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W wo,iewó-dztwie wyborca otrzymuje t.rey ka.riy:
d-0 gromadzkiej, powiatowej i wojewódzkiej rady nuodówe,j, w-z.ględnie - 2 ka-rty (W mtastaeh wydzielonych):
do miejskiej i wojewódzkiej rady narodowej,
·

Pierwsze kartki w urnach

Wyooil'co! Twój st-o.runek do llMiWisk k&ndydatów n.a
ka.r tach do głih!iowania J>odyktowa.ny 1>4:dzje niew:11,tpllwie
Twą obywatelską dojrza.fością i sumieniem. '
.

Warto

,, Dziennik" ·odwiedza komisie wyborcze w ·fabrykach
Wcroraj W· pl"Lemyslowych okręgach wyoorczych przyjuż d'° głorowania. Zailllteresowa.rue wyborami
je.se ba.rdzo duże. Przebiega.ją one s-zybko i sprawnie.
W wielu zakładach prJ.O~cy ludzie gromadziili się przed
lokalami wyborc73'Dli już na kilkanaście minut przed ich
otwarciem. Do g<Jdz. 14 frekwencja w przemysłowych
okręgach wyborrceych naszego miasta wynfosla 72 pro·c.
stąpiono

ZAI<LADACił „ROIRUTA"

w

ZGIERZU

kom.i.aja wybocO"'...a
ro21oo~la
V."Croraj pracę o g1odz. 5,30 rano. JUŻ od pierwt'>ZY'ch chwll Jok.al wyhorczy - świeUica, ;r,aczę
ła zap2!niać się lU>dŹ'm.i. Do godziny 8,45 gkioowalo już 27 proc.
załogi.

P11zy stolach komif.ji -

tlok.

to

Co.raz
ktoś podlOhoozi <llO urny wy;boa:czej i wrzuca ko.pertę
z kar1Jką
<lo glooowanńa. Na
ka1rtoe znajduj-e się 15 n.azwilsk
kandydatów,
10 .sipośró<l nfch
wej1diz:e do przy,9zlej Ra<ly Narodowej.
Oi,eg11> omekuję od n,~w·e.j
ra.dy? - p'OWfarz.'l. na.sz,e pytanie
robo!Jlik kotl-o\\,-ni. Tadeusiz Walciz.a.k. - ~'Lam na.cl:Lieji:, że 7JWró

I -

18 mln osób
uprawnionych do oddania gtosu

w wyborach do RNr
Jak wyn.ika z <lanych Cen.t ral
nej Komisji Wyborcz,ej, liczba
o::iy"·at<eli uprawni<>nych do gk1
so1•·ania w wybc·rach O.o rad na
ro<lowY'ch wyn=i w całym kraju 18.000.130 o~ób. Liczba ta rno
gla jesroze ulec ba·rd1z.o nieznacznym =ianom na skutek
reklamacji wniesionych w okre
srie &prawilza.nia spisów.
~Liczba uprawriJonych do glorowania w obecnych wyborach
jwt wyż.s1za niż w ja.k.ich1k olwiek
wyborach pr:ooprowad00U1ych po
woj.ni-e. Tak więc dla porównania - w wyb-a.rach do ra<l n.a
redowych, które C•dlbyly się 5
grud!.11ia 1954 r„ liczba U.JJ'['awnionych do gJ.crowanfa wyn01Siła 16.811.905. Prawo glo.m w wy
bora<""h do Sejmu, które O·dbyly
się
20 styczni.a ]!}57 r„ miało
17.944.081 ooób, czyli o ok. 56
t.ye. mni'.ej n;i,ż oboonie.
Ró?.n:i.a~ międ1zy liczbami uprawnionych die> głooowania w
wyborach z >r. 1954, 1957 i obecnie aą wyni!ki~m nie tylko przy

Premier Belgii.

za rozmowami

na najwyższym
szczeblu
PARYŻ (PAP).
Prmmawiając
na zebran:u w H.aille poid Brukselą, premier Be1gi1i van Ac1ter
st-nie!J.1d.ziił, ,,że wszycscy !U>dizie
doobr-ej woli, wsz:r~tkie narody
<lażą do p:J-koju".
Van Acker po·dlkt,eślił, że nai
wyższy czas, by p::-zywód.cy wiei
kich mocarSJtw zas.iedJ.i przy
wsil)ólnym stole w oelu rozwią
zail!ia pmbl"mu rozb-rojenia oraz z.a1p·ewn:enia pokoju.

„Kam pan; a o rozbroienie
nuklearne" to na zw a
nowej organizacji

w Anglii
LONDYN (PAP). W Anglii po
wl!l'!al.a
nowa oc-ganrlzacja
„Kampania o roe.brojen.ie nuklearne". Na stano.w.iisko prere
sa organi.zaaji wybrany wstał
rzmany filozof angie1s.ki, Bertrand
Roo,1eU. W s.kł.a<l. k>e,;ni-tetu wykonawcZ1eigo
wes.zili
cziołowi
dzienn.~!rarze, pi19arz Priestl.ey i
fi!Zydt a;tomowy, prof, Ro<!Jblait.

-o.si-t,-u-na_t_ur-al-ne._go_, lecz także
pewnych zmian w przepis.aoh
po..'lZlcziególnych oridynar~ji wybor
cr.ych. W wyborach do rad narodowych mają prawo glosu o&oby stale zamie.s21kale w Polwe, które nie uregulowały je.s.zCZll! sprawy swego obywa•1e\.stwa.
0."'0by te (prne<l•2 wsz.y,~tk.im rnie
sz;kaócy Ziem Zach-od11J'.ch naro
diowości niemieckie.i) nie gloso
waly w ostatnich wyborach do
Sejmu.
Sipo~ród
18 mln wyborców,
milion kill:kas.et tysięcy gl0i.~o
wać będzie
w prremY1slowyah
okręgach wyborczych.
Nieofi.cjailne wyn1ki głos•owa
nia w tych okręgach znane bę
dą zapewne w początka.oh przy
szlego tygodnfa.

Z ostafniei chwili
We wszystkich okręgach prremy,9lowyoh w Lo·dizi, które w
dniu
wczor.ajszym roz-poczęly
wybory, f1~ie.ncja wyn-0.s'iła po
nad 85 proc. u.prawnionyoh do
głcsow.an1ia. W k.iak1u obwodach
odldawanie glooów z..aJm1iczono
już wcZ<JTaj.
Ogólnie przewi<lu.)e slę, że w
większ.ości · okręgów
wybory
zako1i.czą się do 6 '.!:ano 1 lutego br., ta:.~ że w ciągu t~go
dnia kcmi.sie bę<lą mogły Pl'Zystąp:ć <Jo obliczeń głosów.

gę

·

l'

zagraniczni

do Polslli

na

dzień

wyborów

Jeszeze kilku kandydatów ·
przedstawiamy
rów:

0

rozmowy

Pierwszy pociqg elektryczny
wjechał wczoraj na Łódź Kaliską

ł

i
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uehwalona
PARYŻ
(PAP).
Francuskie
Zgromadz-enie Nall"Odowe uchwa
lilo w piątek 296 głos.ami przeciw 244 (w tl"2iElc:im <'z.ytaniu) uWczora,l kilka minut przed dwunastą przyjechał pierwszy
sta\Vil ramową
dla Algieru.
:próbny pcciąg elektryczny na stac.lę I.ódź-Kaliska.
Uchwalon.y 1:€!k!sit uwz;ględni:a Po
Na zdj1;ci11.1: widzimy pociąa- na peronarh Dworca KalisJdego.
prawki wniesione pr:z,ez ~dę
Foto: L. Olejinlicza:k
Repiuiblriik.i. Obecruie uistawa vry
(0 p;·óbnej jeźd.z:ie p!i·&'w&Ym pociąg:i€llll cleik.t.ryC1Z111ym na
!l"...a1g a jwż tyilro podpi.salllia przez
Lódź Kail!i&ką - cz;ytaj ina ~tr. '1).
pr.e·i;ydieinia i będiz;ie mogla wejść
~~--------------~------------------~~- .w życie.

Bronisfaw Doner, śh.tsarzmaj.ster .szarparni (ok.rę,g 2). Fra-ncis~ek Kuryłlo, kie1·ownik szkolenia
(od lewej do prawej)

kreślarz (okręg

l), Stiinislaw

rzemieślniczeg<>

(okręg ~),

ł
ł

I

I
I
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(od lewej do prawej) - mgr Janusz Wdówka, prarow.
nik handlu spó.dzielczego. (okręg 6), Stanisław Jar-052:ezak komendant zakładowej straży po:iamej (o!tręg 7),
Janu'.sz B-0lewski. k'erowni1k technicz.ny S;:i:lldzie.lni Med1a.ników (okręg 9).

1' oraz kandydatki z wo&etitództwa
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Czesława. Rycerz (z lewej),
nauczycielka z z.awodu,
spolecznicz.ka,
kandyduje ze Ski~rn~ewic do Woj. RN
i AJ.:.rooa Latuszkiewim:, tkaczka z Pabianic, była raćlną
w WRN poprzedniej kadencji.
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Na Chojnach
wczo·ra.j dalo się odczuć znacz'l.e nasilenie kampanii przedwyborczej. Wyraźnie nadrobio;io w . tej dzielni.cy niedo-sta.tek pi-zygotowań przedw11borczych, notowany przert
t1111odntem.

We wszystkich ob,„odaeh
dziś trwają

j

Czyżcw11ki,

l

I

dla Algieru -

wybo.

I

~

Ustawa ramowa

przeddzień

I
I

przez Chruszczowa

E g1p
• tu i SJ'rii
•

nasizym Czytelnikom w

!

Redaktor „Timesa"

Prezydenci

przypomnieć

również, że w l,odz! wybieramy 110 radnych 1pośr6d ·lilii
kandydatów do Miejskiej Rady oraz 490 · radnych spó_śrócl
71l kandydatów do rad dzielnicowych,
że
w całym województwie z liczby 17.976 k~ndydttt~tD
wejdzie do rad groma.dzkich, powfatowych i W'o1ew6cfakil!j
Rady Narodowej - 12.4.87 radnych,
źe w lokalu wyborczym dla Twej orientacji rozwieszani
są oglo.~zenia, z których wynika, ile mandatów ;est w
Twym okręgu wyborczym,
że wychodząc z domu, nte zapominaj za~rać Jutro clowo·
du osobiste170 lub innego dokumentu stwierdzając.ego Uitsamość - poproszą Cię o jego okazanie w komu1i w11borczej w czasie glosowania.

O!łl.&

'Pl'!l>ede wgzys~!Wll lłwa> rzy i młodzi. Najstarszym wyna. rem<J111Jty mieszJkań i rM- borcą byl Marcin Frank(llWski,
wój bud<1•wnicfr.va.
mi~IJ;kanio liczący oobie 85 lat. Najm!od.sizą
weg«>.
wybo;rczynią Sid<mia Baum:,
- Na nas.ze.i liśll<i·e k.andyda(Dalszy ciąg na str. 2)
tów - m'ówi pTaC>OW!lJiczka labo.ratoriurrn anaJitycznego „Boruty", Maria Boncza1k, która Koresponden~i
również o<l1d:afa już swój gloo są. Iudz·i.e, któmy cieszą. się rz:aufanjem i J;>O<I>ulaain&.ścią wśród
iz•::L!og.i. NJ.ektór:zy z illich prae>0- przybywają
wa,1i już w p1n!P?ILedn:iej Rad?Jie
Na.ro>d-0iwej, ja,_!{ ni>. na•!tzelny inży•ni-er ~z.:\k.J,a,clów, R.yk.iel. Oo-ze.h.-uję od J)mYS17..i.ej Rady N.airodo
Obecne wybory do rad narow·ej ZgJerrz;a, że w pioell."wszym
r:zl)rhie ma t•roimei7:y się o p1rnrzą dowych w PollS'ce budzą poważ
dek &am;l.ta.rny w naszym mie- ne zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Doście.
wodem tego jest, za;równo co.
Różne są p.o.;•tuJa.ty.
Lu<lrz.ie raz większa liczba publikacji
idą do urn wyb<Jtl'czy-cih, pragnąc na tem<1ty wyborcze w pt·asie
ucziei:>tniczyć w wybor.z,e
tych, świ<1towej, jak i przyjaz<l <lo
którzy diobnre będą r-epr>e!Z<er11to- n;is.7.ego kraju szereG(u specjalwać i;niter>esy J1udzi pracy w nonych wysłanników wielkich aw·ej wladizy miejooej.
genc.ii. dzienników i rozgłośni
radiowo-telewlzyjnyoh z EuxoMIĘDZY l"IĄTĄ,
PY i Ameryki.
A DWUNASTĄ. ••
Relacje o przebiegu wyborów
W
Pabian-iokich
Zakładach w
Polsce, oprócz o!c 20 staP1-.remyS>lu
Bawe~nia.nego im. łych k<>respondentów
prasy zaBojown~ków
Rewolucji 1905 r. granicz:nej a·k redy!(l·wanych w
wybory .zac.zęly się jl.liŻ przR.<l naszym kraju, przekazywać bę
gooziną 5 ~·an.o. Do .cziterech obwodów wyboPCZych mieszczą dą do ewyc.A re<lak<-ji. przybyli
już
lub
epodziewani
dziś
cy1ch
się w z.a1kladivie,
zaczęLJ
tlumn.ie napływać robotnicy z 1 lutego, następujacy specjaln1
kore.•pondenci:
przedstawiciel
pierwsrej 211nfany.
Na pmę<lzalni w
obwodzie wielkiego amerykańskiego koncernu
radiowo
-1elewizyjnego
nr 24
pierwsi.a odidaJa g!O\s
E. Leiser, reprezentantWta.dvst~wa Cieślak - sekreitarz CBS od1dizi.a·lowe.j or:ganiza.eji patiyj- ka INS. jednej z trz.ech najn·ej. Po niej pr~yszli inni - sta wiekszych agencii pra,wwych
USA - P. R. C!arc, prze<lsta- · - - - - - - - - - - - - - wiciele brytyjskich dzienników:
„News Chronicie" B. Ridel
oraz •. Observer" G. Sherman, s;:tecjalnv wyslannik radia
włoskiego i dziennika „Corriere Della Sera" A. Valcini
przyjęty
oraz reprezentant jednego z na.i
starszych wy<lawnictw
prasowych w Europie, szwajcarskieMOSKWA (PAP). Redak- go dziennika ,.Gazette de Lautor działu zagranicznego
bry- sanne" - J. Balvanyi.
tyjskiego dziennika „Times", A.
Ma<.'\Ćlonald
zwrócił
się
do
p ierwszego
sekreta!t"Za
KC
KPZR
N. S. Chru.sz~zowa
z
prośbą
o przeprowadzenie
z
nim rozmowy na temat niektórych problemów międzynarodo
wych.
rozpoczynają
31 .stycznia Chruszczow przyKAIR (PAP). W piątek rano0
jął Maodonalda i przeprowadził przvbył do Kairu ore:r.ytlent H.e
z nim dluższą rozm1owę.
publiki Syry.i1,kiej Szukri BI Kuatli. Plt'e7.yden10'wi t.owarzys7.ą:
premier Syrii Sa bri . A.S1Sali, minls1:€r spraw za.granicznych S<iJa h Bit.air i dowódc.a .$vryiekich
sił 21brojnych generał Bizri. Delepację .o.yryj~ką witał pr·ezy<len•t
Egipt.u Nal!".ser. W chwili witania się P'f'ZYW<'<lców Egiiptu i
Syrii cdd.;:ino 20 .salw armatn.i-eh. N.3-&tepnie prezyc1enit Kuatli uda! się prziez oz.<lobion.:>
flat?ami -egi.µ.o,kimi i syrvjLSk.imi
ulioe Kairu <lo pałacu Ęubbah.
Prezydent Syrti przybył do
Kairu ·w związiku z prrewidywa
nym proklamowaniem Unti SY-.
ryj1$ko-Egips;kiej. Pierwsze of!oja1nie spe>bkantle między -prezyd·eu-t.ami E.gipt•U i Syrii ma się
oo'być w robotę rano.
cl

w

różowe

Wybory już się mC"Zęły! Z obwodowych komisji Wf•
oorczych w okiręgach prze~lowych Lcod"Zi i województwa n.a.dchod.zą. ,iuż pierwsrze meldunki o pnebiegu (ło
w·wania (zwróć uwagę na relacje naszych w.~łJlracowników w niniejszym numerze!). Jutro przyi;tlł:Pil\ do l>l'.,.
cy obwody terytorialne, których jest ma.oma l\>iękiwmó.
Jutro otrzyma.s"Z, Czytelniku. w swoim obwodzie dwie
kart.ki: białą, która stanowi Twój udział w wYb<>ra.ch -do
Dzielnicowe.i Rady Narodowej i różową - do MieJs11;ieJ
Rady Narodowej.

Wydanie A

I

i

os.ta.tnie prace nad jak n.aJiepscym pnygotowa.niem Io!µJi wyborczych. Ka.Ma obwodowa komi6Ja
wyborcza stara. się wystą.pić ja.k najoka:zalej, WyC2llJ.1va
się też rywa.lizację w uat.rakcyjn.ien.j,u pobyt.u ·wyborców
w c-u.sie niedz.ielneiro zl<JBowa.nia.
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Z prac

pracującei

O pom oc kob ieci e

rządu

Ap el ko m isj i CR ZZ

'S pr aw y za op at rz e.nia ry nk u

do kierownictw

zakładów

POZNA N
Prezyd ium RN
tych w..
w S1Pra1Wie
ucihwalę
pod.jęlo
W 2:W'jązku re· 2lbliża•jącym się stw~u jej na.l·eźy
tradycyj ny-c:h . już Międzynarodowym Dniem Ko- runków pra.ey w samym za.Ida,.
nia
przyzna
li ]JOlllOOY w
31 stJ."OZinia br. na konfere ncji n.Wtrów poiiru!o nnowan o o ostat
.naukow ych i artystyc znych na- biet, który coroczn ie obc:hOO.!l<>- cizie, jak również
ym Iul:I
prarow ej w Ur7'ędz:i.e Rady Mli.- nillch d€cyzja ch riządu.
ny je.st 8 marea, h-.omlsja kobie- g-0c~rt11da.Tstwie dom.ow
gród miasta za rok 1957.
m w wychoUchwa la Rad,y Mil!li.Slt:r6w o
N a,groda literacik a (1 O tys. zl) ca ORZZ 2l\\'l"ÓC-ila się z ape- s-a.motnym kobieto
da.iieci - ~dl\ się na.
2l:Wp.a1'meniu rynku przewid uje,
przypad la w udziale znanem u lem do dyrek•cj i, rad robe<tni- wyw.?<niu
u obrad wszystk ilch rad
pmządk
spra
w
nvyoh
7.e w I kwarta le br. dJOl!ltaTczy
opozakladr
i
.
rnd
i
powieści
azych
autorow i wielu
slus-zny ch po zakładowych i rooobni(l!Z'Ych.
się na rynek w1wa.rów na sumę
'?"iadań podróżn'iczyclJ. Arkade - wie uwzględn.ienia
w za.klaących
45,7 mld zł - wa;r,~ość zapasów
drzialaj
talt
w
cał()Jksz
stuJató
z.a
owi
mu Fied.ler
i kob;ecy c.h.
rowa.ro wych w handlu wrz;roślllie
twóremścl w latach od 1939- da:ih pracy ·komilsj
zł.
mld
3
ok.
zanim
w tym okrCIS!i.e o
1957. Przyzna .na A. Fiedller owi A.pel zw!fa{"a uwagę, że y o po
NalS'tępna uchwal a okireśla ter
nagrod a m. Poznan ia je.st już zmienio ne zostaną prz,ephs
wego
zaklarlo
podfu1nocliusZJu
mi'!ly zaikońC0011:ia budowy
drugą, pierwszą bowiem zdobył dz.lale
w ramach dotycho zas obow.iąz'L\
31 styczni a br. w godzina ch stawow ych komr>leumów p.rod·ulc
0111. w roku 1936.
zakładv mogą i
jącycth za.sad wlec:ro mych przemy sl węglowy cyjnych hUlty „Wairsz awa" - I
WARSZ AWA
zadania efap budowy huty ma trwać do Głównego Komilełu
po.winn y wydzielić pewne kwoty
styczni owe
wykona !
pomoc
produk cyjne, uzyskując dodat- lrońca 196-0 r.
Oblicza się, że w bieżącym z f·umdu.s:m na realną
cych.
kowo · ok. 94 tys. ton wę;gla.
Koroku w zimowy m i letnim se- dla kobi-et pracują y m. in.:
bezipieczeństwa
powor6w
Służba
Minli&t
Rady
Prezes
ch FWP, spę- Vl .apelu czytam
Wykon an:e planu styczni owego
Wojewó dzkiej MO w
dla u1;1pra.Wlllie.nfa
31 styczni a br., z udziałem zonie na wczasaok.
kioinrlsję
, że pn:yg-0.t-Qlwani.e po mendy
Sąd.zimy
ot)'8.
516
urlopy
swe
z tak poważną nadwyżką jest ła!
zainre!f.eoową. dzi
1.ie zatrzym ala w stre.
traimzytu ląd6'weg-o i mo;rskieg.o, pr.zedlS-tawideli
.eń na punkty usłngiowe, Szczec1.'
dużym OGiągnlęciem przemysłu k:.tórej
powiat u
wojsk inży.ruie- sób, czyli 0 ok. 20 tys. wię- mjcStLcrz
na<lig-ranic:znej
p.rmw-0<llnicząoym ZIOS'tal nych re.sortó w,
enle kilku ma.szl'D do fie
znkuptl.
że
m.
ubie~y
iym bardzie j,
roku
w
ni.Z
cej
w~glowego,
p<>R.
legitym umężczyznę,
chnLcm ych, straży
komul!li:kacji S.
n
r
ryjno-te
Szczeci
min.i.st.e
Z11ych,
elektryC1
p.ra.!ek
-ozy
szycj.a
*
~
~·
plan t= byl wyższy o 2.400 ton S'tl".zele<lkil. W .~ad t.ei k<J<m11•.ji żarnej i wojewó dzkich komite być wyplłży jącego się dowode m ooołlistym
.
W Warsza wie podpisa ny zo- które rz. ko.Je.i m<>gą
od grudnio wego.
wcihodzą prze<llslta'wiciele zainte tów przeciw powodz iowych , odobarc1z1Gi11Yrn na nacz:wisiko Micha! RybaTs ki,
cn
lmibdetc
cu.ne
<lo
d0$tawę
Na sukces ten zło.żyła się do- r€l.Si011N·a.nych re.sortó w.
się plenum Głównego Ko- stal kontrak t na
było
ającym wydany m przez Komendę MiaJJ·Miad
n.le
a
M.iećmi,
glowca
od pob:a. rytmicz na praca
Prrz.eciwip>awodziowego. Albanii jednego rudowę
mitctu
iza- sta MO w Gliwica ch. Ponadt o
dualny
dndywi
111.a
w
lcomiśr'°'dkó
także
Z'OISt.ała
ton.
na
Povrola
CZ<1tku miesiąca więkswści koznalezi ono
Prz,eid;mi'Ol:<>..m obrad był strun o nOIŚnOIŚci 3.150
vi; przy zatrzym anym
1!ufet11,
u.ienie
sów
i
urucboo
pni:e.p.
kuy,
w
lllllll.i.a.
-0-i1!·a:J1o~'l
nastą.pi
dlO
sja
Dostaw a staitku
palń, z których aż 70 wykona
przygiotowań na wypadie k wiotylkilł mozna. d•o.stac m. in. dowód OOiObiS'ty wydany
nfo
ego.
jn
ktorym
istracy
adnri11ll
wa.ruia.
,
P•O-stępb<
br.
zadania
końcu
lo c-;woje miesięc=e
&e·nnej powodz i.
pa.piierosy i ka.1mpkę, ale takile w NRD oraz walutę polis'ką i .
co jest zjawisk iem nie spotyka Wskaźniiki hydrom eteorolo gica:
trzyć Slill w pevme paio- NRD.
za.o!J)<a.
HUTA
A
wę
NOW
le
przemyś
i
j
nym w naszym
ne (brak pokryw y lodowe
sp·mżywcu;e, będu:ie rde tyldukty
ekso
roczneg
lat.
ubiegło
szeregu
W wyniku śledztwa przepro Warto·ŚĆ
glowym od
śnleżn·ej) j)O•ZWalsdą sipodziewać portu
!ro 11·ollllocl\ dla samych kob5.et,
wynio•ęz•
Lenina
im.
Wojskow~
Huty
przez
rozm
wa·dzcmego
się, re w roku bieżący
zar
calej
Wraz ze wzroote m wydoby c:ia
k<Jil'IZYŚĆ
Sie
pm;ynie
dolarów . Naj- ale
w
Garniwnową
miaf!'y ewentu< il.nyoh wylewó w sła pooa•d 50 mln w ek.sporc le Łodze.
\ Prokuraturę
przc.:.n1yst węglowy osiągnąl w
większą pozyeję
Szczeci nie ustalon o, że praw•
rzek nie będą duże.
6tyczni u ogólną wydajność prazych
pj.erws.
na
że
my,
Uwa:2„a.
(POill.;>d
clziwe nazwis. ko za.trzy:m anego
.Jak wynikało z wypow1edlzi' huty stanowiły bla:c-hy.
cy 1146 kg na roboczodniówkę.
ly Je m. m. miejsoo ch na listach eto rem•Oln- brzmi:
Ribuwa lenko,
M'kołaj
niż w
1.liC":OOStniików obrad, teren jeS1t 270 tY:5· top). :z;akup1
zn.aleźć
Y
ezyli o 21 kg wyższą
p.uiwil!ln
ań
mł>e.smk
ht
nawet
a
Anglia, NRF,
lo także, że w 1943 r,
palacze dobr:re przygot owany d!o akcji FrancJa ,ela.
g~ud:niu. Jest to tym bardzie j
ce k-0<Mety, któr.e .są Ust.alo'!
pracują.
sic
Przez 24 godzLny
Wenezu
ł on do Niemie c i do
począwszy od 12-tysięcznej dzielnic y Salzbur - przeciw powodz iowej.
znamie nne, że
,jedyny mi <J<Piekunka.mi rod;zin .. wyjecha prnoow at w Braun1957 r.
1950 r. wydajność pracy w gór- ga - Gnigl musieli ws.trzymać
Być mOtŻe, że znajdą się ta;kje
schweig u. W 1957 r. zaintere ..
nictv:ie węglowym .sy.stem atycz- się od palenia . Na towarow ej
w dziec- s-0·wat się nim WYWiad am.ery.
które
dla.
lium
nie malata,
moiumści stypend
RibU•
ej w Gnigl
stacji
ka pra.cujące,i wd·o<wy, która niie kań.siki w wyniku czego
ś·rodę z<lerze.nie dwfoh
pilo wkolejow
może ks'lllaleió drtiecl r;:e W!llglę- waJenk o zgodzi! się na wspólpociągów, na skutek czego z
.Jnych.
pracę.
llQ dów ma>teri.asugesti
ł
e - to maly
wyciekło 27
J>.o.'\\'YŻSZe
rozbitej cystern y
•••
W najbl!ższym czasie sprawa
,n
"
~4śn
jedn·ft~
która
i
,
1
'""·trzeb
k
benzyny
'"""""~
litrów
~
~·~~
·, ~ ••<' „ ~
NOWY JORK (PAP). - Pra- tysięcy do kanałów miejski ch.
rozpa•
lenki zostani e
Ribuwa
ji
rea,Liiz.w
a
w
&płynęł
7n,kl&du
d
ó
ścii
.
.
popo-1 muzeów , plastyk ów, niektór ych m{}ż!iw.o
aa za-c:hod.n'.a d ono.s1, ze pona o Wydobywające się z kanal w
j w godzina ch
trwna przez Sąd Pomors kiego
Wczora
Są
CYCh.
pra.cujllIro1hiet
p-0trz.eb
li
Dyskut ancl zapozna
Byd,•
40 szkól w Brookly nie znalazł
konfere n- teatrów .
Okręgu Wojsko wego w
nad całą łudniowych w sali
a- dr&imy, że spra.wy pnzyjśc1fa 'Z p1!> go.szczy
od piątku pod nadzore m opary, l."OZJXA»tarly się
r.ię
.
RN m. Lodzi odbylo się ministr a ze eprawa mi wymag
cyjnej
po
a
w
tak
,
chodzH
ki~eele
Policja
ce.i
ą.
praeu.lą
dzielnic
m-0>cą.
la
powzięlenia lub za
polic_yJnym. Decyzję tę
mieszka.ńców, spotkan ie wicemh ust·ra kultury jąeymi wyświet
ly w ladze &ta nowe :na Skutek domach wzywającsię od palenia Zaorski ego z łódzkim środowi- wienia p~zez Ministe rstwo Kulali
wstrzym
aby
.))6tw
prze.->tP
Byly to m. in. S'Prawy
WZJta.~tającej ilości
24 -go- .s·kiem kultura lnym.
W czasie rury.
przez mlodzież i nie zapalal i ognia. Po
inwesty cji kullurn lh
popelni anych
łódzkio
e
niektór
no
omawia
ia
spotkan
dzi:n'!Jej wytężonej pracy udawszystk im tea·~~
szkolną,
przede
nych,_
naszeg~
lne
kultura
przy pomocy problem y
lo się wreszci e
W czaSJe dy.~US.JL
i km.
~ *
row
i
nowym
z
je
wiążąc
miasta
ć
oczyści
slów padlo
Do dramaty cznego p.OOcigu ~ .silnego prądu wody
Są
prawam l i obowiązkami rad na- wiele pochleb nych
temipie o'krąglone, dekolt is:zeroki.
W przyspi eszonym
jaki kiedyko l- śc~eki z benzyn y,
naj·;vięk.szego,
pod adresem WydzialLl Kultury
ch.
rodowy
ctwo one przezna czone „na oo.dzień",
zawodn.!
W.5>pól
się
rozwija
Nestanie
trudw
w
się
ł
Łodzi, który
wiek wydarzy
słowie RN m.
domów bardw krót>ki·e: 45 centym etrów
paryski ch
Jak stwierd zi! w
•
wa~unkacll naszego mia- czolowy ch
"· - eto.sz1o W t yc h d n Ia~.~h
od ziemi. Na popołudnie zalec&
bras"'a
ZaorSiki, nych
mini.ste r
ym
prze.śeigających się wzawstonn
mody
~,..i Dou·
mie.i<S'C:O
·
z
ż
'1"
przecie
potrafil
sta
mieJSOOw...,„~.
Helm szeroki e spódnic e spięte
·w
w poo JZU
Lodzi nie wym
związ,ku ze :zbliżają
w
lne
o
jemn:e
kultUTa
i
6d
Jw:·'
bolą~~k
l
kultura
·
ś
·
'
iskiem
śro·dow
talii. Suknie wieczo• K"ł
powyżej
a. „r .
prrzy
awianiu
g1as, P o l ,CJa · ciga
ąo
przedst
OperuJ'
są mu nieznan e.
· y s t rza 1ow ucieka nym !I.naleźć w.sipólny jezyk i cą e!ę wi-0.->ną w
kolekcj i się.gają do
jeg.o
rowe
i;t~·eJ· wymian
stromodeli
nar
g··oźne"O
kladam i i cyfram i mh1iste
'hodem
n.omyśln'.e za- eoraz to nowych
·
aby uwydatnić elegankost-ek,
nieJ·edną sprawę
,
•
·
sam0oc
„
Jącego
.
ł
ch.
ł
y obraz tych bo- latwić. WyraŻQ<J'lO nadzieję, lże jów kobiecy
a''~Ualn
Cha"les
KolekC'ja ukre"lił
cję pantofe lków.
"
I t · o m order""
'
19 -enteg
'
przedst awia trzyma na jest w barwac h na•
lącze'k, stwierdzając, że wiele
· · '"" 1a0_- letn;ą
Jacques Heim
przy ak- z nową Radą, która w wyni rn
usunąć
Star k w~t h era l Jego
.się
da
nich
z
.
lyżki".
.
„linii
.
zyska nową suknię o
Fuga te.
.carol
alizacji kultury
przyjacialkę
turalny ch, wśród któryeh prze.1 t vn m udziale W działu Kui- decentr
Lesnict wa
Ministe rstwo
. szereg nowych uprawnień, bę- Plecy są w tyoh sukniac h za- ważają odcieni e zieleni i czerY. .
Starkw eather zastrzel il w cią• .
~ Y
k?muni
ego
Drzewn
&lu
wspólPrzeniy
dOlbrze
Uczynil
.równie
dzie ·,się
u 48 godzin 1'0 osób.
tmy RN, z kloryirri s-c:iAle powiwieni.
.
!kuje że z dniem l'Yllte" ó""1953r
g
wspótpraoować szerold ak- pracow ac.
0
0 od
po<l. n' 1-„.i~na "~•taje c·en°a - 1 kg. nien
ny
to bez żadnego i_:. -;-: u, P.Ja1(prospołecz
tyw
lansuje
0
„sierpową"
~~
Linię
=·v
głos
z<iJbral
enie
zakończ
Na
dla PIJ-O'• ,u 6tu
..
'.
.
.
w P;OStaci staPier:re Cardin. Jego isuknie ISl\
Kultury
u
Wydział
świadc~yt po i;;ohwyt an:u go makula tury
ik
kierown
g~os
1
w ozyw1oneJ ?~skusJlódzikiCih _ Stefańczyk.
nieco krótsze - 48 cm od zie11
r.vch ze.>zytów, 'ksiązek, cza.sQ-1
przez policjan tów. Ujęto go po I pism.
i gM:et - z 40 rr na. 1 zł. zabrali p.rzed&tąw.LCJ.ele
jut
zranim :u w gliowę.
mi. Mają ooe nadal manyPlecy
ł
on p.ra.cę wydziału
Omówił
u nas kształt „beczki ".
że ostatnlo szereg
wskazując,
są z lekiui s;faldow ane lub gład
5 fll
r6wzałatwiono pomyślnie,
spraw
f" kie. Podobn y ksztalt mają przez
. ·sir
.
loe wykona ne
i
i: nież ....plaSIZICZod
Na, za.p.r-oo:~e mini . a
m. in. r-0związano bolącZJk
l
_,,_
c
uu
Ka1soor
El
znyeh,
szkól artystyc
nan.sow Eg!jptu,
kalowe
aru.u1 za eca
. który w paź- ten ,,_om m y.
znalezi ono lokal dla przyszłe Abd El Monejm
.o/
kaP,ellJS
Clb.
ogrornny
e
noszeni
bawi! w Pol
pa<!'.towej Jrolejk-a. Podobni.ę muzeum włókienniczego i dzierni ku ub. roku r>ewilz:ytą do z ~mlu albo _ny~<m'U przypo nuJan Bia- i Tkalni Nowej. Ten to wlaśnie go
z
byl
l
cym
wyjęcha
gl«rują
s.ce,
·
1)
positr.
kilku
ze
ji
'Jczenii:;
adaptac
(D.:>km
dokona się
naJących te, Jakie nosil?' n~~.e
e. Rucih w odid.ział prroduj e we freikwe:ncji mieszczeń, w kt6rych jeszcze Egi.µtu min.:ste r finall11S&w dr Ta- bab!U
z okresu '!fm de s1ecl~ u ,
która 1~ lat UJkonc-zyła przied kil YZblriża się południ
wraz z malżcnh
już
Dietric
12
go-d2.
d.eusz
Do
tej
nie
w
urniaoh.
powsta
zych
przy
roku
wyborc
m
h
w bieżący
P1_erre Ba.Imam wysii:p uJe z
koma 01n.1amJ. Do gioćlrl'. 410 odda. lolml<JJa
ką.
oddało swe gło
dzą
tkaca:y
przycho
pr-0c.
80
o®l.abł
określa
kin,
trochę
którą
:i.li
I
nowyc-h
sześć
~roc.
„linią rury",
1<> tu S\~1111je g~o:.;:1: or.;Jn~o oana.
1w
. sy.
.
.'
.
„mada.m e de Pari.s",
uprwwl!ll-01nycih d.I) glorowa tym, otyiliko
mianem
kitoludZ1e,
_1
WJC~Je
u_rlOl]JO
pierwsi
w
i
- A kliedy prZY\;zl
Nas!Tój _ zarówn o
Jego suknie mają kształt obcl•
~n1erna <;ihoro~.ve. wyboirc y? - za.pytu jemy prrz.ejalk i w innych obwoda ch - u- rzy 1:1'1.Jąwkroto
o
słej ruxy opierającej się na raudekor
ła.dlll.l:e
e
JUZ
Ale
Stań
ny.
Z.
pnzyjem
kornitsji
wocl:nicząoego
roczyist y i barcłw
miona.cth i biodrac h, bez zbyt•
ią s1ę gw~~ei;1 czaka, kitóry na c-0dzień jest tech
Jest .spokojn ie. dużo uśmiechów wanie &ale \l\rypełn_
niego jednak podkreślania taPrayJdZlte nikiem w tyoh zaiklada oh.
ov:.
wyborc
nowyich
W.kaw
kwiatów
dtLiilo
i diuŻ!o,
(trzy
lii. Ręka.wy są krótkie
głooować <'Lmga zmua.na,
- Jesrome pinzed O>twareli>em Io
lach vrybor<~zych.
czwarte ). Na popołudnie lan110-p1"1Zed
tj.
o,
bairaz,e·g
lV'Y
IEGO
u
ka.I
ŻY~SK
DZIER
im.
glosują- W ZPB
Na tkailni J)'ierw.~m Stasiak
suje on s1lkme o wy<l1użonym
,
d~111ą 4 ra.no. PJ'IZY'WitaUśmy ich
Wlad-ys law
cym był
1.ej u<l-eiko- pięknie i O·bdairowali kwiatam B.
się stanie, szeroki m kloszu, 40 cen•
uje
zachow
tycznie
tJutoma
który 19wój gloo oo urny wrzucił lokal komis.ii wyb<>'rc
Prasa radziec ka poświęca oRównie t
roi ZJielenią peo go·cliz:. 4.50. D·D a--0drz:. 11 na. tka.I. rowany kwiatam iGlo.sują ak1Ura.t Od te·io C'U6U ma.my wieJ.e
skromn iej i przyzw oiciej, gdyż tymetró w od ziemi.
przez;
statnio dużo miejsca na swych
płaszcze proje'kt owane
przy·
boty.
stal·ym
niego
dla
ona
ni gl-OiSOWalo >Cllkolo 50 proo. wy- len jest Iudzi.
jest
lamach sprawo m obycza jowym.
ptl'aoow niey dlt'lllgieJ rzandaq1y, któ
kach 10,, ten dom mody są obci&l:e, -po13 olroto 70 proc.
obowiąz
o
godiz.
do
niem
Juz
bo·rców.
'pomnie
iej
omolsk
Tak np. w „:Koms
si<: już za pól go- wyborc ów z tycih zakłaidów odzbawio ne kolnier zy względnie
bee rodziny .
Najwięcej - bo nimad 62 proc. ra ro2'pocz yna
Prawdz ie" z 25 stycznia br. iio kolnier zaoh szeroki ch odchy•.
glooy.
swe
dal'o
gł<l69w do gO>da. 11 -Odda.li wy- dziny.
list
na
od 6 zyi. Suknie wieczo
dź
lonych
odpowie
kamla się
pr~za~n;i od„Trud" w numerz e z 28 stycz
bc!rcy w obwocb ie nr 25. Pieirw. Prred listami
„ko.s.zyków
młodej kobiety , która pisała, ii
W ZAKL. MECHA NICZN YCH
nia donosi, że w Moskw ie w rowe mają kształt
pel'ne są kol."().
koledzy z pracy mają jej za
IM. STRZE LCZYK A
dniach od 14 do 23 lutego zor- ~vfa.ril Tere.sy" ,
i wykona ne z
złe, że nosi obrączki:: pewien
gantzow ane zostanie „święto rr, nek, ale krótkie
spotyka my przy ocnJie !rereró w:
ŻY•
aktywis ta lcomsomolslci tl11mrr.j zimy", nawiąznjące do Jel.l;kioh materiałów. Kolory
syjskie
Anibo111iie:~u> Woł.ltJlow:!likil ego i jer.zul jej, że noszeni e obrqc-::ki
tradycy jnego zwycza ju rosy.igo kolege Stefa,na Modlińskiego.
we.
em;
jest burżuazyjnym przesąd
skich zapustó w. Zabawy oibu
- Odtdali&my swe gliOl'>Y, ale
Chanel występuje z kolekcją
niektór zy uważają, ie noszeni e
wać się będą na nowozb udoma.my też i n.aszie. Ol'.'lObi.<ite ży
e i za.zy
bikiniar
cechą
obrączki jest
Centra lnym Stadion ie .sukien o wąs.kim dekolci
przyszłej
wanym
a.d,resem
pod
ozknia
p.o.d,aJe, że 60
(zwany ch w Związku RadzteL program u za- okrąglonych ramion ach.
Do
aLenina.
im„
mi-e.5'7.k
WASZY NG'!ION (PAP). Komi/człowieka. AEC
osiedle
o
Choidz,i
rady.
nej ekskim ;,stilaga mt"); inni po prosja do ~r.nw eMrgi'i atomow ej proc. enel'lg!i ·jpodziem
baw wchodzić będą m. in. ta·
pirwp!f owadzo - niowe n.a Zidirowiu odidalon.e o
stu z niej żartują. „Sądzę USA (AElC) oznajm.iła w piątek plozj,l ją<lrowe
najkie imprezy jale: wy.foigi na jeod
drogi
nis
kwa<l-r.a
d-0·bry
Newaw
m
pisze autorka listu - ze nie ma
w •"P:rawoz<l.aniu okP.~wwym, ż·e niej w roku ubiegły;alo si~" w bliższ.ego prZ)'8ta nku tramwa jodnej narcie, biegi z windra mi
zyn•DIW
oni racji. Dlaczeg o mam
ią
tąg.::1roczne ameryk a11skie próby diZi-e . „zm:'l.g.a
na lcorom11slach pełnymi wody
pomyśli chyba
rada
Nowa
wego.
wy
m?ze
k
cz:low1e
klorą
nie nosić na palcu podarku
z bronią jądrową, kióre odbędą formie,
(zwycięzcy otrzymają warto.f rio
„9", pra:wdo celów pokoJo wych o pn:edlu 7,eniu binri.i
od ukochan ego człowieka?".
&ię na Pacvfik u, pomogą O'J)ra- zys~cać
we nagrod y); karnaw almoe koda? - ni-e bez sprytu kicmk.ludu
g·orą:ą
w
ione
zamieru
skaly
redafc(rup.
prośbę
niszOdpowiedź na
oować skutie.c-zną mew.efę
rowody , w lctór11ch m. in. bmć
być źro je Mo<lillńcSlk.i.
mogą
lawę
n.ą
"
mztqpio
Prawdy
j
p.ocismolskie
icih
cjt „Komso
c.zienia ni-eprzyjacielisk
będą udział sanie z orktest r;i- A kwiatki dfa nas? - dJOości AEC
Spe~jaJi
ciepła).
ar
ony
dl-em
.zasluż
Cenin-,
S.
napisał
ków baU~tycznych.
mi, zaprzężone w jelenie i psy;
żartem.
!P•6l
ie
daiin,
na poligon
Wc:rora j na sros.ie pabia:ni ctysta RFSRR , laureat nagrod y pochod y masek przedstawiająAm-ery kanie dJokonają kiIBru p<Dowadzą C•be-cmie
Ubiegli
i.
koc.han.
pófoo,
Za
c
staradą
ia,
zie wiierren
Stalino wskiej" . Stwierd za on, cych tradyc11 jnych bohateró·•D kiej ".1-3;, shojący na tzw. „Małym
e~p11Jozjii próbny ch wy.sioko nad w Newa<ll
Stant.sł<i-w
k
eJ.-ektey
:
lroled;zy
was
ma
nego
~ziem
do
5-t<mowy samoch ód.
że uprzedz enie do noszeni a o·
po1w.ierzclmią ziemi, aby zbadać się oobr.zeć
rosyjs1cich zapustó w t wiele i'l skręcie
Turek i mfaitra: VI gniazda Fran
a, zalaoow any toO.srrow
z
Związku RaPKS
w
ste
uje
wynika
la<lill!lllków j ąd!I'o- gazynu €'Iller@ii.
Przewid
bi·qczek
postaci.
urp!'zy.C.aitwość
nych
przy
którzy
Komisj a podaje także, iź w olsiek La,ltiO<my, juri o go.dtz. 5.
wpa.d:J: samoah ód cięża
warami
iż ludzie uwaatego.
z
m
innych
o
dziecki
mnóstw
wych do walki z n:-eprzy jacielrównież
zawar- ruie zna łteźli siię
mwy „Stn" wiozący z LodlZi
żają, jakoby obrączka wiąza.111
siki.mi oocisk.a mi balistyc znym.i. cią.gu roku lll57 wzt'Oala
trakcji.
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Stl"OlJ11t..gQ je.sit ~:rotopoem. proodpowi edzi - zarówn o ten po- · 28 stycznia zamiesz
peryme rrtów prww.idziia.ny j-est
l;coź
powis.tającym lokal.aa h wybolrc zycli. Obie
mieiniot;.Nórc:zym
jak i uważanie obrączlr.i K. Jarcewa , piętnu.iący podda- wóz i ze względ,u na gołoled gląd,
na kwieci~ń.
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ych.
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sie
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wanie
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za
Gen. J. Daly z wydz;a lu broni podic1zas eln'llµl>ozji
na ją.c w tyl ciężarów:ki.
organ.i.7.mu praicy w nocy z ozwarllk\ł na pią
bikiniar zy. jest rzeczq. n,t•slus z- dych ludzi tatuażow'i. Moda
specjaln ·ej si~ lą.d'O'Wyoh USA o- Dcstaw. szy .sie do u odipowi ed t-e>k o godlz. 1,1~.
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O w wypadk
Na sim.tek rzidierzemia srofer·
że
tatuą.ż szerZ01*a jest przez zaMpodkreśla,
Cenin
S.
ną".
śWia<licizył, że bazy di1a poci&- st.ro::i1t-S
'frek!:
Do ,po1tutd111.ia n,ajwiękl
a mo·że spobi.a.jacych nn. tym „specja li- ka „Stara" :.rotSt3ła znjszc:w na,
obrączkę, którą uwanos!
.~am
ków prz-edw rakiet.o wyoh ,,Nik-e- nio d'U:Że,go stężeni
~a'
była
ów
bądź leu- wencija wyborc
stów", któruch ulubion ym terP- a ki·~r-0wc:.a odin.ió&l sz;ereg cięż
źa za pamiątkę przełomowej da
'.lieus" będzie możn.a założyć wodować raika J.rości,
lu, gdzie głooowa.li I1'>' l1llcy
kemię.
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Autor n';e·r bud•r>whnv róv..'111-eż ZMta.?
AFJC po·dkrc.śla, :!:e „ohec.ne przę<lz.a
ao osobistego szczęścia . Po- nadrzec zne i nadmor skie.
Sp:avro:1Jcki.nie gl100i, 7..e :zxl.a!
jadący w u-90 sita.nowi z.a- slm-ęcah1i. pil(}n teiohn~·czny oraz
nadto stwie1·dza on, że czło art)!lwl it perswa duje równie: ra.runy. R·0obotrucy
nk•m u:z:GlllY·CLh. amł'ry>kań.•1',iah, .o;tętenie stronrt:u
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en-engia wybuch u ją•dJ!"owe.g•o <l>o led:wlie 11J'.eZl!".a•cii::1'ą
niiiebezp_iecz: 13AIJ gł-0.scl\va?o ,jut 74 proc. Wjl'bez sz;wankru., ~
tradycj i tatuażu. ·
mężczyzna
kon.an•2go ipod z.i€.m:ą może być kL któr.a mio·że być
oo~ców,
.. CZ'll to kobieta , czy
cz!owie ika"•
cześc:owo wykocz y.stan.a p:-z<'IZ na dla
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postępowarue
Dotyoh czarow e
adJminils!l;racyjne opiera się jesa:
cz;e na prwpis acll JllI'redw ojennyioh, n.ie oopowiadającyioh obec
nym warunJr om. Pr.ziewodniczą
cym rej k()ltnisji :ziootal d)"l'ekto r
generall !ly Urzęd1u Rady Mi.mSltrów - prof. S. Roz.ma•ryn.
Rada Ministr ów pod,j~la także
zasady i
określającą
uchwalę
rozwiaz ,anych
tryb likwJd:a cji
spóldzie llni produik cyjnyoh .
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wybuchu ...

(Oc1 specjalnego wyslanniko)

by um-J
knąć
w krótkiej, lalkonlcz- · - - - - - nej notatce: „Po kil'kum:ielllęc2lll'Ych posru1tiwam;iach i wiier
W tych drui:ach prasa doniosła o sensaieyj11tym odk.ryceni.ach nafciarze odlkryli olciu iolbrrzymfoh 111łóż garru rmenmegio w Lui>a.(trowie (woj,
brzymie zJorża gazu ziemnego w
117.e.!:l.oo•w.skie), Fakt ten poląelllllrny był z wyda.rrrenia4111,
kqpalni Lubaczów nr 2. Gaz dał
sp01Wod<l<Wla1nymi potę~ny m
wybuchem ga.zu, Natycho sobie znać potęŻlnym wyb1:1m~ast po ołlr.zym1miu wiadomości udal si~ do Luba-OrZnWa
chem. Po Jdllru dniaoh udało is1ę
na.sz spe<ij.a,lny wysta.nruk, red. Jeny Stefko,
którego
go ujarznnrić, .zamykając ?twór
wrażenia zrunńieS'MIŁ3.IDY
p.oindżej,
półtoratonową gtowioą. Rownocześnie 'Pl'IZYJSiUil:]'.)ioQlno d-0 o~reśla
nia .zdolności wy>dio<bywczeJ ko- Pędzi! bowiem prnez poJ.a na kunastu kil«nietrów nikt przez
palni W cza5ie tych prac na- p.r1Z1el.aj ku kuźni.
ten czas nie zmrużył oka,
etąp~ drugi, je1Swze większy
W każd,e,j chwilli g,rozil pożar.
- Gasić oglień!
Wybuch. 21 stycznia hr. dokonaWystarczyłaby najmniejsza a.skier
Nie~
no J>Owtórnego zarnJmięcia. otwo
Nie huk już, ale ry'k tyl!llęcy ka, a szyb, domy, ludzie„. Ach,
llU i bez żadnych &brat w lusyren wydobywał się z oi'Woru oo tu zresztą tłumaczyć.„
dziach adccję pomyślnie ziakoń- szybu.
Do Lubaczowa zjecha~i inżyA z nim tumany piasku,
CZX>no .•. ".
woda, żwir, kamiiell!ie. WyrZUIOO.- nierowie - najleps:i fachowcy.
Można i t.ak, ale czy t.aika n<>w górę z olbrzymią siłą, spa RadJrono. Co troahę krtoś prop<>'t.a'tkia mówi cokolwiek o kiilku- ne
nował nowy spOISób opanowania
n.astodniowyoh
dramatyCIZlrlych dały na obudowę wieży, dJziurra- wybuohu. Wodą, ropą naftową,
...,.
:znna.ganii.aoh ludiz.i z żywiołem? wiąc oo cieńsze deski.
Pr:reraże.n.i
chłopi z okolic~ plu02Jką„. stalową głowicą.
Ozy mówi o śmierci, k!tóra w
Podndesioina ru1 sta1owych linyoh domostw wyprowadzali dJO
każdej chwili azyhala. na ilch ży
la\SU b)ldio. WyruJ1Srono caly do- !baJClh głowiJca. kołysała &ię nad
cie?
że lada moment otworem szybu. Ludzie praoowa
Odkrycie 1 wybuch
gazu w bytek, ~.
Deillikatnie ujmopęknie pod ich stopami li bez !Siłowa.
L\llbacrowie to l:liie tylko wyda- iziemia
poohłonrie W\S!Zysńjko i WS2zyst- wali w ;ręoe sta'lowe l!llarzędizia.
lllZCn.te o wielklim :zmaczeniu goWilgo-tne
szmaty
nawi'lllięte na
kioh.
~rczym, lecz również przyOd Lubacrowa, wyją.c i idrzlw<>- uchwyty miały oohronri:ć pmed
kład boh.a1te·r stwia lUJdz.i, k!tórzy
ewelll!tualinym iskrzeniem. Coraz
jeohaly strażackie wo:z.y.
z narażeniem własn~ życia po ndąc,
Przy
opnzyWmnrlain.o. niżaj, ni.lżej.„ Pierw.srz.e śrUJby
k?M1i ro2.1Szalaly żywiol. Każdy Patklulaand,szybie
watą zatykano U!Szy, xnaJ.a.zły stlę w otworach
me<J1Strożny :ruch
lklafda :najwy. Tera.z ty.llko wo.Ino dbk.rędć
mniejsza nawet ':ilskier1ka mo- owiązując na dod.a.teik głowę SIZa- ffilll,iJr"y.„ A potem„. ostrożnie cen
gla spowodować ruieo<l:>licrz..allilą likami.
Tyrrncza.s.em szyb sza.lal. l.000 tyme1tr po oen~ymetrze z.a1S1UnięW\Prost ka tasbrolę.
metrów sz.eściennych gazu J1Ja Io „szybry". W miarę te,go, jak
•
minu'tę
wyrzuicał w powietrze. otwór szybu zmnriej~-=ł się, huk
IT g;rud1nia. Dzień był szary. I t.o z siłą bli.sko 100 atm.os:fe:r. Dr~hodził w gwizd. PrzeraźLiN":iskie
chmury ciągnęły od
Gruwano całą noc, dizień i wy, widzie.rający się do us zu po\V\schodu. N ie chcial·o &ię wsta- mowu noc.„ W pir()l(l1ienfa kil- prz;ez ochnaniacz,e, klujący, rozwać. Poaiiewu jąc, wciągali na. no
sad,zający bólem głowę.
gi wysokie fi ·l>e0we buty,
Cisza. Drugi dzień świąt. Po
- A ja wa.m pov1'1a dalm, że i
9 .stra.sznyoh
d1nfa.cih -:-- cisza:
dzl&i.aj nic z teg10 nie wyjdwe„.
Na:iwyz.szy czas, bo liudz1e goa1.1h
- zawyrokował Looz'C1Zyń\Ski, oota tlttem sil.
W~ita: i pi.ach.
Przy6tąpiono do daJszy.ch prac.
z
· u!ki' d
.Przy'takll'Wali 2lgod:nie. Wierco-: a 101LY smy ~~' 1 0 · pro.wa
no od JilS't,opada 1956 r. Do \Sli€11'pdzaJące:.
aby
oddac.
szyb
do eksnla J,957 r. wdartx> się w głąb
ploata.cJ1 - opow1ada. Tadeusz
ziemi na 1.516 metrów. I nic. Mi
Dnzymała _ tecl!nik wiertacz.
~o, że inżynierowie twierdz;ili,
_ Aź tu 13 stye:!lnia„,
lZ tu musi być, jeśli nie rqpa.,
Potężny huk dal znać, że gaz
pamiętniki
bo chociaż gaz.
ntorowal oobie drogę. Grube st.a- Dlzńsia,j bęlłziemy prtzestmelowe ściall'lki półtoratonowej glo
liwać obwór ciągnął dalej
wicy
były prZie\Slzlifowal!'le na
Wiertacz.
wylot. Sila pędzącyoh z szaloną
Przed rokiem z górą 16dz szybkością i mocą drobin piaSwtt.o.lo. Szli pr.zez las w milki Zakład Badań Socjologi- siku byla tak w;elka, że prrebily
czeniu. Ka~dy myślał o z;bliżają
cych się świętach, o rodzinie,
cmych Polsk·iiej Aikademii one stal. Wiedrzliano, że gaz zakttórą niebawem. zobaczy.
Naulk, stanowiący część skła wiera w sobie siarkowodór, któU Jancziur.a, które.go chałupa
dową Instyitutu
Fi1oood'.Li i ry niszczy mertail - nie pnzypusz
stala n1e-01JJ'(ldal szybu, mi.gotała
Socjolo·gii PAN, ogłosił kon- czano je'Cl.nalk, że korozja żela1znaftówka, Sam g<JISlpod.arz krzą
nej armatury niastąpi t.ak szybkurs na wspomnienia l pa- ko.
tał się j•IJŻ po obejściu.
- No i oo? - ·zapytał po
miętn(lki inteligent.ów. Zgo~
Hulk wydobywająoe1go się gaprzywitan1iu się z wiertaczami.
dnie z założeniami orga.niza- m
słylszany
był w odlleglości
- Wi~bil:i, wlerti:lil, i nic nli.e utorów lkx:J1nlkun."1Su, niadei;;l'ane
wlertMi?
prace miały pooł'Użyć jako
W południe
otwarto ;zloże
n.a glębok.oścl 1.00~7 metrów, materiał uzupełniający do- Pół
Inżynier P!7zy'lortyl ręk,ę odJo pertyelhczasorw'ie
J)adania nard
foratora. Otw<l<!ikaJmi W)'ldobywal
prOlblemem inteUgencji. w Pol
&ię lekllai. „w:ia'teTek". Gaz, C:ru.sce.
ło się za.p.ach !!lillWk!.
Z minuty
Konlmrs znalazł żywy c·dna minutę wypływało go coraiz
dżwięk wśród inteligencji w
· Między żegnającymł
więcej.
mnie
całym kiraju.
byl pewien Arab, którego spll •
Nadeszło '745
- Widrzl1cl e, Le&zco;yńskli, ja.ki
tykałam w kilku domach. Stal
2: wa..s proroik ! - żart,oiwal i:ruiyprac objętości około 50 tys.
nię<r.
skromnie na uboczu. Pode·
stron maszyn'f>pisu. W czerszlam do niego, chcąc go poże
- J.a. tam„.
wou
ub.
ro.ku
sąd
konkurso
W tej chwili poowietr~ ta!l'i
gnać i podziękować za odprowy
JXJd
przewo<l1111ctwem wadzenie, wyciągnęłam ręlcę,
l'ląl sitraS12Jny huk.
prof. dr Jana Szczepańskiego
- .Jezus, Maria! ~ wrzasnął
której niestety nie przyjąl, padl
któryś. Krzyc7..al ooś jesz.crz.e.
na. kolana, wzywając Allaha,
zakwalltfilkowa~zereg iprac do
Wszy&:y myśleli, źe 2'1War:iowal.
pewnie prosząc o blogoslawiefi
n&gród i wyiró:żmień. Uziyslka
stwo. Przypomniałam sobt.e, ie
nie m.aiter1aly U7lnano z.a n:aArab starych zasad kobiecie re
""'"""""'""''""dające się zaTówno do ce- lei nte podaje. Szacunek swój
lów pUJblicystycznych, jak też
okazuje niskim ukłonem,
do dalsizyclh badań naukoWsiadłam do odrzutowca, któ
wycih. Fragmenty kilku pary potoczyl się kilkaset metrów
t
znalazlam
się od ra.rn bardzo
miętnilków zootaly n~tępnle
wylkoczys,tane w druku 1>rzez wysoko, omijając zygzakami
niektóre czas·orpisma, m. in. chmury burzowe. Te burze po
żegnalne przerażaly mnie, saŻ8Ją
przez „Wieś Wsipókzesną" i
molot

podst.a-,

• •
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seyby w oknach

Czy
ładne?

pękndęciem.

W
dniu
30
ub. m. odbył się
w
Warszawie
pokaz mu.n-clurków dfa mlodzieży irakól zaLes:rezyński. proponował:
wodowych.
- Nie ma oo się 'l'Jastanaiwiać
Za-pre-zen tow a- mówil
do irużyn:iierów. - no
5
modeli
Trudno, oo będrzle tio będzie.
Ochoitmioy się =a.jdą. Ja tam dziewc-zęcyoh i
modeli chło
pójdę piierw1t.cy.
Na.wet jakby 5pięcych,
Wzory
crzł!oiwilekia. -przytłuklo, to„. pr:rewykO!llane
w
ctlicż nd,e rza.p.om.ni1cjie o ro~e„.
- Nie wygłu.pi.alibyście stię Techni'k11m Ow
Lesrozyński! A jak bę~llie wyp1a dzieżowym
są
dek, to kogo prokurator podą.g- Warszawie
nie dJO 1(lld~l>'Wieclcr.iia.ln.ości? Lesrz- estetyczne i taC!IZYńSkli.ElQllll, Cllly mnie - iinżymlie nio skalkulowane.
ra?
Na zdjęciu: u- Dobme, d'°'bme! Radźcie, a
tymCYZiasem garz.„ fi.ut i go nde branie zimowe:
będizie. W jedną dobę leci chy- dziewczęre (garba pooia.d póttora milio<na me- sonka 3-częścio
wa) i chłopięce
trów .„
2l
Zglo.s.ilo się si.edlmiu. Siedmiu (wfa.trówkl
pumpami).
OOhotnilków. ZaczE:}i odikl!'ęcać
Gitarą głowicę. K'tórerrnuś bodajże Pietra1S1ZczykO<Wi. u:rwa
ło rękaw
od fufajki. Wsadził
trochę głębiej rękę. Gaz chwyclił i uirwał.„ Gaz, :zmieniając co
troohę kie1"U11Jelk sypał im w twa
rze wiLgoitn:ym. piachem. Ośle
piat
21 stycznia dOkręCO!!lo o.statni.e
Czlonelk Ulk:raiń.Skiej Akadeśruby.
Pompy poczęły tloozyć
mii Nauk I. Szwec, rozipatruje
pil1 uczkę„.
n.a łamach „lJlkiraiń&kiej PrawW notatce praoowej można by
dy" k<llilkreme probJ.emy zwią
ło naz,ajutrz prz,eczyt.ać: „akcję
zane z podróżami międzypfane
p-O'lllyśłn1e zalmńc'.?lOillO bClll :ia.dt.ar.nymi na Ks1ężyc, Marsa,
nych stra-t w ludrzńach".
Wenus, a także z podróżami
* ~ *
poza granice systemu słonecz
A teraz 0 samym o.dk!ryciu.
nego.
Jes;t donioole I to n1ie tylko dla
Lot w
granicaoh system111
·
·
ś
Lubaa:rowa. 1.?GO m sre. c. gal2lU / sloneczniego wymagać będziie
na mmiutę, to Jest pan.ad 750 tys . szybkości 11.WO m na sek„ a
złotych na dobę. To jest, poz.a
lot poza granicami tego sysiteopalem oen;n.a garolina. to jeiSt mu - 16.662 m na sek. W na.
. . .
.
·
daniu statilrowi tak 7ina=.ej
U:niiezalezr:nerne się od ekspo~,
tJ; wrec~c1e praca dla i:n1oozikan- SZ)"bkości moigą wydatnie docow za~1edbanego powi.atu Ii.:ba- J>OlllÓC! s}:>OCjaJme sputruki stacje międzyjp1aneta.rne, któcroW\sik1ego. V( Lubaczow1S1kiei:n
rych orbita
leżeć będzie w
przyJSJtępuje ~ę
clio wiercenia
dalszyc"h .szybow; . Poz~wol~ one pla.szczyźn.ie obrotu Ziemi. Pod
cza.IS
staictu
ra.k:iie<ty
z takiej
ootatieozme okresllić wi_lJkosć zło
stacji ''l'Ykorzystan.a. zc.:itanie
ża gazu.
sz.ybkość orbliitalna Ziemi, wyAle o tyah ·1!'1Pl"awaoh (m. in.
nosząca 330 !km na. sek, <Napoozmikiwaruiaoh na tareruie woj.
tego niernbędJne przy§pies:renie
lód1zkrieig'O) naipiszeany osobno w
wynosić będ.71ie nie 11,2, lee.z
wywiadlzie pr.zep.rowadronyan z
3,1-3,6 km na sek.
głównym
geologiem Zairzą,du
Rl':red.s.i.ęb'iorstw
Ge'OilogioznoStatek mięcl.zyipffB.l!'letarny leWiertniczych w Kra'kowie, iruż.
cący z 'tlzlw. „dJrugą szybkoścl4
Zbtigrriewem ObUJClhow:ic'ziem.
koomi=-a." (Ll,2 km na sek.)
JERZY STEFKO
oolkona ocfiległ'.XŚć między Zie-

Zruowu narady. Teraz zadanie
jesrore tru.dJnri.ejsze. ZITT.isz<".z.ona głowica mogla. w każdej
claw1li roolecrieć się, raiZąc śmier~
telni.e robo<tni'ków,
był.o

Na KsiEtżyc w ciągu dwóch
na Marsa -w ciągu 85 dni
mią

a Kl9iężyoem w ciągu l51
godzill'l. W razie potrzeby stateik będizie mógł z pomocą rakiety zahamować w odległości
10 km od powier.zichni Księży
ca i pr.zeksztakrić się w jego
satelitę,
dokonującego obiegu
w ciągu 1 godz. 50 min. Z tej
wysokości mOIŻna będzie obser
wować gołym oki~ pr!l.edmioty o w:ieLkości ponad trzy metry, znajd'lljąoe filę na powier.zohrui. Księżyca. Wyrus:reni.e w
drogę

dzie
ook.

poWTotną wymagać bę
prędkośoi do 2,5 km

na

~yoja , której zadaniem
będiz.ie
zbadanie powierzchni
Mar.sia,
może
wylądować na

jednym z jego satelitów: Deimoo lub Phobos, w odległości
23 i 9 tys. km od planety. Sliła ciążenia na tych satelitach
jem llil!aczm:ie mmejma niż n.a
Mans.ie, co
zn,aoznde ula twli
start rakiety w drogę powrotną. Lot w jednią stronę trwa.6
będrl.iie 85 dni.
Podró±
ina
planetę Uran,
przy
szybkości
15,9 km na.
!!lek„ zadmie 16 lat i 14 dni.

roku w sercu Afryki (10)

W drodze

l

D„„,·s'

•rnamowcy"
''Ha • •d •
WyJeZ

„Orikę".

na Sycy I ię
Dziś, w roboi~ 0 goo-z.
18·10 wyjeidrża. d·o Wars-Lawy a s~amląd pr'Le'Z Wiedeń i,
do Włoch 18--0S{)OOWY zespół~ /
taneCYLny ZPB im. Harnama. !l
Jak już pisa.liśmy, balet ten :./
Weźmie udział w XV Mię-~

ObeCJ1Jie do Zaikład11 Badań
Socjologicznych PAN w Łodzi zwróciłv się wydawnictwo „Iskry" z propc>Zycją o-

I 1mblikowania zebranycn wsr.o

~na_rodowym

Fes~iwalu ł

d a~cow Ludowych, ktory w~
b nia~h ~ 5 do 9. lutego oo-~
1ldz1e się w Agngenlo (SyCYI i a).
l.ód'l.kim tance1'7..cmt żvczy-:
m;v Pl'zyjemnej podróży i
~ukce.sów

•

mnień i pamiętników. Tom
pierwszy zawierałby prace
nagrodzone i wyróżnione, a
~orny następne - ma.teriały
podzielone wedfog ZJawodu
~u.torów. Ukazanie Rie pier· .
wszego tomu prze \Vl dz1 a.pe
ie,'. w 1959 r.

lecial bardzo prędko, to
w górę to w dól. Czułam si<:
fatalnie, jak nigdy w podróży
śamolotowej. W malutkiej dwu
osobowej kabinie bylam ;Ja I
Murzyn z obsługi, który zastrzegl z punktu, że pas ochron
ny ma być zapięty przez cały
czas podróży. Uśmiechał się
przy tym pięknymi zębami.
Przypomnialy mi się murzy?islde szczoteczki do zębów, roblo
ne ze specjalnych łodyg, na
końcu drobno naciętych.
Widok dżungli z góry j?st
bardzo jednostajnJJ. Dominują pnzeważnie dwa kolory: ciem

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

ł
;Jasno
mętnych rzek

ny

powrolnei···

zielony. WsteJ.JI
(pora deszczowa).
Ceglaste drogi. Przypomniało
mi się jak w dżungli wysylalo
się szperaczy - Murzynów, któ
rzy torowali drogę i badali
bezpieczeństwo.
Z 11óry dżun
gla wcale nie wyglądała grai.nie.
Zamiast czterech godzin lecielUmy niecale trzy, trąc11e
przy tym czas na omija1~te
burz.
W Bangui po lądowaniu otoczyli nas pracownicy lotnislc:i,
troskliwie dopytując się, j!Lk
przettwalam podróż, następnie
zaprowadzono mnie do 84-osobowego samolotu U.A.T. Lot
w nim wyda.wal mi się 108-pro
centowym bezpieczeństwem, Je
chalo sporo Murzynów na studia do Paryża, zachowywali sią
swobodnie t hałaśliwie. Kilkana.kioro dzieci Europejczyk6~v
układano do snu w koszachhamakach. Opie/ca nad dzieć
mi jest bardzo troskliUJll.
Na
szczęście miałam
cichego są
siada - Anglika, rozmyślające
go prawdopodobnie. jale ja. nad
przeszłością.
Wc-iąż myAlami
wraca.lam do moich polowań,
widoków, zwierząt, ptaków, robactwa, czynów i myśli poznanych ludzi Czarnego Lądu, !lŻ
zmęczona
usnęłam.
Sen byl
krótki, bułam dziwnie niespoTwjna. Myśli przesuwaly się
przed mymi oczyma jak film,
ale film. zapiera.iący dech •v
piersiach.
Interesowali mnin
glówniP. Murzuni. Biali ta bul
element o ciemnej przeszłości,
a nawet przestępczej.
Mialam sporo pamiątek z
kości sloniowej i hebanu, któruch nie zabrałam z sobą, tak
samo jak Tcłów zabitego przeze
mnie słonia. wszustko to w oba~ie przed Tconiecznofrią za71lace11ia cla vrz11 wJeździe do
Europy i w Warszawie. Mu .~ia
la.m. się 11111rzec wielu warfoś:io
wuch pamiątek. osobistych i
muzealnµch. Parę
w11robó1u
przywiozłam i to bez cla,
bil
ti?nano to za precioza osobist?..
Pare 1uyrobów z na,icieńszych
qalązek bambusu no i oqon sło
nia. wzbudzający ogólny zach11•yt i podziw.
Wyroby mu.rz'lJń.~kie są wspaniale. Murzyni zalicza.ja się do
szczególnie uzdolnionych pl6wnie w kierunku rzeźby. Og!ą
dalam viekne wvrobv :r kości

sloniowej, hebanu ł mahontu
w szkole artystycznej. Cena tch
jest bardzo wysoka. Przed szko
lą stoi sporo rzeźbiarzy amatorów, ich wyroby są również
wspaniale. Spora
przestrzeń
przed szkolą jest pokryta skórami dzikich zwierząt, które
nie są wyprawiane.
Dalszej podróży samolotowej
nie będę opisywała, chaciaż nie
obe .~zlo się bez przygód.
Nie mogłam w moich reportażach poruszyć wszystkich p'l'o
blemów po Tcolei, zbyt dużo i
Afryki
wywiozłam
wraźeń.
Gdybym mogła opisać wszyst1w, zajęłoby to w „Dzienniku
Lódzki.m" zbyt duto mie,lsca.
Tą drogą chcę jednak Redakcji podziękować za złożoną mt
propozycję pisania w Jej pJczylnym p!śmie wspomnień z
Afryki Równikowej, a tym Mmym zamożność przedstawienia

tym, którzy tam sie wybtor4 ł
tym, których ten lcra;J lntere•
su;Je - warunków, w jakich ty
ją s;zczepy murzyńskie ł bfa.Zt,
oddaleni od najbliższego mia•
sta o 780 km.
Wspomniałam, że malo przywtozlam pamiątek i Afr11kl,
Niestety, przywiozłam stamtad
również
rzadko
spotykantł
wśród białych, przewlekłą chorobę,
Tetóra dopiero po ktlku
miesiącach się ujawnila.
Jest
to pasożyt tropikalny „Loa•
loa". Trudność leczenia polega
na tym, że jest to pierwszy
padek tej choroby w Polsce,
Cierpię bardzo t długo będę le·
czona, ale nie upadam na du•
chu i nie tracę nadziei, że pod
troskliwą opieką pp. prof. Jakubowskiego, dr dr Edelma11.a
t Fentgsena i calego personelu
szpitala, wrócę do zdrowia.
JADWIGA FABRYCY

wv

Na razie tytułem próby...

Praca na pół etatu
dla kobiet obarczonych dziećmi

O potrzebie umożliwienia tom wileltodl?Jiieitl!'lym mO'i.liwo
kQbietom obarczonym mały ścl pólet:aitowej pracy.
mi dziećmi pracy na pół Zinia
Ogółem w łód7Jkioh zaildany mówiło się w Ład.U już dacl! przemysłu bawełnia
od dawna. Pootu1aty te były nego tYtułem próby ma roz·
wysuwane m. in. na :zia.bra- p<>cząć pracę na półetatach
niaoh Ligi Kobiet, a także 150 kobiet, ~tóre nie mogą z
n.a spolbkamrl.a•c h · prred wybor- tych c:z,y innych względów
czych. Obeooie żądlaniiom tym pracować pełnych 8 godzin
s1talio się zadość. Killka l6dz- dziennie.
kic'h mkładów włókienna- - - - - - - - - - - - azych, o<lce:uWlających brak
sil roboczych, zadeklairowało gotowość przyjęcia dl) pra
cy na pół etatu pewnej licz- Q
by tkaczek.
Jak wykaw.ła prakttyka,
3 lutego o godz. 17. w Stukobiety pracujące 4 godziny
dium Wiedzy 0 ZSRR (Nadziennie w ZPB im. Liebrutowicza 28) odbędą się na.knechta, 7,arabiaią śri~dnio
stępujące wykłady:
PQ 800 zł miesięcznie.
1. Rejonizacja i spe::jalizaW Q6.t atnich dn'.acih pewna
cja rolnictwa w ZSRR - k, n,
liczba kobiet z,głos-iła się do
Ziemow:i,t Szczakowski.
pracy na tych warunkaoh
2. Rejon
czarnoziemów i
róW11'1ież do ZPB im. 'Miokle- Kaukaz północny - mgr Wiesław Piaskowski.
wicza. Talkże ZPB im. DzierPo
wyikladzie
żyńskiero iitwor.zycy !kobieWste:> wolny.

WStudium Wfedzy

ZSRR
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NOWINY ODZIEŻOWE
odzieżowo do zagadnień mody
* Rodo
Przygotowania no Kongres w Bukareszcie
* Giełda
odzieżowa, ale... w Poznaniu
*

słych~

na budowie

~KTROCIEPŁO~
Jak ~ Informuje główny
kierownik r<YZruchu J,ód'l.kiej
Fra.n~
inż.
ElektroclepłoWllli
ciszek Rytwiński, w tej chwili załoga przygotowuje wstęp-

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

do rrul.a.keji

-

•

Nagłe I pilne
mieszkania · wchod7ll
Od półtora roiku zami€1SZ1kU- swego
przez ubikację i ma prawo do
jemy budynek po byłych biurach LPZ przy ul. CUr.ie-Sklo- niej nikogo nJe wpuścić.
Ostatnio MZBM p.rizeprowaclx>wskiej 30. Z chwilą kie<ly tu
dzil remont w naszym budynwprowadziliśmy filę, korzystali
ku, czyż więc :nie mógł jak na
śmy (11 rodzin) z ubi!kacji znaj
przebudować ubikację
leżało
dująoej się w budynku miesztak, ażeby wsrz.yscy z niej kokalnym. Po pewnym jednak
czasie jeden z lo~atorów ob. rzy.sbał.i.
L<Joka.kllrZY dom u
Kałużny po UZ@Odnieniu z adpmy ul. Curle-Sklodowskiej 30
ministracją domu, zabrał tyl
ko na- wlas~y cel ubikac.Ję, :ro
wszystlk:lch innych
stawiając
mieszkańców w ,.krytyczm.ym"
bowiem
Musimy
położeniu.
jeździć do publiczn1ego szaletu
aż na Dworzec Kali~ki. W tej
inte~iowaliśmy

~a wie

dwukrotnie, zarówno w adminJstracji budynku, jaik również
w DRN Lódź-łPolesie, Ale„, bez
·
rezultatu.
Ma.Io tego„,
Aby nie odebra~ ob. Kalurż
nemu n.aS7Jej wspólnej ubikacji
budynku
w
zna:jdlująoej się
mies:zJk.alnym - MZBIM zamurował mu jego właściwe drzwi
do mieszkania.
prowadząre
Tak więc teraz ob. Kałuźny
jest paillem sytuacji, gdyż do

Jeszcze wsprawie
Malwina i s-ki
Podając wcroraj wyrok Sądu
Wojewódzkiego dla m. Lodzi
w sprawie Heinryka Maitwma i
jego m;ipó.lndków pomilalęliśmy
kwoty, ja Jti.e sąd wy:zm.aozył z
powództwa cyw:iklego
tytulu
na rzecz skaiI"bu państwa. Wy0

iaśn.iamy

wti.ęc,

że;

Alfredowi

KwaooWli przysądzono 161 tys.
zł, a Bogdal!lowi RJutkowskiemu
Tadooswwti. Kulczyckiemu
i
lac-2Jną ~w<Ytę w wYS>Okości ok<>
lo 880 tys. złotych.
POilladto obcdążOll1o ookarżo-{
nych kooztami sądowymi. (st)

„Spokój i
wygo dy "I.. „

M!esZJkam w n<JIWyln bloku
przy ul. Rewolucji L005 r.
nr 54-56. Blok ten .zootal prze
jęty przez komisję 16.12.57 r.
Od same·go począt!ku zamieSllkania (18.12.57 r.) w kąpielo
wym leje mi się woda z sufitu
i ścieka po ścianacll, mimo że
są.siad „z góry<' przestał uży
wać swojej łazleniki.. Meldowa
lem o tym w biurze administracyjl!lym te.go bl~lm - inży
nterowi i maj.strowi robót,
ale.„ bez skutku.
Druga bolączka to - sprawa
pieców. Do n.aszyclt bloków do
starcrono przienośne kuchenki
nie posiadamy
ponieważ
jeszicze gazu. Nic by to nie
szJ!oodzilo, gdyby w piecaoh mo
Ale niestety,
żna bylo palić.
piecie te z tajemniczych powodów - bo wedlug oświadloze
nia :zxiunów przewody kominowie są w porządiku - dymią niemilosilernie.
Rada Narodl()IW'a dala mi mle
szkand.e, w l!lowyoh blok.acll,
abym oo. stare lata miał nares21Cie.„ spokój i wygody. ,
Tymcz.aoorn... Z powodu brako
róbsitwa i bi'll'rokracji spokój
ten i wygody poważnie wstały

,podważxme.
Bolesław

Tobolsk.i

Kilka pytań „Dziennika"

Jerzy

_

Michołek

opowiada

o swojej konferansjerce i piosence

..................

Bardrr.o prrzyjemny Jest program artystyczny pr:zed wiesea.nsami w „Polonii" i „BaJtyku". Brorą w nieb
udział: duet ozes'k:i - Czatkowa i Haloupk.a, J. Swirkun,
B. Niewinowski, no i doskonały pfosenJkarz Jerzy Miehotek, które{!O lek:ka, a a.ktualna konferansjerka. łącrzy ea-ł-0ść programu.
Kon.feramsjerkę. Jerzego Michotka 01-reślil jeden z k,rytyków radzieckich jako „dowci]llI!ą gawędę, prowadzoną
C'b!M"Jtym.j

wyjątkową lekkością i wdrMękiem".
A oto, co na te:n temat mówi sam Michotek:
- Molm zdaniem ko-nferan.sjc..'Tlka, żeby by[a komtl!I'likatywna i p.rzekonywająca, mt11Si polegać na szczerym
i bezpośrednim .stosunku do widza, z którym łączyć powinna konferan.sjera... wspólna zabawa. Innymi ft.owy
źle jest, jeśli ko:nferanisjer chce· bawić pub.liczmość, sam
się przy tym nie bawią.c. Nawiarem mówiąc za najbardziej wyrobioną uważam publiczność łódzką i poznańską.
Oso•lmy rozdział pańskiej ))racy sta.nowią pi<JiSenki?
- Tak! - podc.łiwytuje M:chotek. - Piosenki, do który::h przeważnie s~m piszę .słowa i komponuję muzykę.
Wydaje mi się, źe każda piosenka - w zaleźno<ŚC'i od
swego ohai;akteru - powinna być wykonana inaczej. Tak
więc trzeba nad nimi pracować rzetelnie.
- A która z pio-senek jest pa.nu na.jmi~?
- Przeważn'.e... ta oista,tnia. Bardzo lwbię śpiewać
,.Starego oowhoya" (muzyka Reyard.sa, słowa moje) oraz
piooenki wlasne „Grisza", „Ty i ja".
- Był pan kle1·own•ikiem a,rtys tycznej eki!PY, która.
niedawno bawił.n w Zwląu;lm RM!ziecikim. Która z P·allla.
pi-Osenek p·o'll-oba.ła się n.ajlep·iej 1:ad~eckiej publlcznood?
- SatyryC'Zlla piosenka „Znawcy" i sen.tyrnentalna
„Klipu klap".
- Na za.końc-i:euie osta.tnie pytwie: plany na. PNY-

z

ISZł<>Ść?

~

- Próbuję w tej chwili roli hrabiego Luksemburga w
ope:-etce Lehitra pod tym samym tytułem, w nowop('wst.alej o.pere:tce war.szawSlki.ej. Poza tym mam w planie

~:::1~:--. . . ----==:~::~~
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dz:ielcz00ci a nawet większych
zakładów pracy. Dlugość sukni, umiejscowienie talii, kolory, byłyby u.s.talane przez
radę. O to, :i:e przy istnieniu
takiej rady zachodziłoby niebezpieczeństwo umun<l:urowywania naszych kobiet, nie ma
się oo martwić. Pomysły plastyków, na podstawie tych
zasadniczych wytycznych gwarantują zawsze wiele OII'yginal
nyQh niespodzianek.
Dotyohczas nasz przemysl
odz:ież<YWY chcąc w jakiś sposab zastąpić dotkliwą lukę z
braku istnienia takiej właśnie
rady, organizuje co kwartał
kolekcji zarówno
przeglądy
Laiboratorium
Centraln~o
jak
Odzieżow~o,
Przemysłu
i komórek wzorcujących przy
pracy. Kontroluje
zakładach
sie na nioh m. in. czy modna
linia jest właściwie interpret.owana przez poszczególne komórki.
Naj,blli.srzy prz;egląd tego rodzaju odb~d'l:ie sh: 5 lutego
br. Zaprmentowa.ue na nim
modele ukażą się na rynku w
Na porządku
III kwa-rtale.
dziennym przeglądu znajdzie
wwrów
.się nie tylko pokaz
na modelach, ale również ...
referat na temat linii mody
dla dziewcząt i chło,pców oraz
ciysikusja.
młodzieżowej,
W odzieży
Centralne Laboratorium lansuje sportowy typ syiwetki. Z
i
„malej Dol'll'it"
sylwetek
„małego Loroa" ta'k modnych
na Zachodzie, bierze się tylko pewne elementy. Np. dla
stosuje się duże
dciewcząt
krochmalone pikowane kolnie
rze, za\viązywane na kdkardkę
\ Uikieź mankieciki. Dla mło
dzieiy lansuje się też nieokrycie
zwykle praktycme
wierzohnie, pla.szcz - kurtkę
w typie „bu<iT)'\Wwki" z kapiswnem. Nadaje .się ono zarówno do spodni, jak i spódnic1.ki.
Pocieszające jest to, te nasza konfekcja odzieżowa staje się ooraz lepsza, według

~rządzi~ ::,a.5z~n;

czasu

I

1!~~;; urządzilY reklamowe gabloty, w których widnia.ty afime I foto-

~ie~ ~~

ego

*

1

Plellil

•

wystawia.nyob

sy z poszczególnych
a.le buda nadal
! 'lJnilk.ly,

poiro<:tała..

Zszybkością ponad 100 km na godz.
pędził

na
pierwszy

stację Łódź-Kaliska

elektryczny

Nowooelektryfilkowany odcinek kolei obwodowej WO•
kół Łodizi (od Bedl>nła i Wi-

dzewa przez Olechów, Łódź·
Choiny, Ka.rolew do Łodzi•
Ka.liskiej) będtiie w najbliż
szym czasie oddawal wielkie
UIS'N gi llro<munilkacyjne dla
Mamy tu
na.srz:ego miasta.
na myśli wa!haclławe pociągi
elekitrycczne, które z pewnokomuni!k.ację
odciążą
ścią
tramwajową, łącząc szybciej

Marchlewskiego

i przy wygod.ruiejszej jeździe,
np.: Wklzew z Retkinią, czy
Zarz.ew " Ka,r.)!t;wem.
się o tym
PrzelroniaJOśmy
wczoraj podcrz::as ja.zdy pierpoeleiktryC!lll'lym
wszym
na
komisyJnym
ciągiem
ttj tras.ie. Jechali nim Pl!"Zed
stawkiele minisiterstwa, in-

konieczny

jest rynek

=

W samym centrum mia.ta na ul. Narutowicza 21WJ'aca uw~
przechodniów o!M<kurna drewniana buda f parka.n. W tej oto
przed kilkoma
bumie - o C'l,Ym swego C'llll8u pisaliśmy
Teab: im. Jaracia.
miesiącami Opera Lódrnka. i Pa 11shvowy

Obecnie fot~y
sztuk.
Nikt jakoś nie kwapi się,
aby ją rwebrać. Po rozebraniu bowiem <Jcizo.m przecb<Jdniów
*
*
I
Ju:i: dbec:nie Centrnlne La-1 uka.'l:ałby się inny fascynuJący widok.
boratorium przygotowuje si.ę
też do IX Międzynarodowego I
Kongresu Mody, który rozpo=ie się w czerwcu w Bukareszcie. Na Kongres przygo.
towuj e się 65 modeli. Część
z nioh projektują i wykonaj<\
domy mody „Ewa" i „TelimeZakłady
Wars:zawskie
na",
Odzieżowe i 51póldzielnie, ale
wszystkie od strony techniczCentralne
opracowuje
nej
Laibora,t01rium (wykroje, rysunki itp.). POIIl.ieważ na poodkon.gresaoh
przednich
sukcesy, jest nanosiliśmy
dzieja, że i w Bukares2lCie
zdamy egzamin na piątkę.
Oby tylko naS'l:a. gotowa
konfekcja w kraju oora.z ba.rdziej zbliżała się do modeli
robionych „na eksport".
Kaa.
Za drewniMl1' budą napotykamy istne „lód'Hie Ka.rZwaJy śniegu z
paty".
piaskiem tworz!ł „malowniczy" widok.
lep.sza
Z dwojga złego jes' buda, Ale Jest jeszcze
bu
ro.zebrać
trzecie wyjście:
t upon:ą.dkować plac.
dę
pociąg
a<llS'Zc~ud'llki

Na Osiedlu

w dnd targowe na uldicach
Osiedl.a. Ma.roMewsk:iego moźna. spotkać wozv. na których
rolnicy sprz,edaią jaja, masło,
sł<lllilę itp. KO'bdiety są z tego
zadowol<i.ne, gdyż me mus"'.ą
jeździć na cyu-iek do śródmie·
ścia.
Funkcjonariusze MO n.ie zezwalają jednaik :na tego rod7.aju handel na ulicy. I słusrzm;ie.
Godz.d oin bowiem zaróWl!lO w
przepi.sy poda.tikowe, jak i sarota.me. Nale:ż.aloby więc WYna
znaozyć na Stokach pl.ac
rynek, oo nie powinno sprawiać trudności, poo:leważ nie
zabudowanego terenu ie.st tam

Buda i „łódzkie Karpaty"

coraz clekawszyoh a jednooześ
nie praktycznych modeli. ·W
tym roku samo Centralne Labolratorium zaplanowało wyko
na nie 7-00 noW)"C'h modeli,
W dniu 9 marca rozpocznie
się giełda odzieżowa, na której handel zamawiać będzie
to, c0 i:o na.i'bardzie.l interesuje. Niestety, giełda nie odi;dzie
w Lod'Zi.
będzie się
ml.eszczą się 'tlld'Ówno Central
ne Laboratorium jak i Central
ny Zarrządll.t Handlu Odzieżą,
ale„. w Pozn.a.niu. Ogromne
k-0szty ja.kie z tego wynikną
na. pewno nie mają żadnego
uza.sadnienia gospodarczego. A
bo przecież do
rn.oże
9 ma.r ea jeszcze dużo czll611,
czynniki poddad:za
właściwe
rewizji swoją dęcy'Z.,ję i gieł
dę od'Z.ieżową poowQiłą jedn.a.k

Nie la>two jest ob«nie kobiecie zorientować się w syfiuacjf co
Jest modne. Ile domów mody, tyle roo.tnaitych tendencji, Nawet
~czególne żumałe kraJowe, a tlllkże pisma np. „Przekrój"
m;y tygodniki kobiece, larurują nierar.i: zupelnJ!e sprzeczne ze sobił założenia. mody. Toteż wyda.je się, że myśl aby u nas w k;raju rrorga.n:lwwać ra.dę odzieżową do -za.gaid:nień mody, jest bard"W słuszna. Tym baird24ej, że nie jest to wcale pomysł orygJJnal
ny, ale oparty o wYPróbowa.ny wzór fraincMiki. We Francji
i.st.n.leje bowiem komitet do sip.raw m<Jdy, wytyooający co rok w
oparciu o posiadane tkaniny, główny killl'llll1ek mody.

ne un:ąd'l:enia do urucbomienia drugiego kotła. Bowiem
Pl"l.Y jednym kotle nie może
być mOwY 0 pełnej gwanncji
reguła.mej d<11StawY pary do
turbin, W każdej chwili ro-oże nastąpić jakaś nieprzewidziana a.wa.rla. Toteż rornpaleW skład rady odzieżowej,
nie drugiego kotła. ma poważchyba już
ne znaC'Zenie. Sa.m.0 jego roz- kitóra poW1Stanie
niedługo mają wehodzić przed
pa.Ienie jak i pierws'l:a. fa'l:a.
mody;
domów
stawiciele
ługowa.nia nastąpi w połowie
„Ewa" i „Telimen.a", Centralpnyszłego tygodnia..
Przemy,s.łu
nego Laiboratorium
W połowie lutego pl2;ystąpi
się również do próbnej eks-1 Odzieżowego, Instytutu W:rorPrzemysłowego, spółnictiwa
(Kr.)
ploatacji Elektrowni.

Obiektywem po lodzi

żyni.er

I

Kubir.akiewicz z Ko-

P.rzedsiębiors·twa
le.io•wego
wi·
Eleiktryc!ZJl'lych,
Rob6't
DOKP
cedyrektorzy
t
S elmaszi
Skwieciń5'ki
pracowielu
orarz:
c.zy'k
wnilków zajętydh przy elektryfilkacji.
Odd,neik z Widzewa do Ło
dzi-Kalisk:ej i z powrotem

I
·1 energię
~i~~mię t~~~~ ~~I OSZCZPdza
elektryczną·
'ł

ogól.nemu zadowolemu roieszA. B.
kańoów tej dzielmdcy.

w

ciągu

widzia!Ily w programie. Ponie
waiż jednak pociąg ele)f.tryczżadnyc'h
po
tecłm.icznych
prz~Zik6d
do stacji
przybył
drodze

ny nie na'PO'tkaw.sizy
Łód~

-

Kalis'kla

już

o 11.13

zamiast o 11.53 dyrektorzy
Stelmaszczyk
Skwleciński i
zadeeydowial:i, aby przeprowa
clzić próbę szybkości z Dww
ca Kali.slkiego na Widzew i

Próba ta wyparówniect dooikonal~. Na
nie'lctórych odcinkach pociąg
ooiągal szybkość ponad 100
km na god?linę.
z

~"Otem.

dła

• • •

PuinkituaJność z jalką
ohal-iśmy wc.zoraj była

je-

zad1ziwiadącia. Z~yć by sobie
nale:i:ało, aby i w przysrdości
pociągi elektrycme na tej
trasie joohalły tak szybko i
pUII1ktualn:ie jalk pierwszy po
komisyjny, Drugie eycze
nie, to wprowadizenie w mo

ciąg

żliwie najhlirż:S1Zej
przysta:ruków
ści

przyszło

wie i Rudzie przy moście na
Pabianickiej. Doja~ bowiem
do tych odQ.egłyCh d'Lielnk
tramwajem trwa przeszło go
dzinę, a pociufem elektrycznym skróc:Lłby się o polowę.

(Sk.).

••• pok24lnego handlu w6dk2'
Tam też milicja znalazła 9
litrów wódlki i 30 kg wędliny.
W s'klepiku wykryto tylko
pól litra wódki i trzy ćwiart
ki sp1rytusu,

*

:f.

"'

Przed kilkoma dniami miliPolesie
dzie1nicy
z
cja
nielegalnej
w.pad~a na trop
Właści
.sprzedaży al·koiholu.
cielem tej domowej knitj.pki
Mieozy.siła1w
był
zamieszkały przy

Dąbrowski.,

ul. Więckow

sk:ego 61. W czasie rewizji
znaleziOThO tu ponad 17 litrów
litra spil!'ytusu
1/4
wódki.
i mnóstwo opróżmonych już
butelek.
Należy

zaznaczyć,

że

Dą

browski nie po raz pierwszy
prowadza tego rodzaju int•

res. Jesienią ub. roku wyk.ryto u· ni~o w mi~u

również pokaźną ilość alkoholu. Jednak ze ~l~u na
zły stan zdrowia Dąbrowski
ni.e J>O'Iliósl iadn~h kom;iekwencjd. Milicja pomogła mu
naiwea w znaleziienń,u pracy,
w;racakitórą ndestety r21uc:il,
pOIOOWIIllie do pol.tątnego
jąc
harud11u wódlką.
Ustawa o zwalczaniu alkoholizmu dysponuje poważny
mi środkami reyresji karnych.
Chodzi tylko o to, by sądy
do ~'l
podchodziły
nie
SPraw zbyt liberalnie. Bowiem
dla taik:ic.h ludzi, jak np.
Dąi.brow&k.i czy Pią.tkowSki niej
powµmo być PoblUailla.

- -

by

w

urz1'dzić

ja.kiś

(Kr.)

Foto: L. Olejniczak

............................................,
I

Jak

będą

kursowały
łramwo(e

2 lutego
Ja.li: n.as inf0il'D1uje dyrekcja.
MPK, w·. nied2ielę 2 Iuteg0
tramwaje i aułobusy wyjadą z krańcówek według rmJM)WS'Ledniego
daria.
kła.diu
tj. o godz. 4 rano. W drxień
na-tomiast będl\ kursow.aly
według normalnego nied2ielnego rozkładu ja.idy,
W nocy z 2 na. 3 lut.ego
wyruszy na miasto wjększa
n<>co.yeh.
tr&1J1wa,jów
ilo.śó
Zmiany te przeprowadmne
są w 'Zwią'lilru z dniem wybofów,
(Kr.)

na Zarze-

Zliliwido,vano dwie placówki
W ubiegłym roiku M. Piąt
kow.ski zamieszk.aly p'!'Zy ul.
Traktorowej 116 czynił starnnia o otwarcie restauracji.
Lódz:ki Zarząd Handlu jednak
n!e zgc•dzil się na uruchomienie takiej pfa.cówkl, natom,ias.t
wyda·! Piątkow51kiemu zezwolenie na prowadzenie sklepu
Piątkowski
s~odyczami.
ze
sklepik uruchomH, ałe obok
cia.stek i cukierków .s:przeda:.
wal w nim również wódkę
nraz zaką.ski. Interes szedł
:i:e
zwłaszcza,
wyśmienicie,
w okol'.cy jest ty'lko jeden
sklep PSS czynny do .gcd.z. Hl.
Z obawy przed konsekwencja,
mi Pią,bkow.s.ki towaru tego nie
trzymał w sklepie, natomiast
ulokowaJ: go,„ w &ol.~ni.ku,

Można

pr.eyjemny '.llelenieo.

38 mi~
nut. Ten wyczyn nie był prze

przebyliśmy

:et,)

Helena

Kierońska

kierownikiem
Wydziału Oświaty
Z dniem 1 lutego hmkeję
kierownika Wydziału Oświaty
Prll'l:. RN m. Lodzi pełnić bę
dzie Helena Kierońska, do-tychczasowy dyrektor STJkoły
Podstawowej 1 Liceum OgólnoklfZWcl\C0iO w Lodzi.
kierownik
DotyClbC2M0wy
Wyd"Z. Ośw, mgr Ę. S'eylllCZ)'•
ldewicz złoeyl re'l:Ygn.ację z
sta.nowalSika i
-iaj.mowainego
c!la
S21koły
dyrekcję
objął
Pracujących.

Kierownik H. Kierońska za.~
pówiad.a, że Wydział Oświaty
p~st.ępuje do dalS'tej re&liza•
st-Oli'l-Cvch J'•1"Ud
ej! 'mda.ń,
mkolnictwem łód!zkim. ObeJ·
muJ!ł one rorll\VÓj inwestycji
mikolnych, likwidację na terenie miasta trzeciej 'Zlnłany
rewind;yiacJę
mola.eh,
w
budynków ~olnych i Jl-O'Pra.•
wę ·warunków bytowych i zaoo
~owych uuczycfoli.

„

WA.ŻNE TELEFONY

Pogot. Miliey.ine
Porot. Ratunkowe
Strat Pota.ma
Kom. Miejska MO
Miejski Ośr. lnfor.
l"?J"\l·.Pomoo Lek.

U

komunikat\1 OkrelfOWe
go Zarządu Kin

253-33

•

254-44

••

Dnia

Wł Gł,

śrubownicy

S11-..i

Technikum Chemicznego
w Zgierzu.
Wyprowadzenie zwłok z ko!ciola Najświętszej Ma.rii Panny w Łodzi nastąpi
dni~ 1 lutego br. o godz. 14.30 na cmentarz w Radngoszczu.
Wyrazy głębokiego współczucia stroskanej rodzinie składają
DYRF;KCJA, GRONO NAuczyc1ELSIUE, KOMITET RODZICIELSKI
i MŁODZIEŻ TECHNIKUM
CHEMICZNEGO w ZGIERZU.

-

'i;:;:t
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DAMSKĄ

maszynę

Roboty w zakresie: remontowa-budowlanym,
elel<tryczneJ
odgromowe), malnsldm, dekarskim,
ciesielskim zdauiskim z

powierzonych

I

BAL

z e I o

p

na

ODPADY MIKANITU do PRZEROBU

(li =OGŁOSZENIA DROBNE

o ny

I NIERUGHOMOSGI I

z dnia 1 lutego
15
br.

r

(fi PRACOWNICY POSZUKIWANI Ili

I

KUPNO

„

LOKALE .

I

J
_

I

mlast Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Mieszkanie dla samotnych za•
J'.)e\V!li0'11e. Wymigrodzeni~ według obowiązu.
·
o
iących stawek w pionie Z.SS
. . Z g ł oszema pr simy tk1'ń-1·owa" n.a adres PSS Ostróda, ul.
"'
..,
Sic11Jtiewicza 14&.
565-K

a?:~1!'f'OSC
z ł o.ouy;
1
iO.ooo ~ 'f,~~~raz ~b-

~~mpokojowe

SAMOCJlóD
O\SJQlbowy
no plac narw..ny 1.300 m „M€1ooede.s" V-l!O eiprze
1r.„
~ t
p· t 1
dam. St.an bardzo dc·biry
~„. w ~~ll rum io r.to- Lódti, Ban1kową 13-1
wa - S<J'l"Zedam. Piotr-- - ków. Bieruta 19-3. t('l. MOTOCYKLE
„WFM2E·4:1
t4tJB i! SHL''. ,,NSU" 200 filpr.ztil
d.um. Wiadomość Stoki,
u.I.
Pieniny nr 12-7,
nwocu monterów silnikowych znających
1915 g
silniki wysoiko- i ni·skoprężne, dwóch ślusarzy H.a.ndd•CYWa 1. l\1;>l"Zi<:oda.ioe godz. 15-21
ciraz
p1osizurkuie
p];a1c•a
bu
SAMOOHOD
c.s.o•b<Ywv
maszynowych i jednego fokarza - i.atrudni <lowla1nie, dloimy. wille, ,.Fi.a.t-008"
sor'zedam . Łódzkie Przedsiębiorstwo Geolnglczno-Inży l'(·Oi.>1~·01d.ą'rnitwa. rolnie
Wiadomość Zerom.sikiiego
nlerskie Budownlotwa w Łodzi, ul. Nowa nr DOM- czyn1s1ro--;;;y:;; ś-ród 17, m. 28
:raso
29-31. Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział n11d~i.u srpr:lled.am 1ub za PIANINA.
Writepiany
og. org.anizacyjny w godz. od 7 do 15.
miienie n.a m111"e•ilSizY na stroi. reperuje, odświoe:i:a.
,,.,,,-.,.,,~~ 1·.a-'-.
pr,ewozi
oraz ocenia
'''"·""' ""' <loM1"0101Z1k"ni
-- ~ ·e wartość
„
4-izlxm
z,amiany,
pianJn firma
MISTRZóW na tkalnię mechaniczną, prakty- Wia<ltom
: Pa1bian.'ice. Czaikow.s1ki. Lód~. Piotr7
86
3
kantów na mistrzów tkackich ze średnim wy- ~~i:~~2o · m. f6a9~ ~t ~7'~a
• m.
tel.
kszta łceniem t h i
tk
.
ee n cznym,
aczy, prządk'" DOl\.1- j.edn0011:i'ęt110Wy
-3- BETOINIARKĘ l50 1 no
pomoce pn:ądek, śrubownlków, przykręcaczy, il2lbowy (mieszikania wo! wa. dwie
oe.!darki r·"
robotników do ikotroW111.i oraz robotników nie ne) z og:rodlldem (ok·olica µroodlu1kc.ii os,11;ły beto1ioc·
wykw.allfi'kowanych zatru„·n.i·ą n-aty·~hmiast ul. War,•,z:iiWIS•!dej) lS'Dnz,e- we.i. dwie dachówcwrk'
w
"'
dam.
Of.erty oi:s•emne 10 ton óemenotu .. 350''
Zakłady PrZ€0lyslu Bawełnianego
Im. J. Mą.r •.. 17-06" Biu.ro Ogtos:iiei'I, snrz.r-•damy. fielef·cm nr
chlewskieiO W Łodzi Ul. O~rodowa 17~
.f>i'oltr.lwwa!~ 9a
·~Iii
ł7~ i
"""- ... - .

~~~~0"Kk:W'$~.r;-za,~

3

t!li3ng

POSZUKUJĘ dużel{o

po

koju lub 1P.01k~·u z kuchn 1'ą ~i·e pod• ~"'a1·a~~h
kwa•·"run'·ow,;.,.,..,..
oko~li~a
,..,
"' a
Ruda-Choiny, Ofel"tY Pi&smne „1562" Biuro OIllo.szeń, Ploitrk'Owska 9_ę
na ul.
Tuwima od1sitaoie. Oferty
p1item.ne „1565" Biuro
Oll~!'li~zeń,
Piotrkowc'lka
nr 96
1565 J?
GARAŻ duiży murowany
oost.ąpie za zwrotA..o.m· ko
sztów remorutu.
PiotrkO\Wfka 191 · J?arnż. J?odz.
1"16
1512- 1896
.,.DWA tJOkoje z kuchnia

OZĘS0-skl€.J>u

3 1 ~~o~ac-~ik~~~n~~ch~
__._

ndą,

wYg'IJ'U.<lmJ.·

~i;?iia_ f~~f~~:~ r~~~

1>i~u z.rm 7,Ó<lź. :J'~ako-

wa 4. tel. 289-05. Z~t>i-sv
t'!°'"a1·~
481 ~

~U'''n.,,"y r.·"d.'o'--'-~-'czne
r

1"

dla po.crzątkn.tiacych i za
awan1rowanvoh prowadi7.i i ze.pi.w P!1ZYimniie
ZDR
La'k01Wa 4
KURS ~maTóVraITT:ia-Tia
tkan1nach or111z TadHof€'C'hnilC.'l"'ll'lY TKWP. /':Bph~v
żero.1T't"ikk"~r> 115.
,..,,,,_,;; 'lll f'l'•-1 7 „ R-1ii;
V

"

""""'''"

Ló<iź.

.
1

LEKARSKIE

J

~ór~~~~~~~~~ 1~ł;

"'
· w god z. 16- 18· K',_
,e I· sow
'i8H~
1612 J? lińskiego 132
1700
"J.l}MOTNY
PoO~mkui·e fuMARKJi~1ICZ ITT€ookoiu -suh!okatorsklego, ejalisfo1
ohorób s'kó~Oferty oi~mne .. 1603" nych . wen•!?rY'(.v.nych. mo
Biuro Oałoozeń Piotr- <'.'Wpl!!'iowvicih., Plotrlmowk~ ll6
Ul03 i: ~i 109...,...a
~ g

OE.

KOLEŻANKI i KOLEDZY z

PODZIĘKOWANIE

którQT

oddali

ostatnią

S. t P.

HENRYKOWI KRAUZEMU
w szczególności wielebnemu duohowień
stwu, Radzie Adwokackiej, Członkom
III Zespołu Adw-0kac:dego, krewnym,
przyjaciołom, znajomym oraz !der:>wnł·
c:zce r dzieciom z I międzyszkołne.ł świe·
tllcy - za ckazanie serca, współczuci:i.
i ofiarnej pomocy skła.daJą, naJscrdecznkj&ze podziękowanie
ŻONA Z SYNKIEM, BRAT i RODZINA

I

W dniu 29 stycznia 1958 roku po diugic;b i clę:tkich cierpieniach zmarł
S. t P. _

JOACHIM WOJCIK
wieloletni pracownik Banku Inwesty.
cyjnego w Łodzi.
W Zmarłym tracimy oddanego Instytucji praco·wnika i dobrego, uczynnego
kolegę.

Pogrub odbędzie się 1 lutego 1958 r.
o godz. 15 z kaplicy cmentarza katn·
licklego na Dalach.
DYREKCJA i RADA MIEJSCOWA
BANKU INWESTYCYJNEGO

w

I

Łodzi.

wn-.

F'

Dnia 31 stycznia 1958 roku zmarła,
opatrzona św. sakramentami, przeżyw·
szy lat 83 nasza najukochaii&za ma.tka
i babunia

S. t P.

MARIA STYCZYNSKA
Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 lutego 1958 roku o godz. 16 z kaplicy Sta·
rego Cmentarza rzym.-kat. przy ulicy
Ogrodowej 39, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
CORKI, SYN, S1,'NOWA, ZlĘCIOWIE
i WNUCZKI.

Dnia 29 stycznia 1958 ro.ku zmarł po
długich i ciężkich cierpieniach nasz naj·
ukochańsey mąż i brat

S. t P.

Mieczysław

Piotrowicz

lat 38 •
Pogrzeb odbędzie się dnia 2 lute!jl)
br. z kaplicy cmentarnej przy ulicy
Ogrodowe.f o godz. 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulnuym żalu

SPRZfDAZ"

w Ostródzie.

I

P.

~~!~n!!~~am~!dzewskz.Ii.es.g1

0

Ili

t

posługę

I
I

KA

msza

Wszystkim,

22

*

I

Dnia 4 lute: 1958 ::ku o godzinie 9
i dnia 8 luteg-0 1958 roku o godz. 8 7,0stanie odprawiona w lrnściele akademi·
cklm
św. żałobna za duszę

S.

Y°"

K ON CE RTV

KROL

uczeń

\ilyzury ap I ek

2

stycznia 1958 roku zmarł
przeżyws?Y lał 17

ZDZISŁAW

przykręcacze!!!

i

PALMIARNIA (Park żró
C:ZYI!Da godz
292-22
M.
ROMA (Rzg~a 84) dli&ka)
l{)-18
i&pewniamy pracę NA DWIE ZMIANY
359-15
łł " " ' l~r'W' •
Mały bohater" dozw. ZOO - czynne g. 9-16
35~5:335: BALTYK (Narwtowiciza Od lat 7. fol, 16 18. 20
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końez.aln:i<'zycih
trzebna. Zgło<>zienia tel. chetnfom z duża zniżk<'I.
37-0-25 p;odz. 17-:W
Prziesvtki przvimuje i
POMOC-domowa n.a Ffa wy.oyłam p.oczl;i. ?:vi:t1-e lub do~hodza~a po- fryd Kc,piaczew.;i.ki. Sltm
t!"l>ebna. Al. Koś-ciu 0:z.ki ca. ul. War.<;zawska 32
93, m. 6
1G71 g (wo.i. pomańsk!e)
.DZIENNIKŁóDZKI nr
(S4S2)i
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Lekko atleci praco wicie wykorzystują. okres zimow y

Rendez-vous
sportowej Łodzi
Rendeiz.-vOWI ~ców Lodzi, wY:llnaezone zostało na 8 lutego w sali SKS Społem, przy
ul. Północnej 36. Zapowiedź zorganizowan ia „oocta.il - balu" w
połączeniu z. rozdaniem nagróll
I
dla na.ilepszyc h sportowcó w
11Jfałaczy obudziła duże zalnte·
ra~owan!e.

Organlzat<>rzy

twierdzą. że prB

gram .tej zabawY

będzie wyjątko

wo urozmail'o ny w nie spotykany
d<>tychczas sposób. „ Występować
będą" m. in. nic-eym zywc, syl
I dzlaJaczy.
wetkł sportowcó w
w skeczach I piosenkach .
Bilety do nabycia w SKS Społem, przy ul. Północnej 36 I w
redakcji „Dziennik a Lódzkiego ",
Pl<ltrkows ka 9G, pokój 15.
Do tańca przygrywać będzie
orkiestra Colour Combo Jazz.

Grad rekordów w hali AWF
Blisko 200 zawodnikó w blene
w ogólnopols kich zawodach lekkoatlety cznych odbywających się w hali AWF w Warszawie. W hali wprowadz ono
szereg innowacji, m. in. podniesiono bandy I unowocześniono
co przyczynil o się w
skocznię,
znacznym stopniu do poprawy
wyników.
Zawody wykazały, że lekkoatleci nie zmarnowa li okresu zimowego, że znajdują się na:hl
w szczytowej formie i są odpowiednio przygotow ani do sernnu letniego.
Na wyjątkowo wysokim pazia
mie stal skok w dal. Decydują
ca walka o pierwsze mie,j'ice r'
a
zegrała się między Iwań~kim
Fronczakie m, przy czym Iwan.ski skckiem '1 .27 ustanowi! re„
kord Polski w tej konkurenc ji
udział

P0 dokon aniu zmian

Kl o

z kim

chodzi o rekord w
hali).
przebieg
Ciekawy również
miał skok wzwyż kobiet. Tu faZ;iworytką była Ronczewsk a.
braklo jej Jednego centymetr a
do ustalenia rekordu Polski. Wy
nik 154 cm nie jest zly. Poprzeczka leżała na wysokoś::i
157 om I gdyby Roncz.ews kiej
nie speszył operator filmow.v .
padłby niewątpliwie rekord Pol
ski. Nie zawiodła również ło
dzianka Sałacit'iska, która sk'>kiem 151 cm zajęła drugie
miejsce.
Na uwagę zasługuje również
doskonały wynik w pchnięciu ku
Klim.ijo
Ją Rusinówny - 14.24.
wa uzyslóala 13.77. Również Ba
sia Lerczak-Ja niszewska i w hfl
li potrafiła udowodnić, że iest
nadal najlepszą naszą sprinterUzyskała ona w biegu na
ką.
80 m czas 9,7, a więc o 0,3 sek.
lepszy od Chojnacki ej, która za
jęła drugie miejsce.
Bardzo efektowni e wypadły
skoki o tvczce. Tu triumfowa l
Ważny - 420,5.

(oczywiście

Wiele

zastrzeżeń obudziły

bie-

800 m i 1.000 m
w turnie ju PZB i „Tryb uny Ludu"? gize na dystansach
rozgrywan<'!
na to,
że

względu

I

systemem handicap::>
obliczyli
źle
Sędziowie
niektórych biegaczy
możliwo"ci
i w wyniku tego lepsi na ogtił
zawodnicy nie mogli dojść sl:ibszych kolegów.
Drugi dzi·eń ogólnopols kiich za
wodów l-ekko3tJ.e tycznych w hali
zmów stal P·O·d znakiem bi.ci.a rekordów. Zaczęło się od sensacyjne.go pojedynku miotaczy ku
W drugiej kolejce Kwiatlą.
kowski uzy.'1k.al wynik 16,54, czy
li o 1 cm Le·pszy od dotychcza Pooowe~o rekordu ha.Jowego.
pra wil ten rezultat w trreciej
kolejce Soo.górnik na 16,59, a w
czwartej kolejce Kwiatkow1Siki
zrewanżował się swemu rywalowi i w.'1J)aniałym pchnięciem
kuli na odleglo.ść 17,04 pobił re·
kord Po·lski (boiskowy) .
W skoku w dal kobioet Chojnacka uzyskała 5,84, co jest re
one by!y

Koguo.ia: Zawadzki (Zawisza)
W przed·edni u roi;poczęcia tUJr
wym.
nieju PZB i „Trybuny !Ju<lu" - Wala (BBTS). Woiniak (Pa-

kord.em halowym, jeśli nle z.ostanie uzm.am.y rekard Krziesiń
sk:iej ustanowio ny w Gdat'isku
(5,88). Drugie miejooe w tej kon
kurencji za.jęła łodzianka Wiecwrek - 5,57.
O !lJOwy rekord postarał się
który 80 m ppl.
także Bugała,
przebiegł w 10,6.
W świetnej formie zn.ajd>uje
się nas.z czolowY skoczek Malch€1!'C>Zyk. -Jl!Ż w pierwsziej kolejce skoków ustanowił halowy
rekord wynikiem 15,26, a naSltępnie poprawił go na 15,39.
, W pozOtStałych konkurenc jach
Chromik wygra! 3 km - 8.57,6,
a Jaru.szews ka 80 m ppl. - 17.7.

W Bratvsławie

Polscy łyżwiarze
na dalszych mief!caeh
Polscy

zyżwiarze

nie odgrywa-

wieksze.j roli na mistrz.oj~
stwa~.h Europy odbywaiących się
w Bratysławie. W jeździe obowiązkowej mężczyzn Ha.nset zajął 16 mfoj.sce mając 529,8 pkt.,
483.4 pkt. i za19 miejsce. Zwyciężył Divin
pkt. przed Gi(C:3R) - 709,7
ietti (Francja) - 702,5 pkt.
parami pierw&ze
W jeździie
miejsce za.ii:la bez;konkU rencyjna
pora czechosłowacka Suchankov.a - D-Oleżal - 79,5 pkt. Para
polska Jankowsk a - Kaczmarc2yk miała 'i2,2 pkt i zajęta si&:lme mieis.ce.
a

Czakoń zdobył

jąi

Sekcja wioślarska Wo.iskowc go Klubu Sportoweg o „Z:nvisza" w Bydgoszcz y 111·uchomi la zb11dowany własnymi silami - sJ>()S·()bem gosp-o-darc-zym wi~larski basen treningowy .
Kapitanem sp<>rt-&wym i zarazem trenerem sekcji wioślarskiej jest mjr Spychoł.
Na zdjęciu: (od lewe.i) c?-tonk 1.1wie kadry narn<Iowej : K<mpp,
i
Les-rozyds ki
Neumann, Ciołkowski. Wrzes Z("Łykowski,
Nowicki na tre.ni11gu,
ki
CAF - fot.. Dąbrowie::-

Na obozie kadrowiczów
Spojr zenie od „drzw i kuche nnych ''

W obozie kondycyjn ym roz- ście na straży stoi twardy regukilka zmian w z.esta- fawag) - Góra1sk:i (Avia).
kadry kolarskiej w Za lamin.
szerzonej
(Hutnik)
Pió-rkowa: BoNZanski
jak wiemy
Decyzją PZKol.,
wieniiu wakzącyoh pa.r. Prz.e<le
panował nastrój gorącz
kopanem
(Sta.rt)
został dolą
wszystkim okazało się, 7..e kon- - Wilk (Avia) , Kamińsk'.
przygotowań do zakon- już z prasy, Królak
kowych
(Wari.a).
wyjeżdżający~h,
tuzja, j<ikiej uJegl Kliś, jest -Stylo
czenia kursu i... wyjazdu do Ju· czony do grupy
Lekka: Paźdz'or (Broń) - Gru
nr 25, Stagroźniej,w,a, niż początkowo sąA oto garść wraż-eii. Mieszkani ec pokoju
gie.sławi.i.
(Stal
Hebd.a
g).
(Pafawr
dzień
kilsio Królak, obchodzi! 27 dziE'it
drono0. Zawoclruik ten praez
w
nie
razem
tym
ych
przytoczon
sa·
Szuka!
ka tygoid11i me będzie mógł wał- Cz,echowioe) - Budkuś (Gwarformie stereotypo wych pytań i swoich urodzin.
do pisa„F:-;21amin.atl}r" wag c:ęż- dia War.W'lWa,).
czyć,
wziętych z ży motności i zabrał się
lecz
i,
odpowiedz
EI.ekk'°'t>ólśred;nfa: Wojeiecho wkich - Tadoeu.sz Grzelak z kalicia naszych chłopców od „ku· nia listu do żony i 2-ietnieJ na
Dutczak
wuni. Pisat, że już stracił
&kiej Pr<A«ny równ!ci nie weź- ski II (Wybrz,eże) drzwi''.
chennych
(Pogo11)
że wraca„.
dzieję na wyjazd mie udizialn w turnieju . Doz:nal (St.al Mielecl. J. Piński
on konłuzji podczas spotkania - Kunce (B!'ld.a).
:(.
w całej
kolarstwa
Entuzjaści
•
_
(LTS)
Półśrednia: DrO!!OSZ
z Pa.rtyzant em (.Jugoeławia)
Bridge - to nowe „szaleń· Polsce oczeJ.-ują od kadry no•
SpOffOWe
prawie
ulegli
Tak więc os•tareczn.e zestawle Kućmierz (Carbo Gliwioe). Lektóremu
stwo"
wych wielkich sukcesń~ w nad:nie par w turnrleju i kolejność W<>•n•ć'-Ow.„!d (Zawisza) - Oiesielwszys~y. Tutaj re.i wodzą „świa chodzącym sezonie i w Wyś~1~ll
So·b<>ta, 1 lutego br.
Pki (Start).
walk wygla<la n'łstę:pująoo:
M. K.
towcy"' - Chwiendac z i Prusiu. Pokoju;
Waga mum't: Kukier (Avia) Siatkówka . Mistrzostw a junio- Wszyscy spędzają czas wspólnie,
Lekkośrednia: Cza,ięc:ki (HutKuJ.~za
w sali szkolnej dowcipkując na tematy dnia lub
Milczarek (P<i!aw.ag),
Bartosie~icz (Zaw;.sza).
rek. god:!:. 18
nj'k) Romaniszy n (Stal ~.ukasiewic:z (Pafawag) - Ulmer
(G-~<la·nia) p::zy Al Kości•.1.s~ki 65 i mistrzo- biorąc na „ząh" któregcś z .,koMie1ec).
(Legi.a).
stwa juniorów. o godz. 13 w sa- zaków" (określenie kolarza brali przy ul. Pólnocne,i 36.
wurowego , dobrze spisując<!~O
Walas.ek (Gwardia
Srednia:
Termin ten zrosię na kursie.
Warszawa) - WaLSiJewski (Zielo
dził się na obozie i wszedł do
na Góra). Szymania k (Legia) lekls1nk<mu kolarzy),
Polleks (Gedaruia).
sylwetką
Najpopu l arniejszą
WojciechOW!<Jki
Pó?cię-&a:
jest Elek. - Ten miły, drobny dziś
(LTS). - R·:nław (Ur,'llu.s). Maj,;;nJóz,efowicz polską drttżynę pięściarsl'ą nn mistrzostw Polski seniorów; wy ·chłopak, tryskającv życiem,
chrzak (Bro"il
walid, startując w me sal· się na kursie bardzo dobrze.
(Bawełna 1Jó<l7.).
Olimpiadz ie w Paryżu w grają dwie
lubia.1y
Bardzo
:Jwych. Jest Nabrał kondycji.
1924 r. prowadził inż. Niewin- czach mi. ędzypaństw
Cięż~: Ordań.slki (Zawi,9z.a) Na narc'.ar,"ki ch miS>tr7.JOStwach Ję.drz.ejew.sl
t.o projekt trenera koordynat ora przez wszystkich jest pełen tem
k.i (LTS), Gugniew:ic z domskl, jeden z zalożycieli PolNa próżno WY.iechali wczoraj
kla.sycz
zatwier· peramentu - Trochanow ski. KaPo~.J<:i w konkurenc jach
ŁKS,
Branicki (Polonia sldego Związku Bokserskie go. W PKOl„ który wymaga
hokeiści
(Zawisza)
Gdańska
miński był uważany za najpil- do
nych w W'śle odbyły się wcZA>- Gdań.sik).
dzenia.
preze~em
on
byl
latach 192.5-27
gidzie . mieli rozegrać kol<".iny
h myśl.? nieiszeg,.,.
raj skoki do kombinaci i. Prawhoryzontac
ciasnych
m:eski
z
Niewiadom
Jigi
PZB. Inż.
Wolny czas poza tym zajmo- mecz o mistrros.tw o II
dzialac;:11
dziwą s.emnciję zro.f,owali tu mło' ·
niektór·ych
nia
szka obecnie w Bytomiu, a zamiejooową Stocznią. Brak lodu
uproc.
(70
listów
pisanie
wala
of;:i
taki
dowodzi
dzi narcia!'ze Hrynr.ewie cki z
h
w uznaniu jego Z'.Z- sportowyc
rząd PZB
t'.){}ZWolil n.a
BioeJ.0 ika i G;o"lienica -Bryja z Za
Avia ze Swi oz-e.<rtników kunoiu to ludzi.e żo- n.a lodo\llllisku nie W tej sytuslug postanowił przyznać mu bez fa/et . Prezes klubu
i zabawy w miejsco- roregnrnie meczu.
kino
naci),
z
PZB
do
się
zwróci!
koo"n"2'<>. któny w sprnsób nie
dnika,
płatną kartę wstępu na wszustpo aoji obie drożyn:\'. P'O"'tan0w il!
z udzinlu u; wej szkole pielęgniarskie],
poclle!taiący dyskusji zdymanTcie imprezy bokserskie w calym prośbą o zwolnienie ijs/cŁm K'J.- których niejedna z dziewczyn ek rozegrać sp<>tkame w L<;ldzt:
Sl"wali takich a"ów jak Groń,
przedolimp
•nrnieju
klu~óv: ~-swdh
kra,i1'.
go i Wilka. Pn- stracila spokój, a w hotelu „Im- Zaw<JdnicY. obu
Kowa1•.k:i i Karpiel.
111rloclzi pięściarze będą mogli kiera, żurawsk'ie
sl1.1chHwlti telef<>- niezwlo~zrrue do PoCiągu 1 udali
Hryn'ewie oki
ZwycieżYł
„3 kólk.o o!impii· wód - Avia ma w nadchodzącą oerial" czP.oito
lY.l zdobyć
przy.::i: .<;,\!'..do nasz.ego m.i.a3ta. Tak w1~c
niedzielę rozegrać... mecz lowa-1 niczne były z czułością
ląc:ma not.a 218 pkt.
skie" jeżeli spelnią jeden
Popul.arno~c d~s rob~~Y ich . n.a lcdow:i,Rowery, n.a których staTto- trzech warunków : zajmą pierw- rzyski . Oczywi.kie niepoważna skane do ucha.
.
Do dzi,ore jszelto biegu złożone •
od· chłopców w Zakopanem Jest n· sku w lódzk1eJ hah sportoweJ
będą nasi kolarze w XI
sze mie.isce w turnieju „Tryb•:- ta prośba została z miejsca
go przy.stai:>i on z przewagą 14 wać
są rozrywani. Na szcz~- Poozątek meczu o godz. 18
gromna,
miały
będa,
Pokoj·u,
Wyścigu
„zucona.
ny Ludu"; wejdą dC' pólfina.lu
pkt. nad Groniem.
ramy i:;rodukcji krajowej. Firma .,Bałtyk" zobowiązala się
wykonać ie terminowo.
Próaz tego oficer ten od kilku dni żyl w n.api~u nerwoStart do tegoroczne go Wyś.
•
Blond
s
wym, tak stra15znym, że ~i.erna.l nie do zniesienia. Skórzana
George
prawej dl<mi kryla
ci.Jru Dookoła Polski m.a nastą
teczka prz)"Czepicina do Jego s2'Jtucznej
będą startować
Meta natoPo;m.aniu.
pić w
w oobie bombę prz,ezniacwną dila Hitlera.
Polsr.y lekkoatlec i: ł'oik, Kaź mia.c;.t znajdować się będzie w
mierski, Jani.s.ze\V\clci i Żbikow Lublinie, wz!(lędnie Rzeszowie
RanJ1tioem t,ego samego d1l!ia oddział wojska niemiecld.e go w
lub Warszawie .
&ile mniej wię<iej jednej kompanii w.alozy! cofa,iąc się na 1)()1ski wyjechali na toun~ee po
W dniach 18-20 kwietnia
&kiej s'Zcs\e od Wołkowyska .do BiaJ:egosto ku. Oto w przybliNRF, g(;·zie wystąpią na C.wóch • Bardo
dwa
śląskim roze,grane zow
żerIJiu kilka elementów . z których s.ltladala się ta grupa:
w
in.
M.
mityi~:i<:ch w halach.
kolarSJkie
eliminacje
staną
56-toniowe cz.ot~ typu Tygrys z załogami, po~hod>ząoe z 5 dvD<.,rtmun<lzie Foik sp,_>tka się ze przed ustaleniem reprezenta cji
wizji p.anoe.rne1. po<lofioeQ-oW:e i żolniel'2le noszacy oznaki pulków: 296, 6, 383 i 45 dywi:7.Jii piech(lłty, które były c;eśc:ią 35
)
2tnanym n'iem;.e-c; ~.im spri'rllter<.m Polski na XI Wyścig Pokoju.
Kl..OS-GW--IZDALSKA
(prrelożyła z francuskie go MARIA
......
-„
konpu,c;.u armil. spie<>z.eni wlnierz.e z 4 i 5 d:vwizji Luftwaffe ,
Fu.etterere m, J anisz('w,o,ki z by- fi Istnieje projekt, by w Lo18 dywi1zji airtvleri1 prz.eciwlot:nicz,ej ora2 oddziały pooil:kowe,
lym mi&rzem E'.uropy Preu.'!<s.ge- dzi powstał ośrodek sportu koutwonz.one z Ukra.ińców i Białorusinów.
kohiet. Trenowałyby
W jednym z pokoi mini.stemt wa generał Fromm, m.ef armii
rem (NRD), a Kaźm:erski i Żbi larskiego
torze.
helenor-~&kim
na
one
Przied trz.ema tygodrntlaml l5 dywiz.ia parwerna została odeprzeglądał właśnie na.deszle z frontu naglące weej,
wewnętrzn
kow.ski - z Anglikami Rawoo- Polski. Związek Kolarski otrzyrz:wanie o pomoc. Stan liczebny wojsk frontowyc h mógł być uzu- rwana od IV armii pancernej na północne~ Ukrainie i ~rzu
się na
nem i DisJeyem, Węgrami Iharo- ma! wiele ofert z zal(ranicy z
pelnLany jedynie koo.ztem armii wewnęwmej; front dorn.aga.I: się cona przeciw jeclnooitkorn ra<lziookim , ktore orzedarly
Bial:oru•si w reionde Orszy i Mohylewa . Spot.kala się ona z niez dni.a na dzień większych posiłków. Trochę tu, trochę tam„.
sem i Roz.."c'lvoelgyi oraz N iem<.'a pr<Jopozyc,jami rozegrania spotkań
sztabo- p.rzyiaciel em 26 c:i„erwca tuż po tam1ej stron.le B;>rezyny
rep!·ezenta cji kobiecych.
generał Fromm wyrównywał cyfry. Porem przedkładał
mi Reinaglem i Lauleroe:m..
1812 roku
wi generalnem u swój „plan prz,emies= z.enia st.anu licz.ebnego ". w Stni·dzjenoe, miejscoW<)Śai, w której Na\)C)leon w przez
siły
Oo drugi z takich planów wracał do autora przewróoo ny do gó- przeszedł praeiz r.zekę. Na:padn~ęta z dwóch stron ą mU1Siala
pa.ncern.e ośmiokrotnie przewyż.sz.ająoe ją licrebności
ry nogami. Nazajutrz otwiera! się ten sam problem.
sił. Ods;ę wycofać, pow.stawiając n.a polu trzy czwarte swoich
W sąsiednim małym pokoiku znajdowało się trzech mężcz::rzn, dzi.aly niem;•eckie walczące w tei strefie straciły w przeciągu
b1urZa
·którzy po dlugiej rozmowie za.bi>erali się do odejścia.
tr.zeoh dni 22.500 zabityob i 13.000 rannych.'
WieCl'7...ór rozrywkowo-ta~zny.
lki~m stał generał Olbricht, zastępca dowódcy armii wewnętrz
SOBOTA, 1 LUTEGO
taneczna. 23.5-0
pułkow
Muzyk.a
Fromma,
'.~3.00
genera.Ja
Pociząw.szy od 1 li'Poo rozbtt'ki 5 dywiz.ji p:ineernej wvoofynej, n.apr.:recjwko niegG szef sztabu
15.10 Radoz'.~cika muzyka roz- Ostatnie wiadomości. 24.00 Muodwrót
nik von Stauffenb erg oraz lejtnant vorn Haclten. Ci dwaj ofi- ~ały się prowadiząc pt:'ZY tym stałe walki o..o,laniające pancerrywkowa. 1.5.30 Aud. d'la mło zykia taneczn.a.
ozrowie u<l.awali się na lotnisko, skąd samolot.em typu Junkers mnyoh jedn<J1S1d!: prred ataikami radziec!kic h wojskp!"zyczepy
dych geog'!'afów . 16.05 Konoert
ny<Jh. Każdy crołg wiózJ: w z.a.pasie na· platformie
mieli odlecieć do kwatery główne.i do Kętrzyna.
w wyk. Malej Ork. Rozgl. Slą
TELEWIZ JA
wte- dwa lu.b trzy zbior.rriki z pa-Liwem, na.pełniane czy za.mienian e
Pułkownik von Stauffenb erg zapewniiał łączność zawsze
skiej. 16.45 Rep1ortaż. 17.01 (L)
. Pod.czas tak zorganirow anei(O
dy, ki€dy ze wz,ględów bezipiec::reństwa telefon nie byl ws.kaza- od przypadku dio PI"2'.Ypadiku
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