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Tysiące Polaków zamieszkalych w Australii i
tysięcy wid3<lw za legajo,cych stadion olimpijski
wysluchalo „Mazurka Dąbrowskiego", a biało-czerwona flaga zawisla uroczyście na gló1Jlnym maszcie.

Nareszcie!

Przed wyborami do Setmu

ZGON
Franciszka Fiedlera

Wspólny program wyborczy

W AF.SZAWA (PAP). Dnia
27 bm.
zmarł w Warszawie
po długotrwałej chorobie jeden z najstarszych działa-czy
polskiego ruchu rewolucyjneWARSZAWA
~AIP). ~
W
go, członek KC PZPR
dniu 27 bm. odbyło się rebraFranciszek Fiedler.
nie oentrałnej komisji poroz:umiewawozej stronnictw politycz
Dla
organizacji
pogrze- nych i organizacji spoleczmych.
bu
towarzysza
Franciszka W zebraniu wzięli udzlial: z raFiedlera Sekretariat Komite- mienia KC PZPR: A. ZlllWadzJ. Cyrankiewicz i R. Zamtu Centralnego Polskiej Zje- ki,
browski; z NK ZSL - J. (mga.dnoczQ!lej Partii Robotniczej M:ichalski, OL. Wy>eeeh i W. Japowołał komisję
w następu gusztyn; z CK SD - St. Kulj ą cym składZJie: członek Biu- czyński, L. Cha.in i J. Joorowra Politycznego KC PZPR - ski; z CRZZ L Loga-Sowiń
taw.
Aleksander Zawadzki, ski, z ZG ZMP - H. Jaworska,
Z. Garstecki, z
członkowie KC PZPR tow. z ZG .ZSCh tow. Ostap Dłuski
d Roman ZG Ligi Kobiet - A. Musia.lowa; z Naczelinej Rady Spólidziel
Nowak
oraz członek Prezyczej - E. Dr<rilniak, a także zadium
Po!"s lciej
Akademii pros2lel!li na z.ebranie działacze
Nauk
tow. prof. Natalia katoliccy - J. F'r'llinkow5ki i J.
Gąsdorowskq.
Zawieyski
oraz przedstawiciel

omawiała

centralna komisja porozumiewawcza

• • •

Po obradach ŚRP w Helsinkach

Na czym

polegały rozbieżności

Wywiad z przewodniczącym PKOP
Jarosławem Iwaszkiewiczem
Wcz()faf opublikowana zos!a
la rezolucja uchwalona w czasie narady członków Biura Sekretariatu Sw:atowel Rady Pokoju oraz przedstawicieli kr-tjo
'Vł'.Ch komitetów obrońców poko1u. Przewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju
oraz członek Swjatowef Rady
ir~ofu, Jarosław Iwaszkiewicz,
ury bra: ud:r:ial w tej naradzie, udzielił prze<l$tawiclelowi
AR, Wł. Zralkowi, odpowiedti
na pytania związane z rezolu·
cJą.

1

dziesiątki

Dlaczego praedsta!Wiciele
ruchu P<>koju zabrali tak późno
głos W sprawie wydaor:zień w
Egipcie i na Węgrrech?
- l'rzede wszystkim zadecydow~ły "17.gllldy na.tuey tech111i~eJ -: jak wiadomo na.rada.
miała się odbyć PoCzą.tkowo w
szto~hollllie, jedna.le Szwecja. od
inó:91"lła.. W osta.tniej chwili udzie
Jenia Wtz niektórym trezestnikom
narady, ~ście,
powa.żny
~ na to opóźnienie miały
ro~eż rozbieżności, jakie w
ocenie s·.·awy węgierskiej ujaw
niłY ~tę zaró\vno w Sw:iatowej
Jtad'Xie .Pokoju, jak i w n<U'OdoWY<lh .ru~ha.ch n.a. rzecz pokoju.
- Mowt o tych ro21bieżnośoiach
Enma ~l~cja. Czy zec:hciał'by
p..•n okreśJic bliżej na. czym one
p0le.gały?
•
J\'.ie Chcę wchod7Jć tu w
l!'t'(l'Zegoły
tych burzliwych i
tnVllil\CYch 24 g-0dziny obrad. W

)cażd.Ym razie najba.rdzieJ skraj-

ne stanowisko zajmowała. z jedneJ sł.ron_y delegacja. chińska or~ ci:ęśc . delega.cji francuskiej,
kt.ora slw1erdza.Ja, że to 00 dzieje "ię na Węirrzeeb, jest wewnę
~I\ 8!»°awą tego kraju, z drugi<'J zas del_egacja. włoska, która
doma;gala s1ę POłępienia interwen«:Ji radziecki.ej na Węgrzech.
~ się t!~ ~ianow:iska. delegacji .~z!eckieJ, to można je okreslic J!lko J>OJed:o.aweze.
- Jakie było stanow.ilSl!ro delegacji polskiej?
- W wystą,pieniu swoim w
Hetc;inJcach lllów:iJem o ndełdó
rych aspektach Wydarzeń na
Węgnech, Pnestrzegając m. in.
IJrzed p00hOJ>1cym olm-es1a.niem
uczesf.ników 'l>awsta.n.ia jako fa.S?;ystów". Deleg~ja po.Iska ~e
ciwna byla jednak teoretyC'llnym

5 452 tys. Niemców
zginęło

w ostałniei wojnie
Według
opublikowanych
danych w „Dte \Vel!" na wszystkich
frontach drugiej wojny św.latowej
poległo 3.760.000 Niemców. Wskutek bombardowań lotnictwa zgin~
ło 410.000 obywa.tell niemieckich.
20 tysięcy Nlem<:ów zginęło podczas walk . na ziemi niemiecki~.
1.260.000 _Niemców zginęło w rowach, ktore ni.., za.pewnlly dostatecmeąo. schronienia podcza$ bombardowan lotniczych. Łącznic dru
ąą wotnę światowa okupiło życiem

5.452.000 Niemców.
Straty całej ludzkości podczas
drugiej wojnY liwh1towe1 obliczane
s~ na 52 a!liony ludzi.

sporom ł niemożliwym wobec
istnlenia. prz.eoiwsla.W111Ych koncepcji próbom sformułowania osta.teeznej, ogólnej oceny. Chcie
liśmy na.tom.iast dopr~ć do
uchwalenia pra.k tyC"Jlllej re-rolucji, która. mogłaby ja.k najbard'lliej pomóc
Węgrom. Wydaje
się, że wysunięcie ża,dalnia. wycofania. wojsk radańeolóch na pod11.&wle
porozumienia ·mtęctzy
Węgrami

a ZSRR oraz

~lat

przestr.tegania suwerennoścl Węaier ma pocJ tnn ~lę
dem poważne znaA:Zenie.
- Czy w naradzie brał udlzial
pt"Zledstaiwiciel. ~erskiego ruchu pokoju?
Tak, .uC'J'lC8tnicrr.,yl w naradzie Węgie!I'Ski pastor protoota.nck.i, ca.łonek Swiatowej Rady
Pokoju, Peter Ja.nos. Wa.rt>o po.eł
kreślić, że jego sta.nowisko p0dolme bylo do stanowiska delegacji polskiej - był przeciwny
teoretycznym sporom, a opowia
dał się za wysunięciem kon.kretnych ŻĄdań, które ~by
Wę.grom.
'
- Reroluoja stiwłerdza ogólnie, że podpisali ją czl(lll1Jkowie
Biur~ S~atowej Rady . Pokoju,
~ie.m.aJąc tylko na:zw.ui~ta Joliot-Curie, Ostapa D~uski~ 1
prun.a. Ozy _Wf!ffYSCY ~tmcy
obrad podpllSah
rezol'llCJę.
•
•
•
• """7, Nie podpJSali ~~oluc~, soCJa.llści wł05ey z Part.ii Nenm ego
-. Lombardi i ..eorona.. O ~
wisku delega.cJJ. włosl!;jeJ mowipełnego

Prezydiwn NOT ,...... K.

ski.
W czasie
chwałę

Kolbiń

opubUlrowaina

w

najblii:szyoh

dl!lfaoh.

obrad

w sprawie

podjęto upowoła111aa

W drugim ])Ullkcie porządku
dziennego centralna komisja po-

wojewódrzlkich
i
pomiatowych rozumiewa~ omówiła projekt
komisji porozunriewa.woeycb o- wspólnego programu wyborczeraz okll'ęgowych komitetów wy- go.
borczych.
Uahiwala ta ZA'>tall'lie

Na podium zwycięzców Ela
Dobrze
pobiegł
równiei
Krzesińska od'bierała medal i Krzyszkowialc,
kwalifikując
zasłużone serdeczne oklas ki z3 się do finału w biegu 3 km
wspan :.ały wyn:k w skoku w z prze szikodami.
Ambitnie z
dal. To był doty chczas najbar desperacją wailczył.a o trzecie
dziej !"adosny moment dla Po - miejsce dwójka ze sternikiem.
ulegając nieznacznie
osadz ie
ZSRR.
Dz'. elnie , chociaż bez
powodzeni.a walczył w finale
„jedynak" Kocerka. No cóż,
przegrał, bo .iego przechvnicy
byli młodsi, dysponowali więit
szym zapasem sił...
(Dalszy ciąg na str. 6))

Krzesińska:

Wymiana handlowa
między

Polskq i Juqoslawiq

W.AP.SZAWA
(PAP). Za•
końCZIQrte 2l00tad:y
pol.siko-jugosłowiańskie rokowainia handlowe. W wylllik.u tych rokowań,
które toozyły się w atmooferze
przyjaźni i pełnego wzajemnego
zr<YZJUmienia, 27 bm. 2JC>Stał podpisalny w Be1g:radzie protokót o
wymianie
haruilowej na rok
1957
mi~y rządem Polskiej
Rz.eczyipospolitej Lud~ a rzą
dem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii.
Podpisany
protokół przewiduje obroty na
sumę ponad
31 mlal. dolarów.
Polska dostarczy
,.
. Ju.go.slawii
„ __ ,
r07Jlle
maszyny 1. urzą"=ua,
sprzet elektrobeclmi=y, wyroby walcowane,
węgiel, koks,
cherrukalia, tk.aatlny, ouk.ier- i mne towary.
.
.Jugosławia dootarczy w :zarr1an
do
P<>lisk"
koncentrat cyn
,
.
.
.
i
.
Y
~ i plrytow, tlenek gl.i.nru, ołów,
polfaibrykaty i wyroby z miedzi, ró:ime suro~oe miaerame,

Wdzięczna

jestem
Andrzejowi

fekoję skórzaną, obuwie, tytoń,
wino, owooe i inne towary.

30 b m. nara d a
młodzi· ez· y
Q
W

k Q d emlC
• k•le)•
CKSO

DocLsnąć

ELżbieta Duńska-Krzesińska

laków nie tylko w kraju. Licz
sportu spośród
australijskiej Polonii cles•zyli

ni entuzjaści

się

z,e

wspaniałego

rezulta~u,

WARSZAWA (PAP). - 30 bm. jaki uzyskała Krzesińska.
oqbędz~e
się w Waraza.wi~, w
Przeżywaliśmy jeclnak i niesiedzi.b:e. Centralnego K01TUtetu powodzenć.a naszych reprezenStron.nwtwa
Dernokratyc:zme.go, ta tó
N"
.
. .
narada prz.ed.stawicieli młodzien w.
ie morzn.a miec preży wyż.s.zyclt
uczelni. całego tensji do Malcherczyka. Przekraju
ciei niM nie liczył, że w tak
•
Inicjatywa zwolania narady tioborowym towarzystwie, w
POWIStała w 21Wlią.2lklu z liCIZllymi którym
słynny Szczerbakow
wys.tą.pieniami młodzieży uni- · za.jął d"""'iero 6 m ieJ-.sce nasz
.„~1r•
„_
·
·
-.' si"
wers, ~eJ, ,.,.ora ...... „aga Się mł'Ody
ka.ngur" znajdzie
od Centralnego Komitetu i wo.
"
.
.
""
jewócl.7lkich komitetów Stron.ni- w pierwsze.i szost;:e. Mal~erctwa Demokratyczmego podjęcia czy>k _wywalczył Jednak .f~ał,
sodę kaust~ l kalcynowaną, dzialaltnOOci stronnictwa na od- W którym dobrym wynikiem
chemikalia, skóry &1rowe, kem- cilllknl młodzieżowym.
15,54 zajął 10 miejsce.

IWttgry:
.

I
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Kadar atakuje Nagy'a

za . „przestępstwa przeciw partii i
1

ojczyźnie"
podtrzymu.ie obietnice ·rozszerzenia rządu
po przywróceniu porządku w kraju

BUDAPESZT {PAP). - W no- opuiścił terytorium węgierskiie i - ludność pow.inna słuchać incy z ,P<Jltld.edzialku na wtorek sohronil się do ambasady jugo- strukcji władz. Również w depremier Jano.s Kadar wy,głosil słowiańskiej. Imre Nagy porzu- mokracji obowiązuJe dY15CY'Plina.
PI"2leZ
radio
budapeszteńskie cił więc nie tyHro swój k.raj i Przywrócenie porządku i spoko-

przemówienie, w którym zajął swoją partie, ale r&w.nleż sam ju jest również - ja.k wyjaśnili
stanowisko wobec kilku SZCl.e- naród węgier-&ki.. Wyraził 0!!1. na- Kadar- warunkiem
rekongólinie palących problemów.
stępinie w drodze dyplomatyoz- strukcji obecnego rządu.
Wów'„Wraz z Imr-e Nagy - mów.il nej życzen.ie opUS2lC:Zenia kraju czas rząd 2J0Stanie ro=,erzomy
Kadar - walczyłem pneciwko i o.sied.len.ia się w Rumunii. Po- pr-z..ez przyjęcie pr-z.ed6tawic:ieli
Rakooi'emu, ale zerwałem z nim z;woliliśmy mu wyjechać, jaklkol tych stronnictw, które opowia2 listopada 1956 roku, .©dy na- wiek popełni! on przestęp.stwa dają s.ię za ustrojem demokirac.ji
brałem przekonania, że jego po- prZEciwko partii i przeciwko oj- ludowej.
A 2ll"eiztą, je.go pobyt w
litv"·-•·-"·-· kraJOWl
·
· l· pa·r-vd
„. ... czyi..a:lie.
•""" ~VWL.l
tym
kraju (ttm.. RumlJJ!lti (Dalszy ciąg na str. 2)
Imre Nagy wyg!ooil. prziernówie- przyp.
red.) nie będzJe trwał
nie dnia 4 listopada (tzn. w dniu wieoz1riie".
kiedy rozpoczęła się druga :inter
wencja wojslt radzieckich
Jem już wyżej.
przyp. red.), a po 10 minutach
przyszl)'. ~ót Nagy'a ~a W~LONDYN (PAP). - Libański rnigry. oswiadczyl ~atonuas.t, ~I nisler do spraw odbudowy E. B:.ir-ząd .Pl"zyr2)0k:l „_rue wszczynac stani. który bawi obecnie w Lonpraeciwko n :emu zadm~ posilę- dynie, oświadczył, że prezydent
powa.nia sądowego". Kadar pow- Nass~r w dalszym cią!}u ąotów jest
tórzył swe
poprzednie oświad- omówić sprawę rozwiązania probie
czenie, że wyja2Xi Nagy'a i jego mu Kanału Sueskie(jO w ?Parciu o
towamyszy z Wę.gier- był wska- propozyc1e rządu h)ndusk1ego, zgło
Orqanizują się pierwsze uniwersytety 'T'Obolnlcze•..
7la111y :zie względu na niebe7lp!e- s:rone prze<l napasCJą angielsk?.
Powsta.je ośrodek badań nad kulturą I oświatą robotniczą ...
francuską na Ilgipt.
~n:st~o zama·cih~ kontrrew1:>luNOWY JORK (PAP). _ Sakr<.>·
Tytuły w gazetach wskazują, że po latach za11toju w dziedzinie
CJ-Om~Sltow
p!7.>eC11Wko
tyim
o.sotan
qeneralny ONZ Dag H<1mmaroświaty robotniczej, ZMtoj.u opłakanego w skutkach coś wreszbom. W zwią?Jku z tym partia
'
·
cie zaczyna się dziać. I to całkiem ntedaleko: w odległej o dwle
i rząd uważały, że będzie lerplej,
godzlny jazdy pociągiem, Wdrsza,wie. A u nas, w Łodz11
U nas Jeszcze noc głucha. W świellicach wszystko po starem 11 •
jeżelii Nagy „z.niklnie na pewien
Tyle, że trochę ludniej, bo przecież zima na karku l wiecl;oty
czas".
dłuższe. Gra się więc w szachy, warcaby J ping-ponga. Pod ko·
Premier oskarżył Nagy'a, że
nlec listopada :z.awne przyjemniej w świetlicy niż na dworze •..
podczas powstania na Węgrzech
Ping-pong gra przyjemna. Czy nie czas jednak skończyć
stal się on .,marionetką kon.trre
z zajęciami ograniczającymi się wyłącznie do gier św!etllcowych1
woluiejomistów i
horjihystów",
Dlaczego nl'8 reaktywujemy uniwersytetów robotniczychl Niech
wobec czego loomuniści i prawodezwą się ich starzy wykładowcy 1 dlLlałaczel Łódż w pierw·
szych lalach po wojnie była bodaj C1:Y ni.., największym i naJ·
d!ziwi demokI'aci nie chcą już
MOSKWA (PAP). - W dniu
tyWC>tniejszy;m oścodldem oświaty robotniczej nawiąż.my <10
mieć z nim <!to czynienia. Całą
tel tradyc.iil Dlaczego tak opieszale postępuje 1>rganlzacja kierunkt1
51Prawę Nagy'a uważa on zre<>ztą 27 bm. w godzinach porannych
kulturalno-oświatowego na Uniwersytecie Łód<r:klml Czas 1 atmodzisiaj za „historyczmie pr.z.e- na. Kremlu rozp0ezęl'y się roosfera wydają się jak najwłaśdwS1Ze dla p1>myśłnej realizacji tego
mowy między delegacjami rządo
b=iialą".
słusznego zamierzenia. A Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wowymi ZSRR i Rumunii.
Jewódzkl Dom Kultury, Związek Włókn1arzyl Ja.k widz" swoje
Ze strony rad?Jieckliej w n>!ZMówiąc o pobycie
wojsk raobecne zadania i plany 11.a najbJ.lższą p11Zys.złośćl
dzieokioh na Węg.rZJeOh Janos mowach um:e.stniczą.: przewodniO tym wiszystkJm warto by poinformować opinię publiczną. Po.
czący
Rady Ministr6w ZSRR
Kadar powiedział m.. il!l.: ,.Wojnieważ Jednak samo nic się nie zrobi, kzeba, aby ktoś wystąpił
s<ka radzieckie znajdują się tu N. A. Bułganin, pierwsi 'Ul!Ste!>z odpowiiednią inicjatywą. W roll inicjatora widzimy Wydz.tal Kul
lega.!JnJe, a rząd we-z,wa•t je legal- cy przewodniczącego Rady Min.i
tury Rady Narodowej m. Łodzi przy współudziale Oddd<1łu Ośw!a
ty Dorosłych tejże Rady.
nie na pomo-c, aby prz.eoiwsta- sków ZSRR A. I. Mi:k.ojan i M.
Raz jeszcze proponujemy więc zwt>lanle w Jak najszybszym
Z. Sa.burow.
wić się lrontrI"eWQlucji".
term1nlc, poprzedzonym jednak odpowiednim.i przygotowaniami Ze stronJ rumuńskiej w rorzŁÓDZKIEGO SEJMIKU KULTURALNEGO. Obojętnie zres.,,tą, jak
Co &ie tyczy obecnej sytuacji mowacb l>i<>t"I\ udlzial: przewodto się będzie nazywało. Udział w nim powinni wziąć dawni i obecna Węgrzech, to premier Kadar niC'ZlłCY Rady Ministrów RRL
11.i działacze kulluralno-ośwlatowi. przedstawiciele naszych wyż·
c~adlc-z;ył,
ile „po załamaniu Ch. Stoica, za.stępea pr.i:ewodn.isrych uczelni - przede wnystklm Unlwet1Syletn Łódzkiego. Jed·
się zbrojn~ oporu kontrrewo- C'Zą,cego Ra.dy Ministrów A. Barnym zaś z głównych punktów programu takiej narady, powinno
lucjoniści podsycają ruch strad- ladeanu,
przewodniczący
Pań
być omówienie sprawy oświaty .robotniczej w naszym JDiejcje.
kowy" i że „ w niektórych czę stwowej Kom.is.ii Pla.nowania G.
Na co więc czekamył
ściach kt"aju panuje wciąż jesz- Marin,
(SLB)
milllister finansów M.
cze anarchia". Nie wo1no tego Mene.seu ora,z mio.istt-r ha.n<llu

~a~°! ~:da~y~~~ ~:a.w~;

Rozmowy
radziecko

rumuńskie

=

ciętsw ie

I·

liłam".

z BlisliiC!!O wschodu

Na c o czekamy

tolerować

się do Eli Krzesiń
po 1ei wspaniałym zwyw skoku w dal było
nieomal tak samo trudno ... jak
iei , zdobyć medal. Se tki fo:oreporlerów l dziennikarzy ró·
żnych narodowośc i , w iele se•.ek
kibiców, którzy chcieli z bliska
zobaczyć naJ)epszą na św i ecie
kobietę - skoczka .
O c zyw;śc , e ,
obok urody w i elką furorę robił, podobnie iak to m i ało mlej s
ce w He lsinkach, słynny JUŻ n:i
całym świecie ..• warkocz nG:szaj
medalistki.
- Jak się pani cz.uje po osiąqnięciu
wspaniałego
wyniku?
- Jestem niewymownie szczę
śliwa i trudno ini jest po prostu wypowiedzieć co przeży •
wam. Jestem myślami jednocześnie tu w Melbourne
I w
Polsce.
Ch<:iałabym
przede
wszystkim ucałować moje;io
męża Andrzeja za cenne wskazówki do treningu w Australii,
jakich m.l dostarczył. Było to
tak: kiedy dzlennikuze warszawscy telefonowali do ME.I·
bourne po informacje, mój mąJ:
prrekazywał mi
za ich pośre·
dnictwem wytyczne treningowe.
Przy następnej rozmowie praso
wej la informowalam męia, Jakle uzyskuję wyniki, jak się
czuję w nowym kllmacie
ltd,
I tak w kółko, aż do dnia startu. Jak widać, roś z tego wy.
szło .•.
- Jeszcw wczoraj byłam zde
nerwowana przypadkową pc>rat
ką Janusza Sidły, ale na start
wyszłam z dobrym samopocrnciem I z wielką wolą zwyclę·
stwa. Już po pierwszych skokach eUmlnacylnych wiedziałam, że stać mnie na dobry wy
nik. Kiedy uzyskałam ąB, za.
raz po rozpoczęciu finałów, ba·
łam się, żeby Mulatce Whila
czy Dwaliszwill nie udał się
„luks" jak Danielseno,.1. Na
szczęście żadna z moich rywalek nie zblityła się do uzyska.
net przeze mnie odlegloścl. o.
bawa przed porażką spowodowała jednak żo byłam zdenerwowana I ai trzy skoki „spa-

skiej

pow.ieckial premier zai~ego. Pope&CU.

skjoeld, w liście przesłanym do
ministra spraw zaqran'. czn ych Izra·
eła, pani Goldy Meir, zwraca uwaqę Izraelowi, że wycofanie wojsk
izraelskich z Egiptu musi nastąpić
zqodnie z „kateąorycznym i bez·
względnvm
żądaniem Zgromadze·
ni.a Ogólnego".
PARYŻ (PAP). AFP podaje,
że ba.talion
3 pułku grenadierow
qwaTdii <>d:płynąl 27 bm. z Malty
na Cypr. Poza tym do wschodniej
części Morza Sródziemnego skierl>wana została flotylla niszczycieli
i tralowców.

NO'WY JORK (PAP). - Agencfa
United Pres.~ donosi z Ammanu,
te rząd jo.rdańskl zerwał w dniu
27 listopada sojusz wojskowy z
Wielką Brytanią, :r:atąda! wycofa.
nia wszystkich wojsk brytyjskich
ze sweąo terytorium i oświadczył,
że zamierza nawiązać stosunki dy·
olomatyczne ze Związkiem Radzlec
kim.
Wielka Brytania ma obe<:nle w
Jordanii dwie bazy lotnicze - w
Malrak i w Ammanie. Oprócz te·
qo batalion crołgów brytyjskich 1
kompania piechoty sta<:jonutą w
porcie Akaba na Morzu Czerwo.
nym.

Z obrad ONZ
Projekt rezolucJi sekretarza g~
by przeznacrvć chwllowo
na utrzymanie międ~ynarodowych
sil zbrojnych ONZ w Egl.pcie lt
milionów dolarów, uchwalony to.
stał 52 głosamL
Przeciwko rezolucji ąłosowalo 9 delegacji, a 11
wstrZ"yDJalo sie od !}losu. 5 delega.,
cj1 bvło nieobecnych ;oodczu tło ~
•ow.a:ni;i,.
ralneąo,

k . .. k d 1.k

Z

.

„

Na nar-adzie w sprawie płac

I . .

:~~~1~:~~ 1 ~~:~~~~ majstrowie ostro zaatakowali ;·~~~:

1

1

WZ-R

~~- p~~~~~tn;ricra~~ ~IC: ~~:=~~ j~ kierownictwo przemysłu .i związków zawodowych Crhooldn~iictowoadnowę
zbędnych do uruchom ienia wy-

cbzialów i ws.połów
roboczych,
które zajmą s i ę przy gotowaniem
projektów usta woda.~oh. uchwalono regulamin kOlllisji i uiwor7hoo 3 wydziały: cywilny,
urny i organiucji wymiaru'
epra.wied1iwośei. Wydział cywilny pod przewodnictwem ~ego Sądiu Najwy'L.57..ego J. Ma.rowskiego- przys.tąol m. in . do opracowania projektów kodekSJU cywilnego i lrocl.Pk.~u postępowania
cywilnego.
Wydział karny
przewodniczący prot. UW dr St.
SUwiński _ opracowuje projekty kodeksu karne""' i kodek-

s:t
. k.a „~
s~ ~ :J>O'l'.'ama
rn~go .. ~da-

niem v.ydz1alu
miaru
sprawiooF0tg:m1zac1t
ośc·
kl. wyze
.
.w · '·
ocemu
J>r ~i.czy prof. UW <lr !· Jo~owski, Jest prz!gotowani~ m.
m. pra.wa 0 . ustroJU sądów l pra
' w~ 0 ustro3u. ad~ok~tur_y;. °W_Y~
dzial ten zaJffiiUJe się rown~ez

0

proj€'klami ustawoda.wczymi.
.
.
. _Na . P?rzqdku dz1enmym stała
To, oo się wcz.ora j dzialo w
10wn1ez. sprawa następnego 7'.gq.'? Domu Kultury J)J:"zy ul. Przęmadzema
?gólneg0
kol!'JSJl. dzalniarnej 68, dowodzi, w proUchwalono: ze zgrom~dzeme ~o oes gł ę bokiej
d e m okratyzac ji
odbędzie &ę w 1>?1<rn•ie grudma po.stQpuje nie pow.strzymanie d a
~r. fu«taną na mm wygłoszone le j. Obejmuj ąc coraz to nowe
1. ~!'2.ed.Yf>.kutow11rnc referaty po- oddzi ały luclza pracy. W Domu
sw1ęoo.ne pod.'Ytawowy~ pr<>ble- ty m 21wolano
k,r aj()wą
n:lil"a<lę
morn "i zaikre<>u ustroJU sądów majs tr ów z pr~ys.tu lekki€o.~o,
(N.'ferent
.Pro!. J, Jod:lowski), na którą oprócz pt7..cod&lawic:le la
prawa ~i.ltne;;o (referent P«'O:f. KL PZPR„ sekretarza Krajskie
J. ~aSJlkowsk1).
postę»a:wain. 1 a go or=
pr:rewOOn'.cząoego Zacywl'11:1"".go (re!erent sędzi a SN rzqdu Glównego Zw. Wlók:niaM. Vs1e\Y\'Ok1) .
prawa karnego rzy.
Spychal,<:k iego,
przybyli.
(ref. p~o!. Wł. Wolter) i po.s-tę- równi.eż
m Lnis ter
przemy:slu
powanm karne!l\'.) (ref. p.ro!. St. lek.kie go, $lawińsk.i, wioeminiSliw:iń;;iki). Tematem obrad bę- ste r Jó:l-win.k ora.z dyr. d€'partad zie
· rowruez
·
· ·
· „, ·
t
1
·
A :moi.
· ~:k:·
~na proJe "-'ow m€111 u p acy i pra<'y
--:ekodeksów,
opracowywa.nych w wicz. Dwa.j os.taitmi zreferowali
ubiegłych lirtaoh pod kąt.em wi- sprawę n:i:jbl i ższych zm.iam. w
dz.enia ich Pl'Z.Yda.tności i w ~ystemie płac majs terskich, k1ó
związku ze zmianami polityoz:ny-,re m. :iin. polegać mają na podmd., które za.szły w klraju.
n.ie.c;.ieniu płacy Pod.stawowej (od
1.200 do 1.600 ;r.l).

I

Jak jedna.] : wynjkało z refera.tu, nowy system ma wiele
dla
tak
nabrzmlalą, że dyskusja siłą rze
czy przeobra.ziła się wkrótce w
g·eneralny atak na błędy prz.esz!ości i ludzi
z kierownfotwa

n1iejMności, sprawa plac
majstrów zaś jest sp.ra.wą

przemysłu, reprez.cntujących
pr Z>Pszłość.

tę

Słowa ministra Stawińskiego
o tym, 7..e minister11,wo chce już
raz na. za.ws-ze zerwać z 1>0lityką stałego podnoszenia norm, !a
taLnie odbi jającą się na :z.arobk<:ch majstrów. że dążeniem
MPL je.<;f, aby ma.f,.~t.er nie 7.a· ż, m111eJ,
· · mz
· · ro b o.1 ni."k w
ra b"m,• JU
jego zesPole (a w wielu wyµadkach ma to jes:z,c:ze miejsc:'! gdy z,e,.,.pól z jakiegoś powodlu
nie wykon.a pla:n.u) W1S>Zystkie te słowa nie u.~~ltoiły umysłów ludzi zm.ajdujących się 111a

sali.

Wiciu mówców z gor.v=ą w
ska ir:i.ylo się, że s :.rtua cja
majst ra w Po1soc, zw!as=i w
prziemy~le lekkim
j~t
bairdzo
zła.
„.le.'!ff'Śmy pOdolmo oflcePodl<ireślil
cm. 7.e nowa pe.rtia ws zystkie sily, aby wywołać w rami produkcji - mówil majwęinerska pra.~ie budować so- mas aC'h pracujących wrogo~ ć do 1'-ter z ZPB im. Dz.ierżyńs.k'eg!>,
cjali.un na ba.zie demok.ratycJZ- ra d.z.iee<k!ch sil zbrojnych, które Dumalski - a. ja.ki to oficer,
nej, uW?.ględniając Jok.a,!ne wa- pomagają rewolucyjnemu rządo- który chod-1.i b('7. but.ów"?
nmk.i oraz charaktel" narodowy wi robotnicrzo..chtopsJdemu, zaOpróc:z goryczy i potęp',.,nia
i tradycje narodu węgieraklego. p~owadzić porządiek w kraju". pod adrooem kier<:l'l'mictwa Oein„Nepakarat" irn!onnuje, 'l.e 21 l i- .Jedn007..eśnie s zerzone są pogło- tralnego Zar-:;ądu Ptlz.e[Tlysłu Ba
.'>toipada powstał nowy „Rewolu- l'ki o „ma."-OWe-j deportacji rewo welnia111egio „Półrnoc"' bylo co
cyjny Komitet Inte l<'ktua lh5tów lucyjnej młodzieży węcgie!'\Slkiej prawda w słmvach dyskut.a'TltÓ•N
Węgie1wki<'h", na kt6re~o C7Jele do innyc-h kraj(1W".
„Prawda" również i zrozn.\mienie t.rudin·'.'>Ś
l' tanąl 7.nany kompoz.ytoi: Zoltan cytuje oświa<lC7hc'nie
jednego z ci gi<>.'<>podairozych Ji;raju" z wieProkrura.tor
Ge-nera.lny PRL
PPlk. MaTian Orlik wykładowe a
Kodal.
dz;alaczy rady budapeszteńskiej, lu g!osów j4'dna.k wyn,ilrn?o, że
zawiadom.il rodzi.ny 19 wyźszych taklyk.i i Aleksander Kita wykb·
WZl!lowlla
pra~ Węgierska ~tóry mp~ 7.eozy! tym P'O.!llookom nawet w obliczu tych tni<ln'9ścl ofiDerów WojSkla Polislkiego ska- dowca w o!icersk.iej s'.bkole samo~
A.g~nc-ja Prasowa MTI. przcsyl:l 1 pow .ed<:ial, ze wszystJkie on~ majstrawic nie chca pono.sić sa- zanyoh na karę śmier-ci w lat.ach chodowe1 rown_1ez skazani zostali
jąc l'We pie!"\\,S-le od 5 li.•t.opadia są klam.stwem. „Ja 7Al swt;J mi zbyt wlelkich ciężarów, 2xlia, .
.
. na kaire śm1erc1 1 wyrok.i wyk~nawi adomośoi
rad:otelegraliC21TJe .<>t•mny - :z.azma:zyl on. - me j1 sobie bowiem sprawę, że po~nich za ud~al W: orga,n t- no. Rownocześnie na lawie osk.ar
za granice. Donosi ona m. in., że me m°:gę dodac do of1CJ a lne;go prnem)'l.'l'l, w którym p!"aCIUją, 2.aCJ~ pr:ziestę<pc-z.eJ, l!l2lJ>teg<J6two żonych zasiedli płk. Ludwik Glo<lo Budape.q;z,tu przybywają oo- k~rrllln1ka~u opublikowanego_ w nie jest przemysłem deficyto- ibp. o ponOWlrtym ro11!Xll.!'zeniu wackl i mir. Wladysław Sk<l<'Le11
ich spraiw i pe.Łnej rehabilitacji. - zostali oni jednak uJaskawieni.
dzi€'11>nie 1ran,<;,porty żywności, teJ sprawie . przez re~Jucy1ny wym.
które roculzielD.ne s.1 pomiędzy rząd robotn10U>-Chlop.9ki •
Pl'okuratura wojskowa udoM!eczyslaw Oborskt
służba
Domagano się w
dy.sikusji
sklepy w całym mieści e. TrudWspomi.nnjąc
wi:e.o.:zcle o po- przywrócenia Związku Zawod<r stępnila nam akta sprawy. Jak wojskowa od r. 1917 w armil car·
wynika
z
nich, 19 ska:z.anyah to skiej. Walczył we Francji, P~
nooć eprawia fakt, że jak dotąd glo.'>kach dotycząC"Y'C'h are.s:ztowa1'i wego Majstrów, dotychczas boczv1n zomał internowany w S-zwai·
do pracy wróciło zaledwie 50 .• Prawda" p;m.e: „W konnendan- wiem 21wią:ziki zaWCJdowe, aini lotnicy, marynarze i panc-ernia- carii.
Od stycznia r. 1946 test sze
proo. sprzedawców lllklE!])Owych. turre wojsk radz-leakiich w Bu- CR?.:Z nie potrafily reprezeinto- cy, z których każdy był dobrym !em sztabu artylerii okręgu warda;pes:zicie i w miarodajnych ko- wać ich interesów. W ostry spoo facihowcem, a kilku było wybit- szawskieqo w stopniu pułkownika.
ł-<l()h węgiensikich zakomunikO<Wa sób wyra.ził &Wój sto.su.nek do nymi specami w swyun :z.a.wo- Benno Zerbst jeqo szlak boioGłos
no nam, że w zwi[\ZJkiu z przy- dotychoza.sowee-o kieroW1nictwa dzie, o piękinej prze.wilości WtOj- wy, to kampania we Francji, An·
qlii i Iraku. W Anqlii ukoti.czył
(t6
wracaniem porzącliku w mieście l zwią21kowego, delegat majLStrów skowej.
wyższą
szkołę
wojenna. Został
łllłll
W
dokonywane są
aresztowainia, pab!anioklch
Kurcz,ews,kl:
Li.sta imienna zrehabilitowa- zdemobilizowanv w r. 1950 w st'>·
ale zatrzymywane są i to tylko .. Twierdzę, 7-e było ono r~akcyj
MOSKWA (PAP). - W arty- prnez władze węgierskie (d'la ne, bo nie b :"Onilo interesu klla nych po śmierci ofiar zawiera pniu majora l pracował aż do chw1
następujące na.z.wi&ka:
li aresztowania w Min. Przem. Ma
kule o sytuacji na Węgrz,ec:h przekazania
na.<tępnie
&9ra.wy "-Y robotni02lej a wła.sinych po-Komand.or Stanisław Mluzkow- szynoweqo.
„Prawda" z dnia 27 bm. pisze o organom śledczym)
wyląc-zn.ie sad".
ski. W r. 1939 dowódca grupy
. .nowej taktyce sil reakcyjnych". elementy kryminalne i jawt.'1 ie
Zdzisław Barbasiewicz w cza
Słowa }m-y>l'V"ki
spotka.ly kie- ka.nonit'rek. <>t:a.z dowódca odcinka
Taktyka ta polega na rozlepia- profaszystows kie, które nie :z.Io- rowmi-Otwo CZPB-Pólmoc w o- obrony Helu. Po wy-zwolen1u
pra sie okupacji był w AK. Od ro'<u
niu w
Budapeszicie - na szy- żyły broni w waloe z władzą lu- sobach dyr. MamooR, Wojtkow- cowal jaiko kapitan portu w Ko- 1944-49 pracuje w sztabie genew stopniu pułkownika,
bach
wystawowych, na drze- powo-dem<llkratycz.n.ą".
i;kieg>o, Środy i Eppelma.na. Maj łobrzequ. W stycwiu r. 1946 ;><>- ralnym
Dwóch osl.dtnich z
smutn~j
wach, na murach domów - o„ •
&ber WjkOVAi:otki z „N1ciairki" za- wolany do służby wojskowej, w listy to płk. Zygmunt tei
Sokołowski
której aż do cbwj]i aresztowania
gromnej ilości ode21w pod.pisai
Roman
Ryfon.
Sok-0!-0'W'Ski
od r.
aipelOW<I~
wp!'O$t
do
ministra
pełnił
stanowisko
dowódcy floty.
nych przez różne komitety, zwią
Stawińskiego „ 0 gener91.ną czyK<>mandor porucznik Józef Przy- 1929 mia.nowa.ny oficerem lotnict•'ła
zki,
towarzystwa, organizacje
z
ukończoną
wyższą szkołą wojen
„„
stkę w Centrnlinym Zarządzie, a byszewski. Dowódca bateri~ naditd. Autorzy tych odezw - we..,..,
ZJWłaszcza w
wydziaile p·racy i brzeżnej na Helu. W r. 1945 aż ną. Od r. 1947 do r. 1952 był sze
dług „Pra.woy" ronią łzy 21
fem
k.atedrv
w~jsk lotniczych orzy
do
ostaJ.niej
chwili
za.j.mował
sta·
placy".
BELGRAD (PAP). - Dzierunik
powodu roz((romienia kontrrewo
Padaly z trybuny mówców nowi~ko szefa artylerii Marynark.i sztabie qeni>raJnym. Ryfon ukoń· '
czyt wvisza szkolę pilotów w Gmlucji na W~grz.ech. rzucają o- jugosłowiański „Politlka" :z.amńe propozycje stawek pła.cy maj- Wojennej.
śc:il dziś artykuł. w którym pis=exstwa na socjalistyozme Wę
K<>mantlor Jerzy Staniewicz u· dziadzu, po wyzwoleniu był dosze,
w
wiadon10śct o dobrowol- sterskiej (około 2.000 zl), WYkagry i na rewolucyjny rząd rokończył iprzed wojną kurs
torpe- wódcą wojsk lotniczych.
nym udaniu się Nagy'a do Ru- zywamo przy tym. 7.e stcsowany dowy w Tulonie. Druga wojna
botni.czo-chłopski, który !)I'ZY'W<a
--•· · · i ._
i
system plac dla m~ świat-0wa z.astaje go na stanowi·
munii
„są bardzx> naiwne". „Po- od la.t
Wszyscy """"arzero
Si,,,aoon
ca w kraju porządek i spokój.
sku dowódcy torpedowca. w woj. byli polączieni z głośnymi swego
Htika" twierdz;!, że Nagy 7..0IS.tal
Dalej
Prawda" pi.su..e, że „po pcostu deportowany. DZlieinsku ludowym pełnił funkcje szefa cza.su p!°'O'C'e6aml SZJpdego'lm•~mi
„Z!Clrajcy " ojc:zy2111y
wytężają nilc przypom.il!la, że Nagy i towydziału Marynarki Wojennej
w Tatara, K;rchmayera i il!llnych.
sztabie
generalnym.
S!caozanl zostali na karę śmierci
warzysz&oe mu o<;.<>by 09uścil:i
Był
to proces siedmiu wyż- pod zar:'lutem brania udziału w
ambasadę
jugosJowiańską
na
szych
oficerów marynarki,
z twol'7Jel!liU na terenie ma!'ynarki
mocy gwarancji zaiwa.rtyoh w po
~tórych dwóch: Wacław Krzywiec wojennej, 1ot.niotwa i bro.ni pan
rozumieniu międ!zy rządem KaI Kazimierz. Kraszi:wsłd skazani z.> cern.e.1 ogni~k dywersyjrno-.s21piedara. a rządem jugo.slowiań&kim.
Te,g()(!'()C7.ną .,BarbUJrkę" g6a'lnl- stah na dozywotnte w1ęz1eme . .R"j gOIW\.<;l\tiej
oraanizaoji klerowa„Politika" domaga się prawdy o
bert Kasperski i Marian Wojc1e·
. k
;,,. 0 •
'
i
ol<J&ie Nagy'a i jego towarzyszy. cy kopalni ooli w Wieliozoe ob- szek skuani na ka~ę śmierci, lecz ma ~sp. . a~Jllą . ~ac-ą , P'!'
chodizić będą pod :zmakiem ju.bizastosowano do nich ula.skawie.nie wad.zema <lzialalnos01 S2'!>LegO<W1.000-lecia istnienia srwo- i zamieniono karę śmierci na do· s'kliej.
Uchodźcy Węgier leu..orz;u
jej :llupy.
zywotnie więzienie.
w sprawaoh tyeoh nie było
PoaząLki kopalni soli w Wienapływaią
Następny etap to &prawa 8 lotni żadnego dow®u. WS<?JYStko bylo
licwe - wedtug cl:amych histoków,
z
których
sześciu
zostało
oparte
na przy:zmaniu się więk
plikuje sytuację jeszcze barWIEDEN (PAP). - Wed'h~g rycznyoh - wyprzedlzają
datę straconycb.
Są to:
Bernard Ada·
• . •
.
·
kt •
d;dej i utrudni jej unormową..- <lanych ko1"CISl)'.>0Ildenta Agencji powtotania
ppłk., dowódca dywizjonu SUllSCl. ~karz~ych. do, "'?:ny, , o
państwa
polski~. meckJ,
Fran-ce Pre.9Se, w ciągu ostatniej .Już bowiem przed tym w Wie- lotn.iczesio w r. 1939. W czasie o· rą po!'WJ~ rawru.ez w.sa:iolnie".
<lob.Y przek.ro<'Zylo granicę au- licnce uprawiane było waraelni- k.upacji szef lotnictwa w AK. Po ookarzem.
KOPENHAGA (PAP). Ko- st!"ia<.'lką 3.228 uchodźców węgier ctwo soli z solanki pl.ynąoei :z. 1>owroc1e do kraju komendant oWedług informacji uzy&kanych
penhaski korespondent PAP skioh, w~Jcut€'k czego ogól.na J~cz ol:>fit~h.
naturaln.ycii źródeł. lic.erskie j sokoły lotniczej. Ppłk. od kompetentnych c-iyn:n~'ków
dowódca
pisze, że o nastrojaeh panują- ba uchodźoów,
którzy i>rze.s.zli Najcitan:zy zachowam.y dokrument Maks Józef Jun11raw 6 pułku lotniczego. Po powrocie z ~edzia1ność za śmierć 19
cych w związku z uprowadze- do Au.s.trii, W'7Jl"OIS'la do 85 tysi.ę- o tej kopalni sięga cza.sów pa- WolcLenbergu pełn.i funkcję kiero· niewinnie skazanych na karę
nowania Bolesława Chrobr€!g0. wnika refeTa.tu lotniczego w szta, śmierci poin'Cl1S'i przed,p W5ZyStniem Nagy'a
świadczy wy- ,C'Y. .
• .
SędzLwa jubi1at1<a-lropalnia bie. August Menczak - po zwol kim wiinę
mownie komunikat opubliko.:V•edenski lro~pon<len.t agenÓWC2Je.<;ne kieroW111iwainy w
Land og Folk:" w CJt .TA?S Zl'ń'.r~ca uwa.gę ;na me- jesz.cr.e -prziez dlugiie Jata doouur- nieniu z wojska szef oddziału or- ctwo GłóW111ego Zarządu Infor.
.
" .
..
zm1erme
cię;i:ką sytua.cJę tych czać
będzie naseym g-OSpOdy- qaniz.acyineqo D. W. Lot i redak· macyjl!lE@O Wojska Pol!Sl.1tiego.
niedzielę. W_1a?~m~sc . zatytu- uohodźoów i pi.<,ze, że obecnie niom l zaikładom produkcyjnym tor odpowiedzialny „Przeglądu LoWładysław Minkowlfki
łowana „wyJasmerue Jest ko- wielu z nich zgłasza. ohęć po- sól krystallaz:ną, Wail'ZQru\ i ka- tniczego".
Jesit to sipra<Wa tra,gi=nie smltllt
w cza!>ie wojny obserwator -załogi na, która wzbudzająo obu=:e
nieCZlile" głosi:
wrotu do ojczyizny. Kore61J)'OO- mienną.
dywizjonu 304.
w ka:Wym . UJC'ZICiwym C1Zlowieklu
„Jest
rzeczą
niemożliwą <lent. okr-eśla z:es.~ licz.by. uSzcze~ Sclbior "
ukończoną ruie może przebrzmieć bez echa.
stwierdzić dotąd. 00 się stało z chodzców w~g1ersk1ch p~b~1kowyższą szkolą lotniczą w W3rsza.
.
•
Wal!le w pras1e z.achod.me1 pko
wie. Od sierpnia r, 1941 dowódca Społeczeństwo ma praiwo żą,dać,
węgi~rsk~ _premierem lmr~ fantast~ne. Radio budapesziteń
dywizjonu bombowego w Angl:i. a by willlllll za ten ~rzyiklad'!1y
Nagy m
l Jell'O t,pwa.nyszatnl skie podaje ~to apele do roScihio.r -został zestrzelony nad B"!ł· w dziejac-h .sądownictwa wojskopo opuszczeniu
przez nich dziin uchodźców, wzywające ich
qią.
Po J>Qwrocie do kraiu był wego !akt byli poci~ięci do
dowódcą 7 pt1lku lotniczego i ko. pclm.ej od;po;viedzialności i kary,
ambasady jugoslowiańsltiej w do )J(>'WTOtu.
W
Garbami
nr
2
w
Lodzi
pomendantem
oficers.kiej szkoły lotni
Buda.peszcie.
LONDYN (PAP). - Agencja
S. CZAJKOWSKI
Reutera obticza. że dla. o..,,zlkle- woli ,,,poiwrnca do życia" padła czej, Byt on jednym z oficerów,
Jest natomiast jasne, że wY- nia wybitych okien w Buda;i:>esz nieda-w no ulub~a ~'onlc:a war- którzy za granicą agitowali za po.
~.„ ""
wrotem do kraju.
ł
.ł.~nlenle
dane przez stronę cie potrzeba pl'7.leSzlło millon
sza.w iaków Kasiia. Pod. kieStanisław lvUcbowskl ukoń· .
I
węgierską,
iz Imre Nagy i Metrów
kwruh'atowych szkla. runkiem
marnego preparatora czona wyższa szkoła wojenna oruz
pozosta.łe osoby z własnej wo- Podczas walk w stolicy Węgier Sie.mrieniuka robotiniC'y zakładów kursy wyższej szk·o,ly lotniczej w
wyk-orna.li j.uż po- Ameryce i Anqlii. Od r. 1947 pra
uległo :z.nis:?Jczcniu o]{olo 4S ty- garbarakich
li wyjechały do Rumunii sięcy mi-es7Jkań. S=ze.t!ólrnie wie tężny, metalowy szikie1et sloni.a, cowoł w sztabie q·eneralnym.
jest niedostateczne.
waga s.ięga 1.200 ~Dalsze nazwiska to oflcerole dL()tnóW :z.o.01tało uszkodwizych którego
Należy
wyraźnie
poinfor- w <lll.ielmicy Csepel.
wie broni pancernef:
0 '--..,.,..,,je przystępuje się do wyAleksander Rode uU<:ończył
mować
świa.tową opinię puLONDYN (PAP). Wecll~ pe!mi<mia S'Z'kiel€'tu ,giliną i słomą. wvższą szkole wojen,ną. Od r. 1945
TOKIO (PAP). We ~-t.o<rek
bliC'Mlą,
gdzie znajduje się do.niesień Agencii Reutera z Największą trudnooć
S19ra<Wia pełnił w wojsku pol~lk.i.m funkcję Izba. Niżs'la pa.rla.mentu japoń
obecnie Nagy i jego towarzy- Delhi, premier
Nehru prre.slał z.nalezieni".' OÓj:>Owiedniego pt1!i.a starszeqo inspektora broni pancer- skie!l'I> ratyfl'lmwala deklaTa-Cję
sze i dlaczego się tam. znaj- do prcmi€'l'a węg!er&kiego Kada- topoli, :z. którego ma być wyiko- nej. Feliks Mlchałkowsk1 od roku japmisko-rooziecką p.oif.pisa.nl\ w
1945 dowódca pułk~ czolgó_w i dy· M-kwie 19 paźd7f.erllika. Przydują. Należy wyjaśnić wszyst- ra hst. prooSJZąc go, aby dopiuścil narna .(!'łowa słonicy.
PrzypU<·ZCZa.linle już w przy- rektor na.uk w oh«>rsk1e1 szko.e puszcz:i. się, iż Izba Wyższa J>U"•
kie inne okoliC'ZnO,Ji tak, aby na Węgry obserw;i,torów ONZ.
List ten dor<:CZY!
prem~erm.vti .<:zlym tygodniu
rozpoeq.nie się panc:;emei. Zeflryn Macballa. - 2 la.men tu :zaaprobuje w bieżącym
wrogowie socjalizmu nie byli Kadarowi
.
.
.
.
llkonczoną WV"'SZą szkołą woJeOMi
. .
. .
pos~ł Indii w Pradze
Od r. l'H? nues1acu tę d«!'klara.cJę 1 tym saw stanie wykorzystać tych Khoola, który bawi w B'-1dap-e.0 z- nac1ągan.': nn ~..k.elet skory aiu-. w Anql'i i Ameryce
!~t.v=eJ ~ast, wygaa:b.()wa,neJ do 1950 pracuje w sztabie genernl· ~ym W2lllm<'iMtl' zosta.11'\ stosu11tajemniczych
powikłań
dla cie. aby ))'}lnformow~ć rzą1 i"1- 1uz uprzednio
Pl"1leZ łódlzlld.Clh nym, no zdE'mob,lizowan!u był U· k1 dvplomatyczne między obu
swoich celów".
~jski o panuj~j tam G,Ytuac~i, gatrbarz,y.
nędruk.ieQł w Nowej H11c.10.
• krajami.

Sytuacja na W~grzech
I
(Dokończenie

ze str. !)
jDkie nap ierws:zcj
połowie
dnia, większość robol·ników ekla
n ia się do podjęcia pra~y. Do
kopalń
schodzą
da.1"'7..e grupy
~órn'..ków, cz.yni<;ne s::i coraz llczniejsw pr6by WllTlowienia normalnej
produkcji w zakładach
p!"zetn)'l'>łowych Ru<lape-.<;Zt.u i na
prowiincji, uruchomiono jes1.crz.c
kllk..-i linii kole jowych, zwięksll..a
się i1lość
k1.1rsuj<1c)'{lh tramwajów i autobu'><>w.
Najb!V."-Zn
przyszłość pokaże.
czy jest . to
Sądząc

deszły

już

z

donie.<>ień,

w

świadectwo

:z,decydowall'lł'-go

zwrotu na lt>.pM.e. Rozg"loo'inia bu
dapeszteii.ska stwierdziła we wto
rek, że fabryki wciąi: jes:v::ze od
cz.uwają w ielki brak <:nerc:ii elek
trycznej. Niektóre z nich mol(ą
korzystać z prądu tylko w godz.i
nach międlzy 21 a 5 rano. W
związku z tym wielu
robotni.ków zadeklarowało chęć p!"aoowainia w n-ocy. Na r<izie - według rozgłośni budapeszteń&!dej
- większość fabryk może sobie
pozwolić na niewiele więoej niż

na roboty o oharakter21e kooserwatorskim.
Zna~ej poprawie u1egla komunikacja pocztowo-telegrafie?~
na wewnątrz Węgier. Co się tyc-zy handlu, to przyst1:1piono do
dystrybucji na rynku wewnętrz
nym niektórych artykułów prze
znaczonych <lotychc.>..as na €'k&port. Postanowiono m. in. spr-ze
dać 15 tys. rowerów :z. puli eksportowej
pracownikom,
2le
względu na brak środków 1ransportu.
„Nepszabadsag' donosi. :te w
poniedziałek Węgierska SocjalistyC71!la Partia Robotni<:za 2JO!'ga
nizowała swe pierwsze zebrainia
publiczne. Na :ziebraniu w Kispeście prremawial Karoly Kis.s.,
cz,Jonek
Biura Polityomego b.
Węgierski.ej Partii Pracującyoh.

,
Swiat

OSLO (PAP). Norweski
dziennik komunistyczny „Friheten"
zamieścił oświadczenie w związku ze zniknię
ciem b. premiera węgierskie
go Imre Nagy'a.
Oświadcze
nie podkreśla, że jedynie oficjalny komunik.at podany
przez samego Nagy'a może
wyjaśnić sytuację.
Dziennik
p.i!Sze: „Porozumienie gwarantują.ce
bezpiemeństwo
musi
być respektowane bez wzglę
du na to, co myśli się o Nagy'm i o roli, którą odegrał
w tragedii węgierskiej.
Pogwałcenie porozv.mienia skom

~ztuczne

satelity
telewizja

NOWY JORK (PAP). - nas.pert rakietowy kon.oernu „GEneral Elektric" Havila.nd, ośwUad
czył w Filadelfii, że po wyr:z:u=:u w pr21CStrzeń · odipowiedniej ilości ,.;.~c-z.nyoh satelitów
mO'i:na będzie w k.a7-dym zakąt
ku kuli ziemskiej odbierać ws.zystk:e programy telewizyjine. Zda
n'.em Havilanda
potrz.ebne są
do tego 4 stacje przekaźnikowe
zainsta.lowane
na sz;tuc:z.nych
':s!ężycach, krążących na. wyookości 6.000 km ponad zi€'mią w
pas:e równ."ka z'emskiego.

2
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Pokłosie

procesu Tolnru,
Kirchmuyero i współoskarżonych

wyższych

l

oficerów WP

dziennika

P rft d a •••

··· i dziennika

Po I iii ka••

Tysiącletni

i:ąda wyjałnień

zniknięciu

głooie

19 straconych

„ Friheten" i „Land

o

strów byl nieraz mocno krzyw<tzący
(od•powiedzialnooć i poNa odbytym wczora.J zebraniu
trącenia z tytulu po.stojów n ' e z pracowników slui;by rolnej Wojewiny majstra, zmiany planów wódzkiego Zarządu Rolnictwa w
Łodzl d}skulowano nad sposobami
godzące w majstrów itp.).
odnowy rolnictwa w naszym woNaszym Zld.a.n iem, źle się sta- jewódz,twie. W czasie dyskusji zeło,
że a.ni
ministerstwo, a.ni brani wysunęli szereg wniosków I
zwi~zki zaWild()We nie przySTAy postulatów.
ufętycb w rezolucję,
na nara-0.ę wc 7..orajszą z c!oklad- która delegacja WZR zawi1>zle tlo
Warszawy I przedstawi clo rozpa.
niejszym op1·aeowaniem si.a.wek trzenia Komitetowi centralne;;111
majsterskich w poszc2egótnych PZPR, NK ZSL i Ministerstwu ltolbran~~'l.ch
i we wszystkich spo- nlctwa.
tykarnych w praktyce wyp~dRezolucja m. ln. domaga się zor
k ac:h. Z uwagi na óon !o.s.ło,ś ć ąanizowania nie pó~niej n!ż do
problemu i żywotne interesy końca br. - ogólnopolskiego zjaz·
majstrów ;qprawy plac nie nale du działaczy społeq.do·rolnlczycb,
ży sta.winć
zbyt dy.;iku.5yjn:e. S[lóldztełnl produkcyjny,h, prac~w
Gdyby MPL eorawę potrakto- 1ników sluźby rolnej i n<:ukowcow
walo bar<lzlei· Śer:o z newnoś- 1 z d•.iedzlny ro:nef. Tak.i zjazd sta·
.
.
. .'
..,.,
.
now1łbv
plaszc7yznę do rozmów,
o. ą nie U.'>łys~J 1 bysmy gornk1ch dyskusji I rewlucjl na tema! kon·
słów, wyp<>wtedz;anych
przez kre!ny~h kroków zmierzających do
majs tra Kuaha.r.s.k:i.e,go z ZaJua- uzdrowienia sytuacji w rolnictwie.
du „B":
Zjazd ten byłby poprzedzony 11jazOk!nmvwa,no nas przez 12 dam! wojewóli':klml. .
:. .
.
Powołano fuz komitet organiza1:a·1· 11. i d"las Jeszcze britk Je.!lt cyjny, który doprowaiłzl do zw<>·
Jasino;ci w tak wa.żneJ dla nas lania zjazdu w naszym wojewódz·
&pra.w:ie.
lwie. w pierwszej połowie gru<I·
F. B.
nla br.
(!Jl
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Kwestie sporne
W OBRONIE SAMOCHC>DU

jest o wiele dłuźszy.
Załoga
jest w tej sprawie
bezsilna, oo talde normy ustalił Centralny Zarząd. Przy
omawianiu sprawy usamod'llielnlenia się zakładów i
przejścia na samorzą.d w fabryce, wych~dzą na jaw zastar-Lałe błędy.
(fb)
ROK 1957
I DZIEŃ DZISIEJSZY
Zgodnie z pbnem, w pnyszłym roku o4dana 'liOs(a.nie
do UŻ)'tlru pierwsza częś~ unąd.zeń
łó<l7kiej elekkocieplo-wni. 11rucbomienie cał·ości pirz~widzia.ne ,jest na rok
1959. W przyszłym roku pare tedmologicz.ną z elektr<>ciepl-0wni
ot..zyma 9 zna.idu
zakladów
pncm..vslowy<:oh.
j"cych się w promieniu 1 km.
Na raizie .iedn.ak sen z <Joczu
kierowniciwa spę<W,a sprawa
prefa.l:;-zyka.tów, których nieregularne dostawy zarywają
harm<l"'l-0gramy bud.owy. Zał<>:::-a c7eka np. ob-ecnie na 70
wa1r0>nów prefabryhat.ów nieZb<"dnych ~o
wykończenia

FABRYKA ZA 620 ZL

-

Cala m.i>ja fabryka wartl\ jest pół mojej peru;ji mówią robotnicy Tomaszowskkh Zakładów
Przemysłu
Wełnianego. Bo ist-otn.ie, po
dwunastoletnim odnisywaniu
~-zacji,

wartość

mająt

ku trwałego tych zakładów
wyno.si... 620 zł. Ale to pr-0blem nie tylko Tomaszowa.
W dyskusjach faln;·cznych
sp.rawa urealnienia wartośr,i
mająt.ku przedsiębiorstw jest
sprawą pilną.
Bez tego nie
można mówić o oparciu g<>spodarld
zakladów pN>wadzonycb
samorządnie
na
zdrowych P·odstawach. fb.

„Komedia na.prawdę wyrornal Auto;:izy na pr-zykładz'e
hi$torii rn.aJego 'l.llrZędnika, ste
fan1a Kowalskiego, bairdiro od-

WYCHODZĄ STARE
BLĘDY

waż.nie

ccntriłli.styC"llllego

bez;drusz;ność,

glupotę blurok<racji.
względu
n.a swoją

aktuailność

7ll1alaZlla na widoiw
ni pelmy !'BWnans. Baiwiliśmy

zat'7.ą<lza

nia: w fabryce dziewiarskie.i
im. R''chlińsk;cgo w UJd·zi
już trzM:i rok meka się na
zat\\;erdzcnie planu inwestycji .o;anitarnych i BHP. W
tych samych za.kładach farbiarz <>li-mmuje je.den fartuch ochronny na r<>k, a w
pra.ktyce .fa:'uch jest już p-0
trzech m1l"S1ącacb nie do użytku. Również jeden fartuch
na
rok <>t.-zymujc
S'ZWaczka, mimo że czas zużycia nbran!;i <>chr<>nne~o u

sie

Ś\Ą.1 :etnie ... 0

Tak (pra.wdopodobnie) wy,glą
dalaby ac.ana komedii satyrycz
ncj Zdzisla·wa Go>z.;a,a,wy i Wacława Stępnia „Spraiwa Kowal
sk:iegx>", gidyby wyst.aw.:0111.0
ją„. przed trnema laty. Jedll1ak
że

SPOTKANIE
słuchaczy

b.

wykazują

bez.s.ens i
S7.t.uka ze

Oto kilka faktów świadczą
cych o „dobrych" skutkach

Wszechnicy Polskiej
W zwią•kn z przypadającą pięć
dtlesląlą rocznicą powstania \.Yol-

nel Wszechnicy Polskiej, Komlll!t
Organizacyjny za.prasza w~1yslkłch
bylycb słuchaczy Wolnej Wszechnicy Po!~kiel prtebywających na
terenie Lo~zl I prowincji na zebranie organizacyjne, J<:tóre odbędzie
się 9 gnuln!a br., 0 godz. IO.JO,
w auli Uniwersytetu Łódzkiego,
łódt, ul. Buczka 21.

1lziś„.

NaJroznn.aiiszie objawy biuro
kracji są od długiego już czasu tarczą. do której - mn.iej
c::zy więoej celnie - strz.elają
najrozmaitsi nal&i satyrycy.
Mn&-:tvro KolU11T1bów, \vyl"Uszylo do kirainy pomysłów i
kcmcepcji. To. oo przywieźli
st.aimtąd pierwsi,
bawiło nas
swoją pomysłowością i od<wagą. Ale dzisiaj tema tyka ta acz.kolwiek wdąż akłrualna zacizyna nas już nużyć. Ergo,
abv nie stać się schematem,
potrr.cbuje ona (mówiąc języ
k'.em kulinarnym) coraz <>st.rz.ejs.z;ych smaczików i przypraw.
Wzięli to pod uwagę GOZICla
wa i St.ęp;e1\, op~acowują·c
ewoją „Sprawę Kowa1s.Jciego".
Dość wątłą akcję
widowiska
- zasadniczą &prawe Kowalskiego - podmurowali i uroz-

Jak trud.Tle i s'komplilkowa
ne s;;i problemy rzemiosła i
jego droga do uaktywnienia
oraz rozszerzenia produkcji
usług,
świadczy
najlepiej
fakt, że uchwała w sprawie
oceny sytuacji rzemiosła łódrzlkiego dy~kutow.ana na po_
sied~eiruiiu Prezydium Rady
Narodowej
zajęła
zamiast
plan<Ywanych 30 milllut pr.awie dwie godzimy.
Bcdaj dwa tygodnie temu
delegaci rzemiosła przedstawili reprezentantom wJadzy
terenowej swoje pootulaty i
życzenia. które obecnie ujęt o w k on k r.,,cue
-'- ramy uc h wa·
1 w na3'drobn1'e1·. ł Y niema
szych szczegółach. Komisja,
która opracowy\vała proiekt
uchwały
usunęła
wszelkie
kwestie sporne i zaproponowaba wniioski zadO<WaJające
obie strony.
Wydaje się, że uwzglęclinio
no w nich z jednej strony

dności
o usługi

maicili też różnymi intermediami i wstawkami. Je<lna.h-ż.e
t.o, co miaJ:o za.s.aóniczo podcią!!Tląć sztukę. w wielu wypadka0h 21wrócilo się rac.rej
prz;eciwko niej. I to nie tylko
dlate~o. że owe dodat!ki rwbijają tok a1kcji. Zadecydowała tu jeśli chodzi o łó:izc(ą
Estradę Satyryczną spra:wa
samego wyk<l'n·am.ia, które n:e
bylo najlepsze.
Kierownictwo Estrady, w
sluszmej intencji uro;,maicania
spektaklu, doangażowało mnó-

stwo nowych aik:toców, specjalny :z;esp5l wokalny, tainecz
ny i muzycz;ny. Powstała ,.,,;ęc
do.syć rozbudowatna
machina,
przy czym nie WS1ZY15-tkie jej
trybki - a przede wszyBtbk:im
te nowe - dz;iaJ.al,y jedinaikowo precyzy.}nie.
Z wykonawców podobali silę:
J. Stępowski (Stclan Kowalski). J. Andrzejewska (Lucyna), E. Nowowiejski (dyrektOT
Sporysz), S. Bertik (n<iczelinik
Nowicki). R. Mai!"ten (moll1ter),
E. Ja.rCGzyńska (kob:eta I). Po
zo&taJi nie zawsze - jak to
sie mó\'l':i - „stainęli n.a po.Z:omie". Nie wykorzysta1110 wieilu
sytuacji, nie wydobyto pointy
niektórych napra'W1dę dobrych
piosenek.
Tak więc osta.ttni pro,giram
Estra<liy SatyryCZ1J1ej (aicrzikolwiek część publiczności bawi
się dobrz,e) w porówmaniu
z
poprziedrnjmi jest pewnego rodza ju regresją linii I"OZWQj<>wej tego teatrzyku.
Czekamy na następny program: lepszy. Na program, w
któ1ym Estrada SatyryC'Zl1a zgodnie ze SV.'O'm zgloże111'.enl
- \\"róct do mniejszych form
satyrycmych.
Na pro.gram,
poruszający
problemy znacznie aktualn'.ejsee (a jest ich
w tei chwili cale mnó.stwo)!
aniżeli te,
które w S1Wojej
„Spraiwic Kowats.kliego" powtarzają Gooxiawa i Stę,pień.
M. J.

....

___, __________

Komunikat
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Wydział Pro1la.gandy KL
PZPR zawiadamia aktyw
partyjny i bezpartyjnych
nraz zainteresowanych, że
organizuje w dniu 29 listopada. br. o godz. 16.00 w sali
Międzywo,jewódzkiej Szkoły

~

Partyjnej, Al. Kościuszki 65,
wiecZÓr pytań i odpowiedzi \
i aktualnych zagadnień do- ł
tyczących sytuacji gospo-l
da.rc:1.ej Polski. Odpowiedzi
udidela.ć
będzie
minister
Lesz, z-ca przew. PKPG.

!

~

..........""......................................""""

Marian B1ellcki

miasta,

jeżeli chodzi
i produkcję rękodzie
la, z drugej dano konkretną
możnosc rozwoju rzemiosła
i uchylenia tych wszystkich
przeszkód, które dotychcms
ten rozwój ham01Waly.

.Takie
są
najważniejsze
punkty
uchwalonej
przez
Prezydi1um RN uohwały dotyczącej rzem:iiooła n.a teren le

m.

Łodzi?

MASZYNY

DLA RZEMIESLNIKOW
Jediną
z najważniejszych
spraw J'est kwestia matzyn,
które znajdu3·ą się w ~a""""'
dainil\J
przemysłu terenowego. a które nie są należyc'e
wykorzystywane. Pre,zydiurn
Rady wystąpi do Ministerstwa Przemysłu Drobnego
i Rzemiosła, by zezwoliło na
sprzedaż tych maszYD nemieślnikom.

1)

Pierwszy dzień w Budapeszcie
Nie prowadzllem h'ch notatek ani systematycznie, ani porządnie - pisze
w „Po prostu•: Marian Bielicki. - W miejsce pustych stroniczek w notesie
trzeba wstawlc strzępy zapisltów, nabazgranych na luźnych kartt<ach. wszystko
to są tyllt<> fragmenty - rewolucja na Wr,grzech była tak burzliwa, tak wszechstronna, że trudno jednemu obserwato rowl ogarnąć całość wydarze1\. Zostara
ona jak niemowlę przez matkę dzieciobójczynię - zduszona zanim rozkwitły jej pierwsze kwiaty. Tym trud niej było się zorientować we wszystkich
jej zjawiskach - zarówno tych, lttóre w hlstorl<; rewolucyjnych walk ludzko
ścl Wpisane zostaną
po wsze czasy złotymi zgłoskami, jak I tych, które rzucając tu I ówdzie
cleń na rew,olucję
n I c decydowały ani o jej charakterze,
ani o .Jej przebiegu.
Notatl<I, które oddaje do druku nic są zamkniętą. ukształtowaną w ostateczneJ
redakcji cl"ło,cil\. Są - i tak niech je traktują czytelnicy - strzępami osobistych o_b•erwac,li, rozmów, wrażeń czlo wieka, który spędzll w tragicznym t bohaterskim BuC:apeszcie 16 dni. Są one odbiciem przeżyć, doznań i bolesnych
rozmySlau, któryclt t.ragedia wegtersk.Jej rewolucji nie poskąpiła chyba nikomu.
run<>l-Ot przebija się przez grubą
war.siwe: ch·nur. W oodaJi za
ftZJlfl\
zasłoną
v..oilg-.i>inej mgły,
zamaui.ne ko·:t·tury budynkmv. Pod
nami c<>raz bl!?.ej brudna zieleń lotniska., przcd~ta krechami p·1sów star
fowych. .J~tcśiny w Bud1pes-r,~fo.
Rok - 1956. Mie-siąc - paźd?Ji<'ll'Jillt.
Dzleri - Z6. {ii)(I'XiJla - druga po P-Oludniu.
Pilot J:>()(iprawama, maszynę przed
gm.ach portu l-0tniczeg-0. Teraz widać już e"l"UPkę ludzi zel:>ranych obok
bt·'utr.e;ro autobusu. Ten bł~ldt wyłania. fiię ~p<>d
gęst.o
za.wiesz-011ych
biał.Vch fla.g z czerwonym °kr;:<Vżcm.
I od razu innej wymowy nabierają
ułoż<>ne w samol-0-cie
skrzynie z Jekami I ko.szyc~ki ze starannie z1pakowaną krwią. Budapemt walC'Zą.
cy, <>cle-ka.Ja.cy krwią od trzech dni
- czeka na tę P'(tmoc.
Wyslta.kujemy z Romanem z 'Zimneg1> (leld nie znoszą oieph) wnę
trza ma.szyny w mglisty, de~ezowy
chlód. Kilka dziewcząt i mężczyzn z
opaskaml rzer'\ll>onego krzyża na rę
kawach wila na.s ~kla,9kami - wid<>cznk są.dZą •. że to my J>rzywieźliś
my lekarstwa.. N:itYchtni.ast 'llre 57 tą
zaczynaj!\ odb1erac skrzynki i Jado·wać je do a.utobusu.

S

Gdz!eś

w -O·dda.li klaska.ją

str7lały.

z ~em wJeildża n.a lotnisko

cięż-

.

Nowe perspektywy rozwo1owe dla rzemiosła

niej

„Wydaje mJ się, że W\varz:vsze piszący artykuły na
ten temat nie mają jakieg-0kolwiek r0'7.e-znan1a. ustosunkowują~ slę tak źle do dyrek
torów, jak gdyby oni byli ja.kimiś
wielkimi
magnatami ..." - pis?..e do nas jooen
z łódzkich
dyrekl<»"ów. ob.
Koeiotkiewicz. Staje on w obronie sanwch<>dów dyrekt1>r
skich. uważając, że przyznanfo dyrektorom zamiast samocbooów - spec,ialnych fun
dusrow na komunikację o.sobistą, knyw.dTHoby tych pra
COWników, którey nie będąc
dyrektorami, dotąd korzystali jednak z ~amoch<>d.u służ
bowego.

- rozwiązane

ki C2<Jolg. Zza drugiego węgla budynku wysuwa si~ pan<ierka. żołnierze
w hełmach z czerw-oną 1rwiazdą wyskalrują niemal w biegu i tr7.ymając
irot-owe d·o strzału peemy hier,iem
otaczają. samolot.
Twarze żołnlc1?t'
p0>krywa nalot pyłu, f.'l)l'lfo oblepiając
nioogol<>ne polic'llki. Coś, co ma śli
skie łapy, &o:ska mnie za serce. Dlaczego ten żołnierz kiernje lufę wła
śnie w moją stronę? Oficer w skórzanej kurtce zeskakuje z ~lgu,
p-oc!chodzi do grupki wyslral"'7iC>!lvch
ludZii, ua.d którą góru.ie błękitna
czapka oficera węgierskiej służby
bezpieczeństwa i wyjaśnia, że przyjechali celem zabezpieczenia samol<1tu. „Pauiatno?" Twarze lud?lj mówiących
niezrozumiałym
językiem
teżej~. Tylko ktoś kiwa głową potakująco.

Patrzę na twarze żołnierzy ra&ieckiclt. Znać na ruch nie tylko zmę
czenie, cięŻ31l' dni spęd'Zonych w warunka.ch bojowych, w ogniu. W sp ojrzeniach czai się niepewność, skrę
powanie, coś C<> mówi, że nie czują
1>ię d0ob-.ze w tej roli,
w JaJt!cj stlę
znaleźli.
To zresztą nic tylko moje
wrażenie. Roma.n ooczuł w tak eamo: i tę foh niepewność i tę stężałą,
rnilczą,cą niechęć gromadki Węgrów.
Swoją droga, bałagan na tym. opustoszałym,
wYmarlYm od kilku din~
lo~n.isku mus.i być spory, skoro ni'kt
0

nie pyta nas o patSZporty. A m~ t.o
dJa,tego, że ms-eyscy 21ajęei s·ą przyśpieszeniem wyla.dunJm leków?
W
każdym
bądź
raizie nami nikt się
specjalnie nie int'cresu,ie. Ktoś z delegacji technicznej wracającej do
kraju naszym samofotem pyta ze
zdumieniem: „P-0 coście tu przyjechali? Przecież w Bu-dapeszcie wojna, lepiej wracajcie". Szofer na.sriej
amba-sady d<i·daje: „ \'Vszędzie strzelają. Do miasta jedzie się przez t.-zy
linie ognia". Jakby na pll'}laroie jego słów gdzieś z prawa i z lewa klaska.ją wystrzaJy karabinowe. „Kidometr stąd - wyjaśnia ktoś - jest
już linia <>brony powstańców".
Nie bardz,o to w~·1Stko potratię
sobie wytłumaczyć. Wypus-i.czono nas
z Warszawy w przeświadczeniu, że
w Budapeszcie zapa.nowuje spokój.
A tu, zanim wjechaliśmy do Budapesztu, słyszymy o wojnie, o linia.eh
ognia. słyszymy odgl-Oisy wyslrzałów. E. 0o:iciąga mnie na bok tam,
gdzie &to-i młoda kobieta w gra.natowym płaszoC!Zu, spod którego ~era
rąbek białego fartucha. Ko-bieła cicho, ale z ni.eukr.vwanym żarem mówi do E. oczami wska.znjąc na mnie.
- .Jesteś dzienn.ikarzem - tłuma
czy E . Nie wolno ci plsać nieprawdy. To kłamstwo. że w mieście
walczą faszyści i kontrrewolucjoniś
ci. Walczymy ... - przerywam E. pytaniem C2Y dokładnie przekazuje si<>
wa. kobiety. Na9tępu.ie król.ka wymiana 2ldań i E. l)Dwtar.ia. z naciskiem: - WaJczymy, nasz naroo walczy
o prawdziwą dem-0-krację. o
prawdriwy socja.lizm, o woln~ć i
nier.o-dleg?<>ść. Przek11'nasz E.ię o tym.
Nasze hasla są tak.le same, jale hasła., które gl<>5il wasz n.a.ród. Tylko,
że u nas ...
E. urywa w ~l mania.. Kobieta jak się r.-5źniej d·owieo:J',;ia.l:mi - lekarz, wsiada d·o auto'>usu OzeTWO!lte&"<> Krzyża.. Na. n.a.s czek.a eza.ma li·

muzyna

drzie opiiniować się wnlos•ki
indywidualnych rzemieślni
ków o uchylenie przymusowych
zarządów
pańshw
wych nad ich zakładami w
przypadku st'7vierd:zen:ia., że
maszyny i urządzenia w tych
zakładach
nie są należycie
wykorzystane.
Ponieważ w
tym p\.IJ11..l{cie mogą zachod'Z;Ć
kwestie sporne na wniosek kierownika Łódz:k.ee:o
Z3rządu Handlu powoła się
komisję,
w
której zasiądą
róv.nnież przed.s·tawiciele Izby
R?:emieślnicze.i celem ostatecznego decydowania.
ZGODNIE Z POTRZEBAMI

RYNKU
Posrezególne resorty Prezydium, a więc Łódzki Zarząd
H3ll1dlu i Przemysłu
udzielać
będą
w najbli:i:s7,ej przyszłości pomocy rze
miosłu
przez nntchamia.nie
w J,cdzi indyw!dualnych 7.akładów (w pierwszym rzed:zie mowa tu o piekarni.ach
i zakłedach rzeźn!czo-wędJ1n.iarskich)
według
aktualnych potrzeb r:vnku. Starani.a idą w tym kierunku. by
za peWITT.ić n(YWopows taj.a cvm
czy
uruchamianym zakła
dom możliwi.e j.a.k najlep1S1Ze
zaopatrzenie SUJrOw<:<>we.
Rozstrzygnięt·a została

rów

n1!eż
bardzo
mieśl•niików

palaca dla rzesprawa ka.ucji
za butle tlenowe. Jak wiadomo, płacili oni bardzo wysoką kaucję (2.800 zł). Prez.v
dium RN wystąpi do odpowiedniego
ministerstwa o
znaczine obniżenie wysokości
tej kauc.i i.
Odjpowiedni wniosek wyśle się dQ MHW o umożliwie
nie sprzedaży artykułów w

sklepach

detalicznych przez
bez ograniC'Zeń ter
minowych
oraiz udostępni
się rzemieślnikom na.byWanie w J)OSU7-ególnych hurtowniach pewnych surowców,
którymi dysponuje władza te
renowa.
W Mmaoh istniejących mo
żHwości
Prezydil\JITl dołoży
sta.rań. by węgiel i koks przy
dzielany zakła<lQlffi rzemieśl
niczym do produkcji był mo
żliiwie
na.ileoszej
jakości
(wYsoko kaloryczmy).
rzemiosło

I

LOKALE
W NOWYCH DOMACH
Oddizielny rozdzi.ał uchwa
ły to sprawy finanrowe. Zbę

ambasady

z

łopocąc!\

nad

błotnikiem biało-czerwoną chorągiew
ką. Rusza.my za autohusem.
W samochodzie nikt nie 007,ywa się &ło

wem.

Skręca.my w lewo. PMled nami szosa d<> Budapesztu. I od razu mem.a.I
J>(l'5terunek radziecki. N a skraju StZOsy sta.nowlska dwóch dział, kilka
głlliazd cekaemów. Ż.Ołniene przylepieni do celowników. Na drogę wy-chodzi 0oficer z peemem zawieszonym
na szyi i kilku rołnierzy z bronią
g1>tową do strza~u. Z polskiej ambasady? Spojrzeniem omiata. pa.s~
limuzyny. Można jech~.
Półtora kilometra dalej, na ~
źow.aniu dwóch szos grupa lud'Zi gestami rąk zal.rzymuje samoch6d. Ki1-

ku w tej grupie ma karabiny. Wszyscy rozetki o ba.rwach narodowych
w kla.pach ...To oni" - mówi szofer i hamuje. Gnrpa na szosie otacza sam-ochód. ChWYtam Jedno
z trz.ech znanych mi słów węgier
sldch „lengyel". Potem d1>piero dostirzega.m twarze przy jaźnie uśm:ie<ih
nięte,
ktoś
przez otwartą szybę
chwyta za rękę szofera, żegnają nas
wołania. które tłumaczy S.: .,Polacy
przyjaciele", „ Bracia Polacy".
I tak jest jes.'liCZe parę razv na
szos.ie, zanim samochód wjewża w
uliezkl
robotniczego() pned.mieścia.
Zaczynają tsię długie mury, za którymi zamarły w bezruchu fabryki,
male domki, przed kfórymi p-0jedynczy mieszkańcy stoją gotolW'i do ukrycia się w każdej chwili. Ooś niesamowitego wisi w powietrzu: nie
umiem tego jesz.cze określić - atmosfera gr<l'lly, lęku, nie-naw.iści, czy
~a.czy?

Pod murami fabryki gęsiego pri.echo-d-z;i grUiJ>a ludzi. Każdy d:Ewiga
pod pachą bochenek chleba.. Buchają
odgło.sy
wystrzilów. Ludzie z
chlebem )lrzyciskają-c się do muru
tak, te 'lidzierajq ramionami czerwień cegiel, przyśpietSZa.ją kro~u. Jakaś kobieta <>twicra usta w niedosłyszalnym knyku wolają.e dziecko ja.le W5a;ysf1kie dzieci niesforne, nieświad<>me tego co się wokół nie!:O
rozgeywa.. Za okra.towa.M. 1.-&ml\ fa.-

dne jest tutaj omawianie w
szczegółach
poszczególnych
punktów, gdyż są one ogólnie znane.
Wystąpi się do
Ministerstwa Finansów o jak
najrychlejsze przysłanie za•
rządzeń
wykonawczych do
podjętych przez rząd uchwał
w sprawie unormowalliia i
zmian z.arządzeń fiskalnych
w stosunku do rzemieślni
ków.
Rzemiosło może oczekiwać
już w niedług'.m cza•ie przy
działów
lokali użytkowych

w

nowym
budownlctwie,
Prezydium zoł>owią
zało się
przydzielić
odpowiedni lokal w centrum Ło
dzi na sklep wzorcowy dla
równ;eż

rzemiosła

przez siebie punktów u•lugo
wych i odd2ł do dyspO'Z_ycji
rzemiooła
te lokale. które
państwu
przynoszą def:cyt,
lub
które uważa za zbę
dne.
Z drugiej strony Izba Rze
dążyć będlzie do
zwiększenia ilości uczniów w
za.klad2oh
rzemieśJ.niczych
oraz do postawienia na wyt
s.zym ~omie kwalifikacji
m wooowych rzemieśLn i1ków.
mieślnicz.a

POGOTOWIA

RZEMIESL-

NICZE
IX>

końca czerwca przyszrQku Izba uruchom! na
terenie naszego miasta pogotowia rzemieślnicze instalatorsko-clektrycme,
garowe, wodno-kanalizacyjne i w
innych
bra.11żach,
mające

łego

świa<lczyć

nagłe

usługi,

szczególnie

w
godzinach
wiearorn~h. Przewiduje się
również. że w przyszłym roku z:organirowana
zostanie
w łAdzi wystawa wyrobów
rzemieślniczych.

Ta ważna i mająca wielkie znaczenie dla łódzkiego
rzemiosła uchwała odniesie
tyl'ko v.rtedy pożądany skutek, jeżeli w jej reali.zacji
wezmą udział zai111teresowane re~orty Prezydium w ści
słej współpracy z Izbą Rzemieślniczą i cechami.
ZB. SKB.

bryki widać w;broj-O'llych ludzi. E.,
który na lotnisku z.dążył już porozumieć się ze
swymi rodakami. wyjaśnia,

że

to s.ą, właśnie 11•orws!ańcy•

robotnicy, którzy strzegą fabryk.
Zataczamy wielki luk. Na jednym
z posterunków powstańczych JXl'Mld7<>no nam na!Qżyć dr<>gi, by objechać rejon ulicy Ullei.
gdzie toczą
się zaci~e walki mię-d-zv liczną grupą
:W·lnlerzy węgiarski-ch zajmują
cych koszary, a oble-ga,iącvmi ich
pancernymi zgrupowani.ami radzieckimi.

Jedziemy przez mia-;to o.i:-łuchle
z bólu. przez miasto jak szachownica pocięte liniami odgraniczającymi
zasięg p<115iadania walc7ącyeh stron,
przez miasto. w którym toczy się
wo;na. Dopiero teraz zaczvnam sobie z tego zdawać w pełni sprawę,
ch<H'i jesu7e nie wtrafię 2lnaleźć wy-tłumaczenia svfuacji.
Z okiPn i bal!conów zwisają nabrzmialc wi11rocią jesienr.ej mgły
sztandary. Bial<>-zie!ono-czcrwone
czarne. Barwy narodu i barwa. żal.o
by. Symbol wolności i s)'mh"'I śmier
ci, któl'1\ t.-zeba było -okup·ić prawo
do wolności. Poprzez nieregularne
dziury w sztandarach o barwach naroilowych. ~id-,ć czen1 najbli7.sizej
żal0>bnej flagi.
Tam, gd'tie d~ś w
sztandarach zieje otwór - przoo ~
ru dnia.mi był jesznc herb. Dlaczeg-0 ludzie g-0 WYcię!i?
Wiem, że oop.1>w:ooź na to pyta.·
nie zna.Jdę jutr-0 lub p0jutrze. Ale
muszę
niech będzie niepełna.
szczątkowa. odpowie.dź 7'Daleźć od
razu. Brzmi ona. okrutnie, ale nie
wolno jej w sobie z.dusić. ów wYcięt.y herb to symbol państwa..
które nie było państwem w-0ln-0ści
i lud7lkie!!'<> szczęścia,
choć te cele
leżały u źród!'l jego narodzin.
Nie
znam szczegółów, nie potrafię dać
jeszeze pełnej analizy minionego 10
czy 12-lecia na Wę:rrzech, ale, wiem,
że było ono okrutne, że szalał
sf.aJjnowski ten-or łamiący lud!llkie
myśli i tsen:a, że wolno3ć zamieni.
no tu w niewolę, prawd~ w obłudę
i fałsz, najszlaehetniejsrzą idM: de~
no, brukam<> krwią, usiłując 1rau.sem
ukryć zbrodnie.

»ZIENNIK

„

łódzkiego.

Zobow:ąże się Łódzki Zw.
S-pQłdzielni Pracy, by w na3bliższym
cz.a.sie
dokładnie
przeanalizował
potrzeby i
rentown<l<Ść
prowadzonych

"t

(d.

ŁODZKI

c.

n.)

nr 285 C3120) I

Nonsensy metrylia ne
w

urzędach

Młody lekarz Karol Zawa
dzki zgłosił się do Urzę<lu

Sta;nu Cywilnego po metrykę. Jakież b.v lo jego zdziwien !e, e:d:v otrzymał ją na nazwisko rodowe matki, bez
nazwIBka ojca. W~·tJumaczo
no mu, że stało się ta.k na
skutek
braku adnotacji w
dokumentach
metrykaln;vch
o uznaniu go przez ojca,
Urząd Stanu Cywilnego prze
jął tysiące takich akt i wydaje obecnie odpisy metryk
na nazwisko matki z pominięciem ojca.
KOMU TO POTRZEBNE?
25-letnia kobieta wychodzi
po raz drugi za mąż. Po rozwodzie wróciła do nazwiska
panieńskiego.
Swemu
przyszłemu drugiemu mężo
wi powiedziała. że jest rOtZwiedziona, lecz prosiła go,
by nie wspominał "O tym nikomu, gdyż może to zaważyć n.a ich wspólnym szczę
ściu.

W Urzędzie Stanu Cywi·l nego przykra niespodzianka:
na akcie małżeństwa w rubryce ,,stan cywilny" napisano: rozwiedziona. Po co,
komu to potrzebne? - zapytuje kobieta. Czy po to, żeby
upodobnić akty mat:i;eństwa
do dawnych akt pa?afialnych?

NIE MOŻNA WYJSC ZA
ZA MĄŻ ..•

Inny przykład. 45-letnia
Teresa Kowalcz:1•k je.st wdo'\\."ą i chce wy .iść powtórnie
za mąż. Lecz okazuje się, że
to nie takie proste. W akcie
zgonu męża Urząd Starnu
Cywilnego zaznaczył, że Leon Kowalczyk pozostawił
żonę Teresę Kowalczyk. Nie
stety. n.ie wpisano jej nazwiska rodowego Wolnial<.
.Jak więc
samość, w
małżeństwa

udowodnić toriże a.kt
z~inął podczas

dodatku,

wojny? Powstaje pa;redokpytan :e: czv Teresa
Kowalczyk to właśnie ona,
posiaóająca metrykę urodze
~lne

stanu cywilnego

nia na nazwisko Teresy Wol
n iak. Sytuacja bez wyjścia.
.„ALE MOŻNA

nych, dowiedziaił.am gjię w cza
sie rounowy w Urz.ędzie Sta
nu Cywilnego Łódź - Sród-

POPEŁNIC

m 1 eście.

BIGAMIĘ

Wniosek był ja&ly: usuanomalia i nonsensy, ja
kic wkradły się do przepisów ! zarządzeń regulujących
wystawianie rozmaitych akt
w urzędach sta.nu cywilnego.
Chodzi przede wsrzystkim o:
9111 czysty akit metrykalny dla
dziecka, określający aktualną sytuację rodzinną bez zbę
dny~h i niepotrzebnych adno
tacji,
li zale~aliizowanie akt parafialnych, które dotyczą fa'knąć

Teresa Kowalczyk nie mo
że zawrzeć małżeństwa, natomiast Kazimierz Dobrzyń
ski może popełi!lić (i popeł
nił) bigamię. W jaki sposób?
Otóż
ożenil
się w roku
1952 w Ozorkowie. W roku
1953 rozwiódł się. w roku
1954 ożenił się w Łodzi powtórnie. W tym roku na mo
cy aktu rozwodowego z pie:-wszego
małżeństwa ożenił
się bezprawnie po raz trze-

Było to możliwe
że na przedlożonym

dlatego,
do ślu
bn Odpisie aktu urotlzenia
brak było adnotacji o drugim małżeństwie. Ostatnio
niestety, adnotacji tych m~
stosuje się , zgodnie zresztą
z nowym prawem o aktach
stanu cywilnego.

kina

pod zarząd miasta?

SR.ODA, 28 LISTOPADA
15.10 SpraWQZdanie z tgrzys.k

Olimpijskich. 15.30 Audycja Olla
dzieci
feta".
kowy
p. d.

sta.rmych „Blękitna szta16.10 (Ł) Koncert roz~yw
w wyk. orkiestry LRPR

Henryka Debicha - Danuta Debochowa - soprar.i, Janu1SZ Duński - tenor, Tadeusx
Dobrzyński. i Edwa-!'d Przyłąciki
- 2 fortepiany. 16.45 Audycja
historyczna. 17.00 Spra1wolJClan'e
z Igrzysk Olimpijs.kk:-h. 17.30
Melodie QpeJ:etkowe. 17.40 Lódz
ki dzjennik rad 'owy. 17.50 (Ł)
Konoort O!'kiestry mandolinistów LRPR p. <l:..Edwaroa Ciuk-

Wolska

W Lodzi nie zbudowano
wojnie na.wet jednego
nowego kina., a ilość ;stnie-

Helena

związek

małżeński

zawarła

jących
sn;yć o

z Zyg-

należałoby

p&więk

20 do 30 n-owych.

Wiadomo i to, że prawie
każdej dzielnicy Łodzi w
mniej.szym lub wi~lllsU/m
stopniu rozwija się nowe
budownictwo mieszkaniowe.
Szlkoda, że nie ma do tej pory nowych bloków na robotniczym Widzewie. A przecież obecny stan
domów w
tej dzielnicy, jak i ilość i

w

wielkość

znajdujących

zakładów

przemysłowych

się

uchyba do tego,
by ojcowie miasta spojrzeli
na Widzew bardziej trosklipoważniają

wym okiem.
0 sprawach tych mówiono m. in. na posiedzeniu prezydium Dzielnicowego Komitetu F rontu NarodowegoWidzew, na którym obecni
byli przewodniczący DRN i
se·kretarz KD PZPR.

obywatele radni'·
(L)

PZPR -

„Więcej i:nicja.tyvry
reoc.rtaż. 18.18

Reportaż Henr~:ka Srriolagi
pt. ..Komin:airz". 18.30 Muzyka
i aktualno:ki. 18.55 Audycja z
cyk.lu: „Wieazoryn,!{i" pt. „Jeden wiec7ór i trzy wsie". 19.45
Pieśni
Ra-la. 20.23 Krotnika
sportowa . 20.40 Albańs.ka muzyka loo>owa. 21.00 Kon~ choipin~ki.
21.30 ..Tubnym glo.~em
o s;nwwach młodzieży". 21.55
Gm ark„ taneczna p. d. J. Caj-

me:-a..,
TELEWIZJA
Godz. 19.00

wizyjne.

Int~izac:ja

„Najsrozęś1ri~zy
świeoie".
Film

.. Za wami

4

pójdą

Baranowski. Zaproponował on, aby na w:vsokich strychach bloków na
Stokach urządzić mieszkania.. W ten sposób mo?:na
tam ·wygospodarować kilkadziesią.t izb niewielkim kosz
tern
drobnego
remontu.
MZBM-Widzew urządził już
t.am w ten spo.sób dla swoich pracowników dwa mieszkania przy ul. Szczytowej,
by było, aby tą
zainteresowały się i

Dobrze

Aktualn<JŚC'i

teles.muki pt.

człow'dc
niiprod. polskiej
in.ni".

DZIE.~IK ŁODZK.I

,,w<l.ov..na-'Y(iec'',
• wpisywanie w każdym wy
padku w .akcie małż-eństwa
r.azwis.ka rockrlll·ego dla kobiet zawierających małżeń
stwo powtórnie (nip. Sabina
Kowalczyk z Mikulskich) t
pod:awanie w akcie małżeń
s•twa dokładnego miejsca zamieszl.t.ania nowożeńców
świ10:dków.
Należaloby też przy
17..ądzaniu aktu zgonu
sywać w rubryce ,,kogo

spo-

wpizmar
ły pozostawił" nazwi1S1kc.
rodowe żony zmadego, lllP
Krystyna
Wit.kows.k.a \Jl'Qdzona Stasiak.
Uz.n~nie dziecka czy uprawnienie jako „dziecko z mał
żeństw.a" w każdym wypadku win.no pocią.gnąć 7,a sOO'zmianę
nazwiska -d ziecka
bez względu na datę zawa.rcia małżeństwa przez rodzi ców, czy datę U'Zlnania dziecka za własne.
Pożądane byłoby rów!lk:l
rrolegali1ZOwanie aiktów chl"2ltu
znajdujących się w księgach
parafialnych, które został)
przekazame w r. 1946 do urnędów
stanu
cywilnego
Tymbalt"dzie}, że spoirządl2'Ja
n o je w księga.eh urodizeń, a
nie w księgach osób nawi:óconych i traktowano pl'7Jed.tem jako akity urodzenia.

!

nych" na Widzewie. W dziel
nicy tej zakwalifikowano do
rozbiórki 51 budynków zamieszkałych przez 187 rodzin.

sprawą

inne

m 285 {3120)

zakłady

A

pracy.
Bieclrzyński

Korespondent

!

ków wszystkich okręgowych
zarządów kin w P-0.Jsce.
PrQjekt pierws7y
zaleca.
j~k najszyhs-ze Vl'JM'<m:adize:
me nowych _fQrm. organ~rracyJ
nych, drugi zas uwaza, że
proces ten . musi być I'O>Zlożo
ny na. dluzsze eta.py (rok,
dwa) telem przygotowania.
pra-cowników i kierowników
kin do irh nowej odpowiedzialne,l pracy.
Pracownicy k,fn
&!><>wiedzieli się pneoi"\\<:ko
wprowad·zeniu zbyt nagłych
zmian, czyli za projektem
OZK. przy czym zaznaezon-o, że nie jest on idealny.
Di> teir-o czasu Okręgowy
Zarzą.d Kin z~ za.równo kinami miejskimi jak i
wi-ejskimi.
MJejsklie byly
rent-0wne, w:i~.iskie deficytowe: c-zyli inaczej kina miejskie pracowały ~to na.
wiejskie.
Jeśli teraa: kina. Jód>z;ltie
stanowić
będą
zamkniętą
dla. siebie całość gospodarc~. kt-0 w takim razie pokrywać
~e
niedobory
kin ~ieJskich (ruchom.vch,
p6lruchornyoh, obJWZJd.owych)?
Więc
zlikwidować je?
Nie,
nie moona za'(X"repaśc.ić teg-o, eo budowano w ciągu
wielu lat.
Nad sprawą ią dyskut-Oiwa
no też bardzo gorą-00. W:,i.tpliwości budził również przy
szły
los Centra.Ii Wynajmu
FHmów Oll'a.z warsztatów repera.cy,jnych.
Zebrani
uwaia.ją.e,
że
&praw takich nie mo1lna zaJatwić na poczekaniu, 1>05ta
nowili i tym ra11;em wył0<nić
komisję, złoioną z przedstawicieli
pracowników
kin
wiejskich i mlejsklich, tud'Z.ież faehow~ów i repo..-ezentantów wydzialÓ\'V kultury.
którzy opra<'"u.iP i skonkł'eiy
zują
oclJ>ll'Wiednie wni<ls'k.i,
celem przeka.-i:ania ich Ministerstwu K11lt11rY.
M. ł

l

___, ............_......_...

Znów o 50 mln. pasa.ie rów więceJ
Kość niezgody między pasa.żerami a konduktora.ml
'l'ł'adycyin.a „Barburka" u .•• tramwajarzy

•

We~ w lokalu MPK
się konfuencja, na

Te postulaty zarówno licz·
nych petentów, jak i praC1>w
n!ków urzędów sta.nu cywilnego, winny być jak na.j~b
ciej rozpatrz.one przez nasze
władze usta.woda.wcze.
Wydaje się, że winna zająć się
tymi sprawami odpowiednia
komisja sejmowa, w której
nie może zabraknąć przedstawicieli najwięk.s:zych urzę
dów stanu cywiLnego w Pol- I
sce. Trzeba bowiem jark najszy.bciej unientć te przepisy,
które zamiast ułatwiać utrudniają życie.
WACŁAWA KASPRZAK

i1o5ć pasateTów wciąż V1-=a

Np. p>0dczas gdy trzy lata temu mieliśmy w 1'Al<Di
55'7 w-017-6"•'. obecnie jest ich
551, zaś ilość pasażerów w
tsn1 masie zwięksŁyła się o
58 milionów.
Tego rodzaju sytuacja. stawia. przed wlad'U.~ru mia.st&
ora.z pn:ed min lsłerstw=i pil
nc "Udanie uzupełnienia. iloś
ciowego stanu ta.boru traimwaj-0'\'i•cg>e>, zaopat~ia ?Qd:dci<ego MPK w poh·zoon.c śl"Odłd
teclmi=ne oo 51'.ybkiego usuwania
usz.lwd:zeń.
Pracownicy MPK wysuwaj:p ll'ad adresem nieZll!yscyplinowa.nych pasa.żerów swoje
słuszne żale podkreślali Ofiarst .„

Udany wysł~p

Veikko Tyrvainena
W

przedstawieniu ,,EugeOniegi.na" w Operze
Łódzkiej, po śpiewak.u ruemieckim mów wystąpił gość
zagra.niezny. W ub. Ponieni'U.Sza

działek partię Leńskiego

konał

artysta

Opery Fińskiej
vainen.

wy

Narod<7\vej
Veikko Tyr-

Puibliezność przyjęla
co ten występ. Ujął o.n
kiclh miłośników opery
lwJit.urą
i doj-raa.J<>śdą

gocą
łódz
dużą
śpie

waczą oraiz czystym, ciepłym
tenorem lirycznym. Partia
Leńskiego wydaje się dobt"ZR
p~tosowana
do roz;woju
głosu Tyrvamena.
Pięknie

brznuący,

~

g61nie w górze. jasny i czysty głos Fina nieco ba:rdziej
matowy w śre<klicy, znalazł
dla siebie .specjalnie jakby
.stworzone waTunki w arii
poprwdrz.ającej

Nic dziwnego,
po

tej

pojedynek.
że puibli~r
domaeała

al['ii

się

bisu.
Arlysta

doja.ałym

i ak.tocem.

jest

nie

tylko

śpiewakiem, ~e
Postać Leński~o

p17Je1Pr01Wad121iił

kot'.sekwE!ll t-

nie aiktorsko i muzy=ie.
Orkiestrą dyrygował Wla<1-vsław Raczkowski. (W)

•

G

e4-

której pn:ctitawiciele oowawybra
nej rady r~iczej dys!tut.wali nad najp·ilmejszym:i zadaniami przedsiębiorstwa.
A więc q><raw.a tabon1 . .Jak
wynika 1t relac.ii kier-owniotw.a MPK, tabor kamw.aj-0wy majduje się obecnie w
nienaj'!eps.zym stanie. Do tego jest go c·nraz mniej, mimo
byla

że

zniesienie w akta<::h mal
żeństw wpisów: „kiaiwaler",
„panna", „rozwiedz:ioma (y)",

!

muntem
Michalskim jako
W tych warunkach pójś
wdowa. W Ur:zędzie Stanu
cie do kina na. lepszy film
Cywilnego wpisano do aktu
związime jcsi 7. lłoezeniem się
małżeństwa
nazwisko któprzy kar.;a>eh. W tych warun
re ostatnio nasila, tj. Wolska ł ka.eh zr-Odz.il się poką~ny hao
del biletami.
bez
naizwiska
rodowego.
Ot-o są m. In. sku~ki gos-ł
Przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka :i:. dr'llgiego
podarki CUK, który, nie roz
b11dowując
w Lodzi sieci
małżeństwa, nie mogła udokin, całą nadwyżkę, wygoswodnić swoją metryką,
że
podarowaną
p1-zeiz pos!ZJCzejej nazwisko rodowe brzmi
gólne kina brał do la.tania
Pietrzak.
deficytów Powstałych n.a od
cinku produkcji fibnów polDrugą przykrość miiała z
skich.
aiktem małżeństwa, gdy rozTak więc sprawa pc-zeka.poczęła sta.r ania o wizę wjazania kin w?aściwym teren<>
zdową do ZSRR. Wizę wstrzy
wym raidom narodowym jest
mano jej dlatego, że po zło
w J..odzi bal°d:h!> aktualna.
żeniu alktu małżeństwa i me
Interesują
się
nią przede
tryki, dokumenty róMiiły się
wszystkim pracownicy kin.
n.aZJWiSkami.
Fakt. że ki:na st.ać się ma.Ją
sa.m<Hl'Zlelnyml jl'<ln<>.stkami
g-o op?l]arczymi. drz.iałającymi
CO TRZEBA ROBIC?
na. zasadach
rent-O<wn~ci.
Wszystkie fakty, o których
s!wal"7..a J>rzc-d niani szerokie
powyżej napisałam, są praw
perspektywy.
cliziwe. Zmyślone są tylko ·ze
Przed kilkoma dnta.ml spr.i
21rorzumiałych p0wodów, sawa ta rmpa t.rywana. była
me nazwiska. O tych histoprzez prncownlków klłl z teriach i o wielu, wielu
renu wojewÓ>d'lAIWa, wczoraj
zaś -obradowali nad nią praC><>Wnicy kin 1007.lkich na. kon
ferencji,
zorganizowanej
przez Wydział Kultury.
Rou.patrywa.no dwa istnie:~ jące projekty: jeden (a:reda-

Celem częściowego choć
rozwiązania
trudności lokalowych, słuszną
koncepcję
"vvsunął
sekretairz
KD

szy. 18.10 (L)

małżeństwa,

•

po

~

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

admota<::ji na
aiktów
urod7'eń,
przedkładanych
w zw:ą:zJcu
z zamierz0111ym zawarciem

łódzkie

* •

*

JEDNA OSOBA KILKA
NAZWISK

,

"

dokonyv1J1an~

--------------Kiedy przejdą j'

Z~~ka.ne ~A STRYCHACH i=~~ei;:~~i~==~~

Ogolme wiadomo, ze sytuacja mieszkaniowa w Łodzi jest ciężka. Wiadomo
r?wn!eż, że szczególnie trag1czme
przedstawiają
się
warunki lokalowe w drewnianych domkach
familij-

aodipi·saah

ci.

IZBY mieszkalne
U

tów zgłoszeni.a pa.ez ojca urodzenia dziecka choć bra.k
jest fa.ktycr.nej 'adnotacji o
uznaniu. To umożliwi wyda
wanie metrY'k ne. na:z:w.isiko
ojca,

••
„Co dalej" ódzk· ego

tnaJą

ność

i eiętk:i trud s1u7.by fra.m
wajars'kie j, io<-ska~wa.li l na
kl, że mimo kT'zY9\'d, ,i<lkie w
mini>OnYm okresie
SJ)C'!k ly
J>TaCO'>\'ników MPK. nii::dy nie
Olłricili

ku

ni S\\'Ojec"o P-OSlerun

pt"ĄC:'f

Na.wi~-ając do sb.nu z ubie
g-łej
zimy, kic~ to oh5
a.
wozów trannvalO'\vych został:i.
Ha.na n& wła~·e siły w walce
ze śniegi-em i mrozem. a potem w okresie nnto~ - z
\\°V'dą

zalew.ająicą

cqWJJicy MPK

57.yny, pra-

zwruają

s·ę

z apelem do władz miej.skkh
i 1'10. a.by zabe7:\>Icczyly t<>q
tramwajowe p-oomas tcg&r::cz

nej zimy, aby d<J"Wrcy uprzą
ta.li Rlice ze śniegu a pra('<>wnicy kanalizacji pa.mh;tali o
nalc:iytym
czyszezenlu studz.ienek ściekowy<"h.

Wiele slusmiych uwaa paadresem tych l}M:i.i~
row, którzy ti>lerują chnligań
skie wyczvny w si<1sun1rn· do
kcmdukt<>rów i m-0t11=ie'Z>'Ch
MPK. Obceni na. nar!'dtie m<>
torniC11:Y i k<1-noduhtorki J>t"Z2·ta
C?.llli obunające pnykhdy p<>
bicia. pełniP, cycłJ sh1:Wę pra00'\'Vllllców MPK, du.ma.gają
cych się opb.ty = jaul;:. nAanewani& przei;tisów itp. SI\
też wyl)adki \t'a.ndalski go nl-

dł!> ll<!d

szeunia tllobUc ocient:.lC''jnych

przyst&nkach pn:cz r-.zucbwalonych chuliganów, na
co, ja.k dotąd, funlcc,jnn:irius:rn
MO 'Za mado '.nvracają uwa.gl.
Zabierający gł-os w dysku.s.ji
lr3Zllwa.Jarze
p<Jodkreśla.li,
iż
nie omacu to, żeby pr oowmcy MPK nie d-06trzegali win"Y także i wśród siebie. Ich
a.pel, z ja.kim =Ta::ają sic: d<>
n.a

sll'Ołeezeństwa. I MO o

p11m<lc

w oi>anowa.niu elementów chu

1igań&twa tn<Y anarchii ma na

celu za.początk-O'Wl!.nie współ
pracy tramwa.jat'zy łód-r.k.ich -,;
P115&żeram.i w kit'Ttrn ku p<>le;;>szenia warunków komunikacyjnych właśnie dl.a di>bca ca~
lego

społeczeństwa.

Aby położyć

dom, jakie stale

kres

nie'Zg!'-

wynikają mlę

chy pasa.v.era.m.i a. kon<l11kt4'ł"a
mi o 5 gr reszty z op·lat biletowych, now-owybrane kierow
ni'l'two MPK wysuwa. J;ropqzy
cję

zaokrąglenia

.qJ>ł:\.t

za

prze.ia?.dy do kwoty 20 i 50 !71"·
Problem ocn ?a bilety '~1aże
się zresztą także z rentowne§
Cit\ !>ł'ZCd.siębiorstwa.
Również
w tym roku, po
raz pierwszy po w-ojnie. zoba-

czymy na.w:ych tramwajarzv
w dniu 4 grudnia odzfanvch w
tradycyjne

czarne

mundury,

pracownicy MPK
ooohodzić będĄ ""Ta.z z g-órnik.ami swoje święto, tradycyjna „ Ba.rbul"kę".
Do siprnw porus'llOnych na.
na.radzie jeS'W'z~ 1Jl•11wrórimy.
K. WYRZ.

\V dniu tym

•
praeown1cy

łódzkiei Wytwórni Filmów Fabularnych
Narada ~nilków WYtwónni Filmów FabuJarinyC!h
w Łodzi, która odlbyła się w
początkach bm., 2J11a.1azła od
bicie w całej prasie polskiej
tak codziennej, jak i w C?Jasopismaoh.
Artykuł
Ireny
Merz, zamieszcrzony po na·ra
dzie w
„Trybunie Ludu",
·wywołał sprzeciw i ol>urizenie pr.aCO'Wlllików Wytwórni.
Jak już wielOłkrO'f.in.ie p11;;aliśmy, celem narady bylo pe
wne usamod:ziielnienie się od
„Zespołów Aiutorów Fillmowych", które w tej chwili
madą

monopol na

reali'Zlacię

fiJmów. Nat.omi.as•t WFF, Jako przedsiębiorstwo us>lugowe, w wykonywaniu swyeh
planów, a więc i zarobkach
pra.cawników,
uzal~iona
jest od pracy zespołów. PracoW!Ilicy WFF postawili więc
·wnl06€lk o lilkiwidację m..:inopolu na realnowaoie rumów
i urnożliiwreni~ Wytwómi również
realizacji na własną
rękę. Na zebraniu post<iw10no też 57..ereg za'17!Ultów niektórym realizatorom, S?..czególnie Aleksandrowi Fordowi.
Irena Mera, w
arty.kl\.lle
zamies'21CZOnY'ffi w „Trybunie Ludu" zairziucila pracownilkom WFF m. in- to, że
cechuje ioh nieVl·łaściwY stoS'UiTlElk do lud(l;i sztuki, do
twórców że dv&kutal!lci ,.dali się zv,;ieść demagogiC7lnym
frazesom niewłaściwie s>k.ierowanej · nieri·awiści, że
się n.amówlić na WYraą<hiatnie

dalij

krzY.w'd"·

Pracownicy

WFF skiero-o

wali do 1red.aiktora nacrrell!lego „Trybuny Ludu" list otwarty, (lko:pię obrzym.ał:a nareda.koja), w którym pro
testują
przeciwko stanowisk1.1 .i za.rzutom Ireny Merz,
jako niesprawied'liwym, nie
prawdziwym ;
kr.zywdzą
cym.

=

Podkrdtamy - piszą praco-w
nicy WFF że nie tylko nie
uchylamy sle <><I pełnienia usłuq
na rzecz zespołów twórczych, ale
lraktutemy tę naszą dzlalal.n-0ść
jako podstawową. Uważamy jednak. że ograniczenie naszel .;amodzlelności unczupla ronrlnlę

cle I wykorzvstanle naszych mo·
:l:Ilwo~ci J>!"Odukcyjnych i nara.ta
oas na straty.

Za dochód z imprezy
-mikroskopy
dla szkoły
ostatnio komitet rodzicielskJi s~lroły TPD nr 35 w Ło
dzi zorg<miziował udany poranek artystyczny, z kitórego
całkowity dochód
przeznaczony został na zakupienie
pomocy naukowych (m. in.
ośmiu
mikroskopów)
dla
szkolnego gabinetu fizyczmobiologicznego.
Wyikomawcami itnł)rezy by
li m. :iin. :zman i artyści scen
łódz;kieh,
J. Andrzejewska,
K. Koszela i W. Pilarsk:i,
któryeh d-i::ieci uczę.szczają
<io tej wła&l.ie szkol"Y-.
(ID)

Nie mamy

zumlaru „likwtdozespołów twórczych.
stona stan·owisku, te kddemu
wolno w Polsce Ludowe! popróbować swych sił w reallzacjl ltimów i w myśl tej zasady uważamy za słuszne przyznanie prawa do reallzaclt llłmów równie;:
Innym zespołom obok lstniej4ceqo przedsiębiorstwa „Zespoly
Autorów Filmowych".
wać"
jąc

••. Niewątpliwie ma Wytwóm a
powdne jeszcze zadania przed
sobl\ w dziedzinie obnltanla kosz
tów ~lasnych, ale jedno jest pewne, ze w obecnym uldadzle rt.z·
czy nie V.1ytwórnla ma decydu·
Jącv wpływ
na obniżenie kosz·
tów produkcll, bo nie Wyt"ór·
nla, a :zespoły twórcze względ
nie realilalon:v decyduja o wiei·
kości i rodzajach dekoracji, k()stlumów, rekwizytów, o wvborzn
mLetsc plenerowych Hp.„, Nie ot\
Wytwórni., a od realizatorów Zd•
letv, czy poszczeqóloe uiec!a 1
scenv powtarzane beda PO 7-10,
a nawet po kilkanaście razy, co
musi za sobą pociągnąć wle\o.
krotne zutycie taśmy filmowe! i
spowodować k<>Sztowna 1 żmod

na obróhkę laboratoryjną dzie~'a·
tek tysięcy metrów taśmy dla

jedne>ro tllmu".

W dalszym ciągiu li.stu pra
COWl!licy WFF wyjaśnia.ią
swe wystąi;>ienle przeciw.ko
Fordowi i argumentują ko.n
kretinymi przykładami.
Stanowil'llko nasrzej red-'lk ...
cji w tej &prawie już wyjaśnialiśmy
i nie vlega Ol!lo
zmianie:
twórcom
trzeba
zapewnić poeycję, która im
się na.J.eży,
a praeo·.v:.„ikom
WFF warunki prar.y ta?tłe,
które nie będą dla nich
krzywdzą.ce nie WYłą.czaJą-0
możliwości produkcji filmów
na r~u.nek Wytwórni •
-~

(woa.,

Cal

•

Kr.adzieże I chu ·gaństwo 11 ses1• a nau kow a
kadry naukow ej Pl..
na Po les iu

Ł6dź

budu je
Pomnik Kościuszki

było

Na konto Spoleoz.nego Kom;tetu
Odbu.dowy Pomnika
Kościuszki
(Piotrkowska 106)
Konto PKO Lódź 7-9-424 wpła
cili:
Prezydium Drziel.n.i<'owej R!ldy Naro.dowej Lódź-St&romiej
ska, Odd'l.iał Oświaty, Lódź, ul.
Wojska Polskiego 57--61 (S'llk<>ły podstawowe nr 21, 47, 49,
81, 71. 142, TPD 12, 13, 30, 31,
3!, 105) - 4.848,25 7). R~ zakładowa Lód.T.ldego Rejonu La
i;ów w Bedoniu - 94 zł, lrolnitet d<>m<>wy ul. Na.wn>t 50 40 zł, komitl"! blokowy nr 175
Lódi-Polesie ul. Pia.ski nr 13
- 813 o:ł. Spółdzielnia Pnetny11lu Ludowego i Artystycrz.nego
ul. Więckowskiego 7 - 1.368
7.J. komitet blokowy IW' 381 ul.
Kilińskiego

211 -

381,50

zł,

Spóld7,ielnia Pra.cy Zjedn0C210ne Warsztaty S&m<>choclow~
ul. WólC?.ańsk& nr 150 - 886 zł,
Zw. Zaw. Prac. Pru:m. Włó
kienniczego Od'llief.oweeo l Skó
n.anego rad& 7.akładow& tx'ZY
Zakł.
Wyrobów
Dnewnyeh
Przem. Włókien. ul. Kopernika
nr 12 - 242 'Zł.
Państwowy
io;Z>PHal
Jt.'\,

-

Kllnk'llłl.V

im. Korcza-

ul. Armii Oz.erwoneJ nr 15
114 zł.

72 tys. choinek
dla lodzi
W dniach 2 i 5 grudnia spodziewany jesi pierwszy trans-

port choinek świątecznych dla
Łodzi, który ma nadejść z wo
jewództwa
krakowskiego
Szczecinka.
Ogółem Łódź otrzyma 72 tys.
drzewek, Ceny choinek, które
sprzedawane będą na placach
i w składach węgla, ksz.tałtują
się następująco:
choinki do
1 metra 5,50 zł, od 1 do
2 m - 9 zł, od 2 do 3,5 m 12,50 zł, a drr.ewka świetlico
we kosztować lM:dą 37,50 zł_

Ili

Po rarz pierwszy nasze sąd0wniotwo złwylo sprawozdanie ze swej działalności na se
s)ach dzielnicowvc h rad narodowych. Fakt ten, w niczym
nie na•ruszając
niezawisłości
sądów.
zbliża obie instancje
do
siebie, ułatwia orientację
w głównych problemach danej dzielnicy i na.kre.~lenie aktualnego kierunku współdzia
ła1J1ia. Oto nie.które siprawy za
sygnalizowa.n e przed Sądem
Powiatowym dla m. ŁodZ'i na
sesji DRN - Polesie.
Ze statystyk :"<ldowych wyn;,ko. 7..e gro<; przestępstw stanowią kradzieże łącznie z paserstwem. Mowa tu przede
wszystkim o kradzieżach mie
nia .i;połec:1J1Jeg0 w fabry.Kacti.
Obojętność z.ałogi wobec tych
ZJ'awisk, brak z jej· stron.v aktywnej
p05tawy w demaskowaniu złodziei niezmier
nie utrudni.ają likwidftcję teJ
społecznej plagi. Warto tu do· ·
d ac,
ze w r. ub. sąd skazał
ponad 60 paserów.
O
mankach
pisaino już
wiele. Znamy przyczyny: wa.
.
dl iwa
polityka l\adrowa, brak
sił fachowych, brak kontroli,
n'il.Sumiennośt<. Sad Powiatowy skazał 489 osób, które dopuścil~' si„ oszustwa n.a wa"
d :ze i cenie
towaru. a sprawy
o nadużycia w handlu wypelnlają
nadal tomy akit sądoWYCh.
Wresz.cie cliuligań.~two

I NIERUCHOMG°'łCI I I

llJ

DROBNE

ł!ltl!J!!!!l!!!!!!llll!!!!ll'I!!

pRAC

~

~~t.t:~~ro nro~~
U_Pl8

K

1\fASZYNĘ

1

f/J'-'•!1{
""°'"e?. 'l/•,rl\V
Q. lt.l'c)lt _

W

przemysłu.

sekret.ar i.ac' e

PŁ znajdują

się do

ogólny ;n
wgląd\l

streszczenia referatów i szcze
gółowe
programy prac P')Sl'JC'zególnych sekc.W. Poc:z4tek obrad w piątek, 30 listopada, o godz. 10.30.
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StABOPRA*DOWE WSZELKIEGO TYPU

KONSERWACJE

1) Podstacji wysokiego napięcia
2) instalacji siły i świ<1tła oraz tablic rozdzielczych
S) dźwigów towarowych i osobowych
4) irutalacji odgromol\vej i zerującej
5) wyświetlarek i amoniakarek
6) przyrządów pomiarowyclh W. N. i N. N.
7) central telefonicznyc h abonenckich ręcznych
8) central telefonicznyc h aibonenokich au torna tyC2JTlyoh
9) central telefonicznyc h dysip01Zytomk ich
10) central automatyczn ych alarmowo-przeciwpożarowych
11) central automatyczny ch przeciwwłamanilQwych
12) urządzeń aparatury elektro-medy onnej
13) urządzeń zegarów elekt.ryczmyc h impulsywnyc h
14) urządzeń sygnalizacyjno-hotelol\Ąryoh i sz.pit.alnyoh
15) urządzeń radiofoniozno -falbrycznyoh , szkol1n.ych, szpifainych
i wykonujGl i.nsitailacje elektryczne sily i świ1atła.
przewi-janie siLników.
kabla niskiego-- ;
na1pięcia, pomiary ilfl.stalacji odgromowej i zeru.
·
dó
·
nh~h
JąceJ oraz regeneracje przyrzą
w pormaro~J~•

-!

MASZTNOPT.._ANTA. stenografii biurowei, biu
rowości kursy Stowarzvszenia StP...nografów 1 Ma
szynjstek PRL - PiolTkowska S.'!. Kilińskie·
go 50

I

• t

ZAKŁAD u:~~~:~rs;w~:::::s::e21s, tel. 363-24.

l

za-

1

r----..
ff "'!"""""----:
IE
I
0

REKLAMOfl'E
na BLASZE
i SZKLE
uraz napisy ostrzegawcze B.H.P. itp.

--

wyk~nuje

I

solidnie i terminowo

Spółdzielnia

~Sawickiej

Inwalidów im. Hanki
punkt „Informacja i

-~Reklama "

WDOWIAK Ann.a. Lirnanowskiel'(o 26. zgubiła legitym.acie
studencką PL Wydz. Chem1oznv nr leg. 2.377

llKtllJ Mf Ill~Vi~( nr 1I

przekaźnikowych

!1

FOLSKI Zwia.zek Motorowy. Lódź. ul. Piotrkow&k... 183 przyjmuje
zapisy na kursy san10chodowo-moto cyklowe

układa.nie

POM~~inte1ek;tualnej tODZKIE
i>rl;~a

'!!!llll'!lf'!J:Pb~b!l!lt'!il"lll!!!ll!!l!!j!j;'h

MAGISTER
film<J'Wiec Or MARKIEWICZ Sine- SPOLDZIELN IA PR,\POKOJ z kuchnią na- pc=ukuie pokoiu. cena cialista &kórue. wene- CT
USLUG
LEKARdający się na wat'ł51Zta.t oboietna.
najcihetn:ej ryC'Zne
m<>CZOPłciowe. SIUCH i DENTYSTYCZ
lub Sklep zamienJę na komfort.
Oferty Biuro PiotrkÓw&ka 109-6
NYCH. PIOTRKOWS iiA
dwa pOkoie z kuchnią Ogl<>s<zeń,
PiotrkowS<ita 0 KUDRllWJCZ SDeCJa nr 159. tel. 389-50 l~y
Piotrkowska 00-lOa od 96 pod „7759"
.r
_
'
„
sk:'rwe wszystkict spec1al1ista Wf!Q_ !ryczr1-.
o.,.,,.. G od
17
prowadzi nrz·yg i;.
.,,,~ 12 POKOJE nOW<"C'ZeSTllC ne 6-. „10. 3--S oul · nośctac.h.
~hodnie
ci"'Iltysty~ą.
DWA pokoje. kuoh:n'a, w Lodzi zamieni.e na 2 22 Lipea 4
wykonuje
protezy zebo-I
PIERWSZORZĘDNE mę wk Y~y r0121k!adowe, . bal pokoje z holem lub 3 w Dr LASZEWSKI skórne we.
przeświesk'
f tr0
WZlI'OSt om. III piętro (l>lok1 - Pozma111ilL Ofertv Biuro we:nervc:z.ne 14-15. 17- tleń dokonuje
1 zdi~ć rentgenowiie
u
na
Srebrzvńs.ka)
Ogł057..e1i.
PiotrlroWISlka
19.30.
Armii
Ludowei
27
.
16:>-170.
.
<>kich.
prowadzi
naręczny ::.e- na
anaUzv
diwa lub trzyzami.einię
p0koie, 96
Pod
„7789"
garek. „Vail'ldsma.sta rur kuchnia wvgody n~jcihęt
- - - - - przy Narutowicza
lekarskie.
Czynna od
AUa:n.tic". dwie S:tórz~- niej w śrÓóm'.eściu.
_ POKÓJ z kuchnią, slo- Or Jadwitta Al'<IFORO____ _
ne torby sprnedam. Z:i.e fertv Biuro Ogl<llSTZeń 0_ nec:zm.e za.mienie na dwa WlCZ skórne. wene:ry:::z 6-20.
SPOLDZIELN IA PRAIona 25a-l_parter___ p:otrkowska n..r
pad
Poko.ie
z
kuc.hrn'ą.
Kosz
ne.
kobieoe
15.30-19.
CY USLUG LEKAR96
ty remontu 7.wróce. Próc~mika 8
SKICH i l>ENTYSTYCZ
SZTANCĘ elekltryCllll'la. " 8022" - Dzwonić 3.39-86 od 8-15
NYCH. ul. Piotrkow&lrn
pianJno nowe zaGtawę SAM<>t>ZIEL NY
maly w:i.ecwrem 234-2.5
FELCZER
homeopata 159. tel. 279-87 prowadzi
~r'?'brn:;t t1a 12 ooób rly- pe.kój w śródmieśc~u
Maroelak Adam. watro- analizv farmareutyczn .P
zki noze <tp.) F-Pt"Zedam. mienię na więkisrz,e mi.e- ZAMIENIĘ pokój z ku- ba.
kamica żólciowa. chemiczno-fiz y=ie. baTuw·ma 8 m. 3 od 13.15 mkainic (dzielnica obo- chndą na dwa 1ub trzy hemoroidy,
e;w..ema. WIE'- kterioloeriozne ścieków.
óo 15 ____
8291 G jętna). Warunki do <'"l1Ó pokoie z kuchnia. Ofer- neryc:zme,
Narutowi- wody. OOWietrza. bad~l\IOTOCYKL 500 gómy wie.nia. tel. 386-80 go- ty Billlr<> O!!ł°"1Zień P/">tr- cz:a 31-14
nie artykułów źywnośz k<l6ZJf'm. ~gairek ~o- 1 dllina. 8-15
7781 koWl'ka 96 Pod rur 8367 Dr SIENKO
choroby ci<>WVch
ty „Pob:eda . ap.a,ryi.t }~ POKOJ 3X6 nadający (
skórne. wenery'CZl!l". wloł
k1?:"af:czny .„~tica 1 s:ie n.a ski.eo. wall'\SIZta.t
LEKARSKIE
ra<l;o
oka.zy.i!11e sµrr.e- (ul. Obr. Staliln~adu od
sów 16-18, Kilińsk 1{2><;?
_
dam. Krośme!IB~ 8 .(bo c!inek hal!ldJOWY) zamienr 132
8328 I
<:zna ul. Pa.bh!llll;l.ckie.i)
nię na P<Jtkói z kuchm_i~ Dr REICBER soeciali- Dr ROŻYCKI. specjall- Dr med. Stefa.n CUMIE
:Ufr.'OCYKL NSU 500 ~ędnie duży pokoJ. sta weneryczne. skórne. sta akus:zerii. chorób
LEWSKI, chirurg przegórny z wózklem EJPrz.e Oferty B:=o 0J?l0<57Łen Plciowe (zaburzenia) g, kobiecvch.
nieplodno<c. prowadził ~'-:: na AJ.
dam. Pi<l'trk<".vsk.a 157, P'ołt'kOIWISlkia nr 96 pod 8-9. 16-19, Piotrk<>W- Czwarta - sz6sta..
Piotr Koś~•u.szki 46 m. 4 1~.J.
m.. 1'1 od ~ 17
~8055"
lik.a l•
~ 31
322-42
831t>g

SPlllDAZ

gałęzi

wie komunikatu Okre
zarzadu Kin.

~owego

a pfe

PRZEPROWADZAJĄ

~ -~

kupimy, Doklatdine
ofer do dziieci 7:-10 la.t na
dz'ie\VWS>kf.\
ty Coona) skladać Biuro kt!Jka g?dz.an dziennie
TeL 328-78
pod „12725"
POMOC do dziecka Po
-ZEGl\.R'KI rc=e kie- tmrel>na. Wi.ecikows.klego
7 23
UWAGA hooowcy? O<'O
ny z nutrii kupuje „~
halanka". MUS1Z:vna O!!rod.O<Wa 34, Kryni.ewloz

oraz

I

O~ło.s2ll'ń Piotl!"kows.k.a 96 pcszuikuJe.

t~:~~~~):~~;r

nicznym. elektrycznym , chemicznym. włó.kienn:czym i
chemii spożywczej. Udział w
sesij.i zapowiedz:eli przedshwici€:le innych politechn:i;
oraz przedstawicie le instytutów bada1wczych i różnych

Na sesji tej wygło.szonych
zostanie 150 refera•tów w sek
ej.ach na wydziałach mech.o-

lf'.ll.f)

Po.got. Milicyj:ne
Pogot. Ra.tunkowe
Stra:ż P<P...arna
Kom.Miel<.ka MO
M:ejski O~r. ln.:for.

~RlJ.~l(ftlA (l(Klftl(lftt ~:i~=~~~

111

ICORESPOND ENTKA sa
PLAC 1.100 m kiw. ogro modrzi;elna.. biegle pisząd:rony. światło, siła, &O ca na mai.5:L.vnic po!Jrzeb
PY w L<J.?.'Zi
POS:ada~ na na godziJny, Wiadooczeku,ie Pl"Ol;>OlzyC'Jt. moiść tel. 372-26 L'in.kow
229
ski
8.150"
KRAWIEC damski 'PfZYJ
·1·
In.ie ucznia dla dokońazJenJ.·a praktyki ul. Więc
kOWIS!tie.go 26-22

I

WAŻNE TELEFONY

młodej

W dniach 30 listopada i
grudni.a br. odbęd'Zlie się w
Politechnice Łódzkiiej II sesja naukowa młodej kadry.
Będzie ona stanowiła przegląd dorobku naukowego po
mocniczych pracowników na
uki i as;:>irantów.

I

PRACOWNICY POSZUKIWANI

OGŁOS ZE Hl A

do uchwały
DRN. w której radni wiele
.
•
•
•
miejsca poświęcają zagad:niesnoty m1es~kamo:weJ o wspol- n.iem poprawy fotm pi'.iicy ko
~ą . kucdh!lu:,odłazityenhkę. Odci~- ' legi·ów orzekających i ławn1zenie są. ow
. c spraw Y I ków ludowvch. Chodrzi m. iai.
łoby wie~ce ttcny~eczme. fo~I:i o nostrzenie san.kcji karnych
0
wymaga
Y . • zmiany
wobec chuliganów i recvdvw1
racy ko:~~ow. Wa.rito nad stów. Do kontroli wykona.ma
ym pomys ee.
uchwały zobowiąz;ano kom ·sję
Sprawozdani e, które skłmii- porzą.dku publi=ego DRN
ło nas do powyżsizych uwag, I Polesie. (G)

2.53-33 " ' "
•
0
0
254-44
FOTOPLASTI KON CPio8
OS
z
trkow&ka
0
67) „Perl:v Uwaga, skoczko wie
0
?9?-22 DW RC WE <Dworzec PR.ZEDWJ
NIE
( e- ziem zachodnich"
g
359-15 ~~~~„. ··.~~~:~•ar~~ :m~~;;~. 76 ~„~J~ki~i4-20
· i spadoch roniarze !
Rok", „Slimak niecno- 20
' PALMIARNIA (park Zró
Jutro, lf. 29, XI., o godr. 16, '!'
nrJ S'\11l r(1~
ta" g. 15, 16. 17. 18. t9 RO:vJA (Rzgowska ll1l dli.ska) czyruna l!Odz.
ZarządziP Dz:elnicowym LPZ Łódz:
- I: '1ICl1"'9'
20. 21, 22.
dozw. od
„Przed ma.turą" p;. 1-'i, 10-18.
9-l Sródmicście przy ul. Plolrkowskl<lJ
lat 7
18. 20 dozw. od lat 12 ZOO - czynne g,
6 nr 73 odbędzie się narada skociN?5~~. ~i~~~~:~~;.«o GnVNIA <Tuwima n.r 2) SO.J~J~Z. CNo:;e Zlotn<>)
ków I spadochroniarz y z AerokluJARA'i:'ZA (Jaracz.a 27)
Program filmów dla
bu Łódzkiego LPZ w Aleksandro„Ciężki rok g. 18·30 Dyżury
.„ najmlods:zycii
„Dyl So dJo.ziw. od lai 12
g. 19 .. Pa.n Jowialski
wi?.drzał i piekarz z SWIT rB'lluck1 Rvneltl Li.ma:nowskieg o • Piotr wie.
Obecność
wszystkich członków
1
PA~STW. OPERFTKA
Brulltlwiku". „Niczwy
··J>.?MYsłowy sl)rZeda.w kowska 2.5, La.,e(ewnicka.
Aeroklubu obowiązkowa.
(Piotrkows:ka 2431 g.
kł.v mec-z". „Ni~y:
1
~
18.
20
dorziw.
12(1,
P:otrkowska
'307,
19 · 15 „Czar walca"
kła podróż" g. 16. 17, s·ruDaIO CB t eka _ ) Gdafu>ka 90. NarutowiES'l'JlADA SATYRYCZ- dozw .od lat 7. Pro7 9, cza 42. Armii C=v«oys rzy
NA (Traugutta nr 1l
gram filmów dokum.„Szajka .z I;,awendo"e nej 8. Srebra.yńska 67.
Jl:. l9.15 „Sprawa Kooświat. „Rylski Mogo Wzgol'7.a Jl:. 17. 19
walskieit0"
nast~'r". „Ogród lnu"
dozw. od lat.~ . "'
~ Al. K~clus:zld 48
MLODF.110 WIDZA (Mo- „Inwalidzi" /!.. 18, 19, STYi.OWY CKilinsk1E;~?, 1>ełn1 stałe
dyzury nocne
„
)
20
W
20 dozw. od lait 7
123)
„Walc
na
~;ie
~~js~i ~~m~~„
„
Mt,(}DA GW"'l'?OIA rz:e g. 16. „Jego rybki g.
DYŻURY SZPITALI
,"~ 2 ) ..•x•,.'->rn.a ,.,_usz 18. 20.20
GRUNT TO NEON
„PT. OKIO" (Kooernika 10·~
" "'
~„
p-• · ·
Pol ·
czają S'>-e.:yty"
f!.. 16, TATRY csienkiewic7.a 40)
161 g. 17 „Za sied=<>'Ln1ctwo:
e.s;.;i
w
dzień
reklama neonowa
ml'°1Ua górami"
Hl. 20 doe.w. od lat 7
„Cień" f!., 16. 18. 20 - 5 zpital im. dr Maduro- skle'""'' kol.oniatnego
przy uL
MUZA (Pabianicka 179)
doz.w. od la·t 14
wicza. ul. Krzemienie„_
„Male jasne" fr. 16. 18 WOLNOSC CPrz:vhv.s:zew ::-ka .5._ Sródm •~cie. Sta- Piot~kowskiej 3
na;ve.t
dość
/li łJ Z
20 doz.w. cd lat 16
E".kiei;o 16)
„Ostatni ro~ie1ska 1 Widzew - ładnie wygląda.
Oswi'! ttony
. PIONrnR (Franctszkań- most" /!.. 16. 18. 20 - Szpital im. dr H. Wolf k.oszyk z owocami
którego
MUZEUM SZTUKI (Wię
s•ka Jl) Lużyezanka" do.zw od la.t 14
ul. Laltiewniclrn 34-36.
.
.
'k ~ • · b
ckO'\vskiego 36) czvnne g. 16 doŻw .od i~t 12, WJSt,A <Tuwima "'l.t" J) Chojnv
i Ruda - Szp1- wys~aie. szy3ka po cu.ne3
uJ{. 9-15.
„l\'laclovia" g . 18, 2Q,
„Bo:,ac-tka" /!.. 9.30 (o- tal. im. Curie-Sklodow - tetki. w~na - zac!ięca._ do po*
*
dozw. od lat 16
raz film <lokum) o:. skie1 . . .ul. Cune-Skł•>- czynienia odpow1edmch
za·
postępowanie &przecznoe z nor- WYSTA\'l'A
Wynalazezoc>- POI.ONJA (Piotrkow.s.ka
11.40. 13.50. „1';!ąz dla
15. Bałuty -:: kupów. Ale wieczorem„. Ł~·
mami wsr.>ółży~ia SIP<>łecznego.
ści i Postepu Techn '.'Z 67) „F<>rt Eureoka" g. Anny Zaccheo g. 115. dow;.skie~
SZJ>ital im. dr H: Jorda dny koszyczek reki.am.owy giW ci.ągu t!"IZech kwartałów bie
neifo w
Prremv<.le 10. 12.30, 14.30. „Spot18.10.
W.20
na
~~~a':odt1~
rn.~lra nie w ciemnościach jako że z
7.ącego roku tylko na terenie
Dziewiarskim w WOK
ka.my się na Kasio- Wf,OKNlARZ (Próchnt.
.,.. ·
.
„
. .
'k
dw•u dzielnic - Polesia i BaCTrattJrutta 18) czynna pe.i". g, 16.45, 19. 21.15 ka 16) „Krwawa dro- Chm.ll['J?:„
. ul. WJ1{Ury 19 zapadnięciem zmro tL gasną
łut u.karano za pobicie lub n.a
g. 10-~
POKOJ (Kazimierza 6) ga" Jl:. 16. 18, 20 ó=w. d/n~e;?;gier!zp~l S~~ światła ~eon.owe.
T~k by~o
pa ść
·1· · t
66 --"'·b
Wieco:ór Trzech Kró- od lait 14.
.
li;n"' 13
np. w dniu 18 bm. Widoeznie
na mi ICJ•an a
""'"' ·
~;
a..1 t&
ll"
f!..
JG.
.
doei\v.
ZACHĘTA
18
20
(Zgierska
,26)
L-;rvnrologia.:
S-zpl~l1
personel sk.lepu wycliodzi z
Wiele ooraw znajduje fmal
tł • " ' 1"9~ 4
• Poemat pedag'O'g'IC'Z- .
d- B'
. k'
00 lat 12
ul
i · ·
nia wokaindzie sądowej, cho- ,
·
t to
kl
~v" " 15 4.5 18 20 15 im. :r
1eg;aru 1~
• za ozema, ze
grun
re aciaż mogłybv one być zala- BAJ.TYJ{ (Narutowicza l MA.JA (Kiliń"'kiego 17,Rl
ckniw~·od
·lat 12 •
·
·
Krniaz'~icza 1-3..
ma
neonowa,
a
jakq
rolę
po.
•
.
k
20) „Henryk V" g.
„Wiosna buda-peszten&Pit.al :m. winna ona spełniać to
tw1one przez koleg\3 orze ajuż
14 15. 17. 19.45 c!Joo,w. i;olt;a" g. 15.30. 17.30. Uwa~a: Repertua-r o;O<>- drOkull<Stvka:
Jon'>C'hera. ul. Przę-1 .
.
(K
)
jące, I11P· konflikty na tle cłaod lat 12
19.30 dozw. od. lat 18 rząd7.on.o na Podsta- dzaJ.nia111a 75.
I mewa.zne.
r

KIEROWNIK ÓW robót urządzeń instalacyjno-sanitarnyc h posz.ukuie pil·nie u.~polecznio
ne · przedsiębiorstwo w Łod~. Oferty pisemne
składać „lnformacJa i Reklamy" ul. Piotrkowska 46.
3076-K
PRACOWNI KOW do straży pożarnej 1 straży
przemysłoweJ zatrudnią natychmiast Zakłady
Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu
ul. Andrzeja Struga 30. Zgłose.enia przyjmuje
dzial personalny godz. od 8 do 16.
3085-K
CZTERECH wykwalifikow anych piekarzy zatrudni od zaraz Zarząd Gminnej Spółdzielni
„Samop<>moc Chłopska" w Zdunach pow. Łowicz. wa.runki płacy i pracy do omówienia
na miejscu w bi1t1rze GS w każdy dzień od
godz. 8 do godiz. 16.
3127--K

11 I

podstawą

Łódź, ul.

Piotrlmwska 46
tel. 371-97

ZAMAWIAJCIE PREłlUMERATĘ
CZASOPISM ZWIĄZKOVIYCH

*

nar. 1957

Prenumeratę przyjmują w termilllie do dnia 10 grudnia 1956
od osób prywatnych - urzędy pocz.towe i listonosze na terenie całego kraju, od instytucji społecznych i pa11stwowy<:h
oraz 7.głoszenia zbiorowe - wszystkie oddziały wojewódzkie
i delegatury pow!.atowe PUP.iK „Ruch".
PRZEGLĄD ZWL\Zl(OW Y
miesięcznik aktywu związkowego oz:amil'S?',cza artykuły dys1msyjne i polemiczne na temat ruchu z•wiązkowego, informuje o
"1lf...._ nowych przepisach i udziela porad w zakresie ustawodaw....,-- stwa pra.cy i oneczn.ietwa. zaklado·wych kor~,i$ji rozjemczych.
Prenumerata roczna: zł 36.-, półroczna.: u 18.-, kwarta.Ina:
zł 9.-. Egz. poj. zł 3.-.
BIULETYN CENTRAJ,NE .T RADY
ZWIĄZKOW ZAWODOWY CH
- czasopismo o charaktene dzicnn.i"ka urzędowego ukazuje
się w miarę wydawania aktów prawn;i,·ch z zakresu społecz
""'-- nej inspekcji pracy oraz uchwal CRZZ. Dostępny tylko w
....,...- prenumeracie .
Prenumerata roczna: zł 40.-, półroczna: zł 20, kwart.: zł 10.SWIETLICA
miesięcznik
ilustrowany służący sprawie upowszeehnie nia
kultury i oświaty, przynosi ma.teriaJy o treści i formach dzia~ łalności kult.-ośw. państwa, organizacji społeC'lJlych i słowa
....,-- ny.szeń, posiada również dział repertuarowy dla małych zeSPolów amatorskich teatralnych. muryeznych i chórów.
Prenumerata. roczna: zł 48.-, półroC'Llla: zł 24.-, kwart. zł 1%.Eg?;. poj.: 'Z.I 4..-.
PRZYJACIE L PRZY PRACY
ilustrowany miesięcznik instrukcyjno- popularyzacy jny po~ święcony zagadnicniam be71>ieM:eństwa I higieny pracy.
~ Prenumerata roczna: zł 24.-, półroczna: zł 12.-, kwart. zł 6--.
Egz. po,j.: zł 2.-.
DZIAŁKOWIEC

""'-- miesięcznik ilustrowany poświęcony sprawom sp<>łeczno-orga
....,-- nizacyjnym oraz fa.chowym praoowniozeg o ogrodnictwa
działkowego.

Prenumerata. roczna:

Egz. poj.:

zł

zł

%4.-,

półroczna:

12.-, kwart.:

zł

6.-.

2.-.
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Na ringu - trzy niespodzianki

Dąbrowskie1?0 ... "

dwie przyjemne, jedna przykra

wynosił skok

dwa momenty rad'llsne
We wtoirek przeżywaliśmy w boksie
I jeden pr.zykry. Niedżwiedrzlk:i i Milewski niespodziewanie mvyp.rzeciiwniików, Drog()S'Z nie potrafił dokmia-0 tej
ciężyli swych
S'Ztuki w spotk.a.niu z radzieckim pięściarzem Jengibarianem.

~~.-. Elżbiety Duńskie.i-Krzesińskiej
na najwyższe podium olimpijskie
••

NIEDŻWIEDZKI-LEISCHING

w spotkaniu z
Niedźwied7llci.
rutynowanym i typo.wamym na
LeiiSOh.ingem (PM.
medaliSltę
Afryka) zastosował najbardziej
skuternmą i najbardziej „popłat
turn,ieju ólimpij1Slkim
w
ną"
uległ silnie/wiedzki, Milewski, Pfetrzykow br?J1: sz~ do przodu, zadając
raźnie mimo to
(Dokończenie ze str. 1)
Niedźwiedzkiemu. ski i Wojciechowski. Oby spi- '":'1ele, ni~ zaws'Z~ celnych, ';'-le
O wiele bardziej dotkliwe bijącemu
sali się w ćwierćfinał.ach rów- =~h ~~~~e~~i:°~fe
są porażki pięściarzy. Po po- Milewski mi~ zaskoczył
niedziałkowej klęsce, kiedy to minując fińską „m.as:zynkę do nie dobrze co i w przedbo- zwycię5two Niedźwiedrudeg~ nie
podlegało dyskusji. A mimo to
jach,
odpadło .arż trzech Polaków, bici.a" Nilnivu<m..
A jednak apuszcmliśmy hawczorajszy los nieco łagodmej
florecistą potraktował naszych pięści.a- lę West Stadium z uczuciem
A ł ~ 1'J
.J. .'Indywidualny turniej sz.ermi& rzy. Do ćwierćfinałów przedo- z~wodu. Frzyczyną tego ,stc>J
-.1 1116""'
iJi1
~W. 9'
bokser, któreczy we florecie mężcz.yzm za.koń- stali się Niedźwiedzki i Mi- SJę Drogosz czyl się p :ęknym zwycięstwem Iewski. a więc ci zawodnicy, go jeszcze dużo wcreśn'.ej wi3 KM Z PRZESZKODAMI
DYSK MĘŻCZYZN
Fra.ncuza d'Orioli, który octruósJ. którzy przynajmniej n.a pod- dzieliś~y _oczyma "."Y°'?_raźni
tylko jedną porażkę w drodze stawie początkowych papiero-. n.a naJwyzszym ol!mp1•Jsk1m
Były rekordzista świata w bi.e
Fi.nal rzutu dysikiem mę2;azyzn
To prawd.a, Leszek gu na 3 km z przeszkodami Je- był wiel1kim Sillk0e6em zawoddo złotego medalu. Dwa następ wych obliczeń z góry skazani podium.
razu n.a .P!ęści~ o rzy Chromik nie sta111ął na star ni.ków USA. Zajęli oni trzy
ne miejsea zajęli Wl<J1Si Berga- byli na przeg~ane. Połudn!o- tra_fił
mini i Spa!lino, którzy roz,eg:rali wo - afrykański' bokser Lei- naiiwyzszych kw.ali:fi!k.aqach cie. Honoa:u bi<:igaczy polskich pierwsze miejS<!a., przy czym 1
baraż o 2 i 3 miejsce. 4) Jay
(Węgry), sching uchodził podobno za sławnego Jengiba.riana.. Pamię bronił więc Krzy=k-OIWiak. Po- Certer u.stanowił nowy rekord
(Anglia), 5) Gyuricza
f.aiworyta turnieju. dość wy- t<..Iiśmy jednak pojedynek tycl:l lak startował w I przedbiegu, olimpij&ki.
6) Netter (Francja).
Oto czwórka Polaków, któPolak Rut, który startowal w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dwóch znakomitych zawodni- mając takich prreciwników jak
ra walczyć będzie w ćwierć
Amerykanin .Aishenfelter, An- tej kon.k!urencji, uzy&.ltał 46,62 i
ków podczas finału ostatnich glik Disley i Węgier ROOlSl!lyoL
nie zakwalifikował się do fi- finalach. W górnym rzędzie
mistrzostw Europy. Wtenczas Do finału kwalifikowało się tyl nału.
- Nied.źwiedzki i Milewski,
przeciez Polak roecydow.anie ko 5 pierwszych. Bieg był ba:r56,36 (rek. w dolnym - Wojciechowski
1I Oerter (USA) .roz;strzygnąl w.aLkę na swoją dzlo ciekawy. Kn;y.sz.lrowiaik ro- olimp.) .
i Pietrzykowski.
2] Gordlen (USA} - 54,81.
takmądxz.e
zągrał go bardzo
korzyść.
3) Koch (USA] - 54,40.
pozwolił na finiNie
tyozmie.
Inaczej było w Melbourne.
Dwa.f
Pola.k wygral tylko 3:2.
4) Pharach (Anglia) - 54,27.
szu 2lbyt daJeko uciec czołówce
„sła.wni" już sęti'Ziow:ie Kuka, i
5) Grigałka (ZSRR) - 52,37.
Jengiba.ria.n bo~wal świet i za.jął piąte miejsce w dobrym
57:GO.
przegraną
mu
dali
Ta.mme
52,21.
(Włochy)
6) Cons'lllini
nie. Ale rów:nocześnie nasz czasie, zwyciężając m .. im. Am-eże poz.ostali sę
Całe s;z:ezęście,
Drogosz nie zad'.1;iwi.al widzów rykaniina Ashenfelt.era i Wł:a~
dziowie byli z pra.wd:z;i;wegio zia.a,..
SKOK W DAL
tym finezyjnym kunsztem plę sen.kę (ZSRR).
rzeruia ..•
Rek<l>Nlowy <Skok 6.35 uz:y>9kala
ściaTskim, który tylekroć nam
I przedbieg: 11 Rozsnyol (Węgry)
kolejce.
traeciej
w
Krziesiń&ka
prezerttow.al. Walczył gorzej - 8:46,6, 2) Dlsley (Anglia) MILEWSKl-NIINIVUORI
Ale w drugiej była tylko o krok
niż zwykle. Przegra~.
3) Larsen (Norwegia)~:_ od 'lllStanowienia nowego rekor8:46,6,
dob...·ze wyp3•dl w waBardzo
Z bojowej dziewiątki, która 8:46,8, 41 Jones (USA) 8:47,4, du świat.a. Po pięk:nym wybi- dz.e lekkiej Mile~ki w walce z
do Austrafa pojechał.a, by się 5) Krzyszkowlak (Polska] - 8:43,0, ciu, Ela wylądowała w g:rani- Fil!lem Niimivuori. Polak wygrał
gnąć po najwyższe laury, po 6] Ashenfeller (USA} caich prawie 7 metrów. Nieste- jednogt-ośnie na punkty, mając,
8:51,0.
pierwszych elimin.acj.ach na
U przedbieg: 1) Shirley (Anglia) ty zbytnio odchyliła się w mo- szcrególnie w p'.erws:zych c\r,vó::::h
mencie lądowania i upadła do starc!aoh dużą prziawagę. W trze
placu boju pozostało już tyl- - 8:52,6, 2) Rżyszczyn (ZSRR} Fin rlli5zył swof.m.
ko czterech ipięści.arzy: Niedź- 8:53,0, 3) Laufer (Niemcy) - 8:53,0, tyłu. Powstałe Polki - Ku.sion cim starciu
do desip.erackiego
i Miniok.a skaikały na średnim m.vyczajem
4) Brasher (Anglia) - 8:53,8, 5) poziomie. Do finału nie zakwa- at.a::ru. chcąc wy;grać walkq prmd
6) liiiilrov.raly się takie 2!!la111e za- czasem, bo tylko wtedy mógłby
Robbins (Australia] - 8:55,4,
jak Hosdtin i Hop- U.Z)'ISkać zwycięstwo.
wodtn:ic~
9:02,0.
Tj<>emab (Szwecja}
kins (Anglia), Martthews (Austra
Milew15-ki 01traniczył się w III
W turnieju koszykówki zolia) i inne.
6,35 ruindziie do defensywy, spo}mjnie
(Polska) 1] Krzesińska
stali już wyłonieni półfinaliści.
kontrując chaotycz.n:ie walczą::e•
(rek. olimp.).
A
grupie
półfinałowej
W
go Flina i wyłapując w;ele g.r oi2) White !USA} - 6,09.
Urugwaj, Franspotkają się:
nyC!h ci01Sów na zasłonę.
6,07.
3) Dwałiszwili {ZSRR) cja, Chile i Filipiny, w gru4] Flsch (Niemcy] - 5,89.
a) Lambert !Francja) - 5,88.
Bułgaria, Brazylia,
pie B DROGOSZ-JEiVGIBARIAN
6) SzaPrun<>wa (ZSRR} - 5,85.
ZSRR i USA.
7) WeiqeJ IN. Zelandia} - 5,85.
Drog0<„z mu.sial u11T1a~
Leszek
Nie udało się Kocerce powtórzyć rulccesu z Helsinek.
9) Kuslon (Polska} - 5,79.
radzieck'ewv-.l..<;zir>ŚĆ p;ękiarza
Najbardziej zamęty mecz koNapotkat na rywali młodszych od siebie, silniejsźych.
12) Minick.a (Polska} - 5,64.
go, który obrał skuteczną m .;;toszykówki stoc:zyly drużyr.y UruNailal jednak „Tojo" utrzymat się ui czołówce świata.
dę atakowania z doskoków. PoTROJSKOK
gwaju i Filipin. W p:-ziep<isowym
lak trzymal s'.ę dobru: w walre
Zacięte i emocjonujące _by- ~,· CZWORKI BEZ STERNUCA,
Osta~ecz
cz..&sie wyn.ik był 68:68.
Fi111al trójskoku przytn·i~ wiel na dystans. lecz gdy doc-'todZliło
1) Kanada - 1.08.8.
ły finałowe biegi w:oslawymial!lv c'<llSów gubił s'ę,
do
ką niespodziankę w postaci 6
nie zwyciężył Urugwaj 79:70. A
2] USA - 7.18,7.
rzy na jeziorze Wendouree w
miejs1ca Srorerb<!iloo<Wa (ZSRR) Pl7legral wyraźn:e.
7.20.9.
3) Francja ZSRR
meoze:
po2J0stale
oto
A oto ciekawsze z pozostałycll
BaHatrd. Niestety, wioślarzom
4) Wiochy - 7.22,5.
M€-clał olimpijski zdobył dios1koBrazylia 87:68, Kanada - Korea
naly BraizylijC'Z)"k Da Silva. N~e walk:
polskim nie udało się zdobyć
W piórkowej Hamalainen [F:nlan
OS EMKI
USA - Bnłgaria. 85:44,
74:63,
Ls.la.ndczy'K dial
spOO.ziankę s.praiwił
med.ah. Walczyli ba.rdzo amDokonał Schroetera (Niem cYt
srebrny
2ldobywając
Birnasson,
F<>rm<na
71;60,
Chile
FFa.ncja
1) USA - 6.35,2.
a Nlchol!s (Anqlial - Haz3rrJa
bitnie i szcze•gólinie w dwójce
KogaJap<l'ń.czyk
Slyn.ny
medal.
W l<>kkiej Holima fVS,'.\.)
6.37,1.
[Austr.).
Kanada
2)
67:64, Australia ze sternitkiem, byli bardzo bli6.39,2.
kie ska.kał sła·bo. Polaik Mal- zdeklaliiował Griffilhsa [Austrnlia).
3) Australia sko brązowego medalu. Nie4) Szwecja - 6.48,1.
cherczyk zajął 10 miejsce uzy- Do Ba~ (Korea) ponda! sie Franc11
z<>wi Vatrolelto a Kurschat (N:em·
wiele też brakowało Kocerce
&lrujac dobry WV'!l.ik - 15.54.
16,35 cy) wygrał z Espinozą (Filipiny).
Nie
Il Da Silva (Brazylia] do pokonania K.elly'ego.
(rek. ollmp.).
udało się.
2] F.irnarsson (Islandia} - 16,25.
W jedynkach zdecydowane
31 Krejer (ZSRR) - 16,02.
zwycięstwo odniósł młody Iwa
15.88.
41 Sharpe IUSA) 5] Robak fCSR) - 15,85,
now (ZSRR), który wykazał,
6) Szczerbakow (ZSRR) - 15,75.
w Bled
że jego zwycięstwo

Dzień radości

D'Oriola

i zawiedzionych

nadziei

eli-1

(Francja)

z

najlepszym

I

,•

J..m n

-zr

1

_

A

„ Am '

?'1

Sukces?

ie

ale polscy wioślarze udowodnili
•
ze
w

zna.idu.ją się
Śff'ialowej czołówce
nadał

Koszykówka

nie

było

Przy redakcy jnycli
telefonach

przypadkowe.

JEDYNKI
1) Iwanow (ZSRR) - 8.02,5.
2) Mackenzie (Australia) - 8.07,7.
3) Kelly (USA) - 8.11,0
4) Kocerk.a (Polska) - 8.12,9.
CZWÓRKI ZE STERNIKIEM
1) Włochy - 7.19,4.
21 Szwecja - 7.2'l.6.
31 Finlandia - 7.30,9.
4) Australia - 7.31,1.
DWÓJKI BEZ STERNIKA
1) USA - 7.55,4.
2) ZSRR - 8.03,9.
31 Austria - 8.11,8.
4) Australia - 8.22,2.
DWÓJKI ZE STERNIKIEM
1) USA - 8.26,1.
21 Niemcy - 8.29,2.
8.31,0.
31 ZSRR 41 Polska - 8.31,5.
DWÓJKI PODWÓJNE
Ti11kaJowl
1) ZSRR (Ilerkutow
- 7.24,0.
Gardlner)
2) USA (Costello
-

7.32,2.

(Rlley
7.37,4.
4) Niemcy (Schneider
7.41,7.

Wood)

3) Australia

-

Hlpper)

Szwed Hall
prowadzi w

pi~cioboiu

Indywidualnie po czterech konku
reincjach pr-0wadzi Hall (Szwecjd)
- 3674 pkt. prz.ed Finami KorhoneJlem i Manonenem - po 3613.5 -pkt.
zespól
Drużynowo najlepszy jest
USA.

O

sportowHegemonia
ców Stanów Zjednocz01tych
w Melbourne nie ulega już
wątpliwości.
najmme3szej
Wprawdzie nie prowadzi się
pun-ktacji
oficjalnie
tutaj
zespolowej, aie rzut oka na
zdobytych dotychc:za.s
ilość
medali wystarczy,
zfotych
by się o tym przekonać. Raiz
wjeżdża na maszt
po raz
sztangwiaździsty
gtóum.y
dar, a hymn USA wszyscy
ju.ż znają na pamięć. Ceremonia ta zabiera zbyt wieLe czasu, toteż pos14nowiojak. się
no skrócić hymny,
tylko dala.
Ul Są tacy, którzy zadali robie nieco trudu abv obliczyć zdo
byle przez poszczególne ekipy
punkty. Na podstawie tych obli
czeń Stany Zjednoczone mają obecnie 82 punk.tv przewagi nad
ZSRR. Ilość punktów zdobytych
przez reprezentantów USA wynosi 214, ZSRR 132 Niemcy 5?.
Polska zajmuje w tym obliczeniu
ósme miejsce z 34 punktami, wy
przedzając Francję, Iran, Węgry
i CSR.
O Sędziowanie w boksie
to jeden z wielkich mankasię
mentów odbywającuch
Igrzysk. Sędziowie są wyraźnie niedoszkoleni, a niesię
podejrzewa
których
wręcz o zlośliwość. Skrzywdzono Stefaniuka, a o maty

wlos ofiarą takiego „sędzio
wania" me padt również
którego
o
Niedźwiedzlci,
dozwycięstwie przesądził
piero znany arbiter włoski
Giraldi.
lio:ij Wczorajszy dzie6 był dniem
wie,kieqo triumfu reprezentantów
USA. Odnieśli oni bowiem wczo
raj dwa potrójne zwycięstwa
(dysk mężczyzn oraz bieg na
200 m), a p<>za tym w konkurencjach wioślarskich zdobyli jeszcze
trzy ziole medale, podczas gdy
dwa, Kanadyj
wioślarze ZSRR czycy - jeden i Wiochy - Je·
den.
O Krzyszkowiak, który
dawno już nie biegł 3 tys.
m z przeszkodami, ma obecduże braki techniczne,
nie
stara się nadrobić
które
szybkością. Polak na jednej
przeszkodzie przewrócił się,
lecz przyśpieszyt tempo i
za.pewni! sobie miejsce gwaudział w firantujące mu
Czas Krzyszkowi~ka
nale.
jest bardzo dobry, jeśli się
zważy, że zwycięzca drugiego przedbiegu uzyskal wynik o 3 seku.Thd.y gorszy. Na
można mieć
tej podstawie
nadzieję, iż Krzyszk.owiakowi u.da się w finale, k.tóry
rozegrany będzie 29 bm., zająć punktowane miejsce, to
bieg w
ukończyć
znaczy
pierwszej szóstce.

Courtney (USA)
mistrf:
olimpijski na 800 m.

200 M MĘŻCZYZ.."!IJ
PofJrójnym 611.lkceGem USA za
lrońozyl się bie,g na 200 m. 'ZJwy
cię:zica tej k01nkurencji Bob Mor
row wstanOWił nowy rekord olimpijski wymazując wstanowio
ny w 1936 r. w Bar-bm.ie rekord
Oven11a (20,7).
20,6.
1) Morrow (USA) 21 Stanfield (USA) - 20,7.
20,9.
3) Baker (USA) 4) Agostini (Trynidad) - 21,1.
5) Tokar!ew (ZSRR) - 21,2.
61 Da Com:elcao (Brazylia) 21,3.

SZERMIERKA - sz-pada drużynowa.
KOSZYKÓWKA - Syjam - Sinqapm, Japonia - Korea, Australia
- Formoza oraz w gru.pach finałowych: Urugwaj - Chile, Bulgama
- ZSRR. Filipinv -'- Francja, USA - Brazylia.
LEKKOATLETYKA - Pchnięci". kulą kobiet - eliminacje i finały.
Rzut oszczepem kobiet - eltmmac]~ j finały. Z Polek startują: Figwer
i Wojtaszek. 100 m pp!. mężczyzn - półfinały i finały. Chód na
przP.d biegi i ćwierćfinały. 5000 m 20 km, 400 m mężczyzn finaly. 800 m ppł. kobiet - finały.
bieq na przełaj.
PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY ZAPASY - wallti w stylu wo:nym - eliminacje.
HOKEJ NA TRA WIE - Singapur - Afganistan, Indie - USA, Mu·
•
laie - Ken.ia.
ŻEGLARSTWO - Jach.ty m<>r-skie, jo~ 2-ose>bowe „Shar.pie„, jedynki
„Finn„.
Australia,
Niemcy - Singapur, Rumunia PIŁKA WODNA USA - Ani:ilia, Jug<>stawia - ZSRR.
USA - Jugosławia.
PIŁKA NOŻNA BOKS - ćwierćfinały.

jaka
vl'iaidomość
Pierwsza
wooocaj z Melbou:ne
br2lmial.a: „Duńska-Krzesińska.
w sk'll<ku w da.l 7Jd-obyła. złoty
medaJ fantastycznym sk'llkiem
6,85". A więc zloty medal I
rekord świata. Co prawda potem nadeszło sprostowanie.
Otóż trzy a.!Sencje za.granicz:
ne pomy1ily się o ... pół metra.
naid.ooz.ła

w

Krzesińska

r:rec:zywis.tości

slroazyla 6.35, który to re'ZUlre1mrdowi.
t.at równy jest
do n:e1.
na.leżącemu
świat.a,
A więc pierwiszy złoty medal.
pi-zerwy
bez
Codziensnie
d2Jw01nią dwa za1iJn!>talO'..va.ne w
na.s.zym dziale spo.rtowyrn telefony. Latwo domyślić się, że
choidlzi o wvniki z Mellbourne.
- Tu mÓWi Centrala. Mięs
na. Chcem.v wied.Ueć co jesi z
Drog<l"Szem?
- Prze!tral...
- Niech io licho porwie! A
może wiecie jut coś o Krze~
siń.skiej?
- Skoczvła

złoty

mooar.

-

Ach,

wla

sic

6.35 i

2ldolbyla

to WSPa.niale.
głos

()fyrozmówcy.

D7.ięlrufę, bardzo dziękuję za
tak radosną n{l<Wj'llę.
- Drogos.z przegra!. Koc-erka cziw.a,rty, KI°7Je'sińska pi€\l"W'
sza - informujemy co chrwilę.
I tak bez pr7erwy. I tak
orz.ez c-<1ly dzień telef<m za telef<J<nem: Sidło. DrQgooz. Ko-oer<ka, Kl"2le5ińsk.a, St.efa111iuk.
Chromik ..

WYDAWCA: INSTYTUT PRASY „CZYTELNIK". REDAGUJE KOLEGIUM. :Redakcja f Ad.minl'stracja Lódź, ul. Piotrkowska 96. Centrala tel. 293-00 (łączy 'Ze wszystkimi działami numery wewnętrzne). Red. oaC'Z. - Sekretariat redakcji 325-64, wewn. 32, 'Z-Ca red. na.cz. wewn. 35, Sekretarz od.pow. 204-~5 wewn. 33. Dział społee=o-ekonomiczny 228-32, wewnętrmy 36.
54. lniał miejski 341-10, 337-47, 343-80 wewn. 48, 52, 55. Dział kulturalny - redaktor „Panora.my" 223-05 wewn. 50, 51. D'Zlał sportowy 208-95 wewn. 38. Dział listów interwencji i k'll!"e.s•
pondentów 303-04 wewn. 43, 37. Dział wojewódzki 314-32 wewn. 34, 44, 45. Redakcja nocna 279-76. Kier. a.dministr. wewn. 47. Biuro Ogroszeń, Piotrkowska 96, tel. 314-75, 31i-5o wewn. 30, C'Zy'lme
8-15.30, w soboty 8-13.30. Zamówienia i przed.płaty n.a prenumeratę przyjmują placówki pocztowe i Uston<lł!lZe tylko na wsi i w miejscowościach me posiadających kiosków ga:ze!owych.

6 DZIENNIK ŁODZKI

°"

285 .l.31ZW-

~ D-7-1~72 Druk,

Zakl. Grat. R.S,W. „P.ra6a." .-

Lódź.

W. Zwirki

1'1. ...,. Pa,p.ier; druk. mat, 50

„

