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Zbiorcze dane Centralnej Komisji Wyborczej
o wynikach wyborów do rad narodowych

WABBZAWA (IPAf'?. ~
Na podstawie obwieszazeń terybc>ri.a.lJnycil
komisji
wyborozyoh Cenlbraln.a. Komisja Wyborcza podaje następujące wyroki. wyborów do rad narod~
wych,
Dnia 2 lutego 1958 r. 00.b~y
się w cał'ym kraju
wybory do
:rad rui.rodowych W1Szy19t.h."ich stop
ni, tj do 5 rad IWlll."OOOwyoh w
miasta.eh wyłącz.onych rz woje\Vództw (Warszaw.a, Lód!i, Kraków, Po.71113ń, Wrocław), 17 w<>
jswód:ikrich rad JllMIOdowych, 322
powj,a.t>e>wych rad nalr.odie>·wych,
'135 mlejsk.foh rad na:ood()!Wych,
44 drnie·Lntioowyoh rad nall"Od„
133 rad naro1bwy<ih osiedli i
8.339 g>.romiacbkii.ch rad n!llJ'l().00· wYCh. (W obwooach utworronych w
alvręgaah przemysło
wych g!ooowanie odibyllo się rów
meż dnia 31 stycz:nia i 1 lUJtergo.)

Narusz enie
wolności
żeglugi morskiej
Dnriia 3 lUJtego br. statek polski „Wista" udający się z Gibral
taru do Casabla.niki :rosbał zatrzymany oo. Atlamityk'U pr,,,ez
jednootki fralilJC'UlS<k;jej Ma!t'yn118.fki Wojerunej, przy czym, mimo
protestów ka.piita;n.a
„ Wisly",
oficer i czterech marynarzy
przejrzeli dokume.n.t y i ładow
nie polsmi.ego statlru. StaJtek
„Wisła"
plynął próimy
udając
się po ładunek fosfa~ów do Ma=ka po wy!adowaaiiiu w Genui
tra.nsportu węgla.
Ambasador
PRL w Pa.ryżu,
Staruislaw
Gajew.ski,
zlożyl
prote.st u rządu frain.cusalJiego w
związku z tym narusz,eniem wol
nocci żeglugi mor.skiej.

W spis:aah wyborców, obejmuWl'>zy\SltJklch uprawnionycil do głO\OOwania, zamieszc.w
oo 18.116.428 056b.
Sipisy wyborców były wylożo
ne do publioznego wglądiu przez
23 dnii.:
prawidłowość
spisów
~rawd:zdlo
14.844.300 osób, tj.
81,94 proc. wyiborców..
Dla przepirowadzerna wyb<>rów do rad JWiodowyoh 1JiO'SZ'CZ€
gó!nych
stQ\Pni
utl\\'ł.Ml'IL'OD.O
30.736 okręgów wYbOircrzych, w
tej liczibie 29.711 okll"ęgów teryt0iri2Jnych i 1.025 Okiręgów przemysla1wych.
Wybo.r y 2J0Staly przeprowad:ro
ne -prz€Z organa l!ij>O<l:eczne: -terytOlr'ialne i obwodowe komisje
wyborcze. W skład 1.123 teryto~
r:i·alnych (wojewódzkich, p.ow.iatowych, miejslkich i dz1ełm.'ioo
wych) <maa 17.094 obwiodowych
!d()lmfaji
wybD!l'czyeh
weszło
l39.573 obyW1111teli.
Przy UJStalaniu wyników glosowania w ob'wod.aah i wyników wyborów w okręgach wyborczych byli obecni mężowie
zau.ta:nia, wy.znacreni przez organizacje, które 21g1Kl\Sliły l:h~ty
kanJdydatów.
Na ogó~ną liczibę:
2.140 ma;ndait6w do rad n.arooowyoh w mia&taah '\vyłączo
nych z województw oraz wojewoozkiah rad n.al"OCLowyoh, ka.ndyd&wało 3.090 <ll!!Ób.
17.570 mamdat6w dJo powiatowych rad narodlQWYah, kiwndyoowa.ł<> 25.057 01S6b.
23.638 ma.ndatów do miejskich
rad narodowych, kandydowało
34.586 osób.
jących

\

%.700 mandaitów do dzielnicowych rad narodowyah, kwndydo
wallo 3.914 ooób.
158.957 mand.a.iów oo gromad!z
kioh rad narodov;ych i rad narodowych osiedlli, k.a.ndydowaIo 224.239 o.sób.
W wyborach oo rad n.aoodowych. w miastacll wyłączonJ'.ch
z WOJewód17ltw oraz do WOJewód2lkich rnd n.arodiowyoh liczba osób UiprawniQl11yoh do gl<JiSj()
wania W}'llllOOiła 18.116.428 ooób.

W

wyborach

W7.ięlo

15.521.890 osób, ozyli 85,68 proc.

wyborców. Glosów ważnych od
dano lfi.47l.85J, liczba g1oisów
wynosi 49.035.
Na
listy Frontu Jedności Narodu od
d.aTIJo 14.997.001 glooów, czyli
96.92 proc. ważm.ych głosów.
Dalsze opublikowane da.ne do
tyczą wyników wyborów do powiatowych, miejskich, dzi-elnico
wych, gromadzkioh rad narod.owycli oraz d'O RN ooied!li.
nieważnycli

----~----------------------

Rząd
z
••

ręb,.,,ka.

Okręg

wyborczy rur 14: B. Malinowski. .Tallli:na B.iegańs•k,a, M. Przybyła, F. K<>walsk.i, I. Gajewski.
Okręg wy'hocezy nr 15: J. L-Orem5, Z. Tomalak, K. Leondeni, Ewa Brok-Brzeska, I. Szczegielnfalk.
Okrę_g wyborczy nr 16.
S. MjiS'Z=k, L. Borowski,
S. Kolasa J. Kluczyński, P. Kmvalczyk. J. H.vkawy.
O~<ręg- ~ybore.zy nr 17: H. Wachm~rlcz, S. Korp•ertmuki·,
G. P-0moT1S1ki, W. Lipf..ński, Irena S1pow:iC>7..
Ok.ręg wyborczy nr 18: W. Pio1rmvslti, J. Szc1Lepańslti,
A. RP.dzimińskii·, Irena Lass.
Okręg wybol!'czy nr 19: S. No.w a:k , R. Luczalk. F. Spo-

KRL-D proponuje

wycofan ie obcych

woisk

obu części Korei
przeprowadzen!e wolnych wyborów

PEKIN (PAP) - Jak donoszą
Phenianu, w
środę
rząJ
KRL-D uchwalił doniosłą deklarację, w której po stwierdzeniu
napiętej sytuacji wynikającej z

z

W końcu lutego
- ziazd ZMW

AUtOS kUtery ~:~~:h wwy~=

z Katowic

na.ły
prototyp
auto - skutera
projektu inż. J.

P~bylskJiego,

A u to

skut-er
przecbod?.li teraz
próby terenowe
(m.:i, ,już na. licz
ni.kach
ponad

o:~r ę g WY"boir·C'ZY nr 20: S. Orfo.wski!..

ókrę,g wybo~·czy nrr 21: S. Woźn~.ea.
Okręg wyborczy 11r 22: Helena Ckh-0c.ka,

Równoczesne wycojal;lie z Korei
wojsk
ameryka1iskich i
wszystkich innych wojsk obcych lqcznie z chiń.s ldmi ochotni/mm.i lttdowymi. Państwa, które wysłały swoje wojska do

Okręg
o;~ręg
Okręg
Okręg
Ok!ręg

wyborczy
wyborcey
wyhm·azy
wybm,::zy
wyhorcq
O'kre" wyborozy

zw~za~~~~ ~m;~~~ą :gsr;,~

darczą i kulturalną między pólnocą I południem oraz ze sprawą wyborów ogólnokoreańskich
w najbliższym czasie powinny
BONN (PAP). - W rozmowie się odbyć rozmowy między KJz pr.2led.stawjai.e1em dzieamLka reą północną i południową Ila
„Stuttgarter Zebtung" przewod- podstawie równouprawnieni a.
niczący Bur..desta,gu :z;achodrrrioRząd KRL-D dokonał już reni~m.!ec.k;ego, dr Gerstenmaier, d)lkej i
sił zbrojnych
o 80 tys.
wys:unal propozycje, aby jednym rudzi i uważa. że w nRibliższym
z punktów 1J'(J'rząd!ku d~.ennegol czasie siły zbrojne Korei połkonferencji
na
najwyż.szym nocnej i Korei południowej poszczeblu była 1'l!p.rawa traik-taltu winny być maksymalnie zmniejpokojowego z Niemoamń.
szone.

oc 23: Jan1iilla Luoza.k.
nr 24: E. Kl'iger.

nr 2.5: Wa.claw'3. Pahewiciz.
nr 26: J. R. Slnva.rek.
m: 27: S. Du.niiak.
oc 28: l\fa;rfa T-O®ta..
Okręg WY'bo>r>c>zy nr 29: l\ficha.&a T.a.t.a.Tlkówn.a..,,."'1aJkowska, Z. Buba.s.
Okręg wyoorcŻy nr 30: K. Bwsa.
Okiręg wyborDzy nr 31: T. Wirowski, C. Sylcula.
Okręg wyl:>ocazy nr 32: W. Ordon.
Okręg wybołrc-:z.y nr 33: T. Fra.s7AiZaik.
Ok!""ę!? wybore?.y nr 34: S. K-ozłoV\'Slri.
Okręg wybo!rcz;y in.r 35: M. Wi~l:owski.
..__ _ _ ...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _____ _

Korei, powinny możliwie najszybciej powziąć odpowiednie
kroki w celu natychmiastowego
wycofania swych wojsk.
Po wycofani11 wszystkich obZa 3 tygodiruie rOJZpoc.znie w cych wojsk z Korei polttdnioWarszawie obrady I kra}OwY we.i i północnej powinny się odzj.aul. Związku Młod:zlieży Wiej- być w ustalonym. terminię ogólskii:ej. Odbędzie się Oi!1. w dndach nokoreańskie wolne wybory.
Wybory pod
te mogą być przeproorganu
?.6, 27, 28 bm„ a weźmie w nim wadzone
ud;zial okolo 1.700 delegatów po
składającego
się
z
przedstawiohodzącyclJ w więks.zio6ai. bezpocieli krajów
neutralnych.
W
śre<ln;io z kól wiej.sikicll.
Ponad 74yisdęczną i=ę cz.łon czasie wyborów powinny być za··
ków 2lMW z woj. łódzkiego re- pewnione demokratyczne prawa
narodu, nieskrępowana działalprezentować będzie na zjeździe
ność wszystkich partii politycz91 wybr.a.nych już delega.tów,
nych i organizacji społecznych.
całkowita wolność słowa,
prasy
i zebrań.

Propoz ycja

l

ciń.<:ki.

dozbrajania Korei południowej

rząd ten proponuje:

kontrolą

Za.klad;y WytwóNlZ'e
Urz.ąd-.zeń !!lygnalirM-

Łodzi

Na 166 kandydatów <lo Rady NaTOdowej m. Lodizi wybmi!l•O H-0 radnych, a mi<mow ~ai e:
Okręg wybo rczy n~· 1:
R. K-OJa,n;yńsllcl, Z. Wale"M.k,
B. WHkowslci, S. Celejmvsld, S. Trzciński, Aleksandlra.
Domaga I.a.
Okręg W}"bor<tty nr 2:
J. Wr6blewski, K. Gromek,
S. S-z.pinger, E. Bugajski. A. Rob.ak.
Okręg wyborcey rur 3:
E. Wróblewski, J. lUędryk,
z. Albrecht, T. Stolarek, Z. Doruchowski.
Okręg wyoorczy nr 4: H. Rej,nillaJI:, Zofia Bart.nfo'.ka.,
J. Cha.helski. z-0,fia. Zairórs'k.a. E. D&brzelewslki.
Okręg wyborczy nr 5: T. Miikuś, L. Wioozi>rek, C. DubHa.s, T. S7.Jęg,
Okręg- wyoorczy nr 6:
Leokadia Ku.s.a, 1\1. Koriyk,
J. Szumski, Leo.k.aodJ,a, R7!eiJ1kowska.
Okiręg wyb-0:-czy nr 7: Z. Kaźmiercza.k, A. Lab-entowfoz, S. Antcz.aik, z. Ma.fuszewskl, C. Sadowski.
Okręg wvborrczy J1Jl' 8:
R. Kuźmfoltli, H. Ifoplewj.cz,
E. l\farfan Wroblewski,
P. TagowSk:i, A. Zakrrzewski,
J. Siejka,
Okręg wybm'crzy nr 9: C. Szczepa.nfa!k, S. Starntaszek,
Zofi·a. Ciesiels:ka, M. Amersk'i, C, Ja.worsik.i, J. Swit1mia.k .
Okręg wyborczy nr 10:
L. Niteeld, S. Jusizc-zyk,
J. l\.licrn-ik, L. Dyment, Francis.21ka l{ie~;ka .
Okręp; wyborczy nil' 11:
E. Ajnenilciel, G. Górt>Owsild,
Ja.n.ina świech, L. Gmuolrick,i.
Okręg wyb-O·rczv nr 12: E. KaźmielW..adl:, Wanda Mec,
L Król, M. Woźn•iak<>wsld.
Okręg wybmci;y nr 13: J . .Tablkie-w:ic-z:. S. Ge>lębiewr,!!;i.
Elemmra Swiderek, Cze.stawa M<>ni!kowska, Regi.n.a P-0-

fn
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kom·1teł

organ·1zacy"1ny

Towarzystwa Popierania Budowy

ł

•

Szkół

WARSZAWA (PAP) _

60 tys.
li na ujęde w ramy organiza~zb szkolnych należaloby wybu- cyjne
szerokiego .s.połecZJnE:·gO
doi;vać w mda&taoh ~ wsiiach dl) ruc-hu na rzecz budowy szkól,
1965 roh"ll, by ttSlttJląc o~ny k~ jaki !XY.'Mija się w cal.e j Po l.sce.
t.llstrofal!lly brak
700 km) i cu.P'00".1'1es7'~n Swriadczy o tym
choćbv
fakt
szko1«:1yoh przy zalozeruu,. ;~e co i.<.tnienoia okolo tysiąca lokalnych
ka na zatwierroaz.nne rozpoczynać będzlie 11au komitetów budo0<wy szkól .<.amvdzen.ie p.rz.ez Ra
k<! dalszyah 300 tys. dzieci. N3- r2'Ju.tn;'e oow.o.tałyc>h araz fakt bu
dę Mot<>1-:y7,a.cyj.
tomia&t do końca planu 5-J.etmie dowy 954 izb 1-ekcyjnych w roku
ną do sery,jnej
go przeWli<luje się wybudowanie ubiegłym z subwencji spol~rz
prooukc.it
Auol·.
16 tys. nov.ryoh izb. Już w nyoh. Ponadto w 5 woj.ewództo-skuter pe>siatei chwili 17 tys. izb wymaga i1·va.ch istn>ieia fundusz.e b 1J<lo-"'·dać będzie siljak najszyb.sre.i wymiia.ny na no nidwa sukoinego gromadz.-c:'!l-c z
n.ik o m<>ey 14
'Ne lokale o od!)()Wied.'1.ich wa- µu.datków pobieranych c-d k o-n„
KM.
Sz;ybkość
runkach do nauki.
- do 70 km na
sumentów alk0<holu1
ir-0-:lz.
Mieści
Fakty t,e przyt00Zi01nc na kO!!lfedwie dorosłe orencii. która od.była się 5 bm.
~by
wrarz
z
w Warszarwńe. Uoz.es,tndcy konfe..
ba.gażem.
Na
remcji zwolanej
z inicjatywy
z.iljęruu :
aut oZw.ią.:ziku
Nauczycrie1sitiwa Polskuter
wyjeżskiego
st"..-ierdzająo j.OOnomyślKAIR (PAP). W środę pre- wadzenie plehilscytu w sprawje n ie. że sprawą
dża. na próbną
budOIWlidctwa
zydoent Nasiser J)<!'Ziedstawił w unii oraz wyboru prezydenita szlroilnego zaJ:nteres.o<wać traeba
jaJZdę.
parlamencie
e.gi>pS!kim
wytyćzne
Zjednoczon.€1
Repu:bli.lci
Arab- całe społeczeństwo, P<iwołali ko
CAF
proj€iktu tymc.uaOO'Vl'ei k.onstytu- skiej na 21 lutego br.
W
fot. Tyrnińl;ki cji
Zje<lnl()Czonej
Republild.
KAIR (.PAP). _ Po wy.wuoha- mitet organizacyjny T<>w.arzystwa
A.rabskiej, która ma obo•w:iązy- niu prz.emówien.ia prezydenta Popierania Budowy Szkól. Ce ·
wać w 6-miel'>ięcznym okresie Kuatli o zasadach tymczwoowej Iem towarzystwa , które powin- Śnieżnej
111111111111111
przejściowym.
Jrornsitytucji Z,j.edlnocwnej Repu- no poisiiadać uprnwniien>ia stowa~·
Na&s.e'!' stwierd.zil, że w ()k:re- bli'ki Arabskiej
parlament sy- rzy~:nia wyższej użvteczności
Groźną przygodę pod zwałami
1~1 ~
.~:e przej&ciowym władza ustawo ryjslti ratyfikmval jednomyślnie ;:>ubUczmej będ.zile gromadize:n.:e śniegu przeżył w Karkonoszai:i1
dawcw.
będzie znajdowala s.ię w proklamowanie
••e~~· ~~H~~~ ..
unii syiryjsko- fum.diuszów na ccle bu<lowTIJictwa 33-letni inżynier Henry,11: Okrurękach nowego
Zgromad.2lenia ee:i~.,.,,.ie.i· .
~;;!mlneg-o, goopodairowaruie nimi, sko z Warszawy.
TRYPOLIS. W środę nr.,."b.vł
···rreciwstawdali
się polityoe ato
""a
" ~,
"
· · l· ll\.vvl'dynowanje
•-~
Narodowego, którego członko- - Prezyd•ent
Ol'r'1sko
,v-az
Syrii Kuatli wyru- pop1erarne
' •
'
z gr upą narc'a
1 do stoli.cy Li.bili - TrypoliiSJU z mowei rządu bońslciego.
wie =taną wyznaczeni dekre- nął k.an.d.yd.atu~ę Nassera na w.s.zelkLe.i Jndcjatywy
spoleCIZllwj rzy schodzi! w dól zlebem nad
oficjalną wizytą prezy<leint Tu·.:-KAIR. 19 ooób zmarlo, a około tern pt'€Z"'" eruta
re:nubliki.
Co
prezydenta
z;ednoczoneJ·
R""'uw
tym
z~sie.
Małym Stawem kolo schroniska
•. Bayar
CJl
•'ę w bar·dzo 01·.ęz· ,..
"
~,..
·
-~OO z:na.1·du.1·e ~·
> •
najmniej ,~
nowego
1
z,gro- bliki Arabskiej.
Pow&taniie towarzystwa pozwo " Samotn·a"
po.ozonym
SZTOKHOLM. Rząd siiwedZh kim stalllie po zaitru.aiJu się chle·· madzenia polowa
na wy
7.IOStanie wybr.am.a
sokości 1.400 m npm.
W polozwięk.szył poda.tek od w.i.el.u ar· bem. w jrone.i z dzJi.elllJJic Kirirr'u. spośród
orlon.ków
obecnych
wie stoku porwała go lecąca ze
tykulów konsumpcyjnyah m . i.n. Naj• wdęoe.i
o:fdar
zanotowano par1ame-.lltów syryjskiego i e·gip
szczytu laVl.ina, tzw. deska śnież
p.apierosów. oulliI'U, aJJwholu
i wśród dz.iecd.. Poliic.ia prowadz:. skiego.
na . Okrusko nie stracił jednak
oen.zyny. FUilldUS>ze uzy.sikane w ~le<lztwo w spraWlie p·rzymymy
Zjednoczona Reipublii..ka Arabzimnej
krwi. Zdolal mianowiten sposób rząd wykorzysta na zatrucna się lu<lnośc~ chl€bem.
ska będzie się skladała z dw6ch
)
cie odpiąć jedną nartę i tak popokrycie dodatkowych wydatkóN SOWY JORK. W Staniach Zjed- prowincji: prowjnqja E:g4pt i
S
0-argen
lyn~
ruszać kijami, że zasypany w kii.
w WY\'l!O'k-O·ści 390 mill!i<J<11ów ko- nocz.o>ny·ch pr2.y.~tąpi01110 do bu<lo prowjn-cja Sy.ria. Każda z nkh
ka sekund potem drugą lawiną,
ron, przewi<lziainych na prog;ram wy ptl·erwszego Jotni Jmwca o na będzJe miała radę wydconawczą,
WARSZAWA (PAP).
WJ
możliwości i p.otrzeb obu kro- I zdołał utrzymać grot kijka na p:i
obronv kraju.
pędz:e atomowym. Na lotniskow której
przewodniczący będzie dnuu 5 bm. wioepreoo.s Rady jów
Podnie.~:::Ono rÓWThież oplaty :za cu zostand·e zadlns.(a•l owanych :J mianowany przez głowę przy- Mii!ll'strów - Piotr Jaros:z,e1wkz m:.anyw :nakresie wzajemnej wy wierzchni śmegu. To go uratotowarowej pa.zwala przy- wało.
wżycii.e eineirgili ele.kfa-yc.2lnej.
rea},torów abomo•wych.
szlego państwa. ·
pr:z.yjąl
bawiącie~o w
Pols•C>e pus.7ĄJzać, . że czlo!l1lkOJw3e mrisji 1
I Na~ychmiastowa akcja ratoPRAGA. W środę roz;poczęla
TOKIO. Oświadczen~e byłego
Podjęte
będą kroki celem pr.Zl'.wod„'!,i.c•ząreg<? a1,ge:n1ty_fu;.·k iej argentyńskiej,
reprezentujący wmkow sude~iego GOPR :-- ~
6i'ę tu lmn.forem.cja
przedstaw'- prEzydenta USA, Trurmma, ·~e sformuiowania sitałej konstytu- m :sJL handloweJ. w :cem !:n'.sitra szereg
o~garn!zaicji
go,s.pooar- callła go od mechyl.meJ śm1erc1.
cieli k.ra.jów .socjaUstyczinych po ..:nr.ie m:ial żadnych
wyr::utó;y cji
Zjedn.oczxm.ej
Republik.i pnemysiłu i handlu
Rau.I.a czych, p.odpisizą podcizas obec1:ie Po 10 minutach zdola;io odkopać
~więoo!lla
prohlemom u~ple- sumdeniia", !\dY dal rozkaz zrziu - Ar.:ibski€j.
Aug·u~.ti nia O!JJdae;s:a.
go pciby•t u w Po1&c.e t~ansakcje. 3-me~ro~ą .warstwę sn1egu. oraz
c.reń spol.oozmych.
c:enia na Hiroszimę
JiErwszej
Naisser za.powiedział J)<r:'Je!Pr<>WARSZAWA (PAP). - 5 bm. hanrllowe z nas.7:ymi Ce'll!tral.arni "'-'Ydooyc meprzyto~nn ego 1 poKonf.erem.cja pot.rwa 6 dllJi..
bomby atomowej, wYWołalo w
ro.zpoozęly się rozmowy m!ęd-zy - ko1n1trakty 2l:HÓ\1\1111•0 ek&p.Ol!'l•O· t~rbowai::ego _nar ciarz:>. P<;> zaBONN. Byly deputowam.v do ,lapcmdi wdelkiie o1:mrz,eni€. Rze5
przed.stawicielarrni na.s.ziego ha.n- we jak i importowe.
'?sowamu
srod·
Bundestagu z ramjen:ia KPD cz.niik 21wli.azku of:i.ar bomby a.to1.'°":'• Okruskęmezbędny~h
dl'U za1g!'lallll'.c:zinego a iprzebyw.aZainit eresowania
impor>towe
przywrocono do
CKomunistya:ma Partia Nriemiec) mo·.ve.i nawał wy,pow:ie<lż Trującą od 4 bm. w War.s1zaw;e gośd argentyńsk::dt skupiają się zy~a. .
któ .
b ś~
Walter FJsch został we wtoI'ek m.ana pc.·tworną.
argentyńską mi.sją hmdlową._W glównie na. sprzęc!e in.wes•iycyj si!a a~T.;~l~
r:;_=fr~ ospo~~~~
aresztowany w V'lu._ro>ertalu.
7
Trunn.a:n przema.wia! w teleiwirozJruowach, w kióry·ch wz1elt :nym, m. m. n,3. urzą·dzernia•Lih /w-na została
. d
d b .
•7•·~rw'~'e na·"·h p·P w ,..,.,.o . ••
A re.,.uvu
·'-"· ·eię • zr~""""'v·g
l pr;:ieds1~aw10.e
""'~.
~..._ •O
„ . : Ie <be„e.~u
...~- :;:.r• w Ul b"1e1g'l ą 111~z.1
7 1"' ':'I
_..11
k opa In'H:1t\~a
~ =· · „ crj
u
pra'\"J
opo o nie
1.Ld·m'
~ca
uLll.
wę„ owe 0c 0. P. odcięciem
mokrego
śniegu przez
sie zakrojo.nej na siieroką skalę n0wa1I11i·e z użyaia ~d bomby by- , ~OSK\~,'.<\ (PA~). - Do go-. na.szys-h . cerM:al hamdlowy7n_.
Po_l_skę mt:reSltJą_ p:-z~~ w..oe.~- trawersującą wyżej zleb drugą
akcji polic.i·i poJitycznej
Nde- loby ncmswsem --· powti„edz:iał az.l!l:y 4__ i..~o, ~n.a 6 bl'.1. drugi pr:z;ewocL~czyl z,e l"lhromy polis~ .eJ I stk·_m art_y kuly p . odukqt
rol.n•- grupę narciarzy, lub drganiami
mkc zacllodniioh.
skierov.ranej on - i usiłował tłumam:yć. swój r:idz1eck.1 .;ztu~zny . k.~Hęzyc o;>- WJ.aem~ms.ter handlu wg:rarncz-1 czeJ, m. Tn. skóry
rura<we, we!- powietrza wywołanymi przez k~r
nrzeciwiko orgam:Lz.acjom postę- r()zkaz względami etrnitieg.~CIZlr.ty- lmn.al 1350 ob.iegow dio•oko,a nego -;:- Fra1nc'.s!Zek Moclrzew.,1ki.
na, czas.a~ we1ni.ama '.iit_p.
żace w tvm czasie nad koili
oowym i ich czl:oll!lrom. którzy mi
' Z; emi.
• Już p:erw.s.ze Sikon.irorubo'Wamie
.Małego Stawu dwa samolo~y.

Gersten maiera

I

Nasser kandydatem na prezydenta

Zimna krew

Zjednoczonej Republiki Arabskiej

. narciarza
.

uratowała

,
od sm11e1•e1

zwałach lawiny

'

1·

.1.„,„.

0

Rokowani· a handl owe
po

k

, k ie

0

I

1350 obi•ego'w
spufn'rka

I

I

·~:.;;t:;~

~·„·mtJiłfa4111•1P11
- !1!!!11 „Vanguard" zawiódł po raz drugi

Problem równowagi rynkowej w 1958 r.
dyskutowany w sejmowej komisji

~Próba wystrzelenia w USA

Podaż :;~::i ::.,,h -wystarczająca ::~ra= ~~~~~~~„~~~!~~!~ ~~!~~!'
6

Braki"

3 bm. Sejmowa KomiiSja Pla-1 pr-oc„ oo przy bardzo Gtaibym za
nu Gos pooda!'ICiiego, Bud!żetu i Fi- opatrzeniu ryl!liku jest takie nie
rumsów ornawfała zagadirl'i.€111!ia wystarczające.
równowagi ryinilrowej w tym roZaapatrtz.en:ie w cuki€r wzroku.
snąć ma o 5,2 proc., a więc f;ll-0
Mówiąc o podaży towarów na życie ina głowę ludiooś<:i wynie
ry;nek w br. poo. K. lJulbieński sie w br. a.ż 29 kg. Sipo.życie na
pr:J<dkreślil, że praw.ie 46 proc. poj&w allrohol.owyoh IPOWiinno
będą stanowily a.ntykuJ:y fltPO- spaść co najmniej o 4 proc.
żywcze, a ponad 54 proc. arty- żyPodsumowując
.anaJizę pooakuly przemysłowe.
artykułów spożywc.zyoeh nia
Obo ni€'które daine, dotyczące rynek, J>Ol'l. Lubieńskl stwi€'!1dmil,
_ _.__
. . .
.
l
d ""'L<lW
poszozeg óln·-" a.......,,,_.
•J"-'" - :Ze powaZill1e:JISZe 2i1m.any na {Qlów rynkowych:
rzyść wystąp.ią w dziale tluszMięsa i prz,ebwor&w mię.s:n~h czów; wzmocnione też będlzie
ma być więcej o 4,5 IPfl'IOC. tniiż zaopatrzelilie ryuliku w te a:rtyW roku ubiegłym. Mimo, że w kuly, którymi rynek jest względ
1957 r. w stosunku do 1956 r. nie dobrize nasyoony. Naitam.iast
~ >'V'ZI"IOISt ten wyniósł 21 proc. w.0ipatr.zienie w te wyroby, któ,_ mmna ocize<klwać, że ;pod.aż ryoh na c:>igól b:r.a!k!t.1.je na rymil m
tycti artykułów w br. będ2.de na nie ' będzie jes:roze w pełmii wyogól wystarczająoea.
stareziają'OO.
'-"-<-- p:rcre.
Podaż thli.s:zcz Ów rw:lerzęcycli
WziI'IOISlt dostaw art Y'"'Uiivw
' · ·~" m.a. wzrooną ć o mys«>wy.·uu
'
·-'- n.a ryn.e.k b""-'
i roślinnJ~·
"'-'"".e me
""·-·
L6.5 proc., za,:zm.aczyĆ tr2leba jed zbyt duey. N ·p. """"'·"
Y""""rz ·u"""nnn
we1'
11
h
ta
.na.k, że pod.aż masła. - zigoonie nianylQ
.
wz,ras o , 'P'J.'OC„ ba~....
bz potr:zJeibami rynku - o b n:i.ż.a Wełmanyoh o 2, 6 ipooc., j .....twa
·-'- ·"'··
-·- •nyoh o 2,9 proc.
się o 1,4 proc.,
111.art;omla„,
"'"""""
~~~"
oz.ów zwier""<'-J''"" wzirasta o
Nleco lepsza, lecz ~ nie
28,3 proc., a marig.airyiny o 4-0 z.adowalająea j~ sytuacja. w do
proc.
stawaoh ol:>U'W;ia. którego podaż
Jaj będlzie n.a rynkJU 'Wi~j o planowana OO!lltralm.ie ma. wy'7,5 pl"OC. Taki w2lI'Ol.Slt IJJależy u- nieść 30 mln ipar. Wzr~ w sto1zn.ać za wy.sxx:;e nie wy1;tarcz;a,ją sunku di<> 195~ r_. ~1 5,3 POOC?:
cy WIOOOc niepełnego zaqpatrze- Po
uw.zglęcl'l1Jen1U
prodiuk.~J1
nia ryn'ku w ten artykui, oo wy- pr~myslu
terenowie•goJ . k!tora
raża się ISibałym i znacznym taJcre wzrasta - \W!kazmk <!laT
wzrostem cen. Siprawa zwięlk.sz.a !ości d-01staw obuwtLa podinoo.i się
·- ' •
•
••
•
.• 1.
63
ma dJo.,,...,.w
Jaj
s ....noOW'l w1ęo pio- ul() ' pI'IOC.
ważny problem.
Wyrob:(
przemysłu buidio':"Y
S\p.rzedia..ż ryb i prretwieirów maszyn i metalowego, a w.tec
rybnych ma wwoonąć o 9,2 n;p, sanW>Ch<lldy, rno.tocykile., tele-

„.....

. .

Statek ,,Elbląg" ]UZ w kraju
w~

3 bm.

oo

lJ'0!1'fiu

Gdyni
wiec
Liniii
n.ych

w
mot«<r

P<llBilcich

Oceand.C'z·
„Elbłą.g",
25 sb' CIL•

który
11.i.a. br. podczas
bardw
gę.stej
mgly
zderzył
się
w Kana.le
Kilofu!:k;im

ze

statkiem brytyjskim - t.a.nikow
cem „Hyr.lat'.
W porcie Halten.au zabe7Jpiie•
cwno
kadłub
sl.atl.ru,
a.by
mógł

J)OW'l"ÓciĆ

n.a

z

lańcuoh

lroll\vi<l'my

kotwlieą i
pogięty
pokład
manewrowy,

gó111Y
Po '\vyladun'ku towairu sita.tek
2'J{)Stlliniie· pod.dan,,v remontowt
Na zdjęciu: M/S ,.Elbląg"
przy nabl".lleżu po1slkim w

•

L łfl.lfl.UJizja

p-oreie

CAF -

~ńskim.

rot, UklejewSkl!

CZWARTEK. G LUTEGO
15.1-0 Muzyka ludowa Maroka. 1:5.W D1a. dlzieci auld. slow.muz. pt. „~iewamy pii.ooellliki i
sluch.amy muzyki". 16.05 CL)
Ko.noert ro21rywkowy w wyk.
0t.1k.iestry LRP'R IP· d. Henry>ka
DebilCh.a„ A.nd!r.zej Hi.olski - ba
ryton. l5.50 „Dzieako ma cho-re zatoki" pog. <lir lVIa.rii Gńra
ló<N-ny. 17.02 (L) ,,Nie p.ali &i.ę"
il'aP· J. S.lrotrul.ak.iego.
17 .15
(L) Muzyka I'IO'Ziyw.k.owa. 17.25
(L) Nowe nagroin.ia orlk. mandioll.
LRiPR p. d. E. Ci\Jil{.siz.y, 17.45
Muzyka t.an'8Cmlla i pi10&erukJi.
18.10 (L) Lódzki. dz.ienniJk radio
WY· lB.25 (L) Koncert rieik.lamo
wy. 18.35 Muzyka !i aklLualności.
J&J.00 „Co się wam najwięcej po
dK>ba w taj au<lycji". 19.30 „Pisarz i k.soiąilka." - Stefan Grabi ń.ski" .
20.00 Stan p<Jig·a.dy i
d7iien.nik wieczoamy. 20.23 Kron.i
ka ąoortowa. 2-0.40 Ry•bm i pio&enlk.a. 21.35 „Brumo Wal-ter pm
waidizi. .próbę symfonii lV!io.zarta".
22.45 Muzyka ta·necZl!lla,
TELEWIZJA
Oz;wa4'1.elc, 6 1114„&IO
2().00
Dziennik
telewtlzyj.ny
(W). 20.30 Kwadra'M dUia kobiet
(N). 20.45 „Film w p.rziekroju"
- ,pa:'O!gra..m fi1mowy (W). 2L45
Tea<t.r ite!lewizji „P<Jd1róż Anny
Boleyn" - :inlslOeniirzaoja własna,
w reży~rii • Jórefa Stotw.ilis'krie
go i Mian:1k.a. NowakOW'.s.kiego
część lI (W).

a

DZIENNIX

ł..ODZKI

Czy Jemen

przystąpi

do Ziednoczonej
Republiki Arabskiej 1
KAIR (PAP). - Do sto!Jcy Egiptu przybył 5 bm. następca tro
nu Jemenu, książe EJ Badr, aby
wziąć udział w rozmowach z pre
zydentem Nasserem na temat
ewentualnego przystąpienia .Jemenu do Zjednoczonej Republiki Arabskiej. Towarzyszy mu
10-osobowa delegacja Jemenu.

donoszą,

że„.

„.wylo.s.awane
7Alsl•aly tnzy
m11zwiska
spośród
tySli.ęcy
sympatyków nowego 1;yi:-Oodnlłm. lódaik>iego,
którzy na
lisiopad<owy konkurs
ruadeslall swoje <Jodpowled2.i
wyp~nviedz.ieli

S•!<: za

„zwy~

ci4).<>klilm" tytułem.
Narzwi.9lw. lnec~1 nagr-0d:7A>nych c.zyte1ndlków 'l'inajilą się
w pierwszym numel'Ul noWCA't> tygoowilka.
JUZ
WKROTCE!

nr 31 (3486)

1

I'OIZ-

KATOWICE
WoJ'Sllrorwy K,,,,..,.,,,,,a Gó,_,,,;""",
V.,,.~
któ..-v
JJD"=l
~we·"'o
oz.a~··
30 +...~.
•J
.......,.
~
"''
~~
,„„
żolnierzy, liczy obecm.ri.e 8 ty.s.,
a w bm. ma być zrnndiejlSIZJOl!ly
oo 6 tyS1ięcy. Zo1ruier:zJe pmmiją
jes.z.crzie w 23 k.opa.lnriia,oh prnemy.sJl:u węglowągo, ale w najblli:seym azmsd.e ma niastąpii.ć
d.aJlSZl9. sulroes:y\wnia lik.wri.<liaieja
j~bek wojSk.owyoh w gór-

··---J

. b .

!lll>Ci wre,

KRAKOW

amerykańska

wodylteygclzoośćn·'ei_POtrnaiseyw. aż zboczyła

ąz

a

•

przecież ... można l nQ CZe1

Jedno§ć NATO"
b11wała
zarówno u nas jak i w inn11ch. kra
jach. przedmiotem częstych :tartów t kpinek. Nic w tym dziwnego - to towarzystwo wzajemnej adora.cji często polcazuje sobie zęby, gdy w grę wchodzi jalciś lepszy kąsek, na który ?,c~o
tę ma kilku „NATO-wców · 1e-

dnocześnie.

tyjski, tak sam.o jalc t francuski
czy belgijski t wloslci, na wlasnej skórze odczuwa ciężar utrzymywania rozdętych armit.
Tymczasem istnieje proste roz
wiązanie tego problemu zgodzić się na radzieckie propozy·
cje redukcji zbrojeń, pójść w
ślady tego państwa, które
Już
kilkak.rotnie zredukowało ~we
siły zbrojne. Wtedy nie trzebtl
będzie targować się o to, lcto mu
płacić za utl'zymanie dziesiątków
tusięcy wojska, a fundusze
zaoszczędzone przeznaczy€!
na cii
innego.
My ze swej strony próbujemy
tak:i:e wnie§ć swój wkład w
dzieło rozbrojenia. Plan Rapackiego przewtduje oprócz deatomizacji także zmniejszenie zbrojeń lconwencionalnuch.
Leży to
przecież
w naszym
interesie, :i:eby budżet11 państwo
we można bylo układać przy
zmientonycli proporcjach, w któ
rych wydatki na . zbrojenia stC!nowilyby pozycję minimalną.
I dlatego najlepszym rozwią
zaniem w sporze o 50 mln. fu.ntów byłoby postanowienie o niewydawaniu tych pieni~dzy na
wojsk.o, a na inne, bardzie3 przy
jemne cele. Dajemy to pod ro;::
waaę slcłóconym stronom.
(ff, W.)

z

Po k 1 lkudzies1ęci.u sekundach
<lo
w CatPe Ca
oovera.l d,o\S.Z.ly. o•d słlrony ooea4
n u ooglo1sy <lwoch w y boohów.
WASZYNGTON (PAP). - Dy..
rektor
p rogramiu „Va~ard' 1
d r John Ha.gen , p ow1edlz;ia.l w
środę dzle~nik.a rzom, że marynarka wc~eir:~ USA ip-odiej~
n.a.gtę;pną
pro~ę wy,pu1S.Zc=z-enaa.
:-21tuczniego s.at~hty, tak .szybko.
Jak tylko będzie mogla,

ob'&e~watorów

Kmartalny

4

przegląd

H

model4 odz1"ez· y

t
Jak przy
wiadomo,
pr 6ba
wys r-'7elenia
pomocy
zbudowanej
1
przez marynarkę wojenną rakiety „Vanguard" pierwszego a- odbył się
Łodzi
merykańskiego sztucznego satelity w dniu 6 grudnia l957 roku
w dniu wczorajszym <Jodbył
również zakończyła się niepowo- s:ę k war•hJny proe.glą·d modeli
dzeniem. Wówczas „Vanguard" ooz-i-eży ·v~xJ ulkcj i pańl;;:t'w01Wej.
wzniósł się zaledwie o metr i J\'1o•d•?.le m h:l z·'·2ż·~we, <'~mo;kte i
b I
ka
ł
Oe • ·-'przewrócił się na
o~.
męskie , p.c•
21y'wa
y:
n.r_..e
·
. ,„_.
Wystrzelony w dniu 5 lutezo
La.001-.~!'IJ1L1
.um
r rwomys
u v......._e
·W"'PO
·
Ob
· '
,"""'-""""
..,,.,,.:,•.,. ,.V""•
o
"tlJ!'d."
ważY'ł
1>3,070 ilfll\Vlilg-O,
~· " ' - "nu.
roncow
« H
•
-·
"
kg, t1·. w przybliżeniu trzy razy W3.11's<
zNwy,
„
...
""""'"'111>11.
IOil'larz;
--·• l d
•·
, ,_,
1
mnieJ· ni ż pocisk sil lądowycll ll!l'2Y"""'t
·
..,a. :*'\JlC · ...~mor.wi
...,._"·' "' W!UO'J"GU
W,,Jupiter C", przy pomoc1 kt.óre- J~Ce
·,._ ·z .dl11Jlli!Jnta,
· ł _.....,. .Rll-........,wa,
go został przed kilku dmam. i_· wv.
c;...wi.a.
l
JU'UU'.i.
k
L62
~-'
l
J-tó
~~
.......
·-~strzelony pierwszy amerykans ·1
mvu.e e , '' re -„-~~·""
loiateliia
Z iemi
,.Ex.puer" w.am.-0, to zaJ.'8dwie ćwierć ogól(w.21ględlruie „Alfa LOOS").
niej li!a21by ruYWyCh wrorów prze
l't
tó
i
znacwi;Y'd,h dio 1Prod'ulkicji na
Szt~czny sate 1 a, 1' ry m a 1 1SieZ1on Jes 1~n:ny. Celem pokazu
zostac wystrzelony "prz-:r pom_o? był.a ooon.a p.nacy poi=zególrakiety. !,Va:ni!ftiaTd •miał lkr~z.yc nyoh
ikomórek wwroujących,
po. ~rb1c1.e, ktorej p;.ink_t naJbar- 1Po pio.k1azie k.ierownik art)"sfyoz
dz1ei zbhżony do Z1e~.1 znaJdo-1 ny Oelll·tralnoeg-0 La.bora-tor.ium
wałby się n.a wys_o~osc1 3~0 km. F. Szwejk.c·w,;;d{.U. wygłosiła refe.
a punkt n~J~ardz1eJ odda.~ny - rat na ti'.llThat tenidJeTIJoji w fi()na
wysokosc1 2.240 km. C,,as o.
, ..1 . , •
.
...,.~~'·
I ; . z· m· był przewidzia- d zie
mvOu;Z.e7.JOWe
J. a :n.a... ,"""'~e
trązema ~e 1
minut
odbył.a się dy.:"1m sja.
ny na godzmę i 40
•
Na pr:zieglą-dzioe obecny byt
W ASIZYiNG'I10N (P.AIP). ~ W >vi·oaininilSter przemysłu leklkioeśrodę ·prv2'd. ;polm:ln.iiem MU:i- go - WojtlroW\9ki, p:zed!51tawi:s;tenstiwo Obrony U.SA ogło.s.ifo ciele MlHW oraz Mini~
u.zn.tl)Jełmiający łromunikat o nie Kultuiry i Sztuk.i. (k)
udaniej prób2e w)'\Slt.r:oole!llia dru
giego ameryka.ńslk:Lego s2ltuic:zne-

w

tao

księżyca.

„Rakieta leaia:ta Po 1)wewiidzianym ikumi.e Olkolo 60 sek!und
- ozm.ajmil rz;ecznik Pen1agomt
- ;po czym 21boczyia w JJT>UWO i
l'Oc.ipaidil.a
się na diwie części.
Wó;,ro:zias została rzniiS:roron.a".
:Pierwszy lromunik.at Mind1St&stwa Obron.)" nie mówil o ro~ad
nięoiu się „Vaniguaroa". "K:Oll"ef!lpolllld-ent .A,genicij.i
Reutier.a pi.sze, że nie jest wykll.ucrone, iż
lili\i)uici satelita z „V.a.IJJg'UMld:a"
urno.si się n.a ialalCh Atlantyku
i nadaJe sygnały.
NOWY .JORK <?AiPJ._ - KooespOl!lJdienct AgenCJl ~m~ Pr€!S's
90-dali dokladny op1.si merortunnego lotu „Va11JJgua:rrla".
Gdy o godzin.ie 2.34 ofioer ki€
rujący próbą rna.oisnąl guzik Sitar
towy, z dY\SZY „VanguaOO.a" wystr.zie.Uly wie-lkie języki ogrui.a.
Prz.ez moment wydaiwało się, że
rakieta nLe odierwie się od pilatformy wyrzumi. Po chwiili jednak „va.ngua:r<l" pomikm1J w gó
rę, ciągnąc za sobą IS!l'!l'Ulgę ja.s;nie
go płomienia. Na wyoo;kość o1roIo czterech
kilometrów mal.a
część :rak.iety odl:a mała się i rozżarzywszy s.ię ziclonkaiwym świa.
tłem zaczęla op.a.diać w kie:runlku
morza. Okalecwny „Va1111gua.rd"
wyrZJU1C.ająa nadal bi.ale pkmiienie zatoczy! lekki łuk i również
zaczął l!llliżać się nad ooeanem.
W ohwilę poil:em ra!kieła. zrnienliła barwę :re srebrnej 111.a pu.ripu
rową najwld10°c21ndej wił.aśn.i>e
wólW'OZa!S o-Lioer korułlrolny nacisną!
gUIZ:i.k „mwzczyć" 1 w

• • •kl•
Awantura o pleni

Podwyższone

ceny
whotelach „Orbisu"

Z dlnliem 7 lu>t.ego br. w warszwl\Siltiioh hoteil.aoh „O:rbisu" obawiązywać

będą

podw~

ceny.
Tak lllP· w W1arSZaW\Slkim ho,Bristo.l" pokój jed!noosobotwy z l.a.zienką k.osl?Jtować bf:-

tełu

dzie 80-100 :za, e. be.z łazienki
6!>-75 u, >dwu-Oo.SObowy pokój •

łazienką 130-160 zl, a bez ła·
Zie111!ki 100-lMJ zł.
Z dln.iem 20 l'Ultego br. pod•
'Wy.Żl'iZXme średnio o 35 proc. oe
ny obowiązywać będą w hot.elacih „Orobi.su" w całym kraju.
Na po.di<;t3Jwie decylzji :Prezydri.'Um St. RN w warsz.a'W!.Silcioh
miejsk.ich hiot.eJaclJ. I kiat.: „PollOnia.",
„lVllD!M" i „Warszawa''
obowiąirują od <l!n:ia. 1 lut.ego br;
również pod'.wy:W:ron,e ceny.

zma r

ł

b. wicemarszałek Sejmu
z okresu mlęlzywojennego
W TU•SIZyn.ie pod
w

Wiieku

lait 78

Zwierzyński,

były

Lodizią

zmad

Alek.sander

wi.cemainsiZJa•

Ostatnio zaczęla się seria, nalek Sejmu z okre.w międeyw<>
zwijmy to łagodnie, nieporozujern!llego, Zm.air!y byt poolem 111a.
mień, o bagatelę - 50 mln. funSejm z ramienJl.a Zwd.ąziku Lutów szterlingów.
d10iwo-N'.airoctowegio,
Anglicy, ludzie jak wiadomu
nie pozbawieni zm11slu kupieclciego, zażądali od NRF wyplacenia owych wspomnianych 50
mln. funtów na utrzymanie oddziałów stacjonujących. na terytorium republiki bońskiej.
Zaczęla się awantura.
Dwaj
mtntstrowie bońscy - finansów
i obrony - stanowczo odmówili
płacenia,
motywując
b:akiem
Tematem obrad Komisji Prze-1 cielom resortu wiele pytań. Dofunduszów, ale„. proponuJąc pumysłu . Lekki~go, Rzemiosła . i tyczyły ~ne głównie sprawy. zai11czkę dewizową W. Brytanii.
Spółdz1e!czośc1 Pracy w dmu opatrzenia przemysłu
lekkiego
Anglicy zwrócili się o pomoc
4 bm. był projekt planu gospo- w surowce zarówno pochodzedo stalej rady NATO. Do Bon11
darczego
Ministerstwa Przemy- · nia krajowego jak i z importq
wyjechał sam sekretarz general
slu Lekkiego. Obradom przewo- oraz działalnoś ci inwestycyjnej
n11 NATO - Spaak. Próbował
dniczyl
pos.
Aleksander Roz- resortu. Między innymi posło
przekonać tam odpowiednich lumiarek.
wie zwrócili uwagę na niedodzi o konieczności placenta.
Projekt planu zreferował mi- stateczną troskę. resortu ~. rczJak obecnie donosi „United
nister przemysłu lekkiego - E. wrmęcie w kraJu produkCJl n~
Press", misJa
zakończyła się
Stawiński
wych typów maszyn i urządzeń
f!aslciem - Niemcy nieustępli
przemysłu
wtókiennic~go.
wie odmawiają placenia. W nte
Projekt • planu zakłada wzrost dla
p
.
m. in. tkanin baweiniaktórych stolicach zachodnich od- __ ..,._. ____ ...,,... _ _..,.. dostaw
orn <n1no rownież sprawę zbyt
h
I
·a
wysokich
kosztów
remontów
zywają się glosy niezadowolenia
nyc o przesz1o 14 proc, we m - b:..i '"' italnych.
powodu niecheci Niemców do
nych - o 2,6 proc, obuwia skóSzczc~ólowych wyjaśnień na
jak.iegokolwielc k.ompromisu, .a
rzanego - o 7,5 proc. Mimo d•J- zadawane pytania udzielili po~
poza tym z powodu wywleczenrn
żych wysiłków, jeszcze i w tym słom minbter Stawiński oraz
sporu na fomm publiczne.
-ai'blirł.·z~ ~,b()t"': roku nie 1 nast'\Pi
radyl~alna wiceministrowie
M. Minor,
Odnosi się wrażenie, że „je.Jut w ••
~ „
~
..,
zmiana na epsze 1 w zaopa ne- z. Wojtkowski i J. Szaban,
dnolite" NATO pragnie prać bru
odbędzie s-ię ba.I ma.siloowoniu sklepów. Wynika to z je__ _
dną bieliznę
na własnym po•
kostJunN>wy, któL'Y org.anwu- Ą dnej strony z ograniczonych
dwór leu.
je l{lub Zwią,?.ków i Stowa-~ możliwości dewizowych "la zaF.rytyjczycy zrobili już pteru„
rzyszeń Twórczych orarll „E- ~ kup surowców za granicą, z
J
sze posunięcie, mające na celu
®!mada" w soJach Wy7..szej ~ drugiej zaś - z niedostatecznej
zmuszenie Bonn do ustęp~tw S2Jk<l~Y Aktorskiej PTIZY uli-~ zdolności produkcyjnej, szcze- łł'
postanowili
wycofać
8,5 tys.
cy Gdań.sklej 32.
f gólnie przędzalni.
swych żołnierzy z terytorium
Ka.rnety na b·al, który bę- ł . Następnie ~nln. Stawiński poDELHI (PAP). - Prezydent De
NRF, dając jednoczefoie do zrod-zie
p.olącirony z licm.vmi) rnfc_irmo~al, .ze resort opraco- mokratycznej Republiki Wietn!l.zumienia, że mogą nastąpić dal11Jtra.kcjami, m<>źn.:i. .iuż oifn-zy- , wuie ooecme . plan roz.wo1_u mu, Ho Chi Minh, przybył w
sze redukcje.
m.ać w Klubie ZiST (Al. ·) przemysłu lekkiego, na. _naJbliz- środę rano s:imalotem do Delhi
Właściwie nie sama istota spJ
..,. , ·
ki"
-, sze trzy lata. Usprawmc ma to z wiz;vt::i oficjalną. Na lotnisku
33 )
ru jest tu ważna. Ważne je .~t
~-OoScuum: "
4lil'lllz • w Y jego prace oraz polepszyć zao- prezydenta Ho Chi Minha i to(ul. ZeoollDSlk:iepatrzenie rynku.
co innego - rząd W. Brytanii bo '{ „Esk,·>i'l'i:c
warzyszace mu osoby powitali
rylca się z licznymi tru.dno:lcia· ~ ito 100).
ł
w dyskusji nad referatem rn. in. prezydent Republiki Inmt fina11sow11mt. Podatnik bru- ~~~~~-~~:~„-..~~~ poslowie zadawali przedstawi- dii Prasad i premier Nehru.

..-------------··!z
I
OD GLOSY

Na w.~„
~~ę '-.
~półdziie1cy
..... ~
"'~""'" "'''-"'Ó1n.e
~iewy,
..-~v-.,..
~-„
~

4 bm„ zma["ł w Krallrowlle ks.
bi.skiup,
sud'riagian
krokowski,
dzli·elk.a1r1 Jt.aipituly metropolitalCi~~ ~in. ~· Jędlrychowlliki. nej Stanisliaiw
Rolsiporud.
stw.;erdrZJ1~, ze n:ie ma. ze ~~Y UI"OC'Zys.bości p~ebowe oobę~
rządu. ~nycll tende:icJ~ <lio dą sie w d'rui.u 7 bm. w kalted:rxe
Og!'lalllJ1oz1amlia bei1pośrednnah IS/bo- waivve°hsik.iej
sun:k6w :pomiędzy ha1ru:l.tem us.po
·
lecznńioinym a. rzemiios:lem.
WARSZAWA
Omawiająo Rprawy za~rudnieJlli.a miln.. s. Jędcyahow.sUm poPmed Są<lem. WojewódJz.kim
wiedzi.ał, że nrle wolTIJO
zapo- dla m. st. W.a:rszawy roz;poaząl
miniać 0 :hsibrniejących w wdelu się proces młodocianej 'S1Zajki
zakil:aJdach produkcyjnyah Zlll!lJC'Z prrlie.sitępców, kJtÓ!'lz.y w paźd'ZJier
111yoh przerost.a.eh za.trudn!<"n;~. n:iku i lrisitopadzie ub. rokll dobę<l<tcyoh
pnzyozyną
:n:i&k:iej puśctl.l!i się sooregu napadów raogólnej wydajinOOoi. pracy. Nhslk.a bUJJl!rowyah oraz gwa;tt&w na ·kil
wydajność pracy ozęstok:roć nie ku dzri.ewczęt;aob..
Pr7le.5itępstw
może być tłumaarona inJ.ed.oota- tych dolronywali oni w pobliżu
t002ilJ.YI!l poziomem wyp~eni.a przystanku 1Ir'amwajowego przy
techni~o zaktadów produk- moście Pon.iiatawiSlkiego. Na lacyjnych, gdyż wy&tępuje o.na wde QSkiarŻOllJ.ych zasiedli: kilkui w tak:iioh zaikl:adacll., które ma- oo.sitolelm:i chłopcy - mieszkańją stan urząd.zień technlicznych cy Powiśla:
Ta.cJieu.siz Grzyb,
na poofomie pwodujących kra- StefJan Płooha.I'\CIZYlk i Hemcyk
' ów euro""'i6ik;iclJ.,
Wolski Ro:llpmiwa trwa.
J
~--_:."'...:-":.._
___________
. ---------

u bil'Z]ld oo:rony

wraz

w czesny ch godzinach rannych w
dniu 5 lutego
m arynarka woj enna dokona ła p tóby wystrzelenia drugiego sztucz
i1ego satelity Ziemi pr zy pornocy rakiety „Vanguard". Próba
się nie powiodła.
Departament obrony USA ogłosił komunikat,
w którym
stwierdza, że rakieta „Vang•.iard" została celowo zniszczona
w powietrz,u przy pomocy urządzeń radiowych działających na

za.rządzenie,

!PrOO'''·~·.Jne.
~wa:nii.a snółdaiielm:ie
,..
"""'"'"'

1

pl.'7eu:

wielką,
obcięty

trudności

aSO!rty.mentoweJ· stn1k;tu.ry t.owarowe1·, a szczególTIJi.e 2Ja"'"•sów w
haru:llu, do bieżącego ..Z31""''":'"':'.:'"'""'"""'
bowall'llia ~mi~.. Za.siadmii"'"""'
'""""'"
--r„
celem J'e&t oslią. !!n!i.,,.;e o!?óln.eJ·
~ "''
~
równ>01Wagt· ry:·-,i-"WeJ·
nn.n~~~
=~
„~,.,·~~~
stworzeme mmliwie wySOłkich
reiierw.
W br. plal!luje
się
zwiększemiie r€iZJerw o 8 m1<l. 211.
Jednym ze spooo1b ów popraWlienia strukhlcy asootym.e:nrtowej iloW>a!r"ÓW j·eat za,poaz.ątlrowa,na w roku 1956 i rozwijająca
się pomyślnie tzw. wymiiaina
kompeTuSJaicyjna niadwyżek tow-ar&w .,.,,rz;ez oro:a:nia haindl'll we...
"''
wnętrzniego
bez
poś-red:nd1otwa
ogniw h.a.nidll.u za~a11ticZllllego.
. Zlk
·ea . .
W. zwią u z wy~.l 'ZJ.ami
posłow L. Lechowi~ i 8-t.

do macierzystego J)(l'l'ltu. W podróży do kr<.aju
„Elblą.g''
byl
holow:trlk
Poił&kiego
R.a.townictwa Okrę
t-owego
„R<l5om.ak''.
M-otorowieo
„Elbląg" ma w
lewej
buroie
kilkumet.r<>WI\ d'Z&urę,

przemyefowe

G-0<>podiarki Komunalnej pod.pis a1i
n.a mocy k:tó<i1I
reg0 p.aństwowe przed&ięl:xior.sitwa mają prawo przyjmować
W>imry, pr.nłki, lodówkl wylka~ zle-Oell1fa na budowę domów od
zują wysokie w.sikaŻlruikl wiz,ro- epótdzielń miesz.k.runli.owych i n.a
stu, lecz nie zas!l>Okoją potrzeb. bu<liowę kolonii domków jednoDostawy materiałów budowla- rodziirnnyah,
nyc:h wykazUJją równie&: ]>()Ważny WZJ.'IOst wydajrności, jeśli chodzi o tarcicę igla!Sltą osiągnię1o
KRAK 0 W
już równowagę podaży i JPO<Pytu
Z
nowym roki.em abdeprzy obecrl>ej oen:i·e. :Poc1o.bną rów mic'ki.m, m:uohom.i.om.y zostainie
>nowa.
gę ol'>iąga się w cemencie, n.a WSE wydizJiał ogó1no-ekO!Il!Owapnie, eterruiC'le. Wyraźnie defi :mri.azmy, który ksztaloić będzie
cyt-owym amrtymentem pow.sta elroni<>miSltów w weroklm t~o
. na,"'a"
,„ , oe<gła, eh!OC. przy wzro- słowa zn.aczerui.u.
Je
ście o 32 1Proc. asią.g.a poziom
Jes.t to wydiziiaJl: !l'l!OIWego typu
11>rooulooji 570 m[n szstuk. Am.alo- urucliami:a:ny po rarz; pier.wszy
giczna syitu.aaja jest z dachówką w kiro.ju..
i szkłem.
W dyskusji 2lalb!"ał głoo m. i.n.
LUBLIN
praewod;n;iazący Ko.m'.sjii. P1ano- W bleż. roiku p<:JIWISoliały nia
wania przy Ra<lziie Miln.'istrów Lube'· ~--·~..<...ie
"""""'~' MWe
dr S. Jędlrychowskii. W.slk:aaiał an
""'~'""'"
~~„

W zaopałrzen1•u W artykuły

Bal maskowy

Projekt planu
przemysłu lekkiego na 1958 r.
dyskutowany w komisji Sejmu

I

Prez. Ho Ch; M1'nh
I ndiaeh

I

q

l

Przesłęosłwo przesłaie być „opłacalne"...
----------------------------------------------------

Paszporty

Nowa praktyka

ale dla kogo?
Nie
okazalo
zdolności
przewidywania
Ministerstwo
Finansów wydając
rozporządzenie
o nowych
cenach paszportów. Ministerstwo to w chwalebnym
bez wątpienia dążeniu do
otwierania nowych źródel
dla skarbu państwa, podnioslo jak wiadomo do 5 tysięcy cenę za paszport „europejski", a do 7
tysięcy za paszport
„zamorski". Jest rzeczą niemai zdumiewającą pisze „Zycie Warszawy" że podejmując decyzję, nie
konsultowano jej nawet z

Te nieprawdopodobnie
ltczne rozjazdy
są
jakąś
formą
życia
nad
stan.
Tum bardziej, że praktycznie
biorąc,
poważna
iLość tych podróży odbywa się ciągle na „szczot"
państwowych,

'

'
'
'
'

mi~

dróżowania.

wiien:ie, lecz ohUJ!'Zeruie, kweISl!ionu iąc te wyroki na iJJ'.l"Z€·

Powstaje obawa, że posiedzą w domu ci, którzy
podróżować, uczyć się, pa·
trzyć na mądre rzeczy po-

stępców gospodarczych, którzy
karą więzienia odpowia-

tY'llW

dali za olbrzymie strat:v d!l.a
goopodarkli. kraju wyirikaiące :r.
ich crz.y:nów przestępczyah. Wy
tworzył ISlię nawet njeoficjalny
oogl::td :na spra wę p.-ZR.stępcz'l-
ści. i jej skutków
pra!W'Ilych,
ma1ruif€stu.jący
się
powi€dzerni€'J'Tl, że „nie warto kr'aść ma.•
Jo. lecz jak !!ladwięcej".
Kr€s tym poglądom i jedn<>C7..eśroe ich uzasadnieniom kła
cą właśnrl.e nowe zjawiska w
praktyce sądowej. Na azym
<l!l1e polegają?
Po pierwsze na wno<;zenln
powództw
c~ilnych
PI'Ze~
y:rokurat.<>ra równolegle z aktem oskarżenia w imieniu po·
szkodowanych zakładów .eelem uzyskania odszkodowanh
za IJ<>niesicne szkody.
Po dru.g>ie rpr-Oikiura1u.ry skladają wmooki. o zabezpieczenie

winni.
. Nic jak dotąd nie
vnadomo, co zamierza sie
uczynić dla rozsądnego 1.1reg1tlowania sprawy paszportowej. Ale konsekwencje,
wynikl:e z podejmowania
decyzji,
której
skutków wnioskodawca nie
przewidzial:, są wyraźne.

wnieść może.

'
'

jakże

zernych zasobów dewizowych. Cugle są potrzebne.
aby wydatki
zmnieiszyc,
ale nie może być zgody na
zadanie gruntownego cio·
su samej konieczności vo-

• ludźmi,
reprezentującymi
Biuro Paszportów. A byloby to z pożytkiem
dla
sprawy, bo głos fachowców
zawsze coś nowego

1

Mówdąc o nowych zjawńlSlkach
w praktyce sądowej. ;podlli:eślamy
sl<J<Wo ,.praktyka" z
tych względów, że nowości, o
których będzie mowa pon:iż·ej,
istnieją od da'Wltla w prawach,
a.le dopiero teraz sądownictwo
:z.a.cz:vna z n:ich karzyc;tać .ieśli tak można powdedz:'.ieć peł!llą garśoią. Motywy są ia·
sne: przestępstwa gospodarcze
stał:v się plagą, z którą walka
musi być prowadzona kon·
sekwentnie i radykalnie w
uparciu o wszystkie środki
prawne.
S poł€Czeństwo n.ie jednokrotnie wyrażało nrl.e tylko zd:zli-

tą.

Praktycznie biorąc, decyzja o nowych cenach
paszportów
pozostawta
jale na razie możUwości wyjazdów tyl~
ko ludziom bardzo zamoż
nym, a więc nie tej najbard.ziej typowej dla poisldego kraju reprezentacji..
Paszport zagraniczny staje się jednym z nCJ;jdroż•
szych
dokumentów
pań
stwowych kosztuje
ie, co koncesju na prowadzenie
pr.i:edsiębiorstuia
prywatnego.

Co robić
w takiej sytuacji? Chyba tylk-o opra-

rnwać i to szybko cennik,!
uwzględni.aja.cy

różne

S'll·

t'/,lacje, przew~dując11 różri"
ulgi w uzasadnionych w11vadkach.

tv-

inwestyc.ie handlu

Zapewne przy wydawaniu. tej decyzji brano potl
1 uwagę
wprost oszalumia' jące „rozjeżdżanie" się Pola
' kow. llość 300 tysięcy lu' dzt, którzy w 1957 roku
' wojażowali (poza gr1mke
1
kraju, zmusza do zastano""
1
wienia. To zupełnie przypomina zubożałego dos.zczę
tnie
szlachetkę,
co
z1t
Pttnkt honoru uważa podróżowanie złoconą kare-

wynosdły one witeidy 310 m1n
zł,
Nie znaczy to jednak, że
handel 'Pań:stwcrwy ma w tym
ronm mni€jsre fUDJd!WS7..e na rozbudowę swej s:ie(!i. PowaŻlnym
uz:upetni€1!liem sum
bwd!żeto
wych .są bowiem kwoty, które
prz,ezn.aczą :Uwtytuoje i prz,ed.się
biorstwa harud!<Y\Ve na a<!le inwe
&tycyjne z
wla6Ilych zysków.
Ooenia się, że naklady te będą
wyn<>s.iły o].<. 3(}0 mln zJ.
Zmia;ny powy'LSze .są wynikiem ·wprow.adzenia nowego mo
delu han<'Llu i oparcia go.s,podar
k.i prz,edis:ięb:iorstw na zasadach

-

samcdzie1ności.

Zaczęlo się od tego, że praoownncy
naukowi
Katedry
C1eplnych Maszyn Przeplywo·
wych przy Politechnice Lódzkiej
odc:z:uwali brak wibroskopów poitrzehnych do ich
:prac i badJań naukowyah. (Wibrookopy służą do pomi.oców
zjaw1i.sk dyniamicimych zachodzących
w
rn.aszyiniach
tj,
dngań maszyn i icll. części)„
Sprowadzenie wibrOJSikopów
z :z;agranlcy wią.zaJ:o się z poV\'aż.n.ymi wydatkami i to w
dewizach, których nie bylo.
Tymcza..sem brak przyrządów
dawal się dotkliwie we zna-

D.

Plerwsropl.anow·y:m 'Ziadaniem
jest :powiększenie liczby sklepów. Zg<J>dnie z z.aJożeniami pl.a
nu, pOW\Sltanie i1ch w tym rnłm
400, a więc o 100 więc€j n.iż w
roku ubiegłym. Z lic•z,by tej
przy1pad'rui.e m. in. 85 sk1€1l)ów n.a
W anszawę, 29 na Lódrź, nOW)"C'h
już PL ot;rzymała zamówienia restauracji i kaiwia:rń przybędzie
60 · .
z Egiptu i Turcji.
Tak więc sytuacja odwróciPonieważ halllJdel nie może liczyć na ipowa@y wzrost l:ictzby
la &i.ę d:Zlięki aikitywnej po....<:ita- nowych lokiali, należy usprawwie i umiejętnościom prac-ow- nić prace :iisbniejących sik.lepów.
ników :naukowych Lodzi. Jest W tym celu terenowe wŁad'ze
to sukces nie 1adia, św~:a-?-czą·cy handk>we c1olwnają
pewnych
o możliw-ciścfach polislki.eJ niau- zm.ian „bramowy:ah", ro21budtoki i teclmi~
Iwana także będzie sieć skl€W'it:k.
pów &amool:xsłu.gowych.

Na rz;djęc1iu wi
btisk<lip WEP 3
llĄ
okl!!flre
llro,spelttu. Prolii>ekty wYd;awa·
l\e są w 3 ję7<Y'kacb: polsWln.
an!fie.Lsklm ł nłe
lltieckim.
PL
!>'rodu.kuje roczllil~ ok, 20 ·tych
J>recyrey j. i;fe„
I)~~.

karę

wię:iienia

dożywo<niego

oraz przepadek mienia. w cało
ści lub w części na. rzecz pań
i;twa..
Tej ik.wałilikacji pod.lega ni:>,
Eprarwa Edmunda Janowiczu
i 13 innych, os.karż<l!l1ych o kra
dzież rnaszyn z śródmiejsko
Lódizkich Zakładów Przemysłu
Dziewiarsk:Le.go, która 10 lutego
wahodz.i. na wo.kaooę Sądu Wo
jewódzikiiego m. Lod:z:i.. Główni
spra;;;r.::y kradzj.eży - Edmund
.Tain<Y.Vńcz, Jan Gieroński i Micliał
Kry1S1Ztofowicz - od.po.
wiadać
bę<lą za przestępst:lva
o.kreślO!!le marcowym dekrerem
o ~mO<Że!lrin.l OC!hrOllly wł.a=o
ści spole-.""Z!lej.
Druga sprawa, która wej·
dzie na wokandę 17 lutego 1
trwać będzie 4 d.ni, skierow·<ina jest p.rz,eciwko Ka.zi:i:qierzowi Krupińskiemu, Antoni.emu
Kaźmierskiemu i innym o kra·
dzież
przędzy
wełn:ianiej
na
s~kodę
ZPW im. Ba:rbckliego
w iloiic:i. 4723 kg i wartości
1.364.000 zł. W tej Sjp'ra1w-.ie pro
kurator ·wmósl powództiwo cywtiilne dochodząc odsdoodowar.uia w wyscikośct 593 tys. zl
cen 7„aildaćio'\vych). Jedn~ś
nie prokurator złożył wnioook
o zabeaJpiieazenie grożącej !ll'iektórym c&karżOlllym kary piei!liężnej ;przez :z,a.j ęcie lich m:ieai.i.a.
Nde są to IJJlierwsze roopra1wy,
w któryoh stos<Y\Vane .są te 7..abezpi.€czenda, bowiem proces
Matwiina. objęty był nimi również.

Godnym pod!kreśleruia
fakt pod.no.s.zei!lia ka·
ry do górnych granic. Załóż·
my, że przestępstwo groziło
wyroktlem więz.ien:ia do lat 5
Najczę~ciej gra.nicy tf'j wyrok
nie ooiągał. Częsociuoć n!e
przekraczał
nawet
połowy.
Obecnie przekroczono co najmnie,i połowę ustawodawezeg-0
wymiaru i coraz częściej wy.
roki zbliżają się do górne.i gr:i
nicy. Prokuratura widzi w tym
6luszną drogę do J.ikwidacj.i
:również

przestęp&tw.

Ostatnią

WTes.zcie sprawą
uwagli. są akty oskarże
ru..a oparte na § 1 art. 286 o
uiedopelnieniu
obowiązków
s~użb1>wych. Z tego tytułu oslc.
Kujawa z ZBM nr 1 (Zarząd
Zaopatrzeinia
Materialow-e·go)
otrzY'mal wyrok 3 lat więzie
nia, a magazYnier CeTeBe
Józef Sokołowski - 4 lata wię
zienia (przy górnej gralilń.cv 5).
Prokuratura
baJ:dzo przestrzega w tei chwili kwestii
nied0ipatrzenia
obow.iąz,ków
przeiz dyreikcję, &ie!l'own:iików
godną

Czy można zapytać:

Dlaczego

dotąd

„Potrzeba jesit ma1tką wyin.ala'7lk.ów" glooi przysłowie.
R~z s:ę dzieje na poC'lląt
PraCC'wnicy WlU'k:owi w.s.-pom:
ku listop.a.da 1957 r<l•ku. W ganianej
katedry postanow1h
binec:ie• wicem~ni.&tra przemyWięc wł1asnymti. 61il;ami zbudoslu lekkiego zapytuję uprzej'Wlać ten precyizyjny przyrząd.
mie o !Ila.stępującą sprawę:
Próba powiodła &i.ę. Okaa.alo
lllię, że pCJ1trafimy produtrować
- Jaka jest ocena eksperyWibr01.Skopy ntl.e g()J!'SZJe od mmenitów w przemyśle lek!kiln1.
grani.cZlnych.
,taiklie są możliwości ich rori:Już w tej c:hwild Politoobszerzenia, wllli>oski z doś>\oiad·
nika Lód:llka
zaspokaja P<>- r C!lleń itp?
trzeby rynku krajowego, ba,
Otrzymuję taką odpowiedź:
WlbroskOIPY WEP 3 eksportujem.y nawet, uzyskując cenne
W najbl.iż.szym
erosie
dewizy (cena jedneg(I wilbrozwołamy specjalną konJ'erenskopu wynosi ok. 2.500 dola- cję praoową w Lodzi, na którów). Do tej pury WEP 3 wylila.no do Chin i na Węgry, a - - - - - - - - - - - - - -

I

kar:v pielub roszcze11 z tytułu
powództwa cywilnego przez
zajęcie
mJenia oskarżonych.
Sąd już w .k.illru sprawach wy·
dał po.sitanorwienrla o zabez.pieozernilu mi€!l'J.ia.
Po trzecie ooraz częściej w
sprawaah o duże przestęps.tiwa.
gospodarcre prokuratura czyny
zaiI"'Lucane os.karżOJnym kwa.li·
filcuje z art. 1 § 4 dekrefo z
marca 1953 roku, który przewiduje karę więzienia na czas
nle krótszy od lat 5 a nawet
niężnej

(lioząc wartość przędzy według

łó~t otrnma l~ nowJl~ ikle~ów

W bież. roku - ą,O'Odnie z -z.almeniami pla!llu - na inrwe.siycje p.aństwowego hanid:Lu wewnę
trZ'll!ei.go (beiz .spó1Cl!Zli.elc!Zlego w
mia.shtch i na
wsi)
prze21!lacza się z budżetu pa.ństJWa
165,1 mllil zl (w tym 107,6 mln
zl: z bu.dżetu oentr.aln€.go i 77,5
mln zł z budżetów teren-owych).
Sumy pochodzące z bu.dżetu są
mniejsze niż w r.olm ubieglym

grożącej oskarżonym

nie ma odpowiedzi?

rej te i il1ltle sprawy ZJOOit.aną
o.mówione i wyjaśn.iiotne.
Rzecz się dzieje
w końcu
lristopia.da :n.a Zjeździe Włók
nilamy w Łodzi. W
c.zaSlie
przerwy za:pytuję obec:n.ego l'lill.
zj eźdzlie kLerO'Wni:k.a reooritu:
•Ozy mógłbym dla swego
pisma
otrzymać
odpowfo<lź
zawierającą s.bamowisiko m.iJn,isterstwa
w kiltku Slj)rawach
dotyczących
eksperymentów
w przemy.śle lekkim, możli
wości ich roZlSlre!"zen.ia?
Dotychcziaoowa bowiem pralutyka
eksperym.entowaTIJia jes.t 2lbyt
uboga i n:ie może dJać maiterfa.lu d1a caleg0 przemysłu.
- W tej sprawie o.raz w innych, interc..wją,cych xwlasz·cza
lód!Łk.ich d;niem:1.ilkarzy, l>ęd'lde
ZW()Ja.n.a w gru&n~ u s·pecjaJ.u.a.
lro<nlerencja prasowa, na któ- ·
rej reoo>l't udzieli wyczerpują
cych 001N>wdedz.i.
Potem przyszedł grudrz:ień i
styczeń. Teraiz jest już na.wet
lu(y - a konfereno::ji prasowej dla omówienJ'a akfoalnych
spraw pt'z,emysłu lekkie~o jak
1
n 'e ma, fok Illie ma. Nie sądlzimy, że powodem odwleka- .
ni.a joot brak shnow:iska
=t'U w oma.wia'!J,Y<lh
SP!"a·
wadh. Może <JilliO nie być joozc.21e zbyt j1ac<Jn10 s1pll'·ecywwame, 1
ale prz.eetież jakiieś 1S1tal!l0Wi-

irc-1

ISlko :reso:rJt w

tych sprawach

posiada.

Dlaczero więc nie
odpoWlied1li?

otrizym,_ć

(fb)

Tylko dobrowolnie„.
Przed k.ilik.u dni-ami pole:na temat Wiosennych
Ta~gów
P<J1Z.Ilań
mi-zowaliśmy

skic'h •alrtykU!llami !komsumiI)cyjnymi i uczestniczenia w
nich wseyst'kich rekłaidów
.przemysłu lek1k;iego. Jak się
obeanie dowiadujemy,
dio
Centralnego Zarządu Przemyisłu Jedwaibnticz·ego nade- I
szła z MPL depesez;a, w któ- /
rej re.sort p<Jdkreśla dobrnwo!nuść
ud2'Jia.Iu w
Targach iposziczegó'l'nY'Ch przedsiębiorntw. W myśl tej d€1peszy UJdiział w Targ.aah biorą

tylko te przedsiębiorstwa,
które dysponu ią towa.rem w
nadmiern;v.ch il!>ściach i tym
samym są zainteresowiane w
tego rodzaliu inicja·t ywie h.w
d'lowej.
·
(wyn;.).

sądowa

zakładów, mstytucj>i. itp. i na·
wet wówczas. gdy przekroc:?:enia te n:!e powodują strat. l·ecz
są
natury czysto formalnej,
kwalifikują
.si.ę
do odpowieclzialnośai .sądowej.
Ni€znajomość przepisów prawnych. instrukcjti,
rozporządue1'i
itp„
którą wielu oskarżonych traktowało
do tei pory jako tlumacz;e.nie na korzyść obrony,

obowią?ik
w crntralnych Z!l•
rządach. do onpowiedzialno~cl
karne.i pociągani będą także

przesiała być ok-0liczn<>ścią ła
godzącą. Przeciwnie niezna
jomość podstawowych prz·epoli;ów obowiązujących przy wykonywan·:u różnych
funkcji
je.st okolicznością obciążającą.
I sluszm:ie wysuwa s.ię za.sadQ,
że jeżeli niedopelnienie
obowdą zków w po..=ze-gól.nych za
kładach produkcyjnych łączyć
się
będz..ie z niedopeł:rui„eniem

kladów i Arseniusza Gorucha
- glówneflO mechanika. którzy
odpowiadać ' będą z art. 286,
Dyrektor Trawicki - wedlug
aktu oskarż€n:ia - na MUtek
niedopełnienia
obow:iqz.ków
stwoczyl SJJ'l'Zyjając.a warun1Q.
do systematycznego rOZ!rradan.ia mien:ia pat'1stwowego w po
wierwnych jego pieczy zakla•
dach.
Z. Tar.

Z dziennika

poszczególni kierownicy ce11•
tralnych zarządów.
W p<i€Tws:zej d2kadzie marca
weidzie na wokandę sprawa
ł'ranciszka Trawickiego dvrektora Łódzkich
Zakladów
Oburw.ia, Tadeusza Soroki -<
głównego inżyniera

podróży

tychże

za•

Jan Huszcia

Poslój w Wiedniu
Jadąc w tamtą stronę, w świetle dziennym, przesyconym
niekiedy mglą, oglądalem schludną Szwajcarię, podziwiałem rozlegle Jezioro Zurychskie z miasteczkami na przeciwległym brzegu, a czasem ze swojskimi szuwarami o·
bok toru.
Teraz zaś za dnia jadę przez Austrię, co chwila zrywając
się, aby zatrzymywać w pamięci łyse i porośnięte grzbiety i szczyty, dziwić się drodze, co pewien czas nawet n4
dlugo wskakującej do tunelów, prowadzącej nad wierzcholkami drzew. Późna jesień„. Ocalały z u.rządzonego
przez nią pogromu tyllw drzewa iglaste, jeszcze płoną
rude świece modrzewiowe. Z okna wagonu widać śnieg
coraz niżej spełzający ze szczytów. szron na dole, łamiącą
się zapewne pod stopami siwą t!'awę.
Myślę o tym, jakby tu trafnie zanotować piekno aż do
Wiednia nieomal towarzyszących nam grzbietów. Poszukuję porównań, metafor. Cala jednak moja inwencja wuwodzi się na razie z młodopolszczyzny: zębate szczyty,
przypominajqce ruiny zamków skamieniałe obłoki...
Dochodzę do wniosku, że jednak odkrywczo umiał pisać
o górach jedyni.e Julian Przyboś. A może nie jestem oczytany w wierszach o tej tematyce. Trzeba będzie przejrzeć tomiki muszyńsldego poety, Harasymowicza„.
I znowu - podobnie jak w tamtą stronę - nikt nie wsia·
da do zajętego przez dwie zaledwie osoby przedziału pierwszej klas11. Jest ted11 wygodniej, itiż w sypialnym wagonie.
Ludzie tutaj mniej lekTwm.yślnie korzystają z pierwszej
klasy. Ci, co nią jadą, patrzą na nas jakby ze zdziwie•
mem: nasze ubrania nie wskazują na tę szczególniejszą
zamożnosć, która tu sobie pozwala na podróżowanie pierwszą lclasą. Tym bardziej, iż ci z drugiej idq przeważnie
na obiad do wagonu restauracyjnego, a my - kontentu·
jemy się chlebem z sardynkami i resztkami piwa z bu·
telkil

*

~

*

Bardzo chcialbym zawadzić o Wiedeń, ale na wizfe austriackiej w moi.m paszporcie czerni się ostrzegawczy stem·
petek: „Die Durchreise hat ohne Aufenthalt zu erfolgen"„.
A W'ięc przejazd bez zatrzymywania się. Wszyscy jednak
przekonywują, że w Austrii to nie ma żadnego znaczeniri .•.
I oto jeszcze raz Westbahnhof w pobliżu blyszczqc11j
feerią neonów Mariahilfel'strasse, poznanej podczas prze·
siadki w podróży na Paryż.
Dworzec rozległy, powojenny, z marmuru, szkła ł ka·
mienia. Ładny, prosty i „funkcjonalny". Choć pasażerów
na tych dworcach zdumiewająco malo, przecież wszystkie
dysponują wszelkimi usługami.
Na tym - można nawet
otrzymać bezpłatną, zwięzłą broszurę przewodni/c po
mieście.

Nazajutrz zwiedzam Wiedeń, rzecz jasna, jakże pobież
nie. Krążę w mglisty, chłodny dzień po starym mieście
wewnątrz tego, co się nazywa „Ringiem". Po Pai·yżu czysty
t uporządkowany Wiede1I jest - o zgrozo - jakiś nie.<byt
imponujący.
Z większą zapewne ciekawością oglądal!ib'JI
się go w drodze na Zachód.
Zaczynamy, oczywiście ąd znanego z czytanek szkol·
nych tumu św. Stefana. I tu. także gotyk z chimerami,
przypominającymi kościoły paryskie.
Dużo czasu zabiera zwiedzanie Hofburgu., apartamentów
Franciszka Józefa, świetnie i pieczołowicie zachowanych,
choć nie wszystko w tym mieście uniknęło burzącej ręki
wojny. Na wstępie - gablota z pocztówkami. przed3ta·
wiającymi cesarza w różnych okresach jego dlugie(lo żu
wota. Chciałbym kupić pocztówkę z cesarzem i wysłać ją
z pozdrowieniami do St. J. Leca, zakochanego w Wiedniu.
Nie pozwalają mi jednak na to „ograniczenia szylingowe".
Za frcmlci - pieniądz niezbyt ceniony, otrzymuje się przy
wymianie stosunkowo maluczko szylingów.
Zwiedzając apartamenty cesarza i cesarzowej, zastanawiam się nad dziwnością świata tego: oto za dwa i pul
szylinga znajduję się w złoconych salach, do których ongiś
niejeden wielmoża austriacki, węgierski czu polslci. w
żaden sposób nie mógł dotrzeć, choć calą swoją działal
ność życiową na to nastawiali
W pobliżu. Hofburgu można krążyć godzinami, bo to
ł parlament (o wiele, jale na obecną Austrię, za duży), ł
ratusz, i ogrody, wspaniale pomniki, i muzea, Burgtheater.
Wiele to miasto zawdzięcza Franciszkowi Józefowi. Nic
dziwnego, mógł mieć czas na wszystko: siedzia.l na jednej
posadzie - zupełnie przyzwoitej - bodajże 68 lat! (Za to
jego następcy :iakże musieli się denerwować!). Cóż za
stabilność sytuacji, na pewno nie myślał o żadnym jakimś
tam egzystencjalizmie, choć lubił zarost na twarzy, a i spodnie raczej wąskie nosili
Mimo samochodów i tramwajów, w Wiedniu nie cz11;'e
się pośp·iechu, ludzie więcej interesują się ludźmi.
Na
byle pytanie w tramwaju odpowiada kilka osób naraz.
Wla.ściciellca hotelu starsza pani - mówi nam na pożegnanie, i.ż Wiedeń jest jakby bardziej familiarny, Paryź
za.~ o'bojętny dla ludzi, nieosobisty,
Na to wygląda„.
Dopiero wyjeżdżając z Wiednia widzę z okna wagonu
najpierw kanał, a potem sam Duna.j w świetle bezbarwne•
go dnia, spokojny w niskich brzegach.
Przez wiedeńskie walce i piosenki płynie on bardziej
uroczy, malowniczy i romantyczny.
Ku memu miłemu zdziwieniu, w czasie przekraczania
granicy austriacko-czeskiej, nikt mi nie robił wyrzutów
z powodu. samowolnego pobytu w stolicy, choć miałem
przygotowaną replikę na temat grypy,
To trzeba.cenić!„.
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Archimedes powiedział.„

BAWEŁNIANE I

Ogólnopolska
olimpiada

lłOWOŚCll *

fizyczna
mtodzieży szkół średnich
:7 dniach 7 i 8 lutego, w
praoowJlli fizycznej Unhversytetu Łódzlkiego (Al. Kościu
sziki 31) odbędzie się ogólno1P<>lska olimpiada fizyczna
klas
wyŻSiZJYdh
młodzi·eży
ogólnośrednich
szkół
lks'Zitackących.
W olimpiadzie weźmie udział również 18 zawodników
Łodzi

i województwa. Zna
na z dotychczasowych osią
ma tema ty=w-fizyczgnięć
nych III S'Zlkoła im. T. Ko-

z

trzech
wystawiła
ściuszki
ka.ndydatów do eliminacji
Będą to elilninaoi•e już ostatniego s•to.pnia, po przejściu którycih na1jlecpsi „:flizycy" wezimą udzdał w central
nych eliminracjac!h ogólnopol
skiej oliml'.'iady fizycznej jalka na wiosa:ię od'będzie się w
Warszawie.

(wy)

*

'7 lutego o godzinie 16
w sali KŁ (Al. Knściusdti
107-109, I piętro) odbędzie
się

spotkanie z prezesem

Państwowe,f Komisji CenStrumińskim. który wygło

si odczyt pt, „Problem cen
w pulityce gospodarozej
rządu".

·wstęp

za Za.proszeniami.

.

sztucizne.go, d:ru!k<JWana w ma
towe lrolorowe wwry w :pastelowych odlcieniach. Tkanina
ta prz,eznacrollla na obrusy po
myśl.ana jeiSt ba1r'Cliro praMyczmie, gdyż kuipuiąc z metra
mo.żna ją w każdym mire:jeciu
Szerokość jej rówµr;zedąć,
od S-0 d10
nież będzie różn.a,
140 cm, aby możmra byto dloipaoować do kaiJdiego storu.
Ladtna jelSlf: tra.Jeże nowa tatallli111a przeznaez.iona rui. sukienki dlziecięce. Wylkonanra. ze
małe włorki:

l!Iróljlkąic:i!ki,. kwa
W\51l)aaliale
naidiaJą się

gwda z,cLeczklt,

OC.a.ty,
<lila d2Jireci.

Wiele nowych aoortymentów tkanin tukaiż.e się w 'tkara
naoh k·ol'OOOIWK>-"tloonycli. Bardlzo ładniie prezentuóą się m .
i n. prróibki grubszyoh t~ta.n.!n
w cl:yskr>e·llne llro.<1teczlti o pastcllJIWych odici·enia.ch. Letnie
kosttiumy z tych tkalJlli.n bOO-ą
uroc:re, tym bard:zdej, ~..e tlkaniny będą niemnące. Z lron~urrsu wejdą do poo·dUikcj i po
raz p.ierr'WISzy w tym roku bawelruane obiciówki rz: 1Jk.aniny

Zapisy do Niedzielnej SzkoPodstawowej dla Pl'acują
przyjmuje sekretariat
cych
szkoły we wtorki i czwartki
od godz. 18-22 oraz w niedzielę od 8-14 w lokalu szkoly przy Al. Kościu~ 71.

które są właści
kurs.o~,
wie dJOldatlltiem, wejdą do tewzru:v
produkcji
gorocznej
wedlqg kolekcji za•twie.rdzo-

ły

Błyskawiczne

konkursy„.
W pią~ek 7 bm. o god1z. 16

w 'Zarządzie Lódzkim 'TIPP-R
o:l:b<;dzie 151'ę rozrywkO<Wa imprez.a m1odzie-'mwa. W progra
mie błyskawiczne korukursy
czyte~niroze orez film pt. „!re
na dJo domu".

Sz.tukę wyre"i:yioor-0.wał dyr.
przoe:kład
Jerzy Aruliclzak Tadeusza Faing:r.a ta., iS>eG!l.o-

graik\ Iwony Zaoorowskiej.
Jak nas illlifornnuJą, na pre
mierę „Liliom", która odlbę
dzie się 9 lu'teg,o, p~jaidll
Węaiter
goś~le z annbasa.dy
s~iej Republlrkl Ludowej w
Wamtzlll'wd1e.

żakardowej. Miłą nowością bę
c.huwysok:qgatunJrowe
dą

stecrzkli do ruosa w piekne wro

ry.

ef~t
białej,

e~tetyczny
Niezwykle
d.a•j e n1p. blaty dmk n.a.
c.lenkrlej 1lkanfa1ae.

Niezale:bn1e

oo

łY

mę~kiej

nastąpl

mcdele
T-oteż ootatnfo
ny.
La.oora.w:rlium
Centralnego
zaPrziemyslu (}d~eżowego
wierają już m-0dne elemen1ty.
A wi<:ll p·l.aswze sa, skróc'll·ne
z mię.kkilmi kró!kirrn:i klapami.
Garni.tury pi-.teważn.ie jedru>rzędowe, za.pięte na trzy guKlapy rówllłie± Jc.rcHkie,
"'!·kił.
spadziste ramlc·nra. Marynarka

ręka.wa
Rękaw
się
że

dluŻB'Z.a.

spod niego półt.ora. centymetra mankietu od killSIZUli. Sze~l)ŚĆ spodni 23 cen.tymetry.
szczi?gól: ifolna. llnia
Ważny
mankietu im:e ukoonie op!e"li.ią,c się z tylu n.a. półbutach.
!)!) gal'ni•t11ru wizytowego obowiązlwwa.

k.a.mizeLk.a..

„Upo,min1ki" - to ]Jli.ell"WSllY i
jedyny dotąd. w L-0dz~ kiwiaoiansrkii zespół usługowy zorgan1zowany z ii!ldcjatywy Lig.i
Kob1iet. Twarzą go kobiety
zwolnione z adm:ii!ldstrru:ji, wy
szkolone t~PrZJedruio na kursie
prowadZOillym
kwfaC'ians„l\arn
przez tQ orga.n1zację.
wysuną!

krajoznawczy
DZJiś, 6 l;>m. o ~1diz. 18 w oo li
przy ul . Piotrkowskiej 102 a,
mgr Zbigniew Cieklińs!k:i wygl<llSli. odczyt w ramach czwa!'t

k:rajoz:nawczych

n:a

te-

„Archirtekłiura ob~
mat:
wojewóda.twa łtXl:zildego".
Odczyt orga.n.i.zowaey .le.st
prZlez Zarząd Okręgu PTT-K
oraz Oddział l...ódzk!ego S1Jo-

W3.I'zyszenia Historyków Sztu·
Wstęp wolny.

lci.

Szukamy
nowych
talentów
estradowych

l.ódz;ki Zarząd LK
myśl utwor.zienda tak:iiego kursu, pesymdści. twderdaiElrt., że„. rJódź n.ie potrnehuje
tyle kl\viac:iaa-ek, że sztucrz.ne
kWia:!y u nas tnie ddą. że to dobre dla Warszawy ale nie tu„;

Kdedy

Czwartek
ków

Herbaciane róże ulubionym kwiatem
Brokat boi się słońca
Kwiaty na ... buralm itp.

ab.sroilwe:ntlci
Tymczasem
ws.pomrrrianego kursu zostałY
wprost zawaloinie robotą. 100
pęczków IS.Ztucznych

kwiatów 1a
kile praco'W!!Jlice „Upomlilnków"
wy.rabi.ają

dziennie Illie pokry-

wa karnawałowych potraeb !'o"
dzlanek, które w tym roku bamakiiem sztuazwią mę pod
nyoh róż. ŻOi!lkdll, storczyków

ProJełit wsł<rzeszenia
Wolnej Wszechnicy Polskiej w lodzi,
jeszcze w dotyC!hczaLodzi
osiiagnięciaob
p0wojennej isttnieji\ luki, k.tóbęoo!e uzu.pelnić.
re trzeba
Jeślii jedn1l!lk chodiz;i o szkol1[}.iatwo wyżsrz,e, nrawet inajhardziej Z<?gorza~y pes:yrnista mu51i przyznać, że uczyinfono tu
8-milowy krok 1[}1apr~ód.
powiedlzieliśmy
Dlaczrego
,.8-mdow.Y" a ll'llie p!'IZy.silowioWCliąż

<;QWych

XXXVll

,,ZgaduiZgadula"

w Łodzi

wY

Ponieważ

„7-m~lowy"?

mamy w tej chwilli w Lodz;i
8 wyższych ue2lellllli, w kitóryc:h kształci się d21'siiad ktilkmnaścrle tysięcy

Porównajmy

studentów.

m

z

międlz.ywojennym,

wówczas w nasz;ym

okr~em
Miełiśmy
mieście

wyższą uczelnię
jedną tylko
- Odd.ziial Warszawsikiej Woll[}ej WmechrnJicy POllskiej, która dop!ero od roik.u 1934 uzyslkala prawa ~ej uozełt:u!.

zorga;n.i.wwane wstało w W rura?Ja1wiie Towarzykitóre :ziami.er:Zia
stwo WWP,
Obec:ruie

reaktywowiać

dZJiiaŁall!l.OŚć

tej

że obecrruie
placówki z tym,
celem j·ej będzie org.a.nliZJacja
s1tufMów :i. kur.sów specjalny•ch.
W związku z tym pow.sita!
Lodzi specj.alny
w
również
lromLtet, Mórego honorowym
raidicą prawnym zoota1ł jeden
z Illllj bairdtZJ!ej rziarSJ!uż<mych pro-

dawnego

f.e.-;10\l'ÓW
Łodzii

w

WWP

prof, dr Tildeusrt Hila-

r<>wicz.

Komitet

21aiprop01!1ował

Za-

„„Malłno1ł'a''

w Wa:rsaiarw!.e uruchomienie w l...o<Wl

i „„Syrena"

dwuletn.Lego stud!ium admini.dla praoownlliów
admi1111i.s<tra.cyj1n'Y'Clh nJie mają
CY·cih prewniczego wykl'1ZJtalceniia, kunsów &pecja:'IJ:styeznych
dla prrraoowników admhnistrawyksz1Jalcen1Lem
z
cyjnyc'h
prawn1iicizym i prraiktyką, oraz
ro=iegio studium admii!llistracji pmemysl'.owej.
Proj ekitom cym ;rua,leż,y ·go-tpr11lew
pnzyklal!IJil.ąć,
rąoo
5wia<lcz.erniu, że Wl!lik:r:zesoonia w
Lodim. Wolm1a W.s1ziechnioa. Poilw
(IJJa1hn„aJntle
&kia :111a.wiąźe

r.ząd.owi

tylko do godz. 17
Od~i.a.t

Lódziki

S1Jc1,V3l:'ZY'~

n.I.a D21iiennilr.a.r.zy Pi()IJS:l<JLCh m-

w iadJa.m1l1~..

ze trMyey.!'lly BaJ

PraS(f odibędzi.e &lę dnła. 8 lusa1t „MiaJJlrulrweJ"
w
tego
Gritind Hotelu.
W 1l1Wll~u z powyżm;ym sa-

le :resb·urai..'YJne

f „Syreina"

„M\l1lillllllWa"

:Dallll:krnięte ~ną

Tow.

WWP

stracyjl!lego

8 lutego
,

a.
ą Zdjęcl
trzy

łodzianek

które

I

f-Ol!'lmlie zmienfurnej) d 0 swaioh

ohlubnyol\
tegi11 c1J1d1a. dla. PU bliOOlz'niOl§Cil. Old
J llt'ladycj:l,.
gt1J1r~z. 17.
flo<CIZ~elk bd.u dVll:r.. a

pn?Jedwoj eninU'cll

A,

i ~nnyoh kwda.t6w w koi!Qrze„.
herbacianym.
Koloc żółty bowiem d WBzystkie joego odcienie .ie&t - 1alt
twierdzą praoowruice „Up<>mi.'l·
ków"-u!Qll:Yi-0.ną barwą lodz.1anek. J<'St dyskretny w t.oni.e i
najbardziej od)'.JQlvi€chli do bafowych toalet kobiet naeze!;io
miasta. Wyjątkowo tylko wmawiane są kwlaty cwi'Wone
lub filoletO<We i to prreważnJe
oczez ipa..nie o ekooentry=iej

u.rod.zie.
Za to brokaty ciesza si'l
szcZ€:góllil.ym w21lęciem. Chałup
niczki z ,,Upom1ników" (z{),s,p6l
praa\ie bowiem tylko systemem chalupruiczym) siedzą w
brokacie od rana do wiecrora.
'l'yllro, że z brokatem (.~rebtny
pvłek, którym posypuje sic;
kwiaty) obchodzić sie trzeba
umie.ięfll1ile. Nde znosi. oo s.loń
<'a. o azym wł.ele kobiet nie
wie. Stad ich ZJdzlwien.ie. gdy

nazajutrz

śliczrui.e

błysu:zący

lcwdat, wyirląda jak posypany
pop;iolern. Uwaga więc - Illi•J
bójmy się krwiatów z brokatu.
aJe prrzed balem trzyma.;mv je
w najciemnLejszyoh schowkach
·
w domu.
Jakie kwtla.tki najczęściie.l sa
za1maw<lane w „Upomiin1tach''?
Olbrzymde. jak inajwń.ększe pę
kli wszvsitkich 7lna.nyoh nam
kwiatków, ale 2ldarzają się też
i :u~mówile:nia szaziególi!ld.e ory·-

gi111.alne.
Parę tygodJiii temu !llP. za.mówlono kwda1lkd. .. na buraiku.
Ta ocygli!mlina wiązanka nie
oZJdcibl jednak kil1b!ici ża<lne.1
bal1u,;ące.1 bodlz:ianrkli ale... .słu
żyć ma jako relowdzyt teatralny BaJ..etu Pamedla.
Przed paroma dntia.mi. dru.l!i
kua-s kwiaciarski Ligi Kobiet
uk.ończy!Jo 100 a.brolwea:itek. Są
to równie<ź przede wszystkdm
wielodzlietne IIUI:tki ocaz kobdety, k16re z roilnych względów
nde mogą pa.·aoować noza do...'
mem.. Ju.ź z tego Więc względu
wa.rto UdrueM.ć pomocy t.e1 tak
ważmej illl!icjatywie i jak n.aj~oręc<ej TJIOIP(W.eĆ isita:ral[}ia o za.
rejestrowand.c nowveh Z.€600łów kwita<."lar.sikiidl.

Tvm bardrzrle.1, że n.o.we ze„
&poly, tak ,1alk: d. .,Up<JJ!IJjinki",
nd.o \V',Yma,Jla.ją żadnych naikła

dów

mate.rlałowye<h -

chałupnńcro

i!)racuj:i
przy ,J;l(llrnOCy zwy.

radełek.
n~ycz.eik· i
Jdyah
Prócz sZi!JuC'znych k1wia.tów wY-

lW«'lu.1 a tak oo ś.l!l.azme wląrzan kii
kw:latów in.atura'1nych z marte-

riaru IPQWi€['z.onel(o i to za nwwielk11 tylko opłatą,
Srowem nowa, ,proętvteczna.
tnstyrtUC1ja tisłu11o.wa Ldgi Ko·
b'.·eit:, dizl.')kd któ~.i kilka.d.Z!esia t ikob!.et 'P(>trzebu..1 ących po~cY, 2,n.ajduJe zaror'Qek
t~~e. (wy:rz~

IL za.
·

----·

}l'l"LCdstawia-i

name
naJ•n·owsze modele,
&lę w sklepa.ch
w III kwa11,a1e. NA PIEUWgarniSZYM (cd lewej) tur wizyt.owy koloru ciemn.o·
śliwkowego z kamiZelką..
DRUGIM pł11.S-lCZ z ka.rozN A TRZECIM \'lr'ia.k1cm,
h·ówka. Nowy szcze(ół ściluracz z dtzi.aniny.

ł ja,

,,UPOMINKI''

dllliami mo.l.narowska sżtUika
ta wreszla na atim tealflru
Skuszanik:i w Nowe1j Hucie, a
ll'l.lebaiwem wy.sitawilQfl'la bę
dzie ~ównież i we WroclA-

popularn}'Ch tlk.anin su

___,

Osiqgnięcia wylwórni.

Nie oo raerezy będ!Zie dotutaj, że prmcl paroma

wzorów kon-

„Nowe traJ.enfif na. star!."! Otoo za.łoi.enil.e prc.gramu 37
„Zgaduj-Zgaduli", zr0rgain1i2iowancj te:i: pod ha,S'km „S?Juka.my ur0wych tnJentów estro..d~wych". By6 tei mCYie, że
właśniie lronikur.s ten poa;wGl~ ll!a odlkrycle Ja.kiiCi'-OG naprawdę ciekawego glcsu, ca;y też zn'31kiomH-eg~ -O•titw6rcy
tekstów sa-f,yryeznych.
- Ja,,k wyglą.da techn.i.ama. stron.a. tego Jronik"UJ.·su? informujemy się w Dyrekcji PPiE w Lo·dr.ci.
- 37 „Zgaduj-Zgadula" .OO.będzie się w Lo-drza, Gdań
i
sku, Radomsku, Iirarkowie, Ka.ł>owioa.00, Wrccla.wi'U
Wal'l5'1Jawie. WS2ędztle tra.m 'WSW!Jną przeprow.a'llirone ełi
minra.cje a.ma.loców (bo tyl'klO tacy mogą wzlą~ udzlla,l w
N.a ka.W.ej imprezie wystąpi 3-6
naszym konkurSJie).
sp>O<Śród ~tórych wyl~mril~n~ch TJOosfra,nie najlep.si;r;y
<l<Sób,
do l'l<l!llgrywlkl! półfl
2la.w-0•d11Jic.z..lui)
(~gl(dnJe
7JlllW>Odn.ilk
n.alowej. Pólfinral, w ~llla.sfo Ictórego sp·U<bkajł\ i<;uę na.j.Jep.sil.,
zadecyd11,je o iym, ~tr0 będiz!e dane milasto reprez:mrtowa!
n.a. frn3rle w WarS'Zlawie. Zwycięzca. O<lrI"l<YJlla. nagmdę ufundowaną pmeri; „Orbris": pobyt lllla. śwJa.tmvej wystia.wile
w Brukseli.
A dalsi.e atrakcje 37 prro:r.amu „Zll'ftiluj-Zgadruli"?
- Wy.stępy rnmmej wielu slueba>C7.0m Crl'lldest.ry jamzopoo baitwtą
wej Radia Jugo1Sf.owi.ańskiego z Bel8'J".adu
ViiBLava Sbn:uca om~ jej pli10senik.a.rze Jr0<1a NovailroVlir. (na.
2ldjęci'u) i Dusa.n Ja.k.s1Lc. No.„ i u".l'lltal ]U1aJowych a.rl(fstó'\V, których progmm povviątą, jaik zwykle Wacla.w Pr1l.YA.
byl$kł i ~j Rokilita..

*

dać

nej na rok bieżący, która zawiera w dru•kaoh 660 wrorów. Po:rtieważ każdy wzór wy
krOnany będzie w kilkunastu
kolorach i różnych odcie·nii.ach
stworzy to bogarty wybór tkanin w sk1€1P<J•ch. 'l"ir'zy je<l'n.Qczesnym wzroście po;zyoji lroJory,5tyicznyoh, pvremysl przyrzeka dążyć dl() .sip.adku metrażu druk1cwn1mego na jeden kolor. W tntanim.aah d,roi'szyoh
ja1k pojJ'eli na i pi ka drrukowana, je<J.en wzór wykii:mywać
mnfoj więiooj w
będZ!ie
się
15.00Q metrów, p0>drczias gidy
metraż

przemysł odzieżowy
<Jd manklietu
lekko
osta.tn,iio zasadnicize zmda- „ 4 cell'tymetry.
wysuwa
skróoony t.a.It,

W mod:de

w „Teatrze 7,15"

Ba.!'ldro ciekawia 1 PI7:Yjem-

Zapisy do Szkoły
dla Pracujących

nie-

na premierze

sztucznieg-0 włókna IPflZY'POmina najsZJl•achetniejszią tkaninę

Problem cen

dla panów

Co lansuje

Goście węgierscy

!11Ja je.st n 1p. 1eldkro blyi:;reząca
tkanrll[}1a ża.k.aoocr;xra z włókna

a

Coś

tówiki !I. tkaniny wellniopodobne wy,produlrowian.e przy uży
ciu włókna wiSkozowegJO lUJb
Katal-0g próbek na ll10k biebawełniainego w mieszankach
żący zawiera m. in. talkie noz wlólknem syn!tetycznym. !vliwośai. jak bawelm.tane klrawa2.a wiaidiom.o.ść dll.a pań; ukażą
w ladne ww1ry
się etaminy
· oraz ipi~kn·e ootyiny dlru.i;;owane sp.roozlkowanymi. metala~
mi imituijącymi zilo1Jo i sre.biro.
Te tkan.iny ISą na,prawidę bardzo a trak·cyjnre a prny tym
mają być niedmgie.
Jeśli j.uż dlzilś niektóre panie
szyją .siobie sukienki balowe z
&at.YlllY czy J.l'{l'P'elimY z :pierwgdyż t>e
S1'iOC2iędi!lym efektem.,
tkaniny niekiedy .są ladln:iejsze
od dirog.ich joowabl, to świad
czy to na Jl€'W'llO o wy1510-lro po
st&wiomym wl7lo:rnictwie i doKierownictwo i z;e.sipól Tebrym wykońc.z,ooiu tik.an.in baa tru Els'trady SatyryC!Zlnej w
wel.nP..any>eh. WY'daje się, że
I..od2!i rziwróciły się ew-ego
1
m.oma j·uż d:ziś powiredlzieć, iż
cza&J do Min. K uil tru!ry i
w tym iro.J~u nasza bawełna
S21tuiki o ipoz<wolenie pr~mia
się joe.s~ze ba.l'dziiej efek
staje
111101wiania n.a::z!wy diottyohczaso
towna. Jest to ©as!ugą m. :ilil..
wej iteatru tego na ba;rdziiej
dorbrze dzlałającyioh kornóreik
w tej ethwjj]j odpowiradają•cą
któryich hazba
wz,c.rotllją•cych,
owej ooeny
oh.arakiterowi
staJe wzra1s1ba. W W'"D'B rr. komó
„Teatr 7.15".
rek tyioh było 8 z 2:1 pla<:.tykaWczo111aj inaooredll z Warrmi, w ub. roku 14 z 45 plarSltysz,awy liioit stwie!'ld.za.jący, że
karoi. Duro inwenqji twórMirristens1tiwo Kuilitury i Sztu
czej wy.dobył od 1praaown:iki aklooptuje powyi!szą piroków komórek o.sta:tni łron
Tak więc soona
,p.ozyciję.
kum, na którym cluis.znie przy
nazywa
IJłl"'ZY ul. '11r3111gw!J!a
zn.ano rów1:1ireż nagto>dę ;z.a osię ootą.d „Tea.trem 7.15".
lw1orry.sityczne. Oi;jągnięcia
zasceny
tej
Dziafalmooć
wybitny faehoją
trzymał
in.augiuruje s21tukra. jeti1I1re,go z
chem.iik-&-ol<:<rvl!>ta inrż.
wieo
naijk1piszyroh węgieTskich dra
BolE.sł.aw TaiichallSlki.
matuirgów (2lmarliego pr;red
No, cóż, nai!.;~ż.alaby oobie ży
kilkom.a laty w Nowym Jor
a:by WW'l"n1-ct~wo w inczyć,
k'Ul Fl!'a.n1cll.w:k.it M(Jj!nja.r a pt.
nyah gaiłę.:ciaoh n.3sZ€j prnd.uk
(leg€111JcLa, dirama„!Jili~m"
cjd ISJtalo ;równie wy.slOllro jak w l
tyczna w 7 abrazacth z życia
ba'wclnie. (Krao>)
anid.rw<J.a).

kienJkowyich pr.ziekracza
raiz i 100 ~. metró·w.

Sputniki w przestiw=.za.ch
l!illi.Jow>ej isatynie WYgląda
barom przyjemn:ie. Nio
ją
'Ciziwineg>o, że pnzy;padly do
gulSitu jury looinktn-su l[}l!L !JIOWe
w:rory w bawełnie. Wzór tie.n
zootal zak'wali:tlilrowany do pro
dUJkcj i na rok bieżący WII'az
z 60 :Lnny1r:ni w:oorami. Dzięki
lkon.klmSIOIWi będziemy m.i€li
nie ty!lko więklszy wyb-Or wzo
rrów 1Jkanllin bawełl!liamyoh w
skil€l.,DalClh, ale r6"Nnież boga.ty
wybór llllOWyich i!:'O'dlzajów materii.
l!lia„.

bawełnianą,

Popeliny zdobione złotem
i srebrem
660 nowych wzorów
Sputniki na... satynie

ukażą

NAl

.
(k)
"""___„_, ___,_..,.

Wstyd
Oprócz tzw. uczu6 zagublfl•
nych, występiiją uczucia - że
si<: tak wyrażę - spóźnione. Na
konkretnym przyicladzie - fakcie autentycznym - opowiem
wam o spóźnionym uczuciu
wstydu.
Pewną ulicą Lodzi jechało
auto ciężarowe, wyładowane po
brzegi jakimiś wtelktmi pakami. Na zakręcie auto zawinę
ło dotć ostro, toteż jedna z pak
zleciala na jezdnię i rozsypaln
ste. Auto pojechało dalej, a
przechodnie, niczym stado Hun
nów, rzucili ste na„. zgubę. Ja/'
olbrzymi
był to
się olcaza!o,
karton z paczkami papierosów
„Grunwald".
Teraz dopiero można było dę
przekonać, ja/cie to ukryte wluściwości posiada dusza cywil1zowanago człowieka. Kto żyw,
napycha! sobie „Grunwaldamt'•
kieszenie, czapki, torby, berety, teczld, rękawy itp. Czynt'l•
no to bez żadnego niepotrzebnego krzyku t - słowo daję z taką solidarnościq, ja/dej w
nasz1;m spoleczeń8twie nte wldztalem nigdy dotąd w żadnych
sytuacjach. 'Każdy tyllco roz•
glqdał się najpierw dziko wokół stebte, czy nie jest czasetll
obserwowany przez jakąś niepożądaną osobistość, a p6init1
grabi!, grabtl z calego serca.
Najlepiej zaś urządził sii:
kioskarz z rogu: przytaskal z
aobą sporych rozmiarów skrzynagarnię od węgla i szuflą
niał do niej pudelka.
Po minucie na jezdni nie by•
~o już ant jednego pudełka; le
zaly t11llco strzępy z rozdartego
kartonu. „Zdobywcy" zaś rozchodzili się spiesznie ze sw11mt lupami. Gdy już oddalili
na odpowiednią odległość,
.~ię
postanowili spi·óbować zdobycz
nepo pap·lerosa. Każd11 wydobul jedno z ukrytych pudelelc,
otworzyl je i...
Niestety, nikt nie zasmakował zdobyczy, ponieważ pudelka oka.?aly się puste. Widocznie wieziono now'? pudełeczka
dotitcro do fabr11ki papteroli.ów.
Twarze nielctórych zdobywców 1Jczyntly się blade, innych
zo.4 - rumiane. Na wszustkkli
twarzr1ch wszelako malowało
się uczucie wstydu. Wlafoie spóźnione uczucie wstydu.
~Ał

~.Milicy.ine
253-33
PogO<t. Raltun:ki<mve 254-44
Straż Pmama
08
Kom. Miejska MO 292-22
Miejski Ośr. Inf<J~. 359-15
Pryw, Pomoc Lek. 333-~3

h:

Wyrazy nol1Jłąhszevo wsp611:zacłn
kol. ELIASZ0\"11 KiWILSZO z powodu

napra1t'ia

śmierci Jeąo

elnia Pracy „M I K R 0"

S~6łdz
wie" dozw. od lat 12 lat 18 g. 16. 18. 20
Obr. Stalingradu 15
g. 18. 20.30. „Dziadek SWlT (Balu<-1ki RYn€kl
WARSZAWA, Al. .Jerozolimskie 129,
Hassan" dozw. od. lat IN.Im dok. g. 22 ..Jirrasz Pabianicka 21.8, Jaracza
555-55
tel. 831-10.
ki z diabłem" dozw 32. Główna 50. Kopem.i7, g. 10. 12. 14. . Pronaimlod- od lat 16 g. 16. 13. 20 ka 26. Piotrkow&ka 67
gram dla
MASZYNE eto szycia i:!a' DWA ookoje, kuchnia .
szych:„ „Mag;iczny Pf!· TATRY (S ienrki€wiC7..a 40) Plac Kości€lnY 8.
skludufq
dze!ek ;, „Sme7-ow:v8 Il- Film dok. g. 15 l 22. AS Al. Kościuszki 48 bi,n-e towa siprYnedam. - w:vgody gaz w Piot:'koVłSPÓł.PRACDYllllCY
ston()Sl]; 1• .;.Ste 1c5k 17ur _„Mialem siedem eó- peln.i sta.le dyżurv n.<>ene KonanskieJ?o 3 m. 1 Wie zam"enie na -pcd:>bNOWY (Wl·.,.,,.•·ow.skle!?o
.
. .
1 b
1819
z Znkł. Grnł. RSW „Prasn"
J ,. ó
rek" dozw od lat 18
.
mymuc la !?.
•
vv"
mm€1sze m1e sz~I ne . u
__ u1.; an_ w
g 16 18 20
15) g. 19 •• Kram z uio MLODA GWA.RDIA (Zie
MASZYNĘ rę.kawiczar- ka n.1~ w. ~z1. W1adoDYŻURY SZPITALI
•
•
•
tona 2) l!'ilm dok. g. 9 1 •
senkami"
Położnictwo: Szpital I kę nr 8. s'tan .idea.l ny g'~sciii~~· Naxuto05.
JARACZA (Jaracza 27) i 22..•Wierny ma,ż" - \'\ JSLA (Tuwima ~ 21)
. -5
- -S.erukiew1cza
sprz.edam.
dozw. od lat 16 g. lQ. Fr}~1 dioik. I!„ ~ 2 . Klinlcznv !m ~ll.Ti.e-Skło
ir. 19 .. Król Henryk
m~ dowskiei, ul· curi--SkJo i 18, _lewa_ oficvn.a . mi~r DWA poi:oie z kuchnia
·· ~~· !;wcze 1a z
12. 14. 16. 18. 20
IV"
(Obr. MUZA (Pabianicka 173) ~~~~" ~l~at~· 14p;:: dowskiei 15 :_ Chojny l 16-LAMPOWY odbiornik w b1<Jkaah _uL Un: W€TSY
POWSZECHNY
SPROSTOWANIE
v
Stalingradu 21) I!. 19 FHm dok. !(. 22 •• Na tła" ·do?.Jw od 'Iiat' 16 Fluda. Sz:pital im. dr H./ radiowy niemiecki .. Eu- ~~:,,:m~e".'._JZoJncay rC~~o
~ 1, · '
. , "~
· Vlolt. ul. Lag:ewmcka m ig" 1S1Przed.am. Llma- Jea.
trasie cLo &oircle.aux"
„Hurr.oairzy"
16 · 18· :W
" Of".'rty IP'.<S€'!Iln,e
34-36 - Wldz€w. Staro- I nowsk'ego 89-12
do nekrologu z dnia. 5 lutego br.
ESTRADA SATYRYCZ- dozw. od l.a.t 18 g, 16. g.
„1753 Biuro Ogrose.en.
Sródmieście
WOLNOSC (~rzybv.sz.ew miejska.
LS. 20
NA (Trauirutta nr 1)
Wyprowadzenie zwłok
•>k1ego 16) Fgm d.aik. I;· Szpital im. dr H. Jorda~ URZĄDZENIE gabinetu P .orrk<n','.tska 96 _ __
PIONIER (Fra:nciszkańnieczyruna
rzemieślniczy
fotel LOK.AL
OPERF.TKA <Plotrlww- ska 31) Film dok. g. 9 i 22. „oą11s („Fmnt ) na. ul. Przyrodnie-za 7-9 &,!1· vs t:vczniego,
S. t P.
22 .• Ludzie i ką,prale" - n ser;a d!OZJw. od - Ba!utv - Szoitał Im., l<>k ki. stol!k. mafę. urny frorutow.v 33 m kw. z.a.
sk.a 243) ni€CZY!lln.a .
„PINOKIO" fKo~f.Irika dozw. od lat 18 !?. 16. lat 18, g. 10, 12, 14, 16, Madurowicza. ul. Krze- w.a lkę i taboret spr7.e- r.-· i-t!l .ę n.a pok óJ z kumieniecka 5 - PolesJe. da m. Wansz'tat ślusart"ki chmą Główna 43, Cich y
13. 21l
18. 20
16) ir. 17 .. Pinokio
„ARLEKIN" 17 CW~l~- POLONIA (Piot.iikow.ska WLOKNB.~Z (Próchni- Chi~rgia: Szpit.aJ 1m. r~~fJL<Y\wkieg~ 4~ ff3dl fOK()J -samodzielny w
sródm1€ścm parter zaka 16) Film dok. g. 9 N. BarJJdkiego, ul. Kop..
" . a/i- 67) F.il.m dok. g. 9.3Q i
ska 5) !?.
MASZYNE anęsiką „Sin- m1e:Illę na JJ".)lkói z kunolud~~ i sierotce 12.15. „08/15" („Kooiza- i 22 .,Zna.k szerzególny" c:ińs'kiego 22.
nastąpi dnia 6 lutego 1958 roku o godzidozw. od lat 12, g. 10. Interna.: Swifal . ID:i .'[er'.' kil. 16 ®'rzoeid.am.. I n ią. - Kos2'1 tY remontu
I .s.eria dozw.
ry") Ma.ry.s!....n ie 14.30 z kościoła św•.Józefa przy ul.
dr Soruneruoorga, P1em- J•uJ.ia.nów uł. ŻEiJ?lar"lta z.wrócę. Of.e rty p !isemne
12. 14. 16. 18. 20
od 1at 18. g. 10.15, 13.
Ogrodowej, o czym zawiadamiają
1814 „1840" Biuro Ogł<J5Z.eń.
5a
.
.
ZACHĘTA (Zgierska 2 6) ny 30.
15. 17. 1..9. 2~
Film dokum. g. 22. La.ryngofoll"La: Sz:p1tal SZAFE (orzeah). SYt>ial- PiotrkoW\Slka 96 _ _ 184-0
MUZF.UM ARCHEOLO- POK()J <Kazunie.11Za 6)
ŻONA, CORKA, SYN i RODZINA.
GI,CZNE I ETNOGRA- Fil!Il d'Olk. g, 2!.30. „Kocha.nek 0 północy" im. N.· J?arlickiego. ul nie nowo.ozesna. kre - POKOJ z kuchnia duż y
derus ooko1owy (orzech). sloneczny z wygodami.
.
dozw. od la.t 18 g. 10. KoocL11.sik1ego 22. .
FICZNE (Plac Wolno- „B.~uro matrymo-mal01-ul1st-ylm.: Szp1~~l= toal€'tke tr'L~-rz~dłowa I piętro (bl<Jki) z.'.lJTtieni e ae
12. 14. 16. 18, 20
ne dozw. od lat 18 g,
śct nr 14) czynne e:.
LACZNOSCJ (Józefów 43) dr J<YIJScihera. :MLIJJOru>- SJ)t'z,e<lam. KJ'lin.sk1e,go 49 n.a 2 ooko.ie z wygoda mi
15.30. 17.30. 19.30
·
11_ 16
174.9 do II piętra. Oferty p iSkład _ me-bh
14.
wa
ctozw.
kohiet'Y"
„Trzy
MUZEU.M SZTUKI (Wie 1 MAJA (Kilińskiego 1~8)
1HOT0CYKiL .. WFM" no se rnn€ . „l!l37" Biuro ODY"'URY PORADNI
c..1'owski€!?0 36) CZV!llll~ F ilm dok. g.M 21 .vO. od lat 12 g, 19
Wyra.zy najgłębszego współczucia kowY &t>rzeda.m. Wi.ado- l!I0.'1ZIE'n. Piotrkow~;ka 96
1,,
(Ż€„PN;l'.g<>da. na ' axien· PRZEllWJOSNIE
il'· 14-20
2 DUŻE pokoje z ku-ehmość Now<Jltlki 25 m. 3
•
sik<'
sztac1e" d<AZw. od lat
.-76 ) " Oud Pom.ooy leka.rskteJ
mgr inż. Romanowi l\'llCHAŁ~
ledze
piętro.
III
wygody,
ą.
ni
-n1;talu
do
TO'KA.R.I<E
dla
,iego
:ror.w
30
19
30
17
3Q
15
er
7
~A
B4l !Zda.1TZ.a. sie ralt." g. 1500..30 dorosl:vch udrllielają od 2Je śruba ~ziom·~ ni\ cn:i centrum zamienię na 2
(. R •
RO·M~A·
• &li
WICZOWI z powodu śmierci
k
l
""
~
"""
poraidinie:
22
do
'19
godz.
dozw.
19.30
17.3v.
zgow
.
....,
22
Piotrkow.ska 102 _ dla w kłach 1S1Przedam. - po mje z uchnią mniej
lat 18
dokum. ~· aFilm
BALTYK (Narutowicza
Choiny. O_-.obliwa .sze z wygodam i ·wYl.S<l·k ·
!,ódź
"")Film dl()lk. g. 13. 22 't'aeprzyh~ngao:!Y_.~°!.!ta._~Plat GARNIZONOWY KI,UB -"~1·-'-'~.'
parter lub I pietro albo
od godz. 15-19
...,. '<'.Lu•.~-• Sródmieśc_ie 14
u~~~ °'"'
~
""1
osobowy z ogródkiem;, Oferty oiaaa SA)ttOOHóD
OFICE'R„'iKI CTt!~~ima Pi?f;rk;owsk.a 67 . ?11
dozw. od 7, g, 14. 16.
•• PłaszC'L"
Polesie. ~- marki „St€Yer" kabri0- sem.nie. „1799 Bmro oir. d!"lelni!CY
34) „Idealny mąz
liat 16 g. 14. 16. 16. 20 STUDIO (Bystrzycka 7-9)
17.3-0. 19.30 dozw. od. g1ewruoka 35 - ~a dziel I-et 5-os.obo\v-v PO r·emon g~~~!!,__P10,tr~~'.sika 96
DWORCOWE (Dworzec Film ook: g, 21 ..Praw
16
kulturaliny
mcy Bałut~ P~o~~w- ci-e. nowe ogumienie. KAWALF..R.
Kaliski) „RorLJ>ra.wa.". dzi·wy ko1\iee wielkiej lat
składa.ją
~; częfoi zac,a.oov,,-e ewent. 1111a staniowi~kn1 .oos z:uku.a
.ska 269 • • •
lat
od
dozw.
wojny"
Burozymucha"
•.Stefek
Uwaga.• Reoortuar soo- Ruda._Lecznic~..a -Z 1 z t.akoomiei-zem spr7.ie- ie Polro.iu ,•;oubl-Oikator.~k·'e
.,Nie~·ecmnie swa.wo 18 g. 17. 19
p ieemn€
·Ofei"ly
dam. Oglądać. Oinen ta r go.
le" g, 8. 9. 10. 11. 12.. soiusz (Nowe Zlotn?l rzad.Z:Ono na pod.stawi€ dzielnicy <;h;oin{-_
KOLEDZY
1774 G .. 1963" B iuro Oid<ll'>l'1e11.
Film dOtk. !(. 21 •.Szld- komunikatu Oltregow€ xa.c:r?~1G~iejskiei na 18 m. la
13. 14, 15. 16. 17. 18.
z WOJEWÓDZKIEGO BIURA
__ 1963
96
Pi<Ytl'lkow.sl.;a
bowv
,,:.
SAM0CłlóD-Łódź
kańców
Z~€1amc':'~
Kin
Zarza<lu
go
ee węglem" dozw. od
l9. 20. 21. 22
0
,.,,._.
v~
mk~z
"a
lat 16 g 17 19
(Tu ·ma n1r 21
PROJEKTÓW w ŁODZI.
Stoki -przy ul. Zboc7..e marki „Meroed1e-s V 170" PviiOJU z kulchnią lub
"' :to •
22 STYLOWY (Kiliń.sk'i.ego
wi
GD~NIA
F.~j dokm.usg-'~ett~ 123) „Eroica" d.-0z:w. od PALMIARNIA (Parlc żró 1Sa w g-Odz. od 19-21 st~m bard~..o dobrv is.prze it><lmeĘo P~k-0j u P'O<SZUIii
- - - - - - - - - - - - - - - - - dam. Ogląd,ać calyd.zień kuie. K<l<'Zltv remon tu
:mu ~·~
... „,.,
zwrOOę. Te l-e:f<m 51:ł-98
Gdańska 45 .!?araż
----------------------1964
ga1oinetową do g-O<lL 16
MASZYNĘ
damska „S1ill1!9;er" <'lnrz.e- 2 POJEDYNCZE P'Oko ie
1
kol.
Wyrazy
UWAGA!
-:Jam. Pabiiaruioka 28 m. w ś:ródlmieściu zam'enic
U AGA.
śmierci
Powodu
z
SADZA
Lucjanowi
w
l.ruabnia
iz
ookó.i
nia
2278
11 Ainlt<izak
sobotę,
11ELEWIZ0Jt .. Tem•p-2'' ś:r~lmi·e~ju. Łódź ul.
Jego
nlf:JWY SPrzedam. O~erty W~~:łJ-Odn.ia 45 ffi. 27 INŻYNIERÓW-projektantów na roboty wogiodz. 15-2()
WiaJi!JJOOnl?
J'()
U
Bi.
.1851"
.
JY.eeiinne
dociągowo-kanalizacyjine tras zewnę.trzny_ch,
za0gbc·~l7.€'ń Pi10trk<J1Wsk.a 9S POK()J z kuchn:ią
majstrów na roboty wodno • kaina11za;cy3ne
ODBĘDZIE SIĘ
SAMÓOHóD manki „Su ~ien.ie na dwa 'Z ikuchza trudni Łódzkie Przedslębiorsh".o Robot In.
iper" w dobrvm słta:ni€ IHą. K~Z'ty zwracan;.,
c"!P!'121ediam. Wiado1111ooć O!erl.Y U llSie.mru<; •.1.912
Łódź, ul. Lutomierska 32~34:
żynieryjnych
1677 G Bmro O!lł<11S1zen. P1-0'trZa•rz.e'W\9kia. 2
Oferty wra.z z życiorysem składać pokóJ
składają
. L912_Q
K.LA.Tru: n!OIW'e dlla ru>- ko_w ska_gs
623-K
nr 22.
KOLEŻANKI J KOLEDZY z DZIAŁU
t'ek bez l'!Ja,tJkri i<mrrediam Dl!ŻY. samodzi~:!Jny PO-:
dm pracowników Spóldzielni Pracy
STOMATOLOGICZNEGO PRZY
Nbwe ZŁotno Naool<"oń- kóJ. uzywalnoś~ k_uchm
TECHNIKA-mechanika z praktyką wa.rsrzta18445 gaz, .woda. za!lllemę na
skla 2S
DEKORATOROWI TAPICEROW.
tową n.a stanowisko planisty warsztatowe.go
LEKARZY SPECJALISPÓŁDZIELNI
. , ookóJ. lmohma. Warun
.
o r az strugaczy przyjmą od zaraz ZachodmoPIAN~O fi.rmv „S~1ler ki do omówienia. PróclJ.
Stałych bywalców „Casanovej" - Łódzkie
ul. Pit>trkowska 159
„ZDROWIE",
STÓW
w _n.ai1Jerezym Sit.a.me. o nika 5 lewa <Jd'kvna. II
Ł6dzkie Zakłady Remontu Ma.szyn PrzemyZachód - zaZakłady Gastronomiczne oobrvm pietro Retel€w1.ski
wy11;111kowo
słu Włókienniczego w Łodzi, ul. Wólczańska
praszają w tym dniu do restauracji
dźwieku 1S1Przedam. Tel.
710-K
nr 19.
„SIM"
5()Jl-12 - ____J876 G
KUPON fili a ti.J. .s-urz-eDnia 3 lutego 1958 roku zmarł w wieKIEROWNIKA działu administracyjno - go_
Ofer'1:l' pisemne •
dia.m.
ku lat 78 •
spodarczego z wieloletni:n sitaż_em prac~ i
„1927" Biu!'lo Ogłloiszeń. - - - - - - - - - '
S. t P.
1927 RĘKA:WICZARKE o ryPiiotrk()IWska 96
praktyką na &tanowistku !k1erowmczym, ks1ę
MOTOCYKI, ..SHL" po ginalną debi.eitlke „Groguwego-windykatora ze zmajomośoią zagiadkapita1nvm rem0111ciie _ sera" 6 ailibo 7 kuipie.
nień .prawnych przyjmie od za.raz Przedsię
m>r:rediam. Tel. 3.16-52 Na.ruLowioza 6 m. 5 robotnicza
rada
i
Dyrekcja
biorstwo Handlu ArtykułamJ Spożywczy!lli.
dziennikarz - publicysta
1847 G
Kub:Clki
di~W10ni1ć ~dlz. 8-10
Jeleniogórskich Zakładów Celulozy
Podania wraz z życioryisem slkłiadać w Biub. wicemarszałek Sejmu w okresie
tarcia
SAMOCHOD-iÓso<bm,vv MAsZYNĘ do
i Włókien Sztucznych
„Fol'ld" ma łol111!'ażow.v w chrzalllU ty,p u „Hur.arze Ogłos:reń, Piotiikowska 96 pod nr „709".
międzywojennym.
g.an" ew-e.nitualnde .iinna
Im. KLEMENTA GOTTWALDA
.c'obrym. IS/tanie isw:ze- kupi Slpóldiziel-nia PraNabożeństwo żałobne odbędzie się w
Srozeci n.
„Pia'sit"
cy
w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42
dam . Zieło·na 40
kościele parafialnym w Tuszynie dnia
1967
SAMOCnóD bagażóiwke S~OIITiady 1
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
6 lutego br. o godz. 10. Wyprowadzenie
dlo
ooo
MASZYNKĘ
ła'Cl•o'W'lJIO~ć
"
z
„opel-Bliit'
GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO
zwłok z kościoła. na mJe~cowy cmen-1
0.75 teiny oraz19P3.warkę •sna mec:hianiczn.e g,o rża
Kandydaci winni o<ĘXY>Vliadać n:astępują
el~1J<:tryc2m,ą 1S1::>rz:edaf!U - ka1rd) ku'Pie. Oferty pitan w Tuszynie nastąpi w tymże dniu
Spółdzielnia Pracy \\'lókienniczo-Odzleżowa
cym warunko.n:
Łodz. NIOW'Oipah1<ln'()Wa Si-."'IIlil'le u1919" Biuro 0o godz. 15, o czym zawiadamiają,
1) wykształcenie wyższe ekonomic'zne lub
1890 G gkllswń. Piionrk1cn vis1kia. 96
'llll' 10
„ŻAKARD"
RODZINA i PRZYJACIELE.
K:UCH~Ę ro<l.7.IO<\va rz; KAżDĄ-i1J(i,§ć staai~
irawniczc,
w Konsta.ntynowie, ul. Dolna 22
P1ecyk.1em l'!IPt'zeidlam. - .r owei. grajki d. utStniki
2) co na.imniej 5 lat praktyki na stanowi·
31 stviclZJ!li.a
W DNIU
Zf.(1•e•nolka !\4-7 gioldz. 17 do 5Yc$1ialówcll: kole.ie~
OGŁASZA PRZETARG
slm głównego księgowego w większych
1958 a:. 7Ja\!ti.n.eła oieczat
__ _1943 •wyoh zakupi SpółdzieldJo 19
przedsiębiorstwach państwowych.
na samochód cięża:rowy marik.i „GAZ" tyip AA
.kia. o brzimi-en'iu „Ma1ta.TEI."EWIZOR ..R\1bin!' ai.ia Pr.a.cy Ko waLs,Jro.-.
z yn Rejono wy L.iP.R.I,
apr>Z€diam. 'Ilełef<Jn 352.-50 Śhll">ar.sika Łódtl;, ul. KiUposaże:nie zasadniQ;e wynosi 3.600. zł
o ładowności 1,5 t. Cena wywoławc:zia 42.000
FUTERiKO !krótkie z ba iińi!lki€~ 90 1:e.l. 255-88 SPECJALISTĘ na. k1m s- inr 6 'W Pabia111.icaoh"
oiraz regulaminowa premia kwartalna. Miezłotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 ll\lltiego 1958 s,z.k.anie do om6wienia.
,Oferty w dwOOh egzemplarZJac:h WII".arz;
roku o go<l1zi:nie 10 w 1-0ikalu spólldzieln:i. gd?ie
ki dobre. Of€rty pi!Slemslk.~e@d 2~_'.}1..;_ 37 ooc!vienna:<J-:
ddkumen.tów
odlpisami
i
życiorysem
z
01
1
n
17
oglądać
można
ne „1956" B~ur.-o Ol];ło·Wyżej wymieniony samochód
"V>UU.
""
wy7eJ
dyrektor~
adreeem
;pod
należy
syłać
sz·eń Piotrilrow~lk.a 96
350.
D.KW
MOTO-CYKL
w CMSie od 5-19 lutego br. w god7li:n.acll od
SKORY futrzane garbustan dloib/ry lSIPlWedam. Dr MOSCIOKI SJJ€Cjaliwymienionych zakładów w termm.e do
8 do 14.
przerentgenruo.e:.
.sta
""
ję. farbu.ie. strzygę. ucodziennie.
O~J ą<la ć Kni.az:i€wriczn m ś wietlenia.
dnia. 15 lutego 1958 r. Posarla do objęcia
z P<Jityszlaoh€tniam
1961 Narntowic:za 32. po goiwid1z. 10-18
Wad:ium w wyOOikości 10 proc. ceny wywo66!i-K
natychmiast.
sk:i€m w szybkim termi
2036
TALON Tlla. mo1hocyikl dzinie 14
~awczej należy składać w spółdzielni do dnia
- - - - - - - - - ' · n·ie, Garbarniom. które
.„T.aw."l." 175 zamd€1llię na Dr BIBERGAL snecjali !ZAOCZNE
•9 lutego br.
Jrua:sv pir:zy- nie maia masrL.vn w.v(w-y;r6'w1na1n.i>P.l. &ta chorób weneyycz- ~WUtiaoe dio e.!!'Zaminu kończalnic.zyoh
.:WFM"
uszlaZARZĄD.
OfeTtY PilS>elmne .. 1962" nyoh, skórnych 1&-18 ozeladn.icz:ie·e:o i mi:S1Jrzlo- ch€tniam z duża zniżka,
OGŁOSZENIA
Biuro O!?'tas<reń Pi'Ok- Piotrk<>W\Slka 134
'
-pr zyimu..ie i
~ikie!l<'O Iw 218'\rodach: Przesyłki
1962
k1olwt'3ik.a. 96
z;egarmistrziowt<;.k im, ślu- w:%Yłam ooczta. Zvl?M-ASZYNĘ dlz,iewfa11S11n1 Dr NITEOKI specjalista l!:<m~ikim. ko'waliskim. kr.a fr:Y'd KopacZiCW\Ski Słup
NADWYŻKI KAMIENIA KWARCYTU
nr JO 1S1Pmedam. Pilotr- .skórne, WE'lleryczne. mo Vll'.iedrim mesP.{im i 0 ,1 m- ca. ul. Warszawska 32
PRZEMYSŁOWEGO
lwwlo !ra 93. of,cyM. I cwplciowe 1&-18. Na- 1>kiim. szew.slkim. chol€w
<wol. nozm.ański-e)
291 g
we F,~i e. III ipietro m. 9 wrot 32
o Wymiarach od 15 do 50 cm nadającego
k a.mkim. G1bola1ns.kim. Za WSPÓLNIKA - ikairme
ot"21la<'n,ć Qd J110id.z. 16
si>ecial:i.sta.
·
DrSIENKO
z ul'IZąd!roniem do
liarza
Zakład
Pl.'IZYimu;ie
i.sy
p
się do celów budowlanych i drogowych
weneryczne. wło D tll"-k<ma.lenia Rzemi!OIS.! a urwch.om.ien.i.a wvtwórni
DWA ~0ispo1dia.r.sitwa 'z za PIAl'.'INO kr~ pil z-P.o.Wonu wyjazdu skórne,
(cena za 1 tonę 70 zł kico stacja odbiarC'Za)
Ki1&-18.
µ:odz.
w
sów
'wi.rrz;
pralkę
."nt'1,o<l•am
t>OS'ZJUku.Je •
Lakowa 4 tele- cu.kier'ików
Łódź.
budowaniami: 6-morgo- n!i.e t.\r,ll!".zedam. Limanow1790 fon 289--05 weW'l'l.. 4
111;Hkiem. r.aid:i10. wan'lle. li ńskit>g.Q_g~
po.
Kon1cie~e. kOral SPRZEDADZĄ
we, ólru.Jl:lie 9-m!Oil·i<dwe. .skiego 117-6
p•'.l ec do la zienki. li. inm-e Dr MARKIEWICZ sp.e- KURS malowarn:ia na siadam. Of~ty Pisemne
P'°d
s1Z1D1.~ie Lódrź pirzy
W DOWOLNYCH ILOSCIACH
skór- tkaninach oraz radlio- .. 1938" Biuro 0.11licsz.eń.
..Rubin" rmeczv. 1lw"ia'fki 8 m. 15 cjaH\Sta chorób
idebke sprz.edam. Wi.adl() 'I'ELEWIZOR
Kieleckie Kamieniołomy Drogowe
nyoh, wenerycznych, roo techniomy TKWP. Za- P iotnk-O<Wi'l"ka 96
mość Łódź, uil. Rybn.a 5 spr.ziedam. Tel 366-34 od
1938
- pisy
Piotrkow
czoplciowYch.
2292
18
dz.
go
l!W~
6
m.
pow.
Zagnańsk
p·ta
Wiśniówce,
\lV Małej
:?'.eromSlkie.go 115. IHEltOwCA P•OiSiiadaia71
2197
109--6
$ka
pol>ói~,-~z. 8-15_ cy gntów-kę P't'Zi~~ta1Pid10
Kielce, telefon numer 46.19.
POL dlom1kiu murowane l\JOTOCYK.L .Jż 49 no
DZWOIQ' PiifC---ifAZY KFRS kroiu i szycia ~Póbki ri wlalc~ del·em
Główna
gio, pla·c 900 111 kiw. (Ro wy sprZ<?dam.
Zamówienia kierować na wyżej wym!ein.io-1
Pry555-55)
59
(tel.
PIĘĆ
5
wyklady w godz. fak1sówki ll11b sa.moclJ.oTKWP
-L Wabsz.eWISki go- DUŻY' 'POltól z du;żą ku
kil!!iel sor.:oodam. Wiado
wiatna Pomoc L€karzy prze<l1852 G
ny adres .
dzina 10-18
·· N
1Pi;sem:ne
Oferty
i POPCJludnio- cLu.
mosco_ awnot_31f--22__ l\fOTOCYICL .. Jawa" 2~ 0 clm:ą .slon.ec-zne z bal ko przyśle Ci natychmias t wvch, Za,pi.sy Lokator- ..'.W26;' B il\l.ro Ot::ł<XSZEń.
ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA
n em wygody. z.am.ien ie od.pow iednieiro specjali- ska 12 godz. 9--20
t
"'0M"'K
2026
96
:p1ot:iko~/{a
.c. . murowany rzy i 350 na szesna.s:bkach. na dwa pok.o.i€ •z kuch,,.
1zbowy 1 willa 8-11J1olw·io nowe sorz.edam. OJ?la- nia luib trzy ·ooikoi•e - .~te. Czyn.na cała dobę
:Klins-i~ zY'ka ang!e-l·'l.kie ZAICl.AD, Wulkla:nirLa1cyi
1816 nr REICHER s00ciah- go. niemieckie,go. fran- ny Ki1mc<>k:e !?o. 61. tel.
9-J 8
'
wa. w etan.ie s.ur1~•wym. dać Jaracza 37 m. 12.
' -•PJCC tys"ęcy il11€ lirow - · TV piętro front od. godz. Z,g:t>rs,rn.
sta - wener:vcz:n-e, &kó~
kie;ro TKWP. Je:;z~z.e 1374-~8 wy~onu11e faoho
1'878 G l\UF..SZK.\NIE o t>OW i>e- ne. płciowe (zabu r7..enia) ckius
1parcel•a w RQ.;a n0 w :e 117
lka wolnvcli m1e1s.c. WlO i t.ermmo~ na'Prnrzch!1i 3S mkw. z cześ- 8-9, l&-19. Pi.otrill:ow- 7.ar>isy
do '5/Pr.:ocd an.ia za 183 ty
P 'otrkowska 115. '>\'<'! - wu~lk.an:izacie de<Js0ibowy cioW'1mi w ygodami na- ska 14
sie-..."Y zJic1fyio;1. Biuro Po SAM:OCHOn
1810 god:r.. · 8-15
67fi k tek i ooon motoc-vklośredtni•c•twa Ku1>na -S.i:;r.:iz.e Ooel 1-3" z siJnik'em daiace file n.a lokal użyt PIĘĆ TRÓJEK - czvn· 2 3
·
•
W Ogłc
wyic.'i i samocihooowych
Nicrul~homośd gómei .. Olirruoi.i" z t.a k- k<Jwv z:m1i<>nię n.a podażv
szemu z11;m1eszcz?nym d?ia. lute
rozmiarów
·~·z~"s1~lldc-h
Sl;JóMZi·el.ni .. Czy1<tość" . J &G>m1€rzem sprz.e<lam. - kój z kuchni<1. P i<Jitr- ne cał<i dobe. Tel. 333-;)3
go br. za.czynaJą.cym się <>d słow: •
. ·z 'W'.~:relk'.tcil Wyrobów
ora
rzv
lcka
domowe
:zvtv
w
39
3{846 teb
Hl93
g'UimOWYClh
2006 11 SPCCialistów
030grcdowa
fa
.PR.zvsTĄl:".IĘ
13-MORGI d!01brei z'emi SAMOCHOD-:-:-o:P-el Ka- DWA - raz:Vtio p0Jroj1.1 - ELF.KTROKARDio-:-- VVIATROWSKIEJ Marii W\Soólnik
Podano niewlaśt'liwy numer telefonu.
0
do za'OroWl dzo
0
w ww. PiłD't:r'k<ltw Trvb u det" z s~lnik'€m nowym 7. ku chn ia zami·enie n.a GRAF - Zl:Jljęic:ia S€Tca zam. Lódź. Wróblewiskie nei reiczne i d!'Ukal'l1'' ~
,
P.:.otr- ® 80 !Sikr.adziono l~ it.·tv '!lin (chl i1o>toecvekl. Ul'>r:ilW
<1pe lna ta.śma )
•nnobye:„•eł.nr34ł•7.'? 9 • ooal,.-;ki .S:Pł[l2IBdl3ln. Of.er- oraz takls 0im-etr 1S1Prz.e-/trzy P<Jikoie z kuchn;a . kowislk.a.
J,)7, fronit I pię mae.ie riodzinmą wvdana ;rJi€nia oo-;iadrun. Te lety KoswJ.in.. BrnrQ 011:!0 dam pilnie. Drewnow- Wiad()t!Ilość Pabian.icka
2.24S P'I'IWZ PL.
1751 tro. 17-19
'll3 k ska 16 m. 12 • 1800 G 33 m. 1
szeń
1911
20S.:i fon 348-36
•ZIE'SNIK ŁODZKI nr 3l {348&1
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Po zwycięstwie nad Crncov!a.
Położyć
Bokserzy Łodzi
.
zaproszen i
ehuligańs.kim burdom na 1odowiska e1t ŁKS na czele lij hg1 hoke1owe1
nas•tą.pila
włącznie
Sk an da Iiczne ekscesy na meczu
do Austrii
B
k
tabeli holkejowej II ligi został ŁKS, który obecni.e, po 9

W

OOktsens.ka Lon.a dw.a meazie
do Austrii. Ws,zystlltie kl>O!POtY
zwia.zane z zalatwieniem formalności paszportowych 2100llaly szczęśliwie pokonanie.
Ocljazd :n.a>Wej drużyny IMS!tą
'pd 26 bm. Pierwszy mecz Wiel..ódź roz,egrany .wstanie
deń 28 bm. MiejSIC"e dlrugiego sipoi!!ka
inia. nie ZO'Sitalo jesZiCzie prz,ez
Aumtiaków umalone.
Reprewntaoja Lodz.:i wyjedzie
w s.Jdadlz:ie: Kol.cdziejsiki, Rozipieroki, Kaczmarek, Ambroziewicz, Kiaz:imierczak, Na.gajski,
:Kubaok.i., Józiefuwicz, Piórkowlil.1d i Neyman.
Organizatorzy ;proszą o nieIWyiZnaczanie :z.awodmika. w wadze kogooiej, z tym, że 'lldublo
'Wana rrostanie jednia z wa·g ci.ęż-

I

drużyn Wi'Ó niarza i

zgierskie h

R.€\prerentacja

idzi

wyłl'iera się

I znów na lodowisku doszło
do skandalicznych wybryków.
mistrz.a
Decydujący o tytule
A-klasy mecz między z1tierski
mi drużynami - Włókniarrem
i Borutą przekształcił ~lę w
ordynarną burdę za-cietrzewio
nych kibiców i zawodników.
Oto krótka relacja !I przebiegu tych zawodów, nic nie
mających wspólnego ze spor-

tem.
Mecz odbył się onegdaj w
Wi
łódzkiej hali sporrtowej.

rza)
przez
wali
obu
dnak

tów.

oruły

gra była ba.r dzo ostra
co sędziowie często usu
za bandę zaiwodn.iików
zespołów. Obyło się Jebcli większych incydeu-

na kości" rozpoczęło się w ostatniej tercji;
zawcdn)icy p1>dsyca-nl Pł'Zez
••
•
• •
szoWJIDstyozną publioznosc uczynili z gry zwykłą bijałykę. Teraz całkowicie doszli do
głosu chuligani, raz po raiz
wpadając na lodowisko. Sędzia
.
.
„Polowanie

zmiana na po rcz.-cgranych mec·zach, zgromado zawieszenia. obu znów
sekcji hokejowych. Kluby, któ •zycji! !earlem. Przodownilkiemj dził 14 pun<~tów a jego stoou•
nek bramek wyraża się cyfrare nie potrafią prowacl7lć pra
mi 65:28. Fclt'tuna z Wyr znajcy wychowawczej z zawodniduje s1!ę na drugie.i pozycji ma
kami ł nie mają wpływu na n „a~ka
jąc rozegranych tylko 8 rnea.i
lil
swych rozwydrzonych kibi· il.czów i również 14 1punk1ów
n11 ŁKS
~„
ców, muszą ponieść karę.
1
zdo1bytych a!e ~orszy stoou"'
•
•
nek bramek 54:30.
Bonita,_ Wozioraj oobyly się rollgrywki
Zajścia. nia. mecrm

0

11(0SZYi\3fea

koozyikówki lrobiet.
Włókniia..'iZ były tematem obm.d w I liid!oe
lWC2JO!l'.a,jszogo Sl)>ecjalnego rzebra- LKS przegral w Krakowie z Wi-

nma.

pr~yd;ium. wla.~r:-

zwy
\Silą 43:57.
cięstwu w Krakowie nad CraPorostale meczie to der-by lo- covią w stol9uniku 3:0 (3:0, O:O,
W W.ans.za wie PolOl!lia
lkalne.
pcikonała Gwardię 54:23, w Kra- 0:0).
lkowie Wawel zwyciężył AZS
tego meczu
O prrebiegu
61:36, we Wroclawiu AZS wy- d.onosi naisz krakowski kogr.aJ z,e Ślęzą 62:46, a w Pozmia- respondrn t red. Slusarczyk.
niu Leoh uloegl Olimpii 43:47.
piE!"rwszej
sipokoj.nej
Po
tercji, w której goście zdobyli trzy bramki prJlez Fili ...
pi:a>k.a w 5 li w 10 minucie
oraz przez Baraoowskie,go w
w drugiej
9 minuCJi,e gry tercji obie <lrużyny dały si~
temperamentowi, a
ponieść

1:'°r~e.io-

1~011 .. P-Otltrururnw1-0nro, iz DJhe (ldbę
d1Jic się -,,vytnna.mxme Jl!O•'IZll!tkQIWIO

!Wiś r•ewa;rrilowe sp<otk.anie
Bciruty rz; WJól.miiairz;em, a. decyzja. w spralwie ttt:minu mec.mi
[l!Ddję-ta rrost.a.nre 10 bm:, to 'Z<llia.
CIZY. p{) prz;epiro.wiad!ZOO!Lu wsr;y-

na.

stki1cih docho.dtzen. P:o.11Mlif>o. Wy-

·
·
cl zowie w Ilości około 3 tysię- kd~akrotme wstr~yinywał grę oi"llial Gii'l'r i Dyseypli1DY m>Wtiecy, podzielili się na dwa wro- groząo przerwamem meczu, slil aż 00 odiw10lamdia, rz,a1Wo1~n.i
gie obozy podnosząc od same- jeżeli w przeciągu 30 sek. wi- kó-~ Levv1a,n,d11twśltiego i Ba.rt(lllla,1Pzych,
downia nie uspokoi się. Nie ka, .kJtór"!LY podczas rŁ~wid6w „pl{)
Poza tą dzJiesi.ątką wyjadą go początku nieopisaną wrzasi~ brut$nymd izaera.dwaj młodzicy K'Ulohiansiki i Ho- wę i doping, daleko wykra.- wiele to pomogło, względny ~s~a.li"
rodieoki.. Dmżynie t<J<Wa rzyszą czający po"za. ramy ogólnie przy spokój trwał krótko. Co chwila n__Y.l_~_mr_.- - - - - - - - - wybuchały nowe burdy, a na
M. Sikomki jauro kderownik ze- j~te na spotkaniach.
111poru, TwardiO'WL.ad. i KUJChowicz
- sędzhowie oraz K.aSi2Jllia eellruudalllt.

w pierwszych dwóch ter- I~ syJ!a.ły się butelki I Inne
cja.oh (1:1 f 1:0 dla Wł6kni.a- pizedJruoty.
Niestety, w hall znaJdowaIo słę tylko około 10 milicjantów i niewiele więcej po1·ządkowych, toteż do końoa
nie l!!!ało się opam>wać
meczu
Szwaicara
i
mistr2J0- a Fra.neum Bon!lieu
ina.r cia.rakioh
Na
sytuaeji. Ostate1CZD~e wygrał
mwaoh świata w konlkure.ncjaoh Stal\llba (ex aequo 3 i 4 miejsce)
a1hpejisk.ioh w Badgaetein roze- o 5 iselk. Da.hszę miejsca zajęli. Włólmiarz 6i2 (w ostatniej
grano wczoraj slaLom gi.ga.nt Werne·r (USA), !gaya. (Jaiporuia) tercji strzelił 4 bramki a jezwy- i Molterer (Aui;<trfa).
11nę:OC,zy2Jll. Bew.pe1acyjne
dną stra.oił) a jeszcze długo po
Polacy wypadlli z.nów k<l'Illp.ro- meczu w hali i jej okolicach
Toni.
ICli.ęSbwla od'nióst Austriak
\Seiler, 1.48,8, kitóry wy·pr:z,eid1ziJ: mitująoo .slabo. Czarnia>k był 25 grasowały grupy chul(tgarnów
&wego rodak.a Ri<:~<lera o 4 sek., (2.04,3), Gc.guJISki 34, a Roj 39.
in. na sędziów.
haCzechla
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . , _ _ _ _ _ _ _ _ czatującp. ro.

Seiler

klasą

dla siebie

o·puścił

Sędzia

. lę po godzinie w asyście kilku milicjantów. Drugiemu z
p. Rybickiemu, któ
sędziów ry mieszka w Zgierzu, ta.mte,i
si roztwydrzenł kliroice wybi!i
w nocy szyby w oknach mies7Jkaniia. Dochodzenia trwają.

• J

.miss.

Ten

pe-

piękny

zdobył
kińczyk
I nagr-0dę na.

,, 1 wy1S•lawie
·

· w

psów

Londynie.

podlane mętinym sosem fil<Jii,t>fii buduaru" pewien pisan franicuski o Fra11-0o:ilse Sag·an.

Pomarańcze

-

powiedzi.a!

nich wyb;erze my
1Q na., Iepszyc h dzia a czy

Spośród

• 16 f"ina I"
WaIaa

przewyż&za. czter-0ikr-0tnie wa.gę zwyc:za.jnej r:•:.m.arań
ja.k zapewnia grecka
Pomarańcze· te 1Są również wyjątkowej Jakości. Osią.gnię
agencja informacyjna eiami ogrodnilca zaintere.so wało się Miruisterstwo Rolnictwa

i::1-.~1z,~ć

Blond

pod

prąd

oO>fających się

wojt.3łk,

który ski.er<J!11<Taliiśmy nasZJe oc1zy
wo..~.ci", rnaly Qdidlział, na
btrzyimal w dniu 2.-0 czerwca 1944 roku r()lzlka,z zajęcia p1ny~,ii
(naziwa nie wyrn:ie1i~on.a) m1!ę:d!zy
'na .zielWlllątrrz; pe'w!nej wsó.
W>o.tkowy1Skierrn a Białym..<il:Jo.Jti·em i pOlw.S~'."zyim.an!ia p.ccsuwają
cyoh się radlZJ:iedti>ch woj.sik pam.icern>yl(lh. Były onie teraz mn:i,e·j
l!azfne i iITJD.i>ej a,gresywne. być rn.<JIŹe częśoi'<JIWo z ~e>wo:l.ru
braku amunicji i środlkó'W ipędinyclh ll!ie wyi~tarez:aijący<ch p,·/zy
O:.)rócz
J:/O®wania ~ f12Wicy al"111ii' radi:uiieleikiej.
GZyblrośoi
88 .mm <llz:iał na d.rolsai~h ,.prZJegrupawany" ró:imJm-odny cł:l.
'di!al pci::tadał tll'zy d!ziała 37 mm i Olwa .morozie:rt2'Jel 80 !l'l',n
ora·z bm1'i. jn1dyw!d1u.al1ną.
Czo1gi u.sitawiły się wz1d1urż dro!(i po obu jeij stronach n.a1PI'zieoiwko chałUI?. Na zakręcie w oa:J.e,g,łości cztery1Stu metrów u1kaza10 się r.<>dz!€ckie auto, turyisit.yazna limuzyna oznacwn.a zwyoza.jnie g.wia·ZJdą. W jed:ne>j S€:lmn<lzie pir<ze.s~.ała i,-:itnieć. Dwa
samcch<:1dy z karabrnamJ rna.szyn10,wymi, które na<lj.eohały z.a
nią, zoiSfaly na tychmi.a.s1t podlpalone i zmi:a:i:-dżQITTJe. Z kiolei u1k.a-

chce

diu„.

zal:

się

a·ad1z'..ecki

c:z.ołg.

momenc.ie p<rZy w}eź<l~e d.e> wl5i. trysnął
poZaltrzęsla się ziemia,
olśrn;·ewający s:n()p świaitl:a.
wietr'ze zawirowało z.atyl,ająe cidd·ech i ogluis.'llając, po czym na
chrw~lę, Móra tym. co je1SJz::>ze żyli, wyidawafa stlę wiieomośc:i.ą,
polowa wiiCJISki zniknęła w tuman.i,e c:z.arniego dymu, rozrywanego orerwonym..i ozy żóJltymi rozlbl)r.skami w miarę, jak n.a.stę
W tym samym

z zi€mi

~

powały

po oobie ko·lejne de:ionacje.

w.

TySrŁki.ew:Lcz

(ko

tro.

G'il<ardrużyny biał-Ostockiej
di1i - AZS (K:rad1:ów), Korony
(Kraik.ów) i gospod.a:rzy - łódz
kiego AZS.

W pierwszym dniu turnieju.
o godz. 19, Gwa.r<lia 51POtka się
z krakowslkimi alkadem.ikami
a następnie AZS (Łódź) z KoW niedzielę natomisat
na zmierzy
K
_,_
•
o. gou;o. 17 .30 '· oro

roną.

się z Gward.1_ą a AZS (Łódz)

z

AZS (Krakow).
tabelce I ligi nadwyżiszą
\)OZ\'Cję, bo czwartą, zajmuje
Korona. Łodzi.ainie są na 5
.
k.ad
k lk
. .
ermra -·o~s-cy a
mieJscu,
cy na 6, Gwa11"?'1a na 9. W wy
padlku wygram:a przez goopodarzy obu spotkań, mogą oni
wyw:ndować się nawet na
2 mi-ejsce •

w

___,,~---------------- ....

z Wansizawy i Pruis Woohod!nlioh. Aby je•dned z tak.ioh j1ednoe•ste!k .um'CJIŻJ/~wić .,l'o>zw'lnię.c:i'e swoioh możli

rrewo-

•

ply'nąice

nert (11enhs),

SZ)'kówk.a), J. Wrój)lewskii (leklroatletyka), L. Wróblewski (żużel), J. W;_óMewski (~olarstwo),
K. ~VySOl~nskii (szerrruerka), K.
Was,ilewsk.i (szachy), R. Za.wada (siatkówka), R. Za.jąc7ilroww. Za.tke
sk; (koozykówka),
(piłka ni0·ż.r.a), B. Bre!S'lJNijin (pil
k:a nożna).
Dalszy ciąg lii.5ity po.diamy juc

..._ _
__,--_________
(31)

,zac~zę!y ,przybywać

Uśmiechnii się

On nie

na d.aiklzie wypaidk!i.

N'0<we jedlno,s1tki,

(fi

Grecji.

6

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

Rzadkie WIS'ie, jalk:ie napotykali, były prawie .be2JJ.UJdine. Na
gcspod.ansitwaah i w cha1:acl1 lll<ll9tałi. ty1ko starcy i tu 'i ó'wdZlie
Hz.iliic.L Dolr-0611 .ułlz:li iza tf.ierająo ze mbą byidao ntie po to, aiby
wtedy nie l!l.a<.'l'l<ZJadil jeis'ZJcz.e
plodążyć za acrrnją n.iem:ietcką czas totaJned UJClie>el'lJki - lec<z aby oohroinić s~ę .w Lasach i tam

tj.

-

s' w1"ata

~1~CEER~:i
H
lSPISf
~-_z_ _ '!_a.n!_l _5'ki~?., ~~!t}~~!_t~·G_W~~D~~~~L

czy.

„wyszła

i niedzielę w MDK zmierzą się

Nykel (na<rci!M"stwo), J. Nowo~lskii (prezes MKTJ, K. N>0wa.k (Gwar<lila), J. Marcin.kowistą ski (piłka nożna), 8. Mroa.owski (stirzeleotwo), J. Maircinliia•k
M.
(wioepre7!es RTS Widzew),
"1st~zostw
RTS
MaU™>wski (w:i.cepreres
~
W rewanżowym meczu pił- .Widzew), J. MilalWWski (sport
wejście 00 finału 1 turystyk.a), z. Olesrocyk (str.ze
k.a.nskim 0
B. Oleksińska (plil:ka
mtsitr2l015tw świata Walia polro- leotwo),
A. Plońsik:i (lros<zyn.alia w Cardiff Izraefa 2:0 (0:0) i siatkowa),
1
kówk.a), J. Ryba.reey'k (preres
rost.ala szesnastym finalistą.

Jeden z greckich ogrodników na. Krecie \vYhodowal
p-0ma.ra1icze, z których każda waży około 9110 gramów,

publiczność

I

· ·

11

olbrzymy

widać

l

1

m

sii.ę

przed kolejnym
turniejen1

Jest
Tyle 0 przebiegu
"
chyba o<JZyw:iste, iz władze
ł
sportowe, nie-zależnie od władz
pmkuratorskich, powinny z
cała surowością ukarać wszyPoniżej zamiesoozamy d;aJ;s,z y j KS Orkam.), E. Stępde1i (wioest.k ich sprawców ehu!,•gańL. Szumlewski'
• ciąg listy dzia.laozy spoJ.'towych, prere.s LKS),
k
W 8 tn
k' h b d
zdall!iem (lel~koatletyk.a), .J. S2u.ml.ewska.
sun u zas zaslugującyoh
.
s ·ic • u~ ·
do Włokn~arza. .1ak i Borut~ - ł'..KKF i WKKF na wy;różruie.nie (le~~leityka), z. SkmbISZCwSt. Stask1 (lei~oaitletyka),
mu.sza. b3;c zastosowane Jak- w n.am;ym p.leblscyoi.e.
A. Und.ner (gimnaiSltyk.a), A. !"ZYński (piłka l!lJO<Żn.a), w~ SzlinaJostrzeJsze sankcje, nawe.t

~ Georges

Recepta na modną powieść
„ 'f, Maupassanta, 'I• Dek.obry, '!• Prousta. WS>Z<Ystiko

jąca

Siatkarze AZS

-----....------------

•

sportowo dotychcza·s za,chowu

Coctail-Bal
O l'I
„ O dZ• 20

BELGRAD. - W 6wierćf.inało z nerw" i zachowywała się
wym me-c:z,u 1Pilkamk.im o pu- skand.ailicmi1e. Doszłlo do teElurQ:py Crv·m11a Zwe21da go,
Bie1ewski
ohar
sędzdia
że
~ :zr.emioowała z ~.'lanchiooter Uni- przerwał mecz i nakaq;ał pu'tet 3:0 (-0:3).
się
zmajdują{:ej
bHcz.ności
KAIR. - Pi.Ikar.siki zeispól war wokół
ooboitniej
Oa:ig.a.rr1witorzy
opuszczenie
band,
Gwa.1,dii rz.ah'X>ńczyl
®zaw.sikiej
imprezy postanowili pr.z.Esuprz.ejściie na trybu.,.
taurnoee. mi·ejsc
afrykań.s!kie
swoje
n.ąć gcdzinę :ro:zipoCJzęcia te.i
Ostatni mecz gw.acn:Uziiki roz.e- ny.
imprezy. Oto rcaba'wa. tanecz
grali w 1md.ańcsiki•e-j (]\Siadzie rona ,polącZiO'Ilia 'Z ogł<>isreniem
boltnic'zej Ad Bana, remisując
wyn.ików plebJocyttu rui. n.aj~
l:kERLIN. _ Po dwóch wylei,.,'"X>zyc-h działaczy i &po1rgran)'1ch 1'\P(Jltik.an,iaoh międ.zyrr:iań
t,GIWCÓW Lodzl l'OZ\PO,oznie się
w Ilia.li przy Uil. Pólnioc:nej 36 stwQwyoh w NRF, !Wtkejowia reo g<>id:~!1ruie 20 .
prezentai(lja ZSRR r.ozegrala trze
Karty wstępu dlo nabycia
za1c:h10d!nich NiemCli meez w
EV
·
i
· tr
_,__
w SIK~ „Społem.", PółnocCze"'...u rz; mi~·. z;em ~raJU. -;-- . .
nia 36 i w redakctii „DxienFues\S>en. Gc~scJe _ro2l~-01n-~J m:eJ
l1!i.k.a. Łódzkiego" 1111. iPiotrCie;kawie za.powiada się n.ad
soowy ze;ipol 13 .2 <:6:0, 7 .2, O..<>l: Clh.odzący turniej I-ligowy w
lrowiska 96 pok 15
j'llli: 13:0.
t.ercji ozym
prowadcili w dJ:"ug1€J
.___ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ przy
siabkówce męsikiej. W sobotę

zajść.

Też
. I

za-

Objęctle pll'Zodownictwa
wdzięcza ŁKS 01Statniemu

-·

W ten ~ób wyJ.eciial w porwiletrre jed€'!l z liczmych sikla·
dów a..'ll.unk'ji (lUJb za;pa1nllk&w czy też ma teri.alów wybuchowych), przyigotowany na tras!e Wamzawa - M.ifflk - Sm<Jnie w.ialeń.sik. Ki€dy O<',:mścilc go dotychoza.sowi Sltlr.a!Żnicy domo. Również nie mm.na było dow:i<i:dz.ieć .się, czy ek.sr:>k.z.ja
zc.stala \V'J'\Wl.ana pociooem wystr.z.efonym z ozolgu r.udzieckiegio ozy też ja.kimś ni.esro:uęśl1wym wypad.1'"iem. Wybuch
zn.is121Czyl jeden. z <lw6cli cw-lgów oraz pociągnąl za sobą pięć
dziesiąt ofiar zabitych i mnnyah.
P.OOród raninyoh znajdował s'ę w1spomndan,y tu już ffie!"ŻaUlit
Emst Sli:robel, Móry WJ-1S,ze<l~ cało z waJk pod Or1€m, Kijowem,
MohyJ,ewem, Bobrujsadie:m i Mdńskiem, i jako naoczny świa
dek Q'pi.syiwał te wyp2dki w hcmv-ch listach wys-rl.anych ze
sZl]lifala wojskowe!('(> w SZiCveain.ie diO rodiiiny w Kolonii. Listy te Bóg wie jak'm SD>01S10bem zi:staly zn:ilez:i<Yl"e w c1lkowicie nJ.emał 2Jłrurzonej nalot.ami. KoJ.oinii i w reznbta-::::e pov.'ięk
i;zyły zbiór alct: wywiadu I armJi ameryiltaf!,sikiej. A jeśl1i ch<Jdzi o si>e:rian:ta Striobla,, wydaje sie. 7.e n.ale7.alobv go w1:czyć
do cyfry k:l:ku mili=ów N'iemców, któr<zy pr:ueprudli b~z wieści,
lecz ni'.e UpTZ>--<>d:zaimy wy;padlków.
Dnia 21 1i1pca lf}.14 roku \V'Oj-'lk.a niem!-e'.:'kie lub ,q">!'Z)>"miel"7..one z nimi. czę21to tak LSamo l'Óżnm'o'dine jak te. których lo.~y
prZJed chiwilą śl€dlzili§my, ccifały &lę n,a cal.ej linii Frornlu
WsethlQd:nietgo od Baltyi!m po Karpaty. Kle>,~ika fiń.<i'rn w KaT€1i.i
poistawila XX armię 11'iemiecką w La)C<:ir.1!i w całk·owitym odosoblli€niu .lJlO tam<tei i<1tronie ar.klty-cizne;r,o ~wla polarn<><:i·'">; kr~ie
baMycki1e by!y prawie ot<>cron,e; n1a dWÓ':'h fron1taoh bałtyckich
i na tri1J0Ch frm:tfach Biał-orusi strat.eg ŻU!kow obrac:aiąc najjalka w tej wojnlie była rnzyta,
wię~zą masą ludzi i crobgów,
polSlunął 1Się o blii\Slko pięćreit IOlomeirów w JlJi>Ełlp.ełn.a trzy tygodnie.
W K~mynie wi-eky i:izefow'e OKW*) rJ.i> w:vdmvali sie 7X'!emoirali-wwani wypa.OJkam'i na Ws.chodzie. „ża<lnej ofor.iSywy nie
można prowadzić niioogra.n•:cz.€1'l~e, wiemy o tym 1€.o;ej niż ktokolwiek inny. Przychodlzi mom<:n1t, w k+<"rvm trzeba zw·olnić
temlJ}e>, aby sp;rowad.zić żywność i przegruip~.w.at j-e::lnQ•1tki. Taki wlaśnie moment wyikioa:-zyi;tamy na nasw kontrakcję".
Plan naczeln€ig'O dowód'z:bwa byl mstępUJi~cy: „Zaryglow.ać"
na(lk-01!0 vVarnzawy p'.>tężną
koa11cientrując
po·liS1rą,
rów 1ni:nę
w różnych <J•C'c:'nkach te.!ro
armię pa;nlClemą, i pl!"Z€,gn.11piować
oo"1f.on'll ecif:ające się Pa raei:e jecln06tiki, >'l'ZllllS.=ia.iąc je kilkoma św'.eżymi -od•::llziafami, któr.e im P'o•mogą ~1111„'1.ć n0wy
fr.o.-rrt. OKW ipo1slalo już rninihstenstwu W.E•kazówki cloty-c.zące
w;rganiZ10Wa·ruia i uk"1Zlta'l'tio<W"anria tyoh sil.
0

0

*) Oberko.mmando de1' Welmmaoht
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