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------------------------------------------------------------------------------Plan inwestycyjny MPL przewiduje

Ofic~rowie norwescy ZDHCZDB

z

wizytą

w Polsce

rozbudowę

~

WARS'lJAWA (PAP). - 6 bm.
preybyła do Wawzia:wlY
delegacja oficerów noTW€\5kiidh, któmy
w cza.siie ootańnliej wio~ny osadiz.,eni 2l0Gltalri. pl'lZelZ mtlerowców
w o.~e jeniec<ktim w °'9trzesz<O<Wie woj. pozn.ań.sik!ie.
WARSZAWA (PAP). Jaik
W skład <ielegacji wchodzą:
wydział
praoowy
lromall!dioc Joha;nnes Kjeve - b. i:n.formuje
lromri<'lja
szef samooządu obozowego w Bl·Lu-a Sejmu, 5 bm.
przemy&lu lekkiego, rze~a i
Osbrzeis:zowie.
POOjplul)loo1Wllliik
Haaik<J<ll !var Thoma.s.san, maje>r spóklz::elooości pracy omaw.iiaJa
Knut Garo i major Sveirrn.e Ty.s- budżet M!1J1Ji.s:terntwa PrizemysJ.u
Lall1d. Oficer.owie l1IOI'1Wescy Z>O- Lełtk:ego na rok 1S58.
Proje'l!!t budżetu zreferowal
stali zapr-0sZ1€1!1Ji do Pok~d. :ptrze!Z

l1źiejseyoh
zgiinęło.
.

BERLIN (PAlP). - W
t.ek, 6 ]lutego, ~ al!l'giielsk;i
· bkal · bardzo d<Jltk:liwy cio.s.
~lot bcyt:yj&lcioh ~ill11ii lotrui011ych,
na pdlldadizńe kióreg>c>
wśród 44 .pa<'>ażerów zn.ajoowala
s1ę paw!I'acająoa z Belgradu dn:użyina pil:k.a11Skrliego mdstraa Angl!ili Manroheste'l' Unlited - uległ
ka'lial!'ltrofie. Według doniesień z
~tiatruiej ohwiili, 19 ooób :z.ostało
ciężko rOO!Il(Y'Ch ootery oooby clio

obrażeń, a

21

Z 17 zawodllllików Man<?be&ter
Unrl.ted, ty>lJko 10 wyszlio ~ zyc;tem
z. ka~sitr~y SfJ.ffiOlol~J· \":ST~
Sl€d_lllll.~ pilkiarzy, .k;torey vgmęl4
z.n1aJdU1Ją saę: śro?kowy na~'91:
reprez~taq1
An,gli1 . -

nliik

TO=?JY Taylor, reprezenltacYJinY
obronca
Byrn.e c.r~ ~men.
Jones, B.erut Whelan i Peog.
Jeoon z UJI'latowanych
Fraaik
Swtitt
prz;e1:>ywa w s11prtalu,
gd11ie podld,any 2l05taniie 111Jatychm!Lasto<wej QP'e!Mcji ze wz,ględu
na bardiilo poważ.ny stan.
Ka1lasbrofa
wydar.cy1a
l!lię
wtkrótce po staroie z lo<truLska w

'

przemysłu wełnianego i bawełnianego Rozmowy
Samol'°t z wysokoposiedzenia komisji sejmowej ró~~~ zu::=cy~~~ W:.a:: egipsko-iemeńskie Monachium.
100 metrów
w dól, stao
33 proc. Przezm,a•.
w
wioemd;ruisiter pl'zemysl:u
dwa diom,y mie:srz;się je: prz:ide
w.sz:y.s.~m na temat f ederaCJ
I ka.l:nie.
go
Kakietek. czy
na
ob1eki6w ina Zie•
re.s01rtu po

z

nasz.ą

delegiację

pvz;ebywającą
gośćmi

w ub. r. w NarW!iku i l5<l

ZBoWiD.
Pobyt delegacii oficerów l11<>rW€1!11cioh w PoJ,s,oe
p.otn:•wa ok.
8 dni. W prog.ramie ioh pobybu
jest zwiedizienie
mu•zeum w
Of.~'!ięcimiu <CY.raz terenów b. oooa:u w Ost1rzeszowie. Ofice·r<>wie !lJOl"\Vle.scy spotkają si:ę także w Wal!"sza,'Vie z pol:>!Eimli. u~·fmiik:ami waJJc
pod Nairw:idciem.

Nowomianawany
ambasador

Jugesławii

przy był do Polski

lekkie-

Władyis:ta,w

Budżet

stronie

wyda1tków

ny 2JOl"ltal
we.sitycj.i.

w
Ilia

s;niinailllSIO'WaDJi.e illl-

W naukowych .badaniach
opinii publicznej
uczestniczą również

adiaplla1cJę

socjologowie z UŁ

przę<li21a1nli.
Znao21ny
wzrost
Śl'C•dków im.w!!<'ltycyj:nych p:-zewidzial!lJ() w tym fC~ru na .rozbudowę przemy.slow: wel~1:anego!
?-awelDJi.a.nego,
garba·rskteg<> . i
Jedwailm:azego. W ~ównann.u
z r?kiiem ub. dwukrobme wz.ras'.ia.Ją kwo.ty przez.'lla~l!le na
zakup mas~)"ll" Powazną pozycję w bu·::Ll;ec11e stainOIWlą wy<la~ki na lillst'.Y'tuty. 00·~km':' 0·
badawoze. Zamierzenia tych in· · ••
iid
roku w
st.ytu,ow
ą w . tym
.
,...,
kie.1'u;niku ur·eau·t1!!enm tema„,,ki ba.dlawCIZJ8j i d'°1sros1awani!a jej
d~ potrzeb przemy.slu. p,·,oj~~
budżetu
p:-z;ewid'uje
równnez:
powa:ime wyd3!Uili na c·ele szkolentiowe i akcję oocjaJną.
.
W odoow:ed,z;i na pytain.ie, Jaik
za.mi.em ręsc'rt rozwląz.ać prob1e~ fundu.orz,u 2i'.'lkla<loweg-0 dla
f h k które nie wypra·OO•Vl!tlV
a ry '
- 7Vn
ob<:e'{itywnvch
go Z P'f.Z.YC-,
• ·
. '
(br~k surow·oa), m;l!l, Staw:ń.s:ld
, '.'a&nril że przyC'zyną n1ieuzys:k'ii~.~ p~zez Hl fabryk lódz:l~ch
funduszu zakla'C'bwego bJ:1l n;e
brak . .s1urowc0,
ale
d~za„ w

!!low.a.ny aoJnb3sad.Yr nad1ZJWy-;:zaj- pew•ien waJ.or
pc1imawozy, ru~e
111y i pei!.nomoc1ny F.edoe.racyjn.ej mogą w żadnym razie 7las!qipić
Lu>dowej
Repu1b~iki Jugo\SJ:a,wili 6yst€11llatyoznyoh,
Q!Ja'l'tyoh na
w PIOilsc-e Ra to Dugo!lfj.i.o, Wti'oa- n.aullowych me.rodach badań ony na Dwo.rcu GlÓWU1l)"m p!'z.ez pinii pu!J.ltlcznej, których potrze
dyrel<tora
protokólu dyplioima- bę odoz.uwa Się w POll.s.ce nie
tyozm,ego MSZ amba.s,ad-0ra Je- od d1zisiaj.
rzegio Grud.zi'ń,OJkiego óitiaz oz)on
Ta.kiie właśnie ambitne i pioków amba.0 ;ady jugosłowiań~iej n.ierskie zadaniie nauk.orNego, sy
z oh<>Jl'g·e d'affaires .a. i. VelJko I' r.tematy<:::znego
badania óp:nii
ll-IJ.atovi<:<iem na c·zele.
p'ublic21nej w Polsae postawił ro

Partii
Rol>or.nńcrej,
cztery munistra .s<pra.w
zagr:anliaz.nych
C·rganizacje pots.tępowe w Hesji, WRL, Imre Horvatha.
a mia.n·owicie: „Kraj.owe St'°iwa
RABAT. - Około
500 sturzy.5'ze.nie Prawników-Demokra- dentów
mareik.aństltio,h demontów '•, ,Hfa~k:ie
Stowarzysz.enie mrowało w czwartek
w Ra.bacie
Ocilrony Praw
Demokratycz- przec.iw rozwiązan~u prn:=z panych",
„Zaohodnio-Nierruieckli
t)'l>1kie władre policyjne „powKongres Uch<Jdżców" or.a.z orga s:rechnej
unii muzulmańs.kich
niz<icję „Soli<larn.ość HeGji.".
Biura f:ych organlzacji zxmt.aly Atud~ów algierskli.oh" (UGEzamkn.iete. Po·lkja skonJ;i.:~<c•wa MA).
LONDYN. - Jak podaje Agen
ła ma1'ei:ialy należące <lo organiaja Reutera w dniu 6 bm ek.i
zacji.
pę -'·r Fuc·11si'a kto'·ra po-uw'a ~1· ęNOWY
JORK. - Sekreta.rz od' u_
"' Południowego
•
"' w kie
~
Bieguna
generalny ONZ Dag Hammans- runku bazy Soot.ta, .spo·tkał n.ie
kjoekl uda się prz:inp•.i.:1zcza1nie p.rzyjemny wypadek Dwa ciąg
na wiOl':Jl'~ do M<llskwy. Zakomu
.miki wpadły <lio 1od0iwiej miczełiruilmwał on w czwartek na lwinferencji pr.a.s,o•wej, że :ro.;;:tal za- ny. Na swzęście udalo s:c: je z
proiszony clio M<Jr'kwy i że z:antie wielkim . trud-zn;< '".'Yc:iągnąć.
rza odwi€dz:!ć Zwią21ell: Ra<lzię den z c1ągmk~w J€St. u,yzk°?z<>cki na wic.s.n.ę. Nie jest wyk.lu- ny. Na:prawa Jego z.aJm1e o.Koło
oron2. że plany te mogą ulec 5 godizm.
NOWY JORK. Towar2.y:uniaITTie.
a&t.ronautyo~e „~'I~rU1~
MOSKWA. - W środę z Mo- &t\~~
podało do wi1adomosct 1 1z
skwy do Bi.eguna Północnego Oo
w tym ro!rn zamierza przy,<1tąp'.ć
wvled.al
.samolot pil-o•towany do
prób z poei.skiem m iedzykon
p1:v.:z jednego z nai.s.tal'szych lot
ników polarnych Sorokina. So- t,ynen1t.aln'.}'m „Titan", który bęrokin oświad.crz.yl przed odJotem, dz:e mial za&ięg poin.ad 8.000 km.
Pl'zy pc1m'°ey poci.siku „Tit.an"
że loty do Bi-e·gu.n.a Pó1n,OCJ11J:Og't>
będiZ:ie możina w:yisihrne-hć s?Jtuczsą dla Jotni.ików radrz.ieckiCJh r·zenego
sa.telitę o wa.od.zie
'P'On.ad
czą normalną.
450 k5' .a w przyszJo•foi rakieta
BUDAPESZT. - W czwartek, ta bę-d1zie mogla slużyć jako i:•o6 luf-ego,
odbył
się
µog.r:iizb j,az1d n~ K.s:fętyc.
czloilllka KC Węgie.mk;ioej Sotj.aPEKIN.
Lutowy ·numer
cia,•,op'.sma „I Wen" (literat.u:-a
nloemied~ie

rozwiązaly

Je-1

Rekord brakoróbstwa
budowlanego

św1iaitowa)

zamńes1z,~z,a

w

oo

Na

~~~mą]'.)ioo:>a;

~ ' ubłirr~raJ~ra'~

„

1

W

Znowu wa lk• w lfm•

Sa-teli'ta LJSA
· '

jego· twórca

u§lawa
prasowa„

WARSZAWA (PAP). Jak
informuje
WydZ.:al
P1-aoowy
Biu.:-a Sejmu, 6. bm. Komisja
Sp:-aw Wewnętrzmych pod prze
wod:nkitwem pcs. A. K orzyckiego omówilla budżet Głównego
Urzędu Ko:i1troli Prasy, Publikacji i W idoW:sk.
Budżet ten referował.a ]'.XJIS. H,
Jaw()!'skia,
która
podkreś1ila.
m. in„ że oo. przoo1:1I'zenJ. dwóC'h
lat ob&e:-wuje ;;.ię zmniej.s:zerni.e

Je:-

eta.Łów

środ"'

Burbot1wać bę.dizie nad naukowym opra skim, w którym
toazyly
stę
cowaniem materiału arnkri.etowe- obrady fraincuskf"ego
Zgromagio, jak wż pl'aoarni z zakresu dzenia
Na.rodowego, n<!Sltąp1la
samej metoidologii badań i na- gwe1towina eksplozja w toaletikowej weryfikacji ich wynl- oie, zn,ajdująoej sńę na . pa.r teków.
rze bu<lyniku. W pom.;esiz,C'.z.eW tej chwńJi ośroóek pracuje nńu tym szyby wylecia.ly z
już na konk;retne „zamÓW!iernie" okien i d.rzwi wyskoczyly z ~
kierownictwa z,MS, które prag- wfo.sów. Pol!cja i SJtraż ogmunqe zapozmać się sz~gólowo z wa owczyły budynek i rozpę
aktualną sytootją i nastrojami dz.iły ludzi, kitó::zy sdę zgro~
panującymi wśród mlodz:ieży ro dZJili. Policja podała do WJabotnicrej. Badan:ia ośrodka pro- domośoi, że w czasie wybuchu
wadzone są Wl!'1Pól1ni.e z In<'ltytu- nikt nie od.n.iósil obrażeń.
bem Go.>ipc·d.3!!1ki Społ.eczmej przy
Pomieszczenie, w którym naSGPIS, który zajmuje się zbiekl
raniem dianych d<J~v.ozacyeh ma- s,fąO'ila eksplozja, było zwy e
·
uz'
y.
w3il'le
przez
straż
pa.laoową
tet>ial·nej sytuacji młodych roN
botmhków,
i czlonków Zgromaidzenaa
a-rocLowego.
PrzypusZC'7-alnie
przyoeyną
I
wybuc,hu byla bomba umiiesizPARYŻ. _ Jak podaje komu- cwna w jedinym z urządzeń
ruikat dowództwa marokańskich umywalni.
o•ddiziałów powistańczyah,
podPARYŻ (PAP).
P-0\Licja'
ozias noiwycli walk w Ifrui w fral'llCJUSka prowad;ziiJ.a c;a,!ą noc
dltlliach 31 stiyczm:ia i 1 lutego intensywne śled!Ztwo w sprnwie
woj.ska hisz;pań.slllie str.aC'ily 246 wykryoia
sprawców zamachu
wlnierzy w tym 5 of.ioerów.
bombowego.
----'-------------------------

,,Mała

l . 1~oc:rone1.
ep ·
..•
.Skl~J
oowiaid,c.z.yl pr.zedsi!a
Wi·c;el~m ra>d:a kan1'."Sik1ego . J~
mens.kii na,,itępC'a tronu ksi_ązę
El. Ba<lr. po :o~mo~ac:h z .Prz.vwocl!cia.rru. eg:psi."1mi. K&1ązę El
Badr pod1kres1:ł >$\Ve zad'.O<Woleill:ie z tego .siport-k.a111l:a ~wi:erdza·
·
k
tj. fed
" W
J"'C', ze V: . we..~ ·L
er~~l1·
tkla<l ktoreJ. mJa!by WeJsc.
n~en. ;;I06uo JUZ do „zaisa,d.n.1cze1
z,,,Wody • 'hif.
h diniiad1 odbędą
.
inaJ tzszyc
"
.
stę dal...«Ze spotk:ainna w teJ spra
wD.e.

Wedlu.g pobież.nych badań,
licja Btwierd21ila, iż wybuch
stąpił na skutek Wlliiesiieffia
gmachu i umiesz.Cz.enrla w
zience romby pla.sltikowej
.specjalnym
detonatorem,
P'.l·2X>.!;tawiającyrn

żadl!lych

Głównym

w

Urzędtzi.e

Kontroli Prasy.
Ponadto przedstawiciel Stowarzysz.en;a Dziennikarzy Polskich M. Krzepkow,siki. zapoznat
członków kom:isji z pncb:egiem
prac
nad
przygotowaniem
projektu ~ o prasie. Prace te prowadz.i specjalna komisja wyłQ!'\iana na walnym zjeź
dz~ SDP.
1
Komisja ta do.sizla do w.n:iosku,
że cak'IŚć projektu USitawY pa:~
.sowej nie da się w krótkim
cza&e opraoować. Dlatego pos,ta.niowiono opraeowa~ projekt
tzw. malej usita'ivy pr-a5owej,
który będzie regulował palące,
nie cierpiące zwloki za,ga<lruie-

Pałacu Burbońskim w Paryżu
po-

nado
ła

ze
ruie
śla

dów.
Wykrycie zamachowców bę
dzie ba'!'dzo trudine, po;n;i.eważ
do godzilllY 19 wszysitlkie wejś·
c:ia są otwarte dla publiczn.ooni;a.
ci.

Zachodni szpiedzy
Czechosłowacji

zdemaskowani w
PRAGA (PAP). -

Czwartlro-1
wa pra.sia cizechoo.lowac.k.a d<J<ll<>&i
o
procesie szpiiegowtSkim
BOihdaina 'Piohego i Jooefa Szulca który odbył s~ę O..'lta~;n,io

~ed

Sądem

Okręgowym

w

Pmemyslu
Ciężkiego
Stepa1I1
Palounek. Cala ta grupa. :zJOiStala rnedawno a.reszto~ana.
Palou:nek . w cz.a.sae ~eh
podróży. sluz:bowych do N:enuec
za_d1odiruicll . .przekazywal . wYwiiadom, DaJp::erw _an,g-ielskiemu,
a pot~~ am~ykań&kiemu, wia:
domos01 dotzy~ce
gospoda.rla.
CSR.
• .
W .artykulach
i::,oswi;.oon~;h
.sip.rayv:ie Pa_lourn/.{a !J<,dkr.:&la . „ę
ko1mecznośc o~pow1edDJtego doboru Judzi, k;torych wy.s:yla &tę

lii bercu. Obaj ookairżeni na·
wią,zali Jrorut:akt · z wywiadem
angielskim, któremu zobowiązali się doota.rez.ać informacji. o
wydobyd.u rudy uranowej w
CSR. Szulo ska,z,any zestal na
18
Tichy n· 14 lat wię11iem.ia.
• a.
a~
W czwial!"tek 6 Juteg0 odbyla za gramoę.
się w Pradze lronferencja, pra----

*

sawa.
.spraw
dm.a

*

Pierws!Zy

wicemilll!ister
ptk Kurebrnnych
d12:'ernn1'kairzy o d:1lialalności gmpy szpiegoW1Skiej. na ~t~rej cze-

le

artykuł

„Za·g'ad1nien.i.a w.spókze'1nej
Me:-a.tu,rv P.OL"'lk:ej" p ;ór.a Rom.a.n,a Ka.ns<ta.
Roma.n Karst bawił w P'aź
d'21i.e'."l'Liku ub. r0iku w China<'h
KAIR (PAP). E)ef.,p1S>kii ty- i na.w:ą.zail żvwe kontakty z ligic1drn'Ji:
„Akher Saa.'' pooal ter-atami ch:ń.sikimi.
Wiadomcść, iż jroien z najwięk:
DELHI, W czwa.rtek rozSZ)"Ch wież,c1wców w. K.aii!'IZle, kto ]J-O•C!Zęlo się tu plen1a1r:ne po.s;!erego bud:r;n,,vę zaikion<:~om.o nite- dizeni'e
KC
K0<mu;t]'s1tycznej j
di~wn.o, przy.pui;,.zic1za~1rn:e
ru;,gid[y Pal!"b:ti Ind!':[. po,§więc101ne glównae. 2lC<':'lla.n:e zam!€iszk.~ny. PIO I nie pl'.z:ygcitowain:u pmp-01zycji
.skon::izenrn bud·~WY. s!Jwierdz,c;r:o na: nad?:w.y,aziaj1ny z.ja1z,a paiit1:1i,
bowiem, ze wodocJą,gi k.amolKU<; który o:'rbedz'e s:ę prawdopodob
~i.e będą ~ sit.ai:v.e cli~<'li!Ja~zyc n:'e w pie:wszej polowie kwiet-1
~\llO!dy ni'.'! gorme p1ęit:r.a, ~riaz p•o- 1 , . b
zai;na n.k! d.y.cr:;•cin.uj:e .sprzętem, Ill.~A~OI. _
Naolywają.ce z
k:to~y
poowol.ilb3'. J€J wakizyć z W' tna
~.Jud!nf.Ówe"o
wia- /
o"nu.em na
gornveh 1:nętra~h
..e' mu P~
·
o
p~zypty,wy Nilu podm~ja f~ ?om?tlci śW:ad,~zą <> . 2l3'°1S~r.z,'lr
damelll!ty ·bu<llc1wlil, a z.la st.atecz- Ją~J ~:ę wa~ce straJkoweJ ,w
ll10ść
wieżowca poz:wala pęzy- teł :-zęS<ll kraJU. N!eda~ m.al
P"U'3zciać, że n.ajrrlIJJiejlSIZ€ nawet mte3.s.ce, powsze::-hnY. .si~ira·yk pira
trzęs;e.n:ie ziemi może m:eć fa- <XJ•\\rru:kow yla1I1;ta·c,1t kiauczuk~
talny wplyW na budynek.
wych, . . k.torzy <l'°'.111,a.gali , 1i1:ę
Pio:zia tym - sli\vii;„rdza tygod- podwyzk;t pl.ac. St'l'aJk z,a!k.onaz.yl
n.lk
35-,plętrowy „drap.acz s~ę sl\Jkoo9ern i pl•anta•N:ll!'z;y :zmu.
'()hmur" możn.<i uważ.ać l>ia f'JLC'ZY szeoli byli pod!lJieść .p lace rot()f'>V'e
osiągmL.ę<cte 7liOWIOCZJe<'>IIl!Zj botniikom p.raic:ującym llllL ,plian~
-:Scj1acll..

oo

r=-

Wybuch- bomby

Tworzą ond si:;ecjalną radę nauPARYŻ (PAP). k.o\vo-.p.rograroową.
k;tóra czu- wieczorem. w Palacu

Wlad:re zachodl!lio- listy0znej

'

zapalając

Drużyna. Mal!lJCthesiteir
Unit.ed
palacu należal:a
naj'\vy:bi1tlJlliej1szych
Kiairae a.n,g:iells&oh 7iesipołów ziawodoro21poczęl;y i!!lię ":: Oliwia:!~~
''VY~h.
ZldłO<byla ona
mis!T;w~~;j;,h eg:i~~i~~e;~~~ •'ltw'O Aniglńi w latach 1952, 1956
i
1957.
·~a<.ser i naste:po~ trC111u Jeme- W śroidę M.ancl!E&ter rzirem~oo
nu - ksJ ż El B.a•dlr w ot<>ClreruiiU
wal w Be1~radizJ!e z 1lllistra2m
gr.~oy :t:adców obu sbron. •
Według wyjaśruientia wioemini- Jugooławtili Crveną Zve©d.ą (Belgrad) 3:3 i dz:ięki lep.slJemu $iG.s<tra .;ipraw
zagira41, Jemenu,
1S1unk~ ptlllll.'-'tóvv ~pierwis:z,e spot
przebY'N>ająoogo wraz: z następ kanie wy.grali Anglicy 2:1) zacą tronu w Kai.rze, federacja do k\valifiikowal
się
pólfinial:u
tyoziylaby dz:ieClzrl111 po·1itykll, o- 'Pucharu
filuu.'!Olj)y.
bl!'ony, g·ospcdarum i O.::w.iaty.
PARYZ (PAP) U,crod""15ś
•
.
·
" „>o "" my z przywódC'amd egti.p.sikimi
.
h
, ih
w . glow:nY<?
:za~,,.C\
spiria~ę

koostrukcję i ro,zbudiowę istlilieKAIR
(PAP?. - W
jącyc:h
zakładów,
zwłasti.C'ZJa iprezytdenta
Na1!19eria w

ble pH:>V.1S1taly niedawno prizy biu
r-re listów PIO•llsikllego Rad!ia o1:r1odeik b!ld"1ntia oprinlii !PilJlblJiozn.ej. Pracą ośwdlka kEntje girupa doświa<lc:ronych st>cjologów.
Ośrod,ek n::istawfa Slię p1rzede
w.szy.;otkim na gruntovmie badania ankietorw()-&Oil!d.ażowe w róż
nyd1 śtiod'O'Wiskach .sipo.lecmych
i rÓŻIJiY'c<h di.ziediz:i111aah temat.y"CIZ·
ny·ch.
W pracy swej oW<J.dek opliera
1S1'ę z jedlll!aj BV.l'1CIDY n1a <foświ.ad
czenriach wyDJi€.sio1IJJych z bad.a11
· •·- · · n·ie"·""'rawiedl1w10tru1
~„
niad lri.s1tami i a;ruk;ie1Jarni w Pol- W'Ję""'ZIOSCl.
skim Radiio, a z drugiej - na aiooencja załó.g.
aktywlliej pomocy naiszyoh naukowców.
Do w151Pótpracy z ośrodllriem
z.aprosze.rui 21ootabi najwybiŁniej
flli. pohocy socjotlogowie z UnhV€r
1'.ytetów War.siza~"l9kiego i Łódz
kiego, a także ekonom~ścl, silaty.stycy i działacze
apole=nri.

r.adyczniie
crgI.asza;ne pr.:zez po1-;zcz.ególn.e ,ga7.;ety i cz.aE·10-p.~~cs.1n.a
1'01lffi"1i1e an1kri"°'t1y pioodoejmują zaW ARSZAW A (PAP). - 6 bm. zwycz.~j t·ematy o aktua1rH>Ści do
rpr:z:vbyl do Warszawy nowomia- raźnej i jaJili;Qlcw~ek
poofadają

BONN. -

ś-c<i
runął
nął
plomi€1ll!iaah,
równocweśnie

p!'ze.s1zło

<l.<>- mia.eh Zachodinrioh orna: na re-

się kwotą poGłówny ciężar
budżecie położo

chodów zamyka
nad 20 ml<l. 7Jl:.

Polski ,.Instytut Gullupa"

WARSZAWA (PAP). R-0·zpow131z;echn;'.,tme od <law!lla 7..a gm
nicą, bada.ruia opjnii pubhcznej
nie byly dotychc:za.s prowadzone
w Polooe arui systemat)"CIZ:nie,
a.nii też w s))Clgób naułrowy. Spo

ją

weWl!lętrzmycll
poi.n.formował

stal praoowniik M1ruster51bwa

pt.:

Przygotowania
do konferencji

Wschód-Zachód?

Nowe odkryc=e .
'

pogłęhia

o

wiedzę

małpoludach

LONDYN (PAP). R<ld1zi.na
„„.anthropU1Sów" i
„„.prl,thecusów", którzy b-yli prz,t>dkami
wspólcze3llego czlowiek.a, powiększyła się o nowego o.s;obruka. Je.st nim tzw. „telainthro-

pus".
Cza&Zkę

i

kości

tela'1llthropu.sia.

<'·:1.!;::-yla ru:edawno
w grocie
dolomi1towej
w
Stz•rk.foUl~cin

I

(pr()l\\'inieja

Trianisva.al

Poltidru'owo -

w

Afrykańskl:ej)

Unii

gm

pa a1IJJtropologów z Joharnne.sbm:-

Na Wjęeiu 'Z pr.a.wej: ra.klieta. „.Jupiter C", któr.a. po•sluży
l:a do wysLrzele11JLa. amC1cyka.1isk.ieg.0> S'lltucrnneg.o satelity
Ziemi. Nlll. 7'd,ięciiil.I z lewej: koo struk~o1r rakllety dr Werner VOlll Br.i.un twórca. l)iemieckicl:t po!lJ,i;ków V:-2.
.

Ti'OT. -

CAF

ga. Zazn'1lo.zyć na,[eży, iż w tej
samej groei.e dr Robert Bromm
z;n~la1'.!l: kości austr!alop1!thec:u.sa,
W grocie odkopaill!O także prym i1tywne narzędZ:a. z kamienia
łupanego, k.tóre w porówna:ruiu
z k0<§.c,:ainymi narzędzi.ami, jakimi posługiwał s'ę aus.trw'.op;thecus, stai111owią „s.zc:z:y;t pr.red;poitopowej tecllir..iki".
Badający wykopali.sika. uczeni
:pr.z.ypus:z.tv.ają, że tel:\m:thropu.sy

zamies21ku.iące

grotę

.Z06t.ały

zamortlowaine i zjed.wille J>l'ZIS
au.stmfopiJtheclJS1,

Krajowa narada

przemysłu bawełnianego

odbyła się w Łodzi

~ala
w tka.ruin.aoh ~wych
wartośal 1,2 mln zl.

l"OCl7JllJa
straitę

o

81bsenoja

złotych Czy
znaleziono

Setki mln.
na dnie

będzie więcei gazu

intensywne poszukiwania

Bałtyku

Kogo

1P1't're<lsiębioir.s;1Jw _j~s'll~e. rarL P<l'Ze
o.nltl>irwiwały ~sca produkcyjne swych fabryk, 7lruala.zły
Wawraj :n.a ul. Na:ruW.wu'CIZia 24 rezerwy i dJOllroruały Jl'Ol!>raiwek w
raptownie 7lMZłia z ohodlrui!kia. i!ll!l 7..ak:~ch plainowyich.
-

• +ii!WfJg

weronaikla Grobelin,q (Koba:-Ve1nila1I1y
prze~yel
Ozy
lumOOi), wpada-jap na tyl prrz.ejeżdżającego samochoclru oięża- s1Jil'0$1;a zada111nom, jak.ie P~
rowego B 27-025. Grobelna dioo:- nim stoją w tym roku?
naia wstrząsu móz,gu i ogólnych Z wielu wz.ględów nie będzie
potlucrz.eń, Prnebywa w szplrt:alu to la.twe. Przede wszyslikim źle jest z dyscypliną pracy. O
PCK
He jeszcze w 1956 roku ilość <>'
DusrewTiyoh godzin pracy wyto w 1957 r.
nosiła 14 proc.
W tym
wzrosła. do 16,5 J>l"OC.
absencja chorobowa zwiększyła
ndeus,p.rawiea
się o 50 proc.,
dhwiona - prawie diwukrotnie.
Tak np. w ZPB im. I Dywizji
KościuSl71mw.sdciej a00encja niezwiękezyla
uspra wi edl.Lwiona
®
się w ub. r, z 0,43 proc.
0,77 proc.
Gdyby nie ogromna absencja,
PIĄTEK, '1 LUTEGO
to zadania plalilowe 1957 roku
15.10 ,.Swojs kie melodie''· 15.30 byłyby wykonane. Np. w tychDla d2lieci odc. 1 opow. pt. że Zakl. im. I 1?ywizji z.e.Sllo„Dom wieJki jak śwfat". 16.06
Pion Cz.ajlroWISlki!.ego.
PieśnJ!
16.20 Muzyka. 16.50 „'.P'l.asti.":owy reportaż" opr. mgr. S. &:kowsltiego. 17.02 (L) Rozrrnawlamy o raidaoh robe>truiczycih. 17.15
(L) Ml '>;)'ka roz;rywftrowa. 17.25
(L) „Mlod.m muzycy pri.ed mikrofoll!etn". 17.40 Manu.el de Fal
lia: Suita z baletu „El amor bru
jo". 18.10 (L) Lód1zk:i clclennik
radiowy. 18.35 Muzyk1a i aktualności. 19.00 (L) „Gawę<la o ję
BERLIN. - Wyroltim zwycię
zyiku" - fel. St. Brucza. 19.15
(3:1, 2:1, 5:0) za(L) „Runida z pl<CX..oenką" w Oip[". st\V€.ffi 1Q:2
&ię lrolejny mectL reprekońozyl
red. L. Szumlewskriegio. 19.30
(L) KOił'loort żyoz,eń w o.pr. J. :oon;f;acji ZSRR podic:z.as jEj tour
Cedrowsikiej. 20.00 Stan pogody ru;e po 'Ni.e mooech zachodruioh.
i dziemmk w·Jeciror!l()'. 20.23 Kro- Tym ra-zem prz.e.aiwncklern gości
:nilika spOII'towa. 20.35 Rumuń był kombi1ll0wany 7JOOPÓ1 CZJOł<>
skie tańce ludo~. 20.45 „Oło wYch drueyn NRF - Mannheiwiana kuki." sl:ucth-OJW. wg opoiw-. mer SC i VFL Bad Nauheim.
Sekreta.r.z
W AR.SZA W A.
S. Zerom.."tlciego „Wierna r7.le.ka".
22.1.'i Wiecrrorna au.dl)'cja kame- PZKol - St. OieśLaik w IWllilOPAP
prz,ed.s,tawic:ielem
z
wie
ralna, 22.46 Or.kii€6lln:a Hen.kelsa
:i jego soli.fol. 23.10 Muzyka ta- st:wieird7lil, . że nie w1adQffiO jesz
crz.e, crz.y wyjed:z;ie wytypowana
neczrua i rwirywlrowa,
dodatkowo trójka zawoomków:
'IIELEWIZJA
Królak, Wm.esiińSlk:i. i Cz.a1100Cki.
Pl~t.ek, 7 lutego
PZIKol prowadlZli w tej sprawti.e
18.00-18.30 Audyoja mueyai- rozmowy z GKKF.
AMSTERbAM. - W ćwierć!d
na. 18.30-18.4-0 E'illim diokum.enpt. Ml-OJWYJTI meczu o p!Lłkar.sik!i. putalny produkcji czeskiej
Europy, buda.peszteńslci
„Oziarodzie.i.skie skmzypoe". l8.4-0 char
~20.10 Film fabularny produkcji Vasas zrem.iro";val w Amst:ierdiaNRD pt. „Kochajmy wlnme ro- mie z rruiejOOO\vym. Ajaxern 2:2
niy" dKJl2lw. od 1alt 14. 20.1()-20.20 (O :2). Byto to piieTWl'>21e spotkaFilm diotkumerutaJTIV' produlmjd nie obu dirużyn. RewanŻ'OJWy
polskliej pt. „Mii,asto, które moż,e mecz odbę<l·z..ie się w Budapesa:cie 26 lutegio.
zgliinąć".
jezdmiię

PRZEDSIĘBIORSTWO

POŁOWÓW DALEKOM,ORSKICH
i USŁUG RYBACKICH

„ODRA" wŚwi11oujściu
sprzed.a

25.000 sztuk beczek drewnianych

90-litrowych

do celów konserwowo-p-rzetwórozyc'h. Cena za 1 be(l(tkę,
loco stacja nadania wynosi 80 zł.
Sprzedaż najchętniej w paTtiach wag.o nowych. Informacji udziela i przyjmuje zamówienia Sekcja Zaoparbrzenia
Pi·zetwt'Ji:rntwa Rybnego telefony: centrala 424, 622, 510;

wewn. 137.
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Wrażenia

i doświadczenia
Dziś, o godz. 18, w lokalu
Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Przemysłu Włókbn
niczego w Lodzi (ul. Piotrkowska 135) inż. inż. Zdz~slaw Sadkowski i Jerzy Zawisza podzie
Ją się swymi doświadczeniami
z pobytu na praktyce w ZSRR
w zakres'e organizacji pracy w
przemyśle bawełnianym.

Tradycyjny
Bal Prasy

8 lutego
Zarząd

Odd7.ilalu

L6c1rtldego

Dlliennika;nzy
Polskich preypomkla, U d7.isdaj
jest ootatni dzteń wyda.warna
zare-:rerw-OWanych z;apr-0s-zcń na
Ba.I Prasy, który edbc:drzlle się
dnia 8 lutego w sal.ach Grand
Hotelu.
Za.rząd zastrzega S(J<bie pra.wo
dysi;nm-owa.nia nie odebra.nymi w
pcdm1ym term.inie kartami.
'Wszystkim uczestnikom zabawy prtypominamy, że bal roo}JOC'.t.nie sic: o godzlinle t2.
Stowarzyszeni.a.

(PAP). - 5 bm.' nia ~w:iadc:zą o dmej pempek•
odbyło się posiedzenie Komisji tywie odkrycia nowych boga.Przemy.s.lu Ciężkiego, Cherruicz- tych zasobów garz:u :z;i.emnego ~
nego i Górn~otwa poświęcone przedgórzu Karpat i pod,k:reślaJIL
omówie111iu Mtw.ilnej sytuacji lmn.ie~zność poważnego z;więk
poozukiwaw·
wierceń
szen.ia
w przemyśle naftowym.
Refer:ait o 19Y'1Uacji pI"zemy&lu ceych za 6UI'OW<:"ami :nafbOJwymi
naftowego w roku 1957 i zadia- w Polsce.
Spwawa zaopa.tt"7len.1a na~
nia.cih na rok 1958 wygto.siil p.oo.
Stwi.erdzJil Olll, przemylSll.u i tralruSiP'O'Iiu w poroStanisław Wa:is.
. naftowe i gaz 2llemJJ.Y
że wobec zm111iejJS1Zających !Si.ę <luklty
zarobów ropy i gazu ziemnego 61baje s:ię ooraiz bairdzilej jedn,ym
obeCIIlie z o:rołowy-c-h p!'Oblemów g~
eksploato"\'lmnych
z
źródeł :ruastąp!L i ~d2lie trwał dall'c-..:ych w na.sizym kraju. KonadaJ szeroki rozwój p.rao geo- legium Ministerstwa Górnkitwa
fieyc:znych mającycJl m. iin. na i Energetyki umaliło kier".mki
naftowego
celu J)OSZ1.tkńwail1ria ropy nafto- roziwoju przemysłu
wej. W 1957 r. prawie 16--krot- w lrutach 1961-1975, które przenie wzrosla ilo.ść praio sejsm<>- w'idllją w dalszej perepektywie
gra.fi-cznych w sboounku do śred zmniej.s,zeru:e impo!'tu produktów
nrl.eigo pozi()l[IlU z okresu planu ropy naftowej i g.azu ziemnego,
W pr-cigram:e tym 71a1clada ~ę
6-letndego.
zwięk.,c.z.enie ''V'ieroeń geoJ.ogkzNajważniejsizym wydm7.1e!lliem 110-p<J,szu k~waw::zycb do pooiad
z zakresu prac geologiczno- 500 tys. m rcc=i.e w 1975 roku
pomukiwawozy-c!l:i byro odkrycie orn zwięlt:S:Zern:e zdoln<JIŚOi prze
złoża gazu 7llemnego w rejon.te róbki. ropy p.rzez budowę noI
LubaCIWWa. · Wynrikl. tego wierce wych rafi.ne::'i:i,

I

„

wybraliśmy

I eśli w maskach
i kostiumach •.•
.„to na balu w Wyższej
Szkole Aldorskiej, który od8 bm. 5taranlem
będzie się
Klubu Związków I Stowarzy
szeń Twórczych oraz „Estrd·
dy" . W programie liczne atrakcje. Karnety można otrzymać w Klubie ZiST (Al.
Kościuszki 33) oraz w ,,Estn
cl!zie. ż<!.rom<Okńe~o 100.
W związlku z proklamowa'l!Ji.em fedieracj~ egirpskosyryj.c;kilej, podajemy garść
ji11!focmaoji o tych dwóch
krajach, które ruLewątpli
wie zaiinlte:re.suiją naszych
czybelnlików:

.

GIPT (po airohsllm Ml!ISII'),
to I«iaj let!ący w póll1.oon.<>-wooh001niej Ai.cyc.e oraz częśoiOWIO na Pólwysp!Le Syt!l&'ld-'ikim w Azji!. MruiejS7..ej. PQ<wtle1L1rehn1ia Egiptu wynooi 994,3 tY15ńące kilomet.rów
kiWl'.ldtlatciwych. Póboo·cne wybrwi'.e EiilPtu o.pływa Mor~
SródllJiemne, wschodnie - M<>rne Orerwone oraz Kan9.l Sueskri. i ~.tok.a Aral:x<ilta.' Na pogll"aillriozy ze
Egiipt
ltudnliu
w.sc-hodnlim Sudanem, na z.acho
<lziie z Llboią, n1a pólmocu:zym
woohodzie z pańsitwem I21rael.
Egi!P't l!lczy olrolo 23 mti1Jionów
kraj.u
Sbolicą
mii0021lcańców.
w:i~ikls:zych
je~ Kair, spOO!"ód.
miast nałeży wymiEl!l~ć Aleksan.dlnlę, Port Sand, Suez. Jedyną rzeką w Egipcie je<91: Nil.
trudni stlę
Ludno.ść EgiJpłlu
pr'7JElwa:lmrle roJ.nlic:twiem, zwła
s:reza l.ij)I'IB.W!\ bniwiel41y. Plan~.a
Qje ba~y zajmują okol.o je<l
pe>wlier2JC1hnd u1rr121ecią
ną
pna.WilJej. Blisko 9/ 10 bawel!ny
egip.s.Jciej JJII'ZE<l.ll1aCWl1.e jesit na
ek.3port.
bogaot.w nia.iburalSpośród
nyoh Egiptu r..aleliy wymienić

E

kiewtcz, Z. Metrzger, R. Malec!cl.

S.
nr 10:
Okl!'ęg wyh,"<!'czy
Szumw,k, J, Ambrosrzeix;yk, R.
7.tGfia Medyńska,
Kwa.reirut;Y,
K. Krystyna Paslk·1nvska.
K. KujawsikJI,
mol"mvskii,
m- 11: Z.
wyoo:c:zy
Okręg
S.
Szymański,
PmeS11I1Yckil, R.
Sz,ymczwk, S. Furnal, W. SzpioCzyźeweJ~i. Irena Dolińska..
Okręg wybo1rezy n!l' 3: J. Szle~ nek, H. Clu-u!foie1sk:i.
Okręg wybe>rcey n:r 12: Ja.:niiger, Regina. Mii[ichta..Jch, Zofia,
A.
Ka.r.as00t>1~· a., Jan.ina R~w- na. Ciszewska, A. FMclu.s,
Mfohasiewiw.
ska., C. DyooWSlki,
Okręg wybOirozy nr 13: Ba.rOkręg wyborcey !lit" 4: K. l\.Ja,.
tula, M. BOJSS, Alfoja WI4J>da.r- bar.a. Kaźmierczak, A. Kurzawa, M. Kubera, z. Jankowski.
C7Yk, J. Ogólnilc, F. Kuryłlo.
Okręg wybo<rozy :rur 14: Amia
Okręg wyborezy na: 5: Ja.nlS.
C. Joo.chimdak,
n.a. Kacpl"Lak, R. Błaszczyk, A. l{mieciak,
Karpiński, T. Kucharski.
Siko;rs.!d, J. MlliC"Zewskil.
z.
Ill!" 15:
Okręg wyborczy
Okręg wyborczy nr 6: Z. BienfaeLczyk, Z. Żródlak, A. Płoń~ Kraikowskl, W. Cimiielsiki, H.
s,ld, J, Malicki, J, Kalin1.ISl7JkiJn. Sapota..
nr 16: R.
Okrę,g wybo·rczy
M,
n.r 7:
Okr<,~ wyborezy
J ad~viga. Syrel - Bo,gStecki, S. Bi bergal, J. Si>b~eraj, Kurpim,
d'lliewi!l'Z, Stefania Dob?Teyńska.
T. Glogowsk;i.
Okręg wyborczy nr 17: BroOkręg wyb01reZy nr 8: B. Ju.
rek, Z. Niez!l'odziński. 8. Ka.- ndsława Sulej, H. Zwoliński.
, Okręg wybOl!'cey nr 18: A.
rolczak, A. Ra.tuziń&k.t.
Okręg wybO<l'C'zy nr 9: Marla S·zczeoaniak, Z. Małkowski, J.
Raj~. J, Jatkowski, R. Jan- Rosiak.
0

.. do DRN-

... I

wyboiroz1 '!lir 1:
N. Sowiński,

Okręg

"

Q

wARSZA wA

do DRN - Sródmieście.„
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J

wydobycie ropy

pozwolą zwiększyć

Ciekawe badarula prowadzi
prof. Kll.Ziimierz Demel, wraz
z grupą młodych naukowców
z Instytutu Morskiego. Stosując technikę modnych ootaitru.o
pł·etwonurków. postanowili oni
dno Baltyku w rejozbadać
nach p;r:zybrzeżnyoh, w szc:z,e-

pr.zemyslu
bolączki\
Drugą
teren.u oalego
W świebll.cy ZPB im, Duboda / welnla:nego z
odbyła się wczoraj kraju. Byla ona pośwaęcoina o- bawełnianego utru<liniającą wyw Lod2Ji.
kierownictwa mówieniu zadań produkcyjnych konanie zadań, je.sit chron:lomy
na,rada robooza
prn;dsd.ębim'stw przemysłu ba· tego pNemyslu oo. rok bieżący brak IudrlJI. W roku ub. brakozabezpiecm.jących walo &tale oo pelnego &talllu zai środków
trudnierrLia średnąo ok, 3.5 tys.
wylronairuie planu.
W samych tylko Zakł. :im.
gólności zaś Zatokę Pucką.
w 1957 roku 19 lJrl;eds:lę- osób.
1 Maja w Lod:ZJi. ciągle braGruje
Wyiruiikii były rewełacyjn-il,
b!Mstw przemysłu ba.welnlta.ne- od 600 do 1000 robotrników:
gdyż na diruie 7,art;oki, na przego (m. !IU. ZPB !m. D7lieriyńma likwidacji wymieniiom,yoh
strne.rui. około 30 km kw„ ma11ldego, Obrońców Westel"l>lat- bolączek, w pierwszym rzędzie
ie, 1 Maj.a, Mick.iewk7lll) nie należy wydJać generalną b~twe lezioo.o „skład" widliku, zgrom.adzoaego w tym miej.s.c n
wy1rona.ło planu. Fakt ten w.slk.abumelan.tom (do tej pory nie
przez prądy morSiklle. A widlik
zuj e na kom:ieczoo6ć duźej mo- we wszySltkich zakładach pr<lJC'Y
jest cemiym surowcem. poszubil:i:zacji kierow.nrl.abwa 1 za lóg stoo.uje stlę kary przewidiziia111e
kJi.wanym pq-zez szereg p['zemywobec no- w regulamin.ie zakl:aoowym za
w roku bieżącym
slów - =zególnde przez spowych zwięk...<IW!lych zadań, po- bume1anatwo
kawzględnie
ŻVWCIZV i chemiczny,
dyktow8.il1yoli potrzebami ryn- ry te są zbyt łagodne).
W !imnym roiej.s.cu zatoki znaku.
Z tru<lmoścrlami na oddnku
leziiono 7Joża. morszczynu, z któ
Według mlożeń CZ, produk- za trudn:.e:n.ia
można i trzeba
wyrabda się kwas algi.nore.go
cja globa.lna pl."llemysJu baweł walczyć
popr.zez roaszerzeme
wy, służący do apretucy tkaDJia,nego powinna w br. ~o wielowans.'2lta.tl)IW(Jści i
WlJI'Cl'i't
nli:n oraz 7l!la.ną powszechnie
s.nąć do 107,6 proc. w porów· wydajnil'.ści pł'a.cy. UclJame prómorską do WYśoiełail1.:a
trawę
nainiiu z ub. l'Oilciem. Plan p::-o- hy w tej dzliec1zlin:ie przeprowamebli.
<iukcji • towarowej według ce1n dza WZPB im. 1 Maja.
Jak oblllcrzyld. fachowcy, ZMzbytu p~widuje wzrost o 7,5
Jeśli chocl?Ji niatoanioot; o zły
lezd.one zl:oża surowców przedpxoc, Swzególniie poważne za- stan techniczny m.aS'L.y n, t.o nastawiają wartość setek miliodamdia mają prllled sobą przę sze skromne w tej chwili motnów zł.
dzalruie: produkc.ia przędzy cien liwoścd finaooowe nie pozwalaltop!"Zędnej pDwiinrui. sic: zwiQ!i- ją na radykalne polepmarui..e sry·
82<YĆ w br. o 9,9 proo„ a śr!ld tlt'l.cji. PeW!l!a popra-wa jedmak
o 11,4 proc. na.Stąpi. FunidUSIZe CZPB z.o.s;!;'Ji..
JJ<iOlJ'l"Zędnej
Wresicie wykanam:ie akumula- ną przezna=e na te :inwes.cji planuje S1ię na 107,2 proc.
które dadzą przyrost
tycje,
pracy produkcji wz,ględi!'tle zabez.oiezakłady
Tymozasen:i
swoje projekty c:zą ciągłość pracy.
pra:edstawlily
ztl&Clllllfo
plamów, kitóre są
dla zabezpiec7J0nia
Wreszcńe
Jeśliby p::-zyjąć dobrej pracy zaikładów fllioodslm>mniej.s:re.
M.
Olm'ęg wyborcizy Ill!" 1:
te zanJi.rone plal!ly, to Jl-OWSt&l- zi0ovr.na .i est weryfilkacja kadir La.sika, W. Korrulski,
A. Lau1,5 admiirulst.ra.cyj·nyeh.
by niedobór w wys-0«.ości
Werol!llilka.
B. Doner,
dańs:k1,
(Grc:b.)
=
tys. t@n przęmy. Dlat.ego k;inieKrajewskla, J. ża.ryń,
ki0.J.'!Ql\Vruiollwa
aby
cz.nie j.cst,
Olm~g wyborezy rur 2: S. Ko-

Kronika
,
W "'PU dk OW

benzyny?

J.

Bałuty

Okręg

KrodtC!!I, J. Piec>:ronko, B. OW•
cza.rczyk, E. Bueeyl<>.
A.
nr 9:
Okręg wyborczy
W.
R. MikOOi..i~k,
Stępień,
Wo.jt.aszek, F. Lep-ale-cyk, S, 0st.rowsk;i, Alfred.a Zarębska.
nr 10: W1
Okręg wy00rc.zy
Bryka.Ja, z. Zdziechowski, J.
S.
Mm-owa.11.s.ki, J. Zemeiko,
Szarni.1'3'\vslci, S. Kuc.
nr 11: !!I.
/ Okiręg wyborozy
Wi.tos, A. Habasiński, J. Wie-ClllO!rek, F. J{limltiewiez, A. 86·
dlna.r, 1\1. S·obiecilcl.
nr 12: . H.
Okręg wyborczy
l'd aria WJ.od.a.rcz:yk,
Zieliński,
Mi;;czysla.w GaJderowiro..
nr 13: W.
Okręg wyborozy
Mańkowski, Helena Romańska,
F. !Uleszczanlcowski..
J.
nil' 14:
Okr~'{ wyborczy
Kaźmfo.rciza,k,

J.

Woilrlakiewi~

W. Kuchal'CZYk,
Pietrzak,
S. Kos,tr2ews'kil, Ludwika. Olczyk.
J.
n!' 15:
Okręg wyboircey
Teres.a. Lukasiewfoz,
\Vojtala,
S. AdMD.i.ak, .J. Dartem, E. Pa,..
kulski, I. Wróblew.ski.

J,

ni
ln

st

OBYSELE!

J.
wybor'Czy nr '1:
L. Lass, M. FMnMa.mińs<ld, J, GolJ.
rla Duńoowa,,
czewski, J, Mo,tyclci.
·
S. Olermk.
.
Okręg wyboreiy nr 2: HaliA.
Okręg . wyborczy nr 8.
n.a. Malinowska, Janina OlszewF.
Za.wadizld,
K.
Grz~isk:i,
t>awł<>wski.
J,
01.aJl6'kl,
J.
ska,

Wiikto-1 Bednarczyk,
Ozit!'kowski, kowSllti, S.

S~aja,

w.

kr.iyż!l.!IOVl'\Ski.

--""-""'_

wyborcrzy nr 3: z. Sikor.ski, W. Gałczyński, Z. KuJawa, Zo-fla. Bilska, K. Bud.zta..
...................
rek.
wyborcrzy tll1' 4: J.
Okręg
UbyS"Z, E. Bartkowiak, T. ChojIrena
Boblewsici,
naC!k:l, B,
(AnZSL
k-Gnferency,jnej
Majchrro.k.
d!'2eja. Struga 12) PlllSel StaOkreg wyborczy nr 5: J. Heezłonek
nisław CJeślaik
ske, I{, Martyn, Regina Jędry
przy
Ekonomic'Znej
Rady
ka, C. Gralak, W, HaTllldewloo:,
Pre-zydium Rady Ministrów
S. Baumberg.
wygi-Osi odcz.vt na temat
Okręg wyborczy nr 6: Jandna Mackiewicz E. Przeźd'Ziec- ł „Sytuacja ll'OISp.cdarcza kra.ki, J_,, Zwiel"JJChowski. J. Seym- ł iu".
ll2la.k, J. Głód, Z. GJ."l;elC'J<Yk.
Okręg

.....
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informacji

o EJ!ipcie i Syrii
na pieo:'Wl!!Z°ym mi~Jl!lCU znaczne pokladiY ropy naftowej
wooluż
~ego

wybrzJeiy Mo!"7Jll. Czer
i na PółwY'SIJllie Syooj
skim. rudy że1Ja.1J1Wj w pobld.żu
oira.z złoża wyooluej
rówruież
foofatów
jalrości
W7Xil·uż v.rybrreża Morz.a Czer-

A&ua'1111l

wooegio i nia Pustynrl. Lli>bij.s.lriej.
PC'za tym w Egj,pcje Zl!lJajdują
się tlo.ża wµ, rudy ma.n.gan<>wolframu i mol1bdenu.
wej,
Najwiaż.nje(jsze g.ałęzie praemyslu e.gi1JJL<;kiie'go ·&t.alllJOIW!ią pr1-emysl włókdenndczy, spożywczy,
tytotruiowy, chemiozny, skórzany.
Obec'Illi.e rząd egl.pslcl o.p.raoowuje projekty poważnej roz.bu
dowy i unOW1CJC2Jeśruierna pirnemyslu, jak rów.niied: zwjększe
nia wydmjniośc:i rol.llliCllJwa.
planuje ISlię
Międ;T"1· i111ITTymd
woodn.ej pod
bUJCllowę :La\PO'fY
A..."SUlal!lem, która umożliwi nawodnlierule Wtięlrazych ob.sza rów
ziemi. Będi:1lie to wiell;ie o.siąg
ni ęoie, któ Nl przyczYlllri się cl.o
rozwoju prodiuJreji rolni.czej, a
oo a tym :i.<ll2li.e, 2llllienii. wa-

nmkii byfiu t)'l!lięcy fell.achów,
żyjących diotyohozas w nędzy.
leży na .wooood.ruim
krańcu Morz.a Sródziem-

YRIA

S

nego. PowierzchnJia jej
wynooi 184,5 tY\S. ki1ometrów kwad1ratKJJWyoh. Na pół
gm,ruiczy ona z Tttrej ą,
nocy
od woohodu z Irakiem, <Xi po
ludnJa z J-ordanrią, od :z.acho<lu z Izraelem i Uibal!lem. LudSyrii wyn,oisiła w roku
ność
1955 - 3.806 t)"SJięc:y. Sitol!icą
kraju jesrt Damasrek. większe
miasta to: Al€!p(p(>, Homs, Latia1kńa. Pan1Ut1ącym wy21naruiem
jest, podiobruie jak w E,ltiipciie
reiligia muziułmańskia, o;lljcj<ilnym językliem - język ar'aibsk:i.
Gł6Wl!la, d2Jied001ę go..."IPO<larki stan10wi rolJMotiwo, około 25
pl'OC. 01bsmru kraju znajdluje
się pod U)'.lll'awą. W Syni:i U\Pil"awia silę 21be>że (pa::z;e<le w~,zyis:t
klim psazeJlli{'!E') 01raz ba,w2·l!n.ę,
która je.sit glówmym arif;ylrułem
elt'Spor<inwym. (50 proc. war!bośQi W~OZU W 1955 rolru), Bo-

CZYTAJCIE „KAIWZELĘ"
, 1zt:
16 STRON

gactwa n.aturolne Syrii są raoz;ej zndlmme, jecljynie w rejowyidiobywa Silę
niie Larl:a.~ii
asfalt. Obec-nde p.rowadZli &ię w
Syr'..i poszu.kliwanó.a r<Y.)y nafto
rela zmej, chlrorn. u.
wej , rudy
manganu, ołowiu, ~zb..~u i
Pir2lemysl opiera się
siatikli,
glówn<iie na suOO<WCach rolniczych. Najwami.ajSZ(Y je.sit prze
mysl włókieni!lJiczy oraz prze·
ookTo\.\"Thi•
Il1Y'Sł konoorwowy,
czy i tytoniowy. W Damaszku
i Aleppo znajdują się d.w:ie
dobrze
Dosyć
oement~ie.
ro21wi11ięte jclSJt !7Jeroioslo,
Jak już w51?0rnniieliiśmy, Syeh1S:pcirtuj.e prnede w.sz;y&-

na

kiim

baiwelnę, :P07..a tym zboż.e,

rcl§liny cyfJru&oiwe, )JiI'IZetwory
o'wooowe, wyroby rnemieśl!!li
c.z.e oraz mvoe i Skóry owłJZL!,
WyWóz kieruje się głóWllllie do
Libanu, Franqjd, Włoch. Wielkliej Brytanri,i. Imporl Syrii z
obejmuje pir.vedie
zagraniicy
wszystlci,m artykuły pn:iremy.sitoSIU!l'IO'WCÓW glównńe wę
nafbową i direwlno.
I'IOfpę
dio.stbawcami
Najważ:ruiejszymi
Sya:tid są: Wielka Blryta."1lia. SUI.

vre. a z

giel,

ey Z}edirroC1ZJOne, NRF i Francja.
W 1955 roku S:ma miała 88a
kilomd'I'ów lind kolejo'WV"Ch i
i0,2 tys. km dróg. Plrziez tecytocium S Y'l'!i i prr.:eb!egaj ą ru-roc<iągi naftosw.P z Iraku do po:rt?w Moo:iza Sródziiemnego.

•

.

••••

..
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Aby rynek złapał oddech...
dobry 2lliajomy,
po
lcilku krajów zaOhodn.i.ch,
pow!i.edzliial
mi:
„Wiesz, n.a.srz; rurród jest nal'Odem wybitruie
lekkomyśl
nym, roznzutnym. Spój!"Z, oo
l.itę drzJieje!
Wszy&cy chleją,
J>r.1Jepijają
bajoń...oncie
sumy,
knajpy peł.n.e.
A tam - o,
tam sklada srię grOOQ; do groMój

„objeźdll.ie"

&za, osoozę<Lm się i!la przejeźd:Ziie tramwajem, aby uciu•
łać gotówkę na jakąś dOilTlJC)'Wą inwe<>tycję".

O<lpowiedzialem; oo pria.wże tak źle sprawa nie wygląda, przyt.oaeylem systematyoz;ny wzrost wkładów na
PKO, przypom.ruiałem a.keję
„do-."!elowego"
Q~ędzam;ia
ltd„ ale w końcu mt!S..a.Jem
Pr.zy:zmać,
że mój ro2'Jlllówca
j edn.a.k ma sporo racjd.. Coś
je.9t lllie tak.
Ale dlac.zego? D~go rocbi!M,
dy$OII1.ująca
pewrną
nadwyżką
c:Loc:hodów,
ooząc:lma „bibki",
21a10patruje sną
\V żywność w „DeLlkiates.ach",
oo najwyżej pojedz.ie
na
Woza.sy „orbirow.sikie", 6'1Josu;n,.
kowo rmdko %ll!llbomia&t wy•
1'lZeka się tych rookiosrz;y ży.
O[QWyoh n.a rzece systernatycz.
nego oozczędizianJia na jakiś <>kreś1cmy,
imwesfyoyjrny
~
&ernsie oczywiści e
:inwestycji
ci-om-owych) cel?
Odpowied12Ji
Ilfie sz:ukia,l em
długo po prootu po.stawiłem s'e w położerui e człow:ie
ka, k tóry ma trochę pienil ę·
d,zy, k;tóremu oo mi esiiąc co ~
Jl wypłaty pOJros,1 aje. A więc
przede W51Zy.s.tk.im ku)J'!lbym
telewJ2JO<I' - cóż to zia wygoda! Następru!e - pralkę elek-

dia,

tryOZ11'lą,

może

lodówkę,

a

wrEl.SIZ'Cle po.próbowa.lbym „S2lar
;mąć" się na meble, z crz.asem
zaiś
(pomarzyć zaiwsze wolno„.) - może i na samochód!
W tym momencie u.świ.Jado
miłem sobie nierealność tych
m=ek.

Nie tyl!lm dlatego,
że n:e mógłbym
mieć potrzebnych pienr.ędzy, ale dlatego, że te meczy, które
pra,glilą!bym kup'.ć, stały się u
nas :n~ema.l mhtem, czymś, oo
Glę trafia jedynie f>2lczęśliwoo
w.i - jedmiemu na 10 tysięcy.„
Podamća, wpisywal!lJ!a na roc.z:ną (a~bo i dłużs:zą) k!Olejkę,
jakieś niekonkretne docelowe
osz.czędizanie
(a więc m. in.
kupowamiie kota w worku), a
pr~tem walka 0
talon,
jeśli ta:kowy
wstam.ie przydzie!<Jl!l.y twojej rad.Z::e ziaklacklwej, walka,
koń-cząca się
ziazwycz.aj :n.ie.slychal!l.ą emocją
podc.11as jego urocizysitego 1ooowarua i.„ giratu.Lowa:niem :im.nemu.„
t
Nie, gra nie waDta świeciz
kli! Co twoje, to twoje. A m·
tern poz;ooitaj e rzeazywiście
rzuca(l)<iie się na tańsze, ale

to

:z.a

ryrrukiu

2l!la.jdująoo
się
na
ail"t)'Llruły,
ltlikSll.F.!'O'We

urlopy, slowem ta - narzwana pr-.ziez mego k&egę - rozrzutność.

oo i.nrn.ego, aJe
ta ro2irzu.tność, ten og:-omny popyt
na ws.zys~ko
bodaj, oo ukazuje się_ w srklepa,~h
Cz braku laku... Hd.)
..,,powodowa·! i pow<Nłuje nadal pew.ne wchw.iial!lJie równowagi rynkowej,
k,omphkuje
Chyba rui e

wlaśn~e

n<i.s'zą

sytuację g'°'srpcda,rozą.
Sp.osób przectlw<lziiał•al!lJia te-

mu ujemnemu zja'Wtl51ru, mradzien.ia mu?
Tylko jeden:
zwię~enńe i to zwiększe
nie znaOMe - produkcji ar·
ry:nk:owyoh, prrzede
wszysit.krim wyższego i śred
ni-ego rzędu. Irunej drogi tykułów

WYklu=ją.c mOŻliwośct duże

go impol"tu, bo na to trzieba
brakujących

nam dewiz -

rnde

z
*

życia

Polonii Amerykońskiei

Książka

o bohaterstwie
•
•
I a Drabika
s1erzan

W Toledo odbył się ostatnio zja'l!d stowarzys-zenfa. amerykańskich
weteranów ostatnjej wojny światowej, noezącego nazwę
„Society of
the Rema.gan Bridgehead", do
którego należą uczestnicy sfor
&<nvania słynnego mostu na
Renie w dniu 7 ma.r-0a 1945
l'Oku. Bohaterem tej lokaln!'j
Ot>eracji, P<hSiadająceJ jedna.k
zda.niem fa.chowców woJ·
&kowych dttźe znac-zenie
dla da.ts'Zego rorzwojii - dilałań
wojennych na t~ odcimku
frontu uchodnie8'(), byt siert..nł
amerykaiWld,
Polak,
.t\lekl;y Drabik.
Most
byt
podminowa.ny
1>?7.ez Niemców i lada chwila.
llliał
być wysad:ron:v w po~ief,l"Ze, gdy dopadła gru.pka
"<lłnierzy amerykańskich pro'Wad'ZOna przez Dra.bika, Bły
"'kawiczne nata.rcle
za,pobie«ło 'Zllimczeniu meslu i umOO:liwiło wyko1'7.Ystanie go dla
l>ne])rawienia pnez Ren od·
działów amerykańskich.
li' R:a.pita.n
niemiecki
Karl
riesenhalm, który miał za
~darJe wysaAl.zenie mostu w
lloWiene, oświadcr.r;ył, ie w
Jego pojęciu sierża.nt Drabik
i Jego żołnierze, którzy ullle111ożliwili
mu wykonanie
l'Ozkazu 0 znisuzeniu mos-tu,
łnoga, być uwabni jako jedni
'I
największych
bohaterów
Clalej wojny.
lłohaterski

CzY'D Polaka. a.1\\erY'kańskiego sW Bię tema-

tem ksią:l:ki
Ken Hechlera
~'T;h.e Bńdge at Rema.ga.n".
,_ ierws:ey egzempla1rz f.e.i ksiąz
""' Wręczony został prezydentowi
Eisenhowe1-owi
prze'l
delegację „Society of the Re•
llla.gan Bridg-ehead", w któ·
b~j Uczestniczył również Dra·
~k.
Prezydent Eisenhower
"1ręc-ey1 przy tej ckazli Dra·
hlltowi legityma. cję e'lłonkow6ką sfowarzys'lenia. · cznaew11' numerem 1.

...i Bryły iskiei

~-PolaeJ'
•
"1 ()xfordzie
d ~-

Uniwersytecie w Oxfor.

-.....7ii__~. !l'd_nym z naj.slynn.ie.iszyćh

si sw1ec1e, studiuj.e ponad 8 t:v"'~cy st';ldentek I ~tudentów ze
l\nilystk1-0h
krajow
Europy,
sit! ~ryki i Wspólnoty Bryty.iIla eJ. Od 1945 ro·ku - ,iak po8~~ londyński „Dziennik Pol·
stud - w uczelniach Oxfc·rclu
Ob lowa.10 <>kolo 50 Polaków,
0s:;:n1e iest ich dwa.naście
w tym pięć kobiet.
.fest sród profesorów Oxfordu
l>ei d~·ó~h Polaków: prot, z.
't'łę Ctynsk1, wYklada.jący bisfollal konstytucji i Drof. J. F..
~k06, wykładający chemię.

w:

Mimo szczupłej garstki polstudentów, w Oxfordzie
lstnle.ie polski klub - Oxf~rfl
Universlty Polish Chtb, ktorP1:0 celem jest „wzbudza.nie za.
Interesowania historią I kultu·
tą polską".
Członka.mi kłub!l
mogą być również studenci in-

nych
są to

na.rodowości: pl'2'ewaf.n~e

studiujący język

dy "'tylko

polski.

na

0

w

pamięci.

Base! stawi.a d-OPie.ro 'prierws:re k:Nllki
(tego wiec.7JOd"U zaledwie zrem~s·owal z
n1ezna.nym Mur.eynem holcnde!'skim) i
musi się •1.;adowoJ.ić bar1dzo skr9mnautkim wyn,a,grodzeniem. Nie on zresztą
jeden.
W te.Iże ,,s~jnri" uwa.gę moją zwró-

Tr7<.Y

ćwi,a.rMci

ma.sła,

butelkę

koniaku, 50 papierosów„.
Rund niedużo trzy,
maksimum
crztery na jeden ra.'l,
bo p.rzecfoż po
pewnym c:z·asie tak intensywne oM,ia.nie
głowy musi wywrzeć ujemny W}Myw na
zdrowie. Póki jest się ml-Odym - mówił ro może to i ruie ta.kile wa.żne,

Westdentschland -

i:lzi~

<3J

Zycie jest
twarde •••

I

ale później? życie ,jest tu mimo WS'liY•
stko twarde i na prz;yktad
Po C'llter·
drziiesfoe w
Nieme'lech z.achcdinrich o
pra.cę już n:ie tak la.two.
A nie daj
B<Y.i.e inwa1iid0two.„
Myśl o taf.a.eh późniejs.zych, o zabezpieco:enń1u sobie eirzysten,c ji, kład1zrie się
więc ja.k cień na „s!ajn~•!\.Ch". W j!IOOim
sf.llpniu uda się to :nrealti7J()wać - zależy od wielu crzynll!.ilków. Jed·en 'Z najlepisieycb pi~ścia.~ ndemieekiich, mish-,;
wagi średndej Bubi Schclz, diGrobił
się .iuż safonu fryzjersko-,JrosmetyC'llnegp
w Berlinie. Ten i jemu p•o,dc•bnri z pew·
nością scbie w zycifat poradrzą. Ale i,nni? Ci z mniejszym talen·tem? Z mniej.
szą

dozą

szczęściia?

Na.zwi,s1k.a. jednego 'l nd-Oh, Jl'ięści1a.rza
wagi pólcię:iik:iej,
nde 7apamiętałem.
Nie o to zresz.t.ą r.hod7.1i, Chfo,piiec ten,
przed walką, którą ogląitla.Iem, ·wyk.a7.ał na-dwa.gę Jl~"Z.Y ważenilll. A za. tu
płaci się w za.wo,dowshv:i.e karę lrnnweuc,ionalną t.uta..i 7.ld-aje s1ię oko.Jo
300-400 marek za. katZ.de 100 gramów
ponad lim;t. Wyp,adło mu- (llkolo 1.200
marek. Tyle też md1al dositać cd meniażera -za walkę. I sro-ceył ją. wlaściwde
za. da.rm<J, gdyż mena.żer and słysrzeć
nie chc.ial o 1>0kryci1u kary, r.hoo sam
był głównym wi111owajcą, Jl'O•ndcwa.ż nde
Ul)rzed-zH „pod<l'P!iemmeg·1>", w
jakieh
g-r.anica,ch ma O!ll swą wagę u~my

wać.

w Brukseli
Pawilon Wielldej Brytanii na
Mięc1zynar<Jtlowej

Wystawie w Bru·
kseii odznacza się
niesp.otykai=,ą

wł·

wetką.

FOT-CAF
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w rozmowie

z dr Marzyńskim:
Poradnie przeciwalkoholowe
Ograniczenia w sprzedaży
Zaostrzenie sankcji karnych

W związku z przedyskutowaniem przez komisję sejmową
programu
walki z alkoholizmem i pn:ewidywanym już w niedługim
czasie wejściem jego w życie
- zwróciliśmy się do dr Mir.hala Marzyńskiego, jednego z
najwybitniejszych fachowców
w tej dziedzinie w kraju, z
prośbi\ o kilka uwag na ten t~
mat.
A więc w pierwBzym rzedzie
kwestia uruchomienia do roku
rządowego projektu

1960 w każdym powiecie poradn·i przeciwalkoholowych. Re
dzie to l~osztowało przeszło 12
mln. z!. Jest to zdaniem dr
Marzyńskiego
program minimalny, który łączy się nie tylko z funduszarpJ, ale i z przf'!·
szkoleniem ludzi. Bez powią

zania tych clwóch bvestii, a
funduszów i przeszkolone-

więc

90 personelu, nie

można myo sprawnym funkc.ionowaniu poradni przeciwalkoholowych zarówno na wsiach jak i
w miastach.
śleć

Dlatego też postulowano komisji zdrowia związków zawodowych w Warszawie stworzenie oddziału instytutu psychonettrolo9i.cznego, który zajmowałby się zagadnieniem
alkoholizmu.
Instytut taki
ma
powstać w Lodzi w Kochanówce i będzie miał zasięg ogólnopolski. TJJ znowu wchodzą w

grę kredyty, gdyż uruchomienie
tej placówki kosztować będzie
przeszło milion zł. Bez fachowej kadry lekarskiej nie ma
mowy o skutecznej działa!·
naści wszelkich instytucji, kto·
re walczą z plagą alkoholizmu.
Drugim, bardzo ważnym zal!adnieniem są, zdaniem dr Marzyńskiego, ograniczenia sprzedaży alkoholu.
Jak wiadomo,
resort
handlu wewnętrznego
chce utrzymać wysokość pro-

dukcji wódek i spirytusu z roku 1957, natomiast proponuJe
zmniejszenie o 10 mln. litrów
sprzedaży wyrobów
spirytusou;ych na rynku wewnętrznym,

Fachowcy z dziedziny walki
z alkoholizmem są zdania, że
wprowadz::!nie na rynek krajcwy tzw. aperi.tifów. tj. alkoholizowanych wód owocowych (d'l
18 proc. alkoholu) jest rzec~ą
niebezpieczną, gd~ż równocześ

nie musi wzrosnąć produkr'..ia
wód sodowych. Na zachorlzie
w Holandii i Francji wszelkie·
go rodzaju aperitify konsumuje się wraz z dużą ilością wody
sodowej i w te.n sposób unika
się rozpijania ludzi. U nas może dojść do tego, że aperitifów
nie braknie, natomiast zabraknie wody sodowej.
Nie bez znaczenia jest wla•
ściwa polityka władz hand/o.·
wych z opakowaniami na wódkę l sptrytus. Zdaniem naszef!O

eil.a jednak fona ~tać. a mJanowicle
S1>arri.ng·partner .iednego 'Z lepsrz;ycb
J)fęści•arey.
Walcrzyl właśnie w tirn.iru
'Z owym ~ięśclarirem I, choć brorruił się
jak mógł, Cilęgi brał ~lidne.
Ten to chło1pdec, lat 22-24, tmfil do
„stajni''. nde z myślą o ltarieM:e za.wo·
dowca. Na tyle talentu n1ie sta.rmialo.
Przygnała. go tu myśl „<loroiboiienrira.". Ile
vvił)il za.rabi.a w
eha.ra.kteNe
iywego
worka trerun.goweiro? Pięć ma.rek z.a
trz.vm-i!l11ll·t•Cl'\vą rundę? Oo za.
to może
kupić?

wystawą

.

};

n'liOitch ' '1.lachcdnfogo
Ber1i111a poja.wiią ISlię a.fJsize za,P'Owi.adające
wa1ki bokserskie zawodowców, wiadomo, że w dniu 'lAl.wodów lepriej llJie pchać ISlię samochodem w okolice nowootw.rurtej Deutschla.ndhaJle, gd:vż niie będrŁie tam wol.ne•
go mie,isea na pa,rki.n.g. Wi a.d.nmo też,
że w samej hali, nabi1tej ll'O brzegi, b4ldr.i:ie się świadkiem czeg-oś w rodzaju
przeg-lądu
krz;yków (!Sł.a.miej
mcdy
damSlkJe.i ł męskiej.
Do hali ciągną wówi!IUIS ludrziie J)lrZeró:ilnych wa.rstw spo<lecznych - od roh<>tmrk.a. budowla.nego do kc.koty ma.g-nat,a, 1>rzemysłoweg-o włą<nmfo. Magnes
tym si'InaejS7.y, im więcej za,pcwiedrzJano wa.Jk w waga.eh ciężsrzych. Tu bo·
wiem ceni się pnede wsrzy·s!ik.im górę
mięśni i' ci!OS(V, oo kitórycll rękawfoe pę
kają a. bokser pada .f.aik .sikosrz,0111e zooł.e. Za.ró\~o Hen- Miilfor jak i Fraulei.11 Schmidt są wtedy W!tmeboWZlięcL.
Ta. popuJ.ar.ność
ooik.~u za;wooowego
gp.r.11wi.a, że w Nfomieckiej Republfoe
Federal.nej, ,laik zres7Jtą i w innych krajach Europy z:whodniej, C'ĄV·nii się zeń
je..~C'Ze jedną dziedttirnę za.ro,bków. Prz;yciągają one
oo większe talenty pięś
ri.a.rstwa ama.t.o•nskiego,
któr'e s~a;nowi
dla ntch li ty!k 0 <Jdsk<l>Clllllię,
grunt
przygotowawczy
do ewentualnej kariery,
Istota. zd boksu zawodowego za.<ia·
dm S!ię tu na tzw. „stajndiach". S::ymbolfozne io nfojaJro ok!reśleruie d.la gru·
py pięś&iarzy,
którzy podr1l'!su.fą lront11ll.kt z mena.żerem.
Z ty·ch ost.atrnfoh
p•orz,n1alem ki.Jku, a jeden z ndcb, w Berlinae zach-0dn.im, ummłiw:iJ mi· obe.ir1z:en,ie swego „dobyt:Jrn".
Traiktował tę
„st,ajn1ę", jak zremtą i in.uli menażero
wie, ja.ko za.jęcie uboczne na ood~ień był właścdcJelem fabryka farb i
lakierów.
Lokal „st.aJnd" - fo n:ieduża sala, po<
środku której linami c.d.gir.()cliz,nno rimi:
dila. walk treningm.vych,
a. J>'O kąitach
rMmies;zC-11Q zwykle a•k cesorla t.reni;n2"11 wypchallle trawą morską gruszki. worki i•tp,
Tubaj to - na ma.rgi1nesic mówiąc natlrnllJem się n·& mistTZlll. Eumpy w
wadze musa,ej, Ei'!,g-a.ra Basela. Ten niski, lellz krępy b-0•kser, o nrieco rybkh
oewh, skorzys.tal 'Z naszego sootka,n.!a,
by pr:zeslać
za mo•im 1H>śre•dn,:1c~wcm
seroe<:zne 11-orz·(faio-wieni,a. dla. swego byłego rywala
Kuki.e ra.
Wi•tl•O·czn~e
walkii z P.()J.a,kJem mccno mu nltkwri~y

G

„wybór"
jednego z kiilku
przied.sotawlonych
prorotypów
„Mikrruisa". Cóż, trzeba s~ra
oony czas nadgonić, wypic nawarZJOne i skwaśniiałe już piwo...
Poważny aita;k irnwestycyJny
ob.01erwuj.e
się
równueż
w
przemyśle lekkii.m. Tutaj głów
ny ,nacisk &k'erowany
jest
s!u52lll,i e na uzu,pełrnien.ie p,;irku maszv:nowego na i<l'\tlnieją
cych wolnych powie!"2lc-hn!i,a·ch
produkcyjnych (których jeS!t
f'ooro zwlasz;cza. na Ziem!a,ch
Za-chodn1i-ch) oraz ma modernizację
s\iacych ziakladów.
A
więc etosunkow0 JllllLStkiimi k<>.sz:t.ami, bo bez budQWY nowych ob:ektów niajwyższe
efekty. W
związku z tym
MZJe~aCZlO!!LO trz;y ra1zy wif!cej, ruiż w 7.JSSIZłvm roku - aż
65 m1n rubli dewi•ziowych na imooct
pobrzebnych maszyn. Moimia m.ieć mitem ruid.zieię, :ile poka;że się wre.s.zc:ie
w nas;zy,ch sklepach większa
i.tość dobrych. warit-Ośo'owych
tkan:ln. na które jest prrzec:i~
w:elki popyt.
.
!?Jan nie wvczerpuje b:v.na1·
mn'ej wszy'9!'kfoh możliwooci
na,~zego pr'zemyslu.
Je~t Oill
tylko ramowym, l)()łW'edz'el"
by.$my m'i!l1malnvm u.stafo'!ljem z~dań w tei dz'e::lz'Ne.
Cfi.o·d.?'i o to - . spriawa ta jesit
w pehni reaJiri,q - aby 'l naszych
zakładów
wyciic~mać
zn.acrmiti wię-ce.i. n~ł. to za,\lada i:tlan j,mve~tycyj.n'' i plan

1

~kich

Przed

rąo
?Od uwagę
nilechlujną,
biurok;ratyozną i wlokącą ISI'.~
ta.tam.i - drogę decyzji o pod.
jęciu seryjnej produkcji „Syren" i mie&ąoami
flr'Wający

ma.
Trzeba powiedzieć, te plam
inwestycyjny n'a bieżący rok
u•vzglę<lnia w powiaż,nym sbDoniu to bodaj jedm•o z crz.ołÓ.
wych zadań gioiSp<Nla.!'C'Zych :na
br. - łączą,c je z <lrugim, ści
.ś le z pLerwszym 21wiązanym:
po1za najniiezbędn.iejszymi inwestycjami przemy.•łu środ·
ków p'.'Odukcjd, przede wszy.st·
kim inwestycje ryn){·owe; z
nich przede wseysbkim
te,
które moga dać
najsZybciej
efi.kty m-odlllkcyjne.
Prziejdźmy do kiJku loomikretów. A więc w Kielcacll
powstande noiwy dział 'Omd·uk·
cyjrny, w którym produkowane bę<lą pralki. Dzięki temu
k •h ogóJ,n;a produkcja W7ll'OŚ·
nie ze 108 tvs. Sl2ltuk w . 1957 r.
do pomad 170 tvs. w ba:-., a to
już ooś je.sit! Dl'OJgą pewnycll
nakładów
na
uzupe1'nfonde
parku maszyn<Jl\vego w Zakła·
d.a,ch Met.almvych w Cz;arnej
W.s,i uzys~.a s'.ę
dod,aitikowo
))r7.~Slzło 10 tys. pro.Jek w tym
roku.
Projelctowarn1a n,a h;-..ro::bu·
dowa Wa?:".oizawsr.~'ch Z3kl?dów
Telewfayj:ny·ch ornz budowa
nowych z.akla·dów produkcji i
mon,tażu lamo k!nes•k,opowych
w Iwiczm.ei k. Wanszawy ~
powim!ll.y dać ma :-:my wzrost
produkcji fak bardiz,o P.t'•S.7..ukl- p~~·ltuikcy.~n;v. Wyc.ią,gn~ć w f.o.rwanych w kira.iu ap·ara<tów tenii11 uruclia.mi·~n~.a.
p.ro-ruułrnii
lewizyjnych. (Wyd.a.je się. że
ubocz.ne.i i <1-0,tlaflcmve.i. w f·nr·
p:-zyjęde l:c.zby 70 tys. .sz1tuk
ml.!' ada.phrn.i'i nle uw"'.'!lę·druia
jest :n.ieoo 7.la n's'k<'e - sizybnych w ]}lal!ie o;i,iekltów
(os:rv i .sorawnf.ejsz.y , 1.:'"cizruch"
hecn.a sa mod.z:' eliność prz.ed.s:! e„Belwederów"
po zbyt r>0- b'.ors.tw pazwalo :na to w peł
cl1opnym
może
21grw<'erniu ni). w f-0rmie akfywi.'lac.ii lll"'lif!
produkcji n.;ezłych „Wl.sel"
mysln f.prenowe{!o i sp.ó!d~iel
musi n.ast~p~ć i w efekcie ......
c'Z-OŚCi właśnie w tym kierunpocl:nieść tę liczbę).
ku (uwaga - :nJOwe rady narod{YW'e!
Od w<m to z,3,Jeży!).
Spore naikłady mstałv prze.
Słowem - mDżn1a i trrz.eba uzn.a.cwne na roz.krę0enie produkcji nowy.OO typów moto- · czvn,ić wszystko, a.by w tym
roku rv.nek ziłap.ał OO.dech, abv
cykLi (ląc2lt1rle
pooad
Il~
mlała co kupCYWać.
tys.) motorowerów. skuterów ludność
! „mikrusów". I znów przv o- abv n13dwyżki pienriędzy poplvka,z.ii uw<11Za - 1000 „Mikru· nęły korytem. korzy,•~i!l'Yffi dla
kupujących i dla pańsitwa.
sów" i 1000 „Syren" w br. to staoowazo zbyt ma·lo, bi.oT. TARAWSKI
0
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Niel.a.twy to, jak wi>lfać, chleb. Nawet jeśli się pcminie fakt, ze każey
'l plęścla.rJ<,Y „&tajni" musi trenować po
5-6 g-ódtllin drzJen•nie.
Widrzaialem taki
treni111g Basela i JHTzy21naję, że "siódme p,ocy" t.o jeSl2ic-ze ruiewilele mówriące
określenie. A menażer w:vc.iska je by*
na.jmrniej nde dła idei.
Kto !R.!l"O nie
wytrzymuje, kto n.ie osiąga \vyruików, a
za.tern i ruie rokuje men•aŻel:'owi n.adl!:iei na „ka.sę" - Oll'US1ZC1ZJa. „staj.!lJię".
W jej śc.ia.na.ch nJie ma mie.is..."la n.a litość, współczucie.
Business is business.„
Jeden z berlińSlkich menażerów.
p.
Gretś-0hel, .s.Lara. się ba.rdzo ltol<l-ować
tej amerykańskiej zasa<llzie, W zwią.'l
ku z t.ym nie krył się przede mną .,.
pewn~'lll planem: m.a;rz:y mu się mi·anq\'l"klie poo;ysik.anie dla. swej „st.a.inii" .•• Zbyszka Pie!Jrzykowsildeg'O, n,a,srz:eiro mi.s~ EuroJ>y. Obaj z nim byśmy
na. tym dobrze za.robili.„ ma,tywował.

Władu
Niemieckiej Republd,kł Demc\lcratycznej, jak wfa(tomo. 'ZCIZW<>lHY
eksm~sbrzowi Euro-py Nietzschke, na.
prze.iście na za.w3'd()wstwo i występ-0wa.ll'ie w NRF. Trudno y;irzewl•ili:z;ieć, .iak
s-zcroodra będ7lie dla niego miss Fortuna i jakie w-zg-ledy okazywałaby e·
wentua.lruie Pieireylmwslciemu. Talentu
ten ostaitrnri ma. Z>daje się więeej ...
Ile raz;y jednak o ta.klej ewentuaJ.ncś
eł ~Ię, pamięć przywc·dzi rthv.nfoź
pewną scenłcę 'l tcg-0,rociznego „święta
ludo-wego" (V<Jł.ksfesit) na•d brzega.mi
Nellkaru w Stut.~ga.rcie.
Wśród wi,elu „dJ;a:belskkh mlynów",
„bec<Zek śmiechu", „ga.b~l!letów okroJ>ncści"; kark·olmnnych zjeżtlżalni, wśród
całej tej skąpa.ne.i w neon.a"'h org1~ zaba.w i roo:rywek d•cstnegłem te:l: skNJmDlY namwt cyrkowy. p,rzed którym w
foik.t calypoo ćw;iezyło na. poil!it!m kil- ·
ku umięśni-on:ych,
mlcdiYch lud"!li w
Sl}O;den.ka.ch gimnaMycrznych.
B<J.kserskie rękawice duc:ln.ily o grusrz1ki i worki„ a „mena.żer" C•chryplym gło-sen1 na, w-oływał „tych cdwa.żnych s1p.oiśród 11ubliczniości", k.t6rey mieHiby ochotę walczyć o Jl'I"Cmię priend,ężną z którymłool
wiek „z tych ol>o- na.iwi.ęk.srzej stawy
bo·lLSerów".
I "łlawsrze "llgł.amafo się
pa.rę osób.
Walki <Jdbywaly się oo g·!Hl:ziirne na oc~.ach publiczności, która. za wsLe:i> placi.la. „j1»d,yne 10 feni,g ów". Ale. ja,k zauważyłem, ".!la.wsze byli to ci sami „oowa.żnri SP·(}Śród public"lln<JścJ", ll<awsrie <'i
sami kcle·dzy z te.i cyrkowej „st•ajni
dla ub·()'gich". A ll<atem i w ten sposób muSli c-msem
:z.a;rabiać na. życi·e
P•ii;tchrz w boga.tych Nj,emc'Lech za-OihodmriClh .
ŻyC'J·e jest tu mńno wsrz;y&tllrn twarde.„
SERGIDSZ KLACZKOW

rozmówcy powinna się rozw kraju sprzedaż spir11-

począć

tusu w butelkach 100-graml)·
wych, zaś wszelkiegn rodzaiu
wódki powinny być wypuszcZ'l·
ne na rynek w olbrzymiej więk
szości w ćwiartkach, a nie, iflk
się obecnie praktykuje,
przeważnie w litrach i póllitrach.

Ważnym punktem rządowego
projektu walki z alkoholizmen,
jest ograniczenie sprzedaży alkoholu w punktach detalicz·
nych przez zmniejszenie ilośct

sklepów monopolowych t og·raniczanie stoisk alkoholow11ch w
sldepach spożywczuch. Równo-

cześnie z tym. przez odpowiezarządzenia. rzad musi Zil.·
łatwić zwyżkę produkcii
wM
gazowych, co ze względu na
brak CO, nie będzie rzeczą ła
twą.
Mówi się również o imporcie kwasu węglowego z r.a·

dnie

granicy.
Jeżeli chodzi o środki admi·
nistracyjne, a właściwie kwestie ich zaostrzenia, to dr Ma-

rzyński uważa, że sprawniejs~e

egzekwowanie należności od pi
jaków przebywających w iz·
bach wytrzeźwiell oraz nakła
danie przez kolegia orzekające
kar w postaci obowiazlcu odµra
cowywania przy robotach po·
rządkowych z ewentualną
za·
mianą na areszt, powinno przynieść pozytywne wynil~i.

ZB. SKB.

Co znaidziemy
w Muzeum
Włókiennictwa
Po dJugich walkach, których
przebieg komentowaliśmy niejednokrotnie
lódzkie
Muzeum
Sztuki przejęło wreszcie zabytkowy budynek przy ul. Piotrkowskiej 282
(Biała Fabryka
Geyera), w którym uruchomioce
zostanie Centralne Muzeum Wtó
kiennictwa.
Już wl,rótce rozpoczną się ro·
boty adaptacyjne. W wielkich
halach znajdzie pomieszczenie
szereg eksponatów, m. in. samoprz~śnica wózkowa,
szarparnia
z XViII wieku, pierwsze krosna
mechanicme z polowy XIX wieku oraz wiele innych maszyn i
warsztatów.
W części sal poszczególne lódz
kie zaklady włókiennicze będ'\
mogły
organizować
wystawy
swoich tkanin.

~ZIENNIK ŁÓDZKI nr

32 (3487) ł

•

,-...-..._,_..,...........,,-._ Nie

lutym„. , ,
-leczwwmarcu

Problem

rządu
oraz zal.niter~

że

nych,

w

dnJu

dlllisieJ-

sz.ym o godz. 16 w sali KL
Kośolusrzlkli

(Al.
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107/109,

oobędrlie
pr~esem

się spo<tkaPaństwowej

nie z
K<Mnlsjd Cen Słlrumińskim,
pt,
który wygłosi O•dczyt
w polJUyce
„Pl'ablem cen
g<>spcda.rea:ej rządu". Wstęp
za za.proszend:ami.

_,...,__, .....____, ....._...._
Pierwszy krok

2myciężył osta:tecul!llle nU i
dlatego od środy ~Y
zaczynało nad Pol.sikę naptywać wtiil.gQfm.e t niezbyt ohloch1e
powd.ebr'Ze z zachodu :nd.o.sa.c z
sobą J)Olk;aźme opady ~nJ.egu, a
potem dieszlclzu. Zaraz pO't€m
raptowna zrrui.a«'.a,
nastąpdla
Nad E1Jl"Ol)ą były drwa niże w
dniu wczorajszym: jeden ze
środkil.em mad Ustą, ~ nad
Mor2lelll Norweskdm. Ten ;p!ier-

już

zrobiono!

Zgierz szyje ubrania po 335 zł
Pewnego rodzaju

rewelacją
męsikie1

w d:lliedzlliruie koruekcjd.
stały 51ię

ul:xral!lia sprzedawane
ostatnJio w łódzldm PDT i USIZYte z niemną·oe.i tkaniny w€ł!!l.O
podobne.i. Producentem ub1:ań
są Zgiier&k.ie Zakłady PrzemyZakładom
Odzi.e:W-l'•e•go,
słu
tym !!la.leżą sti.ę słowa uzrumia
dostarczaże
dlat~go,
tył.ko
JlJie
ją :na rynek dość modlruie skrojone uhrar1na (franciuskń. mod~l,
wą.sJcie spod:nl<e, maxyna'l' kń. b~z
pod.werwekJ, ale - że potrafiły
tak sikalkiulować Jcos.zty własne,
że handeil rrwQ:e je s,prz,edawać
po„. 335 rz.l.
Je.'>t to rui.jtańszie ubranie, jakie ki€d)'k6lwdek ukazało się w
skl~pie :i którie jednocwśnie
nadawało się do n=enda rnawet pr:uez średnio wYbredne.go

kierorn.knl zb1liżeln:ia się do metod p!"acy 111JOIWOC'ZieSn. p!"7.emy
slu od:zli.eżowego 7JO&tałv uczylllione. Zar&\vn.o przez przemysł
włólciennricey, który dosta:ro:z.ył
tka.rui.n (zakłady im. Wacyńskie
go w Lod2li.) Jak i od:zli.eżowy,
który z „llliczie~o" robi tanie
u.brania. nadające się do uż.ytku.
• Powie&i.al o nich pewii.en
klient: „Dwa sezony mam w
tym ubra:nd.u zalatwiOl!le!" I to
chyba praiwda. (fb)

kiliel!lta.

Jak &ię dowda.dujemy- u.brań
tyoh Z,19iea:z uszyje w tym roku
okolo 40 tys. &tuk. Na=~
:nesd.e prod.Uilrojt wYP<lda llltwierd2ll.ć Jedin.Q: pierwsze krOlkrl. w

Kursy radio,ve
organizuje LPZ
Dla

reddioamatorów

mamy

przyjemną wiadomość: Lódzki
Rarló.oklub LPŻ (Ul. Piotl"kOW-

ska 125) organ:i.mtje kursy ra~ zarówlllO dla zaawan.wwanvch jak !l. pocrLątkujących.
Zapisy - od d:nd.a 7 lu;tego do
11, w godzitnach od 10 do 19
przyjmuje &ekretariat Radi.o1
klubu,

l<ilka

pytań

*

*
*

k.1e J
•
K urp.11ows
hafty
Laleczki
ludowe
Kilimy
regionalne

Do skilepu CPI.li.A p«'ey ul.
PU<Mlrowskli.ej 69 rnadszed[ nowy
trairu;port atrakcyjnyoh artykuJest
łów przemy.situ ludowego.
wó.ęc duży W)l'bór pdęknlych kurptl,ow&krl.cll haftów i pr7Jel!"ómyoh
tkanrin regiom.alnych. W 0€11'1ie
od 35 zl n.a:być !Il.O"aia pomysłowe lale<Ekd. ludowe. W dużym wyborze są wyTQby z bull'
sztynu, ceramika 1 artykuły
drewn;!ane,
B&1dzo ladne są kilimy i naI'7lllty regioinalne. Sklep prowadzi równie:& ~ tyoh tlrtyklli:ów na raty, ieśli oeina zakupu pr.rekiracza. 1000 zł. Ck)

„Dziennika"

Seweryn Butrym
o planach łódzkiego ZASP

i------ł

ŁÓDZKI Ili'

i Polską.

~~. ~~~~~~i!~me

!
lm!.
l-- ----...------MPiK (Piotll"kow.s:ka 86) od~
będzie !Slię Wiectz6r a.uitom:k.i
SLOBODNIWl-0drz;imiierlla
l{A.

~=~:~~i ~~~l

wewnątrz „.
Ulica Naruti>wl
Kie:h·ś
cza. 50.
istniał tu plt:knv
sklep po którym
spójrzcie na
co zozcljęclc stało. Powybi,lane
w oknach szyby l
na
zamknięte
„wieki" kraty, z:i.
bite drzwi - s:owem niezbyt przy
iemny wi'.dok fro11
tu. A wewnątrz?
sklepowy
Lokal
wykorzystano
na... komói;ki, a
w przyszłosci utu.„
się
rządzi

Wcrora..I w godzinach rannych szybkość wiatru w Lodzi
atru Nowego - M.:.ec:zyislaw
dochodziła d<> 22 metrów r.a
Vo.i!t. Pooząrek o g~ 19.
NalStąplilo raptowne
~ekundę.
,
Wstęp wolny,
ol:mdżerui.e się temperatury. pOdc:zas gdY o pól!llocy było w Lod.2i +3,5 si„ to w poludinie rtęć
...
ubUtz.c.ię.
w termometrze S)Jadła do -1.~t.
Czyż na.prawd~
Przejaśnńeruia, kt6re wystą,pi.ly
za. dużo
mamv
aż do prrzeipdęknego blędcitu, by
sklepów, aby w
ly kTótkotirwale. Na moment
ten SP·G:>ób „wYujrzehśmy rn.aiwet słońce.
korzyfitywać" JJO·
Niie ty1ko w Lodzń., ale w oamie~zczeni a sklt>lvm kiraju sipadly tempeoratury.
p.owe? (kr)
O godz. 10 rano w Suwalkacli
Solistką d:llisiejsz.ego (7 bm.) i
było -7 sit., w Kętrzynie -6,
jutrzejszego (8 bm.) k0i11certu
w Szozecirnde nad morz<'?m -2
symforuC!ZIIlego Fiilharmonid., bę
st„ na Kasprov.;ym !i SnJieżce
dZJie popiular:na pda.nistka Regi-10 st. Na.tomd.ast w Krakowie
na Smend.zli,a.n,ka. laureatka IV
I
4 st.
zanotowano
Konkursu
Międzynarodowego
Równocześnie w rolej EuroChopdinowsłciego. Usłyszymy w
pd.e Za<:,hodillliej temp<:iratura byjej w:irkOiI1a!llliiu III Koncert ForDla dzieci śnieg
3 st. w
ła powyżei zera od
tepianowy Beli B.artoka - jedto prawdziwa. U·
10 st.
Bel"li:nd.e :i Londyn:e do
qziel
Ik'1.j1ZIJ.akomirt.9zych
Ż
no
ciecha. Oto na
w Rzymie. W Oslo zanotowaw1elkiiego węgii<ea"s.ki'.ego mistrza.
1ilacu pr:r.y ul.
no -10 st.. w Sztokholmie -1J
linteresując:o zaipowfaBarow
Zielonej. vis a vis
st., a w środki0iwej Firnlan<lii..i
da ,<;;ię rówrnież program ockfo- \
mrn Lódź-Sr6d
- 17 Sit. pn.y dużym zaCJhmupod
przygoto-wuje
kt6ra
stry,
chłopcy
rn1esc1e
rzeinńJU" i op.adaoh śndeżnyc.h.
Stefaina Ma.!'CZyka
dyrekcją
olprzygotowują
Na dzień dzisiejszy1 mete<>ro„No1kturn" c_:xamela F~ure, trz1;
brzymiego bałwa
logov.ie przewidu.i" wzrost zafragmenty Illit'~ grznego .iesz.cw w
Oby tylko
na.
chmurzenia, przelotne (}tudy
ŁodZli. poematu symfonicznego
snleg nie stop6niegu oraz ochłodzenie. W.pra,.Psyche" Cezara Franoka oraz
niał. (kr)
wdZJie jest to dopiero ;począ1t~k
su;ittę iz baletu. ,, Tró.ikątln€ somlu.tego, lecz pogoda jak mówt
brero" słyinl!lego keimpozyiora
Foto:
przysłowie-«rUll'OOWa, W „marhdMlpafuslkd.ego Manuela De FalJ„ Olejniczak
cu jak w garnou".
li..
Z powoa.u tak wielkioh ~ raptow
nvoh :zmian z pluahy i opadów
desrrozu do chłodnego wtl.atru i
zamiool śnri.~Ycll. uciiexipliala
komu1!1Jilkaoja, rlJW'łaszc:zia dlI'IOlgio
wa. Na IS/ZOISS.ch powstała śUz
o odlpowied:nie dlla nieg,o mie.s:z•
E(awica, utruc1nii.ająca poru.sa;akanie.
nie sd.ę samoohodów, a duż-c
ZLA WOLA, CZY PO PROIST11
zaspy śnieżne w Rzes1Xl<WlSkriem
BEZDUSZNOSC?
ltoik 1949. Bud,y.nek mieszkal- rowa:ni.a md.ę.d:zy kuchnią, ubikai na Podkal."J)aC!i.U utrudiniały ny przy uł. Mon;iiuiSzki 5, który cją i pokojem wśród
Uumu
tyoh starań w grud
wyniku
W
pl".zebywającyc-h na
komUl!lJiik.ację kolejową. Z dwoj- nal-eżal dro Pol.ilteclm.i.ki L6dizkiej ~jent6w
niu 1956 roku Urząd Kwaterun·
ga jednak złego, wol:imy ()()hl.o- pr1z;ejmuje w swe posiadani<e ikiorytarzu <l1ziecko jest st.ale na- kowy wy~l do mgr intt•
Wyd:zi.al Zd'rowia. ówc:vesne wła mżO'Ilie IlJ3 infellooj ę,
Naidzia kiewicz.a p.i5TTio za.pe W'lli~
d:ze miejskie w pr.zeiprowadzazłego, stropy I pię jąoe, że otrzyma mieszkanie pe
dOO'lia.r
Na
nycll pertraktacjach z PL soosobacoh wyjeżd.żaJącydl na st.a•
lennie .zobowiązują się do przy- tra są prz.egn.i.le i grożą zaiwa- łe za graruicę. Po reorganizacjt
jes.ienrlą ubiegleToter.i:
leniern.
dziielenia lo:katorom w stos'UlllJkomgt'
Urzędu Kwaiteru'!Jk,owego
wo najkrówzym cza.s:i.e - mie- go roku mgr inż. Na.aziakiewicz inż. Na~akiewkiz wz;nowil swe
ITuStytutowi.
pracę
wymówił
szkąń zastępczycl! .
iPragnąl prvenieść się do irunej s\a.T1ania w Oddziale Kwa~run·
Rok 1957. Przez osiem lat miej00QIW10ści. W tych boiwiem lrowym Lódź-$ródo:nieście, ~e
w kwietniu br. zawiaidomion.o
trwały usiline starania ze .strony
W 5/42 ciągnieniu, które od- lokatcxrów o obiecane im lokale wanmkaah niesposób praaować go, iż 2J0S>tal
umie=y w
W7lględ.u
ze
Jed1nakże
naukov;o.
było się dnia 2 lutego br. pa- zastępcze. Jakkolw:Lek w staraplanie przydziału lokali m:!ef'•Z'
dJla
wykonywanych
wiaż.IlJość
na
dły następujące wygrane: Il niach tych nrle byli oni odosobka·lnych. I na tym koniec. DO
stopnia (4 trafienia) 1 szt. po nieni, bowiem zarówno Central- prziemyishl p.112ieZ mgr inż. Na- dziś dnia z obiet:ru:c wyei!'i
dziakiewicza. prac - dyriekicja
zł. 160.472, III stopnia (3 trafie- na Poradl11.ia
przysrowiowe ,.nici",
Ochrony Macienia) 179 szt. po zł. 1.282, IV rzyństwa 1 Zdrowia Dziecka, stanoWC2iO spweoiwila się zwolWiemy wszyscy, jak ci~J;•
stopnia (2 trafienia) 6348 szt. po która zajmuje budynek przy ul. niioriu SWEgo pracowruika, Ze
SI\'\ ej strxm.y rozipoczęla .starania jeistt sytfllacja
mieszkaniowa W
zł. 34.50.
Moniuszki 5, jak i Wydizi.al
Lodzi Wiemy, że n.le od razl.l
:!:<?I Zdrowia g&ąoo "PO!Piex<ll:lY . Jednocześnie podajemy,
moż:.nia. zas;pokoić nawet najpil•
najbliższe 6/43 ciągnienie od- zires:ztą we wła1>:nym, SWO<lffi mnlejs:re potrzieby. Jednakże ;prze!
będzie się 9 bm„ o godz. 11 w teres:ie - żądania lokatorów. o
B lat r.·iezałatwienie mie.sW"
sali Lódzkiego Domu Kultury przydzielenie irrn oofPOWll'€dmch w
d~a l.rokatorów zajmujących bU'
tni€szkań - dotycllic.z.as sprawa
(ul. Traugutta lB).
Centraln€j Poradni _.
dynek
ta Il!ie :z.ostała diefl!llltywru.e zaje.sit po pr<N:Jtu beą.id'u„a.:nym pD"'
W tymże dniu po normal- l.atwiona.
traktowaniem tak istotnej spra'
nym ciągnieniu odbędzie się Io
wy. Wszak chodzi tu o ZldroW:e
sowanie premiowych nagród
PRAKTYKA
I
TEOOUA
lok.atxJ1rów. Z dlrugiej zaś stro'
pieniężnych 36 gry z dnia
ny pol".adnia po pr.:zieprowadzc6
5 stycznia br.
Mgr inż. Hencyk Nadziakiezamieszlku.jących jej bud1'
oc~ób
w sali
Dziś o godz. 17
W przerwie pomiędzy cią wicz d:o 1952 r. był naukowym
- w pełni rozwinęłaby sWll
nek
Na.ru(ul.
Klubu TPP-R
Ló<l:z
PoHtechn1iil.ti
Pracownikiem
gnieniami dokonane zostanie
towic-za 23) od1bedą 19.lę na- dzi.ała.lność leczm:lczą. I w tyrr1
wręczenie nagród z konkursu kiej. Z tego też wziględu miie1szmieJecU nde od rzeczy będizie
„Woj~a
stępujące wy:kJa,{cy:
Moul.
przy
PL
budynku
w
ka!
„Rewii" i „Kukułeczki".
dommva w lvteraturze ra- przypomnrleć odlporwńroni frd'
ni'l.lszki 5. Obecnie mgr inż. Namerit UJ:lhwaly Rady NarocJow~l
prof. dt1' E.
dzieckiej" proszeni są o dziakiewkz pracuje na sitanowiSzczęśliwcy
Rzes:oowski, „Rorzwój teaitiru m. Łod•z:i z <linia 31 paźdizierni•
przybycie z dowodami osobi- ·•ku kierownika laboratorium w
w republika.ob radziecik:ich" ka 1957 r. w ElJl'l.'lt'.wie c1ziałal:n<Y
stymi pod powyższym adresem. fostytu>Cie Włókien Szituoz:nych
W.r<J'Wia na terenie
w 1'..od1zi. Je,g•o naukowa praca,
red. S. P6wołoCild, „Po- ści s;lużby
nasrego mi.a.sita. Fragment tell
Z2równo dfa Inistytutu, jak i dla
mgr W. cytujemy dosłownie: „Zobowi!I'
Ural" w<>lże i
Akademii M€dy<:1Zn1ej, dla której
P.iia6ik01W1Sik;i. Wstęp wolny.
zuje się Prezydium RN m. IP'
ostatnio cmracio;vuj.?. nowe medzi do 011zyspi.esizie'!lda przie'"Jied.18
tody badań biochiPmiozmych nia ooób prywatm)l'Ch, zamiesi!:'
w-ymaga odlpi.'>Wie<l111k.h warunkałych na terenie Placówek leci
ków miE>szk.an.iiawych. Tuteż mi
niclwa zamkiniętegio i otwarł~
niisrt:er prz;emy.o.1u chemic7.11ep,o w
go, a ree zwi.ązanyoh ze slutb11
W na.ibliższą sobotę (8 bm.) Olt)arciu o od'oiowieclnje z.arzR.dze
Uowia''.
odbędzie się nie tylk<> BAI. n'a przy7.'Tl.al° ml!r inż. NadziaPRASY i BAL MASKOW0- . kfowicm•,..,i sn""."jalne u1pm:wnieN<liwowyb!"ail'la reda wirrm.a. zrC
KOSTIU1\'IOWY Klubu Związ- 1n.ia, w myśl którvch ma on praaU21ować <tę uchwalę. Tym ba~'
dziej, że ep-aiwa miesi?;kań zal'
ków i S. towarzyszeń Tw6r-1 wo dr> k0:-~.q_ni;i z <l~atlkowej
mowa.nJ'l(lh pr?Jez lokatorów pQ"
lJ'(l'W:ern:ihru m1es1zik:alnea.
czych oraz Estrady.
r<>xl:ni znów stanęl:a na martwylll
Ma pr:iwo. Toore.tyic:znie. A
Ba~·dz.o, atr.a~cyjnie zaimwlapumJ<cie.
da się rmvniez BAL KARNA- piraktyc.zm1e?
<A>lta·tnńo mgr Nad:i:iakiewic'S
WALOWY NAUCZYCIELI
d011vie<l:~l się. że Oddział Kwil'
Ulka Monn111"'•7.ki. 5. m. 18. Na
auli Pod Sputnikiem" w Te3lt
stolarLódzka spółdzielnia
Lódź - Sródmi<'~l"i 6
terun.kowy
niku~ Pr.!lemysłu Wlókienni-i Pi~cw~zym pięl:rze dwa pl)koj•e
sko-tapicerska wykonuje tap- przeka:zal .Jego sprawę ero W'i'
czeg<> (ul. Żcl"C>mskJego 115) i z:aimuie vt'Ta ~ .rz: 4"'l11• 1 e>br>•~a .r oczany i kredensy stołowe. W działu KwaterulJllkowego RN Jl'I;
oraz BAL MASI\:OWY ucze;t-' ?ZJ:ni\ . mgr. 1'.lrz. i:<acz.;.::i.Jpe·w:cz.
planach na rok bieżący przewi- Ł-0<lzii. Wyd?.!ał Kwatienmlko;'J)
ników Dyskusyjnego K!ubu J &u>r;hnH'! d7.·el1 z 1m1~'1n J.?'l<:a'.oduje się produkcję luksuso- nakmiaet d10 Służby Zcil.'QłVJ'ł9·
Komitecie r.em. !".a . kor::'t.1rw ocJ.1'7.:':eI.~Ja
przy
Fibn<>wego
wych tapczanów i kredemów I tn się kolo 7..a.myika. Wyd;Z:ill1
l...ódzkim ZMS (ul. Pi<>trkow- i c:y-i".'t '.1.1 1 .e,<: 7,k.~ r11e od . l~1·r-.hrn 1 ustołowych na tzw. wysoki po- Zd'rlarwia bowi€m na pewno .nl~
I ?ikaCJ1 <.z .tel 01sta~:eJ ko·~z':'staska 262).
Kredensy będą nares;:- będzie w shnie pmvdzielri.ć._~
łysl;:.
Przyjemny i wesoly WU!!· J~ równ;ez flv'l:;'::'W'l ~ora<l:n:) ---:
sie rozbierane co niewątpliwie 5\Vej puli miES2Jkan1ia OOOIW''
CZOR KARNAWALOWY w: lJ?k: D~ °"'·"t,alneJ 1 P<>ra<lni
f...oa:<ol;c
ich szczegol- nie pracu.jącym w .srlui;bie zidtc'
z
)J..');v-..iem
ustawianie
ułatwi
. • 1 p. zyahord.za
na d chodzącą sobotę orga.mzu,1ą 1dzi i "''<>jewó-::lztw;i ma'Jki z c-honie w ciasnych mieszkaniach. wia. A kwiatierurnek wie o tyf!l
pon~dto b: k<>mb~i~cl :- ~,łon! r3imi d:zlie6mi. WśrM ni0letnleh
dOOkooo.Je i niepotrrebn~e kirert)~
po•d n'ew!a~ci\.I
nie.rza<llm i-eK:arze
Jednocześnie projek.tuje ,się je siprawę
kow1e .~w1ązlm B<>.i~n11\ow 0 1 p.a.cj<Emtów
wykony~vanie tapczanow, ktore a<lires. w tej calej historii gl~
Woln<>t;c .1 D~mokrac~ę craz::·i rozp•ozna.ją s 7J;:a!'lat,"nę. dyftewlele. w1~le mnych mstv_tuc.~1. ryt. a. na•,ve't Hei1?1J~ l\.1ie•di.TJJ3. A
będ0ą mialy . :-VYS?Wa?~ noc_n'.I powti'!lrn.a. 7l3.b::ać Staoja San.-~
sza:..kę. Ist~teJą rowmez zamia- c'Jemiroloi:<i•cw1a. l\fuQ;e jej wn!O"
<-horoby z~:kaźnoe. które
org~nizac.J! i stowa~sz~n. N~e w:ec
1
ry P.rodukCJl tapczanów n~ sz~a~ , s.ek będ>z',2 prve·konywującą 'pe.;
mozna więc narze~c, ze nw llS't;w1noa..ie. «:Zfe?J~)!ólni? niehezp'.<ektóre są przynaJmmeJ .'lltawą oo powzięcia wbaści'\\'ej
rafu,
córiea7.!ki
4-letniej
d1la
ma d<>kąd wybrac się, aby czień.stW'O
trzy razy trwalsze od wyk.ony- decYJZii .PIIZleZ krw.a·terurnek.
sopotni nnigr irnrż. Nadlziakiewi1cza. Wospędzić
przyjemnie
,J, KRASKOWSlłil
'kJ
wleezór„. a może i ea.11\ nocl beo looa:Jlre=iiości c:i.a,g'l:e,ll'o 1awi- wanych na sprężynach..
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DZIENNIK
.

na
przesuną! się
~
wschód, 'p<> OZYITI do Polski namasy ohtodnd.ejsrz.ego
płynęły
pow:ietrza, polącw.ne z silnymi
Wti.a1lrami., :ziwla&zcza na Wybrzerżu. Wiatry te szalalv zwła
szcza nad NRF, NRD, Holan-

A

Karnawał

tą sprawą?

-

Sk.

.

Wiedzy oZSRR

Natuira.lniie! I to w pierw...'UiYffi I'IZęidiZILe! Zarruienzamy
w najbll1ż..<JZym ozasie zior.gamii7Jo1w<ać Jrun."fY dlOl!11S?J\JalCijące
<lilia tych ozłonlków mis21ej orgalllfi!Zla'(;~id, którzy z jakichlrolwtiet.~ powodów nie UJZU!pelmiili dlotyclwzias swiorliah kwallifilkaojii z.awaC!oiwyCJh. Egz:amri.n. e.lwtsi:misityczmy, kiwa1:1.i.kacyjny, cdlbęd1z:e s:ę w rnai5iz;ym rrieści.e w ok:reśie Lata.

my c(elmiwyir]l 5{!l'e.J.-:tlaik1ami Teatru Nowego, brngaJtym
MUJreum Sztu!k'.i, 1aibor.a.tcmi.um i airclJJLwum filmowym,
ci.eka~ studi'o d!ubb:ng.oiwym iM.
- Uwa.ż=, że w :owiazku 'll tym projektem aJdualna
stała się sprawa 7Y.lirtJarułtwiwain:La. wreswCli:e w Lodllli fa.cho·wej biblioitei!d tea.tralnej.
I to r&Wlll!: 1 eż w21:ęlJiśmy pod uwagę. Rolzp<00z.ę1!i.ś~
też 'Pfl800 W.!!tęipne, 2JWJiąma.rue z u.!'LIJC'liio<rntlP--llliem Qi!hlli.otekil.
teartlI'lalllJJej, którą maimy l!ladJZieję w n'iedługirn jllii cza.s.i.e
oddać d10 ue:~u czl!otnklów ZASP„
RozmawtiJal A.

środę,

---!Wieczór autorski

WBt&Y

dią

suchą ;pogodę, niż
błoto. i~ mieliśmv

Dziś

-

Chcri.€1Jibyśmiy UJZY19k.ać zg!O.dę Zar"'..ą<liu GlÓWlne!?ID, ażeby
bieżący, wiiressinm,y kUM sz:lrole'llliowy ZASP dlla. mba<lzii.eży
Wycho<dzl\my
rorga!lliZJo•wać wla.śruie w llJUS.Zym odldzi'.ale.
bovr.iem z zialicrżienia, ż€ poo'iać.amy w Lo1cl1zii n1:e go;;:sizą od
hf.sbot•eatriu,
t,ooI'etyików
sto•!eczniej kia.drę wyklad!owców,
rylliów, iJJo·rogów oa:az p:"!akityków. .Plor.?Ja. tym dyS1JJ()l!lUje-

we

i
i

po lodzi

-----...------"Studium

NieclialwITTo podalliśmy skład MfWY'C'h wl.aidlz Lódi2JJ.ai.ego
Oddizriiallu SbowarzYl'1Zieruia Plo1slkich All"tystów Teatru i Fillmu. Wall"bo tu jeidnrak dKx1ać, że do z,ariządu wchodi2Jl
kół j)Ol!lZJCIZlególnych
ipr~ed1sita'W!icdcli
rówl!li.cż dwunirustiu
lódzllcioh pLacówek te.atrabnycll i :lliiLmowyoh.
- Jak się dinr.111jadujemy, zarza,d prrnystąpdł już do opra.
oowa.ll!ira fJr<l'gm.mu, który będQ.li.e miia.1 m zada.me sk6nsolid•OfWan.ire całego ś1~iska, =esmneg<> w Oddziale
ZASP Lódź, a licaąceg<> 360 cml!oallców.
Oz;y moie n.am pa.n podać bliższe szczególy? zwraoaffilY się do piMeWOdi!llicrLąceg'O zalI'ZądU, a.rfysqy Teatru Nowiegx> Seweryollla Butcyma.
- Ws:zyf!cy czlonlk.ow.i.e prezy<l!ium zarządu objęlli. posrro:ziególne r€OOQ'ty, mające za z.a.dianie ujęcie oałol=taJ.tJU
zagedn1ień airtystycm;yoh i żywotmiych nasziej origJal!ll:z.acji.
Pr:rewiodniaiący o-didziail:u po1prz.e z kon1itakity z zar.ządamli.
ikól ozuwać będme .m.. in. niad prawid'Ło<Wym ful!llkcjonowa.Mem r.ad a.rit~n(Yoh oo. terenile tea.uró.w. IIllSltytucja
ta (na·•Miasem. mówti.ąc) jest p\JJ!lk 1Jem ITT1€fWra.lgiozn1Ym naszej
o:rganiziaojri.. Ntie wyJtluC1Lamy iialll;tfll, że w tealtmcll i pil.acówlkiach all'tY\SILJ'CZlnycfrl o moc:nym i ri.n<lywiidua~n()lffi kń.e
flO!WlllJic•bwtie artystyC1ZI1ym, ra1dy te w ogóle mci.gą :pw~
stiać a&tmr.eć. Jednia.kże z UJWa.gi na obo:'lcrnę :interesów naszyoh kc1eg&w, dążyć będzliemy dlo Uilil'zymairuia ISlta.tus
quo.
- Wiele juz mówił<> się o ~tmebie doiksztaJ:CllJllli.a mrodego na.rybku akto.rskiego. Ozy n.<>wy za.r.ząd zalin.teresoi.V'a.ł się również j

chla.pę

PrzedwOZOl'aJ DA Morzu Północnym rozegrał.a się wielka
bitwa pomiędzy wielkim nJł.em nadciągającym z zachodu.
a wy~em który spływal nad środkową Europę znad
Skandynawii. Ponlewa:i od wyniku tej ba.talii zależało
cży nad Polskę nadci~gnq chlodne masy powietrza. arkt-yc-i
masy powietriia z mch<>du, na
nego czy też cieplejsze
wYnik teJ ba.talii oezekiwall ze zniecierpliwieniem meteorolodzy,

Wydrlll.al P1-opa.ga.ndy KL
aJQtyw
zawiadamia
PZPR
pariyjn;y

,

d:Zlel!lde

cen
w polityce
gospodarczej
'

JAK WGARNCU~' Obiektywem

I

!

1

' WilNE TELEFONY

PALMIARNIA ('Park
dlls.kAl

Pc@ot. Milicyjne
253-33
Poirot. RatunkOl\ve 254-44
St.rat ~.rna
08

Kom. Mle.iska MO 292-22
Miejski Ośr. J.nfor. 35ll-15
Pryw, Plomoc Lek. 333-33
,
;{ /

-

555-55

.. 'f\EĄ.Tll'r
.-•-·
NoW Y (Więckow..,,,,,.iego
15) g. 19 „Wizyta sta.rsz.ej pa.n i"
J ARAC.:ZA (Jaracza 27)
g. l9 „Zlota wieża" _
diozw. od lat 18
POw;szEt:H.l\'f
rObr.
StaliniAIDadiu 21) g, 15.30
,l\Ifoha.łek w opialach".
g, 1'9.3U „Ba.let Pa.rnel
la"
MLODEGO WIDZA (Mo
niusz.kli. 4a) g, 19 „Wal

ka. k~l>let"
PAŃSTWOWY

10-18.

zoo
„Stefek Burro:l•mucha"
„Niebeftll'1eCllill<e swawo
le" g. 8. 9. 10, 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17, 18.
19. 20. 21. 22
GDYNIA CTuwima nr 21
Film dok. g 9 1 22
„Trzej
muszkieterowie" dozw. od lat 12
g, 18 . 20 .30. ..Oz.iadek
Hassan" dozw . od lat
7, g, IO. 12. 14. Prograi;1. dla
najmlodszych .•• Magiczny ocdzctek":, „Sn.ie15ow:v 11stonosz . „Stł' ek Bur
m:yruucha" !!'. 16. 17
MLODA G\Y ARDIA CZi<f'
lona 2) F'ilm dok. g, {l
I 22 .•• Wierny maż" dozw. od lat 16 !?. IO.
12. 14. 16. IS. 20
MUZA (Papianicka .173l
Film dok. g, 22 „Na
trasie do Bi>rdt>a.ux"
dozw. od lat 18 g, 16.
lB. 20

„TEATR
7.15" (Traugutta nr 1)
1111ieczynny
OPERETKA (Piot.I"kow&ka 243) niec.zyruna
,,PINOIUO" (Kc.pemi!ka
16) g. 17 „Pinoltio''
PIONIER (Franc:i.sz.kań„ARLEKIN" (Wólczań- ska 31) Film dok. E!.
ska 5) g, 17 •• o kras- 22 „Lucl2Je i kaprale"
noludkaeh I sierotee dozw. od lat 18 E!. 16 ·
18 20
Marysi"
·
·
.
STUDENCKI
TEAT~ POLOJll'.IA (Piotrkowska
SATYR.
„PSTRĄG
67) Film dok. g, 9.30 i
(Zachodnfa. 56) g, 20 12.15. „08/15" („KOO"..a„Kraj n.a. :niemi"
r:v"l - I seria dozw.
-:od lat 18. g, 10.15. 13.
fi)
J1
15. 17. 1.9. 21
POKOJ (Kazimierza 61
MUZEUM ARCBEOLO- Film dok. g, 21.30.
GICZNE I ETNOGRA- „Biuro matrymonia!FICZNE (Plac Wolnone" dozw. od lat 18 g.
ści nr 14) czynne g.
15.30. 17.30. 19.30
10-16.
1 MAJA (Kilińskiego 1781
MUZEUM SZ'fUKI (Wie Film dok. g. 2!.3-0.
ckowskiego 36) czyn;n-e „Przygoda na Marnmsztacie"_ dozw. od lat
1 , 9-l5
7, g. lD.3•0, 17.30
ROMA (Rzgow.s.ka 84l
fllh.ł A.
F'ilm
dokum - g 22
łi ......, 1-..,rv •
„Przyg-0-dy Pa.ta i' Pata.uhona" dozw, od lat
BAf„TYK (Narutowlcza 7.
g . t4. 15. 18. "~
2{)) F1ilm diOtk. g, 22.
STUD'IO
(B:>101t:'z.Y·ct.'<:.-17-9)
„Płaszcz"
dozw. od Fiilm diok
,g, :J,l. „Syn
lat 16 g. 14. 16. 18. 20

H

ZE

· 1<11

DWORCOWE fDwoTz.eC
Kali.ski) „R-Olxpra.wa".

brabieir-0 M<J1n<te Clrri-

.stG" c··OIZlW. od 1a.t 12
g, 17, 19

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

e

(fi

PR~COYINICY

POSZUKIWANI

SOJUSZ
F'iJm

Złoi!:no)
god:z,

(N<JfWle

diok.

21

~

czrnna

-

czynne

![,

-

22,, „ll!Tasz pelni stale dyzurv nocn e
d
em
oz·w
od lat 16 g, 16. IB. 20
DYZURY SZPITALI
TATRY (Sienkiewicza 40) Położnictwo: Szpita 1
Film dok. g, 15 I 22. KliruC7..nV im ~u.ri.,,-Sklo
„M~:"lem siedem có- dowskiei. ul.' Curi„-Sklo
rek
dozw. od lat 18 dowskiei 15 _ Choinv 1
g, 16. 18. 20
Ruda. Szpital im. dr H
W18~A (Tuwima nr I\ Wolf. ul. Lagiewnicka
Film dok. g, 9 i 22. 34-36 - Widzew. Staro„l'rnlewczeta z Immen m1e.iska,
Sródmieścte
hol}fll" g, IO. 12. 14 - Szpital im. dr H. JoJ.'CLa
d·o-7.w. od Lat 7. „Pe- na. ul. Przyrodnt< .'..a 7-9
tła" doz:-.v. od lat 16. - Balut:v SzP1tal Im
P.:. 16. 18. 20
Madurowicza. ul. Krze..
WOLN;OSC (Przybys-zew mieniecka 5 - Polesie
f.kiego 16\ Film d<o<k. g.
•
•
. .
9 i 22. „68115" C„Fro.nt"l
Chirurgia: I . Klinika
- II seria dovw. od .Chirurg., ul. Wigury 19
lat 18, g. 10, 12, 14, 16.
Interna: Szpital im
ts. 20
di~ StR>!."tiin.,ga, u:l. Sl\Jeir
WLOKNIARZ (Pr6almli- linga 1-3.
ka t'6l Film dtok 11:. 9
• • s •ta
i 22 „Ma.lwa" do:zw. o<d . Laryngologra.
ZPlul1
lat l8 g 10 l? 14 l6 im. dr. Pirogowa.
'
·
~.
•
Wólczańska
195.
18 20
ZACiHĘTA (Zgie!"Ska 26)
Okulistyka: Szpital im
Film dokum. g, 22. N. BarlickieJ:ro. ul. Koo„Kochanek o pólnO<!Y" cil'lsk.iego 22.
dozw. cd lat lB g, 10.
12. 14. 16. 18. 20
DYŻURY PORADNI
LA~'.1.N08C (Jó:?P-fów 43)
„MW.de talen.ty" dioziw.
Pomocy lekarsldej dla
c1d lat 7 g, 113
dor<Jslych udziela.Ją od
PRl.:EPWiOSNTF.
<:i',e- godz. 19 do 22 Poradnie :
romi"lltiego 761 „Cud Piotrkowska 102 - dla
zd,a,n:i sie ra1z" g. 15.30 dzielnicv
~ródmieście
17.30 (g, 19.30 ise.a1111s za Piotrkowska 67 . dla
lrnp10nrrl doozw. od 1a-t dzielnicy Polesie, La
18
giewtlicka 35 - dla dzie1
GtlHNIZONOWY KLUB nicy BaJuty. Piotrkow"'"ICEP.'l_KJ rri,1,wima .ska 269 - dJa dzieloniey
34)
„Z!J;1egm'\lll.e
g. Ruda. Leczn:cza 6 - dla
17.30. 1A.3n
dzielnicy Chojny, Zul i
* :f. *
Pa.can?wski 2i 13,-;- <il?
Uwaga! Repertu.ar soo- dzielnic'.' StaJ:?ffi,1eJ.sk1e1
rzad.wno na c-O<dstawie a dl<! rmeszkancow Lód ź
komuni!{2tu Okregowe Stoki przy ul. Zbocz.e
~o Zarza<lu Kin
1Ra w godz. od 19-21
z

d

-

-

SPRZĄTACZKA do Klubu Międzynarotlowęj
Prasy i Książki potrzebna ul. Piotrkowska

Ili

OGtOSZENIA DROBNE
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tr.zyi,zbowe~ pray bram-

wa„;u w oenrie do 13-0 tysięcy zlotycli. B>i•UJrO Po
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śre.d<n~c1t·wa Kwplli~'°?CllV;e
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;
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~

czą ręc21ną

KUPNO _.
l„__________
I

MA.SZYNĘ
do
taroia
chrzanu ty>pu ..Hu<m·ll:l.lll1"
('W<en.tualmle inna k•UiDl
StDół<llZl'eJmća
P'tlac:.v

..P' 1 ać't"

I

I

S.zicrecin. Sti0r-

SPRZEOAZ.

ni0i\.vy
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pocztę
PJA.L.

11

11
I

która wysyła losy pn otrzymaniu należności

-

-

ćwiartka

losu 15

LEF!K

ló~ź.

Próchnika 21

poleca swoje usługi w zaikresie: elektryeznej aparatury pomiarowej, siprawdtzania i
na•stawi ania przetkaźniików oraz wyzwaJ.aczy,
na.prawy regulato.rów napięcia, naprawy
apaQ'atu ry ro1Zruchowej. W. w. zaikład jest
czlorn1ki em sipó-łdzielni „Elektrometal".

,156 iRieI .:ha.-
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•
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Wyprowadzenie zwłok nastąpi z domu żałoby przy ul. n•rubla 1 na cmzntarz św. Antoniego na M:ini w dnlu
8 lutego br. o godz. 15 o czym z:i.wia.damia
RODZINA.
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najgłęb:;zego współczucia

I

Wyrazy
dzinie z powodu śmierci
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składa.i~

1·

KIEROWNICTWO, ADMINISTRACJA,
PODST. ORGAN. PART., RADA MIE.JSCOWA i POŁOZNE DZIELNICOWEGO ZARZĄDU SŁUŻBY ZDROWIA
4

1

Mft

e:c '"•Nett

"I

I

Wi<ldomo.<lć

NAUKA

------JI

I

Dnia 5 lutego 1958 roku zmad nasz
drogi kolega

S. t P.

JAN MATUSZEWSKI
pracownik Banku Inwestycyjnego
O/Łódź.

Wyprowadzenie zwłok nastąpi w dn.
8 lutego 1958 r1>ku z kościoła św. Rafała w Aleksandrowle 1,, Łodzi o god~.
15. W Zmarłym tracimy wartościowego
pracownika oraz ogólnie cenionego kofri;ę

DYREKCJA oraz KOLEŻANKI
KOLEDZY BANKU INWESTYCYJNEGO w ŁODZI.

I

fiW

DZWOJ'\}
PIĘC

watna

I

PIĘC

RAZY PARYZANKA - artv(tel. 555-55) Pry- styczna C>erownia na1Pra

Po!'n<Jc Lekarzy
orzyśle
Ci na.t ychmia&t
o.d.powiedniego soeciali&te. Czynna cala dobe
D'!' Jadwl~a. ANFORO\'l/ICZ skórne. W€n.erycz
ne. kobiece. 15.30-19.
ul. Próchnika 8
183

I

wia g.ardcrobe bez śla
du. Więckowiskiego &-5
t·el. 251-78
FRYZJERZY - .SU<"<"rn?"ki
220 V wykonuję. Wysyłam :zia z ,q l1
icz2n.'€n1.. Wa.rmtat. Wa.n.."lZ.a.wa Dobra 12
699 k
ZESPÓL Tłumaczy Przv
sieglych Ló-di. P'otrkow.ska 49. tel. 305-02.
Tl:umaC7.enia
uw ierzyteln;anie <lokumcn·tów.
prz:?

1
I

Ro
,__ _ _ _ _, _ _ __.
·z·~E

I

te chnlczne rn.>.uko
PRAOOWNIA tiec-hnl'cz- kłady
no-<ien·tYISltYczn.a w:vko- we. języków obcych
n uioe wm<"llti;e p;raoe d.la
lek.ar.zy dernt~itów. Próahndra 22-10 f.rol!lit III p,
U
_
ZAIU,AD Wullooni:za1;:yj
ny Ki1il'iskioego 61. tel. POMOC oomowa p.o374-68 wYkonuie fac.h<o 1 trz.eil:ma. Piotrikoiw.silra 70
wo i tennlnowo nawa- m. 13
2133
we - wulkanizacie de- - ·
tek i op.on motiO::vldo- PO~!O<C domrn•.v.a P<Owyc:h i s:Amochodowv::h trz:e.l:ma n.3ty-cihJ,ll1a&t n.a
wŚ•ZYsl:lkich
rozmiarów L0 <f.al·e l,Ujb diac.l:'JO~aca. OTaŹ ws7ielk1cll wYrobów Waru.n~ili. <:bbtre. Pl. Wol
gumowyoh.
- 1993 nioś·Cli 6 foto~rtaf

PRAl"IA

PERKUSJA KOMPLETNA i AKORDEON

I

LOKALE

Rzemieślnicza' Spółdzielnia

,,BUDOWLA

A''

Zi\OP.lTRZEl\ll.l
lódt, ul. Piotrkowska nr 120 tel. 205-58, 248-!lt

I

LE KARSKIE

J

I

j

111„m;i„„„:11111m911„;:ii:m„=-wllll'il*'m'lll!l•iillilCtatl!łil

I

POKóJ z kutcihndą. wv- PIĘC TRÓJEK - czvngody, prZIJ·di::1oikói. mmie ne całą dobe. Tel. 333-33
111ię
111a diwa oOl!wie z Wizyt:-r domowe lek.1rzv
kuchnia rozikJ.adlowe soecialistów
2006 g
wYmY. Koszty rzwróce. - - - - - - - - - Oferty Oli sernnie „2008" ELEKTROKARDIOBi:uro OE< loszeń. P!•o•tr- GRAF _ zdjęcia serca
2008 (.pełna taśma)
PiotriVi&rOCYKL
.. WF'.M" k.ow.s:ka 96 ·
e:ranetowv l.90trZ€dam.
kowsika 157, froQ11t l J>ie(u <k>izlOll'C"Vl
tro, 17-19
2249
Zielona 5
1$86
MOTOCria.. ..Ja'w.;il' 250
Dr WOYNO sp.ecialista
111•CYWY na s7esn,3:~tkaoo UWAGA MASZYNJST- skórne. weneryczne. za„S1>pra.ni" na 120 basów
l<'fn•rZ€dam. Oirlad·ać - KI, ieszc:z;e oare dni burzenia plciowe. Na'"P'otnkow1s.ka 24 cd ~'117. przyjmuje my zapiisv na wrot 7 front. 11-13.
17-19
2199
do sprzedania
15-16
1969 kurs P!'ZY 11;ok>wuiący do
MOTOCYKLE: .. WFM" egzamjnó w zawodoWYch Dr SIENKO sipecialista
Wiadomość Łódzkie Zakłady l•ączników
(weryfik.a
d<Oltatity l<1"'az rz. wózh:i~
ciil.
Za.oisy skórne. wenGt'yczne. ;vło
Elektrycznych „Elan", Praska 15-17.
<lio rem1::mbu. wiTÓIWike DrZYimuje i udizi.ela i n- sów
w god.z. l&-18. Kiiora:tnicza ~"D<T'Zled••m . formacii S towarzysze<n ie lińskiego 132
1790
Pa<f!cielnevin•'l 19
1985 Stenografów i Maszvn·i stek Lódź. Pl. zwvcicDwa, KRiOSNA żakaroo.. stwa
2 (Wocln v RV'!lek)
we 80.0 ,., 'l. ch<cid•?:;,., iSIDr7e
dam. 11uikasilk, Wóloz·qń tel. 278-16. Piotrkowska
83._tel.
3
_00~_6_1!!.:is
sk.a_141
190!!_
M ~SZYNE g,a,bJineitim.ra KUP.S iezY'ka arui;iel©tie .
go.
niemi eckie!?o. fran„Sing•e r" okrntk0 .,Pfocuskiel('O TKWP. Jeszcze
~'.k1s". i'u.trn m<'!!<lkie. Jr,,,j
kilka
JJJ!i:erz 'WYdl"a - no:>rz,e- Zaoi.sy WIQmvcll miei•'lC.
Pi otrkowska 115.
d.am Na'Wt'ot 39-22
godz. 8-1 5
675 k
i ZBYTU
JWRS k roiu i szycia
TKWP wykłady w ii!'OOZ.
pr:z;edi ool>Ołudnio
wYCh. Zaioisy Lokatorwykonuje na tyczenie zleceniodawców To.bo.t y remon<towoO!iz._
9;::20_ _
.s.ka_12~
POn:óJ z kulClhnią (<l.użel KURS malowania na
budo·wlane z mateiriałów zl€·conycih i cz.ęśoibwo własnych
zamienie na ró'win•orZJ<Xi tkaninach oraz rad~o
w zaikresie robót
ne mn•<e.il'>Z!e. GdOO~'r•3 techniazin.Y TKWP. Zamurarskich
hlacha.rskich
1,50 m, 39
2004 oi<SY że rmn&.ifi:i€.go 115.
ciesielskich
dekarskich
POKÓJ z kuchnią w pokój 20. !!.O-d Z. 8-15
hydra.ul.icz.iwch
wiertniczo-stndzien.
Zgierzu zami.eai.ie n.a POdiobne w Lodzi. Ofet•ty
clektrycmiych
szyldowych
pioomne „202'3" Biuro
malarskich
lakierniczych
Qgt~_zeń :Aio•lrkow.s.ka 96
zduńskich
gazowych
STUDENTOW
(dwóch) Dr REICHER soecjaliszkta.rskich
stolarskich.
·P!'zY.i'me na mi<eszkan;•c. , sta - weneryczne. &kórOferty D;E<emne „20'18" n.e. Płciowe (1.aburzenial
Zlecenia spółdzielnia wykonuje szybko i solidnie•
Biuro 0.fl~·oozeń Piotr- 8-9. l!>-19, PiotrikowllrowiS.ka 91i
.
21.>16 ska 14
· ,
1810 ---"""!!!~----'!"'_,,,
~~~~~~=~~~~~~·
llZIENNIK ŁPDZIU nr 32 (3t87). I

ł

I

Raz11ędewska

Marianna

I

losy przez

w szcząśliwej kolekłllrze
'
Lł)DZ Piotrkowska 161
Cały los 60 zł

CZESŁ AW

ka·!'ld1ową .p0Jmech13rn1e:zna SDiI'.zię.dnm. Slk•alina 42
m. 5 (Stoiki \
2001
AUTO cl.o ~urzE1d.ania
s~dln 11 ·r.itwa Kuon·~-!'l·!l<IVf' „Han<0«nag-R€koI'd."
z
d.azv N1e~nC"hom<J~cu Sool lrozn.i:k iem. ehn <l·o brv.
dziel.ni „Qiy,st'16ć" P'nl([' cerna 42.000 zt Lódź. LikOWl.'11<:.a 39. teol. 377-51
'P'C'Wa 3 m. 5 Prokop 'ra
0€1li9Z
1988

•

S. t P.

w

ZAKŁ AD ELEKrROMEGHANIGZNY

I

dazy N1eruchornoocu.Spol
di?l~e:ln·i .. Czvsito.ść" P'iotr
lw<wsk,a 39 t>elefoQ11 377-51
PILNIE--ooszru~i€mY
d1omku
2-3-.i7"baiweoo
przy 1..Tamwaiu do 1'3()
tY'siecy zlo·tvch o•raz. parcieli hu<l<DWJ.a,n.e-i w <»ko~icy '0Jroowia. Biuro Po-

maszynami mdy l

również kupując

ID

ga.bin€towa
„S1in,g.er" surz,e<ia.m . Pabianicka 28 m
11 Antczak
2278
SAMOCHÓD „FOII"d Cusbom" 6 cyl, stan barozo
dio.~y sipraedlam, Narutowwz'OI 113c
2353 g
MASZYNĘ n<01Wa d<o robie'!"lda ~eibrów „Recocd
Knntte1' SC<I1Z€d.am. Wl2.d:omość z,achodrntj.a 50 m.
22_od_g~<li0_~2_0_ _
MASZYNĘ oończooznL-

- WYGRYWAĆ NA KRAJOWEJ LOIE.Rll PIENl~ŹNEJ I
mozna

KO~l\IJIIłS

damską

~~~E ied~~~~~~~~

.:,zesna1~tikiach

\

-

P1·zemysłu Wełnianego

Z11,rząd Przemysh1 Zielarskiego i Rada
Rob otnic-ia. Ma.zowieeldej Wytwórni
p RODUKTóW ZIELARSKICH
w Kutnie
ogłasza konkurs na stannwisko
dy rektora. Mazowieckiej Wytwórni
Produktó,v Ziela.rskich
w Kutnie, ul. Przemysłowa nr 7.
Wym aganie kwalifikacje: u1ko11czQ'l1e wyż
sze st udia farmaceutyc:zine lub chemii
spoiZ. o raz lkil:kuletnia prnktyka na stanowisk•u kierowniczym.
Waru.niki płacy do
omówie nia. Mieszkanie zapewnione.
Poda nia wraz z życiorysem i odp:sami
odpowti ednich do'l mmentów należy sikła.
da.Ć' w terminie do dnia 15 lutego br. pod
adres-e m:
ZARZ ĄDU PRZEMYSŁU ZIELARSKIEGO
Warszawa, ul Krucza 24-26.
Organizatorey konkursu zastrzegają sobie
ptaW1> wyboru kandydata.

MASZYNĘ

NIERUPHo· Mos· fll

POMAGACZKI na przędzalnię, uczennice - n.o. '"'P.rwdam. Itvbna 2/4 m.
PrzewijR.lnie, sk:ręc.aln;e i czesałnie, wó;i;ka:rzy, 1 .f1'0<11t
1729
Zl.lmiataczkl, kowala ze zn<J,jcmośc:ą kucia ko- 2 "WIERTARKI d·2nt.v2
;!Y<C1Zani1::zm
eeleklhr-Vt'IZITlf01.'8 za1ni. dekarza oraz pa111ez'ł. do pned~7Jkola z:ł~
......... .
r„..... 1 oraz 1 ~'8 1 4
l'U~:ni natychmiast Z.P.W. im. Wł. Reym'l1'tl'1· I '"'""'lli0CJam. P'ofl1t.orkOW\Sk.a
ul, Łąkowa 3-5.
·
724-K 93-13 ,giodz. 15-19

1;

CÓRKI, SYNOWIB, WNUKOWIE
i RODZIN'.A.

ŁODZ-BAŁUTY.

736-K
SPRZĄTACZKĘ zatrudni Technikum Chemiczne ł.ódź, ul. Tarnka 12.
730-K

lf.167
w produllwji chalupniczo-uisłu!lewej zatrudni Snółd~elnia Handlt>wo·Uslui<owa „Inw1dic1a Wojenny" w Łodzi, ul. TuWinla 4. Zgłosz.enifl przyjmu.ie spółd7.ielnia - - - - -·- - - C'dziennie od B do 15.
232.3-G MOTOCYKL 17!5 ccm na

branży różnej

MĄŻ,

PRZEDSIĘBIORSTW A

w Łodzi, uł. Żeligowskiegn 3-5,
t elefon 358-41, 216-46, 220-23
oglase:a.j ą
p RZETARG NIEOGRANICZONY
na sprz edaż samochodu osobowego ma•nki
„S'koda" za cenę wywoławczą zł 40.000 oraz
PRZETARG OGRANICZONY
na sprze daż samochodu c1-ęzarOW€go mar'ki
„Chevrol et" me-del U.S.A. 2-ton.owy za cenę
wywoła wczą zł 40 .000.
Pr:zieta.t·gi odbędą się 21 lutego 1953 r01ku
o godz. 10 w siedzibie zaikładów :przy ul. że
lig owskiego 3-5.
Pr?.ezn ac;cne do przetargu pojazdy można
oglądać cd 17 do 20 lutego w godzJnach od 10
do 14 ip o uprzednim zgłoszeniu się w biurze
tr anisJPOr·tu zaikła<l u.
Pa'zeta rgi odbędą się w trybie olkreślonym
zarzą.dz enii·e m min:stra kcmun;lk acji z dnia 8
maja 195 7 ;r, (Monitor Polski nr 56 z 1957 r. poz.
353, iP. 9 ).
W.adium w wysokości 10 iproc. cen wywoławczy-oh na1leży wpłacić do 20 lutego br. do
kasy m~ ładów.
737-K

nr 86.

tvchmi.ast Spóldzielnia Pracy im. M. Nowotki Łódź, ul. Milionowa 23. WarunJki płacy do
omówienia.
743-K

I

zawiadamiają

i

0

KIEROWNIKA s1depu na
przedsiębiorstwo handlowe.
wnione. Wairunki p-ra-::y
przedsiębiorstw! e Łódź, ul.

KSIĘGOWEGO-materiałowego znającego księ
gowość materiałową-rejestrową zatrudni na ·

z domu Gillewicz
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. B. Josclewicza. 16 na cmen•
tarz na Radvgoszczu nastąpi w piątek
dnia · 7 lutego br. o godz. 15, o czym

„vi"IOSNA LUDOW"

Spółdzielnfa. ,.Przystań". Zgłoszenia w godzi':naęh od 7 do 15, ul. Tus~ń.sika 9, s•to'11a.rnia.

wyjazd przyjmie
Mies7.kanie za.pedo omówlen.;a w
Cmentarna 4-6.

ZARZĄD

zaklady

raz

Elektrycznych „Elan" Łódź, ul. Praska 15-17.
Oferty wraz z życiorysem składać w sekcji
zatru<Ilfl!ieni.a i kadr.
731-K

MARTA KIWILSZO

P ,RZETARG

-

STOLARZA na stanowisko nauczycieia zawodu, ele!dryka-nawijacza, m!}nt/era. tiiansfo:rmatorów - wymagane wys0kie kw"alifikacje oraz sprząta,czkę do przędwlni zatrudnią
od za.raz Warsztaty Szkoln,e Technikum Włó
kienniczego w Łodzi, żeroms!dego 115. Zgło
szenia osobis·te w go<lz. od 9 do 15.
734-K

lł.ZEMIESLNHiÓW z wła:snymi

I

Il.
bł

1a

INŻYNIERA lub technika-chemika z praktyką na stalllowisko kierownika galwanizerni i
lakierni pr'zyjmą Łódzkie Zakłady Łączników

TECHNIKA-mechanika z praltty1tą warsztatow4 na stanowisko planisty wari::ztatowego
oraz strmrnczy przyjmą od zaraz ZachodnioŁócfaltie Zakłady Remontu l\llaszyn Przemysiu Włókiennicz~go w Łodzi, ul. Wólcznńska
"
•·
r.r 19.
710-K
STARSZEGO ilts•tn'Uktora księgowcś·ci (.pożą
dane wyższe wykształcenie ekonomiczne o
k'.erunikiu przemysłowym) ornz dwóch ltsięgo
Wych rewidentów o wysokich 'k\l\<'alifiikac.i:ach
zatrudni Centra.lny 7.arząd ?rzemysłu Włó·
g
kien Lykowych Łódź, ul. Sien k iewrnza. .
Podania wraz z żydcirysem należy skladsć w
Wyd-z!ale kadr.
742-K

W DOWOLNYCH ILOSCIACH
Kl eleckie Kamieniołomy Drogowe
w Mał e,j Wiśniówce, p-ta. Zagnańsk pow.
Kielce, telefon numer 46.19.
ienia ld~rować na wyżej wymienio-1
Z.mów
ny adres.

F,ilm do.It.
1

S. t P.

SPRZEDADZĄ

2 STOLARZY maszynowych przy.im'.e od za·

Ili

MISTRZÓW na tkalnię !kortową, tkii.czy na
krcsna kortowe, tkaczy na k1rosna angielskie
(kolorówki), uczniów na tlkalnię 'kn.rtową i
an,giels1ką (powyżej la·t 18), śrubowników,
przykręcaczy,
skręcarki,
dozorców, portie rów, rewidentki, stolarzy oraz Nlbotników
nie wykwalifikcwan:vch przyjmą od zaraz
Zakłady przemysłu Wełnianego „Wiosna Lur
k.
3-'" z ł
_
d Ów" w Łodzi. ul. Ż e 1gows 1eg-o :>. g csze
nia przyjmuje sekcja lkadr w godz. od S
<:Jo 16.
710-K

się

rnyz" ury aptek
UJ

4 lutego 1958 r. Po długich ł
cierpieniach, przeływszy lat 8'

zmarła

wymiarach od 15 do 50 em nadającego
d o celów budowlanych l drogowych
(cena za 1 tonę 70 zł loco stacja odbiorcza)
o

9-1 6

Dnia

ciężkich

PRZEMYSŁOWEGO

..Chleb, lllliłość i fanta
zj.a." doo!w. od lat 18.
Pabiail.11:ckia 56. P5.otr
g. 17. 1.9
klowLo.ka 127, Tuwlma 59
STYLOWY (Kilińskiego Ziel!O<na 28. Ws:;hodnia
123) „Er-0ica" dozw. od 54, Liimru11o<W\skfogo 37
lat 18 g, 16. 18. 20
SWIT <Bałucki Rvneltl
A,ą Al. Koś.ciusu.t 48
k

I

NAD WYŻKI KAMIENIA KWARCYTU

Żr ó

l?odz.

__

o_st"'o_
ty~go_d_ni_e_w__
a_3___

z_·

Na Święta

· ·.

Hokejowe mistrzostwa swrnta

Wielkiejnocy

piłkarze ŁKS
sprowadzają

a trzy tygodnie, 28 lutego

W walce o 6 miejsce
~nn~i;~:C:iw~i:t~;\~7:i~ Polska ma tylko dwóch rywali

Z

w OsJo iro11P<>czynają się
mistrzostwa świata w ho

krotnych projektów modyfitka
r.ii nie ule 1 zmianom co w
t
'
g k
01
.o.sa1~Y'~ 5 0
tpnilu ~s a. ;a aPiłkarze LKS, nawiązując d::>
ra. ccy1nosc ca.
dawnych tradycji, zdecydowali
le
rozegrać w Swięta Wielkanocne
· gWoti dOlrmeiu:.
zawody p\l:karskie o charakterze
1z
a k mo,
świa
Zakontrakmiędzynarodowym.
0 16
lat
w ę
towa1110 2 meazie z ze.>1POlem Mo:.:;,ą od . ,
tor Zwickau (NRD) z tym, że
d c~2:Y. ZSPRlęRc
goście rozegrają w Łodzi jedno,
'
ruzyn.
względnie dwa spotkania, o ile
Kanad.a, . CSR,
dla piłkarzy NRD nie znajdzii:
s
się innego przeciwnika w Polsce.
1 USA 1
zwec.ia .
Zawarta umowa przewiduje, że
~::::::~~-"!a wszystkie po
~ •zo1>t~.łe trepredrużyna LKS jeszcze w tym - ~
ku wyjedzie na dwa mecze "' 0 zentacje ubiegają się najwyżej
NRD.

Motor (Zwicl<au)

tu · ·

t"

•

Z pobytu Orywała i Lewandowskiego wUSA

•

,

.

r:;

·
, I
.
o szostą lo~tę .. W _Dslo, pracz t.rzy dJ.'uzyny ,Cho ten sam .~'V:
tzw. wielkieJ p:ątln, wys.tą1PHI zwm co Po1s1ka, No·rweg1a 1
ze9~·oly Pols1kń, No.rwegii i Fi.n Finlandia reipre~entuja: Szwaj
landii r.eprezentujące mniej c.ana, NRD, NRF, J~ponia a
· A
tę
.
·
·
T
·
· t
·
e- mewie 1e im us pu1ą „u.;:r:a,
en sam po12:1om.
w1ęce3
oretycznie, żadna z ty.eh dru- Wlo·chy). Oczywiście rywaliza
· d zy ty1cma zespo 1a· pomrę
· CJa
· marzy ć o naw1ą
· moze
·
me
zyn
zaniu róv'i!lorzędnej walki z mi przyJ1iosłaby poprawę I'OczołC:wlką; S•p:itkania te kończą zicmu i wzrost zainteresowasię przeważnie wyniikami wy- nia mistrzostwami.
więc,
j.as:ne
sokocyfrowymi,
iż ko.rzyści spcirtowych niiko-

W R I

•

Sp•ortowcy p-0~s.cy: Lewa.r.d!nvs.'1.-l (5 z lf'wci) i Orywal (5 z
RC qll ~IPJn
prawej) w t·0>wa1·z.yst~yic amer ykańsk'.ch i JVill•~icl! d~;;cnrni
mu nie przynoszą.
karzy - n.a 1wzyjęci•U w Amb 2.s'l·~1'~le PRL w Wa.sizyngt:i.n.:e.
.
.
z drug1·. e.3 strony1 n.aJw.yzs~a ł&ll„ll'!l,naO"'
roo. E. 011mańcrzyk.
Trze~,! <Hl prawej loil~ata,. o Jaiką ~olsK.a moze s~ę łil H"'"~ 11 ftlllH
ubiegac - czyh szasta - me mistrzynią świata
jest wiellkim sukce.sem, jeśli
w
pod
!Du~
~ 11~0 ·
bierze uazi.a1 w m;st,rmstwa.ch
"
W cz>:wartek, n.a narcil.aris.kń.oh
c>1c.m drużyn. Po co.': ?<item vvy
f,
I
·~ł
m"..sitrz,02s!Jwach śwua!a w konku~St}'~U
C3Zeme W)'nJKOW
svłać drużynę na kosztqwny r-2 ncja·::h alp-cjw:ch w Badiga.
.
turniej? Z Finlal!ldią i Nc.rwe. 0 ~m. I'O•wg~an!r> bi-eg zjaZJoowy
Listę 10 najlepszych. działa
Poda1emy dals::l!~iąg nade_sl.i- czy sportowych Łodzi w. r. 19.57
g:ą można i ta:k s1pci'kać s:ę w kobiet. Na sitarc.•a .stanęło 45
1
każdym sezonie na wanmlkach wic51nr.n.ek. Z.wyaiężyła 23-k!tru!a 1ie1 dv.rzłez ŁKh~ ' 1 WK~F ustalą dzienni.Jw.;:;:e sportowi na
d rn-:>~ezmitantka Kanady _ Lu- isty z~a aczy ~po.r o.w11c i zas,u- specjalnie zwołanej konferencji.
h
, tn·,,,·
k
•· 1
gującycn na wyroznieme w na. .
.·
o w1e.e orz) s . 1-Jszyc p::>
.
c1:Ua Whecler, us.tanaiw:ia iąc reOgloszenie wynikńw tego pleb;„,_
wzoiędem finarn::owym
1 b'
sz~~EL~JiWii.~~~~ictwo), R. RILE cytu, jak równi.eż plebiscytu 13
No oóż, stało się. Poiska zo- Jroa:id trasy. CZJa.Sem 2· 12•1.
NiEBpcdz.ewanie słabo wypa- WICZ (szermierka) . C. KAWF:C- najlepszych sportowców Łod;;i,
stala z•glosz8na i nie ma byWŁ. KOZII~A nastąpi U! sobotę, 8 bm., o goilz.
(Bornta),
na,jmniej zamiaru wycofać .się, dQy z'.lw-0.dn'.czJkli. au.s1tr.La·Clkie, z KI
20, w sali S.K.S Spolem (nL Pół
ja1k t::i· uczyniła n'.edawno NRD któryoh najl>epi.'>za Fnandll L~pla- (sport jcździecld), D. KANICKI nocna 36) podczas Cocl.ail-Balu.
(łucznictwo), J. MUSIAF,0}'17CZ
OL.EKSINSKA
B.
nożna),
(piłka
.PD
pdąfoj
na
<l·opdero
&ię
s1cwala
cu
c.żn.a
m
rzeczy
stanie
W tym
przypominamy wszystkim spor
E. RYBA (lekk0życ.zyć naszym h o- zycj1. Rewelacją były Wlcsz.ki. (siatkówka),
najwyżej
· keis·tom tego „zas.zczytnego" Niiewi.z·lie brafk{)IWa!o, aby mi- atletyka), M. SIKORSKI (Vob), towcom, '1tialaczom i syrnpatyJ. kom sportu a także ws:ystlwn.
st1rzyilll'.ą W\Sta.l.a re;>re~entantka T. STAWKI (kolarstwa),
soóstego miejs·ca.
~~. amatorom zabaw tanecznych, ii
SZEWCZYK (kolarstwo).
A swoją drogą, D ile a•tr:::k- sbc1ruio·::-znej ItaJti.i SchlT. Ni..es:.z1y, SMOLARSKI (boks).· J. SŁU zf!!w ! :aproszen:a na imprezy są .ie~z
cze do nabucia w sekretariacie
cyj:niejsze byłyby m's•iTz.cstwa na 2i>D metrów prZP..d Kn~ą moe•::Y SKI (bokr.), J. TOMCZYK
gdyby np. d~1kon.:ino podoiału upadł.a, . ~iZJ"bią•:: swoje SiZaJ1.s.e pasy). J. UBYSZ (pływa.nie). Z.D. redakcji „Dzienni/ca'' ful. Piotrkawska 96) i w SKS Sno!em.
wAJJDZINSKI (lcoszylcówka).
na grupy~pie.rwszą, obejmują na wioe!kle zwydęS>two.
· -- cą p'ęć czatowych drużyn oGro~ho•k;Jka up1ascrwiala się do
raz - dru5ią. w kMre.i na pe\llffiO znalaz.lyby się więcej niż p:ero na 34 po.zycji. Jechała ona
z Poliek najlepiej.

(U .i:!laada)

.~~~~~-~~~ -~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

wz'ąć

uwagę, iż ogółem

wsftLntirs

zjeździe

n~ C.nił>t~~„ ~~~u
<Y"' taJU ' P•2 b"
•

uUv
09

za-1

I

„Postrzyla!afqce;
modelki
Amerykańska
„latająca mndel

ka" Ja.ne Wyfym ranc'l' -

zem w Paryżu.
uśrrnjcchem
z
przyjmuje „Jl•Ostrzyżyny",

!>!>

(zn:-,

l

J[tórych .ie.i wio
sy u f{l<:7J()IJl e zost a n ą w nHl·:lną

R

Austriac'Zik.a
ff{>fher,
Hilda
C'Z<J>lowa s.pec.ja.listka k<mkuren
alr,.e.ii-kicb.

1

„LivrPB de France" przep·r-0wadl7Jiły na ten temat a.nkietę wśród wyb~t.nych p;isa,uy fr.ancusk;ich. Oto niektóre
odp•!>wied'Zi: Pierre BeooH i Andre Ma.m-ois: „Nie być
koclrn.nym", l~ranoois M.auri.ac: .,Być ztym t'ltS.arzem (~tó·
1·eg<o 2ma.m)". Marcel Pa.gnoi: „Być zawi.sllwm". Gemrges
Duhamel: „W>3Jna". Alexandre Arnoux: „l\U.eć p1i~111i:J,>dr.!;e
i nie mice P•Mgndeń". Je:rn Gi>l)n<>: „Brak na>d'Zliei i ufności". Arman>Cl Salacl"cru: „Złośliwość".

Prom przewiezie 30 wagonów
W Baku r<llZIJ'OO'~tde się w najbliż~ mas.ie bud(}IWę
wielkiego pr<1mu, który będ2ie mógł pr11cwic.z:ić na. swym
P01kl:a.dzie pr.-oiąg &kh.dający się z 30 wa.g1i.nów. P1-om
Krasn0<W1J•d:zk od rokursować będzie na trasie Bitku ku 1V60, prz;ewożąc wag.omy fow a.:-.ccwe <J•ra.z· pasażerów.
t!Jv1a,rów z Baku
pnew-0a.y
Dzięki uruch()•mie111iu prnnnu
do lCra.5nowcd1i:ka {riko1to 700 km) d·oikooywane będą w
gdy oibeetnie 110>traeba na to
eiągu 32 god.7i1n, podczas
96 grnłziin.

Uśmiechnii się

M~·::z ten
rep.reZJerutacją Pc·L<;kL
dot:ik·Oi01'łłyn1 S:;Je!1t:ng:.e:m
mi1>diz.y.pań
S!K>tk.<ini•e:n
~.zcd

w b{(dz:e

c;tw•<>w.vm PoJior.rn - CSR.
~ Po pr:z,z.p:x1>wa<liz·eni u

za.m. }ei9t pc·d•C•b:1·() z Jl'l"C·.iektem 'JoeLn'aia::vch wvhoców d''>

przyznania naszemu mia«„lu ocgani.21a~ji mistrzio.sV\V Po·ltli.
Mishazie>stwa 1.,o.;:1'1li rozpo.cizmą
się jutro o gc,:ii;. 14.30 w siali
JJ'l'ZY ul. Z1akątmej ..82. Flniały
rozegra.ne oosba.ną w niedzi>elę
o godz. 10.

___________________... _______________..._____

l

Georges Blond

SPISfH

uzv.zar.~ą

du. „ f ,07.J;>N, dolrnmano µcdzialu
m:mdątów., Spr.ą.wowa11e d°'tych
cz;:is fu~kcj.z pooownie .obieE:
mgr Bi·ra - sf'.;:irbn1;k, red. Rozkronikafz, G:-zą
mys-ł<J"Nicz ?.a61ttilpci3 k.apćl.a"-1:'.l. 7JWiąz
tłz:el kowego. W związku z P.'?oZYlffi·acją p. Matuisz~w. 0 .~i.ego. na prz-cw wodni:ccą•c1cgo WG ·i D prze,N'.Ou
l'ł u;·ozrna,ic€1lll'~ sezonu
koszy~ow>e.e. łódr~k::e1 IJędą wy.5tę i.ę :ie cbt:ych<">7.:;i.ciow•e.~n p:·zoewod
py m1st-rza Jugoislaw,1. KS Lu- ni.czarieg'> III Jigi p. Sbi;:•zyń.s1};:.:e
bljana, który go<Ści:ć będiz'.e w , i:;o. Ka.pit2.n•em zwiazkov1ym op. 'M.glirno·v,'l':ik!e.gio. go0ponaszym .md€5.de 1 i 2. marca.
Prremwrukam11 ,Tug-OGlowian bę- d,arwm ZJC1'Jtat p. K>O"l!I1-~l.<;ki, a
dą kosz;ykanz.e LKS. Jugnslow:a za'1:1tę.p::-ą s;oor'łmil\;a. p, Dyn.owmecze w ski.
!llie p:ierwsz.e sWDje~~_....__

no l<'!kOP'H>tnv:v typu „Rapid" () mMY 3.JOO KM i s7.ybk6ści J50 km. 'godz. Napęd parowy zastąpiono elektrycznym

Szczyt niedoli

Łodzi

z Warsz.a-

Poksikie·go Zw'ą;zku
'ńry j:il"€ZJ?s
Za.p.Jś111!czego. Jego w:zyta z;wią

S1wec,ia ma obecnie najgę~tszą sieć kole,iową na k•.ili
ziems1d1>j. Na każdP JO.OO() mies?-kań1·ów przypada f,am 24
km linii kole,jf>we,i (w USA - 22 5 km; w !Siemczrrh -S km). Koleje szwedzkie w~·1·ól:niaj:i, •ię od dawna swo'lm
"''"mfdm p<Jzimncm lechniczn;vm i ~prawnością.
()5tatnio na ~zwedtkich liniach kol<',jowych wprowadzoclicsl·o•wskim. Obecnie wprowadr.a się d·odatkowo au·
tobusy na szynach o mocy 200 KM. co je•;zeze hardziej
podnie~ie sprawność kolei. Ostatnią zaś nowością jest „Gota" lokomfltywa z turbiną gaz>0wą„ Zużycie paliwa jest tu
tak małe, że m<Y.i;e sta.nowić rekord oszczędności.

Na mistn.·21'J'sLwa

zapa$1aoh pr-z.yj ed?.:.e

f(ilha słów o szwedzkich kolejarzach

~lbt>

PoLo;oe rozegrają w War.E.z:twie
- 27 bm . z L~gią. a 28 bm. z

I ódzk ie

fryzurę .

(32)

PRZECIW
Hll.LEROWl

l,bren.o

__ ___

!!'Ozka,z <l\Swobc.dzie'tlU.a swojego kraju. Wc·bec tago dowódcom
iS!]JJsku .udało .się ,uzyskać dla niego funkcje, kitóre mu ulątwia
ły częsty w.stęrp ao kwate.ry głównej.
.Bar<lzo niewie1ka iJ.ość oisób w Niemczech mfala do.;,tęp do
zamachu nie bylo ł.!it.We
DOl.kładine przygotcwa111ie
Fuhrera.
n-:i~eit dla ~ogoś, kito p-0G.iada.1 wysokr> ust.o.sun!,;.Q·,IV'a.nych w.s:;>óln;kow. Dosw1.adic1zyli te.g o już inni kandydaci na zamacl1owcow. Ustaleruie z absolutną pewnością, ile było 9rojektowanych, ~ iLe rZ€'C'Zywiście .w.rganizowanyDh z:mn11chów· na Hitlera p11zęd 2-0 Upca 1944 rdru, wyda.je się nawie•t d!z113iaj ,i-=c':;;~z.e
rzec~ą niemo·żliwą. Niemncej niek1tóre ś'wiade<itwa, nawet j2Śll
zawierają tylko część prawdy, dają. .wYOb>rarl:enie o trudności
PI'7,ed~ęwzięciia.

Plan naczelinego dowództwa, przyjęty do wiadomości ~rz,ez
ki€rowni!kó'w ministerstwa i dowódców Frontu Wechod.nie.E(o,
nie był d!k1 n!ch wy.starezającym u;;1p<>kojeniem. 0)YI'ÓC'Z killku
wyjątków wlad!z.e wo·js.kowe myślały taik: .istotnie, j~1t rZJec~
p-rawd-0~d!cbną, że ofensywa rad!zieclra niebaiwem z.wolnii tempr>, lec1z nde na <l!l'ugo; rmvndna pe-l!s.lra może być p1:1wz ja1kiś
czas uitrzymana, lecz nd,gdy cały fronit; nic ma najmniejszego
p-0wodu ,są<l:zić. że koJoealna prnewa.g a licZJebna wojsk radz.ieckich tak w ludziach jak i w materiale, .i<lką n.am od!kryła bieżąca O<fen.sywa, miałaby w (P€wnym mO'ffien,cie prz,eisit.ać is1tnJeć,
p1'7Jedwnie, powinna jeisz.cze wzrosnać. Sy:tuaoja na Froncie
Wschodin1m nie jest jedyną wymagającą z.asta;nowienia, alarmujące staje s;ę polozenie na ~chodzie. Pewna liczba e;eneralów orzekła: „W dluż.>;1zym ozy krótszym termin1:e kle.sika militarna jest nie dP uniknięci.a. Zmienić bieg wypadków mo7.e
jedynie ~a,k,aś decyzja poliityczna,".

l

W samolocie lecącym ku Kętrzynowi puJkown+k von Stauff€nberg trzymał na koła'tlach swoją ieoZJkę. Wielu .s1pośród
ariganiza,torów .zama.chu było 2l<iania., że nal-etałoby raoZJej .zał str.z.el1ić Hitkrra po prostu .z ,pllslooletu, i Zidia1nie to podzielał sam
Stauffenberg. Ponieważ jednak miał <l'll .i·edną rP,kę s21tu.czzale<llwie t1iz,ema,, tr:l)eba
ną i n.a dzi.eis1ięć ,palców dy.sp01IJJowa.l
O'prócz iego niektórzy
było odlstąipić od kO'llae1pcji pi1Sitoiletu.
spi1S1ko1V1ncy 7,a,pewinfali, że Hitler nos.ił :z:awsz.e ;na oobie 1>talową
kc1s,zJU!lkę ohro.nią<:ą 1p!'zed k:uQa.mli..
Von Staruffenhe·rg zo.."ltal wybrany mimo kalecbwa, wyraz:ił
bowiem z prz.ekonaniem i wstriząisającą na.tarezywośoią gotowość wykońozienia włas:noręczmlie . Hitlera. ZapeW1$11, że kiedy
:po odniesionych ranaoh :l)na.jdował się w stanie 'PórprzytomnlOŚci, miał jak gdyby w:idlze!nlie, w kitórym obr:izymal z nieba

Pod koniec roku 1943 jeden genernl ;i jeden pulk<>wnik na1eżący do kwatery głównei umyślHi ·zabić Hitlera w cz.'1.Si.:! lustracji now.ego ekwlirp•1mro:u dl1a żolnie11zy. Trzi2ch mlcdyeh lud'Zi z,~o<lzilo silę na ochotnika wystą1oić przed ndm w tvmre
<:kwipuniku. zaś jeden spc.Sród tyoh t1'zech m'ał pr:zycz,e'P·ić do
;s.:eb:e bombę. W m'Om<eu1Jci·~ JJ.eid;y Hitler p.01d;5,z,OOI:by do ni·e"·O
rnia! nacfa111ąć za,paln~k, ot<:<:zyć Hitl-era 1•an'lionami i raz,;~
z .n!m Z'Ostać roze·rwany. Na IlJie.szczęście. ja.k gdyby Hi·tl·e-r lu>b
te."l'Ilin
~os •z jego otoozen'ia 1ZWie1rzył niebe?Jpiecz.eń,;1two.
p;rz,e,g!ądu ty>('lh ek:wiq:runrków był ki1kal'<rc'!trie oorkładanv; ostate.c·z:nne cały skla<l z nowym wyefowrpoiwall!iiem wYl-ecial w p<>wietr.ze w czasie któregoś na.Jotu.
Ponowiono próbe 20 lutego 1944 roku, tym razem lmicjato·
rem był inny pu'lkowmlk nazwiskiem Józ,ef Hof1'mann, urzedni.k: ka~!arii Rz,e1szy. R.a·z je~zc.ze wyk,orzystano pret,?.k~t
nowe~o 1.1.·ypo>S.nżenia wojsko-·
przediłozema Hitl•eww1 do oceny
wiego._ Ochotn.iik:iem gotowym na 5mierć był roicloony syn pulk.'mmiiika.

'.I'Y'ITl

ra 1 ~m Hiltler .?biecal Plt".z:yjeohać d o':"zek:iJWano go; zja„Fi.ihrer bf;dlzie tu za
wił. się. of17;er g:w:arou•1 .z w1a<l-0rmością:
,p1ęc n:mut . Le1~n1a111t H~f.mann Ul"'l.tohcrn'il więc mech.an'i.zm

za1paJ1rnka, 11.lS!aw.10.ny „ z opoz:nP.e'!l'i<:m d:z:ies;~ci111 mi:nut - w
prrew1dyw~mu, ze FuhreT poświęci co najmniej .pięc' minu:t
na. ;ust-rac]'.:.. Hoffman1'1: zmiu1'zcllly był tak posl~;piić, bowiem
ISJ;fI-'l,«OWC'Y nie ~1.~dah b'cm'by o n3..tychmi:a:stowym wyzwol'2mu .. Ten. S>ZC~egol J€1St.. -p;awd-OJ?o<lob-t1y, n:e.Uczrni ofbemw:>!'
wta.i~mn1c:l)em odl!''UIWah s:ę więc, o He się dało, j.ak 111;a,idalej
od l_e.l~'anit.a := bon;ibą. W .t:v:m momen(!ie wsz2d'l nowy P'0·2hmiec
i oś'wiadc!zył. „WllZyta Fiilirera opóźni Się o trrzy god2liirly",
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