O~ólnopolska
Cena

·narada

sekretarzy komitetów partyjnych

SO.gr

hasło budowY nkół.
WARSZAWA (PAP). - 22 bm.wyzwoliło
w Komitecie Centralnym PZPR Mówca poruszy! dalej sprawę dy"'
projektem statutu•
nad
skn~ji
na- Wskazał też zadania lnstanc)l l
o<lbyła się ogólnokrajowa
rada sekretarzy komitetów wo- organizacji partyjnych w zakres!&
jewód7..kich. ]>O'wiat.owych, móej- pomocy dla wszystkich organtza-.
,<;kich i dz'e:!Il.ie<:>wych p.artii. cj;_,a.mło~~\~!~;;"'ie~!~ referatu X.
!)OOwięcona ocenie <lotych=.so- Zambrowski powiedział m. In.:
Nr 3.Jt (3758)
Lód!i, wtorek 23 grudnia 1958 roku
,.Od zjazdu dzielą nas zaledwego pczebiegu poc:zyn.ań przedRok XIV
omówieniu V\'Će dwa miesiace. Bę<lzie to
oraz
zjazdowych
węzłowych zad'ań. j,ak'e w tym okres wytęż<O'Ilej. pracy polityczokresie stoją przed o!'gan:izacja- nej, organizatorskiej i g(),SIJ)(>"
darc--.uej - 0 kres, w którym puls
mi partyjnymi.
udzial ż~·cia partyjne.go powinien Pić
W naradz;e wzięli
czl<:mkow'e Biura Politycz:nego przyi;p:eszonym tętnem.
Glówna myśl programu wYKC PZPR: r se1-:ret.an KC _
'Vłaoitysl&w Gomułka . .Tm<"f Cy- suniętego przez partię na XII
eoejalir:mkiewi<l'Z, I~na.cy lfega~<;;.owiń- Plenum. to ofensywa
s.k i. .Jer'Ly l\lo().rawsiki. FAward styczna na 57..ieN>kim froncie ......
perspektywy dla eksportu cu- Oeha.b. Ada.m Ra.packi. Rom:m ró1vnoczesny postęp up!"7..emyKC: :'".low'enia kraju, i rozwój rolsekretarze
or:entacyjnych Zambrowski;
Wedlug
kru.
inwestycji i
wzrost
obliczeń, eksport ten. po zaspo- Edward Gierek. Wi<to'od JMosiń nictwa.
Zarządu
Głównego
Staraniem
kojeniu potrzeb krajowych. wy «ld, Zenon n:liS"Lko. i Władysław wzro.st spożycia, rozwój sil wy
Wojska Polskiego,
Politycznego
odbył się w Warszawie
22 bm.
n~esie praw<lopodobn'e ok. 200 Matwin, k!erownicy wydz!alów twórezych i wy<latne zwiękS7..e
uroczysty wieczór poświęcony 40
m'ieszkaniotys. ton (o 50 tys. ton więcej i kom'sii KC oraz wielu czlon- n ie budownictwa
roci;nicy powstania KPP.
dzięki lep.szemu przygot.owywa\/\'ego. ugruntowanie zasad dew akademii udział wzięli: czlo- WARSZAWA (PAP). - Plan niu m.aszyn do.:,.-t.an::zanych za- niż w zeszłorocznej karnp.anjj). ków KC.
i
socjal!styCT,llej
mokracji
nek Biura Politycznego KC PZPR, ek&'.]X>rtu masz)'l'„ urząd2ift
to wartość ok. 18
W ciągu b:e'.:., roku Przedstawia
Referat omawia.jacy aktualną ·wzrost udziału klasy robotnina granicy.
komunikacyjnego
:i.. działacz KPP - I. Loga-Sowiń- sprzętu
dolarów.
mln.
sytuację i rlziałalność partii wy- c:zei·. mas pracui·ących miast i
ski, wiceministrowie obrony naro- 1958 r„ wynoszący pona<l lrrtld. wielokrotn:e nasi odbiorcy wyROMAN ZAMBROWSKI.
i:losil
dowe.i: szer sztabu generalnego jarażali uznanie dl.a dobrej
Podkreśl!! on powszechne popar- wsi w rządzeniu krajem i zagen. broni J. Bordzilow~ki i szef zl dewirowYch (ponad 2.50 mln. kości p.o1skich urządzeń
ich
cie z jakim snotkały się uchwat:v i-ządzaniu gospodarką.
Politycznego dolarów), został wy~onany w
Głównego Zarządu
I wytyczne Xll plenum. omówił
WP - gen. rlyw. J. Zarzycki, b. polowie bieżącego miesiąca. Do estetycz.nego \vykonania.
01:>ecrly okres pne<lzjav:l.<7WY
problemy wiążące się z c7.ynęm
bm.
22
(PAP).
WARSZAWA
ezłonlto.w~c KPP obecnie w czyn- końca grudnia powi!llno n:astądoświad- ·i sarn zjazd to przygotowan:e
zjazdowvm i pierwsze
.
..
.•
:nej sluzb1e wojskowej, m. in. ge11.
zmianie pr.z.ena wieczornej
czenb. dvskusji. która rozwi.la się tej ofen.sywy. Bardro wiele 2'.agPn. J. Hiibner, F. Księżarczyk, w. pic dosc znaczne pn>ekrocżeme mysl cukrowniczy przekroc'Zyl
wol<ól planu na 1959 r . i wytycz- leży od tego jak głęboko potraKom„r, A. Kokoszyn, E. Kuszk-0, planu.
n. Zamna lata 1961-GS.
nych
zaplanowaną rui. te
ton
tys.
2
o
Należy zaznaczyć że było to
płk. M. Majewski.
browski przytoezył szereg pozy- firny z calyrn ?rogramem. z je- · goroczną kampanię ilooć 1.000
' · · 1
d ; ki
T
akademię otworzył
Uroczyst~
perspgktywą
dalek'.J6iężną
!!O
charakterze
o
zjawisk
tywnych
ep.-,zeJ
wyrazrne
minister obrony nar011owej - gen. rnoz _1we z.ę
tys. ton cukru.
o:.i:anizac".Jno-polltycznym w ż.:v- dotrzeć do mas.
przemymiędzy
broni Mar_ian Spychalski. Referat wspolpracy
Należy spodtiewać się, że t€przede w·s7.y~t'k1m
partu c1u
slem i. handlem za,granicz:nym,
wygłos1! gen. dyw. J. Zarzycki.
Glównv sens zadan, ktore P'>M/S „Batory" przywiózł do kra- przełamanie imJ>asu w dziedzinie
goro::zna pro::lukcj a cukru wypartyjny;" I stawiliśmy na dzi.siejszej .nar<JBę ju, dostarczoną nam przez Atomie wzro;tu . szcre.i;ów
n..:esie ok. 1.1-00 ty.s. ton.
przemysłową za.zn:,czaJącą sir, poprawę.
Canada,
of
Energy
si.ład~ dz:'.e sprowadza. s;c wlaśmc do
dzie to najwyższy wynik, jaki „bombę kobaltową".
·
·
.
partu - oraz omówił medon1og1
aby 'l.1Tytyczne dal5$ego
istnie.lące w pracy partyjnej. itc- tego,
osiągnięto w historii polis.kiego
Urządzenie to zawiera promienlo ferent zatrzymał się też nad s!>ra- rozwoju kraju uczynić jak najSuprzemysłu cukrown-iczego.
najlepjej
realnymi.
o bardw dużej wa udziału_ inteliir~ncli ti:chnicz- bardziej
kces ten - to wynik zarówno twórczy kobalt-60
mniej .więcej równej neJ _w akcji przedzJ_azdoweJ.
urzygotownnymi i ZTozurnńałymi
tego- dobrej pracy załóg, ja.k i plan- aktywności,
giczną". Prawdopodobnie
sile 1 kg radu.
· ·"
. .
mowca poświęcił ·
Wiele uwagi
roczne świflt„ uplyną bez trady- tatorów ,którzy, dosta1·czyli cu. . .
spr;;,wie przebiegu l<ampanli przed ~z partie .. ' nar<>a :
W dy.<;ku.;;J1 wypowoedz1eli się
problematyce
N.ow-o<>tnymany aparat instalu- zjazdowej na wsi,
krowniom n~e notowaną dotych
PIHM za.powiada. na. święta cyjnego śniegu i mrozu.
slę o-becnie w Instytucie Elekje
meteorolo„bombę
prawdziwą
-poko-m.itel&w
przebudowy wsi, sekretan..e
Najstarsi wiekiem obywatele czas il.ość buraków - 84.7 m.ln. trotechnilci w Warszawie. Będzie soc.ialistyc"n".I
do "')' krywania ewen- krokom, j".kie podjęło kierown!- wiatowych miejskich i dzielniKrakowa nie pamiętają, aby w kwintali. Za surowjec plantato- on służył
•
ctwo partu w celu <ł:llszej akty,
ut.rzymywala się rzy otrzymali (gowwką i w ~ua !n) cp. u~rytych wad drol(ą P':"e wizacji produkcji rolnej, spra· e<:>wycb.
końcu grudnia
, __
t I
'°"""
Ob d
.w•el<~tonowych . odlew<>w wie walki z n~.dużyclaml i kumoniema'l letnia pogoda. 21 bm. w >vyslcdkach) ok. 6 mld. zl. a s"'.tetlan
sen.1=r<ł Y """'sum.owa
z zellwa 1 stall o grubościach ścian
Wla<!lysła.w
tarz KC PZPR
poludnie temperatura dochodzila więc o ok. 600 mln. z1 wi~j nrzekraczających 2CO mm, a t.a„1<że tcrst.wem na wsi .
Współpr.
do na.promi'ltniowywania. ~rodków Mówca poruS"Lył również za~ad- G-Oirnu.łk.a.
w mie-ści.e do plus 20 stopni. Uli- niż w roku ubiegłym.
'
ż:vwno~<:l w celu przedtużania lch n-lenia cen i za.opatrzenia rynku.
ce niczym nie przypominaly. że
teg-oroc'Z!lej „żywota•'„
wyniki
Dobre
li.olejna grupa spraw. któ.re pozgodnie z kalendawłaśdwie pomyślne
rusza referat, to sz~zegółowo sprerokują
kampanii
mamy oboonie zimę .
W rzem
(PAP).
BELGRAD
z:tdania, jakie stają
Kulisty ołowi-Owy pojemnik, w cyzowane
dniach od 1'6 do 22 gru<ln.ia Mieszkańcy Kra.kowa spacero- - - - - - - - - - - - - - - - · · którym umies•,czony jest minimal prz'i>d instancjami I organizacja.mA
nych rozmiarów preparat izotopo- partyjnym! w okrl'sie ponrzcdza1958 r. o::lbylo ,s.ię drug.:e posie- wali w lei.nich plas!l.C:Zach. a nawy, waży „tylko" 1,5 ton:v. Trans~ jącym III Zjazd. R . Zambrowski
ZaroiJy się
dzenie PoJ.•.ko-JtJ,g0&łowiańskie wet w kostiumach.
znaczenie, Jakie
port „bomby kobaltowe.i" z Wy- omówił m. in.
Wspólpracy G0- również słynne planty krakow"4> KomLtetu
zbliżające si~ wybory
brzeża odbył s.lę bez żadnych prze posiadają
W poniedzia•
PARYŻ (PAP). f'pod.arc.z.ej. Sekcji pol.skiej ko- skie, na których w naislO'Ilec.zszkód, pC>1l.cza~ przewozu jej sa- do tad zakładowych I rad robotmochodem ciężarowym dokonywa niczych. Omówił też problem wła łek nad ranem ogloszono tu osta·
m:tetu przewc·dniczyl wicepre- niejszych miejscach trudno było
wolną ławkę.
o
110 stale pomiarów radioaktywno· ściwej?o po1i::ierowania "'ielką o- teczne wyniki wyborów prezydenRady Ministrów PoJ .•.k;,..'j
7.K~<;
którą ta Francji. Brak jesr.cze tyJlco da·
społeczeństwa,
fiarnością
ścl.
KRAKOW (PAP). - Korzystając
nych z Polinezji, gdzie głos.owało
Rzeczy!)Q"po1itej Ludowej Piotr
woj.
w
pogody
sprzv.iającej
ze
58 elekt.orów.
J;iroszewicz, a sek~ji jugo.5!0rolnicv 1>r~cu.ia na
lu:ilcowslcim
Dr. Gaulle uzyska! r.2.JJB głosl>w,
N. S.
MOSKWA (PAP).
wioeprzewodiniCT.<J- t>ola.ch . W powiatach l>ros7owice,
wiań.•kiej tj. 77,5 proc. w mot.ropolli. St,15
pc>ni~ I
przyjął w
c~· 7,w'ązlmwej Rady Wykonaw Mle~hów. Tar'1ów i Da1>ro,.,.a Tar- Chrus7..cww
z drpart~menlów n1.m„r•
proc.
nowska na lekkich glt-bach chlo- dz!alek
KC · PZPR
delegacją
crej Mijalko Todorovic.
<kich I ~7,0ł proc. z krajów Unii
p! dolmnują orek oraz kultywacji. oraz Minist'f?nstwa Bud<>wnii-ctwa
N;; po.<;ied.zeniu cmówiono naFrancuskiej.
najwiękmą przyjemność
Kandydat partll komunlst-yczT1d
która pokryła w i Przemysłu Materiałów BudoGęgt" /mgła,
stępują-ce z;agadn:enia:
Marranc , dostał 10.35ł
Georges
KC
sekretarzem
z
mi<n:om.y okres v.nsipÓ!pracy dnin 22 bm. Polske, spoworlowała wlanych
sprawi każdemu (nawet ba.bel)
l o- PZPR Jerzym Albrechtem na
drogowych
wypadków
wiele
r;łosy.
między p;erwszym a drugim po
Miejpóźnień komunil<:acvjnych.
opozyc,li nlekomuni•
Kandydat
s:edzeniem,
'caml wid0C2mo<ć dochodziła za,Je czele.
stycznej, Albert Chatclet - 6.7ZZ
.świątecznq
Odbyła się wyrti.fan.a zdań na
Sytuację ooe:arszam.
10
do
dwie
głosy.
- dalsze rnoiliwośCi kooperały jeso:cze wngotne i śliskie na- temat zwiedzanych przez c.'\Złon
c.ii przerny1Sl-0<wej muędzy obu wierex:hnie.
produwkilldów
delegaojj
l<ów
krajami t perspektywy wym1aw Wa.t"SZlł'Wle ty~ko oo ·f(OOZ . 2G kujących wyroby żelbetonowe,
ny handlowej oraz Wl'<pól?racy zdarzyły
(12 stron!)
się 24 wypadki drof(owe,
budowy domów z prefabrykagospodarC?.Jej w la ta.clt 1961-1965 co jest pewnego ,ro.cli~aju rekorich
stoo.owania
dal.szegQ
i
t6w
dem, g<lyż przeciętna wyno.si 8-10
i dalszych.
A ZNAJDZIECIE W NIM:
dziennie . Na •:zczę..-<cie· joonalc o- w budownictwie.
wyuik;i współpracy nauko- fiar śmiertelnych nie było.
MOSKWA (PAP). - 2Z bm. o
wo-technicznej i jnne zagadgodzinie 10 (czasu moskiewskiego)
r.eporlaiże z kraju i za.gra.nicy
Z powodu mgły z lotni&ka Okę
rozpoczęła obrady druga ses.la Ranienia.
cie nie wystartowa.13• w dniu 22
dy Najwyższe.i ZSRR V kadenc.li.
aka.kcyine wywiady, które ~aeie
W ramach pracy komitetu bm . samoloty d-0 · ŁC>dzi. Wrocła
Obie izby rady - R.a.da Zwi>1zku.
jednym tchem
podpisano protokół o dodatko- wia. Gdańska i Moskwv. Nie lai Rada Narodowości. rozpoczęły
obra.rlv na Kremlu o tej samej po•
wych dostawach tow.irów jn- dowa,ł ta.kże na Okęc>u ·pasfli:er„ki
2 konkursy z cennymi nagrodami
s~mo.lot ku..""Sującv na trasie Morze, lecz oddzielnie.
wes;tyicyjnych. P.orozumien!i.e to skwa - Berhn. Nie pl'IZy·byl rówi„. ale o tym potem
dużo humoru, satyry
MOSKWA (PAP). - Na posil'•
obejmuje la1a 1959-1965.
nież samolcl't z Pragi.
d7.eniach obu lzb Rady Najwy7.W 1960 roku 'Przystąpi si.ę do
JUŻ JUTRO!
.JEST
TO
ZSRR - Rady Zwlą7.kU I Ra·
szej
n<l
nastąpily
Duo>.<> opóźnie<nla
konkretnych rokowań celem za kolejaeh.
dy NarodO'lvości :r.atwierdzono J>O·
Wiele pociągów porurządek dzienny: budżet państwo
umowy szało się z srzyblkością 30 k.m na
wieloletniej
warc!a
wy ZSRR na rok 1959, spra.wozda·
godzinę.
ha'!lólowej na lata 1961-1965.
(PAP). - w godzi·
GDAŃSK
pań
nie z wylrnnania. budżetu
nach wieczornych, 22 bm. do porstwowego na ro}: 1957. sprawa wię
wpłynął motorot~1 w Gdańsku
zi szkolY z życiem I dal•zY roz•
wiec radziecki „Michaił n:alinin",
wó.ł systemu oświaty Indowej w
i.a którego pok!a.dzie polska eksZSRR.
perlycja wyruszy na Antarktydę.
Ponadto sesja 7.a.twlerdzl d~kre
W
Rejs trwać będzie 27 dni.
ty Prezydium F.ady Najwyższ~j \
tym czasie statek przepłyn,ie 11
roznatrzy proJel<ty ustaw o zasa·
mil morskich między Gdynią
komisię seimową atys.bazą
dach ustawodawstwa karnego i
- osiedlem „Mlrnyj''. Po22 bm. Sejmowa KoomisQa Ha,n-,jednQ!ltlkach nadzorujących pań wrót przewidywany jest w poło
postępowania karnego.
dlu Wewnętr:znego uchwalita de- stwowe przedsiębiorstwa handl-0- wie marca przyszłego roku.
Na nłedrlielnej akademii z okazji 50-leci.a walkii z gruźJiCI\
organu rewizyjnego,
zy<lera:ty w sprawie dział.ałności we sta·łego
Pobyt .radzieckiego statku w
w Lodzi, 7..a.inaugurowan.ej Jlil"T.07. prm-ektora. AM prof. Prus-zresortu oraz w sprawie walki z który byłby zobowiązany do prze- Gdańsku potrwa prawdopodobnie
mankami i na.<lużyciami w handlu. prowadzenia przynajmniej raz w do 24 bm.
ezyńsldeg'<>, który w i<n1.'en.iu rek.tora. Al\{ wygłosił pr7~mówie
Komisja stwie,rd.Zila, że w br. roku d-o.kumentalnej rewizji gol>yli oł>een~: I sek.rela..-z KW PZPR Maria.n Miśkiewi<:z, senie
przed
wspomnianych
we
spoda,rki
org.ana-sitąiplła 2,naCZ>na .poprawa
kretall'Z KL PZPR T, Gt?,bisi<i, przewoon1C?-Ą.CY Prezydium RN
nizacyjnych form ha,ndiu oraz z.a- siębiornwa-ch oraz do i;>talej konopatrzemia ludności w ta•kie a.rty- troli wykonywa·nia wy<lanych zam. Lod'li E. Kar.1imiero7.aik, pr.re<\'"lldnlezący KFJN L. Nitecki,
kuły, ja,k: odzież, tkani1ny, obuwie, rządzeń porewi,zyjny,c h .
de.Iega.t Mi·n~~lers!:wa Zdrowia., dyr. Deipa.rt.amentu do Wa.l'ki
Uehwa~a podjęta w spna,wie walniektóre artykuły trwa~ego użyt„
ha·nól1u.
inadu7.ycia m·i w
z
ki
ku i ż;'\"Wnościowe.
z Gruźli~ M. JuchniiClwicz, szef sa.nit.a.rny MON gen. M. K<>W dalszym eią.gu występują jed stwierdza. że MHW, w ceh1 wye.liwalslki i łmlli .
rernanen
nadmiernych
niAlk poważne bratki w za·o1'a,trze- minowania
n'iu ludności w węgiel. aM:ylkuly tów. powinno uporzą.cikować zasaWłączyli
Pól: wieku temu grono ludzi dra Margolisa i jn,
dziewiarnkie, flanele, niektóre na- dy wspóJ:pra<:y lmr1m i detalu w
w Rl'.Isi.nka.cłi
19 I 20 grudnia
Grupa mieszkańców St. Louis gorącego serca
podjc;lo walkę ,5ię jednak nowi - d1• dir Zi>errzędzia rolnicze, jak v.i.dły, łopa- zakresie za.kup&w towarów ze :i>róPrzed- (stan Missouri) w USA zamierza z gruźlicą w Łodzi. WalltQ nie- ski,
deł u:lecentralizowanych.
ty i łańouchy oraz okres-O'Wo Wielicza.tiski. obradował K1>mitet Wyko:>nawcey
Orerwiń1S1ki.
Swlatowej Rady Poko,fu. Na pohandl-owym, Pań- zbierać rocznie 50.000 zębów mlecz
na niektórych terenach - w thlsz siębiorstwom
cze :z:wierzęce, mięso i jego prze- 9twowej Inspek-cj.i Ha'llJd.Jowej i nych, aby oltreślić poziom a.bsorb· róW'l1ą i - na owe czasy bez- Hańkows'-i i Kuczbo<rski - tru- rzadku dziennym figurowały """'
radioaktywnego strontu-90 u nadziejną, albowiem wszys.tkie dno tu zresztą w.s:zystkich wy- gadn.lenia związane r.e wzmoże
Państwowej Insp<>kcji Kontroli Ja cji
twory.
niem kampanii na rzecz zakazu
Ponadto ko.mill'ja stwie,..,clzila, że kości należy ]'.>rzypoomnieć o obo- dzieci.
prawie warunki sprzyjały roz- mienić .
z bronią jądrową•
zaapelowala do rod1.iców, wojowi gruźlicy.
doświadczeń
Grupa
powojewÓ1tllkic zarządy handlu nie wią:1Jku kierowania na drogę
Krzywa śmierlelnośCi zatrzy- Komitet
Nie znano,
Wykonawczy opracował
wylrnnują jeszcze w pebni zadań 9t~owania ka1,net;:o spraw podle-· a.by przesłali pocztą zęby mlecz.ne
tr.zy.
wskaźniku;
na
się
rnala
wówczas
po.siadano
nrie
bądź
i za.aprobował Idlka dokumentów.
związanych z n·ad.zorem i koordy- gających ściga,niu z dek.retu o od- swych dzieci wraz z pewnymi daza nymi na temat dziecka i rodzaju &kuteeznego oręża w tej w.alee. Ale spadek nic je.st miernikiem w te1 sprawie.
producen.ta
naeja J)r&c apara1ru handlowego na powiedzia:1ności
·
,Jeden z tych dokumentów, rlf"!cl&
wprowadzenie do obrotu towarów mleka, którym je karmiono.
swym terenie.
zrujnowała wielolet- zniżki zachorowań. Chorzy żyWojna
Dr Alfred Schwartz z St. J,ouis nią pracę i dorobek dwu<lzies:t0- j;i dłużej. Gruźlica trwa.
JComitetu 'Vykonawczego
Komisja p0<9tanowiła 7.wróclć się złej jakości. PIH i aparat rewirz:ji
I rac,ia
Swiatowej Rady Poko,iu, głosi m.
do ministra HW -0 powołanie w resorto.wej należy zobowiązać do powiedział, że zęby mleczne ,!fUprzeprowa,dzan.\a w szerszym niż hione obecnie przez dzieci powst;a- lecia międzywojennego. .Pr:oed- trwać musi pogotowie przec:iw- in„ iż w roku przyszłym świato
dotychezas stooni'u k<>ntroli mają- ły z sttbsta.ncji, które znajdowa- s.tawiciel Duńskiego CzerW'O'ne- gruźlicze.
wy ruch obroi1ców pokoju będzie
inęło cyeh na ce\!>. ujawnienie nadu?:yć ły się w pożywieniu matek J nic- go Krzyża, który w 1945 roku
bojowników z obchodr.ił swą 10 roc7.nlcę. W zwij\
W .sz.eregac.h
polegających na fa'~szowaniu i'n- mowląt w latach 1948-1953, plerwł
r.lru z tym Swlatowa Rada Pokowprowa.()7.aniu do szych lat.ach epoki opadu radio- przybyl nam z pomocą, siwier- gcuźlicą pracuje prreszlo ty.sd.ąc ju zwołujP. w maju 1959 r. w
wen,t.airyzaoji,
ol>rotu towarów na własny rach•\\- aktywnego. Zbadanie zębów :po· dzil, że OO proc. dzieci w wie- osób. Pomaga im Spolecziny Ko- Sztokholmie nadzwyczajną sesję.
ł
działalności na zwoll ustalić tempo wzrostu ab- ku 15 lat zarażonych bylo gruź- mitet do Walki z Gruźlicą nek oraz i~nej
Komitet Wyk<>nnwczy ust.osunko
konsumentów. Należy w sorbcji strontu-90.
"'7Jkodę
wu1e się w deklancji do szeregu
NOWY JORK (PAP). - Jak do- ljcą, Walka rozgorzała na no~n kO'IJtynua.tor d.z'ela starej g1yar- ważnych problemów międzynaro•
NOWY JORK (PAP). - Nała.do dalszym cią.gu kcmsel<W<>ntnie el!- noszą
Now1>go Jorku, 21 bm. w jakże trudnych warunkach, dii lekarzy - .spole=.ików, któ- dowych, m. In. do sprawy Beru-i
Wany pasażerami autobus l'Unął w minować z aparaot.u ha<n.d1'11 osoby, zmarł wz Loo
Angeles w wieku aJe przy poJ:>3rciu rządu, porno- rzy torowali ścieżki przed dzie{l'Ciowodniono popełnienie
miasta Tla- którym
Prrepaść w ]'.>o<l>Ii.2Ju
pisa.rz niemiecki Lion cy wla.dz miejskich i s-polecz- siątkami lat. Komitetowi winni na.
znany
74
lat
Dekl,.,racja wzvwa obrońców po.i
co!Ulu w Mak.syku . 70 ooób stra-ci- nadużyć.
Feu<:htwa.nger.
do
się
zwróciła
komlsja
Ponadlto
ło ży<:ie. Oca1a'" ty~ko dwie oooWtSZyscy i wszyscy koju do kontvnnowania kampanl(
ja1k Był on 2ldecydowanym prze<:iw- '.!lej służby zdrowia . W szerc- pomagać
na rzl.'cz zwołania konferencji n"
by, które odwieziono do szpitala m~nistra RW o wyda.nie (w wywinni wspierać go sercem i pa- najwyższym •T.rzehlu, która mogla
n!.kiem faszyzmu, w :owiąz.k'll z gach tych, h.'i:órzy od nowa
cza<>ie) zarzad~eń
w stanie bardzo cięilkim. Katast.ro naj,krótszym
nika..iącyoh ze '~mnianej uehwa czym. po do.iściu w Niemczech do j11l.t walkę z gruźlicą :zabrakło
b:Y <k>Prow&dzić do l!Ozł.aclow
ta ta je,.t; jedną z ,najpoważnie.1- J::v
tyim komi- wła-dZ~' Hitlera, musiał w ro.k\l 1933
o
poinformowanie
i
na.pięcia.
(Dahszy ciąg n.a str, 2ł
~Y.ch, ja.kie W;'darz;yiy.~się <W hl·
· Lueja.nia Szu&tra, A.leksan-J'ra.n~
oo
euni&rować
miesięcy,
~
ciągu
.w
sµ
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&lorU MeckSJl\kr

Wydanie A

in•
:o.r
il'!<>
ta-

-0, sił
on

w

-----------------------------------------·------------·-------------------------------------------~-------
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Dotychczas wypłaty zaliczkowe
I
~7
my więceJ Wy>pndukować, niż,!ej ilości kadr naukowców w wynoszą
400-450 mln zł, podczas
gdy w roku ubiegłym były kilkato ZCl5łM-O ~lędinione w wy- tym !instytucie, n ie może on o- krotnie wyższe. Oznacza to, ze zaty~ych di1a naszego pr2le1Jly- becnie
realirować
w
pełni togi podchodzą do spraw fundu21 bm. odbyło się 29 po.s;ieIzba przyjęła następujący po
słu.
•
wszystkich swych zadań. Ko- ~zu zaldadowego rozsądni~j, czeka dzenie Sejmu PRL. Na po.sie- rządek dzienny:
ol«>ło 70 .,.,..,,..,._,
......,,.,. w=oście
Zda.J'" robie """"a'W", że nie- ,
. t
.
. . t . Jąc na ostateczne ustaleme wyso-, dzen'e przybyli członkowie Ra- 1. Pierwsze czytanie projektu
..... -- ~--„
"
~.-.
"
n,eczny Jes> w1ę-0
l'<JIZWOJ eJ kości odpisów. Będzie to możliwe
· •
. .
·
·
ik;
wartości o G!ro>lo 2 millia.rdy zł. małą rnlę odgrywa tu cena ar- placówki
naukowo-badawczej. dopiero po przeprowadzeniu kon- dy Pan.stwa z JeJ prrew~~
ustawy budż.et<JweJ na ro
Będ'Ziemy m:usieli w związku z tyk:ulów produkowanych
(kotroli bilansów rocznych przedslę-lcym Aleksandrem Zawadzkim l
1959,
tym udookonałić pf1Cloe6SY tech- n:leczna jest rewizja cen,
uKilka
słów
o
eksporcie. I bior.stw. 7.a _JJISB r . Wtedy również czlonk-0wie rządu z prezaoem 2. Sprawowania K<11ll.iisili Pla1 ··~ć bie" ma- wz,gI-,.,-'aJ·ąea s~„·~··t .....,.~ W
ll!Olo~e.
zwię
o.statRkh
.&..och
tatach
okaze_
się,
.iak
w:irs?ka
jest
ostaRady
Ministrów
Jórefem
Cy-u
,.,
__ ,..,,,.,da-~=go,
Bu<ltżetu
,,...........
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. teczme suma odp1sow na fundusz
.
.
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·~~~
szyn (np. ~ander do gumo- du.kcji naszych
ładów), ale ZVlr.i.ększyhsmy eksport Obuwia zakładow'
i:.ank1ew1cz,em na czele.
i
Finansów o
rządoCJWym
wania tkanin powJa:lien w cią- ważną
prz;yczyną zjawjska, o gumowego o okol-0 60 proc. (z
pTQjekc:e
1.16tawy o
progu godziny zarllii.ast 700 metr\)w którym mówię, jest brak głęb- 1.5 mln par na ok. 2,5 ml!Il par),
wiz,orium
budżet.owym na
tkaniny, które osią.gal obecnie szego rozezn.a.niia rynku przez oo jest zasl-u.gą n~e tylko naI kwartat 1959 r.
dać okolo 1200 metrów). W nasz ha111.del. Przyklad?
W IV szych załóg fabrycznych, ale i
3. SorawoWa.nie Komisji Planu
Dębicy i w „St.omilu" zwięk- kwartale br. cen.trale handlowe „Skórimpexu".
Chcielibyśmy
Gospooarczego,
Budżetu i
aszymy
konfekcjo- nie
gumowych jeil•na·k j.ak najszybciej
i
Finansów o
pro111owania opon. oo powinno nam butów roboczych. tlum.acząc to z n.aseyntl CIJ!On.a.m.i
na rynki
jekc'.e
ustawy o funduszu
dać 20 proc. WZl'Ol9tu wydajn<r na.sycen,iem rynku. Gdy jednak świ.a.wwe. Na razie można mózakladowym na rok 1959.
iści, przez :skrócenie czasu wu1- wspólnie z handlem prz.e-amili- wlć o skromnym
eksporcie
4. Sprawozdanie Kom1sji Plakaniz.owarrtia zaś chcemy o.siąg- z.owaliśmy sytuację rynkową, o- tych opon. wysyłanych raz.em
.,,,..
e
• '-4
.nu GolS'P'Cl"dar=ego, Budżetu
:nąć również
20-proc. wzt"OBt kazało się, że potrzeby rynku„, ze
„Starami",
możliwy je.st
"
•
i
Fin.an.sów o
rządowym
wydajności.
Pod-0bne zadania pr7.ekra~zaJI\ nasze możli'W()\Ści jednak do
urzec:zy\vis;tnienia
- Wprawdzie styczeń tu nie
- Zdaje się, te tym «a.toprojekc:e ustawy 0 s:zczególcrekają nas przy produkcji wę- prodJwk.cyjne?
szeroki eksport op<m samo•chopoczątek sez.1>nu, ale b~,dź co
rium otwieracie nowy rok w
nym trybie ściągania z.alegżów gumowych
i trainsporte.
.
.
dowych jako samoistne.go towabądź Nl2POC'ZYna się nowy rok,
Fllhamłnll.
!ości z tytułu n.iektócych ro-rów.
W wyniku jednak pewNiezbędna Jest więc głębsza ru wywozowego
warto więe, by nasi ezytelnicy.
Nie, będzie to k<llJ.1.Cert
oowiazań wlaścici€li nieru!llYCh
zmian technologicznych, apa~iza potrzieb rynku. Częścio·
a pańscy słucha.me, dowiedzit:- drug.i. Z ciekawszych pozycji,
chom0sci wobec państwa,.
B))rawno.ść maszyn do produk- wo poet:ar.amy się tę lukę saOc-zyw:iście. nasze opo.ny muli się, co Fi1bam1onia Łódzka. które będą wyk<ma:ne do c:z.erw 5. Zmiany w skla<izie osobocji tyc.'1. artykułów wzrośnie 0 mi wypełnić poprzez organ.iza- szą osiągnąć lepsze wskaźniki
przygotGwuje
na okre.s od ca, należałoby wymienić kanwym Komisji.
200 proc., 00 ~e pra'W'dzir. cję własnych sklepów fabrycz- wytrzymałości.
produkujemy
stycznia do czerwca 1959 r.?
cert w którym łodzianie uslyw p'.el'W\SZym punkcie porząd'Wy'ID prrełomem w tej dzied2li- nych. Opr()c,;: i.st.niejącyc:h już bow,iem
opomy o pnebiQgu
- Bę<lzdem_y się starać, by szą ~śpiewane przez chór Fil- ku dziennego zabral głos mini~ Pf'Odukeji.
s.ltlepów,
wkrótce otworzymy 40.000 km, gdy tymczasem opoten okres przyn.iósJ ki1.tra poharmonii śląskiej „Carmina Bu .st€'I'
fi:n.anSÓW
Tadeusz
A teraz problem: c:z.y prre-- dwa dalsre - w Lodtlli i War- n:v
produkowa!l1e w krajach
zycji, które można by nazwać
ra,na·· Orffa. &>:List.ami będą Dietrich.
który
zref~ł
my&ł gumowy · zaspokaja po- srza.wiie.
Uwa.ż.amy, że w ten prrodujących w tym przemy.śle
wydaTzenfami muzycznymi.
Anduej Hiols-ki i Alina Bole- projekt us:tawy budżetowej na
trz.eby krajowe? Wydaje mi się, spooób zoiigani2J0Wana kO'lltak- eh<J<dzą Clkolo 60.000 km. GdyJeśli ch<Jdzi o TUIBZą orkie- chow.sika.
Dyrygować będzie rok 1959 .
że zadani.a
poot.awione J)t"ZEd ty producent.a
z koosumpcją byśmy otrzymywali leos.ze sustrę, to dla niej najmilszym wy KatroJ. !%ryja.
Sejm prz.ekazal projekt uclrwa
llami nie obejmują j:ielnych po- da~ .vzajemn:e korzyści, pro- ·W~ce (lmu<'!zuki, .sa<lire, przydarzenil.em będzie prawdopodob
\V ok:r'esii.e wielkanocnym wy ly
Narodowym Plan:ie Go.spotrzeb odbiorców kr.a"'wych, że dukuJeniy bvwiem cały .s.zereg spile.s.zacze i kordy) śmJało mr„
nie wyjaizrl na koncerty do konamy - zgodnde z dwulet- da 0
k
oraz
,_
t k
·
h
t kul'
(lek
l'b
·8
„
Warszarwy. Damy tam w mar- mą już tr.ad,ycją - „Stabat Ma
rczym
na ro
.1959
.
1
w meregu M°'ty'kułów potra.fi- a ~a cyyr~y~ . :ir Y
o-.\·
·a.r- g Y 1:1Y wyjsc z naszymi. o. 00
k
_„
.
t~" Szv-" "Nw-'-'e"o. w kwi<>t projekt ustawy budżetoweJ na.
sikfoh, htgleruczn~ch. za.oo.wek), ponatlll
na rynki św~at<O'We.
cu J en oncert syw.1.oru<:.zny
~·
'"'""'~ """-' „
rol 1959 d
K
. .. PlalJ. G<>o których rynel~ często nawet Sądzę, że oplaciłoby się ·nawet
w Fill1armoniJ. Narodąwej i je- niu bywalcy ł'ilharmionii uslyK
o
om1:sJ1
. u.
k ·
od
·
den
w ramach „Koń-certów
s.zą o.ra.t.ori-urn „Judasz Macha- spodarc=go, Budżetu i Fman~
' me w1e, ~ tore
.z:naczaj'_l. s:ię dla .tych celów ograniczyć n1.e"rarszawskkh" w Sali Ko.nbeusz" Haendla. Notabene i sów.
dł
coraz wyzszym pozl()ffiem Jako- co lmport celulozy do produkgresowej - „Stwo.rzenie św:iaHaydna i Haendla wykonujeNa.stęp.n.ie po dyskusji Sejm
ści i ~~etyki.
•
.
. cji ~ordóW: w kraj1:1• kordy .te
ta" Hay<lrrba,
my z okazji roku jedńego i dru uchwalil prowiwrium przy jeZadarua, o ktorych wspom1- bowiem, ruestety, me od:powiagiego kompoq;yf.ora. Na u.k:OI1 dnym glooie sprzeciwu.
życia
n.am, ł>ęd..ą wymagały większej <l<:ią jeszc~ wymaganiom ryn- _..._...__..._ _ _ _ _ ........... ..._
ozeruie se-zonu damy „Swięto
W dalszym t.oku obrad Izba
wspó'tpr,acy prz~ z na-uką. kow zagramcznych.
wiQS!ly" Strawińskiego, dzieło, jednomyślnie uchwaliła pt"Ojekt
Francuska Rada Ministrów po- i myślą, techniezną..
Istniejący
Gdyby nasz przemysł za zaktóre otworzyło kartę dziejów ustawy 0 fundws:zu zakl:adowy:m
stanowiła przedłużyć okres obq- w Warszawie Instytut Przemy- <JS=ędrone w ten sp<J\SÓb demuzyki ru>woczesnej.
na 1959 r. 00 jest równoznacuwiązkowego pobierania nauki z 14 słu Gum.ow~
poro.aga nam
Jakkh solistów polskfob. ne z p·r--·n„.;..,...,;ern dzia'D~;a
do 16 Jat. Istnieje również projekt
· 1
·
·
wizy otrzym.ał surov,rce, o któ.~~"'·
•=u
typowania dzieci w wieku lat u t WJe ~ w ~I ~zywanm
na- ryoh mów;ię _ eksport po1'9kl·ch
ł 'Zaogra.nicz.nych usłyszymy w prrepdsów ustawy o funduszu
12 na kierunki dalszej nauki - s:zyc„
prou
ernowi
uważamy
DO""""'
roku?
zakl·~"""'"'m
w
'"'56
r.
·--'--k ·
kutek:
op.on
sa.mooh<Nłowych
byliby
..:;.
···~·
..,
humanistyczny albo techniczny.
J"""'.., , ze na s
21byt ma..••;-::;.
po'-'- 'ch: Ba.rbar"' Hesw=·u„.„„J
czw"~tym p"~kcie ,.,......,„d- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .f aktem dokonanym.
Uważam,
,;,>"
,,,,,..,,.
-.
~
·~·....~........
że jest w problem do przemy•
se-Bukow.sdl:ą i Adama .ł:lar~-lku obrad Sejm przyjął u.stawę
ślenia. technicznie bowiem i <i<rsiewicza - piiamstów. W!odz1- przy 4 głos.ach wistrzymującydi
ganizacyjnie nasz przemy.si: ' gunrleraa Ormickiego i Zygmunt.a się.
mowy
jest przygotowany do
Lait.oo:z~iego - ~gei:tów.
Przed
przystąpieniem
do
Załodze
podjęcia takiej
wyook:ojak9ŚInteresuJącą poizycJą będzie ~ ostatniego
punktu
porządku
ciowej produkcji;
pewno .'WY\Stę.p ZBSl-'.'?lu Muzyki dziennego wicemarszałek Sej~·
Da.~eJ . }~. ~·~ mu "' Zenon . Kliszko wyglcsil
weJ, który - ~ naJdziwmei-1 pd"Zemówienie poświęocme ZbliNARADA.
~ -wyilrona ~~<,> dooekafo- żającej się 15 ro=.i.cy pow~
Łodzi
roc..."'11e „AugenJ:icll.t Antoo~ We .stania Krajowej Rady Nćll"-Od&
PRZEM;YSLU GUMOWEGO
berna
i dzieło Monteverdiego. wej.
LB przedterminowe wykonanie rooznego planu ;"futlu
W<:7A>raj w świetlicy
LódzA wi~ rozpiętość czterech wie
Izba przyjęła propozyeje Kon
krlch Zakładów Obuwia Gumo15 grudnia 1958 roku serdec'zne pod17,ięk-0wania wraz
ków. Z soliBtów mgra'Iliczn;yCh wentu Seniorów w
5J>Tawie
wego
przy
ul.
Limanowskiego
usłyseymy:
dyrygenta
zachoi życzeniami osobistego srezęścia i chlubnych wyników
dmrio-niemleckiego<J
Liubomi!!'.a. zmian w składzie
o.siobowym
156 odbyla sli.ę narada przemyw Nowym 1959 Roku
•
Romansik ·
ć bę Komisji.
&lu gumowego
po.świę-00ma omówieniu zadań t.ego prz.iemy21 bm_ po
plew1och.
przyjedzie p.Lanjstka n:arnych_ obrad
Seim~ odbyły
sfu, wynd!ka.ją.cycb z wytycznych
składa
Zapomniałeś
S!Zkoc:ka Agnes WaJilter, ain.gjel- mę ]"JOOJ.eWerua komJSJ1: P~:U
nnwoj;u ,gctslpOdall'czego na. laDyrekcja, Podst Organ. Part.,
ska Marjorie M.i t.chel skirzypek G<lspodarezego, Budżetu i Fita. 1959-65. .Przybyli na nią
Rada Robotnicza, Rada Zakładowa Z. P. Wełn.
amerykański.
Sydney Heal!"th, nansów oraz Komunikacji i
przedstawiciele Ziakladów z ca.- _...._ _ _ _ ...__ .... _ _.......,...
ipialniista
francu.s.k.l
Bernard Lą=1,o-ści.
im. J. NIEDZIELSKIIEGO w Łodzi.
Jego kraju.
.łtj;ngeioon, (lyTy.g ent amerykań
Komisja Planu G<lspod.areze.ski MW'eyn Dea!l1 D;ixon, pia.m- gQ Budii:etu i Fina!llSÓW wybrasta wł<l©ti Lodovioo Le.ssD<IJ.~ i la Jl'(IS. Eugeniusza. AjnenkleZi!1JainY Lodzi pi,anliata Imre Un- la (PZPR) sprawozid.awcą genegai-.
r.alnym ustawy budżetowej i
- Czy opr6oz Orffa będzie uchwały 0 NPG na rok 1959,
reprezentowana w tym se2)()nie a J)OIS. Ozesła.wa Szczepaniaka.
muzyka nowoezesna.?
(SD) .sprawozdawcą z wY~Owi.s:zem, i to nawet po- nia budżetu za rok 1957,
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latach 1~ pr:remy.sll
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Wywi'ady ,,Dzi'enni'ka''

mechani.zację

chciały odbierać

Atrakc1·e muzyczne nowego roku

wyjść

zapo9&71·ada d yr H

rządowym
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• k kI .· ·
Sz •Ony
ob Owląze
··
we Franc11 prze uzono
do 16 rok'u

z

Zakładów Przemysłu Wełnianego

im. Józefa Niedzielskiego w

Swr ęty· Mikołaju!

~1zie ró~:r· c=~~

o najlepszych
prezentach gWiazdkOWYCh„.

Podziękowanie Załodze

Łódzkiego Przedsiębiorstw a

Budownictwa Miejskiego nr 1
w wykonanie przedrt.enni'lOWe rocznego pia.nu budowlanego wra.z z życzeniami

za trud i

wysiłek

włożony

Wesolych Swiqt
i pomyślnego Nowego Roku
składa
Dyrekcja, Komitet Zakł. PZPR.
Rada Robotnicza i Zakładowa
Ł.P.18.M. lll." l.

Nabywcom

Telewizorów
Radioodbiorników
oraz pracownikom
:t y c z ą

WESOl.YCH ŚWIĄT
pomyślnego

NOWEGO ROKU

J DOBREGO ODBIORU AUDYCJI
ZAKŁADY

USŁUG RADIOTECHNICZNYCH
i TELEWIZYJNYCH

Przedsiębiorstwo Państwowe
Odd~iał w ŁOOzi, ul. Zachodnia 109.
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?Jakoń~u

37 dzień procesu

Korb w~leia~1ie nai~ru~~mh "~
hitlerowskich

Hitlera i

wszysbko, aby nie
do nieodwwnej w takim
wypadku koncentra,cji SS i policji.
W 37 dniu rcniprawy - ~ bm. Również dokumenty o wysiedlasąd odczyta! w dalszym ciąi:u ma- nlu,
wywłaszczaniu i
rekwizycji
teri-ały zawarte w a,Jrtach sporawy. stosowanych wobec chłopów zamie
I
znoW'tl
doku.menty
ukazały sr.kujących
okręg
ciechanoweki,
właśc'iwe oblicze oskarżonego. Oto Koch tłumaczy w s·w·oisty sposób
jeden z nich - zarządzenie pO<:I- twłer-dza<e, że ka7.d.y taki wypaplsane przez Kocha z 1911 r. nruka- dek - to zwy'k!a samowola mlej?Ju.jące .zabieranie bez odszkodowa- scowych
hitlerowskich „amfls<konla wsz·e1kiego rodzaju niet'ucho- misany".
mości i majątku Polaków, żydów,
Prze-d kilkoma dni&mi sąd ogło
B!aloM1slnów na potrzeby hitlerow sił wstnząsające w swym be&tJalskich Niemiec . .Ja.k było do prze- 1stwie I zwyrodnieniu taj.ne okólnlwłdzenLa, Koch natychmiast Tea- kl Himmlera dotycząc.e „traktowa
gu.je na opubhkowanie te.go doJru- nia
obcoplemiermych na Wschomentu, SJ1Jwierdza,jąc, że wszys<t;ko cizie". Wówczas to Koch nazwał te
to zrobione było <ilatego, żeby okólniki „strasznie głupi.mi, pryunilknąć „n„dużyć" przy przejmo- watnyml
wywocla·mi Himmlera".
WBJ!li<ll majątków pmez Niemców, Teraz sąd ujaiwnl! iinny dokument,
a 'W oi<óle to zajmo·wa! się tymi który u.2lasadnia
twierdzenie, że
czynnościami jego
zastępca, Ko- tekst tych
wsikazówek otrzyma,11
cha zaś wcale to nie interesowa- 4 hitlerowscy ,.władcy na wocho!o.
cl.zie": Frank, Forster, Grei.ser i .„
Inne <lćkumanty
przec:zytai:ne Erich Koch.
prze.z są-d dotye.zą tiarekwirowania
Koch w swej lin!! obrony jest
prze<ll Kocha ogromnych maJą<t- w dalszym ciągu konsekwentny.
ków !Ziemskich w Krasnem 1 Na- Oczywiście :mowu prosi o głoo, by
opolSlal - ,Jotóre stały się prywat- oświadczyć w końcu,
że ni!MY
nyml posiadłościami ookar;onego. pe>dobnego pisma nie wid.Zlał l o
w jaki sposób odbywało się owo niczym podo!mym nie słys-z,a! .
..µrzejmowanie" majątków mo&:e o właściwej roll 1 wielkości Ko~wiadczyć
choćby,
ujaw>n,ione cha świa·d<czyły odczytane p<r1tez
przez są<i pismo mlnis-tra irOllnl- sąd zezna.nia br!gadentUhrera SS
crtwa
! wyżywienia Rzeszy do - Paula Otto Geibela. Cha·rakteRelchsfUhrena SS, Himmlera, w ryzu,jąc sylwetkę Kocha ośwfadktórym zawarte jem stwierdzenie, czyt cm m . in., Iż „wpływy nadże sposób
przywła~z,c.zenla przez 1>re.zydenta
i
gauleitera Prus
Kocha tych dóbr jest pogwaree- Wschodnich były tak wle·l:kJe. ze
nlem wszystkich przyjętych za•sad Uczył s·ie z nimi nawet sam reichsprawnych. Nie trudno więc sobie fUhrer SS - Himmler". z teg-0 też
wyobrazić te metocly, jeśli W"llb.u- tytułu jak twierdzi GeLbel dzlły one za.strzeżenia nawet u hl- Htmmler dbał, aby Sltosun.k! miętlerowskich d~niltavzy.
d.zy ni:m a Kochem były jaik najReM<cja OSka!I'żonego na odezy- lepsze.
tanie tego dokumen1Iu jecst zasika- Tak więc pul>llkowane przeiz sąd
kują<;a. Koch twiel'dzi mlanowi.cle dokumenty zadały talkże kłam gew konk.luz.1i swych wy.wooów, że neralnym twierdzeniom Koeha o
zarówno Krasne. ja.k l Naopolsk rzekom"1 „walce na śmierć I ty,.przyjął" tylko dlatei;o. że dowi<'- cie" między nLm a HlmmlNem.
dział się o .zamiarze u;rzą&enia na
Na~tępnie sąd ogłooił przerwe w
.tY.Cł\ - !erenllCł\ ~ kwater)' roop.rawie.:~a 6 dni, tj .. d.Q llQ.~ .
dopuścić

robił

cOOdrzenlia

łód7ltiego.

W1:odz!-

mieriz Ormiokii, który jako
pierwszy wyistaiwil w Operze
ślą&kiej balet Tema= Kiesewettera „KróleW1Ski bla.z.en",
ł>ęd..zie u nais dyrygio<wal suitą z
tego baletu. Poza tym w:Ykonamy Il symfonię Ta.dew;za
Pacior.lciewńc.za :i Tryptyk n.a or
kiestrę Karola Mł'OOZiCzy'ka.
- A teraa: o pła.nach pa.na.

Czy wyJeżclia pan za gra.nicę?
- W styezind.u wyjeżdżam na

Węgry, gdzie będę dyrygował
„Stworzenie ś~...at.a."
Haydna
i Mooairta. W kwietniu będę
dyicy>gow<ił na
„Praskiej wiośruie" m. in. Szymem,~ie
go.
tyczymy więc powod'Zenla pa.nu i orkiestr.ze, a naszym
~telnikoOłll pięknych cl1wJJ na
koncertach Filh.aa-~ii Łód(Z
kiej,
Rozmawiała: T. Woj.
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SWIĄTECZNE
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JUTRO
„O D G LO S Y"

W numerze m. in.:
•
Dwa. kQDJam;y
m
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Gra towarzy5ka
EksprES FD-10 wyłe
cla.ł w powiet!l"re
CELOR w
walce z

n.'iewiidzi.aklJ'm 'Wl'Qg.fem
Poo:a tym:
FELIETONY,
WYWIADY,
REPORTAŻE.

SATYRA
n.a.

C>.eytanja
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całe

.smm -

świ~

1

zł

Stan pogotowia trwa
(Dokońc:oonie

:re sfr, 1)

. .
T k'
llUęC'lą. a
jak robi to Prezydlum RN i KL PZPR,
które
przekazały w niecl:zi.elę wyposażenie w nowoc;r;esny sprzęt CentraJnei Po.rĄ ,.,_, Pr.z""'w"'"'•źli·•
...... ..,.
'""'L
.... ~
cz.ej,
Kr.eyż
Komain.dorski Orderu
,.._._ __._ .
p ,_,_.
V'W<vuovłtla.
v ......i.
wręc7AJllllY
prof. J>'ł'Of. J. S7JUISikuwej i A.
Ma'llg"olisowej, pn:ez przewodnliczl\()ego E. Kaźmierczaka, Jest
dJowOO
•
~•.•
.em U21Da.ma.
..,.. '~.CA

o zl:!lkwidowanie ~źlicy w JUi.•
~ mieście. Złote Krzyże Za.sługi, odzna•kli za wrorową pra.~
eę

w służbie zdrowia. i· odznaki
50-lecia w.a.lid z gruźUcą,
dla
zastępów lekairzy, p.l.elęgnia!l'ek
i personelu pomocniC?Jego bYłY'
wyra<zem wmię=ości , za nieusta,jąicy i.rud wielkiego zespołu łudrlli,
którzy życie swoje
związali z wa.llką
o luctn1de
zdrowie.
PomÓŻlllJ' _ :im

w ._ tej

służbie•

z; T.

-z dwóch stron siołu sędziowskiego.

„Już się nie opłaci ..."

!twapiDanuta
szewsk& (na zdję
cłu) zna.na polska
tance:i:ka charakterystyczna bawi
obem1ie w Stanach Zjednoezonych, ~dl!io? zbie ra 'brawa razem
S

całym

Z~p<l·

„Gwiazdy

Iem
sn&d

Wisły".

CAF f<>t. -

C~arnogórs..lti

kilkadziesiąt tys. zl dostać kilka lat. I tak wyjdzie się Po'.>
2-3 latach. Ko i oo najważ
niejsze - będz;ie do czego wró

Kilika lat temu jedno z czazamieścilo dowcip rypani dyrektorowa
sunkmvy:
pywy.siadając z samochcdu
ta murarzy budujących willę:
„Panowie, kiedy s..lto1'lczycie ro
bot:y 7 Mój mąż z.a tydzień

szenie,

wr<>.ca z więzienia" .

wśród

oopi5l'Il

cić„.

to zrozumiale zgorgoryc:z
oburzenie
ludizi uczciwie pracujacych. Budziło... Rzecz w tym,
do
c-zęsto
że to przekonanie
dzJś pokutuje wśród osób n:..i
mających do czyrjen'a z prawem na oo dzień. 'ro'eż w tym
miejs::u należą im się pewn•3
Budziło

'l'en satyryczny rysunek byl
panującej wów-czas
oobiC::em
w społooze11stwie opinii , że kai-y za duże nadużyoia, z.a sięga
jące setek tysięcy i milionów
złotych kradzieże mien.:a spolecz.nego w stosunku do kar
za kra<l.zież<;: drobne. są tak
niew1Spóhnie~n1e n.:skic, że j.aik n:ektórzy z iron.'.ą utrzymy;vali - oplaC'ą się. Oplaci
często można było m;ły·
&ię za kilka-set, a nawet za
szeć -

wyjaśnienia.

•

•

wpowstała
tuacja. która mogla częśdov<Jo
podważyć wiarę w sprawiedllTemidy
ręki
karzącej
wo5ć
Dekret tzw. maroowy był ia-

koś zbyt malo na.gięty do potrzeb życia i sze1'0lko zezwaht
na dowolną interpretację winy. przewidywał on karę do
kradzież mienia tSJX>2 lat
lec:zinet!o wartości do 300 zl.
.T eśli Zaś kradz:eż przekraczakodek.$ karny prz<>
ła 300 zl w'dywal kwrę od 2 do 5 lat
'.l'a,J{ ·w'.ięc za kraw!ęz'enfa.
miliona zlotycll
dzież nawet
sąd n:e mógł za.stoi;<:>w<>ć surow
szego wyroi.ant kary. Co pr.a w
da w st05Unku <lo winnYch
które z raeji
nadużyć osób.
swego sta!l'l<>"Ni&ka t-0 mieme
spoleczne mialy pad swo'm z3-

„Barbara Radziwillówna"
-

•

Hzeczywiście

=

nowy sukces Teatru Nowego

nad J OO tys. zl, podlega 1?1'2-e
więzienia na czas nie kro1lstl.y
od lat 8, lub więzienia dozywotruegÓ".
Ponadto - zgodnie z tą usta
wą, po „odsiadce" nJe będ?,ie
życie.
W o.~k.arż.onym sędzia widzi do c:rego wró:::-.ić . Bo sąd orzentle tylko przestęo::e. ale także ka przepadek majątku w caczlowieka o określonei ment.al- łości lub c-t:ęści, jeśli szkoda
w m;emu sp.olecznym wyno;;;i
ności. jego dotychcza.wwe ży
ponad 30 tys. z!. a także moze
cie. obecną skruchę i wstyd. a
zastosować tę dodabkową katakże .i to na ile je\'o O<S:>borę, jeśli &vzkoda me przekt·acz.a.
wość po odbyciu kary r0<1<-u.ie
50 tys. zt. I jeszcze coś zunadzieje ucz.c;weg<l życia. 'ram,
pełnie nowerro: zabezpieczen'.u
gdzie JJQStronny ob.se:-wato·r wj
<Wi tylko „nagą" winę 1 kar;e i przepadkowi na rzecz pan- i na tej podstaw;e t.ę k>;ę Gtwa podlega także mienie 050
by, „która z O\'Wbą p:xiejrzaną
sędzia mll
aµ~obuje lub nic si widz'.eć indywidualne$l-O czlo lub 02.kactoną r:oz.os.t.aje w bltwieka z ind;-w'dua 1 ną wina. skim stosunku··. Dla unikn.ię
c;a nieporozumień: nic doty.,ubraną" w okol:czności. które przemaw:ają z.a lub prze- czy to mienia. c:zy praw mająt
ciw. N ie wi;zy,,tkie okolicznos- ko'>'.·ych. nabytych przez tę oprzed popelniesobę na rok
ci ujęte są w pisemnej mcitvwacji wyroku, <7.Y w si:>rawo- niem nadużycia przez o.skarżt>
7daniu pra,"'J'Wym. i dlate~o nic nego.
Tak więc kradzie7 mienia
docierają do ogólu za'ntere.;<>wanych. Po7.oOGl'ają w "1er<:<e "P''łeczncgo (i nie tr"'..i.o S!Yc>prz.estala .. oplacać
le:zne,'.!~)
intu'cj'. ,,·yczuda sęd7/owsk'<=
je.ot s1ę . Teraz oµrócz kilku lat
B<> sędz'a
f!O sumieni.a.
nie tylko sędz'<i. .Test też czlo więz~en.ia. nic s~e tu nic zar0wiekiem. który sądzi i!lJI1ego bi. Ale pon!eważ ustawa kardzia{a
nie
(sw·ows.za)
n~
oz!owieka.
wstecz. więlcs:ro~ć tego rodza•
•
ju spraw (za J>rzestęp15two poindywiRola s.ędziowsikiej
peln:one i>rzed 21 stycznia br.)
duaJ.i.zacji winy zawsze byla i
laE(<>sądzonych jest według
będ.zie a~tualna, ale praktyka
\Vykazala. że przepis:v kamt> dn'.ejszego dekretu. 1'o wprowadza opinię społeczną w blą<l
trzeba bardzjej d<J15tcoować dn
i umacnia w dotychczasowym
'l',r
życia (a n-ie odwrotn'e l.
pn,:okomi.niu.
też w styczn'.u br. wydano uJ\le jeśii w tak ponurych
stawę, która ba·r dz:ej precyzu„pociebyć
może
~u.~awach
je wine i zaostrza wymiar k<,cha'", to niech tą pcdechn b~
ry.
... ...Jeśli szkcdq W)'n•aGi po- dzie fakt, że przecież „stare··
sprawy wyczerpią się. a n.a wo
n.ad 50 ty,~. do lCO ty.s. zl, pcdleg,a ka<:"ze więzien;a na czas k.an<lę wejdą nowe. pcdlegają•
ce nowej, surow.o;zcj ustawie.
nie krótszy od lat 5··.
ZOFIA CHOJNACKA
„ ... J eś li szkoda wyno..'!i

ukradł na ratowanie zdrowia
swojego czy bliskich, a inaczej
na tego, który wyciągną! rqk~
po wlasność spoleczną, żeby
zarn'.enić ją np. na luk.su&owe

Od wielu pokoleń - obok
PET Rl
ZOFII
szJachetnej. wiernej. odważnie
Interpretacji
Dąb-rowslcieg-0 o„Afazurka"
tra,g-i.zm winy
spoglądającej prawdzie w
ma w sobie
coś
„Boże
Ztuina jest pieśń
czy Izabel.li w ujęcitL niezanie zawinionej. Pe~ri z szlaJednakże któż z
1'o!sk<: .•. "
wodnej _iak zawsze EUGENII
chetnym umia·rem przesi1cala
1111, wie, że auto1·em jej jest
HERMAN.
· pat-os puudoldas·uczny tel;stu
11>łnśnie Alojzy Feliń.ski?
Feli1tJe; liwiersz
Wyk.w i11t11y
~woją uczuciowością.
Dziś nazu,>isk-0 to mówi nam
nie n!l
ryczna eqzaltacja slde110 o bogatej różnoro1~-.ś
r-ządem czy op:e.ką. przewld~a
~a.cze; niew·ieie. Ale bul czas,
ci rvtmiczne.i bnmial 11ier..kamiejscu przy realizowaniu relat w:'~
no kary $U:"Owsze
iospania!y
.i.~ posi.adalo ono
zitelnie w ustach SEWERYNA
pertu:z.ru wspólczesr..er;o. wyja•k wykazat.g
z:ienia): ale i wym01L0 ę: Alo1z11
dźwięk
BUTRYMA (portreton;u Piotr
mttgajqcego wif;Cej ))1'0stoty
kary
pra1~tyka -- .stooowane
chluba
F'e!ińsl•i (1771-1820) I•'ELIKSA
oraz
Bora~·v1?ski)
doskim.ale od.dawala ducha i
grawitowały raczej wokół n.i:i:i duma óu;cz.esnuch warszawZUKOWSKIEGO (pelen dumstyl sztuki.
ko~ej granicy zakreślonej
8kich salo-nów literackich
może
„P1·awdziwie wie.U~i
ne.i w·unioslośc-i wielki warCzę-ste wydek.><em karnym.
11ależal bowiem do czołowych
oto
chol Kmita ). Nie znalefli ont
!111ć tylko król prawy" padki za·częto uogólniać. To
Pisar:z:1.1 okresu pse1uloklasyczjeclnak '/)1'Zeciwwagi w a.'tedewiza Zuamunta Augusta ze
stworzylo pozór i przelvC'11•anie
1leq-0, jego zaś i.i-aktowa t'f"a&ztuh Feliitshiego. MIECzyvoziJCTwionum he!micz1ium .
o n.'.1Stkiej ka:-alności. K;::rę za
Qedia „Barbara Radzitoillówsugestywnie
VOIT
SŁA W
ma'hskiei:;o dostoje1t.~tu:a Tar:IO tys. zaczęto ,.p~zel'cz'.'lć" n.a
lla." uważana jest za jedna z
11owskim (MARlAN NOWICrozarywa zasadni.czu konfltkt
Hachunek nie
ka:rę za :100 zi.
11.aji>ardziej typOWJJCh i najKI).
miłością
m}ędzu
Z1mmunfa
się
zgadzał &ie (bo nie mógł
i11•m11iejszuch sztuk ówczesojczuzn·u i żony. K-ról w jerio
Wym'a.rowi &prawie
Przujemni<' brzmi,'llo zesta7.qad=ć).
fl!J<'h.
,,e>bie litewski
u.jęciu mi-al w
d!iW'OŚci prty!epiono etyk'.ef,kc;
wienie ałosów caleąo nie7)1al
który chci-al n.aFeliński,
sp-o~&."Zn:e nif' u.sprawledUwi·.>upór, 4 1ołosk4 n~:oowość i
ze~pol11., u:iefeao 1.11 tonac}.ach
RildziwWównej łagodności.
„Barbarę
l>Mnć
Interesująco
nL~lci.ch.
barci.za
temperament.
niewielu lu-d.-z'om
'./iape'"~nc
11ę" na pokrzepienie serc roJABŁONOWSKA
JANINA
też krmt-ra.~tou:alv włoskie re\V!a<lomo, że poclcz3s ost.atn.i~j
daków. sięgnął d-0 epoki, k1iew .~obie
sto'f)iła
jako Bema
ne.~-an•owe stroje z trochę po
Rozmawiałam na ten tema:
wojny św:atowe./· gene:al i m~r
dy to Polska stanowUa jedną
monarsza dum~. obłitdę, mści
bnrbarz1111shtt sutym przep11z joonym z sędziów. ::\'ie:ta- sz,alek Anglii, 1' ontgomery, P'>
;z największych poti:q Europy
wość i zim.n~ wVraChountnie w
sa:rm~iclcicli.
1•biorów
chem
<ksiad.al sobowtóra. Celem teg•)
leżnie od obowiązują·cego
- a rów11ocześnie d-0 tematu
Be.Tdzo plasjeden m or. o ut.
które inten.ęuwn11mi. plamami
kretu, wyznac.zającego gr-..i.Jtl.icc
wprowadzen'e w
mialo być
fl\ejednokrotnie już :J)'TZedtem
tJ1Cz11ie odtworzula ona tup
arnlv na. tle c~er1cono-srebr
ka.ry, stwierdZil o.n, że lepkj
bląd Niemców i sl'worzenje w
do hisfa1·ii mir~meteyo despotki. W1JcM1vawłoskiej
nej rl~lcMtJcji JÓZEFA RACII-1 pomyltć się o 2 lat.a na koten spo.sób wyłomu w ich sy'
Au.gum
łości Zv11m1mta
nej na slynnvm .,Il Princi:pe"
WALSKIEGO:
rzyść os.ka.~żoneg'°. niż o I rok
Hrytvjskiemu
stemie obronv.
t>ięknej Barbary (a raczej do
N. Machiavella.
na jego niekorzyść. że <;Ą9kar wywi<1dowi chodził,') g[Ó\~rnie 0
W s11mie bnTdzo ifitere~vjci
momentu:
jej
ltońcoweu-0
jak
Bona
Qdy
Podczas.
ookarŻQl'lemu nie!"'.lwny.
żony
novn.1
).'t1'ze11'tilwienie
;z
ce
to. by wywolać wrażenie,
1L•a.lki króla z senatem. któr')J,
przesu.witla
chmura
ciem11'1
).'°awet w wypadku 1ego same-, planowana ililwazja na Franc.i<'
•uf'veP< arl·ust11cz11v Tf'.atru Notn~J>irowa1111 przez Bo-n11, nie
go orze.o;tęp.>jwa. lk inaczej
sie przez •ce11ę, jo.S'11a smur;ą
nastfl,oi nie od strony K 1nalu
• , '
..
Wl!'flf>/
eh<:e uznać tego malżeiutwa)
pa.trzy s.ię na ctZławdeka, który
r>ostać
niej
i:wzv
śtviecila
La ,\Ja111che. lecz od po-lu<lnia .
M. iAGOSZE\llSKJ
obfitujfłCej · w
do t1.1alki
at«,.,.cia i lwnflikty rozwtq.zuWane zgodnie z „egulami ówaceęl 0 sit') ·od jednego, niewinnebędzie wi~i.
dziei, że tilmów tych
n:e. .Jest on wówczas szerszy, niż na
CZeS11ej dramaturgii.
go telefon u. Zadzwoniliśmy do
Ale to. n'.e.stety, nie zależy od noa.s. Oekran:e zwykłym, a tylko nieco węż
1otórej
w
sztuk.li,
Sama
kierownika kima ;,&!tyk" z pycry1vi"c'e. naszym pra,gnjeniem jest oKa.szety
szy, niż n,a panoramicznym.
IJ.>szusc')J bohaterowie <z wut.a-n~~m. czy w okresie świąt.ecZ!l'lym
atrakcyjnych.
trzymać j.ak oojwięecj
m.a .,Wo.lncśe". n.:e ma ich „Baltyk". Wy_
Ją,tk1em Bony). dzitLlają z jak
będz:e wyświetlany jakjiś film panoradobrych filmów .
daje mi s:ię , że gdyby kina panoramicz11<1.iszlachetniejszych pomuiek,
miC'.Mly. Oto oo nam odpow~edz:eH kiejeden film
- A oo pa.n 2Je swej s·tTony m&że one otrzymały m'esięeznie
patriotyzmu i wz111ioPełna
rownicy p .p. Galiński i Moor-;,ejewski:
bywa.1omn „Ba.M.y'ku" i „Wolb:ooa.ć
panoramiczny i je<len kaszetowany, to
jest poniek4.d nieco
aloaci,
Proozę pa.'!li, film panoraml-c:zny to
nośoi."?
by wystarczyło.
11.rii.wna apoteozą naszej Pf"Zeu nas rzadkość. Od lipca d.o dziś wyna
N:estety. nie mam wplyv.ru
Na przy.s:z.ly rok za?Owi<:<l.a się więk
4Zlości. Jednakże końcow.11 jej
iśW:etlaliśmy tylko 4 filmy pa.nor.am1ezczyteln-0>sć napisów na filmacJ:i., natosza ilość fiimów sze~okoekranowych, ale
WlJd?więk, że tylko zgoda cuniż 1 miesięC'zn~e. W
mniej
czyli
ne,
w!le'tJi;>t.ą
o
st3rać
o;:~
będz:'emy
mf.ast
jeśli nie poprawi się wytrawian:e naleoo =rodu stanowi o wieldodatku 6ą to filmy s.la<be ruotystycm:e.
docznuść obrazu. Założymy w tych kip!sów - nie będziemy oglą<lać ich w
kosci ojczuzn;i. ma swoja akprzee:eż po przebu<low:c kina mamy
A
błyszczą«'?,
metalizowane.
ekrany
nach
kinach
wumowe również
tuainą
1005 zruejsc, nie możemy więc zbyt dluktóre pozwolą na rozjaśnienie obrazu
lizi.~ia.1 ...
go wyi;v.·'.etiać jednego filmu. Przy najak
Nic poz"'5taje nam nic i'11nego,
„B4-rbara Ra.dziwiUówna" to
szych możliwokiach )X>Winn:śmy otrzyporozum:ec się z Zakladami WytwórtyPowe dzieło pseu><loklasyczmywać dwa tilmy nL.ES;ęczn::e,
czym! Kopii Filmowych. Rozmawiamy
fle. Autorowi nie clwdzi tu o
jak jest wyltorzy&ta.na. stere<>- A
z dyrektorem Jaskulskim.
ie; slosć mawdu histO'l"ycznej,
foMia?
do
Pa.nie dyff'ktorze. podobno przez
1ctórą dowol11de 11.agina
panorafilmów
4
z
żade.n
Woa·le.
•U>oich artusiucznudi potrzeb.
was nfo ma.m:v n.a ekra.n.a.ch filmów 1>amiał stexe<Jifonii. Ale to
n:e
IJ'.>i.cz.nyoh
noramicznych?
Jl.keja gubi Mę w mnogości
j.e.se.c.-ze n;ie vmzystko. Najw:ększą wadą
ltoturnowuch monologów: ?e~t
- Tak je.st. Nie opanowaUśmy techs:to..<mkojest
p.aml'!'am:c-z:ny•c-h
fdmów
to trCl>ledia pelna szlachetnuch
niki eastmancolor. którą wykonywane
wo clość ciemny obraż i nieczytelne na11?ndent·.i1, nie11/l.f,1.a11.11a w forI nie mamy
są filmy panoram,:czne.
pisy. Wielu widzów , wychod:ząe z kina,
mie. ale zbyt retoryczna, zbut
możliwości opanowania jej. Nie może
chodz:ło, bo n:e
·
1ilmie
w·
oo
o
wie,
nie
bra1latctuczna i grzeszcica
my bow'.em eksperymentować na barodczytali napi&Ów. Ol;>ra,z je.st też nie
B·11lo też
kr~m naturalnoici.
dzo drogich kopiach tumów. które do
bcY\lll'iem
posiadamy
nie
jasny,
zaw;:;:re
toie!k,ii odwaua. ::e •tumu d..11nas irz.ychodzą . Od roku prosimy Cenchwilowo węgli <lO lamp łukowych. To
rektora KAZIMIERZA DEJMWarsząw'e
tralę Wynajmu Filmów w
że trzeci m'iie;;iąe nie
&!J'l'awia,
wszystko
o j.ak:oeś OO pro:!. w sro.ninku do d°':'
że s-ięgnql oo tej tak
l(A,
o sprowadzen:e dJa nas z zagra11icy
przykre
jest
oo
planów,
wykonujemy
tr..JJeza.oowej widzialn<l\Ści.
bardzo charak.terustvcznej rlla ~
kilku tys!~y metrów wyl>rakowany.ch
ówczesnej epoki, ale nielcit- ł ró•.vn'.eż dla n:aezy<.ili kie.szeni.
kopili, które możrui. na być za grosze, a
w:~fa, pł.a.cąc 15 zł, chce robaczyć O<As
Z kole: rozmowa trzecia - z dyrek~ei dziś do odtworzenfa, sztu- .,.
na których moglibyśmy eksperymentole~go, cie.'.tawszego, ńii w zwyklym
f
I.
torem łódzkiej CentiraH Wynajmu Fil-

·oo

•

Sołlowtór

Monty'ee:o
Brytyjski wyVviad stanął ?la
stanowi&ku. że pojaw:enie się

•

•

w nó1nieoen~j
~\Toni:gomery·ego
pczed
bezpośrednio
.'\fryc~
inwa~ji
NJ<Zpoczęcia
dn;em
wpt'O\\'adzi 1\iemców w błąd ~

l'·DOWoduje związanie w rejome
l\lorza l"iró<l'ziemnego znaczniej
szych sil nieprzyjaciP!a. któ1 c
w inn,·m wv:>'łdku mogłyby ro·
st.ać przer~ucone do -~o:-man
d1i.
.J;ik .<:ie "kaz"l" !'<"> w.n.jnic,
pod.oti>,p ud'.'ll się znakomicie,
czego wynikiem bylo • z 0 trzynnnic w rejonie p'.łludnoow~j
Fran<'ji calej dywizji pancernej. .\ iemcy w zupelnosc1 uwierzyli w pobyt "Montgomcry'ego w Afryce, podczas "ciy
ten znajdował się wówczas w

I

Z
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Prohlem za 15

An~lii.

Do odtworzenia tej trudn:)j,
roLi
i niebezpiecŻnej
wy.brano skromnego aktoca K
którv porlCliJ',0na Jamesa,
ó,v=as służąc w wojsiku, byt
porncemikiem w intendenturze.
James zabrałby ze l'obą do
grobu tę tajemnic-ę. gdyby n:e
fakt. że w wyda111ej w kilka
lat po wojnie ks'ążcP komandora Butchera ,.'l'rzy lata z J!;:scnhowerem", autor wspomina
o Jamesie
Obecnie James nap!t>ał książ
kę .,Bylem sobowtórem Monty'ego" . omawtaJąc w ni2j
wszystkie niecodzienne prz:eży
cia .swego krótkiego generalskiego żywota.
ważnej

* *

zł

Szeroki .ekran

I

!
!

i.._1:"zedstawien'le ujęto paniestylu ówc.zesnej c110""'la w
kt. Stąd t11rady aktorów .?w·róconuch frontem do wi<iowni,
&!q,d n11. słCLtt1czt1.-0ść komparvodcza.< :icenu śmierci .
~~'
Radzi'IL'illow11y
°"'·rbar11
'~"li. którą już kiea.11ś ta.k
1

to wal K.
~tcrć Barba1·u
kS men
11

Brodziński:

psuje na
scemcz1te,
tvi·ażenie
l>lllec
~li Barbara jttż otruta. praa
~le calu akt V zajmuje,
coraz wijej cierpteń,
11tf><:z:i1ej 11a twarzy w11rvt11ch,
w
,,,,.~si 71,ie dostrzegać, co
i ąrają
~ukrum pofożenitt
C!/C'h l wwtzów zach011;uje" .

/ó!

skrócił 1·oztvleklość
t
ttwspólcześniaj(ic
.
,;:Gd..
pa·tos. Piękne.
lf!f:~zcsn_it
Oejmek

rów-

ich
zimne ,13-zgłoslwwce o1>1 cine ::osta.lu ciepłem i11terd etatorów, dz:ięki temu wi"'1°'·11'1-§ko stało się nam zna.ezrtl'2~

e l>hższe.

~rbar~

Radz.iwitlótv11a

w

-~ ~ekaweJ ł lwłturclfłeJ

wąskie gardło
*

kinie, a ołnymuje obraz g>r.>1'.szy.
Wydaje n.am się t.ei:, że na seanse
pnedpotudmfow-e powinniśmy sprzedawać b:lety l~\giowe dla młod:W.eży szkolnej i akademick:ej i że bilety na seanse pn.e<lpołudniowe powinny być tań
Sl!le, niż na popołudniowe .

!

•

*

•

Nie po=stalo nam więc nic innego,
jak porozti.m.Ceć &ię z Okręgowym Zadyr ektorem Kuleszą.
rządem IGn F~nie dyrek.1-orre, jak to jest? Zr-0-

fiiłrn6w

I

Wypaliliśmy

pa.n-0ora1md'll'l!Dych?

- W tej chwili mamy kilka nowych
filmów n.a szeroki ekran (m. in. „Oko
7..a oko", „Dwa pokolenia") i nie m<r
żerny ic-h ooć kinom ze względu na fatalne napisy. Lódz.k'e Zakłady Wytwó~
cze Kopii Filmowych n'c radzą sobie
z traw!en'em napisów . a my n·e mowid:wm filmów n;eczyteldać
żemy
nych.
- Doł»-l>!>., ale to ehyoo nie jest g-l~w
na. przyczymt, że ma.Io otirzyumjemy filmów p.a.n-0<rao1ni<C7Ilych?
są na ogól
Filmy pa"floramiC21tle
drogie i n:e:>plaealne. 7e w-.:~lę<lu na
małą liczbę kin tego typu w kraju. N'e
więc
opłaca s'ę równ;ez robić kopii,
kupujemy filmy rawrn z kopoiamt. Na
maingin<".sle pow'em. że w świe::ie ob~rwuje się raczej odwrót od tych filmów. Najpopularniejsze ;o.ą obecnie fil my tzw. k;iszetowane. Wymagają one
joedm.ak ob:ektywów szerokokątnych (kaszet) . które po:;izer:iają obraz n.a ekra-

wać. Je...t jesz-."'"Z.e inne wyjśeie: wysłanie jednego z naszych pracowników
za gran.'.cę. Ale nasze interwencje w
Warszaw:e n'e odnoszą skutku. Sp~awa
zaś jP.st o tyle ważniej=. że cały św;at

przec-hodzi obecnie z techniki aquacolor j gevaertcolol"' (które opanowll.liśmy
już dostatecznie) właśnie na eastman-

oolor.

*

*

l ~:~:~W'<~ ;~~:;

dtJ
wiec należaloby jechać
Teraz
Warsaawy po dalsze w11iaś11ienia. Nie
„Bałtyk",
bil!lśt:ie Jóno p&llOl'lUllfiezne zrobimy teµo na razie. Może nasz µlos
.kOtSZtował& mnóstwo pienliędzy, kino nie
doleci tamże? Może dowiem.11 sie. dlaje.st wyk>ol-ey.&ta~e. a. wy robo.lcie drugi\
czego kupuje się słabe artustucznie filPMt.ora.nJię w ,,Woln.oti-el''?
panoramiczne? Dlaczeoo nie otrzy- Zaraz, zaraz. Rernon.t „Bal.tyku"
Łódzkie Zakłady Wumt1ją pomocv
k<>dZtowal około półtora rńln zl, co jeśli
twórcze Kopii Filmowych - co jest w
się weżm:e pod uwagę generalną przetej chwili sprawą istotną dla zaopabudowę i uzysk.anie 300 miejw (równa
trzenia kin w filmu szerokoekranowe?
niew'.elk:emu kinu),
s:ę to Jl(l'wemu,
Pl'Osimy o odpowiedź w imie11it1 naNatomiast
woaloe n~e jest tak dT>Og>o.
którzy .:a własne
s;;ych czytelni.ków.
siu:no U!'Ządzenie ekra111u panoramiczne15 zł nie clica być ..nabijani w butelko:e
N
edrog:e.
?Vi
go j-est st.o.."'lln.kiC>w-o
kę" i lctórzu chcą oglądać filmy szeroSprawa dotyczy zre.1zta
koekranoice.
{ sztuje na·wci ~ ty.s.. zł. Wydawało nam
drugi
eie więc. że warto dać Lodzi
całego kraju, 11ie tviko Łodzi.
s.l'le1"0ki ekran. N:e tracimy J)!'Zeo:eż na(t. woj.)
~.-~ „_...,.,..,..~-~~-~~~~~~ 4 ~-~~---- ....~~.~'.'-~---~~~~-'.'~-~!"'-~'.''.'_!'"- _ _ .

l

Prawie 9 miUardów złotych pu
z dymem w tym roku.
ponad 46 mlliardów
papierosów, 33,5 miliona cygar i
ok. 90 ton tytoniu fajkowego,
Jest to swoisty „rekord Polski"
w tej dziedzinie.
tytoniu wynosi 'dziś
Zużycie
ok. 1,6 kg na głowę, wliczając
niemowlaków, przedszkolaków I
ab>tynentów.
W paleniu tytoniu wypnedzają nas ,iedynie Amerykanie p,s
kg), Duńczycy (2,65 kg). Anglicv
(2,2 kg) oraz Niemcy z NRF (1,87
kg).
Najpopularniejszym gatunkiem
papierosów są „Sporty" (?7 mld
sztuk w br.) oraz .,Giewonty"
Coraz popularnlrjRze
(8,4 mld).
sa także cygara, natomia7t tytościliśmy

* *

mów - M. G~rlickim.
- Dlaczego Lódź otrzymuje tak mało

Co palimy?

mu

!

ja·ką

począt

byl z
Mila zabawa,
ku popularny na Zachodzie tanie<!
hoop. staje
hula
z kóbklem tz.w.
prawdziwym oblę<lem. Jak
się
grzyby po desz.czu mnożą się „rekordziści" tego ta!\ca.
Tak np. niejaki Luciano Gadeone z Turynu roz,~ąt się „kręcić" ·w sabot~ o godzinie llJ, a zako!\cz~·l taniec w niedzielę o gttdzinie 12.15. Luciano Gadoone krę
ci! się bez przerwy 13 godzin 1 5
minut, odżywiając się sokiem owo
cowym i biszikoptami. Nmvokreowa:nv misbrz czuje się podobno

I

l

świebnie.

l>ZIENNIK ŁÓDZKCDl" 304(3fa~ I

Dlaczego.„ dlaczego„. dlaczego?

Problem nadal

*•

palący

• Po ratunek do.„ Krakowa • Czy płacić za nieczynne C. O?
Przysłowiowe morze atramen
my na opisywanie med<ipuszcza
i.;ch budowniczych, którzy od
zać
do użyt.lm wszystkich
wania. Nie ma też prawie dnia,
alarmowana przez czytelników
łów bądź też samych urządzeń

tu i farby drukarskiej zużyll~
lnego wprost niedbalstwa łódz
sześciu lat nie zdążyli przekakotłowni
centralnego ogrzeaby nasza redakcja nic byh.
o nowych awariach, bądź kotcentralnego ogrzewania.

Często nasi telefc:\niczni rozmówcy podniesionym :xl zde111erwoiwania głosem zapytują:

Dlaczego
my Bogu ducha
winni lokatorzy mamy cierpieć za winy
niepopełnione?
Dlaczego nie karze się ludzi
odpowiedzialnych za wykona•
nie w ustalonym terminie ·robót w kottowni? Dlaczego na
parterze kaloryfery w ogól"
nie grzeją,, a na górnych pię
trach jest aż za gorąco'?
Otrzymujemy również wiele
hl.stów na temat centralneg<>
ogrzewania.
„W
Dziennika Ustaw nr
35 - pisze m. in. nasz czyitelnik p. DiOlll..izy Fulek - u)f.ll<zała
się
ustawa mówiąca o
ściąga.ni u
należności
przez
państwo z tytułu
najmu lokali. Ustawa ta daje du:le
uprawnienia
administracjom
domów. Nie negując jej słus7nosci warto zastanowili się
nad druga stroną medalu: jakie uprav\'nienia ma lokat.or?
Chodzi mi szczególnie o centralne ogrzewanie. Temperatura w pokoju nie powinna
bvć niższa niż 18 st. Celsjus~a. No dobrze, a jeśli w pokoju mamy 16 stopni, H a nawet mniej, to ezy lokator winien płacić za korzystanie z
centra.Jnego ogrzewania na równi z lokatorami, u klórych
termometr wskazuje stale p<>nad 20 stopni."?

Nasz gwiazdkowy
apel poskutkował
We
wczorajszym nrumerze
„Dzien-nLka
pisaUśmy o zaproszeniu przea: MHD Nabiałem i
Pieczy-·\vem, 1~ sierrort z Domu
Dziecka .ma choin1kę urządzaną
dla dzieci prncowniJk&w. W notatce tej apelowaliśmy do innych przed„„iębio1-.,t1w by za wzo
rem MHD zaipras:wly dzieci sleiroty na imprezy gwiazdkowe .
Z przyjemnością donosi my dzi
11

że

siaj,

Od!OOW~e

na nasz apeil

d:ziała jako pierwsza SpókLzieJmia Pracy . , .Surmviec" (ł,ódż,
Piotrkow•ska 78). która µo,ta<Iloiwiła
na
swoje
wro,czy„toś"i

gwinzdiko\ve

zaiP'ro.sić

domów

10 ozieci z

dzieoka.
MaUl goście
spędzą tu w serda=ne.i fftmosfeorze wiele wypernionych atrakcjami godzin li otrzy:mają miłe
upomin'<i.
Dla SpóM.zielnl Prncy „Surowiec" - duże brawa. Cze'kann.y
na na.stflI)J1ych. (a!s)

Podsiadły

Jerzy

.Jak wdęc wynika z r ·ozm&w
z naszymi czytelnikami oraz :i.
ich listów - sprawy centralnego ogrzewa.nia są nadal problemem palącym, problemem
wymagającym skutecznego. roz
wiązania.
Powtarzam:
skutecznego rozwiązania. Bo ti>,
co się dzieje obecnie zakrawa
na czyste kpiny. Brak vvµro<it
słów na
określenie post~
wania odpowiedzialnych pracowników budown~ctwa, którzy najspokojniej w świecie
nie
dotrzymują
przyjętych
przez siebie terminów oddawama do użytku kO<tłownl
centralnego ogrzewania,

w„Sprzedanej narzeczonej"
Dziś, Z3 bm. (wtorek) w operze
„Sprzedana narzeczona" wystąpi
w partii Kecala solista Opery
Bałtyckiej,
bas, Jerzy Podsiadły, laureat mlędzynarodOVl'YCh/
konkursów śpiewaczych: w 1956
r. w Ve-rcelll, gdzle otrzymał II
nagrodę oraz w 1957 r. w Chiavarl, gdzie .otrzymał I nagrodę.

Wraz z nim wystąpią: w. Ku~
mii1ska, I. Strzalkow&ka, M. Nar
klewiczowa, D. Pruska, R. Spychalski, T. Gawroński, R. N<>wallńslri, J. Wodzyński, T. Romań
ski, St. Szymoniak.

.....,.___

Do.§ć
powiedzdeć, że na 20
kotrowni - jak mnie poinformowano w Wydziale Gospodarki Mies2'lka111iowej - oddano do tej pCJll'y do użytku zaledwie 7. A przecież na naradzie w Lódzltim Zarząd.zie Budownictwa kltóra odbyła się w
październi!ku, ustalono z WY•

„Kukułeczka"

12-22-42-47-48

__ ___

......_ d~ rad.aluzji
.EifJł'ł
Między

nami handlowcami
IAst ten zamieszczamy w nadziel, że przyśpieszy on zaopatrzenie sklepów w tak poszukiwane przed zbliżającym się Sylwestrem obuwie I wyjaśni kłopo
ty I wątpliwości Dyrekcji MHD,
która jak widać z powyższego
listu o gatunl<ach I rodzajach
obuwia, którym ma w przyszloś
ci handl<>wać, d<YWia.duJe się z

Od Dyrekcji MHD otrzymaliś
my odpis Ustu, który instytucja
ta w dniu 18 bm. skierowała do
Wojewódzkiego Przedsiębiorst;wa
Handlu Obuwiem ul. Limanowskiego 166.
,,Niniejszym :1N1raca1my się "'
:prośbą o odwrotne ;poinformowa
nie nas kiedy s1"1epy nasze 11:0staną zao·patrzone w karnawało
we obuwie dffms•k\~ z broikaitu,
atłi.su i satyny po
atratk•cyjnole
ni.Skich ·Cena•ch, a 70 ZJł rnraz inme.
które tak szeroko zosta·lo rozreklamowane
prrzed kllJkoma
dniami w gazecie „DziennLk

ogłoszeń.

konawcami o.stateczne terminy odbiorów. Do poł-owy grudnia ani jedna z tych 20 kotłowni nie powinna być tak
przecież uzgadniano z przedsiębj.orstwami
budowlanym.i i
instalacyjnymi - nie odebrana przez Miejskie Zarządy
Budynków Mieszkalnych. Widocznie nikt wtedy nie brat
poważnie swych zoboWliązań.
Nie\;hlubny
rekcrd
pobiły
kotlownie zdalaczynne na KGzinach d Bałutach. Pom.imo że
ustalano kilka terminów (Koziny) ich odbioru. ani jeden z
nich nie został dotrzymany,
Wobec teg.o kotłownie te są
eksploatowane na koszt i ryzyko wykonawcy. A że r}'Zyko
jest poważne niech świadczy
następujący
fakt: Na Kozinach nie zdąż•o.no jeszcze na· prawić jednej awarii kotła, a
już nastąpiła druga w następ
nym kotle. Widząc. co się
~więd groziło
24 biokQm
wyłączenie dopływu ciepła MZB'M Polesie wysłał pa p:r
moc swoje brygady pracowników. które usuwały awarie.
Zresztą nie tylko awarie w
samych kotłowniach <laJą &ię
we znaki lokatorom koaystającym z centralnego ogrzewania. Bo na tychże samych Kozinach mamy bloki (nr 4. 5, 7,
37). które nawet przy normalnym funkcjonowaniu zdalaczynnej kotłowni me ovn:ymują dostatecznego
ciepla. Nde
tylko na Kozinach istnieje tego rodzaju sytuacja. B<' oto
przy ul. Słowiańskiej 21/23.
Przybyszewskiego 18, partery
pral!ltycznie
pnbawi.rtne
są
centralnego ogrzewilnia. Natomiast na I, II i Iill piętrze tern
peratura w pokojach wy.nosi
1~20 stopni.

Palacz, choćby ze skóry wyi palił w łrotle do granic jego wy:trzymarości nic nie
zdola poradzić bowiem - jak
to ma miejsce przy ul. Slowiańskiej projektant prZewddzial tu za wąski przekró i
rur na partery. stąd nierówiny
rozdział ciepła ..
Nie wszędzie oczywiście win
ne są nieodpowiedrue przekrvje rur. Aby ostatecznie zbada(:
kwestię ndectostaitecznego ogrze
wania mieszkań - DBOR spr<>
wadziła niedawno do Lodzi wy
bitnych fachowców z Polite-::hniki Krakowskiej - Wydziału
Ogrzewni<:twa. W tej chwrn
badają oni n.a Bałutach i Staromi~jskiej instalacje centralnego ogrzewania w samych
b1okach.
Regulują
c.iśnienle
wody - sŁowem prowadzą pra
ce mające na celu zapewruenJe
mdeszkańcom
nD'Wych mieszkań
odpowiedniego do.pływu
C:.epla przez CO.
Szkoda, źe tak późno i::omyślano o tych
bad<pliach. N·:>
cóż, lepiej późno zfiż wcale.
Powróćmy teraz do listu naszego czytelnika. cytowanego
na wstępie tego artykulu. Czy
lokatorzy, którzy stale są narażeni na tego rcdzaju niespodzianki z centralnym ::i,;p.--zewan1em mają obowiązek regularnego płacenia za korzystanie 2
CO? J a.k nas pOOnformow.ano w
Wydziale Gospodarki Mieszka..
niowej. wystarczy aby lokator
:dożyl pisemne o§wiadczenie u
chodził

administratora domu, który po
zbadaniu na miejscu temperatury mieszkań - odpowiednio
obniży opłruty (jeśli np. temperatura jest niższa niż 18 stopni C) bądź też do e~asu na.prawienia centralnego o.i,:-rzewani.t
całkowicie ;ie umorzy.
Praktycznie więc biorąc l'>katorzy mogą nie pl.acić z.a nie
czynne cerntralne ogrzewanie.
Mogą.
Ale czy to rozwiązuje
zagadnienie? Lokatorzy nie PO
siadają
przecież
w
bl<>kach
pieców (brak prze-.v·od<lw kominowych), a więc zdani są
jedynie na centralne ogrzewanie, które jest przecież po to,
aby można byto z niego icorzystać.
też

w imieniu malokatol'ÓW żądamy
kategorycznie od Lócłzkiegn
Zarzadu Budownictwa oddania
do uŻyiku wszystkich kotłowni
C'entralnego ogrzewania. Żąda
my ostatecznego ureguiowania
lego palącego problemu. Czas
najwyższy
wyeia,gnąć w stosunku do winnych za ten skan
daliczny stan rzeczy jak najostrze.isze. służbowe konsekwencje.
Dlatego

rznących

JERZY KRASKOWSKI

*
*

Szynek ł wr,1nł11e1
Z pieczyw

Osł.atnie ł.rrą dni nfClh »ne4świtlt~~ w sklC!Jpaeh ~
kich, za.rewno w bra.nły sPOt'Yw'CQ:eJ jak ł przeftlYJJloweJ, ~;
li.ty zorientować się ~a ~wf ltanćlłu w ogóln
isylmaoe.ii za.opakzeni>o>wej. 04 ·nrn łlit ł1.ie było tal;ziego słMl.U. jeżeli -chochi o rezerwy w 61k:lepaC'h liak w tym roku.
Przy.słowie gl-06li,
1l:e .,Od
przybytku glowa nie boJn". W
tym wypad.ku joolRaik ·=·czyn.a
lllillct.1 piraCQW:l11iloom L!ZR ~
kuczać b01 głowy,
oo k~
jest, oo robić z l'l<ardmn'ial!'em.
szynek i wędzxmek świą:tre-::znyeh. W te .i eh wili -oce:lil.i.a się
sytuację w ten spo;:;.óiG, że 'O>kO
Ło 20 proc. wędl!in świą'l'eca.nyeh jest jesz.cze n.ie wykuia-i-onych, a ruch w ~lep.ach rzeźniaz:ych ... maleje. Jest zupetnde opanowana sytuacja. jeż~h
cll.odzi q m.ięsa su.rowe. Weroraj w wielu sklepach na P°JJ'ferfach możn.a było bez trudu
do.stać
cielęcinę i wołowinę.
Kupujący grymaszą.
Nie jest
łatwo np. na•być szyn.kę
~ooserwową w p.m;zk.a•cb lub malą szynkę wędwoną do półto1·a

konsumenci bez prze.rwy
nas, pytając, g.cI;zie
obuwie nabyć, a
praktycznie ani my, ani wasza
hurtO'v.."!flia r0klu1mowaneP."o obuwia n;e posiada. Na dobit~k nieoficjalne wJadomoścl dochoclzące
·do nas mówią wręcz, że obuwie
brokatowe zo;itnło wycofane z
produkcji na GkLLtek zlej ja1koś
ci I nie bedzie go na ryn•ku wca
le - a poi:ostałe siplynle na mia
sto Łódz, w ilości aO: 280 par.
Wobec powyższego
prosimy
jeclmo„11ki hurtru i inne. które
udzielają prasie informacji, a>by

atatnia niedziela była powszechnym rendez-vous mieszkańców
naszego miasta (pewnie innych
też) z kochanym han<llem zaopat-rzonym po same uszy w wiktuaJy

O

obowiązujące gastronomię Bożenarodzeniową.
Klienci powyeiągali wszelkie
dobra ze sklepów, a sklepy powyciągały wszelką forsę z kieszeni klientów.
Na tym polega symbioza - zjawislco
notowane w P'f'ZYrodzie tam, gdzie nie
występuje napis remanent lub remont.
Ile obrotów
dokonały elcspedientki
dokoła własnej osi, tyle składa się na
podwuższone obroty sklepów. Trudno
obliczyć, ale jest to na pewno udział
wprost proporcjonalny do zwyżek premiow11ch...

Teklamoit;\'aly ra·czeQ rzeczy aiktu

alne, które rzecZY\Viście znajdują się w sk.lepa·ch a nie wymalZOl!le.

Dy re!kit0<r
-----Stany.law Wolnicki

W DOMACH
NIE z TEJ
ZIEMI, zwłaszcza w łazienkach. gdzie
dzieci łowią ryby. Natomiast kochani
·
·
'·t ·
· d
·
h
męzow1e, r.. orzy nig
y nie c cą przeszk.adzać w
wytwarzaniu
bałaganu
,
prze d swiątccznego,
wolą zowi ć rybki w
t
·
d t
·1 i z t ,i
kl
d1:;~ 'g~s1f;~~ ~:~~n~c~~ ·c;.,~c:a~~:a •.zaPó~=

Prezenc'1e od PKO

01

f

I

Piotrkowa Trybunalskiego: 427507, ł

~~~~ez ~o~~~an~~faz~g:~~

premiowa'lwch motocy~Ja,in1 odbędzie się 20 styczn•ia przyszłego

(kl
4 roku.
DZIENNIK
ŁQQZ~

oo

Są trudnośc:i

z nabyciern r°i

. dzynków, ale ustatni:o n~ed
dorzut i on trochę popra,.n 6'!'
tua-cję.

.Poozukiwa.ne sa cY·
te.j chvJ'ili srrta
dają już w:ększe c-klepy sP';
żywcze. Stale transcorty. Jt\Qre n.a>d.cl\Oldzą >Cl.o Łodzi, powin.;
ny d.ziś i
jutro rozłaQ..~W 11,.
sytuację.
Natomiast,
ie!N
chodzi o pomarańcze, to jUŹ 71
niektórych .sklepach notuje gią
zmn:iej.szenie zainteres-owa~
(Sk)

Obecnie najważniejszym u.gadnieruiem jest sprawa. Zll;Oł>a
trzenia naszeiO miasta. w pie-

Oleńka Małrończyk

10„letnia

wylosowała główną wygraną
w konkursie „Telewizor na ~więta"
W dmu ~m odbyło się ~błl<mie i-wanie
oa.gr6d konkursu pod hasłem „Telew:lrt,or na §więta'' -

roirga.nWowanego J>.1'2'ez Wojewódzką Zbionrleę P1'!Zemy~
słowycb Surowców Wtór D'YCh i ~ reda.keję.

PRZY

WŁASNYM

TELE-

WIZORZE JUIZ od wcz.oraj
( głóW111.a ;niagro.da bowiem 7l<>stiala WTęcz;oina z.ara.z po za:lroń
czemdu loirowainia) .p rogram telew:ieyj1ny
ogląda
10-letnra
Aleksan.dtt-a ~ Matroli&Lyk (ulica.
Woohodn.iia 18, m. 9) . '.J:owar.zy&zy jej ojoie<:, z zawodu tecbirnitk-mecllainik, poz.ostający obec:llli.e na rencie im.walidtltiej.
Z glOO:nJ.ka RADIOODBIORNIKA „WOLA"
nat.om.iai5t
(dru.ga z głównych nagród) .s!u
cha ró·łł'Il.ież od wc-z,or.aj audycji 57-letni rencista. Józef Dudek (WSC'hoodnf.,a 27, m. 2!:1>
·wraz z ŻOl!lą i oorO<Słą już cór-

Rudziński (Kutno, ul. Rychter
skiego 16), !i Z<>fia Fijałkowal{.a
(Łódź, Al. I Dywizji 24).

KOMPLET DO BIAŁEJ XA
WY
Danuta Markowska
(Łódź, ul. Kopcińs1riego 34a i.
KOMPLETY DO CZARN:El.T
KA WY - .Jerzy :K:.aCZK>row&ki
(ul. Sprawiedliwa 16) i M.aria
Szymc0ak (Próchnika 17, m.
26).
TORBY SPACEROWE

Cze.sła.w Winczewski (pótn<JC~
i Bronisl.aw Dzial1.e
(Obr. Westerplatte 24, bl. 11l3)•

na 25)

APARATY FOTOGRAFIOZ
NE „DRUH": Tadeusz rnecna.
nows.ki (Lęczycka M, ro. 4),
Adam Szvmkow.ski ( Orzec.h<>wa 4, m. 4), Józefa Lis ('l'u~;,;:
ma 98), Helena Arcik°"'"~
(Mielczarskiego 7, m. 11), ~Ś~
ni&law Nowaik
('1.'uwima
Lech Stanews.ki (Skotnilci

Ji'

Z~ierza, poczta Sm.ardzew), ~.
li Zagrodzka (Jaracza 55, •
30)
,.-_ _,_ .
M
·ew-'l•t
, 1
~ulerZ
a:rtl , , I-

( Zgierz, Na.rutowicza 7). ::;pOJc
dzie1!Ua 8zl?<>lna przy 13~
nr 2., (f,ódz, Drewnow.s.k.a ~i XXlll Drużyna Harcers.J<a in ..

!

ką.

A OTO OO I KOMU WYLOSOWALI: 3-letni .Jurek Kołcdz:iejczyk (n.a zdjęoiu) i 8-letni.a Tere>nia Suszyńska, uczennic.a I !ldais.Y Szkoły Pod.stawowej nr 86. Oni to bowiem na
ży>c:z.enie licznie zebranych
w
świetlicy WZ.l:'SW uczestników
ko;n,kuro&u - krę<:lli bębnami i
wy.ciągali poszczególne .s.zczęsli
we lo.sy.
ROWER - Wł<l·dzimierz Mu
si.al (Lódź, ul. l:lien.kiew.ic2la 51,

m. 14).

ZEGAREK

RĘKJił -

NA

Irena Ma:jchrza.k
ul. żytnia 11).

(Pah!.allri.cc,

BUDZIK „MIR" -

kilograma szunki
za.miast odwrot11J1.e.
To jest nawet loqiczne.
bo rodzynTa
ma się tylko raz na Boże Narodzenie
(albo i nie), a szynkę ma się co.dziennie z wyjątkiem
okresów przed§wtątecznych, kiedy to przy pomocy diety
ogólnolódzkiej twQl1'zy się zapasy na

obżarstwo świąteczne.

oS t

t n I•a
n Ied • Ia
•

;.a

""-.&

Złe

BAŁAGAN

7 molocyk.li

;ry: 430543. 433115, 433064, 429414. z

·lrr>akłtt.
·al•
Dość SJ!ll0'~jn!ie, bez spe<:l
n~ natłoku i ruT!u roż~
ł-a. się sioo:-ze&a ż karpia żyweg...:
Oniróocz s'klepów Oentrałi J{~
lmcj. ryby żywe 5PfZedalą
&1t1-e:py MHD i PSS. Np. n<>
13.a.lutaeh i w SródrnJieściu ~
t~wa!11'0 po 24 $klepy .M ,
11
sp.~zedaży ryb, na poles'.r
33, a >Sama tylk-o PSS-Po!Udlt!
wyznaczył.a
do tej sprze<LaZY
79 puruktow.

Wiefilaw

Fot.

z,

Wdowiń<kl

H. Hórsltiej (Lódt, Piramow·l-

nia

15 lowwanlru
ksl~żecwk
PKO premiowanych moto,~yk.lami które odbyło się ostatnio w
w.&rszawie, mieszkańcy 'Łoctzl i
wojewód.ZJtwa wylo-sowali siedem
premii. SzczęśHwymi posia<lac.za
ml motocykli o.ka.zaili się właściciele
nastę1>u.iących numerów
k:siążeczek PKO. z Lodzi nume-

ezywo w dniu dzisiej~ l~
tro. lta.n el ~ia. ze
· ws>eyst'ko, by pieczywa 0 :
śwłe'ta w !tadnym sklc-pie n;!

t,ryny, k"ióre w

kg. Nat>0<mfast szynJd. go.towa111e lub wędrone, dwu- lub
trzykilowe, w.l.s.z.ą we ws.z.y.stkich s:kle·p ach w śródmieściu i
na peryferiacll w dużych iloś
ciach.

ogłosze

dzwonią do
można takle

W
w

tu

Pomarańcz

Łódz;ki".

Po przeczytani u tego

-

niej tradycyjnie
tl.uką sobte paluchy
przy oprawianiu choinld i znieczulają
.
. .
d 7
PMS N.
cierpienie pro tl etami
·
ie wszyscy oczywiście. Niektórzy są już tak wychowani. że targają sami zaopatrzenie
do. domu, tkul k 0
1
pu;ą np. 2 ~ogramy
TO yn ow i wier

często dzmyląk'lf'agęć! .kuć-

CIASTO

PANIE

OBSTALOWAŁY?

Nie? P1·awda. która by się chciała popolegającej na odga4nięciu; oklapnie czy nie i która chciała bu
się pozbyć aureoli męczennicy gotującej, piekącej, pastującej, kręcącej, tl'!llcącej i nie czującej rąk i nó.ą. Ja też
z tych względów nigdy ciasta nie sta-

zbyć emocji

luję.

Z GRzyBAMI ZROBILI NAM ŁADNY PREZENT. Jak goście będą sit:r;at!
Po smatone
na pólmi.5ku.
to
człowiekowi ręce będą drżeć. Jeden le-

ąrzy'by

cza 6).
PORTFELE

bek 10 zł, to nic bagatelka.
To nieurodzaj. A jabłka ciągle w po a.rdztc,
0
chociaż zupa .1a.blkowa z wanilią jest
lepsza niż grzybowa bez wanilii.
A CO
MAKIEM?
To sam-0 co z
grzybami i rodzynkami,
nieu-rodza1 .
Natomiast makowców po cukierniach
okrągły role ni.e brakuje. Dziwna palityka materiałowa. Zupełnie jak w budownictwie. Cały r ok walaią sie ma,terialy bu-dowlane po płaca.eh budowy, a
kończymy ... poślizgiem. czuu vrzuszio§ciowo - w następnum roku.
KĄPIEL SIĘ JUZ SWIĄTECZNĄ
ODPRAWIŁO? Oczuwiścic. Raz ze
względu na miejsce dla ryb. a po crugie ze względu na robiącą bokami gazownie.

Sb).

z

sobotę„.

l

DZBANKI-TERMOSY: W!a

!

~-"-"""-~~----"-~------°"~
nr 304. ----:'.'-:'.'-"-"~~~~-~-~
_(3159)

f

:

WAGI DOMOWE: '\Ta'l1·' a
BiaJkows:k.a
(żeromsikieg(o.K ll,
m. 13) i H. R.adwańsld
raszewskiego 24).
PltODIGE: Bron.i,slaW ) D~o
nek (Obr. Westerplatte :.4,,_bl.
133), i Aleksa.n>d.er Jallik (l;1en
klewicza 73),
MASnNKI DO CHLEBA:
Mieczy.sław Blailmnt (Now:<>tl~t
6, m. 29), i Jan Piorun (.K.Jltn
skiego J18, m. 5).
KOMPLET DO WIN.A: Kalina Goss (Hutora 10).

A
FRYZJEREM CO? Tragedia. Pan
Bogdan za.mówiony do Nowego Roku,
pan Marian do Wiel '·ie1· Nocy. a ~a~
"' Sulwestra. „ "
Ta.dett.~z do 1'fa.•tc;meno
PREZENTY GWIAZDKOWE KUPIONE?
Dla dzieci.
z żoną k!opot. bo

d.zicstoezterogodzinną

11

Andrzej Kni.k (Narutow.c1,( .om. 3.a), L.o:on MaC:kow:<>k 1Wi
renca 16, m. 3:!), Krystyna m
śniew,.,,ka (Piotrkowska ::n I. ro~
5), Pawe1 Kasoerczyk (Ul'lda
dowa 24, m . 1-1), uc~?w m
Chałubińska (Nawro:. ::lJ,
•

z

czlowi.ek chce kupić
coś okazaleoo i
kupuje np. za duże but11. Przepadł. Z
mężem jeszcze qorzej. Jest tyle rzeczu
~„
h
nwu.ającyc
się na prezent. źe żona · traci ąlowę i kupuie.„ materiał na suknię.
Swięta w tym roku niezwylole dlugie. Wielkie szczęście. że mamy dwuprzerwi: w
zo-TA

..,.:El.
SKóRZM•

dysława Kacpero&k.a (WjęckoW·
skiego 28) i Walentyn.a !{uuelew&ka (Kopcińskiego 63, Jl'!•

14).
Kto je=e nagród nie od~
brał w dniu wczorajszym <. •
raz po z.a:kończeniu loc..owanl'.');

moz· e •- u,...,,,,.,.,ić di:iś luł> . 1u
vv
_ , ·· Zb·orudając eę do W-0J. ~t.i
ruicy Przem. Sur. Wt. w
64)i
_(Ul. Rewolucji 1905 r. n~~

tro,

WESOŁYCH ŚWIĄT
·i

I

szczęśliwego

NOWEGO ROKU
tyesy swoim Odbioroom l Doetaweom
Sldadniea Dentystyczna •.Anlen,s"
Łódź, NM'tltowieza 11.
iel. 331-89.
Pnedsiębiorsłwo
Remontowo-Montażowe
Handlu Wewnętrmego
w Łodzi

-.

Y

ZAWIADAMIA
li li dniem 15 grudnia. 1958 roku

Biura Dyrekcji -

Administracji -

Jednocześnie

z

okawJi

Księgowości

Centralne Biuro Techniczno-Konstrukcyjne

zostały

Aleksandrowskie

l

„

przeniesione

ZAŁODZE,

ID PRZETARG OGRANICZONY
na samochód cięża.rowy furgon ma.rki Phl>.nomen-Granit typ 25.
Prze1:Mg odbędzie się w dniu '1 stycznia
1959 roku o godz. 10 w biurze transportu w
Aleksandrowie, Pl. Kościuszki nr 18.

ODBIORCOM i DOSTAWCOM -..,

Cena

osobistego i dalszych sukcesów w \VYkonywaprodukcyjnych

dużo szczęścia

ni,u

POLECAMY: usługi w T;akresie produkcji, remontów l konserwaclł
•
Ur.qdzeń chłodniezyeh 1 gastronomicmych.
8754-.K
• Reklam neonowych.

zadań

9.000 2Jl:.

' kładów Pl. Ko.śduS2Jki nr 18 codziennie w godzinach od 10 do 14.
Przeta.rg przeprowadzony będzie zgodnie z
mi!lli.stra komunikacji n'r 353
1 zarządzeniem
' i 354 1957 r.). z dnia 8. V. 57 r. (Monitor Polski 56 z dnia 20. VII. 1957 r.)

ły<:Zy

śRODMIEJSKO-ŁODZKICH ZAKŁADOW PRZEMYSŁU

DZIEWIARSKIEGO
61-63

---•
·-----------------------~----ZAŁODZE

wywoławcza

S... nochócl obe}l7.eć można w garażach za-

Dyrekcja, Podst. Organ. Part., Rada Robotnicza
i Zakladowa

e

nr 1

OGŁASZA.JĄ

NOWEGO ROKU

TELEFONY: Dyr. naczelny 265-03, gł. księgowy 263-14,
dyr. handlowy 382-39, dział ekonom. 330-04,
sekretariat 319-46, dział zaopatrzenia 220-83,
Centralne Biuro Technfcmo-Konstrukcyjne
266-70.

Pnemysłu

Łęczycka

w Aleksandrowie ul.

zbliżającego 11łę

lokalu przy ul. PIOTRKOWSKIEJ 1'

Zakłady

PońCZ06'm.iezego

SWIĄT

Ol"al&

oo

· Ili przetarg ograniczony

za przedterminowe wykonanie zadafi produkcyjnych w roku 1958 składa ZAŁODZE

wysokości 10
vrpłacić
należy
905-6-177 w NBP Oddział
najpóźniej na dzień przed

Wadium w

ławczej

Łódź, ul. Slenkłewłcza.

,ł

t•roc. ceny wywona nasze konto
I Miejski w Łodzi
przetargiem.

,J

:z,a włożony trud i wysiłek w
dań produikcyjnyc'h w roku
kowanie i jednocześnie życey

przedterminov.rie wyikonanie za1958 składa serdeczne podzię

Wesołych ś wiqt

'

i pomyślnego Nowego Roku 1959
CZŁONKOM,

I11

PRACOWNIKOM, DOSTAWCOM
i ODBIORCOM
Rada Nadzorcza 1 Zarząd
SP0ŁDZIELN11 PRACY „SPLOT"
ul. Traugutta. 4.
Łódź,

•

4•

:.PRZETARG
Południowo-ŁódT.kie

1
11
1

PRACOWNIKOM, DYREKCJI MHD
ARTYKUŁAMI ODZIEŻOWYMI

Łól'li, ul. Piotrkowska 113

OGŁASZAJĄ

za tru

„ ....---·-·----------, ....--'----""______,_
Wesołych Świąt
oraz pomyślnego 1\ owego Roku
życzy

DYREKCJA ŁODZKICH ZAKł~ArDOW
GASTRONOMICZNYCH-ZACHOD
Łódź, ul. Obr. Stalingradu 2.

Szczegółowe inf~acje uzyskać możzna w •

państwowe, spółdziekze

i

•

t
prywane.

:

•

pomyślnego Nowego Roku
życzy

wszystkim Odbiorcom, Dostawcom i Pracownikom
DYREKCJA MHD KWIATY
Łódź, ul Piotrkowska 113.

~-~~~~~~;~-~-~

SW!ĄT I

~

•

'

11

,•

OM
SWOIM KLIE
DYREKCJA MHD ARTYKUŁAMI UŻYTKU
KULTURALNEGO

;•
:
11

RADA NADZORCZA i ZARZĄD
SP-NI PRACY „KOTLĄRZ"
Łódź, ul. Więckowskiego 35.

;A

::
1
1

_______ __,,_________

w Łodzi, ul. Piotrkowska 113.

I

,

~

Obwieszezenie o licytacji
roehomoś~i

Wesołych Swiąt

Komornik Sądu Powiatowego w Zduńskiej
Woli Ignacy Jakowicki mający kancelari~
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13 na pod.stawie a,rt. 608 k.p.c. podaje do pubUcznej wiadomości, że dnia 29 grudnia 1958 r. -0 godz.
10 w Stefainowie Ruszkowskim powiatu sieradzkiego odbędzie się licytacja ruchomości
składających się z 12.000 szt. ce<gł~ palonej
oszaoowanej na łączną sumę zł 12.000,- należącej do Czesława Mar.ci.niaika.
W.w. cegiłę mo~na oglądać w dniu lkytacji w miejscu i czasie wyżej oznacZ\)11ym.
Komornik I. JakOwlcki
8798-K

oraz

pomyślnego

WO)'Ałklm CZŁONKOM

'J\owego Roku

i PRACOWNIKOM Sl'OŁDZIELNI

«>rH ZLECENIODAWCOM

życzy
RADA NADZORCZA i ZARZĄD
„CZUJNOSC"
Ł6d:ł,

SPOŁDZIELNI

ul. Sienkiewie2'.8.

si.

NAJKORZYSTNIEJ

SPRZJi;DASZ

Wesołych

ił
„.., CZŁONKOM
:
___, ________, ___, _____,,_____,,. -----•

j!

,•

,•

z okazji

żyt/ty

,~

,,

,t
,ł
nadchodzqcego
ROKU /959 ::
NO \Al'f.GQ
VV J

8735-K ;•

KUPISZ

I

,„.

szczęścia i wszelkie)· pomyślności
OOio
fo

głównego

mechanika 2Jaildadu w godiz.. ; · ·
dziale
,.
od 7 do 15, tel. 403-40.
w {•rze1:argu mogą brać udział instytucje ,•

·----~~-----"""

I PRACOIDm<OM

i wysi e

---~------------_, _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _

przy ul. Rudzkiej 33-35.

. - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : stycznia 1959 roku,

i

k

ł

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Oferty należy skladać w ?JalaJwwanych 'kopertach w s-ekretariacie zakładu przy ulicy
StrzeJ,<;ZY\ka 70 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 7 sty<:mia 1959 r. godz. 14. Zastr7.Cgamy sobie prawo wyboru oferty.
Otwarcie przetargu Qdbędizie si~ w dniu 8

WSZYSTKIM KONSUMENTOM, GOSCIOM
i PRACOWNIKOM

Wesołych Swiąt

d

włołony w całoroczną pracę oraz
.
1
f:YCZE'NIA SWIĄTECZNE i NOWOROCZNE
1
składa DYREKCJA. RADA ZAKŁADOWA
:. na złomowanie maszyny pa["owej 2 -bldkowei
i PODST. ORG. PART.
750 KM (/) koło zamachowe 4.400 mm 28 li;I
1 \ nówe, znajd.ującej się w zaikładzie ;,Biała" ;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.-..-...--...-._ _ _ _•
I

,•

l

Podziękowanie

Przemysłu

Jedwabniczego
w Łodrii, ul. Strzelczyka. 70

:
I

7.akłady

ZAMIENtSZ

zamiem.ozając

Swiqt

dużo szczęścia

ogł<iszenie

osobistego

oraz

pomyślnego

Nowego Roku 1959
życzy

wszystkim swoim Konsumentom, Klientom i
Przedsiębiorstwo

I

Gościom

Państwowe „Orbis" Grand Hotel

w

Łod~

;.,. ________._____________l!l!'!l!~---1....,;-----------------r•----------------------------~~~~~~~~~~~
DZIENNIK ŁODZJU nr 304 (3759) i

•

Sport •

Sport •

~port 9 Sport •

Sport

e

Sport

e

Co mówi tabela I ligi hokejowej fest

I znów finał
USA·-Ausłralia

Górnik i Legia walczq o mistrzostwo
. .
a ŁKS
Baildon o trzecie m1e1sce

os Puchar Davisa

Międzystrefowy ilinał
o Puchar
'.nav_isa USA - Włochy wygrała
<iruzyna USA 5:0. A więc, jak naJedynym ~es.polem, który. w
kazuje wielo.letnia trndyc-ja w :N- rozgrywkach hokejowych 0 m-i.naJe Pl!chan1 Davisa .zmierzą się str-.z.ostwo pierwszeJ' lig' nie dodl'UŻyny USA i Australii.
'
znał
porażki,
je.st katowickJ
.w zespole USA wys·tąpili prze- Górnik J\Ja on zdobytrh JO
c1Wl\<o Wlochpm. Richard~on i_ Ol- punktów i przewodzi w label'
mea0i, on1 rown1ez zwyc1ęzyh 'v
. ,
_, · .
:·
. 1.
~rze. ~wó.inej. Ameryikanie J>O 0 statu.o Uor.rnJ< zm,crzy~ s;ę z
wygrarnu debla, mając z.wycię- ffi·ICJSOOwym rywalem l:Hartem,
.stwo „w kioozeni". _w ostatnimi lecz formą swoją nie zachwyci!.
<ln1u m1~1::zm wys~awil1 Mac Keya. Btart na<lsp.cdzicwanie dobrze
który ro"vn1ez nie sprawił zawo- od ·
,
.
<l'u. Trudniejsze zadainie miał poptera1 . at.akt. reru:1mowane~o
cz"1lkon,v-o Olmedo w ,.,potkaniu z przeciwnika, ktory mus1a1 za<lP....
Sirolą i pier-wszego seta wygrał woHć
się
skromnym zwycię20:18. za to w -dwóch następn)'Ch stwem ;; :3.
poszło mu :z.naoznie łaitwiej i wygrał w .trzech setach.
Zn.a.cznie lepiej powfod.lo się Le

O

Sport

Sport

powód do

Wrocław

-

e

Nareszcie

Sport

e

S.,..C •

radości

łopatkach

na

12:4

zapaśnicy mogą\
-Kto reprezentował barwy ~
poszczycić się :z,wycięstwem nie dz!? - pyta.my.
bez pewnej dumy oświ&dczył zna-t - W połowie zapaśnicy ŁKS, w

i

rozgl."1:>- sca w tabeli zajmują dzi..<::,iaj: ny zapaśnik ŁKS Gliński, który połowie Piotrcovii. Moim z<laniC1n
odwie•d.zi! wczoraj naszą re<l<tkcję. najlepiej spisali się łodziainie: WaWy- Legia, Baildon i LKl::l.
Trójka - Walczyliśmy w Piotrkowie
z re- silewski, który walczą-c w kategodaJe się, że tak bogata w tra- ta ma zanotowaną na swoiim ra- prezentacj ą Wroclaiwia, którą po- rii wyższej nie sprawił zaiwcxlu,
dycj-e hokejowe drużyna krynk- chunku jedną porażkę i po ~ kona•liśmy 12:4.
Janeczek oraz nasz najlep·szy w
wadze póllciężltiej Szczotka. Z ko
ka nie umknie deg·r-adacji, g<lyż, punktów ZJdobytych. Dzięki lep
le-gów pio·trltowskich wyróżniam
jak t<:i wskazują wyn.iJki, , jest ~:zemu sto.sunkoWi bramek, na
Kozłowskiego I Haladaja.
oma
bezsp<rzecznie
najslahsza trzecie miejsce wysuną siei ze·- Czy pa.n równie'.); walczył'r
wśród osmiu 1 drużyn u.biegają spól Bajldonu, a komu -0stat€cz- Niestety nie. Byłem wyznacych sic; o tytul: mistrzowski.
czony w wadze ciężkiej 1 moja onle lok.a.ta ta przypadnie, za.debecn-ość
przyniosla Łodzi dwa pun
cyduje spotka.nie tych drużyn.
W trzecim meczu odbytym okty ponieważ Wrocław nie miał w
tej kategorii reprezentanta .
.<;tatnfo, P-0dhale ]>O<dzielilo siq
P=ostala c-.:wó1'1<a jest zdecy- Czy mote mi pan podać wynl
punktami z Piastem z Cieszyn.a, dowanie s!\3.bsiz..'l - dzieli ją oo
ki poszczególnych walk?
Repreze11ta~ja
koszyka.rzy
J>Oluzy;;.!rnjąc wynJ.k nie rozstrzygn1ę c..zolówki różnica 5 punktów .•J ,~
Wymieniam reprezentantów
skich udala ~ię w poniedziałek do
i-y 2 :2.
dyny suk.ces, i to polowkzny, Turcji. Wezmą oni uctz,iał w tur- Lodz.i na pierwszym miejscu. W
Drugie, traec:ie i =warte miej- ma do zanoto,vania Start, a o- nieju. który roce.g1„•ny zootanie
w muszel Zapała przegrał na punltsta.tn:ia w ta·beli drużyna KT.!:I. Istambule (Turcja) w dniach od ty z Sójką, w koguciej Haładaj
25-27 bm. N•stępnie Polacy wy- zremisował z Kalinowskim, w piór
óoonaŁa samych tylim pOII'ażek.
WAŻNE TELEFONY
jada do Izraela. Tournee w· Izrae- kowej Wasilewski wygrał z Zol·
GARNIZONOWY
KLUB
lu
trwać będzie
prawdo'!}odobnie nem. a w lekkiej Kozłowski 2l
Oto t<LbeLa mistrzowska z
OFICERSKI (Tuwima 34)
l'ogot. Milicyjne
Arndem. W ka-tegorll J>ólśredniej
10 dni.
trr
„Przygody Pata i Pata- uwJZglę<lm.ieruiem ostatnich W)'TI,lJaneciiek w 2 min. stosując przePo.i:ot. Ratunkowe 404-;.I
ków:
SpecJaane zna<czenle mają dla rzut i:>rzez ramię polożył na łopat
chona" g. 16, 18
Straż Pożarna
08
naszych kol'<Zykarzy sootlrnn.ia w ki Siewielca., a w średniej &zczot·
DKM (Nawrot 27) „RyKom. Miejska MO 292-22
10:0
46:9 I.sit1a1mbule. W tym m.ieście bo,vie·m ka i>rzen.utem przez biodro w 5
sza.rd III" do zw. od lat 1. Górndk
Pryw. Pogot. Lek. 333-33
H,
)I
dozw. od lat 16, g. 15.45, 16, g. 17, 19.~5
ro:<egranc
w maju 1959 r. min . 30 sek. przygwoździł do ma2. Legł:u
S:2
48:10 miE.tro:os,hvazostaną
555-55
18, 20.lS
:t: :i;,
Europy, w których ty Witwickiego. Wres:z,cie w wadze
l>ryw. Pogot. Dziec. 300-00 (W
h po d aJemy
·
SOJUSZ, (II - N.<YWe ~,lot Uwaga! Repertuar spo- 3. Baildon
29:1.l "'ta>rtować będzie również repre- półciężkiej Stawsl<i z Galkiem wal
3:2
n~w1asac
kategorie kin)
no) „Królowa smegu rządzono na µodstawie
czyli na remis. Jeżeli dodać dwa
37:;&2 zentacja Polski.
8:2
ff)" ADRIA_ (II - P10t.rkov:- do.?Jw. od lat 7 g. 17, 19 komunikatu Okręgowe- 4. ŁKS
ounkty uz.vska,ne prze?.e n1nie vv::łl
s!<~, foO „Kalosze sz.częs- STUDIO (III - Bystrzy: go Zarządu Kin
5. Piast
3:7
14:3i
kowerem otrzyma.my km1c0>\vy wy
".rEATR NOWY (Więckow cia dozw. od !art: 16 g . eka 7-?l „Pogr<:>mczym Przedsprzedaż biletów na
njk 12:4 dla Łodzi.
2:8
12:26
"kiego 15) g. 19.15 „Bar- 16 • 18, 20
.
tygrys<>w" dozw. od lat 2 dni naprzód do kin: 6. Podhale
Gratulując zwycięstwa
złożyliś
bara Radziwilłówna"
BAŁTYK (premierowe 12 g. 17.15, 19.30
„Bałtyk" „Polonia•
Wi 7. St<TI
lłi::O')
my na ręce p. Glińskiego serdecz1:9
Nan~to~Jsza 20)
„Go4ć STYLOWY CI - Kilif1S'kie sła", „Włókniarz", „Wo1
ne życzenia świąteczne łódzkim
przegrały
8.
K'l.'H
0:10
8:72
~EATR 7.1;; (Traugutta 1) z zasw1atow" dozw. od go 123) ,.Ostatni akt" ność"
w
ośrodku
zapaśnikom dalszei;o rozwoju tej
nieczynny.
lat 12 g. 10, 12, 14, 16, druiw. od lat 14 g. 15.45, Usług Filmowych, ul.
gałęzi sportu i podnoszenia pozio·
Włoszkami
Są<lząc z pew:nego spadku forbPERETKA (PlotrkoW\Ska uli,~Pral ~ Madagaska- 18. 20.15
.
mu. (R.ml
Wigury 2, w goctz. 12-16
nr 243) nieczvnna
ru dozw. od lat 18, g. SWIT (II - Bałucki Ry* :{. *
my mol:>serwowa.nego u Górnika
..,
·•
13, 20
nek) „Dezerter" doow. ZOO - czynne g -16
,..EA.TR IM.
i postepów czynionych przez ho- k~!~oiiiow~~l~ ~i:~e~~~zy; ~;:::~
JARACZA DWORCOWE (II - Dw. Od lat 14 g. 16, 18, 20
.
1
(ul. Ja·racza 27) mec.zyn
Ka!ls·J~i) „400 lat. Poczty TATRY (II - Sienkiewikei.stów LegLl, sprawa tytułu ;:n.i międzypaństwowym doznały one
ny
Polskiej", „Co się w le- cza 40) .,Czarownice z
yz:ury
strzow&kiegQ nie wyda.ie się być porażki w stosunku 45:42, do prze
„PINOKIO"
(Kopern1ka sle zdarzyło", „Snieżycz Salem" dozw. od lat 13,
przesądz.o:nia.
'1'.vm oiek.awiej za rwy 27 :15.
nr 16) nieczynny
ka" g. 10, 11, 12, 13, 14, g. 15, 17.45, 20.30
Tuwima 19, Wólczańska
Chociaż wynik meczu był do o„ARLEKIN" (Wólczań,.,ka 15, 16, 17,, 18, 19, 20, 21 WISŁA (premierowe - 37, Piotrkowska 2Z5, ;<:gier powiada się rewa1'..ż.owe spatk?.nr 5) .nieczynny
ŁĄCZNOSC (III Józe- Tuwima l) „Dama z per ska 14B, Pl. wo1nosc1 2, rne tych p.retenden,ow do tytul:u statnieJ chwili niepewny, nrzyfó"' 43) „Dezerter"
łami" dozw.
od lat 16, WojSll.ca Polskiego 56, Dąb mi.strz.a Polslti. Hokeistom LK':3 /znać trzeba, ,ze Włoszki odn.iosly
!l'EATR MŁ~DEJGO WI- doz.w. od lat 14 g. 19
g. 9.30.
11.45, 14, 16.15, rowskiego 24-b.
oo zakończeni.a pjerw.sizej serii zasłu.ż·one zw~:cięstwo. Wprawdz;ie
D_Z A (MOmUSZKl nr 4a) GDYNIA - remont
18.:Jii, 20.45
AS Al ltościuszki 43 rvzgrywek pozootały jes2'=e do Polki w dru11;1c_.l poł_<ny1e . meczu
WTOREK, 23 GRUDNIA
meczynny
M
.
·
.
.
B .
za~rałv znacznie le01e.1 nie były
..,
LODA GWARDIA (II - WŁóltNIARZ (premiero- pełni stałe dyżury nocne rozeg.ra~1:i~P·Otk.a;nia z
atldo- jednak w stanie nadrobić różnicy 15.00 Wiad.-mości. 15.10 Pieśni i
,..EAT:it . PO~SZECHNY Zi~lona 2)
„Królowa we - Próchnika nr 16)
nem i Gom~kiem.
(r)
12 punktów zwłaszcza, źe strzelaly duety kompo.zytorów niemieck·i~h.
(Ol:n. Stal1ng1a<lt1 nr 21) śntegu" doz-w. od lat 7, „P<>d pręgierzem" pozw
DYŻURY SZPITALI
15.30 .,Dwie baśr1ie". lfi.30 Au.dycia
nie dość celnie.
g. _1~.30 „„Krolowa Przed g. !O, 1_2, .14, „Helena i od lat 14, g. 9.30, 11.45, 14 Położnictwo: Bałuty, sta
Drużyna polska miała
rozegrać z Pałacu Młodzieży. 16.50 „Zawiemicscia
męzcz:vzn1" dOZ\V. od lat ,,Winna" dozw. od la·t 18 1·omiejska Szpital im
drugi mec7. w Wenec.il. ale do te- szamy sztuc7Jne- ,;wiazclyri - po~EATR
ZIEMI
ŁODZ- 18 g. 16 · l8 .15, 20.JO .
g. 16, 18, 20
dr H. Jordana, ul. Przy~
!?O spotkani• nie doszło. W' ponie· «adanka. 17.a5 (Ł) Rela·cja z t'<>Z·
KIEJ (Kopernika nr 8) M~~)A JII. - Pab ian~c1!'a WOLNOSC
(premierQIW>;! rodnicza 7; Sródmieście,
d.zialek cala ckina udała się w dania nagród laureat-0m 01"ólnonieczynny
. ,,„anczy~y wsród - Przybyszewskiego 16) Ruda, Chojny - Szpital
!<onkursu T. . iterac-kiego.
cl.ro!?ę powrotn:i. do kra,i11. Ekspe- oolskie~o
iQPERA (Jaracza ?'i) g. 19 f~~~4~. l~~,,,~~--l 5od lat 16 „Rose Bcrnd" dozw. od im. c;-irie - Skłodo1~skiej'.
r;~·c.ii: prowadził łódzki działacz p. 17.20 (L) .. Stuchamv łód:zikich soliTotalizator
SportO.wy zawia<la- Ej
Sprzedana narzeczona" PIONIER (II
F.
.
lat 16, g. 10, 12, 14, 16, ul. C':'r1e-Sklodowsk1e1 Jo,
stów".
18.00
IŁ)
"!'.ódzki dziennik
me.
"
.
,1an-c_Jsz- 18, 20
Polesie, Widzew - Szprra.diow1•. 18.20 Wia<lomości. 18.2"
kanska 31)
„Zolnterz
tal im dr Madu,·owicza mla, że w konkursie sportowym
..
o
problemach
m!od.z.ięży".
l8.35
królowej Madagaskaru" ZACHĘTA -. remont
ul. Kr~emieniecka· 5. · ' Toto-Lot~k e; d.nia 21 grudnia br.
MUZ;v'ka i a•ktualności. 19.00 Ks!ą?
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które na was czP<kaja. lll.30
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Z\ll a1 1_m.
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1"0 Radia w Kra;kowi<>. 19.50 MelolllUZEUM ARCHEOI,OGI- POKÓJ (II _Kazimierza lat 16 g. 19
5 1-021wiązań z 5 trafieniami (prem.)
ga 1- 3.
die taneczn0 . 20.00 Z kraju i ze
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.nr
„ N a plazy
dozw. POPULARNE ITT - Ogro p·.
· ul Wól · .
świata.
20.27 Kronika soortowa.
czynne g. l l - l6.
o<i lat 18 g. 15.45, 13, 20.1;; dovra. 18) „Cicby Don" s!~~o'i~;'a,
·
czan- rozwiązań z 5 trafien·ia.mi (zwykł.)
20.40 .. Prze,Nra.c::iia:c kartki"~ 22 .00
Wiadomości . 22.05 · .. O c7vm pisze
lUUZEUM SZTUKI (WJ
t MAJA (II - Kili11skie- I sena. dozw. od lat 16,
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. , .
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-· ·
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La. rynJ!'oł~gia:
Szp. Im.
2?.15 Muz. tan.
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po
ok.
32A
zł: 86.784 rozwią
•
17.45, 20
~o uttworó\v L..eoi;;-a .T~n!łC'f<r1. którv
rom:;;ki'e<:o 76 ) „Burza cmsk1e,~o 22.
sumę 200 zl na budowę Szkoły odbył Sl'f.> dnia 16 mafa 1958 r. v.r
PALMIARNIA
czynna RO~A (II - Rzg-owska 84) nad Hakone" g. 15.30, Okullst:vka: S:z,p. MON, zania z 3 trafieniami
O<nnu A1i·ystv w Pradze. 23.50
g. !l-15
„Cichy Don" II seria 17.45, 20
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po O<k. 17 /zł.
Tysiącle..."'ia na Widzewie.
Ostabnie W;8<iomośc!.
gH, która
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rnlla K'l'H Krynica 19:0.
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Z niemieckiego przełożyła
IZABELLA DĄMBSKA

(30)

- Wobec tego 2J0Stainę przy tobie - powieOlga.
- A co z Katt?
- Więcej wierzę tobie, niż Haiowi. Wystan:czy?
- Olga, i ja bardzie.i wierzę tobie, niż Ha.iowi.
Oderwałem oczy od ściany i ~PO.i·tzał•em na
Haia. Mierzył mnie wzrokiem, stojąc pod
okn=i. ale nie pot.rafilern odczytać jego mysli .
Pół godziny potem
sie>dzieliśmy przy stole.
Jedliśmy aimerykańs.ką
fasolę w niemieckiej
mlecznej zupie. Zupa byla gęsta. Olga zaprawiła ją papryką, tak - że była czerwonawa i taika
ostra, że ledwie ;ją można było przełknąć. Siedzieliśmy we czworo, milcząc.
Edel pierwszy
skoi'mzyi jeść. Zaczął się przyglądać każdemu
z nas po kolei. Patrzył każdemu w twa:rz, a potem każdemu na ręce - ·wreszcie wszys-cy t-0
działa

zauważyli.

- C'zego właściwie szukasz? - spytał Hai.
- Chcę sobie v..szys.tko zapamiętać - :n.a potem.
-·Po co?
- Bo chcę nas tak wszystkich namalo<Wać.
- .Jak? - zapylała Olga.
- Taik, ja<k tu w;;:z.yscy jemy.
- No, tego obra'ZU na pewno nikt me kupi
- powied:zla.ffl Katt.
- Nie gadaj. Kiedyś pot-=m będzie to może
w •glądać zupeł11ie interesująco.
Katt płukała sobie usta.
- Potem? Ki~dy potem?
- Nie wiem - powiedział Edel. - Kiedykolwiek. Kiedy ktoś będzie ehcial sobie przypomnieć to pokolenie, które zeszło na psy. O ile
ktoś sobie w og-Ole przypomni
oparł się w
tyl o poręcz.
- Beze mnie! - Wstałem, aź mój talerz
prze.w1"ÓCił się z brzękiem.
Olga w'S.tala także. Patrzyl.iśmy .n~ stół. Ka:tt
zapaliła sohie papierosa. Kiedy JUZ się pa1l1t,
poda~a go Ede!l)wi. Ten. pap_iP.ros. palil.i wspólnie. Wytrzyrrutli w ten spcl'Sob, az ~preros s.1ę

rue

skończył.

12.

Po obiedzie nic się nie dzialo. Hai gra.t z Edelem w szachy. Pierwszą partie przegrał Ha.i.
potem Edel prze.;ral dwa razy, a wres.zcie był
re>mis. Przyglądalem się ich grz.e cala P,odzi,nę.
Hai chęt.n.ie Poświęcał figury. To zdolałerrt zauważyć. Nie był z niel!EJ dobry gracz.
Olga i Katt szyly. Siedziały na końcu sofy,
Hai przycupnął przy Ed-elu, a ja siedziałem na
krześle i widziałem twarz Ole;i tylko z boku.
Kiedy sią ściemntlo, zapaliliśmv ~wiatło. Pło
mienie gaz~ch fajerek szumiały bez m-ZJ€'!'Wy
od południa. Koło siódmej Olga zrobiła nam
kanapki z marmoladą. Do tee:o napiliśmy się
ameryk<ińskiego kmkao. Rozbelta.ne było z wodą i wlaściwie nie miało żadnewo smaku. Ale
to już nie była wina Olgi. Po posiłku Edel i Hai
zairrali jesz,cze jedną partyjke. Pot.em Olga powiedziała, że chciała.by zagrać przeciwko Haiowi. Zdzi.wilem się bardoo, bo nie miałem pojęcia, że Olga w oe:óle zn.a saę na sza-chach.
Partia tl"Wa!a cadą godzinę i zakończyła się
przegra.ną Haia. Olga dała mu rewanż. ale Hai
po p& godzinie przerwal gre. Spojrzawszy na
układ fi!l'Ur, zobaczyłem. że jego sytuaeja byla
bzznadz'~jna. Zbliżała sie dziesiąta. W kuchni
był-0 pe1no dymu z papier<'Sów. żeby trochę
wywi etrzyć , otworzylem clrzwi.
- Myślę, że czas już iść spać
oświadczył
Hai.
- Nie mam nic przeciw temu
zgo<lzil się .
Edel.
Ha.i wstał i popatrzył na mnie.
- Dziś także ~dzie>sz tu spa~? - spytał.
- Tak. Wolałbym jednak,
?.ebyście mbrali
Katt do siebi.e.
- W sypialllli doskOl!lale pomieści się trofe.
Zgoda, Katt?
- Czemu nie? Zgoda.
- Tym spcrnobem niebezpieczeńsbwo dla niego byłoby zaieg:nane - powiedział Hai.
- Jeżeli Olga chce - odpowiedziałem - to
możecie mni.e i Olgę od d·z:i.sfa.j UJWażać za zaręczonych.

W kuchni zroibilo się ci.cho. Wstrzymali od·
d.ech. Jedyna osoba, która nie patrzyła na mnie
- t-0 była Olga. Miała oczy wleoione w ziemię.
Miało się V\llrażenie, że s!rnmieniala. Nad podło
gą snul się dym papierosów. Jego pa.sma. szerokie na stopę. wisiały nad deskami h-uch111i.
Były cienkie. taik. że wi·dzialem przez nic w,szystko, ja,k pr-t:eiz we!Oin. Drżały 'IBktko w nagu:zanY'ffi powi ett·zu.
- Olf!8? - spytała wresmie Katt. - Co ty
na io? Chcesz?

.Olga nie odpowiadala. Na powierzchni paleniska zatrzeszczała blacha. pasma dymu paoierosoweirn przede mną rozdzieliły się na boki.
- Słuchaj-no ty! - powiedział'! znowu Katt
- to była po.w.aż.na propoz:vc.i a! Czegoś ta.ki ego
nif' można przyimować mil-czeni~!
Olga podniosła oczy i wlepiła je we mnie.
- Nie? - ża,pytalern.
Olga usiadła na krześle. Odwróciła się twaTZĄ
do poręczy i podniosla rękę do oczu. Podszedłem do niej. Dotknąlern ręką jei włosów. Po_gła.skalem ją po włosach lewa re1':ą. Schwyciła
ją i -przycisnęła do twarzy. Kiedy się zorientowała, że to jest moja lewa rę":a, poszukała
drugiej. Przyciąmęla moją zma";alc.rowaną rę
kę i przyJan~la do niei ustami. Zęby wpiły się
w skórę. Nie czułem jed:nak bólu.
- Czy można już pogrartulować? .,..- spytała
Katt.
- Możesz - odpowiedział Hai.
- No, więc. wszystkiego
najlepszego!
Katt. pod.es-iła ku nam. Pogłaskała Olgę po wło
saeh i uśe' ,<inęł.a m:i l'ękę.
- Chodźcie i do mnie - powiedział Edel niech i ja potrząsnę wam tro~hę ręce. - To
miało b'rzmieć serdecznie.
Edel rzeczywiście
bardzo się starnł.
Hai chrzaknąl. - Zanim W"1m porn-aiuluję„.
- Ach. przest~ń i11ż raz gadać o tych bzdurach! - krzyknęla Katt.
Hai podszedł do mnie i wyeią~ł rękę. Patrzył mi przy tym w oczy.
- No! Na przyjaźń i zgodę!
- Z k!im?
- Z twoją narzeczoną i z tobą!
Ociągając się. u4cisna!em wyciąr;nietą rękę.
Był.a g·orąca. Do 01.rti Hai nie powiedział sło
wa. Podszedł po chwi1i do oklna.
- Ale musisz się teraz śmiać w duchu! zawołala Katt.
Olga odwróciła się„ Była uśmiechnięta. Rzę
sy mi;iła wilgotne. a oczy blyS.?Jczące.
- Wynieście mnie teraz - powiedział Edoel.
~ Młoda para chce zostać sama. A oprócz tego
boli mnie głowa.
Hai spojrzał w je~o stronę, nie ruszając sią
z miejsca. Wyciągną! tylko bardzo wolno papieros.a z kieszeni marynarki.
- No już! .Ja-zda! - wołał Edel.
Hai umieści! sobie papierosa za uchęm, podszedł do sofy, schylił się i podnió.sł Eclela. Wyniósł go, przerzuciwszy
przez ramię. Ka·tt
postępowała za nimi.
Nim d.r:uwi ~ię za nią
zamk;n.eły, wszyscy po kolei zaiwolali „Dobranoc !" Zamek ~ię zał•rzasnął. Oli;:a _głaskała mnie
po ramieqiu. Patrzyliśmy .na siebie.
·
- Za<lowolooa? - spytałem.
Czy to jest właściwe określenie, Rob?

-

SzczP.śliwa?

Kochasz mnie? -

soytala Olga.
moje ramię. Staliśmy naprzeqiw siebie. Kiedy ja, <~hcialem wziać w ramiona; odchY,~iła się w tvl.
- O co chodzi?
- Nie tak - powiedziała O!Jl!'a.
- A jak?
- Najpierw się umyję, Rob. Chcę wszystko
z siebie zmyć - rorumiesz lTITlie? To jedyne,
co mo,ge zrobi<'.
- T0 · n'ew.ażne. Nigdy
nie będziem:v o tym
mówić. Zapomniałem. Od dziś zapom11ialem
o wszvstkim. na zawsze.
- Mimo to. najpierw się umyję, Rob. Zgaś,
Wstała, puszczaiąc

proszę

cię,

światło.

Podsz.edlem do drzwi i wyłączyłam światło.
W kuchni za,pa.nowal mrok. Od st.ron:v pa1eniska świeciły płomyki garowe. Na suficie migotał ich odbla5k. Swiatlo i <;zmerv bvly stłu
mione. Olg.a stal.a przy zlewie i rO?:bierala się.
- Połóż się na sofie. Rob.
Odkręciła wodę. Podszedłem do srJfy, rozebrałem sie, położyłem i podci"1m1ąlem koc pod

w

samą szyję. Ol~a się myła. Włosy odrzuciła
tył rozsypały się jej po oleca-c-h .•Tei ciało
lśniło matowo w mroku.

-

Proszę cię, Rob,

ściany.

odwróć

sie twarza do

Zrobiłem jak chciała, woda pluskała. Derka
drapał<t; mnie w skórę na T;>iodr<ach. Było mi
st:rasznte gorąco. Uplynęło jeszcze kilka minut,
i;1m Olga . podes_zla do sofy. Dopiero, ircty się
kolo. mme P?~ozyla, odwróciłem się do niej.
Obo.1e patrzvlismy w S1Ufit. Nasze ramiona dotykały się. Żadne z nas nie przemówiło słowa.
Na ~u1icie migotał cień płomieni !:!azowych.
Olga leżała bez ruchu. To się robiło nie do
zi:tiesi~nia. Ostrożnie pogłaskałem ią po ramiP.mu. Nie za.reagowała i nie ośmielała mniP..
- Nie chce.sz? - spytałem.
- Chcę, Rob.
Nasze ręce sle spotkały. Spletliśmy palce.
Ocldeeh 01,gi stał się szybszy, Chwile ręce na·
sze wa:lczyły ze sobą - potem przygarnałem
ją do s1eb1e„;
- Rob, r:zy teraz jesteś =ęśliwy? - spv-.
tała Olga.
.- Czemu pytasz?
- Bo ty nie pyta.s.z o n1c.
-· Czy koniecznie trzeJba się ~yłać?
Olga szeptała:
.
. - Mąż pyta żcxnę. A ty jesteś mój mąż. M11s1sz mnie pytać ..
- Więc„ . .ialr b:rlo? - powiedziałem,
~ 1'1 te mo_gę tego wyrazić słowami.
- Gzy zachowałem się dobn.e?
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