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PEKIN (PAiP). Od 1 bm. trwa

w Pekinie obrady 5 sesji
ją
Ogólnoc:hińskiego Zgromadzenia

gr

Wydanie A
'
XIV
Rok

Łódź,

Delegacja Sejmu

wyjechała

wtorek 11 lutego 1958 roku
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Rezultaty roz1116w
Nowe rady •narodowe
handlowych
.

rozpoczyna.Ją pracę p~~~~:~~:n(?~~~ich

do Francji

WAR5ZAWA ~AP). 10 bm.
10 bm. odbyły się uroczy.;;;te .sesje nowo
WARSZAWA (PAP).
wojewódzldoo rad
wybranych
w godzinach porannych opuściudając się oo narodowvoh w sz,cz.ecil!llie, ()p-1>la Warszawę
Paryża, delegacja Sejmu PRL. lu, R~wie :I K,n.srz.a.Im.ie.
Na sesję Woj. RN w SrezeciDelegacja przebywać będzie we
sekretarz KC
Francji przez 14 dni na za- nie przybyli:
PZIPR, zastęp::a. prz-ewodm.iczące
proszenie grupy Francja
Je.rzy AlPolska parlamentu franooskie- go Rady iPańsitWJa Pobyt delegacji będzie brooht, cl'Jlonkow·ie Wojewódzkie
go.
dawno przygotowywaną rewjzy- go Komiitetu Frontu Jedności
tą, bowiem delegacje parlamen- Narodu, egzekutywy KW PZPR
khl.ka- j oraz prz.edistawiciele woj. komitarzystów francuskidh
krotnie gościły w Polsce w cią· tetów Z&L i SD.
Na sesję Wojewódzkiej Rady
gu o.s1;atnich lat.
Narod>OWlej w Opolu przybył czlo
Na czele 10-<XSObowej delega- nek Rady PańJStwa Roman Nocji Sejmu, w sklad której wcho- wak.
dzą przedstawiciele wszystkicih
Zadania Woj. RN w ~w:ietle
klubów p.o.selsk:ich oraz po&J.o- programu Wojewódzkiego Komtl
wie bez;partyjni, stoi przewod- tetu Frontu Jedności Narodu ogrupy pa:rlamenta'!'illej raz postulaty zgłoowne pod
niczą·cy
przewodni- adresem r.ad pr21ez społecr...eń
IPOlsk.o-.franC'USki ej.
czący Sejmowej Komisji Obro- .sitvro,
omówH prz,eiwo<lniczący
ny Naf'OCl-o<wej, sekretarz KC Wojewódzikiego Komitetu FJN
Edward Gierek.
PZPR - Jan Matczyński.
W czas.ie obrad czlonek Rady
Pań.stwa, Roman Nowak przedsta wil węzłowe, aktualne proble
my eli:oinomiczne kraju i wpływ
jaki na życie gaspod.arcze uzywodociągów
skaly rady narodowe dzięki n<>wym uprawnieniom.
W pi€l"W'Szej sesji nowowybra
nej WojewódZJk!iej Rady Na·r odo
wej w Rizesrowie, obok licznych delegacji z zaktadći_:1v praW Jersey City (stan Nowv cy. wsi :rzeswwskiej. świata kul
Jork) ogłoszony został stan wy- tury, woj5ka i młodzieży, wziął
jątkowy. Wiele zakladów prze- także
min:isoter Jerzy
udział
za- Sztache~ki.
zostało
mysłowych i szkół
mlrn iętych z powodu pęknięcia
Tego s;o_mego dni.a uroczyst.e
głównego kanału doprowadzają ,:,esje <>dbyly sie również w wie
cego wodę do miasta. Kilka rc- lu powiafach, m. in. n,a Lu.bel·
dzin zostało ewakuowanych. Pociśnie
zostająca pod wysokim
niem woda może spowodować
nieobliczalne szko::ly. Ponad tysiąc strażaków/ polic,iantów or<lZ
10 bm. opuścił Warszawę dorobotników bierze udział w al{nadcji mającej na celu usunięcie tyclhcza.wwy ambasador
awarii. Około 100 tys. osób na zwyczajny i pełnomocny KoreRepubliki Ludowo-Deogólną liczbę 308 tys. mieszkań ańeldej
Ho
ców .Jersey Ciiy jest pozbawio- mokratycznej w Pol.sce Guk Bon.
nych wody.

S:1JC'Zyznrie, w Wi-ellwpolsce i na
Wybrz,eżu Gdańsltim.

8 bm. oo]Jyly się . pierw:sze w
1110wej kadencji sesje w'Ojewódz
kioh rad narodowych w Lubllrne i wrool.aiwliu.

Wyniki letniej wyprawy
na Spitsbergen
tematem konferencji

naukowców

I

Przecllstawicieli .Lud>OV1·yc.h ChRL,
zagadnieniom plapoświęoone
pań.sitwowego,
nu i budżetu
sprawie reformy .alfabetu i innym aktualnyin zagad;nieniom
państwa i narodu chiń.slkiego. W
poni.edział•ek ob.s:zerne prz,em~wienie wyglooił n.a. sesiji zgromadzenia premier CZIO'll En-lai,
w którym omówił obecną sytuację mię<lzy·n.a·rodową i politykę
zagraniczną Chińakiej Republiki Ludowej.
Cz.au En'-1.ai wyrazi? PQ1Parcie
dla pokojowych propozycji radzieckich i stanowilSlka rządu
h1dii popierającego aktywru:e
sprawę zwolan.ia kon.f.eren<Dji na
najwyższy;m sz.czeblu. Rząd chil1

t:l<l po·pi·er'a również prc1Pozyaję
M- wycofarua w.s.zY15>tidoh woj.s•k obcych z Korei, propozycję j)O'llOW
gentyńska misja han<llowa, któnie prwdst.aw:oną przez rząd
ra - jak wiadomo - pod prze- K:RL-D
oraz 7.amierza podjąć
wodnictwem wicemin'..s•tra J)t"Ze- inicjatywę w kierunku realizamyslu i handlu R. A. Ondarts'a cji tej pr()l]'.>oeycji.
•
bawila w p'.erw.sZ)"Oh dniach luPremi<'?r Czou En-lai obszer0
tego w Polsce, za warła szereg nie omów.il stosunki ohińsk<>
kontraktów na zakup po1slltioh amerykail.skie zwraoając zwlasz
towarów z centralami „Centro- cza uwagę na knowania Stanów
zap", „Motolmport" i „Metal- Zjednocwnych, które zmierzają
export".
do utworZ>erua „dwóch p.ań.s•lw
Argentyńczycy zalrupili u n.as ch i ńskich". Móv.rca z.a.n.aliwwał
z~ 1poly :prądotwórcze oraz ma- rozmowy chińsko-amerytka11€1kie
szyny i wyposażenie · dla k<>- na sZJc-z~blu ambasadorów, toWar,tość zawarty<m już cząee się już dwa i pól roku.
palni.
wynooi b€z mała Przyczyną tego, że w rozmokontraktów
wa.eh tyoh nie można byk> opól mili<J:n.a dolarów.
,51ią,gnąć porozumienia w do-nioPonadto centrale te, uwzgJęd słych 8])rawach, je.sit !ak.t, iż
niając zainteresowanie ArgenStany 'Zjednocrone upa1x':ie do-tyńczyków, złożyły szereg da.luz1n.aly
ma.gają się, aby Chiny
szych ofert, ro. in. na dootaw-y obe(:ną sytuację, w której USA
oraz
hutniczych
m~teria.lów
olmpują Taiwan i .pragną u trzy
wielu maszyn i urządzeń.
mywać naJ)ię:'ie w tym rejonie.
Oferty te, ja>k dowiaduje fSlię
otrzymali
przedstawicjel PAP,
ezł-O'll.kowie m!sji przed wyjaz.dem z Pol.ski.

Premier Czou En-lai

stanowcz,ością

z ca11'

oświadczy!,

że

stosunków
ohln&ro-amer,Yikańskich nie &pro
'waC:z.a się bynajmniej do tego,
że Ch>ińsika Republik.a Ludowa
domaga się, aby Stany Zjed.no
czone ją uznały, lecz do tego,
ze Stany Zjednoczone <Jdnoozą
się wr()go do narodu chińskiego,
okupują te[·ytor:ium chil'lskie, a
nawet żąd1ają od ChRL. aby uoantralna

eprawa

znała. tę okupację

za

legalną,

Od rady

wiele

zależy

RalL jeszcze spoił eczeńst wo
J>Clsltie OO\W-Oodto sweg.o wyro.hienia l)l)liłyC'Znego. 111<'.&owym udz!ialrun w wybc~·ach
Ila ra,d n.a.r<1<d.oi\~•ch IMJ,pal'lo
w pełni listę F'r-01D,tu J :~dno
ścJ Narodu. opo•wliedzial'I> się
za Paźdlllier.nikiiem, m. p,r.zemiana.m.i. które on nam z
sobą p;-tymiósl.
Za.a.keeptowaliśmy program
JM'<Jisty i jasllJI: p1"0~m budiownichva soojali.sfyc:mego,
suwerenności,

pc.d."tiesi~nJa

dobrobytu ludrzi pra.cy,

l'-01Z-

woju kultury i na,uki.
W f.msce o te zdBbycizp gfo
na lud7j, którym
s-0.waliśmy
d·o·bro Sl)l-O>leco:eństwa naszego!)
m.ia.sta. leży na scrc11, kló!'zy
l>a.18,c.?Jkii <O<bywa,teli,
znaaą
którzy '\llriedrzą, co;ego doonapr:zygać się w najbliiMej
S'ZłO\Sci eod srtm'1lli-ządu tervk>l'13ll)-e.go, by zycie na.s7,e było
przyjem.Jlliejs:z,e i
ła>twue,iszle,
leps-u.
Obda.'"M.iac nowych ra.d·
nych zaufoaniem, mieszlrnńcy
Loorz;i mają prawo <Ji'll'ekiwać
od ntch lell!SZYCh re:mH:itów
w pracy niż. ed p.r.pNe1niej
rady. Twierdzenie t•o wynika
z prOtStych 11'!'7.eslanek. W po
sta.ci uchw.'.!IOl!le.i p.rzra: Sejm
ust.a.wy, ra.d:v C'łrzy:nply du7,o '~ięk..,-re k<Jom•Pef.:mc.ie i 11ta
ły sie J)rawdlliwymi g:>sn•odR!"2iarni sw-01.iego terenu. \Viele
które dawniej
uprawn:ień,
nalefaly do mini•trów rrzy re
i.-ortów - 1~!"7.es>zfo na rady
nar-0~iJ.we. Tak więC' i)bernie
przed!' ws'l:ystkim ()d inwencji raiłn:vch. od fach~wri4ri l
którzy
ę"-06'GP•farn<J-śri luthi.
7.ll<iada w prmyclitll'1. 'lależeć bed11fo, ca;v 7•ri'wno Sl)rn
wy wrielkie. p()Waznc. jak ł
oodriien.l le, dr<1>bnc trndn·l}Ści i
()hywat~li 'ln11.irh
postulaty
sil! w ce„ trum uw.agi rady I
je.i agend.
Oz,Imvick decyduje o n-racy
rady i je.i J}re.zydlum. Dlateg<> tak "';eJe n•.c'hi~'i pckła
da.•nv w tvch ludziach.
D!ziś zbjera się nforws-z;R se
s.la nmvffi~-vl>rane.i rady. Naprezvi;fąpi na. nie.i "''Yhór
di.um ora7. omówi'lln:V 7-0~tanie
t1oi-rebieg kampanii wyoorczej

10 bm.
WARSZAWA (PAP).
dwudniowa k<Jnferencja, zo:-gainizowana przez
komisję Międzynarodowego Roku Geofizycznego przy Prezydium Pol'5Jkiej Akademii Nauk,
poświęcona, _?mówieniu wstępnyc'h wynlkow prac badawczyct. wykonanych. przez tzw.
grupy !et.nie poŁ,ikie:i e l"-"'..0€dy-,
Okolo
cji na Spitsbergenie.
35 członków ty~h gru,p w miesiącaoh letnich ub. r. wykonaMoskiewski Teatr im. Majaw za•kresie
lo róż.ne zadania
kowskiego pod dyrekcją N. r,.
Ochłopkowa znany jest ze stos<ln.a·ukodyscyplin
kilkuinastu
wych. Naulmvvcy ci już przed
wania w swych spektaklach orykil.ku miesiącami powrócili do
BERLIN (PAP). - W po:iie- ginalnych rozwiązań przestrzenkraju i obecnie .n a k<mferencji dz'.alek ro2'l1J'1>cz.ęla się w Ber- nych.
dz.ielą się wynika.mi badań. Na lin~e
Szukając nowych możliwości
X.XXII sesja plenarna
Spitsbergenie IO członków tzw. Izby Lud1>wej Niemieckiej Re- scenicznych, kolektyw tego teagrupy zimującej nadal prowa. publiki Demokra tycz.n.ej. Głów- tru wespół z architektami M'illdzi obserwacje naukowe. Kie- nym przedmiotem obrad
je?t cynem i Bykowem przystąpił do
ruje nimi znany na.sz bad:acz projekt ustawy o uproszczeniu opracowania projektu nowego
doc. Stanislaw Sie- i u.są:irawnienia pracy aparatu gmachu teatralnego, który bę·
Północy dlecki.
rewelacJą
niewątpliwie
który omówi! dzie
pań.stwowe.!(o,
światową w tej dziedzinie.
wice;:iremie!" Walter UlbdC'ht.
Agencje zachodnie zwracają
Zamia.st tr<1:dycyjneJ sceny o·
uwagę, iż na sali obrad obecni
Ernst Wollweber i Fred brotowei: zna3dzu~ tu zastosowa:
byli
obrotowa w1dow111a. Pod
me„.
kluczeni
·tó.
l~ i:zy wy
czas niektórych przedstawie11
Oelssner,
zestali z Komitetu Centralnego zamiast jednej sceny widzowi~
.zobaczą szereg podestów, przeciSED.
w różnyc11
nających widownię
kierunkach, biegnących dokoła
niej, lub nad głowami widzów
Łódzkiego
Z zewnątrz gmach teatru przybędzie ogromną kopupominać
LUBLIN. Do Lublina przybylę. Na jej wierzchołku znajdóe
li z l.odzi samolotem sportołamach łódzkich
się otwór, przez który do wnę
wym dwaj piloci z Aerokhou
trza teatru będzie mógł wlecieć
Zygmunt SroŁódzkiego inż.
nawet helikopter i wylądować
czyński i Roman Szylberg, któi WYOO'l'ÓW,
na scenie. •
myśliwymi
ws1µólnie z
rzy
Nowowybra.na, Rada. Nar&wezmą udział w wielkiej akcjl.
dowa m. LOO~i NJIZJ)il•C:?:11 na.
or.ga.nizQWawilkom,
Pr7.Jeciwlko
Po dziwięc swą kadencję.
BONN ((PAP). Odwilż .spO<Wo nieważ wiele dróg znala.z.ło się nej obecnie w woj. lUJbe:W..'im.
sie'jsze:i sesji p.rzystąpi do
dowala W)'ISią,pienie z brz.egów pod wodą.
n,ormalnej pracy. w1hogac.ona
przeprowadzili
łódzcy
PARYŻ· (PA?). We w.sehod- jużPiloci
Saary i. Mozeli. Wezbra:ie wom. tn. tym~ wszystkimi uwadwoma samolotami loty rozbrzez
wystąp.iła
Franoji
niej
z
cJy. rzeki Saary zatopiły Jedną
gami i postula.tarni, które pa
poznawcze nad przyszłymi teredznelmc Zwe1b1yecken , liczącą gów Mozeia. w Nancy i Metzu nami lowów.
dły na. spotbniac.h z kandyok;nl'? 2.0-00 m1e.s:zkai1~ow. Po- oiraz .w wielu miastecZJkach i
dait.amm na radnych.
8 cennych nagród
zafladrowaniu
po
Myśliwi
wodz WY;1'7ą~ziła powa.zi:e szk<?- wsiach woda zalała ulioe, droJest.eśmy lJ>rzek.onani. :i;e no
· 1 y Ki'llM wskazanych przez lotników teredy w mektorych mieJs-cowos- .
wa. rada i jej prmydium wy1 uprawne 1 .as..
"'
g1. poa
k
· t" , z ·b
: h
zwycięzców
,wei ruec en. linii kolejowych znalazło Slię nów rozpoczną polowanj.e. Udział
c iac poW1~ °'~
sie z niełatwego iz:awiążą
Pirmasenis 1 Homb;,ir~. Ruoh, ko również ood wodą, W deparfa- w odstrzale wilków będzie brał
g&da.u~a. i tak p.oprowad'lą
LONDYN ('PAP). W ponied71ia
I - radioaparat „Wola",
łowy zost.al powazrue zakłoco- mencie Meurthe i Mo„;;.eUe woda również kierujący akcją z samospc.darkę nam.cir-0 miasta. bv
lek przyl:lyl do Aten mini&ter
11-111 - dwa radioapa.raw L<J.dl7li żył<> .się mimt> wielu
wyrwała z korzeniami tysiące lotu inż. Sroczy1'lski.
.
ny.
spraw zagranicznych W. BryIY „Szarotka",
. W okręgu Fre"."ir .w?dv MozE'.- drzew owocowych.
.illS'ZC!U! tn1dności I nied~ma
w celu
tanii, Selwyn Lloyd
IV - rower,
poszczemiędzy
łączność
Stałą
'eż stolicy
· •
ód.
p
li zal.ały <.'O na.immeJ 20 true.ilepjej i dootatniej.
gań z
rozmów
prz.eprowadzenia
V-VIII - oztery be<tpla,t A.
ow„ z grozi rowni
Do Trewiru można
i;~wości.
gólnymi grupami myśliwych une karty tygodniowej podróprz.e<lstawiciel.ami rządu grec- . : . . - - - - - - · - - - - - - - ·
w ponJed'zialek Fran-c:i1. Przy~ór wody na s 7 trzymywać będą trzy radiostacje
był d · . 1 ·
kiego na temat i>roblemu Cy·
kwanie wynosi 6 cm n.a godz1.
"
. ,o o.iec ~c .
(wraz z ut.NYmaniem)
ży
tyl:ko okręZdlyrru dro„amn, p<>- nę. Od pon!edzialku zabr<>niono nadawczo-odbiorcze obslugiwane
TYGRY„KROLEWSKIM
przez radioamatorów LPZ.
)l3.rkowan1a samochodów na bul
SEM" do Krakowa i Zako·
rozmowach tych
warach nad Sekwaną. Przy mopainego.
gubernator Cyrównież udzial
wody
poziom
ście Austerli.tz
s•tt:!Jł
Pt"Ll, Foot. W Atenaoh prz.ewipodniósł się do 3,30 m. Krvtycz
"'t
duje się możliwość spotkania
nv punkt wynosi okol<> 4,5 m.
a
Foot.em
gubernatorem
nll('>.<]zy
Słynny „Żuaw" na moście AlSą
prze,bywającym w l!'lolrlcy Grema 19toi już po ko.sobki w wodzie.
c,ii arcybi.s-lrupem Cypru MakaWIEDEN. (PAP). Austrię zale
Prokuratura m. Wrocławia
riosem.
mgla. Równo::z'2śnie
gła gęsta
sporządziła akt o.o;ikarżenia przeniebezpieczna i:iołowystąpiła
ciwko Ryszal'dl'>wi Wróblewskie
1€di w stolicy Aus-trii - W:emu, pracownikowi Wro::lawdniu zanotowano już we wczeskiej Piekarn~ Mechanic'zt!ej, któ
wieczorgodzinach
w
bm.
9
snych irodzinach renTuYch ltillta
ry usiłował do.stać .się na studia
nych niezwykle silne wybuchy,
\..,.Y,pa<l'ków.
na wydział W('>terynaryjny Wyż
którym towarzyszyły błyski ogszej Szlmly Rolniczej, metodą
KOPE.."'1-JAGA (PAF,. Nad nia, poderwały na nogi mieszlrnń
Ostat.nio Komi.sja Planowania
I:nPrarownicy
MOSKWA.
oświadczy? na konferen- zwaną „na murzyna".
Weeks
P'rzy Radz:ie Mini.s·trów powoła Dan.ią pr:re.s:zly burze śnieżne. ców Muranowa. Wśród tłumów stytutu
Akademii cji prasowej, że licz,ba bezroSlawistyki
ła specjalną komi5ję, &kładają Ruch uliczny rositał n'em.al cał gapiów wybieglych z pobliskich
jak stwierdza.
Wróble:wl9ki,
leltaf2iY i kowicie ~parałiżow.'lny. i!>Ociągi budynków, zaczęły krążyć fanta- Nauk Z.SIRR ws-pólnie z Poll.o;ką bobnych w· Stanach Zjednocz.o- akt oskarżenia, poolS'tawił na
cą się z wybitnych
przy·gotowują nych
Nauik
A!kad1emią
bieżącym
w
wzrośnie
opóźnienia.
ogromne
mialy
czele
na
:Profos~rów medycyny.
styczne domysly. Jedni np, przy- do d~uku 21biór dokumentów o mies:ąoo do 5 miliO'llów osób. egz.amin wstępny ,swego kolegę,
której stoi wioom'.tn zdrowia. d:r
puszczali, że eksplozje spowodo- po,~t<aniu styczniowym 1863 r. Będzie to rekordowa liczba bez który napisał mu wypracowa~eks~nder Pacho, do opracowa
nie.
wał wybuch kotła. Sprawę wyrobotnych od 1941 r.
n1a planu persipektywicz:n8go po
Podczas
Fakt ten zostial .1ednak uj.awNOl\'Y JORK.
jaśniło pogotowie millcyjne, kle'•P.rawy ochrony zdrowia ludnoś
re zjawilo się w rekordowo szyb- .,wylb<>rów", które odbyły się w
Wielki po<!-hód. niony. Dziekan·o<W1i '\Vlj'działu
NICEA.
ci! m. in. planów rozwoju leczParagwaju, dyktator tego kra- ka.r nawalowy, który w niP....;eie- weterynaryjnego, który pr:z;ekim czasie.
n totwa zamkniętego, ogólneg>o
dokumenty~ rzudl,a si~
:uootał lę, po raz pierwszy w ty.m ro- g!ąd.al
Okazalo się, że wybuchy byly ju, ,ge.n: A. StroeS1Sner,
orai: zakładów specjalnych. Ko
pi·
petardy, J ponown!i; wybrany prezydentem ku przeciągną!
przez
uJieaml Nicei w oczy różnica charakteru
MOSKWA (PAP). Krzemową spowodowane
rn1sJa zajmie się również OOZ'\vią
=a w · ż.vciorysie i w wy.p.raoo
ZYWaniem problemów doiyczą baterię słoneczną, która prze- którymi w ten niezwykły spos6h ParagwaJU na przec!ąg na:stęp od1był się pod znakiem desz,cz11. waniu. Wys.lal wię.c do p!ekar·
c.ych poprawy stanu sanitarne- ksztalca energię słoneczną w jeden z „dowcipnych" gości u~ nych. 5 lal. Wyb~anych 'WStalo Nie ~rzymalio
to jednak ni dwóeoh pracowników. którzy
go kraju.
prad bez użycia jakichkolwiek świetnial gody weselne mlodl"J równ:ez OO :p<X<;Jow do pada. 20 tysięcy ciekawych,
którzy
że w dniu egzam:inu
kandydatury uzbrO'i~z.y się w parn.sole ,przy- ~bwierdizilil,
których
PcnadJto powołano szereg pod mechanizmów napędowych skon ' parze, która w tym dniu wstąpi- mentu,
Wróblew.ski nie opuszczal w
komisji. m. in. dla <JrOrac-o<w.ania struowala grupa pracown'ków f ła w związek małżeński. ZajętJ wy.stawione zostały przez rzą gJąda.Ji się korowodowi, w któ- ogóle
pracy. ·
2.agad:nień organizac:Si i form leningradzkiego instytutu fizyko- . się nim wojskowa służba we-1 dzącą partię Colorado.
rym wzięlo u<l!ziiał: 16 świą t8C'z- Niefortunnemli „l!'f.udentowi''
'\Vypnczynku. leczenia klimartycz technicznego pod kierownictwem j wnętrzna, ponieważ był to wo;NOWY JORK. - Almeryk.ań- n!e pr~ybranyc~ samochodów i grozi ka.ra 'Więzienia lulb aNl9t
IliO-balneolo&icznego itp,
Sinclair
h<!ndiLu
minister
&ki
skowyprof. W. Tuczkiewicza.
450 kluki.eł.
tiu do l 2.at.
roz,poczęla się
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Wielkie łowy na wilki

Kronika dyplomatyczna z

udziałen1
samolotów i pilotów

Aeroklubu

Od iutra

na

rowó~i la~raia

ranrii
f
!loli[J
I

gazet

P~ERWSZY KONKURS

IYGODNIKA Selwy n Lloyd
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Prawo w kos~osie
~~~"'1'Y'i" Jesteśmy świa&iami początku Ikończyć się

Po zho1nbardowaniu wioski tunezyjskiej
przez J2,_tn_1_·c_t_wo_f_r_a_n_cu_sk_i_e

odWołuje

Tunis
swe~0

ambasadora z

ożliwo~ć kryzysu

rządowego

Nalot bombowcóViJ francuskich,łącznie znajdujące się tam obietunezyjską wios~ę pogranicz- kty wojskowe. Twierdzeniu tt•ną Sakiet~'di-Joos.ilf odibil się mu przeczy kategorycznie przedszero.kim ecliem na· całym świe- stawiciel Tunisu w ONZ, Mongi
cie W nied2ielę oćibyl się po- Slim.
grzeb
ofiasr naloilu. .
(PAP) W niedzielę wieczoJak donosi AFP, ~ dalsze oso- rem odbyło się nadzwyczajne po
by zmarły z odniesi~>nych ran.
sie<l7łmie rządu egipskiego pod
NOWY JORK (PA.IP) Rzecznik przeiWodnictwem Nassera dla odepartamentu stanu :usA oświad mówienia. incydentu francusl,<>czyl, że rząd StanÓW Zjednoczo- tunt· zyiskiego._ Po posiedzeniu
nych jest „głęboko :aaniepokojo- ga. meti:, mmist~r stanu All . 83ny" wiadomościami o bombar- b· i oświadczył, ze rząd Egiptu
dawaniu
wioski
t1unezyjskiej 1,bozostaJe w stałym kontakcie z
przez samoloty francu\skie.
cządem Tunisu i goiów
jest uPARYZ (PAP) Rząd francuski 1<:1ziehć wszelkieJ ~omocy Tumn3dal utrzymuje, że ce.Ilem ataku ' sowi.
na Sakiet-Sidi-Joussef'były wy~A!R <.i:;'AP). Rząd, tuneZYJ&lti podJąl szereg krokow celGlm niedopus.z.czenia do demonstrncji ludino.ś-ci .
Patrole wojskowe kontrolowaly w niedzielę wieczorem
wszystkie drogi
Tunisu. W Sa'kiet-S!di-Jou..s8ef
wyda<no zakaz opuszczania domów od zat"hodu do ws.chodu
6•lońca.
Równocześnie
wojska
Do kilku mieszkanek WISi /Dzi- fran~uskie stacjonujące w_ Tukie w pow. Bialyi;tolk, kt·.J.rych nisie :zmusz'11!1e zostaly do niemężowie f>O·legli w <Jikre: lie o- opus.zczania ko._<;zar.
Wszystkie
S'ta tniej wojny na fr.onta< h, za- połączenia telefoniczne z francho·da1ich, 21glosił się oo pbnik, c.u&klmi garrrizo1nami na terepodający się za praedlsta,piciela nie Tunisu z,ostały przerwane.
angiele.:ctch in.sitytucj i d/arytaPARYŻ (PAP). Parye"ki kotywnych, obiecując pomoc'· w uAgencji
Reutera
zyskaniu renty lulb zar.hmogi. rec;pondent
Pomo.-c ta. polegała ~a , P,isaniu ł!arold King donosi, iż zbomprzez
samol-0ty
p.odan w Języku an.g1e]1S1;f:im, za bar<lowanie
co ów „działacz" [P'Olbieę:al 100 fruncuskie tunezyjskiej° miejzł. Podania te miał on ln.astęp scowości nadgra.n:cznej SakietS'.di-Ju.ssef
grozi wywoianiem
nie wysłać do Anglii.
Kiedy jednak •z.ekomym An- kryzysu rządowego we Francji.
W
kuluarach
Zgrom3dz.enia
glikiem zainteresowali się funkp;s.ze Kiing cjonariusze MO, okazało się, że Narnd·owego je.st nim 41-letru mies:1Jkani€c po więk.:zość deputowanych wyrabliskiego Białegostoku Cz,e- żała &ię o tej akcji z deza1proNawet ci z deputowaslaw ByC'Ul, który w dodatku batą.
nie umie ani słowa Po a!Ilgiel- nyc:h, którzy popierają stano.sku. Oszus:t, na polecenie proku wisko rządu i zgadzają się z
ratora osadrony zoo.tal w aresż- poglądem, że operacja ta nastąpila we właanej obronie, ucie,
ważają, iż obrano zlą metodę.
PARYŻ (PAP). _
Jak po<lają agencje zaehodnie, rząd Tuni.su polecił W)TISiedlić niezwlocznie
wszystkich
obywateli
francus.kich
zamieszkujących
okrę~ .sbe i_tla położon;v w od1
legło'!C'l o„~olo 120 kilometrów
od Sak:iet-Sidi-.Jussef.
Zarządzenie , to
obejmi~ 15 r<:<lzin
farmerow. francUS1k1~h, ktorym
Termin r011prawy
przecilwko rza,d Tunisill wJplac1 .odszkod0.
Felikwwi Magdziarwwi - za- wanie. za ich. posia~ło.ści.
Tunis zam1eszku1e
obeome
bójcy takisówkarza MPT - zookolo 80 tys. cywilnych obystał już wyznaoewny. Proce.<; ten
wateli fra1J10uskicih (przed pr<r.
prowadz-cmy w trybie doraźnym,
001
rozp.ocrnie się
przed Są<le.m
WojewódZJk!m
dla woj. war- wynoo1ła 180 tysięcy). Poza tym
szawskiego 21 bm. i trwać bę na terf>!lie Tunisu stacj-0>nuje odzie dwa dni.
koło 15 tys. wojsk franooskich
na
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„Anglik"
w

.
areszcie

21 bm. - zabóica

taksówkarza
warszawskiego
stałe

przed sądem

:w~;;;~~:u.

fascynujące
pytania

z
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Nagły zgon

cenionego pedagoga
w XII Liceum 0:z:marl nagle
podczas pełnienia dyżuru nauczycielskiego
na
studniówce
uczniowskiej za,służony peda.gog
i działacz oświatowy inż. Bolesław
Kowalski, profewr fizyki tejże szko<y, jednocześnie
asystent Politechniki Łód21kiej.
Mimo ciężkiej,
wieloletniej
choroby serca
Zma.rly przez
oa·ly okres swej dzlałalnoś.ci
Onegdaj,

gólnOtksztakącym

niezwykłą

odi"zmaczał

pracowitc.ścią

s!ę

i

.su-

m~ennością.

Byl jedynym opiekunem dwu
m1o·):1ziutkich sió-str. Zgon nastąpił na sali szkolnej, na skutek tzw. zatoru mózgu na tle
wady serea.
Pogrzeb zorganiwwany zostanie sl>olecznie przez koło rodziców, nauczydel.sbwo i mło
dzież. Choć w ten s1pooób pragnie się dać wyraz uzn2.niu zasłu1g
Zmarłego
dUa łódzkie.go
slllkOl!:n.ictwa i mlo•d:zieży,

Dyrekcja Pańsrt:wowego Teatru Nowego podaje do wiadomości,
że na prziediSltawienie
„Qiemności kryją
Zi·2mię" w
dn•1u 13 bm .. god·z. 19. ważne
i;ą b<il'l!.ty z dnia 24.I. br. oraz z l
<latą 13.II. br,
,

nr 35 (3490)

KRAKOW - NOWA HUTA
11 bm. roz:poc:zyna się w Nowej Hude dwudniowa ogólnopGlsika
konferencja k'emwników zakładowych domów .kultury.
KIELCE

Zaszyte wubranie

mroźnej
zimy
codleciały oistatnio z laświętokrzy.s.kioh
do z'm-

Zwiastuny
gile -

sów
niejszyoo ok.ollo. Odlot ptaków
kcmentowany był
przez ludność wiejską
jako zapowiedź
wcze..."IIlej wiosny.

mo11ely

cennym znaleziskiem
archeologicznym

KATOWICE
Jeden z naj!}oważnlej.szych w
kraju dootawców maszyn paro·wye>h dla przemysłu stoczniowego
Zakłady
Urzadzeń
Tec!hni<''1ly0h „Zgod.a" w -Swię
to2lhłow:·cach przestawia s!ę na
produkcję bardziei wydadrir'h i
"·wm>micz;niejszy<::h
sUników
D:esfa, w które wyp<JGażą się
obe::nie
noiwo()zesne
.statki
han-:llo·we.
S;lniki Diesla „Zgoda" będzie
p~o:l:ukowala na podstawie licencji uz;ysika111ej o•d znanej w
świecie
szwajcarSlk;ej
firmy
,,Sulzer' 1•

w

gabinecie numizmatycz:nym
Muzeum Arciheo·logiczn•ego
w
Ło:izi znajduje się m. in. kolek
cia cfo!rhemów wcz.e1mc\Śred
n.iov..-iecz.nych monet miast amb
ski<:h. Os.tatnio w.z.bo.gacił ko-J.ekcję srebrny dirhem o niezwy!dym podmdzeniu.
Przed kilku miesiąc.ami pod
Graje·w.em w "'''Oj . bialosto·ckim,
w trakcie r-obót przy posz.erz.a
niu drogi, natknięto SJię n.a kił
ka grobów sz'ktleletoWYch z okr·e
.~u wczec,•:i>ego średniowiecza. W
jronym z nfoh szkiel-et mężczyz
n:v przykrywały resztki zbutwia
lej tkaniny. Kiedy poruszono
.ie wśród prochów coś błysnęło .
B.vla iio f,arść mi>brnvch mon.et,
jak się późnii>.i okazało - dlrhe
mów, wybitych w latach !Hl6Antarktydę
917 nasz,ej ery, z imieniem kalifa i cytatą z Koranu.
Nal-eży przypuszr.:z.ać, i~ poPo przeprowadzeniu pomiachowany p-0d Gr~jewem po.sia- rów metodą akustyczną, uaeni
d.acz l6 dirhemÓw arahslkich amerykańscy stwiel'dzili, że pod
mia1 - je zaszyt3 w odzieżv tak lo<lem. AntaPk.tydv znajdują się
st.arannie i gl{lboko, że nie zo- gó~y i ,g:lębokte fioro;v. J~.k Pl>stały one zauważoine przy -po- da1e „New York Times . pogrz'i"bie. Ich właścicieI
ów-1 miary wykaz.a~y,
że pokrywa
cze,s:nych warunkach PO<'"-iad.al lo·dowa w.rnoo1 tu 3,3 km gruwcale P'okaźny mająteczek.
bo.ści.

Lód

grubości

3,3 km

pokrywa

w

I

e~1parnsji. człowieka w prziesitrzeń międzyiplanetarną.
W związku z tymi wydarzel!liA
mi prz.ed nauką stoją poważne
problemy prawne. Brak jest jakichko!w!ek norm. p·ozwalających 0:;:reślić sytuację prawną
wyrzucanych w prZf".:itrzeń p.oz.:iatm·osfervczną r.:ik:et lub szt.u.cz
nvch s.atelitó'w. Stajq do rozwią
zan:ia tak'e pl'r,bl·emy, jak m.
in.
zagadni-en•e suwerenności
pańsbw poza a.tmoo.ferą, U•'>talenie a.stronautyczne~o prawa ko
munikacvjne;go, które. re~ulo:valoby z3kr·8S praw i obm'VlaZ.ków przy przelotach statków ko
smicznych, zagadnienie ewentualnej ek:sip.foatacji bogactw w
m-zie.strzeni poza<.ierrL~1 c'ei. problem w:wi.ęmnyc·h s·t.ctSun1'ów .po

przy górnej gra.nicy atmosfery
.
la
nai:·ce . ~rawn;czej zyska._
.90.me rowniez kil.cu ~olenn1
ków inna k-0.nceP;~ja, ~tora rozC'1.ąga suw•ercnno-sc panstw r~•V'
nicz poza atmoo.ferę.
M: m:
p-rawn•ik z uniwersytetu ta1W8;!~
;:l'ci~go uważa!
że -?Uwerennosc
panstwa P·OWmna się rozciągać
tak wy.o.oko. jak wy.w•ko m{)·żna
się wzni"'ś0 n3d zien;ię. W prak
tyce, wobec ois1ągmec współ~
n>eJ techniki, ozn.ac~. to r~C'ląo
ruęcie suw-erennooc1.
pa~
u;Sq~1a ad ?oelum, a więc ~ naeS.K•Oncz.onosć: Ze IS'tano~skie~
tym P·O·l.-emizu1ą i;-eprezentanci
p:.:o•rw;;zeJ k·o1noe·pc1i. Tak n~,
angiel.s.k1 !?rawmk. W. Jenk.!J ip~
S:08: „Obrnt Z.em1 dodrnla 061,
obyót jej dookola Słońca oraz
ru:c-hv Sl·ońca i p1:m.et .Przez galaKtykę warunkuJą,
ze <"tcsu:
n-c--ik p:Jomiędzy po.<>.z.czególnynu.
0
.s.uw er-2nnc·ś:::>'ami
na p.owierzdmi Ziemi. a w przie.'i'trz,eni poz."atm·ce.feryczn•'.!j, j10>st zupcln'.e
ni€i::faly w cią;:ru n.aji"...rótszego
n.awe•t uchwy1.i:·~go u~amlra ~e
kun~dy".
Uwaza.
ze roz,:!lą
g.im1e su:w-er·ennosci po.za atmo.,fere j·~~t n:c n;€ zn~cz.ącą i n:ie-

yv

miiNl'Z.y ludźmi i ewentu"lln~e
).motami rozumnymi, nan·ot.'«mY
mi na inny-eh ciałach niebieskich ito.
W roku 1%6 na oiofatnim ic-os'ed:uPniu ILA (01'1g.'lniz3.cja .Fra
wa Międzyn.awd·owego) l'e·!,cja
l)O•l,..,ka wy.sitąpil.a z in'cj.~tywą
podi.ęciia prZRz
tę
0""1ani71~·cie
r>rac n~<l onw€m astroniautv.cz
nym. RÓW!).!c?. i W tvm m~rn
n.a ko·n.gre;>i·e ILA. który c·ć!l':>ę - bezip1ecz;n,ą abstrakcJą.
dz'e się w•e wrześniu w Nowvm
Jorku. przypu?.zczalnie w gad nie
nia t.e m. in. staną na porządfo:u
obr'<d.
W zasadzie naukowx:v- m~ją
różne ~Gglądv prawa kosm.iczne._g:o. Zr3kom'.·ta więkLc:zość w tym róvvn ież poJ,,::y ur<iwnicy
- =r·eZ·entuie pogląd. ż.e suwerenność
pr.z.estworzy winna
WARSZAWA (PAP).
16 bm.
przed Sądem Wojewódzkim dla
m. st. War.szawy rnzp·c·:::ząl s'.ę
proces prz.c.:::!v,,-k,o o.ficerom śled
czym
b. M'n;isterstwa Bez:o:eczeństwa PubEcznego Józefowi Duszy,
Jerzemu Kaiśk:ie
płn.-wschodniej wicz,clWi, Janccwi Kiere;'.OO<Wi i
Jaruowi M!s'.'lirS'z('emu. Oskarże
ni ~ą z art. 280 KK. tj. o
na•dużywanie wła<lzy przez stoW nocy z niedzieli n,'l. ;p.onie- scr,van'e niedozwolonych metod
dzialek wdrżały nagle sz()"by we śle:lztwa.
v..--:::;zystkich die>m12.ch w Anglii
przy
Roz•xawa
to::zy s'.ę
pólm.ocn•O-WISY.:lhc·::ltn "ej. Tajemni- drzwia·cID. zamkniętych.
czy \\u!lrzą:„,
który odczuto w
oromieniu cikol.o 75 .kim '°d. mi.a~.\.a &unthorpe, WYMJł<il panikę wśród mie'1zkańców olmlicy.
W poobliżu Scun~horp 0 e, znajdn1je
Silę bowkm a.mery:k.a!lska
baz.a
lotnicza, z której s<tartują do
lotów patrolowyich samoloty z
BONN (PAP). Kierowniotwo
bombami WOOOTOwyrni w lu- S.'ZIJ>ital.a, do kltórego odwieif.ok,a,ch. W poni€d7-i:ił·ek nad ra- no ofi.ary tragicznej kata.s·trofy
niem oen<trala tel•efoniczna bazy eamolotowej pod Mon.aahium
2J01S1tała zablokowana przez dziepodało w niedzielę wieczorem,
siątki
telefonów:
przierażeni
że istnieje nadzieja utrzymania
mieszkańcy Scun1:hor:n·e i sąsied
nieh m!ej8CO'Wości pyt.ali, czy przy życiu trzech ciężko rannie na,oitą11Jiła ek<lpt!ozja bomby nyoh pas.ażerów samolotu. Stan
zdirowia kapitana drużyny .,Man
wodórow-ej.
che&te1'
- Matta Busby,
Dowództwo bazy oznajm:ilo, członka United"
drużyny Jaokie Blanchże w nocy z niedzieli n.a ponie
flowera,
jak
również dziennikadzi.ałek wszyi9tlk:ie samoloty bazy zn,a.jdowaly się n.a lo•tnilSlku rza Johna Frederica Tayfora uległ lekkiej poprawie. 21 śmier
i diod.ało iż ża•dn1a bomba wodo tel'llych
of.!ar kata&tr·O>!y Z!OIS'tało
rowa ni-e ek8.p.lodował.a,
już zidoen·tyfiikowanych.
Zwk>ki
i eh złożono tymczasowo n,3 crnen
ta·rzu w Momchiurn. Publiczność
nie ma dOtS'ltepu do miei.sica zło
żen.ia C"ial. Zwłoki ofiar miały
być
C•de.s-ła:ne
w poniof'dział·~k
kładowych
międzyzakla- "1~e~jalnym .?3molotem do Wiel
dowych pracowniczuch kas kiieJ Brytam_i_._ __
zapomogowo - pożyczkowych.
Sekretariat CRZZ
odrzuca
obie propozycje i wysuwa
swoją, wydaje
się najbardziej słuszną i realną.
Argumentacja
przeciwko
MOSKWA (PAP). Pii.51!Ilo „Sopowierzaniu PKO
formal- wieiiJ.slkiij Flot" w numerze z 9
ności sprzedaży ratalnej jest bm. prz:yn.ooi artykul o rakiecie
krótka i
chyba.
zupelnie międzyplanetarnej z silnikiem
przekonywająca :
PKO ma fotonowym. Do uruohornienia
.z.o.st.anie wykorzystane
w całum kraju zaledwie 130 silnika
ciśn.i.en.ie, jak.ie wywienają foplacówek. Jest to o wiele za ton,y (cząsl'ki fal elektromagnemało nawet jak na obecne ty'cznyoh)
na
pciw•ierzchnię
z.wierciadła paraoolicznto"go, Stat
zadania.
Dalej byloby nieshisz- ld kosmi·czne o nap-ęd.:>;ie fotonowym bę•dą mogly rozwijać
ne
u-zależnienie prawa do '8.zyb1mść
..:bliżoną do l"Zyblmści
korzystania z systemu sprze światła (300.000 km/sek.).
da.ży ratalnej
od przyna-

o:n.

pRo c ES

oficerów

śledczych

b. MBP

Tajemniczy

wstrząs

w

Anglii

Po monachijs~<iei

kata strofie

zm·1any systemu sprzedaży ratalnej
. •
O

d

dawna mówi

ślę

o

konie~ności

zmiany
systemu sprzedaży ratalnej w kierunku
zabezpieczenia nie tylko interesu
nabywcy, ale i wierzyctela
- skarbu państwa. Jak najbardziej więc słuszne jest
zaŁożenie opracowywanego już
od
dawna
przez
MHW
wraz z CRZZ
Ministerstwem Finansów
projektu
nowych zasad sprzedaży ratalnej. Postuluje się w nim
większe niż dotychczas zabezpieczenie wekslowe oraz
pewne
obostrzenie warunków, którym musi odpowiadać nabywca.
Klientów najbardziej interesuje, co i na ja-kich warunkach będzie można kupować
na raty.
Według
projektu górna granica kredytu ratalnego sięga, przeciętnie
biorąc,
4-6-miesięcznego
zarobku brutto
nabywcy,
a w niektórych
wypadkach nawet wartości 9-miesięcznych zarobków.
Ilość rat zależy od
rodzaju artykulu.
Np. za
odzież
należność
trzeba
spłacić w 5 ratach,
natomiast meble ·i inne droższe
artykuły

liomunikal
Teatru Nowego
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2 DZIENNIK LODZKI

niem licznycih oznak sympatii",
iak:e za<J•bserwowal
ze strony
S·połeczeń.stwa franouskiego w
ciągu - 48 god;zin, które uplynę
ly od zbombardowania SakietS'di-Jusref.
Ambasador dodał, że m. in.
przed jego siedzibą w Paryżu
odbyła się
manife&tacja przyjaźni, w l_{tórej
wzięlo udział
wielu paryżan z !ictnymi parlamentarzystami na c:z.ele.
Ambasador Tunisu za,powiedziat, że po poww::ie do swego
kraju .spotka się z prezyde>ntem B()lltrguiba i będzie dążył
do „ratowania przyjaźni francu.sko-tunezyj.s:kiej'',

tysiącami W łyg 1U pomysłów I proiekłów

Przedstawiciel amerykańskiej
mis.ii pomocy d.la Tunisu zaofiarował władrom tunezyjskim
odzież.. żywność i lekarstwa dla
l m!e.st.kańców Sakiet-S:di-Jus..~ef.
PARYŻ (PAP). i\mba.s.ador
tunezyj.siki w Paryżu Ma~moudi

naucz~iel<lkiej

WTOREK, 11 LUTEGO
15.lQ Melodiie balet<Jwe. 15.30
Aud. dlla dzieci. 16.05 Utwory
na harfę. 16.20 Gra .wsipól Mier.zysl.awa Janicz.a. 16.50 Poradiy
praktyczne <lila kobiet. 17.01 (Ł)
Strofy łó:ilzJkich poetów. 17.15 (Ł)
Mu.aylka rozrywkawa. 17.25 (L)
Arie Q]Jerowe w wyk. Tadeull:!.za
K<J•pack:iego. 17.45 (Ł) Wy'P'fx::zywamy przy muzyce. 18.10 (L)
Lódziki d:.:ierurrik radiowy. 18.25
(Ł)
Kon:ceirt reklamowy. 18.35
Muzyka i aktualności. 19.0-0 Rad:iowa. spóldzielnia saityryazna.
19.20
Muzyika tall€czna. 20.00
Stan pog{)dy i dzieruruik wieczor~
ny.
20.23 Kroruika ~rtiowa.
20.40
MuZ(Y1ka tan'8CZtla. 20.50
Koncert
&ylllfoniczny wiellkiej
orkiestry symfonictzmej pd. Witolda Rowickiego. 21.35 „O czym
pi..."1Ze prasa liberacka?" 21.40 D.
c. lrorucertu. 22.20, ,.Kwiaty koloru smutne.i
miJ.OIŚci" OJlO'W.
22.50 Muzyka tan•eczn.a.

opuśc'l w
poniedziałek Paryż.
Skla<la,iąc
przed odlotem
oświadc-Lenie
na lotni.sku Orly
stwierdził, że jest „pod wraże

WARSZAWA
10 bm. w kinie „Mos.kwa" w
Warszawie
specjalny
hejnał
obwieścił inaugurację Festiwalu Fest;wali Filmowyoh, imprezy,
stanoW:ącej prze_gląd filmów wyróżnionych czclowymi
nagrodami
na ze..:;zlorocznycl1
fes:tiwala<:1h w Cannes, Karlovych Varach, Berl'-nie i Wenecji.
Hejnal - skomponowany
przez Stanis'awa Skrowa1czew&kiego - naw!ązuje do tra<l:ycji międzynarodowych fe<ńiwa
li. gd1z)e wyświetlanie każdego
filmu P<l•przedza specjalny ;;ygna.t muzy=y.
Jeżeli impreza organizowana
w roku bieżącym w Warszawie
spotka s·ię z życzliwym przyję
ciem. polski Fe.stiwal Festiwali
Filmo\.\ryCJh będzie powtarzany
w następnych latach i to nie
tylko dla war.szawskiej publiczności,
a·le również w innych
miastach kraju,

I

•

Czy Herakliusz PronoWs
zillSbl rzeczywiście
zaJI!<Jrdowany?
• Kto się kt·yje w ba.błta-0h
„Blalyeh mnichów"?
• Kim jest Czarna Milady?
Na te pytania znajdziesz
or11><Ywie<iź w powieści, któ•ef druk rozpoczyna tygodnik
„o D G L o s Y".
Już wkrótce!

Parvża
we Francii?

I
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można

zakupować

nawet na 18 rat.
Co można kupić? Przede
wszystkim meble i odzież, a
następnie instrumenty 1l;ńi
zyczne, dzieła sztuki, ża
glówki,
kajaki
produkcji
krajowej, artykuły produk cji spółdzielczej, przemyslu
ludowego i artystycznego.
Nie można natomW!.st na-

być
na raty
telewizora,
pralki,
aparatu radiowegó
itp. Projektodawcy bowiem
wychodzą
z zatożenia, że
sprzedaż ratalna może dotyczyć tylko tych towarów,
których
podaż
zaspokaja
popyt.
Co więc mają robić np.
amatorzy
telewizorów?
Nasz
handel
odpowiada:
oszczędzać i to na książecz
ki docelowe PKO, bowiem
„ziarnico
do ziarnka,
a
zbierze slę„. „Belweder".
Na tym punkcie
kończy
się
zbleżność
stanowisk
projektodawców. CRZZ np .
stanowczo
sprzeciwia
się
założeniu projektu wyłącza
jącego ze
sprzedaży ratalnej artykuły o wartości niż
szej od 1.500 zl.

Jak

najbardziej slwznie
CRZZ
uważa ten postulat
za. nieżyciowy i domaga się,
aby
dolną granicą dla odzieży by!a wartość 900 zł,
a dla mebli 1000 z~. Na tym
poziomie kształtują się bowiem ceny tańszych mebli
i odzieży dostępnej dla
ludzi mniej zarabiających.
Najwięcej jednak dyskusji toczy slę wokół problemu kto ma prowadzić
sprzedaż

ratalną?

Poglądów

jest w zasadzie tule,
ilu
projektodawców.
Jeden
z
projektów zakłada, że powinna się tym zająć PKO,
PKO natomiast jest zdania,
że sprzedaż ratalna powinna znaleźć się w kompetencjach CRZZ, a ściślej za-

Fotony

jako „paliwo"

leżności

związkowe.1.

Dotychcza-s
formalności
związane z kupnem
ratalnym zalatwia klient od razu w s7depie.
(Oczywi.~cie
prowadzącym tego rodzaju
sprzedaż) i to z jego punktu widzenia jest na.jwvgodniejsze. Formalnościami manlpulacyjno
wekslowymi
za.imuje się jeden ze sprzedawców i to jest ponoć źle .
bo winien to czynić specja!ista-f.ina.nsowier.

CRZZ proponuje więc otwarcie kantorków kredytowych
przy
na.?wtększych
sklepach prowadzącuch sprze
daż ratalną. Jeden kantorek
mógcby
obslugiwać
kilka
sklepów tej samej
branży.
Ostatnio podobno znowu
bierze się pod uwagę moż
liwość pozostania przy starym
sposobie
załatwia.nia
formalności,

wprowadzając

jedynie ostrzejsze warnnki
zabezpieczenia we ks loweg-0.

„Popularne"
nowe kino
otwarto w Łodzi
Wcroraj otwiarlo w Lodzi n.o
we kino związlrowe Jlill. „P'Olpulame". Mieści się ono przy ul..
Ogrod01W'll.i 18, w 7..aklad.owym
Domu Kultury ZPB im. Marchlew~ki.ego. Na czysto i estetyczni-e
urządzonej
widowni
znajdzie miejsce 370 widzów.
Ciekawo•Sillką
jest, że „Pop<Ulanne" j.e1sit j€d'nym z niewielu,
je.śli nie j.edynym kinem w Pol
ecie z tziw. projoE:Gcc:ją tylną. Zna
czy to, że ap.araty projekcyjne
nmie.~.zc-zione są Poza ekranem,
Jako.~ć obrazu nic na tym nie
cienpi., a naw-et p00 niektórymi
wzgledami j'<'st lepsZ;t niż normalnie. Sami "1J)rawdziliśmy,
Prz.pz oieI'Wl.sre 2 tyg<ldn;e kino .,Pcip'Ularn.e" czynne b"'Cl.,.ie
każdego dnda, późn:~j z1ś 5 dni
w tygodlniu, <fajne po 2 '9eanEe
dzien.n;e, a w . ,o•O.oty i nicdz'.-ele
po 3 i 4 mz.e.r.1-tawi-?nia.
Kierownik kiin.a .Józ,ef Koch
;przyrzeka d-r.•br>e fi1my oraz 1111
0

IPI"~edmą obisil.ug~

JAK ZLIKWIDOWAĆ

życia Polonii zagranicznej

przerosty w zatrudnieniu
W ub. tygodniu odbyło sie
posiedzenie Sejmowej Komisji
Pracy i Spraw Socjalnych. Komisja wysłuchała referatu pos.
Pechcina, który poddał analizie
problemy
zatrudnienia w Narodowym
Planie Gospodarczym na rok 1958
oraz omówił zagadnienie przerostów w zatrudnieniu i wynikające
z nich ujemne skutki
dla gospodarki narodowej.
Jak wynika z referatu, Narodowy Plan Gospodarczy za klada zwiększenie zatrudnienia
w calej gospodarce - łącznie z
administracją o 106 tys. osób. W stosunku do zatrudnie
nia w roku ubiegłym stanowi
to wzrost o 3,2 proc. W przemyśle założono wzrost zatrudnienia o 54 tys. osób, a wi ~ c
o 1,9 proc., podczas gdy w rlku ub. wzrost ten wynosił 120
tys„ co stanowiło 4,3 proc.
Przewidywany wzrost produk
cji globalnej przemysłu w bie:t.ącym roku
ma wynieść 6,9
proc. Przyjęto mniejszy wzrost
zatrudnienia niż produkcji, Licząc się z; koniecznością
podniesienia wydajności pracy l
ograniczenia przerostów zatrudnienia.

we wszystkich działach produlc
cji. Zespoły takie po ujawnieniu przerostów - przedstawiły
by kie1'0wnictwu zakładu odpo
wi.ednie
propozycje.
Losem.
zwalnianych powinny się zająć
prezydia rad narodowych, a nie
zalclady pracy.
Należałoby
stalić zasady

równocześnie

u-

osadnictwa miejskiego na Ziemiach
Zachodnich, przede wszystkim w ma

łych

miasteczkach. Dla osiepowin1en być w tym
celu wprowadzony system ulg
i kredytów, ułatwiających prze
de wszystkim Indywidualne bu
downictwo mieszkaniowe.
Konieczne jest również przeprowadzenie wśród zwalnianych pracowników werbunku
dleńców

siły roboczej dla potrzeb T?lnictwa. leśnictwa i górnictwa,

a także zwiększ-:inie funduszu
interwe)\cyjnego przeznaczonego na tworzenie nowych wo!·
nych miejsc pracy i przyuczanie do zawodu osób zwolnionych.

Konleczne jest powzięcie de·
cyzji dotyczącej zwiększenia w
budżecie Mini sterstwa Pracy i

zostających czasowo bez pn.cy,
Wśród
wniosków wysunię
tych przez referenta znalazł się
także postulat dotyczący wprowadzenia pragmatyki slużb.:>
wej i nomenklatury stanowi~J.C
dla urzędników zatrudnionych
w
urzęd1ch
i przedsiębior
stwach.
Po dyskusji Komisja przyję
ła przedstawiony
przez posła
Pechcina projekt dezyderatów
W uchwalonych dezyderatach
Sejmowa
Komisja Pracy 1
Spraw Socjalnych, po zapoznaniu się z założeniami Narodowego Planu Gospodarczego Pa
rok bieżący stwierdza, iż kierunki tych założeń sa słuszne
I odpowiadają stanowisku Komisji, zajętemu w uchwale z
30 maja ub. r. W szczególnoś
ci Komisja uważa za słuszne

pracy przewiduje s i ę w Łącz
no ś ci, handlu, · u s ługach kuilura l 11 yc h i socjaln ych itp.

Nadmiar pracowników przyczynia się do rozluźnienia dyicypliny i zmniejszenia szacun
ku dla pracy, prowadzi do
wzrostu
nieusprawiedliwionej
absencji, do fikeyjnych zwolnień i marnotrawstwa, powoda
;e wzrost kosztów produ/tc}t,
obniż a

rentowność

przedsię·

bi orstw, a przez to hamuje mo~liwo ś ć podwyżki plac.

Przerosty

zatrudnienia h'i-techniczny, gdyż
tam, gdzie one istnieją, nie szu
ka si~ z reguły nowych roz:w1ązan technicznych i nie wptu
wadza się mechanizacji pracy
w obawie przed koniecznością
zwolnienia części załogi. Tworzy się więc błędne kolo - niski poziom techniki, słaba wy·
dajność pracy, przerosty w zatrudnieniu, nadmierne zużycie
materiału, wysokie koszty produkcji, a więc i niskie place.
mują

postęp

Dlatego konieczne jest ogra·
niczenie stanu zatrudnienia do
rozmiarów uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami produkcji. Likwidacja przerostów nie

jest możliwa w ciągu jednego
roku bieżącego, aczkolwiek sze
reg okoliczności sprzyja podję
ciu energicznych kroków w
tym kierunku właśnie teraz.
Te okoliczności sprzyjające
to fakt, iż przystępują do p'racy mniej liczebne roczniki {wojenne), a także zmniei :zy siP.
liczba absolwentów zasadniczych szkól zawodowych, w kló
rych przedłużono czas nauki od
dwu do trzech lat. W stosunku
do
roku ubiegłego
zmniejszy się rów!lież liczba
młodzieży posz~uJącej . pracy
w związku ze zw1ększen1em ro?.
krutacji młodzieży do szkół za
Wodowych.
Równolegle z przerostami utrzymuje się od kilku lat def•cyt pracowników w n!ekt?rych gałęziach gosp()dark1 .. M;mo podwyżki plac robotm~ów
rolnych, PGR stale natraf1aia
na trudności w skompletowaniu swych załóg. W okresach
natężonych prac polowych trz'l
ba nawet organizować pomoc
społeczną. Stanu tego nie można uznać za normalny.
Brak u nas nadal chętnych
do osiedlania się na roli - n:i
niektórych
terenach
wojE'·
Wództw zachodnich i północ
nych, a także na niektórych te
renach Lubelszczyzny i woj.
rzeszowskiego.
Brak również pracowników
w wielu dziedzinach usług, m.
in. w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i handlowych.
Brak pracowników odczuwa
również szkolnictwo,
służba
zdrowia I gospodarka komunalna. Dlatego należy dokonać
znacznych przesunięć pracowni
ków, by usunać istniejące obec
nie dysproporcje w zatrudnieniu.
Zwa:lniani powinni być przewszylńkim ci, którzy ło.mh
<i11scypline pracy. W zakl.zdach należałoby powołać specjalne zespoły w celu dokonaJłłc analiz11 stanu zatrudnienia

de

D użą sensację w Warszaicie wzbudził n•11stęp Ginette Martenot (na zdjęciu). Wykona!a ona w sali Filharmonii Narodowej szereg utworów na
nieznanych w Polsce instrumentach pn. „Fale Martenota". Instrument mający ks z tałt
szp;netu (miejsce strun lun 'piszczałek
zajmu.ją
lampy
elektronowe) slwnstruowanu został w latach dwudziestych
iirzez brata koncertantki, zn.:inego
muzyka francuskiego,
prof. Maurycego Martenot.

CAF -

poważne zwięk

szenie zatrudnienia w usługach
t dalszy spadek liczby osób zatrudnionych w administracji
Analizując obecną sytuację
w
dziedzinie zatrudnienia, Komi11ia zwraca uwagę nl istnieją
ce w wielu gałęziach gospodarki narodowej przerosty w zatrudnieniu. O istnieniu tych
przerostów świadczy m. in. ła
twość
przekraczania planów
produkcyjnych, mimo wysokiego wzrostu nieusprawiedliwionej absencji, nadmiernego wzro
stu absencji chorobowej, nie
uzasadnionej stopniem zachorrJ
wań, oraz płynność załóg.
0J:(romna liczba przedsiębiorstw
produkcyjnych pokrywa liczne
braki swej działalności nie drogą
usprawnień
organizacy1nvch, techniczpych i potinoszc·
nia wydajności pracy, lecz dr'.l
gą stałego zwiększania
liczby
zatrudnionych.

Opiekt Społecznej funduszów
przeznaczonych na pomoc dla
jedynych żywicieli rodzin, po-

Plan zakłada
zwięk~zenie
liczby
pracowników przecle
wszystkim
w
przedsiębior
s twach i instytucjach usługo
wych: najwięcej nowych mie;s~

Reierent zwroc1l uwagę, że
w okresie planu 6-letniego tempo wzl'0\5tu zatru<linie nia bylo uzasadnione m. in. koniecznoscią szybkiego
uprzemysłowie
nia kraju przy jednoczesnym
braku robotników wykwalit1kc
wany ch.
Osiągnięcie w
tym
czasie wzrostu produkcji byl:i
wię c zależne przede v:szystkim
od w zrostu zatrudnienia.
W wyniku tego powstało i
trwa do dziś - mimo zmienionych warunków zjawis;rn
przerostów w zatrudnieniu.

przewidywane

Nadmiar pracowników w sto
sunku do zadań produkcyjny.~h
utrudnia wprowadzanie prawicl towe,l organizacji pracy, sprzy
ja rozluźnieniu dyscypliny pra
cv i płac, wpływa hamu,Jaco n11
stosowanie postępu techniczncizo oraz na wykorzystanie możliwości potanienia pródukcji.
Konsekwencja takiego stanu
sa stc>sunkowo wysokie kosz!y
produkcji, niewykorzystywamE'
możliwości masv towarowei
i
uslug. co hąmuje wzrost slopy
zvciowej społeczeństwa . .Tcdn0czcśnie z istnieiacymi przerost?.m i w zatrudnieniu w j2dnych gałęziach gosnodarki. w
innycl1 występuje niedobór Pl'll
cowników.
W tej sytuacji wydaje się
słuszne, aby w trakcie · realizacii Narodoweg;o Plann Gospodarcz<?~O nod i eto kroki maj ac:'
na celu likwidację przerostów
w z<1trudnien'u. JednoczE'ś,J l E'
na leżafoby.
zdaniem Komis.ii.
powiększvć kwotv przewidziflne na fundusz interwencyjny
uraz na pomoc społeczną dla
jedynych żywicieli rodzin czasowo pozostających bez pracy.

teatru
Przed 40-leciem
pracy artystycznej
wybitnego
baletmistrza

Maria Krzyszkowska i Jerzy
Strza.lkowski - znana para
sol·i stów baletu Państwowej
Ope1·y w Warszau:ie - wez mą
udz iał w trzech baletach przv
gotou:ywanych na jubileusz
40-lecia pracy artystyc;;;.nej
wybitnego polskiego baletmistrza prof. Leona Wójcikowskiego.
W koń. cu ubiegłego rolm
Krzyszkowska i Strzałkow
ski występowali w Stanach
Zjednoczonych, odnosząc ogromnu sukces.

Uz11ska11e z tyt.ulu ooranicunia przerostów w zatrudnie11i1t
a..zczedności. , w stosu n ku do :!'a
planowanego funduszu 1Jlac. 1J<J
winnu być przeznaczone na dalCAF szą poprawę stopy życiowej.

fot. Szyperko

fot. Kubiak-Matuszewski

-------------------------------kawia.rń
wYlworzyć
---------~----------~----------stała
przypl)Wie§ć
ją ------4-----różnić się
spozvw~',
~ózniej „
wy-ł
Dwił
o kawiarni, panle kochany - mómlooy lX)eta chodll:\ lumle 'li t><>budek irra:cJ<>nalnych.
To 'Znaczy nie 2da.iac sobie spra.wy .,,
tego, po co, Może Jim:a na to, te nairl!l

kog<>Ś

tam

spotkają,

że ooś się miłe-

go wydarzy, albo też nic ma~ąc nfo
do roboty, idą do kawfarn,f, by prze-

moo

ca;as, siedzą, t>i.lą kiepską ka.wę

lub jesze:ze
nie oczekują.
na otocze~i~,
wcltta.nfa łeb

gorsrzą.

herbatę, nic.zego
na nlc nie Mcz:1,, patiru\
fkwia w <J!Z.a.~ie, który
jaik gąbka wodę.„

PonJewa.t Je$tem crzlowiekiem trzvsie d<l:!ić mocno 'l!ientl, motvwa,c.fa JKJetv t:vmc4) w n!~
st.opniu ł·ra.tila. mi do pnekon.ania. Z
pewno-ścla. są i ta.ev. bywalcy 'ka.wial'nia.n1. Wieks7.ość jednakże ld7.,i e do
kawi.o.tmł w ?Jna.n ym sobie f bard7<>
okl!'eśloniym celu. A wlec nip. mJodv
młow!e'k M'l!iP, by 1mot:k:ać f<ię 'li dziew
c-z:vną. Podró-inv. który za;wita:t do f..odrd, wpada dof> ka.Wliairnł. by Jl)OISiedl'lJleć
f OOIPOC'Zą.ć. Człowiek fnter~sn uma.w ia
!''ę rze wsl>ólnlllclem lub koni!Tahent„111
dla „do()IJ>ięcia" spra.w Y ku11>na, ..,,J.bo
SJ>l"ledst.ey. Aktor snolyka sie z lliktorem. by -pą!!'Wa.reyć o spra-wAoh zaW()df)wych lub J)I) piro,9tu P-O<!>l~lk<Yw~ć
(11fot:Joo'\va„ie je#I; 1'7.ecrz:a. SolodlkĄ). Litera.cl ł dlziennjkane »Mwadzą soary
111a. ble:l:ą-ce tema.tv1 lub też mówią o
tym, jruk to da wnie.ł bywa.Jo.„
Jedno w ka.7,d~m razie .fest pewine:
do ka.wia,mł oltod'l'.ą in-telfigenci, nie
chodzą. wca.Je robotrnfoy. Ktoś złośli
wy 'J>Owiedzfat, ił. nie oho~ dla.tego,
.t.e w kawiarni nie p&daja, wódlll.'f. Ale
.ia. w to nie wiel'ILę. Myślę ra.ezej, że
kaiw.larnfa !koja1nxy się w wyobraźni
robotników z ezyllhŚ, co jest sprzecizne 7. duchem i-<lh tycia. t.radycją i obymajem. Kawi.arnla onieśmiela. rolxń'nt
ka.,
C7JUje się on w nfoj nieswo.io
i dlla.tego n.ie przychodzi. Po pr<15•tu
bra.lc wprawY. '11tv.eba ws=kże byó
za.palonym bywalcem kawuurnianym,
by ohod'lić d<> !kawlairń Jód:11kieh. Ozy
za.uważyliśeie. jali;ie te kawiarn~e są
br~ydikie. ja.kie odipycha.,jące? A DTZYpmnnijcie sobie poe-z.ą.tkl nip. .,EirrotyC2lllej". Była. czyst.a. wymalowa;na,
stwarzając w ten SPo.sób mile, e~te
ty.crz;ne <>'toczenie dla 2ości.
Dzi.§
„Egzo•tyczna." odsl:rasrza, jest brudna,
zanied1ban.a, stiraciła swój charakter I
~gląda. na. to, że niikt się o nią, nie
f.roszc:zy. I tak je811 wlaściwie wsrt.ę
drzie, wyjąW!llZY ,.GraJJld-Ca;fe". Ale tu
znowu duszno i brak p•ow1eh·:z.a.
Sam ba'l'llz<> lubię <!'hodzić do kawiall'ni i uważam, że .ie.sit to 'ZIDaczn.i c
lepSILy sposób spędzainia wołnego czasu (jeśH się .go po.siada), niż łażenie
po Piof.rkowskiej lub przes:ia~a,nie
w ba.r.a.oh i 7.•alewanle
się
czystą
zwykłą, wybcll'ową, C7iY t7iw. farboma.JąCYm

waną.

Ale. aby życie ka.wia.rnfa.ne osią.g-nę
Io swój właściwy smak ł porz;iom, każ-

da z
mu.si
wlasny cha.rakter, musi

pewien
od

innej nie tylko wyglądem 'liewnętrznym, urząd'Zeniem. ale Id 1 atm<l\Sfeniej pa.nującą. Atm-o.sferę, rzecz
jasna, stwa•t"Lają ludzie. I tu dochodtlmy do za;bawnyeh paradoksów.
Je.st kawia,rnia, eo ~e się „Akademfoka", ale C'ZiY widzieliście w niej
kiedy choć jedne20 studenfa? Schodzą. się tam raC!Zej emeryci i mają.ce
d.u~~ wolnego er.r;asu pa.ndusie. „Milus1a
posiada. Wlele walor-ów, prócz
jednego: wcale nJe .Jest mila.. · „Low.lcka" ka.że się spodz:iewaó jakiegoś
stylu lud<JWego, a tymezasem jest to
zwykJa, obskurna. :Izba, J><l'llbawiona
WS7elk:iego st:vlu i chua.kteru. I ta.k
da.Jej, i tak dalej.
Te kawiarnie niczym sle od siebie
nie różndą..
Unądi.zone są na jed·no
k<Jl()yfo, na.wet kawa :I herba.ta Sii. tak
dalece do siebie podobne (coeyt.aJ:
liche), te właśoiw:le WS7;Ystiko jedno,
rą w

Jan Koprowski

owa dowcipna
Alfreda Polgara: „Od dziesieciu Ja.t l>l'Ze~!~duje t:vch dwole calYmi coozlnaml. ,:,, k~wiarnł T,; je.Qi cfobre mał:l:Pń~bwo. Nie, ~ jMt dobra ka.wiar-

nia",

Są. t u nu w wa.r.s.za.wle WS1J'OID·
nienia 0 Pru.sie, -który ll'O god'.tl.nach
reda.kc:v.fnych w „Ty11:00.ni1k u nmtrowanym" za.chlldził do cukierni na
Krakowskim Przedmieściu na l>l\C'ZCk
i filiża,nke dobrej kawy. A w okrel>ie przedświą.teC7Jnym dzien1n ikarze f
Ii-teracl S'Zli calymi IO'OJJlada.mi na
„k.a.wmmia.ną popijawę''.
Wytworzył
się nawet tald obYC7:aJ, ie przed Wieika.nocą 'Z.biera.11 się na W6'!(>ÓJ.neg:o śle-

d'Zilta dzlenni'.ka.rze 'li
<>gleb sobie
obmów, by w ten &,>QSÓb podkreślić
ll'Odnośó swego zawodu i l)ewną wit:ź
anystyc-zną, która była silniejS7a. DOnad wszystko. Je.s?;c-ze w okresie międ?<Ywo,len111ym
kawiarnie przeżywałY swój wielki ezas. Szlo się tam nie

wa.no
·' zamieniono • n.a.ipierw na!
sklep
a
nlL
twome i drogie „Dellkatei;y · W.~- ł
siko cią..i:-Je zmieniamy. burzymy, lll"ZE'
budowujemy i dla.tego t.ak trudno o
wytworzenie jalde.lś atmosfery. która
na.ilepiej c"J:uje się w warunkach stabilizaeji, pewnośei i spokoju. Ta go1·ą..mt<JWość tią!flych 'mlian i ulepszPń
ma. to d-o siebie, że nie ka:ilda zm.lana służy pożytkowi a niejedno zamiem.o<ne ul~~-~ sta.ie się po ~ro!li~
U1>'1'1l4Yknemem. ZwJa.s'ZC'l.<'\ w dri1":11nnie żyda duchowe!ro ciąi;le 'J)l'7emaC'Zenia i zmiany zbyt wiele dobreg<>
nle obiecują,
Jeśli chodzi o n.a&l're kawiarnie, t-0
jed~ pożvteczną rzeC?: można Wl>N>wadlrić
od 'Za.ra.7. W kawlarnl3eh
wiedE"ńskich ludziP d!P. tP~o J;M'?,esiiadują tak często i t.ak chefTJie, że mog;;
w nich l>r:ztl,it'Zeć wszystltiP. d?.iem1iki.

.tuz

naso'(l'.i.sma

Jiteraclde

i

ilustrowame.

Myślę, że SPQłec!Zeń.słwo nllł.>le ł„go

ro-

dn.iu inn-owae.jc w kawi~.r:nia<:ih ll1tv:Y,feloby z entuzja.z:mem. Pi.sima, sw-ieirólnie tygodniowe, są ~lr-0gie i jest
Ich tyle, że n.ie)Xl>d•o])n.I\ Jm1>'ć w~:;
stkich. A przec-eytać lub cho~by fvlko
p·ne.trzeć bard'Zo by sle chcialo. W ten
sp.osób można. b:v J>Olączvć J>l'?V,iPmne
z pożvteciznym: napić się k ~ wy i 7..a~nać się z ostatnimi wydarzeniami
J>Qlitvcznvmi, kulturalnymi i artvs.tycz
nymf. Może wówcza.c; i tematów d-1>
roz:mowy zna.jdrde się więcej i ż:v
tylko po to, by napić się ka.wy lub cle kawiarniane nieco się uro'l.ma.ici.
herbaty, ftło sie także, by poro'lltna- W ka1xlym razie wa,rto sr>róbmvać, B<>
wlać na a.ktua.lne tematy, pn;ejrzeó
oo je,s.t na.jgol'S'lie, to właśnie to, że
pisma i gazety, S)Jotkać maiom:vch, Pl"l<V tej niby ll'Orącllkowości nnian,
JH>ka:zaó sobie tę lub· in;ną. wielkość ze brak za.r.airem do!J'brych pomyslów i insfer adystyC7JllLVCh czy poJ.i!yc7Jt1Yeh. nowacji. ·Zmiany są wii:c w istocie
Byla. w f>ym sruzypta sn-o•bi7m11u, ale J><>Z-Oil'ne, zewnętnne, nie tow a \'Zl'S'ZY
ten snobi1Jlll nie był szkQdJi.wy, prize- temu nie głębszego, żadna iście n-0ciwnie: miał swoje dobre stroµy.
watorska i iu.ra.zem praktyczna konA dziś? Co nam wstało 'li tych lal? cepcja..
Kawiarnia ZB'Z&I"Lała. nie otaCl'La jej
llfylilby się Jednak ten, kio by są.
ża.dn a legenda. u.1>-0dobnila się rae2ej
dzll. że nie odbywa się u nas żaiden
do dworca kolejowego, tyle, że mnfoj J>OStęp. Owszem - odbywa sie. Pr:zew 111~1ej btu.ta d wiatr nie wieje. A mo- cież jeszc-ze pairę lat temu lud7.i ch-0że by .iednak J>Ogl<>wić się nad tym,
dz?,cyoh do kawiarni traktowan4) pojak uaf.rakcyj.nić :kawiarnie? Myślę de.irzliwie, nie ufau-0 im. ka w.iamia
naturalnie o nas.r,ych lód'l'Jkich- ka- byla. złem koniecznym, ~m-.i;uazyjnym
wiarniach, Gdyż gor:zej t;u i to o wie- przeżytkiem, który każdy markisista.
le, niż w ta!kiej Warsz.a.wle crz;y Kra.- winien rzwaJC'l.llć. Znalem też ta.kiego
kowde, .g 00ie kawfarnie zaehowa.rr j~nego, eo waląc się - we w:.1s:ną.,
peW'Jlą O·łkębno.ść. mają ładne wnętrza.
n.a S7.ozęście - pierś, mówił: „Ja do
są 'Pl"ZiYjemne i 7lwa.biają. wielu amakawiarni nie chod'Zę?". Ale potem
torów. ZwlaS'W'T.a du.Zo d-0•brego dało oka~ło się. że n.ie wytl"lYJllal. I zaby się vowiedrzieć o kawia.r niach kra- c1.ą.I wpadać do kawiat"n1i. Aż wpadl
kowskich. Nawet w tym wzglt:d'7.ie tak. że d'Ziiś i kijem byś go z niej nie
mści sie na na6Ze.i Lodzi brak tradywypędził.
c,i!. W kraJ.mwskich .ka.uia.r n.iaeh unoI pomyśleć: jak się ludmie 'Zllliesi się duch „Ziel<Jlllego Ba;lonika", błą
nia;ią. Cale S'llC'ilęście. Zawsze bowiem
dzą gd"J:ieś po rz.aikaimaiikaeh dowei11>Y
Boy.a i piosenki
Leona.
SclliUera, motii.a mieć n.ad~eję, że z 1>0nur.aka
.st.raszy na. ni·by peleryna. RydJla. i TeJ- stanie sie wesol'ek, ze złego - do.l>ry
i że kawiarnie na-biorą. kiedyś wlaśoi
ma.jera..
wcgo wyglądu, .a lud'Zie poer;ują. się
A w Lodzi ledw!le powstała „Fra,YL· w nich prawie tak, jak w dobrym
ka" i nabra.la nieoo tycia., zlik:w:ido- gośc.ineym domu.

Człowiek w kawiarni
dokąd

pójcbiesz, bo l tak n,{gdzłe me
clę ta.dna. niespodrzJila.nka..

omekuJe

A przecid

kawia.rnłe

przemłość

ł

wl.arniamł

związane

chlu.bn4

mają

§wietną

tradycję.

Z kadzieje kiultu·
ry, poc.eynamia Utera.o'.kie i a.rcys.tyc.-znr. Kawiarnia była w Eu.ropie miejscem Bchadzek poli!(vków i a.rtysiów,
rcllelła.ntów
i sfiudjintów, UC'WJliYCh
i publieystów. W niej toe'Zyły się sp-0ry, rodrzily nowe idee, p.omysły wierszy i drama.tów, ka,wia;nnfa ~awafa
"1ię sii;ko·lą rm;mowy, dobreg<> konceptu
i cięteiro dowcipu.
Ka1wia.rnie pa·
ryskie liczą sobie po pa.Tęsd 1at, otaczane są, szacunkiem i sympa.tią. Lu·
dzie mówią: „Tu, w tym ro1gu siadywał Diderot. fiu Sai!n1te-Beuve, a tutaj
w
okresie
międ'l;YW-ojennym
Eren1burg pisywał swo.ie koresp1ondenc..je do ga.'Zet i ota.czJ!l się !l'r<l>ma.dą
Ro.s.Jan, Pola.kaw, Franou.zów 1 :innych".
są

A w Wiedniu do dziś J)'l"Zeehowują
legendy i dowcipy o ludziach ka.wia;rn.i: wielkich i ma.1Ycl1, Solai\vnych
i ledwo pa.mięt.anweh. „N a tym sfoHlru - mówią. ci - Fiotr Altenberg
na.:i>isal na aerwetce słowa,
które
pne.srzly do lit.era.tury: „Kiedy tak
tut.aj siedizę i c1teke.m i C1Zeilum i 7.aczyna.m się denerwować - fo wla.ś·nie
jest mlfillość". „A tam - dodają, - pow
się
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Jet rad.akejl

Gdy jedno podanie załatwia się
miesiąc, a drugie
2 dni!
•.. Od 9 la<t mle.sizkam w lokalu pozbaiwli.onym śwti.aila. dZliennego - pis.z,e Jan:ina Stefań
ska, zam. przy ul. Nowomiej·
sktiej 3 m. 56a - J:(dyż okna
zamanria ml komórka. W ld!pCIU
ub. r. r<JIZiPOCZęłam
ista;randa
o roz.ebra:ruie jej. Przys2.J:a komisja i przyznała ml stu.srzinoś6
orzeka;ąc,

że

:istniiejący

stan

:le.sit sprz.ecmy z 279 a·rt. prawa bud<J<Wlanego. Protokół komis.ii z d:ruia 29.9 kończył s:'l
następującymi·

istwo.erdzentlamn;
•. „,Wobec tego na podstawtu
artykułu 380 wzywa się do wykonania rozbiórki istniejąc<!)
komórki drewnianej przez ni·
kogo nie użytkowanej jako postawionej nezgodnie z prawem
budowlanym, w terminie natychmiastowym".
.Pi.smo o IJJ(>diobinej treści otrrzyma łam też
z Prezydium
DRN Staromiej&ka, z Oddzia·
łu Go.s:po<larkli Mieszkandowej.
Mdijały tygodlllie.
a Jromórka
!l1Jit! 7lllrlkala. W mi.ędz.yczas•le
b<Jiwiiem,
wlaścdoiel wydi.li.er·
ża'wtll ją osobie trzeciej
niię
mdeszk.a.iąoe:i na nasze; po.se·

s.1i.

Zaczęłam

weniować ..

pon.awnde dnte<r-

I oto w dniu 27
stycmia ku mojemu mzAiwien:lu, otrzymałam z P;rezyd:ium
2Lowe pdsmo. Wyndk.alo z 1!11ie
p;o. że w związku z podaillli.em
inż. L..
z clJnda 25 styCZ!llia.
Prezydtium posta1IJowilo odroczyć roz.btlóJ:'\kę
komórki
do
dnlia 1 k"Wdetruia z,e względu na

to. że d111żwirier rzeilromo używa
tf'i komórfoi jako garaiiu. Tymczasem jest to niezl?odrne 7.
prawdą.
:na oo pl!'7..edstawliam
nrlndejszym z.aśw.iadazerule rJ". komdt-etu domowego".

· Przeceytaliśmy
zdwladezenle komitetu domowego i r'l!P.·
czywiście wynika z niego, że
w obecnej chwili poza drob·
11yml c'l:ęściaml zamlennyml do
samochodu.
nic więcej
nie
znajduje się
w spornej komórce.
Sa.moohód intynieTll.
jak stwierdza komitet, gara.towany jest w Innym. nie znanym komitetowi miejscu.
Sprawa ta wydaje nam si()
oo na.imnl.ej dziwna. Przedf!
wszystkim, od września do 25
stycznia
(w 'którym to dniu
Inżynier złożył nodanle) lstnłal
dostatecznie
długi
prztcla,g
czasu. aby rozebrać k~6rk~,

„Owa miesiące
w stolicy Jugosławii"
W cmvarlek, 13 bm. o godrl.
19 odbędaile
się w
Klubie
MPiK (Piotrkowska 86) wieczór pn. „Dwa
mi'esiąoe w

stolicy Jugosła.wli". Wrażeinfa
mi pod'llieli
się
mi'l' Sta.nl-

,;Jaw

Kaszyński. Wstęp

wolny.

Dzlwl na.s

równlet fa.kt, te
wYdzlerhwll komór
kę... po wydaniu orzeczeni.a o
jej natychmiastowym usunlę
właściciel

olu.

:re

Sądzdmy,
SPrawę tę jaik

warto, aby

w
najsz.yboiej wej-

p<Jll1.0IW'Illie
Prez.ydlium
DRN - Staromd.ejf!ka i :zirewdrz.a1o

dawało osta,t1!11ią decyzję

spr7..e-

czną

nie ty>lko ze stanem faktyozmym (jak to wyndka z ośWliad.cz.ooia będąoego
więc znającego

oou, a

sytuację

na mti.ejnajlepiej
kJomi,t etu domowego),

krzywdzącą stacs.zą,
radną kobietę.

ale li.

bez-

Owspółzawodnictwie
ekonomicznym
między

Od ISliedmiu lat, oo roku odsię w nal>ZYID ikraju
olimpiady fizyc21!le. Biorą w
ni.eh udział ucmiowie szkól
średnich, ogólnoksztakącyah i
zawodowych. OliirnJ>'iada jest

Wschodem
i Zpchodem
Wyd7Jla.ł
Propagandy KL
PZPR zawiadamia
aktyw
parcyjny oraz za.interesowi.- f
nych, że w dmliu 12 bm. o
godz. 16, w sali KL PZPR
(AJ. Kościuszki 107/109, parter) Gdbęd-Me się spo~ka.nie
z profesorem SGPS, Sokoło
wem,
(red.
tyigodn:i.ka.
„Swia.t i Polska."), który wy
głosi odczyt pt. „O wąipól
zawod!nicmie e.ko.xwmic=ym
międrzy Wschodem i Zacho-

W.stęp

!(łopoty

wolny.

z „czółenkami"

Trzeba przyznać. że zamszowe damskie pantofelld-czólenka, wyprodukowane w Bydgoskich Zakladach Obuwia prezentują si. ę efektownie. Są ele
ganckie. I co najważniejsze, ce
na (320 zl) nie jest zbyt wygórowana. Toteż moja znajoma
nie wahala aii; długo. Kuptla
czólenka.
Nic jednak na Awiecie nie
jest wieczne. Po pewnym czasie trzeba bylo zanieść pantofle
do szewca. Odlecial flek. Zanieść do szewca„. Zdawać biJ
się mogło, że nic prostszego. A
jednak„. Tu stę dopiero zaczęlo
utrapienie wlafoictelld czółe
nek.
W spóldziełni szews1de3 '!lrzy
ul. Nawrot oświadczono katego
rycznie, że niestety pantofU nie
przyjmą do napraµiy. Teao rodzaju fleków spóldzielnia nie
wykonuje.
-Proszę się zwrócić do szew
ców prywatnych - poradził uprzejmie pracownik spółdzielni
- oni z pewnofoią wybawią pa
nią z klopotu.
Cóż było robić? Moja znajoma obeszła około 10 prywatnych zakładów szewskich t ...
wróciła do domu z nie naprawia
nymi pantoflami. Prywatni mistrzowie dratwy i szydła nie pa
lili się bynajmniej do czółe.nek.
Wzruszalt ramionami.
- Nie opłaca się nam teao
rodzaju praca. Nieodpowiednie
drzewo. Zresztą trzeba tam ""
perować obuwie, gdzie słę za·
mawia. Gdyby u nas pant obstalowała czółenka, . to co In-

zakupionym

w s1clepl.e

uspołecznionym'!

lKr-ski)

Dziś

w SliT

Przemysłu Włókienniczego
11 bm . . w lokalu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Prizem. Wlókieninlczego
w Lod7'i (uJ. Piotrkowska. 135)
mgr Ja.n Stankiewfoo; WYglosi odczyt pt. „Per:sipek.cywy
rpraenwsłu

r<l'ZWoj.u

włókien
śwdetlle
pięcio

ndczego w ZSRR w
za.dań srzóstego planu
letniego".

253-33

Propon01WaJ1śmy
trudmoścli
drogą

rozwtląmi!llie
polącizenia

dwu lJiLnJiJi autobuoowyah, biegnących na Podgórze i na Sto·
kd w jedną lrlinrl.ę:
z Pl. Dąbro1w1kfogo
praez
Widzew.
Podgórze in.a Stokd, na k;tórej
krursował:yby

wtedy trzy autoDruga konoopoja, to
prz.edlute1!11ie l:indli z .Podg&Zl!l.
busy.

Af/)"t~Cl~
• ?ftiD"~
· -..,..._&
I'
• ,U
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MUZF.UM ARCRROLOGICZNF. I ETNOGRAFICZNE <Plac Wolności nr 14) czvnne I?.
11-16
MUZEUM SZ'J'TJKI (Wie
ckowsl<'ego 36) czynnf'
g, 9-15

a

f:ll E

"'-'il

BALTY_K

NA- •

20) Film ~k.

22.

.

(1Naru1ow1czą

f!·

„Pam1etn:ik

9.30 .1

m.1r

123) „Iiin.Bl'llk!i z diablem" dozw. od lat 16
i:i. 15.30, 18. ~
SWIT (Bałucki Rvnekl
Film dok. I!. 22 „Na
tras.fo do BO!nleaux"
d10•z.w 00 la<t 18 i? 16
18 2 ó
' · ·
·
TATRY (Sienkiewicza 4-0)
Film doik:. f!.. 1'5 i 22.
„Dwie ll'<l>drziny" doziw.
od lat 16. I?. 16, 18, 20
WJISLA (Tuwima nr l)

dliska)
10-18

cz:vnna

ZAC?HĘTA (Ze:ierska 2-6'
Film dek. Il.. 22 „Si:>;ki
· ó (K az:umerz.a
. .
Sl lat
ce wegJ.em" dozw. od
P 0K J
16 I! 10 12 14
Fiftm diak g. 2 1. 30
„Tosc,a'~ d~~w: o·d· lat
„Ka.pehJsrz pa.na. Ana.to- 18 Il. 16 18 20
la." dKl•ZW, od la't 16. i(.
•
•
•
:
•
15.30, 17.3(), 19.W
LĄCZNOSC l.Toz,efow 43)
1 MAJA (Kil'ińs.kiego 173) „s~a.Jb k~
Film
d1ok g. 21.30
oow.
a
' I?.
„Non sylwe®tlf'O>wa" do21W. od lat 7, e:. 15.3'0 PRZED~OSNIE
(Że17.3(). 19.30
romskie!{<> 76) „08/l!'i"
RJC•MA (RzigO'W'Ska 84)
•.I<ill\Sll:a.ry"
e: .. 14. 16.
Jndiiańsl>J W11ii,()l\~"!l.i:k"
18. g .. 210 „Moolilll n.o.ud00m od la<t ill_ g, 14. !!'Il" i WY\Sltepy akito16 18 20
rów
·
·
GARNIZONOWY KLUB
S~DIO CB:YIS)trzvcka 7-9)
O"<'lr.F..RSKI ITUwima
Film dlok._ ~; 21. „Ta.1- 34) Kin.o nieCZY\11!!lle

ria.rJl!I!!-

Th<JanJ>.S.Oilla" dozw. o·d n1). drukarnia doZl\lV'. oid
·
lat 14 g. 10. 12. lA. 16. lat 12. g. 1'7. 19
18. 2-0
SOJUSZ rNowe Zl:'O<bno) Uwaga! RepertU3;r SIPODWOROOWE (Dworz.ec Film dok. ?.. 21 „Pnz.y rządz.ono na IJOdistawie
Kali.<:1ki) „Mo.le illl:ieW!l'dY Pat.a i Pf!!fo,eh-0komunikatu O~tręgowe
ok.o". „IwomiC>Juszek" na" doZJW. od l.iait 7, 11. iO Za.czadu K:in.

* • *

r<. B. 9. 10. 11. 12. 13.

'

15. 17, 19

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 35 (3490)

e:.

l(Odz.

9-16

antek

Pi<ńrk~a 193. Armil Orerw01IJei 53. Z,e;.ierska 63. Plac Wolności 2.
N0W10tki. 91. Rzgowska
51. GdanSka 23
AS Al Kości 115_,_, •s

·
pełni stale

"""'

„

d.vżury nocne

DYŻURY SZPITALI

Po!OO.nfotwo:
Smital
Klini=v im. Curie-Siklo
do~el. ul. oUrie-Siklo
Film dolk. J/:. g i 22. dioWIS'kiei 115 - Ch()inY i
„Urzi.ewcrLeta. z Immen Ruda. &mital im. dtr H.
hofu" doaoJW. od lat 7. Wolf. ul. . La.giewn~cka
f!. 10. 12. 14. 16. 18, 20 34~36 W1d1?Je'W. -?<taroWOT,NOSC CPrzvbv=ew mie)"'lka„
$ródm1eśc:e.
Fkie!!o 16l Film doik: e S21p:ii.al im. dr H„ Jord.a·
g' 1 22. „oą11s" (.• Froiit"l ~·B~ału~..::rs~:1Jt;~ ~~
- IT seria dol'JW. od Madlll~oiviriaza u[ Krnelat 18, g, 10, 12, 14, 16. mJ,enledka 5 · - Polesie
18. 20
·
·
WLóKNIARZ (Próclmd- Chtrur~1a: S'7J'Pita1 im.
ka 16) Film dok. 11;. 9 <J:r Sterlm.e:a. \lll. Sberf 22 „Malwa" doz.w. od hnga 1~3
lAt IR g. 10, 12, 14, 16 I.ntc.rn.a: S21Pital tm.
18. 20
dr. P1ro1<<>wa. ul. Wól-

ro

-

jątkiem

humanistycznych) bez

egzaminu. Mogą się O!Ili. taikże - - - - - ubiegać o styipendilium naullroA 6W uczestmłcy olltn11ia-1
we.
dy fi~cznej: Elżbieta LeOlimpiady
fiz;yczme
mają
sieka z Sierad-za, zwycięzca
na celu rozbudzenie zam:iJ.o„.a.wodów I stoipnia - Jerzy
wań
młod.z'.eży
do fizyki,
Barl-OSik 'l: Wielunia m-a"Z
podniesienie poziomu tej gana.jmlł-Ods?;y z zawodllllikówi
łęzi nauki oraz. szru!kalnie noIreneusz Blimel z I Li-

I

wyah talentów.
ceum OgólnoksztaJcącegoim.
W
Lodzi zakońazyly Slię
Kopemika..
przed dw01ma dlIJ.iami zawody - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
II sbopnia. Lód7Jka olimpiada
Wyniki łódzkiej olim.piady
zgroma<izila 16 młodych mifieyci;nej zadec;ydiują o udziałośników fizyik.i z miasta i z
województwa. Wśród }Jll'Zewale łodzian w zaiwodaoh cenżającej pici męskiej znałaZiły
traiLnych. WszyGtik!e prace 7iOsię również dwie uczenlllice.
ist.ały
bowiem przesłane do '
Warszawy.
Łódź
była
reprezentowana
niż województwo, posz;koly w miastaclh wo
jewódizk.io:-h mają o wiele gor
sz.e warwnki do przeprowadzania ba<lań i doiświadczeń fi:r.yomych.
Niemniej jednak
naJlep~e miejsce w za•wodacih
I stoP'nia 2xfo1byl właśnie re;prez.entant wojewó<l:ztwa
Jerzy Bartosik z Wie!Ull1ia,

liczniej

nieważ

Dotydhczal'I Z..ódź mo.ęła filę
poszczycić

do'brymi wynilkami.
Niemal oo ro.ltu nasza mło
dzie'}; u.zyl!llkiwała w ogólnopolsk:ioo olimlpiadach
fizycznycll barozo dobre lokaty. Są.
dzimy, że i w tym roku ló-d.zka mlodlziet nie zaiwiedzie.
Fimka ma przed robą olbrzy
Warto. by mala2Jła wśród ml:odzieży wielu
amatorów, żeby następna olim
piada Z<g;rornadzila nie 16 lecz

raz

160 uczestników,
(jas.)

STOKI - WIDZEW Wyrok wprocesie

Poiro<t. RatuJ'lkO'We 2"4-41 I
"'...Q ~ •C:V'-1•
·
·
O ZOO - czynne
Straż "P.fWalT"\ a.
08
•
'
~
Kom. Mie.lska lVl'O 292-22
14. lS, 16. 17. 18. 19. STYLOWY ('Kiliń.skiee:o Dyżurv

l\'lie.i,c;ki Ośr. Info~. 35!1-l!> 20. 21. 22
Pryw. Pmnoe Lek. ::l~:ł-33 GDYNIA (Tuwima nr 2)
555-55 Film dok. Il.. 9 i 22.
Pro.l!ram dila na.imlodszyoo:„ „Ma15icrmy ~dzelek ;, „Slllel"OIWY listtmc.sz • „Stefek nur
OPERA w rtmachu Tea- mymu.cha" g 16. 17.
tru im. Jaracza (Jara- „Kochanek o 'uótnocy"
cza 27) ~. 19 „l\fada.ma doziw. od lait 18. Jl:. 10.
Bu Uerfly"
12. 14, 16, 20
NOWY IWit>ckowskie~o MLO'DA GWARDIA (Zie
15) /" 1~, ..KTam z tlil<> lona 2) F.iJrrn dloik. I?. 9
J1::.~~~i (Jaracza 27 ) i 22 „Chleb, mdłość i
nieczvn'llv
fa'!l!arL;!a." dioow.
od
POW~ZECHNY
(Obr
Ja.t 16. f!.. ID. 12. 14, 16.
StaJ:i•r1i1ir~d\i 2 n e:. 19 18. 20
.
Odw;ieaz,ny
wedr<>- MUZA (,Pabiaruc'k.a 173)
\viec" ~
Film dlOk. e:. 22. „FuTEATR 715" TrauJ;(U~t.iio nurkQIWe"
doczw.
„ ta IIlf. ll ·i?. rn.15 „u- oo iat 1s. it.
18. ~
ll.oim
1PIONIER (Fran•mlS.l'JkanOPF.RFTKA (PiotrJmw- ~lm 31) Film doik. I!. 22
ska 243) it. 19.15 „na.I
Dmdek Hassan" w Sav-oy'u"
do•z.w. o'd 1art; 7. i:i. 14.
„PJNOKlO" (Ko~mika
L6. 18. 20
16) g, 17 .. P\il1!0k,io"
pOJ.ONlA (Piotrkowska
„ARLF,lUN" (Wóllc7..ań67) Film do~. !!. 9.30 i
ska 5) g 17 O k.iia12. 15. „08/15 („K(llftlt"'""!!oludl<:ach 1" &Letrotce
ry") - I ~ria dozw.
Ma.rysi';
Oc1
lat 18. e:. 10.15. 13.
· ___...
15 17. 1.9. 21

na
szczeblu
wojewódz.ldirn, a z kolei 'ZlWYcięz.cy tej
olimpiady są dopuszczeni do za:wodów centrail.
nyah.
Ci., którzy zdobędą laury w
Warszawie mają prawo wstę
pu na każdą uczelnię (z wy-

o kłopotach komunikacyinych

-----------------------------------------------------------------------------WAżNE TELEFONY
PALMIARNIA <Park Żró
Pogot. MmcY.ine

organi.z.owanej

..leszcze

KiLk.aikrotnie pdsalti.śm v o osytuacji w komUi!llkao.iii autobusowe.i
na ooti
Stokd - Widzew. gdzlie zwłasz
cza w diwóoh rannych kursach
(na przephsowe 64 miejsca) tl<>cu;y ISlię i „ubi.ja" w autol:l'llS1e
120 ooób.

1

trz~a. Najpierw ucze.
roziwiązrują zadania w
domu, następnie ci, którzy
uzytSlrują
naJIE\PSZe wyn:iki.
b:orą
udział
w
olimpiadzie

s1m:icy

mią przy.s2ll0Ść.

płakanej

nego.

Wiadomo, że gdyby podobny
obstalunek był zrobiony w prywatnym zakładzie szewskim, to
wtedy czólenka nie koBztowalyby 320 zł, a dwa razy tyle.
A więc, cóż zrobić z obu-

wtem

OLIMPIADA
bywają

dem".

Z ukosa

ale nie
sportowa

czańska 195

L
s 'tal
1 •
. ąryngo„o!:'J.a:.
ZJPJ
im. N. Barlickiego. ul.
Koocilisklel?o 22.
Okulistyka· Swita1 im
N B 1-...;,_, •
1 K . .
ar !\Ol\..ego. u . OPCLńsk.ie·go 22.
DYŻURY PORADNI

.„

Pomoc:v lekarskiej dla
d<>rosl:vch ud2li.elają od
godz. 1!l do 22 noradnie:
Piotrkowska 102 - dla
dzielnicv
S·ódmieśc'e.
P!otrkowsk.a 67 dJa
dzielnicy Poll'\'>le. Lagiewnloka 36 - dfa dziel
n:cy Bałuty. Płotrkowska 269 - dla dz.ielnlcv
Ru<l;i. Lecznicza 6 - dJa
dz'.elnicv Choinv. Zuli
Pacanowsk:i.E'i 13 -· dla
dz.ielnicv Staromieiskiei.
a dla mioeszkańców Ltl-dź
Stoki wzv ul. Zboc7;e

18a w coo.z. od L9-21.

do ul. Nowotkli. MPK propozycje nasze ruie traf!iiają jednak do pirzekooania.
RozmalWiialiśmv w tej spra·
wlie z k:ierownd:kl.em teclmdczno - organdrzacyj;nym ruchu w
MPK - KuMgU.ewiazem, który
Poinfurm<>wal nas (wprawdzie
ndeoficjaln;ie), że w II kwartale br. MPK ma prawdopodobrui.e <l'trzymać 10 nowych
alU!tobruisów. Wówczas,
jeden
będzJie dodatkowo &kderowany
na 1Li1!11ię Stok:! • Widizerw„ oo
radykali!llie sytuację nap.raiwl..
A oo do tej pory?
Zdaruiem MPK, mieszkaji\cy
w Pobld.żu linlid tramwajowej,
ohoć pracują
na
Wadz.eiwie.
wd.runii korzystać... z tramrwaJU, a nde autobusu.
Tl:11dno jednak te.go wyma·
r<ać od pod1·óżnych. Cz.as jest
di!'ogti.. Autobusem ze Stoków
można dostać Slię
na Widzew
w prz.ecdągu 10 mil!l„ a tramwajem jedzl'.e Slię bllisiko„. godzinę! Może i z tramwaju korzvstałaby Wtięk.s~ ilość osób,
ciyby {choć w rann.Ych i wlie~-ych godalinach),
tTamwa i „22" j~źd.zlil bezpośr€dl!ldo
ze Stoków n.a Wddzeiw {tras.a
od ul. Ste;rlrl:nga, Narwfxlw;i.cza,
Ti!'amwajową.
Tu;w:irna, Kopoińslciego i Armd.:i ezerwonej).
Uf;praJWl!lliend.e
komuJ'llikacją
autoburowej
n.a Stoki
j~
spratWą

n~e cierpliącą zwłoki.

Obecna sytuacja, :z;wła~ w
czasie gololed:lii. przy n.admrięr
nde J)!!'Z€<pCł1!11iOl!lym autobuSlie,
r.agraźa be2lpó.eaz.eństwu-fXldróż

nych. Trzieba W["esz,cńe słwrzmy
001Sflufat mieszkańców weali·
~ać, :ziwlalSl2lCza, że .są ku teITIIU mOOltiiwoścd.
J\. BIEDRZY~SKI

o

zniesławienie

Dziennikarz
zapowiada apelacj41
Wczoraj zakończ.ył się pro-

oea w sprawie red.

Bllińm reż. Jaooby.
Sąd =n.al red.
Biliński.ego
w.innym. mleslawienla i skazał go na 3 mie&iące
aresztu z zawieszeD!iem

oraz ~zywinę w wys. 2.0-00 :zł
i opłaoenie kooztów praewodu
$ądowego.

Red.

Biliń&kl. :nie
sądu

z wyrokiem
dział

7J8od:zil &tę
i za.powie-

apelację.

Sprawcy

kradzieży
14 maszyn
dziewiarskich
przed sądem
Przed Sądem Wojewódzkim
dla m. Lodzi rozpoc.zą.l: się
wczoraj
procea
przeciwko
.sprawcom zuahwalej kradzieży, 12 maszyn szwalniczyah
typu „overłoolt" oraz gouzicmI'ki i stebnówki z SródmiejISlko - Łódzkich Zaikładów Prze
myslu Dz.iewial\Slkiego
(przy
ul. Sienkiewicza. 61/63).
Jak
już
inform.owail:fśm.'Y.
masz.yey te skra<l!li nocą z 17
n.a 18 li:pca 1957 r.: EdmUIIld
Janowic.z b. praoownidt $ród.miejsko - Łó<lz.kich
ZPDz.
(zamieis$aly przy ut P&blanic'.kiej 35),
Jan
Gierońsilti
(zam. przy u.l. Pod.górnej 24),
Micha·ł Kryisztofowicz; ~fer Po1gotowia Ratunk01We-

ora2:

~g,,Kuku
~ teczka"

15-37-48-74-77
Na 43

grę

„Kukuleczld" na.

chień 9 lutego br. wplynęło
ogółem
369.174 kup.ony
og!Hną, sumę J.107.522 Zł. Z

na.

tego na nagrody
pieniężne
przeznacza się 553. 761 zl, a. na
nagrc,dy premi-0we 55.376 zł.
Tak więc n.a nagrody I stopnia (5 t1·afień) przypa1da 151.067
zł, n siolP!!lfa (4 trafienia) 110. 752 71, III st-0pnia (3 trafienia) - 16~J.l:l8 zł i na nagrody IV st-O'pn.ia (2 t.raflenla)

Walka
• ••

O

hałas?

Codziennie wczesn11m !'afł'"
kiem mam makabryczne sny.
Jednego razu śni mi stę, że wy
buchla wojna i przeżywam na·
lot lotniczy. U stawione tuż o·
bok mojego domu działko prze
ciwlotnicze „pracuje" pełną parą. Innym znów razem śni mi
się trzęsienie ziemi.
Wiadomo powszechnie, że ma
jaki senne nie są żadną prze•
powiednią na przyszłość, lecz
po prostu rodzą się albo na
skutek przeżuć w cłąau dnia,
albo też na skutek róinyc],
bodźców działających na czlo·
uJieka właśnie w czasie snu. W
Lodzi sny, makabryczne rodził
iię przeważnie wg tej drugiej
metody.
Bo oto owo działko przectwlotnicze to nic innego jak zwykły, poczciwy
traktor marki
„Ursus". Codziennie wczesnym
rankiem zajeżdża taka poczciwina przed mój dom, obar~zo•
na dwiema przyczepami. Roi•
ładunek przuczep trwa pól aodziny. Przez ten czas traktorek
stot sobie t dycha. Dycha t11k,
że szyby w oknie brzecza niczym struny rozstrojone; gitary, a obrazy na §etanach na·
blerają ruchu wahadłowego.
Drugi bodziec stanowi szereo
w raNa1pierw dozorca wlecze puszki ze
śmieciami przez wybrukowane
podwórko na ultcę. Potem zajeżdża olbrzymie auto, do kt6rego się te puszki wypróżnia
przy akompaniamencie zgrzytów, stuków, •wt..tów i pohukl.wań w rodzaju: he; - rup/ Po
tem dozorca ctągnie pu~te już
f)ttszki z powrotem na podwórko. Może tu ale przyśnU eo
najmniej bitwa pod Grunwal·
dem.
czynności wykonywanych
mach wywożenia śmieci.

Słowem, my lodztante, na
wszelkie sposoby walczymy nie
tylko z czystokią naszego miasta, ale również wytoczylUm11
nieubłaganą walkę o jak naj•
intensywniejszy halas. Zgrzyt~
ją tramwaje, dudnią puszki od
śmieci, turkoczq chłopskie wozy, ogluuajq nas traktory. Co
prawda, te ostatnie poważnie ograniczono: po PiotrkowskiP.j
w godzinach od 10 rano do 9
wi.eczór jeździć im nie wolno.
Ale za to celą noc i cale rano
mogą uganiać
tle dusze za•
pragnie.

Klaksonów w naazym mtd•
cie użvwać nie wolno, wiec mu
simy się wyładowywać w Innu,
nieraz je!zcze bardziej skutecs
ny sposób.
GAL

go, który owej nocy przewi61.(
maszyny karetką
pogotowia.
Obok niah wyistępuje jeszic.ze
1l paserów i
w1;1pólników

KARTKI

pOIŚrednio ;r.wiąza.nyoll.
zagmatwaną aferą. Są

z tą
to: JeWlady&law

rzy Radziejewski,
M.atusiailc, Kal'olina Pileuoh,
CzMlaw Mia.zek, l'llaria Malww...<lka, Wacław GrocihOIWiecki, StanhsJ.aw Rqgullllki. Ksa-

wery Chycki,
slka,
Jerzy

Z<ld'.ia Szymań
Diegtiar, oraz

Edmund Wojda:la.

W pierwszym dJniu roo;prawy ze wz,g•lędu :na niestawienie się os.ltarżonego Ksawerego Chyckiego, który p::zedstawil za.świadczenie lek.arLSlkie,
sąd zarządził przerwę w procesie do środy. W tym cza- lSG.128 zł.
sie biegli lekarze udali się do
W niedzielnym, 43 1-0<S·wa.Proćwin.a miejsca zamieszniu „KukuleC21ki" padl:v na-I kania ooka~onego - aby 2lbastę!}uj~e liC'llby: 15. 3'1, '8,
dia.ć cotan j e&o zdrowia.
74, 77.
6't)

łódzkiego
pamiętnika

z

Zan:l\(l Okiręgowy PTI'K w
l1odrd wSJ)Ótn:i~ iz Wydrniialem
KuHucy Pre'll. RN m. IA>dzi w ra.m&ch „~a.rtlków
kraj<J~aw~oh"

ooga.ni'Zllje

w dlniu 13 bm. od>Ca;Yt pt,
„Ka.rbki z ł6dWclego pamięt
ntka".
Odczyt wygl<JSi Gr.regon
Timofiejew,
Początek e godz. 18,
Wstęp wolny.
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Nasipro1esa:0 wie

Opiekun pilnie poszukiwany

~rol. ~r l~mław *

stołówek

60 proc. studentów korzysta ze
-:< Nagroda
dla p. Szmit
„Kadry" contra żołądki* Z czego żyje ZSS

.~~war[lJn

,~~·,

:zi ro2lJ)O'Cl2lęciem mego wy'Wliadlu mdalem J11iejak!ie trllidlnJOśc!l. Ohoćby
dilatego, że n~e
dłu.gio
:z,daję
u
p!'ofesora
Skwa.~U:nego egzamin z literatwry polL<'ikiiej. Z k.k>ipotu
w:Ybawil: mnti.ie sam p1rofe:sor,

JPO<llając z oalą
bezp•ośred.lndo
ścią sZlC'Zegó ly swyJCJh dawnycli

l oOec:nJl'C]:l prac.
Profewr j€15t rodoiwli.tym lodizJial!JliJOJem, w Lotjl2Ji. ulwńczyl
mlk:olę p1odis1t.aWJOiwą i średnią, a
nastęi.=ie
~1bu1dli.owal in.a Uniwensytec.ie WarszawlS!k;im. Rok
1937 - dy.pilom magis!fJensik;i i
asy19tenturn u p<r<Jlf. d1r Krzyżanowskiego w Katedrze Historii Lltena.tury PollSki.ej, W

*

Dzisiejsze pokolenie studentów nie pamięta już stancji u
zbankrutowanej wdowy ani też
napełniania żołądka od okallJi
do okazji. Znaczna część lódzkiCJh
studentów,
swzególnie zaś ci, którzy pochodzą
spoza terenu miasta, mieszka
w nowych „akademikach", odży
wia się trzy razy dziennie w
stołówkach, raz na miesiąc stoi
w długiej kolejce po stypendium. Machina studenckiego
bytowania funkcjonuje na pozór sprawnie. Doskonały, wypróbowany system zbiorowego
żywienia i mieszkania od lat
zdaje egzamin. Jednak bardziej wnikliwy obserwator dopatrzyłby się w nim wielu błę
dów. Na . czym one polegają?

~bo~_}rl1llych

Dud1.Vik" Fryde,
nuvuu AndTZ.ejeW\S\kd - aut<>t'IZy
„Anrt:olo@id w.sipól(lreSlllej
Fji" (d?Jiś rzadlrość bi.blioi.1JS1ka).
Prof. Sk!warezyńOO
bieTze czynny ud2liał w pa:aoaoh tej grupy.
Ozy drukowa.I lWl profes4lll' w owym
czaalle ja.kLeś
Wla.!i!!e

utwory?

POOJf. uśmiecha się.
- Tak, dlrukc<walem., a~e o
tym nie warto mówJć. Bardiro
szybko zrezygnowaleim z pdsar
&twa i zająłem. się histio.rrlą litera tury. Ok;oos wojenrny Il!ie
\POIZIDL~wdł mii wiel-e =su na
ipra~ naUJlrową. Byłem w tym
czasie robatrniIDiem bud•owlanym, U'rzęc1nrtkiem, prowadlZiłem tajne lrompJety. Po wy2!WOJ1en~.u wrócilem do Wa;rsz.awy. Ale tak.
jak ol'brz;ymla
wielmrość lud1ZJi, wkirótoe OOJiedlilem się w Lodzi i już m.sitałEm.

(Daiszy cląig na str. następnej)

Niewielu ludzi w Lodzi pnmj ęta <lawn e cza1siy, gictiy w ięlk
szość
instytucji studenckich
prowadziła
„Bratnia Pomo~".
mogąca służyć za wzór samorządu studenckiego.
W r. 1950
„Bratn'ak" zlikwidowano a stołówki oddano pod zarząd Związ
ku Spółdzielni Spożywców. W
· praktyce studentom odebrano
możliwość kontroli pracy stołówek,
narzucono zaś ścisłą
„recepturę" ! limity. Skromna
fundusze obciążono kosztami utrzymania biurokratycznej machin:y. Ze SJ'.)Olecrmydh instytucji o charakterze wzajemnPj
pomocy, uczyniono kombin.lt.
Odebrano pole dziahnia aktyw
nym społecznikom, których pra
ca stanowiła rękojmię dobrego
funkcjonowania stalówek. Zaprowadzono jednolitego dorsza
we wszystkie środy w ciągu roku.
KUKULCZE JAJO
Za calodz:ienne utrztym.an.ie
w stolówce sbud.en.t płaci 7 zł.
Więik.sizą sumą nile m.ożm.8. go
obciążyć, ze Wll~ędru na wyOOJkość stypendri.um. Kosm oałodz:i eilill ego utrzyrnam.ia wynoISil. jednaik zl 12,50. Różnicę w
wysolkośol. 5,50 dqpłac.a „maclel"2tY\S't.a" ucrz:elmlia sbud.entt.a.
Starwki te nile były regulowane od ro1ru 1953, ohooiaż już
pobieżne zestawienie cen M"tY
ku.łów żywnościiowycil z oota·tn kh lait wykaL?.uje tende'!lcie
zwyżk<>"We.

W~y

choćby

na.bial, memniaiki lub war.cywa . -w takloh wa=kach jakość stol6Wlkowego wyżyWllP
ni.a musi się pruć. Syt'u.a<:\le
pogarsza failci:. że gospodarz
st<l'lóweik ZSS nie jest w
żaden spooób zajntereeowa!l'l·Y
w ulJr:l.iymainiiu dotyoh<::zaiSJOIWP·
go p-oziomu wyżywienia Iuh
podmC\Slzeni.a go. Stolówka studencika nie jest zaikla.dem do-

PRZEGLĄD
Po krótkiej przerwie

A

więc

ostatni

numer
nie
czytaliście, a szkoda), jak i
wiele poprzednich numerów
tego pisma przynosi prawdopodobnie kilkQ) interesujqc.ch artykułów oraz, co już
mogę stwierdzić na pewno
kilka znalvomitych zdjęć.
Co do artykułów nie mogę
WJJdać autorytatywnego są~
du, gdyż nie moglem dość
starannie przecz'!)tać wszystl;;ich tych długich „dziel".
W powodzi, tak to trzeba
nazwać, wielkich artykulów
na więlkie tematy, znajduje
my niewątpliwie ciekawy i
żywo napisany reportaż za~
tytułowany ,,MTaskanie w
klasztorze", Autorzy zajmuże

pracę .

poiśwtęcenfa

GorZJkie doświadC'zeni.a
jedin.alk,
że
tam
,gdlZie Jlli-e diz.iaJa tzw. b0<.•;!zu~c
ekonomiczny, ozęśc'E\i do ,gk>-su d.ocllodtm. oboięt'nioi.~ć tliż

serre.
KTO Z CZEGO ZYJE?
d~ennej

st.awki żyw;ie
n'.{)<Wej kosz.ta tran•!l)>Qrtu środ
ków żywn-Ol~c;owych z:ab!erają 0,23 ZJ1. P-OOOS"...aje więc na
utrzymanie s17udenita. 12,27 z!.
Jed:nalk nie są to ooz;yw!ściA
Wl"l:eys1tllcie
ik>oo121ty,
kt6a::ym.i
ZSS obciąża budżet studenit::i.
czy uczelni. US1tafo111e jed.noCIZie\ŚnJi•e ze stawJrnmi żVW'l Pnia k019Zta a1~mdll'l11Slt.a•oji i roboo!:ziniy jedineg0 sbudoenclti~o
„żywieniod'Iria" wYOO&Zą teore
tycrzinie 3,85 ~. Koszta te POikry
wają również uczelnie. W dodatiku one właśnie robowią
zane są do pr7.Jll'!)rOwadza n ia
remonitów,
za.kiupu
ISIP'I'zetu
Ud. Tu ZSS z całą pr.zeillli'kli:woocią zadlbal o przekroczenia. Ponieważ kosz.ta adm
nistraeyine również wz;rastaja.
nle było na1tomial'!ll tmirlenoli
do ich zaniżanfa. stopniowo
do.szło oo paradoksów. Za IO
miesięcy ub. roku koSZta admi
n~strowanJia i utnymanda ~to
lówki n,a Pol.iteohnioe Lódrkiej wvniosły 9!58.210 7:1 w<>.
beo 1.378,054 7.Jł. wydan:yoh na
wyfyw:ienie. Obecnie 'P!'Zecrięt
:na kosz.tów adminilSltracji oo
0

wyfyw:ienia

stołówek

dla

~

W'Y'Jlosi. 8:10 oo woale nie wynika z plerWiO'łm!B
ustalanej e:t.aiwlki 3.85 Zł. St.ołówka
w
OsliedQu
Akad~
mickim na A4"!1urówku os:ląit
nęła swoisty rekoro. Kooztll
a<lrrnmistTacji wynio.sly tam za
10 miesiięcy ubiegłego roku
115 proc, sumy wydam.ej n,;i.
środki żywnościowe. PO'WlStało t.o !lłkuJ!ikiem te1to, że ZRR
wiedząc, flŻ wszystkie wyida.f.ki admindlSltraeyjne pokiryją
UCJZelnie. nóe llc:cy? się li! nd:mn,
Przyklaid!O'W'O: tZJW. be:rorobowy fu11idiu1'l/Z
pla·c s.tolówkli.
~ Poli.technice obciąża lronto uczeln~ .sumą 12 tys. '!'.!~
tV<lh
(w omawlainym sit.ale
0!1,n-e.s;le). Co k.ryje się pod tą
nazwą? Po pmstu utrzV"Tl)"l"la
n.IP. dlw6ch ooób per1;onelu n<>inad prze.p!sal!lą liczbę. Podobno byli to praJmykainci, któ-

STUDENCKICH

CZASOP ISM

ożywiła

się dzialatDlatego też
pism, który inicjujemy w dniu dzisiejszym, jako staly kącik dodatku
będzie mial pelne szpalty wiadomości.

znowu

no§ć pism studenckich w całym
można mieć nadzieję, iż przegląd

„O DNO W A" (wiem,

za swoją pełną

wyikazują

Z

MONOPOLISTA

tym o~ie 011ganiruje si.ę przy
~ole P~l<mlimóiw gr.upa kirytyki
lJ11le<rackliej, do której nęleżal

clwdowym, ma z góry określone wm.ystlkie limńity i patrag>raiy, dtl.aitęgo jest z re~uly
t!'aktowana opie.sizale. N1ewiele tu p<lll11.0Jgą wyis@1ki taikJiJCh
ludizi jak !fllP. pani Sr.mLt -<
kierownicz.ki najlepszej lódzkiej stołówIDi SJtudenckiej tzw. „Gęsia/ka", która ju:i!
parokrot.niie była przez :t.1"7.P.szme Studen1tów na1g!l:'a<lzana

kraju.

ją
się
tutaj problemami
światopogl.ądowymi
studen-

tów z Opota. Milo zaskoczymnie kolumna redagowana przez studentów Wrocła
wia. żywa, informacyjna i
nie pozbawiona zasadniczych
problemów.
ła

Mniej
estetycznie,
choć
może o wiele żywiej redagowana gdańska „UW AGA"
w numerze przedwyborczym
zamieściła
zdjęcie
la,dnie
eksponowanej girlaski. Pod
zdjęciem
czytamy: •• Anitw
Eckberg nie kandyduje w
wyborach do rad narodowych, kandydują natomiast
między
innymi:
Andrzej
Konopa()ki, Zbigniew Tut-

kaj, Tadeusz Rećko.„ nastę
pują dalsze nazwiska.
No cóż,
reklama
jest
dźwignią
handlu.„ „UWAGA" ma wielu czytelników,
jest pismem
dowcipnym.
Oto np. na V stronie wspom
nianego numeru pisma studenckiego znajdujemy ogloszenie o możHwości kupna
pełnej dokumentacji pię'tro
wych domków jednorodzinnych. - równie wesołe .
Zwracamy też uwag~ czytetników na śmierć „POGLĄDÓW", pisma studentów Wrocławia, oraz na narodziny
„ZEBRY" wydawanej w nowej szacie przez
studentów
Krakowa.
Na
dzisiaj koniec. Potraktujcie
powyższe swwa jako wizytówkę pism krajowych.
W
następnych numerach dodatku znajdą się podobne wizytówki wgrankznych czasopism studenokich oraz nieco poLemik i ciekawostek.

JES,

rvch ZSS musi

iszlmlić.

Czyim

kiosiztem?

GRA NIEWARTA SWIECZKI

Przepl"O'Wadzona wyżej a:naliiz,a nie ma bynajmniej na
celu wykazywania jak:·c:hkolwiek na<l'użyć pra·oownJ'·ków
sto•łówek. Tak:ch nie zaobis·erwowa.1no. Chc-emy n.atcm' a61t
wyj{azać nieprz)"da,bn-o·ść calclfo sy.stemu SJ)l'.awow;an?a wla
IS!tolćiwk.ami. :Owiąz.ek
Spóldiz!e:ln~
Spc;żywców
jest

dcy na<l

dla nas p.o pr1J1Stu zbyt dp o,_;:i
jaiko „zle:::en'.ol:>:oc:ca".
Do.~ć
W.!lj)Olllnfoć , że z pr11;yto:::Zl0lll,ej
wyżej sumy ctziewlęćset ty~(!
cy z.lot'Ych ZSS „odp.rowad:zil"
dlo Wall'IS1zawy zJ: 230.000 na
utr:z;yman:e swojego Za•rząidiu
GlóW'nego. Dl.aczego p :enriadlze, któ~e mQglY pczepilynąć
'Wj)l.'(l\S;t do żo"ądków
stu.
den<elkiic:h 7J!la1lazly fde w kieszen.iacll w=aiwSllciicih urzęd
ników?
Wndwek końoowyC'h rozwaNa slrutek za•c:hlwtirania
proporoji miPd:zy wyd.atkam:i
na zalklup środlków ż,ywru>śo:o
wych, a kosztami .administracyjlll(Yllll.~,
7.IWiąza.nymi
z prowadreruem M.olówki, naileży
W\51ey\'Ytk;ie JSJ!>olówki. srtru.denolde
prizejąć od ZSS jak na.jszylbciej, gidy:!: „inJteres'' przestał
si~ diatwnio oplaoać,

Politechnika to nie tylko naJwięks;i;a uczelnia w t.orównież jeden z najpowa.żnie.iszych wy:i,szych
zll.kładów nauk!}'l\"YCh tego typu w Po!s:::>. P osiada ona.
6 wydziałów obejmujących różnorodne spec,jalnnści.

dzi lecz

Na

zdjęciu;

TELEGRAM

żań:

KTO W ZAMIAN?
Prowadzeni.em stolćwek win
n;y zadąć ISńę uczelnie. ICJh aipa
raił:
a.dm.i41.istracyjTII)' le.st w
stanie podiotać zadain:iu, za..4
za,trudJnienie kl.liku ?t"aoowrn.fo
kudh~ nie będrzlle stanowić problemu wobec wyoof.ania .tundllll!:zów poohłarn.iMlYch
ootyc:hozas pn;ez ZSS. W myśl
za!l:'ządzen.ia Min. Finansów l
S7Jkoln1ctwa WyżsrzeflO ))ttejęo!e stołówek winno pociąg
nąć za sobą n.artyohmiastowa
zmi.al!lę „receptur" pooilków i
7JlilkwidowainiP. s:z;tywn.ej s:tal\ł/7kl pieniężnej,
praeznaCiW!lej
n.a wyżywienie. Na ten cel
powinny
płynąć
wszy.st-ki"'
!undU!SZe, wYPraoowane kooztem <MroZędnej administracji
Przy
si>rruwy
bedzle
dentów
i;padnie

takim potraktowaniu
wiele do powiedzenia
mialo Zrzeszenie StuPol.skich, na
które
rola
fak,tycmego

w.<.n6łgoop-Oda~·za
s.tołówe'k.
ZSP musi roztoczyć wnikliwa
kontrolę nad .samodzielną ł(<>
~;podarką
srolówki.. dbać (\
z.rrmiejs1zanńe wydait'k:ów ad<ministncy:jnych o zw!ękmani.P

fundUlSIZll żywieniO"Wego, o zapewnienie si'Uden.t om jak na1leps.zyoh
wal"Ulllików
bytowych.
KILKA UWAG KO~COWl'.CH
Ar:ty;kiu~
niniejszy n1e jMt
p'.€Jl"WIS!zą jaiskółką w tej ISJP'!'ll
wie. Była ona kilkakrotnie
omaw!ana przez wla<l<ZP m:iz~l.
n.i, forsuje ją Zide::'V'd.QIWanl1>

Rada Okregowa ZSP. Refor.
ma stc1łów<ki whsi w powietrzu.
N'e bądź,mv je<l1malk k··.311rowymi orptym•;s,tami.
Sama
rPforma nie uoo1~'JIWI sytua.c-ji
K0i11Jieczna jest również pcq>ra
wa
zaoroa.tmenl.a.
Wy<lzial
Ha:n·dllu częstokroć czyni ze
.s<tiolówek myu'sko odpadków.
5,21ozegóh1le gdy chodzi o mię
so i tlusz.cze ZJWi er.Y'oe. Tej
!lyt.ua.cji niE' m-0iin.a d.ale1 tolerować.
I.s.tnieie
r6wniei
pewne niebez~'.eczeń.s.two, któ
re może przybrać na siłe, gdy
sto·lówlkami zajmą się uczel~

I

(Dailszy

ciąg

na sfu'.

następnej)

fragment pawilonu chemii.

adresat:
rada narodowa m. łodzi
k.ómitet łódzki pzpr
dyrel:tcja m.p.l.t.
koohani! nie macie pojęcia jak.
jesteśmy wam wdzięczni za to, ~e
przyznaliście nam
lokal na dom
studenta stop jeszcze bardziej
jesteśmy wam wdzięczni za to, te
mieści
się
on w samym oentr•:m
mlasta tj przy ul. piotrkowskie j
77 stop juz niedługo rozpoczniemy
przygotowywa nie lokalu stop mamy
nadzieję
zobaczyć
was tam jak
najszybciej.

-----------------------------------------------·!,

Po wizycie w NRD

Wywiad zwiceprzew. H.O. ZSP
KGl. Piątkowski prO\Slto z po
ciągu
zjawi! się w siedzibie
RiO. Proszę go P.atychmiast o

kilka informacji.
- Obieohahiśmy niemal calą
Niemieaką
Re•puiblikę
Demokratyczną:
Berlin, PoC7idam,
Weimar, DreZ!llO. Li<pi<:nt - op.o
wiada kol. PiątkOWISlki.
- Zostaliście więc przyjęci
bad.w go&dnrrm-e?
- Ocz.ywiśde. Ale z pobytu
jestem z.adowolony glóW'n•le
dilafego, że p0<zwolil on nam
rozwią•zaĆ wlełe ważnych pro-

l:>lernów.
- Chodzi iu o sto<runki ioituden·tów niemieokioh i polskich?
- 0!l'óln,:e rzecrz blorąc tak. Ale problem te.n jest ba.r
dzo złożony. Otrzymaliśmy od
Cerntraln-ej Rady FDJ zapro~·zenie na
S'Zlereg srp-ollkań o
charakterz,e nalllkowym nq>. na
Międzynar·cd.owe
S.emina•rium
w Sprawac-h Ogólncmilemieckri.ch. czy w soxawach au•toma
tvz,a·cji. Weźmiemy równ" eż udział
w wieolkim srpo-tkaniu
mlodzieży p.od
h.aie1łe m
„Bał
tyk
moczem po.koJu" oraz

.

„TEATR 38'' w Lodzi
Na

7llł•flil'OIS"łl6nii•e

StudenClldeg11> Tea.tm Satyry „Pstrąg" llll'!lYd1> Lodlzi eksperymenWny „Teaitr 38" z Krak<Flva. Da
on dwa pirzedstww1lenlia w dnliach 21 i 22 Iuieg{) w sali „Pstrą
ga"
pnzy ul. Zia.chodnle:i 59. Będą t<> „lfońców'k.a", f „AJct bf'Z
słów" Beokett'a
Cll'-1!1'!: „KtrZysri OOf .Kolnml;" Ghelder4Jde'a. BiIeiy będizie mo:ima rna,bywaó cd p.iątku 14 lutell'() w R:!.d'llie Okr.
ZSP, Pfotrkowskia. 46 waii w 111a si'e tea.liru na. godzilllę pm;OO.
pl'lZedstaiwł emJ.em,
będz.ie

studenci

łódzcy

I

w dwóoh

międeyn.mxliowych

obozach pracy.
Zapewn.illś.my
równ1ie! n.a
bieżący oontraJną wymla-

rok

nę tu.ryis;tycznĄ około 200 131i:ud<entów nas:zych kradów.
- A jeśli chodzi o indywidualne lub grupowe wyjazdy
tur:y1Stycznoe?

- Mówiliśmy również i o
tym. Dojdzie więc do SJ:rntku
wymiana studentów między
Uniwensytetem HumboMita w
Bt?rli~ie. a Uniwensytetem War
sz.aws.kim. Byłoby pożądane,
:!łby studenci łódz:::y 1SJPró00wali nawiązać kontakt z innYTnń.
uczelniami w Nil.D. Są pov./a!ne możliwośctl wsipóbpracy.
- Jakie P'!'opozycje wysunę
ła naaza dclegacja?
Zar.>rooiliśmy
studentów
niemieokich do naszych miię
dzyn.arodowyoh ośrocllków wyJ>O·CZY'J'1lrowyoh, np. d•o ZakQpa.
n-ego, clio wzięcia udzialu w uroczystościach
50-lecia AZS,
jak równiet do udz.1alu w seminariaoh łl.auk<>"Wych.
ROZlffiowy na\SIZe toc-zyły ISl(ę
w szii::rerej, koloeże11.s.ki ej atmo
sferz,e i uwieńcwne 1..ositaly ko
munik.atem w 01prawie w.spólpracy FDJ i ZSP. Komunjkat
ten będzie ogłoorony pniez p;ra.

sę

niemiecką.

-

Jeswz.e jedno !)y1a11'ie:
.silów o żyiciu sludoentów
w NRD.
- o, ZJbyt obS?...erniy t~at sbwiencfo::a. kol. Pią•tkow1• ': ; . .Jeśli mi cza,i; pozwoli. »am postaram sie' opowJ<E'dzieć 0 nim
w ooobnym artykule.
parę

Roz.mawiiał:

1>ZIENNlK ŁÓDZKI

lU'

J.

30 (3490) j

Dyskusyjny
Klub
Filmowy
:!~~ł~
•b • "
I .
czy II u u1acz f o my, a e nie nas
Założeni.e:

MiędJ.:yucŻel-

111~ainy

Dyskusyjny
Klub
Filmowy ma posz.erziać wiedzę studentów w dziedzinie
sztuki zwanej filmem.
W praktyce: lVliędzyucz.el
niany Klub Fil.mowy j·es·t
instytucją rozrywkową nie
różniącą
się
niczym· od
normalnego kina, umo,żliwda
jącą
studentom obejr:i;enie
raz w tygodniu jedneg.o ze

starych filmów. Poza tym
bałagan i kpina z osób. któ
re chciałyby oprócz rozryw
ki wynieść z projeikcji trochę wiedzy.
Ponieważ
autor
uważa
za
bzdurny
i
niepoważny
stan
w
jakim
znajduje
s i ę o b e c n i e M i ę d z yu cze 1 n i a ny
DyiSkusyj.ny Klub
Filmowy, dl at ego każdy z
post a w i o ny c h z ar z ut ów
postara
się
c h r o n o1o g i c z n i e
u.
dowodni ć.
Zarzut pierwszy - insty.
tucja rozrywkowa.
Większość
uczestników
projekcji, cz1onkowi'e DKF,
w ten właśnie sposób pojmuje działalność klubu. Dla
większości jest to ooitygodnk>we
oglądanie
filmu.
Karnety n.a pokaz traktują
oni jako abonament do ki.na.
A przecież założeniem Klubu Filmowego jest nie rozrywka, a konkretna wiedza.
Cała
fikcja
naukowego
charakteru Klubu prysnęła

Otóż pod niemy film Dżigi

Wiertowa za,czął nadawać
p,rz,e.z głośnik muzykę taneczną z płyt. Kpi.:na? Chyba tak.„
Zanut trzeoi - bałagan.
Ostabnie projekcje rozpoczynały
się
z godz,i n.nym

na

pi~szej projekcj.i skła
damk! z filmów impresjo...
nizmu francuski.ego. Tuż po
rozpoczęciu pokazu, za·częło
się
~I'emialine
opus1wwmie
sali prz.ez
zawiedz.ionych
członków Klubu. Potem ktoś
„dowcipny" rozsypał
prosz.ek do kichania. Trudno w
takich warunlrnch oglądać
filmy, które operują naistrojem i .których specyfika po..,

lega na mcntiażu i skojarz.eniach.
Za.rzut drugi - kpina.
Kpina z osób, które włltl'.'ew
ogólnej
atmosferze
nie
opus~czały sali starając się
wyni.eść z
pckazu pewien
zasób wiedzy. Kpdna z osób,
które na serio wzięły nazwę
„Dyskusyjny Klub Filmowy".
I oto w połowie filmu ko-

opóżni,eniem.

Czł.onkloiwie zarządu DyS.ku
syjnego Klubu Filmowego
:nawet na godzinę przed roz
poczęciem
projekcji
niie
orientują się Jakie filmy bę
dą wyświetlane. Wie o tym
tylko kol. Buj.acz. W zasadzie sprowadZJa się to do
teg,o, że: „Wiem, że nic
ni.ie wiem". Bmk planu i nie
przedstawi,a.nJie gio człontkom
DKF to jeszcze }eden dowód na panujący bałagan.
Autor uważa, że sprawa
Międzyuczielniainego
Dyslrusyjnego Klubu Filmowego
wiiruna być temartem jec'j:nej
z najbliższych na[·ad Rady
Okręgowej Zrzieszieinia Studentów Polsldch. Tam też
trzieba by osfa,tecz.nde 21adecydować: albo organizujemy
p.oranki czy wieczorki fi,1mowe, i płacimy ceny normalnych biletów kinowych,
albo chcemy korzystać z
prelekcji, choemy zdobywać
wi,edzę i oglądać najlepsz:e
osiągnięcia
kinematog,rafii
świ.afowej, pła.cą,c jatk teraz
zwiękisz•one opł·aty na rziecz
Dyskusyjnego Klubu FHmowego. Bo to oo w tej chwili
jest, mo.żn a nazwać tylko
bujaniem gości, a prz.ecileż
bujać to my, ale ni.e nas.

!

Z. W1>jciechowski

i
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Pan mój, farmer stary dziad,
Raz na mądry pomysl wpadł.
Coś się dziwnie hojnym stal,
Za roczną pracę Colta mi dal.
Colt ma chyba ze sto lat,
Colt diabelnie stary grat.
Dziś przed ludźmi chowam sie.
Koledzy ze mnie kpią cale dnie,
$mi.ech jak pies się za mną pęta,
Wiatr na nosie wciąż mi gra,
Inny trafia nawet w centa.
Bo pistolet dobry ma.
_
A ja„. tak widać los już chcial,
W plot z trzech lcroków daję strzał.
Już gdzieś szyba sypie się
.
Lub Joe raniony ohydni.e klnie.
Raz już chciałem zgubić gr>,
Lecz zobaczył farmer to.
•
Zl.y uderzy! pię.ścią '-!1 .s~ron.
Colt - mówi - przeciez swietna broń.
Nie pomoże celne oko.
Nie pomoie żaden czart,
Gdy na pasie wisi z bolcu,
Grat pistolet śmiechti wart.
Grat pistolet śmiechu wart.
Grat pistolet śmiechu wart.

nom".

*

:J(.

*

Pewnego dnia z otwartego
okna
przy ul. Lindleya
rO'Zległ

się

przeraźliwy

O P•Ie kUn p ·I1n•Ie
•
P OSZU kiwany
(Dokończenie

przestra1szył się tych ludzi! 7lE! swadą dyskutujących oderwany temat.
Zamknął się diaw:no w klatce rodziny

i potrafił tylko rozmyślać nad
sensem życia. Tamten uważa to na
pewmo zia prymityw. A przeci.eż kiedyś nte różniliśmy się wspomi1t1ał
długae rozmowy, które wi·edli na obozie wojslrowym. Znam literaturę
111.ieg:orz.ej od nieglo, choci<aż Sikońozył
polonio;tykę.
Breik mi przypływu
świeżych ~yśli, wyjałowi·ałem. Tak,
już wówcza:s, przypominał to sohi~
wyraźnie, stwi1
erd7..1H, ile IS'ię zestarzał.
Kolega żeg:nał się j1owi1aiLnJ,e, z wbaś
ci wym .mu sposobem byc.ia. Rozstali
się . Ale nie poszedł do diomu.
Za rogiem była knajpa. Zajrzał do
ni,ej. Ta dziura od:powi.aidiał.a wybitnie
jego obecnemu nastrojowi. Nigdy nie
pił przy lad;zie. Wychylił be,z oddechu kilka kolejek. Otrzeźwiał na ulicy, bo zamyk1ano. Powlókł _się ul~cą,
nie zważając na kałuże. N~e mys.Jał
JUZ o niczym. Nagle zza rogu wyjechał tramwaj, pusty prawie o tej
porze. Wewnątrz grupka lud1zi rozmawi,ala o czymś, śmiejąc się. Nie
siedzieli, choć były miejsca. Trzymali się czego popadło, by nie stflacić.
równowagi na zakręcie. Tr.amwaJ
wydał mu S'ię nagle wysepką światła
i ciepła na pustej uUcy. Muszę do
ni.ego wskoczyć - pomyślał. Tramwaj znów nabi,erał szyblkości. Ostatkiem sił stamł stię go dog:oinić. Wresz
cie chwycił zia poręcz. Bi1egł kHka
kroków równolegle Z rum, pdj.a.ne <IlJOgi plątały się. Gdy się <pośliznął,
najpi'erw pod koła dos.tala się ręka,
głowę,

szamocąc'i

\kami·eni,ach.

, ABSOLWENT

l

ze str. popr~edn:iej)
nie. Mam na myśli iCih pa.rtykul.arylzm. Przykładem niech
będzie faikt zamknięcia dla
„plci. żeńskiej" 61tanowiącej
większość na osiedilu na Bystrzyakiej,
mieszczącej
sle
tam s.tolówk'i PL. Poorieważ
stolówika
mieści
się
w
męskim
domu studenc:kim,
k<J<biety wykou;ystują ją rwkomo Po to, aiby przekiradai~
się do miMZk.ań sbudentów,
Sprawę załatwiono rad;yKa.Jnie,
zg&lnie z dewIBą: „pr.ey pustym

chce".

żolą<llk!u i

żyć

się

nli.e

Nowa forma prowadlzeru!a
st.ołówek wyłoni na pewno wie
le nieprzew:i.dziam;yc:h d'Otyoh1tlqpotów. Już zaiwczasu
należy je przewidrz.ieć i
bieo iCih pO'W.stawanru,

ozas

ze str. poprzedniej)
- Wiadomo, że i>a.n profesOł'
ma powainy dorobek na.uko-

(Dolkończenie

krzyk: „Na poiznoc, mc>rderca!". Okazało się, iż wykładowca farmakologii A.M.
pr1>f. Leyko tak zareagował
na receptę wypisaną przez
student,-.' Podobno „lekiem"
sporządzonym
według
niej
można by z powodzeniem
1>truó konia.

Klub młodej inteligencji

późni<ej wciągnęło
się bezbr0<!]ni1e po

O""'

Było to parę
lat temu.
Profesor Politechniki Łódz
kiej dr n. t. Ja.n Buchh1>It.z
„ob lal"
jedneg1> dnia wy,jątkowo dufo
studentów.
Zaniepokojony
aktyw zetempowski zwrócił
się więc
d1> pr1>fes1>ra z
a.p eiem, że przecież tak nie
można, że P1>lska p1>trzeb•1je
inżynierów itp.
Następnego dnia do gabinetu wykładawcy wezwani zostali wszyscy „oblani".
Prof. Buchholtz bez słowa
wpisał do indeksu każdemu
z nich piątkę, po czym powiedział: „Teraa: więo P1>l·
ska będzie miała dobrych
inżynierów. D1> widzenia pa-

Nasze opowiadanie

Ra,nkiem tego dni1a zr·ozwmiał w
co się z nim dzfało w ostatnim
czasi,e. Ni'e poszedł do pracy. Le.żał
w łóżlm i na nowo odikrywał swoje
mieszikanie: dawniej bo·wiem wychodził zawsze przed świtem. Zauważył, że pościel nie była świeża. Do.;
st.rziegł jej zapach i rozszyfrował go.
Okazało się, że nie był to wcale ·zapach rodzinnego domu le·cz tylllro
brudnej pościeli. Rzucił okiem na
okno i odkrył posiz.arpa1t1ą pajęczynę
firanki. Po prostu mtodość minęła pomyślał i wzdrygnął się, zdziwiony
objawie,ni€m. Ale ni,e .ćhciało mu się
wstawać z łóżka.
Wyobraził sobie,
jak uśmiecha się pi«~&zcz.otliwie do
swojego dziecka - trzymiesięcznego
pucołowatego niemowlęcia bez żad
nego wyrazu, i wzdrygnął się jeszcze
raz.
Właściwie wszystko uświadomilem
sobie już wczoraj - pomyślał. Zaczął sobie mozolnie przypominać wypadki poprzedniego dn.ia. Przyp,adkowo spotkał kolegę ze studiów.
Tamhen mi.ał chwilę cz,a<Su. Usiedli
w kawiarni. Musi.ał mu przypomnieć, jaki wydział studi,ował, bo kolega nie pamiętał - z1nali się w z.ą.
sadz.ie z wojska. Skońcizylem chemię,
ale byłem po trosze huma·nistą, zresz
tą szybko to z.arzuciłem
- mówił.
Teraz tylko jaikieś frasz1ki, ot oże111iłem się, mam już dwoje. Zastanawi1am s·ię, gdZ'i·e jest sens życia?
Kolega
uśmi,echał
si~
przez
mgłę
dymu z pa,pierns·a. Spieszył
s·ię,
mi.a,ł
rza chw,ilę cieikawe spobkaini!e w kultuxalnym gro1ru: e.
Na pewn10 będą ()lffiawiać coś imrtJeiresująoego
stwierdził
w duchu.
Chci1ałby iść 1t1aizieim z k>o 1legą, aw

teatru studenckiego

Dla kogo? - Dla Osiedla
studencki.ego w Arturówku! •• Pslr!łl
Dlaczego?
B1> od n
-re
zmierzchu do g()łlz. 23 ża1·ówlti w niektórych p1>kojach ledwie się żarzą. Nauka w ta.kich warunkach jest
nierr.ożliwa, a sesja egzaminacyjna trwa. Studenci dużo t>:r.yl ają, c1> nie wych1>dzi
na korzyść ich oczom.
Do tej pory nikt się tym
nie w,;.nteresował, a moż- TEKST:
liw1tść naprawienia teg1> sta
J. Słowikowski
nu oświetlenia chyba istnieje, ty1n ba.r dziej, że w nie- MELODIA:
których pokojach światl1>
amerykańska
jest dobre.
Prosimy
władze
WSE,
które są g1>spodarzami stu- SPIEWA'
denckiego Arturówlta, o za;Ewa Nagórska
jęcii.e się tą sprawą. Szkoąa studenckich oczu!
Siem.

Colt

lega Buj.acz, który obecnie
prowad.zi Międzyuc;>;elnfany
Dyskusyjny Klub Filmowy
zap.r.oponował
wszystkim
przerwani'e pokaizu i pójście
do domu, uważ;ając, że nie
ma co oglądać. Sytuaicja
o tyle przykra, że powie-~
dział to człowiek, który usta
la program paka.z.u, od którego zależy, jaki film bę
dzie wyświetlany. On przede wszystkim powinien być
przekonany o kionieczności
preze.n towania takich właś
nie
filmów
uczestnitkom
Klubu. Tymczasem, otraymawszy z sali od.powiedź
przeczącą
wpadł
na inny,
niemniej ta.Jtlowny pomysł.

pełni,

·Z programu

za.ixrl

1. Brysa1
,niektóre dane z mat. RO ZSiP)

wy, ••

.„Nie mówmy ,,pOw.amy"

-

pr.7lel'ywa mój rorzrnówoa.. -

Praca

hl&!JOlryi]tów

1i.,!eraituey

pracą żrnudln.ą,
inJi.e oblioroną na efekt. Jeszx::z.e w czasie okupacji ro~lem pisa-

jest

nie monogra:Lid. pt. „Sprawa.
chtO):JL<'Jl-.a. w powieści polskiiej
1764-1863, ale rękopisy i materiały spłonęły w powlSltaniu.
Po woj11Jie odtworzyłem ją w
części i to była właśnie moja
praca doktonska. W owym CT.a
sie róWI1J0!eg1e: pi.salem m<l'!logr.a:fię. pracowałem w Wydzia
le Lit&atury Piękmiej „Czytelni.ka" oo urnwensytecti.e Łódizkli.m, ~ redalrej>i „Wsi", a także pr,zez pewJen <..-z.as w Wyż
IS<Zlej S7Jlrole Gooipoclamtwa Wiej
skiego i w Lód:zlk:im Towarzystwie Naukowym. Z tym ootat
!Il.im utrzymuję żywy lrorut:akt
00 dziś. W1S1PóŁprooowałem tak
że z Instytutem Badań Literaolciah. Ostatnio zaś 00 czasu
d'<> czasu, piisyWialem w „K:t-onioe" „ W'.iele crzalS'll. poob.łama
mi diziiałal:ność w „Plracaoh PoI<l'llii~", kltórych jesi!em
naczelnym red:ak.toirem.
- Jednym słowem, brał 11'3.Il
profesor llZYllillY uddał w budowia.niu, albo m,~rz;ej, odbudo-

wy~niu życia na.uirowe&'Q t.o-

!hi?

- To zbyt mocno pow;iedzia
ne - mówi profesor z uśmie
chem. - WtEdiy właśnllA:! zają
lęn się S'ZJCZlególaide lliterat.m-ą
XVIII wti.eku. W lil49 r. w
zW!iązku z wyda111Jiem pracy pt.
„Sprawa ohl'°iPSkia w romarusri.e

sta~a;wQWsk:im"

otrzymal:em

sora. Initereoowala mnie kwest.:ia =a.oopdśmiennictwa literackiego i tym zagadnie.n.iem

właśnie się zajmuję. W tym
ukońazyłem pmcę mono-graficzną o „Tygod;nilku
Wileńskim", pra.gnę zaś ukońozyć
monogll'a.tię o „Wiadomośaiac:h

roku

Brukowych" oraz tom studiów
czasiopiśmieruruiabwie, 11teratu
!r.2le i kulturze pde!"Wl'l,z;ej ćwier
ci XIX wieku n.a terenie Wilna. Mam również n.a wansrzrta0

oi.e rękopiśmienny roman<S v.ry
:prziedJmj ący pie'1'Wl5lzy znany
romaI11S Ki!'asińskiego, tj. „Mikołaja

Doświ.adczzyń.sikiego

Przyipadlki".
-

się

Nasi czytelnfoy chcieliby
crreg-05 o dzia.-

dowiedzieć

peda.g-0g"icznej pa.na
profesor.a.
- Specjalnie leży mi na 5iett'
Jalności

cu Sj)lrawa

Koła

Po1()1Jl!istów, a

poza tym, cóż? Praca pedagogio2l!la na wy:żJS.zej uc.zie1ru
jest nie00 ograi!lliczona i nie-

wiele d:a
całej

w

się tu ooz;iałać.
dlzfalal.ności pe<la&tarnł,em się ruie zniie

swojej

gogicznej
chęc.ać

.stud<entów do hist.orii

literatury -

Chaiałbym

tym, o czym

końmy

pir-Oifesor,

n.a.pisać o
profesor n~e poktórzy go znają,

jed111ak

wiedziial: Ci,
którzy
pod je.go kiie.rurukiiem
ukoń~li
stuidti.a, wiedzą, że

byl zaw151ze przyjacielem mło
d!zJi.dy, ż.e nigdy nie srozędzil
cz.a.su aby J>O'ITI.ÓC, poradzić,
wsk.a.ziać. I dlla.tegio piraca pro-

feoora nad roz.woj-em Koła :po...
lonisitów
jest tyliko małym
1ragll1€'11tem tej pracy pedagojaką prowad!zil wśród
mlod!.iiieży, Jej wyniki, to lu-

giC1.i!lej,

d?Jie, którzy

!różnych

kultury.

już

działają

'

w

d7Ji.edziiinach nauki i

:nominację na zastęipcę profeRozmawtial J. POTĘGA
~~~~~--~------~--~~~------------------------~--

G~UD~AMUS *)
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Kl\7.IMIS~7.A ~OZOLE'W.SKIE(,0

'

STUDENCf
PESYN f~CI
ŻYJĄ TYLKO DLAT~&O
i:!: !.2.KOOAIM
STRAW: S!YP!:NDIUM
NiGOY SI~ Nre NYJĄ.
GO NIGYPcico.

OPTYMlŚCl

PR.7YZNAĆ, NALE~V i'.!: OPTYMIZM IGfł·

BYWA C..'ZASA~U NIC:.1YM NIE:UZASADNIONV
~

rnK

PO OŁlJ'11EJ OVSKUSJI ZSOl3Ą- 2'MIENltEM J:ORMI; GO lill .Slf "Pó0013A •

Avroit.

mPRAcowNICY POSZUKIWANI 111

LOKALE

STARSZEGO instruktora księgowości (pożą
dane wyższe WY'.ksmakenie ekonomie.me o
kierunku przemy.słowym) orarz dwóch księ
gowych rewidentów o WY'.S·ciklich kwalifikacjach za-trudni Centralny Zarząd Przemysłu
Włókien Łykowych Łódź, ul. Sienkiewicza 9.
Podania wraz rz żyolo•rysem należy skłiadać
w wydziale !kadr.
742-K

DWA POkoje. kuchnia,
WErn11id.a o&21k.lona. balkon ziei.ektryfilcowane na
pietr:oo - Gxiotmki przy
stacji zam:eme na ieden
ltto d'wa pa.im1e z kud1nią. wv.srodv 1-II pięt1:0
w Loidizi. Tel. 265--05 godzina 8-14
2014
MIESZKANIE 3 ooko.ie
kuchllli.a. z W'Yll'od.ami.
telefon. w Zielone:i Gór.z,e zamienię na P·odobne w Lodzi. Wiadi:imość
Lódź,
UJ!. Zer<...m.%.;ego
8 m. 12 KOISIS>l•"J\·::;.ka
SAMODZIEh"VYpokói.
kuchnli1a, lazien'k.a (oentrum) parter zamienię
na <lwa P·~c{Qo}e kud1nia.
wyg"Ody d1() d1rugie.g o P'ie
tra. Naichet.niei w blokach. Of€.rity i:>isemne
„21124" Biuro 0glosZ2ń.
Piotrkowska 98
2124
PÓKOJ z-Jru~hn.ią zamie
nię na dwa uo.i·e<lyńcze

I

KIEROWNIKA maga.zynu i zastępcę pois•zukują duże zakład(}' włókiennicze. Wymagane
pełne kw.alifik:acje zawcdowe, długi staż pracy na podobnych starnowtslkach, z:naijomość
barwmików, chem'1kalii, a.rtyilmłów teclhniicz.nych, włókienniczych, żeJ.azmY'ch i innych.
Oferty z podaniem i życibrysem p~·os:;my s·ldadać do Biura Ogłcszeń i Reklam w Łodzi, ul.
Piotrkowska 96 pod „792"
792-K
PRACOWNIKÓW do służby d~zoru, robotników m.a.gazynowych, konwojentów zatrudnią natychmiast Z. P. Dziewiarskiego im.
Pawła Findera w Łodzi, ul. Łukasińskiego 4.
Zgłosz,eni.a przyjmuje dzia~ !kadr w god:z.i.m1c:h
od 8 do 16.
804-K

PRODUKUJE

WV-ł:ĄCZNIE

RSP INJRODRUK WARSZAWA
PIĘ.l<NA44 TEL.

TKACZY na krosna angielskie, prządki na
wrzec!1anmd1ce, poma.gaczkl, braka.rzy, zgrzeblaczki, przykręcaczy, uczniów na prz.ędzal
nię i tkalnię powyżej lat 16 oraz robotników
na szarparnię i nie wykwa.Iifikowanych zatrudnią cd zaraz Zakłady Przemysłu Bawełniane
go Im. F. Dziereyńskiego w Łodzi. Zgłoszenia
osobiste przy.i111uie dział r•ersonalny ~ Łódź,
ul. PiotrkowS1ka 293-295.
775-K

mi€~Zkanfa .

8•55·26

TKACZY, prządki na maszyny obrąciikowe,
wrzecienlarld i pomagaczki na przędzalnię,;...--------------------~--------·
przewHaczki, uczennice :na tkaln!ę i przędzal
SAMi0CH0D
oooibowy
nię, mistrzów wykwalifikowamych n.a tkalnię
marki „Chevrolet Flee-tzatrudnia Zakłady Przemysłu Bawełnianego
m<i.siter" w bardzo doim. St. Kunickiego w Łodzi, ul. Żeromskie
brym &tanie spriz:edamy.
go 133. Zgłoszenia przyjmuie dział personalSamcH!'hó1d
moiżn.a oglanaprawia
i!l!:ić Ló•d.ź. UL Wólc:zań
ny w godz. od 7.30 do 15.30.
751-K
sJca
57
od
gio,d'z.
8 oo 16
Spółdz
CEGLi: -i Tlll1ń.e materiały
WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 129,
budlowfane d•o1E1tareza n,a
tychim:iaM 0ir.az Pl!'ZYimu
tel. 831-10.
Je 2am.ówie1rn'.a n.a okr•eśl<Jn•e t-erminiv Skład Ma
SPOŁDZIELNIA PRACY „SUROWIEC"
t.€.rialów Bu<l<lwl.anych i
Ooalowych Łó:dź. Jul.iaw Łodzi, ul. Piotrkowska 78 ogłasza.
nów ul. Ja.na 6
21()3

PALllKliREDUKTORY
elnia Pracy „M I K R 0"

PRZETARG
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

m

OGŁOSZENIA

51Przeda.ż

samochodu osobowego mar!ki
„Mercedes" w cenie wywoławcze.i 63.000 zł.
I-r:z.et.a;·g odibędzie się w r1ierwszym termime
w dniu 25 lutego 1958 roku o godzinie ~O w
Łodza przy ul. Rewolucji 1905 r0tku nr 43a,
w drugim terminie dnia 12 marca 1958 rnku
i w t: 21ecim terml!l11ie dnia 27 ma1rca 19G8 rolrn
w tym samym miejscu i w tym s.a·ny:n ensie. Przetarg przeprowadzony zost.a·n ie w •.rybie oJtreślonym ZJarząd:z,eniem miniis•tra komunikacji 7: <linia 8 maja 1957 r. w sprawie ipostę
powama ze 7Jbędnyrni pojazdami samochodowymi.
PRZETARG OGRANICZONY Il

n:a sprzedaż dwóch samochodów c•;ężarowych
mairk! „Morris Comercial" i „Opel - Blitz".
Prz,~targ odbędzie siię dnia 25 ~u·tego 1958 roiku o godz. 11 w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905
re.ku nr 48a. W fa·zec1im terminie dnia 12 marca 1958 roku w tym miejscu i o tej samej godzinie.
PRZETARG NIEOGRANICZONY Il
na jedną rolwagę jednokonną . Przetarg odobę
d;>;ie się dnia 15 lute.go 1958 roiku o godzinie
12 w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. rnr 48a.
W trzecim terminie dnia 22 lutego 1958 roiku
w tym samym miejs•cu 1 o tej samej i;z:odzinie.
815-K

PRZETARG
Łódzka

Fabryka Wyrobów Gumowych
Łódź, ul. Wólczańska 223
OGŁASZA

na wylkon:anie

PRZETARG

foi1m do obca.s·ó~, wy.krojnilków

J;>od tłocz;enie, roboty malarslk.1e.
Oferty

S•kładać

kładu.

zalakowane z' n.aipi~em „Przetarg"
lub przesyłać pocztą na adres za_

KUPNO

DROBNE

Ili

MOTOCYKL

JI

LlOWlnia) telef(l'n 517-67
BUDZIKI &ta·r e i zegar
ki naręCiZ.ne u.szikodzone.
nawet niekompletne kupie. Zgieraka 93a-12 .Ju
li11nów
2212

2Hil

PIA:NINO kr;zyfowe w
dJ()br:v:n'J. stanie do ssp.rz,e
DLUGIE
.starnmodne
dania. Wiadooność Wólgonsel;y sznuro•wane na
cizań1!:>lra 4 m. 9 od gcdz.
fi~,zbinach ZJa•k:u,pi Pa1'l16-18
2342
stwowy Teatr Nowy w
GABINET
lukisu&c>wY
Ł-Odzi - 'ZachG<lnia 93. ~~ rz,eźbiony
dąb .sipr.zedam
tel. 343-83
2508 g
Tuwjma 6 m. 6 2487 G
NOWĄ ma.szyne do .szy
cia (uniwensalna) mar!ki
wać na adres VI D<Jm
„Veritas" i futro braStudeTueki. Łódź. żerom .. MEDOSAN" 51))1!1Zleda- =we
barany sprzed.am.
„Jde>(o 137. ood ..P. S." ie artykuły i ur.zad!llenia Jer21e.E!o
11-5
2403
lek.-den.ty.<;tyMOTOCYRL
„Jawa" JekarSkie,
SAMOCHOD
„Citroen"
c
Z!lle.
s.za
f
ki
,
stloi1iki
,
„AVI"<>". „Junak" lub ~~tJu
wiertarki. reflekforv. fo BJX7ll"dam. Narutowicza
ter - kupie. wz,glednie tele
od 00.az.
ibd . Zi€'lona 25a. te- B. tel. 356-95
oczekuję inlllvch propo2463 g
lefon
394-48
2126 13-18
zycji'. 01'.frlv pi.s2m.n;e
MA.SZYNĘ
TAKSOMIERZ
damisika li(a„Argo"
211:lasz.ać Biuro 0g1oszen.
Piot!"kow.sb 96 p0d - &pr.vedam. Ul. Pabdanric- binetową ..Sinirer" :01Pnze
dam pilnie. W·ieckow„2244"
2244 g ka 96. Lisiewicz
ski-eap 12-4, orawn <>ficyna
2577 I!
OBCASY „szoill~" n.aillJOIWsrz,e fasony - dosri:ar
cza wvtwórnia Kraków.
ruebomośei
Boh. Staline;radu 27. Ka
ziim.ierz KoZJdeba 722 k
Komornik Sądu Powiatowego w Zduńs1kiej TAPCZANY. amerykanWoli Ignacy Ja;kowic1ki, mający kancelarię '!' ki. mat€raoe i krzesła Zduńsik.iej Woli, ul. Łaska 13 na podstaw~e sprze<laie na raty i za
go1ówke. Robot.a gwaran
art. 608 k.p.c. podaje do publiczmej wiadomo- towana.
Zakl:łd TaoioPr
ści że dnia 13 lutego 1958 ro'ku o godzinie 10 ski ul. Narutowicza 22
1747
w~ wsi RembiesQde, powiatu sie1radzk.iego od- (w podwórzu)
„Citro~m
będzie się pierwsz,a licytacja ruchomofoi skła SAMOoHOD
dających się z szafy demneij o 37drzwia1ch, to- BL 11" oo kapii•talnym
remoncie. c<;otan idealny
alety ciiemnej, krede:nsu kuc'hennego la1kiel"O- sprz,ednm.
Poznań. 1.Plewa.nego, wo•zu ogumio111ego, krowy b!.ałei lat 9, fun 634--00
2271 g
015zacowanych na łączną sumę zł 17.8?0.' na- FR~EZARKĘ 1poziomą leżących do Stefana Kęsialka. Ruchomoscr mo- 2JW'Yk}ą SOI"Z€d.amv. Ofer
i.na oglądać w dniu licytacji w mie.is•cu i cza- tv PlS•emn<" .. 2037" Biur,., OE!loozień. Piotl'kowsie wyżej ozna.rzonym.
ska 96
2037 ~
818-K
Komomiik (-) I. JAKOWICKI.

~~~~~?~~;~a ~1~~

SPRZEDAZ.

Obwieszezenie
o rieytaeii

l

PRZETARG

Wiadomość

Krucza 6 m. 9
KOMFOIRTOWY P'Qlkój
z kuichruią w bl•Olkacb zia
m.i-enie na więlrnze rn:ie
~7-kanne. Of·e:rty P•'·o•emne
.. 2090" Biuro Og!oozeń.
Piotrkowska 96
2090
.MALŻEŃSTWO poszukuje pi1ruie ookoiu na
diwa la1ta. Warun,kli d1()
omówien•ia. Ofertcv pi.s.em1ne „2106" Biuro 0głosreń PlotrllwWL<ilrn _ 96
DWA i;cilroi·e z kuch'lllia
z wygodami w Kielcach
za mienie illtJ. ood.obn.e
lub IDl!liei.'>Zie mlies.zkanie w Łodzii. Informaci.ie
Lódź. te·lefo1n 354-75
LOKAL na pr2ledmieś
ciu Lodrz.i. UIDrawnienia
oraz urządzenie zak!adlu
?:lusaris.foiel!o 'PQ•<o:iad.am.
PlocS.ruiku.ie WISPÓlnika z
J<<J<tówką dio prcdiu'lreiW.
Oferty p-;,~•El1TU1•2 „2048"
Bi·uro OP.'ło~eń. Pi{]~r
koW\Ska 95
W48 g

PRAGA
n:a

i

zmarłego

RYSZARDA SYREWICZA
byłego
Złnmu

pra-0ownika Oddziału Przerobu
Łodzi Rej. Zbiornica Złomu
Warszawa.,

w

w którym straciliśmy wieloletniego
pracownika i dobrego kolegę składają,
KIEROWNICTWO ODDZIAŁU PRZEROBU ZŁOMU ŁODZ REJONOWA
ZBIORNICA ZŁOMU WARSZAWA,
PODST. ORGAN. PART. I RADA

I

ZAKŁADOWA.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski i uczennice XII Szkoły Ogólnokształcą.cej i Licealne.i w Ło
dzi, ul. Namtowicza 58 - z głębokim
bólem za.v11fadamiają o nagłym zgonie
na. posterunku

ini.

BOLESŁAWA

KOWALSKIEGO

I

profesora fizyki,
prawdziwego przyjaciela młodzieży, do.
brego pedagaga, serdecznego kolegi i
zacnego Człowieka.

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim proyjaa'.o•lOiill, kolegom,
krewnym i zna.,jt>mym, którzy oddali
ostatnią posługę naszemu ulrochanemu
mężowi i tatusiowi

S. t P.

Mieczysławowi Szydłowskiemu
a w

szczególności członlmm
mieślniczej oraz kolegom z

.

~rnuc:ia. W'iad•omość

ZONA, CÓRKA 1 SYN.

Pabianice Kono;mickiei
43 m. 1
2!!>47 g
NAWl.TAOZA silników
elektrycmycb. wyl!JwaUfi
kowanego 'Przv.ime. Lódź
Wigury 22 iruż. KrzyfanD'W\;'lki. 'telefon 371-1'5
INŻYNIER POl!'IZ.Ulkuie PO
mocy domowe;. Uniwersyte.c:ka 26. m. 49
2D65
POMOC dorn~ą--m:zy;:
mierny. Warunki d•e>bre.
Wiad'°mość Próchnik-'! 10

DZWOJll PIĘC RAZY
PIĘO ft.el. 555-55) PrvPomoc Lekarzy
przyśle
Ci n.atvchmiaist
odp0wiedniego soecialil>tę. Czynna cała dobe
KSIEŻOM ze Zg'.ierza __,
Dr- BORF..ÓKI-c;horoby Oro!'kowa. Mil:c.ii Obvwatel1skiei.
Polskiemu
k'()lbieoe. Trau.gutta !l. m.
6. Tel. 217-41
2561 I! Radiu, Redakcii „Dziennika
Lódz:kie,go".
a
Dr Jadwiga. ANFORO- przede WL"'ZYStkim MO z
U dC·ZOrc'Y
22-05 g WICZ E•kórne, w-enervez Pl. Wolności
za zaooiene. kobiece. 15.30-19. kowancie sie A. Ja.slk.'llll.ul. Próc-hnika 8
2359 g skim - skład.a p;ldzięko
Dr WOYNO .sio.eoiali.~fa wanie Irena Jasku'lska
__
. skórne. wenerycz.ne. za- -=-Pr~~ysze<W\śki~
- - - - - - - - - burzenia pkri<J<Wle.
No- UWAGA! 301-23 to teDr REICHER SPoe<:iali.- wotki 7, front. 11-13. lefon Pogotowia Radiowe
2556 g go „Promień". które na
sta - weneryezne, skór- 17-19
ne. płciowe (zaburzenia)
prawi u ciebie radio8-9. 16-19. Piotrkowodbiornik - t.eloewiz,o~
ska 14
1810
PARYŻANKA - artyPIF;C TROJEK - ozvn:
styczna C€rownia na1Pra
ne calą dobę. Tel. 3:ł3-33
w:ia gard-erobe bez ślaZyg- du. Wieckowiskiego 6-~
Wizyty domc>we lekarzy CZUBAKOWSKI
spec;,ialistów
2595 g munt. zam. Piątek. ziru- tel. 251-78
bil urnowe zawarta oo- =~=--=-----,-
ZD.TĘCIA renti:;enowSk:ie między Irma Fiszeroiwa SKORY futrzane garbuzebów wykonuie special a Oziuba'lmwi<ikim. Zv.1<- je. farh'llie. strzy.1<e. unie rentgien dentv.stvcz- muIJJt€m z d111fa 26 czerw szlachetniam z P<>lvny Piotrkowska 121
ca 1938 roku kupn.a oo- skiem w szybkim termi
Dr MARKIEWICZ soe- łowy dzialki nr f63 n.a nie, Garbarniom. które
cial i.sta chorób
skór- Marv<Jinie III _ Rado- nie maia masizyn wvnych, weneryczn"ch. mo gosz,cz oraz !>Oikwitowa- kończ.alnticzyoh
=.Jaczoplclowych. Piotrkow- p.ie na 550 złotych
c:hetniam z duża zniżka,
Przesvlkl PTZVimuie i
ska 1-09--6
2197
KULESZA
Ka.7.lmierz wYSYlam P<>CZta. Zve:- EI:-EKTROKARDIO-- zam.
Lódź. ul. Żerom- fryd KopaczeW\Slk.i. Slu1>
GRAF - zdjęcia iserca skiego 137 zguibn iIJdeks ca. ul. Warszawska 32
(pełna
taśma)
Piotr· .01tudencki nr 8768. Zna- (woi. 002ltlańskie)
koWS1ka 157, front I pię laz,ca pro.srony i,o,•t o ZESPOL Tiumaozy Przy
tro. 17-19
2249 zwrot
2061 g siei;ilvoh Lódź. PimrPie- kowska 49. tel. 305--02.
Dr BIBERGAL snec.!ali UNIEWAŻNIAM
sta chorób wenerycz- czątke o brzmijen•iu .. Za TiumacZJen:ia uwierzytelnych. skónwch 16-18 kład K.rawi<>d'.ti Leoka- n;!'l„ie dokumentów. prze
Piotrkowska ·134
dia
Drożdżewisika. Du- kładrr techniczne. nauko
bo's 44a"
2057 g 1we. iezyków obcych

I

lfKARSKlf

Dnfo.rmacji w sprawie prz;e~1ngu u~zi~la gt
Za.kład Sieci Elektrycznych Łódź-Miasto
,mechanik. W pr1..etargu wyżeJ wym1en;onym
ul. Tuwima 58, tel. 321-47
rnogą brać udzi:ał przedsiębiorstwa panstwozakupią
we, sipółdziekze i prywatne.
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
od
przedisiiębioT&tw pa11stwowych, spół
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego na !\przed.aż samnchodów:
dzielczych lub osób prywatnych
1958 roilrn.
785-K 1. Autobus m-ki „Guy" typ ANT na 12
2
Sopockie Za.kłady Przemysłu Terenowego
osób z ceną wywoławczą 22.500 zł.
Sopot, ul. 20 Pa.ździernika 834.
2. Samochód cleżarowy m-ki „Chevrolet"
W rachubę wchodzi ewentualna wymia.
typ C60L ład: 3 t. z ceną wywoławczą
na p•o-siada.nych nowych ma.szyn
21.0IJ!l z!.
1. PRAWORAMIENNYCH
Claes Klasa 214-7 szt. 2
na zdemontowanie dwóc:h prz,ędzairek w611ko- 3. Samochód ciężarowy m-ki „Dodge" typ
2. PROTOS - maszyna okrętkowa szewD60LD ład. 4 t. z ceną wywoławczą
Wych i jednego zesr-ołu trzy_z,g.rzeblall'kowego
1
ska („kanciarka" w.alizikowa).
21.000 zł.
Ol'<:z ustawienie wyżej wymienionych maszyn
w in1nyun pomies:ziczeniu z jednoczesnym re- 4. Sa,mnchód ciężarowy m.ki „Z.I.S." typ 5
la~. 3 t. z ceną wywoławczą 21.000 zł.
n1ontem bieżącym i oddan~em do produkcji.
Brzetarg odbędzie się dnia 25 lute,go 1958 r.
. W przetargu moga, wviąć udział przedsię
b1c·rs1wa uspolec.2Jn1i·one oraz osoby prywatne. o giodz. 10 pr•zy ul. Tuwima 56 lII p. (w siailii
wykbadowej). Samochody są die> oibe:irzenia na
Bliższych in.formacji udziela
terenie t.ransipo.rtu Z . S.E.Ł.-1\-1 ul. Kilińs!kiego
ZARZĄD SPÓLDZIELNI „SPLOT"
nr 72 od godz. 7 do 15. Biorący ud:zi.ał w priieUnieważnia się dowód rejestracyjny saw Łodzi, ul. Gdańska. nr 46
targu winni złożyć:
C<l godziny 8 do 10. Otwa•rcie ikop.ert odlbędz.ie a) W sekreta:dade zaikładu prziy oferc.ie pimochodu marki „CHAUSSON"- nr reje~~ę dni1a 15 lu·tego 1958 rciku o godz. 10 w losemną zgadę 111a warunki prze.targu oraz
kalu 5'póldzielni.
d::;1kumenty c.kreślone w Monitorze Po!Eikim
stracyjny B. 26-339, który zaginął w dniu
nr 56 z 1957 r.
Zarząd spóld7Jie!ni zast,rziega sobie wyooll'
~ferenta oraz unieważnieni·e przetargu nie po- b) W klasie z21kJadu od godz. 11 do 14 wa12 listopada. 1957 roku.
aJąc powcx:lów.
786-K
dium w wysok-0śd 10 proc. ceny wywoław
8 16-K
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ZARZĄD.
czej na:J~óź.niej do d:nia 24 lU1tege> 1958 r.

ROZME

watna

J

I

ZGUBY

p R ZETARG

3 lfo 7 sztuk maszyn praworamiennych klasy 17-2 do galanterii
sk6rzanej i z tworzyw sztucznych

Państwowe Przedsiębiorstwo Handlowe

„KONSUMY"
w ł.iodzl, ul. Piotrkowska 101,
tel. 361-91, 215-80

+

OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż s:amochocl'll furgorn~.1 mao:iki „Siko.
da" 1200 za cenę ·wywoła\vczą zł 36.000 i samochodu oiężarowego mar'ki „Dodge" typ
T-llOL 3-tonowy za cenę wywoławczą 70.000

P R Z E T A R G

,

I.

Izby Rzesekcji motorowej Ł.K.S. za okazanie serca, współ
czucia. 1 ofiarne.j pomocy sldadają najserdeczniejsze podziękowanie

OHALUJ'INICZO przvi.. Iż 49" i mę
pra•C'e do 'Orzewija-

akooo•e{)l!l ruowy 120 baisów. 16 re.g-i~itrów 1S1Prze
dam. Łódź. ul. Hl Stycz-

MASZYNĘ de> &ZY•C':a re
luiwioz,etl~ ku!:)ie. Z.gloc5Z.2nia Drewnowis.ka 5 (Ko- !.11~-=-.!_5

Wyrazy głębokiego wsp6łcizucla
ŻONIE i RODZINIE

złotych.

Przetarg illJa sprzedaż odbędzie się 24 lute·
go 1958 ;roku o god:zinie 10 samochodu „Skoda-Fumgon" i 25 lutego 1958 roku o godzinie
10 samochodu „D<Jdtge" w garażu przy ul. Zami::nhofa 2ti.
Przezn<\{'ZOne do r;rzetargu pojazdy można
oglądać od 15 do 22 lutego 1958 r. w godz.
nri 10 do 14 po uprzednim zgłoszeniu się w

Unieważnienie

biuTZe trall1Slportu przy ul. Zamerth.ofa nr 25
tel. 365-80.

Przetargi odbędą się w tirybie cikreślonym
w zarz. min. komun;1k:acji z d1n1'a 8 maja 1957
roku (Monitor Polski nr 56 z 1957 roiku poz.
353 § 9).
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywo.
hwczej nal-eży wpłacać do dtnia 20 lutege> br.
do kmsy
Sl<:iej
101. przedsiębio1r.s•twa przy ul. Piotr'kow814-K

I

DZU:NNIK ŁODZKI nr 35 U49Q)

f

Sport

e

Sport .~fport

O Sp""o~r-•~•~-s~,p~o~r-•_•:.::,.._~s......::~-p;......o_r_•~•;;..,·~S_p:::....~

.-śport

O ~nor•

8 Sport

. łk a
Ta gorz ka p1gu
. Wtelegraficznym=
. .I am b•t
-M ą drze, Sk Ut eczn1e
skrócie
I nte
grali łodzianie na Torkacie :~t"'~islidJ~~~~~~~ ~
arszaWISiką Polonią
~~~~i.
10 5
ŁKS - FORT UNA-------•I
1

1

Fortuna (Wyry) - LKS 5:10 (2:4, 1:4, 2:2). Bramki
stmelili dla zwycięzców: Filipiak 4, Banno•wskli 3, Chcd·a
kowsllli, S'llkup i Kow.alewica; P'O 1, dl.a pOlkonanyeh Wygra.tek i Pustelnik po 2, Ludwik 1.
Publiczn-0ść ka
to-wiaka spodzie -

- -

:::n:r ~~~'I:

nawet przewagi Fortuny. Tym
czas.em LKS wv
jechał na Jód
nie tylko z silwolą
ną
ci~i!lwa

zwy-

ale i
z doskonale opracowanym plaO t)'"m nem taktycznym. Od początku
LOS ANGELES.
jak zacięty przebieg miał poje meczu do końca łodziande lliezawodiO<Wców z „Cyrku przerwanie atakowali wybijając
dyn-e-k
Kramera" Gonz.alt'e.a i Hooda gospodarzy z koTuooi:>tu. Chodaświadczy ·wynik drugiego set~ kowski świetnie kierował grą
na tyłach, a wyją.tkowo U!S!OOtSO
24:22. Zwycięży! Gonzale.<1.
Hokeiści biony Filipiak W)"kańczał skuNORYMBERGA. IZSRR od1nieśli szóste zwycię- tecznie większooć akcji. W tym
&two w tournec po NRF. Kom- stani-e rz.eczy Fortuna, przyiparbinowany ze,."J)Ól norynl!berski ta do muru, wypad1a grubo poInna
mmliwości.
niżej s1Nych
poko na .Ji ond 14:4.
. W A TI.SZAWA - S;koneck:i, Li- rzecz, że jej gracze d!obrz.e mucis, Rct;dz10 , P1'.ltek i JP,dr7.ejew- sieli czuć w kościach roz,eg:ra.ny
ska luo Da ndowna wy.~.tąp : ą w poiprzedniego dnia zaż,a rty pohal{)l\,\rym me::::zu z F ra!łcją (28 jedynek z Baildo nem C5:5).
bm. - 2 marca w Wa t\<".zawi<=). ( Na 4 minuty prz,ed końc-em

powinna wyleczyć polskie narciarstwo

p

o1ski Związek Narciamki, a 30 lat pisze się na ten temat,
razek; z warszawską Gwardią
co boleśn:ejsze op!nia pu- lecz PZN, z uporem godnym
i z_ w.
spotkania LKS - Fo!funa OObliczna musi polknąć jeszcze lepszej sprawy, lansuje wyjazszło do chuligańskich wybry~!nm Frank na „Ot>l~- jedną go·:·zką plgulik:ę, Tym ra- dy reprezentacji na wszystkie
ków zacietrzewionych kibiców •
I
wyrskich. N.a lód posypały się K'.l'Pl 1 ll;~ 1 e wygraJ, podczas eli- zem jedna/.~ p'gulka pow1nna ważne zawody za granicą.
do . samochod•o"1ryc~ uleczyć nasze narc'.arstwo. Przy wszystko to za cenne dewizy.
butelki i sędzia p17..erwal me.cz. m~nac.1 1
zwrócić
lepiej
n:e
Czy
Wznowiono go dopiero wów- raidowy(}h ~stl"J)ostw . Połski, najmniej w tym sens:e, że ani
czas, gdy trY'1Yun1y zootaly opróż probę .s-LYb.kosci w klasie VIII. trenerzy, ani inni mdzimi rze-1· bac=iej.szą uwagę n.a rozwój
niom~. w końcowych minllltach e I-l:gowi kosz.;rkarze LK_S , czoznawcy narc:arscy nie potra- kOIIll..1l:ure~ji typu nocweslkiego,
<Poznan) fią już nam wmówić. że uol.ska dla uprawiania których mamy,
w~g.rah z Ohrnp1 ą
nie padła już ±adna bramka.
Oceniająic formę za<lemO'ruStro 5 5 ..46 a. przegrali z AZS (To- c.zotówka to potęga w ko;'J!ku- bądź ro bądź znak:omite warUI>7
J. N.
ki terenowe'/
rencja·ch al,pejskich.
waną prmz obie drużyny, trz-e- "Un) B6. G.
Po·dczas m;stnootw św!ata w
W ogólno}M}lskim tumfoju
ba stw:ierozić, że LKS nie prz.e- •
wyż.szal przieciwnika szybkością asów łoozki ping-pongista Ozer- Badgaste'n nasi reprezentanci
ailli przygotowaniem technicz- wiński za.jął 2 miejsce. Zwy- przeszkadzali tylko na tra.sad1
innym zjazdowoo.'!l, natomiast
nym, gral natomial!lt mądrze, ciężył Iwachow (Wroolaw).
e Siatkarze AZS pokonali w w walce o czołowe miejsca we
skutecznie i z wielką ambicją.
Koronę odegrali absolutn'e żadi;.ej roli.
1-iigowym
Aktualna tabela pr:z,ed!Sita1wia turnieju
(Kraków} 3:0, a ulegli AZS-owi Ze tak było, a nie maczej, mó&ię nastęipują::o:
(Kraków) 2:3. Lepiej powio::llo wla fai!dy.
l. I.,KS
89 :35' się siatkarkom Sta:rtu łód:zk!e11 18
W slalomie - giga,ncie k~biet
10
15
:~.::: go, które we WroC'lawiu poko- Kubie zaj-ęla 31 miejsce, w
~:~=
na 40 stariu;iacych.
naly Start (Gdań.sik} 3:1 oraz zjeid·z:ie ;·.
lO 14
, P<JmOit'Za.nJiln
4.~. Crac<Wia
28, <;>Nch~ls':'a _by~
Daini;~
·
3:0.
Ged.al!lię
1
~ 1 ~ 34 ;39
47
1
3
6· VI ~lalo~ e spe
b-0,ksersk!m o 3 ~· Kuhrc
9 7 38:52 Ili W meczu
6. AZS (l{ielce)
na . 41 startu,,,9·ch,
31:50 wejście d-0 II Uiri Iódz.ka Ba- CJalnyn;i.
6
7. P()<l-Olllia (Bydg,) 9
K-0im~.te·t c..-ga~jq;aeyjny pil10 O 2G :80 wełna wygrała w Lublinie z fir·!>c:h·0 11">ka za:1ęl~ 16 mieJsee,
8. SloC'2lnfa,
. karskfoh mistrzostw świata doKu~:c 2~ •• a D:'1'n.1i;I 3~.
Sygnalem 11: ,
9
N1elep1e.1 sp1sal1 s•e mez- k-ona.ł 1-us·owanła 16 finalistów
~· W II lidze bok.sers1ciej Bu- czyźnL W gigancie, na 68 stal'tu- na gr•upy . .Na,ipdocw pr:i.y,jęh za'"1owlani (Ló<lź) ulegli Zaw:.szy jącycb, Czerniak zajął 25 mięj- .sa1dę pu<działu drużyn na gruipy
(8vd1~oozcz) 6:14, a Gwardia sce, CT-ogól.ski - 35, a Roj - 40. terytorialne: Wyspy Bryiyjslde
CLódź) p~konala we Wrocławiu W slafomie Ozerniaik był 12 (to (Anglia, S~-!łcja, Walia, Irl.aill~
Pafawag 11:9. W ramac'h tego był nasz największy „sukces"). dia Pin.) zachni!'ilia Europa.
meczu m. in. Roz.pieraki ·wygrał Gol:'ólski - 29 a Rej - 33. W (F1·a,ncja, NRF, Austria, Szweprzez tko w II r. z Gó:-n:kiem, zjewzie Czern.iak upla<;mval się cja), wsch·c·dnia Eul.'opa (ZSRR,
Węgry, CSR, Jug-0-slawia), Ame
Kaczmarek po p'ę!mej wake na 25 pnyc,ii, a Roj na 38.
Krótko mów'.ą~ naGi repre- ryk~ (Argen·tyna, Brazylia, PaWcri0ra.i wieczore m pnvje,::ha zrem:rowal z G!"u.dzieniem, Dela z Mc<SU;:wy d.o Warsz.awy mlo bir;.zowi :pc<ldal S.:ę w II r. Kar- zP.ntanci skomip::-c•:nit·owali ;;ie rngwaj, 1\leksyk). a następnie
d'Zileżowa hokejo wa r.2prezenfa- pińs~ci, a PióI'lww.slki w wa- t nic ich n'e u.sorawie:iliwia. Co J>-01stan·wwim10, że w I rundzie
cja ZSRR. P<o ;orzyjeź,dzie gioście dze ciężkiej WY'gra<l z Ma.larzem. prawda w ZakoJPamem Tl.'.e by- bę<i:zie grał<> p·o jednej -drużynie
W ka·drze juniorów na tur- lo ostatn:o śniegu, a1e p'."ze- z każdej z grup geo.graf!czmych.
udali s:ię aut·O'kar€'II1. do KatoNRF,
wie, gdzie <lziś s:potlk,ają &ię z re niej FIFA 21naleźli się tylko c;eż czołówka od k!.llru m±esie- A wi~ I GRUPA
poimo::n:ik cy barwiła w Au.s.trii i Szwaj- Arge1ityna, CSR, Irlandia ,Pin„
łodzianie dwa.1
prezie1t1~acją śląska.
Zespól 'ZSRR skladia się z Sarna ~, :i:-Ks i na-pa:s,tnik., Sass carii, miała .więc diC<ść czasu na II _GRUPA - . Fran-eja,. Parag1
.srę do mL- wa.1. Jugnslaw1a, s_-z:ko()cJa, Ili
mlodyc'h wwodników. którzy ze szkol.n p:łkarskie.i Włox:m.a; przygotowairLe
SzweoJa, Meksyk,
'iRUPA
W program:e sp0tkan st.rzoo.tw.
nie ukrn'lczyH jeszcze 20 lat. Je- rza.
Trudno i darmo. Kon:itu:-en- Wegry, Walla. IV GRUPA d.yn:e diwóc:h z n;ch wi<lz:leliś- sparringowych kadry figuruie
1
my na naszych lodowiskach: są pozycja:. 9, III. - mecz z LKS cje alpejsk'.e n~e są Vi>ecja-1· A 1skia, Brazylia, ZSRR, AnOd g-lia.
n,oś::ią naszych narciarzy.
w Lod.zr. .
nimii Rirow oraz Glosz.ew.

I

Kto z kim
finałach
piłkarskich

w

i:

1

mistrzostw

3

świata

Zobaczymy ich w czwartek

Przyjazd do Polski
hokeistów ZSRR

e

I

łazienki

kanclerza Adenauera

„Daily Mirror",
Jak inf-ormuje londyński dlLiennik
kanclerz Adenauer lubi mies'.Ml:ać tylko w d-Om.a<()h, gdzie
Nicei, gdzie
kol-O
Vence
w
je.st dużo laaiienek. Pałacyk
ma .aż 15 łarmenek
ka·nclerz SIJlę(Jflli najbliż.srey url-op,
S!J.>O<Śl'ód inn„ch
i tylko drzięk:i temu -zost,al wybrany
obiektów, mimo że by)y' one p-Ołożone w równie plęk
nych o-ko-lica.eh. 1'foina z to~ wnioskoiwać, że w cza&ie
swego p.olJytu w Vence Adenauer będzie mógł się kąpać
za ka:Wym ra.zem w innej la.zience.

Lew pana burmistrza
Najlepszy i najwygodniejszy spo.sób IM"'l:Y.iO'bO\Vanja in!t>resantllw wynala.zł, niewątpliwie, burmistrz wtoskiiego
mia.sla Grescii. Brun-0 Bi>11i. w któreg-o gabinecie znajdu.ie się od ,jakiegoś ezasu młody, ale już całkiem wyrośnięty lew. Obecn°'5ć lwa sprawia, że opryskliwi i roo:gadani 7.aa:wynaj intere.s?.nei sta.ią si.ę nie,zwykle wprost
clla pracy magiuprze,imi. mili. pełni wyro1Zumia.tc-śoi
stratu O>Taz, że strcszcrL.ają swoje prośby w kilku sł·o
wach, aby crE.ym P'ręctzej zna.leźć się pooa 7.asięg-iem pięk
neg-0, !er.a: niedwuznac'Znie s1-menząee~ zęby krfila zwiep.ana B'{)ni citrzymał
że lew
rząt. Nic tedy d'Zliwne!l'~.
wkrótce przyctomek „Załatw spr.awę i żegnaj!"

Ankieta...
Indyjski koncern J!ll'asowy „Free Press Group" pneprowadzil ankietę wśród swoich czytelników, zada,iąc im
5zereg pytań. Qt,o pytania i odrmvieclali więkSJZo.śc<i czytelników:
l. Najbardziej p.opula.rny mężceyfllna 1937 roku? - NIKITA CHRUSZCZOW,
2. Na,jwa:l,nic.isze wydarzenie roku? - UTWORZENIE
RZĄDU KO'MUNJSTYCZNEGO W KERALA.
RADZIECKI
3. Największe osiągnięcia. naukowe? SPUTNIK.
4. Największa t.ra.geclia roi!m? - TRZĘSIENIE ZlEMI
W IRANIE.
5. Największe p<?śm.iewisko roku? - NIEPOWODZENIE
AMERYKAŃSKICH PRÓB ZE SZTUCZNYM KSIĘZY
CEl\1,

Po rneczu w Katowicach goś
c :e w cZJWartek 13 bm. 5'1J'Otkają się w Lodzi z kad<rą Polski,
a 15 bm. ro1.egrają w War~
wie rewanżowy mecz z kadrą.
Po tych spotkaniach, kapitanat PZHL usitali rep!"e:rientację
Polski na md,sitrZ<AStwa .świata.

I

Na balu sportowców
i

działaczy

„,Prywatna
inicjatywa''
Trochon owskiego
Więckowskiego

Podczas, -0rganizowaneg-0 prze z SKS Społem, „C-0<e!ail-Ba.lu"
s1>ortowcom
11ia dyplomów
i d-zialac:mm wyró:ini-0nym w l}lebistJyeic „Dzi<'nnika LódzJc iego". Jak już p-0·da.waliśmy. tytuł n:tjlepszeg·o sp-or(owca
Lo·dzi w r-0·k u 1957 -z·d·abył świet ny sztanirista - Jan necbenek. którego właśnie widzimy na :c·djcciu P·O lewej, w elnvili g;dy c·tlbiera puchar „D-i:ien nika". Część tzw. nienficjalną
czyli 7-abawę sp·ędzili niekiórz y .,, ur.zes•tników imprezy na
tańcach, a inni na ża.rliwych <l:vskus,iach 0<.-zvwi.ście dvsku
PowYżej,
-z<dję~ie
tantami byli działacze, ,iak to ilustruje
K.ad2idlę.
i
przedstawiające p. p, Zatke, Nicczk-owskieg·o

Jak dono.ti „Ż ycie Wanszawy", nie t.ylko kadra, wytyi:>owana prz,ez PZKol. trenować
7,agranicz.nych s.z,obędZ:e n.a
sach. Oto bowiem Trochanow·ski, chcąc jak n<ijlepiiej przygO....
tować się do eliminacji praed
Wyścigiem Pokoju wyjeżdża 11a
whs.ny ko..<;tJt do Wlc·~h. Wraz z
Tro·::hano\\'J>kim w podróż udaje się Więckowski. Wyjazd ma
c:hMakter prywatny.

'

odbyła się uro·czystość wręc-ze

SPISfH

PRZECIW
Hl1LEROWI

(przeiozyla z francuskiego MĄ_RIA KLOS-GWIZDALSKAl_

2,5 i.„ 165 funtów/

-"'·~co ~~~·~~~..;...,~..c.......;;;;~_;;;"-"'..;..~;,;;.;;;.;:.;:;..,..~

N.i€miecey naukowcy mogliby na pewno wymyślić i skonstruować doskonalą maszynę piekielną, gdyby otrzymali ·takie
poleoenie. Lecz i tak za dużo jlliŻ osób wie<lziaJo o spisku i wykręty stawaly się cor.az niebezpieczniejsz.e. Konspiratorzy od-

gadywali n.a-O.koto .siebie, a nawet w swoim gronie, czujnq
gestapo.
Pra.wdiziwe s.pirzy,~jężenie wcale nie bywa podobne do p<>toeznego wyo•brażen:a, jakie sobie ludzie ozę.9!.o na ten tema.t
Himml<=r chciał zarazem wie<l•zieć ''1rsz;y15tko o t<ll''sku. o.;.::i_czvć
tą samą ~d<eą i ryzyldem,
urabiają: kil!ku ludzi 'zwiąeanych
cal"; ~?rz;ysiężenie w ten l"•CQc<ó?, aby m:Jc w k~żdej ohw.t1i 'je
przygotowujących w mroku i skrytości swój wmaoh i dokonu~gruesc. a tvmeza.~m przyitląrfac .<;lę. oceniać .,., 7'10."·') udania się .. ,
jących go w ohranym momencie. W rzeczywistości między spii pot.em działać. Sz.ef wywiadu Getstapo. SeheUen.b arg. od dluż
,<;kowcami a świat.em zewnetrznym i->tniej-e zaw,<;ze niezwykle -"'?':go czas~! sączył w uc_ho s:nego prrelo7one.go niepokojącą
ni<()bezp'eczna strefa pólmroku. Niektóre osoby. którym <lano do tr,1c1znę: .. TyJko pa.n moze bvc nast~ca Fiihrera".
poznania co się święci, nie mówią tak, ani nie lub udają, że
:Spiskowcy nie wiedzi·~li. oczvwiście .n ic o ukrytvch intenciach
nie ro1Z1Umieją: ~ką·cl:że tu wied<z:ieć, czy 1)0k"'ll1 Zidr.adzily, czy Himmlera. lecz co mu&wh dQbrze zauważać, to zacisJuin.ie sfoci
nie? Ag.enci prowokatorzy prowadzą swoją grę prawie zawsze <1o:OOla ni~h. aresztowani".- dokonywane z rozkazu Hi~mlera„
taką samą i :prawiE> zawsz,e ek.uteczną. Tak miała się następu
k.tory c:hc:al być .s.tale po1;iformowany, być panem caiłego spiją.ca .siprawa: R·eckz,e;i, doktor medycyny, który we wrześniu
.s!klu. a . prz:V tym me .ZJOL"'tac s'H>mpromitowanYm. A wiec: are<S>z1943 ro.ku wkręcił się w środowisko przeciwników rządu, mó~ t.owam.1e kil!ku s.łu<i.zme p()d,ejrzanvc'!'\ w.;;;ipóln' ków a!dmiral.a Cawił im o koni€cznośd ozynnego oporu przeciwko Hitl-erowi,
narnS!a; ares.zt()IWante w sityozniu 194·4 rok.u Helm'l.11ha vcn Moltzwierz.al się innym z.e swyoh myśli i pozyskal i'CJh za.ufanie
ke, w_ które.go !'I'ają1ku .Krzyżowo na Ślą::ku zb'·erali się liczni
kt5:reg~
a potem udał się do gestapo z r.aiportern, na skutek
kon1s1omato!"zy. ~eraz :z.now bvl t·o doktor K'lrl CT-O·er<leler, dawśledztwu,
poddani
zaaresztowan.i,
weta1i
Uczni opoz.ycjoniści
ny .burm1st.rz Limskl_a, przewid:zianv na ka·nderz.a rz~du wyzwo-torturom, a na,~tę,pn1e SJtraceni. Jak tedy mo'L.na było mieć lema, który cz:ul &ę COiI«az ba.rdz'.ej śledwnlY i za,,grożony.
pewność, kto zdrad1zil?
Tal' więc .sprzysiężen;ie rozwijało ,•,ię ~ciśle wed1lug hi1sto~y,:z:
Już na kil!u miesięcy prz,ed Hpcem 1944 roku Himmler kazal
nV'Ch pr.a'~ tego r<;<J.~JU: .poczyna.ląc od pewnego punktu soiroz:pusziczać wiadomo§ci, że nie jest nieświadom tego, aż w koSkowcy me mogą. JUZ. wed1<= ew·o}e.i woli wybierać d"'cvd<ująee
lach wojskowych przygotowyw3ny jest zamach. Jak mógł. nie go momentu; CZUJa S•te zmuszani, nagleni do czynu pod groźba
jemu także. areszitowarua O'ZJY śmierci.
wi.edz!eć. prz,ec'.eż dano mu to do zrozumienia,
?wa.i spi.s1lmwc!Y, d<o!ktor Po19itz,_ były .;pruski minister finaru;ów,
(C. d. n.)
i adw-0kat Langl:;ehn z własne] m~cJatywy, pr.z.ekonani o ge-

obecność

Dwu i pół roC"lny bel'lla rdyn ważący 165 funtów jest
wielkim vrzyjac!elem maleńkiego, ważącego 2,5 funta
pieska chihuahua. Wlaści cielem tej 7,a.bawnej pary jest
hod-0wca psów z T-okfo.
Fot - CAF

swojego pomysłu, nawiązali konfakt z najwyższym
.szefem Gestapo.
- . ZaJ?e".'-'ne nasz Fi.lhr~r jest zawl!<"re ta1t samo w.spaniały pow1edz1el1 w stre.szczernu - ale polożenie oe;ólne zmienfa si~
na oora~ go;isz.e. T~h kilka mocnych kart, jaki·e Niem~y jeszcze pos,1ada;1ą, nalezy. roze.grać teraz. A w:ięc trneba w p;erwszym rzę~zi.e W?"si1:ą•rnć ,z pro·po:cycjami pokoju z Ane;l<JiS'l.sami
niebeZl_oiecz.eń.stwo,
-prz.ed!stawia:ąc 1m barwnie komun·!.•ri,yczne
Ja.kie. za.grazal<1by Europ;e w v.rypadik'u tot.~lne.go zm.i.-;~czenia
N1<>m1ec. Al-e oni nie z.echcą rozmawiać z Fiihl'f'rem. Do tego
ce~u ,potrzehr;y .i-est człowiek inteligentny i zręczny, a równoezieśme posiadaiący autorY'tet itd.„
,Słow€m, konkJu:zJą m1t1•iej lub więcej wyrafoa tych wywodo~v, było: „Czy w razie udania się pu:-zu, byłby oan gotów
?1J,1ąc władzę?" Himmler wysłuchał uważn;e. lecz oCO.'>Wioo.,,lał
Jed)'.nie mętnymi ogólnikarrii. Nie wyd:rl rozkazu ar~szt()wan.ia
~·':VOICh dwóch rOZllnÓWCÓW w chwHi. kiedv ()OUSZ<Czali }e!'(o gab1n-et. Po.5itarał eię nawet dyskre~nie o ułatwienie Lan.,.behnow.i_.!)<Xl.róży .n o Europie, oezvwiście każąc ![O jednoc7.P.Ś~ie śle
?;mc - a iakże polecając pilnować tych. którzy go .~k·dzą, nie
zyczyl sobie bowiem woale, żeby Lan!!hehn został brutalnie
aresztowany, WY'pytywany i =us•ZJOny do mówienia.
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