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Przywódcy ZSRR
dziękują

•
•
.za .zyezen1a

•

~

• prezy d•1um
. Rady Narodowe)• m. t odZI•
w skła. dZie
__..,.....,.

zas

Ło-

Łodzi

rizem

Czesła- Łódz;kim,

zdobyła

•I
k d A. Q c_o_c_i
h k
N
_a_s_z_s.;..p_e_c..;,1_a_n..;y;.....w_;.y_s_a_n_n_i
__r_e_.__•__

sI•dło

ZdObY1 Srebrny medaI

W skutowa.n.a zostanie

*

•

pergonałne zia~ca d~~d~eko~~hs~~~:;:

K. Woroszylow, N. Bułganin i
D. Szepilow wystosowali do A.
Zawadzkieqo, J. Cyrankiewicz.a i
'
Prezyd1"1um
Ra.dy Narodo-j dz1· przez ob. Zdzisł~·wa
Mro- n1·~.,,,~11·wi·e
p,,..,..,.,...yru· się do
A. Rapac.ciego
depeszę nas t ępu·
"'
~~""*'
jącei treści:
wej m. Łodzi przesłało nam za ze względu na. :dy stan sprawniejszej pracy
prezyDrodzy Towa:rryszel
komunikat następującej treś- zdrowia
od dłuższego czasu dium.
Pozwólcie wyrazić Wam ąlębo- ci:
oraz ob. Weroniki Kowalski.ej,
A wiemy, że w przeszłości
kle J>Odztękowanie za serdeczne
Na od.byłym. w sobotę, dnia która pragnie poświęcić się w doborze ka·ndydatów przypozdrowienia
tvczenla dlaZSRR.
Pr.i- 24 listopada br., ....-.,,,...,.;edzeniu wył..-.nie
"""towaniem tym nie zawsze
zvdlum
Rady i Najwyższe!
...~ pracy w szkolnic- „~
nądu Związku Radzieck~o i na- prezydiów komisji Rady Na- twie, zgodnie ze swymi kwa.- się kierowano.
rodu radzieckie!lo z okazji 39 rocz rodowej m. Łodzi (Rada Se- lifikacja.mi i zamiłowaniem.
Rada Seniorów postąpiła
nicy Wielkie! Październikowe! Re- niorów)
oma.wiano
sprawy
Na ich miejsce uzna.no za zatem właściwie, przychylając
wolucjl Soclallstya:uej.
Ze swej strony tvczym-, Radzie związane
z najbliższą sesją celowe wysunąć na na.jbllż7 się do rezygnacji ob. WeroniPaństwa 1 nądowl Polskiej Rzeczy Rady Narodowej.
szej sesji Ra.dy Na.rodowej m. ki Kowalskiej ze &tanowiska
pospolitel Ludowej oraz całemu
•
Łodzi na zastępców przewod- wiceprzewodniczącej
prezybratnieIDU narodowi polskiemu dal I Jednoczesnie ustosunkowano nicząoego Prezydium RN ka.n- diUin.
Ob. Kowalska była
ezvch s~kcesów w :w1e11dm dziele' się pozytywnie do zamierzo- dyda.turę Eugeniusza Ajnen- prred objęciem tego stanowi!;1!0 ~'c~::Zei~ó1i::1 !a1~aJ~ ~e~-~.ezy~- z pełnłO:~a ki.ela, znanego działa.cza spo- ska wykładowcą i sek<reta1
utrwalenie pokoju na całyin iwie- u ""1
ępcow przew
- lecznego i byłego wiceprezyPOP na Uniwersytecie
de.
Prerzydium RN m.
denta m.
oraz
gdzie nie
wa Szczepaniaka, działa.cza sobie U7inan,ia za swą d:zńałalł
Stronnictwa De.mokra.tyozne- ność, nie cieszyła się auto.rygo, obecnego dyrekt.ora Izby tetem wśród młodzieży i na
Rzemieślniczej w Łodzi oraz skutek swojego postępowania
donosi radi"otelef o nem z Melbourne:
ra.dnego z poprzedniej ka.den- musiała opuścić uczelnię. Skie
cji Rady Na.rodowej m. Ło- rowanie jej do pr.acy w pre-

I ezącego

-

~=;:~ą ~~~ Z\~!~Jm~

RADA SENIOROW PROPONUJE

Zml· any

(PAP).

dniu 26 bm. odbyło się pos:e<l!zenie
Prezy<.lium Ogólnopolskiego Komiitetu Frolntu Nar<>dcvwego.
Na
pooiodzenlu.,
któremu
prziewodniczyl
przewodn'.czący
OKFN,
pr.:-zewo:l.niczący
Rady
Państwa Aleksande-.r ZawadlZki,
p:-zed)'\Slltutowano niektóre

~nado!~~:l~~or~~,~~

OKFN omawia.n.o m. in. rolę
Frontu Nar<1dowego w nadchodzącycb wyborach do Setnu
PRL. Opublikowany przed kilku
-'-'am·1 komun"·-t
"""•cła~ ·u
ua.
l"-<1
„'
do życia komisji
p0rozumiewawc:ziej stronnictw polityczrn.ych 1
or-ganizaoji
społ-e=ych
dla
S1pTa1W
przeprowadzenia wyborów poowala przyp.us=z.ać,
że
rola komitetów Frontu Narodo\V"e.,"'O w na_,chod:zących
wyboI?-ch będz!e nier.o inna niż ~ u-

° .--· '

_.

~tez·hwwyosbotaL~ch
~~~:!....n;.u..h
wu
~ , '""''a~

--J

osta.tee::n.i e
n.a. posiedzeniu komisji JM)T'O'ZUmiew.a.wczej, którego termin :ro-stal
wy?lllaczony na wtoo-ek
27 bm.

Działacze
poltty=i uważają
za r-ce-crz; ustaloną, że zwoilana
zootanie z inicjatywy P:ezydium
OKFN i komisji pornzum.iewaw
czej kraj-owa narada. aktywu po
•tyc:mo-spolecznell'O. Narada. I.a
- o ile ll'l'OPDnowany l<'rrnin nie
ulegnie je.szc-ze zmianie - ma.
odbyć się w c?:Wa~k 29 bm.
w Sali Kongresowej Pałacu Kul
tury i Nau..'.d w W<l!:szawie. Jak
sie przewiduje. weźm:e w niej
uodeiat ponad 3 tys. asób z całego kraju. Bę<lą to dz:alacw
PZPR, str0<nnictw ~litycznych
i o:-ganizacji społcczn.ych. N.a na
rarlz:ie jak i>ię przypu.."<Zc:za - ustalone z.cistaną ogólme wytyozne wspólnego p:ogramu z którymi wyst..1pią w kampanii wyb<nv:::zej
st.ro..TJ.'lictwa p"1!tyczne
i organi=je m.ac•owe oraz ramy
organizacyj ne tej ka.mo:inii. W
to-1.tu naraidy prY.;!mawiać będą
za.pewne czołowi. p:-zed.stawiciele

C'el!tkal.nych

władz

stronnictw

do rad na'I'O'do~h.
Niemniej politycznych.
rola ta bę<lzic kO!!lk:rctna i istotW dniu 27 b:n. po pooiedrzenlu
na. Wr...el1de wersje mó'\"\iące o ko.."Tlisji porozum'.ewawc-zej z-."'&ta
za.mif'rzonej ja.koby l!kwidacii n'.e najprawe0<pc•:lobniej wy-dany
F~tu Na:"Odowego SI\ w ko~h lro:nunika.t oficjalny p:>wiadaIMl'h4C'11llYCh uważa.ne 7-1 bez~ miający o zwołaniu narady oraz
~:~z=~ ty~ =~ informujący &T..err.e>j o dotychczaoowyc:b. wynik.ach prac lroroli f~tu w wy~acb p~edy- m:!sji.
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Węgrv:

Kadar pertraktuje

budapeszteńską radą robotniczą
zydium, gdzie powierzono jej
Rady
Seniorów opiece sprawy kultury i o0
społeczeństwo Łodzi przyjmie świa ty, a także ... zatrudnienJa
Część
wróciła
niewątpliwie z zadowoleniem. i rolnktwa., było oczywistym
się
przekonani,
zai
jej
Nagy'm
twierdzi ją najbliższa sesja i możliwości.
Naprawienie,
Jlość uchodźców wzrosła
tys.
ł"
&idy Narodowej.
choć późno, tego błędu - jest
SHł
Ckly bowiem uwainie śle- zgodne z przekonaniem spoBUDAPE.5ZT (PAP). - w p<>-1 da.pe=te1\iskiegio: „Jeśli :rząd dod.zi się uchwały rządu. zwła- łec:reństwa.
nic;iclzi_alek crz.lonkowie. ~pesiz- ma.g:a się gw~ranc:ji prz.eciwko
porażek
było szcza po VIII Plenum oraz Jesteśmy zdania, że w okre- teńi.skiej rady robotmczie.J arna- kontrreWQlucJon'.stoan i faszyprzegląda dekrety zmierzają- sie
olbrzymiego rozszerzenia wialJ. W.Y1lliki dotyahczaoowycoh storn, to robotnicy dom.a,ga.ją się
ce do najszerszej decentrali- kompetencji władzy tereno- pertraktacji z premierem Ka<la- ze S\viej strony gwarain::.-ji, ~ nie
więcei niż zwycięstw
zacji, musi się dojść do nieod- wej, na kierownicze stanowi~ ce.m i zaLS.tanawiali się nad swo- wstaną
podjęte żadne próby
arte12:0 wniosku, że kom.pe-, ska w Prezydium RN powin- ją dal.s.zą taktyką. Jak cLowia.diu- p.rzywró::ienia stares::o reżimu",'
Gdy w
niedzielę wiecwrem JAmeryka.ni:n Young naprzód spa P
~
je się korespondent Reutera Powtórzyli oni
także żądam.ie,
jakiś zabląkamy pies pogryz.l we lil swój rzut, a. później osiągnął tencje władzy teren.?wej ~o nii. . b!ć po~ol~a:ni ludzi~ .o przywódcy robotników buda,pesz by nową policję rekrutować z
wsi olimpijskiej Zdzisia Knysz- uledwie $&,a2.
~a.J1et:E!&Y l'7lllł sły ostatnio maczrue. Nalezy duzeJ
~a3omosc1 zaga.dmen, teńsk.ich 71.:lecydowali się nie od- cr~&w ro001\Jnrk6w 1 by utwokowiaka, oo za.boboąlJliejsi z na- DanielBen& wynOSJł '1~,46, wesz- się spodziewać, że przy sta- odpowiednim przygotow;i:niu, woływ.ać swego apelu die> klasy rzyć uzbrojQtną straż fabryczną.
szyoh olimp:jcz.yków. a wiado- tą Norweg rzucał
n1eróW110 l łym ograniczaniu dysiponowa- cieszący się
pelnym p<>par- robotni=j, by wracała do pra- Wreszcie delegaci stwi.e:d.zill, i-e
mo, że me braik wśród sportow- ni'ltt '11'łaś11iwie powaźn~e na nie- nia oraz decydowania
przez ciem i zaufaniem społecz.eń- cy.
c-al:k:ov.r!te
prze::-wa;n:e stcajk:U
ców ludzi PrZleSądnych, mieli po- ro n~e Uczył, przynajmniej jako resorty ministerialne
w kwe- stwa.
Stopień kwalifikacji i
Radio b~·zteń.&kie podało zależy od różnych
ozynm;1k6w
noć orzec: zly to omen.
na konkurenta. Sidzy. Groźny
stiach wybitnie terenowych fachowości
poparty
zaufa- were,g &Z~lów o pr7Jebie,gu n.atucy organizacyjnej i poilitycz.Jestem daleki od pr.zelronywa- był ~ylko Cybut_enko, a.le_ ni~ są zadania rad narodowych i niem ludności powinien być niedz'.elnycl1 pertraktacji
pr7led- nej. Problemy arg.anizacyj111e są
nia czyteln!ik6w, :;,a ~ rodza- dzal.lśmy, by ~ogł zdobyc. się n_a.
odległvrh im agen" b""ą głównym
miernikiem
przy stalWic:ieli robotników bud.apasz- ta.twiejsze do rozwiązarnda. Natoju wróżby zaiwsze się spełniają, pokona.nie S1dzy .. I.stolbn1e .• Il!I~ P
J ~
"
""
teńskich z premierem Kadarem. miast
rozwiązanie proihl!?llllów
ale tym r a = rzeczywiście nie ookon~ ~o. Niedługo pozrueJ jeszcze poważniejsze i trud- dokonywaniu wyborów.
Na oświ..adcrenie Kadara ~ za- politycz:nych wymaga
p:rrr.ede
tęgo :i><>=lo naszym olirn,pijcrzy- nastąipila Jednalk
niejs.re.
Zmiany w Prezydium Rady sad.niczym warunkiem. u~~lę<l- w.s.zym.Jtim „poirozumiffltia m.ię
Wypada więc z kolei zasta- Narodowej m. Łod.zi zapocząt- nienla żądań wy.suwanych ~ dzy rząóem a narodem".
kam w po.niedziaJ:kowym dni,u SENSAc.JA NA.JWIĘKSZEGO
Igrzysk.
.
KALIBRU.
nowić się, czy tym niełatwym kują na pewno dalsze Zinia- I rorotników - zwła&2J0Za w s,pa-a
Wśród za.gadnień omawianych
Ktoś powie: ja.k to? pr7.IOOież
Danielsen pobił rekord świata.! zadaniom podołają prezydia ny w dzielni~owych radach wi~ ~fama woj~ radzie- zarówno podczas niedJzielnego
w poniedziałek 2ldlobyliśmy pier- Było to równo o godz. s.<15 pol- wojewódzkich
i
dzielnico- narodowych i poszczególnych ~~ powinno być u;n:~oou- spotkania promiera KaJCiara i ml
ws:z:y srebrny med.a.I, ja.k:iż wi~c skiego ca.a.su.. ~ N-orwega wych rad naJI"odowych w o- k
· · h I tut ·
· b
wieme „k<lllltrrewolucJcm:.stów 1 nistrów z delegatami robotni~mJSJac. ·
d a.J musł"lś°: o- fa.s.zy.s.tów" oraz. P!"ZY'VTÓ..'"'E!l!lie ków, jak i na.!"ad pOtniedziai!kopowód do =utku. My tu w
(Dokończenie na str. 6)
becnym ich składzie. Wydaje w1ąz~ac zasa ~·. w a c~~ porządku i .&Jl?kOJU przez po- wych, bardzo ważr..ą rolę odgryMelbourne inaczej na to patrzysię,- że nie wszyscy członko- człow1-ek na własC1wym m1e1- nowne podJAOJe pracy - odpo- wala &prawa losów b. J)["emiera
my i nie wahamy się na.zwać
wie prezydiów podołają tym scu.
ZB. SKIBICKI
wied'Z:iel.i oai, wedlu.g radia bu- Naigy'a. Już w ni-edzielę deponied2'ialku czarnym dniem nazadal!liom.
Aej ekipy. Bo zważcie: startolegaci domaigah s:ę uja1wn~en.ia
wato tylu nas:z;ych faworytów, a
Dlatego uważamy, że w
dokładmego m iejoca pobytu b,
procesie odnowy,
który potylko jeden - Ja.n.usz Sidło lS 1ego
SC _ O U
premiera i ud.z!el·emia ~ól<>odal.iós.l sukces. Su.kpes? Bezstępuje w naszym kraju. nawyc-h wyjaśnień oo do oko.liczsp.""2lOC7Jllie, choć godzi się teraz
leży powoli, lecz systematycz- •
ności, jakie towairzyszyly jego
w.s.pomnieć, że wszyscy tu robi- przybyła
wyjaizdowi z Budaipes:zitu po O<pltl
nie z pełną rozwagą, spok o~
~•
sroziein.iu ambasady
jug05łowiań
liśmy sobie apetyty na złoty mejem i poczuciem
odpowie•
s.kiej. w poniechialek wieczodal.
dz.ialności czynić z.miany, którem budap-ooz.tieńska rada robot
Gorzej, znaCl"Lil.ie goraej, po<wio
re usuwają z naszego życia
Il'icza :poo.tanowiła domagać się
dlo się pozns.tafym asom. ChroMOSKWA (PAP). - w dniu 26 to, co złe i przestarzałe. Naod premiera Kadal:"a, by pT"2le:lmik dowlókł się do mety reszt- bm.
przybyła do Moskwy del1!9a·
1111 Lądotll&1an1·e
..,..,
"
l
"11
:taw"cielom.
k•
·
s
L
ro-botni ow węgierkami sił, za.jmując w swym cia rządowa Rumuńskiej Republiki prawiając skutki zła, przyjąć
11»
skich umożliwi0'11o sintkamie z
Pl"7A!dbiegu 7, czyli nie wystar- Ludowej :z; p.rzewodniczącyn1 Rady trpeba za podstawę zabezipieChłvu Sto1ca na czenie pełnej praworządności
W .&r0r
ftl Zie
b. premie.rem Imre Ńagy'm.
rr..a.jące n.a. -za.Icwalifikowa.nie się Ministrów RRL
i liczenie .się z opinią społedo finału miejsce. Zimny - oa- czele.
Co się tyczy sprawy wz;no()IWjeNa
dworcu
kijowskim
delegację
czeństwa.
KAIR
(PA..1:>).
Jak
~
wydaw
n;,oozielę
wiec2JClI"em,
fe tema- nia pracy, to &>legaci robot:ni15'TA Wielka. nadzieja w ogóle pow1tali: przewodniczący Rady M1je
sytuwja
na
Bliskim
Wiscll<>tem
iroomów,
jakie
25
bm.
przekó
li · k t
nie ukończył biegu, gdyż d0'1Jnal nistrów ZSRR N. A. Bułga.nin, pierw
Niemało błędów w okresie dzie uległa znów pewnemu za- prowa<l!zil z n;m gen. Bur.n.s by- . w str~ • ze on;bYllluk:lowak()Otuzji nogi. Kukier, Stefa- ~ _zastę_pcy przewodnicz•cejj. o _Rady przed XX ZJ"azdem a nawet i
'~·d .
n:e
aJ
y
asie
o.s.trneniu. PUnJctern na.pięcia st.a ły SljJ'l<IV.'Y związ.ame z .... owa- ro>botin.ict!Jej przyniosło
wlęoej f<2lkody niż
niuk i Piórkowski - tn:ej C'TA>- M trus1row ZSRR A.· 1· "Mik
.
OJan
J później
popełiniono
w
samola
&ię
tym
raizem
Syria.
Jak
wy
niem
wojsk
poilicy.i!l1Ych
ONZ
k"""""ści.
Dodali
_,.,;
że
S"""ckali
Jowi nasi pięścia.rze - odpadli M. Z. Sabur-ow, rmn1strowo.e ZSRR
d
t
.
.,__
d · · ·
· ych .......... · ,_„_.
,...,___. s .„...., ~
rzą ach
erenowych, a wie1e ni""" z
Ol!ltetn•en. ~cyJn .
.,.,,..]:>06r=u110 w ""'"'' • ai..„,„.e ~ się z p.rzywódcami gó::n'.ków 1
w pierwszych walkach elimina- i inni.
W ltróllcim przemówieniu wyglo· z nich wynikało właśnie i ze na_stąp1lo ~tr:oome ~t<>sUIIlkow ra.z z wyoofa:niem się oddelałóiw ośwla~li im, że wznowienie
eyjnyeb (lnna sprawa., że w wypadku Kukiera i Steta.n.iuka, by- sronvm :11a <11'."orcu prz!!wodnic.zący spraw persona1nych. Nie ma między S_yną a !raki~ oraz auia111_ci'<~c-h . z ~i,ptu. Stockwe~ wy<lobycia węgla na dużą skalę
Rady Mm1strow RwnunskieJ RepiNzd
·
. dn
_ kry.zys p-0olctycz;ny w Syru. Stro- 02JT1aJmil:, ze dowództwo brytyJ- leży zarr-ówno w ich wl.a.s.nym itnły t.o porażki
niezasłuixm.c), a
blik.i Ludowej, Chwu Stoica, ośw:ad nasz~ . an.iem za ego u na sy.ry.i&ka. pomowmie wy.s.tąpifo sJro...:traincu.sJcie zgodziło się na tere.sie, jak i w interesie całe.go
Bialas, w
prz,eciwieństwie do
czyim. m.: „Jesteśmy przekonani, zasadniem.a .
dotychczas?'Wa z osikairreniem 0
kan.oentra<'jl to, by kQTI.tyngenty policji ONZ narodu. ~wa~ą
Jl['ZRSzkodą
swy<:b
kolegów: Zielińskiego, te nasze rozmowy prowadzone
praktyka, ze w prezydiach wojisk irackich na grani.qy sy- przybywające do Ęgiptu droigą J·est J"edn.ak niec!cstatek ~iły roOzepul:kowsklego,
Bochenka i duchu współpracy I braterskiej wza r d
od
h
1
·
b
.
.
.
k
l<
diO"\
1
.,.,,,........
Sa
·d
·
~
na ezy 0 sa- ryJBlkieJ.
morą ą ą. ".3 Y.W '""."
'1 "Zie. boc.v;ej,
pom:.'ewa.ż wielu górniBeeks sP&lił WS:;r;ysikie bo.je w jemnejpomocycharai.:teryiuJąceKr11 a _nar «YW_yc
je
socjalistyczne,
zostaną
uwień.c•o
dzac
sta~owis.ka
prze\v:ainie
Za.ostrzenie
stosunkÓ\v
syryjP1-:rwszynn
zołn!erza.m1
ONZ,
ków
<JDUścilo
swe
stale
miejsca
rwaniu i nie u'lrończył lronkune cillkowltym sukcesem I będą !10 członkami PZPR.
Uwazamy, slro-frackioh nast9.p!lo w wyni1ku kt~y l<\ drogii J>!!o/~dą do zamieszkania.
renejj,
Rozglośn:i.a budapac;zteń.ska clo
Byry 1 raikl6ne momenty. Zgo- WVm wkładem do d'Xi<'ła umocni„. że właściwie postąpiono roz- tego, że ja<k podają źróclla syryj ĘgLptu, będą Ju,goolowiaaue.
pop~eral: plainowany
Oddziały aUanc-k!e będą O\!JOISZ- nosi. że w poniedzi.alek w okrę
ł.owaJ.i je wioślarze. Nie bylem ula ~ ~lębienia ntezl~mnej przy- szerzając tę platfonnę, zwła- skie, Ir.a.k
szcza obecnie, gdy współpra- zamach stanu w Syrii i dost_a_.r- C!Zaiły terytorium Egiptu w ta- gu Tata.banya pracowało z:naczna jeziorze Ballarait. Opowiem Jahu naszych~odów •
więc o wrarżeniacb, których sam
ca
pozostałych
stronnictw az_yl w t~. ~lu do. tego kraJU k'm e.amym tern.pic, w jakim żoł nie więcej górndków niż '• ubie
doz.n.alem, a więc o tym, oo dzia
politycznych z PZPR za-oieś- w:ększą ilosc
bron_-i. Zam<:i:::h nie:-zie polticji ONZ bęQ.ą przyby- głym tygodniu. w fabryce włó.
.
. .
m1aJ: na oelu obalenie obeon.egio wa1i do Egiptu.
kiennqej w Ki&p$Ście zglo.sj}o
Jo si<) na stadionie Crioket
ma
się
coraz
mocmeJ.
Przyrządu
się w ponrledziałek rano do praGnru.n.d..
a 0 Z le)
kładem ~o jest wysUlllięcie
LONDYN (PAP). - Admiirali- cy okolo 75 proc. robotndków,
kandy<latury na jedinego z za- , PARYŻ (PAP). - Waszyin.~~n- c-ja brytyjska podala oficja.lnie Wznawia także
pracę załoga
JAK TO BYŁO NA STADIONIE
stępców przewodniczącego - ~~1 lro!:-es·;:>orn.dent AFP pod.a.ie. do wia.dnmooci, że na ozęści Ka- rmeJscowej fabryki trakit.orów.
elekłrocl.epłOWD"l
CRICK.ET GROUND?
d · ł
stronn· tw Dem ze ambais.adoor Ira,Jru w USA na.lu Sue<>kie'!o, poz.ootająoej w Jromb"
.
t .
•w (PAP) _ w Dol- zia acza
.
lC
a
o- Mu...ą;a al Sha.banda.r 21\viródl i;ię J>".'d kontrolą an~!tielsko-franoumaCJe 1iu mczym na
W tym samym momencie, gJdy
WROC „'-"'kra.tyc_ zneg_o i. dy~lttora Izby w i'mi·-·,·u ~·~,,...,, ,..,.„_.u do -...~
Cseplu obecna
była
z.naczna.
Chromik dobiegal do mety jako
·1 kich Zaklad h
Wyt
.
~"
~ •• ..,,,,,~ ••„„....
'-'""ską, oczysZlOZ.Olllo dro~e dJa statś.
zał
.
N"
dal
.
nos ą.s .
ac
wor- RZlelllleślmc:zeJ,
Czesława p•„t·m~~tu
sta~u, od które·,„~o
czę c
ogi. ie u
o 51ę J"ed Of;:!.atni w ~j grupie, Q<Jl"lJC7.eP c.zych
Maszyn
Elektryc2111ych s
· -·'~. ~ ~·
„
ków 0 pojemności do 10 tys. nak jesix:ze wznowić normalnej
wyr.7JUOOl!lY ręką Sidły poszybo- ,,M-5" we Wrocławiu
dobiega
z.c:oopamew>.a.
dom.a.gał się dootaJw bron.i dla ton.
produkcji.
Wmowieniu pracy
wał na 21gola impomljącą odle- końca budowa trzeciego generaRównież kandydatura ob. wojsk jracitich.
PARYŻ (PAP). - Agencja produkcyjnej przeszkadza W~<1;i;
grość. Sędltiowie od.notowaili na tora o mocy 25 MW. 26 bm. za.- Ajnenkiela., który nie.s.l!usznie
Na P1_aui!e 0 st~l~ z ~yrią, France Presf:e cytuje oświadc:zie ja5Zeze zarówno tam, jak i
w
tablicy
rekord olima>tjiSUti - koń=o zwojenie wirn.ika.. Po- był odsunięty przez s.z.ereg lat Shaba~ r odpowieck!lial, ze do nie sztaJbu generalnego jordań- innych zakładach, brak surow'79.98 m. W li=noej grupie ~la ważnie zaawansowana jest tak- od czynnego życia po1irtyczne- ost~tnri.<?h ~targó~ nuę<l-zy. 000 skiC'h s.il :z;b.T>Qj.nych., które głosi, ców, węgla !i. energii elektryczków obserwujących leldroaitJety- że produkcja czwartego genera- go i
.społec2IDego, powinna kraga~~-lezy .prz~ązy- że na terytortum Jord<:l!li.i prze- nej. Poza tym - wt'dług inforczne poj.OOynki powiało Of!>t:vm:iZ- tor:i- o IT}OCY 25 MW, kt~ry ma być
przychylin.ie
przyjęta ~akÓwe w ~~f~'. kt~ ·~ myocmo OISltatinio wiele broni pro macji radia budape57lteńiskiego
rnem. Janus.z wre&zic:e poka!Lał
ukonczony w stycznuu 1957 P. r_-zez Ra.dę. E_ug·eniusz .Ajinen- pe. wno ziostain.ą rozstrri:.,,ygruęte w dullroJi niernieokied i za~trzo- - poważną trudnością jest oboS:Wl\ w:elką kla.sę. Objął µrowa- broY,C:.
"""k
no w nrlą plemion.a lrocZOIW!ll.ioz.e wiązująca god2lina policyjna, któ
d:?Jen ie, któregio zapewne nie orlObydwa genera•tory budowane iel, były wiceprezydent Ło- drod-z.e pok<>.)OIW'eJ •
Araibów. Komumiikart pod'kreśla, r.a unriemożliwia pracę na dwie
da już do końca. Sytuacja byla obecnie w Zakładach M-5
we dzi, jest znanym i cenionym
KAIR
(PAP)
_ DClwódca że wiele typów przemyconej b„0 zmiany. Z ;prowincji brak doklad
z~es.ztą dla nas wielce ob'ecują Wrocławiu przezn.a.czone są dla działaczem
samorzątlowym i woj.sik alianckicl! :.V .redorue Port ni używanych jas.t praez ai"mię nych wiadomości o sytuacji st.raj
ca.. Climpj,jskii mi6łrz z 3eJsinelt elektrociiepłowni, w LodrrJ..
- jeio fachowe przył:C>towanie Saidu~~ oświadceyl i:zlrae1sJa\,,
DaJszy ciąi na. str. ~
U{:hwałę
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Przed wvborami do Seimu
Wojewódzkie komisie
porozumiewawcze

stronnictw politycznych
WARSZAWA (PAP). -

.
.
Brak•I Wk zaopatrzemu
•
• I

przyczyną pierwsze
n1ewy onania w pe ni p anu rocznego .
ł

26 bm.

WARSZAWA (PAP). - DobieCK ga lrońca rok 1956. Aby wrient<rn'<lć się, jak przedstawia się
S~!Xlln.nictwa
Demokra~ycrnnego
produkcyj- Leona Chajna w.spólma nara- realizacja planów
da Prezydium CK i przewodnii- n,ych w prremyśle ma;!'.Zynowym
czącycll wojewódzkich
koml.te- i jakie są możliwości wykonania
pl.a.nu r<>C'Znego. prnedstawioiel
tów stronnictwa.
PAP ZWTÓCil s\ę z srereg~ pyW toku obrad
omówiono tań do ministra B. Ja.szr.:zuka.
aktua.lJbe za.gadn ienia związane
- Zaopatrze.n'.e - to główny
z W)"borami do Se-jmu PRL - w J)('o!Xem przemy&tu maszyinowoezwiązku z powołanioem central- go,
który jest 7'dlecydowariie
nej komisji poroz.umiewa.wczej J)l"1lemy.•łem wytwórczym - p<>strQ!Cnictw politycznych i orga- wi~z.i.al n.a ws.tę.pie m:ri. Jasznizacji społecznych ocaz powo- C7JUk. - Ze wz.;!lęclu n.a braki w
łaniem w
najbli7.szym czasie z.aopatcz.eniu w surowce i pó!analog:cznych komisji por:OZ'U- !abl-ykaity w ciągu cale.oo roku
miewa.wc:zycil w woj.ewódz.twaah p1"2l0Widujemy, ŻP- do wykonania
miasta.eh wydzielonych i powia- r<>emego pla<nu produkcji towatacll.
roiwej zabraknle wyrobów na ~1
mę okol.o 500 miliQl'.IÓW złotych.
Nie wykonają, niestety, w peł
ni plal!lu podstawowe galęzle
produkcji nasrego resortu przemysł
obrabiackowy, nairZE:az:owy, mrusrzy;n rol.niczych, maszyn włókienniczych, przemy\Slł
motocyzacyjny i ta.boru kolejoWARSZAW A (PAP). Prezydium we.go.
NK ZSL, podjeło n..16tępują
Probtem zaopatrzenia w przecą ucl!wałę: ,.Szyl>ko rozwijają myśle
trul.S'z.ynowym, ~wtaszcza
ca się d€.I11okratyzacja życia we- w mater:aly humioze, jest odbi'\\"nąk:z;pa rtyjnego
su-on.nictwa ciem z.asadn icz,ej spr7'eCZl!llOŚCi w
oraz wzrQ&t samodzieln~ po- ruv;z.ej ;:oo.podaroe. Spczeczność
s:r.cz-ególnydl instancji ZSL, o- ta polega na nie wystarczającym
graniczyły
prnem~ów s.urowcopraktyczną
clziałal roz;woju
ność komisji
kon.troli stronni- wych, w porów;n.a;n4u z si.lnie
rozbudowanymi
w latach ubiectwa. Dotych.:-zasowe ich komp-etencje pr-.r.ejęly komitety i ko- głych przemy&lami wytwórccyla.
mi.
W związku z tym Prezydium
Trudnośol. ma.tu-iałowe w repowstały
głów.nie
z
NK Z.SL za.wiieF-z.a
!iT.iałalność sorcie
glóW'!lej i wojewódzki.eh komisji dwóch przyczym: niepełn.ego pokryci.a po1r7..eb z Jl'l'ZY<lziałów ukontroli.
odbyła się

sekreta=

pod

- - - -.---.---.- _..._
0 rgan1zu1q się

Przed upływem roku - obrachunki przemysłu maszynowego - - - -

przewodni~-em

generalneigo

sta-llmych prz.ez PKPG i niewy-

konywaiOiia d<Jl9ta.w prnez huty w
aOO!l'tymencie.
Wiele do życz.en ia poz.ostawia
ta.kże nadał praca odlewni i kuź
ni w przemyśle ma,>zynowym.
W związku z tą sytuacją nic

pełnym

pooi;adamy dastatecz.nych ~
s&w materiałowych w potrzeb-

„

Biuro

SRP

w sprawie

Węgier

uniwersytety robotnicze

WARSZAWA (PAP).- W róż- strość zalóg fabrycznych pragnie
ośr<>dikaoo kraju czyn:iOł'lle lep!ej zapozl!lać &ię z takimi :z.a.są obecnie starania o reaktywo- gadn.ien.i.am.i,
jaik 111)'.>. aktuala'le
nych l'l610rtymentach i to może waai.•e uniM•ersytetów robotni- zadan:a stojąoe praed radami ro
nam Sllcompliikować pracę w nad czych, kiór>e w okresie międ?.y- ootmi.czymi, za.sady a<mlilizy bi-chodząoej zimie.
Sytuacja jes1 wojennym byly popularną for- laru;.u
pr?Jeds;<ęb:omtw,
praiwo
tak powa.żna-podk.reśla min. Ja- mą p<)ci'Z.eT'Zania wied\7y wśród pracy i BHP. w:eiu spośród r<>swz.uk- że 6!\ oba.wy, czy wy- ludzi pracy. Z koncepcją u two- l.>oiników dQl'l1agało się taikże
komany zos•lai!li.P plal!l I kwa;rta- r7.enfa unhvcr.>ytetów robotni- e7..ens.zej illl!or:ma·:::ji na t.emait rułu pr-zy1Szłego roku. Poważne nie czych w z.m'.en'io.nej ni'.eco foc- chu roootnic=go w krajach Eubez,pieczeń..'>two dla plamfu I kwar mie wy.stąpił m. il!l. zorgarnnzo- ropy zachoon:ej, a także wykła
talu tkwi w tym, ż.e do dziś nie w;my w Wacsz.awie prZ€d dwo- dów z h:stor:ii rozwoju myśli
zamknęliśmy bilamsu rru:itcriało- ma m!cs'ącami Klub Młodej In- lud2ik'ej, r<YZJWOju s;:>Cleereństw,
wego na przym.ły rok. Nie za- tei;gwicji im. J. Ma.rchlews.ltie- dz'.ejl)w doemok:ratjl i kultury
mykamy go zresztą d!laitego, iż go. C7.lonkowie tego klubu w pols!Ccj oraz na temat z.achochoemy u.strzec się blędów prze- wyniku przeprowadzenia s:zere- dzącyc:h u na.s prz,emi.an eklolwszlości, kiedy plamowano produk gu rozmów z robobnrikami. wa:-- m:=iyoh i politycz;nyoo.
cję, n'e za.pewniając d.o.stciiw ma- sza,wsk!ah zakl:3'dów pr7..emyS.:oW celu zapewnienia pomocy
teriałów i s.urowców.
Chcemy ~<?h .1 pr~:ęb:orstw stw1er- organizującym się tmiwersytezapewnić naszym zakładom od- ctzili., ze um<wer.sytety
l"Obotni- tom robotniczym powołano w
pow'.ed:n"o realne dostawy i na cz.e_ mogą stać ~ę m :ejseem War.w.a:.'lie konwersatorium do
ni.eh d<l'piero oprzeć plainy pro- tworw..eJ
dyS'kU.S.JI. W roz.mo- zai:adnień kultury i o6'wiaty ro1wach tych podkireślano, że więk lxltn.icz.ej, w Ef.tlad którego wedukcyjrne.
SZl!i, oprócz dllia.ła..:zy b. TO'Warzy.s.twa Uniwersytetów R?botn!czyoh, młodzi d.zia!acre o6wia-...wwi. Projektuje s!ę. aby w przy
nych

WlEDEJll (PAP). - 18 listopada
odbyła siłj
w Helsillkach naraiła
członków Biura i Sekretariatu Swla
toweł Rady Pokoju
oraz przed-st.awlcleli Krajowych Komitetów Obrońców Pokoju. Na narad1:ie omń
vńono szereg spraw dotyczących obecnej sytuacji mlędzynuodowej.
Uchwalono rezolucję, w JctóreJ
szł<>9ci
konwersaitori um mstało
czytamy:
·
przeksztalcc.ne w zakla,d badamNarada uważa, te pokojoWi zac:zy nad kulturą i OOv.iatą robot!Jrat.a jeszcze niebezpieczeństwo. do
niczą. W tym celu jeden z pow
póki na ziemi eglp5klel znaJduJ11
WARSZAWA (PAP). - Radaj miejsca w senacie ucrelni i ra- stających u.ni.w€('SY'tetów robotsię wojska brytyjskie, francuskift I
izraelskie, że wojska te powinny Uczelniana ZSP Uniwersyt-etu dach wydziałowych, walczyło o :niczycil stałby s~ uniwcrsytebyć
niezwłocznie
wycofane be• Warsz.aw&k:iego wysto.soowala 1'.st obiektyw;.zm w na.ure, o podwyż tem eksoerymen:talnym. Będzie
wszelkich wuunków.
otwarty do studentów tej umel- szenie poz'omu nau=.nia orra.z on prwdmlot-em badań naukoNarada omówiła godne ubolew1 · ni, w którym wyrażony jest n<>- o wpr~adzenie w życie zas.?dy, wych od
s.trony metodyC"Jll'lej
nla wydarzenia na Wtjgrzecb. N~· wy program dz'.alaJn.ia organi:z.aże żadne s.p:-a1wy młodz'.eży nk i prQgramowej.
rada przyzna!e. że zarówno w Swla
b<ldą routrzygaine bez udz'ału l
Ośrodek
badań
naukowych
!owej Radl.ie Pokoju jak i w naro- cji studeookiej.
- W minionym okNsfe ZSP SU"!"Okiej dyskusji ogółu studen- nad kulturą i oświait.ą robotnidowych ruchach na rzecz pokaJu
islłllelą poważne rozbieżności w tej było
czą,
praen<'6ząc
doowiadc:zienia
dy&krymlnowallle
pr.:rJ?z tów. Dotyczy to ~zcz.egóLnie pLasprawie or;iz te przeciwstawne kon ZMP,
un'l'.~ytetów roboilnic:z.ych, istktóry przypisywał sobie nów rozwoju uniwersytetu. •
cepcje nie pozwollly slormulowa<' rolę przywódcy ruchu mlodzie-.i:o
prz,rd ro-Nowy . program
dz1.alaJn;~cl nlejący~h w Pol~oe
ogóluel oceny.
ora•z uniwen;.yretów
Z~1a S~udent6w Pol!!i<1c-h, kiem 1939
Mlmo tych rozbldnołcl narada ~..go - azytamy w li.kie. _
rzeczywi..>tości
:z.a§
inistancj".! za~\l'ty w liście do &tudeoi:itów rorotnlc:zych hs1m;.ejących w inwvrnża jednomy"nie ubolewanlłł '
Wa.rsz.aiw&kie,go, nych krajach Europy :na nasz
p<>wodu tragicznego prTelewu krWi ZMP--OWiskie nie re~towały 1 Uruwersytetu
w dniach październikowych i ll•I<'· zalin.teresowań i dąt.cń ogólu stu p.rzedlo00ny ~ie óo za.~EI'. grunt ~łCZEl!łly, będz:e orgapadowycb i równoczun!o wyraZ• d1?:11•tów.
Odroóz.one Zrzeszenie dlVEl!ua kon.ferellCJ1
uazelnia!lleJ nizował wymianę doświadcz.eń
narodowi w~iersktemu sw11 braler· StudeTutów P'<l!J.,„kich. wil!1Ilo być ZSP, któ~a odbędzi~ się w pierw poW&tających obeorne wUiwersys,ką sympatię.
Nara\la wzywa na- organizacją. w której &kłaid bę- s:zych dniach grudnia.
tetów,
rodowe ruchy obrońców pokoju do
udzielenia narodowi węgierskiemu dą wcllodz!Jt ludzie o różnych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111
111
m-02:li.wle tak największej pomocy światopoglądaoh, na1tomiast inmaterlalneJ 1 poparcia moraluego Sltallltje 7.11'1JeSZRmia w swej drz:iała\linooci
nie
mo,gą
kie110Wać
się
Narad• iryraża wreszcie praoni.e·
jednym okireślonym świa<ilc<poglą
nie:
wycofania
•
wojsk raddeckkb na dem. Na1<;.i;e zr7'!'SZle<llie powfamo
n ....,
dlllh,
j
WARSZAWA (PAP). W naj-,studiów. plilDÓ11' studiów oraz promtędJ.11 i:aipewn.ić JSIWOlm CT.lonkxim fJJWOblltszym ci;asle nul11ptt ma relor- gramów 1 metod 11auczaola a tak· podstawie poro1.umienl•
26
bm.
udała
się
do
Bułgar::
I
Katolick.ich,
dr
J.
Frankowsk!
- w
Węgrami
a
ZSRR:
m• Rady Glównet Szkolnictwa te planów badań nauk9wycll.
bodę wyrażania wła.s.nyah przepelneiio przestrz.egania 1uweren- konań i poglądów idrolą~lcz deleqacja p<>lska z wiiceministrem najbliżs:ivm czasie pnew"dziane są
Wyhzeqo będącej orqanem wspól
Projekt nowego regulaminu pn:ed
kullury
i
sztuki
Tadeuszem
Zaor.
dalsze
wojewódzkie
narady
dzia·
d7,lałaJqcvm z11równo z Minister jego zatwlerdr,eniem IJ'(lddany io- ności wwienklej.
nyioh i politycznych. Nie znaocy skim na czele.
łaczy
katollcklch.
28
bm. no.
Narada
prokJamufe
w!ernoł<'
atwem Szkolnlclwa Wyższ81Jo Jak stil obecnle pod dysklłłlę p1acoCelem wyjazdu delegacji jest obradować bedzie w Warszawie
łwiatowego ruchu 1>okoju zasadom to jednak, że w szeregach zriiel z !n11J:'mi.. klórym pod!C?gają wntków 1la11kl.
Tymeusowego
Kom ••
Karty NZ, il w szczególności zasa· sz.en.ia będziemy tolerować ludzi, podpisanie planu umowy kultura!- uin11d
sikoły WY~S7e w ro:i;wiązywanlu
nei
z Bu!qarią na rok 1957.
telu.
Omówio.ny
zostanf.e
doktórzy
2JOC'hcą
występować
przedom
nLeJngerencj1,
posianowanlil
wszyslkich hlotnych spraw uczelPnypuszcza st~ lt wyb~ do
•
Jak już danosiliłmy, Sekre- tvchcni;owv l)rzeb~" prac i. usla·
ni. Zaprojektowane rmiany
bęJą radv
odbędił alę Jeszcze
w grn- suwerenności I niezawisłości wuyst ciwko 0'.5ól;nemu preo1~ramQ!Wi, tarial
KC PZPR specjclną uchw.ał11 lonv dalszy program działania.
kich narodów.
sfonnułowarnomu in.a VIII
Pledalszym etapem na drodze do de- dniu br.
rozwiązać aparat Jtultu
li Stowa.rz.ysienle Poisk.lch Ar·
mokratnactl tvcla na wytnych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - num lCC PZPR, p:-z.re1w iln:tere- pe>stanowil
ralno-oświawwy
w przedsięb1or- tvstów Muzyków wyatąptlo do
uczelnlacb I zwlękne wply\v 111som narodu polsk.io.gp - &twiet"- 5twach resorlu żeglugi.
Obecrue
władz o zrewidowanie uchwały z
modzielnych pracowników natlki
d.za li&t.
Sekretariat KC PZPR podj<tl m:hwa 1951 r. przyznającej komitetom do
na całoknlilłl prac szkolnictwa
Jedm.ym z ruiQIJ)ilniejseych za- le o pe>wolaniu kcmisjl, )t~ra,,za.j- 1pra'1. 1adiofoni; prawo 1:?e:zpl~t
wvhzeqo.
dań, jakie wysuwa list, jest przy rn.ie sie 1prawną 1 szybką likwida- ne,110 transmitowania utworow mu
Opracowany !ut projekt nowecj11 teqo aparatu ora:z zatrudnie- zycznych koncertów I recitali.
go
wrócenie obec.nie Zr7..eGZeni.l.l Sbu niem
requlaminu Rady Głównej
bylych jego pracowników w
Zarząd Główny
Stowarzyszeni~
Ei1kolnlctwa Wyż1zcgo ustala za&a
denitów Pom.kricih roli i funkcji przedsliąbiorstwach, podległych M1 Polsk.ich Artystów
Muzyków
dę obleralnołcl 1e1 czlonków,
w
rz.ecr.z:ywi;;itego N:pre2l0ll.ta."11ita ogó nisterstwu Zeqluqi i .innych - zgo na stanowisku, ie obowiązuf11ca&•01
WARSZAW
A
f
PAP).
25
b111.
oef
l.nfonnaeJl
o
pol~ty.,.
ug.rado
1>rzeciw1eństwle do dotychczesow"i
ht
studen1tów
wobec
władz
pań
wleczorem
rakończyly sJę w War· nicznej l o powolan~a rzeczn•ka
do.ie z posiadanymi kwalifikacja- tychczas u~hwala powinna jak Mj
7UidY powoływania Ich przez pre
stwowy'C'h oraz umocnien!ie p<>- ml.
szybciej
ulec
rewizjł w lc.lerunk!.l
szawle
dwudniowe
obrady
zebrarządu.
zesa R•dY Minl11lrów. Ponadto nla sprawoulawc:r.o•wyborczeqo Od
Cal.ił dv11Jrosle I 1\'nto~kam.l
w zyoji ZSP ja.ko reprerzentan.ta
w skład komisfl wejdą przedsta uznani.A ochrQny praw autarsklcn.
orojekt ścWel łonnuluje 1adanla działu Wanzawskieąo Slowarzysze lorm111
protokółu
postanowiono poUi;adieigo ruchu studendifo,go na wicl~le KC PZPR, KW PZPR w
~--Rady Glównel I określa dokładnie nla
Dilennlkarzy
Polskich.
W
toku
przesłać ogólnokrajowemu Zjazdo- forum międrzynarodowym.
ugadn!enia, co do których rttor- 1>br•d, w których udział wzięło kil w1 SDP, który tut za kilka
Gda1isku i Szczecinie, Ministerst·.va
rozw1"ązan1·a
dni
List postuluje, a.by zrzacn.eni.e Z.eqluqi ora.:i; Zarządu Gł. Zwiąliu
ty zarzadzaface szkołami wvtszv· ku-;et dzlennlk,arzy sloJecznycb, o- rozpocznie swe obradv w Wara211ml b<idą zobowi•!f.ane raslęgać o'll mówion<>
wyv;.ii:wu?o wlasnych k.andyd.aitów Maryno.n;y.
szeroko
obecną sytuacjtj wie, clla uw~lędnlenl'il
prity
ponil rady przed powilęclem decyz1l. m1ędzynarodową 1 wewnętrznill
na posłów do Sejmu, uzyskało
•
W Za.kładach „H. Cegieło- dejmow;mlu uchwal Zjazdu.
Dotyczy
to przede
wszystkim raz wynikaj,ce stąd zad11.11la d
l a - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - slc.I" w Poz.naniu trwają prace nad
3praw oqólneqo rozwoju nk.i.n1cbudową
kiiku prototypów. które w
twa wyŻSZl!lJO• organizacji 17.kó!, pra5y. 1'rytycznłe ocenl•iillC pre·
przyszłym roku wejdą jut do pro
cę
dotychczasowego Zarządu Odę~rzec
dukcH
seryinej.
działu WarUilW1klego SDP, poru,
Zaloqa oddziału W-3 rozpoczęła
WARSZAWA (P~. - Koksz;ono nereg spraw wewnitlnor11a·
budowe prototypu wa11onu dla rn· ·
M ·
-----'••
nlzacyjnych oraz bytowych.
autobusowe i tramwajowe, oż;v chu podmiejskiego.
Nowy
model
fllUm
ln.iJ&terstwa Trau•'L""',...
(Dokończenie
ze
str.
1)
Uczestnicy zebrania podjęli newH &M: ruch prz.echodniów. Ko- waqonu podmiejskiego jest bez. Drog~ 1 Lofln!cu!go <>PraA:X>reg uchwal. W J>l.erwuej z lllcb kowej.
Pracuje tam podobno lejki przed sklepami spo-l:ywc:z:y- przed-zrialowv i opróc-z driwt na wa.i·o nową wiensję projektu Urdzienni.karze warszawscy wyraull wi~ksz.ość robotników.
mi są mn~ejsze niż dotychcza.!!. końcu waqonu posiada dodatkowe, ohWJały Brudy Mlin.Wtrów doty!IOrącil sympatię
dla narodu wQOd niedzieli poprawila si.P. w W rn.eregu kośc:iolów budapesz· r<>zsuwane drzwi pośrodku. W czącą Ukwidooji Ol!Obow)'ch saqiersldego oraz popucle I iapewet.ol.lcy
komunikacja
miejska.
dyspaz;ycyjin,yoh na.
teńskich odprawiono w niedzielę planie 1957 r?ku pxuw~d'lliano bu- moohodów
nienle sol!darnośct dla kolegów ważniejsze linie nabożeństwa. Z premierem Ka- dowe 45 takich waqonow.
ten:nie WaJl'\5fUlwy, prz~Jl\dziennikarzy węgierskich w :Ich Uruchomiono
W ?ddz;ale W-2 trwaj.ą przygo· cych dyrektorom różnych i'MtyBELGRAD. - Przybyła tutaj walce o lepsze jutro •wego narodarem epotkał f!ię po.~eł Ind.i.i w
do budowy pi.erwszego, t . . . _...,, .• ;. b'
. _
delequcja armil qreck;ei z za. du.
Pradre, Jagan Nath Kh061a. Za- towan1a
doświadczalnego trzycylindrowe~o UOJI l ...,-.ę iorstw parui.tiwost("pca dowódcy naczelnego, ge;i.
W następnet uchwale ncz~t
powiadają też blif;ki przyjazd d.ri siln.ika okrt:lowego.
Będzie to sil· wych.
.
.
La!lpialł'm
na czele. Delegacja nicy zebrania wvnnłl raniepoko·
Budapesztu ambasadora
Indii nik dieslowski, polskiej konstrukPopi'z,edma wer9Ja ~ proqreclta za.trzyma s.ię w Jugosla- jenle !osa.ml b. premiera rządu wę
w Mookwiie Menon.a, który akre cii.
jektu wy~l.a wiele z.as1newil 12 dn!.
qlerskieqo - Imre Nagy. Jedno·
dytowany jest równocześnie przy
•
D~ Leninqradu . wyjechała :iA>ń, 2!\łl'le61WM. jeden z paragraW Belqradue oczekuje !Kę ró· cześnie 7ebran! zwrócili slę do rzą
r7,s,dzi.e węgie1'6kim. Menon ma deleqac 1a polska na rm<':dzynarodo !ów, który za.kladait, że wsry.sey
wnież w izyty premiera Grecji, Ka dn po1skiego o udzielenie prawa
ramanlisa.
złożyć premierow~ Nehru specjał w<1 konlerencię poświęconą . pro· ci. którym &al!nochody dyepaz.yKaramanlis przybę· azylu Imre Nagy oru lilłll'lll os<>blemom budowy i eks1>loat11cil flo.
.
ta
od br
,
dzie do stolicy Juqo•lawu praw- l>om z jego ot.oczeola, o Ue będ11 jeden z działów produkcji ne sprawozdanie o sytuacji
tv rybackiej. w konfereru:ji tej
~ ;ną
e aine, oo m.e
dopodobnie • qrudnia.
sobl„ teqo tvczyć.
wezmą
udział
prz~dstawiciele
prze
si.ąc
.oLTz.ymywać
.~ą
w
zamltm
WIEDEN
(PAP)
Według
oSZTOKHOLM, - Ruch lto!e·
1
W dalszych u<'hwałach tłdennl
ficjalnych danych au.<>triackich. myslu ma5:i;ynowego oraz fachow· ekw'i.wal.e.n,t p'.l('llltęmy. AktuallnA
jowy na sztokholmsltlm dwor~·~ karze warszawscv. Z!lromadzeni na
centralnym był wczoraj sparaa· zebraniu
lic:z.ba uchOclźców z Węgier wy- cv z. dziedziny rybołówstwa z wersja projęktru URtal'l, że więk
aprawozdawczo-wybor- zosłan"1e
t państw demokracji !udo• t!lliOŚĆ sa.moohodów dyapozycyjżowany l)rzn pól qodziny wsku- czvm , m. In. wypowi.edzlełl •il za
zamknięty n.ioeła do ponied?ialku 82 tysią ZSRR
nych prizełcaza;ria :ros-tal!lie Mi4.'jtek qwaltowneqo i obfitego opa- oęnmlczenieta U1>rawnl~ń Urzędu
ce. Osta.Lnlo naplyw nowych u- wei.
Spraswa zlych wa~ów pra- chodźców poważ.n.ie .się zmniej•
Tvmczasowv Komitet Po~o- &kiemu
d.u śnleżncqo.
Plt'i..ed.slęli.o:'l>t•wu Ta•!<Kontroli Prasv, Publlkactt t Wido·
cy
w
zakładach
u.'l!Wrelek i wy- szył. Dziennik „Di.c Presse" zumiewawczy Działaczy Katohc- &ówko~u, is.lużbie zdNJIW'ia i
NOWY JORK. - Sit-rżant ar willk wyłącznie do spraw związa·
nycb
z
tajemnk:ą
państwowl;l
I
woj
kich
zor11anizowal
os.tatnio
robów
dw.~
61łużibie
az.bes.towych
drogowej.
„Azbes>t"
Natomiast paw
mil amerykańskiej, Richard J.
twic'l"d:lli.
że wśród uchodźców
,.....~""'niego proiektll
Patton, jest pierws7.ym cdow•4!- skowil: postulow;i!l zwiększenie Lod:lli
wiełokriotnie
omaiw:iana majduje się żon.a i dwoje dzie- .wojewódzkie narady: w PO'Znanlu raigra.t
i Cz<>stochowle
Jak nas informu·
......:
""""' """:'
.
.'
kiem, który wyskoczył ze 1pa<lt>- Jlc7.by koru1>on<lent6w pohldej była na łamacti prasy. W wyniie preze• Ty~soweqo ~om!te- ffivwuący <> eklwiwalenc:ie p;enld
Maletera.
chronem nad Biegunem Poludnio- pra..v I radia w knj~ch budutą· ku JLcz,nych interw€.Tlcji pO<Woła ci generał.a
BELGRAD (:PAP) - Tutejsza tu Por-ozumlewa wcz~o Działaczy n)"!ll dla dyrektcxów, zoeital s-kl'e
wvm. Patton w nied'Zi<>lę dolą· cych socjalizm oraz llczbv dzien· na zos.tała s-pecjaln.a kom'sja mi
ślony. Obo..-coie doplliizcza się je,,Borba" zamieszcza oświadcze
czyi się l'I clroqą do 8-o•~bo'."'ei nlkany lvcb kraJ6w akredytowazaąecJ~ nie podpiisane przm; dziewięciu
dynie 'llWrot .kosztów za korzyqrupy polarników amerykans_ki.:h. nych w Polsce w celu usprawnie- ni&t.e.rial.no--Liwią-z..kowa.
stanie przez n~ch z taklSÓWelt,
którzy pr7ebywają na 81egume Po nia wzajemnej tnfonnutl: apelo- ona natychmi.a~~ poprawie- bliskich krewnych 'b. prerni-era
wali do Ministerstwa Spraw Zil· nie warunków be>JJpieazeństwa 1 węgierskiego Imre Nagy'a i jego
p::-zy czym pokcywa.ne będą tylludn.iowym.
PARYŻ. - Jak wynilta 'Z ko- granicznych o :i;wlększen!e b!etą. higieny pracy w tych 7„a.ld.adach, towarzyszy. W oświadczeniu tym
ko Jrosi;ty t~h )Jl["'7Jeja?J.iów, któmunikata sekcji propaqandy Fr&n
p:!'7.lede wszystkim przez: z.ainsta- !'07..eslanym do niektórych placó
re byly nie7ibędin.e i U741J3adrtiocuslc.iei Partii Komunistycznej, or
lowa.n•e &p€C'jałnych urz;id:7..efi wek dyplomatycznych w Budanie pobtv..e-bami slu7.bowymi na
qanizacje
partyjne
otrzymały
pylOOhloillllych i
wen.tylacyj- peszcie czytamy m. m.: .,Jesteogól11Jych dotyohcui1S obowiązują
teklit referatu oierwszego sekrenyoh.
cych
wa'f'Ull1.kach,
ok:reśla1ących
śmy przekonani,
7.e jeżeli M.Si Z • • •
tarza Polskiej Zjednoczonej Par·
Ponieważ za,1€C'eJ1ie to nie 7fr- krewnii w.eczywi.~cie opuścili Wę
mml>Lwość k·m-zystaiDia z talksótU Robotniczej Władysława G'?&tało wykon.a1n.e do ohwilli obec- gry, to nie uczynili tE'go z właPotęŻlne wyładowainia atrnosfe- wek prz.ez i111J,S.tytu.cje pań.stJwo
mulki, wyqlos'Zon.eqo na Vlll p,~
nej, iJ11Spek.cja pracy przy Za\l'z. &nej woli. .. Nikt z ooób t.ej grn- ryc:me, bły.sikawlce oraz sL!ma za- we.
num KC PZPR oraz rctolucje KC
Gl. 'ZJw. 7..aw. Prac. Przem. Wló- PY nie pożegn.al sic z rodziną, mieć śni~..n.a, n8Jwiedz;iqy wcrroz teqoż plenum.
Nowa W>eTSja projektu u.stawy
KAIR. Prasa Irańska do- problematyką usprawnień
kiennic.z.e.go, Odzieżowego i Skó- a.nl też nie pr;.ekazał listownie raij Lódź. Tego rodzaj.u zja.wi- przie,s.łarna ros.tanie w na1jbliż
nosi. że na wyspach Bahrein, któ
ruun.eogo wydala decyzję bez- poż,e~ń. w„z:ysikie one wybra- 8ko artimo..sferyw;ne ~tyka się ::izycil dni.ach do Urzędu Ra.dy
re z.na jdu iii 'ie pod protekloriwzględlnego zamkinięcia z dniem ly &ię w długą podróż bez żad- bard.ro rzadko
raz: na ki.lkana- M11tli61rów.
tern brytyjskim, O'dbyw;ija si!'l de
Rówruież
wc>jewócmkie rady
monstracje przeciwko brvl)'.Jsk,;Z., wzqlędu na liczne zapytania 1 grudlnia be". Zakladu „A" tego nych rzeczy, w jednym tylko u- śc'e lat.
braniu".
Jak nas Informują meteor<>J.o- na~ zaczęły k-0<ntrolować
francuskiej aqresji w Egipcie. dut,·czące tekslu ud1wały Raay pn.cd~:<;-b:('<['s•tiwa.
Jeclno..'17'.~ś.nie u.s.t:ilono, iż pt.'7..ez
BERLIN (PAP) Dziennik dzy to zjawii:.lk.o ma 21wiązek z wyltorzylllł:vwairiie
Brytyjski"' władze woj•kowe a· Mwi!strów z dn:a IO. XI. 1956 r.
&all110Chodó ~
res1.towany w r!ąqu o•tatnich kil· nr 704-SG w sprawi{! rozszerzenia caJy <".t..a•" un.ierucllom:.enia z.a.kła „Neues Deulschland" w specjRl glębokirn niż-Pm bairometryw.nym dyS>pOeycyj-nyoh na terenie miast
ku dni o kolo 400 osóh . W wy111 uprawnień panslwowycb p1 zedsi~ du. tj. do chwili ?.-a:nstail.owaniia nym komentarzu podanym z Bu ora.z z p~uwa.n.iem się nad na wojewód2lkil:"h. Z nad.ESła.nych
ku starć policji z demopstranta- biorstw przemyi.lowych, sekrPtariat 1\·la.<;c:.wych u17..ąd:zień py:ochłon dapE'SZtu utrzymuje. że wbrew s;zym kra.jem a.!ctywnyoh k>on- już do mLn:ate:-stwa wm 'Ol!lków
roi iesl wiele rannych i zab.tych. komlsii partyjno-rt4dowej dla u· nyc:h i W'!"l1.!ylacyjnych, pracow- dorni.esieniom prćllSy krajów kari tt'>w chlo:'1nyoh. Tak więc
obok wynika, że dzięki tej k.oi-l.~l
25 proc. rafinerii Mflo•.lfych je•t sprJwn.feń w 7,arząd7-aniu zakładił n'.cy mtts:ią ot.rzym.1~.vać
wyna- talistyc.onycll,
sprawa wyja?.du prreja.5.nień mieliśmy siln.t' za- dużą c~ść samochodów cfysponiecrvnn,"Ch. BrylYj~k·ie wlad.G<? mi zawiadamia, ż~ tekst powvższPj
woj 11 ;c 0 we wprowadziły stan wo· uchwaly z0sldł zamieszczony w M'> gi:-00.zeni<; w wyookoś-ci P.."'borÓ'71 Jmre Nagy'a i towarzyszy z Bu c-hmut'JZ€rnia. :z.a•wlerurohy śin:e-i.n.c 7.ycy jin yoh moT.na l>ędz:ie i w mia
stqC'h
wojt<wód:zkich 1)'7.-eka.W
jennv na wyspach Bahrein.
nitor7.e P-ols~..lm nr 94 z dn'R 17 li- wyplacain,ych w w;,ypatdlii:.u udo- dait)esztu nii.e budzi żadnych wą t i wyła.dowaai.i.a a.tmool.feryc.-zn".
pliwości.
l>Yw
fil róim,nn praed&i.ębioni>Vw~
- - - - - ----_-_-_::::_ _ _ _ _ . _s_to1>a<~19_:Mi 1. - puii. 1041.
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Po lódzkiei nanidzie urbanistycznPi

lepszą strukturę organizacyj ą
INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA

(1)

Przy~zła
.„W : - .:zl,

w końcu

reku

1955, na 675 tys. mieszkańców
przypada.Jo 3~ tys, izb m!esz-

WY!:'ód.

budynków

mies*al-

nych.

ka.lnych.
N.ie
zaix>mil!lajmy
przy ty111• z e około 48 proc.
ogółu miffl'Zkat'i to!> pojedyncze
izby, 1<tóre zamieszkuje w wa
runka.ch gorszych od pneciętnych (2,8 °"!-oby na irzbę), 380
tys. J~kalorow, co stanowi około Gł pro.<'. caleJ· ludnos"ci
na.."2C.!:: 0 ~a~ 1a . Dal1Sz-e 106
tys. mi<.>!l'Z ańców (20 p~oc. ł<>·
·
~
dzi a.n l znaJ·d UJe
się
w „ ,VlUuji dal~ko ci~ższej _ w j--dneJ Izbie gnie:Uh;i si<: Po i i
wic:ce.l osób. Ponad 18 tys.
mif'S:Z:kańców wegetuje w buprowizory~nvoh (k<>
dyn kaC'h
k.
t
~~-~
mór 1' ~\~Hhy, pralnie, sta.jnie). ~e
Il · . O osób sypia w pob
mies?!
mac
za.kładów praey.

Nie uJega wątpliwości, że w
chwili obee.nej w Lcd'Zi z r<>ku nn .rek J>Qi:-arsza się sytuacja. m 1e.s7.ka.nfowa.
W lał.3-ch 1950--1955 ludność
-'
Lod'·'. W7'r<lsla o 55 tys. rniesz
kańcow. w tym czasfo oddano do nż:rtku 17 tys. izb. Jest
ł
to przy.s
t Owi6"va kropla w mo
rzu po l'"Zeb. Tvm ł>arozie.i, że
od 19ł5
do 1954 roku Lódź
·1
str.ict i~
a na skutek 7Jego
stanu
•
b
tf'(' n H ·ne!\'o
domow ~ 1 t ys.
Krótlro mo···;vi·~„ _ więceJ'
}·~.•·.
J.V
••
•
.... . .
'Zbt1rzono
nl:i: wybudowano.

„

PERSPEKTYWY
'.NA PRZYSZLOSC
Sił· I to d·1lŚĆ optymistyc7Jtle.
Bo oto w planie 5-letnim
.
przim· duje się odda.nie '" Lodzi o67 tysięcy irz:b, z cze!\'o
50.50 przypada na budownictwo DBOR . W następnych 20
Jatach, a. wiec aż do l980 rokU
plan
persp-ekt~-!<"Zn:V
J'(>'T.bt><lmvY Lcd7.i 7.akła<la cd.
· tk
·
dame d·r> uzy
u 473 t ys1ące
lt'zo···a
lz b · D opI· ero """'
..-~ zrca
" niu tci;o g-i<rantyc?.nego planu
JllofYL.na będzie zapewnić w
1980 roku mi~kańc<>m Lo<lzi
wska źnik 1.2 O<;oby na. izbę.
Oczywi~te . .iest, że je:Łt>H w
każdej 1»«:'<'101atce mamy corwi: więcej budować. jeśli mamv oz:a 25 lat Wybud(}wa.ć drugit- mial"lto (więeej i"'b, aniżeli
w tej chwili posiadamy) _
meba już teraz opracowa-0
s-z.C'7'ególOWy plan rozbudowy

Trzeci wni05«$ jest kompromisowy. To znaczy, że jedno
cześnie budowano() by za mfastcm i kontynuowano w miare
możliwości
przebudowę
śródmieścia.
Większość jedna-k uczestników obrad wypowiedziała si<: za pierwszą pro
~."<~J·m I słusznie. Zbyt cen... „.. ~
na Jest w tej chwili dla nas
każ<Ia izba.. abyśmy mogli so....
· w
••Ie P<l'T.WO1·ic· na wY b urz.a.me
~-~r<>lcit>j skali (proponowan·a
75 proc. wylmrzl'ń ogólnej kubatury w cią.gu 25 lat).

LOD„ _ POLUDNIE
L..
Tak vi-;ęc w pierws-rej pięcio
.
late" większość nc-wYCh OSII't
dli mi.:>Szka.niowych t><l'WS awa.ć będzie w p0ol'udnfowej
częśe>i miasta, która ze wzglQ
du na swe wolne ttteny nie
będ~ie u-yma.gala dużej ilości
w~·burzeń. OsiMJ.a powstaną
m. in. na Nowych Chojnach,
w Rudzie, przy ul. Przybyszews"-iego.
Na naradzie urbanistyc-Lnej
poddano pod dyskusję cztery
"7.CZe!:'ólowo opracowane projekty przyszłe.i połudnfowej
dzielnicy Lodzi. Projekty o·
pracowały: zespół Politechniki
w arszawsr:teJ
,„ . P"Ou„ k'1er~~„
~~i
ctwem VTOf. Weji!herta, zespół
Biura l'rba.nistyczneg<> w War
S"'...a.wie (autorzy projektu inż. arch. Ga.briel Rekwir<>wie-z, inż. arch. Teresa Tyszyńska),
ZeSt>Ól Miejskiego
Biura Urba.itistycznego w Lo·
d'łli (aUl.()l"ZY inż. Eugen111i5Z
Cudlewskl i inż. Wa.eław Ba!<l)
oraz zespół inż. B<>lesla.wa Tatark'ewi'l'7a i i-ni. Ozesława
Ka-r.imierskiego z Lód-z;ldego
„.- 1·-~
„~t~proJ'cktu.
,„
~

w prawd'Zl·e

dna n prac 11ic
zo<;lała zakwalifik-owana do re
alizacji, ale ka-2>da z nich posiada pewne warWści, które
pmw-0olą na opraoowanie je·:Ine~-o projektu d?.ieln:icy połudnlowej. Trzeba przy tym
do-d:i.ć
że nzjba.rd?.foj trafne
koncepcje 7,arówno rozwiązań
urbanistyC'Enych jak i architektonicznych, posiadała praca zespołu Polit-echniki Wars?.awskicj i zespołu łódzkiego
Miasto-projektu.
Do s-zczegółowego omówienia przyszłego obTa:zu p:>lu<lniqowej dzielnicy mia~ wwr~
ciany w osobnym artykule.
JERZY KRASKOWSKI
za'

h

•

Zachodząca obecme w kra
ju przemiana struktury orga

n Lzacyjnej naszego przemysłu, przejście od gosI:x:idoaI'ki
scentrali.rowanej
<lo jednostek us:amodZ'ielnionych i zarządzanych przez irady robotnicze. stawia przf.>d pracow1
·
t tu
m'k ami· nauKowyml
l'll.S Y cji powolanyoh do 'realizowa
ni·a postęp" techn ilc-zine!?o _
·~
···
nowe za,gadnienia.
Chodzi 0
.
to. aby znaleźć najwłaściw-

szą formę orga1I1i:zac,.'Vjną, kttó

ra bv umożliwk;iła .:z:bliżenie
probiematyki postęq:JU techni
h
.
cznego do tworz,.icyic
S·Ję
samodizielnych jednostek pro
duikcyj.nych.

Na•leżałoby na wstqpie pomyśleć, czy istniejące aotąd,
a utworzone w spost'ib ceninstytuty branżowe
wymc>gom bie·
• 'ć
żącej chwili. Trzeba ZWTOC'l
tu uwa~ę. że już od pewnek
~ ....n ~7~
go czasu
•..,. t ~
· t t wsh azywa.n~
_,_
·
reg IS o nyc ma•1W\.amen ow
sprawiających, że n a.wet d~_a
il5tniejącej dotad scentra 11zowane; gospodarki utworzo
ne in&tytuty nie były w stanie w
sposób prawidiłowy
spełniać swoich zadań. Odpowiedin;e dezyderaty. wyisuwa1ne M>:ego czasu na z.ieź<liz.ie instytutów. nie zostały
kt
·
l'
·
pn1° yc:zme
zrea 1zowane 1
poz10St.cił:v ty1ko na papierze
w w!el.k im torn;e opracowa.nym prz,ez PKPG.
tralny,

odpowiada;ią

Wiemy, że jedynie w lrlllektórvch resortach dokcmM10
pr-zeł~ma~ ·1·
ro·zn·ych sz.t"
~ . "' .a
·' wnych
aT7.ąd e • 1· orzez or
z · z n 1 1• ganizowaiflie W"~ n e z PTacOIWniikami przemvsl\t brygad
i111żyn.ieryjl!lo-robofm.i=:vch uZV'Stkal!lo rea1'i1z.ację przemysiO'Wą temartV'ki opracowanej
w iin.stytutach.
Wielokrotnie stwie't'd:zJaJno,

I

Mgr inż. Ignacy Jakobson
się

w

wielu

źle skopiowany.

przypadkaeh

aby w przyszłości popełnić
ja.k
najmniej
błędów przy ustalaniu no·
wej struktury orgamzacyJnej, należałoby spojrzeć n:e
co szerzej i 2lbadiać, jak w
różnych krajach, w tym rów
nież i kapitalistycxnych. jest
.
bł
t I
rozwiązywana pro ema y ;:a
postępu technicznego w prze
in-"-'le.
Na pod"'ta•"i·e
n·~"·dąJ'"
-~
~"'
z•M!Jal!1ych o""-nie kont:aiktó:,~ z kraJ·~m"""
. zachodinoimi,
Dlatego,

G

1

jak róv.rnież liCZJl'lych korespondencji ukazujących s.ię w
naszej pra,5 ie, wiadomo nam,
że dokonuje się tam w różnych dziedzimach ogromny
postęp technicmiy. Sądzę, Ze
d,,..;.,wi·a-"ozenin
orga1I1iz<icyJ·~
"'
'<>
no-t~hni'czne
n1·~któ'"".
eh
~~
v
. _,
wielkich firm, za•jmujących
.
prz ocl11Jjące
mieJsce
w pro· pow·m.111y
·
dukci'•i światoweJ,
nas bliże; zainteresować.
Tak np., jako chemliik opra
za.gad1I1ienia przemyslu włókienniczego. mialem możność nieda.1W1I10 odbyć rozmowy w Inist. Włókienniczvm z przed:stawideIem ~:n.<>'i~lskieJ·
firmy .• C-Our„.~
taulds", z
którą przemysl
nasz jest w kontakcie handlowym. Fi'tllla ta produkuje wlókno wiskozowe i octa· Jes
. t
nowe w r ó żneJ· """"tac1;
„_,
ona poz.a tvm
.
powi<>izana
z
~,
CQIWUjący

CT

irn111ąi wytwórnią wytwarzajacą włók.no polioam'dowe

w tych fabryc1.kacb doSwladczalnycb zaop;itrzonycb w odpo·
wlednle pracownie badawcze wy·
twarza s ' ę nowe, nieznane asortymentv tkan;n. które są następnie
demonstrowano na odpowledn o
organizowanych pokazacb w kra1·u 1 za qrantc~, i wykazufa, Jakie możliwości~ pro1ukowanla atrakcyjnych
tkanin występują
przy ewentualnym nabyciu priędzy wzqlędn'<i wł ókna - oczywista tejże firmy „Courtan:ds" .
Technicy tel firmy udzlelalą p.ort
tym wzqlędem wyczerpującycn
lnformacll w zakresie zarówno
~rzere>bu mechankzneąo jnne·
~
,.
dzalnia, tkaln'.a), jak równtet che
mlcznet obróbki w!ókna (larbiarnia, drukarn ia. wvkończalnia),
przv czym w określonych przYpadkil.Ch dokonutą demo~f l~acj~
produkcji w swoich za a ac
dcśwladczalnych, a także na parku maszvnowvm ewentualne'ło
klienta.
Przy przeglądaniu zachodniio~ur,.,...ejskiej
liter:itury
V"
naukowej i fachowej spotykMmv
. 51·.,,
~pracCJ1Wa~
-. często z ....,
n 1·am 1· ~•G
~~z pa~-n1a.m 1· pod·~""'
u
·
· 1· t ·
nym1
przez
specJa IS· ow
.
.
fi
w · -'~
wspomon·aneJ
rmy.
1u~ ~ne są poza tym rÓ'W'I1ież powi.ą.z.a111Jia autorów z wyższymi uczelniami W. Bryta:niii,
co wskazuje na to. że praco
wn ;cy firmy
„Courbiuld.~"
mają poza
tym możlirwcść
zdo.....
"'c1·a
odrpowiedrnich sto•uJ
·
pni nau.L;:owych, jaktkolw!ek
nie są zatrudnieni w nominal:nym instytucie.

Stąd też przy !-""'u~
~·„iwan1·u
naJ'•bar-'-·.·eJ· wła;,-1·'W·e3·
U:<.
""'
fOII'ITly organizacyjrnej
dla
pl.a
co"wek na-uk~y~h. "'"'"'O'.a-

v~ ~

„~ ··

.,

ciec'llki naukowo- teohniC2lllej
bardz.iej przyj azną a 1mosfe.„
rę
po?;11/3la j ą cą na uzyskanie obopólnych korzyści go...
spod0a rczych.
Wiadomo, że istniejąca do
sztywna cent.ral:styc:zna
str uktura orga.ni.zacyjna ora z
ta kiż podz'a ł reso"t:)\''Y (n.a
p r.z.emys ł le kki i c h em'.ci.ny)
s fa1T1owHy n iewątpli w: e bardzo p owr-ż.ne h amulce i unte
mnżl i w'ały w prz-e.s:zl ~·ki two
nen ie te):!o typu p J.acówki
p:-zemysłowej o s ilnym
zaplec7.u w post aci prclco·wni
ba<ln~•1CŻych o raz zakł~dóW
produkcji próbnych. Dopiero
obecnie z:ost2 ją stwor zone
wa'"ll.nki dla powstama podobnvch jcd:nr>.<•tek go.spodar
czych wvk a rz:u ją cych, ~ak wy
n '. ka z doś"'"i·a--1cz€ ń z.a gra n;cznvch,
v..-ys oką sp:-.n~ość
tąd

techn:czno-ekon<'"TI' cwą.

a

uwoln ion.'l od hy ~·· n] M1owa
n;a. S<Jrlzę. Ż':! n ie b?dzie u
nas rÓ\\"!l·ici prze<z;kó i przy
org :>111.izo ~\'<' n.iu o d·t:'O'\vi e dITT 'Ch
a.sci ranrt:uir
nau.!rmvyoeh
w
krajowych uc.7.elniach technt
czmych.
Przedstawiony tu prze'L8
p rojekt nie statilowi, oczywista. p :maceum, _dające
ca!'km,v ite
ro:>:v.r: ~"'-arme !7..agadon.'eń
technolO<!.·i=vch,
będących
w
op„Ącowan.iu
w
ram.::ich dotvchczasowej
stnvkturv Ir.st. Wł0'k. Nlen>nle.i Wvda~e s'ę jcdn"k mo
żliwe (l~konan;e
l'!X1 nbn;vcb
lrnnystnych rowiąz"ń i innych nt'acowni 7. prc'ihnyml
produkcjami. wytypowanych
mn~e

zakładów

włókienniczych-

<Britil"h Nylon). Z rozmO<Wy . nych do krzewieniia po<:tę.pu
te,i dowiadujemy się, że otE'chnfoZ111ego, będ7lie celowe
bok
zrozumiałych
zresztą
bliższe zapoznanie si~ z pra.
prac badaM>c:zych z zagadcą podobnych zakładów pro
nień syntezy włókna szbucu.dukcyjnych oraz związa,nych
nego. które pO!Z'WaJ.aJ·ą na cią z nimi pracowni naukowych.

Rea.lir",acia
takiego planu
w!rnna być prowad:m!1•'l etap 2mi w m : .airę przygotaw"nia zakładów produkcji próbnych oraiz Pl"l'("(>lWni b;ida-'
wczych. Należs łoby zwrócić
tu uwa~ę n.a. konieC'ZlT'oś ć "Za
że istniende scent.raliiz0<waine
l?łe doskonalenie produkowa
Można dodać, że w wynichowania w c' <>""U dośr: d~u
go iinstytutu br<>nż.owego nie
nego włókna. jatk również n.a
kJu
zaistniałych kontaiktów
l!iego czasu nie'którvch wcijesrt najs7.1Częśl iwszym r<)(Zuruch0mienoie nOIW)'Ch a~orha111dlo \vych jesteśmy obecżnych dzb.Viw irnstytutu jak
Lodzlwiązaniem, :i już 111'.e mówiąc
tymentów - „Courtaulds" l)O
nie zaprqszeni do zwiedz enia
o.środk'l clc-kumen ta cii t€chNad projektem ogólnego J>la
ó tym (chocby- na pOd<:fawie
siada. nowilcześnie ul-ządzo·
wyżej wymieniCllflych zaklani=n e i. bibI:oteki. k o :n6!"ki
r:u 7.a.lf1>spodarowania
przerozmów z kolegami. którzy
ną przęd"T.ałnię, tkaln;ę, fltr.
dów. Należy przypus;czi:~.
W\"Tiala.:zczośti
oraz n iekotóstrzcnneG'<> miasta, który opra
zwiedzali po<lobrr'!<e fa1styt11ły
bia.,.n;ę, dntka,roie ł wvkońże zmial'!J'.
.które 7,a5zły u
rych prac<'wni mni~; rw'a„
rowali
dyre~tor MiejskiPgo
w Zw. B.ad:?:'PCkim), ie nasz
('7.'l.Jnię - niewielkich ·w za- nas w wyin'iku VIII Plenum,
zam"<"h z be2l0ośredin.ia techBiura Urbanisty<'znego w Lomodel struktura.lny oka.za.I
sadzie rozmiarów.
stwarzają dla przyszłej wyd-ii mgr inż. arch. Cyprian Ja~
. nol~ią.
·worski i lD!IT inż.. arch. Zbig- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - Wreszcie noależY pod'kl'E'nieW WYSz:nacki, m. in. clebaElić. że projekt zmian strnktow~Jl w ub. tygodniu główni
p1s7ą 1nn1
architekci i urbaniści z całego
turaln:vch ins tytutu nic moJ,."t"aju.
że być mechanicznie wYl•oNiM'POlSób jest w je.ilillym
n~.ną
k1>pią,
.ia.kiegokolartykule omówie wszystkie naj
w:ek wzorca zagranlcT-nego
waźnie,iS!c kwestie vo~usza.ne
i w ka żdym poszc:ze!2:0ln~:m
na tej nara.:t-;:ie. Toteż d-0
przypadku należy uwzf!lespr:iw tych będziemv jeS"Zcze
donić
lokalne v.r<J·runk i prop0wra.c~ć na
łamach
n3SZc.i
Spraiwy pol.sk:ej p!!'asy zajmują obeonie że dobiega. końca okll'es, w którym dom!dukcji oraz moż liwości zbvAutor' zajmuje się również ~tią. zagazct;r. I>ziś zaś, w ogólnych
wiele miej€Ca w <lyslrusjach róimyc.h śro- nu.iącym tonem prasy była kry·tyka władz ku.pu fiJmów zag1ramd=ych.
tu nowych artykułów.
zarysach przl'd„taw:i:my naj,,Repertua.r naszych kin, odwlf!d:zanych
""•aLnic.isze problem..v.
k"tóre . dow '.sk. Słu..."'21Il.e zarzuty, że praisa prz,ez i urzędów. Gazety mUS'l:ą je nadal konPodany przeze mn !4'! <io
wiele lat n:e nadążała za życiem, że n:e
!rolować, ale nie mogą już jeździć ciągle
roc-miie przez 180 milionów ludzi, uklada
'lJ!ala.zły
swój od·dźwięk w
pisala calej prawdy, że przem '.[czaJa pewna tym samym koniku. W nowy et.ap się metodą: pi razy przypadek. Decyzje,
dyskus ji
ramowy
projekt
burzlilwej dyskusji.
ne fakty, krzyżują się z zairzutami krzyn/1wkracza.my ob<la.rzenl cennym spadkiem, które filmy po.'ta:r.ać pol.skiemu wid·zowi,
zmian strukturalnych ?:TTiieROZBUDOWA
c·zącymii i nieprawdziwymi, zaTZJUtami tyktóry oby nie stal się czymś bardzo kl<>- a których go pozbawić - podejmują uCZY PRZEBUDOWA
pu wystąp'.enia Kazimier-a Mija.Ja..
rzająey do bardziej ścislei?O
potliwy111. Chodzi po prostu o społeemią rzędndcy jednej z filii CUK, CenfraJi
rolę
prasy, o to, w.y gazety i czasopisma Wynajmu Filmaw, sta.be mający pojęcie
W mita.1.-nim numerze „NOWEJ KULTUp01Wiązanfa prac nauk0v1:ych
LO'kallza"fa nowego budowzdołają ukzymać zdobytą rangę".
o sztuce filmowej.
RY" PAWEL JASIENICA w artykule pt.
metwa - to sprawa nic taka
z
prod•u.kc.ią , należy w pe,,Spra.w y p~aso·N'<l" p::'2led.sltawia siwój poprlll'ta. Uczestnicy obrad zaDaJej a1tttor dlO'wod'Zi, te prasa oodzienIstnieje wprawdzie Komisja Ocen, pow'.en
.s.posób
zsy?Jchronizogląd
na
(!;.pdnicme
i
przy=le
zadaon:a
prastana.wiali się nad trzema kon
na oow·lllJI1a zająć s~ę w sre=ym niż do- myślana jako ciało spoleczne, kontrolu.ją
sy po1sk:'ej. Główną tezą artykułu jest tychcr.ais stopniu publicystyką p:>:rityoZlllą.
kret.tymi rozwiązan!ami
tej
wać z pracami odp„wiednio
ce urzęd>ników. Ale ~es działania koudowoct.n:c.n::e, że pr<:.jdcty tworZJenJia od- spolrezną i go.<:q:JOdarc:z.ą. Te brak.i laitać
1'" estli. Pierwl'za - wydaje
miisiji Jest niC'Lllliernie wąski, a głos jej rozbudovvanych katedr Wydz.
ręh!1ych grup l.iteracltic:h z wlaG1nymi pisię najpr„•l s?a i najłatwicj.«Za
mU5iały czasop:sma J!.terackie.
tylko d-oradczy. Komisja decyduje jedn<>Włók. Polltechniki Łódzkiej,
smami są n 'ie&lusz:ne.
do zrealizowa„ ia. Po prostu
myślnle: pokazać nas-rema widzowi gło
„MO:m zdaniem - p~f>Ze JaSlien;ca
„Teraz tern.po nnfan jest tak S'llYł>'.kie,
śny „Mouli.n Rouge", angielski film o
- budo •.-a nowvch dzielnic i
przy czym należah>b~r znaleźć
nale-L.y przewid,zieć poważne nie·be:llpie- życie ta.k intensywne, że tygo.dnilki corarL .::rod-owisku malan:y impresj-Onistów, poc.siNlll m:rr.:'1.lia.niowych 1><1=
wlaści'v.:y sposób powiązania
czcństwo.
Grupa
mniej
się
redagująca
na<l.ają
na
pismo,
tryb:iny
eila,
dla publicy- kaza.ć ba;rwny film wielkiego Rcn1>1T'l
JDiast.cm, na. terenach nie wyrzeczy będ-zde skłonna dTukować tylko 1<tów. S'llkG•da czasu n.a p'.sanie, jeśli arty- „French Canean", a prez. Wojtyga z CUK
pracown ~ików
naukawy ch z
m.aga.Jącvch
duże.i ilości wy(my [l'l"7lNle wS'Zystkh:.•) to co obchodzi 'kul ma się ukacrać n.a.j-wcześniej za dwa,
jednym pociągnięciem p·ióra decyjluje, że
bur7cń. W ten sposób za kilekSl]'.leryment2lnymi
IU!lkłada
jt-j C?;l0>nków. Nie mamy żadnej gwa~2n albo trzy tyi:OOnie".
komisja &'Yię myli, że wid-ro°"i nas-zemu
kana ~ de ht 1>07.a L<ld'Zią pomi proch.1;kcyj.nymi.
cji, że będą to rze<J2Y ciekawe, albo i.słotwsta!oliy drugie miasto. Prn•O roli i za<la<niach ?isarza pisze JAN
niepctrzebne są do s-zc:z;ęśeia wymienione
ne".
<'iw te.i konce-pcji w:vpowiadaWIKTOR w o.<:tatrn.-.m nu.merze „ZYCIA
filmy",
Zres:ztą
w~ad'Cmo,
że teli się niektórzy dvskutanci
P:sz.ąc dalej o roli prasy w pamiętnym
LITERACKIEGO". Są to fragm€!ll.ty pr:reDalej autor prolj)O<IllUje, aby - co już
go rodzaju IXJ1V;ią zan i e zaoe~s' e a1ttf.or s.tW:erd:za
twie1-dząc, że tanl<>j wynic-slamówienia .s.ejmOIW<Jgo, w który<:-h p '.sara np. ZOGtalo zreaJ:z.owane w S?JWe~ji
kładał referat progn-amoiwy
by przebudowa miasta (szc-z;e„Rola pr~y w okresie walki 0 przełom mówi o błędach popeln:0111ych przez wła- Z<Jl!"gan:q,ować polski „Festiwal wsz.y.;.fkich
·wygłoszony prze.z rektora Pn
gólnie rh<1:łzi tu ·o śródmk~
nic p<>Je.gaJa na samej tylko krytyce. GD-- dz.e na wsz)"S•tkich .s.z„." 7Eblach w mfa.s.tach
fest!.wali", na którym zademo:ustrowano
litc<"hniki Łódizk'ej na akade
cle). aniż eli adap.!-0wanie stazety sp~awily, że kraj się na nowo p:rzy- i ws.'. a".!h i o utrac'e zaulan'. a s.pole=o..ń- by nle:znarnen '. komu, naj!oej:)IS©e filmy, zarnid z okazji X-lecia i.ej u„
n•ch, tandrt.nyeh, bez żadnych
zwyczail do myślenia napr:i,wdę P 0 1 i- stv.ra do slów i czynów of!cjall!lych. Pi- kup:o..'!e na !€sti waJach (Wenecja, Karloczelni.
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ve Vary, Canmes) w ''.ł:nym roku.
nie, że sama polityka, to sztuka reali!llo- n;,e p'. ooł o n'm - róv:ITT:eż utrac:l zaiufa„Na 1>ewno zd-rowszy to 1><>mysł - p's.ze
Zwi<jza•n ie
calofri zagadwan;a mO".iliwości i że chimery oraz ma- nie. A Wlęc p:zode wszys.tkim:
Plaże.w.~ki niż urzą.d:za.nie rnk w rok
•a
rzcnia w ogóle P<Jlityką nie są. Smicm
„Dzisiaj pisarz musi walcz;vć 0 preywró fest.iwali filmów kraju, który produkuje
nień technologicznyc'h, potwierdzić, Iż właśnie to przekO'llanie bylo
cenie zaufani,,, oo słowa, gdyż on-o w o- 1- 2 filmy roc-zmie (bo wymaga tego litecz.ąwszy od cr.ęści n al\.lkowo· h Ja.ac.
• h s t a10
• St()'
•
· ·
ra poi:hopnie zawzrtego układu 0 wspo'łist-otną
przyczyną
niebywałego „cudu":
~ 1a l mc
pus t ym d zwu~a o6w iadczalncj d{) produ!kPolska - słynna dotąd z romantyc-.rnych
Idem, a nawet obroną nieprawości i ohy- pracy kulturalnej). P<>ra sko1iczyć z takiporywów _ zadziwita. rniat r07.sąd.1toicm, dy, narzędziem poniżenia, gwałcenia go- mi, pożal się B<rL.c, „fcstJwa.Jami", n~
cyjnej. w rnmy d ziałalności
unua.rkowaniem i trzeźwością. nrz wiel- dności lud-z;ldej, Ja.mania sumień, n.arze- których pokazuje się jeden n-owy (za to
ra<l robotniczych i pracQIW'Jli
kicj, caly kraj obe,Jmujące,i dysl..o.1sji dzi""tll o.szukiwania i upodlenia.
niedobry) film uzupetri{)<Dy trzema staryczych,
przy równoazesai:ym
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Zaraz po tra'l"e<lil PQZnańskiej pewie<n zn6w za.brmni pra1wdą, niechaj sipełnl
Na zaikx>ńcwnie ar-tykul·u autor P'51Ze:
mu bodźców ekonomicznych,
VII zwyczajna sesja Rady
<l01StoJ·nik wykrzykiwał: „\V tej krwi j~t swo,ją twórM:.1 rolę. aby było skutecznym
„W król~wie celuloid1>wej taśmy V1Te.
wymienionych przez uchwa
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Ostra krytyka Ministerstwa Kultury i Sztuki, tys?ąc
I jeden poruszonych problemów. a na koniec odrzucen ie opracowywanej przez k •
misję uchwały - oto w telegraficznym skrócie przebieg
i atmosfera obrad Krajowej
Narady Dzia łaczy Kulturalnych. Pod koniec obrad w ku
luarach z uporem zadawano
sobie pytanie, czy narada
spełniła pokładane w niej na
dzieje - w co wiele osób
Przeważała

powątpiewało.

jedinak opi.n:la „I łak, i nie",
a ponieważ autor artykułu
również ją podziela. postara

szym dniu narady ukazał się

ca

w „Trybunie Ludu" artykuł
pod tytułem„. „Czy potrzebne jest Ministerstwo Kultu
ry?". Propozycje zawarte w
tym artykule były może i
ciekawe. lecz opublikowanie
go J>O<lczas narady działaczy
kulturalnych na pewno nie
rzeczowej dyskusprzyjało
sji.
Tak więc zaistniałe o.koliczności z góry przesądziły o
wynikach narady. Już na po
c7..ątku było wiadome, że bę
dzie to p r z e d e w s z y s tk i m surowa krytyka mi111ioncgo.

są

się tę opiin.ię uzasadnić.

Ocena

przeszłości

Narada miała nakreślić
plan reaktywowania właści
wie pojętej dzi-alal.nośc1 kulw naturalno-oświatowej
szym kra.ju. I uczyniła to. lecz
nie w sipooób w jaki oczek iwa
liśmy, dodajmy-'Ilieshlszmie
oczekiwaliśmy. Zjazd działa
czy zwołany został bowiem
w okresie przełomowym, kie
dy to chyba żadne zebranie
nie obywa się bez obrachunków z przesz!'ością, co z góry przesądza o jego tempera
turze. W tem:oeraturze tej
zaś często ginie -trzeźwe spoj
rzenie i rozsądek, tak nieustalaniu
przy
odzowne
wszelkich planów.
i jakość wypaczeń w
resorcie kultury była w minionym okresie tak pokaźna,
że ostrego obrachun1ku z. prze
szlościa niesposób bylo unipo paź
knąć na pierwszej dziemi.k()IV.•yim p1;-ełomie
ogóLno1""Tajowej na.radzie dziia
laczy kulturailino - oświato
wych. Tym bardziej, że spot
kaniu temu ton nadawali lu
dzie ongiś bardzo aktywni w
kulturalno - oświato
pracy
wej, a w okresie stalinowskim odsunięci od niej za
swą „nieprawomyślność", za
z jaka bronili
postawę.
swych słusznycJi przekonań.
Tym bardziej, że w pierwIlość

Głos

resortu

mi111isterją
stwo. Wi.cem!nister Piotrowski mówił tak: „Poddajmy
rewizji milniony okres nie po
to, aby negować dorobek,
lecz by zobaczyć. co było w
nim zlego i to zło napiętno
wać, nie można mówić o naprawie bez poznania prży
czyn zła".
Na czym po1egały wypacze
ni.a? Na mecbanlC'Zllym prze
szczepianiu obcych wzorów,
lekceważeniu wlasnych tradycji i doświadczeń, nieufno
Karści do społeczef1stwa.
czowało się las. aby sadzić
Kto to robi~?
go od nowa.
„Kaowcy". (pracownicy kulturalno - oświatowi), ludzie
w cr..ęści pozbawieni wi€<:lrzy,
nie mający zielonego pojęcia
o kultm-ze. DzJałaczy z prawdziwego zdarzenia, znają
cych się na rzeczy, pos:iadajA,cycll wyiksz.talcenie i praktykę, odsuwa.no. Re"Lultat?
Obrzydło ludziom świetlico
we życie! Owe garzetk.i ścien
ne S'Zlkalu.1ące lttdzi a propaobowia.z.kowe dostagujące
wy i fałszywe wykresy o
życiowej.
st.opy
wzroście
„Fasadowe" zesRC>łY taneczne i tealt;r:i lne o dużych, feamb:<:jach ~
stiwalowych
~kład'Cljące się często z an;\1fabetów. Grają Fredrę i Moi pi1Sać czę
liera a czytać
sto nie umieją„.
Rozpoczęlo

! Sumienie
~

oświetlonym

W

m;worobo-

ku okna

przeciwległego bloku zauwaiyła.m rzecz nastę
starszy męiczY2:na.
pującą:

l!

przoohad=ł

się

po p<>koju i

od czasu do czasu

rękami

chwytał się

za glO\VP. Obole
qpa.rta o krzesło stała
nicruch<>mo starsza kobieta..
w ten
się
Wpatrywałam

stołu

;

;
;
;

obraz z natężeniem. Zdjęła
mnie nleprzemotona. chęć
dowiedzenia 11ię, co jest przy
O'Ella.k troski <>czyną tych
bojira. moich sąsiadów. Nie
?.nałam tych lud'Zl i musia-

wykoncypować, jak się
do nich d<>i.stać.
Po paru minutach znalazłam się u nich w mle5Zka-

łam

niu. PoC'ZUlam doplil't'o wtedv całą niC'Zt'ęczność mojego
postępku.

Ludne

przyjęli

bez 'Z<l7iwienla.. Nie
'Zdr.iwill !'<ię też, Jdedy zadałam im dręczące mnie pyta-

mnie
nie.

za,pytal wtedy:
OLy pani słucbaJa radia? Co pani są-d7Ji o tym,
; co się tam dzle-je? O tych
; wybuchach buntu i rozpaczy
l\fę7.cey-mia

-

organiozować

ca:,;r-;on=u.:0-.Ze.Jt"l'.ala.m
po

mie.w.kaniu.

Stół był

się
za-

stawiony do kolac.ii. byto
rlep.Jo, jasno, przytulnie. Ko

l

jakby
powiedziała.,
biegiem moi<"b myśli:
- Na stole 'T.Jlajduje się
chleb, ma.sto, herba.ta.. a w
śp!tarnł .}esuze niejedno by
Ró-wnoez;cśnie
s1ę znaJ'l:rno.
"iem o tym, że Wf,'t:TłJII11 bra
kuje -cbll'ba, że mies-z:ka.nia

biel.a

idąc 'Za

Ich
nie

są zimne i <"iemne i że
mogą • S~'l>iać Sl>Ok<>.in:ie.

że ja wiem,
nie )11"7.Y.~ie
nocą, nfo trzaśnie pięścią w
drr.wi i nJe każe wyd1-odzić.
Moie sumienie nie da.je mi
!<pokoju, h! k sa.mo ja.k i mo-

Co

te

mi z tego,

n!1r;t d<> mnie

!

Urorowienie

to "w
p:erw.s.zym rz-ęd'Zie nauka d!la
robotni1ka. ,.Je~ COŚ arcykompromitującego w tym mówił dr Kazimierz Wojciechowski z Warsa.awy, że nasz.e szkoły dla dorosłych świe
cą pustkami. Za Rosji i pod
cz.as okupacji hitlerowskiej
w nieleizalnyr.h s?Jkołach było T"lot>łno mlodzieżv. i d 0 rom
oł
... ~
a
s,łych - dziś w 5l7'k l?Ch
dorosłych puchy". Nie ma
kultury bez oświaty, oto do
c7_.ego sprowadzało się zdanie widu działaczy.
reaktywoPożądane jest
UniwerTowa.rzvstwa
wanie
I · T
R 0 b0 t ·
t t•
oniczyc 1 1
sy e ow
Uni"'.~rs~tetó~
warzystwa
Lu~owych, W?lllOV\ ~en1e zltkwid~ainych w p!erW'i'Z.yllTl
o~es1e wallki 7. analfabetvz~
m;m (!) t~akich . Pll~, Ja•k
„Ku1tura i OśwJata , „Pra-

!
!_________ _
i J~:b:n.„r.;;1a1cata.

goniko.

Ociera!a.c oczy fartuchem po
•
~ła:
- Nie wolno u.sYI»ać &u-

mienia. (b)

...

działalności

kuł turalno-oświa towej

święta

pieśni,

wsz~ie
nowe
ich nie ma - kluby
i.n teligencji.

tworzyć

gdczie
młodej

Zadamy
,,łódzkiego

sejmiku"

„ Wiener Tanzgruppe"

Toteż

dySkutować,

eze3n11ch form ta.-nec:mych i
to w dob1"1/fn wykonaniu. W
nct$Z1/m zyciu choreograficznym, jeśli można tak się wy
razić, jes' to powiew czegoś
świeżego.

Zespól

n.a

I

znakomitu sposób.
Spo§ród niewielkiego,

wstępie,

wprowadziła

Wkrótce

mężczyzmę.

wsipóllilymi

siłami

Obojętność „Varimexu''
wobec

500 tys. dolarów
rocznie!
(PAP). Centrala Importowo - Eksportowa „ Varimcx" zajmuje się m. in. ekszabawek gumowych.
portem
Od kilku lat eksiport tych zaba we.1< do St.ainów Zjoonoczonych Ameryki Póln. ustał zupełnie, „Varimex" twierdził, iż
nie ma tam na nie poipytu.
W tym roku bawił w Polsce
amerykań..<.kii handlowiec, który, omawiając różne sprawy
z przemysłem gumawym, zaiinteresowal się również zabaw.kami. Przyrrzekł sprawmożliwości sprzedaży w
dzić
Stanach Zjednocronycll tych
wyrobów, które mtU się bardl7JO
podiobal'Y.
Obecnie kUJpiec ten nadeZa1"Z. Przem.
słał do Centr.
Gumowego w Łod.zi tełegra
ficzne zawiadomienie, iż gotów
jest 7,aWJI'ZCĆ umow"1 na dostat
czanie mu powaiżnej ilości zab::iwek gumowych nia kwotę
około 500 tys. dolarów rocznie.
Jak wynika z wyjaśnień dyrektora CZP Gum. - Srebnika ,,Varimex" nie spełnia !'lWe
go zadania. gdyż opiera pracę
•
.
na mew1asciwych zasadach i
nieod,powiednieh współpracownikach; zwłaszcza dot,yczy
to przedstawiciela tej centrali
handlowej w Stana()h Zjednocwnych.
ŁODZ

Ob.

ją

Ciepłota

z

rzenia

odwołał się.

Mijały miesiące, ob. C. tuła
w dalszym ciągu po
się
ła

znajomych. Wresrzcie Wojewócl7.ka Kcmisaa Lokalowa
w dniu 19 września zatwier
dzila decyzję Miejskiej. Ew..e
na dzleń
kucję wyznaczono
3 lista!p'ldia. Zai•nrterest•wani
jednak stary i
za.~tosowali
v:yipróbowainy sposób. Zamnęli mieszkanie na kłódki
i :zrriiik.nęli. Egzekucja nie odbyla się, bo - jak nam wyjaśnił kieroWlniik Działu Egze
kucji - pracownicy Kwaten1in.ku usuwają rrec:z:y pod
nieobecność właścicieli nie-

We wsl<ioh woj. łódzkiego
powstaje coraz więcej nowych

rzernieślliliczych.
paźdiziem:ilku br. otwaJ:to
ta.kich placówełk - głównie

wairsztatów

W
30

kowalJSkic!h, ryma:rskich, stola rskich, szewsJcilah i krawie·
ckich. Li,sitopad przyniósł dalsze ożywienie rzemiosła wiejskiego. W dwóch pierwszych
dekadach mles~ąca zarejestrowa.no 55 nmryc.h w.a.rsizt.a tów
rzemieślniczych. Licz-ba 11,>ryWa
tnych warsztatów rzem1eślni~
czych we wsiach woj. łódrJJkie
go przekroczyia j,u.ż 3.200.

TER HUGH, doskonal.i zarówno w tańcu „Dziewczyna. i
śmierć" do muzyki Schuberta, j<ik i w i-nnych numera.c1~.

Dr11gq ezę§ć wiee=oru stanowłq „TAŃCZONE OGŁO
SZENIA" ja.k „Posruktwana
sekreta.Tka", „S!ubna. suknia
do sprzedania." itp. Te wszyst
kie ludzkie SJ»awy, zabawne
nieki~V, a nilł"az i tragiczne, które wnikliwy czytelntk
potrafi odczytać z gaietowych drobnvch ogłoszeń, zosta&y tvm razem w11powte-

dzia.n1 na scenie - tańcem.
W sumie - ciekawe widowisko taneczne, które na pewno warto zoboczvć. ,

Nie ;est chyba r.ieczq pr::y
padku, że wvmi<mę kuituraiRepubliką Auzapoc~qtkował wła

nq Pol3ki z
striacką

śnie

J>1'Z11ja.zd zespolu, którego lcicrownic:l:k.a nale.iy do
u:czeTvch J)'Tzyja.ciól naszego
Je.raju. ~ tę właśnie sympaPolakom w
tię, okaZ11Wanq
c.za.aie okupacji. Hanna Bermę w hitlerowZ serdeczwięzieniu.
współczucia w owyc1i

ge-r mal.a„dll

skim
nego

czas(l.Ch. dta narodu polskf P.-

go

zrodził się też pełen

razu taniee,

wy-

obrazujqcy ge-

Polski. Za wykonanie
tl!go tańcaJ na scenie łód::
pani Berger
jesteśmy
kłej
hennę

bcmizo

wd~ęcrni ...

(IBK)

Epidemiolodzy i mikrobiolodzy
zakończyli obrady w lodzi
24 bm. zakończyła się zwo
lana w Łodzi :K!rojowa Nara-da Epidemiologów i Bakkriologów służ-by san!taim.oep'demilogkznej. W oot..atrum dniu jej obrad ucrestniczył główmy in51Pekror s-awi'Cemlćiter
nitarny,
WlJ.a d1· B. KożU6Znik·
PodCZJl'ls n.a.rady wygłasza.
no 10 referatów, po6więco
nycd1 działalności stacji siani,tarno - epiidemiol<Jglczn~h
n.a terenie kraju. Ja1k WJIIlika z
przebiegu obra<l, stacje sa1nitarrn o-er>:.demiologic=e mają Miągnięcia w zwalczaniu
szer<7.ą·
chorób zaikaźn~h
cych się drogą pr~ po
krnrmowego. ZmnieiSJZa się
stale liC11ba pl:'Zypadków zacho~owań na -te choroby, a
taihe śmiertelność w ich wy
niklu.

zaro-

Komun1·kul SDP

· 'I

ra-woł

r.zemie81nieze
w województwie

Pro-I

WTOREK, 27 LISTOIPADA
15.10 Ubwory wioloncwlowe.
15.30 Dla dzieci odc. 12 porN.
„Na samotnym atolu". 16.10 (L)
Kon~ esitr.adowy pt. „Niecrz:y.sta Wilk.t.or1a". 16.215 :L) Looź w
programie drugim, lroniciert rozrywkowy w wyikQll1a•ninl orki.est.ry mandoF1nistów LR.PR p. d .
Edwar><:k1 Ciiuk.w.y. 16.50 Porady
praktycizne dla kob!et. 17 S1prawozdainile z Igrzysk Oliimpijckich. 17.30 (L) 1,ódzki d-z.ienmik
radi'owy. 17.50 (L) „Miodlzi muzycy prred mikrofCl!letn" - f:<tu
den.ci .Sroo'!l'iej Szikoly Muzycznej, 18.10 „Pmepisy, które tlr'z,eba omijać" - reportaż. 18.30
Muzy!ca i aktual.nośc-L 18,55 FeJietxm 1'.wrac;ó. 19.05 Koin<:l<!rt
z-:1zi$d oddziału ~ódweqo SDP ż)'C'2)zń. 20.23 Kr!"n,'!<a ~..va.
z·aw1adamia, ze w sro.dę, _28. bm, 20.35 KonC'Cll"t symioni·CZl!ly. 21.0B
o qodz. 15.30, odbe'12'](? Się w Io- Poctyd~ ~ląd pra.oowy. 21.lS
k _,,_.... 2210 A d . . i·kal.u wla.snym .. ul. P.otr~owska 96, D
u YCJa t
oqolne zebranie członkow oddz1~- · c. on""'''"!. ·
lu. Wszyscy koledzy i>ronenl. są !';'factta. 22.30 P'o.senki fr:aru?UE>ku.e. 22,40 Mucyk.a. r<>z.r,Ywkowa
0 punktualne pnyb~

nowo-

Nowe warsztaty

gdyż oba"ń•iiają się,
chętnie,
że ci mogą rościć potem pre

tensje, iż im coś zginęło .
W następnym terminie
20 listopada ob. Ciepłota nauczona smutnym doświadc7e
niem, przybyła w towa•rzystwie osób, które mogłyby
być wi,arogodnymi świadka
mi - przedći·tawicieli podsta
wawej organizacji partyjnej
i rad.v 7..akładowej. Ale nie
od:zyskała siwego miesZJkania
i dobytJku, bo tym razem n.ie
zjawili się„. przedstawiciele
KwM,cni:niku.
Poniewa.i nic nie gwara.ntn.fe. że trzecia egzękucja nic
skończy się również fiaskiem
(tym bardziej. że Kwatcntnck odsyła ob. Ciepłotę do
prokuri\tora, a ten do Kwaterunku), za.pytu_femy
PrezyŁodzi,
lmraturę m.
dium Rady Na.rodowej i
wszystkie kompetentne czyn

interesujących,

nild, ezy rzeczywiście tak po
winna być załatwiona sprawa?
pozbawieni
ludzie
Czy
skrupułów mają prawo WYzuwać drup 060bę 'Ze wszystkiego i kpić sobie ,; przepi
sów lub M.1łaniać się ni(an)
mi?

się

więc do Kwaterunku i w azer
wcu otrzymała przydrz.iał na
zajm<Wn!lny od lat pokój.

Włamywacz

na czolo u111s1.męli się onf.gdaj LYDIA WEISS i W AL-

łu

Dobrze się stało, że bawiący obecn.ie w Polsce wie
deński zespół ta.neczn11 zaivitetł również do Łodri. Ma.my
możność obe3dzięki teniu

mies-ikania.
zwróciła

bo

zaledwie 8-osobowcgo zespo-

LYDIA. WEISS

jei pierwotny tek~t nie mstal przyj-ęh·. Rozesłano więc
i;oi do ośrodków w całym kra
,iu w celu powtórnego przedyskutow<1111ia. Nowe propo?'.VC.ie ZIQt5ta.n.ą pne•lane do
Min. Kultury i Sz;tuki.
(slb.).

wyrzucili

Tanzgrup-

jesora wiedeńskiej aka.dem1i
HANNĘ
choreografic:me;
BERGER, powstał zaledwie
przed dwoma l4t1/, a. więc
;est zes7)0łem młodym. Zdftżył on jed-n-ak dać 3-uż kilkaset występów, a m. in. we
Francji, Holandii, Czechosło
wacji, no i obecnie u na.s.
zademonstrowany
Ta11iec
wiedeńczyków
przez
nam
jest, powiedziałabym - TAŃ
CEM FABULARNYM, w kt6
rym otbrzymiq rolę odgmwa
MIMIKA przt1 szczególnej oszc:lędności gest>.i. Hanna Ber
gin- prócz tego demonstruje
wielką pr11cyzję Tuchów rqk
i palców, opeTUjqc nimi 10

KoDln JDa s użyć
Kro dia jakilkolwiek kąt i
dacih nad głową kobiecie,
wiele miesięcy temu
którą
wyrwcono z mieszkania, pozbaiwiano wszelkiego mienia
i wiary w spralW'iecHiwość i
Zaznaczapraworządność?
my. że kobieta po pół ro.k·U
tulaczki jest chora i znęka
na, że niejedną noc sipędzi
la n.a gołej podQod7.e
Ale zacznijmy od pocr.ąt
ku. Ob. A. Ciepłota ~z
cztery 1ata odnajmowała pokój od ob. A. Wilczy1\skiej
przy ul. Towarowej 8 m. 2.
W m<i'r cu br. właściciel.ka w
czasie nieobecności wsipóllokatorki pr:r.eniooła jej rzeczy
do swójego polkoiu. a do jej

„ Wiener

pe" prowadzony przez pro-

milczała„.

TRk w!ęc nie moroa powie
dizieć. aby ta dość chaotycz11-ą nara-da, byla bezcelowa.
Wkrótce też z»pe\11me do-.vie
m.y się, w jakim kierunku po
narady. Jak
~ła uchwała
wg.pomnieliśmy

Niesposób tu wymien1c
wszystkich pr~ji nap~·a
wy, toteż poprzestajemy na
tych kilku. Ważale chyba jest
to, że uznano za niezbę<lme
nadal kontynuować dyS>kusję nad naprawą naszego ży
cia kulturalno-ośw1atowego.

ll'b8.5Ze ini.ediawne tycie
be"L fałsizru i oświetlicowe
błudy, widziane dziś oczyma

Przede wszystkim
- oświata

Nauczyciele
świetlicach,

kul tura lno-<>świ.a tołalność
w a w naszych wiaruin.kach
jest fikcją.
Oczywiście należy preywró
cić możliwości pracy staremu aktywowi społecznemu.
wiedJza i
Wyksztalcenie po-winny de<:ypraktyka dować przy doborze obsady
placówek kulturalno-<Jświa
jak dawtoiwych, a nie niej - często jedynie deklaracja ideowa. Trzeba będzie
reaktywować stare towarzystwa i formy pracy np. towarzystwa śpiewiacr,e, Towa
rzystwo Teatru i Muzyk<[ Lu
dowe,i, zamiast festiwalów-

Oto

Oczywiście,
mililisterstwa.
podczas dyskusji diziałac:z.e
kulturalni mnożyli przykła
dv w nieskończx:>ność. „Kto
zawinił?" - padało często z
mówmicy. Zawiniły czasy ter
roru i 57,antażu, zawiniło i mi
n:isterstwo dostrzegające wów
czas tylko kulturę przez wiel
kie „k" a nie rzeczyv.·iste potrzeby. Projektowano budowę teatru opery za setki
milionów złotych, subsyd~o
w.ano setki tysięcy i mi'l iony
w fest iwale i przeglądy. A
gd-zieś na głuchej wsi brakło na krzesło dla świetli<:y,
na ksiażki dla zapobieżenia
wtórnemu analfabetyzmowi.
mówióOt ci kultura" ~o z przekąsem na naradzie.
Lecz nie tylko '.vi1t1nych
s'Zukali działacze. Szuka,no
dróg wyjścia z ocpła1kanego
st.a.nu. Pmpozycji i wniosków było co niemic.ra, a
kil'ka ciekawśród nich wycll i mzsądnych.

Oświa<towa".
niezbędni w

•

bez ich pracy wszelka dzia-

Kto zawinił?

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

?

WSPANIAŁY WYSTĘP

aby przyniosło to korrzyść, mówil poseł Bolesław Drohner z Kra
kawa.
Oto Kraków przygotowuje sejmik z udrziałem przedstawidcli wszelkich drzi.ed7i•n
życia kulturalneg:>, na kt(;.ry
zapros·zono ministra KUtrvluka. Ni-ech na miejŚCu p'rzekon.a się o bolączkach kulKraikol\V'S!kiego i
turalnych
wspólnie z miejscowym akty
wem radzi. jak je przezwyciężyć. PO$el Drobner propo
nuje iinnym miastom, aby
wzięły przykład z Krakowa.
Propozycja ciekawa i godna zastanowienia. I. }a.k się
wydaje, „chwyciła" dzialac:z.y. Jeżeli więc Łódź zamierza sejmj.k taki zorgani.zoniech się po.spie<;zy.
wać,
Tym bardziej, iż nie uważa
my, że reprezentacja Lodzi,
która ztawila się w stol'<:y,
miała dużo do porwiedzenia.
Ja.k

I

wych ośrodków 1Jdrowia w
zw.aJ.o:r.sniu chorob :i:akaź
riyich.

mówi1i
Wiellcl nacisk epidemiolodizy i bakte,riolodzy, na.Jeży położyć przede
wszystlkim na .poprawę warunków .sainita.nnych miias•t. i
wsi. OdinoSi się to m;i,ególll'llie do małycli mW.i; t, którycih stan 13a111i•ta~ny j~t
wprost ks 1.181ltrofa1ny.
Domasaino s<ię równieź, aby jak najszybciej zdz~ydo
wanej pqprawie uległa OC"hro
na wód przed zaalieczyszc:lla....
niem.

Śmiertelny wypadek

na Dworcu Kaliskim

Na stacji Łódź-Kalit<ik.a ml'!łł
Jedmaik cyfra :rochorowań
na dur, błornicę J,tp. w porów miej1;ce śmiertel•ny wyp11d~k.
Janina
PKP,
n.anilll z ta.kim.i kirajami, jak Pracownioo
NCtr'\ITegia, Daniia i Szwajca- Kawt (z.ami~k.eła w Łodzi
ria - j~ jes?..oze ba~"Ctzo wy pozy ul. Próchnilka 41) w czasoka. Doma,gano się podnte- sie zapalania lamr> zwrotnisi<'lJ•lia kwaliifiikacj~ z.a.wodo- czyich :wstata potrąrona prviz
wych pracuwnitków staoH :;.a mainewrujący poeiU i poniooita:mo - ieipi-demio!o.g.icznyoo. sł.a śmierć.
Dochodzenie w tej ~wił
Za n~le ważną i nie
cierpiącą 71'.\'lQkii uznano ~1pra1 prowiadzą w'ładre k<>Jejowe i
,
wę t;1z,eors·.i;ego ul\VZględniJania i;irokuQtura ~()j~óchl;ka.

roll. P,OW;ta;wowych i rejon0:s -

-)

Niezrozumiała oboJętnoś6

dl

- mena1lep1e1

samorządow

hu~ow?ict.w.a

li
Ę

c
e

ministra prze
drobnego i rz.emiooła z
5 listopada br. znos~ się doty cb c-Lasowe kmnisa.rycz.ne zarządy ceehów nemieślnic-zych.
będą swe
Zarządy te pe!m,ić
funkcje do powolainia władz
oechO'W)'cb z wyboru . . R<Ywtn.oz wolnych wyboTów
cześnie

y

Jak n.as iinf=muje naczelny :iJn.żyn'.er Skrz.ypkowt5lki, na
dzień 31 paż<ltiernilka odda.no
do użytkru za.ledwie 2.089 izb,
co etanowi 39,7 proc. planu
ogólnego.

powstanie sa.morza,d gospooar
crzy Z\\-ią7.Jcu Izb Rzemi~'Jni
C'Zych ora.z w lzba~h Rzemieśl
niczych w okręgaeh.
Po raz p'.erwszy od 12 lat

mryzykomożna
Już dziś
twierdzenie, że wykoń
wać
czenie 40 proc. (jeśli nie wię
oej) i.zb :ros.tanie przesunięte
kwartał

na I

że miew.kańcy Lod2Ji. z. poważn(ym oo;:>óź
przeiwidrz.ia
ndeniem otrzymają

Nie jest to dolxv.e,

ne mie<>z.kania. Ale 0 wiele
.l(<>rrej byłoby, gdyby DBOR i
ZBM nie wyciągnęły nalllki. ze
m.turmowsizczyz:ny z zeszłego
rok:u, gdyby za ws1..elką oeoę

o

~~~;r J>ka.i5°~~=~~

bywa oor-

d:ro wysoka) starały się wyko
Wiadomo prrecież,
nać plan.
że karkołomne wycr.yny na bU

dowac.h nikomu na mrowie
nie wychodzą - a.nó. budownl
czym, an.i tym bardz'.ej lokatorom preyszlych bloków.
Nat:omiast tam., gdzie :istnieje moźliwość wykonania teig>c>roozn,ego plan.u - S02:an.sę U:
trzeba \1\'Ykorzyo;.tać. Np. n.a
Bałutach l blok 137 jest zaawansowainy ponad 70 proc. i
ZBM winno doloźyć stairań,
aby t€n budynek 2J0Sta1 oddany dio użytklll w tym roku.
(Kr-ski)

najważniej.sire. Trooba pamię
tać, że za.rządy oechów i irllb
rZIElm.iieślini=yoh będą rn:ialy w
najbliższej przysz.łośoi rozw..erZiOłlle kOllllpefienioje. Będą de--

cydowa.ly o żywotnych S'IJ(rawach swych podoplecmiych, a
wię:c finans<1Wych, 1-l)k,alowych
i surowcowych. Muszą więc
zrozumieć ci wszyscy rziemieśl
nccy, którym sprawa wyboru
delega~ów czy =lonków zarzą
dów oecliów jest obojętna, że
postępują źle.

I

rwmieśl'O\i.ków w zel:mmiacb
wyborezych w oechach branżo
wych oraz w sekcjacih. więk-

szyoh oec:hów gdz'.e wybiera
się delegatów. jel>t niielicmy, :i
oa Pł'OWincji "'Pl"OBt znikomy.
Wydaje się, że J>OL'>=ególni
rzem!E<'llndcy iindywldualni zatej h . .
· ·
ctw11l jedvini".! JęC'J są w
ważnYI?i Z!'el>Z. a ~pi-awam1
przydz1alu sur<:>wcow or:a,z unocmowan.!a kwestii podatikowych. Lecz ruie s.ą to klwe.&tie

7

!~•kd. 'i~. fs~~ ~~:.n~
OPERA LODZKA (St.
dozw. od
20, 21. 22.
Jaracz.a 2 7. w ,gimachu
~~;~a~~?r=> g. iat 1
NOWY <Wieek<l'Wskt~<:?:o GnYNIA <Tuwl!Tl.'l n.r 2)
Program fiilmów dla
15) _g, 19 „Swięt-o Win
n.a.imlodszycll „Dyl SG
kelrida"
wizdrzal i piekarz z
JARACZA (Jaracza 27)
8run1SWiku". .,Nill'ZWY
g. 16 „Mąż i wna"
kły mee'Z". ..Nie7lwyPA!ll'STW. OPERF.TKA
kl.a. podróż" g. 16, 17,
<Piotrkowska 243) g,
dO<ZJW .od J.a.t 7. · ProOzar walca"
19 15
gram filmów dotknlm.oświat. „Rylskli MoESTRADA SATYR\'CZn.astyr". „Ogród ba;u"
NA (Traue:utta nr 1l
~~tl;g>:);~pcawa Ko- „Jn111<·alidzi" p;. 18, 19,
MU)DP.GO WIDZA (M(>- 2<l doo.w. od lait 7
;ni1L1~ztl<;i 4~) E(. 20 „W l\f~.noA GWARDIA rz;e
lQrla 2) „Wtdma opus.z
mał.vm d'°mku"
czaja SZC'llyty" g. 16,
„PINOKIO" (KQ1Jerntka
18. W dazw. od lat 7
sied„7-a
17
!!.
16\
MUZ!\ (Pabia<nicka 179)
m.ioma górami"
„Małe .ia&ne" g. 16. 18
20 diozJ\v. od lait 16
PIONrnR cFrancisz:kaiisik.a 31) „Lużyeza.nka"
MUZEUM SZTUKI (Wi<>
g. 16 do.zw .od lst 12.
"
„Ma,elovfa" g. 18, 20,
~~~~~go 36) czynne
,
dozw. od lat 16
*
WYSTAWA Wynala?:.ez<.>- p0J,ONIA ~otrk~s.K;67) .• Fort Eu-re.ka :·
ści i Posteou Techmcz
10. 12.30, 14 .30.•.SpotPrzemv!.l~
w
ne~<0
ka.~y sle na Kasi-o;;
Dzie"Niarsltlm w WOK
pe.i _g. 16.45. 19, 21.l.l
(Tr;iug-utta l8l czynna
(K"z1m1"'rz;i 6)
P01'óJ
10-18
.. Wit>czór Trzl'f'h Kró-·g.
li" go, 16. 18, 2Q do21w.
_ llL !!. ~-.. ...
11

-1 · •

Zbieramy podręczniki
harcerskie

HfJZEA

Org<1nlz;i.cja Harcersk;i
ł.ódzka
apeluje za nauym J)OŚrednlctwem
do łodzian o nadsyłanie starych
podręcznlików l innych fachowych
Komitet Domowv przy ul. RzgGw
skiel 13: Cieszymy się, że maci\? wydawnictw harctM"sklch. Ze.Jłrane
~ak ambi\ne_ plany. I sądzimy, że ł!l drogą ksiątki wzbogacą l~tnieiezeh wezm1ec1e się do nich z za- 11'C4 Inż bibU.otekę ł.OH i bę<lą
na pewn.>
energią,
powied~ianą
-w pracy organiwvpelnicle swoje zadłnia. Bljż wykorzystywane
szvch informacji co do zakresu i zacjL
udzieli
komitetu
kompetencji
Wy-dawn-lctwa prosimy przesyłać
,... " " " " 1'9r'Y lnstruk· na adres Komendy ł.OH, ul. P!otrdział
najlepiej
Wam
~··~~,n
tażu terenoweqo przy Dzielnicowej
kowsk.a 24i2, le!. 306-89, 218-14
·~...,.,,,,......,
BALTYK
Radzie Narodowej !:.ódź·Chojny „Za.:rub-ione
nr 20)
(g)
f2lH5 RJ
Lubelska 9-11.

„ *

(Na

Ili

PRACOWNICY POSZUKIWANI

PRACOWNIKÓW do

"=E""'ov
„..._

IJI

2Q.20

TA~V CSlenkiewiCTa •IO)
,.Cień" g. 16. Hl, 2-0 do:!lW. od la·t 14
WOLNOSC (Prz:vbysrew
skie!!o 16) „Henr:vk V''
17. 2().15 i{. 14.15.
doziw. od lait 12
WISLA (Tuwima n-r 1)
.,Bogacz.ka" !!. 9.30 o'(.
raz film dokum.)
11.40. 13.50 .•• ~l\Ż dla
Anny Zaocboo 11.. 113,

zatrudnią natychmiast Zakła.dy
Barwników „Boruta" w Zgie1·zu
ul. Andrzeja Struga 30. Zgłosir.;en~a pr-zyjmuie
3085-K
dzl.al personalny godz. od 8 do 16.
SLUSARZY hydraulików, tokarza, mura\C"Zy,
przemysłowej

r~botn1ka

kow

nie wykwalifikowanego, pracownitransportowych zatrudnią natychmiast

Zakłady Farmaceutyczne Łódź, ul.
Drewnowska 43-47, Zgkl6izeniia przyjmuje
3101-K
dział kadr od 7 do 15.

w dnhl 2 grudnia

trud11i od za•raz za.rząd Gminnej Spółdzielni
„~a1nopomoc Cbłop!>)ta." w Zdunaeh pow. Ło·
w1cz. Wa.1'Uln.k:i płacy i pracy do omówien.ia
n.a miei-scu w bitU.r.ze GS w każdy dtzień od
3127--K
godz. 8 do gocjJz, 16.

w
ź-

iał

~k.

tna

:lzi

~-

1i-

r.ez

,er

urządzeń

1. Albania

i111Stalacyj-

no-.sani.tarnych po.-.zukuje pl.1.nie oopolec7l.!ti<>ne przedsiębiorstwo w ŁodZli. Oferty pisemne
składać „Informacja i Reklamy" ul. Piotrko3076-K
W11ką 46.

JIU [HlńiKI w1aseczkach
ZAKUPI

s
~bowy
In-~OCU~D
id.~ ,.Citroen ' i;.t.an

lfl UTNl•J łl!,
V'

1

,....„. I

enzu.&.d-9
rA

,.,J,...

...

1ILEKA.RZ

dyreInż. Tadeuszowi Sobczakowi ktorowi \\>ydzlału Tkanin Powlekanych
I>l"J:Y ZPB im. F. Dzłerzy1iskie,o wyrazy głębokiego witpółezuoJa z powodu
zgonu Jego

CWKS

Wą,ra.,,awa

SfUCH i D~NTVS'.l'YCZ
NYClł. PIO'rRKOWSKA

$. Gwardła W·wa

-

CWKS P:vdcoszcs

8. CrMOVilll Krak.

-

Gwardia

nosciach. prowadzi prz,·d"'!lt:vstvC'Zl1a.
-:-hodnie
wvkonuie protezv zeb<>we. dokonuje prze;tw:ie-

ł.

PrOflna KaHn

Sl{ŁADAJĄ

CY

USLUG

I

zwłok

~e. 1~..;z;!~ki~s-s:~1a:i~

Wrocław

Słał

Słał.

Gwa.rdia

Woła

Lódź

-

Gwardia Gdańell:

-

Budowlani

W-w~

-

Włólmi11n

lł.aJJn

lt. Budowlani Ptra•. -

Sp•rta ZiębtM

13. Górnik Katow.

P1>mo,..,.ao1n Torun

)4.

-

J

LEl111191

ŻONA

8308-G

8-20.

-

-=-

NA mrA

rr

Kl
m_„flE

PARYZANKA artysty- - · · - - - - - - - - An~.i
cz.na cerownia napra\Ą'1a SNfj:GOOKI
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Dzłś, 27. XI., G godr., 18, w Nili
odcivtowel Wojewódikiego Domu
Kulturv })rzy ul. Trauqutta 18 profesor Uniwersytetu Jaglelloi1sklego,
dr Tadeusz Mllewski wyglosi od•
czvt !:lustrowany przezrix;zami pt.
„Wkład kultury E11lph\ w kn1tur41
ogólnośwlntową", Wst11p wolny.
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Dr Jadwiira ANFOROlli;ta Wt>r.ery=n-.?. skórul. WICZ skórne.. wenery::z - - - - - - - - - 3-~
ne 8-9.'.>il.
15.30-19. SPOL~ZIELCZA Prz•rne. kobiece
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Bie"lsk:o

Gwa.rdła Gdań8k

niewątpi,i

spa.dną z okazji
wie rn.ów
tak boga.tej kolekcji wzor6>.o
waszego prze'lnyslu.
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8. Gwardia Opole

telefOtn 206-33
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którą

chcieli una.s. No i za wa-

dziecye zapewne

Cune-S~odow-

ta~ im.

ul. Cune-Skloskiej.
dow:skiej 15. Bałutv S:i:p1tal im. dr H: Jocdana. ~1. PT_z:.:Odn1cza ~
Ch1.rurgia. Sz1>ltal ·~·
~ ?1ir0t!{O!Wa. ul. Wolozanisika 195.
Interna.: Sz.pital Im.
dr Jon.sohe-ra ul. Flrzędzaibniat11 75 '
·
• a
L&ryTiirologia.: S?JDit.vl
Im. .N. ~arlickieiro; ul.
KoOC'lńsk1e!!O 22
Szn:rit.al
Okuli,<;lyka:
ul. ż~omWoią.1 WtWY.
.sikiC,11;0 113.

tleń t 2Xlieć Mntl?e.n<'W-

Wytwórnią Termometrów
Łódt, ul. Nawrot nr 84-86

Ili OGtOSZEHIA DROBNE
I SPftlilA\ I I

przyszłą wystawę,

Poles'iv

Szpital im. dr MaduroWiC'Lll. ul. ~r~:IDenle
eka .5. Sródmiff!Cle. Sta·
ro~ieiska i Widzew Sz.mtal .un. ~r H. Wolt.
ul. La.!!'lewn1<"ka 34-36.
Choi?Y i Ru-:'la - Sz:;>1•

Lekarzy Specja
l1stow w Lodzi w Lecznicy prz.y ul. PJotrkowskiej nr 3 1>::-owadzi pracownie t>lektrokardiogra
(badania serca)
fmzną
P<>d k!e'n.ll!lkiem lekai:za

.wZAWODACH NIEDZIELNYCH

CZTERECH wykwalinkow~ch p!ekarzy za~

KIEROWNIKÓW robót

Położnictwo:

SPÓLDZJĘLCZA

oh~ia

Łódzlde

er

Czekam więc na wino, panowie z CZPWŁ. Wypiję ZG

DYŻURY SZPITALI

LEICAR-1

Przemysłu

aptek

Tuwim.a 1° Wólczańska 37, Piotrkowska 193,
Zltier&ka 146. Nowotki
12. Woiska Polskiego 56.
DabroWBkiego 24-b
AS AJ. Kościuszki 48
pełni stale dyżury n-ooo!!

St'-óLDZIELNIA . PI\AUSLUG
CY
I DENTYSTYCZ
SKlCH
NYCH. ul. Piotrkowska
1159. tel. 279-67 prowadzi
analizy farmaceutyc-Lne.
chemkzno-fizyC'Zil.e. hakte!'iolog-iczne ścieków.
wody. pC>Wietr7..:i. bada·
nie artykulów żywnoś
ciowvch

P.P. iOTALIZATOR SPORTOWY

straży pożarnej i straży

.

18.10. 20.20

WLÓKNlARZ (Proob'lllka„ 16} „Kr:wa:wa d:r&ga or.a.z f11m dokum.
g. lft 18, 20 d!oziw. o•d
lat 14
ZA0HĘTA (Zg-iensika 26}
„Puemat pedl'.go-głc"Zny'' g. 15.45. 18, 20.15,
oo lat 12
od lat 12
0021w.
!\f,... Ti\ fl(nlń.o.l{:iE'!!'O 171'1'
„Wiorisna buda.ueszteń- Uw&rra: Repertua!' 'Il){)-ska." g. 15.30. 17.30, rządzono na podsta·

Dyżury

minę:

innego
byłam
Ponieważ
zdania, zaproponowa.l za.kla.d:
o butelkę wina. No i zakład.
ten wygra.lam. Gdyż P1'Z~Z
kilka tygodni przeszukuj.~c
sklepy nie widzialam nic innego jak stare, opatrzone
wszystkim brzydkie i niegustowne wzory tkanin i obrusów. Sclereczek zaś oraz W.:i.nych, w pastefowych koLora,ch. wykmiamych., ręcznicz
ków w ogóte nie dostrzegl.o.m.

czynne g. 9-16

ZOO -

zdziwioną

Zrobił

*

rf.'1JCd d:~~~ l~·t \~
SOJUSZ (Nowe Złotnv)
ruieczynne
SWIT rB~luckl Rvnekl
.,P<mtyslowy sprzedaw
ca" i;(. 16, 18, 2<J diooiw.
od lat 14
STUDIO (B:tstrz.ycka 7-9)
•.Sza,i!ka z Lawendowe
go Wzi;rórza" JĘ. 17, 19
dol'JW. od la.t 12
ST1'LOWY CKilifl.s.kie~
123) „Wa.Je na loozie"
p.r<ll)Zra.m składany g.
16, .•J~ rybki" p;. 18

różnego

Nie umie pani szukać -W każdym
odpowiedzia.l.
lód.zkim sklepie z tkaninami
dekoracyjnynii
inianymi i
można zna.Leźć większość tych
tkanin, ktÓTe sq na wystawie.

--------------------------------------------------------n,..1„~&?·

WINO!

rodzaju.
B1}ly tam
.
.
.
.·
lniane obrus.y i . ściereczl~,
tkaniny obicwwe t gobelinowe, i w·iele innych jeszcze
rzeczy.
ładnych
naprawdę
Dlaczego tego ws:ystkiego nie można kupić w
sklepa.ch? - za.p11tałam p1'zetł
· ,
. .
s.ta.wicie!a Centra.nego Zarzą
du.

.
'brak zai'.11te·re.sow31nia t1·:zeba
Wygralam butelkę wina. I
oo rychleJ zm1en1c. R:oorrnosło
to od samego CentraLne:;;o
otrzymuje swój wybie-ra\ny sa
zarządu Przemysłu Wlókien
morzą,d, oo sprawne!!"<> funlu•;o
Łykowych. A bylo to tak:
nowania którego zależeć będą
losy ~'.llc-Lególn.vch wa.rs'ZiaKilka tygodni temu odwie
tó\~ ~ indywil!lualnych n~cdzilam wystawę organizowalilm·k~. sprawy . TO'll~"OJU uną przez tenże Centralny Z1i
sług ~tp. N·ie n.~·lezy W1ęc lekcewazyć wyborow do zarządu
rząd w Pałacu Kultury i Na.u
cechów i i2lb rzem'.eśln;ii.."'Zy-ch,
ki w Warszawie - wystawę
w których pow:mni się Zlllaleźć
tkanin o wzorach produkolud?Jie za.ufa<ni, ludl?.i•e, którym
wa.nych dotychczas o-raz zas.prawa rozwoju rękodzlcla lepLa.nowanych na rok następży na sercu.
Sk. { ny.

wie komunikatu Okrę
~
WA2NE TELEFONY
l!OW'el.!O Zarzadu Kin.
Pogot. Milicyjne 253-33 Jflftf),o
*
*
Q.11
Pogot. Ratunkowe 2.54-44 ~- ;z_Q;~~"
będ7..Je
FOTOPLA.STIKON <Pio8
nieskrępowanych Strat Poźarna
wolnych i
trkowska 67) .•Perl'v
19.30 dotw. od lat 18
melodie" diod. „Kutna
swoceh Korn. Miejska MO 292-22
wybrać
wybO<raoh
(że- ziem zachodnich" g.
g. 1'5.30. 18. PltZEDWIOSNlE
Bora"
prz.eclsitawicieli do za ..... odu ce- Miejski Ośr Infor. 359 15
14-20
romskiego 76) „Błękit20.15 do2lW. od la<t 14
•
·
·.-•
. .._
·
DWORCOWE (DWQrzec n.a. Mewa" g. 16, 13. PALMIARNIA (park żró
c h ow i llZv rzernieslnkzyc:h.
dlisk-a) czynna godz.
20
na
„Oirrody
KaJ;sk:i)
1'11'1 S'\'& t'ln~
Akeja wyborcza.. którą już roz
10--18.
sikałacb", „Laod-owarka ROMA (Rzgowska '14)
·ie~......
poczęt.o, nie prze!Y:ega jednak

w kn1ju
rnem:eśln'.ków
tys.!ą~ rr.oglo
mieć możność w

1957 r.

(a oon.a ta. nieraz

rzem1esln1czych

mysłu

tygoclrn.i i nie ma
żadnej n.adzici, a.by w tym cza
&!e mieszkańcy Lodzi otil"Zyroali za.planowane 5.268 izb.
pięć

jp·n1J'1~~, CZEKAM

„

~pra~J( WYT~.!~~~. 'U,l~NA

a

Za.rządzeniem

Do końca roku pozo.stało za

ledwie

b

.

Zrocznym planem

1

i

wszystkicll

W EST
1"'1
ł'C y JNE
·
L„
• fLO"''ł.'IJMPC
\ ' J N~~
1„ J.
•
I

bNi1nż. Oferty prosimy kiet'CJIWać

'·" d
po., a res€'1ll: C.RS. ,,SAMOPOMOC CHLOPSKA" Zarząd Hatndlu Art. Prz.em.

WARSZAWA, Kopernika 30, tel. 6-88-1'1.
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Sport

„ Sport

Spo!"t

Sport

e

~ Sport

e

Oaniel!iien za jednym
zamachem odebrał
Polakowi zloty medal
i rekord ~wiata
• Ważny

1

!
l
l

l~~...~~.,.~~~.r~!.~..!!~ej~
m.1.ją.c

Kopyto

w czołówce

w pierwsmej lidze J"i)ll;{>OOzynali serzon w po-

w piłkę n-02m.ą na lodZlie, a skończyliśmy w Jlll'OfinY
i wietrzmy d-zień . na gnidrllie. Gra w takich wa.runkach nie
jeost a.ni 2!drowa aru przyjemna. Taka g05P'Gdarka termma.mł mija się z założeniami sportmvymi.
Nie

pociągnął

więc

ostatmi dla g<J\Sll)Odarzy, a ponieważ je-

z bydgooką GwardJią, den punkt nie asekurował Polo

obecnie już Pl:lolan.'.ą, publiczno- nii, więc za.padl na
a wobec gry w warunkach i wraz z Ga.rbarnią
nienormah1.ych, nie mógł też I ligę.

ści,

być

wykladm.i.kiem umiejętności
Prz,eciętny widz
Pr.zy nieoo lepsrej grze łodzia
obse:"wując
poziom spotkania nie mogli zwyciężyć i zająć omimo woli zada.wał sobie pyta- sta.te<.""Zlnie trzoce mi>ejsoe w ta-

EGIL DANIELSEN
Sidło nie płatka!. Byl tylko bar
zjazrnem, ja.kieigo nie zgorowa- dz.o =arbwiony .. Był i:irz.ecież
poszybował na odległość, jakiej no nawet 6iprin.teroe Coutbe!ih, ~
bt:sko
n.a.Jwsparrua.!szego
nikt tu się nie spodziewał. Nikt. mkt~_;~, dlaprzedA·~-"~.obyła zloty triumfu.
i omal że nie doozlo do wypad""-LdlL
....,.",<LU<!
ku, bo grot wbił się w ziemię
utY'k:ający
Sidło (Ja:nUSZOIWI
LZY STEFANIUKA

rekordi:!;iistę świata. takim entu-

nie czy to
aby pr.zypadi'.tiem
LKS n.ie powilili'.en opuścić ekstraklasy, bo łodzianie zagrali
nad wyrarz &labo, chociaż mieli o
00 walczyć, bo mogli popra!Wić
lok.a.tę w tabcli. Zawiedli. jedn.a.le na całej linii.
Przypadek 2ldarzył, że p.r7.eciwnicy 2Xiobyli po jedi!lJej bram
oe: B1"7Je6ki dlla gości, Kowalee

f

:.;:.~o k=tó':'''=i"'"~ ~.:~~ ~swego
=-„~:;; w'.=,"':::;',~:'mus~::.,.~ iłiiiim-----~
rencji.

r/,
,~

beli, bo Lechia zakończyła 6ewa1
porażką w Za.l>T"ZU z Górni'.ldem
0:2. Przed soadk'.em zaa.SEku.rowala stlę s<J.snowieeka Stal, bijąc Garbarnię 5:2. Tytul ·w'icemi
str:z.a Polski przypadł Ruchowi,
który uzys.kał rerowy wynik w
Wars.zamie z CWKS. K<>lejar2:
pok.ona ! Bt.:d<>wlanycb (Op<J.le)
2:1, a Wisła warszawską Gwat'dię. równ:oeż 2:1.
Na miejsca

Trybunami
wstrząsnęła s:z:y uścisną! dłoń
wielkie Sędziowie odebrali
zwyciępot.ęina. eksplozja owacji. 100 ty- go rywala. Damielsen 11JS1ZCZęśli- stwo aż nazbyt dla nas, ws:zystsięcy widzów powitaJo nowego wiony swym wielłdm sulroe5em kioh widzów, oczywiste. Mój są-

JANUSZ SIDŁO

biezni
. . . rzutni. i. S kof'zni

200 M MĘŻCZYZN
wegia) l.48,1,
4) Sowell (USA) No ~ 1stotn.ie Sidło_ J;>Yl naJ- dnym
uśmiecha się SZC7.ęśC:e,
Na 200 m s tartowa).;. 3 Polacy: t.48.J, 5) Farrel (Anglia) 1.4!ł,3, 6) równie.is:zym zaiwodnikiem, ale drudrzy s~ są na goryocz poJarzembowski i Bara no\ll:ski od- Spurrier (USA) 1.49,3.
nie zmienia to pootaci r-reczy, rażek. Jes2JC2Je inaJym cięż.ko zapadli w elimmacjach, a Szmidt
że nie an, a Dainielsen st.amął na praoowanoe zwycięstwa odbieraw ćwierćfinałach, w których był
5.000 M - PRZEDBIEGI
najwyższym podium 7JW)"C!ięz- ją nieuczciwi sędziowie. Niesteszósty.
Startujący w pierW5zym biegu ców, że nie Mazurka Dąb:QW- ty, właśnie dwóch reprezenta.nZimny musiał wycofać się
po skiego, a hymn norweski ode- tów Pol.ski. spotkał ten przykry
pr2lebiegnięciu 3,5 km z powodu grano podczas eoeremoinii. nagra- los.
800 m
kontuzji nogi. Zimny ochodzi.ł z dlzia;ruia 2lWYcrl.ęzców.
A. OOHOOKI
Finałowy bieq na 800 m odbyl
b~ w chwili, gdy byl clJublosię przy bardzo silnym wietrze m. in. złamany został maszt z olim. wany przez prowadzącego wypijska flaąą. Walka była bardz"
Piriego.
Chromik
zacięta, o zwycięstwie Courtneya nie za.k:walif.ikował się do finalu.
zadecvdowała fe>tokomórka.
Po pniebytej chorobie n:ie pol) Courtney (USA) 1.47,7, 2) John wrócil do formy i uzyskal bard:w slaby wynik 14,51,4 przychodząc w swoim przedbiegu
na
r
&i.ódrnej pozycji.
Aż trzech bok.serów po!.sk.ich wal.czyŁo wczoraj i wszvscy
'-'egną·.
Plrle
.
. ' ent UZJaS
. tó w b O"-<o·u.
'·-· UczyW finale 5 km po ''"
trzej ponieśli pora.z'k"i. J ezeti
wie.u
Anglia),
Mug~(Jul!'osławia),
· z tym, że Piorkotoski
•
. może, a.te nie musi.,
. ;zrob"ie• przy(
~~
~
lo się
Dellinger
(USA).
Bołotnik1>w
(ZSRR), Thoegersen (Dania), La. jemną niespodziankę, to nieomai wszyscy byti przek.onani,
wrance (Australia), Kuc (ZSRR)., że Kµkier i Stefaniuk przęj dą s+fZęśtiwie przez pierwsze
Tabor! (Węgry),
lbbotson (An- eliminacje. Zgodnie z powszechnie panującą opinią za.równo
WAGA LEKKOCIĘŻKA
glia), Thomas (Australia), SebaKukier jak i Stefani:uk znajdowaLi się w dużej formie.
Do późmyoh godzin nocnyoh
de (Niemcy), Nyandika (Kenia),
Kukier spotkał się 2: Australij- prawym sierpem Taple, ale za
przeciągnęły
się boje w wadze
Czerniawslti (ZSRR), Szabo (Wę czykiem Batchelorem i przegrali chwil<: taki sam sierp śclłla Polalekk<>cię2ikiej
na
olimpijskim gry), Cha.taway
(Anglia).
demonstrując duże tempo i niezłe ka z nóg.
Piórkowski pada na
tlwnieju w pod1nosiz.eniu cięża
przygotowanle kondycyjne.
mat<;, a kleiły wstaJe na „8", :!est
rów. Osta;tecrzm:ie tytuł mistrza
100 m
Batchelor, wYf.szy od Polaka, sil- kompletnie zamr<J.Czony i a<;dzla
olimpijskiego i złoty medal 21Cl<>Australijka Betty Couthbert nie nie 7.bU.dowany pi<;śclarz, nie re- odsyła go do narożnika.
był radzieclti chirurg dr Worozawiodł3. pokładanych w niej na- prezentował zbyt wysok1eJ klasy.
biew - osiągając w trójboju dlo- dziei.
Cala prasa australijska je· Walczył barozo popraWlllle l
to
skonaJy wylll.iik - 462,5, który szcze przed Olimpiadą typowała ją wystarczyło mu do zwyci-:stwa w
jest nowym rekordem ol:impi j- na mistrzynię olimpijską. Couth. oczach sędziów. Kukic:r, ja.k to Już
skim, równym rekordowi świa1ta bert zwyciężyła bezapelacyjnie w jest jego zwyczajem, rozgrzewa!
h."tóry należy również do Worobie świetnym czasie 11,5 Iw elimi.na· sl<: ba.rdzo powoli l z minuty na
ml.nut<; skuteeutlej atakował, ale
wa. Ponadto Worobiew ustano- ciach miała 11,4).
1) Couthbert (Australia) tt,5, 2) 7.apomłnal pny tym o kryciu. Nic
wił nowy relrord
olimpijski w
Stubnlk
(Niemcy)
11,7,
3)
Mathews
wi<;e dziwnego, te lewe proste jewyciskamiu W)"D.ildem - 147,5.
(Australtal 11,7, -4) Daniels (USA), go przeciwnik.a d<J.Chodziły często
Rerulta·t te1'l. jest również reh.-oc- 5) Leone (Włochy),
6) ArmUage celu. Dopiero pod konie<: rundy
dem świata. w podrzucie wcxro- (Anglia).
udało Si<: KukleroWi
złapać Au·
biew wyrównał rekord olfan.pijstralijczyka przy Una.eh i zad.ac\
ski należący do' Sh~'ego
TYCZKA
. mu serię clor/.w na korpus.
w
drugiej rundzie Kukler był słale
(USA) 177,5.
Z Polaków startowali Ważny i w ataku, cho<\ jego ciosy, mimo że
Srebrny medal zd,obyl Amery- Janisrewski. Janiszewski, k;tóry licz:ne, nie mJaly dynamild. Trze·
kanin Sh3>Jl'Pard - 442,5 kg, a ostatnio chorował, nie mógł nie- cli\ rundę ro:z:poczyna Polak atalc.abrąz<Y-'VY Dubuf (Francja) stety stanąć na starcie w dobrej ml ._ dystansu, ale Bat.chełor na425 kg.
formie. przekroczył tylko wyso- rzuca mu _wymianę cl06ów, w któ·
Polak Białas UZ)'ISkał w wyci- kość 4,15 i to za trzecim razem, rej jest rueco lepszy.
A oto, Jak przedstawiała się wal· I
skaniu rezru.l ta t - 130 kig, który zajmując ostatecznie 12 miejsce.
Dobrze spisał się Ważny. Za- ka Stefa.niu1c.a z Banientosem.
jest gorszy o 2,5 kg od rekordu
Polski. · W rwaniu Pola•k s.pałil jął on . p~ane szóste miej- :~:-:::=~e :po::'~~;~ ~~;o~~~
w=y&tkie boje i nie ukończy! se~. m rmo ze przekroczył zaled faniuk dwa razy celnie skonn-owal
konkurencji.
wie 4,35.
i z ml'!jsea opanował sytuację. Je•
1) Rlc"-ard~ (USAl 4,56, 2) G~· go lewy prosty C7.R,s.t.o d-0<!1\oc'trl <"e·
lowskv f'USA) 4,53, 31 Rouban1s lu. Polak wykottyst.:ije fta:ódą o·
WAGA POLCIĘŻKA
(Greclal 4,50, 4l Mattos (USAl 4,35, ka.zJ<: do kontTy I prowadzi waJW wyciskaniu Am<'ryk.a.n.in Ko 5) LundberQ (Snvecja) 4.35. 61 Wa- kę na pu,nkty.
no popt'awil
rekord olimpijski iny (Polska) -4,35, 12) Janiszewski
Stefa.niul.c w drngieJ rundzie miał
wyn.1.k.iem 140 kg, w rwan' u re- (Polska) 4,15.
wielką su.ns<; zakoń('zenia walld
kord olimpijski i ~wiata ustanoprzed cu.sem. Kiedy przyszedł do
OSZCZEP
wil Ckorge - 137,5 kg (w dodatata.kU, 7.aru.ł wiele celnych ciosów.
po
którycb Jego przeciwnik zwisa.I Jagodziński, Szwarcer 1 Mainka
kowym podejściu p0za konkuren
Nasi repre2lerl.!amci Sidło i Ko- na.sza dwójka ze stemi.ldem.
cją trójboju), a w podrzucie re- pyto, z.gOOnie z prrewidywainia- bezsUny n.a. lina.<".b. Polak dał mu
kord świata i olimpijski - Ko- mi zm.aJeźli się w final<J<'r.ej szó- jedna.!< wypoczać i to koszt&wało
W -dalszym ciągu <iobrze
no 175 kg. Ten sam :zawodnik stce. SC.dllo, mimo że nie Jl!".ZX!'- go przegraną. w tnecie:I rundzie
Chilijczyk pa.TaUżowat kaid'\ altc.le wiedzie się
naszym wiośla
poprawił rekord świata i oldm- kroczył
„osiemdzies'.ątki",
do Stefa.niuka,
przetrzymywał. a od
pijskrl. w trójboju 447.5 zdobywa- któ::-ej zabraklo mu 2 cs:n, :zidobyl czasu do czasu uywal sio: do chao- rzom.
Duży sukces odniósł
jąc zloty medal olimpijski.
zasluż.en'.e srebrny medal. Nato- tycznego AtakU. wnyscy byli prze· Kocerka
kwa.Iifiku,jąc STię do
lJ Ko110 (USA) 447,5 kg, 21 Stie- miast Kopyto, który nie wyloe- kona.ni, że Stefaniuk w:vsokn wy- finału olimpijskiego w
jepanow (ZSRRl 427,5, 31 .T. George czyl Jrontuzji ręki, uzyskał sla- grał. Inaczej Je<l..'lak „wid"Zleli" sę· dynkach.
\Vylosował
silny
(USA) 417,5, 4) Mi\nsourl {frant
dzlowlc,
przvznaj11c
jednogłośne
417,5, 5) r'a!Ta !Anglia) 405, 6) by wynik - 74,28. Mimo to }eigo zwyclęs1lwo ChlllJczykowl - s9:58, przedbieg i przyszedł na drup ia,te miej&ce jest sukcesem Psen1cka (CSR) 400.
60:59, 59:57.
giej pozycji 3 sek. za mi!)T2leeież do de~ydlują~j ~yw
Bardzo krótko trwała olimp!Jska strzem
Europy
Iwanowem
ki
nie 7.akwali.f'.kowałi się J'.11!'.>.
WAGA CIĘŻKA
tacy omx:repnicy jak Ameryka- karle= PiórkowskkJ,\'o. I jemu los (ZSRR). Obok nich w fiinale
przezn~yt
n.a.
przeclw.nU<a
znajdują się zwycięzcy druZłoty meda~ olim.pljsiki w wa- nin Youn.g.
Węgier Kral51?ltlai, stawiclcla Chile-Ta.pie. Po prrod·
rozpo·
d"Zle ciężkiej
zdobył Anders<m Rooja;nin Kuźnieoow, czy Mac- mf)cfu walki Tapla rz.ttcll się
na giego półfinału - Kelly (USA)
(USA) - 500 kg (167,5 - 145,0 quet (Fra111cja).
Polaka, przypiera go do li.n i 2:3da· i Me Kenz.ie (Australia). Du- 187,5) prmd Silvetti (A:gen1) Danlelsen INorweqlal 85,71, 2) je szi>reg ciosów, po któ.-ych Pł6T· żą niespodzianką było tu wyty.na.l. który
uzyskał rówmież Sidło (Polska) 79,98, Jl Cvbulenk<> kowskl Jest 7.atnToczony.
Sędzia eliminowanie
wicemistrza
500 k>g (175,0 - 145,0 180,0). (ZSRR) 79,50, 4) Koschel (Niemcyt roul7lela 7..a.wodników I na stojąco
Po wznowieniu Europy
Jugosłowianina VlaTr7iecie miejsce
za.jął Pigaiui 14,68, 5) Kopyto (Polska) 74,28, 6) wyUcza Polaka.
walld Plóorkawskl tra.na wprawd2ile si<:a.
Uevore (Wiochy) 72,88.
(Włochy) 452,5 kg.

ścig

Traged1·e Polako'w
.
na o,,. mp,. ,. sk .• m nngu

Również

SZTANGISCI
biią rekordy

Q

ANDERSON (USA) to
potworna góra mięsa. Gdyby
nie sympatyczna., o poczciwym wyra.zie twa.rz, sam wygl.gd jeg'O

może przestra.s.zyć

najodważniejszego.

Jest
to
mlody student uniwe-rsytetu,
ma za.Ledwie 24 tata., lecz waŻ'I/ „tytko" 147 kg i nie ma.
sobie równych w świecie w
dźwiganiu ciężarów. Zdobyw~ złotego med.atu w wa,d,ze
ciężk.iej
jest znanym lak.omczuchem na mteko, którego
dziennie
wypija
bagwtetną

dzą,

tomia()y wygrali
z Craoovią 2:1,
a gól"lliicy z War
tą rówffioeż 2:1,
nic się 7J<iało wy.sokocyfrowe zwycię.;;t'A-o krak<J.wskiego
CWKS nad S2-0mbierkami 7:0!
Zaiste. zadZJLwiający to końcowy 'Zlryw drużyny woj&k~j !
Sroregi drugojj•gowców OfP'US Zczają zespoły Górnika. z Wał~
brzy-cha, Wal"S7.a'\.\'S'ldego Ma.rylllO'lltu i Wa.rty (PO'Znań).

Koszykarze CWKS
boją się już
~ali

MDK

Przed meczem liqowyrn w pika
koszyl:owej ŁKS - CWKS ucięli
śmy krótką rozmów k~ z Tad euszem
Ula towskim trenerem zespołu
gości.

- Sala MDK nle odpowiada moim qraczom. CWKS nie potrafll
na przestrzeni ostatn:ch lat odnieść
tu nad ł.KS zwyciqslwa.
- Dobrze, ale przec'.eż pan sam
nauczył się k.1edvś w tej sali. O:i
tująca się OC. pierwszej no- teqo czasu ani wydlużyla siq ona,
woczesnej Olimpiady odbytej am też poszerzyta.
- To prawda, ale co lnneqo fa,
w Atenach w 1886 roku.
a c<> innerro zawodnicy. Oni· twier
dzą, że trudno jest walczyć, gdy
tut przv liniach au!owych sledzl

niespodzianka dwójki ze sternikiem

I

rocmej

I ~1-0~i~~n;t;

zwycięzcy

Kocerka niezawodny

Miła

~I po~~~

prrerwie, ~
bytomskiej

ilość... 10 Litrów.
Q Któż nie zna

nazwiska
oLimpijskiego pa.t
BOBA
RICHA
s ora · •
RDSA.
N'
b
·
te
mi.a.
cm
z
yt
wietkiej nad · ·
ziei
na odniesienie pełnego
sukces-u,
a jednak oka.zal
się bezkonkurencyjny. Dzięki
odniesionemu
zwycięstwu
przez Richardsa została utrzymana. przez Amerykę
hegemania w skoku 0 tyczce da.-

Garbarni i Polo-

ły

=~~!: :~!~~~ ~~· .~~~~~1~=~~ &Jl !llU illli'IRJll!!lm

ZO$ta;c: Pol.a.k. a jemu, DMliel- skomentował werdykt olim.pijsenowi, wys-zedł po prostu ten ski.eh arbitrów: Wielki sk&ndal.
lson (Anglia) 1.47,8, 3) Boysen (Nor· Jeden .~.t. wi~l!k:i ~elowy rzu~. Tak to już w sporcie bywa. Je-

'

nią wy.rok
a;mści. ana

obu 2l6S.polów.

Chromi ka, li en n ego,
Kukiera. Stefaniuka,
Białasa i Piórkowskiego
ze str. 1)

zespołów

śmy grać

me<:z LKS

B Niepowodzenia

(Dokończenie

12

łowie marca. a kończyli w ostatniej deka-dzie listopad.a.. ~li

publiczność.

Rozleqł
Rozpoczął

• *

s.ię
się

gwi"Zdek sędziego.
me·cz. Do przerwy
wojskowi mteh ni eznaczną prze.
Również
polska dwójka ze w_aqę: .w <!-rurr1ej połowie wyraźsternikiem
odniosła
wi.el.ki n:<> 1uz qorowali nad przeciwm·
!<.iem i wyrrrali 67:50 pkt.
sukces kwaliLiokując się do
. Na wyróżn'enie w drużyn.ie zwy
finału. Szwarcer, Jagodziński ctęzców
zasłużvl i :
Apenchetmer,
i Ma.inka sprawili wielką i Bednarowicz i J>str<>koński, a u oo
mił"- niespodziankę wy ......~- konanvch: l\{'.'cie!.ewskl, Skrzec:i:. ""
ł-""t •
"i'J ".~ kowskl, Kwap;sz 1 Srniglelskl,
Jąc w
.,,.....ym s y 1u w
po1 •
*
finale ze Związkiem Ra.dziec- ł Po
e>statnim gwizdku sędziego
kim (o 4 se!!:.), Belgią i Au- zapytujemy trenena CWKS czy i
strią. W finale nasi reprezen- tym razem sala MDK „nie leżała"
tanci spotkają się z ZSRR, jego qraczom.
- Cieszę slę bardzo ze zwyclę·
Niemcami i Stanami Zjedno- stwa. Nareszcie doczekaliśmy
1ią
cz.onymi i mają poważme szan rewanżu.
se na medal.
ŁKS? A co pan powje o drużynie
Nie powiodło się jedbr·e
·
W ,__
- Na ogól zespół mi się podoC'.Z'Worce.
YJ.VO>OWali oni ar- ba. Trzeba Jednak zwrócić wtęl<dzo silny półfinał, gdzie za- sza uwaqę na celność strzałów,
jęli czwarte miejsce za Kana- zwłaszcza oso.blstych Pcd w.ąlę·
dą, Francją i Związkiem Ra- dem_ konaycU flzv~rnef J dyspo~ zyc1l stnalowej CWKS pnewyidZl·eckim.
s:zal lodz:an.

*

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

KOSZYKÓWKA - półfinały.
FLORET INDYWIDUALNY MĘZCZYZN - finały.
LEK_KOATLETYKA Trójskok - eliminacje i finał. Z Polakó·;1
slartu1e Malchercz)[k·. D'!'.sk. m~czyzn - eiiminacje 1 tinaly. Skok
w dał koblet - . ehmmaqe 1 fmalv.
Z Polek startuje
Krzesińska. ,
80 m ))pl. - mu:dzyb1eq1. 200 m m<;łczyz.n półfinały
i finały
110 m Pl>ł. - przedbiegi. 3000 m z przeszkodami - pr:zedhiegi Z PO:
laków startuje Krzyszkowiak.
·
HOKEJ NA TRA WIE.
Pl_ĘCIOBOJ NOWOCZESNY nlvwanie.
Wl0$LARSTWO - finały: jedyn kl. Z Polaków startuje Kacerka.
Dwójki ie sternikiem. Startuje osada pe>lska. Dwójki p<>dwójne,
czwórki bez sternłka. czwórki Le slemJklem ósemki.
PIŁKA NOŻNA.
.
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