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wszyscy

idziemy
do
urn
-wyborczych. Wszyscy
oddamy
solldamle
nasze
głOBY na listę
Frontu Jedności
Narodu.
Wiele oczekujemy od nowych rad na.rodo-wych. Z
uwagą liledzió bęchlemy · ich
dzfalalnośó l WYDikł pracy.
Stlłd teł -wyjątkowa waga
dotychczasowej
kampanii
przedwYborozeJ ł 1amego
aktu głosowania..
Przedstawloµo nam Ust41
kandydatów Frontu Jednoś
cd Na.rodu. Nie Jest to ~Y

frazes.

Lud7lle, których nnwlska
t:na,J4ziemy na kartkach wy
borozych,
91\
WYSunięoi

»nez nmo

społemeństwo.

Odbyło lllę

to na

dzłesłąt.

bch l setkach zebrail po·
'więconych wysuwaniu ka.n
dydatów.
Na zebranf&ch
tych kaicb' obywatel miał
mołnM6 l prawo opowfedze
Ida 11141 za ludiml, którzy
wecUq
jel'O
naJlepnego
lll'Olll:Um.lenla od.da&&\ irwe
lldolno4cl ł Pl'&Ofj DA połytek

wych rad narodowych. Nadzieje l perspekty-wy, które
wiążemy z Ich prałll\, oparte są mocno na grunoie
polskiej
neozywistoścl
I
trzeźwej ocenie dotychczasowego dorobku. Te fa.kty
skłaniają nu wszystkich do
odpowiedzi
na wezwanie
Frontu Jedności Narodu poprzez powszechny udział w
wyborach I solidarne głoso
wa.nie na wspólną, listę.

Ddsłejsze wybory bowiem
nie tylko w swej treści, lecz
również w formie wywotb:ą
się z ducha polskiego Paź
dziernika l są Jego bezpośrednią kontynua.cJ11r
U podstaw myśli i wydarzeń,
które towarzyszyły
doniosłym
uchwałom VIII
Plenum KC PZPR, tkwiły
dążenia mu społecznych do
prawdziwego ludowładztwa.
Pierwsze po Październiku
WYbory do rad na.rodowych
''
praktycznlł
realizacją
tych postulatów.
Mamy
na

decydujący

wpływ

to, oey I który kandydat

mów mieszkalnych, Wl'~
na dalsze rozszerzenie sieci
dystrybucyjnej I podnoszenie kultury handlu. Oczeklwaó będziemy szerokiej
akcji zmierzającej do rozwlnii:cia bujniejszego życia
kulturalnego,
wszechstronniejszych
1
liczniejszych
rozrywek.
Niełatwe są
to zadania,
które stawiamy naszym radnym. Wiadomo jednak, że
żaden z nich nie kandyt:uje
do rady dla samego zaszczytu. Są oni świadomi oho·
wiązków
I pracy, ldóra
czeka.ó Ich będzie po otrzymaniu społecznego mandatu.
Przyjmując z naszych rąk

władzę
będą

rządzenia,

ponosić

odpowiedzialnoś6

I

troszczyó się o sprawy
warsztatów pracy i całego
splotu problemów,
które
składają s_ię na nasze życie.
Przystępując dziś do wy•
borów, u07.e8tn1ozymy nie
tylko w symboliCYLnym akcie
obdarzenia przyszłych radnych mandatem społecznym.
Wraz z wrmceniem _kartki
wyborczej zapewniamy jednocześnie o gotowości dopo '
możenJa
fm w pracy we
W!JlłólnYm
Interesie
dla
wspólnego dobra.

• listy wyborczej zasiądzie
ostatecznie w nowej radzie.
•Połeozn1.
I wreszcie, oo najważnlej1ze, nasze organy samorzą
Nikt nłe łądał ślepego dowe zyskały potężną broń
kredytu zaufania dla przy- w posta.cl ustawy o radach
szłych radnych. Kaźlb' mJesz
na.rodowYch. Ta wielka karkanleo n&SZe&'o miasta miał ła praw rad narodowych
możność wy-powiedzł.eó 11Wój
otwiera nowe perspektywy
sąd o ka.ndyda.cłe: przedstadla władzy terenowej. Skrę
wf6 swe wątpllwośol I za.- powana dotychczas centralNasza pomoc dla nowej
strzdenla, względnie pod- nym zarządza.niem Inicjatyrady to zdyscyplinowanie
nleść za,sługl. Z prawa tewa będzie mogła rozwinąć
ro korzystaliśmy w całej alę w całej pełni. Radni społeczne oraz solidne 1
rozciągłośol. W samych tyluczciwe wykonyWanie ob~
zyskują obecnie zasadniczy
ko groma.da.eh l osiedlach wpływ na kierowanie :iywot wią.zków, które każdy z nu
Komitety Frontu Jednośot nyml sprawami swych miast
Na.rodu
dokonały
zmian I dzielnic, gromad I osiedli. sprawuje. Tak pojęta współ·
wśród
22.580 kandydatów, Bętilł oni morll rozwla,zy- praca społeczeńlńwa • radwplsująo na Ustę ludzi WYnymi przynłeśó m11.1I dobre
wa6 na miejscu
najży
111nlętych bezpośrednio p1'7A'JZ
wotniejsze problemy nasze.. rezultaty.
wyborców.
go tycia cocblłennego zgod·
Dlatego w lmł41 naJlepłeJ
nie • lnteresem społecznym
Int.eo.
Lnchłe
ol llł wrenołe 1 na nasz pożytek. Dlatero pojętego wsp61ugo
ka.ndyda.taml
narodu, bo właAnie Jedno z haseł wy- resu wnystklch obywateli.
spośr6d tego narodu się wYborca;ych brzmiało: „Rady w Imię powodzenia paidzier
wodzą l w Jego Interesie bę
Narodowe
gospodarzami nlkoweso
programu
dlł 1Prawowaó władzę.
ltWefo terenu".
Front
Jeclru>ścl
Na.rodu
Nazwiska, kł6re zn.ajdrileNie oczekujemy cudów od
my na kartce wyborczej nie noWYch rad narodowych. WZYWa do powazechneso
udzlalu w WYborach I soll•
rą nam obce. Wiele z tych
Zdą:iyllimy lię Jm nauczyó,
osób zdiobyło sobie powszech ie trwale l rzetelne zdoby- darnero l'łosowanla na lłat7,
ne zaufanie oflarnlł i uozci- cze osiąga się żmudnlł 1 Frontu J ednOtłel.
Wlł pracą w organlza.ojach
~trwallł pracą. Od nowYch
Kałda wrzucona dmlal
apołeoznych ł polltycznych.
rad 11>odziewamy się dlaSił tam nazwiska na..nych
tero
serdeoznej 1 stał.ej 4o urny kartka WYOOrat.a
towa.rzys:zy pracy, sąsiadów troski o 1JPrawy naszego Jest słoeem r.a
I przyjaciół. W toku kampa.- młuta 1 takiego kierowanlł przedwyborczej DA bez·
nia, by naaze tyole
• demokraoJit
pojrednłch spotkaniach ora.21
ddenne ltawalo .ię co1'811
•praw~"
• wypowiedzi
w prasie lłejne.
l radlo mogliśmy PoZD&ó Ich
• rozkwitem naneso
Spotblewa.my llę. te no·
zamierzenia l poglądy na
wa rada podejmie zdecydo•
11>rawy m.t.uta.
wa.nlł
l skuteainą akcję
• lepnym I łałwłe.tnJni
Dzisiejsze wybory nie są, przeciw łapownikom, wmle
tycimi
Jak to niegdyś bywało, ro- cającym jeszoze różne tosty„
d.za.Jem jeszcze jednej mani- tucje, przeciw chuliganom
• utrzymaniem l roni4
festacji politycznej. Są one l nierobom. Spodziewamy
nlęolem kierunku, kt6•
doniosłYm I celowYm aktem, się, te nul radni szczególry WYb'ozył
polak(
kt6ry w poważnym stopniu nie ływo za.jm' się budowIEadecyduje o składzie no- nictwem l konserwacją doPa.tdzlemllr.
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ódzcy robotnicy dali piękny przykład Amerykański sputnik

Głosowanie w okręgach przemysłowych iuż zakończone
Po raz pierwszy w Po1soe Lu- kręgach wojewó<l:2lbwa łódzkie..
dowej wybory do rad narorur go. Do SO<boty do godz.. 8 rano
wycli prreprowadzono równole- zakońcrono glorowame w 31 ob1f e z okręgami terenowymi rów wodach.
Ta.k więc, klasa. robotnicm Lo
nież w okręgach przemysłowych.
W naszym mieście w 17 okrQ·
gach fabrycznych wybierano rad
nych do Rady Narodowej m. Lo
dzi oraz równOC?eśnie glosowano na kandydatów do dziellllioowych rad narodowyoh. W wojewód2ltwie ló<.J.zkim w 63 obwo- Zjednoczonej
dach prz€11Tl)'\S.łowych praoowrucy
fabryk i zakladów przemysło
KAIR (PAP). W robotę po powych wybiera.U swych prz..e.dstawicieli do wojewódzkiej i po- łudniu prezyde:rut Egiptu Gam.al
Abdel Na&S€r i prezydent Repu
wiatowych rad oo.ro<l<J'W)'oh.
bliki Syryjski.ej S:ruikri El KuW ten ~ób wladza Jrudowa atli podpisali dokumenty o prozapewniła klasie roOOtnicz.ej od
klamowaniu Unii Syryjsko-Egi•p pawiednią reprezentację jej inskiej. Podczas uroc:zystego podteresów w radach na.f'O'C''JIW)'ch pisywania dokumentów obecni
wszystkich szcaiebli. ZoGtalo to byli przedlSltawiciele rządów obu
ur:z>e.czyWistni()l!1e poprzez udzial krajów, c:zlorukowie parlamentu
prze<l\stawieie!Ji roootniczych, któ i iinne wysoko po.:,.-ta wione osorzy swą pi-acą spoleczną i zawo bistoścL
dową, swym poświ~iem, dali
Jak wynika z deklaracji o pro
swoich mlóg kl.amowaniu Unii Syryjsk<>-Egip
się poznać wśi-ód
jako ei ludzie, którzy nie za- ski.ej, odczytanej przez premieświata pi-a.cy i
wi-0dą zaufan.la
ra Sabri As&ali, jednJOść Syrii i
będą w miarę swyoh sil i rnoEgiptu ma &ię opierać na nagodnie reprezentowali stępujących zasadach:
żli wości
pootulaty wyborców w is.amorzą
1) Syria i Egipt wstają polą
da.ch terytorialnych.
o:zx>ne w j€dTuO państwo o naW wlęks7nśe'i oikręg/;w prne- zwie „Zjed<IlOC7iOila Repul>lika
myslowyc.h rorzp!Kl.Zęlo się głoso Arabska",
2) Nowopowstale pallistwio jest
wanie w nocy z crzwartku na
pią!.ek. 'l'r...eba. z satysfakcją za- republiką demokratyczną z pre
uważyć, że technicznie gł060Wa zydenitem na czele.
Republika
Zjednocz.on.a
3}
nie w okręgach ' przem)'l.SJowycti
ma wspólną flagę,
zorg.anizx>wano w ten ~ób, by Araobska
pre
w.!ij>ólnego
i
armię
zarówno nocna, ramia, jak i po WIS>pólną
mogla do- zydenta.
południowa ZJmiana
4) Pr.ezydent Nasser złoży 5
konać aktu wybo<rcwgo bez za
produkcji. Zafogi lutego oświadczenie o zasadnihamowan:ia
MPK, Za.kładów im. fuierżvń czyc-h poostawach Unii.
skiego, ZPB :im. Marchlewskie5} W ci4gu 3-0 dni od ohwill
go, ZPO im. M. Fornalskiej. proklamowania Unii SyryjskoWZPB im. I Maja, ZPB im. Egi!J6kiej w obu krajach odbę
Obrońców "'esl.erpla.b!e, Ha.rna- dzie się
referendum ludowe w
ma i innych zak.ladów pi-acy, nie sprawie utwor:oonia Zjednoczochcąc ani na momerut przerywać nej
Republiiki Arabskiej oraz
pracy, udawaly się do wybrany :ros>tanie prezydent n.ociągu
urn wyborczych rn.aoowo na 1"il wopowst.alego państwa.
przed rozpoc:zęc:iem
ka minut
zmian.
frekwe!lJC!ja w
Już w piątek
Lodzi
okręgach prziemysłowych
85 proc. wybo.rców
wynosiła
przy czym w n4JCY z pjątku na
&-Ooo.tę w 28 okręgach fabryczWczoraj przed po]Judniem lódz
nych LOOmi za.Imńa:rono głosowa ka stiia2 J)O'Żarnla, jak nigdy mia
nie. Ten masowy udział klasy la niemało roboty, bowiem murobotnicz.ej w wyborach do rad, siala gasić pożary a.ż w c.:z;terech
poważny i pogodny nastrój prz,y
eh
. .
oddawaniu glosów świadczy naj m.~~- 'Piotr:kowskiej 109 na
wymowniej o wysokim wyrobie- II piętrze w mie.9:z;!r.aniu MarlaJ><>lityC'Zilym i s1mlecrznym na Kudlewicrra zapalił.a się od
niu
robotników łódzkich.
belki komiI1J0Wej smfa z bielizprrebiega.ta akoja ną i odzieżą, zaś na I piętr:z,e w
.P<JOObiiie
wyborcza w przemysłowych o- L-ym samym domu, w rhieszkaniu
Ja.nillly GoeT..cr.T.ańskiej ta.pc7Jan z
Przybyle na miejsoe
pościelą.
dwa oddziały straży wyrą,baly
ki1ka metrów kwadr. sufiitu i

Proklamowanie

Republiki Arabskiei

Pracowity

dzień

łódzkiej straty potarnej

drlli I wojew6dr.ntwa łóchk:le~ da
la piękny przykład innym obywatelom, zam!leszkclym na tym
tereJltie, któ11.«ey w dniu dzisiej.szym gremialnie pośpieszą d<J
w·n wyb-0.Nteych, by spełnić swój
obywate.Jsk:i ob<>Wią:zek.
A oto wyniki wyborów w o.kręgach przemy&lowych Lodzi i
wojewódZJtwa.
W łódzkich obwodach fabrycz
nych oddało swe glosy ok. 93
proc. uprawnionych oo glosowania. Wedlug danych na godz. 17
dnia wczorajszego 95 proc. gloFrontu
sujących poparło listy
Szczególnie
Narodu.
Jedmoścl
masowy udział w glOS1CJ1Waniu
wzięli robotnicy ZPB im. Armii Ludowej - 96,7 proc., Pół
Przem.
Zakł.
nocno-Łódzkich
97 proc., ZPJ
Pońc:llOSzndcze.go -

im. WróbleWISklego - 95,7 proc.,
ZPDz mi. Duracza - 97,8 proc.,
ZPB im. Dzlerźyń.slldego - 94, I
proc., I,ódzk. Zakł. Obuwia Gumowego - 94,7 proc., WZPB im .
1 Maja - 93,6 proo„ ZPB im.
Marchlewskiego - 93,1 proc.
W wojewódlz:twie lódzlkim w
obwodach fabrycznych wr,;ucilo
kartki oo urn ok. 95-96 proc.
uprawnionych do glosowania.
Wyróżniły się wśród wszystkich
przemyslowych wojeokręgów
Brzieziiiskie Zakl.
wództwa
Przem. Odzieżowego, w których
glooowalo 100 proc. wyborców.
W Zduńskiej Woli w okręgach
fabrycznych o<ldalo glosy - 97
pt"'()C. uprawnionych, w Radomsku - 96,2 proc., w Zgierzu 95,9 proc., w Owrkowie - 95,4
proc.

towarzyszy

już

w

swemu starszemu koledze radzmckmmu

NOWY JORK (PAP). W pią (punkt najbarc'lziej odd.alony od
3.200 km.
tek wiecwrem o godz.in.ie 22.48 Zi<' mil tej orbity (godzina 4.48 w sobotę rano we- zaś p.2rige um '(pun.kt n.ajbardlug czasu warszawskiego) z dz;ej ibliżony do Ziemi) - 370
poligonu na Przylądku Canave- kilometrów.
„Alf.a 1958" dokonała pierwral wy\Sltrzielony =>tal prz,ez
ameryka11skie wladze woj.s:kowe
sztuczny satelita Z'emi, n<J\S.Zą
cy nazwe .,Alfa 1958".
Do wy1Str7..e1eriia satelity poslużyla czteNJStopniowa rakieta
typu ,.Jupiter C" o dh1gości 21
metrów.
Po upływie dwóch godzin o<l
wystrz.ekmia pod.ano oficjalnie
do wiadomości, ż·e „Alfa 1958"
w-eszla na orbitę i krąży d-ooko
la Ziemi z szvb\rnścią 28.900 km
na god,.;inę. Nachylenie orbity
.. Alfy 1958" w stosunku do Rów
niika wynooi 35 stop.n.i, apogeum

Komunikat o spotkaniu ministrów
spra'v zagranicznych PRL i ZSRR
ministrem spraw
Z inicjatywy rządu PRL w wy między
dniach od 28. I. do 1. II. 1958 r. zagranicznych PRL, A. Rapactoczyly się w Moskwie rozmo- 1 kim i mini.strem spraw zagra.
nicznych ZSRR, A. Gromyką .
W roz.mowac:b brali również
udzial:
ze str<m_y polskiej ~ wiceminister spraw zagranicznych,
ambasador
Naszkowski,
M.
PRL w ZSRR, T. Gede, dyrektor departamentu MSZ, miniM.
pelnomoc:ny, pro'!,
ster
Lac:hs,
ze strony radz.iec:k:iej
.r zastępca ministra spraw zaPatolic:zew,
N.
granioznych,
Rzecznik departamentu stanu czlonek kolegimn MSZ, S. Cana temat toczących rapkin, dyrektorzy departamen.
zapytany
się obecnie rozmów gospodartów MSZ, . A. Gorczakow i I.
czych polsko-amerykailskich o- Ilj1czow.
świa.dczyl w czwartek wieczoRozmowy dotyczyły wniosku
rem, że rozmowy te przebiegają pomyślnie i prawdopodobnie Polski, uzgodnionego z innymi
przyszłym ty- członkami układu wa..=wskiezakończą się w
utworzeni.a w
go, w sprawie
godniu,
Europie środkowej strefy wolnej od produkcji i magazynowania brO'!l.i jądrowej, obejmu-

Rzeeznil"

departamentu stmu1
o przebiegu
rokowań

polsko-amerykańskich

Uwaga

płatnicy

p O da t kU

jącej

Polskę,

NRD i NRF,

Czechosłowację,

przest~or~ach

możliwość utworzenia w centrum Europy, na styku pod.stawowych s'ł dwóch wojskowych
strefy bezatomougrupowań terytorium
obejmującej
wej,
czterech państw.
Dlatego należy kO!lltynuować
wysilki dla realizacji tej konkJ:etnej propozycji, co przyczyniłoby się do rozwiązania innych spornych problemów, wlą
czając w to sprawy dotyczące
obcych
liczebności
redukcji
wojsk i broni konwencjonalnej
w tej strefie, na podstawie porozumienia między zainteresowanymi państwamL
Rozmowy toczyły się w przyjaznej i serdecznej atmosferze
i wykazały caJkow;tą zgodność
poglądów w omawianych sprawach.

Ekspedycja radziecka
w poszukiwaniu

lVeti

szego obrotu wokćt Ziem.i w ,;o
dzinę i sZRŚĆ minut.
Naoczni świa<lkowle stw:lerdzują. że w ystrz.elen.:e sztuczne
go satelity w przestrzeri wyglą
dalo bard ro e foktownie. Starto
w1 ra!u-e>ty riośnej pomalowanej
na srebrny kolor towarzyszył po
tężny wybuch oraz kłęby ognia
i dymu. „Jupiter C" oder'Wal
się od µl a tformy startowej raez,ej powoli. lecz wkrótce n.a.brał zawrotnej szybkości i zniknął w ciemnościach.
Radiostac-je amerykańskie po
d.aly już po upływie godziny od
wystrzelen'a salRJiit:v. że uchwY
C'Ony ZlOISial je~o sygn.al. który po
dobnoe j<ik s y gnaly radz.iecldch
s.at.elitów nr l i 2 brwti: ,.Biipbi i p". .Jednakże w odróżnieniu
od sygna lów soutników radz:iec
kich. które były sygnalami prze
rywanymi, ,.Alfa 1958" nadaje
sygnał ciągły.

Satelita amerykański wyglą
dem swym przypom'na pocjslt
artyleryj.<.'ci. Długość jego wyr.osi 90 cm a średnica 15 cm.
Sztuczny sc:t-elit.n jest wyposażony w szereg prec.vzvjnych in&trume ntów. k1órc bE;dą rejestro
wać dane dotyeząc>e promieniowania kosmicznego, 1.em1peratury, rewnętrznej. tempoeratury we
wnętrznej I skutków „bombardowania satelity prrez pyl kosmiczny".

Do prrekazywania informacji
na Ziemię służą dwa nadajniki
radiowe. Baterie zasilające te
w
się
wyczerpią
n.r.d.ajniki
!J'i€1-w-.szym z nich po dwóch ~
trzech tygodniach. a w drugim
po dwóch-trzech miesiącach.
Nadajnil{i dz!alają na częstolli
wc-ści 108.03 i 108 megacykli.
„Alfa 1958" jest zbyt mal.a,
by można ją było oglądać gołym okiem. Przy pomocy teleskopów b~z.i.e ona wido=a na
flrmamende jako gwia.z;d;a pią
tej lub szóstej wielkości.
WASZYNGTON (PAP). Po otrzymaniu wiadomości o wystrzeleniu amerykańskiego _c;tuczn·ego satelity, prezydent Eisenhower zlożyl krótkie oświad
czenie, w którym wyraz.il uznanie uczonym amerykańskim <>raz stwierdzi!. że uzys1i:ane dzię
ki „Aliie 1958" informacje będą
przekazane ucwnym pracują
cym w ramach Międzynarodowe
go Roku G~fizycznego.
* *
•
WASZYNGTON (PAP). Szef
Urzędu do Spraw Pocisków BaJis!yc:mych generał John Medaris oświadczył dzi.enni.karrom,
że według prowizorycznych obli
c1.ień •• Alfa 1958" będzie krążyla wokół Ziemi przez dwa i pól
co dziesięciu lat.

Dokonano także wymLany poMOSKW A (PAP). _ .Jak pow sprawie nie.których
w
innych aktualnych problemów daJ·e korespondent PAP
sytuacji międzynarodowej.
·
Moskwie, red. Zo!ąd.kowsk:i, w
stwierdzily, druu 31 sty=1ia odbylo się po1, Obie strony
WARSZAWA (PAP). - Przewbrew o))Orom pev11nych
p:isy 0 podatku wyrównawczym że,
siedzenie Prezydium Akademii
n.akladają na poda,tmików tego kól, ooraz powszoohniej roowi- Nauk ZSRR, na którym zapaobowiązek składania ja się w szerolciah kolacli spo- dla decyzja oo do wysłania w
podatku
zeznań i równoczesnej wplaty łec:znych i w poważ.nyah ko- roku bieżącym ekspedycji naukwoty podatku wynikającej z łach politycznych tendencja w kowej na poszukiwanie „czlozeznaillia w term.inach o.kreślo- kierunku porozumienia w .spra- wieka śniegu" w górach Panyoh ustawą (do 31 stycznia). wie nie rozstrzygniętych pro- miru. Do' zadań eksipe<lycji bęJak się dowiadujemy, mini&- blemów, szczególnie w dz:iedzi- dzie należało zebranie i usyter finansów przedłużył do 15 nie rozbrojenia.,
podlogi.
stematyzowanie danych o<l lud-·'·'~" · ze· ""'""""'arua
potem ~l\2,pospieszytemat
na
odpowiadają nośc:i miejscowej
Dążeniom tym
gdlZie na 1u t ego br. termin
na Piotrkowską
1a Zaraz
samego
po5zultiwanie
III pięta-ze w mie&Zikail'liiu Zofia znań i wpłat z tytułu podat- niedawne propozycje ZSRR w Yeti,
dla o- sprawie zwołania międzynaro zwierzęcia i dokonanie
od ku wYrównawc:zego n . """'~
zdjęć
z doweJ· konferencJ"i z udziałem filmowycll za pomocą teleobiek.
Lęt.owskiej pa 1 a -;;ię ~oga . sób osią.gających doohody
.
Strart:
zelazka.
me .wylącZIO'llego
oraz do 31 szefów rządów szeregu paflstw. tywu.
ba· wyip.almlą podlo- pracy naiemneJ,
la
powitał z uznamarca br. - dla twórców (do- Rząd polski
rą c
NOWY JO'R.K. - W pobli:i;u mll&a
:r.
1:"lan prao. elr~~edycji_ opra- 1 WASZYNGTON (PAP). POO.abazy lotniczej George w Kali- gęNa ul. Wyooc;k:iego 13 ogień chod~ . z twórc:w.ści _Iu~ dzic:- mem te propozycje i udziela im
wiadomości, że
do
oficjalnie
lllO
pc<l
_
korrusJa
.specjalna
<=1:1Je
fornii l'lderzyły się ;;' piątek wybuchł w k:omórkaoh. Straż u- l'.łlnosct. !laukowej, ooyvi.atoweJ, pel.nego popa..."Cla.
że k1erowmctwem czlonlta Akade- amerykański sztuczny satelita
Strony stwierdziły także
plasdwa bom~ „B-26 .. Jedna gasiła ""'""'r 1ooz przyczyn J·ego l1teraokieJ, arty.styczneJ,
o~r;-i~ waży 30 funtów (okoio 13.5 kg)
a wysunięty przez Polskę'
")
t
bli
·
,,.~ '
z1em1ę roz
zb".maszyn
w mii Nauk ZSR~ S. W. zwroci
nie zdotała ustaHć., t y~neJ· 1 J:?U cys y~eJ '
Ob . wybuchu
·
<l . na t'
.spaoRa
.
wraz z ostatnim czlonem rakiety
Akadem1<1 Nauk
~łaJk ~ię ło.~~mell D a: J I wre=ie na W1ęclooWlskiego 4 także dla o.sob <ASią.gaiących do- <L-iiu 2. 10. 1957 r. na XJI se- c:zewa.
się do rządu z prośbą o ?-3.- noQ·śnej. Sama „Alfa 1958" waży
~i ~~m':~; zzaU:!koJ;,~~ j~- zajęły się pr.ziewody e1ektryczne. c:hody z p~v auto~~oh naby- sji Zgromadzenia Ogólnego NZ sowe przeksztalcenie odpow1ed- wraz ze ..wą aparaturą 18.13 fun
projekt ~tworzenia strefy bez- nieb rejonów Pamin1 w park ta (okolo 8 kg), zaś O.Statui
(s) 1tych w dr ze spa u.
ny~ siln.ikiem zldolal sz.częŚlia tomoweJ w środkoweJ Euro- narodowy, aby zapobiec naply. czlon raki·ety nośnej, po wycuer
wle wylądować.
pie zastał przyjęty pmytywn1e wowi przypadkowyc-h turystów, p.aniu zapasu paliwa - 12,67
•
przpz sze.-okie sfery spoleczne który móglby przeszkod.z.ić w (-okolo 5,5 kg). Satelita będzie
BERl,IN. - 'Dowódca WQjsJt
i polityczme, a także w kolach pracy ek.s.pe<lycji.
.
il\I;
ił
radzieckich w NiemC?.ieoh, geI krążył 1'\'0kól Ziemi wraz z onie.ldórych krajów
rządzących
neral armii M. Zao.harow poinst.atnim c:zJonem rakiety nośn€j.
7..achodnich. Zostal on słusznie
Sądem
formował w piątek premiera
oceniony jako próba dokonania
I
NRD Otto Grotewohl.a i pierwrealnego kroku w kierunku os:z;ego sekretarza KC SED, iż
Glo- przed sądem I instancji znaj- sią.gnięcia porozumienia między
WARSZAWA (PAP}. zgcdnie z decyzją Rady Najwyż
Ws::hodem i Zachodem w kiedoposzlaki
potwierdzenie
dą
prof. Kazimierza
s.z,ej ZSRR z dnia 21 grudnia śna sprawa
którego Sąd Woje- wodzące winY o.skarżonego, to runku odprężenia i ~niejsze1957_ r: z terytorium NRD zosta- Tarwida,
ły JU.Z wycofane odidz1aly ra- wó<lzki w Warszawie - uzna- wymiar ka.ry m lat więzienia nia r.iebezpiec-zeństwa woj!lly.
niewspółmiernie nisoki, 2. Obie s~rony podkreśliły
dz:ec:kie w liczbie 41 tysięcy lu- jąo winnym podstępnego otru- bytby
"
•
musiałby wziąć ?;godnie bezzasadność argumencia żony skazał na 15 lat wię- sąd bowiem
dzJ.
zienia, nie zostaJa jeszcze o.st.a- pod uwagę duże nasilenie zlej tów wysuwanych przez prze!onę?
~
W
iecznie romtrzyg)l.ięta. Po kil- woli oskarżonego i jego pełne ciwników tej propozycji.
1
W SO·\ cloc~-Oła. nasze,! pia.nety. wzboM.OSKW A (PAP}. · kudJniowej ostrej batalii, jaką prlaemde<ly1:acji _dbZJli:'.1 an!e w celu szczególności bezpodsfa.wny je.st
Akademia Nauk ZSRR, gaci naukę o nowe <Nlkrycia i
zeru.a naJ zs:zeJ mu OISQ- wysuwany przez niektóre kola bolę
toczyli oskarżyciele i obrońcy, zg
uc:zonym amerylrnń- 1 p-0zw<1li -i:acie1nić współpracę u- glóv<mie w pierwszym okre- przeslala
w postępowaniu rewizyjnym ....,. by,
dla
n.aszych krajów
sie d~usji nad polską propo- skim depeszę z gratulacjami z C'l-Onyeb
Sąd Najwyższy 1 bm. uc.hyli1
zycją - argument, jakoby bra- okazji pomyślnego wystrzelenia 1 d(}bra pokoju".
lał W;"Zl•en;~
ten wyrok i zwrócił sprawę do
I D e peszę podpisali: Aleksander
kiem planu było niejaSllle sta- sztucznego księżyca.
~U
11~
ponownego roZJpoznania Sądowi
Depesza adre.sow.ana do. D. I Niesmiejanow, prews Akademii
w
aowisko jego inicjatorów
Wojewódzkiemu w Wa::-.s.zawie.
Broncka, prezesa krajoweJ A- Nault ZSRR, oraz Iwan Bard:n,
sorawie kontroli.
Jak już podawal;śmy, o<l wyRząd PRL gotów je.st, w po- kademii Nauk Stanów Zjed.no- przewodniczący Mię<lzywydzialo.
roku Sądu Wojewódzk!ego odocaz do J. Kaplana, wego Kom :tetu lYIRG Akademii
rozumieniu z innymi zaintere- czonych,
wolały się ob'.e strony proceame;:yka1'1- Nauk ZSRR.
«0wanymi rządami, wziąć u- przewodniczącego
W
Oskarżyciel publi=Y i
sowe.
PARYZ (PAP). - Wedlug redział w rozpatrzeniu i reali.za- sk:ego Komitetu Międ.zyna.rodoprzedstawic~ele powództwa cyAgencji France Pre...<se,
Geofizycznego, lacji
Roku
w dniu 13 sier.p.ni.a ub. r. cji skutecznego systemu kon- wego
wilnego w postępowaniu rewiRaCZliO!llek grupy roboczej
brz;mi na.stępująoo:
Marci!ll.iak, troli w propcnowane.i strefie.
Stefan
zyjnym podtrzymywali w całej kierowca
_ dzieClkiego Komitetu Międzyna•
Nauk ZSRR
.
Akad
w zastosowaDoświadczenia
rozciąglo.ś<:l zarzuty przeciwko znajdując się w st.anie odurze"
Ro J.;: u G eof"izyczn. e 00
a
enua
"
prowadzil niu .system11 kontroli w tej o- tulllJ"e
nia alkoholowego,
Tarwidowi,
. e~o
.
a- rodow
i' iużynie1·<>mgra
i1nnn.nym
k'
. wyro'ko.
.
·1zarzucając
.
1 d
~~
stre- merykańskim,
wi mewspodonuerruel · me · i wy- auto'-u"
mooki·ew·
a ca na ukowy
.
którzy 31 styc-z- 1, do
~·'
..,. ~ PKS na tr&<>ie Rosso- graniczone1· t""""torialnie
prof. w. ,
pope moneJ przez szyca _ Sieradz z nadmierną fie mogłyby być wykorzystaJle ni·· 19„. 8 r. wyrzucili w ~rze- 1-J.k1ego. planet.anum,
miar kary
ł . ze
d czy•
00
t
Bron··
„.
Ws:kutek nieprze- w przy.szlych szerszych ""'"OZUoskarżonego z:brodni. Natomia.sot
, ··wia.
.· ~ze.in,
satel1°I"
sz•„czncgo
stw~·~
,.~.
0
-=
· ~~zybk~"cią.
'
1
za m1erza
•
·
dz!
R
ązek
Zv•
"
•u
d.t'"'""- m'eniach rozbroJ·eniowych.
n~zepi·~·o'w
obrona nada 1 utrzy1nypa,a, ze •trzeg~
CC.1'1.1
a
.• '
i B •Ii ·my "1-zek<1na . .
z· ~·~- 1· a
1 . w przest wor:z:a t rz.ę.
ze wvstr
-.ru,
"
Y s pracujący
iem· USA
Rząd radziecki z,e swej stro- uczeni
poJ"azd
n! ie Tsta- wych przez kierow"",
tej spraw:e
poszlaki w od
z el'ć
.'
w ra~-.
·
c1 z kolei sztuczny ks1ęzyc.
& k
h M" ·l'zynamcfoweg
gotowość wzięcia
ar- uderzył ·z wiel'ką silą w przy- ny wyraża
nowią dow u wmy pro·
Prof. Bronszt·ejn nie określi!
!t u
<>
lil·
drożne drzewo. z 4-0 pasażerów ndzialu w rozpatrzeniu i rE>-''- ma.-0.
w:aa.
z tą zapowiedzią
W toku postępowania rewi- autobusu ti-zeC'h zostalo ciężko zacji skutecznego systemu kon- G.e<>f1z3'.=ego n:iid . zl>udowa- w związku
1
. u.r~c~omiemem _ sztmi-i.- żadnego terminu.
mem
zyjne~ Sąd Najwyższy doszedł poran~onych, a 29 doznalo lżej- troli we wspomnianej strefie.
Korespond€'nt Agencji France
konsekwentnymi ny~h. k~ięz); cow tx>kOnaJą trml.Be<ląc
3.
do przekon<inia, że w tej typo· seych obrażeń.
powszec!me.g o 1 n~ci, Ja.kie na.zN~IJt.a.no ~czas Presse wyraża przypuszczen'e,
zwolennikami
wo poszlakowej sprawie istnieże trzeci radr.iec:d sputl!lik l>ęza rozbrojenia i przede w.szystkim · prol> wypus:zczema satel!.y.
odpowia<lal
Ma.rciniak
.ie j-ei!z:me srer-~g wątipliwośc:i,
których nie u<lalo się Sądowi spowodowan;e kata5trofy przed caIJoowitego wyeliminowania zl Akademia Na.uk ZSRR wyra-Idzie prawdopodobnie dwa razł
str.
Wojewó<lzkiemu rozwiązać. Sąd Sądem Wojewódzk;m w Lodzi. uzb:-ojenia państw brmii jadro- ż:l, nad"Eieję, iż rodzina s-ztucz- z·• większy niż wyrzuoony o~zr„ że w;:ży~ bę<lz#
radzie.cldeg.a st.atn:o,
Najwyżs.zy stwierdzll, że jeże- Zostd on ,5kazany na ka.re 61atl we.i, obie strony .stwierdzają, że ~1ycll księży~óVI'. .laązącrcb ponad t,Y1S1aa kilo~ram1;iw.
·,__. obecme zaryoowuJe sH~ realna I 1 a.mecyka.nsikie,u
li w toku ponowne.go proce.su wi~e:nia,,
glądów
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Apollo razi
grotami
pomoru
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2 lutego 1958 roku

o w~s~iańs~im
iieto uczniu f~a~

! mistrzu

dawno tego u nas nie był o. Dobr.1 e ;
wif}o, że będzie. Na małej soeni•
Teatru Nowego. Premiera przewi- :
~
dziana jest na 7 lutego.
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AUTOR: R:y'l!Z8l'd Mare!k, lait o1rolo 38. Enfant terrible, zdolny satyryk ze sta:!:em, Trudno z nim dojść do
porozumienia, albowiem ma mnóstwo pod!wójnyoh zawątpJ.iwooci różnego rodrz.aju. Mówi dwoma
strzeżeń i
mlod.zi.eńczymi gl<J1Sami. Rozdwojenie jaźni? Nie, po pro.
stu jest ich dwóah. Toteż wszystko, oo Z<l\Sltalo wyżej
o autorze powiedziai!le, nale-.!:y poc!zielić przez 2.
REŻYSER: Boigdan Baer. Aktor Teatru Nowego, znany nam z wielu .w;tu!k, m. in. jako wyikoniawc.a roli mło
dego Winkelirida w „Swięcie Win'kelrida", Sml])ka jest
pierwszą jego pracą reżyseTl!llką.
z caJym zapałem diolbraina pxize:z TaMUZYKA deusza. Dobrzyńskiego i Pawła HElf'fila.
SCENOGRAFIA: Gra tu podolbno niewielką rol~. Co
oczywiście nie je.st winą scenogra!a Iwony Za'borowslkiej,
lecz .s.am~o cilairakteru szopki.
PROJEKTY PLASTYCZNE KUKIEL - Karol Barameclti i Ibisy, <arem kzecll znanyoh w Lodzi i nie tylko - plastyków, gratiików i ka<ykaturzystów.
KUKLY: wyk=.ane przez 2 grupy p1astyków pod k:ierun.kiem WaWTzonlka i MowlewL5ik.ieg<>.
WYKONAWCY TEKSTÓW: B. Majda, D. Mniew\Slka,
B. Baer, E. Kamiński, J, Kozakiewicz, z. Maławll:kl,
L. Wojc:iec:howski.,

Kiedy w Jesienny d!deń roku 190'7 w :błobnym pochodzie Dilesio.n.o szczątki Wyspiańskie,go na Skal!kę, za. trum
ną jego S'Ua nieledwie c.ala. Polska.. Ale byli i ta-cy, któT'ey' zastanawiali się wówcrGM, c-ey autor „Wesela" godriien
jes.t taddch hOIDIOlrÓW,
- A JllOOe - dowodizlli - twó:rerośó Jego była tylko
niesllJ!Jlowitym
która b)ysną.wmy
racą,
olśniewającą.
bla&kiem, pra;elooiala. pnem literai~urę i sztukę polską., by
zgasnąć w n1epamięd?,„

Wiemy dziś, że obawy te
Teraz
nieuzasadnione,
kiedy w związ.ku z Rokiem
a:na'lizujemy
Wyspiańskiego
twórczość artysty, konstatuje.
my ze zdumieniem, że w nowatorstwie swoim Wyspiań>lti
:oclystanoowal mnyoh, w&pótczesnyoh sobie twórców, któpokirywa już
dzieła
rych
były

często

Rozmowa z Autorem 1 Rełylserem nie była długa.
Skąd pirzyszed,l Wam
Ja:
pomysł na.pisania szopki poJ.i,..
tycznej?
Autor: Ządza eAaJWy i cll~ć
~

Ja: Ozy Teatr Nowy kierował

się

tymi samymi.

wzglę

dami?

Ja: Kogo w niej zobaczymy?
Autoir: Przedstawicieli wseystkicl:i najważniejszych dziedzin naszego życia, m. :iJll.. literatury, kinematografii, teatru, emigrncji i repatr.iaoji.
Ja: Na przykład?
Autor: Antolak i Anatolek,
SkandaiUJ€!I', Paxecki, Zdejmek,
(jedien z mędrców
ciągn~oyoh do gwiaz.dty i :!:ł<>
bu), Premier, Prymas, Wi-eM.eloh:lor

Wpr<ist przeciwReeyser:
nie, Teatr przewaUrie doidada do przedstawień. C.O naj- staw i wielu innyoh.
Ja: A gidyby tak kilka fragwyżej mO'.że marzyć o zwromentów?
cie kosztów,
Autor: Painorama
Szopka poditycz.na ~- pooeytna,
Ja:
że jeśli
dzi.e na pewno miala powo- przeczytają u was,
dzenie, Publ:k=l.o6ć Jll!"Zepada )lll'zyjdą do nas.
za sa~ polityar.;ną. A poza
:Ja: Wprost przeciwnie. JeAtym srop'k:.a pewno jest do- ll :Przeozyta~ą niewielkie fra.glilkonala?
menity, to zachęceni pójdą rzio..

Om

(W9Z7S'CY):

O tauklll

baaz;yd

oo

będzie

pleśń.

Był Wyspiański
noooią na modlę

indywidualmi.strzów
Renesarusru. Pasje jego i zawiefoplaszmilowania byly
Ma,rzy mu się
cz.yznowe.
„ti!atr ogromny", widzi w~
ożywioną
a<ohitekt'Urę,
jego malarstwem, śnią mu się
treści
wstrząsającej
pełne
liryczne
SU!btelnie
w.iJtraże
nfałą

Olbraz.a.ah swoich
w
j-est przy tym poe~ wizjac;h dramatycznyCh malarzem, ujmującym każdą swą
barwie, Bo
sztukę w 1nlllej
teatrz~:
o
„jeśli się myśli
tr-zeba zaczynać od koloców
rokompozyc~ę
- bo „pr12:ez
tw1erdzt!
zumiem kolor" Wyspiański, który jako p1a.styk
pastele.' W

barwy

swe

podpatrzyl

u

ekspresjonistów paryskioh . w
czasie swoje&Q pobytu w sto-

dalej.„

byl w zdobnictwie
Przepyszne są jego
potraktowane
dekoracyjnie
ilu.st..-acje do „Illiady".
Również prawdziwym aa:cy.
dzlelem .s<i polichromie prezibiterium kooc'.ola o.o. Fran<:i.sz:ka
nów w Krakowie. Wys,piański
;.mienił ściany, jak gdyby w
jedną barwną łąkę, pełną stylizowanych róż i !ilu, a równolowany

li cy Fraillcji 1 stopil je w i edno z czerwienią kocali krakowskich dziewcząt, z fioletami i purpu,rą kwiatów, rosną.
cych na podkrakowskich łą
kaoh.„
po sobie
też
Pozostawi!
wiele tysięcy rysunków, wiele
kiaa:tonów witrażo
świetnych
wych oraz kilka&et pastelowych pejzaży i portretów. W
Wy.spiański
ostatnicl:i
tvch
dba często raczej o wyra.z, niż
piękno. Wielki indywidualista,
utrzymać
zawsze
umiał
wła5Il.y .styl, a równocześnie
charakter portiretowaoddać
pejne~o, v,,z.ględnie nastrój

książki.

cześnie oz.dobił

Ic!h twórca stał się ju:!:
niekąd legendą. Ale żyją

lier w

towar.eystwie

bardit.o

młodych kobiet. Które to jego
Polic-reJe świeczki
urodzin~?
J eeł iieh tyle, ile
na torcie.

la.i ma. Chevalier.

p<>-

jesz

ludzie, któr.zy zruiu go
Do niob należy m.
in. nestor łódzkiego malarWi,ppel,
stwa prof. Antoni
obecnie 50-lecie
obchodzący
swojej pracy artystycznej,
c:ze

Acikolwiek marzył o monu.
mentalnym malarstwie, zami-

urodzinoSwą Ul'OC'.eySboś6
wą. obchod7Jił Ma.ulice Cheva-

świet

w

się").

zażu.

Zawsze ten sam

kościół

kompozycji
swojej
witrażami („$w. Franc:srzek",
„Blog<JL"1av..iona Salomea" i
kapitalny wielki witraż „Stań
nymi

osobiście.

- Ja.ko młodziutki chloptec
- opowiada Antoni Wippel uczylem się w Wyższej Pań
stwowej Szkole Przemysłowej
w Kra1cowie. Zdarzyło się wte
dy, że do profesora Mikulskiego zwrócił stę mistrz Wyspia1iski z prośbą, ażeby szkoła „wy
pożyczyła" mu pomocnika, idol

A wf~ - w poxv..\dku, w ja1dm łOCl7.iY się a.keja. Na scenie pojaiwia ~ literat i dz.lemlibrz .- ZygntW>Jt Bron.ta.rek.

BRONIAREK:

(śpiew4

mel. Kozioleczka)
Tu trochę podłubiesz,
tam trochę poszp1YTtasz
I już znakomity
gotów jest reportaż
Fik-mik, fik-mik.
Tamiza, Missisipi,
Niagara wre i kiipi,
Londyńskie cine-rama;,
W Tybecie Dalaj Lama,
Kreml kapiący od zloceń,
Chińskiej kuchni smak oceń,
Gale, bale, wizytki.
Biust i lydki B1'igidkl.
Nehru suchy jak bramin,
Czy premier zdal egzamin?
Ile zabral koszulek?
Czemu żonie swej ulegl?
- O czym tylko uslyszę
Do „Przekroju" napiszę.

ne110 uczn i a, któT'!J pomaga1by
mu przy malowaniu w ko.kie„
le o. o. Franci .~zkanów, za co otrzymałby on tygodniowe wynar;rodzenie.
Wybór (o radości, o szczęA
cie!) padł na mnie. Idąc ze mną
Franciszkanów,
kościoła
do
prof. Mikulski ostrzegł mnie,
ażebym „wprost na palcach cho
dzil kolo mistrza.. vonteważ ;est
on obecnie ciężko chory i nie
trzeba go denerwować".
\Vy~pi. a1l.ski przyjql mnie IJ'lr
dzo 11przejmie. Początkowo da
wal mi. do wykonania prace
bardzo latwe, potem coraz trudniejsZP.. tale że w końcu mia•
!em zaszczyt poma"ać mu przy
pracy nad ludową Madonną z
Dzieciątkiem.

Pewnego razu Wysptańskł,
razem ze mną, rozgadał się szeroko na temat swo~
Ich prac:
bardzo zdolnym
„Jesteśmy
narodem i mam11 prawo do tego, ażeby przodować w wielu
dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie sztul•i· Musimy stworz11ć taką sztukę, mlJ
larstwo, poezję, muz11kę, aźetJ1}
jak do Paryża zjeżdżali do Polski obcokrajowcy, podziwiaJie
na.sze muzea, teatry, na5zą archttekturę, naszą muzykę. Tyl„
ko musimy - raz jeucze powtarzam - znaleźć swói wla~
ny styl, wi1plywający z charakteru narodu, jego natury I hł
storii.
Mnie może zakraczą, że maMadonny z Dzieluję ludowe
ciątkiem. ale powiem szczerz<>,
że milsza mi twarzy,..zka wie1skiei dziewczun11, n.iż wyraftnow.ana piękność iakie.iś pani,
jako moslużącei malarzowi
obraz
widzę
Zresztą
del.
bóstwa we wszustkim co nns
otacza. A więc i w twarzy
biednej rnbotnic11. czy wiejskiei dziewczynu".
bardzo znamienne:
3lowa
stanowią one jak gdyby skrócone artystyczne credo t~fJ~
WyspnnStanisława
czości
skiego.
M. JAGOSZEWSKI
malując

PECHOWY ZLOI>ZIEJ
literatury.

(h) Złcdu.iej sa.mocho-dów na-

Zgadnijcie

On wc!ąż gada, opowiada,
Bema·rdyński wypiął brzuch,
Dorżnie kiedyś go ta swada.
W interesie robi ruch.
Już wydali mu „Cassino",
Inne k.~iążki też na gwałt,
A on chodzi z dumną miną,
W krótkich spodniach, niby skaut.
żywot - flinta, wędka,
Płynie potok wartki.eh słów.
Włóczy si.ę na tropach Smętka,

Rajski

K,SLW f{j *TYGóDNiA

Na Mazury rusza znów.
Lecz nadchodzi czas powrotu.
Pora już opuścić kraj.
Wsiada więc do samolotu,
I przez lzy bąka: Good bye!

A oto niewielki kagment monologu Wiesława.
WIESŁAW: (śpiewa na mel. Furmana)
zaszla zmiana
niejedna
Choć
Słychać slcargi na furman.a,
Bowiem każdy czekal cudów
Po jesiennej ·wiośnie Ludów.
llej wio, hejta wio
Manny z nieba im by trzeba.
Hej wio, hejta wio, Hejta, wiśta, prrr.
na spektaklu.
Więcej cytować nie będz[emy, reszta T. WOJ,
P. S. Projekt kukły B:-onia.rka, który tu czytelnicy og_lą
ctają, n:e wyGJz,t•dJ: sp-od piorka Baraniec.kiego czy Ibisów.
Tak \\-yobraż.a S·Dbie Bronia.rka na.sz g.rafik, który go
nigdy n :e widz'.ail.

....
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H. CękaJska-Zborowska.: „O
Michale PłOliskMn" WP zA: 9.
Popuilarna monografia najWYbitni€j.sizego polskiego grafika
Michala
Oświecenia,
epoki
Ploń._<:kiego.

„Nie
Władymir Dud.incew:
samYW cbl~bem", „Czytelnik"
zł 23. Pow'ieść Dudinoewa mó-

wi o dziejach młodego v.rynalaz.cy i jego nieustępliwej wal
ce z biurokracją. I{filążka Dudinrewa ZJOOtab już przelO".i:ona
m. in. na język francu.siki, angielski i niemie..."ki.
Raliekii: „Oierw".
Stefa.n
Wyd. tPoznańskie, zł 15. P~erw
szie powojenne wznowi€nie naj
lepszej bodaj powieści znanego
pjos.arz.a. Daje ~ mte.>e.syJący

obraz środowiska mie.s,zx:zań
skiego w ok:resie międizywojen
nym. Ciekawa akcja n:ie pozbawiona cech serusacyjnośd.
Ba.umgardten:
Aleksander
.,Trzy razy o lcd'Zi.ach". WL
?J: 15. Debiut prozatorski ślą
skiego poety. Tematyka książ
ki: okupacja i cz.a5Y powojenri.e. ludzie i iClh probJ.emy •moralne.

„Tortilla
.John Steinbeck:
li'Ia.t", „Czytelnik" zł 17. Aik>cja
'usią~'k!i roz,gry-\va .się w kalifor
ni.i.skim miasteczku Monterey.
Wątek jej stanowią perypetie
sympatycznych liekk-oduchów.
El'ich Max.La Rema.rque: „Luk
~~..!.'. „c~w~'!

u

~.

Akcja ro%arywa się w Paryżu,
w środowisku uchodżców niemieckich w okresie pQ<Przedzającym WYbruch drugiej wojny
światowej. Poprzednie wydanie
1948 r.
Ursyn Nicmcew:l.cz:
C'T.asów m<Jdch"
T. I-II PIW, zł 80. ,.Pamiętniki
cz.a.sów moich" ukazują się w
s-erli Pamiętników PoLsikich i
Obcyeh. Obraz c.atoej epoki w
politycznym i społecznym, odi powszednim ży
świętnym
ciu kraju prned półtora wiekiem rzucony je!>t na papier z
nieoczekiwaną sz.czeroś~ią, bez
autenpreterusjorutlnością i z
tyczną swadą literacką. Pozycja bogato ilustrowana.
Julia.n

„Pamiętnik.i

Jan Boenigk: „Młnl)ły w.lekii,
myśmy csta.Ii", LSW zl 14.
Książka odtl;wierciedla część ży
cia po1'sP.tiego na. teren.ie R.Yl.Y9h

a.

Pr-ww~

zwisldem lt!J.tra.mel może się
uwa:iać za pechowr,a - wiec:zo
rem p-o-d osłoną ciemności
chciał ukraść stojący na jednej z ulic N<J>wcgo Orleanu samochód. Wśl.lr.mąl się d•o śii1>dka
i prób1>wal za.puścić motor. Na.
gie oiS'Lę nocną I'O'Zda.rl ryk
Okazalo
syreny P1>1icyjncj.
pechowiec usiłował
że
się,
samochód J.)Olicyjny.
ukraść
0!!2ywiście opuS"Lc-zając w po
śpiechu samochód wpadł prosi;{) w objęcia. na.dbiega.jącego
policjll'1lta.
MILION ICILOIMETROW
W OIĄGU 57 LA'f
(k) 57 lat jazdy tym samym
oC;o rekord c<Sią.g
pociągiem nięty p·rzea: mies-1Jkańca podmiejskiej d'l<ielnicy Nowego
Williama
.Jorku, 85-letn:iego
Nichola. Od 57 lat Nichol
jeździ tym samym 1><>ciągiem
do pracy i z po·wrotem do domu. Przebył w ten sp-o.sób około milion.a. kilometrów.
P()l))ieVl'aż w tych dniach pan
Nichol przestał pracować ze
na swój podeszły
względu
wiek, władze kolejowe wyprawiły mu ba.nkiet pożegna.lny I
nada.ly poci.:- ;:-owi nazwę „ Wił
liam NirJi<,1 Expre&<i". Od 57
lat pa.n Ni~i:'«.·J po ra.z pierwsz;y
spófuil się tieiro dni.a na
.
'1illlio

"°"'

ANNA lilVNKOWSt<A

Z dziejów

Łodzi

(15)

K•
d
I ze świa~ le Y na ul. Wółcżańskiej len siali ...

Poznaiemy aktorów

,----c5kr"uchy . ,
TEŻ POWOD DO ROZWODU
(t) Norweski trybunał w Oslo
rozpatrzył ska.rgę pani Vivien
Strassberg, któ1·a zażądała r07.wodu z tej przyczyny, Ż!' w
ciągu 12 świąt Bożego Narodzenia nie otrzymała ani jednego prezentu <>d męża. Sąd
przyznał sluszn(}Ść skrzywdzonej kobiecie - i udzielił r1Y1.wodu.

SWIĄTECZNE POKLOSIE

W Stanach Zjednoc7A>nych przeprowadzono statystykę
zgonów zaszłych w ciągu
d-0by od 24 do 25 grudnia 1957
roku. Liczba zmarłych osób
wynosi 261. w t:vm: 209 z powodu wypadków drogowycl•,
27 z powodu pożarów choinek,
Z5 w innych ok-0licznościach.
(t)

l\ILODY, ALE ZDOLNY
(t) W T.y~mle

policja francu-

aresztowała
sprawcę
~5
kradzieży
motocykli dokona-

ska

nych

w

Złodziejem

ciągu

był

dwu tygo-dnl.
12-letui eh U.-

piec,
CZY POWSTANIE UNIWERSALNY ALFABET?
(t) Wiemy z prasy, że słyn

ny pi~arz aogielski Bernard
Shaw zapisał w testamencie
część ~wego ma iątku na utwonenie uniwersalnego alfabetu.
Obecnie w U>ndynie trwają
narady w sprawie re.alizacji
test.amen tu.
Przedstawiciele
Muzeum Brytyjskiego i Akademii Sztuki, jako wykonawc.v
testamentu, postanowili poczynić pewne
próby w tym kierunku.

NIE Z TEJ ZIEMI.„
(t) PC<\vne towarz:vstw-0 z
Atlanty (St. Zjednoczone) zwró
eilo się <lo dyrekcji l-0tnictwa
amerykań;!dego z prośbą o zezwolenie na otwarcie biura.
lotów międzyplanetarnych. Podanie Z01Stało załatwi-One w
Waszyngtonie negatywnie. Odm,owę uza.sad11fa.no tym, że t-0warzystwo z Atlanty, nie sprecyzowa.lo dokładnie tra.sy i
Drzvstanków.

Już

od dawna l&t:ni.aly pod

Lodzią

osiedla niem1eclkich kolorustów rolnych, któ~zy uprawiali len. Poz'om uprawy by!
jednak n~ski,
otrzymywano
surowiec mało warto.śc:owy.
Zaprojektowane przez władze
os.ady prządków w Lodzi i pod
Pabianieami (Ksawerów) m!aly zająć się uprawą wyższych
gatunJców lnu.
W roku 1825 zaplanowano \V
L<J.dzi osadę priądków, która
1S>klada.la się z trzech kf>lonii.
Wydzielone dla prządków trzy
morg-DWe dr.iatki cią.gnętv sic
W"hdluż
ulicy Wólczańskiej,
Widzewskiej i po obu str-onach ul. Zarzewskiej. W osadzie tej wład?e p<l\Stawily 30
domów. Bvlv to d1l'my najtaniej kalkulujące się: budowane w tzw. mur pruski, kryte
.słomą.
Dom zawierał jedną
izhę, komorę i sie1l..
Szvbko rozeszla się wie~ć o
7.alożeniu o.sady i zaczęli
napływać pr7.ądkowie z Czec:h,
z Dolne~o Sląsika, z K.si<;-stwa
Pm:nańo;kiego i z różnych okolic Króle9twa. Byli to ludzie
ubodzy. których wypędziła z
kraju ch<;ć poprawy bytu.
Łódź przygotowaJa d!a n'ch
place i domy ale także i
instrukcję, która zawierala w
15 punktach warunki OIS''edlania. Instrukcja zaczynała się
bal'dw uroczyśc:'e:
„Ktokolwiek
len l'TZl\-5Ć umie i t·OŻ
pr?ed bunnistrzPm mi~sta Lodzi pa-zynaieżnic 7,a z!W.eruem
sto·S·O.wnych w tym świadectw,
lub innych do•wcdów ttSJ,M'awiedliwi, <Jtrzymać rno,ie na
własnf}ŚĆ plac t~'morg"(twy w
nowej osa,hie przędzalniczej
miasta tegoż".
Prządek za~raniczny obiera!
1>oble plac pusty lub zabudowa.ny.
Zwrot lro.>ztów domu
rzą<loweqo wz;kła<lano mu na
7 lat. Jeżeli sam budowaJ dom,
otrzymywał
bezplatn'e drzewo z p<JbliLSkich lrusów rząd.o
wych oraz dość pokaźną pożyczkę
budowlaną.
Jakie
przyjmował na siebie obowiąz
ki? Miał obsiewać lnem najmniej pól morga gruntu oraz
wyr~b'ać rocznie 100 funtów
przc~dzy.
W razie nieclotrzy-

Kandy~atka

aff

., Oscara "
W kra.Jach Ameryki i Europy wielkim p-0w<>~enicm

cie-

szy
sic
film
,.Untamed woman" („Niepol"krnmiona
kobieta").
R<>lll
główną
kreuje
jap.ońska a.kt-0·rka. Hideko Ta.kamine. Kryt.vcy twierdzą, że
p.rzyl)2i.11nie
jej
nagroda .,Oseara" za rok 1958.

Na jednym z posiedzeń francuski.eh Stanów ·Generalnych w r. 1789 podano do wtizdomości, że w po.~iadaniu króla znajduje się jedna piqta ~a
lego ten;toriu,m Frnncji, a w
posiadaniu lcrólewskich krewnych jedna siódma tego terytorium.
Dwó'I' Ludwika Xv I
skladal się z 15 ty.~. osób, a jego utrzymanie kosztowało zriwrotne sumy. Spośród 20 m\lionów ludności Francji Lotdwika XVI - 270 tys. osób nnleżalo do stanów uprzywi.lejowanych, to jest szlachty i duchowieństwa. Oficerem w armii mógl być jedynie rodowy
szlachcic, to samo dotyczyło
wyższych
godności
duchownych. Roczny dochód jednego biskupstwa wynosił przecięt
nie 100 tys. liwrów, a taki.cit
biskupów bylo 131. Nic dziwnego, że jeden z najboga.tszycli
ludzi
Francji,
arcybiskup
Strassburga - de Roflan, mógl
ofiarować
Marii
Antonin.ie
slynny naszyjnik brylantowy
wartości 1.400 tys. liwrów.
Rabunkowa gospodarka kr6lewskich ministrów, arystokracjł ł wyższego kleru,
której
skutków nie mógl usunąć żaden trud ant wysiłek warstw
„niższych'', doprowadzila. Fran
cję w drugiej
parowie XVIII
1tu!ecia do skraju finansoweoo bankructwa. Nie przejmo-

ł DZIENNIK ŁODZKI

Rozwijająca się

z da.wna ·uJ Polsce
l produkcja lnu nie mogła zaspo·
koić rosnącego w Królestwie
Polskim
zapotrzebowania na ten surowiec. I dla·
tego rząd Królestwa, w ramach O!{ólnego
uprzemysłowienia kraju, rozpoczął zakfo.·
danie osad przqdniczych. Ta alccja naj·
silniei zaznacza-la się na terenie Łodzi
- i miała dość ciekawy przebieg.
mania
warunków instrukcji
groz:Ja utrata praw do otrzy .
manej dziatki.
Prza.<lek. zaraz po przyby·
c'u do 1'..R-:dzi, iszedl do biura
Urze;-du Mun!cypalne!!o, gdzie
z.~poznawal się z in.-;rr-t.ikc.ią.
Następnie w obec:noki bnnnistrza rnusial wyrob·ć usitalona iloóć pnNlz:y lnianej, którą badel 1>pecjali9ta i wydawał
o-pinię o
kwalifikacjach
prządka. Dowód rzec~owv burmi.strz
chowa! w kancela!'ii.
Prządek pod:p'sywal protokół,
potem otrzymywa? plac 1 zapomogę na pierwsze zagospo-d---owonie s'.ę.
W sf4X<;urnku
do p~ków
kraj-0wych st-O,SOWMH> ostne.ime wymaganilt. Ci P'l"7.ą<iko
wie nie mo-e:li za.iąć <lamn rzą
dowego i nie oł,t"Zymyw~li p-0:ivC'liki
bmfowla•nei.
Wla-d7e l
chęt<n'e
przyjmowały orwdków W.!!:-an'<:ZXJvoh. uwa7ając,
że ci opanowa·li w wy7.szym
s.topn'u
technilke przę<l,Pnia
c!enkiego lnu, którego w Królestwie brakowało. Niecheć do
Polaków wid7•'my w li<iC:.e
prezesa komisji woiewódz:bwa
mawwiecikiego, R. Rembieliń
c;;]{iego. WYl!'tO\S'O'Wa'll.ym w 1826
Miku do burmistrz~ m .. Lodzi:
„DOIStrzeglszy w dnJu doz'siejsrzym, ze znaJkOllll:ita .inż lic'liba
kraj01Wców w <11sad7.ie przę
d7a.lnfozr.,l mias.ta h1tejsze~o
place obj.ęła, poina.wiam J!>Olect-nie hurmistn„,vi m. Vid~i.
Iżby oocH~d
:!:adrn z 'kra !owców do o.b.ięcla plal'11 w h~o
"·eJ os~od2:1 e Pl"ZYP'US"ZC'Wnym
n~e

był".

Osada przą&6w zaludinila
<"lę
nadspodziewa<nfe szybko.
Zajęli wszystkie trzymm-gowe
place, zamie..<izkal'i w domach
rządolW"'Cb. Tylko z plnceniem
rat za domy 1;.7!10 opom' e.
A jaik wvglądala l)raca przy
lr>;e? Tutai benx1.fredni nad:o:ór należał do 1:>t1T'T1'6ilrza. W
końcu czerwca k~7.de!Zo roc{U
przą<lek miał p-011rnać burmistrzowi
jedP.'11 mÓ!':( obsia:ny
lnem, a w piervrszym tvimdn!u
po święta-eh wielkanoc-nych, wy-;robio.ną w cjąg;u zimy przę<l;z.ę. Na poo•tawie te!!o
burrn'strz ~.porz:i<lZ3ł coroczn' e Este ołr.a zu i ącą sta:i
produkcji łódzkich orzadl<ów.
I co s'ę okazalo? W p:erw.
szych lafach po o:~ied!e'liu się.
przaclkowie n'e ol::>s.'.ewa,li ,!!TU<n
tu lnem, ani n;e przed1i. mim')
że burmistrz zakuo!ł dla nich
naile!)5zy gatunn,11: siemien'a
lniane<?o oraz wydawał na11.1boUi">:ym len <lo orzcdzenia.
Przad·k<>wie. lt•d'Zi!P. blc-:?ni, wtórzy · pr?ybyli do Lodzi z lim-

Ciekawe cyfry - niewątpUwie. Trzeba jednak uzmy.1lowić sobie kryjący się za tymi
cyfra.mi bezmiar nędzy, głodu,
ucisku i poniewierki ludu fr!Ln
cusTciego, by zrozumieć w pelni sens i znaczenie takich sta._tystµk. Siódmy pot i gorzki.?.
lz11 ludii stęialy. w ciągu wielców, w olb1·zym1 ładunek !lniewu
nienawiści i pragnien i.a
zem1 ty. W r. 1789 wulkan znczą! działać; zrazu raczej powoli, później - coraz silniej I
gwaltowniej.
Czttsom feudalnym, tyranii
k'l'ólr.wskiej nadszedł k?·cs. W
ogniu rewolucji, wfrórl znrngań wewn~trzn·ych ł krwawe-

·:nr- is (3483)

go

terroru,

powstał

nowy

Móglby ktoś pomyśleć, że
zamierzam tu pisać skrót dziejów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ależ bynajmniej! Pró

tylko

zarysować

tło

hi-

storycznej powiefri prowansa.I
skiego pisarza Feliksa Gras11
(1844-1901 - „Batalion Marsyl·
ski•), opartej na wydarzeniach
tamtych burzUwych i dramatycznych czasów.
W formi,e siedmiu gawęd,
włożonych w usta starego wiefoiaka - Paskala., któru przed
laty, jako 15-letni chłopiec. stal
się uczestnikiem doniosłych re
wolucujnych wypad/ców, autor
opt.suje marsz ochotniczego batalionu „patriotów Południa",

•) Felix Gras. „Batalion Mar
sylski", powieść historyczna.
Przełożyła Katarzyna Witwi~
ka - Warszawa, „Czytelnik''.
s. 256. Cena l:ł.

u

Skoez,,la8
Teatr im. Jarqcza

ilości

p.r:z1;drz.y

' lniane.i nie wyrobił, a ma.l-0
kto przepisaną -0bS'zernaść grun
tu n:i. si.ew lnu ohrócił". Bu.rm\strz ciągle zwo;uje zebram:ł prząd.ków,
upmnina ich,
Prząd1kowie

grnz.i.
protokół

podp·:sują

narady

i

robtą

swoje.
Nieobowiązkowość
można

prządków

usprawiedliwić

części-0-

\'l'O tym,
ła się z

i.e uprawa lnu łączy
w:elkim nakładem wy
ódku i umiejętności zarówno
w czasie
wz.ras.tania rośliny
jak ! obróbki;
trzeba bylo
długo czekać, nim s'.ę odnioolo
korzyści
z wlożonej
pracy,
przy tym zarobki stą-d pochodzące były nikle. Ol;t'za!o się
taicie, że glrba łódzka nie nadawała się do urwawy lepszych
gatunków lnu. Wi~ej rentr.·wna i lat.wicjs'la była pra,ca w
1wzemyśle
bawetnia.nym,
do
kt6reg-0 po IJ'Owstanitt list~•varys.
dowym przerzucili s-i«: łódzcy
ręc-zni prząodkm~;e lnu. Bawel-1
na. zwyciężyła. len.
"""_ _ ._.„

pięli

sny. Prze'.ll całą
noc mily głooi'k
szepc-ze im ci„Bmy-

dzę

alkoho-

sję

lemu.

Izotopy radioaktywne wprzemyśle włókienniczym

się

tkaninę.

Nitka w całej swojej długo
ści powinna
mieć jed1nakową
grubość,
bowiem w przeciwnym wypadku w gotowej tkaninie bę<lą <lefekty. Ale jak to
zrobić, kiedy nie mo:ilna tu za
sto..<;()<Wać zwykłych met.od mierzenia? Jak określić grubość
mięlkkiego i
niespoi;"ltego nie
doprzędou,
jeśli wystarezy go
dotknąć, by uległ zdeformowaniu?
Po:ros.taje jedno: ważyć niedoprzęd .. Jeżeli waga jedna kowych w swej długości odcin~
ków będzie taka sama, to zna
czy, że cały niedoprzed jest
równy. Jednakże, gdyby waże
ruie niedoprzędu przeprowa-

skrzydła

ł

łem orl?~nlzowa,;,

?J

V1oięk

"7.Vm lub m"1lej<'7'\'1'l'I pl)W&<hi>nlem, łP•trv. W Au!!'SburITTI '".-v~hwi11~v nawP.t k11ka ""tule. W 1948 r. WTócllem efo Polski - do Lod'T.ł 'J! mocnvm ~.a.n<JWlenłem.
bv- ominą~ S7.k<>le dram•tvcznii. AlP l'<l'llIDOWa 'I: M1flhll.'
'"m l\'f "lil'a. u kt.6rPl!'O rhe:la.łt-m s!ę zaan1?arownć. wpoly-

W0 ienie... bez w0
Materiał U>kSltylny składa slę
w ostatecznym rachun!ku z oddzielnych, drobnych wiókien.,
których w jednym kwadiratowym metrze tkaniny z.naj<luje
się kilka milionów. W procesie
produJttji, włókna prz,eklształ
cają się w nici, a z; nitek tka

bi.bułkowe

kaiz.ali grai! w ja.sel.lowh.
- A dalej?
- Dalej była dluga J>rzerwa 5 lat okupac,ji spędziłem
w Dachau.
Tam, po-deus
· pierwszej wi!lilil. w 1940 r.
nam:e na.st.r<>ie byty bardw
niewesołe. Wyirl<>silem wówczas monofol? ,.WyeieC'tka do
l\foMkii>go Oka". To I>OJH"awil<> nieco nastrój mych towarzymy. Za11'wrl\rlem wówcnas, ~e motna klsiztałtowa<i
n.astr-0je lud'łlkie,
wyw<llla6
uśmf„ch n.a itwal'7!n.ch.
I to
b:vł chyba początek.
W r.fasni 2 lat n-0o~owej
tułaC'Ziki 'Il'° Eur&ple, u.siłowa

IM'óbu.ią
„drogą
~diministracyjną"
<>pa.n ować
ich

f•hutloo:

lbis-Gratk-owsld

Teatr,
fi,Jm, telewiz,fa.. estrada. sa.mocbooy, obraa,,y to
d-omeny
Wlodzimieriza.
Skoczyla.sa.
Na. pewno za]l'Yta pani
na Jl'O-Cząt.ku, jlłlka była moja. plerws'la. rola, więc pnwicm sam: am.lol!
Kiedy
miałem 8 lat. ubra.li mnie w
nooną l<o·S7.Ulę ma.my, n<rZY-

W
Kalifornii
aresztanci ukła
dają się do snu
ze sluchawką na
uchu.
Władze

bezpieczeństwie.

świat.

buję

próżniadwu i żebraninie".
Ciągle
na,pomnienia wladz

idącego pośpiesznie
na Paryź
w lipcu 1792 r., w chwili gdy
ojczuzna - na slcuteTc knowafr
rojalistów t groźbv obcej inte1·
wencii - znalazła się w nie-

Z Marsylianką na ustach
wali się jednak tym zbytnio
"ubóstwiani" wladcy. W okre
sie najgroźniejszych deficytów
budżetowuch mini.ster skarbu
- Callone, zmuszony był kupić
dla królowej palac w Saint
Cloud za 15 mil. liwrów, zaś dla
króla w Rambouillet za 14 milionów.
·

nyml r<Jd-z:ina.mi, obracali dział
ki na uprawę warzyw. Chc;:tniej niż lnem zajmowali sil)
różnymi
rzemiosłami,
które
dawały im więks:zy 'l.3·1'-0belc.
W r-0ku 1827 pisze Rcmbi<Cliń
ski, że „nlekiórzy z prządków
zamiast tru-dnienfa. się 1>raeą
i za.reblmwa.niem ()o(1dają si«:

ił' łodzi mierz

niewiele pomagały. W ew.sic
rew;zji w 182..'l roku
stwierdzono, że ,.żaden z prząd!ków
przynależnej

łódzRkeh

~~--~--~~·-~~..........,„

na 11JWYklej wadze, trz.eba by za każdym razem zatrzymywać maszynę. Czy moż
na więc ważyć nieclioiprzę8., nie
11r1!11, '1::t V"l"i~TI" z~....,,f::i... n.,v.
zatrzymując !11$Szyny i nawet
V'i17'ka Wv7,~7a S?:ik-Ol" TPg'O nie dotylkając? Okazuje się,
atra,Jna 11'końc""''"'" w l950 r.
że łatwo to zrobi~ przy pomon.n ezym wy.i<'rlutlem
do
cy ra<lioaktywnych izotopów.
'\IVR"r.~rnvy,
adzie
bvfom
Wiadomo, że gdy przez dany
wom6for1rnrl7Atorcm
teaku
ma terial
przechodzi
raruo,.AteJ1PUll1".
aktywne promieniowanie, to
A wi!;'c 'ld:rarlzlł
pan
jego intensywność zmien,i.a filę
t,t).dź?
w zależnooci od tzw. powierzTa,l(ie bt"'l'.v<lilcie t<:~<J1wo!
chniowej ścislcści
materiału,
W r. l!l~3 wróril<"Tll d-0 meto j>e.~t wagi jednostki poi;o r1>"...;„..,,..l\"O -mfa~ta.
wierrehni. Przy prz.e;iusZIC'UlP~ńi<11<a ,hiala1n.nAć a'kniu rue<lopr.zędu między źró
tO!";•ka. ;~•t dość <;'7.!'r<l'ka dłem
ppomioeniowania radioaktywnego i k;imerą jonizacyj- • ooza t<'ah'eM widujPmv Daną prąd w tej
09tatniej bę " na na <''rranie. na eqt„a.rl~il'
~·Im rl'C:Vl•l<>ra f kmifPrnn·
dzie ulegał zmianom w z.ależ
s.lt-l':ł, a hicie w t<'lnwl•1.ii ł
nośct
od wagi nied<Olprzędu.
rad'<>Która '7. tvrh f<>rm
Czuły,
samopiszacy przyrzą<l
na,j·h~rdzhi lla.nu odn-<>Wi•<la'I
rejestruje Wl'lzystkie te zmi<'.- T<> t.r1•<!""'" l'~vit'A.'Zieć.
ny.
W<7vs~l\fo łubie • .,, t~"Pl.
że
Obecnie ten radioo.ktywny
na.fln,iv•~1«'.i mec7.l!,Ca ,fe1;t dla
przyrząd do kontroli nkd<()przf'!
mnie
t.•le,„[„.ja.
du produkuje się .seryjnie w
- Ile pre"l'1i"r teatralnych
ZSRR.
ma po.n 7,a fi·obą.?
Efekty ekonomiczne, od mo- oi:o.lo 511 ; 13 mni->w.
men tu z.a.sto.sowiania w przeO•t o fr l<; grywa.m wm~-dzle
myśle wlókiennic-;.ym iz;">topów
pi.jan,1cb.
rn<lioaktywnych, są ogromne.
- No, pr7.e..<oo!f~. pamietaTru<lno je.91: je omówić w kilmv Pflona. w 1'vielu
„trze:l·
ku z;c\.aniach i
czytelnik.om,
wveli"
r-O'lłł~'h!
•. ~~-n'"""'n"_
których ten problem interesu,.K-0•biecie hV'l',ie,f mł-!>111>\Ści"
je głębiej, radzimy zaj!"Zleć do
n·o i mnó~twie P1tara.'det'"<'RIX numeru ra,clzieckiego mletvcznvch, k<l•me<liow:vch. Jasięcz.;nilika
,,NRuk.a i żizń", z
kie I"!'lP l':'I l)a.na.
które!(o zacz,erpnęliśmy te in- Vhcfatbym 7~<!"1'ać S11:aformacje.
pemi w ,.S?f"lm{)Siwa.ch Ska(jg)
Pf'na", S,,.im~"Plla W „Zielonym gilu". P 1 PŚń nie=a,jomev-o w „Koroianir" i 7a .ła
kieś 111 lat
Cyrana de
śniegu
Bergerac.
- <.,~~·tf'ln.ikom naleiv się
w-yjaśniPnie w s·n·r~w1c samoch"'·<iów i -O·~ra-;::<lw.
Q)',1_
To m<>ic ho-bbv. Marzę
~
o isamooh-0•il?ie. T~ra'll skta. .
\ ..--...
dam WM .,. lrawa.!ków, a ka,·' ~-/ .::::...;., '\
roserie zroliię Mm, we-dług
~ , ~ I/~ / ,
wlasm'"'l' p<0mvslu.
-;__ . ..., \ '~
.
.
- ~ Kt'~"'Y jest <l<'zY"IVi§cie
I
A oo z obraza,:r' i
Mal•1ję. Ale h•Ik<> dla
~it'~''." i dla .nR.ih1iż'""'.ch przy
~)
Ja~10l, ta.Jr ze dla. miasta fo
<ł_{} <~'t -'-.;:;'
jest 7t'Ut:lnic n1egrnźne.
r. '("""'~~-W
- Ja!{~ l"Olę P!"ZYS'Otowuje
pan tern?
..F. . ..,
---.,
B~.Uę grał dwil' eptz&~ ·.<::::':.;,~
ł dyC'2Jne role w „Heruryku IV".
dzać

Felf.x Gras jest doslrnnalym
narratorem: umie trzymać uwagę czytelnika w napięciu, umie przerwać - a raczej zawie
sić - opowiadanie aTeurat w ta
foim punkcie, że ta uwaga zaostrza .~ię
jeszcze bardziej.
Lecz autor ,.Batalionu marsylskiego" potrafi również coś
więcej: pot.rafi nas przekonać,
że kwiat dobroci serca ludzldego nigdy nie więdnie i nie usvcha, że ostoi się nawet w
sklębion11ch
wirach masowe.i
nienawiści i okrucieństwa.
że
w·yloni sie zw11ciestwo z chaos11 stra.szliwych czi.mów i rozpasan.yc:h nami.ctno~ci.
Milo .~twierdzić. że „Batal!on
mars11lski" znaTazl dobreao tłu
macza i został opatrzony kompete.ntnum u1.1tępem i posz„_
wiem pió1·a dra St. Maiewski1<r10.
Dzięki tym uzupełnieniom
i obja.śnieniom, nawet nieznut
zorientowany w dziejach R'3wolucji F'rancuskie.i czytelnik
n!e będzie In blądzil w ciemności.a.eh.
SzT;oda, że na.~i w11dawc11 nie zawsze stos111ą te
chwalebne metottu tnformac11i
- Ozy w któryś a: was
ne, gdy chodzi o utwor11 pi•rirz11 obcuclh
~ • .O~
Dmlie „~&"Z)'<Uiiw.l\e.m."1.

marzP'Tliem?I

Człowiek

l-

G~
_.. :.'._."_-,),·. '\;'.\!'.'/·i) /';
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„Folies Bergeres~~ przestały istnieć

'Rozr71wki.
um11~łowfl.

Wszystko na

Cz~ż~~ ~oniec „wesołego Paryża"?

DRUGI ŚLUB
JAYNE MANSFIELD

lmZYżóWKA

,.,~~o:

2. Dziewiąta oo do
wyspa w ś w:rec1e.
· ·
5.
gi
i
szeroki
sz.:i.l futrzany.
6
bi Kolczasta, cz.etl<iająca się glów
W' .szy,szka n.a.siernna. 8. Doplyw
arty:. Hl. Największa rzeka
FranicJi.. 11. Rz.eka, którą prze~ł .Cez.ar ~·r 49 roku prz-ed
·• ?aJąc początek wojnie doIrl()weJ,
1

~CJ.
DJ:u,
.

Po rau: osta.tnd cały zest>ół ·
sch<J<dzi ze sclwdów, które w
1920 r. siworw·ne wsta.ly dla
Mistinguett. P<)w<>li opada kur
tyna. Nie 1111a prawie oklasków.
Nielicznli wid-zm~ie opuszczają
salę. Na.d we.iśc1em gaśnie napds „FoUes-BCU"gie;res". Gaś1~ie
11a długo ...
Od strony wyjśoia dla artystów uli.ca wygląda. jak gdyby
odbywa.la się tam prze11or·owaclz
ka. 340 gj.rls, <>,kl-01·ów i teclmików r<>rzchodrd się, ni>0sąc walirzld, nesesery, pudlła, s.f.oHd,
szlafooczki. Na mokrej i rmmnej ulicy półnagie tancerki 7,a
lewa.,ją się łzamd.
Dwóch maszynistów, pa ,~;eloletntiej pra
cy w teatrze. -OllllaAvia .sprawę
zaa.ngażowa.nia się ;na zamiatarzy ulic. Prieśni.arz. po 9 laf ach
wieTlle.i służby, komjk - odpowiedzi.al krótko dyre!tto1r. I ru117,ajnlrz ·wyjechał na
Ra.t?dtll, któr:v bawdl pubJ.i<l'Z
kurację do Evfan.
n-ość
przez 25 ]a,t, maneki·nY
pracujące ze ~·1>bą Q;d lat .s.ioomiu wts?.ysc:v żegna.ją s~ę.
Pio ra.7. pierwsv.:v od roku
Mąż
1869 dyrelrr.Ja „Folles-Bergeres" Z'W'C·l nila e.aJy pers<0nel.
lto!Łpcczęl>() się to 'W lipcu
1957 r. Ma.szyniśoi przyszli do
dyrekir>ra Dervala. „Zarabiamy bard!T..o .malo - pr~5imy o
30 proo. }>()dwYżkli". - 5 prcc.

---------·-----

l'lion.oiwor 1. Usyohanie wien~ drzewa, ch0roba drzew
~\Stych; drzewo 5WllJOWe po
~rzohu smolą oblane. 2. W
tni!!tQJogii greckiej stróż Hadesu.
3• lHpotetyc.zna substancja wyPeł!i.iaj ąica ·w1s'ZeC'hświa:t. 4. Imię
ltlęskie. 7. LiczJba. 9. Biała dlu-

ga szata, noszona przez

P<>d

orn.ątem,

kisięży

gwiazdy

BiOZWIĄZANJE KRZYŻÓWKI
z ubiegłego tygodnia

/l"Qniom.o: 1. Lut. 3. Fanfara.
li. Koliia, 6. Tapir. 8. Tango. 10.
Calka. 11. Arkadia. 12. }1ek. Pi<>nowo: l. Unia. 2. Traikt. 3. Falaniga. 4. Amjplli!ka. 5. Kit, 7.
Rea. 9. Olslkar. 10. Gadyk,

""'"-"

_____
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WOREK
Z METAMORFOZAMI

Wb!'ew pr:zewidywanfom, suJmia-worek
:przy,imuje się u
n.as c&a,z bairdzlej (jak donfosła. prasa. W&TIS'L!lw.ska,
Lidia
~am we Wl!irZY$•tkieh
Wysooka
pmywimla. sobie z d7Jien.nillmeh, że zostanę ojcem.
za.gira<lllicy li wOl!"ki do nOS'ZeChciałbym wiedzieć, ~
to
nfal). Dziś !PQkażemy na.sreym prawda?
C"ZYtelniC'llkom kla&yClllill\ suk<mlę-wO'l'ek wraz z .Jej meta.morforzami. Doskonała. dila kobiet
nie pwiadaja,cych 'llbyt
bogatej garderoby.
Worek z
metam()ll'fcza,mi wystarc= bowiem co najmniej za 8 su- 1
kien.
ZASADNICZA
ROZNICA'
Worek iw;yjemy z Jedtnoba.rw·
neJ weł1'nld.. A Pll"2l.V odlpowledAby
zd.fll~ stary foliał •
nłej 2lDlła.nie dodatk6w, su'kinta.
wytsze,f półki swej bibliotebQd.'7Jle
zmienilaó
oa.llkowiefe
swój charakter. W g6me.J ca.ę ki Na.poleon wspiął się na
palce (wzrost Napoleona śc:i :ryimni!ru W'1d7Jimy odmł.a.ny
o chMakteme sportowym, w 16il cm). Wtem ·wszedł do
ga.binetu Caul&IJneourt, wieldolnej - wizyt.owe.
A więo - szyjąc oo1denikę Itł koniuszy, I usłużnie zblirobimy dwa paski: jeden do żył się do swego pana.
noszenia na bi.odr:wb, drugi w
- Jego cesarska wysokość
tam, c;ra.z 111ieme'Die, doczepia- pozwoli, ja ,iesitem większy.
ne do paska. Sweterek włożo
Cesal"'lJ SIM)jrzał badawczo
ny Jl-Od IS'lllkienkę, lub a.pasu.ka, 'lll'llienil\ chaTakter dek<>l- na podda.nego i zaprzeczając
głową neki:
tu.
Aby UZYskaó eharalk.ter wi- .Jesteś w błędzie, drogi
zytowy sukni, zaikładamy na przyjacielu;
nie , większy
l>icdrach, lub J>rzyszywarny na
dole sukni, sru.rfę, tym razem lecz d ł u ż s z y.
z odmiennej tkailriny
(może
NIEZWYKŁY POZAR
być w nieco innym Cdcieniu).
Na wetnie dobme wvglą-clają
Zna.t\'f podróżn.ilk angieltkrnJiny blyszC'Zące.
Z bl,y.s-zski, sir WaH.ei.- Ra.Leigh, b~
C7ącego materiału możemy d.ae
również
dirap&wa.ny kołnierz dąc w roku 1579 w Ameryce
Po'.tłm>cne.l nauczył się u Inp·rzy szYł
(w tvm wypadiku
tkani.na musi być elenka).
dian palenia. tytoniu. Po powrocie do d~mu, w tajemniBiżuteria: .ieden długi S'l\llur
k4>rall, lub kiiJka k~·ótlk.ich albo cy przed światem. r,zęsto
też broszika my klips.
rozkl')Srował
sle błękitnym
dymkiem w swoim zacisa:-

p:wę
foncwała.

W

Dyrc-kt'OrLe,
sfra.ilmwali !

- Daj :Jo
sont'l-0-wi ru~dy

ktn·a.l'ji

Nigdy jeszcze mała szklana
kaplica w Palo.s Verdes, kolo
HoUywood, nie gościła jedno
cześnie tylu fotografów. Stło
czeni, jak sardynki. w pud€lku. asys•tow.ali przy cer€m0tllii
zaślubin
„eksplozywnej bl<mdyntki" Jayne Mansfield z ex
„Mi.ster Universe" Miokey Har
gitay.
Jasnowłosa
gwiazda zamówila ślubną suknię „o jakiej
nigdy si() nie zapomni". ży
czeniu jej stało się zadość:
nosiła toaletę tak obcisłą, jak
trvkot tanoer•ki. Toaleta u dołu rozlewala się w tren 30 me
trów dlugoś<.'i. r oczywiście
byt.a różowa gdyż wetlług
.Jayne różowy je.st kolorem
sz,cześcia.
Różowe
też hyly

dni póir.ie.i za!eledo nieg·I> st•krelat"ku.

-

m3.js„~y11jSc·i

J>l'<l·C. t'a!C'nrn

za

per-

lu-z.vknąl Derv~il.
li·{) paro::vg<Jo;lniow~j
n.r>V1Tócił
efo Pa.ryża.

_____ ___
,

Piekła!

,

Uśmiechnij się
Pe\vncgo dnia mur <1·dd7.icla.fący niebo '°cl piakla zaw.aUł się
na 'Jl'l"Zestrzeni
kilkudziesii,ciu
metrów . .D<iably wysiały u~~tych
miMt do ani{lłów dei>eso:::ł; nastę
pującej

trf'ści:

„:.>:asięgnęliśmy

l>Ora.ciy u adw>0katów, Wy po.no01Sicie wszystkie koszty naprawy", Wkrótce
na.desua oO'llłJ•()
'Medź 4MI anfo.!ów:
„Po.kryjemy
l>Odane J.>rzez was k'->sz!y, gdyż
u n:?s nie ma ani jednego :i,dw<>-

k.at.a. ".

nym gabinecie.
Pewnego
&ir Wn.Uer

wieczoru,

JrdY

'Oalił swo.fa. f11,jk..,.
wszedł
niepostrzeżenie
do
gabinetu wierny f'lhiga ni·osąc
na t11-c:v duży kuf~1 zimnel{o
piwa. U.ln.aws.zy kłą,b dymu

wydobywający

g:i

pana
Sir,

przerażony

pański

rozum

się

podrói11'ioa.

PRECYZYJNY CENZOR
winiii.mi.iich na.il Reor1 iławna ł)a

ŚtJlewa.fa.

chu<Wwą nieśń. I<t.{irej
wyra.fa ta ka myśl:

refren

- W:vni.iamy wina bal'dzo.
hai.-d'!X> d117'>, lecz fte. wft1
m o ż e tylko sam Cóg.
Pewien
zbieracz , pleśni J
na>!lreńf~dch

Za ml<lda byłam, kiedy
za niego za mąż.
Marzyłam
wówczas tylko o
Hollywoodzie. I właśnie w
chwili,
kiedy
zaczynałam
-

wyszłam

mieć powodzenie. mój mąż kazał mi wybjerać między sobą,

a filmem. Oczywiście wybrałam

film.

..... A dlacrego wychodzi pani ponownie za mąż?

- Bo j€.Stem zakochana. To
w.s1panialy człowiek, ten mój
M.ickcy! Nie moglabym już
pokochać lrogoś innego. Była
to doprawdy miłość od pierw
szego wejrz.ienia.„

w zg-orlxie ze swoim p.ersonelem, ale w ootre,j wojnie
z dyrekt{l.rami innych teatrów
i music hallów, którzy zarzucali mu, że „ni~ i·ntcres".
A m.i1dster skarlm?
- Sko'"Q zgod'Til się pan na
tJLk wielką r-1>dwyikę <>świadczył
minister
ska1·bu,
którym wówczas był obecny
pn,•mder Franc.ii Felix Ga.illard
- fina.o.se pa.na są wldocz.nie
w kw:itnacym sianie. Snrawdtllimy jeszoo;e :raz, jaik sic:
p=ee.sta.wia sprawa. pańskich
podatków!
W grudniu nast!'pilo za?amanie. P<> rarL <1<Statn~ za1n·ano rewię „Och! Jak.a radn-ść!" Lilio
wa kurtyna. opadła. zakrywając 42 girlsy w blyszc·a1cych,
zle!Cll!.ych suknia-eh, które smu
tny~1.. gfoscm śpiew.aly „I love

W paźrlziernlku bieżącego row
ku J>rzypada 400-lecie poczty
polskiej. W związku z jubileuszem, mhtister łąmmości powo
b.ł k<>milet
obchodu tej wiek<!)J>Ornnej rocznicy. ProJektowane jest wyshnie d:vJiża.nsu,
który przed jubileuszem wyruszy z Krak<>wa do Medi'f>la.nu
i po-ivróci do kra,Ju w dniu 18
p~tździcrnjka, tj. na
rmooł'zę
cie ur-0e1ZYstnści. Z <:·kit.Zjl 400lecda ukażą się również ok.olfoz
noścfowe zna.czki.
?ierw!S'ly z
nieb. 1>rzedstawia1~c:v konn°go
poooi\•liona '1 XVT wieku. ukaże się prawdcP<Hfobnie .Już w
plerws-zej p<>fowle lutego. Pro
jckt znał'zlca wa.rt. 2,50 zł %anU1lS7AlZllrny.

Pans „.

Qz;y słynny parysk11 music
ha.li otwomzy je<SUJcrze kiedyś
1JW10je pod~Je? Na. ramie nic
nie 'Wfa.doono.

Tyni razeJll coś dla ~teloi
C'Lek. Taik wygląda mąż Ja.yn.e

- Miclooy Ha.rgltay były
„Mister Unlver.se". Jak wygll\(].a .Ta.yne wsrzyscy pa-mięt.a.my,

perły

młodej, klip.sy w
uszach, rękawiczki i
pantofelki, I w ogóle w.szyistko, włącznie z zapro.szen.lam.i

,fąo •woJą decyzję :następu

Bóg

jest

wszechwie-

na

dzący, a więo jest ta.k~e ści
śle zorlentowa)ly,
lile wina

wypija.ją

panny

w jej

jąco:

-

Zarza,d Glóv;'lly PZF 7.aapelo
do wszyslkfoh zbierat."ZY
pclsltich, aby w dwutyg-0dnik
PZF „ Filatelistę" za<(>J).'.ttrywali
się drogą prenumeraty. Pfi;mo
znala.zł<n «lę ostalnlo w obli!'7.U
różnorakicl1
trudn·o§ci zall't'awał

ślub,

bybo

ró:żowe.

Zawt&Zie uwielbiałam różo
wy kolor
mów:ila Jayne
Mams1tield do reporterów
jest to symbol ~częśc:ia. A
-

nasi ludzie.
Z. R.

9f i~łoria op.flra.tki
'łl telegraficznym skrócie
OPERETKA -

1860

„.myślą operetki jest raiisz (szal), z niej się zrodzi/a.
Funkcja muzyki: troski życia odsunąć, zmęczonemu umy'lowt człowieka dać odpuczynek i pobudzić go do działa
nia. To jest Offenbach.

OPERETKA -

1880

.•. Wiedeń uduchowił ją walcem,
W muzyce i ~piewte
musi być serce. Wodzirejem wiedeńskiej operetki jest
Johann St1·aus1,

OPERETKA -

1925

„.muzyka operetkowa musi poruszyć każdy nerw człowie
ka, wypelnić każdą kroplę krwi. Swoim zapachem przepoić szarzyznę dnia codziennego. Operetka jest rewią
kostiumów.

OPERETKA „. w tej chwili jest problemem.
niej z cierpliwością.

1955
Trzeba

podchodzić

do

żających

jego dalszemu Istnieniu, a z tarapatów mO'i:e wyjść
obrc.n.ną ręką, m. i.n. !lz.ięlti pre
numeracle. Apel PZF dotyczy
oozyw:lścle nie tylko czlonl.ów
zwią.zku, ale wszystkich
zbieraczy.
Prenumeratę roczną „Fllatellsty" moitn.a zgliosić przez koła PZF ba,dź też drogą pocztową. Dla. prenumeratorów pn:ewidzlanc są cenne premie, które przyznane roostaną drogą losowa.Ilia.

Bez słów

HERMANN

sługa

pali!
Nim R.a.leil?h zdołał coko1wiek WY.iaśn\ć, !l'a.w~rfo§ć
kufla JJ<l>)l:vneła plenla-0ym
s!e s.trumieniem po ghnvie

W
nem

sfield ..•

sir z us·t swe-

wrzasnął:

-

dla mnie wyjście za tnĄŻ za
Mickeya jest hardzo wiei.kim
szczęściem...
Wydaje mi się,
że po raz ,pierwszy wychodzę
za mąż!
- No, jednak Paweł Man-

był

Anl!.(jh07lJ

Poproou"l ten placek, który
tale wygląda., jak bym ja go

różowo

prai.mął

opu-

b!ikowM

drukiem zebrane
t.eksit:v, le-cz cenzor son:cci-

wił si~ wYCl•min .ieitn~.i p.łe<i
ni. mfat1,1>włcie tej ze WSJ:11:tm-

nfa.n..vm refrenem uzaaadnla.-

POWSTAŁY

JAK I KIEDY
,">aktualności
W wie/w la.t 94 zmarl w Monaco Karol Pathe. Pochowa.ny
został
w Vincennes - tam,
gdzie rozpoczął niegd11ś 1·omantyczny żywot
przemyslnwca
nr 1 kinematografii frCllłicu
skiej.
Albowiem tutaj wlaśnte w
roku 1890 zakupi/ za 1000 fta11ków fonogmf Edisona. Fonograf byl w owym czasie st>n~a.
cyjną nowością .

Demonstru,Jąc

go na jarmarkach, Pathe uzbie
ral dostateczną sumę na za~w
pienie kamery i kolo r. 1970
był już magnatem filmowym.
Jemu zawdzięczamy pomysł
,.aktualn.ośct",
które wprowadził jako staly dodatek do pro
gramu kinowego. Lecz poniewa:i Pathe nie rozporządzał ogromnymi frodkamt technlcznumi i iinansowumi, jakimi te

filmowe'"'

raz dysponują wielkie firmy
kinematograficzne, musiał 110
prostu odtwarzać
w atelier
wsz11stkie najważniej~ze wydarzeni.a miesiąca, posługując się
przy tym oczywiście del,oracjami i !tatystamt.
„Tal;; wiec - pisze w swoich
pam·iętnilwch - pokazałem kolejno ,.Katastrofę Martyniki",
„Sprawę
Dreyfusa". „Wojnę
rosyjs'co-japońską",
„Zabój-·
stwo królowej Dragi" i wielr
innych aktualnych wypadl•ów.
które oczywiście wszystkie polegały na zręcznym montażu".
Scenarzystą
tych
niezwuklych zdjęć byl Korsykanin
Zecca, nieomal geniusz w f:ibrykowani11 „aktualności". Nie
potrafił
jE'dnak sfabrykować
dla siebie slawy t nazwisk.o jego utonęło w ntevamięci.

»ZIENNIK ŁODZKI nr 28 '3483> I

Początek końca

Sarita
Monti'el

faszyz111u
Z powa~ą i. ~am:ią chodzi przybys.z po ulioacll tego
miasta. Nie WidZl rum, g<lyż ioh już nie ma. Za.budowane
n~wymi domami .śródmieście, dalej roz!:'OIS!e halami i kozaikladów przemysłowych
~mi kompleksy wielkich
l zgrupowane obok nich w oigró<lkach <JISliedla drewn ianych domków robotniczych, przez szeroką szarą Wol.gę
wyrysowują się z <J<ld.ali pe>tężne kontury budowanej zapory ";lektrowni wodnej - olbnyma. Nie można jednak
patrrec na to odro<lrone, tętnią-ce życiem mi.as.to przez
pry~t dokumentalnych kronik filmowych, setek fotogr~lli ozy ma;p plastycznych, uzmysławiających wstrzą
LSaJ~cy (libr~ Jrompl.etnej ruiny, piekielnego pogorzelisika,
gdzie po połro::-zneJ walce o k.aż<lą ;pię<lź ziemi nie ZA>stał ani jeden dom, ani jedno żywe drzewo„.
Nie można bez wzruszeni.a stać na kurhanie Mamaja
na„&l~!llym z .wojiskowych mel-1.unków „,Wzgórzu 102·-'.
Tylko porywy wiat:u smagają
Dz1s Cicho tu i ;pusto.
nędzne kępki p :olunu, ciskając w twru:z 0o.--try zapach
- rozciągnięte 70-kilmnetromiasto
szumi
stepu. W dole
wym pasem wzdluż Wolgi. Na w:z;górzru, na beto.nowym
po.s:tumencie zamai!"l~ wieża czolgu: pomnik, jeden z wielu, 01ągnących mę lanmichem przez cale miasto i tworzącyoh
ootate=a linia obronna, za którą wróg
krętą lcruę Wystarezy .schylić się - i z
przebić się już n ie zdolal.
szarej ziemi podniesies.z zardzewiały oo~amek pocisku.
Można ich na metrze kwadratowym znaleźć tysiąc i Wię
cej. Krwi, która w.soiąkla w każ<lą piędź ziemi, zmierzyć
me.sposób„. K<rwi, dzię'kl której uratowany :rostal również i na.sz dom.
Stalingrad! To miasto stało się historią i symbolem.
Przed 15 Ja.ty było ono na ustach całego świata. Bezprzykładne oohaterstwo obrońców, zażarv.xść walk listopadowa wielka ofensywa radzieakich kles.zczy pan~rnyoh
i .zamknięcie VI armii Paulusa w kolie - wydarzenia
J)Tzykuwaly
dlu,gioh miasięcy bitwy stalingradzkiej
powszechną uwagę i z każdym dniem z ooraz większą
wyrazi stJC>ści ą ukazywały ogromną stawkę, o jaką toczyla
6'ię walka. Nie na darmo Hitler przechwalał 6.ię: ,.Zaję<."ie
Stałingradu stanie się olbrzymim sukce5em„. żadna siła
lud.ika nie zdoła nas stamtąd wyprzeć"„.
Armia radziec'ka zd·ołała nie tylko hitlerowskie armie
wyprzeć, ale i zd'la<wić. Przed 1'5 la.ty, ,,.,. dniu 2 lutego,
o godzi:nie 18,30 ze sztabu frontu dońskiego, w wysilanym do Mook:wy m eldunku bojowym nr 0079/<JIP, man.sulek artylerii Woronow i generał - pułkownik Ro'.wswwski ł
zawiadamiali, że c ale otocze>ne pod Stalingradem :zigru- ł
powanie wojsk h.i.Uerowskioh zostało rozgromione. Hitlerowcy stracili prawie pół miliona ludzi, 1.800 ozolgów,
6.700 dział, 60.000 sam<>c:h<Jdów.
Na piel'wszą wieść 0 stalingradzkim zwycięstwie, prezydent USA Franklin D. Roosevelt pisał do Stalina:
„.„162 dni gcduej epo;pei walki o miaisto... a także decydujący wynjk, jr.Jd świętują dziś wszyscy Amery·ka.nie,
będą jednym z na.j'piękniejisLych r07J!l'lliaJ:ów w tej wojnie
wmi'llów, które zjedinoca;yly się p:rzeeiw hit!leryzmowi i je·
go naśladawoom".
Wjnste>n Chur·cih.ill pisał:
„„.Pl"z:yjm.ijeie, !Pl"-08'Zę, moje poodrowienla. 111 powodru
kalpitula.cji ma1·S'mLl!ka. pc•lnego Pa.ulu&& i 'ł: p11wodu k:reru
VI niemieekiej a.rmil. Jest to, r.i:ecrzywiśeie, 'lJdumiewajĄ

l

ce

zwYCięst'W'I>".

O maczeniu tego zwycięstwa pisano już wiele. Ale
najdobitniej świa<lczą o nim słowa samych hitle:rows.kich generałów:
Heinza Guderiana - „Stalingrad był zwrotuYlll punktem
rosyjskiej kampanM. Prawda., że front sko'kaml i na duże
odłe,ł~c.i runął wsieC7l.".
Kurta von T~pelskircha - „ChOO'ia.ż w opisach wojny
ja.ko cal~śc:l, wydllJ:"lenfom w północnej .Afryce udziela. się
bardziej pom;esn~ mie,t.soa nit bitwie stalingra.d'1ildej, t.o
Jed!nalk ka.ttt@tirofa. pod Sta.lin•rradem silniej wst:rzą,snęla.
niemiecką, a.tmlą, i niem:iecldm na.rOOem".
„Niemieckie lotnictwo ba.rd!ro
Ericha &mneidera l!łey'bko utraciło swą, pmewa.gę przeg:rawmy „bitwę o Anglię". Nat<Jm:ia.st dla wojSk lądowych decydiują.ea. g007lina
wybiła w StaJ:ingrad'Zie".
Stalingr2.d IS'tat się punktem zwrotnym wojny, momentem, cd którego armia radziecka pr:ijE!.s:zl'a oo of.ensywy
zakończonej w :rozigromionym Berlinie. Dla narodów ujairzmionej przez hitleryzm Europy, dla narodu polsk'.e~o,
jako żyjąceg-0 najbliżej, StaUn.grad byl chwilą roZJbly.skająoej wizji wolą.ości, stawaJ: się haslem do wzmocnienia
rozpalającej się walk·i ipodziemnej. Może najlepiej wyruchu oporu,
raziła to rnloda paryżank<ł, bojown '. czka
która tak pisa.la do mieszkańców Stalingradu: „Nie możecie sobie wyobraizić roli, jaką w nruszej wake odgrywa
przyiklad bohaterów Stalin.g radu. To dalekie miasto sta~o się naszy.m sztandarem".
W gablotacll Muzeum .Obrony StaJ.ingradu, wśród wielu
i.nmych darów i pamiątek, w !P01bliżu czarnego .z.egara
z węgla, podarowa!llęgo miesZkańrom Stalin.grad.u przez
ludnooć Slą.sik.a, poblyskuje stalowy miecz .:..- dar króla
W,ielkiej Bry.tan.ii - Je:r:z,ego VI. Za rę'.kę kobiecej postaci
z brą7lu z wieńoem laurowym, &rojącej kolo braitnich
m01g>il gwardzistów na kurhanie Mamaja, k,toś zatkną!
bukiet polnyc'h kwiatków. Piękny, królewski dar
i wzruszająco prooty hołd. Ale najważniejsza jest pamięć,
która o Stalingradzie, o bohaterstwie jego żolnierzy,
odegrała w pokonaniu
o wielkiej roli, jaką ta bitwa
hitleryzmu - żyje w. sercach ludzi na całym św'eci e.
K. ZAREWICZ
może

.
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Aresztowany na drugi

dzień

w Rzymie
znakomita aktor

Zaitrzy:m.ali się n.a ul. Krak-0WG.1tiej. Pdeina.k pod 'PJ'.etekstem sruka.nl!!ll. '!li.efniędr.cy wyjął
111 kiesrreni ja.kieś tępe, i!liie u-

zmienił zakrwawioną odzi;eż

na.t~
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skok naprzód

Na nowe inwesłyc~e służby ·zdrowia
w woj. łódzkim przewiduje się
Województwo łódzkie należy
do najb'ardziej upośledzonych
w kraju pod względem szpitalnictwa. Na 10 tys. mieszkań
ców przypada tutaj średnio 13
gdy
tóżka szpitalne, podczas
według analogicznych wyliczeń
przeciętna krajowa wynosi 41.
Oddanie w najbliższych latach
do użytku znajdujących się obecme w budowie nowocwonych szpitali, m. in. w Zgierzt.1,
Tomaszowie, Nowym Mieście i
Zdu11skiej Woli pozwe>li dopiero na likwidację wielu dotychczasowych kłopotów naszegr.
lecznictwa, spowodowanych bra
kiem miejsc w szpitalach.
od tych szp1Niezależnie

List z oodwawe/skiego grodu

Krakowska mieszanka
W zimowej szacie gród krauroczo. Zwla
szcza Plant1; z oszronionymi
drzewami i krzewami przedstawia.,ią wprost bajkowy obraz.
Gdyby jednak w tym okresie chciał ktoś odwiedzić Kmkńw • w celu zwiedzenia jego
zabytków - to spotkałby go
nieprzyjemny zawód. Bowiem
wsz.11stkie muzea krakow.skw,
w które gród ten jest ta.!t bogaty. są od dobrych lcilkunast·iJ.
miesięcy zamknięte ze względu
kows~i wygląda

Białe szaleństwo
pod Łodzią i dalej„.
ma n.a .nie o::hotę
ja'k najszybciej skomunikuje się z .selkcją tury' e.i PTTK, któnarciarsk
styki
ra w każdą n'.edzielę or,ganizuje wycieczki na nartaoh w
okolice Lodzi,
Ponadto origanizuje się wyjawy grupowe w Beskidy.
Bardw ciekawą imprezą nar
ciar&ką będzie poza ty~ raid
narciamki w Góra<:h Swięt<>
k.rzylS'kich, na trzech malowniczych tra&ch w okolicy
Lyoogocy, Za.pisy chętnych na
ten raid przyjmowane będą
już nie długo w dniaoh · od
(k)
3 do B lutego br.
Kto

niechże

•
ZlOBEK
na

Odrzańskiej

już

wkrótce

będzie

otwarty

Kobiety z Rudy od dłuższe
go czasu wyczekują z niecierpliwością uruchomienia nowego, pięknie położonego żłobka
przy ul. Odrzańskiej. Obecnie
dobiegają już końca roboty wy
kończenie>we wewnątrz budynku, a jednocześnie kompletuje
Zlownętrza.
się urządzenie
bek ten położony jest pośród
drzew sosnowych, co gwar:intuje 80 małym podopiecznym
zdrowe powietrze oraz teren do
zabaw i spacerów.
Jak informuje Zarząd Służby
Zdrowia, żle>bek ten, najlepiej uz dotychczasowych,
rządzony
oddany zostanie de> użytku już
w najbliższym czasie.
Już niedługo również nastąpi

przeprowadzka dzieci ze starego żtobka znajdującego się przy
Zakladach im. Armii Ludowej
(k.)
do nowego budynku.

przestępstwa

na łódzkiego taksówkarza słanie przed sqdem 19 bm.

Złotno.

Raf

••

po dokonaniu

stalt.:rne w śledztwie narzędzie
i zacrząl nim bić po głil'Wie 1
twarzy si;ofera... Koctala stracil
Pietrzak. korzyprzytomne>ść.
zabrał mu
stając z sytuacji,
800 zl, bo tyk~ Kortala przy
sa.bie posiadał.
Po pewnym czasie s~·[er
oc':knąl się i zacząl wzywać po
·m.<J•CY. Wóv.r-cws Piet.rzak pon.ownie rumcil się na .;;zof.era
bijąc go, a nawet dusząc. Koctala remd1lal, a Piertrz.ak zbiegł
z taksówki, u1d.ając się do pobl!is.kiego parku. Tu :n.ie·e>patrznie zgub'! we!ni.an.y szalik. Po
nadto oczyści! śniegiem ręce
ubrud=ne krwią .
Z tPa.I1ku !Pietrzak udał się
tramwaj-em de> swojego ku.zyna Franaim.k.a. Smola.gi, zam.
przy ul. Platowoowej 26. Tu

będzie

z
film
Vallonem.

sprawca bandyckiego napadu
Jesacze n ie p.rrebI'ZT!liały echa
potworniego mordu dokonanego z chęci zysku na warszawsk.im taksó-vv.karzu, a znów dowiadujerny G.ię o podobnym
wypa.d!k.u m.pa<lu n.a lód'Zkiege>
taksówkarza - Ignacego Kortialę. Sr,:>rawcą okaz.al s.:ę 30-let
ni St.Mcisla~v Pi.e1=a.k. Zll,m.
p.rizy ul. Obr. SLafo1gra.du 7.
A oto prnebieg v.'Ypadiku:
W dniu 219 grudni.a o g-0dz.
7.30 n.a 'J)C'Slf..oju taksówek przy
ul. Rewolucji 1'905 r. w1;;3ad1 do
is.amochodu maruti „Wzrszawa"
o 111um'9I'7Je bocznym 83 Sianisl.aw Pietrzak Swferow.i takIgn.ac-emu K•oTtale
sówki !Pietrzak po~il się zawieźć na

hiiS"Lpańska

ka

kręcić

Poważny

Na~tęipn:ie
Smol.agów.
nie
wspólmie ze sw-O<ian zn~omym
KazimierZJem Miohalakiem poiSZl€d'!

n.a

wódkę.

Na d1rugi dzień, 30 grudnia,
P'.clrzak ~al: się z MiJOhalak'€.Tn i Ilaz>Bm pe>j.echali p.o
odibiór >Ubran:ia, które PJetrzak
po <Jczytszczeni•u W!lożył n.a ei€dnia
bie. Wiecziorem tego
sprawca ba'!ldyckiego na,padu
został ares.ztowany.
Sąd,

biiocą,o

IM>d

uwagę

cię

tegiD prze5tęp
żar ga.tunlro1wy
stw.a., "\vy11llllaGeył l"<llliJll'a/Wę .już
(st)
n.a. 19 lutego.

'PS. Zatkliad. M-00.ycyny Sądo
wej stw:erozi'.l u I·g naoego Kortaly 7 ran Tlu-::ronych głowy,
obri;ęk twarzy, wY'bicie 7 zę
bów oraz zlaman:ie palców u
rg..k.

I

na trwające tu remonty. N ie·
czynne jest więc Muzcrnrn N 1rodowe, mające swo.ie locum w
Sukiennicacl1, jak również 1\1-.i
zeum Czartoryskich w pobl·żu
Bl'Clmy Floriańs/{iej.
Talcże Sukiennice przeżytca
ją swój ok.re.~ odnowy. Prrzwe
ich skrzydło jest już na ukoficzeniu, a w lewym. t.rwa.ią intensywne prace. Masz/cary, umieszczone na wierzcholk.:zr:I:
tej prastarej budowy, są idel!lnie odświeżone i· nie straszą
już mieszkańców Kmkowa odlu
panymi częściami swych śmiesz
nych twarzy. W ogóle Rynek
Krakowslci z dnia na dzieii
zmienia swój wygląd . Wszystkie jego zabytkowe kamienice
lącznie z pałacem „Pod Bararrnmi", otrzymaly szlachetną, ró·
Te pażnokolorową elewację.
stelowe, utrzymane w di;>brym
tonie kolory, sprawiają dla ok.:z
mile wrażenie.
mowa o Rynku, nie
.Teśli
można pominąć doniosłego f!l/.;,
tn, że oltarz Wita Stwosza po
starannym odnowieniu znow1t
wrócił na swoje dawne miejsce
w Kościele Mariackim.
Na Wzgórzu Wawelskim prze
prowadzane są prace remontowe i porządkowe. które według
hę 
obliczeń fachowców trwać
dą jeszcze co najmniej 30 lat.
'W\ zachodnim skrzydle odbud.;wano jllż 15 komnat. które po
skompletowaniu urządze1! można będzie zwiedzać dopiero za
kilka lat.
Przy okazji mala ciekawostka. Jnk glo.~i lependa, „ku.r?.:i.
stopka" na Wawelu była miejscem romantycznych spotka'ń
królowej Jadwigt z ukochanym
Wilhelmem. W trakcie porząd
'ltowania tej części zamku odkryto wspaniały portal z nzpisem: „Nihil sine causa" (nic
bez przyczyny) a ze spisów kru
lewskich dowiedziano się, że w
czasach królowej Jadwigi. miedosię tu - przytacza.m
ścil
slownie napis - „Locus secrettis
vulgo sracz".
Tyle o zabytkach. A z innej

Otóż dużą atrakcją Krcl:owa
kawiarnia
jest nowootwarta
przy ul. Siennej - jedne.i z
przecznic Rynk!l. Kawiarnia µod szyldem „Fafika" - ws:
super nowocze.~nie nrządzona i
cies~y się dnżym powodzeniem
zu;laszcza wśród mlocl::.ieży. K(l
wa tu jest W?/Śrnienita i nicZt/111
nie przypomina lódzlciej „lurki''. W ogóle w Kralwwie k:Lwa jest bardzo smaczna i to
we wszystkich kawiarniach.

HALINA STĘPLOWNA

32 mln zł.

1958 - 1960
tali w la tacll
rozpoczęcie bu·
się
planuje
w
szpitali
ne>wych
dów
Skierniewicach, Kutnie, Piotr•
kowie, Poclciębicach i Łęczycy.
Już w 1958 r. ilość !óżek szpi
talnych w naszym województwie wzrośnie o ~OO w pe>równaniu ze stanem obecnym. Bę
dzie to ogromny „skok" na•
przód, j?.kiego nie notowano w
ciągu ostatnich lat.
się również dalnowoczesnych
rozbudowę

Przewiduje
szą

izb zdrowia i izb porodowych.
W br. obiekty takie wstaną ukończo.ne i oddane do użytku
m. in. w Zyt.nie, Paięcznie,
Czerniewicach - pow. Raw,1
Mazowiecka i w Tuszynie. W
ciągu najbliższych miesięcy ro:i;
poczną się prace przy budowie
6 dalsZ) eh izb zdrowia. Powstaną one np. w Moszczenicy,
Czastarach oraz w Wierusz:iwie.
Ogółem na budownictwo ncwych obiektów służby zdrowia
w woj. li\dzkim przeznaczono
w br. 32 mln. z!, tj. prawie
trzykrotnie wic;cej niż w roku
(aw)
ubieglym.

Kto chce śpiewać
lub tańczyć
w ,,Sląsku"?
Państwowy

Zespól Ludowy

Pieśni i Tańca „Sla.'.k" komunadal
nikuje. że p.rzvjmuje
zgloozenia do ZRS•połu (do chó-

ru i baletu): dziewczęta 'iv wieku od lat 14 do 18, chłopcy od
lat 17 do 22.

Staraniem Łódzkiego Towarzystwa Naukowege>, dziś, 2
bm„ w sali Muzeum Sztuki
(Więcilrowslkiego 36) o godz. 12
odbędzie się odczyt mgr Kazimierza Zygulskiego pt.: „Repatrianci po powrocie do kraju"
(adaptacja repatriantów na Ziemiach Zachodnich). Wstęp 1 zl .
* ~ * f
Lódzkie Towarzystwo Nauko
we organizu je w Łódzkim Domu Kultury cykl odczytów poświeconych najnowszym bacl~·
niom nacJ wirusami.. Pierwwy
odczyt z tego cyklu wyglnsi
4 bm. prof. dr Antoni Dmochowski pt.: „O najnowszych
badaniach nad wirusami". PoI
czątek godz. 18. Wstęp 1 zł.

•

Radio

I

Wymagane: wybitne uzdolnienia muzyczne. silny i dżwiP.
cz.ny gł<Js. mdła powierz<.'howność. dobry słuch muzyczny.
t<>ię
przyjmu;e
Do baletu
chfopców i dlliewczęta z uko1\cz.oną

śred111ią szkolą baletową

o wyb'.tnym zaawansowaniu w
tańcu

k.lasvcz.nym.

należy kierować
Z.głoszen;ia
wraz z życiorysem i jedną f<>toE!I'afią

pod adreg,p.m:

Pań

stwowy Ze.o.pól Ludowy Pioeś..'1.i
i Tańca „Slask". Koszęcin (zamek). pow. L?tbUniec.
O eliminaciach każdy ze zgło
swnyoh zostanie 7.awiadomiony indywidua1nie.

telewizja

fol. St. Bukow.'.'J.tiego. 17.l.5 (L)
NIEDZIELA, 2 LUTEGO
Muzyka rozry-1V'kowa. 17.25 (L)
nflltę". „Czerwony
his2!J>ai1ską
7.10 „N.a
balonlk" - <:r,;ow.
8.06 Pr?;egląd i>ra.sy. 8.10 (Ł) Mu- filmowa w tlu.m . E. Fukis. 17.45
zyk.a ·?'J'ls'.g . 8.30 (Ł) „Slooztwo" (Ł) Gra „Banjo-Jazz" pk. W.
fragm. "'"'~om. Przybyl-S1a 1.skie- Jankowiskie.go. 18.W · (l,) Łódzki
go. 8.45 (L) Muzyka p-0Jis:rn . 9.00 dziennik radiowy. 18.35 Muzyk.a
Fzla 55. 9.15 Z cyiklu: Amator- i al~tu.adnc·ści. 19.00 (L) „żyC:e
"':~:e ze~1j)oly pr:ood. mikrofon.em. kulturalne Lod!zii". 19.20 1 au<l. z
branży?
9.35 Muz.yka rozrywkowa. 10.<lll cy!diu „Komipozytc.rzy wyikonaw
„Nowe pozycje !)Olskic:h nagrai'l" ca.mi w!asnyoh utworów" w o10.30 „Dobór płciowy" pog. dr 9raoe>waniu B. B'l.11.>.iakiewlc:za.
J. Żabh1skiego. 11.00 K<Jn.ciert 20.00 Stan p-0,gc•dy i dzien•nik
życzeń. 12.04 (L) Muzyka. 12.1"5 wi·e-cwrny. 20.23 Kwnlka sp:n'lto
„ Od A do Z muzyki roz:-y;v k·e>- wa. 20.35 Muzyk.a tan€czn.a. 20.45
wej ". 13.00 Audycja oświatowa. Audycja litera.ck.a. 21.45 Utwory
13.15 Gr.a Polis.ka Ka.pela. 13.45 ~l.uzypcowe.
„Dy:sk't.~sja
22.00
Niedzielny ma.gazyn dllia. wsi. prz.ed mikrofonem". 22.30 Muzy
„Bable lato oota•tni.eg;o ka taneczna. 23.10 Nc·cny konlA.00
FOI'IS>eythe'a" fragm. pe>w. 14.3tl cert iSymfQl!J:icz.ny.
l<Jikalny Rozglośn1i
(L) O<lcin€~t
Łódzkiej . 1.5.30 Dl.a d!zieci asłu
TELEWIZJA
cllowlisiko „Plen\llSoZY rejs not.aNiecl:;;iiefa, 2 ilu tego
Przed kilku dniami pisaliś- fiu.sza Tin·OOO". 15.45 „Stare, 1€.cz
16.00 Program o~a· dzLeci star
15.05
my o kłopotach łódzkich we;d- niezapomn:i.ane melodie".
karzy i ich życzeniu użytkowa Tyg<Jdni<l'WY prregląd wyda'!'zeń S•ZYCh (W): 1) RoZJ!IlOWa z pisaBrandysem. 2) „Dziania stawow w Rudzie Pab1an1" m;ę.a.zynaro<liowych. 16.20 „Z me rz.em kiej. W rozmowie jaką prze- J todią i p;c.simITtą prze.z Ś'Woiat". dek Ra.s.sa.n" - film fabu1arny
18.00 Dzie'Ilradzie~k!ej.
prod.
prowadziliśmy wtedy w Prezy- 1'7.-00 (L) Odic:i!llek lokalny Roz17.30 „W€soly nik telewizyjny (W). 19.-00 Kon
dium DRN Ruda sprecyzowano głi05•nri. Lód!zk!ej.
PiE:śn~ i Tańca
stanowisko„ że jeśli Stacja Sa- krami!k". 17.45 Muzyka tarueozna. oert Ze<:r?olu
tr:a.nJSmisja z
publiC7..ne·go „MaroW1Sz.e"
Otw<lir~n;ie
me 18.20
nitarno-Epidemiologiczna
Sali Kon.~·e>v.nej Palacu Kulbędzie miala pretensji, zezwoli koncertu rozryiv.•kowego w sali
w Fhlharmoni'i LódZJkiej w wyik. tury i N.auki (W). 21.30 Audysię wędkarzom łowić ryby
ork. PR ;pd. H. Debioha z oozia cja qui·wwa „Tele-Sabinki" (L)
kąpielisku.
Obecnie Polski Związek Węrl tern solis·tów. 1-9.00 (L) Konc•ert
Poini~lek, 3 lutego
karski przedstawił nam ośwlad życreń w oprac. S. Bukow.skieczenie Państwowej Inspekcji go. 2-0.00 Stan pog<Jd.y li. dziennik
18.00 Tel~-omni.bus (L). 18.31J
2-0.20 Wiadomości Program dla dzieci stanszych
Sanitarnej, w której m. in. czy wieaz.orp.y.
tamy: „Zarybione stawy mo- flJ)O!Iilowe. 20.25 Gr.a ooklst·et PR. (W). 19.3-0
Program tyg<Jdnia
gą być wykorzystane jaka ką- 21.00 Melod1!e tanocl'Jne w ,,.,,._,,.Jm (L)
W.45 ,.Tajoemniczy przedRaJ.
pd.
in.str.
Z€8!>e>lu
pielislrn, ponieważ ryby 1ikw1- naniu
zag.a<lka (W). 19.50
miot" wod11y::h ralda. 21.30 ,.Maitysiakowie" cdc. „Eiu10C1ka" - 1clewi•zyjny magadują w zbiornikach
22.00 Ogólm.o:i:o·liskie z.yn
zanieczyszczenia organiczn•i p'l pow. rad.
(W),
pSPUl~rno-n.aukowy
chodzenia roślinnege>, zwiEHę- w'ia<liomości spol"towe. 22.30 (L) 20.30 Dn:mnik t.ekwizyjny (W).
cego i ludzkiego oraz larwy f.AJ.k.alne wiad()l!IlOŚci ~rtowe. 21.00 Fi·l•l'l ook. x:·t. „Sgrafirt:to"
szkodliwych robaków i stawo- 22.45 Muzyka r·óż:nych narodów. (W). 21.15 Gr<l'tes.kli 81.awomira
nogów (np. komary) a nie stwa
Mroożka (W).
rzają możliwości przenoszenia
PONIEDZIALEK, 3 LUTY
chorób na ludzi".
15.LO Koooert ork. Reprezen.Jak informuje nas po'1adto
P°!'W, narybek przed wpus·lcze tacyj:rJJej Wa=awskieg-0 Okręgu
Wyn1·L1" ŚWI f
mem do wody ba~any Je5t Wojskowe.go. 15.30 Dla dzieci
ą eCZRegO
n ft
przez Zakład . Chor~b Ryb.~ st.ar.szych IP<>gadanika „Papużki
Puława~h'. r:iozna więc m1ec nierozłąc-z:'k!i". t5.50 Coates „Trzy kOOt.UrSU FYSU0k0W8DO
ti
. niedźwiadiki" - :fa!llt.al'Jj.a. 15.05
pewnośc, ze. ies_t zdrowy.
ohóru Rol'Jgł.
. Wydi;Je się, ze teraz . nic juz Pieśni w wyk.
ZleOill a
"
me stoi na przeszkodzie, aby Wrocl.a.WtSkiej. 16.25 Gra zespól
15.50 Felieton n.a
łowie- J. Wasiaka.
umożliwić wędkarzom
W najbliższą
17.00
międzyna<rodowe.
tematy
Parku
w
stawach
nie ryb w
1 Maja. Naturalnie jeśli Pre- (L) Omówienie programu teleIUfegO
ŚFOdQ
zydium DRN Ruda nie zmieni wiZJji i radia. 17.01 (L) Ló<lzka
(k} 1radia. ~eg~.ów ~l;)oti1*zyoh '=-'~ '-!o!!!!!!!I'!!!!'!!''!!!!'!!'!!!!!'!!!!!'!!!~-----'
l:lW._e go st~owiska.
0

Nic nie stoi
na przeszkodzie
aby

łowić

ryby

wrudzkich stawach

•k "

D •

podamy

5

TELEWIZOI'tY

„Zna-1

~~'.Jafui:e
tp~~k~~~
141. m. 22
1385 ):(
1

ZDutfSKOWOLSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU

I

II

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach
zmarł dnia 30 stycznia 1958 r„ przeżyw
•
_
szy lat 50
Bawełnianego
MASZYNE -dziewtia.r.ska SAMODZIELNA gO\Slpo$. t P.
dwupłytową „RaP11dex" sia d'O trzyosobowej ro- spr:redam. Nawrot 13 dzinv lekansikiei !)06Z'llm._4 _C;:irawa ofl~:IC!l:a)__ kiwana
na sttale ul.
SAMOCłIOD
orobowv Więckowski.ego 12. m. 6
Kościuszki
st. technolog Zakładów Graficznych
maloHtr.ażm~ry Piln:oe
·
RSW „Prasa" w Łodzi.
SWZlf:dam. ŁÓdź. Zdu!'i- WYCUOWA_WCZYNI. do
zakupią kużdą ilość
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
ska 2. Julianów
1921 2-letn:eJ <lz:ewczvnki PD
\Yewnętrznego
l\lOTOCvKL WFM"
trzebna. Zgloszema tel.
nastąpi
w p-0niedzialek dnia 3 lutego
od instytucji państwowych, spółdzielczych
lV Łt>dzi, ul. Strzelczyka nr 29 tel. nr 341-88
sprz,edam. Wlady Bvto;:; j 3? 0 ~ 26 . . Ji!.Q..d:z,__.!.7-20- lub prywatnych
br. o godz. 15 z kaplicy cmentarnej StaSk:iei blok 2$, m. 19
POMOC c•omowa p.oProwadzą obróbkę cieplną części samorego Cmentarza JJrzy ul. Ogrodowej o
S i\MOC'HóD -- ooobowv tr~ebna od_ zaraz. Kop•i
cl:odowych ja'k:
czym zaw1aaamtają pogrążeni w nieu..ifan.ornaS("-Kurier S'Pr7P cmslaego 3;;a. m.__ ll__
d'O pasów skórzanych o wymiarach 50 lub
tulonym żalu
dam. Szara 10
1902 PGMOC domo·-'\·a z goNAWĘGLANIE, CYJANOWANIE i
100 mm.
584-1{
ŻONA i RODZINA.
towame.rn ootrzebna. MASZYNĘ szewską lat PKWN 3, m. 6
WSZELKIEGO RODZAJU WYŻA
1823
kowa „Sin.e;ę.r·• i szafy .-·- - - - - - - RZANIE.
.sk_hep-owe s1pr.zedam. JIALJ KA
amr._ _ _ _ _11111111!!
Lódz. Bema 39, m. 3
flPD"*P•
SG
Specjalność obróbka cieplna resorów z
11
(Ra<logo.srez)
1739
lllaterialó~ P:>wierzonych. Prace prowaTAPCZANY. amerykanDnia 30 stycznia 1958 roku zmarł nasz
~zo!le są pod kontrolą inżynierów specja!~i. maternoe i krZJesla KTO udzieli 1-ekcii p:·oniecdżałowany kolega, tnwarzysz sztuki
hstow.
637-K
sprz.e<l.aję
na
raitv
i
za
wadzeni.a
ksiąg
handk>dr.uka.rsklej
Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego
gotówke. Robo1:a gwaran wych. Oferty pl.siemrua
w Łodzi, ul. }Vlińskiego 222
towa.na. Zaklad Ta"lirer- „2015" zgłaszać do BiuS. t P.
ski. ul. Narutowicza 22 ra OglOtS?Jeń. Pi<JltrkowOGŁASZA
(w podwórzu)
1747 ska 96
2015 g
J)WIE- MASZYNY „Śin- NOWOCZESNEGO kr0:.
~ZETARG NIEOGRANICZONY
g-er" do szyc;a. plioowa- .iu da.ms~iego, dziecię.ce
na wykonanie zawleczek, nitów kratowych
stli.rszy techn<0log Zakładów Graficznych
nia. <Lziewi:al"Ską
„Me- 11:.f> nauczymy szybko.
narzynek o wymiarze:
da". wyżvmac'hke 50"7.>e· opatentowanym wvnaRSW „Prasa" w Łodzi.
dam.
QJs.zowa
10
lazkriem.
Gwarancja.
In1 za.wleczki 1 x 10 mm
Cześć Jego pamięci!
Gryta
1726 ):( forma.c,i-e. Nawrot 32
2
1,5 X 10
fiiOToCYKL „M
72" UWAGA MASZYNisTPogrzeb odbędzie się w poniedziałek
3
1,5 X 1,5
<;1pr:redMTI . Ul. Wólcza1'l- KI,
jeszcz,e parę dni
dnia 3 lutego l!J58 r. z I.aplicy cmentarPoszukują
do nowopowstającej odlewni
ska 147, m.--'l~l___ przyjmuj-emy zapisy na
4
2 X 15
nej Starego Cmentarza przy ul. Ogro.
FUTI:to-:-.Anwrarze" ka- kurs P!"zygotowu i ący do
5
„
2 X 20
staliwa (drobne części do maszyn)
,_
· ·
dowej.
egzaminów zawodoWYch
6 nity kratowe 4 x 8 mm
ra-kulcza k on:azy.mi.e ra (wer.·""''·~c.1'i).
Za;p
.i-oy
Łódzkie Zakłady Remontu Maszyn
dio „Amati" sprzedam.
"''""""
~O smutnych tych obrzędach zawiada7 narzynki drobnozwojuwe od M6 do M30 Tel.
379-05
1949 g przyjmuje i uidrz.i€la inmiaja wszystkich przyjaciół i znajo.
--- -- formacji Stowarzyszenie
PRZE!\łYSŁU ODZIEŻOWEGO
W przeta.rgu mogą wz,iąć udział przedsię SAMOCHÓD „Olo~l-Su- Stenografów i Maszy;n~
mychzmarłego
Łódź, ul. Jaracza 70
biorstw.a pań.'l>twowe, sipółd.zielcze i J:'rywatme. per" górny czterodrzwio stek Łódź. Pl. Zwycię
Termin
skŁada.nia ofert do dinia 15 lutego wy Po ka-pitalnym re- stwa 2 (Wodny Rmek)
KOLEŻANKI f KOLEDZY
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
moncie (n1ie w'Yr.:>elni.pne tel. 278-16. Piotrkowska
1958 wku. Szczegółowydh informacji udiziela papiery na taklsówke) - 83. t.el. 3v6-46
618 k
WSPOŁTO'\\'.ARZYSZE PRACY
sor:z.e<lam. Ul. Piotrkow- · ·
dział zaopatrzenia tel. 282-40 wewn. 10.
--·
ska 257
1910 g EGZAMINY - matem.aDy1re®'• 1a za1»·1/J:rzega sobie prawo wyboru
- OCII""D
,ońboWY
tyk.i.
fizyki,
mechanik'i
0~
v
przygotowuie indvofe1·enta oraz uniewazmenia przetargu bez SAM
„Citroen" sprzedam. ul. widualn•!e magi.ster. T-epodania powodu.
624-K Andrz,eia Stt"u,ga 58. m. lefon 387-8{1
1953 g
W dniu 30 stycznia. 1958 r. po krót21 od god!z. lA:.:;_--'1""9- - - KURŚY--·kroiu i s·zvcia
PIANINO cza.llne kr<zyżo organizuje Zakład Dokich lecz ciężkich cierpieniach, przety.
INżYNIERóW-projektantów na roboty wowe „Rooler" płyta me-ta skonalenfa
Rzemio.s..ta.
wszy lat 50 zmarł
dociągowo-kanalizacyjne tras zewnętrznych,
Lowa ~orz.edam. Ul. Głó- Zapisv przvimni<1 Ośrod
.tnajstrów na roboty wodno - kain.aliza.cyjne
wna 43. m. 3a, Maidmi- ki. Lódź. u.I. A. Stru.ga
S. t P.
ski __ ___ _ ____1866_g 4. Rzirowska 24 ew o•oozatrudni Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót In.
PIANINO
firmy
„Feuwórzu)
483
k
żynieryjnych
Łódź,
ul. Lutł>mierska 32-34.
Ir.ich" <l-0 sprzedania. CP.- KURSY przy_giotowuiące
Ofe1,ty wraz z życiorysem składać pCikój
towarzysz sztuki drukarskiej
n.a 25.00D ził. Ogladać ul. do pracy chałllipniczei w
nr 22.
623-K
FelF,"ctvńskiego 35
I P- zawodach; wyrobu S(a. długoletni pracownil' ,Za.kładów Grafim.
7
2028 g lanterii z tworzvw se;tucznych RSW „Prasa" w Lodzi.
TECHNIKA normowania z branży metalowej
iiWAGA! Du·ŻY V.'Ybór cznych,
gonsedanstwa.
produkują
W Zmarłym tracimy wybitnego faz k.ilkuletinią praktyką oraz wytaczacza i tokozetek apr~da na i:aty konfekcji damskiej. wypoleca zaklad ta.oicens.ki. robu pantofli miekkich.
chowca, wartościowego pra-eownika
karzy metalo'\vych wykwalifikowanych zatruWEŁNY
Rzg<>'W'Sfu:a 21. Warunki wyrobu sztucznych kwia
nieodżałowanego kolegę pr~y.
dnią od zaraz Północno-Łódzkie Zakłady Redogodne
1900
g
t.ów,
ma!01wanfa
na
tka
tkaniny
montu Maszyn Przemysłu Włókienniczego w
Cześć Jego pamięci!
SAMOC1ic5i>----::citroen" ninach, naprawy wieczŁodzi,
ul. Żeligowskiego nr 8-10, w dziale
SURIENKOWE
BL 11 ®rZJed.am. PiO'tr- nycli piór. Zap.hsy pra;yjWyprowadzeni.e zwłok nastąpi w po.
kadlr od godz. 7.30 do 15.30.
kowL<:.ka 132, m. 21 Szcze muje ZDR Łódź. Lako624-K
UBRANIOWE
niedziałek dnia 3 lutego 1958 r. z kaplichmv~ki
18.~ wa 4. tel. 289-05
479 g
WYKWALIFIKOWANEGO
cy c:nentamej przy ul. Ogrodowej
fachowca
na
i KOSTIUMOWE,
ZAKLAD (sropy) pirefa- KURSY kroiu i szycia
bryk.a-tów b'UdO<W'lanych prowadzi i zapisy przyi
sta.nowis.ko inspe1ktc1ra prodl\llkcji wyroibów
DYREKCJA, RADA ROBOTNICZA,
kt6ire ro21prCJ1Wadza hall'IJdel U1S1P0<łecmicmy
!romlJ)letnie "ZOC)(ani:rowa muie Ośrodek Szkolenia
betonawych i prefabry<katów żu;llo-cemento
RADA ZAKŁADOWA i ZAŁOGA
na terenie całeigo kra1i•u.
ny na te:r.en•'.e Lcd::ci - ZDR Lódź. Piotrkowwych za.trud!l1i Wojewódzki Zarząd PrzemyZAKŁADOW GRAFICZNYCH RSW
,9orzedam . wzcz.Jednie wy ska 69
480 k
słu
Terenowego Materiałów Blłdowlanych
„PRASA" w ŁODZI •
dizierrżav.r'.J.::. Tdl. 231,-34 ZAKLAD Dookonalienia
WÓZKI dziecięoe - du SAMOCHÓD „Fia.i" lWO FU'f'R.0 - "iiowc- lapik~ Rzemiosła
Łódź, ul. Narutowicza 45. Zgło·szenia osobiste
ocga.nizuie a
ży
wybór
polecam
sprziedam.
Mińska
21.
P1izyjmuje kierownictwo zanądu w godrz.inach
karakul•owe
ok.azyinie dla osób zaawa·rJ.S<OwaL6<:Tut, Nowoffi\ejska 7, boc'Zna u.I . WróblewSltie-~„
oJl',ą~iac
' ,,i • 2 1u- wieetwa
nych kurs
kroiu damkracd 8 do 15.
619- K
apr='U.am.
lekkiego
skl~p
1215 g go
tego
od
godz.
12-18.
&kiego
ora•z
dla
poazat·
ooobowy ROLWAGE w dobrym Sienik'iewie'za 85· m. 2 · kujących kur.w kroju i
MISTRZOW na tkalnię mechaniC7ll1ą, pra.kty. SAMOCHÓD
Dnia 30 stycznia 1958 roku
po
„Ford"
małoHtrażmvy i;;tame oraz pl~n<Leke du I piętro teł. 256- 59
lrnntów na mistrzów tkacldch ze średnim wy- l\'l)rz;ooam.
szycia. Za·pisy wzvimudługich cierpieniach, przeżywszy lat 34
Og)ądać Lódź zą n_ie<l<rogo 'Pil!J;Ie, 1S1Pr:re
W()ZEK--\;Pio.l't:OWY-=
ie
Ośroidiek
Sz.koleni.a
kształceniem technicznym,
tkaczy, prządki, Zernmski.ego 6 od g(jdz. dam . . Ul. BedzmislKa 14.
plu:sz 1·óżowy. niebies-ki Lódź. PiotrkoWL'>ka 24.
Pomoce prządek, śrubowników, przykręcaczy, 11 do 14 w dn11iu 2 lu- (KoleJ Obwocl:owa)
sprzedam. Ul. t~3B:J6
S. t P.
478 _k
1491 g Frontc.zatk
1?73 _g okazyj'llie
robotników do ikotłoWl!l.i oraz robotników nie tego.
Piotrkowska 159. m. 5
marki „Sei- oficyn.a. od J:(odlz. 12-17 l{URSY kreśleń technioz
v.rykwalifikowanych zatrudnią natychmiast MO'r0Cl.'KJ, z wózkiem PIANINO
nych maszvnQWych. buler" sprzedam. Szara 7
„RJuberns" d·e>wlanych
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. J. Marorganizuie
BMW 750 R. 12 stan bar m. 16
1584 g zTELEVf!ŻO'R
antena
s;:>rzeidam.
Ul.
Ośrod-ek Sz.kolenia ZDR
chlewskiego w Łodzi ul. Ogroduwa 17.
dz-o dobry .sprz,ediam. - MOTOCYKL NSU500z
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy <'menCieSJzyńsika
3.
m.
3
.
f,ć;dź.
__
Kiliń.skiego
109
T_le?owa
do1az;d tram koo:zem eprzedam. Ul
ta.rza ~w. Franciszka przy ul. RzgowMASZYNĘ - 8arud:a lowa KURSY przyS(otowując.e
wa1em „8
drugi mzy- LutQ!Ilj,er.s;ka 57
i.<>tanek za mosU>m (na - - - ---- - - .- - - spr.z;edam. Lótdź. Piotr- do ef!'zaminu mhstrzowskiej - Chojny nastąpi dnia 2 lutego
Warszawskiej) Miial
SAMOCHÓD „F1a.t Mul km~1„ka 22. m. 42
w za W>Od-z-le krabr. o godz. 15, o czym zawiadamiają
- · -.- -· . · - - hpla"
&Przediam. Tel. SAMOCHÓD-~ skievo
wieckim i ślu.sar.S'kim oMASZYN.Ę: dz1ew1ar.ską 374-65
1975 g
pogrążeni w głębokim żalu
nową
umwersaLną
„Tatra Plan" SPr'lJedam. raz do egzaminu czelad
na · - · .
.
~owlanvm.
197 igieł z pr·zystawką P~O fiairnv al!l.g1e:l- AL Kośai'US2lki 77. T<>- ndczego w zawo<l<lch: „przedam. Tel. 35!-S8 - ~1k!l·E1J koncertowe. 6'ta_n ł<!_:izk·Q, g•od!z. 10-14_ _ malarskim. z.duńskim. ta
ŻONA
SYNEM i RODZINA.
godz. 16-20
1568 g 1id.e:alny 19WZ1Edam. L:i- SAMOCHÓD
foto!!Taficzci=obowv pirer.s:kim.
zduńskim materiałów
S-AMOCHOD ..
mal!_OW\SikJe)(o 117 ~-- ..IF A F 8" (9rav.~e no- nym, fryz.jerskim roz.oo
WAGEN" nowy z częś- TELEWIZOR
,.Riub1n" wy) do sp['z,edan :a .. Wia c.zyna w bie7,a.("V'ffi m iewłasgych
dowym nadwoziem be.z t'.1Prz.e<la•m.
Lutom1er- .t:J.omosć w warsi:tac·e ka siacu ZDR 1,6di. f, ąko
ogumienia - spr112,dam ska 4, blol,t 214 m. 9 środ r11oSR.rv;nym. K;ii1i:3lk' ·~"'° W3 4. tel. 289-05. z~oisv
wy~onuie
481 k
TTJ. W~ecJmw.s~riego 3 m . >uowa ildatKa_iS:Ch:OO-owa_ ?2· BogU1s~a\W1ki
Głęboko
wzruszeni
nieuczekiwaną
18l.2 ti:~a_ta_
KURSY radiotedmi.r.zne
5 h.
1302 g MOTOCYKL z kosz;em
śmiercią naszej koleżanki
ombowy dla ooozątkuia<!Y'Ch i za
POWIAiOWA BUDOWLANA
..,.,...
.. , „Zil:ndapp"
PHACY SAMOCHu.u
(terenowy) SAMOCHÓD
zami.,._"Jię
n.a awa.tbSl'Jlwanvch prowa.Mo.>lk:w1c.z •pii!•nie siprzedam. Stan „Ford"
Łódź, ul. Kilińskiego nr 94, tel. 231.61
n,owoczesny, zypoiny 670X idealny. Podrziec7..na 21 malolitrai"OWY lub SPI1Z€ dzi i wpisy przyimuie
S. t P.
15 dwie <:ozt. sprz€daro.
dam. Lódi. u11. Kurociń ~DR Lódź. Lak()IWa 4
oraz Oddział Zgierz, ul. Piątkowska 22,
UL Makra 4. tel. 502-42 AUTO .. Warszawa" - skiego 3 (R.e tkinia)
KURS
malowania
na
Or:rechowska
1303 g sprzedam.
Wiadomość
tel. 475.
558-K
O"-<>bowv tkaninach oraz radtloMASZYNĘ do szycia ga Piotrków. t.el. 27-54
_ SAMOCHOD
„Q.pel-Olimi:;iia" Rz<ro•w- techniC?l!lY TKWP. Zab'.netową „Sinl!er" .s:p,:rz,e SA1"10!?H0D osobowy - •'>ka 132
żerorns:kie.go 115.
1906 I.( pi,w
dam, Kościuszki 22-23. „BMW w dP.brym. siaPOkói -~·_l?'CJ:dz. B=!Ł_
fromt piei-w.s.ze piętro
wyrazy głęookiego współczucia 'l\<-yran-re. spr~dam. ObeJ rzeć
KURS farbowani.a ma-- -·. I mozna nied'z1ela od 9-12
MASZYNĘ
do
teriałów. przedzv, wvwa
szy-cia
I
'
--;,
C::t-ruaa
33-6
żają
rodzinie
OGŁOSZENIA
I „Siin.ger" ga binetiową · _- .
biwia plam oraz kurs
.~nr:<'d;aro. Lagiewnioka
~ - ·. iARJl:Ę loO ~ no
kre~l~
ma.szvnrywych
g wą. dwie
oeJi(larln do
KOLEŻANKI i KOLEDZY z WYD.
PLAC 1.040 m kw. w 16-6 ----.::.' 1175
skle- TK\VP. 7,a.pisy Tecl:>n~
proodu.kcJ1 cegiy beto-no. POMIF..S-ZCZENIE
Kolu.s.zikac-h
powe 28 m kw. (siła) ·z kum \V!óki"'nniCZ<P. że
przy ul. MASZYNĘ „S.ini:(er" - S(awe.i.
dwie
dachówczarki.
PRAS.
„PRASA ŁODZKA" l KLUBU
rorn&kie·e>o 11.5. ookói 20
Brz,eziń.sk.ie.i ®rze- binetową i mę1s-ką
10 ron oementu „350" zaplecrern 25 m. kw. od codziennie
P.'OdLZ. 8-1?5
diam.
Telefon Łódź l!'mrz„dam. Wschodnia 57 sprZ€damy,
w dzierżawe. TeleMIĘDZYNARODOWEJ PRASY
telefon nI dam
21~·77 1-r9d~._17-19_ _ m . 55 p. ofi.c. w.ejście II. 225-65
1752 g fun _ 394:16_ _ _1_!?.~g KTJJtSY k!>.ie!!O''ITOŚCi i KSIĄŻKI w ŁODZI
l".L.Ac 810 m kw. ogro
791 g MASZYNĘ rękawicza-r1kę TRZY tx>koie ku•chnia w zapisy Pols.l;:ie Towarzydlzony wraz z c.e.głą - GOSPODARSTWO k~o pię.tro III
~f.\vo
Ekon,()mi-c?.n"3.
Piotr
cztero- i nr 8 _~prz.edam.. Ul. Sien śródµl·ieściu parter WY·
~rZ€dam. Ul. Krecia 38 Lodzi 13 ha. zaibudowc.- GARD>E'ROBĘ
nia - s_rrz-edam. Ziernia drzwiową, toaletkę. stół 1 lne>~1cza 9.:....Bedlna.rek
gody 10-0 m kw. przy<l.at V{>"-~\;<1 179 ErodZ. 13-17
l>óMEK murowany sz.e n".~.snn·o-buraozs,na, na- i krzr-sla detciw.ę obi:t~ MA.<:\ZYNF.
ll1rawiecką ne na loka·l hand1loiwy
PIĘO TRÓJEK - czvnF:oizhowy z małą ·p.aroe d.aj.e .się pod budO<We. o- ,,,_.
1
.a. W"t
PFAFF" ro.a'
zamienię na ozteroookonc całą dobę. Tel. 333-33
""wrą &prz,e am.
01 ow 1mę.s.:q „
iowe p()(],ol:me. Ofer~y
ą - d\·.ri!e izibv wo<J•ln·e grodinii:iiwo i p:·o,::!Jukic.ie sl~a_20_.'11._
Wizvtv
dom.owe !ekarzv
11_
):(0~_7~6-18
j
cy.ina
s::>r2ledam.
Rz;_g-owpiiOOlllJile
„
„
PiotrIl.a Cbiodnach s;;1:-z.s-O.amy oogly.
1733
Of('r·t Y p'1siemn.e
_ specjalistów
2()()6 g
„Ifa" 8 po s.i:a 3.. m. 4!0. par'ber. pra
~ lZJ t~ęcy 7.lo.ty{"h „1693" Biuro O~łooz,eli. SAMOCJ:IOD
rem<Clllc!e, nowe ogumle- i ~a_2fic.Y.!!!a
1717 g ko~)ta 96
1733 g
~az .paroe1e i:md-owilana Piotrkowska OO
1623
Dr,
NITEOKI
apecialista
Dr
REICHER
lllOoectialinie spr:oodam. Wiado- PIANINO miaITki „Blilt- MIESZKANliE 2 1u b ·3 .skorne. wEm.e.ry.c-zne. mo sta _ weneryczne. skór NAPRAWA obuvv"ia na
t ,~,Y Pabianicki.ej .Z'.3. 50
.\ "'~ęcy
złotych. Bi u.ro
Łódź.
ul.
mość tel. 260-83
ner" .siprz-e<lam. Lódź. polmie z CE111tralnym <>- croplciowe 16-la, Na- ne. płciowe (zaburz.en-ia) kauczuku.
l>Osrednictwa Spókl:z'.elM. O'"OCY-KL-DKW" 2„ 0 ul. Glowa.ckiego 33, par- gr:rewaniem P·oozruikuj_e w.rot 32
291 g 8_ 9. l"lS. Piotrke>•"- Pi.otrkoW\Ska 118. .,lkleio
,_.
. „
"
ter (lewo)
1865 g pilnie.
Oferty „1979"
ir- „
n,t „Czystość" Pio•trkc-w(iron t)
1954 e;
i:;o remonc;e .so.r.ze<lJam. "AMOcu""-D
F' t,,-6-00 Bi'lliro 01rrosz.eń. Pio1r- RENTGEN prz,eświetl.'.3.- &li:a 1A
2078 g
Sita 39. telef-OUl 377-51
' - - - - - - - - - - ' ·wiadomość Piot!"kowska "'
ia b~,~ ko;v.ska
1979
·
,_,,
.,_. pieru;iow·z.i.
KRAWIEC przy.imuie po
157 t·al. 203-lO
G do sprZ€'Cl.ama. ~t~n
96
_g me
J\11au"'1
1391
B;IUR.o „Kawar" _ Le- OPONY moto•c:yklow·2 - NU
- TRIE ~.am~ •-""~·<>- dtw oobrv. w 1a.o.iomosc POKÓJ z kucihnią z ±·oląd'ka dir Ba.ran. Piotr- D'I' Jadwll:'a A..'lll'FO'RO- ora.wki. re"'eracie PiotrWIOZ
IS!kórne.
wenerycz
RH>n·ow
k w
375XHl ku:pi.ę. Brz,ozowa
~
·~~ ~,.,w_ tel 3li6 43 IZQdz: 1 y 8 10 W\'>zy;stkimi W'r'J:(O<dami w kowska 103, 12. oo<l1z.i-enk·m.wka 19. POPrz-e,-z.na
lia111dJ0~
·
al!'sz.a~, 17, _m._44
1784 ~ dam. Z.S(ierz Ohełmy . No i~l-6-2l
' 'li.
g wawz.awie za.mienie na nie
2020 fi. ne. kobiece. 15.30-1'9. of.icvna. "Oarter - Wo iul Próchnika 8
ma
CQ·az P•o a 1' .storae .1€
wa G<lY!llda. Frosta 7. C:.eooowis.ki
·
""
1857 g
2
pokoje
z
lmC'htnia
z
DZWO~
PIF.O
R.,\ZY
placoeillbu MASZYNĘ k „Ketenstyl" O".
·ele
SA..1\iOOHvD· · „S\leyer"
.
dow 1••atn_:~Uk
.•„ uje
,.. l-ądac· w n 1·-..„„
"""'~1
·
wygodami lUib n1a :row·
PIĘO (tel. 555-55) Prygospc."- ·
icmy, w e. C1Sno·wow<1 uii:;1ię. Windo RAD.llO-·a."··- ~.~"et!' -'P . , _ .~ niowe o.gum1enie u czę,...,,
•
___,,
.
Of
DO prro:l«iebior:stwa do.1 m 1 ~ ści zapasowe &przied.am. nor.zę,..,.n-e w ._,,_...,.zn. er- watna Pomoc Lekarzv
""'l'st'\va rolnie
m·ość l,6.diź,_ t,el. _206-75
"'"'>-"'
br.ze Zl'.l11;:anirowanego - - .W KLADY do !Plastiku sprz.edam. Urzed:nicza 2-3 Pl. Wolinofoi 7-16
ty ]Yis.emne „2-031" Biuro przyśle Ci na.ty{"hmia"'-t
(Wytw. M.a.~. Bui:iowlaDW I\ gOlSI
m . 13 lewa oficyna II Pie M.A""ZVM"Ę ..Si'n"'=r" "a- Og1o5reń, Piotrkow.s.ka oopowi€dni-ego specjalinych) p 0t•zukuie W'5'Pól. 1 ·ha Po:lar.stwa 2 ha kv,9ię. W-ladomość Z.1t1sr tro
147? G
"' "'",
~' ·
"'
nr 96
2031 " ..... e. Czvnn~ cala dobe.
~'=mi·a
Pn:.. PI7Jed."11ieś·:-iu. .ska 36 (culkiernia)
RAD-IO wy.•.~;.;ei· -kl:~asy binietową sprzedam UJl.
25.l.5B R. w nocy z.gu- n~ka z •~kładem gotów" '~'
·
~
bioTuO teczkę brąrowa J k1. S'fei tv p;.~emne -:'
ii';.
skórzaną z kalkula.ciami ~~01)4
Bm.r o Ogłoszen.
ła n<i_:i:;·diO~a. ae1ek:l-ryii
,S.Pr,zedam. - Młyn.areka ul.__'W_E.QQ~~Stki-e;<o
I
rę
spółdz:elni. Uczciwy· zna P :otrk{)Wl'-ka W
2004 J!
~·waJlJe (rmaisto P·ow'...a- ,
f.2.:24....J.ront II P. 14.01 G MF1BJ...E roz-ne sprz,zdam
la.i.ca prcsrony o zwrot I OBUW1E na kauczuku
tow-e. fa brY'c-zn·e) .;1;:1rz,z. STOLOWY debowy. ku- 01<la<liać moż:n.a w nie-1
,
~ WY'!1a.J:(irocWe1:J•l em
r..aprawia. o"'~wj.eża i far
clam z powoiu WV:iazdu. SA!\'.l0CH0D
o.sobowy ohnia, ta.pcz,an dwuo;::o- dz."'1° 2 l'uit".E'!J
Kiliń
U
adre.ST .iaik D:a i:>1e._czątce. huie &'Q>eejaJnv warsztat. •
'Wąbrzi2ź:ruo-. 'll!l. Dw:ir·~·'.}-1,_Fiat·'
1500 sprned.am. bo;vy do sprz-ed<w1ia. A. Skl~go 148. ~. '15 oticy:
e:v.ep1
t.
pod3.C
m1e1s~~
cd
Narutow~.cz.a
10 (w oodwa 111r 13 WYbofa1~c
Armii LiiP.owęj 2l m . ll Struga lll-21 m. i
na. · I 1Pi.fl1tlro
1931 " ·~~-..,~~~~~~~~~~~~~~~.:' b;.or1u
2ml i( I wórzu)
2067 JC
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Uarn miuuowie 0~1ieraiij ata~i mło~1ietJ

BEZ NIESPODZIANEK
w I dniu łurn:eju bokserskiego
PZB i „Trybuny Ludu"

OSLO. - Komitet orgamzacyl
ny hokejowych mistrzostw świa
ta podał do wiadomości, że NRD
wycofała
swe zgłoszenie. Tak
Pierwsa;y drzli:eń tum:ieju b-Oiks er.skiiego organ~~wanego przez
więc na liście przyszłych uczei;t
PZB wespół z reda.ko,ią „Trybu ny Ludu" nie p11z:yajósł mesll'(>ników pozostaly tylko: ZSRR, lhta.nek, a oo !;'Or.sza, roocaa.t'o.w d
p>1:u:ciomem <>k(Jlo 4. tysiące
Kanada, Szwecja, USA, CSR, widizów p.rzybylyeh do w&rSlllaW ~kj.ej hali Gwarou.
Polska, Finlandia, Norwegia.
Z przewidzian,yeh 20 pojedyn-1 większości wypadlków nie st.aJeśli z turnieju wycofają s1e
jeszcz,e dwie drużvny, przedmiot ków odibyło się tylko 18, bowiem uowili róWlllovzędnych przeciwambicji Polski - 6 miejsce - sta w wagach pólcięż.kiiej i ciężikiej nilków.
Stoo.ul!lJkowo najlep.sre walki
nie się już w 100 procentach o- zigłooło się tylko po trzech wsiągalny.
wodników. Pierwszy wn.i<>&ek stoczono w wagach mu.szej i ko
jaki
można
wyciągnąć
n.a
podst.a
guciej.
Podobał .się
zwlaszc.za
WARSZĄWA. - W uzupełnie
niu zamieszczonego wczoraj spra wie obserwacji walk, to nie- Kulesza z Geda<!l!ii, który po ży
wąt.pliwie
slab.sza,
n.iż
się
tego
wej
walce
wyptmiktowal
R<>mawozdania z ogólriopolskich zawo
dów lekkoatletycznych w hali spod'ziewano, forma młodzieży. ni'>'eylILa z Mielca i d'ziś zmierzy
AWF podajemy, iż w piątek cen Wystarczy stwierdzić, że w po .się z Kukierem, który również
ny sukces odniosła reprezentant- jedynkach z rutynowanymi mi- wykazał dlO<bre przygotowanie,
ka łódzkiego „Społem" - Zwoliil strzami mlOO:zi pięściarze w zwyciężając Milcizarka. Spośród
ska, która wygrała bieg na 500
metrów (dokladnie 485 m) w cza
sie 1,16.8, wyprzedzając Żbikow
ską.

Zwycięstwo odniósł też ło

dzianin Kozłowski z „Widzewa"
na dystansie 1000 m (940 m).
BRATYSŁAWA. Mistrz.em
Europy· w joeź<l.zie !igurowej na
1gu pierwszego roku, a obecn;e
l'Odzie ZIO\Slt.a ł w konk. mę19kich
mówi się już tylko o 5 tysiącach.
Czechosłowak Divin,
a wicemiJest to tym bardziej zaskalcują
111trziem - Fran~uz GiJetti.
ce, że Gonzales, na przykład uSYDNEY. - RewelaC"yjny dluważa,
iż Rosewall
będzie
na
godystanoow:ieo aUlStraJ.ij&ki pewno pierwszą rakietą świata.
ROSEWALL STANIAŁ.
Herb lill.liot prZ€biegl 1 milę w
3,58,7 co jest c:zwaritym wyniCzy Kramer rozstanie .~ię z AUSTRALIJSKA HEGEMONIA
kiem na świieoie.
Rosewallem? W każdym razie w
Ken Knox, australijski trener
turnieju rozgry
MELBOURNE. - Ausitralijska
wanym w Au- pływacki oświadczy!, iż kraj jep.J:ywaczika Davn Fraser u.stano· ·
l 't
l ' ' ·o
stralii, RosewaLl go powinien w ero ce zna ezc si,
wiła re.kord świata na l 1-0 jarudz·ialu nie bra!, w posiadaniu wszystkich rekordów st. do.w. w czasie 1.,02,4.
ponieważ
Krr.- d 0'w. ś t viata w sztafetach stylem
BADGASTEIN. - W przedemer uzna!,
że tmiennym.
dniu mi&treo.stw świata w konie
gra
jego
jest
TENIS PO CIEMKU
a1pe.i.skich znakomita zawodnicz
mniej efelctowka fran-c11.1.01ka Leduc dozruila na
na, niż Hoaaa .
Jeden
z amerykanskich impre
treningu złamania nogi.
W związku
;: sariów zamierza zor9anizować t.ur

z

całego

świata

PoL~

.reprezentantów

najcięż

szą prneprawę

w swej kaotegorii
mial: Walaseilt, natomia!Slt Paź
dzior i Drog<JS'J,

rozst.rzygnęli
ją korzyść.

bez

zamrzeżeń

pojedynki na swo-

Do pewnego sliop'Ilia nieoczeki
wany prze,bieg mialy pojedynki
pomiędzy „kogu!.aJ!Thi" Zawadrvkim i W<>joo°"'iiczem oraz Jędrze
jewskhn i Bra.nfokim w cieŻ!kiej.
Zawadzki, który reprezentował
Pohskę w meczu z An,gJi.ą prregral z bojowym Wojtowiczem a
Branicki podldiał sie w II rundzie Ję<lirzejewskiemu.
A oto · vrynik.i
powstałych
wallc
W kogucie.I Woźniak fWroo!aw) wygrał z Walą (Bielsk<-).
w pdórk.owcj Boc:zan~!ti (N. Huta) wy.prnnktował Wilk.a ($widnik) a Kamil'm.ki poznaniaka
Stylo. W lekkiej Paźd.zio~ zdekla&owal Grudzienia (Wroelaw),
a Hebda (Crechowicel - Budku.sa (W-w.a). W lekkopółśred
niej
Wojcieob()IW,<;:k.iemu
II
(Gdańsk)
podid.31 6ię Dutczak
(Mielec), a J. Piń,sJti (Szczecin)
wyputn.rotowal
Kunoę
(Bydg<J\SIZCZ). W półśredniej Drogosz
(Labę.dy)
ro·zgromi1 Kućrnierza
(Gliwice) a Cie.s:iel&ki ułegl LewanooW1S1kiemu (Bydgoszcz). W
lekkoo·redlllicj Czajęc.ki (N. Huta)
zwyciężył
Bact>oc..iewicza
(BydJgoozcz), a Luika.slewicz (Wro
ol.aw) - Ulmera (W-wa). W
średDitej
Walasek (W-wa) wypunkrtował WasileWlSlkiego (Zie-,
Jona Góra) a Szymaniak po dr.a
matyczn.ej waloe pokon.al Pollek
sa (Gdańsk). W półciężkiej Woj
C'lecho~k1 (Łabędy) wyipun1ktoal J,0 f , ,
;. AA·ż)
w
~ ?"':•cza ,~~. ·
W Kryn.icy rozpoozęły się
W dLZh'lJ<:J•<:Jzy.c:h . :fmalowye;h wczoraj s.arueczkowe m:istITJOwalkach sip<>tk.:iJą się (w kolei- stwa świafa. Pogo.aa nie dopin?ś~i wa.g ?d mu.sziej do ci~sała, w po·ludllie było 8 stopni
k,;eJ): Kuluc1: :- Kulesza., ~<>J- ciepJ:.a.
t<JWmz - WGzm1'.l;k, Boczarrslci Jako pierws.zie konlrurencje ro
Kam~ński
Paźd~rv.r Hebda
W<J.jcri,ooh;,wski n - J. Pińsk~ zegrano pojedynki. w jedynkach
Dir<Jg.0511: Lowa.nd1J1Wsk'.i. Oza,jęcki - ' Lukasi.eowim;,
Wa.la,„ek
- Szyi:m'Lni.ak, W<>Jci<ech-o•wski Majobiv..ak, Jędrzejewsk.i - Gu- ~a

naszych reprezentantów

,. . I

Po qrrn
na iedna brnmHe

Dwucyfrowe
zwycięstwo

hokeistów

ŁKS

Rozegrany wczoraj mecz hokejowy pruniędzy LKS a St.oaz
nią Gdań.siką
przyniósł
łodzia
nom, jak było doo prrewidzenia,
latwe ZV\'ycię'lltwo 14:2 (6:0, 7:0,
1 :2). Stoczniia okazala się nadISllaoozym ~em II-li.gowym,
który widzieliśmy w
Lo<llzi,

w waloe z UKS.
Mecz na ogól byl dość sla,by,
Zbyit wielka bow.iem byla prze
waga gospodanzy. Lod.ZJianie gra
li po prootu na jedną bramkę.
rza.pewniw>SJzy oobie w 2 pie.rwszyc:h tercjach zw)"C'Jęstwo d'wu
cyfrowe, w ostatni.ej tercji 7Jlek
cewa.żyli pr21eeiwnika li tylko to
bylo powodem, że Stoczni udallo się uzyskać 2 bramki.
Dla LKS bramki 2ldobyll: Fililpiak i lJuJSiak po 4, Szku1p 3,
Karbowt9ki., Bara'I!owski i ChodaJww\Ski po 1. Dla gości. Orubala li Michalik.
WAżNE

TELEFONY

P<>g<>t. Millcy.fne 253-33
Pogot. Ra.tunk<>we 254-44·
Straż Poża.rna
08
Kom. Miejska MO ::~-~~
Miejski Ośr. Infor.
Pryw. Pom<>c Lek.

-

Groń

W Wiśle, podiC'ZiaS narciar.sikich
mistrixi.mw Pol1SLl{i w konkurencjach klasy=nych, rozegrano
biegi męż;:::izyzn na 15 km (otwar
ty i do kombinacji) oraz kobiet
- na 10 km. W.śród męrozy1ln
triumCowal Jakubowski (46 min.)
przed Furtakiem i Kwaipieniem,
a wśród kobiet Pęksa (41,30)
prz.ed Buk<l<\VI\ i Z. Kmeptmvską.

Nieoczekiwane wyniki. przynio
punktacja do kombinacji nor
weSkiej, bowiem, nied,)'l"1)<(>nowa
ny onegidad w &k<llkaoh Groń zre
wanżowal się z nawią:ziką swym
pogromcom i w biegu zająl zele
cydowanie pierwsze miej~ce. Ostatecznie mistrzem Polski w
kombin&Ctji w1S1tal, wbrew prz.ewidywani<ll!Il, Groń prz.ed Ka.rpieJem i
Gasioenicą-Mracieln:i
kiem. Zwycięzca &koków - liry
niewdecki z,ająl piąte miejlSIOe.
sła

l

wziął pod uwagę.
SKOK, A GRUBA PODESZWA
preceden1

„„

OPERA w ~chu Teatru N.aw>eJ(o (Wieckow
sllliego 15) 3.2. g, 19
R!gol.etito"
NOWY (Wieckow.skiego
15) g 19 Kram z ll!i<>
ee.n.klimi":" 3.2• nrl.eczyn
Il.Y

JARACZA (Jaracza 27)
g, L1 •• Emilia GaJ(J~ta"
g. 15.3-0 „Złota w~eza"
(oozw. od J.at 18) ft..
19 ,.Król af.lnr:vk IV"
3.2. g, 19 •.Król Henryk IV"
(Obr
Pi~~~~~l) g, li
Parada. Pa.rnelta", Il.
"
·
19 „Cyd": 3·2• ro.eozvn
11\Y
l\'ILODEGO WIDZA (Mo
niu1S1Zk:i 4a) li(. 16 „Gdy
ni6sł l>rezenty Mik<>J,a.j święty". g'. L9 „~al
ka. }';;obiet": 3.2.
C1Z.yYllll.Y
ESTRADA SATYRYCZNA (Traugutt.a nr 1l
g, 19.15 „Ich rlowy"
3.2. g. 19.15

moe-

stworzyła

IAAF, zatwierdzając wynik chi·ii
skiej lekkoatletki Chen-FengJung jako rekord świata w skoku
wzwyż (1,77 m), uzyskany pr;zez
nią w ub. roku mi zawodach w
Pekinie. Jak podaje „L'Equipe", powszechnie wiadomo,
że
chifiska lekkoatletka
używala
podczas swojego pobytu w Europie (Moskwa, Berlin), pantofli
o grubej podeszwie. Otóż IAAF
zatwierdziła jej rekord, nie zn.dając sobie trudu zbadania szcze
gólów t zasięgnięcia dodatlww'!j
opin~ w Chi1iskim Związku Lek
koatletycznym. Podobno 11a zdję
ciach wykonanych po rekorclowym siwku widać, że relwrdzi.si
ka poslugiwala się pantoflami o
grubej podeszwie. A pantofle ta
lcie mo::na porównać do tych, w
jak.ich skakał Stiepanow, który
wciąż jeszcze cze/ca na za.twierdzenie swojego fenomenal11ega
r~kordu. 2,16 i jakof doczekać się
me moze.

Dzig od qodz. 15

ii

szym.

Mile rozczarowali reprez.entan
plasując się w c.z.ołów
ce. Po trzech ślizgach w jedyn
kach mężczym prowadzi Austriak Fros.s p!"Zl€<1 Polakami
Woj'lla.rem i Pędrakiem, a w jedynikach kobiet Polki Be~
cher, Semczysza.k i ~g<Jllliów
na.

ci Po!ISlki,

imprezy

d1a wszystkich

I

I

':ci~'. ~· 1:1~

,„,..... •

aIBCIZ

,,Sportowy
Cocta·11-Bal"

t ar te

E

.Noo

• "
ty· d z1en

mężczym i kobiet,
z tym, że
prZJE1prowa<lzono tylko po trzy
a czwarte - decydująoe
- odbędą się w dniu dzisiej-

śli;z,gi

Lodowisko whali

Gl}l/;\'JJ{f •

Ilf

Z

Wszystkich amatorów uczestnictwa w imprezie pn. „Sportowy
Coctail Bal" możemy dz;ś powia
domić o szczegółowym
progra0 W
mie tej uroczystości. Otóż irnpreza rozpocznie się 8 bm„ o
godz. 17 i na tak zwaną część oficjalną złożą się występy artyUdos'tępnianie
sttucznego
stów-amatorów
RTS Widzew
lodowiska w hali przy ul.
piosenki, skecze oraz ogloszenia
żeromslciego
dla amatorów
wyników płebiscytu „Dzienniłyżwiarstwa, spotkało się uka" na najlepszych sportowców
bieglej niedzieli z wielkim
i działaczy łódzkich w
1957 r.
aplauzem publiczności. DyW drugiej części imprezy, czy'i
rekc.ia hal'i, zachęcona tym po
na właściwym balu sportowców
wodzeniem, postano·wila dzd
i działaczy przygrywać b')dzie do
1
r6wnież udostępnić halę dla 1 tańca „Colour Combo Jazz".
zwolenniltów spo 1·tu lyżwiar- I I jeszcze dwie, stereotypow~.
skiego. Hala otwarta będzie 1ale jakże istotne, informacje: sa
clla łyżwiarzu już od godz. 15
la 'Społem przy ul. Północnej 36
aż do 19.
Innowacją będzie
będzie dobrze ogrzana a bufet możność wypożttczenia lyżeu:
obficie zaopatrzony.
na miejscu, w hali.
Przypominamy, że zaproszenia
z lodowiska jednorazowo nabywać można w sekretariaci·~
korzystać może okolo 300 lyż„Społem" oraz w redakcji „Dzicm
wiarzy.
nika Lódzkiego", ul. Piotrkow, __...,_,,_ _ _ _ _ _ _ _ _.._' ska 96, pokój 15.

OPERETKA CPiotrkow- Jl. 1..3.30. 15.30. 17.30. g,
ska 243) g. 15.30 2-0 III seria „08/15"
?l{O(IJ"/Gf
„Chcila.łaby duS7..a oo „Kapitu.la.cja" ocaz wy
. , LI
"'!IP.t1. I&
raju". g, 19.15 „Bal w
~tępy a:r~ysrt;ów
~'ł A
·~ •
o
„Sav<>y'u": 3.2. fl, 19.15 DW0R.00WE (Dwm:ooc
''.!}.h~,iała.by dusza do Kaliski) „Rozprawa". PIONIER (Frandszkań-, oo lat. 7. g, 14. 16. 18.
r..,u
„Stefek Burci.~mucha" ska 31) Film diok. g, 20,; 3.2. Film <lolk. g.
0
1e.
bohater" 11:.
klio": 3.2. n.ieczv;nny
da." g, 8. 9, 10. 11. 12,
14 16 18 20 por e;. li STUDIO (Bymrzvcka 7-9)
„ARJ,EKIN'' (Wólczań- 13. 14, 15, 16. 17. 18. „Pmygooy Guma: Pin- g, 10.30 ;( 21 flJm dok.
ska 5) 11:. 15 i 17 „o 19. ~. 21. 22
gwtlm&": 3.2, Film dok
g, 12 .. Królewn::. 1..a.bkraalll01ludkia.ćh i sler6t
g 22 K.mlrie-0 nocy"
ka". „Pif,,.1~ne dni" 2
ce Ma.rysi": 3.2. I!. 17 GDYNIA (Tuwima nc l I!. 16 'is 20
dozw. od lat .7. g. 15.
„A'Wllmtura. w ~nFilm dok. g 9 i 22 POLONIA· (Piotrkowska
17. 19: 3.2. Fi;!m dok.
kowie"
Pro;:ram d!la. nadmł~67) Film dok. it. 9.3-0
g. 21 „Prawclt!li.wy koSTUDENOKI
TFATR szyoh: „SniLegioiwy b- i 12.15. „Młyn na Pa- mec wli1elkiej wojny"
SATYR.
„PSTRAG" &Wnios/z~ ;;S~k .Burdzle" dozw. od. lat J6. dozw. od la<t 18, g, 17.
(Zach<Oldnrla 56) it. 16.3-0 C/ZYlmUC a • „ :ag:i,ew:ty
11:. 10.15. 13. 15. 17, 19.
19
i 20 „Kra..f illl3. flJi.emi"
pędr.ielelt" fl, 10. ll. 12
g. 21 nr ser:iia SO.TUSZ (Nowe 7.Jotno)
13, M, 15. 16.„ 17. „08/15" „Ka!J)itula.cda" Fillm dok. ft. 21. POr.
n 1 711
./Il
„Noc 11Yłwest.r-O<Wa oraz 'WY'slePY altY1Stów
g 11 Mli.alem. siedem
a..J .._
re
d.ozw. od lat 7. g, 18. POKOJ (Kazimieraa 6)
cÓre·k"„d.ozw. od lat 18
MUZ"'UM ARCHEOLO- 20;. 3.2. Film dok. g, Film dollc. g. 11 i ,21.30
g. 13, 15. 17. 19: 3.2.
GICZNE ETNOGRA- 9 l 22 „Noo sylwest,r>() po,r. 11:. lt2 „Dwie ner
Film dok. g, 21. „Mia
FICZNE 1(Plac Wolno- wa" g. 10, 12. 14. 18. rotki"
Kocha.nek lalem siedem córek" 20. Program dfa naidv cha.tterlev" oozw.
g 17 19
~f-ls~ . J~. 'itl:n~ mrod1S1ZY<:~: „M.~e=y od. lat i.a. I!. i3.30, 15.30 STYLOWY (Kiliń~-kiego
J;lf)clrr.elci<;, • „Sme.wWY
17.30, 19.30: 3.2. FHm
123) „Indiańskli wojm~v
M;UZEUM SZTUKI (Wię list•O-n•Ol'IZ .„„Stefek Bur dQlc. 11:. 21.30 „Ko.chanik" dm:w, od lat 12.
ckowski>Pgo ~) c:zvnne ezy.muclta. g, 16. 17.
nek lady Cha.Uerley"
g. 16. 18. 2'.0·, ~· g,
g. 10-16: 3.2. meozvn MLODA GWARDIA (Zie g, 15.30. 17.JO. 19.30
11: 3.2, „lndiianski Wiil'n.e
lona 2) Film dok. &:. 9 1 MAJA (Kilińskiego 178)
j-01W1111ik" g, 16, 18, 20
...,._.....
I 22 „żelazna ma.'lka" Film ~Klik. fi!. 21.30. g, SWIT (BaluoClki Rynek)
Ml~ &
dozw. od lat 12. 2. 10.
10.30 ~ 12 por. „DumpmyR'(ll().y l'iata :t Pata
• .._,
12. 14. 16. 18. 2-0
na królewna.". „Futro ~h-0.ua" doLJw. od Ja,t 7
BALTYK (Narutowicz.a MUZA (Pabia.ruicka 173) nunkicl<we" diozw. oo
g, 12, 14. 16. 18. 20. oor.
d ik
Poranek g 11 Sen o la.t 16. f!. 115.3'0. 17.30,
g LO i 11 K;asia i Ibi
3-0
20~ł F.,
J.m„ c d g. 19 ·od
7'.a.b81Wk.aoh;' ..
jest
19.30; 3.2. Film d.oik. ~;
kl kiotek":„ 3.2.• p.rrcylat
moilm królesbwem" 21.3•0 „Fwliro :nuX"k:<Jl\ve
g<>dy
i Pa.ta.cho1130
9l ;IDzw·
' 20 dlozw. od lat 1'2, 11:. 16. g, 15.30. L7.3-0. 19.30
na" g, 14. 16. LS, 20
7 jo
1330 ·15
IIi
osiis" g,Ifa 18. 20. F1iJm ook fi!, 22 ROMA (RzigoW\Slk.a 84\ TATRY (SienJ"iewicza40\
't l j " „
"t
3.2.
FiQm dok g, 22 Fi.Im dokium. 6!. 22
FHm dok. ft.. 13 i 22
PI u ao a oraz wYS e,Noc Jest mrum króleg 10 i Ll 30
por.
Ozterd'Z:iesty
pierwPY a.rrl:ystów: 3.2. Film ~twem" g w 18 20
MaJy bohater" dozw. szy" dozw. od lat 16.
dok. g, 19.30 •.'Pł.amcz"
· • '
"
•

~~t~~ "~~~~~ri <fi ~~1:: ii~a~„~~~ńmi~~fi~ ~2l\V:·~ł~

nnW"1l.""1~

-C~Y

A iednak

nie1e tenisowe po ciemku. Rakiety i piłki, a nawet„. zawodnicy,
m~.ią być pokry~i jaką~ f?sforyZUJącą su.bstanc.1ą t dzięki temu
dobrze widoczni„. Nie wiadomo g-ni""·~.M:.
tylko, jak będzie oświetlona siat
ka oraz linie boiska, ale zapewne pomysłowy impresario i to - - - - · - - - - - - - - - -

Niemiły

świata

S-wietna postawa

I

tym Kramer zaproponował Rosewallowi, którego kontrakt JUŻ
wygasł, podpisanie nowej umowy na niż.~zą sumę. Jak dotychczas nie ma potwierd;:enia tej
ciekawej wiadomości. Kramer na
mawiając Rosewalla do przejś
cia na zawodowstwo, gwarantował mu 10 tys. dolarów w efą-

Saneczkowe
mistrzostwa

P:afa

seria .

.(/

sportowe
w sali przy ul. Zakątnej
82, koszykarki LKS zmierzą się
z Olimp'ą (Poznań) w meczu "
mistrzostwo I ligi. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 18.
W Zgierzu hokeiści miejscowego Włókniarza gościć będą w
towarzyskim
meczu II-ligową
Stocznię (Gdańsk).
Początek me
CZU o godz. 11.
Dziś,

--------------·
odcinek po·
Następny

wiesc1 ,,Spisek przeciw
Hitlerowi" zamiescimy
w numerze wtorkowym.
........... """"'...."'.......................~

g. 1.4. 16. Hl. 2<!. ipor. g, Uwaga! Repertuar spo]J!rogr. skhd.. .Snie
rzad:rono na llOdstawie
Mst.ol!llosz": 3.2.
komunikatu Okregowe
Film di0k. li(. 15 i 22
go Za.rz.adu Kin
„Ozterdlz~esty
pierw:tszy" g. 16 · 18· 20
PALMIARNIA (Park Zró
WISLA ITuwima nr ll dliskal r-zvnn" e:odz
1
9
lO--l 8 :
16 g. 10. 12. 14. 16. 18, ZOO - CZY'nne g, 9-16
20
•
___..
WOLNOSC (PrzybySZe\>ł"
~ntek
skieito 16) Film dok. lt.
"
1
UIJćl
9 i 2.2. „08/15" I seria
2.2.
'(„Kosza.ry") dozw. od. Tuwima 19. Wólczańlat 18. g. 10. 12. 14. 16 . .ska 37. Piotrkowska 225.
18. 20
Zgierska 146. Nowotki
Wł,OKNIARZ (Próchni- 12. Wo.iska Polskie1to 56.
ka 16) Film OOk
9 Dabrowsk.iego 24-b.
.
Z a.k
• 11.. „
~ 22 " ~ i:~~g61 nio
3.2.
ozw.
· g,
·
.
.
12. 14, 16. 18. 20
Limanowskiego I! P10'!;r
ZAyHĘTA (Zgierska 26) k~~ Pi25t k La~1e?Film doku!?· !?. ~2; ~ . · or ow&Ka 07.
„TrLe.i muszkieterowie' _,d,a~~ka
N~rutoWIdozw. od lat 12. !!. cza
·
mi1 , zerwo9.30. 12. 14.30. 17. 19.30 ne.l 8. Srebrz.;i:--~ka .67
LĄCZNOSC (Józefów 43)
~ Al. K<>s.muS'lk.i 48
„Znak szczególny" - peln1 stale ~ nocne
dooz;;v. o~ lat 12. fi!, 17.
DYŻURY SZPITALI
W: „.2. nnec:z;ynine
PRZEDWIOSNIE
(Ze•
.
mmsikie.go 76) „Proszę
~~oznictwo: ~zpital
ootl.'2Jei" g 14 16 18 Khmc~;v Im. ~1me-Skło
20; 3.2. g.' !'5.3o, i.7.30 dows~e1. ul. Curi„;Sklo
19.30
~0 ';~"9kisi 1.~
Choinv i
GARNIZONOWY KLUB u a. ZPJ a Im. dr H.
·OFICERSKI rruwima :~ł~· u\v. Lagiewi;ick<l
1?,tro34) S!aś Snófuial'3ki" · 1.. k(baika) 'g l5 30' Male!fa{·
r m1e Cle.

Il,

g<ll\yY

*

=~~la~ ~o:W.

*

3.2: ~nieczvmu i~ak1:~~~~j;:ie~;.° ~~

J ?;i

Dvzuru

J:· .

l

wa" g 17 30. 19'3o dozw .od kt' 18: 3 2
„
k . .
..
searllW .z.ar;;_', D'ęte
.,.. "'

2.2.

l.:hirurgła: Szpital Im.
N. Barlickiego, ul. Koocińskiego 22
Interna: Sz1>1tal tm.
fr . Słerynga, ul. Stermga -

S1

'<lszeód.

n~p1ul :?;Z;v~~~c~r~ag

.B 1'
.
. .
a utv - Szo1tal Im.
M~<ll.:!rowlcza. ul. Krzenueruecka 5 - Polesie.

1

Kooc1ńsk:iego 22.
Okulistyka: Szoi~l tm.
dr Jonschera. M1l!onowa 14

3.2.
Chirurgia,'
Klin:ika
Chirurg„ ul. Wigury 19
Intern.a:. Szpital Im.
I".·, B~rl1ck1e1to. ul. KoPemskiego 22. III Khn.
. Larvng<>l<>e?a:. Szoital
am. N. Barlickńego, ul,
KOJJ<c:if1.s.kiego 22
Okulistyka: Szpital tm.
N., B;;t·rlick;<'!.ito. ul. Kopcinsk.ief!o 22

DYŻURY PORAD1'-Y
2.2.
W g<>dzłnach od 14 do
18 czynne sa nastepujace ))()radnic lekarskie:
Piotrkowska 102 - dla
dzielnicv .Sró<lmieście. d~
rośli i dzieci oraz dzieci
z Polesia i Widzewa,
Piotrkowska 67 ~la doros.J:vch z Polesia. La!(iew.ni<;ka 36 - do~-0śli
1 dz1ec1 z Balut. P1o~rko_wska 269 - dorośli. i
dz1ec61 z Rdud~·1· ~~cl
cza
orosi 1 zie
z Choien. Zuli Pacan"wskiei 13 - dorośli i dzie
ci ze Staromie.ickiej.
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