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Ile nas jest i jak żyjemy? * Aby nie było nic nie umiejących żon
Dla.
Czy szkoła w Chicago została podpalona'!
•i bezradnych mężów
Sport.„ sport... sport...
Prawo pięści
wygody klientów
•

*

*

*

*
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Cena
50 gr
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Goście zNRD serdecznie witani włodzi
i
A Powitanie na
i Politechnice A

Dzi.ś:

*na Widzewie
*na ul. Roosevel1a
*w Pałacu Sportowym
uroczystości

z okazji

40-leeia KPP

A. Zawadzki
40-lecia KPP

w Białymstoku

Nowe propozycje
krajów socja·listycznych
nagle)

Salan

napaści
~

w imieniu 5 kJrajów &OC'jalistycmych przedlożyl na dzisiejszym po.s:iedZ€1ll.iU dokument pre
cyzują.cy w konkretny i szczegółowy spo,sób zaidalllia i funkcje kontroli naziemnej oracz inspekcj:i z powietrza, jako uzupelnie.nia i r<>ZlWinięcia prop-ozycji pr-z..edstawionej przez 5 dele
gacji w dniu 28 listopada. 1
Punktem centrałnym nowego
pod
opracowanego
projektu,
kątem praktycznego zo!'gani:z<>wania kontroli - wedłUg pierw
szych informacji Zl!c.z.erµn:iętych
w d11;ennikanski.oh kolach Palacu Narodów - jest propozycja
międzynarodow~o
utworzenia
organu kO!ll.troli, któremu pod.
legałyby:

odwołany

z Algierii

W 40-lecie KPP

'

na którą przyby-

li m. in. sekretarz KL PZPR Gląbski.

garnizonu
dowódca.
lódiki.ego gen. S. Malko, wice.lt.ady Narod.0przewodniczący
wej m. Łodzi J. Lorens i E.
otwiera krótkie
Wróblewski,
przemówienie b. działacza KPP
- B. Kuleszy. Wspomina on
historię powstania partii, padają nazwis1ka jej zasłużonych bo
jowni1k ów: Wła.dy Byt0<mskiej,
Samuela
Szymona Ha.rnanta,
Engla, J ernego Mimcha, naj-

'
Snieżyce

we Francji i USA
LONDYN (PAP).o - Po gwaltown:1c11 deszczach, j a·l<ie pada·l y w
ostatnjch 24 g-Od2'in, we
ciągu
W
Fr&ncji przyszla fala mrozu.
rezultacie 11 ludzi zgtnęlo, a 5 zostało ciężko ra.nnych w wypadkach drogowych.
W centralnej Francji l Alpach
Snieg posz a leją burze śnieżne.

b) dwóch .grup fot.n.fczych (po

ws~h<Jtd,ndej i
jt'<łnej ze stirooiy
db d~onywa.nna
za,cb<Jid.ndej)

ziemię

krył

18-46 cm.

warstw_ą

grubości

• * *

Fala zimna dala się również odw poludn10wycl1 stll!nach

czuć

USA;

-

Tragiczny koniec
saneczkowania
śniegu,
Korzystając z obfitego
który 11 bm. pokrył ulice Bydgo·
szczy, wiele dzieci wybrało się na
sanki. Finał jednej z takich zabaw urządzonych na ulicy. okazał
się tragiczny. Sanki, na których
znajdowało się troje pięcioletnich
dzieci wpadły z dużą szybkością
na stojące na krawężniku chodnil<a drzewo. W w)·ntku zderzenia,
siedząca na przodzie sanek - All·
cja. Wlerszyło poniosła. śmlerc na
miejscu. Pozostałych dwa.ie dzieci odniosło lekkie obrażenia.

dla. op.racoc) fot>ooeniłir'um
wywimta i aina.lirzy 'lJd.jęć dO!lrona.n.yoh pnez girup.y 1otin.iooze.
Pr:redstawiony plan wywolal
dtlże ożywienlie w kolach obserwatofów na konferencji, którzy
biorąc pod uwagę jego teclmicz
ny · charakter przyznają, że stanowi on próbę mvzględnienia

I

z dniem 1 sty·oonla JĄ•~
stkle apteik,l w kraju przejdą pod
zar:ząd rad narodowych.
Dla ułatwienia zll!rząc1za111la aptekami w terenie, w ciągu bież. roku (W wyin1&u połączenia hurtowni fmrmaceuty02Jnych i pr:zedsię
b10'I'Stw aptek) u<bwO'rzon.e zostały
wojewódz..kde z,airządy aiptek, k1tóre
będą podlegały prezydiom :pos.wri:e
gólnych woj ewódz.Kii·cłt rad n aro·
dowy<:h. Bezpośredni nąd-zór sipra·
w01wać będą wO'Jewódz.kie WY'dz.lały zdrowia.
Istniejący obecmle centralny zarząd A,ptek przeks.ztaicony zosrt:a·
nie w departament tarmacj.I prrzy
Ministerstwie z.cirowia, który zaj·
mie się ogól!ll.ą problematy•ką dotyczącą farmacji w Skali całe·go
kraju. 52x:zegó!na uwa,g a i7lwtróeona bęcJ.zie n·a pod!ndeslenle J·akoścl
leików, lll.ad czym czuwać będ'Lie
Instytut Leków. Rozdział śrCYdków
Jec.zniczy.ch między pe>S<ZICIZegó!ne
wojeiwódzrowa spoczywać będzie
jak dO'tychcz<łs w rękach cen.trałnej Skła~nicy FmronaceuityCZl!l.e\j
·

bez spodni,?

lekarz w0<Js!lwwy
Albert DecO'ursey, oświadczył słu
medyc.zonego
chaczom wydziału
Ullliwersytetu w Louisville (stan
spcx:IJnd
„nO'sa:enle
że
Kentuoky),
&tanowi więk&Ze
p~:z mężczyzm
nlebeZ1pieczeństwo dla przy&Złych
radloa!k.tywne
po,koleń 111lż opady
dośw.iadetia.!·
powstałe na slwtek
nych eksplozji nukJellll'J;lY'Ch".
Próbując najwidocZl!l.iej rzbagatelizcw.lać pO'WISZe<c<hnie 7lnarne groźne
skutki e<ksperymentów z bronią
nuklearną, DecCl'U·rsey wdał &ię w
nas.tęi:>uiący wywód:
- Specjalne badania przeprowadzone w Sztokholmie - pCYWllewykazały, iż spodnie podc!.ZJiał nm;zą wydatnie temperaturę tych
części ciała, które okrywają. Nadmierna C•ieplota rz; kolei - przytl'laj
mniej w pO'łowle W:Y,'pad1ków prowadzi do spO'ntan.iC2lllych 7Jl'llla111
i pr.zeobrażeń w l•Ud2lk.ir-h komórkach, w tym również w komórkach ro71fodC'Zych.
Nie sądz;my jednakże, aby pod<>bne „wywody" były w stanie
odwrócić uwagę Ot)inii publicZl!l.ej
od isto•tny>ch .7laga1dn•ień.
Amerykański

----

długiej

l

cięż·

Ś.tp. JAN MAMIŃSKI

emeryt Urzędu Telef.-Teleg.ra.fi-Oznego.

Pogneb odbędzie się dnia 14 grudnia br. (niedziela)
o godz. 14 z ka.plicy Starego Cmentarza. rzym.-kat.
przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamia.ją pogrążeni w
głębokim smutku
CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA i RODZINA.
DZIENNIK ŁÓDZKI

.

Apteki·
Pod Zarząd RNr. wszy·

W dniu 11 grudnia. 1958 roku miarl po
ldej chorobie, przeżywszy .la.t 71

2

mjęÓ z pawJetl"La,

. . ·

postulat6w strony zacho:dmeJ. ~
że stwar~ pewne mo.żhwoset
prze.łamania martwego punktu
·
w obradach.
(PAP). - Piątkowe
GENEWA
genew·
pos~ed7;,enie ko<nferen.cjl
do~kiej w sp.rawie flrzet"W'anla.
świad<!iień z bro.ni11, Jl\dl"O'WI\ odpir.zt>Wodnictwem
si<: ipod
przechodz~
przedstaiwiciela USA.
'I był-O
t6Mt
uchwaJlla
ICon:feroowJa
proje~t>u artykułu trzecie.go do·

Chodzić
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FAŁS~ERZE

DOLAROW

tyczącego

międzyn.arodio·
układu o
jądirod-0~\Wad<:zeń

~klaidlu

'

Jest
zdecydowany
ZSRR
1·
B
.
k
zn1"es· c· t t
a US

1

PLAKAT NA III ZJAZD PZPR
za RSW „Prasa" 1 Wydaiwnlctwo Artys.ty·ollno-Gl'a:Mezme (WAG)
ro.zpi·sały 01twarty ~onkurs na płapot.w!ęco1ny III
k·a•t po.Jitycziny,
Zjazdo~vi PZPR. Warunki konku.rsu prze1Widują następujące nagrady: I - 12.QOO zł, II - 10.000 7tł,
3 wyróżnienia po
III - 6.ooo u,
2.500 zł oTatz wyróżn.tenia houoo-owe.
w kOO'l·kUTsle brać mogą udział
cz.łonkowle ZPAP ł ~tudencl wyżs.zych sz.k Ól p!a9tycz.nych. Projekty plakatów n<łdsyłać należy na
adres w AG. Wars.11awa, ul. SmO!lna 10, do dnia 7 s1ty,cmia 1959 r.
CENTRUM
GDA&SK PRODUKCJI TELEWIZORÓW
Tegoroc17;na p·rodu.kcja ~dańs.ki<:h
telewizorów „Belweder I" wyin.iesie ok. 2,5 tys. aparatów, a j.uż
w przyszłym ro•kllt w.zrośnie do
20 tys. s"1luk, w 1960 r. do 50 tys.,
aby osiągnąć w 1%5 r. 120 tys.
ty.nów różmych
te.Jewńzo.rów
dziś jeJ;zcze nie produ,ko.\..,,ainych.
Obeonle po adaota.cji dwu wielkich obieikt6w, go.zie Już w pełni
trwa Pl'Odukc.1·a telew!.zorów, budowane są obok dals·:i:e dW1ie hale
produkcyj111e.

S

O UP8CJJDY

Spotkanie
ambasadora' w

c.ia w Europie i pirzezwycięże·
nia niebezp'.eczerustwa. wybuchu
nowej woj.ny. Związek Radziec.ki zdecydowany jest znieść
stat\liS oklupacyjny Berlin.a, nawet w wypadku odrzucell!ia pr<>
1
pozycJ'i ;radz!eckich "'rzez mo"
b
12 m. odbyło się w Warszawie carstwa zacllo<lnie,
k-0lejne spotkanie ambasadorów
Republiki Ludowej I
Chińskiej
2) Sprawa zjednoczenia NieStanów Zjednoczonych. Rozmowy miec jest sprawą wew.n~trz.n~
trwały przeszło dwie godziny. Ter· cbu państw niemieckich. Promin następnego spotkania wyznaczony został przez obu ambasado- blem n.ie1rJ:ecki mU1Si być rozrów na 9 stycznia 1959 r. na go- wią'Zany prz,ez is.amycll Niem·
dzlnę 14•
ców i tylko p.rmz nich. Kola
rządzące w Niemieckiej Repu·
bhce Federalnej mówią jedynie
dużo o zjednoczeniu, a1e nia
Jak iru<limluje CentraJny Za- rje robią w tym kierunku. Firowadwna przez Adenauera poli·
rząd Przemysłu W elnianego grozi.
remilit.aryzacjli
zaJkłady tyka
:podległe mu
Północ,
w dniu 10. Xll. br., Niemrom zachodnim kata.stl"O'fą.
wy.konały
plan ro.cz.ny (produkcja towaro- Polityka mocaristw zachodnich
w sprawie N;emiec :z.mierz.a
wa),
Do końea roku zakłady te prz.eksztalcenja N2emiec za::hod
uzy.si1cają :nadwyżkę 'Produkcyj- nich w glów.ną bazę atomową i
ną sięgającą sum,y 500 milionów rakietową NATO. N. S. Chrusz·
złotych.
cww wyraża nad.zieję, że patrio
tyczne, zdrowo my.ślące .si.ly w
Niemcz.ech za.chodnich UCZY<il!l
·wis.z}'l.~tko, aby nie dopuścić do
rmpętania trzeciej wojny świa·

Ch RL .

us·. . A

Wykonali pIan ·roczny

oo

Zposiedzenia Rady Ministrów

Wprzyszłym tygodniu ekspedycja polska

za
od!P01W1edl2llaln.o.ść
1uib ~YIPeliniiaarie
n~lllie
tych o~.
zaootraa

Ucl:w.rail.Olll..V ~ i:>ro.iellrJt u-

staiwy o reffiOl!l..'ta.C!h i odlbUJdowile

oraz

wyka1'lczalnlnl bu.d..'Y!nków
stanow.iąovd1
mi€lSIZJkailin..vch.
w~ość t>rYWaiłina. Pro.iekt ten

mbowtiią~e

właścicieli

Dla ONZ

węgierskte''

nadal aktualne

Nienormalną syłuaci~

budv111-

odpływa

Oświadczenie

Szczęka

.Agen~ ja,

TASS

op.ubilliikowa.ła

autobusów PKS

wskutek. gołoledzi

wstrzymania komunikacji

od wczoraj na szoPanująca
podłódzklch gołoledź, nie pozostała bez wpływu na funkcjono·
sach

Czyi nie jest ja&ne, iż każda
próba przedarcia się do Berlina przy pomocy siły o:maczafaby napaść na NRD, a tym samym i Jll.a jej ooju&Z11lików z
Układu Wansizawslciego,

w.ende w wraw.ie Berlii1na..
W ośw1a.dicren!l!u, Móre pr.r.y pomdina notę ZSRR w
sta.fiu&u za.ebodin.iego Berlina, czytamy m. iln.:
Wątplliwe, czy byłoby możlit ·
k R d · ki
·
Z w1ąze
b hl k fli.kt
gid b
- s !Wlar- uwzględindemem słus.myeh in.t.ea z1ec
~·clnś
Y { wy _uo
dza TASS - IJJie będzie ucz!'l.st- re.sów k.a,żilej ze stro1n. Tego r-0- we„
:n:iczyl w żadnych rokowaniach, dzaJiu sp1>tkanie Jl'l>w.i!lllllo służyć wo1enny, u rzymac ?o w J<l i
. . · ograniczonych I'IOZm1arach. Z o•
__,_..,
·
-lu roz.w'ą
by mi""lY
1 - sp.raJW1e ,..,.,....,.owama
l •tore'
n~ipięc:i.a. bu stron 7lOSta1Y'bY puszczone w
na ~
u
,
zanie sprawy zjednocoz.enia Nie- międzyn.a~owego, a nie ~e- ruch najnowsze środki znisz· 1·
miec za Niemców i zamiast łom za.og111ierrla. sytuac·ji m11ę- creni aż do bron' · dr
t. Ją oweJ
. Czyz. nie
. a
doeyn.atrodowej, nile celom
Niemoów.
do tego
„ roa:- ·r ak1etoweJ,
j
, ___ .
.
_,
j
. kt".
.
wo ny ,
.... eoo.n11a „z.,Ull..,J
jedn d
~.... t lk
J""'"
v12y wzywa ą
di0 2m1erza.ią Cl,
idzie ki •est ził
R'Zl\d
roga pro..
a
Y o
Berlin
• eey '." do wypusz;czenia na
J
ra ' "
wadząca do rozwiązania prohlemu niemieckiego - u.znanie ist- wany staat<JWC'lo pod~ą~ }m'(JlkJi, c:zolgów? Jeśli tak, to świacl.onienia dwóch państw niemieo- któ1?'ch. ~ma.ga <>:Ił n~~~ za- mie stawiają przed sobą rz.ekich, to jest uman.ie faktycznej ~ lilkwid,a,c~I menO!l"malnego cz.ywti.ście ludobójcze cele
•
sytuac'j, J'ak.a •• ~.+.„orz„>~ si"' w połozenia. w Berlln:le. '
•
h
poł't
,..„'ekto'
"v """" "
J
Propozyc,i·e Związku Rad.zie. ct ycy zac
ó' . PTOka'
·rzy
·
b "'"
Nl'emczech,
UJą uc1e c się do ,g:r zb. Roz- kiego w sprawie likwidacji ostatu&u Berlina
. Zwiivzek Radzlec'kif oipowi:ada legają &ię gŁo.sy wzywąjące do ku,piJJcyjnego
użycia dają pełną m<Jiliwość rozstrzy&ę za. i;połika.mem p.:r.eywód<:Ó'W zast<Jisowania siły, do
państw, jedn.a.lde p.owilruno to czolgów, by utrzymać pozycję gnięc:ia problemu 7laoehodniego
być li1POt'kanre rów:nioUJ}11ra;wnJi,o- okupantów w Berlinie z.a,cll. ~erlina w in;teres:i~ pokoju w
nych 6'iliron w celu l"O'ZIPllotl"Zle\llia Cóż można powiedzieć o t.Y'ch „urop1e 'bez zadneJ t>Z'kody dła
palących problemów milc:odieyDJa.- wezwaniach? Mogło je iPOdyk- któregokolwiek 'z .wielkich morodowych, które naJ.eżą do kom- tować wszystko, tylko nie z<;j,r-o- carstw i z oczywistą korzyścią
· .__,_,
~.... aueini.~~;
dla in.ar..,.,.„
iretencJ;i u02.eslilllików llllilorad;r, a wv
._._...
„ •1VY7>•~dek.

!

z drzewa

Poważne opóźnienia

w Berlinie zachodnim

TASS

Antarktydę

na

Ust.alony Jut został s·kład pierw· \statkowi. Docelowym punktem l)oszej polskiej wyprawy na Antar· dróży statku „Michaił Kalinin" jest
ktydę. Kierownikiem jej jest mgr radzieckie osiedle na brzegu An·
in:ll. Wojciech Krzemiński - spe- tarktydy - „Mlrnyj". Dalszą po•
cjalista z za.kreu badań nad mag- dróż do stacji „Oaza" uczestni·
netyzmem ziemskim, zastępcą kie cy polskiej wyprawy odbędą ju:I;
r-0w.nika - popularny pisarz, u- helikopterem. Stacja uOaza" znaj·
czestnik pierwszej polskiej e·k spe- duje się w g!ębl lądu w odległo•
dycJi polamcj na północ, na Wy- ści ok. 350 _!{ro od osiedla „Mir~
nyJ",
spę Niedźw:iedzlą w 1932 roku inź. Czesław -Centkiewicz, człon
kam\ zaś - geodeta mgr inż. Zbigeodeta mgr inż.
gniew Ząbek,
Janusz SJedzlńskl, Inż. Maciej Zaleski, który zajmować się będzie
dwutlenku
badaniem zawartości
BELGRAD (PAP); - 60-letni Ni•
węgla w powietrzu i radioaktywo- kola Fili,pov~ky ze wsi Vełmevcy
atmosferycznych
o.padów
ności
raz red. Czesław Nowicki z „Pol- (Ma·cedonia), -z.ro:Jil sobie szrt,ucz,1
skiego Radia.", do którego obow.iąz ną S1ZCZę.kę z drz~wa.
ków należeć będ.zie strona dokuPle~sza drewniana ~zęka nie
mentacyjna wyprawy, a więc na- slużyla mu długo, podobn.le jak
grywanie na taśmę magnetofono- druga i trzecia. Jednak w końou
wą, filmowanie I fotografowanie,
:mialazl on tak twal!'de drzewo, :te
a także... ltucharzenle, zajmowa· sporz.ądrz.oną z nie~o szczeka ponie się aprowizacją ekspedycji.
dwóoh la.t ł
sługuje się już od
przygotowania je-st w stanie rm.gryźć naiwet
Trwają ostatnie
przed wyjazdem ekspedycji. Kom- orzec]ly;
___...
pletowane Jest wyposażenie jej o
wadze kilku ron, załatwiane są O·
statnle sprawy związane z wyruszeniem w daleką, wynoszącą po·
nad 20 tys. kdlometrów drogę.
Podróż radzieckim statkiem pa·
sażersklm „Kalinin" trwać będZ>le
około miesiąca. Po drodze statek
zatrzyma się dwukrotnie: w Da·
karze i Kapstadt. Po wpłynięciu
na wody antarktyczne na.przeciw
„Michaiła Kalinina" wypłynie znaJ
możliwość
dujący się już tam lodołamacz ra- Dziś
dziecki „Ob", aby utorować drogę

należy zlikwidować

„„

to~j.

WARSZAWA (PAP). W d:n.iu łaa,ności iJnst,ytuitów
3) Związ,ek Rad2J!ecki gotów
12 bm. Oidlbylo Bli.e pasiedl7l<ll'llie badaiwc.eycii.
jest zredukować swoje wojska
Rad:.v M:rnfatrów. Rada Milllli.:ziootalo rówmdci; sia{;jonujące
Uchwałone
w
tymczasowo
®trów uiehiwa1lila aiklty nioomait;ywne w spra!Wiie kontraiktao.ii i oo:z;poo:oz.ądz,_,"'!l:i.e rel'iUllu.iace 111:.Y'b NRD pod warunkiem, ie rówpo.sitęoowamrla IPl!1ZY w.vdz;iel.amiiu nież mocarstwa wchodnie z:re...
5iku1pu zwrierizą,t rzieź.nyah
prnezmadimaŁCik b\lldOIW'laill.Yah
Zaitwtlieroz.ono projclt.t ·USltaiwy CZO!I1Yoh dla budownii.ałlwa je1dinio- cl.ukują swoje wojska stacJonuJąoe w Niemczech :z.acho<lnich.
o utnzymvwa1!11i.u czY\S!bości i po- rodlziJrmego.
raą.dllru w mdais.tacll i osiedilaJClh.
Pro.iekt ten iprecym;e obowiaizki rad na["(JdowYoh, zait'z.adiów i
oraz
wl:aścicJcli ruieroahoaruJIŚci
dlQ\l.O!I'CIÓW dlOt!nów w zaikzreisi,e uimzymYWruJJia ozystoścJ. a taJ!tiie

ków do 1)!7.eooowaidlzaln,ia l.ronieaz;n,ych remon.tów, ~3«'8.111·
prze.t "Waniu
tuje 00rmi111owe i właśaiiwe prowycb,
wadzeinii.e tyeh robót, un:noQ:.l:iJw:i
za;berz;p1eazeni1e hi1Jl'Oltect:me w.vrop.a.ń
ŻOl!l,,Y'C'h na te cele P!rZ/ZZ
stwo sum ocaz zaipewnrua W'Ylk!oń
cz.enie budynków nie wykończ,o..
nyah.
Rada MiruiSltrów u.Clhwaildiła również 'Jl'[O.iekltv u.sitaiw: o sto<slunku &l:ue:bow:vm fumikc.i-OiruMiusz;v
orarz; o za.NOWY JORK (PAP). - w pią· Mili.ej.i Obyiwa1te1s.ki.ei
0i~u em.€1!"yiailnym :J)Ull'lktek PO południu Zg::.i>madzeaiie
Ogó~ne NZ za~ończyło debatę .na.~ cjo1nariiu.srzy MO i doh rodlzńn. •
ustaJw
Wszystkie proj€ildy
tMv „zagadnieniem węgierskim •
Sejmowi.
bedą
delegata ~oione
Po~mo oświadczenia
Węgier,. Janosa 'Petera, który do· PlrzY
ud:ziaiLe prz.eclisJtafWicielii
m;1.gał się przerwania dyskusji nad Cenitrailnei Rady Z·wri.az:ków Zatym punktem porządku dziennego, wod.ow.Y'Clh Rada Miirti61trów podprzewodniczący z:_irządzlł głosowa·
nie nad amerykanską rezolucją w jęła oohwalę z:aib91Z.P'iecza.iacą
tej sprawie. Rezolucję, która wzy- ;przed sarnowol1nym pcidiwyżsiza
wa ZSRR do "zaprzestania r~p~e.~ TIJiiem !OC"1Jll<E\i!:O fullld:UISIZIU )l'łac
sjl wobe~ narodu węgierskiego w~ez p1izJedis.iebi()ll'\S1!Jwa UiSrpoJ,eI powołuJe Nowozelandczyk:!: .Le· ~ndc'llle w IV kiwartałe 1958 r.
sile Munro na pr.zedstaw1c1ela
Rada Mirn.iistrów POdlięla uONZ do spraw Węgier", poparła
wlększoś~ zachodn·la oh!Wlały w sprawi.ie zrrniain orgazblokową.na
(54 kraje).
nizacvinych i k;i.eirllIDków dzia-

MOSKWA (PAP). -

er IDI

Do Sądu Woje<wódzik!e.~o w Bla: ; : 1 a spr~w;_ ~l::;~
.
•
S11najdra I WładY5'ława Wałku„Sueddeuts4oole i wolne, zdemilitaryzowane nua.i
~
BONN,
którzy puścili w obieg
skie.go,
balll>knot 100-doLąrowy. Zeitung" opublikowała WyWiad sto b,Yłaby najlepszym rozwJ 1 .iłalszywy
J'a1k się D'kaZJUje, bank.no.t ten spire z N. S. Chr=owe.m. W du- zaitlem problemu berl.iń.skiego,
rc:,o~:i:_ 11.5 ,fn1tjJ:~a si,~~~~ol;~ żym sia:ó<;ie .WYPOwi~ te Realizacja propozycji radziec-pośreclindctwem Wałkus1k.iego nie- przedstaw1aJą &ę na&tępuiąco: kicll bylaby punktem wYjś.l;ia.
1) Realizacja propozycji ra- cl.o rozwiązania linnych trudnych
ja.~iemu Sta111.isławowl F·ijaŁkows<l<lemu z Łomzy, ·k tóry rzapła<Cil a;a dz.ieClki.ch w is.Pra'W1ie przeksztaJ:- problemów łącznie ze sprawą
· iradzi'eckie
·
·
Berlina
oenia
15 tys. Ził .
fa!Jsyhkat„.
Propozycje
vu.iuego W N1ell1ilec.
zach--'-'
·
Sprawa Szinajdra i Wallkus®le.g.o
• na. temat Berlina mogą przyczy
:zma,jd.zie niebawem epilog przed
ruc się do zmniejszenia naQj.ę•
sądem.

wej Oll'gM>lza.c'ji kontroli

„zagadnienie

-

Wywiad N. Chruszczowa

0

sta.rsze1ro łóchkiero rewolu~jom

sty, człoJ?k.a uPro~et.arLat.u
~· Kawczyns~ego: Za ch"."1lę :na
i~h ~~oh imogił~Clh ikillkudzi~
~E:CJ.U mny_ch. działaczy s~ad<i:
Ją przy dzwięka1ah maraz.a zaloo
nego, wieńce i kwiaty delegaci
społeczeństwa łódzkiego, Warty pełni kompania honocowa
Popraez
ga.miz,cxnu łódzkiego.
śnieg i mgłę przebija czerwone
(id )
św.iatlo ~"1iczów
. • •
•••
--

k<m.trolii
wicl.klcb P·Ull"taoeb,

troll,

delegac·1e fabryk i organizac·1i łódzkich
• '
• Iy w1enee
na gro b aeh
z Iozy
,
Przed Cmentarzem K. om~n.al-1
nym 5;Zn~. &amochodó'-';. osobowych i Clęzarowyoh. Na cmen
tarzu w Alei Zasłużonych i ota
czającycll ją ścieżkach - tl:Umy
ludzi. Pracownicy lódZikich !abryk i :z.aikładów pracy, delegacje władz partyjnych i miejsJl:ich, przedstawiciele organizacji społecmych, dzielnic i :in.sty
tucjl, przybyli tu, a.by w 40
ro1=icę "'''"'Stania KP\P złożyć
.I"~'"
vrieńce i wiązanki kwiatów na
grobaoh zaislui.onyoh dzialac:z.y
partyjnych.

po.~ru:nków

naziemnej w
na węzłach kolejowych i aut.ostra.da.eh,
b) system k{llnt·r oti l'°'tnfozej.
Skład m:l~d!zyn,a,rodowego or.gar
n,u k-0!!'.Ltroll mia:tby być usta.1-0ny na zasadl1ii•e parytetu.
Pon.a.dit.o projekt mfolby 'Pf1'7'JewMywać utwOO""Zenie:
.a.) systemu łąc?Jności między
pu~ta.mi ko.ntr-Oli naziiemrnej a
mlędzynarod.owym orgaru:m k 011

* * *

• Iaezy
h d Zia
•
UZODYC

sieć

a)

1

~~u

w sprawie zapobiegania

w lipcu
W Białymstoku 1920 r. pow&tał pierwszy w
dziejach na~go narodu rząd
Tymcr.arobotniozo..chłop..."1ti GENEWA (PAP). - Korespon
rowy Komitet Rewolucyjny Polski. Tu w okresie m!ię<lzy;wojen dent PAP, red. Jan:illl.a Pawlikie
111ym pow.s,i.eclme bylo wśród wicz don~ 12 grudnia:
jak
Szef delegaoji ZSRR lu<lnooci miast :i wsi poparcie
dla walli prowadwnej przez; stwierdza oficjalny komunikat
komunistów. Tu w pierwszych
latach po WYZWOleniu pon.ad
6 tys, ()ISób zginęło brQl!1iąo wła
dzy ludowej przied reakcyjnym
podziemiem.
W uroczysto.ściach w Bialymstoku, jakie odbyly się li! bm.
z okazji 40 rocznicy KPP, wziął PARYZ (PAP). - W piątek po
u<l:zlial członek Biura Politycz- południu odbyło slę w Pałacu Eli·
nego KC PZPR, :przewodriczący zeJsklm posi~dzcnlc rządu francuktoremu przewodniczył
Aleksander sklego,
Rady Pań«twa _
. prezydent, Rene Coty.
.„ ,
Na posdedzeniu tym zapadła uZawadzki, ktory przed WOJną
dzialał m. in. na terenie Bia-1 chwała zwolnienia gen. Salana z
piastowanych przez
dotychczas
ło.stocczyz.ny.
niego funkcji generalnego delega·
W ,godzinach wieczornych w ta rządu francuskiego w AlglerH
im. Węgierki odbyła I powlerzen.la mu stanowiska ge•
~eatrze
się UTOCzy1>t.a akademia w cz.a- neralne!lo mspelct<>ra francuskich
sil zb'roJnych.
,;>
d_,_;
Z
. kt, .
Jego funkcje wojskowe w Al·
awa '-"" wy.,,,.ooreJ A.
e.:e
gleriJ obejmie generał lotnictwa,
sił przemówienie.
Maurice Challe, funkcje zaś. cywil·
ne - Paul Delouvrlcr.
W czasie pobytu na Bial<>Dowódca spadochronlan:y, gen.
stooczyźnie przewodniczący Ra- Jacques Massu pełnić będzie funnadprefekta Algieru. Dotych·
kcje
dy Państwa zwiedzi1 nowo- czasowy
nadprefekt Algieru, gen.
czesny kombinat włóklienni.ozy Allard zastąpi generała Chal!e na
jego odcinlcu operacyjnym.
w Fasta-ch.

UroczysIDść,

g~

I

w uroczysfo§ciach

Z8 S

:

Z Genewy

uczestniczył

wamle komunikacji autobusowej,
Wprawdzie wieczorem autobusy
PKS odeszły we wszystkich k!le·
runkach, ale 'kiedy - I czy do·
docelowych, dytarły do stacji
spoo:ytGr Gkr<:gu PKS nie był w
stanie powiedzieć. Niemal wszystkie autobusy powracające wie•
czorem do Łodzi, miały opóźnle·
nia, dochodzące w niektórych wy·
nadkach do dwóch godzin. Z po·
wodu ślizgawicy musiały jechać
z minimalną szybkośc·lą.
Jeżeli stan na drogach nie ule•
gnie poprawie I nie J!rzyprószy
śnieg, dziś w godzinach rannych
PKS nie będzie mógł z powy~
szych względów uruchomić komu.
(s)
nlkacjl.

_____.

Krajowe

obręcze

do „hula-hoop"
Wyko·rzysoJJując konysitną koniuTuk.turę sopoOkle Zaklady Prze•
mystu Terenowego podjely nową
prodn.Lkcję - kółka do hula-hoop
t•...:>rzywa s:ztucznego - połi7.
chlorku winylu. Już w nai'b1i.ż•
·
zaklady te za=ą
sz;-c h ctmach
wypuszczać na ryneJc po 500 kó·
lek dziennie w naj,rcn.mattso:ych;
pastelowych .!rolo.rach. WyT:ti.ao:'y
- PO cm średn.'icy, wzorowane są
n.~a~~i:~~c~ć o~r=~~· produk•
c;1, do zakładów r.aplywają jut
liczne zamqwi~"l1e. Ja.ko jedna z
na
Pierw~zych zapotrzebo,,vanie
k61ka zJ!ot.i:yla Gdanska Szkoła B„
letowa,

I

„ .

.

I

11..
·:·:-:~.

Bogate plany

700-łysięczniy obywatel Łodzi

•
Aby nie

wymiany kulturalnej

•
zon
nic nie umieiqcych

między Łodziq

a woj. koszalińskim

•I

Wspólp:aca kulturalna mię
dzy województwem lódz.k:im a
coraz
koozal'1'lskim nab'.€ra
r.ealnyc.h kształtów.
b2r<lz:ej
swój wyraz w
oo znalazlo
konforencj i, zorganizowanej oprzez przedstawi·c'.€li
matn:o
Towarzystwa Rozwoju Z'.em
Z:ichoclnich oraz kierowników
Wy<lz'~lu Kultury Wojoewód'zkiei Rady Narodowej w KoRady
:oza.lin '€ ·i P~ezyd~um
Naro<lov„ej m. Lodzi.

wi.
W klasach p '. erwszych .szkól
podstawowych zwyk!€ na tari·c s'ę n ;€
k'.ch lekcjach
dzieje. Najwyż€j jak'.e.$ dłu
banie w kasztanach w okresioe jes:.ennym, oklejanie pu-

19"9.

Ile nas jest?
Jak żyjemy?

PRZEWAGA KOBIET
P-0td k-<miec r. 1957 lud!ność Polsik.i lie-zył.a wg S?.a.cunkowych da.nych ZS.835 tys. 6Sół>, w tym 13.7!3 tys. męż
czv-Łn i H.i92 tvs. k<>biet. PrLewaga. kobiet wyra.ża. ięię
l~b!I< 1(}8 na. lf)łl męrecy-mt (Ś!l'ednio), JM'7.Y czym w mfa.l'ę
p!llStępu wie'ku, Jlll"Zew&ga. .i-est CQ<raiz. więksrz.a„.
W roku 1955 lud•ność Polski wynos;ila 27.550 tys. osób.
R~ZDi.lk za.mies<a'!Za wognor.r.ę, z J..'i órej wyniika. że w
1975 roku Polska. bęcl7'ie Ji~zyła 37.716 tys. mi<>.szkańoow. „

IHerató,,~.

·

ł
ł

zarówno ]X>etów.
oraz saty.ry-

Z kolej MU'zeum. MJ:ej.s'k'€
w Kosi.aETJ!e nawiaże ;śolślej
szie kontakty z Lódzkjm Muzeum Areheologicz:nym i Etn-:>grafi.cz11ym, a kO'Ilse:-waborzy
wojewódzcy obu okręgów wymienią m'.ęd1zy oobą swoje d0-

!ł
l

Szk~ły

jak prown,ów
ków.

MALZENSTWA, ROZWODY, PRZYROST NATURALNY„.

ł
ł
ł
ł

WyŻS!l>ej

ILość zawat"tyeh ma.lieństw w 1957 r. był.a mnde~i..a.
o Z,9 tys. w sWsu:nikU odo 1956 r. i ·wynJooła 257,l tys. Narośnie: w 1956 r . . u.d'llieloµo
wmia.st }jlJ7'ba rmwodów ieh 13.816, zaś w ub. r. - 15.681.
A oo z przyro&toem naturalnym? W roku 1957 wymó.9t
oo 18 ~ób na 1.000 ludn~i. w...kaźni•k ł<!'JI, <"o n.aje:i<eka'W!l'7A'• •lffrt na,jni>isey w cia,gu ostatnkh 7 lat fw 19'19
1708
POWROTY I WYJAZDY
)„.

świadczenia.

N a tcmiast Lódź gościć lx:~
dzie wys!aw~ zbl-&r<l'Wą pla;;ii;yków k092l!Wili'>~ieh oraz tamtejszyc~ pj.;:al,'zr~ :<,q i. iJl. gru•
pę „M€duza''), ktorzy zapoznają nas :re .swoim dorobkiem
lii.emek.im.

było

M.

przyjechało do kraju 95.275 :repa.fria,n.tów,
wyętnt!t'"-O<Vl'ało 7.aś 148.472 Q•S(}by. O<l'1J<O'Wi<:'d.!1ie lioC"Z<by dla

podpalona?

Przycozyna poQ:a-ru szkoly katoliclriej w Chicago, w którym
87 dz'€~'. w dalszym ciągu pozootaje nieznana.
Sp-ecjaln€ oddz'.aly śledcze badają dokladJ1:€ zgli.s.zc:z.a i P<!'<>wadzą prze.slu:-ha.n.i.a uczniów i naltczycieli.
MożEwo1k pcdpalenia hrana jest bar<lw poważni€ ;pod uwagę. Przemawiają za tym c'.€rnn.e plamy znalezione w jednym
z rogów szkoly, pochodzące jakby z nafty oraz okoliczność
Ponadto
n'.ezwykl€ szybk'.eg>o rozprzestrzen'.enia się ognia.
znaleziono kilkunaistolitrową bańkę po nafcie porzuconą pod
schodami tuż przy tym rogu budynku szkolnego, gaz.:€ znaleziono owe t.ajemn;cw plamy. PoKcja rozpoC'Zęla już pcszukiwania czlow:ek.a, który wbiegł do cuk'e:enki w pobliżu
,\;zkoły i s.pytal, <'ZY może skorzystać z telefonu.
- Odipowledzialam mu - ·z ezn.ala ekspedientka - że u nas
n'e ma telefonu. Wtedy czlow '.ek ten wykr-zyknąl jak'eś p:-zekleństwo, a potem wybiegł wołając: „Szlrola się pali!". Pol::(eglam za nim, ale on skręcH za róg, Po chwili usłyszałam,
jak dz:eci wyb:egaj ą z krzyk'.em ze sz1mly„.
rano
Równolegle poEcja badała kilku uczniów, 1.-tórzy
otrzymali pole-..~nie zn!es:enia starych pap:erów do piwnicy.
Chodzi o to, aby przekonać się, czy chl opcy ni€ usilowali1
zapalić p a pierów i w ten s,po.s ó!:J n:e zap~ószyl'i ognia. Wr;;zys>::y
badani odpowia<lali, że n:e mieli zapalek i n'.€ palili pa1pi'.eru.
Policja uciekla s'.ę do fortelu i pe.stawiła kh przed ,.maszyTJą do wykrywania kłamstwa", Chłopcy w dalszym c'ągu n:e
zm~enili zeznai'l.
Tak więc v.-zyczyna największego od 55 lat p<l'Żaru w Chi<'<i.go, a trzec'ego oo <Io iloś~ ofiar pożaru szkoly w h:.ste<rii
(h)
USA , pozootaje 111jeznana.

I

0

Okruch.11- polon i ina
e

D!l1·ektorern stoc.rni w
Karachi (Pakistan) je~t Polrtk . 'konta'ftdor Rómuald Tymiński.

Inżynier chemik Roma.n
•
Chudzikowski od szereau lat
pracuje w znanej firmie ko·

W roku 1957

Hula-hoop.„ na głowie

r.i.-u 1956 wynosjtv: 33.240 <OTaz 33.036 ()O."Ób.
WYDAJNOSC I PLACE
WydaJn<OŚć 'lanQfQwał RO<C'la1ilik Sta.tysty<"Z>nY oezywtSO<C
za.leżru.e od gałęzi przemysh1 . I tak w węzlu
różną w la.ta-eh 1956-57 wyda.j!n-0ść usta.ll'i.lin:.okami('!)]nym wala się na tym .sa.m.yro pord<l'ITI.ie 1.Z.17 kg węgla. p::zypadają~ir'> na. dindówkę wszystkich }lil'ac0>wni:ków fizyczSpMfa wyda.j.noOŚć w ookrywkowycl1 k<Jip.a.lnfach
nych.
w glębin{>w~•ch. W <J~ta.tnlch
węg-la bruna.tncgi>, wz1'<1Sta. dwu latach W'lil'osła. wyda;tn.ość pracy w koll)aln.ictw•ie rud
źela:-1.a i w naftQwna(..-twie. Stały wzrnst wyd.a_j.ncści wiodać
W f't"<J'dukc.ii SU!l'ÓWJ~i re]a'l.a . &f.3.li, <"CID<":t·tU. C'ZY obuwia„.
Plit<'<' w pr-zen:vśle 11&J>0lee:i:m0<J1ym (ś1~11ie w grap.i<'
J)t"Z"°'m:vsłow.Pj) ""Ynio.sły w 1957 roku 1.5!13 zi.oote (r. 1951\

·

Na,ivv",\'ŻS"r.y !)<(ni(}m pia•· oslą.gnoęły kopaJnie wcgfa
2.GU zl, 7aś n.a.jnW8ey - I>l"lcmysl <1dr1.ici'.•owy - 1.141 'L~-

PRZEMYSL PRYWATNY J RZEMIOSLO
Czynnych 7.akladów przemysłu p::ywatmeg<1 zareje.s•!"'owano w r. H57 - 7.998. W(}bec 4,490 w 1956 roku . :'liajwi<:'k„ozv umi'-ll w te.i H~ei ma. pru-m~'sl s:p·1Y.lywc7.y (4.81H
zakła·dy) <>raoz n1atl'T'ialów bud-11\vla.n:rch (1.280 za.khilów).
W pr7.<'m)-!ile prywatnyn1 prncujc !)().nad 20.00() ooób.
7. t"TA'~O p<Jon.ad 10.5 ty:;;. osób stanowi<\ pracmvnic:v n.awloa.śeieicle 'Zaikladi>w i cz:łCJ'nikowie
i<l"mn,j, zaś rcszle ich rorl11'n.
on.da imy d<1 te•m. że w 7ew;łym roku prywa t<ne r7_... ·
mi<)~lo liczyło 131.737 'l.'l..kla<lów. ·1,atr11ó•ni.a..ią.cyc•b p-0<11ad
209 tys. osób. · Lietha warsztatów n.emieślruiczych w roku
1956 wynosiiła 96.652.
0

MIESZKAXIA W POLSCE I ZA

Na tcg<>r<Jmnych „Kaia.rzynik.aeh" w Bruk:s.eoli 21n.al3.7Jy &ię
„u11-0ow-0.c·ześni.one" C'l<ep.ki. Oto dwa -0rygin,al11e nakryci·a gfopodróże międrzypJ,awy. Zna.la.zły tu olilbitciie „hula -hooop"
netam-c.

Fot. -

GRANICĄ

Gos1>0oai-Jrn, uepol-eczrniona oddala w ub. I'. do użytku
207 .1 tys. i'7'b. na.t<Jomiast TJieUSP-O·lewru<me bvod>frW'P;clwo
W:\·ni""'fo 13:1.2 t~"'"· i?:b. Od.ptl'wioonie łic7lby dlla 1956 r.
"'Y"'""il:v 159.6 t.V"· i 103.9 tys. izb.
Ciel<iiwc są cla•ne ro<it;dzyn.ar<Jod-owoe, d.o-tvC'l.ą.ce i!ośei
CJ<ldanvch d-0 u7v1.k\t m i e s z k :i ń (w 195G t"<>ku).
W
W Pot~ ooda.n·a do użytku 87.0 tys. mles"Z'1rn11.
7.\\iazku Rad?.iccki·m lM„Lek a'Zan.~ m,ie.5'7.okańc<>m imp1mują.cą liczbc 1.636 tys. m't"S'llkań. W >nnych kra.i.a-t>h H<C7lhY
wynr-=a: NRF - <;60,7' tys. m'es'lka.ń. \Vif"lka Rn,tania - 307.7 t:vs„ WłCJ>chy - 231.6 f.ys., Fra.ne.i-.1. - 237,5
ty!". mics„<ka11. W lM'ZcJic7""ni-u i'){!Ści m!~kań na 1.0011
ludn-0-śc•i w sla·lys.t:voo tej I miej.s-ce zajmuje NRF, dru:ńe Zwia·ick Radziecki.

ILE MA.MY SAMOCHODOW?

0

*"

COS DLA GRACZY W „TOTKA"

smetycznej Max Fact01' i obecnie ::.ostał ekspertem tej
fi-rmy ·na Europę.
Piotr KozlowInżynier
aliownum
obeC?1ic
s/d jest
ko.rt.oarafem w Upandzie .
• · Najwięcej obywateli Sla
116w Z.1 Pdnoczonuch polskiego
pochodzenia m·ies.: ka 10 stuodzie .i est
~ie Connecticut,
ich 111 na każrly tusiq.c m.-ieszfra,l.ców.
Najnowszy „Rocznik Powudanu w Londynie·
T.rmii"
araai,c:izmi
po.:a
11oda}e. że
Polski jest 9.320 .74.1 Pniaków.
Nowojorskiej
Preżesem
Akademii Nauk Scir.lych jest
Hilary Koprowski.
prof. dr
durektor Instututu Bo4.awczeao Wistara w Fiia.del'ii. prof es or uniwersytetu Pens!llva.ni" na wwlziale medycurw.
W firmie lotniczej West
•
zatru<lnioAirwaus
African
nuch jest w charakterze pilotńw .3 Pol.aków.
Znany ant1]1<:icariusz lon
•
Stanis!aw Mever. oduńsk i.
spośród 'J)Oloże
świadczy!,
niców najwyzeJ cenione na
oielclzie sa autogmfu Chn11i11a. warte oko/o 150 funtów.
natomiast dokument z podDi·
sem króla. Stefana Btttar_13qo
,.,..ożna dostać za 20 ftt'lfów.
list króla .Jana Kazimierza za.
17 funtów, a list Sfcmislawa
Aurmsta nawet za 12 fontów.
Naibardziei natomiast n'lsz1ikiwane SI! listy Stanisl!iwa I.eszdo có rki Ma.rii..
czv11skieaa
1<rólowej Francji. oraz listu
hsiecia Józefa Poniatowski.P.w1 17:u.nitwane
sa
aduż
90.
1n·•pz muzE'n. francusld.e.
Pierwszym c2lowiekiem.
11iedźwiedzia.
nauczył
lctciru
bul Pojeździe' na rnwcrze.
la le. Adamski. który trenou:al
slunnean
dla
niediwi<'dzie
Wiadocurlm Strassburqern.
mość o tum. podaje w w"r1n„Wild
11ei ostatnio ksi!.!Żce
and their secrets"
anim.ais
slauin.11 trener zwierząt Jim

e

e

e

1.186 :U).

-

Chicago

stra·C:ł0 życic

równ:eż

Pa.ń.c;twowej

męiów.„

delek <Jd zapa.lek lub S'IJ•&rzą.
d'La.Jlie lańc·u·chów na choinkę.
Lek·cje te są n:e sk-00rdy1nowan€, dz!eci przynoozą na n i e,
niszczą
co in; się podoba,
mnóstwo koiorowego pap'.eru
i n'.crego .:c·ę nie uczą.
prwd.;taWcale nie!ep'ej
w:a s ię sµ:·awa w II. III i IV
tam gdz:enieC-0iś
klas'.e.
g<lz:e dz'.ewczynki niby szyją (przeważn:€ z własnej inii
cjatywy), chlopcy strużą

szl~oła w

została

lódzk:e

Tcatrn,lnei (z l>r~a.moem dla
d'1::ioeci). ewe11tua.Lnie nama operetka. .a morl:e u.a.wet któryś
z mioe]®kich tea.trów dl'a.ma.tvcz(!l'l'awidopooobnie Teaotr
nyell
Prz€w'.<lZJiany
im. .JaraCoZ.a).
jest równ~eż wvjaZld łód'7.Jdcb

nyrni z :najróżniejszych dzied.,;in.

łł

Czy

w Ko6'lateatry: Te.'l.tr
.,Pstrąs". Teatir Ziemi
f,ód'llk;>P,j, <lrarn.a.tYC7l!!C 'le19Jl'O-z,eyp(\l IS'tud"fl'ntów
ł:v PPIE.
Wyru._"2:ą

o które-g.o ukaza.nJu się j11ż inf<fl'rm-0twa1i~my, zn'-l'wu IHZ:Vbylo 58 nowych talYli<> (razem ,jest frb Cl'becnic 638).
J,ektura. to, h4:".< Prl<E'\'lady, J1'3S.ionuja.ca.. Ale, 7~by się
o tym prrt;eok-O>na.ć'. tn-e-ba. saqnemu J.lo(J<gi-1ebać w }i.,-11bach
i ta.bli<'ach„. Za;n•m Roc7.in!iik znajdzie si<: w ksi.ęga:rnfa.eh
- za,pm;najmy się cb.ociaż wyrywlkowo z n~·tó:ryma da-

f

Między innymi zaplanowano
l'°Zel'eg wYstaw polast~ków lód-z
Jdeb w Ki>Sloalime. Słu}J5'ku,
innych
kilku
S7,ezcei1llku i
m'ejocowo.ściach woj. ko.szaliń
skie.go, Broą· to indyw'.dual;ne
wystawy E. Pi&a.rk&. Oz. SaT. 'l'Y'S'llklie"M,C'ZoOdioo\vsik:iego.
wej, z. Głowa.ekicgo, z. P-0d'11!S'l1ko i innych. a także zl:(orowe: prac plastvków okręgu
łódzkiego <l't'az „ Piątego Koła".
Na tle tych wystaw h'sto:.·)"cy
rs.ztuki z Lodzi wyg!o.szą cykl
<>dczytów z dz:edziny plaistyki.

lf.!W!tie
Sa-tyry

Na.w; 1:1Ax,'2ln<l'k ~taty.~·~yezuy <!>"'łaje ~<l z roku n.a N)k ooraz ba.r<ltie.j pękat.v i C{H'a.z ciekaW.SZ)'. W t.e-golN>C"ll!7ym,

bezradnych

W programach szkolnych figuruje przedm'.ot, zwany „zapraktycznymi". Przyjęciami
patrzmy się, na oo są wykorzystywane god!ziny lekc:i:jne,
JJ<C.:iwięoon€ temu przedm'.oto-

Ustalono i zakreślońo plonv dal.s.zej wspótp~acy na .r ok

Wprawdzie leży się jeszCY.te w podus>:cc, nie ma pojęcia o klo·
potach Sw1~ta, ale jest się przccie:t 700-tyslęczn:vm obywatelem
Łodzi! l\lo.1e dane personalne? Proszę bardzo: Roman Prencel,
kilka tyg~i, adres - ul. Obywatelska GG.
wiek -

było

ZAGRANICZNA TURYSTYKA

CAF

e

FrP11.

W An.om wszc~ętn kam•
zel>rania 8 milionów
paryie
podpisciw 7JOd apelem doma.oa.ir1c11m się tcup/acenia pr.zez
NRF ods.zkodowaii dla
rząd
bylych. więźniów
Polaków.
niemieckich obozów koncentror11jrwch.
Wśród okol.o stu doz.01'·
cń10 loncT1;i'is/;,iego Victoria and
A 1be1·t Museum jest 20 Polaków,

e

majstrują - no i tak czas le~
A w sumie ci.
)l!l'Ze'Zna-07")ne na te leke,ie są
w większ.ości wypad!ków go-d7lin.am~ str.aoonymi.
Bywa i tak, że w tych sa.w.kolach. w których
mych
lekcje i!.W . robót uplywają na
n iczym - w czasie zajęć pozalekcyjnych dzieci wYkonują
w św:etlicach prześliczne rzeczy. Uczą się haftować, 8ZYĆ
ubranka dla lalek, robią po-my.slow€ zabawki, lepią figurki !itp. Wynika z tego, że: po
1>ierwsz:e d!zieci. chcą i JMl'trauczyć

fią

pożyteC7loych

się

st\ w
<1soby, które mogli,
pra.wdrmwle
dzieci
A więc
pra.ktyc:nnych zajęć.
dlaczego - dlaczego nie dZ:eje slę to w czasie specjalnie
na to przeimacronym?
Trzeba dzieci uczyć rzeczy
p :aktycznych: szycia, ecrCJ'Wan ta, rtJ l>ienia na. drufa.ch, zai
oczek, prania
łapywani.a
nakrywacia. do
prasi>wa;nia,
gotowaI!ii.a,
stołu, spną.ta.nia,
usuwania p]a.m, reper.acjl kuchenek elC!<Jctryc:z.nycb itp„ itd.
porobót
częsc
Można
swięcic !Ila koJm.owy pa:pter,
plasi€linę i kaS<Ztany, «choć z
stykają si<; zanimi dzie<."i
zv.ryczaj już w przedszkolu),
ale główny ina·:::..ok t.rzeba położyć na to, oo się dziecku
w życiu naprawdę przyda.

r:w-crzy, a po d'l'U.gie S'llkołach
na,uczyć

beur.ldNie bęclrzAe wtedy
nyeh, nie nie umiejących mło
żun oraz m.ężów, którzy
nłe p1>ma,gają U!tI1Jie z tej ipiro-

dych

str j Pf"L.Y.CZY'IlY, że na ni·czym
sit: nie zna.ją. I nikomu n:e
będą p0trzebne jak;€Ś dodatkowe kurny _gio.;:poclar.stwa domo·wego, któr€ ludrz'.om 00roslym zajmują cZas kOIS'Z!.em
i1n.nyeh pra.c ezy Nn.rywek,
Najwyższa już pora, by o
tym wszy.stkim poważ.n:€ pomyśl€ć. Nasze życ;e nabraio
Ż€ w wielu
takiego tem9a,
dziedzipa:;h wymaga zasadn'czy ch reform. Postęp tec.hninowe
autorn.atyzacja,
=nY.
wynalazki i odkryc'.a - wszystko to .sp!«•W:a, Ż€ rozwój naszych dz:e<.'i na&tę.puje szybciej, niż rozwój ludzi ubi€glycl.1 pokoleń . Trzeba. w z:r<>?um!eć

pl'7.estarzałe

na.giąć

i

ramy na.ucZMllia do oboeenycb
P'ł>trz.eb!

Nasi nauczyctiele i wychowawcy, kt.órzy s.ami nieje::lino-kroinie odczuwają beuadn<QŚĆ
wobe:: najprostszych prac domowych, które :im p~zyjdzce
wy'rl:onać, a których n~e nau<:'7....<>no ich w szkole, na pewGono .s:ę ze mną zgodzą.
za.jęć prakty-cmych w
d7i'.11Y
szik<>!:ach . po<d.stawo'"''Y·Ch trzeba wypeJ'nić n.a.u.ką prawdziwie pl)fytoo:zmych zajęć. kt9re
naszym d:ziiecfo•n t w p•rzyszfośc.i D!ioesłycha.nie ulaiwią, życic.
ĄDA

JASKULSKA

Rozpoczęło się

.

.

sem1nanum

teatrów studenckich
Wczoraj r<XZpoczęło się w
3-d11iowe spotka.nie twór
ców i czlonków zespołów studenck'.ch teatrów dramaiycznych ze wszY15tkich środowi&i:
akademi<:Utic:h w kraju. Ka
spotkanie zjechały dwa najlepsze zespoły studencikie N
„Teatr R-07ill1ów" z
kraju Gdańska. i Studeneki Teatr Dra
Łodz.i

matyczny z P<JWJ.a.nia.

W c.zoraj uczestnicy reminar ium obejrzeli w 'l'eatrze Xowym przedstawlerue „Ciemi rozmaności kryją zfemię"
wiali z zespolem i kierownicartystycznym teatru.
twem
Program dzisiejszy obejmuje
referat na temat =woju studenolGch teatrów <ira.mat.ycznych w Po!s.::e. dysCnu;ję uczestnhków, oglądanie „Barbary Radziwiłłówny" oraz wyjutrzej
stęp „T€atru Rozmów",
sozy - rn. ill1. oglądanie „Kram.u
z p'.o.senkami",
Jak się dowiadujemy, „'l'catr
Rozmów" wystąpi jeszcze .,,,.
poniedzwlek w sali Łódzkiego
Domu Kultury ze sldada.nk!l
„Improwizacja" lub sztuką J.
P. Sartre'a „Przy drzwiach zam
szczegółów jednak:
knięlych",
dotyc.hoz.as nie ustalono.
(jb)
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Dla wygody klientów

Zupełnie

Zasadnicze zmiany

W tym roku ,.taniej"

żywe

jak

650 tysięcy złotych

opakowań towarów

*

wydała służba zdrowia
na przejazdy taksówkami

Futra i garnitury w antymolowych
workach z folii

Bielizna i trykotaże
* celofanowych

w

Ostatnio odbyło się lrolegium Wydziału Zdr·t>Wia pt>święc&ne
o-cenie dzia.łalno6ci
lmlumny transp·(}rtu.
Okazało
się,
że w
ciągu
trzech kwartałów br. auta sanitarne przejechaly blisko mi
lion 700 tyis. kilometrów, czyli o 160 tys. km więcej niż w
:roiku ubiegłym.
Pozwoli!o to
na zmniej.<:zenie
wyda.tków
związanych z przeja2'd:ami lekarzy i pif'l<;grriarek talkisówkami. O ile w roku ubieglyro
w tym samym okresie wydano
na ten cel 1.400 tys. zł, 0 tyle
w tym roku suma ta wyni<ASla
„tylko" 6-50 tys. złotyx::h.
Mimo trudności spowodowa
nych na ogół starym parkiem I
maszynowym, oceniono pracę
kolumny tranisp<>rtu pozytywnie. Jest nadzieja, że w przy
szłym roiku sytuacja
uJegm·~
znacznej poprawie.
Ostatnio
Łódź ot.I"zymala trzy dalsze samochody m:ll!ki „ 'Nillis", a jesz.cze w
tym r<l'ku dos.tanie
dwie „,Warszawy„ i prawdC<!:)()
<lob.nie jedną furgonetkę dla

torebkach

Pn:edsta.wiciele przemysłu lek kiego i handlu ustalili ostat.nio
na wSJ>Ólnej konferencji, że
wprowa.drone wstam~ Z<l6lld,nicze zmiany w zakresie transpoor tu i opakowa.11 odzieży, futer,
obu~ kO!llfekcji i 1raJ.anterlL
Od kilku lat handel domaga! się od za1k ladów przemysłu
lekkiego wprowadzenia opaikowań

trwałych,

zabezpie-."Zają

cych towary przed zniszczeniem. Ponieważ jednak zakła
dy „zasłaniały się'" brakiem
funduszów na te cele, a wszyst
kie t.owa:ry były „na gorąco"
bez klopotu s.przedawane - żą
dania handlu nie przyn<JISily
rezultatów.
Obecne porozumienie w sprawie po.prawy opa1kowań należy przede ws:zy.:>1;
kim zawdzięczać zmianom, jakie następują na rynku w
związku z większą podażą to-

wa.rów.

Ja.kich nowości

w zakresie
opatkowań należy się spodziewać~
Na „pierwszy ogień„ idą OIJ)akowaai.ia okryć, futer i
konfekcji, a więc towa:rów najdroższych. Randilmvcy ustahli
z przemysłem, że do tra111sportu tych t.owarów będą uQ:ywane lekkie i trwale skrzynie z

Co

słychać

na · budowie
Teatru Narodowego

płyt 11>pilśnionych.
rów, pła.sz,czy cz.y

10 gam.i.tu-

kostiumów
będzie można ulokować w t.akie.i skrzyni „na wisząco", na
ramiaczkach. Pojedyńcze ubiio
ry pa1k owa.ne mają być w w::n:
ki poli.styrenowe lub torby.
Futra będą pakowane w a111tymol01.ve worki z folii lub papieru, a :przewożone do m.'1.gazynów i sklepów w v.riklinowych k<>.>.-zach. Kołnierze futrz;me i 1isy będą zakłady przz
myslu .skórza111ego sprzedawały
w ka rtonowyC'h pudelkach i C':"!
lofanowych torebkach.

Po we;scm do tej sali czlowie k je st naprawdę
lomiony. Bo na dworze śnieg z de szcz em, zimno,
- pełno kwiatów. Goździki, róź e. st o;·czyki., iry su. chryzantemy, kwiaty jabłoni, migdalowca, kaczeńce, fi.alki ...
Czar pryska dopiero, kiedy któryś z kwiatów pową
chamy: ni.e posiadają one żadnego zapachu. Nie są to
bowiem kwiat11 stworzone przez naturę, lecz wulwnane
przez uczestniczki o"tatniego, drugiego z k olei. kurw wyrobu sztucznych lcwi.atów, zorganizowanego przez Zakład
Doslwnalenia Rzem·ioBla w Łodzi.

j

B!uz:ki da.m..•ikie. popel~nowe
meskie k01SZu!e i wszystkie try
kotaże ze 100-proc. wełny :zmaj
dą sie w sklep.ach za.J'.)akowane
w ton-by z folii . I.ub celofanu.
.Teżeli chodzi o obuwie, to
handel domaga sie od przemys«u wstąpienia tekturmvych pu
<lelek składarnvch - trwałymi
klejonymi, które mogłyby i w
gospodarstwach d ·omowy·:::h być
UŻY\V'a:ne do pn..echowywania
zaku;:>i<Ynych butów.
Wszystkie pończochv steelonowe są jut w sprzedaży w torehk.ach z folii. Pozostaje więo
wprowadzenie takioh samyoh
opalkowań skarpet
i pończoch
bawelnfa'llych.
Zgodnie z tym, oo ustalili
przedstawiciele
przemyis.łu
i
handlu, zaeadllrlcza poprawa w
zaik:resie ooakowań zacznie .się
już w n.ajbliż.s~h mdesiącach.
Pel:;ny program w tym zaJk.resie ma być zreal.:i:rowarny w cią
gu najbli:i.szych 3 lat, tyle czasu trzeba bowiem, aby uzyskać
od p:nzemy.slu chemicznego odpowiednie ilości folii, która hę
dzie poc:li.stawowym surowcem
do wyrobu opakowań.

Motna śmJało powledzlee, l:t
pierwszy etap robót budowndGZowJe gmachu Teatru Narcxlo
wego mają jut poo;a sobą. W
ubiegłym bowiem miesiącu zakończono ostatecznie stan surowy zamknięty - innymi sllO
wy: cały gmach Teatru Narodowego znajduje się Jut pod
dachem.
W tej chiwllill trowają prace wewn-t>rz gmaehu, w części zasce111IC1lllej. Prrepnow-a.Orz.a się tu ro
boty ty>nkamsikle orą Instalacyj
ne. I<nsta:luje solę m. 'lln. urną.cl.ze
inia wodin<>-<k..na~lzacyjale, centralnego ogiv.ewam1a oraz lcllmatyza.cyj:ne.
'Drttba borwiern wled'l:ieć, tt
część zasceniczna skł-ad·ająca 11lę
.:z szeregu pomles7Jozeń Pl'ZC"'l'l<lC·ZO
nyoh .n a pojedyncze l zbiorowe
Jeszcze dl}brze nie przebrzmiagarderoby, pracCYWlnie kra.Wiec- ły echa afery w łódzkiej „Kukukie, sa•le prób, bibliotekę, czytel
nię, itp. będzie
oddana do
użytku w I półr0C2JU 1959 roku.
Wówczas to Opera Łódzika bę
d.zie mogla j'llż korzystać z glina
k_siegarsklch
chu Teatru Narodowego, gd:ZJle
odb:vwać się będą próby.
Jaik się <lowiaclrujemy, rozpoczęto także roboty ZJiemne pny
budowie budyniku giospod=eKazimierz Kor;<0zowicz - „Trze
go.
cła rakieta". MON, zł 10. PCl'\Vlieść
J?tlerwsza premiera w Teatrze sensacyj.no-kryminalna, w której
Narodowym - o Ile OCZyWlścte ciekawie połą=ono tira,gitz,m z Jrobu<iowni·czowie dotrzymają ter- mi2lmem, niewtnn-e 2laba.wy w stra
m~nów robót odbędzie się w chy z prawdziwym me>rdel'IStwem
roku 1961. (J. Kr.)
i działalnością S2lpiegCJIWISU<
__ą_._ _

zl, a

dzą

się

"'OMIO•c„

go

-

Filmy zachodnia-niemieckie
(a przynajmniej te. lctóre do
nas przychodzą) nie grzeszą
przeladowantem
problemami,
nie pretendują też (chyba) do
miana arcydzieł kinematografii.
Są za to typowo rozrywkou;.e,
trochę z lezką, troche z uśmiechem. przeważnte z happy-endem t powodze.n lem u
publiczności. Być może m. in.

Od noweqo roku

„Piwnica 59"
wznawia działalność
K<>!io M!rośnllków Llteraituiry
Klubu „Pała·CYk" przy KŁ ZMS
wznawia d2lla.łaJ.ność Estrady Po
etycko-Satyryc2mej pod nauiwą

"~f~f~~o

młody łódZlici

ltteiraokie o.bjął
poeta Jerzy Waleń

czyk.
„PiM1'1'li.ca 59" poozukuje jeszcze
mllodych śpiew11Jków - aimart01r6w,
akompainiatorów,
recytartorów,
plastyków oraiz miloŚlllików tań
ca baletowego.
Zgłoszenia
przyjmuje kiero<Wnic1:wo Etrady w dniach 12 bm.
(godz.
17-19) t 13 bm. (gOO.rz.
15-17) ul. Piotrkowska 262.
(lg)

dlatego,
że naszej rodzimej
produkcji ten gatunek filmów
zupełnie nie wychodzi.
..Dama z perlami" jest filmem z
tej serii t przi;znać trzeba,
jednym z filmów lepszych.
Młody d11plomata,
któremu
przepowź.ada się świetną karierę. poślubia p·tosenkarke z
nocneao lokalu - Nic.ole. Kochają się t sa szczęśliwi aż
do chwili.
gdy na ltcutacH
obrazów uka.zuje się akt Nicole. namalowany 1;lrzez znanego malarza. któ„11 wi4ztal
ją t11lko jeden raz i to w teatrze. Oczuwiście skandal w
najwyższych
sferach, (]1'oźba
rozwodu . a jednocześnie. zakochany malarz walczu też o
swe prawo do szczęścia.
Ko110 wybierze Nicole? 0ka.zuje się, że popijając kwaśne mleko.
mając mnóstwo
fantazji, dowcipu i szczereqo uczuci.a można zdobyć najbardziej nieprzychylną kobietę.

W calo§ci - film sympatyczny, nieźle zagrany, o dość
dowcipnum dialogu i dobrej
muzyce jazzowej. No i całko
wicie W'IJpoczyn'froW'I/.
(WQj)
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Foto: L. Olejniczak

jak twier - - - - - - - - - - - - opłaciło ł

ukończyć. Dziś

cale wiązanki, b.ukietJL ślubne itd. I na p1erwsz~1 rzut

Szkoła

-

o 29

tys'·ęcy
I

o

dowolenie artustyczne. Wiele uczestniczek pierwszego
otrz11malo
dobrze
zatru.dnie.nie w .. CeWiele ::: osta.tniego
kursu - tet otrzymało enqagement w „Cepelii". Niektóre otrzymały zamówienie
na wu.konanie kwiatów dla
WarszawsTciej Operu .••
Wysta<Wtl kwiatów sztucznych, wylconanuch przez uczestniczki
kursu,
czy.nna ł
jest do soboty w godzinach ł
od 10 do 18, 10 sali ZDR.
ul. l,ąkowtJ 4.
(g)
NA ZDJĘCIU: jedna z u-

nadużycia

••Kamei••
już znowu
powiadomić

zmuszeni
naszych
czytelników o olbrzymim naduży
ciu - tym razem z branży handlowej. Fachowcy z władz śled
czych, prokuratorskich .i PIH oceniaJl\ tę malwersację jako
„bombę dużego kalibru".
Dowiadujemy się, że w sklepie „Kamea" (Piotrkowska 102)
handlujj\cym drobni\ galanterią,
upominkami, sztuczną biżuterią
itp. podległemu dyrekcji MHD
Użytki
Kulturalne wykryto
manko na około 300.000 zloty11h.
W tę olbrzymią aferę zamieszańych jest kilka, osób, w tym kierownik „Kamei".
wa.ł się magazyn przerzutowy i
wfaśnie tam kierownik dok(}nywał różnych
malwersacji towarowych, powodując tak olbrzy-

mie manko.
W związku· z wykryciem afery
aresztowano kilka osób.
Energiczne śledztwo w toku.
Ze względu na jego dobro nie
możemy
n,iawnić
wszystkich
szczegółów tego nadużycia.
(SK)

Dzlięk!i
staraniom Prezydiium DRN Widzew i PG!Plł'r
ciu ZSS 8a:.ałem oraz zaikła

w kiQS!ca<:h „Ruchu" zabiraw tych dln.1aoo ku;p.onów „Ku
kutecZJki". W '71W1ią2'Jku z tym na&! ceytellnlcy <Wwomią do redalkcjl, prosząc nie ty1ko o wyjaś
nie<nie a.I e i c kupony.
Kupooaimi n•!es.tety nie dysponujemy, na~miast chętnie słu
żymy wyjaśn<ieniem, UZY&kanym
z dyrekcji ,.KukułeclJki". W
kło

„Ku.kułeC!Zlka"

wyp.uś·ciła na ry•nek olwło 3 milionów ku.poinów ł wszyscy sądzi
11, że ilość ta w i'ttpe~n.ośct wystairozy do stycZJnla tj. do azasu
kiedy rostaną wprowa•dzome nowe, 3-o<ilciruk·owe kupony. 'l'ymczasem d.Z>:lęki
ZaQJOłYlegliwyun
gr.:>0210'1Il, którzy na W>SZelOC! wypa,de1k ZMllPartlrzYH się w więk
szą ilość kuponów. Z·aiboraildo ich
w lclo:ikach „Ruchu" na bleżącą
gre.
Zaa.laormowa'!la przeti:
k!csika-

rzy dyirelkcj-a

. , Ku!t:ułe1':!Z.~<i''

:vwiró

pospiesamie do Łódzkolej
;orukamn~ Aikoe;yde!llS'OIWei), ~
ciła

się

na scenie
Jak już
najl>1iżEoZY

in:flormcwJ'ali&my, "11
wtc'r ek, 16 bm. odb~
cizie się pramiera „Sµrze,daneJ
narzeczCl'nej" Smetai.>iy w Opene
Łód21kiej. TY'!Tl raa;em łodz.ial!'l 1e
oglądać będą widowisk!o k>OOIJlic1l
ne, lekkie, i:>arwne i zabawne.
Reali.zatorami opery są: Miec~Y"
sław WoJciechow-S'kli k·ieirnwllll
ctwo muzyczne, Anton•i Madaik -

lfll'

1n.socan1.zacja i

przy ul.
114-117

ArrmH

WZ<J<r<lO"\vy

S.a.le produkcyjne

C'UJkietniC2lej i p'eikJa,rniazej wyproduikowa1norrru przez uczniów. N:a miejscu
będzie
i

ryjnej,

Nareszcie

Romański.,

St.

artiru im.

Jaira.cza.

(woj.)

Spółdzielni int. Wróblewskiego nie \'l'Y'l'ÓŻ

Spółdzielnia powstał.a 15 Ji.;>-

ca 1938 r. i nosila nieco staro-

świecką nazwę „Nakładu Prze

głów„.

Produkowaili bowiem:

i czapki, i tka!n.iny na ubrania

i bambooze. W okresie okupacji żyj.a spółdzielnia ty1ko dwa
lata - '.38. 11. 1941 r. :rostata
rozwiazana i na jej miejsce u-tworzono p.rze&.o.iębior5two. Za_ra:z jednaik po okupacji (16. ti.
1045 r.) 8półdzi€'L."lia łączy się
z trzema innymi: Spółdz:ieL"l'ią
„M-0da'·, Robót Ręcznych in1°
Zoji Kosmodiem~.ań.skiej i .Bielimiarzy. W 19::.1 •· zmienia
staroś·1•;ieoką nazwę na: „Spół
dzielnię Pracy im. W. Wróblew'
skiego".
W tej chwili jubi1atka zatrudnia już 267 osób i składa
się z d:zialów: mas;z.yn workowych, s.anecZiko·w ych.
raszlowycll i szwalni oraz posiada
ło S<ię o niej,
że ma szerokie
7 punktów usług.owych, które
„Zonaje<mości" i dzdęki. nim moszyją bieliznę, robią swetry, re
że
zaJ:anwić
wiele brudnych
spraw. Mies.zkamiie jej C·dwiedeaperują odzież, a nawet... laP'ią
ło więc spa.ro J.nteresantów. Jeoc:z.ka w pończochach. W bież.
clo:'i prosili ją o napilSanie poda-1 roku uruchomiono produkcję
nia w sprMvie przepror>Nadlzenria
tzw. dzianiny bai·ankowej (sluremc-ntu, drud.zy - o zalatwieży on.a do rękaw:c, bucików i
niie m.ies-zikania, jeszcze inni o
pomoc w sprawie przyznarua ren
konfekcji dziecięcej). Baranty. Byli również j tacy, któ.rym
kowa tkanina jest P'OISZUkiwana
„~·.szystikio mogąca" Pietrrzark o„
nie tylko na ryn:.11:u krajowym
b1ecywala zalat-;.n!=ie iCT!nałl!loś
ale i za.granicznym, Obec-n:e
ci w ZJwią:ziku z wyj a·Zldem do
Sta1nów Zjeclmo•CZJOnych.
n:p. trwają pertraktacje w .spra.
Helena Plie•trzalk nJ,k;on:m :nic.ze
·wie jej eksportu do Norwegii.
go nie odmaiwiala. Wpros-t P'l1Ze
Dla ucz,czenia III Zjazdu Parc!wnie. Podnosiła swój „a·Uit<>rytii,
8półdzielnia
uruchamia
tet" PC>W<>ływa.n.iem się na ;o-maprzed terminem własną przę
j e>mo$ci z przeds-ta.wLcielami rzą
ciJu i wla.dz Łodzi.
dzalnię, która przyniesie 3 ml.ni
Helenie Pietrza.k, która obeczłotych <JIS2lC'zędncGCi rocznie onie przebyWa w a.resZJClie, udoraz dział ma.szyn o.~nowowy.cl'I.
wociJnio111Jo już 5 teg 0 rodzaj.u oi żakaroowych. W br. spół
szustw. Wl!a.dze śledcze p.rzypudzielnia wlożvla około 2 mln.
szczają jedmak, że dokona·ła tch
2naczmie więcej. W .zwiąrzJku z
złotych w adaptację sal pracotym o:;io by, które wiedzą coi>kolwniczych i budowę urządzeń
wiek o SZJk•CXll.iwej dzlała>lmcścf.
mających na celu poprawę wa·
Heleny Pietrzaik, proStWl!le sa o
ruruków pracy robomLków. W
zawiadomleruie prowadzącej śle
przyszłym raku przewiduje sil:
dv!1wo Prokuraitwry Polesie (ul.
Gdańsika 107 p,okój 4) (st)
wzrost wartości pro<lttkcji spól
d:ZJielni z 25 mln. zI do 31 mln•
z!. Wart0 jes2lcz,e ws]J-O!mn:eć,
że Spó1dzielnia Wróblewsikiego
jest 2lilana nie tylko w Łodzi.
W ciągu ootatnich ikil:ku miesięcy zwiedziły ją delegac-je :t
NRD, NRł', Austrii, Jugostaiłeracko-dyskusviny
wii i Zwią,z:lm l{adzieok:iego.
D.ziś w K1ubie MPiK (Plotnkow
Na uroczystość jubile~
ska 86) odbęd• Zi·e się wieczór l1wą, która odbędzie się w d1111u
teraoko-dySkusyji!1y.
z @rupy lJitera<tów waxsziawdzhs.iej.szym za.prosrono m. i.n.
skitch „ Wo;:1pól•czeS'llość"
udrbiat
Drezesa CZSp l:lohdan&
WE>ZJmą: Amd·rae;i Bry.cht, StailllTrąmpczyńsk<iego
i przeW'<J<in.'.sław Orochiooviak, Romall1 S!iliwloczącego Komitetu Drobnej W
nik.
twórcz.ośc.i .A, żebrowsk1e
P oc zątek
o ~ 19, :Wstęp

internat dom/

dla naiuczydeli.

T.

,,Sprzeda.ina n.arz.eC7XJll'la" gt"aiti•
bęcLzie we wt<>r.ki, na se.en.ie Te-

tak sa.mo piln.ie pracują mwaez ki. A mimo ło jest ooś, co w~;
różnia Spółdzielnię Wróblewski eg-0 oo :inrnYch.
Tym „czyros
Jest: 20 lat jej tstnieniia.

z

branży gairmaże

Wodzyń:sk:i,

SZymonia•k.

Dia,ją się niczym g,rozególnym.
Setki pod-obnych znajduje się na
terenie Łodzi
i kra,ju.
Ta.k sa.mo JM)ChylaJą, się nad kreslllV'
mi pra,cownicy, terkoeZĄ mas.zy ny - wypu.s:zc:7.a.jąc setki k"'l<,..
rowyeh BWeterków, bad"wnycb tka.n.in. pończoszek i śpi>CSŁkóW,

ŻYWozo-handlowe).
Znajdą
tam m. in. pomies~eni.e pra

cow.nie i siklep

kow.Eka, M. NaiPkiewiicz, D. PrU-

ska, R. Spy.chal.ski, I. Mhlrnlllll,
T. Gawrofwk.i, R. NowalJińSlk.i, J.

łódzkiej spółdzielni pracy

ro'b&t

do zagoopoda-

rowaini;a ~renu. ~~oia ta o
kubatlll"Ze około 29 tys. m.
sześć.
będ21ie pierwszą tego
typu w Polsce ri; połąc.ronym
nauczaniem podstawoWym i
za.wOdowym (technikum spo

a:rtylrułiami

Ewa SO

Jubileusz najstarszej

Czerwonej

wykonawca

przystąpił już

reżyseri:a,

boltowa scenografia, Fell'lal
Pa·rinell - choreografia.
w obsi.dz.ie premierowej w~
stąpią: W. Kuźmińska, I. Strzal-

12 odbędzie
wmurowania
aktu erekcyjnego (ab)

re pa•rtycypują ' w lkos'Ztach
budlowy, na,stąpi4ia szyhk;a re
ali2'Jacja projektu.. Na placu

Teałru

im. Jaracza

D7liś o godz.
się uroczystość

dów pracy na Widrzewie, któ-

m )'l'>lów Chałup1nicey<.-h „.
Jej
pierwsi założydeJe to inż. E.
Dębowis.'ki, J. Langoier i J . .Pawlitk. W chwHi pawstarua _:,;.
liczyła ona 10 czlainków, którzy, mimo że nie p~!Sliad'1li p'.erw
szej jaikośc:i sprzętu ani surowca, po.sta'W'ili sobie za zadanie
ubrać klientów „od stóp do

Mlt o ,,znajomościach''
rozwiała prokuratura

OSIZluści
:mają swoją
sta1rą, wypróbowa•ną metodę dz'ia
łania. PowoŁują się na znajomcś
• ci, piszą podania, sl"J"Nem
kombinują i kręcą
lle się da.

WszY'S(?y

Oczy.wilście,

w

jmię

.za.,sa.dy ,„n.ie

za darmo'', pobierają od swoich
kbientów odp<>w'iednie s.umy pie
niędizy.

Ostabnfo gll"Q<OO OS2lustów poo Helenę Pie,trzalk
(zam. ul. Kostki Na'.Piers·kie.go
25.a), której jedynym ŹTódłem utrzy.mamia były różnego N>dzaju
OSillukańcze transakcje.
Helena Pietrzak była pe1:S'Oll1ą
zna•ną w sw:ojej clzielniJcy. MÓIWi
w.iększybo się

Premia za listopad

~isit>opada

„Sprzedana
narzeczona"

wmurowanie aktu erekcyjnego

Brak kuponów

końou

"""""................................"'...............

Dla
uczczenia
Tysią.ele cia Państwa Polskieg-0 na jednym z zebrań Dzielnicowe g-0 Ko.mitetu Frontu Jedności
Narodu na Widzewie wysunię l.-0 projekt wybudow·a .nia szkoły - pomnika Tysiąclecia.

i

teczce", a

Komitet organizacyjny SpoKomitetu do Walki z
zawiadamia. że z przy
czyn od niego niezależnych
akademia z okazji 50-lec.ia wal
ki z gruźlicą w Lod'.41 odbę
dzie się w d.n lu 21 grudnia, o
godz. 12 w sali Prezydium RN
m. Łodzi, a nic w dniu 14 bm.

ma kUbat ur y
if.

Nie julro
lecz 2t hm

łecznego
Gruźlicą

Nauczan1·e podstawo ~lf 0- "8'110„owe
!I

~:~i :~r ~tk~;:~~:Eeq~~.~ Dziś

jesteśmy

-

na Widzewie

~omnik

LiCZ1

na oot.ację Min. z,dro
wia, na zakup wozów OI"az na
n ieo-dplatny
przydział
kilkU
sa.ni:t.arek.
,Ck)

każda

Przy sklepie „Kamea" znajdo-

,,Dama z perlami 11

jabłoni.

wab , płótno, masy pla~tyc~-ł
ne itp. - wuczarowac nie
tylko dowolny kwiat, lecz

łódzkiej

na polkach

naprawdę uczestniczki

czestniczr.k kursu
na Combrzyńslca z

z nich potrafi z ta~ich martw11ch surowców, Jak: ;ed- ~

Olbrzymie
w

Kurs ten skoiiczyly 32 kobiety z naszego miasta i
województwa.
Kurs trwał
trzy miesiące , koszt.owal 370

Stacji Krwiodawstw.a.
s:ę także

o wydrukO<Wanie nowej porcji.
JeśLi dru1kam'ia zidąży, to kupony te zmajdą się w sprz·edaży
jeSZJcze dziś w tych kioskach, k.tó
re p·tizyjmujf, w s0<boty odcink·i do
godz. 11. Jeśli nie, to wszyscy,
sięgając•r po
glów;ną
wygraną
muszą poczekać
do przyszłe.go
tygodnia. MJ.ejmy nad2lleję, że
pół
miHon.a zaczeka na :nlch
przez te sie:Jem <lin!. (h)

* * *

Pnz:y okaizd'l ~oI'ffiJUjemy, że
kolejne 87 cotygod1n.i0<we losowa
nie LGL „Kukule,c.zika" odbęcl.z1e
się w dlniu 14 grudirula br. o g;odZJinrie 11 w MrodlZJleżowym Domu K;ul tuory w Ł0<d-z.l ul. Moniusz
ki 4a.
w wytej podanym miejscu
czasie zostanie wylosowana gra
premłowa z listopada br„ której
uczestnicy będą uprawnieni do
wzięoia udz'iału
w rozlosowaniu!
miesię~ych
nagród
rzeczoJV;fCh.

0

0

Wieczór

I

tw-Oll1ni~

1

:r

go,

I. Jl.o

SAMOCllOD „DKW'' ~
karoseria, ogumieru.e,
z dopłatą n.a In·
„DKWu, na1wet
zdeloompJ.etowany. Pmybyszewski.ego 253, telefJon
421-46
24895 G
DWIE maszyiny ko1loinowe
jednogłO'Wicowe 48 gg do
wyro<bu kirysaitałetk sprzedam.
Grabowa 12 m. 53
()d godz. 19
25002 G
RADIO „Strad.ivarius" no
we sprzedam Sieradrowskieg<o 67a (Jul<i:a1nów). Cały dzień
25099 G
DZIEWIARSKIE n01Woca:e

wa
--------------------------------------------------------------------lV~ TBLEPONY
GARNIZONOWY
KLUB
ny

:~ro; Młllcyjne
Straż

„„

~n" naiz,oe~

01

rc1ornvr;

~-F~~~.~~:i~~~US"i!i~:i:.~!

p!t:1:i'owe •g:·4ł
:IQ,
•
E; 11''1" •
g. 18, 20 „Rozwód" Miejska MO 2D2·22
do2lW. od lait 12
„~rom.
YW p
t. y -k.
DKM (Nawrot 27) „Popiół
• ogo """'
333-33 MUZEUM SZTUKI (W1ęe- doZlW. od lat 16 g. 1S.ł5, 1 diament" d07lW. od lat
l>ryw. Pogot. Dziec. ~~=~~ ~15 ego 36) czymie g. 18. 20.15
18 g, 17, 19.15
....SOJUSZ (II - Nowe Złot uwaga! Repertuar !!'PO·
:f. •
no) „Ogn.iste wiorsty" rządzono na podstawie
)I
PALMIARNIA - czynna doZJW. od lat 14 g. 17, 19 komunikatu Okręgoweg. ~15.
STUDIO (III - Bys'1lr.Zy- go ZM"zadu Kin
TEATR NOWY (Wlęok.o<w
oka 7-9) „Kochankowie
* :[. *
Sk1ego Ui) g. 15.30 „Bar
z Werony" do'llw. od lat Przedsprzedaz biletów na
bara Radzlwiłłówna" g.
18 g. 17.15, 19.30
z dni naprzód do kin:
.,, 19.!S „Dom kobiet"
(W naiwiasaeh podajemy STYLOWY (I - KilJińskle „Bałtyk"
„Polonia",
~EATR 7.15 (TlraJUgut!ta 1)
kategorie k>in)
go 123) „Wakacje z gang „Wisła",
„Włókniarz",
g, 16 Baj·ka pt. „Tajem- ADRIA (II _ Piotrlrow- sterem" do.zw. od lat 12 „Wolność" - w Ośrod
nlca starej wierzby"
ska 150) „żołnierz królo g. 16, 18, 20
ku Usług
Filmowych,
OPERETKA (Piotrkowska wej Madagaskaru" _ SWIT (Il - Bałucki Ry- ul. Wigury ł W godz.
~r 243) g. 19.15 „Krysia
dOlllW. od lat 18 g. 15 .45 , nek) „Na plaży" dozw. 12-16
'rE eśnlczanka"
18, 20. 15
od lat 18 g. 15.45, 18,
"' :f. •
(~TR
IM. JAR.ACZ~ BAVfYK (premierowe 20.15
zoo - ci;y1rnne g. !>-16.
. Jara.cza 27) g. la Narutowicza 20) Kapral TATRY (II - Sienklewi„MaJątek albo Imię", z Madagaskaru"" dozw
cza 40) „Kalosze szczęśgt. 19 „Lekkomyślna sio od lat 14 g 10 12 14 · cia" doi:w. od lat 16 g.
8 ra"
• ·
• • • 15.45, 18, 20.1.s
uPlNOKIO"
(Kopernl.ka lG. 18, 20
.
,
PiotrkoWSlka 165, Narunr 16) g 17 Krzesiwo" DWORCOWE (II - Dw. WISŁA
(prem.erowe - t0twioe.za 6 RzgOIW\Slka 51
„ARLEKIN" '(wólczańska Ka·J;!stki) „Podwodne.~ia Tuw~?11a l) „Dama z per Wlęckow;kiego 2.l., Kairo~
nr 5) g. 17 „Niezwykły zd?„, „Cyrk nle<lzw~e- łam1
d()Z>W: od lat 16 lewsika 48 , przybys.zew'\VYnalazek prof. Orzesz- dzi ,: „Niebo czy pie- g. 9·30 • }1. 1•• 14• 16 ·15 • sikiego 41, Limanowstkieka"
k_ło
g. 10, 11, 12, 13, 14, 18.30, 20.4a
go 80 .
'tl·;ATn. MŁODEGO WI· la, 16, 171. 111, 19, 20, 21. Wt.OKNIARZ (premierol>ZA (Moniuszki nr 4a) ŁA.CZNOS\; (II - Jó:ze- we - Próchnika nr 16) AS_ Al. Ko~iuszkl ł8
g. is. 30 , 19 .30 ,.Intryga fow" 43) „French Can- „Winna" do'llw. od lat la pełm stale dyzury nocne
naprędce".
~:n
d.a7lw. cxi lat 18 g.
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20
TEATR
POWSZECHNY GDYNIA _ remomt
WOLNOSC
(premierowe
DY~URY SZPITALI
(Obr. staltngradu nr 21)
- Prvbys.zewskiego 16)
Połoznlctwo Szpital
g. 15.30 „Pamiętnik An- MŁODA GWARDI.A ITT
„Stewardessy" dozw. od K!inic2lny Im. Curie-Skłony Frank",
g. 19.30 _
Zielona 2) „„Dziewczęta lat 18 g. 10, 12, 14, 16, 18 dowskiej, ul. Curle-Skło
„ij;rólowa przedmieścia" z Florencji
doxw. od 20
dowsklej 15 - Chojny I
1'EĄTR ZIEMI
ŁODZ· lat 18 g . 9.30, 11.45, 14, ZACHĘTA (Il - Zglers.ka Ruda, Szpital Im. dr łI,
Knu (Ko.pemtka nr 8) 16.15, 18.30, 20.45 . .
nr 26) „Winowajca nie- Wolf,
ul. . Łagiewnicka
niec
MUZA CU - Pab1ainicika znany" dozw 0 d 1 t 16 34-36 Widzew. Starozyinny.
173) „Gct'w~" do·zw.
~ 10 12
·
a
miejska Sródmicście Szp
OPERA
(Więckowskiego od la;t 18 ·g. 15.45, 18, :';~ z' do'ml4, „Dzlewczy lm dr' H
Jordan~ ul·
0
15) l\ieczynna
20.15
go" Clozw. u 0 g fa\a'l~z~~ Pr.zyrodnic~a 7.9 - 'Ba~
PIONIER (Il - Franclsz- 16 18 20
!uty, Szpital Im. MaduroQ
l(.ańslca 31) „Pilot odrzu- OD~A ' (P
dz in·
) wicza, ul. Krzemieniecka
towców" do.zw. od lat 12
rzę a iaina 68 nr 5 - Polesie
FILHARMONIA (N
t
16 18 M
g. 17 „Chłopice z guta.
airu 0 g.
• • ""
perki" g l' A ·
1
Chirurgia•
Szpital Im
~icza ~O) Sg. ~9.30, XVI POLONIA - remont
wśród' gan~st'er~~.~sz~a N. Barlickiego, ul. Kop:
l)~~:uje y~~~~zn:lt;: POKÓJ (II - K.a~imiema doz.w. od lat 18
Cit1skiego 22.
sewetter. Solistka, Ma- nr .~> „Mord w Berll- POPULARNE (Ir - ogro Interna: Szpital Im. ~r
ria Wiłkomirska.
nie dOZJW. od la.t 16 g. dowa 18) „Ryszard III" P}rogiowa, ul. WóJ.c.zan16, 18, 20
doz:w . od lait 16 g. 15, ska 195.
l MAJA (II - KU!ński~17.31>,. 19.15
Laryngologla: SZp. lm.
go 178) „Helena i męz- PRZEDWIOSNIE CI _ że dr Pllrogowa, ul. Wól,czań
lłUZEUM ARCHEOLOGI
czyźn!" d07lW. od lat 18
romskieg<:> 76) „Wyzna- ska 1!15.
CZNE I ETNOGRAFICZ g. 15. 30, 17 ·45, 20
nia hochsztaplera. Felik- Okulistyka: Szpital lm.
NE ~!. Wolności 14) - RO~A (II - i;;zgowsik~ 84) sa ICrulla" dozw. od lat N . Barlickiego, ul. KopCJ:yinJne g. 10-16
„Cichy Don
r sena lS, g. 15.30, 17.45, 20 .15 ci11s.kiego 22.
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Dyz.· ury aptek

K NCE RTV

IUIJZEA

SWIADOME60 MAGIERZYŃSTWA
pokój 21
czynna codziennie

14, 16 -

18

wed.hug koJejza.mówleń.
Na.utka
oraz pra:ca zapeiw1I1i0o11a.
Wwe1kie częśc.i wymieniam. NaW1rot 38-b-J, godz~ny l&-12, 16--18 tylko
w niedzielę
25084 G
2 - KROSN.'...JedW&bnlc.ze
„Didf!risch" n.a chodzie
spr.zedann. Tel. 535-19
MOTOCYKL „Jawa 250"
1958 r. S!Pl1Zedam lub zamienię za dopła.tą na samochód maliolitrażoiwy.
Tel. 366·77
2.5024 G
ności

I

POKOJ~

I

HADKWAS.OTĘ

tE'C:ZY

,

NOWEGU NUMERU ,,OD Gl OSO 1

'S-K UT EC Z Nft

11

z pierwszym kuponem
największego konkursu sezonu·
może to właśnie
w

iy:v.~~c;skursie

MIESZKAtUE
~

Uroczyste rozdanie dyplomó\v
ltckt.Ta.t Akademii MedycZl1ej w Łodzi

'.Podaje do wiadomo.ści, że w dniu 17 grudnia
1958 roiku odbędzie się uroczyste !'Ozdanie
rj'YPlcimów absolwentom Wydxiaolu Letkarshle~ Aikadoem!Ji MedyczneJ. w Łodizi w sali wyadowej przy ul. Sterlmg,a 1-3 o godz. 13..

~~~~~~~~~·~~~~~~~~

(PRACOWNICY POSZUKIWANI

Ili

!1r(ĄC:z~

na krosina angielskie drab!nkowe,
ł>aI~ec1enia.rki,
pomoc prządek, obciąga.czki,
Szk ezy, Pom. palaczy, sprzątaczkę do przedt>r~ 0 1.a, uczennice powyżej lat 16 na tkalnię i
ty Eldzalnię, pomoc murarza - zatrudnią na-

ł~htniast Za.kłady Przemysłu Bawełnianego
b~· St, Okrzei w Łodzi, ul. Kilińskiego 228.

~tra.mwajami 1, 3, 4 . 5, 21, 22.

n-i~Ączy (.d) na

krosna angielskie,

prządki

na
lki ~X:Y obrączikowe, ~rrecion!a.rki, pomagacz
Ili' . c1ągac2lk.i, prrewiJaczkri., uczennice na tik.al
1 ~rz~zalnię, śrnbowników na
przędza.I
do Wozkową. mistrzów tkackich, dooorców
łli.a <l<:ia!u gospodarcz.ego 1 służby dozorowaBlu ń..atrudnią natychmiast Zakła.cly Przemyclzi
a.wełnianego im. St. Kunickiego w Ło
je ~· Żcromsli;iego 133. Zgłoszenia przyjmu~ ł.'ersonalny,
8374 - K

ni:

d

~C1ll1'TIKA-.elektryka
0(:1

ez 11

z

kilkuleitnią

praikty-

.°'l ow1ednimi kwalifitkiacjaimi 7Jaitrudni

~1 a

1 stycmi:a 1959 r. w Dziale Mecba.ninwestycyjnym Rejon Przemysłu Le~0f!> W Łodzi, ul. Zachodni1a 105. Zgłoszenia
J.n~~;ę i:rzyjmuje kierownik dzi-ału mech.13 W YCYJnego R.P.L. w g<0dtzi.nacll od 10 do
• ait"U!niki do omówienlia;
8377-;K
śne

Pieniężnej

--wiElKOPOLSKA
--!
.-

z

PRODUKTOW ZIELARSKICH
w POZNANIU., ul. Towarowa 51
jedy.ny państwowy długoletni producent es•encji iairomatyC2nyoh wys-Olk<0Jro11oe:ntrowanych i wyłącZIIly dostawca dla przemys·Łu cukńemiczego i kOl!lcentr.aitów SJ>Ożywczych, może od„
stą,i;·ić llliewi,eliki·e nadwyiJki
produ:kcji ponadplanowej dla
pr:remys~u terenowego i spółd?Jielczego o smakach:

nieklrę)J'Ują

agrest.owym, anana.s-0wym, a.nyżowym, arakowYJn, ba·
nanowym, brroskwiniowym, cyt.rynowym. eukaJip1usowym, gruS"Z;kowy;,a, kawowYID, malinowym, manda·
rynl1:owym, ma.raskinowym, migdałowym, miodowym,
Jabłloowyrn, morelowym, marzynkowym, orzecho-wym,
pistao.towym, poma.rańcrowym, porzeczkowym, puziomkow-ym, rumowym. śliwkowym, śmietankowym, trusk:nvkoWYJD, waniliowym, wiśniowym, żurawinowym.

do aTOma.ty:wwaniia cUlkierJ;:ów, pomad cuiki·erniczych. czekolady, pi•eczywa cukierniczego, budyni,, k'iisieli, wód gazowych i iln.nych axtyikułów spożywczych.

Moc a.romatyz;acji w elabo.racji na z;mmo na 50 proc. ro1Z1tworze OUJkru w gir.ani.cach od 100 do 120 g w priJeliczeniu
na 100 :kg cuik,ru.
Oferow.aine dlO sir-rzedaży esenc.i•e spożywcze wyso1k0Jrnncentrowiane odpowiadają wymaganiom resortowej uo.rmy Min.
Przem. Spoż . i Stkupu z x. 1958 L-242 g.

PRAGA

1

tabletkach - do nabycia w aotekacb!

Spóld:t. Pracy'F3rmacel.!lyczno-Chem1c:tn~
„ZIQLOL.E.K", Poznań, Garbary lli.

rlr.l:"ll:-0-----------------·•1
OGloszEłłlA DROBNE
~I
;,;,;---·----------------.1.u..

INIERUGHOMOSGI I

PLASZCZYKI z.imowe dziewczęce 1 chłopięce od
5 do 12 lat kupisz w pra,
cowni Piotrkowska 84 (w
pcdwórzu)
24598

LUSTRA i półeez;kd łaDOMEK jednorodzinny .z z!Emlrowe,
w:leszaki do
placem w Zd:uńs.kliej wo- ręcwi•ków, papieru toale
li kupię. Oferty pisemne towego, żyrandole, upo.,25005" Biuro OgŁos.zeń. minki gwla2ldkowe w w.iel
Piotrlmws.ka 96
25006 G kim wyboorze pole-oo firDOMEK-komfortowy-trzy ma
Roman LinJcows·ki,
i<Lbowy z l:>udyn.lciem p<r.ze Piotrka~ka 120
mysrowym wołny za 350
dziie:vliarską
tys.
zJ:oty-ch 0<kazyj1nie MASZYNĘ
sprzedam. Ma11c!Jn.a 15 m. metalową dwu.J>lytową la of1cyna
251{)3 G S>przeciam. Fabryci..na 19a,
m. 3 teł. 406-02
DOMEK-jedln•O'l"OOZi.rnny-=:
2 p0tkoje, kuchnia i we- SIPAWARKĘ trains:fo·rnnaranda sprzedam. Mles21ka torO'Wą nową okazyj111ie
nie wolne. Nowe Zlotno sprzedam. WiaoomoM Zbo
gniew Kieirsam.iewski
ul. Naipoleońsika 2a
Głowno ul. Targ\O'Wa 17
SAMOCHOD osobowy po
remoncie s.przecla.m ta.nio
Łódź, Pi•otrkowS<ka 73
WOZEK i:Wiecięcy głęboki czeS1kli sprzedam. Więc
PIANINO 1"1'.zyż.owe czair kows.kiego 69-6
ne, płyta me-tałowa pilnie
&przeela•m. l.JiimaQ~owstkie- PIANINO cza1,ne k•rzyżogo 43-l 3 Kubs
we w ba.rdzo dobrym sta
MASZYNY
dziewiars.kie nie do spr.zedainilia. Tel.
(swetrówki)
sprzedamy 2_1B.:85_od_giod~!t:-20_ _
każdą ilość. dla ins1ytucji MOTOROWER moal1ki Sim
pailstwowych i osób pry- son SIJ!'m:edam. Ul. Rewowatnych. Wiadomość Zie- lucj<1 1905 r. 38-17
!ona 7-19 godz. 14-1_8_ _ SAMOCHOD
M ! i "
"
OS'<'W cz
CZARNĄ krepę i inne z stairy tyip sprzedam. Łódź
pacziki "PKO spr;zedam. - Ruda,_ ul._ Finainoowa _15
Tel. 32o-37
24796 G LISY piesaki s•reb,me, pia
ŁO.-.ECZKO dziecięce meltynowe,
norki S.tainda.rt
ta·1owe z ma~era·cem sprze ciemne siprwdam blllr<l'zo
dam. Nawrot 38-b·-3 go- tanio W'iśn!iews1k!, Poonańdizi!na ~-~
~ J:O' ~odo•lany, Zakopiańsikł ~

LEKARSKIE

I

'----------

Dr NITECKI specjallsta
skórne, weneryczine, moc.zopł7iowe 16-18, przepro
wadz1ł się Kilińskiego 82
(róg Tuwima)
Dr MARKIEWICZ specjalis-ta chorób skórnych, we
nerycznych, moezopłciol:VYCh_Piotrkow_ka_!!l9-6 _
PIĘC PIĄTEK (tel. 555-55)
Prywatne Pogotowie Lekarzy Specjalistów o każdej porze załatwia wizyty
domowe. Do d~ecl wyjeżdżamy natychmiast
Dr Jadwiga
ANFORO·
WICZ, skórne, weneryczne, kobiece 15.30-19, Próchnika 8
24271 g
CHOREMU DZIECKU O
każdej por.ze
udzieli pomocy Prywatne Pogotowie D2lieclęce. Tel. 300-00
Dr REICHER specjalista
chorób
wenerycznych,
. skórnych 8-9, 16-19, ul.

Cena. Za 1 kg

w

zależności od
zł

I

asortymellJtu od zł 263 de

580.

Zapotl'zebowallli:a przyjmuje dział zbytu dio dniia. 28 grudnia
1958 reilru.
8406-K

·--------------------°"------------

KURSY: artystyC2lt\ego ma
!owania na tkaninach, ha:f
tu masa:ynowego, kapelusznktwa, bieliżnfa.rstwa
organizµje Zakład Dosko-

DWIE MASZYNY OVERLOCI{ a-HHKOWE

oraz

jedną ma~ę dziurkarkę

automat

zakupi natychmiast

~i~i1~ ~:i~f1: ~le~~

289-05
8288 k
Spółdzielnia. Inwalidów im. B.W.R.
KURSY przyśpte~z<l'll~ mo
Łooź, ul. Sienkiewie7.a 78-80.
ta<:yklowe
I
samocho- ' Oferity !kierować telefonicznie 201-62 lub
nowo-motocyklowe orgamzuje LPZ Klub Motoro·
344-00.
wy. Rozpoczęcie kursów
w pierwszych dniach stycznia 1959 roku.
Zapisy
przyjmuje
Łódzki Klub
IJNiE~' aż11.11 & SIĘ
Motorowy LPŻ, Piot.rkow
9V l1l
l„ Ra.
s.ka 125, tel. 367·57
ZAGUBIONĄ PIBCZĄTKĘ
KURS haftu maszynowe·
b
· ·
p
go TKWP. Zapisy sekreta
o rzm1.enJJU „ aństivowe Przedsiębiorstwo
r!at S1lkoły
Odzieżowej,
„Konsumy" Wa Łodzi, Bufet nr 27".
Wróblewskiego 15 (wej- ,,__ _ _ _ _ _

l

ście od Żeromskiego)
piętro,

pokój 206,

8-17

..i:;...-------------.!

II

godz.
7748 g

BIAŁOSTOCKIE

ICURS d~lewlaTstwa maszynowego, kurs malowania na tkaninach TKWP.
Zapisy sekretM"iat kursu,
Żeromskiego 115, pokój 20,
cod'lli.e.nnie g-Od.z. ~17

I

Ro·z·NE .

ZAKŁADY

I

P~zemysłu

w

,__ _ _ _ _ _ _ __,

PiotrkO'Wska
14 tel. 3 •
PIĘC TROJEK
S'Uknlę ślubną,
33 33 P~ĘKNĄ
natychmiast
wizyty do- wieczorową. wypożyc.zys.z
mowe lekarzy specjall- ta.ni o. 22 Ll.pca 10
24125
stów również dziecięcych GARBUJĘ, fa.rbuję, strzy
całą dobę
24670 gę, uszdaclletn.ia.m Skóry
barainie i wsa:ystkie inne
skóry futet'loowe. Gairbowanie lisów - osiem dJni.
Zyg.llryd K<>paozewski Słupca,
Warszaw~ka
32
- - - - · - - - - - - " (woj. poamańs.kie) 23892 G
KURSY samochodowe
UWAGA! Pogoton.V'ie RaamatoTSkie I za.wodowe diiate•leiwizyjne „Promień"
kat. I, II, III przedpolu- pnzyj.muje zgłoszeruia na
dniowe
1
wieczorowe .naiprawę
raicldoteaewizoTKWP. Zaiptsy i inform.a rów, a.nten przy ul. Pio'1lrcje Tuwima 15 godz . 8-20 kOWS1kiej 67 lub telefoin.icz
tel. 297-48. R=poczęcie nie 301-23, 305-15
kur51l ka~. II 17. XII„ ZAKOPANE! --'-Pe-ns:i-·on_a_t
kat. III i amabo•rskle dn . „J3$1la Pa<ni" ul. Do Sko2 I. 59 r.
8376 k czni 4-b, tel. 11-37 p<>koKURSY kroju
szy~la je z oałaclizierunym utrzyprowadzą
ora!l:
zapisy ma1rriem śniadania przyjmują Ośrodki Szko obiady - lrolacje
lenia. Zak~adu Do~k~>nale- FRYzJERdamski
„zenia Rzem10sła Łodz, ul. non" a: Piotrkowskiej 7
Piotrkowska 69 I Przyby- pracuje obecnie ul. zacho
szewskiego 12
8285 k dnia 71
24784 G
KURSY
przygotowującP DZIEWIAR~nające.1
do egzamlnu czeladni<;z~- pracę •ta maszyn;e „Ra.pigo w zawodach rze~m- dex Ua\iweirsaJ" lub !inmej
czym? cukierniczy~, ft Y'.l· nowoCiZes<nej dJwi.upłytiowej
jerskim,
fotograficznym natychmiast dam korzyorganizuje Zakład Dosk~- s1lną pl'acę'.
Wiadomość
nalenla Rzemiosła Łódz, Nawrot 38-b m . 3 tyhko
ul. Łąkowa 4
nied7Jle.Ia godali111.y 10-12,
UWAGA k.pwcyl Zakład 16-18
24870 G
Doskonalenia
Rzemiosła ADIUNKTOWI A. Kawa.J~rganlz~je j
iosk<>.na~e sk.iemru., dr R. Pde-traszuno
-:f'
~~wnec a wi, dr J. Ha•rnkiew1icilll'Wi,
1m:~iegoiro k~.m!>
\fiZ
ieg~, rę dr Z. Dobrowiol.5tk>iellnlll i
sŁó1de~o, le Ł ikego. 4aptsly dr Szenicowi za pomyślz, u · ą owa
e · nie przepr<>wa<lz.cmą ope289-05
8287 k rację, per5'0>neLowi p·ie~ęg
AUToi\10BILKLUB przyj n.iars.kiemu Szpitala lltll.
muje jesa:eze 7lapisy na! dr S.te•r1iinga, za troskl~iwą
kursy zawod-0we kat. II l opiekę, najseirdec:zn.le.isa:e
rn oraz amatorskie I mo podziękowania Sikla.da Iretocyklowe.
Rozpoczęcie na Si2Jwasc.zyinowa i rodzlk.uI\Su. amatorsi<;iego 13.XII n"
;IS14G k

I

'

WYTWORNIA

0

ŻOŁĄD.KA

TY

to los Krajowej Loterii

cyrn we~śoiem poszu,kuję.
Tel. 384-18
8310 k
SAMOTNY pot;,z;urkiuje pokoju subl()ka.torskiie·gio oo
z.a·raz.
Ofer<ty
plsf!ma>e
„25008"
Bdiuro Og·ło&eń,
Pi.c>tlrkow.ska 98
Mt.ODA -p-oł-:o-zm'"
· -.a--p-o-.sz-u-ku.1 e piLnle ]>omiesizc.zenl~
sublokatorskiego przy kul
t1:"1'a·l•nej i'Odzlinie. - Oferty
pLSemne
„24869"
Biuro
Ogtoszeń, Pio-t:nkows'1;a 9G
LOKAL pr.zemys!lowy 40100 m kw., siła, woda POSo7Alkuję. Oferty pisem·
ne „2'5056" Bi·uro Ogbosze1\
Plotl'koiwska OO

CHOROBĘ ·wRZODO\V"Ą

NIE ZAPOMNIJ KUPIĆ

odpowiedni dla ka:tdego

LOKALE

KIEROWNil{A
d7Jilaiłu produkcyjoo-.e.loolJ'lo2?8-Hi
i 305-46. na
Deleg·Uje
s1ę maszYi111Srtki
a:astęp
miazneg{'i, mistll'zów 'budowliatnyc'h, kalkula- s1Jwa
8407 k
torów zatrud1pi natychmiaist Miejskie Przed- GOSPOSIA do diZ'iedk·a po
Gdańs!ka 44_13
siębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 5 w tr.zebna.
g.odz. l&-18
2500 2 d
Łodzi, uL Nowotki 247, barak nr 9, po.kój 18.

udziela. porad w zakresie:
ZAPOBIEGANIA CIĄŻY
LECZENIA NIEPŁODNOSCI
~ABURZEŃ SEKSUALNYCH

-

sprzeda.je

I

u1. .Moniu szk i 5

w g<>dz. 12 -

sne maszyny „Giiroitex",
,,Stricik-F,ix'', ,,Imipel"iad'',
"Raptdexn, „Kini·taxy S
ASK"
Tri=latte" pl'!Zemys~~' uDUibied 11 .tnine

DWA pCik<:>je z kuchnią
w bloilcaeh w Jelein1iej Gó
rze <iamlen.ię na mi·eszikanie w Łowi. Wairurnki do
INŻYNIBRA technologa z branży drzeW111ej omówienia. Wiadomość z 1-roczną praktyką lub technika z 3-letnią Łódź, tel. 252-58 godz. 7-9
praktyką na stanowisko technologa, stolarzy
meblowych wysoko kwalifilkowanych, elektromontera ze znajomością siły i przewijania
silników, polerowników oiraiz malarz:y do malowania mebli białych zatrudnią Łódzkie Za- STENOGRAFOWANIE
kłady Drzewne P. T. w Łodzi, ul. Kaliska pr()tokółowan·le obrad
pr.zeplsywaatic
nr 16-18. Zgłqs:renia przyjmuje seikcja za- wszelkie
wyJconuje Zespół Steinotrudnienia w godz. od 7 do 15.
8381-K g;rafów
I Maszy.rri~tetk tel.

PORADNIA

Łód:!:,

zamienię
też

METALOWE
Terenowego

BIAŁYMSTOKU

ul. Starobojarska Nr 32
wykonują

terminowo

po nis:kich oenach wysze:regól:ni10ne niżej wyroby i przyjmują zamówiein.fa do realizacji na
1959 r.

NAUKA

l.
2.

3.
4.

5.
6.
,

7.
8.

9.

WózJki
1ranspo:r:toW1e, magazynowe, maszynowe i perOIIlowe 20 różnych ŁYJ>ÓW;
Szaf-J metalowe ubraniowe 2 i 3-d!rzwivwe oraz niarzęooiowe;
Grabie metałowe 12-14 zębowe;
Lemiesze i odkładnie !kowalskie;
Osi1e wow.we nr 1 (AKl) i nr 2 (AK2);
Osie do wozów baloi11owych ogumionych
wraz z piastam' na rożyskach rolkowos•tożkowych oriaz fel~;
Wozy gospodarskie ogumione 1 i 2•konne na łożyskach;
Zawiasy okienne 100 i 80 mm oraz d:rzwiowe 14-0 mm;
Młocarnie szerolromłoitne typu

BWJ;

10. Pudełka bakelitowe do pasty o poj. 40 i
50 g;
Nakrętki

bakelitowe do słioii ipirziemysło
wycll i butele!k. o różnych wYmiiairac'h;
12. Pudetka do pasty podłogowej z folii winiduxowej o poj. 0,5 !kg i 1 !kg;
13. Odkuwki matrycowe i W10<11110 kute o wadze 30 kg;
14. Inne wyroby metalowe na życzenlie poszc:rególnych zlece.niodlawców w oparciu o
d:os1a•rczone wz.ory lub rysunik.i techniczne.
Na żądanie zaimteresowiaeych wysyłamy
szc7legól:ow.e oferty ora:z WZory.
8416-K

11.

~------------------ ....
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Sport

e

Sport

•

Sport

e

~·port

8

e
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Dwa dni przy siatce Powodzenia

Sport

e

Sport

e Sport

Sport

•

e

Sport

9

Sport

Budowlanym wIli lidze! Ciężarowcy tKS

z reprezentantami Jugosławii Zakłady · pracy i Federacja pomagają sportowcom po~az~roś~ili .••
Wczoraj przyjechali do t\odzi
którzy
siatkarze z Lubljany,
wezmą u<lzial w turnieju z udziałem reprezentantów Łod7..i.
W drużynie Slowenii znajduje
się trzeoh reprezentantów Jugoslawil z kapitanem zespołu reprezentacyjnego Skarbirtkiem.
Dziś, o godz. 19, w sali .J\1VK
II reprezentacja Lodzi spotka
Drużyna łódz
się ze Słowenią.
ka oparta ZiOStaje na zawo:lnlkach „Społem" Łódź, P'l'U Pabian·ice i Unii Łódź.
w niedllielę, o~· 1(\ w hali
sportawej ;przy ul. zerom.s.k;eg·o,

kobieca reprezentacja .Lodzi
·
Ak d
<l ·
·
lk
a em>i
&po ·a s.ię z ruzyną
!'otem
z Krakowa.
.\ledycznej
•oo
ta .
Il
k
reprezen CJa ..., zi
męs.·a
walczyć będzie z reprezentacją
k
o ręgu juniorów, 1.lożoną prz"'wailnie z siatkar:r.y Lechil z Tomaszowa (wicemistrz Polski juniorów). Na zakończenie I dru
żyna Łodzi on~rta na g.rac.zach
.-- spobkanie ze
rozegra
AZS,

Obok
Nareszci.e udało się.
'Widzewa i. WK::; \Viel•.iń pilkarze łó<lzkic.h Budowla.n. ych z.a_awansowali do HI !nzi, do kto~
.
kilka. lat. z Jaką
rej szturmowa. lipu.nktow,
Przewaga 6
rundę
Budowlal!l..i zakończyli
ten =•kw·i·o·•enną Z"'J""·"towai.a
0~
' ~ ~0
~
ces. Lecz czym bliżeJ· do uikończenia m!.strrostw,
·e.an k Bta
. przewa.ga
tat
a ' . u
ma 1a 1a„ 0 s , ecz.i;.1e J
Stowenią.
dowlam zakonczyu roz.gryw.K1 z
co
punktu,
.iedn.ego
przewagą
Siatika·rze Jugosławii po meczu w nierlz.ielę odjadą na tur- lo 1m upr~gmony ~a waru. "i\;ceprez.es ],łubu, Eugemusz. P:(n)
niej do Olsztyna,
kala, mformuJe nas o działa!·------ ·ności K8 Budowlani.
Powierzo•ną funkcję spra4 lat. Staralem się
wuję od
7.awsze o podniesienie poziomu,
o a'wan.s nas.z ych sekcji do wyż
szych klas. ::;lllkces pi!ikarzy za-

;ta

-----

Tenisistki przy stole

~~ólno~oli~ie romyw~i w to~li

wdzięczamy

w

dużej

mięrze

Zen<llnowi Stollenwerk<YW1,
p.
Dwa dnd trwać będllie w Łodzi dania Gdańsk, Czarni Legn.Lca, który przed 6 laty by! kierowni
wie1ki ogólnopoi·S>k! tumiej tenisa Gwardia Lublin, Zgl"zebno Łódź i kiem ·sekcji, a ostatn>io został
najsilniej- Fag.oń Szczec'i•n.
stołowego z udziałem
szych d rużyn kO·biecych. Tym ra- Turniej e>dbywać się będzie sy- Ich trenerem.
- Dysponował może nowymi
ize:m w sa1•i „Społem" p.r•ZY ul. Pół stemem pucharu Davisa.
nocnej 36 izobaczymy tyLko zawad
zawodnika.rui 7
nic2'ki. Otóż po xaz pierwszy iio- Łódź reprezenLować będą za-- Nie. Drużyna grała w daizegrainy zo.stainie turniej kobieoy wodmiozkli: rowia·t,kowska. GU1ZJi- wnym składzie, uzupelnianym
o pucha'r Polslciego Związku Te- kówina i Bieniasze.k. Począte...I< rOtZ
n-isa StolO'wego.
grywe<k w sobcnę 13 bm. o gadz. 10 narybkiem własnego chowu. N.aj
Ud.Ziial w turnieju biorą l!las1e- i w nied.zielę 14 bm. róW'Ilież o więcej .spotkań rozegrali: brampujące izespoły: AZS Kra•kó~v. G·e g·odz. 10.
karze - .hloryc i Zuoer, obroi:lcy - Sińczak. B. Jach i .Kowa·l...«ki. pomocnicy - M. Jach,
Kowalewicz i Wat!czatk oraz naGrabarczyk, Król,
pastnicy Dyszy, Kacz;mairek, K!ibert. Ka
to .Piotr1kow&ki i
&Za rezerwa
Miazek.
- Ilu· człooków Uczy klub,
s jakiej korzysta pomocy?
Obecntle mamy okolo 700
nilm Łód,,,kLm" din. 19. XI. 58 r.
NIE ZAWSZE NALEŻY
nr 275 (3730). praginę spro„tować członków, a dużą pomQ(! okazuDOTRZYMYWAC SŁOWA
Mieszkainy przy ul. W·róblew- niektóre fakty podaine w w. w. ją nam dyrekcje przedsiębiorstw
notatce, dotYczace prawdopodob budowlanych i ich rady .zaikl.a~kiego 84 w starym domu. pozba
. 1
v.i.onym elemen.tamych wygód. nie mego ojca.
Mia·nowicie ob. Ma,rczyń!'ki był dowe, wspierając na•~ materia Z daw1no niie rrepe•rowanych daohów leje „;ę nam na glowy wo- dyire,ktocem III a nie n Męs•kie- nie i moralnie. Dużo zrozumicda, t>utwie.ią belki i wilg•o,tnieją go Gimnazjum im. St. że,rom- ni:a i przychylności, a tatkże poskiiego. Zg!111ąt w obo7lie kom.cen mocy okazuje nam Federacja
ściany. Większ.ość mie.sz,kań jest
jednoizbowa. Do tego ws·zys·t- tra·cyj,nym w Gu.sen w 1941 r. a Budowlanyo1i, która widząc ·nakieiio ocl 8 miesięcy nie mamy n.le ja.k myln ie poda.no r. i·ąk gewody. Jinterwemiowal·iśmy u na- s.ta.po w 1939 r. Poza tym chcia- c,;ze możliwości ro1'woju, ch<::e
si.ego admi•n·istratora, byli śmy w labym dodać. że w. w. dyreJk,tor mleć w Łodzi s.iłny ośrod~;;:. Po7.a piLką noŻ!llą czynne są: ;;ekMZBM, wszys•t1lco bell.<;ku~e·r.zn,ie . Ma•rczyfo;.koi miał na imię Jam.
cja bok.sers.ka walcząca z pawoJanina Marczyń~ka
. Wprawc1z.ie przysla,no kiedyś
r:am. Łódź, ul. Wó!cizańska 23 dzeniem w III Jid!ze, sekcja z.aja<k•iohś faohowców ale ci ogra111!
czyli się do „poroll!kręca.nia" stupaśnicza i ciężarowców, kosz.ydni i zat>rainia części. Kiedy pykówki i siatikówki żeń.s.kiej oraz
PUŁAPKI„.
~i.śmv ich jak szybko ukończą
Od czasu cio cza.su z 011<.a.zj~ sekcja szermier<"..za, ta ostatnia
ocipowied7.ieli: - z
reperację.
rok porzekacie - no 1 słowa do- świąt ulice naszego miasta ozda w stadium or,'(anizacjl. Sekcji
kt
eh
d liś
·
t
bla·ne są flagami. Ostatnio, aby
trzymują.
arai er
Dwa lata temu kiedy studnia ułatwić osadzanie masztów priz:v mo oroweJ na a my
'też .się popsuła, "łożyliśmy się i krawęż,nikach chodnllMW na ul. turystyc21ny, musieliśmy równi!lŻ
prywa.tnie. Plotrkow~ki ej. wykuto specjal- zrezyg1~ować z wyczynu w strze
n·epero1waHśmy ją
Obecnie jed•nak. po roiomontowa ne 0twory. N·ies·t ety nikt nie po lectwie. chociaż .sekcja ta mo,ę:la
myślał o tym aby po zdjęciu ma wykazać się bardzo dobrymi wy
pracowniikóiw
przez
jej
niu
l\IZBM - n•i1kt już nie chce pod- sztów otwory te z,abe.z,pieczyć.
Skutek: w cza,,.ie nasilanei::o ru- nikami. Wspomnę choc(eżby o
jąć się napraw~" Co mamy ))Oolimp1jwicemistrzu
cząć wt.ej syt.uacjl ? Czy męczyć chu, co„az to k·toś w.pa·da w nie- naszym
izabe.2lpieczona. W)'t'we. Terar.i jes1 skim. dr i:lmelczyńskim, który
się Pr7-ell. całą zimę i nos.ić wodę
z poblisl\ctch podwórek, ciiy też to na ra7•ie mało groźne. ale co bę był jej członkiem.
d2'ie w cza~ie _gołoledzi? Ile wy.J.l!l1e<rowe111ilo'Wać dalej?
- Czym tłumaczyć należy s-0pad•l<ów zwieli.nieć J 1iłamań nóg
zanO'tuja wtedy JQroniki Pogoto- ble pewien spadek f<>nny pilkaZa komlt~t domowy:
I\:azlmierz Ługowski, Hen- wia?
rzy zaobserwowany pod k0111.icc
ryk l{owalski, Wil•tor Szer
Wydaje ml s·ię, że na,eży nie-1 sezonu?
- Chyba tylko przemęoze
pr~ed
s.ię.
zaberzpiec;z~ć
z,wloomie
DLA SCISŁOSCI
niem. p 0 rozgxywkach grupotak~mt ewentual:nosc1~m1 1 z\!k· . .
..
W 'Zlwiąz.ku z a.rtykułem p.t. widować puła01'<· 1 rozs1ame na n.a- ,
wych daltsmy druzyme wyposzej głównej uJioy,
„Łódzcy pionierzy postępu i wrle
czynek, ro ujem.nie wpłynęło na
T. P.
dzy", który ukazał się w „Dx.iel!l
Z niemieckiego

IZABELLA

przełożyła
DĄMBSKA

9.

(23)

ciemnej
siedzieliśmy w
dziesiątej
kuchni, paląc papierosy. Edel leża! na s·ofi-e.
Było to draśniecie
Przewia.zaliśmv mu ra.nę.
pos<trzalowe wz;dłuż łydki. Dokładnie mówiąc,
na szerokość dwu dłoni pod kolanem. Kufa posza.I'pala ciało od wewnętrznej strony nogi. Nie
1.·a111a. Płomyki piecyka gaz.owenasze twa,rze migotli.w e św.iatel:
ka. W szk(a·nei szybie na.d drzwiami odlbijały
Przepłukaliśmy na.sze
się niebiesk1ie pk>myki.
ubrania pod zlewem i teraz schły w atelier.
Edel leżał w koszuli. Hai miał pod ul.edem jedno z moich ubrań. Re1'awy były dla niego za
kr'ót.kie. Ja sam otulilem sie w plas-zez. Ga.z
nie
Już
kuchnię.
dostflteczmie ogrzewał
marz;tem.
- Może lepiej zapalmy światło - powiedział
Hai.
- Po oo? - spytał Edet.
- .Jak ktoś bedzie przechodził, zobaczy, :!:e
jesteście w domu.
- W nasze.i sytuacji nie ma to na;imniejszego -zma.cz;enia! - Wstałem z krzesła i przekrę
ciłem kontakt. OS>t'!'e światło żarówki oślepiło
nas. Chmury dymu wisialy pod sufitem. Patrzvliśmy na siebie. mrugajac oczami.
Kiedy :mowu usi;idłem. Ha'i wstał, podszedł
do paleniska i zabrał się do zagotowa1nia wody
na herba.tę.
- To nam dobrze zrobi - powiedziałem.
Mokre plamy z naszych butów, prowadziły
w poprzek podłogi, jak tropy zwierząt. Z niektórych unosiła się lekka para. W kuchni byl-0
na tyle ciepło, że niebawem wyschną.
- Czy możecie sobie wybł11maczyć ten strzał
od strony sba.cji benzynowej? - zapytałem.
- Przes-tań już o tym str·zelaniu - odpowiedz;iał Edel. - Tylko na.s. denerwujesz!
- Bardzo żałuję. że nie odwzajemniłem im
tej s·trzela•ni111y - powiedział Ha.i.
- Czy to maczy - że miałeś 'Pl'ZY sobie
ciężka
1(0 rzucały na

by!a to

- Skończysz niedługo? - spyta! Edel.
- Nie ruszaj sil;:! - Hai owiązał nogę szaJikiem. Czas dlużyl się w nieskończoność. Po
autostradzie pełzały światła reflektorów. Nadjeżdżaly o:l strony miasta. Na oko musiały tam
być co najmniej cztery samochody. Może nawet
i więcej, ale nie udało mi się ich policzyć.
Swia.tlo mlgało mi w oczach. Nareszcie Hai
skończył. Zarzucił sobie Edela przez plecy, jak
worek.
~ Potem oię zmienię! - !Zawołałem. chociaż
doskonale wiedziałem, że tego nie zrnbię. gdyż
nie uniósłbym Edela nawet dziesięć ]{.roków.
Ciężko dysząc, szliśmy dalej drogą . Szedłem
prz;odem i po chwili zmów się obe}rzałem. Ze
spodni spływała mi woda.
pięćset metrów, ~dy
Uszliśmy może jakieś
z daleka 2lllÓW huknął strzał:. Szedł z kierunku.
~1zynowa i zdzistacja
się
gdzie zma.jdowala
wilem się w duchu, co tam Jest do strzelairua.

pól g-0dziny, żeby dojść do
gk.raju lasu. Gdy nas o.toczyły drzewa, PQ(!ZUlem sil;: pewniej.
Potrzebowaliśmy

broń?

·-

Rzecz prosta -

oo~rywkę czaj.nika,
się gotować.

odrzekł Hai. podnosząc
w k!tórym woda zaczynała

ptAknej
0

-

"

0

0

•

•

••

•
Plany naszych narciarzy

I

Pierwsze' •zełoszenie
pk •
d0 WYscl5flU OOJU

Do reda.kc.ii „Neues Deutschland", ws~lorgamioz;a.t<>ra tnwYcyjnegu kolarskiego Wyści.gu Po
k-0-ju, naplynęł.o już pierwsze
na prizys'llru·oczny
zgt<ISZenie
wyści· g, którego start nastąPi z
Ber~i!n«t. Ja.ko p:iiel'WIS'Zy o.ficj,aJnie zgłosił udział ;;wej reprezen
iacy.tl\ej druźy·ny Belgijski Z"'ia,
zek Kolarski
'

m~~:::: ~:~;::ą zagranicz

ne &tai'.'ty udziałem w tra<lycyjnych zawodach w szwajcarskiej
miejscowości Grindenwald (7.10. I.). Biegacze i kombinat{>rzy będą .startowali w tym cza
sie w i111l1ej miejscowośoi szw<ij
carskiej Le Bral58U.s (10.-11. I.).
Następnie biegacze i biegao.Jk;.
mają już Wls.pólne starty w Puch-:·rze Kurikalla (Ram:ziau Ausłria 6.-8. II.) ora,z; w HoJmenk.?llen. (Norwegia 4.-8. lll.1~
I\.ombm.atorzy bę·dą sta.rtowah
w kol'icu stycznia w Kin,gental
(NRD 31. I. - 1. Il') oraz w

SOBOTA, 13 GRUDNIA
Wiad.amoś"J. 15.10 Pieś.nl t
tańce z.e zbiorów Kolberga. 15.30
„Wszystkie
~la dll.ieci. sluch. pt.
zagie w gorę". 16.05 (L) Graja zek.
społy i•ns·trumental.ne MDK
Kazbmierza S.osi1isJ<iego. 16.30 (Ł)

15.00

p.

Felie·bon a1k;tua!111y. 16.45 (L) Firagmerui-y z ba.Jetów Delibes'a. 17.00
rre(Ł) .. Impre.sje i fotog.rafie" I reny Sta.nkiewi-cz. 17.20
portaż
(L) Mo.zai,ka mu.zye~na. 18.00 (Ł)
LódZJk'i d1ZJie1n1nik radiowy. 18.20
Wiadomości. 18.25 Ke>respondeincja
z za,g•ra,nicy. I 8.35 Muzyu<a i a1.ictual
nośc-i. 19.0o Koncert 011kiestry PR.
19.3f> ALtdYc.ia aktualna. 19.50 Po·lskie me·l·Odie ludowe. 20.00 z ]<;raju
i .ze świata. 20.27 KronJ.ka "Portos·Żwedz.kiej miejscowości ł'alun wa i wyni1kr Total izat.ora &oorto- •
~0.40 Gra Po7.Jl'laitska 15-tika
(7.-8. Il.). l:ltarty skocZlków wego.
,.Ma.tys1iak:Or\v1ie 11
21.00
Radio 1wa .
roopo.czmą się od udziału w mię· :n .3o Audycja „S2'1pilek". 22.00 Wla
dzynaxodowym tygodnłu .skoków domo ści. 22.05 Ko'1ce•i: słyn111yc h
w &wajcarii (25. I. - 1. II.). sollstó•w. ~.35 Muzyk„ ro1,rywkoNa..-.tęPill'ie wez;mą oni udz iał w wa i ta.nei:zna. 23.~0 l\iu.7.yka. 23.50
Os-ta,tnie Wiado-mości. 2ł.OO Muzyk.a
Pucharze K.cm.g.sbergu oraz w taneC©na.
~Iontgomery'ego w
Pucharze
J'esz<Jze nieco cierpUwości, a szwajca.::-skiej
miejsoowo.5c1
TELEWIZJ.o\'
niebawem podamy jui: wyniki Gsta(lt (7.-8. II). Na zakończe
Se>b<>ta, 13 grudnia
konkursu sport.owego pod ha- nie zaplanowano dla .skocZ<ków
. 16.30 Pro_gram dla rtzlei:I: „Dyldsłem „Pozna.jemy mistrzów Pol- udział
w marcowym 'l'ygod.mu zans
tele•wizyjny" (W). 18.00 Przeski".
Lotów w austriac:kiej miejsco- 1•wa. 18.45 Rep~rt. telewizyjny „Z
Obecnie trwają obliczeniia gł<> wości Kulm.
lrnme1rę tele'W';,iv,i111ą w atelier f.itPZN pomyślał taikże o zjaz- mowym" er.. II (ł,ócłż). 19.15 Prosów ~ spra~dZanie ku[JQnów. Po
'.łlak-0nc7A>n~J . p~a.cy ogł6SWille zo I dowcach. których .,wyrzekł" ·sie gram tyi:oclnfa (Ł). 19.30 Dzienni>!<
.,Ludzkie
20.00
tele~'li1Zyj,ny (W).
staną wym'k1 i przy~ane. nagro IPKOL Wyjada oni na ko.sm droi:i"
- .por.zia rewolucyj-na (W).
dy. K<>nku_rs. obudQ;~ł duze r.a- zwiią:film prawdo!)Odobno!e dwu- 20.20 Pols1ka Kironika Filmowa (W)
~nteresawame 1 w związku z ty~ krotonie do Austrii (Simmering 20.30 Film arohiwalny „Siedem lat
Jest sporo pracy przy ustaleniu i Kutzbuehel) oraz do G~urmisch oeche>wych" (W). 22.oa Program
esfradowy: „ Ta•kie małe miasteooPartenkirehen.
pra\~dfowych rmwi..,zań.
ko" (W).

Ob.liczamy kupony

trochę
cierpliwości

Jeszcze

Gdzie?
Wisi teraz w korytarzu. kolo lustra.
c:.... Wynieś tę broń natychmiast z nasz2go
:lomu! - zawołał Edel, siadając w zdeinerwnwanlu na so:t1P..
,_ A to dlacz;ego?
- Bo to za balfdzo n.iebezpleOZllle.
- ,Ja też mam pistolet - rlorzuci1em.
-. Gd21ie mowu?
- Pod sofą.
- Przecież zabić mogą naiS tylko raz - ro1..eśmia.ł ~ię Hai.
- Wynieś to natychmiast z domu, powiadam! - powtórzy! Edel.
Hai podszedł do sofy. ukląkł prz;y n'il'j i w.sunął głowę pod- ramę. Chwilę tam S'ZUkał, a potem znowu się wYJ)rostowa!. Spojrzal na mnie
i powiedział:
- Od razu wiedziałem. że nie masz żadn::!j
broni. Niestety, ja jej te·ż nie mam.
- ·co znaczy ,.niestety" - spytał Eder, zwra~a;iąc gł.owę do Haia.
- Chciałem w.am tylko przypomnieć, że
wszyi;itko robiliśmy wspólme.
- Rozumiem.„
F.df'l odwrócił się mowu na plecy i patrzał
w sufit.
- To wszysbko co mówicie, to jakiś 12'.·r-Och z
rzekłem.
kapustą - Lepiej wypowiedzieć pewne rzeczv, aniżeU
tylko pomyśleć.
Woda za.częła się już mocno )O(otować. Hai
chciał ją z;djąć z gazu. ale gdy już był w pozadzwonił dzwonek. Edel drg>'1ął.
łowie drogi Gdy d.2lwone1k u<Jicht, spoj.rzeliśmy po sobie.
Woda kipiała. a płomień gazowy głoŚIIlo syczał.
- Kto to mOIŻe być't
- Zl(aś światło - rzekł EdeJ,
- Nie.
Za.den z na.s się nie po.rm;r.!:yl. Woda w dalszym ciągu bulgot.a.la. D1'W(llll€Jk iaozał dźwie
czeć na nowo. Bylo w jego tonie ooś na.da·
cego.
- Moż.e to twoi ludzie? - spytal szeptem
Edel.
- Żaden z nich nle zna wa.szego adresu.-

~

Około

Nie moglem jej znaleźć. Hai mial na sobie
szalik. Sc:lągnąl go z szyi. Usłyszałem jeS1Zcze,
jak roz.rywat materia! na spodniach Edela i manipul<YWal coś przy łydce. Zapadła ci.sza. Strzelanina ustala. Od czasu do cza.su słychać było
tylko lekki trza.sk galęz;i, tam w górze, wśród
drzew. Trzeszczały z wilgoci, czy :timna. Nie
przestawałem się jednak pocić.

płCI

'f
ich formę w końcowych roz-1 - A więc na przysi;ły sezon
.
.
I
"''YVV'.kach o t'-·tut mistrza kia- hor~•kony raczeJ· różowe?
"·'. --'- .
~~ „
'
"'' ·
w.szy.swue """'-CJft
prawie
~uz
_
.
.
Nr
.
,,
_
.ied.na.k
je
sy A. Zaikońc.zyliśmy
dadl zieJe na ŁK::; mi·ały ~woJ·e J·ubileuszowe
bvdhyba tak.
cennym zwycięstwem, od.mes.io
u UJemy na a :szym po
sze
'--"'aJ· J'edna:
Po?~•tala
·kl d = za\"<Jd".
d
.
„
. d yr ekCJl.
ny_m nad groźnym WKS Wie- parem
I.N'-'
~~
.~ .1
za. a o
i ra
lun.
_ Czy wasze boisko nadaje wych prze~.1ę ~10.r~~w budowla= sekcja podnos.zenia ciężarów.
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odgrodzimy siatką, damy nową
- ż;;-c'lę więc w imieniu sp.or będzie s.ię wielki tu.miej z utrawę, poprawimy wały i bieChcemy bowiem, żel>y t<>wej Lc.dzi i własnym ja.k naj- działem wszystkich ciężarow
żnię.
na naszym boisku przy ul. Let- pomyśh1iejs'lej reali'Zacji ambit- ców wspomnianego klubu o tytuly mistrzów.
niej <Jdbywały się mecze Hl-li- nych planów.
K, lt<izmysłowi~
gowe
--·---------------------------Prócz rozegrania zawodów o
ciężarowcy
pierwsze miejsce
walczyć będą w konkursie nieco dziwnym, ale niemniej ciekawym. Otóż program przewiPolslk.i Związek Na:rciar:s.ki zor\ wi·e. Sikoczkowle wyjechali do
gani•wwal w Wa,rsz.awie koo!e- Czechoołowacji, gdzie w Harra- duje wytypowanie n.ajladniej
ohovJe, a nastę,p.nie w H.oznovie zlYudowanego fizycztl'ie zawodni
ren'Cję prasową.
:!:nany dziiałacz i trener nar.- ·~· Moravskiej Osit.ravy trenowa- ka. .Niestety n!e podano, klo
ciarski, St. Ziobrzyński. poinfor li na ;g1elJ01e. Nas1 zawodnicy
mwat dzien.nDka;rzy dokiadnie o ~dali po ok.olo l:l0.-150 sko- za.siad~ć bed.zie w jur!: ale wi&
planie przygotowań naszy::-11 przy kow, -.yykazuJąc duze ~tępy. dome JC.St ze ten o isc;e atleazłych olimpijczyków do startu Szczegolme dotyczy to 'la.ine;r;,i, I tycznej budowie sportowiec (n)
Squaw Valley. PKOl objął o- Przy?y!y .oraz młodego Bujoka, otrzyma dyplom.
pieką tyl!ko :przedstawicieli kon- specJallzUJącego s1ę dotychczas
kurencji klasyc~ych. Na pod- w kombinacji.
Stal!"ty zagraniczne będą trakstawie o&iągnięć z ubiegłego sez<mu wybrano 25-<XWbową ka- towane jako eliminacje olimpijNa.si reprezentanci .spotdrę, która rozpoczęła przyigoto- skic.
wania na obOIZi.e letnim w Oli- kają się n.a.ipierw z czołówką
krajów środkowej Europy, a następnie ·z e i:51kandynawami, na tle
których będ.zlie można poznać

W.stałem, zapiąlern płaszcz, stawiaiąc wvsuko kolnieI"z i poszedłem do c:lnwt. • ·
- Dokąd chcesz iść?
- Otworzvć.
. Na schodach bylo - ciemno, ale nie zapalałem
sw1aNa. Opierając !ię o barierę posuwałem się
d~ł. Na pod~ście przed mieszkaniem Wotjekowei za.skrzypiały des·k.i podłogi. za.nim doszedłern do dr7.lwi. dzwonek roz;Jegl się jeszcze ?wukrotnie. Chciałem wyj.rzeć przez judasza i ?ds~m,ąl~n: kl!ł.pę. Przez otwór' patrzała
na mnie Jakas zreruca; klaoa wysunęła mi się
~ rę!n. Drzwi nie dały się otworzyć cicho. Gdy
.ie lekko uchyliłem. pozostawiając ty!k-0 wąską
jaki~ but wsunął się prze.z szparę.
szparę Zobaczyłem noge, obciaJl7liętą w nylonową p011·
czachę. Błyszczała w ciemnoś~i.
- Czego tu chcesz? - zapytałem.
~ Zastrmlono jedne.a:o z ludzi Haia - od:Powiedz;fll~ Olga.
- Wlaź!
01.~a miała na glowie chusteczkę. Na jei twarzy błyszazały krople. Myślałem, że pada, ale
to lbyly l{lfople potu.
- Którego?
- Kelnera„
Ująłem ją za reke i pociągnąłem po ciemku
po_ scilocta.ch. W górze skrzypnęły drzwi. Olg!!
zdJęła w ko,rytarzu chu•teczkę. Szliśmv daleJ,
milcząc. Nie z;djęla płaszcza orzed lustrem.
We.szliśmy do kuchni. Ede.J siedział wyProstowany na sofie. Przed nim znajdował się stól.
Nogi owinął sobie kocem. Hai stal opa.rt:v o
kredens. Woda na kuchni ciągle jeszcze bulgo·
tal a.
- Jak to się stało? - zapytał Hai.
Olga przesunęła lewą rękę po ram.ie dr~!,
.
.
- Sz?fer jeepa je.st ciężko ra.nny.
powiedział
- Mow wszysbko po kolei Hai.
01.:za 2!wia„ila glOIWe w dół, oddychając cię~
ko. Wyciągnąłem do niej paple.rosa.
- Nie.„ Tera.z nie, Rob.
ni>ecierpliwi? się Hai.
~ Gadaj! -
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