6owania się do cywilizacji~
- Mam ochotę odeslać pana do mego artykułu na ten
temat w 9 nr „Życia Szkoły" . Tam wyjaśniam d<1kl11<lnie o c 0 mi chodzi. Krótko
mow1ąc uważam,
że to eo
mówi młodzieży starsze pokolenie. nie zawsze pokrywa
się z tym, co m1odzież widzi
w 'iyc:iu. I stąd powstaje mnóstwo· problemów, :z których
rozwiązaniem
nie potrafimy
sobie jak dotąd poradzić.
Co je&Zc?.e
eieka.wego
dlla. C'l,ytelnłkmv
„Dzit>pini/ka"
móg]lby pll!ll 1>1'0fe90r 'P(I0\1\"iedlzieć?

- Ni~ wiem czy to c~eka-:
we, ale byliśmy na balu •studentów uniwersytetu londyń
skiego,
którego . honorow7m.
relt.torem je..~t krolowa-matka ',
obecna także na balu. Zostaliśmy
jej przedstaw:eni, Na

J\tO:SKWA, w grudniu
Kiedy ko:«'!.spon<lent liadia
Polskieg·o w MW.:;:w;e, .hlieczyslaw t:iawicki, rzucił myśl zorganizowania wycieczki dziennikar.>kiej do Arktyki, z p~
wnością nie wier:>.yl,
iż jego
p:-ojekt: nabierze wkrótce realnych kszt:?.llów. ?\asi koledzy
po piórze dziennikarze z
Chin, Węgier, Francji, Jugosławii.
:-;z\vecji, \i\1 lcc!1 i Jnnych krajów. z entu.zjazmem
odnieśli się do tej p:·opozycj·i.
8ta.rania nasze :w.stały uwic1'lczo,ne peinym sukcesem. Uospoia·rze po.ozii nam c.aJkowi<:ie n11 rękę i zatroszczyli się o
dobre i 1s.taranne przygotow.'lnie i wyelvwipowan ie eklspedycji.
'fera.z poz..ootawalo nam tylko oczekiwać n.a odpowiednie
warunki .klimatyczne. Wreszde 12 listopada 18-osobowa
grupa dzien:nJik.arzy za.gra,niC'lnych i korespondentó w na<lziec
kich wyruszyła w tę niezwykłą i pelną uroku p-0dróż. 'l'vvcarzyszyH nam pr.ccownik naukowy Instytutu Arktyczne\l<>
i Anlarktyczm.eg o w Leningradzie, \V. Draoki, oraz zas.tępea
kierownika lotnictwa polarnego P'ó!nocnej Drogi Morskiej
przy Min ister.stwie .Mai·ynarki.
ZSRH . .M. l!'lHpienin. Celem
naszej pod.róży była mała kra
lodowa, dryfujaca na Północ
nym Oceanie Lodowatym , gdzie
:lS-os.obowa ekipa radzieckiej
stacji
nauokowo-bada wczej
„Bie&'un Pólnoeny-7" prowadzi zakrojone na szeroką skalę wieloc>•tronne badania
arktyczne, objc;te prog-ramem prac
11iędzynarodowego Roku Ueotizycznego.
Pe.dróż

z

!lookwy

na
oobyliśmy
samolotami
typu
.,JL-14", należącymi do radz.iedtiego lotnictwa pola.me_go.
I,ecieliśmy
dn·iem i nQ<::\
wśród gęstej mlec.z nej
mgly
nad oH>rzymim lądem dalek'('j
północy radzieckiej,
nad gigantycuiymi rzekami Ob i .leni.~ej &kutym.i lodem, nad tajgą i tundrą )>Olkrytymi grubym
ealu.r1em ś·niegu nie tkniętego
stopą ludzką, nad wyspami i
mot•zAmi „ ,_>\.rktyki. I'rzebyliś.
my 13 tys. km. spędzając w Po
wietrzu 40 godzi n.
Biegun

Północny

drodze mia.sita i miej.s.cowośc:i,
których do niedawna nie b yło
jes zcze na map>e. ;f;ai:;oznalismy się z rozwojem g·O&poda·r
czym miast ra<lzceckiei. póln<;>cy, i z ż)·ciem ich m1eszk~i;
ców. By!i~my pierwszymi goscrni zagranicwymi rad1ieckich
stacji polarnych, których zało
gę sta:nowi
przewaiinie mlodzież.

~

:::\a 'Wyspie Aleksandry, należącej
do Ziemi 1"ranciszka
Józefa, gdzie jedinym z n°Jw:.ększych

niebezpieczeństw

dla czi,ow)eka

są
białe
n 1eprze.0 ·zliśmy pjerwszy bojowy chrzest arktyc-z.ny ,
Było nim arcytrudne, niezwykle niebezpieczne lądowan i a
naszego s.amolotu na zdradliwej pokrywie śnJeżnej n..a<lko
wykorzystywa nego tu lotniska,
nad kl órym przed naszym
przyjazdem
szalała
7„amie~
śnieżna.
Jedynie oo wadze i
wspam 'alej technice
pilotażu
a.sa radziookiego lotnictwa pola.mego, Piotra Uookalen.kj, mo
żemy zawdzięczać, ii wylądo
wal:śmy bez wypad!ku. Sta~-ja
polarna i lotnia.ko na tej dalekiej wyspie radzieckiej nl>s7..ą imię pjerwszego lotnika J)O
larnego, Polaka Jana Nagór.skieg.o. Podczas p<Ybytu na
1N yspie Aleksandry odczuliś
my
śmiercionośny
powiew
szalonej smezycy arktyCT...nej
zwanej purgą, która zmus.il:a
nas O.O kiLkurlniowej nieprzewidzianej prz.erwy w locie do
l,lieguna Północnego.
dźwiedz,ie,

Od lotntkÓW no.<;zą~)'Ch W
kh•pach marynarek i na kurtka<=h skór:1.anyclL zio le gw iazdy
„Bohatera ;f;wiązku Radzie~
kiC'go·· dowiedzieliśmy się o
szc-zegóta ch zaginięcia znakomitego lotnika rad.zieck:ego,
Polaka z pcY:hodzeni2, '/,y.
gmunta 1.ewoniews kicgo. który w J !l;{/ r. u.<;iicwal pr-~ele
oieć nad Biegunem Północnym.
Za·ginąt on bez wieści w samym centrum Arktyld.
Niezwykłe przygody radzieck ich lo tników pola rnyc.h wyszu
kujących w Arktyc:e J~1·y lo<lowe na siedzibę raclzie~kich
stacji dryfują<..")'ch i w icie innyc h interesujących faktów i
wyd.arzeń z dalekiej półn<x:y 1
z Arktyki radzieckiej będą 1ę_
matem kolejnych koresponaencji;
:B. MAJTCZAK

_____________________________________________________________,

I{-

(Dal.szy

oią.g

na st.r. 4)

fil Czy w Polsce jest ruda żelaza
plaż

1958

Podróż na.na składała się z
12 etapów. Zwiedzi1iśmy po

1

Co ukrywa ... piasek z helskich
„tłusty rok" polskie j geologi i
~
1§'1

Co znaleźli poszukiwacze skarbów?'

-

T

Rola Jen.ika jest

sympatyczną
i śpie
wam ją .chętnie, ale
wolę JQ!ltk.a, mimo, że

znacznie
trudniejszy,
szczególnie wokalnie.
- Czy śpiewał
już kiedyś partię

pan
Ke-

cala 1 - zwracamy .się
do Igora Mikulina. ·7.-daje się, że czuje się
pan w niej świetnie.
· - śpiewam ją po
raz pierwszy, ale islot
nie; bardzo mi ona o<lJJO'lliliada.
Zwłaszcza,
że reżyseria
pozwala
mi na wydobycie mak.simum kom.izmu z tej
I>Ostaci.

IV

ł

A teraz od strony garderoby. Najmocniej państ~a przeł
ub' · Pt'a~amy, to dopiero halki, ale czeskie dziewczęta na wsi ł
Ili. '!et'aly się stai:annie. Nie ma się oo martwić, ten rękaw da
~
ę J~ do· premiery poprawić,
(T. Woj.)
~
l!'oto: L, Olejniczak

1

egor~y se-zmi prac a-eologi-0:z' nyclt dobiega. końca ekipy
~nkiwa.wcze wraca,ją. powoli
do mia11t • .MolDna więc już dokonae krótJtie.11'<> biłansu !egoroczn.vch
wyników pracy polBkiej słutby &'t'JOlo&"iezno-wiertmiczej.
Rok bieżący był
„tłustym rokiem"
namej geoł~ii. Tak jak ni1gdy„ za.notować może o na na. swym korncie WS1Pania.lc BUkcesy, które wskazują. iż Polska jest k.rajem niemałych możłiwośCi
surowcowych. Teg1>roc7.111e ·oorkcy()ia geologicrznc w za&ad,niezy sposób rzutuj!\
na na.jbli!Zsze i perspektywłC'ldle zamierz>enia ro?.Wojmn~ naszej go.q>odar>k:i.
Na ezol-0 osiągnięć wysuwają się niewąipUwie odkrycia. gazu zienmero, ropy naftowej oraz zlóż miedzi.
Garz ziemny znaleziono w br. w re.ionie Luba.ezowa, w pow.
Dąbrowa
Ta.rnmvska. i pow. Kolbuszowa.. Ist1nieją ws7.ełkie pi-~łanki, że nowoodkryte
na poludnimvym wsehodzie Polski złofa ga.-zu ziemnego
sięgają, miliardów
metrów sześciennych .
Pozwoli to już
w najbHższej pl'Zyszłości na mniej wlęce.,i dwukrotne zwiększenie dostaw ga.7lU ziemne,g0 na po·trzeby g05'P0darki narodowej i ludnoośei. Np. «>(>raooiwuje IJię
już projek ty wykol"ZY•'>lania. gam ziemnego, kt.óry b4:dzie dop.rowad'Zll•DY spec.falmie w tym celu \yybudowanym ruroei·ągiem do pr~ukcji w Zakladaeh A710t•owych w 1'am0!\'llie. Pl"l,ewiduje się równie7M że ga'ł: 7Jemny porsłuży m. i,n , do oirrz,ewa.nla domów mfeszkalnych Mielca i zutytlmwany zostanie
d-o celów energetyc-myc h w zakladacl1
przemysłowych tero 111fasb.
· Działające na tym terenie grupy geologJcme odkryły rówinleż w rejonie
Mielea nowe złoli.a ropy naf,towej, k·tóre - jak oceniają fachowcy - nadawa.ć się ~ do ekSJl'loataeji w slkałi
l)r'flelUysłowej. SUJkees jest tym więikM;y, że ropa. na.Uowa. "lJtu•;le-morua. została
poz.a Kupa.tal!ni - cen·kalnym i . Jedy-

nym ootychczas okrę.g:iem roJ)(>n>lllŚnym
Polski. Z odkryciem. i'O'J>Y naftowej koIo l\1ielila. wiążemy duże nad:ziieje. Jak
wiad·omo bowiem, w dalszym ciągu ooe'lluwa.my deficyt produldów naftowych
i
ta.nich surowców pochod7.ących
z
pr:zero•bu ro,py;
potrreby te wkrótce
jes?.cre baroziej wwosną.
W bierairchii wa.rtości odkryć ge-0-Jogic'Zllyc.b -p-OC'ZeSne
miejsce zajmuje
m.ioedź.
W br. geolodrzy stwierdzi·li, że
formacje geoloJ"iczme w rejmirie Głogowa. za.wiera.ją jOO/ne z boga.t;!llZych - jak
twierdzi prof. dr B. Kru11>iński, przewodnfozący Pa.fultwowej Rady G6mictw& - złóż m·ie<hl na świecie. Wobe1l
do·tkliwego braku miedom - i to nie
tylko w Polsce
zloia. głogowskie
skla.n~a.ją
do niezwykle
pomyślnych
pr<11g.noz: jaik wykauly najświe7.sze badania, złoża te są bardzo zasobne nie
tylko w miedź, lecz także w i·nne oonne minerały tzw. towan;yStZąee.
Do
1000 r. przewiduje się calko1wiłe zakończen~e
badań
reoilogicznych a'b Harów
mioozionośnych
na - Dolnym S!ąslm i
sp<l!l'ządzenie
iw.czegółowej ich doikumentaejj.
W gos<p&da.rce >aas'l..ej nie-zwykle wzr6.,la ra.nga. węgfa brunatnego. Obecnie
zużywa.my na cele energety~e
92,2
proc. węgla. kamiennego. W miarę Jedna•k ro71Woju nll.!l'lA'.i gos;p>Oda.i:ki ooraz
więcej węgla b4:d'zjemy przoll'm1.aczać na.
przetwórstwo. Aby jednak w 1975 r. jak przewidują plany p.erspektywic:z ne
- moona bylo wyprodukować 85 mld
kWh
energii elektry~ej węgiel
ka.mienny zast.ą.pi węgiel ~m.a.tuy. Stą.d
.iuż d:zi.ś duże nim zalntere<S-Owauie nas.,;yeh geologów.
Ja.k stwierd'Zili oni.
węgiel brunatny z:deg.a. "llrulll'Zne obs'lAtry naszego k.raju. Znamy już wartość
<l\vóch wiellcieh złóż w rejonie TuTo,c;7,owa 111.a. Th>łnym SI:i,sku i Ko.n·i•na. na
Kuj&wach, ,gdzie •JM"'ZYl!'(ą.pi~iśm.v do budowy wie1k>ich kombmat-Ow węglowoenergetyil'2'Jflyeh.
Teroroozną
zd-ObyC?JI\

sluti;by gool<>gicz.neJ j~t „rozpracowanie" zlóż węgla bruna-tnego w tzw. łuku m.użalmwskim na. ziemi lubuskiej.
Jak oblicza się,
7Jruljdujące się tutaj
zasoby p·rzekraczają 350 mln ton. Już
teraz można '"ięc śmiało myśleć o ich
p1'7~my.s-lowym wykorzysfaniu .
Ro·k bieżący nie preyni6sł rewelacji
w zakresie IJ)OS'Zuikiwań siarki. Jednakże kootynuowa.ne W br. bada.nia geologi·rome wskazują 111a. tó, że .sfarka. zalega
srrerokim pasem ze wschodu na zachód

JM'7.<l2: całą Polskę południową.

Pomy§lne wyniki przynlO\S>ly prowa.•
dzone od kilim lat badanma nad zaso-bam:l rod cynikow<H>łowia.nych na 2JLe..
mi olkusko-ehrz.ain01Wskiej. Na. podsta.-wje tych badań wolno stwierdzić. 'Że
zaso·by znajdują.cyeh się na. tym t n ie złóż są boga.te i wynoszą kHkadtz;iesią.t milionów ton. Stwarza. Io pomyśl•
ne pempektywy na pny~ość.
Czy w Polsce są rudy :belaza? Praiwdziwość tradycyjtnej odrpowiedzi na. to
py·tanie: „nile" uległa, osta.tnio w
pewnym &top.ni.u ]><ldw.aieni11. Nie 7.na"'
~ to oczywiście, te w br. 'l!nale:iiliśmy
rudę żelaza. Należy jedn,a.lc stwierdomć,
że
p1"?Jeprowadmne w br. badania
se,jsmicme i gra;wimetryc7J ne w półtnoo•
no-wschodniej części Polski, a. t'8kte
pewne badalllia porówna.wCIZ('l wsk>MJuJl\,
7..e w tym typie struktur geolog:i~ch
istnJeje p:rawd01podobie1\stwo występowa-nia · kopa.lin zawierających żelazo.
Trzeba .iesizc:ze zazna.czyć,
że w br.
polscy geofogowie 7,a,intere.wwali się„.
pi.askiem z plaży mol'Slkich
na Helu
oraz p.od Us·t.ką i Mielnem. Jak wyn;ilk&
z ana.li„~ piasek ren,
tzw. cyrkonowy,
"l.awiera. groreg cennych
składników
(ma,g.netyt. grana.t, ilmen1il). Dotyehczas-0-we ekspu,tyzy
J>'l~wyeh Jl'iasków ił
wyka'Za.lv, że po pl'"lJelprowadtT..eniu pew„
nych inwestycji można. będzie - rem NRD wydobywać
roc.z nie z
„nadmorskich koipa;J.ń" pewną ilość rud
tych metali.
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Zdecydowana poprawa lecznictwa pediatrycznego

Ko~;'N;;di *
m. lodzi
komunikuie
Sekretariat Komisji Nagród:
Nagrody Literacko-Publicystyczno-Krytycznej Im. J. Tuwl·
ma, Teatralno-Filmowej, Mu·
zycznej oraz Nagrody Plastycz
no-Architektonicznej m. Lodzi
- podaje do wiadomości, że
decyzją Komisji Nagród
ter·
mln z11tas7.anla kandydatów U•
stalony wstał do 30 grudnia
1958 r.
Kandyda.tury do nagród w
myśl § 12, pkt. 1 Regulaminu
Komisji Nagród, stanowiącego
załącznik nr 1 do Uchwały nr
22-58 Rady Narodowej m. Lodzi z dnia 29. X. 1958 r. zgła
szać mogą: „organizacje, zwląz
ki l stowarzyszenia dla spraw
kultury i architektury, maJą·
ce swą siedzibę w Lodzi, ja.k
również ich zarządy główne".
Kandydatury winny być zglo
szone na piśmie I u:r,upełnione
następującymi mate1·ialami:
a) krótki życiorys kandyda·
ta, b) dotychczasowa działnl·
ność twórcza, c) dzieło lub zasługi,
za które proponnJe slę

*

w 59 r-.
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[entrelne
Mnleum Włó~iennirtwa
jednym z
pomników

Poradnia międzyszkolna
na Moniuszki 5
Przychodnie specjalistyczne przy kilku ,
szpital ach dziecięcych

Matld, które ze swymi drz:iet5 mi były zmUSZiJ.ne uda.li &ię do
lekarza specjaliisty, wiedzą, że nie la.two dostać się do Jaryng@loga, derma.toJoga czy reumatologa.

Poradnie
specjali.styczne,
k0<ncen trujące 1Się dotychczas
przy l:lzpitalu im. Korczaka oraz przy ul. Monius7.ki 5,
przyjmowały dzieci z całej Ło
dzi, przy czym nie uwzglę
dniało się żadm.ej
rejonizacji
ani wieku dzlecl. Nielepiej
przedstawia się dmychc:zas sytuacja leczenia specjalistycznego dzieci w szpital.ach. D.zi.P
ci v;yma.gające np. leczenia okulistycznego muszą przebywać jeszcze terarz; na oddziałach
dl.a dorosłych. Nie ma
bowiem je.=ze takiego oddzi.a

nadt.o sanatorium w Łagiewni
kach liczy 500 miej~.
Ta ilość łóż.ek jo&.t w stanie
zaspokoić w najbliższej przyszłości potrzeby naszego miasta w dziedzinie zamkniętego
lecznictwa dziecięcego.
Jak
zapowiada Wydział Zdrowi.a, cal
kowita reorganizacja lecznic·
twa pediatrycznego ma być za
końCWl!la w III kwartale przy
szłego roku.
(Kas.)

łódzkich

Tysi21clecia
Jest pewnego rodzaJu anomalią, że Łódź, polski Manchester, nili
posiada dotychczas swojego własnego muzeum włókiennictwa.
Pisaliśmy już o tej sprawie niejednokrotnie. Tu przytaczamy tylko wyjątek 1>statniej wypowiedzi prot. dr Konrada Jażdżewskie~o,
który m. in. stwierdza:

wania opieki lekarzy-spec-ja.U·
Potrzeba S•ńwomenia tego ro- ne placówki muizeaWn.e o ~
.stów i k0<nsultantów dla dz!eci
dzaju muzeum w Polsce i to charakterrze. Muzea taik.ie uaitrak
cy~niają miasto, prayc1.ągają tu·
Wielkiej Lodzi. Filarami plawłaśnie w Łodzi nie ulega dyskusji. Wszystkie większe euTo- rystów, po'pula.ryzują zagadinienu będą <lwa .szpitale dzlecię
nia
pr0<ces:u włókien.niczego 1
pejs:kle ośrodki włók ! enni·cze poce: istniejący już im. Korcza·
zbliżają go do
czŁowieka.
Jako
siadają od dawna reprezenta~yj
ka oraz nowy przy ul. Spor1n&tytucje naukorwo - ba.da'W'Cze
&prawują opiekę nad gromadlz'O.
nej. .P.rzy obydwu szpitala.eh
nymi zabytkami, :z.a.peiw·niając ich
pow.staną
poradnie specjall·
należytą konserwlłcję.
styczne przeznaiezone w fil•
Na tle europejslkiich muzeów
mach le---....znictwa otwarteg-0 dl.a
tk.ac1Jwa Centralne Muzeum Wl6
dzieci od O do 14 roku życia.
kliennlctwa w Łodz.i wyr6tnla6
się będzie posta.daniem jedynej
Szpitał przy ul. Spornej obsl11bodajże w świecie re<kO<l'l.Sltrukcji
giwać będzie
dz,ieci dzielnic
Jedną z najcięższych domowych prac jcsi niew~pHwie praXIX-wiecznej tabryiki włókl!en
Starom.iej.s..lciej, Balut i Elród- nie. Tote:l: nasze !!'OSP<>d.Ynie wciąż marzą o pra.lka.ch mecha.niczej w jej orygina!.nym 71abyt
mieścia, a Szpital im. Ko~
nicznych. Ileż wtedy za.oszćzc: dzilyby CIZa.'iU i 2ldrowia.
ko'Wym gmachu.
ka dzieci Widzewa, Chojen, Po
Gros prof. dr. KOl!l/l'lad.a J'aż
Łód21cy architekci
z „.n.iiału dziecięcego.
c!Zewskiego pokrywa się jaik na;I
lesia i .tiudy.
7'llpebn.tej ·rnie tylko z opinią il.n·
stoprojektu" pamiętając o proOCZEKIWANY PRZEŁOM
nych naukowców łódzlkrich, ale
PRZECIW ASTMIE
wadwnej swego czasu akcji
1 <:>alego n.::iszego spoiecrLeństwa,
I CUKRZYCY
Na srezęście zbliża się ju7.
„Jak pomóc pracującej kobiew!iród którego właśnie włóknia
moment, kiedy specjali.styczne
aie" - wprowadzili w swoich
rze stanoowią izas<l1dniczą część.
Przy
Szpltalu
im.
K01rczaka
nagrodę.
lecznictwo pediatryczne uleg- :iStn.ieć będzie 8 porad.ni: chiprojektach pewną innowację.
Przypomin aany, że p•roj~kt zało
Zgłoszenia
nale~y
kierować
żeaiia
tego rod<Zaju muzeum doj
Zamia.st budowania tradycyjnie 2Jdecydowam.ej poprawie.
rurgiczna, lary;n.gologi=, odo sekretariatu Komisji Nanych pralni z niewygodnymi. nzenMa od J.a t. albowll.em j uź vr
Przełom dokooa się w roku
gród - mieszczącego się przy
kul.Wtyczna,
dermatoloi.ticzoa.
ro.ku 1952 uriuch()ltni.on'O przy Mu
przyszłym,
kotłami kiedy oddany z.o..
za.instailuje się noul. Piotrkowskiej lOł WY·
zeum S2ltuki w Lodzi dział tka:neurologiozna, parazytologiczdział Kultury PreT.ydlum Rady
woczesne pralki mechaniczne.
stanie do użytku szpital przy na (zajmująca się zwalczaniem
ctwa, który w przyszłości ma
Narodowe.I m. Lodzi tel. 345-64.
stać się samod7Jielną. włókienni
I
ta.1!:
np.
w
bloku
budowaul.
Spornej.
W
związku z tyra
pasożytów), reu.niatologiczna i
Informacji w sprawach doty
czą placówką murz;ea1ną, a któnym dla gazowni łódzkiej, przy
Wydział Zdrowia
opraco-wal stomatologiczna. Przy szpitaczących nagród
udziela kle·
ry zgroonad2lił J.uź s:ziereg arcyul. Zbiorczej, w podziemiach
plal!l
od'PC>wied!lliego
zorgan:i2orownlk
Wydziału
Kultury
lu n.a Spornej powstaną p<.>ciekawych i cennych ek.s!ponaPrez. RN m. Łodzi.
wmontuje się trzy mechaniczWłączając Się do Czynu Przedtów.
radn.ie takie .same oraz dodatNadmienia się, że zgodnie z
zjazdowego
oraz
podejmując
ne pralnie. Każda klatka seho
Znalezioono rów.nied: (jak o t:vm
kowe: endokrynologiczna, prze
uchwalą nr 22-58 Rady Narodo
apel Władysława Gomułki „1000
wiemy)
od:pawiednl lokal Więc
dowa
będzie
poo;iadala
swoją
ciwastmaityczna i cukrzyoowa.
w~j m. Lodzi
nagrody przyszkół na Tysiąclecie" funkcjo
„białą :llal>rykę"
n.ajstrurszą
pralkę.
Ponadto obok pralni
znawane będą za szczególnie
Obecnie poradroa ISJ>eCjalinariusze Komendy WojewódzłódZlką :fabrykę (da;wnri.ej Geye, wybitne osiągnięcia w określo
styczna przy ul. MOl!liusU:i il
kiej i jednostek terenowych MO urządzi się .specjalną suszairra), dzięki popardu Prezydium
nej dziedzinie pracy twórczej
naszego województwa pruekażą nię, gdzie w ciągu godzi.ny bie
Rady Na1rodC>Wej m. Łodlli Oll'aQI
zostarue zlikwidowana. Na jej
uzysltane w ciągu ostatnich
na fundusz budowy szkół 200 ty
li.zn.a będzie już sucha. My$h Ministerstwa Przemysłu Leilrułe
W clm1tt 11 gmdnla o:dbędz!e
miejsce przeniesie się poradnia,
• trzech lat lub za całokształt
sięcy
zł.
(g)
go zwalczoono nmóstwo piętreą
się również o pomieszc:.zeni.acih
się w ŁDK seminaritbm dla kle
pracy:
międzyszkolna z Al. Kości.usz
cych sif? trudnoścli., z których orowm1ków świietlic z Łodzi I
do praaowania większych sztuk
1) mleszka6.com Lodzi za pra
&ta.tnlą było
zmaJ.ezien.le loka.li
mia.st wojewócllzllwa łódrlJkiego. ki 29, która tym samym uz.vbielizny.
ce związane z Łodzią lub o·
zastępozych dla lo<kruto.róiw, rz;ajISka lepsze warunki lokalowe.
Ternahem semLna•rJum będą noPod<Jobne mechaniczne pral.
slągnlęcla wzbogacające ogólno
mujących dotychczas ten hl61oworoczne J.mprezy dla dzieci.
CO Z DZIECMI
polski I światowy dorobek kul
ryC7JUY obiekt.
nie będą zainstail01Wa.'1e w bloOmówiony
rostairu1e reper!nlatr
„
turalny,
Obe·oole
siprawa
powyź.....-z4
uPOśLEDZONYMI
ku dla Centralnego Zarządu
oraz zadernonstrowame pokazy
wchodzi
w etaip końcawy - O<to
gier i za.ba.w. W tym samym
2) osobom zamieszkałym w
Włókien Sztucznyoh . Autorem
Sprawą, która czeka jeszcze
w
sobotę
odbyto
się
posiedz.C'll.le
kraju poza Łodzią lub pM.a
dniu odbędzie się także jedno- na rozwJązanie,
projektu architekt.o:ruicznego te
jest odpowiedlco.misji oceny proje1k tów :Lmw.granicami Polski - wyłącz.nie
dni<l'wY kurs dla wodzirejów.
go bloku jest inż. Kardaszewstycyj111ych, na któi·ym zatwiernie zorgain.izowanie opieki nad
za prace związane z Łodz.lą,
d:zCJi!lo
założenia
projektów doski.
dziećmi umyslowo
uoośledw
3) Indywidualnym osobom !nb
kumentacji techntoznej p~-zyszle
Szdcoda, iż DBOR nie :1Jganymi. Poradnia zdrowia psyzespołom.
giO muizeum.
dz.a się n.a tego rod.z.aju :inn.O'Wa
W atrakcyjnej tej Imprezie,
chicznego mieści się obecnie
Komis.Ja prOSol Wftzystkie zaz ·wnehk•Lm zadC1Wolepiem przyj'
interesowane Instytucje, zwląz
w małym lokalu przy ul. Na- l;tóra odbędzie się 14 bm. w Fll- cję. Mimo, źe obeone trady- mujemy do wia.dooności ten taJ~t.
harmonU o godz. 16.30 i 20 wykl, stowarzyszenia I organizacyjne pralnie w blokach za1ruto<wicza 59a i ob.sługuje d<>Dobrze, że s.pratwa uruchomiienia
stąpią:
Rene
Franke,
Fred
Frohcje o zgłoszenie kandydatur
mują tyle miejsca ile potrzeCentraln-ego Muzeum Włókie·nn!.a
rosl'ycll i dzieci.
Wprawdzie
berl\", Fips Fleischer ze swoją
do nagród w oznaczonym tercr!Jwa w Lodzi nabiem treaJ.nycli
ba przeciętnie na 2-pokojogo.dz.iey dla dzieci są wyd.zie·
orkiestrą. Ko11kursy 1ak zwykle
minie.
kształtów. Wychodzimy bowiem
we mieszkanie z ku0hn.ią, że
prowadzą Andrzej Rokita I Walone, zdarza .'S!ię jednak, że
z
2mlożenla,
że zor~arniiw1weinia
cław Przybylski.
kotly są niewygodne - w b1o
dzieci przebywają w p<JCZ<!tej pla·cówkll kultruralneJ, będzie
Glówna nagroda: domek jedno
kach
DBOR-owsk.ich
pralme
kalni razem z epilept;ykam.i, al
jeónym
z
najbardizie.
t chwaleb·
rodzinny.
mecrumiczne nie będą instalonych pc.mników, j.a.kJimi Lód:!:
koholiJrumi itp. Zorga:ni:wwame
ucrzoi. Tysiiacleoie pCJiV.'5tania Pań
wane. A przecież koszt ich
specjalnej tego rodzaju pora- ,
stwa Polsklego.
- 7.daniem
:projektantów dni wymaga jed.nak przede
M. :r.
nie
przewyższylby
kosztów tra
wszystkim wyspecjalizowanycn
dycyji!lych pralni.
(Kr)
lekarzy pedagogów i psychologów oraz lokali przynajmniej
· w trzech p_unktach miasta. Otwarta jest także sprawa uJeszcze w tym tygodnl!U kw.la ala 1 n•le talk d:rogile jaik b7.Y 1
tworzenia poradni urologiczoiarnie MHD rozpoczynają S'P'N.e konwalie - czerwOl!le i różO<We
nej i chorób krwi.
dat choinek wykonainych z ga- „gw.ia.zJdY beitlej ernsklie" i to za·
łązek jodłowych.
Chojnki, któ· równo w d·001iC'Zlkia·ch jak i cięte.
. SZPITALE DZIECIĘCE
ll'YCh wys0<kość wahać ~ię będzie
(kl
A jak wyglądać będzie leczod 40 do 80 cm, ubrane J.aimetą,
śwlec'Zlka.m.l i bomb1kaml znajdą
nictwo zamknięte dl.a dzieci
na pewno chębnych nabywców.
Łodzi. 7
Szpital im ..K.orc:zala
Kasz.a lód.z.":a tabry ka c:u~
Choinki te wy'konaine zostaną
po przyłączeniu do niego sa.krów
„Optima"
produkuje
wprawnymi rękami wykwalifiko
si.adującego Szpital.a im. prof.
wanych kwiaciarek.
świetną chałwę.
Smakuje oPopowskiego j)CISiadać bętlzie
w zwią,zku ze świętami. °k'\Vllana nie tylko łodzianom, ale i
clarnie zao.pabrzone zostaną w
około 400 łóżek.
Szpital ten
An;:-likom oraz Amerykanom,
atrakcyjne kwiaty, do których
st.ainie się placówką o szerokim
gdyż zapotrzebowanie m.a eksniewątpliwie .za!Lczyć można w
zasięgu specjalistycznym i bę
grudniu - bzy 1 konwalie.
port jest coraz większę,.
dzie mial możn<:>ść wszech·
PCJinadto kwiaciarnie s.praeda·
W .przyszłym roku „Optima."
'\1\'aĆ
będą
tradycyjne kwiaty
stronnego obsłużenia choreg<>
CAF fot. - Woł-OS'Zi02luk
wyśle za granicę 60 ton chal·
gwia2ldk0'\ve nie tak ładne może
dziecka a jedn-0°cześnie wyszko
wy o sma.kacll: wanilńowym.,
lenia nQWych kaiclr lekarzypomarańcz.owym,
czekolad·<>Lyżwy, narty,
sanki - to 1>,llecjalistów. Szpital tego rosałi sądowei
wym i chałwę w gatu.niku „fan
najpiękniejsze
podarunki
dzaju, o 8 oddziałach, będzie
tazyjnym". W 1060 roku plagwia'.lld:kowe dla dzieci i mlojednym z pierw1Szych tego r<>nuje się eksportować już 300
dzi.eży.
Jak informuje dyirek- dzaju w kraju. Szpital przy
ton ohalwy.
cja 'Użytków Kulturalnych, arul. Spornej obliCZO!ny jest na
Chałwa z Lodzi do An.glii 1
tykułów tych jest pod dootatokolo 250 lóżek z 5 oddziala.Ameryiki jedzie w tabliczkach
kiem. W hurtowniach znajmi.: chirurgicznym, laryngolozapakowanych w plastikowe
duje 8ię w tej chwili 16 t)'IS.
gicznym, internistycznym, ob:Przez.rocz)'ISte woreczki. Spapar łyżew, 4 tys. sanek i k.iLkaserwacyjnym i niem<J1Wlęcym.
wanie tych woreczków jeszcze
naścic tys. par n.art, mimo iż 1 Ogólna dlość lóżek dziecięcyeh
dZJiś jest dla fabryki
probleWczoraj przed Sadem WojeNa ławie oskarżonych zasiadł
sklepy pobrały już dużo ty()h
w Łodzi w:ynie.sie okolo 750,
wódzkim dla m. Lodzi rozpoczą.ł również "l'omasz Dydel - rzeczo
mem, brak bowiem odoowiedDO<WLadujemy s!ę 'W l6dzkl:m
artykułów.
W
najbliższych
oprócz
łóżek
zaikaźnych
(okosię
8-dnlowy
proces
przeciwko
znawca Przedsiębiorstwa ObroZOO, że przed kilku dniami poniej i1ości maszyn, ktÓrc to
dniach nadejdą z Zakopanego
ło 14.0) oraz oddziału grużli·
pracownikowi spółdzielni „Ituś
tu Zwierzętami · Hod.owianymi,
większyła się roclrzina pawianów
robią.
W przy.szłym roku za·
narty wyc::z.y:nAIWe n.owego tynlerz" - Bernardowi Giwercma•
któremu akt oskar:tenia rra.rzuca
masaJs>kich o jedną 57.tukę. Pac:oogo zapalenia opon mózgokJady otrzymają jeszcze trzy
łapownictwo ora:r. nieuczciwą kia
wiany masajskie otrzymały w
pu.
(k)
wycll, gdzie jest 50 miejsc. .Po n-0wi.
takie maszyny i wtedy spaW.'lWiele grzechów m:i na swoim
sy!ikację zwierząt.
tym roku nawy, skalny wybieg,
sumieniu B. Glwercman. Jako
na którym hasa I baras2lkuje 17
W procesie Glwercmana zezna-\ nie. które obecnie jest „wą•
kierownik dzla!U skupu I kon- wać
S7;tuk. Ze WZ;g!ę<it: na pawlerach
skim gardłem", nie będzie ha.
będzie blisko 100 świadków.
traktacji, 1>d póltoi·a roku syste
nię teiro obiektu dyrekcja ZOO
(st)
m.owalo produkcji.
(k)
matycznie fałszował 1·ach1~n!d,
dąży do tego, by w niedługim
wypisu;łąc na nich sumy o kilka
czasie pawięknyć stam posiadalub
nawet
kllkadzlcsląt.
tysięcy
nia
pa.wiamów do 30 sz.tu'k.
złotych większe ocl rzeczywiście
Opr601J
własnego pl".lychówiku,
wypłacanych hodowcom.
je:;;t możllwość wymiany z tn.nyPonadto B. Glwercman skupu
mi ogro.clami.
Dzielnicowa Komenda MO Lód!-Polesle. W korytarzu - jak w
Jąc zwlcrzęta
futerkowe pobiePierwszym sygnał~ rtblltaJą· wielu
urzędach kolejka.
Przed
pokojem
gdzie
wydaje
się
nowe
rał
od hodowców 50-złorowe ła
cej się zimy w ZOO jest zacho1>soblste osobom, które powróclły z wojska, zmieniaJll
pówki. Dzięki tym I Innym mawanie się nledź.wie<lzi brnnat- dowody
chlnacj om
sprytnego oszusta,
nych. Od kilkunastu dni misie stan cywllny, uszkodzili lub zgublll dowody - czekają klienci .•.
(D<Jikończen.ie :re str. 3)
Spółdzielnia
Pracy „Kuśnierz"
kowyoh i oozywlSCJ.e o Polsą ospale, straciły apetyt. Spo- Czy &ię pa11 nle CJir"lentuje tuszowane, zirob1one w takiej
poniosła ogromne straty.
dziewać Blę należy, że za lc.lwka
przypad.Jciem - pyta mnie jed- pooycjt, by twarz :fotografowane
sce. •Wydaje mi się, że nie
balu
zwraoaly uwagę długie
dni pogrążą się w sen zimC>Wy.
na z e:!:eika.iących kobiet, jalk d1u go :przedstaowlała stę najikO<l."Zy.sotbyło to nud'tle, Na zakończe
sulmie dziewcząt, chociaż oW niewoli nledźwiedizie za.sypiago będą trwały tormalności? Tak nlej:
nie chciałbym jeszcre dodać,
ją na zlmę nieco póżmlej, niż na
becna moda każe nosić krótbard2lo spieszę się do domu Niestety. Obo'Wląa.uJą przepisy,
wolności.
że w sposobie przyjmowania
(s)
zostawiłam male dzlecl.„
które ściśle us·ta!aj ą jak pO'Wlln_.
kie. bufiaste krynoliny. PoObok młody człowiek trzyma ny być ZT-Obione fCJillog>rafle do
nas nie było nic z przysło
dobno ten niemodny strój to
w ręku plilk dokmnentów do k;tó dowoclóiw <>siobistych. żadmych
wiowej angieLskiej pow.ściąg·
wynik obeonośoi tego dootojrego sp1lnaczem doipięte są :foto- odstępstw od prze,p'!.sów milicja
liwości - gospodarze byli :na.ne~ gościa. Oozyw:iśc:ie mam
graJ'ie. Zdjf'clc piqlmie wyikona- n.ie może robić I dlatego więk
prawdę b. serdeczni,
ne retusizem. Mę~cizywna wyg.lą stli<>ść a;~jęć odrzuca. Pimer•w.ano
na my.śli kirólową-matkę, :nie
da na rotogirafil jak a:rty.s·ta :fil,(. W}"dawa111\e n0<wych
dowoaów
nas.
Rozmawiał:
mowy. 'l'waTIZ rooeśmia.na, w kde dla.tego maślllle by zaIWliadom.!ć
Emerytowany szewc ze SkierPoZa tym w Manchesrerze
szonce marY'n.arki biały mou• wszyst,kl.ch :l'C>tog,ra:t6w 1 spół
niewic, Kazimie.rz Wyszyngie·r
H. WALENDA
cltoir.
oglądaliśmy
najwięk&zy
telesdzielnie fCJito•grafLczne o pnzeip!(ul. Lelewela 9), po d.luZ.Szej
to tytuł dyskusji, jaka odbędrzie
Od kilku jednaik dnd znDkm.ęly S>anych wymi2Jl'ach 1 sposobie
awanturze ze swoją 53-Jetnią żo
kop świata, 71Wany Jodrell
się w druu dzlisiej.s.zym. o godz.
kolejki we wsozystkich niemal robienia 1tJdj1;:ć d'O dow<>d6'W.
ną Zofią, rzucił się na nią z noBank. Teleslrop ,,.zlapal" „Ex18. w Łódzkim Domu Kultury
komeru:lach ~iel-nieo\vych MO
A więc: 114fęcie ipowtiiilno mleć żem iJzewsklm, zadaJąc jej 4 ra(ul. Traugutta nr 18).
poczoo pdkojeun., gdall.e wyda;Je się wymiary 4,5X6 cm 1 nie może ny w okolicy serca. Gdy przy. plorera I" w 10 min. po wybyć
.strzeleniu.
retuSlllOWane pod żadnym
A gdy Rosjanie
była zawiadomiona przez sąsia·
·'· ·
d 'ć
b..Jł"
dowo.dy OOOb!ste.
D Y=USJę
prowa Zl
~
Trzeba było wstrzymać WY· pozorem. Powlinno być wykonadów milicja - kobieta Już nie
wyistrzelili „Sputnika", zaraz
red. Tadeusz Gaoczyń.ski i Madawanie tych nowych dokumen· ne na papierze bNulyun lub kre·
żyła.
zatelefonowali - łapcie ,go.
rian Omach. W prelekcji red.
tów właśnie ze względu na klo· mowym ą; pl'O',filu z wldOICrlmyim
Zatrzymany Wyszyngler pod- Ozy wygłOISil J)a<ll wyhla,d?
Garczyńskiego
uwzględni()(!le
pot z niewłaściwymi fotografia- praiwym uchem. bez na1kryc1a czas przesłuchania ołwJadczył,
będą takie momenty jak: paglowy.
Wszelkie inne z.d.jęcJ.a
ml jakle przynosili klienci. W
iż doltonał morderstw.a na tle za
- Tak,
W Liverpool clJa
Od dziś czym.na będzie w PaTkU:
wJęksizoftcJ uw.ata.tą onl, że 2ldję
sponządzone
nawet ba·I'dlzo ła
zdroścl.
studentów socjologii o naarej 3 Maja ś~l'WW'ka, dootępna dla
nowanie nad oobą, odwaga cy- cie do dowCJidu osobistego może dnie ! efektownie nie mo.gą być
Morderca
został
przekazany
v.ilna,' waroho1stwo i klótli- być wyikonan.e w dowo~ny &po•
socjologLi,
Potem zawiązała mł<>dlzleży ęikolnej. Teren Z'l"a41&. t
AA. ~;y~yeJł
·prokura~!"f•
µż,y~ą <IP- si'l!WW!:l '11l'o"i9~~iQ .
~.....
...........
wość i oo to jest prezentacja. sób, pow~l),~:9 gy,g ląil!/ne. JWHJa
~e..'1YB.ki.lolo.iii Q . .P.a®niil.cll._.nrui.~ ~QW~~Q~
.
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Zdjęcia do dowodu osobistego
inne niż na konkurs filmowy

z

„Dziennik" rozmawia
profesorem dr J. Szczepańskim
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TEATR'ł'

TEATR NOWY (Więclrnw
sk!ega 15) g. 19.15 „Barbara Ra.d"itwlłłówna"
TEAl' R 7.U (Trąugutta 1)
(. 19.15 „Komedie rnał·
1:eńskle"

OPERETKA (Piotrlk:ows:ka
nr 243) g, 19.15 „Kryala

Leśniczanka"

TEATR
IM. JA.RACZA
(ul, Jaracza 27) mec:zynony
.,PINOKJO"
(I<:opernLka
nr 16) nieczynny
„ARLEKIN" (Wótczeńska
atl" 5)
g, 17 „KO!O?OWe
lJlosenkl"
TEATR Mt.OllEGO WI•
D_ZA (Moniuszki nr ła)
nie-czynny
TEATR
l"OWSZE(:ftN'Y
(Ob~. StaUngradu n.r 21)
g . 1".30 „„Królowa Przed

mJcticla
TJ!:4TR
ZIEMI

f,ODZ·

Km.J (KOP&l'Tlile• nr li)
(. 19.30 „Kone11rt Jub1n-

ny"

OPERA
(WlęckQWllkilllO
~) nieczyl'l!'Vl

HIJZEA
MUZl';UM ARCHEOLOGI
CZNE J ETNOGR,4.FICZ
NE (Pl. Wolności lł) czyinne g, 11-10,
MUZEU.M SZTUKI CWl41e.
k:o kl
••)
WJI 11110 ~·
czynne I·
9-lS.

"INII

~W IQ„WiR~nch podajemy
'
k&t4'gorie kin)
AlllU1\ (I! - l"l<>flrlkO'W•
alta 130) „Godziny na·

COP9dz e'P fCIEIWP„

;DKM (Na'l\ll'ot 2') „Popl61

~ad~~ml;~i;•.~~~w. od lwt

0

-

-

-

'

fl2liel" domv. od lat 14 g.

Stil'" dc>l'lW. o,!l lat 1ł g.

U, lJI, 20

17.15, 19.30

BAł,TYK
(premleral.ve Narutowil?Za 20) Kapr:;)

~Q·

Vwagal
u:ądzono:Repertuar
ną podstą,w[(ł

ko~unik~tu K~kri;gowe·
0
airz11 U.... n

ll
· ·

·

* "" "'

STYLOWY (I - Killns.kie Przedsprzedaż bilet6w na
z M•da.1askaru"" doiw
go 123> „J>ortler .z La- z fnl naprz6'1 do klni
od I t 14
10 12 14. zurowego Wybrzeza" Bałtyk"
Polonia"
lG 1: 20 ' g.
'
'
'
dozw. od lat lG g. 1.5.45, "wtsła"
wiókniarz"'
• •
lB, 20.1s
''wotnqlć" " w 0 ·rod'
OWO~COWE (Il ~.. n~. łWIT (Il - Bałuckli Ryusrug -Filmo~ycl;
Kal1sk:1) ,,Trzy
p1ora 1 nek) Sobotni wieczór" ul W!g ry A w •odz'
,,Czy wiecie, że... 3/58:' <lo7Jw. "oct lat 16 g. 16, 18, 1 ~.:.._15 u
·
g, 10, 11, 12, 13, a, lo,
20
18, 17, 18, 10, %0, 21
'
I
.
li> •
t.ĄCZNOSC CIII - Józe- TATRY Cl! - Sle111Jk.e<wa- ZOO - ozyn.ne g. !>-18
f&w 43) „Dziewczy'1a z i;lć'~O) d~~!Jag~"ci_f fat111J~
domu poprawczegp" g 1~ 4.5 13 '20 15
<Iw.w.
111-t 16 41· 19
.
. •
'
'
'·'D
_
WJSJ..A
(pref))\erowe "" VNlA
remoont
Tuwima H „D&m..i. z per Opr, StaHnrradu Iii, PaMt.ODA GWARDIA en lami" do~. od lat lG l:>iilin~oll:a 2Ul, Gł6<Wllla /iO,
Zielona 2) „D:ilewczęta g. D.45, 12, 14.15, „ostatr K'1>,P~m1i1tą ~6. l'iO<tn)<OW•
7' Jl'lorencJi" doz.w.
Q\l ni dz)eń Jata'' doa:w. qq ~kil 67, Plac ~otcielny 8.
lat 10 g. 9.30, 11.45, 14, la•t 13
g. l6.3B, 18.30, Jara.cza u.
16.~0, lD.30, 20 ·~
21l.30
AS Al
K ś I szkl 4S
l\IUZA (~I - Pabla.nicka WLól{NIARZ (premiero- pełni stsie d;ż~r~ n<lcne,
173) „,'VmowaJca nlezna we ~ Próchnika nr lO)
ny" dQa.w. od lat Ul g. ,,Winna" dozw. od lat 111
DYZVRY SZPITALI
16, 18, 20
g. 10, 12, u, 16, 18, 20
PlO~ER (II Fran ciszPoło:i;nletwo SzpJtąl
kanek&. 31) „o•can.1:11.cei WOLNOSC
(premierowe Kl!nirumy im. curle-Skl<>r11" dozw. od 1111t 18 g. - P.rzybys<ze;:1s1<1ego 16) aowsktej, ut. curle-Skło·
15.f5, 18, 20.15
„Stevardessy do1.w. oo cl1>wskiej la - Chojny I
.od lat 10 g. 10, lZ, H, Ruda, Szpitsl im. di:o H.
l'OLC>NIA. - rem01nt
16, 13, 20
Wolf,
ul. Łag!ewnlcl<a
t>OKO.J (II - Kazi,:nlerza ZACIU'!;TA (Il - Zgierska. 34-36 Widzew, StaroM 6) „Cichy Don It se
nr 26) ,,Winowajca nlę. miojska, Sródm1eśeje, Szp.
r!a doizw. od la1t lG g . inaqy" dcn;w. at! la<t lG jm (lr ;a:. J1>rdana, Ul.
J5.65, 16, 20.15
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20 przyroc)nlcia 7-~ :Sa·
t MAJĄ. (II - Kilińskie- ODRA (Przędzalniana GS) łu,ty, Szpital Im. Maduro.
go 178) „Helena i męt- „Dezerter•• doow. od lat wwu. ul. Krzomlen1e1;:!0
czyźnl" d0t1.1w. od lillt 10 12 g. 17, 19
nr ~ - Pole.le
I· 15.30, 1?.~. 20
POPULARNE (II - Olft'() Cłlirqr1i1':
~pita! tm.
) dowa 16)
„Cyrano de N. Barlickiego, 'lłl· Kc>pROMA (II - Rzgowska 84
Bergerac" dozw ocl lat cińs~'ie.IC~ 22.
,,Cichy Don" I serla •
oo1/W. od lat 16 g. 15 .45 , 12 , g. 17 , 19
Inter.na: ~pital im: dir
u. 20.15
PRZEDWIOSNIE (I - że Rydygi~ra, ul. SteI'lin.ga
,
roms<kiego 76) „Dwie ry nr 13.
10.JUSZ (II - Nowe Złot walki" dc>'t'W. od laJt 16 Laryngologia: Szp, !m.
no) •:,Kochankowie z We g. 15 ,30 , 17 .45 , 20
N. Bartick!ego, ul. Kopf~l.l:'f l~o'/JW. oo lai 16 g, GARNIZONOWY KLUB cińskiegi;> 22.
•
. o
OFICERSKI (TUWiI}1a 34) Okulłstykat Sm>ltal nim.
i1'UDIO
Bysh"lY· „Ogniste wiorsty" dOIZIW· N. BSJrlickiego, ul. Kop•
cit' 7-0) „Ogniste wior• ()(:! lat H g. Ul, 18
cińslclego 22.

klt

W pierwszą, bolesną, rocznicę
nei lmierei syna namego

ZAIWJul Doskonalenia Rzemijoda
Szkolenia Warsztatowego
Łódź, ul. Łąkowa nr ł
naucza praktycznie i teoretycznie mlodzież do lat 18 w rzemiośle:
STOLAitSKO·MEBLOWYM
STOLARSKO·BUDOWLANYM ora.lt
BEDNARSKIM
Wszy.stkich informacji udziela Warszta.t
Szli,oleniowo-Produkcyjny • Drzewny
Łódź, ut. Łą,kowa ł.
Ośrodek

t

S.

traci_.

P.

JANUSZA WALCZAKA
odprawioua mstanie ms-z;a. tiw. w ko•

ście! , św. Krzyża w dniu 10 grudnia
1958 roku o gotU. ~ ra,no, o czym mwiada.mi.aj~

RODZICE.

*

- aptek
Dy.z:' ury

oa

9

cm -

SZANSA NIE DO

SPdtDZIELNIA PRACY

„SPÓJNIA"
mwiadamia,
mi~ezą się

EMILIA SZTAIHERT

że zarząd

i biura s1póldzielni
1'rZY u). RewolucJł 1905 roku

ur. Gelleri
Porrzeb odbędzie się w dniu 9 crudnia br. o godz. H z demu źa,!Qby przy
ul. Grabowe.I 29 na. cmentarz katolicki Zarzew, o czym zawiadamla.ią nieutuleni w talu
CORKA, SYN i SYNOWA.

nr 59
Zą.rząd

321-15

i Zbyt tel.:

In. TeehniC'Llly tel.:

319-67

Konkurs
Łódzkie PJ"Ledsiębiorlitwo

JWbót

Telekomunikacyjnych
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko głównego księgowego, Wymagane kwalifi·kacje - wyis.ze wykształ
cęnie ekionomiczne lub wykształcenie śre„
dni·e oraz posiadanie ·t ;raktyld w !}rzed11ię
biorstw;ich budowla:nych. Oferty należy
sklącl-ać w dziale zatrndnienLa µ>ciź, ul.
Wólczańi.k.a 10.
Pos·zu1ku.jemy również murp,rzf, dclia.rza,,
blMhan~ oraą.
robotnttców nie wy1kwaliUkowany<:h. Zg.ałsz.ać sic: należy !'Od w. w.
:idre.soem.
8204-K

500c000 zł
41.200 wygranycb • 5.981.400 ;Eł
to. gwiazdkowe atrakcje
KRAJOWEJ LOTERII PIENIĘiNEJ

BIURO Pośredlnwbwa $pól

UWAGA HANDLOWCY!
Prezydium Wojewódzkiej Rady No.rodowej
WOJEWODZKI ZARZĄD PRZEMYSŁU
i' WOJEWODZKI ZARZĄD HANDLU
w Łodd
organizują

w dniach 11 - 13 rrudnia br.
w godi. od 9 do 18 w gmachu W.Jl.N.ul. Ogrodowa. 15 (parter)

GIEŁDĘ TOWAROWĄ
produkcję
przemysłu

<terenowego woj. łódzkiego,
N.a giełdzie wystawione będą towairy :następującye'h bi-ani:
chemicznej
tekstylnej
spożywczej
mebla-r skiej
zaba.wka.rskiej
obuwniczej
odzie?Jł)wej
;metalowej
galanteryjnej
wł6klennlezcj
HANDLOWCY! Na giełdzie Zna.jd,ziecie
towary poszukiwane w wanyeh sklepa.cb
- tanie, Mtetfaute i liolidne.

UNJEWA~A SIĘ ZAGUBIONĄ
PIECZĄTKĘ

o brzmienhJ „Za.kłady Ch~miczne „Organica" Spółdzielnia Pracy Za~ad „B"
tel. GG0·09".

Ul PRACOWNICY POSZUKIV/ANI Ili
WYKWALIFIKOWANYCII przetolrowrch i
w;ta.wiamy, dozorców do sl1Użby dczorowania, rob6•tników do kotJlowni, robotini!ków <1<>
działu admin.-goopod.airczego, portierów, rewidentów ora·z tk8-0'7.y - zatrudnią n~1tych
mi.ast Za.kłady Przemysłu Bawełnianego im.
.J. Marchlew1kieiro w ~i. ul. Ogrudow• 17.
ZBROJARZY, murarzy, zdunów, robotników
nie wykwalifikowa.nych, mistrzów budowlanych, kalltulatorów - zatrudni natychmiast
Miejskie Prr.cllliiębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 6. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr
M.P.R.B. nr 6, ul. Towarowa 75-79, p. 32, grupa robót, ul. Swiętoj.afulka 8 i ul Wólczań
ska. nr 251
1'!230-K

ŚRUBOW~IK()W, przykręca.czy,

ucznió;-;_
Wll-fOWYCh, bla.ch1trza, brygadzit>tę <lo brygady remontowej prll.ę<lzaln,i (e.amoprząśnice wózkowe), śhuarza. do brygady ramontoW'Ci zgrzeblarni, spawaeiia, palacza na
kotły
streblowskie z:i,tru<lnią n.aityehrri.i.ast
za.kłady Przemysłu Wełnia.ne~o im. M. J(.aspnaka w Łodzi, ul. Łąkowa ll. Uwaga,
przęclzalnia pracuje na. 2 1411ia.ny.
82:50~K

przę<lzaln1ę,

d.zielni „<!.z:Yl>bość" Pl-0-llr·
korwsika 39, telefon 377-51
pale-ca dp sprz:edaO:y place, W1ille, domki, g1>spodarsrt:wa. Po~u lmje domków, placów w okoolicy
JuJ.iemC>Wa, RadiO<!tacji
.-- -~------

l)udowJ.a.nę I DU·
dowla-n-0-oj(~odn1czy 6.iOO,
t.800, 3.200 ~ 1.600 m kw.
blf.sko Lodzi przy P~Y-

PJ,A.CE

s~a-ol<u

tramwa.1~wym

ta·

mo :>J>l'Lt'dam. Wtailom-0Lć
tę!. 23 l-GB, d2.iwonić godz.
16-20
24684 g

CHOREMU DZIECKU o
każdej porze
udzieli pomocy Prywallne Po.ęoto
wie D:z.!ec!ęce. Tel. 300·00

Dt· NITĘCKI specjalista
Sokórne,
wetleryczme,
maezoptciowe
lG-18, przepro

zrueY
O

&ię Kilińskiego

82

(róg Tuwima)
Dr RJi:ICłłER specjalista
choróll
wener ycznych,
l>kórnych B-ł, 16_ 19 , ul.
P i otl'ke>wi;ka 1'

I

'

L----·----.i

IJNlEWA.żNIA się zagubd-o

ni\

pieczątlkę

0

b<nunie-

Za•k!ad Oukliemiczy
Lo.ngi·n Zaiwiet'ka ·i ste- - - - - - - - - - - f a n Szy mo•niaJk Łódź, ul.
Wy&oka 24
24782 G
NADCZYNNOSC tar•
e:i:ycy, wt'11,ody (żołądka,

dwunastnicy,
żylakowe),
nE-rw!ce, net-wobóle,
asttnll

itp, Dr

Szereszew~k l,

:?_:-.2~ ._
L_
im
_
an
_o~_::i:;:_go

_21

I PIĘC

l'IA'l'EK <tel. 55G-55)
Prywatne Pogotowia Lek a rzy Speejalt~fó'N o !taż.
Gq pe>rze zatatw1a wl:i;yty
dcme>we. Oo dzlee1 wy-

OGtOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Dr BJBERGĄL
&pe-cjali$ta chorób we11ery·cznych,
9\{Órnycl1 16-18, Pi1>trkowska 134
24383 g

wadził

OMINIĘCIA!

Dodatkowa premia

prezentują wielpbranżową
przedsiębiorotw państwoweio

W dniu 6 grudnia. 1958 roku po cięż
kich i długich cierpfoniach, ~pakwn&
św. sakramentami z~l'ła
S. t P.

IO

jc:l dżamy

natychmiast

Jadwl,a

ANFORO·
WICZ, ,skóme, wenerycz.
NOWOCZRt!INEGO kroju ne, kobiece 15.30-19, Próubrań dama.kich, dz!ecl~ chn11ta 8
%4271 g
cych naue7'Yll\Y szybko opatentowM1yn\
wynalao:- PJĘC TROJEK tel. 333-33
kle-m . C..-Wllil"l·ncj a wyucze- na tychmta.st
w:tzyty donia. Inf~~macje Nawrot 32 m•}We le.k3/l'ZY spoojali-

ltURS- 1\ilttu-- mi.°iynowe-

Dr

~ć-w

również

dzledęcyeh

m u.

I

RO·z·NE

,,]

„

._._ _ _ _ _ _ _ _
Pll~KNĄ
w 1c.czorową

suJcnlę ślubną,
wypożyczysz

ta_r:jo-:..E._!;-:1.p~a

10
24125
Zdzi'>l&wa SobO·
Je..vsiic.icgo zam. w Łodzi
ul. P l1>brk1>w· ka 44 za ob 1·a•zę godności oso.bi.stel
ew s ier pniu br .) porzepiraszi~m i o:!.woluJę zaiv.uty.
Wtlctor Sol!ńs1lci., Łódi, ul.
Zgten1ka 83
2f750 G
ODSTĄPIĘ CYiiiść sd<lepu
p rz y
ul. Pl0<trkO'WSkieJ
rztim.leślonLkow! br111n7.y ra
dio~te!eWJizyjnej.
Oferty
p.1semolle
„24748"
Biuro
PANA

24670
go TKWT>. Zapi~y iiiek.re~a całą clo bę
Oglosa:cń, Pioot!'ll<OWSl!<a 96
riat Szikoly
Odzie1:owei,
Dr
WOYNO
sipecjahlsta
FRYZJER damski
„ZeWróble)VG1'1ego 15 (wejścle od żeromskiego)
II skórne weneryczme. No- non" o: Plotrk:owsklej 7
11-13, pr-acuje obecnie ul. Zacho
p i ętl'-0, paliól 206,
godz. w<1tkl 7 :llront,
24790 G dnia 71
24784 G
8-17
'174B ii 17-1~
JiURSY samochodowe -.
amator!Jkle J eawodowe
kat. I, IJ. nr przedpotudn:owe I wleezoro~ve ni~ograniczony
TI-.WP. Zapisy, lnfonnacJe Tuwima 15, godz. 8-20
Komenda Milicji Obywatelskiej m. Łod.2;(
tel. 297·4a.
Ro:tipoezęcle
tcuriru amate>rsklegp 6.XII,
OGŁASZA I, II i III
rozpoczęcie
kursu zaw.
k.~--~· 4.XII. ~a r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg

----

ML'YN, piel';ll0r.11Jię, 2 hll !\:URSY kroju 1 sa;y-cla
gruntu na ZacnoKizle (bll prciwadz~
Oll"a!Z
'Z.a~lsy
:;ko ~<liędzy11dr1>Jów) wy- przyjmują Ośl'<ldlril S!Z!ko
dz!erza'VV'lfl· - Ąlelksander lenia Za.Ida.du D<Y.>'lt!llnalaDąbmwsk1, S~cizeTców u.I, ni.a Rn:emlo1S'ła Łódź,
ul.
IC1>0C1!.IC 12 poow. ŁHk., Plotrkow-*a ~S d PrrzybyWPJ· łócl:zkie
i4791 G szaw>•kiego 12
8285 k

na sprnedai samochodu osobowo-terenowego
rrumki „Gaa." typ 67-B.
Przeta.rg odbędzie się w Łod.zi, przy ulicy
Nawrot nr 27 w trybie określonym zarządze
niem ministra komunik.acji z dnia 8 maja
1957 r. (Monitor Polski nr 36), w terminie i o
KlJll.SY - -przy,g<l'łlO'W'u,fijCe
Az·
da egzam~nu czeladntcze- ceMch wywoławczych:
C: I\
go w ZlllW!C>d.aeh neźuiJI. przetarg w dniu 23 grudnia 1958 r. o go]
czym, cuilqieormi~yim . tryzj ersk.im,
fotografloc7;nym dzinie 10, cenia wywoławcza 22.500 zł. Gdyby
1>rgain.izuje Zalda.d Dosik,o- pr2letarg pierwszy nie doszedł do skutku,
nalenia Rzemi011ta :Łóclż,
Pt.AłlZCZYKl ~lmowe II. przetairg oobędzie się w d1,iu 6 stycznia
dziewc.zęce 1 chłopięce od ul. Łi>k<>Wll 4
1959 r. o godz. 10. Cena wywobawcz.a 13.500
5 do 12 lat kupisz W pra- KURSY pr:zy~pieS1ZOOe ma
cC1wn·l Pl<:>tt'kowska B4 (w tocyklowe
t
sam-0cllo- zł, Gdyby przetarg drugi nie doszedł de> skupedwórzu)
24598

r

SPRz

ro

riowo-m-0tocyktowę

orga-

RADió~- za1gral!'l~C'llne wyso nizuje LPż Klub Motoro-

kiej klasy mało uzywąnc
tanio filprzeuam. Za·chodl'llla 12-b (blOlk 451-461)
m. 7 I pii;tro, g.od~. 18-20
tel. 5DB.S8
8313 le
M-;\liZVN~ „Stnger" "ci&m
~·ką gabJ1neot.oiw" !i!Jr:tie4a·m
pllnie. Aleja Kokiitts:Lki
115-4 frcmt prurter
PRALKA - elaktryc:zma na
2 TJ<;ClłNim)W-teehnologów ze wajomo$cią 220 wolt okaizyjnie d-0
flpnzedainia. MieJ.c.z.a.ruikrietecllnologii (obróbk,a metali) z ki1kuletnią gr1
z« m. 13. O.lll1'dnt\ oo
proktykq, 2 robotników - jeden 't'°dwórzo- g.odz. 13
i47\8 G
sprzątania sali oraz pala.c:r;a PiANINO rziagrani.cźine::
zaral!: Pó1n·ocno-f..ódzkie Zakła sprze-dMn. Stan (lo·bry -

wy a drugi do

wy.

RO?.POCZll!C.ie

!ru;·~(>w

w pierwszych dnl·a.ch sty-

cr.nla 19~9 roJo;u.
Zapisy
przyjmuje
t.ódzkl Klub

Mot'Orowy
Sok~

LPŻ, P.iC>tr·kOW
)25, tel. ,67-57

JCURSY: arty&tYC:tineg.q rna
lowa·nia 'f)a tk11m~n11ch, haf
tu mai"1zynO'Wego, Jt,a.peJuszni•ctwa, blelliź.n.la•rsbwa
or.l(ani:tiµje Za.kład Dosikonalenia R?.emiC'0 li! w Ło
~l. uł. L~~Ow>a 4 teĄe.fon
'.!89-05
8208 k

I

tku,
IDI. przetairg odbędzie się w dniu 21 stycznia 1959 r. o god'Z. 10. Cena wywoławcza
5.625 7J.
Do przetargu mogą stawać pr~d~iębior
stwa państwowe, spółdzielcze oraz osoby fizyczne po wpłaceniu wadium w wysokośd
lO proc. ceny WYWoławczej w terminie nie
później jak jeden, dzień przed diat.ą przetargu, Wpł.aity wadium przyjmuje kal'4.a Komendy M. O, :m. Łodzi, ul. SietJJkiewlcza nr 26-28,
Samochód można oglą<lać codziennie w go~
dzin.ach od fJ d'O 15 w Łodzi, przy ul. P.K.W.N.

8255-K
~] nr 7.
dy Remontu Mą.szyn Przemyi;łu Wł<lkiennł Nav;.rot 43-5 o-d goo.z. 16 •
oze1m w Łodr.I, ul. Żelig·owskiciro 8-lll. Zgło
~zenia przyjmuje dział kadr od godz. 8
Zakłady
cukierd10 16.
8202-K
n:lk (e'ia1>tlka.11Z) p1:>trrze•b ny
od zao,az. Olerty pLsem.ne
Łodzi,
2ł-28
M:ONT~ROW na wod,-kan. za-trud.ni O<I za- CZ'rERY pa.koje, WYłoidY ,,24711" ;Biuro Ogłoszeń,
21711 G
r.ą,z
Łód~le Pnedsiębforatwo Budownictwa w śródmieściu III p. za- P!otrtkowska 96
mienię na
pc>dobne I p, GOl!lPO.SIJ\ poSZ'l.J•k 'l!wana
oferują
i•rZMsięb!oorstwom
uspoleciznioMiejstdego nr S, t.ódź, ul. Goplańska. nr 28 Wiflcdomość
tel. 277~3
.kool'lllęc:zri1e.
ŁÓDZKA WYTWÓRNIA TERMO)KETROW (Bałuty),
ny.rn i otlObon1 pry\vatnYJU
8.234-K PoKoJ;-kuahnta - 1 pakój i•cteren,cje
Plotr<koW'5'ka 222 m. 6 od
SPOŁDZJELNIA PitACY
2~8.40 G
oc:td;o;iel?).i& zn,m!endi; on.a 2 11odi:. 16
1) stop łożyskowy komI>Gzycja.
586
WYKWALIFlKOWANIU scltrciall'ki-refer~n po.koje,
w Łoc.17.i, ul. Za.chodnia. nr H
k uchn ia. Kii:l.iń
2) ta.rC7..e szlifi-crakie
ta
r.xisz111kule
azt.
instytucja
23
handlu
zagranlc:znego.
sM~
g
o
"6
tn
27
OGŁASZA PRZETARG
z.n•a.jomość języka ob::ego l;oniecma. Oferty 1><tirn-:Ju ~'z - ~ą:
li) odlewy do podnośników
kg
8.000
In.a wy:konain~t! 12.000 szt,u.k opraw metalo- ;pisemna ,,U661" Biuro Ogło-:i~e11, Piotrkow- cym w e.14e1em poszu)<uje.
ł) koła ~bate do ślimaków
szt. 1,3011
831-0 k
WJ"ch do tennometrów przemy.slowych prQ- ska m• 96.
!J,4661-G '):'el. 38H8
&tych i kątowych z materiału wllaisnego v.-yZglo,s,zenia
ziainteresowanych
przyjmuje
~----~-----------------~~---~____.
Dr SIENKO
•peajall$ta
ko.na:wcy. Do$tawa ;;ukcesywnie po 1.000 szbUk KJE;.OWNil~.I\ zakładu (wJnlarnia) zatrudnią
:UA~ K~A
sekcja zaopatrzeni•a w godzin.a.eh od 7 do 15.
skórne, wenerycz.nę, wło
od z~raz Białostockie Miejskie Zaklady SPo·
11
m1es1ęcznfe
sów
ia-111, Kill"1Soldego 132
żyww.:e Pr1mmy1łu Terenowego w Białymlito11
Wzo~y o~l'aw mo:żna ogl1tdać, jak i bliż
szych informacji za.sięgać w dziale tee'hni<:z- ku, ul. Reym1>nta la, Trzypokojowe mieszka„ l(URS d~iewlarstwa manie
w nowym budownictwie 'lapewni011e.
szynoweg-0, kurs mal-OWA·
rmn w godi.inach 00 s dQ 15 tel. 240-lil.
nia na tk•mi.nach. 'I'JCWP.
DOZORCĘ przyjmą na;tychrniast Łó<lzkfc Za- Zspi.'iy s11k.reta•ri.at lmorsu,
Termin skłiadania ofert do dnia 20 g-rudnia kłady
Metal@we P, T, ut. 8trzelczylta %6-)?8. cod:tiiennie
Zer.omskiego 115, p0<kój 20,
o OCi I SJA
godz. 9-17
br. K<>misyjne otwarcie oostąr,i w dniu 22
Zgtc·szeniia
przyjmuj.e
sekcja
k.adT.
8296-K
uwi\(fa-if.awo·YrZ;;kład
grudnia br.
,_ .1 .
d t ·
DO'skonalenia
Ro:emio;sła
W przeba•rgu mogą wziąć udział przedsię A
. °CHl"""'KTA
A•. ...,..
z _pra...,ty... ą O'l'0.IZ Jlil-0 e O Jn- org~ni"lluJe
doskc1nalące
zymera
lub
technika.
zatrudni
od
za•raz
Blu- ku·rsy ko·ojtt krn-wiięctwe
biorstwa pań•twowe, spółdzielcze oraz osoby_
Bud()wnictwa. K-0munalnego w ci~ltie!l'a. dill.mskileiio, m~
pryw.atne. Zastr:i:ega się t.>rawo wrboru ofe· ro Pl'ofoMów
- ul• ·Pl-0.r„-0wsA3
• •·
•· 67. f ront I piętro,
·
skaego, 1ek.k1.ego. Za1pisy
stosowany przy cerach normalnych na noc. Żądać wdroeeri3ch i perfumeriach
te l · jt.ódż,
irenta luh u.nieważnienia przetargu bez pvd.a- ł,o d-,,,,1
ui. t.~koW<l 4 te.J.
_...
8297-K 38MA
. .
'123'! k
,~lia Pr.zyczya.,
82119„;K 226„37,
'ZIENNIK ŁOJ>_ZKI .nr 292 (3747). •

PRZETARG

zatrudnią cd
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Osiem kółek olimpijskich

Cenne zwycięstwo łódzkieuo szermierza Lodzianie
J. Miszke

pokonał olimpijczy~a

W ramach meczu S2iermlerczego Ló<l.ź - Wroclaw zakoń
czonego zdecydowanym
zwycięstwem
szerm ierzy łódzkich
6:2 doszlo do rensacyjneg0 pojedynku między olimpijczykiem
Ku.szeW1Skim a studentem medycyny AM Janu.~zem Miszke.
Srermierz lódzkiej
Gwardii
po dluż.sz.ej p.rzerwie spowo<lowanej
:pęknięciem kooc:i ręki
przy :po<lnoozeniu ciężaru wrócil do fo:-my i oto na planszy
w sali MDK walczył tak pięk
nie, że odniósł wyjątkowo cenne zwycięstw0 n a d reprezentantem Polski w Melbourne Kuszewskim. Suk0es to rzeczywiście wielki,
Miszke, który
jest wrorem
sumiennego zawodnika, za.służył na słowa pochwały. Trenuje on po<l okiem

p. Urbaóskiego.
Jeżeli
ktoś
chce dow i edzieć się nieco wię
cej o tym dookonalym naszym
s-z,ermjerzu. to możemy podać,
że
&!<oń-czyt
on 22 Jata, w
Gwardii trenuje już p~ęć rezonów, a studia jego na :nedycyn'.e dobiegają końca. Prócz
szermierki gra w siatkówkę i
lubi dźwigać ciężary.
Lodzianie zwyciężając Wroc-

Pokłosie

Konkurs

„Dziennika
i

1

i
k

ŁKS

k
•

I

I

!!oszczy. Zwycrleżyli łodrzJia·nie 80:53.

żacle<n z zawodników nie od·ni6';~
re<welacyj.ne.go z,wyclęs,twa. Niemnlej jednak 1mzeba po<!hwa<lić na
szych pływaków za pri.eja,wi.ainie
cora"' więk~zej in_icja·tywy, z tym.
że w peirsoe<ktvw1e mamy mecz rz.
repre<1Jen b<:;cj a SiZlczeci.n a.
Za&mucił n.as wy9tw
~iatka;rzy
AZS w Warszawie. Najleps;z.a nas.z.a drużyna, niestety nie od.nriosł.a
tam z;wycięs·twa. Nie zasbużyły

sz; nlemlecklego
IZABELLA

przełożyła
DĄMBSKA

(20)

Olga w.stała, położyła skarpetki na so!ie
i podeszła do kuchni, żeby '.llalać herbaty,
Gdy podeszła do stolu, drzwi się otworzyły
i wszedł Edel. Włosy miał potargane. Wzu~l
kru:isło po<lsunąt je do stolu i usiadł.
- C~y dootanę też .szklankę herbaty? i;.pytał.

- Oc:zyw:iście.01,ga poszła do kredensu. Edel wziąl kawałek chleba i zaczął jeść. Kiedy Olga nalala mu herbaty, powiedział do niej:
- Przynieś mi świeżą bieliznę I
Olga wy.wla. Herbata była gorzka, a marmolada orzejmowala mnie wstrętem. Udało
mi się jakoś przełknąć, -popiwszy herbatą.
~ Ile mamy jeeZJCZe czasu? ,...., spytał Edel.
- Nie . rozumiem?.„
- Idę z wamt.
- Kladź się lepiej do łóż.ka.
- To byl taki atak, Robercie.
Ale już
prze.szedł. Zupełnie jak wtedy, prre<l sztur·
mem.
- Czy to ja odegrałem rolę feldfebla?
,....... Tak je.st.
- No, mam n.a.dzieje, 7.e nie spotka mnie
jego los - powiedzialem,
- Czy myśilsz, że -powinienem · przeprosić
Olgę, Robercie?
- Nic by nie za.szkodziło„.
Edel polożyl prawą rękę na stole.
~edaguJe

Sport

e

6:2 wygrali floret kobiet
10 :6, flmet mężczyzn 11 :5 i s'Z3.blę 11:5, a
przegrali w szpadzie i to srom-otnie, bo 2:14.
law

Ciea.zy nas bardzo, że szermiHka lódzka odradza się. Je-st
I.o wynik niewątpliwie sumiennej pracy nie tylko zawodników, a le równ:i-eż i trener&v.r.
Czekamy na dalsz.e 7.l'r;cięstwa
szerm:e:zy lódzkich.
(n)

rówmez : na pochwale; siatkarki
Strurtu 1 llnli. które bra~y udział
w roe.grywk.a-ch ligowych. Z roo:grywek tych ?Jwyclę!>ko wyszły
siartka1rki Wl:!'!y kTalwwsok!e,1.
Sta:rt. łód_ziloi w tabe.Jce 1.igowej
Z'1<1•mUJe piąte m1eisce a Unoia ósme. Jeżeli chodzi o męską d~uży<nę . AZ:S to u1>l_as·owal~ się oma
na :iHąteJ PO.ZYCJI, maJ~c pr:z.edl
sobą ta1k1e zeS'j)oły jak AZS AWF,
Legtę, GKS Wyl:>rzeze
Lf'.}tnlkaj
warsz,aiwskiiego. (n)

I

Sport

e

Sport·
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Najlepsi juniorzy l~d. zi
na obozie szkoleniowym

w wyniku prowadmnej kon.sekwentnie pracy mającej na
celu
pC>dnies'enie
poz:omu
W najbl.li&zym (l'Za>S'ie będzie
pięsc:iarstwa łódzkiego, LOZB .w
my św.iJa,dlk.:i.mi wyjątkowo mi- dalszym cią,gu zwraca sz.czegollej uroczystości wręczenia.
8 ną uwagę na szkolen:e juniosp-0rtowcom
Lod'ti
trzeciego rów.
kó-lka olimplj.s.kiego.
Otóż kapitan sportowy LOZB
Trłl::cie kólk<> olim.p ijslde w
akcji
~gotowaw1,'Zej
do wytypował o.s.tatnio 27 mło<lych
Jgt·zys<k Olimpi·jiSJkjcb w Rzymie zawodników, powołując ich na
zdobyli: dr Adam Smekzyńsiki obóz treningowy, który przyJa.n ·Bochenek, Tet·esa \Vieczor- cz.yni się n:ewą~pliw!e do zdokó.wna,
Edmund Pia,t!c<1wski. by·cia większej rutyny i d<>Tade<l.LS'L
Rmp-ie:rski.
Roman świadcze11 przez mlodych v..aBlooh, Józef Grund.marn, An- wodników. Na obóz powolan:
urcdzeni w
drzej Po,fcfa. Wśród tej d1>b·o- zostali pięściarze
rowe.i ósemki widzimy .ii.'4nego la iach 1941-1942.
strzelca, dwóoh le.kkoallelów,
Oto kh nazwiska:
Prętkiejednego cięźa.rowca.
(}raz p·n wkz, Zawiślak, Kolanko. Burj.e<lnym
relJTtl"Lentancie szer- hard,
Radzikowski,
Koziara.
mierki, ~oia1·~~wa i piłki wo·d- Kunk'el, Kawka,
P'otrowski.
•
Jal:iioóski.
Knop.
Glafowski,
neJ.
Ur-0e1:ystość
w.ręezenfa.
fo--z.e- Isoczak, Szad:kow:ski, Kustosil;:,
cfogo kólk. olimpij.sikieg-0 orga- Kolasiń:ski, Pa.s:11!>ki.
Iżykow
.
a
. .
Żyłka, Le.skot.
:mmje Delega.tura Lo<l~ka PcJ- ski. Wojtczak,
Pieczyński,
Tusikies.\dego .K1limitetu OlimpJjs1kie<gO. Wol!>lti
Dokla,d:ny termin
tej p;i·i:ikmoej wiez. ' Kępczyl'iski,
W'.erucki,
m·ocz.vstości po.da.my niebaiwem. Gumiński, Niezg-0da, Adam:::zyk,
·
)
Koper,
Dobrzyl'iski, Przybysz,
(n

do Rzymu

hokeistów, koszykarzy· i siatkarek

Poznajemy
mistrzów Pol ski

n

Kuszewskiego

ostatnich występów

Pró!:Z sobO'tirnlego meczu hckejo
wego ro2legra.nego w Lodzi bez ud-vialu h:okeis.tów LKS. główna
uwaga skierowana została na s1pot
kan•ioa o mis·trz-ostwo ligi w k•oszykówce.
LKS polowlc2Jn!e wyszedł z batalii. Jeden mecz za.kończył się
t11iepo·w•odze:-11iem łodzia<n, a w diru
gim LKS wygrał ze Spójnią gdaf1
ską 87:63. ?o niedzielnych rozg1ryw
kach na p..ierwsze mle.Jsicc w tabelli ligowej wysunE,>la się Po.l01Dia.
a na drugim jest LKS ma,jąc za
sobą Legię. Wjs!ę i Le.cha. Tabel·
kę za-opa<t11Z~'Ć trzeba w króciu~i
kcmenta.myk. Otóż trzy pieirwsze
Łódzkiego" kluby: Polo.nia, LKS i Le.gita mają identyozną
il~ść 7.ldobytych 1
&tra·co.nych pun.k1ów z tym, że
ŁKS
o ko.lejn·o~c: decydu.ia ww. punikty pc<1nocni.cze (suma !oltOS'UO'),kU
:rutro upływa osta,tnl termi.n ;itracony•ch
i :z,dobytych r,rnrnktór;v).
łHwisyłania
ro;owiazan k·On•kturnu VVal
k.a o pieirwsze miej~ce o 1nt„DzieDlrliika Łódzkiego" i LKS pod
strzo.stwo
w
piłce lwszy·iwwej Sitahasłem; „Poz.najemy mistl,zów Pol
je się co-ra<Z clol<awsza i trzeba
ski".
nrzymać. że drużyna LKS odgiryOtrzymaliśmy już sparo C>d1powie
dzi, z •k tó-rych wiele jes.t trafnych. wa tu bard1.n p<Yv"ażną q·o.tę.
Cho0i~i: nie mielh\my w Lodml.
Pnzypominamy, że odpowi<>clzi nad
syłać należy do redakcji „Diiie<n- ja.tc wspomruieL!Mlly już na ws1tępie, m~ezu hol"•jowego z ndzi-anidca Łódzkiego", Piotr1k:owsk~ 96. Jem
naszej druży.ny. to ;ecLna<k uTermin upływa 10 l:>m. Do1ychczas
zamieśc-i1iśmy 2 kupony
zasadni- wagc: sw<>ią tym razem skierowa
cze .1 jeden kupan .zas1ępczy. D7;iś liśmy na NOł\vy Tari;:. gdzie iie,spół
rz.
załączamy przy ni.n!ejs.zym kurpon ŁKS walc.zył o punkty Ligowe
mieJ,;;cowym Pocllrnle<m. Mecrz zaZlaS'tępczy. Imiona .! na?JwiS'ka pi!kończył
s·
i
ę
mvyc!ęst.wem
druży.ny
kairzy w kolejności zam!e·szczanych karykatur
wykonanych Jócl21k·iej i tym sam~' m łodzianie
przez E. Alas:zewskii.ego mo-gą być utimym ali snc: na I miejscu w tawypisywa'1e .na ka<i'tcc pa.pieru. belce ligowej. 1.,odnlanie jak doi1! 1ym -zas·trzeżeniem, że dolączo tychcza• n,;e 1)1-z.egra.li and ie<tnell'lY zosba.nie klt1pon zaist~pczy. Abo- go spotka•nia mając 8 e;dobyL-ycll
nament ber.płaitnego wejścia na punktów. Na dlt"Ugiei po·zycjl je.,it
~tadń.on przy Al. Un.U w sez-onie Baildo·n z Katawic, na III Górnik,
1959 .r. jest nagrodą nlewątpliwle a na IV Legia.
bardzo ponętną, a ponadto są Ho.keht6w LKS C't;elka terao: bai!'
dwa 2egark.l i aipa<rat fotog-rafi.cz- dzo poważ·nY mecz z Legią wan.·s.z,awską. Hokei~ci Legii :zgodiiili
ny.
slię mecz rozegrać w Lodzi. mlimo że należy lm sie spo·t<kanie w
WairS'llB:wie. Mecz Legia - LKS
T.'O.ZcW!'any zoota.nie 19 bm. W hali
lód?.:kieJ.
·
Dużo tnlcjatywy przeją.wia os1at,
. {1.io LOZP. Po roi.egnłnym„ m.ecrzu.
z Kraikowem najlepme nasze plywaicwkli 1 płyv.•acv walczyli osta,tI
nio z re<p·reze<ntacJa PO.morz.a. a
ściślej bioorąc z pływa.kami Byd-
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z
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j Swiątek, .

Witkow.s~i, .Witczak,
M:chalski, Sw1erczynsk1.
Jak_ widać z zamieszczonych
'"nazwis..1':, me ~ą to · tylk<;. p-_:ęś:
c;arze z Loci.Z!. Większo.se „~
now1ą zawodnicy _wytypowani ,z
klubów terenowych.
• (n)

----- 6:2
Górnik-Piast
w

1"07Jg.rywkach ho<kejowych ·o
mistrnos:two I ligi, mlistrz P<>ISki
Gó:-11.i1k po.konał w Ciesizynie Piasta 6:2 (2:1, 2:0, ·2:1).

Kadra trenuje

Czy mecz Polska - Francja
odbędzie

...

Się

w Łodzi

Przed kilku Ja.ty -piłka ręczna
w Lodz.i cieszyła 1si:ę · dużym
powodzeniem.
Niestety, teraz
Lódź reprezentowana je&'1: jed · ·
l
·
~~-<>
yn;e l wy ączm1e przez """""""
J.KS. Sytuacja jest więcej niż
dziwna. AZS zlik.wid.owal sekcję pilki ręcznej, a
studenci
l
lód ki~'wyższych ucze nl
.z c.u gra-·
ją w LKS. :)l.1oż.na, rzecz oczywista, pominąć ten paradQks,
ale stanowisko AZS wydaje slę
nam więcej niż dzi.wne.

Uprawianie pil.kl ręcznej nie
nasuwa większych kłopotów finansowyeh. Propagowanie drużyn piłki ręcz:t'.ej je.st &tosunkow0 tan'.e. Gracze nie potr-z.ebują drogiego sprzętu aru też,
jak ma to miej.s<ce np. z tenjs:ista:mi, drogicll i wym.a.gają
CY'C'h stałej konre-rwacji bo'.sk.
Po prostu trampki, !Slp.Od=ki,
ko.szulka, no i m<Yi'..ii.ooć ko;-.~·
stania z boi.ska piłkarskiego.
LKS dumny .1e.st z ·tego, że
.
w roku jubilev.;;7..owym drużyna piłki ręczaej wywalczyła
1
.Ś
·
Wł
wejście do I liigL Trzeba j.ednak sekcji piłki ręe<znej przyjść
z pomoeą. Grae?.e narzekają n.a
spotka1·~ s1·ę
brak możliwości prz:ieprowadz:a-t
nia tn:en.ingów i
rozgrywania
,qJl'C)flkiiń w o~e zimowym.
Tenisowa reJ;)l'erl.einta·cja Włoch ur · lka -'·-'"• ._... l ,_
pa.
"ie
""-Avu.<t, z„ la= W ·
Z!!;~~nił~ S:OP~e już Zlo/YCl~itwo, '<bill'1Jicsch' ZJOS!ała $króoona']:>rzez
w . międ,zy&trefawym mecz;i_ fina- w·.rbudowanie tam sceny. Zrołowym o pucharr Davi!>a. Włos.I. d.ził się proJ'ekt, by piłkarze od
. .
.
wyg~·all "' ~~pmami. D~cyduJący czasu do czasu, gdy wolna jest
pUJnkt z,d<obyli 001°l w nied'7.'ielę w od lo<lu płyta. w hali przy ul,
deb1u, w ktÓlt'ym p,[etran.geli i Si- Zeromsk:iego mogli z niej ko· . ·
.
rola pokO'l\aJ1 Dungo. 1 J-0se 6.3, rzystać, przeprowadzając
nie
6:3, 7:5. Dwa poxo.stałe do zaik.oń- tylko trenin&i, ale również i
czeai.i,a spotkania single będą więc co ciekawsze spotkania.
jedy.nie f<>rmailnośclą.
'
W 1oewnie 195'!! r. PolB'ki Zwis.W~osl spa.tkają sdę a: ·k<>'led z da- zek Pi'lki Rę<=z:tiei ma zorganivieaupową re.pre~eintacją USA
o zować międzypaństwowe spotpraiwo walki z ob1•ońcą pu<:hairu kanie Polska Francja. Jak
- AU9trallą.
poinformowano nas, mecz z

Ten1s1

Cl•

. OC

h

z USA

.._ Czy i ciebie mam przeprosić?
- To też by nie zaszkodz.'iło,
Kawalek sucheg<> chleba wpadł mi dJO krbani i zakrztusiłem się.
- A więc pt"zepraszam cię nin:iejsym .rzekł Edel.
Po<l stolem uderiylem go w goleń, Z!.apa.l
się za kolano i wykrzywil twarz.
.
- Robercie„. nie mów nio Haiowi. On by
to inaczej zrozumiał niż ty,
- Opowiem mu wszystko, co do słowa. Mówiąc, ciągle jeszcze kaszlałem. Edel przyilądal mi się z otwartymi ustami,
- Do diabła! Czy mu.~1 tak być? ,...., krzyknąłem.

,...... Co?
- Ach„, nici
Oliza weszła z bielizną Edela.,
Ułożyła
wszystko na oofie,
p:-zy czym ko.s.i;ula się
rozwinęła i wysunął się z niej jeden rękaw.
Złmyla go na powrót jak należy,
- Wycho<lzicie teraz razem?
- Naturalnie.
,_ Od razu tak pomy.ślalam,
- Daj prOIS\Zę cieplej wody Edelowl ..- ?>O'"
wiedziałem.

Edel o<lwróc:il do niej głowę:
- Jak to?
- Znam się dość d<>brz.e na n1ężozymach.
Edel schwycił jej rękę, gdy przec:hodzila.
- Chcialem cię prreprosić powiedział.
Olga spojrzała na niego i potrzą.snęla p;lowa. Potem µodeszła do mni€. Stanęła kolo
mn:e i uścisnęła mnie za ramię. Drugą ręką
.PQgla.skala mnie po plecach.
No? - spytał Edel. O cóż znowu
teraz chodzi?
- Jeżeli mu się oo.5 stanie - nie przeżyje
tego - powiedziała Olga. Odwróciłem się ku
niej i spojrzalem w oczy.
- Zupel'nie nie wiedziałem, 7..e je,•leś h'ioslerycz:ką powiedzialem. - Ty i Edel pasuje-cie do siebie jak ulał.

Francją może odbyć się w Lodzi. Trzeba je:lnak tylko zaintere.sować się tą .sprawą i zgl-0sić
ochotę
do p-0-clję·c:a się obowiązków g.o,spoclarza. Spotkan:e
Pohska - Francja
przyczyn:ć
się może do spopularyzowania
tej dotychczas zanled,banej u
nas dyseypEny s;iortu. Czekamy więo na inicjatywę n'.e tylko ze is.trony LKS, ale i rówW Dollnle Pięciu stawów trenu
n'.eż na pop~.r-c'e LKKF, który je kadra
narodowa narciarzy
biegaczy.
może przechylić szalę w _rozNa zd.ieciu: na petli treningowej
pa.trywaniu miejsca rozegtania
Sobczalt (WKS Zakopane)
wspomnianego meczu.
(n)
z lew~.1.
•
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - CM' - fot. ·01so:ewski.

TEl..E\\llZOR NA ŚWIĘTA
Jeszcze tylko kilka drii
Tylko jeszcze do 15 bm. man szansę za jedyne 5 zł wziąć
w lóśOVlanlu telewizol'a ma'rJd „Belweder" I innych
nagrc>d przewidzianych w Ko-nkursle „Tclewizo.r- na święta".
. czas więc . .najwyższy w. najbli~zym punl<r.ie skupu złożyć
" m"!i.kufałurę · czy i;'f,tna · · ' wartÓ\ęci n zł, tal<a Ilość bowiem
uprawnia do otrzyma.ula (oprócz gotówki za sprzedane materiały) kwitu z numerem, który weźmie udział w losowaniu
nagród.
Można J~ obejrzeć
na wystawie PDT przy ul. P!.otrkowskie.1 98 oraz pr'l:y okazji zorientować się w poł<>żeniu naj.
bllższego p1mktu skupu Woj. Zblor11!cy Przemysłowych surowców Wtórnych.
Każda gospodyni,
zanim przystąpi do przedświątecznych
porządków, pomyśli niewątpliwie o okazji, którą daje konkurs: mozo ten telewizor czeka właśnie na mnie??
udział
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I =ów szliśmy przez \a.<;. Ziemia między
drzewami podobna była do bagna. Do butów
przyklejała się nam mokra glina.
Z ka-żdym
· lwok.ierń stawały się cięższe. Eclel, kroczący za.
ni.na, mnie pozost.awil prowadzenie. Gdy już
mieliśmy za śobą potowę
drngL nat.rafiliśmy
na ścieżkę. Przed potudniem wcale jej nie zauważyłem,
poinieważ jednak zmierzała w inaszym kierwtku, postanowiłem się jej trzymać.
· Tutaj grunt był twardszy.

Scie7.ka prowadzila na ukos -przez mały strumyk. Nad wodą pt"Zer7.uc-0na była de-ska i kiecly na nią stąpnąłem - wywróciła się. Moja
prawa 1I1oga 7.anurzyla s-ię aż po Jydkę w wodzie. Musiałem ściągnąć but, wylać wodę. wło
zyc qo na nowo. Prowadzenie objął potem EcleJ. Widać spieszylo mu się bardzo, bo
biegł stale jakieś dwadzieścia kroków naprzód.
W prawym bucie ohlupala mi woda. Zaporn;nia!em ~upelin.ie wyżąć ska~·petkę.
W pewnej chwili wypłoszyU.śmy za.jąca. Scieika wi-0dta wprMt do jaikJegoś drzewa i tam się
raptem koi"lczyla. Sk.IeoOlll.a z galęzi drabina
prowadziła z ziemi na górę.
Wśród kona.rów
drz.ewa, na górze, zrobione było drew:niaine
siedzenie a. dookoła pnia leżały resztki gazety.
Dwa metry dalej zobaczyliśmy puste puszki od
konserw. Między nimi a drzewem widniała
stwardniała kupka gnoju.
- .Jak myślisz, cr;y to ludzikie? - spytał Edel.
- Nie, słoniowe - odrzekłem.
Sz:lismy dalej jeszC?e jakie5 pięćdzie>siąt mel-rów wśród drzew, aż doszliśmy do 51!craju lasu. Ciągnęły się przed nami npuszc2'.one po!R,
znana nRm ·już droli(a znajdowała się nie dalej
jak o dwadzieścia kroków. Ocl razu ją zauważyłem, ale Edel p<1trzyl w inną stronę.
- Spójrz no tam powiedzial, pod11msząc
rękę.

Przez pole szla przyga;rbiona kobieta, ciągnąc
za sobą wo1rek. Szukała z~nilych kartof!J, albo
buraków. Wskazałem ręką przeciwrną s•tronę
i powjed.ziałem:
, - T<1:m j.est nasza droga.
- Nie widziSiz: tej i{{)biety?

- Widzę.
- Od razu sobie pomyślałem, że nie pójdzie
wszystk-0 tak gładko, Robercie.
- Jeżeli ci to nie odpowiada, to wracaj do
domu.
S2'.liśmy obok. siebie drngą w kierunku śluzy.
F..d.e-1 milczał. Dotarliśmy do zarośli i rozs!lll1ęliś
my galęzie. Podrap.alem sobie· rękę do krwi o
gałąź małego świerc;ka. Wyszliśmy drugą strolllą zarośli, a tam już byl ten rów.
- Włazimy do rowu. Robercie?
- Jeżeli ci to sprawi przyjemność.
- Hai tak chciał. Roberoie. ·
- Je-żeli on tego chce, to oczywiście musisz
włazić - powie-działem.
Poszliśmy brzegiem rowu i dcszliśmy do koryta śluzy, a potem do zakrętu w ks:Małcie kólana. Prze:d nami wyl-0nil się most, aloe lfaj
jeszcze się lllie zjawił.
- Która godzina? - spytał Edel.
- My jesteśmy punktualni.
- To byłby dobry ka.wał, gdyby on wcale rue
przysZiedl - r.i:ekl Edel:
Mijając drągi z nawozem, dosz1lśmy do ~a
ny autostrady. Już mieliśmy się wdrapywać,
gdy kto.ś zeskoczył z góry. Był to HaL Wylą
clowal niemal na moich stopach. Moja prawa
noga byla zimna jak lód.
- Skąd się tu wziąłeś?
- Oglądałem sobie jeszoz.e raz okolicę od
drngiej s.trony. Wszystko w porządku.
Hai poszedt

jeszcze

krok

naprzód,

z.aczal

gezebać butem w ziemi, spod której uka.7..a.1 się
~rnwale.1,: metalu. Następnie wyciągnął z bagni.a,
Ji11kę.
Nie była grubs,za od mojego małego

palca.
- fak się ją oczyści z blota, będ2'.ie' miała
identyczny kolor j.ak beiton - powiedżiał Hai.
Linka byla szaroniebieska.· Wydala mi się za
cienka.
- .Czy mamy ocl razu zabrać się do przygotowai'i?
- Nie. Wypalmy wpierw papierosa.
(D. e. n.)
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