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Wydanie A

Francuskiej Partii Komunistycznej
wybitny działacz ruchu robotniczego

Rok XIV

Łódź,

Nurkowie polscy

p.odriieśli

wrak

u brzegów Norwegii
Jak doniesiono drogą radio12 bm. ekipa polskich nur.
ków ze statku polsikiego ratownictwa
okrętowego
„Smok"
wydobyla po czterech miesią
cach prao zatopiony u brzegów
Norwegii wrak sta1tku „Log",
wą,

Podniesiony w fiordzie Aałe
sund
za pomocą killrunasru
pontonów
wrak statku „Log"
z<>sta! przyholowany do brzegów Norwegii
i osadzony na
płytkim miejscu.,

Sytuacja wTunisie

•

KAIR (PAJP). Dzień 12 bm.
!Stal się dlll.iem wielkim <lemonsbracj.i w Tundsie. Od .rana tłu

my mieszkańców defilowały
iprz;ed rezydein.cj ą prezydenta
Bour:guiby domagając się wniesienia sprawy Sak:iet-Sidi-Jusse.f dio Rady Be.ZUJiecz.eńistwa i
wycofania 25.000 żołnierzy fran
ouSkiiah, którzy poz,ootali na terytorium Tunisu po uzyslkaniu
PrZJeZ ten kra 1j niepoid!l.egliości.
Francuskie 00wództwo woj&klowe opuścilo miasto Tunds i
helikopterami przedootaŁo się do
swyoh jednostek. Port w Bizer
cie pozo.staje nadal =mknięty
dJ.a okrętow :ftancu.slk.ioh. Wła
dze t•unezyj.'llkie gX'Ożą izibom.bartlowaniem każidej je<lJn,o,sijjki wojennej floty francuis.kiej, która
nie podda!aby się temu Vłkazo
wi.
i

• •

PARYŻ (PAP).
W środę
odbyło s!ę posiedzenie gabi·
netu francuskiego,
poświęcone
sprawie skarg.i, jaką ambasador
Tunisu w USA, Monai Slim,
zamierza przedłożyć przewodniczącemu
Rady Bezpieczeństwa
Sobolewowi. Oficja<!ny komunikat o tej decyzji ogłoszony został w Tunisie we wtorek wieczorem.
W kolaaii ONZ przewiduje
się, że posiedzenie Rady Bez.
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Przeciw wyścigowi zbrojeń
przeciw uzbrajaniu
odwetowców zachodnio-niemieckich - za jak najszybszym
zwołaniem konferencji na najwyższym szczeblu
W połowie czerwca br. zwołana bt;dzie

krajowa konferencja
polskiego ruchu
pokoju
I

WARSZAW A (PAP).
12 bm.
obradowalo plenum Polskiego
Komitetu
Obrońców
Pokoju.
Porządek obrad obejmował referat członka Prezydium PKOP
pr<llf. dr Stanisl:awa Kulczyńskiego 0
ak;tualnych rproblemach międzynarodowych, dyskusje oraz iSPraWY zwołania w
połowie czerwca br. krajowej
konferencji polskiego ruchu pokoju,
Obradom przewodniczył
przewodniczący PKOP Jaros.ław
Iwaszkiewicz.
PQ zagajeniu obrad
przez
przewodniczącego referat o iSytuacji międzynarodowej i o noWY'Ch perspektywach dzialilJlności ruchu pokoju wy,gl!o.s:il prof.

Kulczyński.

Na.sfępnie sekretarz
PKOP
Tadeusz Strzailmwskl
omówił
obsz.ernle działalność polskiego
ruc!hu pokoju w okres.ie od ostatniej krajowej
konferencji
polsk>i.eg.o ruchu pok.oj.u, . iktór~
odbyła się przed 8 m1esaącarm.
W obszernej dyslrusji, w której zabrało głos
siedemnastu
mówców - członków
PKOP,

Eisenhower

- imrecruw

u!llbm~iaatiiu mchodnd.o.-niemde~kich odwe·t~cółw w
broń ai>omO!Wą,

- za jak naJcychLed&71ym l'JWO
la.niem k'(),llfe'l'encóli na. na.jwyz-

SIZC!Zeblu,
zaJc.a1Lem br-Oill1 masm.vej

sizym

-

~

'llagla,diy,
praell'Wanńiem dorozwinięto wiele zagadnień poświ.ade1zeń z br<oinią ternwdądro

ru.s.rollJYch w referacie 1 tezach
o zwolaniu krajowej konferencji ruchu :pokoju oraz WY5lllll.ię
to sz,ereg nowych postulatów i
propozycji,
Na zakończenie obrad plenum
przyjęto uchwałę o zwołaniu w
połowie czerwca. br. ki::ajowej
k=ferencji polskie~o ruC\h/u .pokoju oraz ogloszerue w zw1ązku z tym konkursów na. utwór
literacki i plastyczny,
:Pr1zydęta uchwaJla. llltlw~rom.
m. in.:
Wie,lk~e i glęb.oikii.e pnie.mia.ny
w c11>~1111i1i Jl'Ublii~ne~ ś'Wll!a-ta. na
orrr.eciz zb!Lilile1ni.a mli.ędzy Wschc-dem a. Za1ch01<tem są budrzącym
•ntuohę rz,ja;\visltiem w ŹY..eiu międmym1,r-0Jdl!)wym :i stai~if.ają prLed
na.srzym ruchem naJwa.źinie.is7..e
-d.ame w!lllnlll'Żenia. wysiłków
w celu zesp.o[Et1fa wszystkich
&il, pni.gnących ut.rzymanfa 1 utrwalenJia p-0k()ju.
Wychcdrząc z
tych załcd:eń
P'lenurn P'KOP JJIOISt&rul(\Vila. r..wC>lać kraj()IWą kJ01Dle.ren1 c~ę p.obkie
go ru<ihu P-Oiloodu w P'1lł0/\V\e
c~:rwca. 1958 r. K41<11f.erenc,i.a. ta
da wyraii; plOikioi,Jowej w.01ti na1·-01dlu pcllskiego ii jegioi S(lłiidar
noścd ri;e św;ia,ooiwym

ruchem po-

wą,

nii~m.

rza. p~JIW\9Zechnym h>'~broje-

- za Jl()lkQ.iowym wspóli!stnieniemem mwodów. nierli\leżnie od
lch ust<raju spotleclmeg01.
źą.dainia.,

go, Jromu

które "\Vli111.ny zn.a
Plll<tmrc.ie kiażdie
droga. jest przyszłość

Pl~num
że

iPKOP wyraO!a pmeloo
wszyst>k.ie llll'gmiirz.acje

Oto

łeźć energJClJlle

oj C1ey11Jny.

na1n,f e,

spo.Iecrmi.e, rl'JMVodowe, .spółdrr.ieł
eize., Oll'g1a111Jil"l.ac,je kobiet i mlodlZ!ieźy
ue1eymą
wmystko0, a.by
dać ·lootnkiretn,y wy:rlłlli 'P'Ol;<t>jo,wej

nuc.du

woli

s-0:JM,aimości z
e<alym św!Leciie.

PARYŻ (PAlP). 12 łuteg-0- :zmarł

w

Piall'yżu

kilk;\1111Jie~ięe1mej

)]I()

Caohli.n

nieUigJ,:;ty bojownik

ch-01r-0ibii.0 mtoote.k Ri11.1ra. P().Jip>llll.s!d ego i jeg0< tyclllnego KC Fm1noo.sk~ej Pa.rłihl wybitny 1Przyw6'd1ca partii komu
1

sifa:mi pokoju na Ki01munistyC1znej, deiJuVf!1wtamy

oo

nistycznej, c ie.szyl

się

Q®romną

'ZgirOlllia,cllz-.enrfoi. 'N1all'·Od10iW~@O d dy- 1XllJJUlia mością wśród irail.ClllSr~kc~o1r cE!e11J11Jik a, „L'Uumaini•te" kich mas pracujących i wśród
- ll\l~rcel Ca,Ctb1iJ!l.
łudizi pracy w innych krajach,
•
:r.
P1ogmeb Ma.rcieila C.'l>chirul. od~ *
Plenum po,Je~i1bo< Pre1z.ydi um ·będJzie .się w so1ho1tę 15 lutego.
Komitet Centrał!lly iPiZiPR prze
PKOP o.praC()fl.vanlie wni.osków
0

*

*

1

w

spral\Vi~

'kampanlid

p:rzep1ow~ulzenfa

PJ'!ZYgotowawcrr.e.i

d.o

kira.fo;ivej ki0111fere<nc.ji pe1lskiego
'l'Uchu p.o<k-0oju i Swia.tl!JM•ego Kon
gresu Narodów w sw11~vie ł"·IY,l':
brojenia i wspóltmaey mi4)dzynan>d10M'eJ - w myśl pr-011orz~·cji
wysuniętych w cr.asd1e O<br.ad,

Rozmowy ofederacji

slal dlo KC FrancUJSkiej Partii
* • •
:Marcel Cachin urodził się 20 Kmnunistyaznej Oey·eszę kon.:i·owr.reśruia 1858 roku w Paiml!Jol lenie:yjną.
{D€ipar.tament
Cotes-du•No:rd).
Ukończył
fakultet filozoficzny
w Bordeaux, gidlzie niastępn.ie w
ciągu sreregu lat wyikJl:adał filol!:'()<J'ię.
Od !a.t lllńudie.n.c'ki<lh brał
aktywny uidltiał w ruchu robotn i,czym.. W .roku 1891 wl>ltąipil do
BElLGiRAD (<PAP). W środę po
kierdw·an.ej przez J. Gues.de'a i
Lafarigil'e'a
partii robotniic:zej. polud!1;iu odjechała z Be1~radu
Od 1914 raku był bez przerwy pom~g~em d,() War'!'zawy Jugod
t
nym do
>parilamentu słow:ianskia ~le,gacJa g·c:spodarei)J'U io~a "
cza
z w1reprz.ewcdn1czacym
f raTuC'U&1oe„o.
...,.,.,... "7""" · Rad w .1.
-·
j
Wielika Soejalimyczna ReW'<>- uwil"'""v~J
y I yi,.,,on,a,\~
lucja Paźdz,iernikowa wywiarla Vlllkmanovioem-Tempo na ezde,

Vukmanovic

W

o sytuacji gospodarczej

koju.

USA

g-res N<IJ!'()dów w sprawie il'-O<Zbro
jelllia. i współpracy llliię<lzynaro
dMvej.
PARYZ (PAP). W środę
Plenum PKOP wyraża p.rne- rozpoczęły &ię w Ammanie roz- ogromny w:plyw na ruch •r<>·botni.
lronalllJie, że w ogólnonaJrodoiwej mowY na temat utworzenia fe- CtZy we wszystk.ioh
]!;rajach. ro.
akcji pmygotowawczej,
która deraor:jl łączącej Jordanię i Irak. In. we .F'ranojii.
pio»:rzedrŁi
ko.nfereneiię krajową Na czele delegacji obu krajów
Zjazd Francuskiej Partii Soi SwfutOIWY Klo!ngres Narodów stoją królowie Hu.ssein (Jordacjalistyczmej w StraSISlburgu (lu-IA
rorzlegnie się pełną siłą głois ~ nia) i Faisał (Irak).
W skład •ty 1920. •) ;powzjął uoh!wałę o

W~·lon:i O\J.la równfoż delegację pio1lską n1a Swfa,f.o·wy K•m-

~

sprawę
kła.sy rc•:x„t;n;c,z,ąj,
o
~rawę
polkoju i demokracji,

o

Jordanii i Iraku

drodze do Polski

WASZYNGTON (PAP). Prezydent Eisenhower oglosil
w
-środę sprawozdanie o sytuacji
gospodarczej
Stanów Zjedno,_,
czonych.
W sprawozdaniu tym daje on
wyraz ' „głębokiemu zaniepokozą
jeniu" z powodu wzrastaj.ąc~o lego na-rodu pollSkiego:
delegacji wohodzą członkowie wystą.p1en'l.U z II M1ędzyna.robezrobocia i
poga=arua się
- p:rzoolrw wyścigowi zbrojeń, gabinetu obu państw,
dówlki i wydefogowa-l Cach:i.na
koniunktury ekonomicznej.
do Moskwy dla nawiązania konPrezydent wyraź.a jednak n.a:·
>taktu z III Międzynarodów'ką
, ł
ł
dzieję, li:e sytuacja się pcl(p~aw1,
KOillllUllJi.~yezną.
pieczeństwa mogłoby się odbyć i podkreśla, iż według posiadaW Moskwie Cachin ucz,estniw czwartek lub piątek. Francję nych przez rząd dany<lh popraczyił w n Kongresie III Mię- świata
dzyniarodówik:i. i spotY'kal slę z
reprezentowałby stały jej przed wa ta powinna się zacząć już
stawicie! w ONZ, Georges Pi- w marou br.
Len:inem. Na zjeździe partii ooWedług donies;eń
Austria~
oot,
Wedlug 'Przewidywań m1mcjalistycmej w Tours (grudzień kie.i Agencji Prasowej
AuRozwój ~
woje- i Chłodrui. w Lodl;ti. Obecnie bo- 1920 r.) Cachi-n stał na czele .striacki· Związek p;Jkarski przestra handlu Weeksa, liczba bezrewolucyjnych
sial depeszę do Komitettt ·wyrobotnych przekroczy jeszcze w wód:ztwa łódzkiego wymaga roz w.iem l..ódz;kie Zakłady Mięsne elementów
budlOwy wielu obiektów przemy nie są w stanie przerobić po- zwolenników przyatą,pien<ia do konawczego FIFA, w
której
lutym br. 5 milionów osób.
słowyoh, a taikże pewnych cał- trzebnych ilości mięsa, co po- III Międzyn,arodówłki. Więk1siroś- złożył oficjalny protest
przekowicie nowych inwestycji. Bu woduje konieczrn.ooć 61J)OOWadza- cią gliosów zjazd P'O\V'ziąl uchwa- ciwko przeprowadwnemu
w
duje się je p;rz,e,de W!Szy\Sltkim 'w nia wyrobów mię-&nY'CJh z jnnyicih łę o przystąiµiieniu 00 III Mi·ę- sobotę w Sztokholmie lo.sowamiejooowośc:iach,
w
których województw. Ro:zJbudowane zo.. dizyrua.rodówftl:i. Faro!: ten za'J'.)>C>- niu fi:nalów pUka~ski.ch
m.ik-:itni~ją dotych.oz,as nie wytkorzy staną również Zakłady MięS111e czątkował
poW!5tanie Francu- strzostw świata.
stan•e rererwy sily roboczej.
w Pabialllioach, na•stawjone m. Sk:iej Partii Komuni1Styczn,ej.
Związek powolluje się na to,
na produko}ę e~ortowych torem
Od 1918
r. Oachin byl
redakTak nip. w najbliższym czasie lin.
szynek.
naczelnym
dzienin.i•
k a że w Sztokholmie nie dokonaroz;pocznie się w Beł<lhiatowje
..L'HunnanHe", organu Fra•ncu- no losowania w pelnym tego
budowę noWOC'zesnych mkładów
. ...,,
· b ł .słowa znaczeniu, bowiem naj.
"1.
.
h · ..,.
__..... ·-·
.
Skiej
Partu Komitetu
Kom11m,~,JczneJ,
Y pie~„
~·t"·= 'Y podz1·ew,o
tlentl!lczyc
·~,„
«::J :!lnweczłonkiem
Centralne· ·" druz·yny ~~
stycji wyniesie okolo 30 mln
go i Biura Politycznego KC Fran !one na cztery grupy. Takie lozł, z cze,go połowę wydatkuje
cus~iej Pa'r't.ii Komunistyc~i. sowanie - zdan!em Au,;;t~iacPARYŻ (PAP).
Agencja się jesz;cze w bieżącym roku.
od chwili jej pow!Staniia. 00 Ml24 kiego Związku PiL~rskiego Franc.e Pre.sise podaje, iż w
W bieżącym ro.Im kontyruuTak ""'eokioh temperatur w rokn.t. Był czl<>nkiem Komitetu jest sprzeczne
z poprz'i!dnimi
dobrze poinformowanych kolach Ow a •=
~~ będą pra~
_.
· postanowieniami FIFA. I dla„ ~~ przy '-·--"-w1'e
l.!'U>UIV
,
lutym „_,,
n.ie uami<>-tai·ą n i.'sta.r_.„; wvk onawO?...ego,
a
na„,ęll'!l1-e
paryskich mówi się, że
w kombl.na.....
m~blans'·'-go
w
Ra
"
„...
l
k.
p
.~
-'·um
K~·tettt
tego
związek
ten
domaga się
''u
~·
""=
- mieszkańcy Lodzi. Meteorologo- ez on 1em
r~zyui '
~·ud
związku z wtorkową konferen- dom~iku oraz końcowe
prace
WykonawCZ€"o K()IJ11internu (do pónownego przeprowadzenia l<!nrzy
budmvtie
naJ·"';„'-s;zy~h
w
wie
jednak
po.siadają
dokładne
h
.
.
>
.
K
'
.
··.sowan:ia
cją p:-asową Dulles.a, rząd fran"
··""""' ~
' statystyki w swych archiwaeh. c wi 1i roZ\llnązania
om11n"'rnu
.
cuski zamierza zrew:dować swe kraju zakładów dziewiarekieh
. Tegoroczny luty można porów. w re.ku 1943).
.
•
* *
dotychcza.s-owe stanow's.'<o wo- w Sieradzu. Swz.egó!n.ie wielW
roku
1935
Cachin
wybrany
BERLIN
(PAP) . 25.000 wid 1zó'w
bec problemu rokowań na naj - kie znacz,enie mieć będzie r·oz- nać z lutym 1805 r .. kiedy 13· zocst.al do senatu jako pr7.>e<ll>!tn- oglądało w śro•dę roz.e.g;·any przy
wyżs.zym
szczeblu
międŻy bu<lowia huty szkła „Kara" w II. było +i 2.3 oc, a wczoraj w w'k·!el Departamentu Sekwc:ny świet.le elektrycz1nym w DortW.s-c:hodem a Zachodem
Piotrkowie. Inwestycja ta, n.a Warszawie temperatura wyno- lbyl on 'Pierwszym sen.;:l't.a<rem mun1dzie ćwierćfinalowy m::·::z
komunistą) .
Jak wiadomo, Dulles ·oświad którą prz:ezn.a·cza się w br. okoJJo sil.a +13oc.
o poohar Europy, w którym
czył,
Południowo wsc<hodnie wiatry Po wyz-,;v;o·leniu Franc.ii Ca- mi'5.trz NRF Bo.rutSts.ia D:i::tm\tnd
że jego zd.an:em - 50 mln zł: pozwoli zwiększyć
konferencja ministrów
spraw produkcję szkła taflowego o 7,5 niosą ~ H~szpanii i .Franeji ~il- chin wybrany zo1S>tał w roiku 1945 SZC'zęśliwie zremi~owala z migotne. i. ciepłe. pow!etrze •. ktore do Zgromadz,eni.q Konstytucyjne mrziem Włoch Milanem 1:1 (O:J).
za.granicznycl, nie jest nieod- mln m kw. rocznie.
Na poprawę zaoµatrzenia ryn 0igarruac będz1.e Polskę J~zez,e go, a w roku IMS do Zgroma- Poniew.::iż o mie.jseu w pólfi'Ilale
z,ownym warunkiem wstępnym
ku
w
artytkuly
kon.sumpcyjne
przez kilka dm. A więc w1oona dlz.enia Naro<l'Jowego. Cachin był zade.cydruje rewan.Wwy mecz w
sootkania na najvvyższym szcze-.
bę.dzie miała poważny wpływ w pelni od 'ratr ali: po Ba 1tvk. /aktywnym ucza<tnikiem rll"'...hu / Medfolanie, faworytem są Vrloblu.
PIOTR SZYMANEK
rozbtt-c1oV(a Zakładów Mię1Snych
(s)
obrońców p-ok.oju.
sL
orzcwodniczący Prez. Woj. RN

Ze snortu

Nowe inwestycje

w

przemyśle

Nowowyhrane
• •
Prezydium
Fran_cia zm1~n1
o.iewódzkiej stanowisk~ w~prawie
Rady Na rodowej konfer.enc~I

woj.

łódzkiego

• , da
ustr1a

I
'
ponownego osowanra
mis rzos w p1'fkars k'1ch

I

w

NaJ·c1·epleJ·szy luty
od 1895 f.

· na na1wyzszym szczeblu?

BOLESLAW BRONIARCZYK
w:.cep;:zewo·:i.n:czący

Prez. Woj_ RN

EDWARD MAJEK
w'·c:eprzewcd.n :czą ~Y
Prez. Woj_ RN

TEODOR GĘBICKI
Prez. Woj. R.i"l

se'.rreta~z

~~~~~,__,;~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~

EUGENIUSZ SAPKOWSKI
czlonek Prez. Woj. RN

TADEUSZ SITEK
,zkme!t Prez. Woj. RN

i!YSZARD śWL\TKO"VSln
cz:onek Prez. Woj. H.N

W iakim kierunku idq

roku

zmiany wprogramach nauczania
Z okazji przekazania Polsce
partii
przez ZSRR kolejnej
dokumentów z arahiksiąg i
wów i bibliot ek p:ioliskich, wyw:ezioonyCh prrez okupanta hitlerows.Jc:e,go i odnalezionych w
Niemczech przez oddziały Armi Ra<izieckiej - zorganizowano 12 bm. wystawę najcenniejszycih i najciekawszyc h spośród
przekazanyc.łi .arcihiw.aliów;

przewidziane w

przyszłym

roku szkolnym

po rocznym okresie
Ministerstwo od nidh
Jak in!ormruje
dziedzinie praey.
prace w
Talk np, dOltyahczasowy pro-i
programów nauczani.a na przyidą o•becnie gram języka poLs.kiego w kl.a
szkolny
rok
.sz.ły
Wkraczamy w okre.9 wstęp dzieł wielkii.cih dziejopisów na- łeCIZień.sitwa z okr.esu począ'1Jków
ograniczaJ:
glównie w kierunku zlikwido- sa:eh :najmłodszych
nych przygotowań do· wiclkiej rodu po,Jiskiego. Orgian.izacją tej 'Pa ństwa Polskiego (ar.ahsikie, he
obciążenia metody=e nauczanie czyta!llia.
nadmie:-nego
wania
Łacińskie).
i:oa11tyjskie,
dla naszego narodu roczruicy - wy.stawy, której otwarcie na- brajSk:e, b
mlo·dzieży i nauczycielstw a ma- i. p'.sania jedynie do klasy I,
Na końcowy okres obC'hodów
i'9tn.ientla stąpi.łoby w roku 1960, zajmie
1.000-lec:ia
ro<i2micy
oraz W przyszłym roku szkolnym w
terialem programowym
zwosię
przeWi.duje
1.000-ledia.
Mru.reum
ie
'J)r.a~qpodobn
Pari~bwa Pohsk!.ego. Powstala już się
przystosowani. a obo-1 klasaoh lub gmpach dzieci, któle~o
międzynaroo
urOC'ZY\S'tej,
ta.nie
Wamzawie.
w
międzyre
Narod.owe
tymczaoowa komisja
wiązującycll pmgramów do mo-.i: re nie opanowały dootateczrue
oortowa dla koordy:n.aoj;i. WIS'tęp
Jeśli chodizii 0 bada.nia wy.Iro- oowym <iharakter;o..e, se~ji nauko
czytania i pi.sama.
llwości ;psyohiczn~h dziecka i techn iki
wej Polskiej Akademii Nauk.
nych ,przygotowań oo obch<Xiów
KIELCE
Warlo nadmienić, iż jeden z
warunków pracy sz.koly. Dąży prze:illuży się ten proces rów
paliskowe, io postuluje się wy
1.000-lecia, ktOC>e - jak &ię do daotne
d
·
na drugi, a nawet trzem
ro~rz.e.n.ie ich zakr>esru,
12 bm. w woj. kieleckim za- się także do pozootawienia na- nież :nauki.
wiad.1.1je PAP - zaozną się w zwtaszm.a w takich ośrocJ!kach n.ajbli:iszych kongr>e.so':"'. i;nlę .'Z':(
W tym samym k ie
pogotowie uczycielom więk.s.zej swobody w rok
wstało
196-0 r. i trwać będą, do 1966 r. j.ak Gniezno, J'!orz:nań, Knłl'l2JW1- na_ro,diOwych ariciheol?gi1 •&l<JIW\l~n rzą<izlone
progr.a
treści programo- runku idą zmiany w
wiellkiego jwbileu.s:zu ca, Kra.k~w, Pl-O<lk, Ko.lobrzeg. r1kie3 na te~ t poczat~ow .Pan-, przeciwpowod ziowe. Jak wyni- reatzowaniu
Sprawy
nauczania arytmetykL
i mach
:z:nalazil.y się n.a porui<likiu o- Wrocilaiw, Woili:n i Szc17Jecin. W stwia Pol.skiego o· d ibęd'Zie się w . ka z dotychczasowy ch meldun• wycih, w wyborze podręczni.ka
w klasie
Likwi<facja algebry
bra<l s~jmowej KQmisj~ Oświaty tej diziedzi:rui.e mamy wiele do Warszawie w L'll'Sl lUJb 196'2 r.
ków, poz:om wo<iy n.a ni<ek:tó- metod nauczani.a...
w PQWażnym
umożliwi
VII
i Naukii. Przygotowania mi pro- odrobienia, rz:włas'ZC'Za. na Z iePonadto na okres 1900-1966 rycih odcinkach Wi.sity pow.atż
aru
n.ądmi
są
stojJ'lliu roz.ładow.anie
Wyrazem tycll tendencji
gramu obOOodów zajmie ruę
Zaohoo:ruiclJ.. S~r:iadczy o r. prrewi1cliude się zorganirowa- nie wzrool.
ne przez władze materialu z matematyki w kl.a
przygotowywa
p.raV1rd.Qpodobn ie specjalnie dJo miach
od.cinżadnym
n.a
Dotychczas
tym choćby fak.t, że wal Chro- nie wielu różne.go ;rodzaju okopozwoli
:instrukcje progra- sach od V do VII,
tego powoła.ny ogólnopolski ko- brego, traktowany jako legenda, liC1ZJJ1ościowych imprez. Sziere1g I ku Wi.sJ:y wzdłuż granicy wo- oiświatowe
mowe na nowy rok iszkolny, za- gruntownie przerobić podstawomi tet.
nie
rzeka
keleckiego
jewództwa
Poi.sbni.at w rreczyi,v'istości i ciąg- miast, jak Gniezno, Płock,
szereg ~zówek we problemy,
wierające
obecnie proj~kt nąl .sJę od Zagania wzidiluri: Odry. zn.a.ń, Kalisz.. Kraków i Wro- wystąpiła z brz.egów.
Rozważany
reaEzaieji pro.gradoty-czącyoh
Puław
reionie
w
Rówmeź
iniirÓŻ'll_vmli.
z
Historia starożytna, która by
W)'lStępuje
C'.iaw,
m.
Przygotowane będą monograobcho:iów prrewidiuje m.
mów nauczania. Zorientują one
poza~ząd.z;cxno
lubeffiikie)
(woj.
o~cl1-0d~
la dotycihczas częścią ;programu
lo~lnycli
muki
cj.atywami
rorganizowani e wysta1wy
fie .odirJ.oozą~ się do tY<i.fi w.sz:ywyjakich
in.,
m.
n.a'lllCzycieli
w klasie V, stanie s:ię obecnie
i roma.ńskiiej stkich badan airclleolog;1cz:nych. U>OO-lema. Ogoln'O'J)Ols'kli- Ko.rrn- goiowie przeciwipowod ziowe,
przediro01111iińsldeJ
ników nau.c:zania w ;poozocze- przedmiotem nauki dopiero W
na ,ziemia-Olt J>O;lskroh, której o- Postuluj-e siię wzmożenie ba- tet Obcihodów 1.000-lecia bęsię
oczękuje
klasach
,gólnych
GDA~SK
kla.s.ach licealnych.
tw.aircie mogłoby nasta.pić w bie dań archeologiczny ich, h:isto.rycz dzie więc musiial mjąć się koTytułem próby na akres jedpo- ordynacją tyoh W\SZystkich proję·zykoznawcz;ych
żącym, w,zgl~ w pmysz.łym nych i
W przyS2ll'ym roku szkolnym
na
zniesiono
ąca,
miesi
nego
t'Oku. Nad przygotowanie m tej św ięoonych kultll'l'lZe l$ip0łeczeń- jektów oraz ustaleniem ~tecz
większy nacisk wstanie polożo
V.'J'IStawy pracuje Mu.z.eign Naro sbwa. Wydane również będą n.ego •programu obchodów 1.000- sta•cjacm kolejki elekitrycznej w
Gdań.skuny szx:zególnie w kl.asach od I
Gdańsiku-Wrzes=u,
dowe w Pozm.a:niu.
źródłowe materiały kul't'llry 5ipO loecia.
do IV na naukę przedmiotów
budki· bileOliwie i Sopocie
„POQ'Ząild. Państwa
Wystawę
sobotę
tzw. artystyczno - technicznych
terów. Prze)1~cia są już teraz oPolskiego'', obejmu(jącą <>kres
jak x;rsunek, śpiew, prace ręc:zi
twarte i oczywiście szerokie.
Wieków V-XIII przygotowuje
•
ne :irtlp.
· O ile pasażerowie gdańskiej
Muzeum
Państ;w.owe
obecnie
kolejki elektrycznej zdadzą ew pr~amaah
Obok =ian
Archeologiczn e w Warszaw.ie.
gzamin i nie zwiększy się liczw przyszłym roku
nau.::zania,
WyS'ta'Wa pam.ią,tek państwo
ba .przeja'Zidów „na gapę", wproszkolnym nasitą'Pi częściowa reobejmować bę
wości poil.sl;;lej
się tę innowację n.a sta.- J
forma planu godzin nauczania
dże oryginalne zabytlti dystynsądem wadzi.
słanie
le,
w klasa.eh I i II z 21 do 18 i 19
kcji państwowych, od!noszącyoh członek
go<lzin tyigodniowo, w wyższycll
zwi1errolmisię do władców i
Prokuratura Powiatowa w Lu \slro jednego z ka'IlJdyd.atów do
.a.by w zasadzie nie
zaś tak
ków wladz !1aJC7iel:nych paf1stwa blinie prow.ad!zi śledizltwo ])17Je- Grom.ad'ikk:j Rady Narodowej.
irusyg:n.ia lroronm.e), a
przekra~zano 5 godzi.n le.ltcji
(m. in.
b. Ma'Chin.aJOje te zauważyli po.roJa.!ll<'.z.akow!i.,
P.aw.l'owi
ciwko
także akty kornsitytucyjne w oaikademia
dziennie,
Ogólnolódzka
cziłonikowi kom:isji wyborC12Jej o- stali czlooillmwie loomiaji wybo.r
ryginalaoh, najważniejs:zie aikty !kręgu m- 14 w N:i.eid!rizWicy Du- CZJej, w wynilk!u czego Janczak zmarł
związana z 15 rocznicą pawdzień
oojmawe i wreszcie o:ryginaly żaj, pow. Bełżyce.
stania ZWM odbędzie się w
ros;tał natychmiast 'l11S'U"1Jięty z
I ''
sobotę 15 bm. 0 g~. 17.30
Jak ustalono w toku śledlzitwa, prac kOl!ll.iaji d. zait:rz:ymany prze.z
do dyispozycji
w sali Teaku Nowego.
Paweł Jaill01J8.k, roJinllk, be7.!,Par- P<JSterunek iM!O
godzinach
w
bm„
1C!
środę,
W
tyjny, zam!i.€151Zl'katly we w.sb C:rol pr01ku.ratury. Na mocy postano poran.nycti, podczas odprawiania
Komitet ZMS 7'WT3
Dziś, tj. 13 bm. o godz. 10
n.a, w dn;ilu 2 lutego br. po za- wiie:nlia Prokuratury Powiatowej nabożeńs1twa w k1asztorz:e Ja- caŁódzki
się z pro&bą do wgzystw śwJetlicy Biura Adminlsitra
rrlk:niięciu o .godlz. 2:2 lokalu ko- w Lubl1nńe Jancmika osa.dz.ono
kleh działaczy bylyclt orga- cji Nieruchomości iP'I'ZY CZAT
isnogór&kim zmarit ni<YWy suframisji wyborczej p:r:zystąpił r.a- w wiięzieniu.,
nizacji mloozie-.OOwyeh o zgła (Pl.
gan dri.ooezjd. kieleckiej ks. bi&Zwycięstwa 2) odbędzie
rem z llllD.ymi je;J c.zro11Jklllmi. do
sza.nie się po odbiór za,proIP. Ja'110Zaik odlpowtada~ bę- limo Sziozepan SO<balikoW\Ski.
oblllczania wyników g.łio&owallllia.
się pierW1Sza uroczysta ses.j.a no
Sobałkow
bp.
szeń na akademię do lokaht
Kon5'ekracja
li118
art.
z
sądem
'IJl!'Zied
dlz:ie
powie
W trakcie se.giregidwania
Ra
katedrze
Koonitebu, !który się mieści wowybranej Dzieltnicowej
r:roniej mu części kartelk wybor tara e KlK, który a>mewiduje skie,go· od.był.a się w
dy Na.rodowej Lódź-Sródttnie...
1l'l'7Q ul. Pio~owslkiej 262.
czych JanCl'Zllk islkrefilil: olów- kairę więzieruia clio 1ait pi~u lub kielecik:lej 11 bm., tj, w przed.ście. Na porzącliku obrad mię
d.zień j e,go iśmieral,
W bie:!:ącym miesiącu AndrzeJ kilem inia ok. 40 kartkach naizwi karę arielszJtu.
dzy innym.i informacja o prze
Hiolski wystąpi w Operze Lódzkiej w dniu 17. li. w partii Ri·1 biegu ikampanii wybrnrczej do
goletta i w dn'u 18. II. w part!!
or.ad narodowyc!h na terenie
konsula w operze „Madama ButDRN Łódź-Sródllllieśote.
terfly",
'
~
P1erwsza sesja 111owowytbra„
nej Dzieiinioowej Rady NaroPolesie odlbę
dowej Łódź L§I
dzie się 14 lutego o godz. 10
W zamiesreronym w
WYMIANA NAUKOWCOW
w sali Teańru Arlekin przy uJ
wytwómla szybowców ora.z plerw5'11Y w
Polsko - cJtłńska. współp.Ta.ca gosposprawozdaniu z
wcwrajsz:ym
Wólczań.slkiej 5.
Ch!nach S'zyb wiercony metodą zamra.darcza. w lata.eh 1953-1957, 1'0'11Wljała
inauguracyjne j sesji Wojewódz
~
obu
dla
kon;ystn.a
i
Niemniej owocna
:t.ania.
się stale z obopólną kO'l"Z;YŚc:ią, Nie wszykiej Rady Narodowej pominię
dziew
się
odbywa
wymiaina.
stron
1
stkie jej elementy dadzą się jednak
W sobotę 15 lutego o godz
te zostało pomyłkowo nazwisko
Minie na,uki i techniki. W ootatnaclt
OBRABIARKI , SAMOCHODY , LEKI
ująć w postaci ironkl'etnych danych. Ta.spe- ł 10 w świetlicy Rudzkiej Far
przedstawiciel a SD - Eugeniupolskich
100
pon.ad
lata.eh
pl.ęclu
kie państwa, jak Polslka. i Chiny sza Ducha, który przemawi.al z
cjalistów przybyło do Chin dziela,c się t bia1'Il[ il. IW~oJ1,:z.a]ni b.IP~er
W cl"gu ubiea-łych pięciu lat w fabeypaństwa na. dorobku, budujące z n.aj·
I wsz:a~· przy ul. Deszczowej 26
ramienia Klubu Radnych Stronswą wiedzą z towarzyszami ()hiń.slkimi.
kach chińskich za,częlo praoowa.6 prarswoją nową gowysilkie:m
wlęlts.zym
nidwa Demokratyczn ego.
odbędzie się pierws~ sesja no
Okolo
700 polskich obrabiarek.
wie
poważ
na
nieraz
natrafiają
_..
:
Chin
spodarkę
z
osób
100
okolo
Jednocześnie
Za przeoczenie to przeprasza.wowyibranej Dzielnicowej Ra
70 polskich wrębla.rek węglowy()h zna•
przy~
sytuacji
takiej
W
'
trudności,
miejne
na,
na~
u
aby
Polski,
do
się
udało
my naszych Czytelników,
11
lazło się w chińsk.i.oh kopal.nia(lh, a p,rapieszen:ie te:rminu jllJkiejś do.stawy, wyscu zapo'Llla6 się z dziedzinami wied'l!,)'. 1 dy Nairod1owej Łódź-Ruda.
wie 4 tysiq,ce mikll'osko,pów - na stosuplanie z własnych skąpych za.pasów
których mamy Jaldeś osią,gnilęcla.
w
1
ltwh ucronych i lekarzy. Po drogach
t.owa.ru Illiezbędnie i pllnłe
jakiegoś
RóWl!'llież w sobotę 15 lutego
Chińskiej :,
Poza tym przekazaliśmy
kursuje prawie 9 tysięcy
chiń&klch
potnebnego drugiej stronie jest aktem
o godz. IO odlbęd:zie się pierw
obszerną. dokumenLudowej
h
Republice
mecha.niczllG'"c
t><>Jazdów
pol.~kich
daJącej
za.wsze
nJe
pomocy,
1 sza
braterskiej
res.i.a DRN Łódź - Sta
Do najciekawszyc h
ta,cję tecbniC'lillą..
„Starów", „Warszaw", „Ursusów" itid.
się wyrazi6 w suchym języku liC'llb. Nie
Obrady odbywać
os.iągnię6 w dziedzinie wynrla.- I romiejska.
nas-eycJt
Rolrowerów.
polskiclt
tysięcy
17
oraz
zn.ac-Lenia,
lic'llbami
wYTazió
Jll>.
da się
ny naukowo - techn:IC'lJJlej należą te .ga,.. I się będą w s•zkole VII TPD
nlobwo chińskie otrzyma,to od na.s prajaikle mfaJa praca 1POls1dch statków
gospodarki, których I .przy ul. Nowotiki 16.
łęzle produkc,ii i
wie 4 tysiące ton tSelekcjOtliOwa.nych
linii da.lekonwrski() h, suzególruie w
przedtem W China()h me było i które I
na.!ion buraka cukrowego, a a.ptekl
piel'W5'ZYD1 Olkresie, gdy moc.a<!'stwa zastworrone rostaly t>O 'Wy'ŁWolen:iu przy I
i S'lJPitale - wiele leków, wśród któ·
ohodnie stosowafy wobec Chin w spo'P-Omooy Polaków. Naleźy tu wymienić 1
rych „tylko" 55 ton aspiryn i antypiryn.
sób bezwzględny tzw. emba11go. Trz~ba
budowę szyb-Owców, nasiennfotwo bu- I
W sumie asoirl;yment dostarcrony przez
jednak doda.ć, że w wypadku pracy
raczane, wiercenie szybów metodą za-nas w ubiegłym ;pięc.foileciu obejmuje
OZWARTEK. 13 LUTEGO
polskich statków daJekoQllDorsldclt, koGłownie
po.przoozne wodowamrażanila gleby,
okolo 300 pozycji.
n;yt§cl byty obustronne. Przeciei na tej
15.10 Chińska muzyka l'Udonie statków itid. Przeka.zaliśmy też t
„chit\sldej" linii ~łlśmy stawać się
'Wa. 15.30 Aud. dila dlz;leci z cyu•ięta
„ŁAKOME KĄSKI"
ChRL nasze doświadczenia w dziedzinie 1 _
państwem ~aiwdę mOlrSkim, co na
tańczą i śpJ.e..
kilu: Raroerze
hutnictwa metali koloo"Owyieh, mecha- 1
pewno dla naszej ~ miało bar·
16.05 Koinoert w wyk.
wają".
raoowenizacji portów, hodowli bydła
W Ohina.ch północno • uchodnieh
1
16.50 „Z lekall'7J0In
dzo wielkie znaczenie.
orki.estiry.
Komenoo W ojewód!zlk'a MO
go, budowy olm'ętów, produkcji a,n,ty- 1
na nowyoh pol&cll na.ftowyeh pracuj!ł
tr1zieba Wl!llpóld:zialać" - IJJOg~
w Łodz.i Uikońazyła już śledz
I
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i
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w
a
si:lniki,
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in.
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17.02
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POLSK:IE KOMBINATY
Ale i w tej d2ledzinie Chińska Re-1 ·two w sprawie morderstwa ja
zarówno Dalaj Lama, Jak i Pa.ncllen
trów oo„." - reportaż Zib'ignieLudowa nie porn()Stala n.am I kie dokon:a~e zostało w dniu 8
publika
pomalowa'llłoto
na
'Qiękne
mają
wa WojcieohO<W'Skiego. 1'7.15 (L)
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poOhiny stały się w tym olm'esie
ób I
ad O
ku
Od 1954
dl ·
dobrnęły do ich
które
„Wa.rs:zawy",
ne
Muzyka tanecma. 17.25 ~) „Ką
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P.ol3 os
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waż.icym partnerem
uzn.a.
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,
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z
kach".
opraC<J<W.aniiu ZyigtillUll'l1ta ~Ili.
pod.
za.równo
miejsce
piąte
nicznyrn
dukcji Jl'OO'Celany, budowie urządzeń 11 strożu noonym PZGS.
którz;,r z powyżei,
Jednak
się
Mylą
17.5-0 (L) Muzylka t.anieczn.a i pio
w
też
jak
obrotów,
ca.łości
względem
Sitmek zootał zamc rdow<mv
wodnych, hutnictwa metali kolorowych, ~
wyciągną6
chcieliby
senilti. 18.10 Lóda:kli. dlzienn:ik ra
S'ZYC·h danyoh
imporcie i eksporoie - po ZSRR, NRD,
rybołówstwie, produkcji farb i Jakie- t 'lit:! własnym mies:z:ka :ii:.t pne.z
rzekomej
nas-rej
wnioski o jakiejś
d?l.owy. 18.25 (L) K'Qnoort reklla-1
Brybnii.
i Wiel!kiej
r.zechosłowaeji
rów, a nnwet w rzemiośle airtystycz- 1 nieznamie.igo s~rawo~ f\ld\erzemy. 18.35 Mueyika i aiktuaJ.nx>..
wspa.ni&łiomyślności albo fifantropii, W
W eksporcie polskim przeważaJq, mai zaba.wkainstwie , 0tl.'2Yma.Jiśmy 1 ni:ami noża, klamrą ś1usarską
nyn1
ści. W.OO „To samo, a jed!n.ak
zamian za nasze towary otrz;.:vmujemy
urząo!b:enia i sprzęt transportoszyny,
oo mnego". 19.40 W literacltie~
z Chin dokumentację techniczną dla 11 i butelką ipo winie.
z Chin cenne surowce i wyroby niezbędłl\cznłe w roku 1957 sta.noktóre
wy,
Po kil!kudniowyc h obserwaikawia.mi. 20.00 Stan ipogio.dy i
produkcji wieC2Dych piór, kwasu i dru- 1
wlly 80,5 proc. naszego ~Z'll do ue dla naszej gospoda.rki i konsumpcji.
•
dzien.niik wiec'Zomy. 1.0.23 Ka.'otu wolframowego , kTeolitu i soli 'kreoliPrawie jedną. i>rzecll\ tego importu z
Chin,
funk<:,jonarius ze MO UC)ach
I
futerkowych.
towych, hodowli zwierząt
ruka sportowa. 20.40 Wiąza!1Jka
Chln stanowią tłmszcze, nasfona oleiste
ookrywkoweg o wydobycfa węgla, na- t j~li w dlfJJiu 14 s1ycrnia podejmE-lodii z komedid. mu.zyclJnyoh.
itp.; jedną C"ZWartą _ minerały. i inne
tym Polska weszła. na ryokll'esie
W
i-zaną o dokonianie mo.rderstwa
wadnianla ciężkich irrun!-Ow Iesso-wych
20.50 RY19zard Wagne·r : „Holensurowoo dla pnemyslu chem.ic'Z!l.ego;
nelc cWński, jako dostawca kompletnych
1 18-letnią miesz;kankę Glow11.d.
der tul.acz" - oipera w 3 aktach.
n~tępna duża. grupa. to surowce włóNa dalekiej północy kraju
obiektów.
11 na Helenę Ra.tajczyk (bez zare22.15 „Mówi Wroalaw" mnie.fszych
klen,n:icze; i wreszcie w
d7Jałają już l cieS'łą się ba.rdzo dobrą
Jak więc widzimy, zaga.dnfonie sta- 1
·
·
hod
t kuły
portaż. 22.50 Muzyka taneczna.
opl. nią dwie cukrownie, zaprojektowan e
jęci-a). Je~cze jal!oo n1eipełnochińskiej
polsko
się
t'Ozwijająccj
Je
'llWle~zerua.
poo
ilościach ar Y
przez Polaków i wnio.sa.żone w dost.arTELEWIZJA
wymiany handllowej dotycrzy biirdro I letmia '.RatajczyikJ odsiecl;:1:a1a
cego i inne.
dalekim
Na
s'l)>l"Zęt.
nas
przez
<YLODY
OJ!wlajrtek, 13 lu t.e,g>o
wielu problemów go.9t1odarki narodowej 1~ dvva l:ata w dom l pm:>rnwczvrrt
Dla przykładu: spośród przes71o 120
:połu,dniu trwa budowa dużego k~mbina17.00 Program d•l a dzieci młod
obu krajów i szerokiego wachla.rza to- 1 za współudzi1ał w ' morderrodzaJów towa.rów, jailde otrzyróżnych
z cusię
Rkladającej'O
spożywczego,
tu
sf·,\-ie.
szycih: ,,Pastereczka i lrom.iruar
warów. Wachlan ten zmienia się barntałiśmy z Chin w ciąfU ostatnich piękrowni, wytwórni alkoholu, fal;rykl
Ra.taj<:'z.yk nie
Początlkowo
ozy'};:". Reportaż telew'izyjllly z
dro SZY"blro, gdiy:I: w zwiąllltu z roz-1
znajdu.lą, się poważne ilości
lat,
ciu
Dla
lodu.
suchego
wytwórni
i
<lro7Alży
· d0
ł
Teatru „Ba1" (W). 18.25 Ja to
wojem Chin i 'lllttianami struktucy ich I
„łakomych k~ków" jak cyna.
takich
spec,ia.'ny
powstaje
kombinatu
po!trzeb
winy i do•
się
kwadrans dlLa męż
potrafię gosvooarki zmienia się też często za.- ł przyznawa a
srebro, wolfram, molibden, rtęć, magneport rzeczny, siłownia i inne 1inądzeasor- 1 pieri; S•kaipiotulowala przed doł
Jaik
czym (W). 18.40 Audycja . muzai-nteresowa.ń,
,c,1rnla
równo
naczym
przy
a?Jbest,
i
a.luminium
zyt,
wybędą
11.ia. Od:pa.dy tego kombinatu
zyczna i film krótltometrazO' Wy
tyment t-0wuów, które Chiny mogą nam 1 wodamd, jaik:lire przedstaw~ono
leży dodać, :l:e Chirey mają naJlepszy
korzystane w fabryce celulozy. Znajdu(L). 19.20 Telewizyjna za.g.ad!ka
jej w śledztwie. Z jej zezm:ań
Wymaga t.o wytęiionej pradostairczyć.
też
otrzymujemy
św:lecle,
na
azbest
prostadium
ją się już w bu-dowie lub
19.30 Dziennik
151J'Ol"OOWa (W).
wynilka, że tragic2l!lE-go wieIł
elastyez
także
a
terenu,
studiowania.
cy,
lat
pJęclu
cią,g-11
W
kauczuk.
Chin
z
W'lloogaeanJa
. jektowan.la t~· za.kła.dy
<telewizy!ny (W). 20.00 „Podlkozapros·zona do
została
ności naszego a,pa,Tatu handilu za.gra- 1 czoru
Polacy wYJ>alili 12 tysięcy ton cbiń.Slkiewęgla i jeden zakład suchej destylacji
IZiolkowe psi.lrulSy" - wid.-owidomu Sion!ka, gdZJie po lilbacji
gaięzi przemysłu,
tych
oraz
nk'Zllego
herbaty
ton
8.650
zużyli
tytoniu,
go
dolrumenpolską
o
drewna. W opaireiu
sito za.pumo~ w wykionaniu
które na potrzeby tego a[(>a<l'atu pra-: dokonała morder.>~wa. Jaki)
chińskiego Pochodzenia i zjedli 40 ton
tac,ię i przy pomocy P<>lskich S!Pe<Jja-z,e;spolu oogion.alnoego z Wiel!ko;. powód przyipuszcza się itao
cujj\.
pleprzu.
chińskiego
zbudowa.n.a 7looba.la ołbrzy:m.ta
polski. (W). 20.30 Film faibuiLamy
listów
najmniejTele-Mele,
22.00
(L).
-"łl
------------- ~~~~,~~~''''''~~'''''~'''''''~'~''~'''~~ reksuailm~
szy teatrzyk telewizyjny (W).
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Oświaty,

I

I

W

Za mac hin acje

ogólnołódzka

przy obliczaniu głosów
komisji wyborcze;

akadem ia

w 15

przed

Sufraga n kielecki
w
po konsekr acji

rocznicę

powstania ZWM

-Sesje DRN

17 i 18 Juteqo

Andrzej Hiolski

w Operze Łódzkiej

Sprostowanie

..

Polsk ie samo chod y na chińskich droe;ach:
~,
Złote _,,Warszawy'' dla Dala j Lam y
,

l

• * •

* * •

•

L

la.la wizja

18-letnia sprawczyn
morderstwa w

I

'

pot·kn: ifłłcia

Sukcesy i

łódzkiej spółdzielczości
Jeden

z największych.
w Europie ••
.Jeszcze w· bieroku w
Ba·
Instytucie
żącym

dań

Jądrowych

w Bronowicach
pod Krakowem
oddany zostanie
do użytku umiooyoh c:vkl<0!t'OOI o mocy 12,5 megaelektronowoltów dla
deutronów i 25 megaelektrnnn w<>ltów dl-.i, elektronów. Cyklotron ten zb1;.iJ.owany wedlu g d-0knmentaeji ra.dziookiej
jest .iednym z największych w Europie.
Na zd,ięciu: elektryk Jan Góraj przy m<>ntażu generatora.
CAF - fot. Tymiński
dla cyklotmnu •

Znamienne ·wyniki
ankiety Instytutu Gallupa
S

lyr>ny amerykański Instytut
Gallupa zajmujący się badaniem opinii pub1i.cznej, przepr'J
wadził ostatnio dwie, na szerczakrojone, ankiet11.
ką skalę
Anlcieta objęła swym zasięgiem
12 miast Europy, Ameryki, Afryki i Azji.
Pierwsze pytanie b·rzmialo:
CZY .TEST PAN ZA TYM,
ABY DOSZŁO DO SPOTK.1NIA MIĘDZY EISENHOWE·
REM I CHRUSZCZOWEM?
A oto jale odpowiadali zwy·
kli ludzie zebrani przypadkowo
- jak to się mówi - z ulic11;
Nie Niezdec.
Tak
Dane w proc.:
11
8
81

Bonn
Aten11
Helsinkl
New Delhi

71

3

26

69
69
64
Paryż
Kopenhaga 61
59
Toronto
Sztalcliolm .58
55
Wiedeń

6
14
16
19
19
14
21

25
17
20
20
22
28
24

wa.~zyngton-

Chicago
Johannes•
burg
Londyn

54

29

17

53

25

22

25
24
51
62 proc. wypowle·
działo się za spotkaniem. 11
proc. bµlo przeciwne. a 21 proc.
nie miala wyrobionej opinii.
Natomiast jeśli. chodzi n dr11
gie pytanie: - CZY UW AŻ.I\.
PAN, ŻE OSTATNIA SESJA
SZEFÓW RZĄDÓW PANSTW
NATO BYŁA SUKCESEM?, tn
odpowiedzi uzyskano niezbyt
niektórych
dla
pocieszające
Ogółem

entuzjastów NATO. Nawiasem
warto dodać, że ankieta objęl<::
te same kraje.
Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

Ni.e Niezdec.
Tak
Dane w prpc.:
211
18
54
Bonn
Wa.szyngton37
25
Chicago 38
Wiedeń

37

29

34

Kopenhaga 35
27
Londyn
Sztokholm 25

30
25
35

35
48

Paryż

24

31

45

Johannes·
burg

20

Hełs"inki

18

44
45
38
35

311

37

46
New Delhi 16
51
14
Ateny
Tak więc ogółem tylko .10
proc. wupowiedzia.lo się pozw
tywnie, 31 proc. odpa.r!o, że sesji ni.e. uważają za sukces, a
39 p1·oc. nie mialo wyrobionego zdania. Czy trzeba jeszcze
coś dodać do tych dwóch jakze
wymownych tabel? Cz11ż ł.di
wymowa nie jest jednoznac~
na?
luPrzeważa.iąca większośt!
dzi wypowiedziała się za spotlc.aniem na najwyższ11m .•zczeblu. a konferencję NATO IJCP.·
niono w zasadzie negatywnie,
.•zczególnie w Indiach. Francji,
Szwecji, Grecji i Finlandii.
Tak więc zdrowy rozsqde1c
spale·
wśród
święci triumfy
czeństw, a jakość nie może dotrzeć do umysłów niektórych
.TaT'a
zachodnich.
polityków
(hJ
szlcodal

miał niewątpliwie rację: nie
można. stawiać na jednym PQ'do-

YTOn

B

mie uroków sztuki i natury.
Ol>raz będzie zawsze pon.iże.i. a. kra,iol>raz zawS"Le powyżej nas-zych wyobra.
żeń. naszych ideałów piękna.
Jestem przekonany, że myśli te n.a·
wied7.a,ią. każdeg-0 turystę przybywającego do NeaP<>lu. Żaden Olbraz, anł
też widokówka. nie .iest w stanie cddać osobliwego piękna. tego miasta.
Zmiennych uroków Nea.~Iu - w zanfo
leżności od J><>ry dnfa i roku · wyśpiewa.Ja dotąd żadna muza, ohoć
tylu poetów je opiewało.
.Jest pn;y tym Neapol miastem n.aj.

więk.s'lych kontra1~tów. Można. śmiało
Neapol je."i;t stoli<'ą
że
powied21ieć,
żebraków. I równie prawdziwe jest
twierdzenie że Neapol posiada. na.j-

wyprodukowała
21na1azlo od
czość,

na rynku.

surowiec.
Przyidadem

samowoli może
być fak!t, że spóldzieln'.e „Kotlarz" i „Su.ro·.v:ec" po;:njmo ogrornm~rah t.rud."!o soi w uzyskaniu sil!'.'.!<ów, zrezygnowały z
ich przvdz\ału bez powl.adomi€nia LZSP.
Jesz.cz.ie ba!'Cl!ziej karygodnie
są wy]lill.dk:i sprze•daży m:vsizyn
w ręce prywa.tme lub też Jll"Zel1J1kali s1>óldZielk,a.zywa.niia.
czych prywailmym rzcmj.eślni
[lip. spóld:zi€!'11ie:
kom. Taik:
'tSla.,I{otl.a.fłz",
„Jedność",
wa", „Przyszlo-ść Robotnicza",
nie liicząc się zupełnie z trudnościami 1:ikalO>WYil!li ~óldzi-el
czości, odJdały lokale n.a mieszikania

spółdziel

dzielczości znalazły swńj

ro.

Prz.ede

wszystfoi.m,

<Stwieird.zić.

że

sz,ere~

trzeba
S'P6l-

dzie1ni
SKORZYNlEWLASCTWIE
STALO Z SAMORZAJ)NOSCI
I SAMODZIELNOSCI
Tak np. 2idarza.ją się wypad·
ki uruchamiania noowyeh dzia
łów produlooji w2'lględni€ ni€planowego rozszerzania istm.ie
jącycll działów b€z u.zgadiniazwiązkiem.
nia z łódzkim
LZSIP wypowiedział tej samowalkę: .s1p6.bdzielwoli ootrą

też rzem'.ieś.hni

B.ardzo zły r·e2lillt.a·t o~ąg
nięto w wyniku przer.z1uoenia
o<lpowied'zialn.o•ści za go1spioda;r
kę maszynami na -po-sZlC'wgólne s1pólld'zieln1'.e. Lód:21kie spół
dzielnie .pracy nie 'La·tTos21czyn maszyn
ły się należycie o st.a1
i myśląc tylko (zreszitą bardtz.o
krótlwwzro•c-znie) o <ASiągn.ięciu
jak na.jwyżs2'!eg-o z:ts!-011, poświęciły w 11957 r. n.a remont
maszym. '?;a.leclwie 660 tys. zł.
Srez;ególny cień n.a d'o.br·e
imię

łódzkiej

spók!zielczośai

rzuca W!.lil'M! łfości p1-z~!ęp.stw
gio;spo•ibnicych I na.dużyć . .T€st
to skutki€m prz.ede wisizystkim
braku naJeżycie prow;idz;o·n ej
dokumentacji w.ars.ztatowej i
ob.;\ad?,a11ia ki·~wn:iczy.ch s tanowis1k w wi€łu "1Dól"dz'elniach
r#odpiCl'Wi€dnimi lu.<lźmi.
Pr.zeprowadlz;cine prz.ez LZSP
wizytacje wykazaly p0<ważne
w obi€gu i
nied·ociągni~ia
dokurrnelOJtacji
prz.ejrzystości
warszt2towej. Stan t€n spi-zyjał c·gólnamu cha-0c--Ol\V'i i rzJej
lr<ASP•Dda.rce dio tego stoonia, Ż€
~óldz-ielni
w :przypadlkach
,.Kotlarz"
i
„Metalowiec"
sprawę trzeba było pr.i:ekarza.ć
d<J> pr<l1mrai·3ra.
Tak :r:i19. w .:;póldzi-ełni „Kotl<i rz", mimo ujawiniienia poważnych strat ~pół milion.a zlo
tych!) z pro::hJ;kJc-ji łóżeczek uniwersalnych (wynioklycll li tyl
ko z zani€dJba<ntla w prowad.1.ienh1 do•krum€ntatji wara?:tatoW€.i. które um.ożliwilo ,;przeci€ki" surowc0<w•e i nieuza.s.a<lnion-e zwyżki p1.ac), byl€ . kJi€rownictwo spóklzielnli., nie zwa
żają1c na Oc<Jtrzeżenia i próby
pomocy ze <!!il:rony LZSP, zwię
lk.w.afo j es-z:C7'..e cha-0\S ocgiandrz.a,..
cy.iny.
Jak natomiast kkikomvślnie
wybi€r.ani są często kierownicy .spółdzi€lni, mówią o tym

ne wspanfalymł p·ałacam.ł, wysadzone
poludnfowymi drzewa.ml, promenady
swoim -osobliwym urokiem o wiele
przewyższające słynną Promenaoe des
Anglais w Nicei. A Jeśli wyd-ostaniesz
<Się na. wzgórze Posilippo i stąd na. tle
lazuru mo1'7.a. i nieba roba.czysz I>~·
Jepio.ne do wzgórza różnokolorowe,
szk:Iane wille i pałace, jeśli rzucisz
okiem na. nowowzniesioną Po wojnie
dzielnicę Wiktora. Ema.nuela, wówczas
z pewnością, WSIXlntnisz ~owa. Byrona.
Lecz to wszystko jes7..cze nie daje
Cza.r
NelllPOlu.
właściwego ohraru
i urok tego miasta w pelnej krasie
zobaczyć można. dopiero po zacbo.~zie
slońca. Gdy siedząc na sJjttku lub w

Reportaże Ż dwóch konłyne,nłów

(19)

Europa na ~yku
jak w
r011Jmemłane i za.nied:bane,
slumsach Lon~mt, tylko te klimat
o wiele laska.wsz;,y dla. poddaszy i m:dzy.
A gdy przyjdzie południe, po tadne.i
z tych ulic przejść nie możes:r,. Jak
śledzie rozciąe:nięte jeden ob<Jł!: drugiego, z ma.r ynark:\ zwiniętą zamia&t
poduszki, leżą, na trotuarze, w !>ramie, przed sklepem, gdzie się da.. Leżą i na.j1,-zęściej śpią,. ]).o.Iile far niente„.
Najelllę5!s?Jym zjawisk.iem tych ulic
są żebra.cy w różnych stroja.cih ..... cywilnych i za.konnych. Po prostu Sip•Gkojlnie przejść nJe da.ją. Ta.k d:t ugo
wszys~klch stron, że
ta.mroszą. się Clle
na „odczepne" dajesz im tyle, ile
c'hcą,, byle cię stąd W'YPUŚeiili. Byleś
juź nle d~ał więcej po od'J>a.dkiach.
byle woda z stLHą.cej się na S'Ztlu:rach
prze:rzu<J10nych p:rr.e11: ulicę blelirzmy :nie
ka.pa.la. cl na. gtowę, bylebyś wydnstał
6·lę z tej dzielnicy nędzy.
I uda.jegi; się w bmą mę~c! mliast.a
w kierunku morza.. W:7llllitd brizegu
eiągną, się promenad(v: Santia Lucia
f via Pa.nope _... P.1"0llttenadY. GbstawW.-

-

'

naj lep.i<\!

eyfry:

w

gc obliczami.a. 2111o1io1bków itp. Clą
6te są WYI-'adlki szyka.no(ll\\"ia.nia.
pra.o~wni1ków rza. t,111 tylko(), że

ubiegłym

rok-u
TitZF..BA BYf,O Zi\UENIC
52

CZt;ON1~0W

odwa.żyli się k,rytykoom,ć postę
P·~wa.nie zail'ządu o_ry ra.dy niul-

ZARZĄDOW,

26 gl C.wnyel.1 ksjęgo.wych, 17
prezes6w za.rz.ąidów i 15 przeo-

rroruzej. S;ióld:zielnie bardzo
dużo spraw przegrywają i wy
tytu•
plac.ają tylSiąoo .z totyah
lem odisizk()dowań.
Isto·tnv'I!1 man:kam€ntem VI
pracy .~póldzielcwści j€&t złe
wykorzystywanie fund1uszów SIO
cjal !l'O-bytowych. Prawie we
wszystkich lód.z.kich &póldziel•
ni.ach praiey sumy te wyd.a tiro.
wa.ne „,a l€~A1komyśtnie na bile~y do k1ln.a, ban.kJlety, wyciecziki. Jedy.nie 3 s:półdz:ielnie .....,
„1'-fot·or", „Eldktro:m.echanik" ł
,.E!yklieLa", wyikorzys taly fun„
<d!usz socj aJrrv.>..,byfuwy na pomoo (wtld&dy patrona lne) w bu
dow1nictwie mif.:\Szik.ań dlla tych
swoich pracowników, k<tórzy
7..apisali się <:][) IS'pó!Jdzielni mile
sz!kaniiow€j. Endcja.tywa. t1i jest
g-O•dina. }il1d1wlllły il plOIWiinl!ly
l\<".'J!iąć z nj,ej W!Zór l\'l\Sll1Yłstkie
ispótdaiie1nie.
Jak 'widać z po·wyż.o;zego, ni<!!
iprawidło'W<O.ści ~ błędów jest oo
ni€miara. Powillll1a się ich
s•truec .;t;ióM21i€kzo.ść pracy w
dalszym swoim rozwoju, jeśli
<pragnie być n.a1prawidę powai•
inym ,partnerem w gospodar~
narodowej,

n<:llizo.r·
r;i,d
OatkoO!wita zmfan.n. mazych.
ll"Zl\dU nas!ąpiltt w 12 spóldl:!iielniach.
Ta ply;nniocić kadr ki€rowni·
czyah śwfa.dle<zy o tym., że rady
nadzorcze 1';1Dóklzie1ni nie zawsz,e zastanawiają .się i nie ana
k:mdydalizują p=zy<latność
1ów ~ w rezultacie wybjerają
częs.to 1udzi. którzy nie nadają s.ię llla o<l1;:N>wi€dzia1'ne stan o wiólk.a. PI'zy tym, n a jczęściej
w wyniku żle pojętej samorządnoś ci, niektóre rady nadi7!0rcze nie uważaj4 za. sto.sowne, pr21Ed do '.;:on:oin'. em wyboru
za.slęginąć r<idy czy
zarzą<lu
opinii organu iSamorządoow.e
go "\vyżswgo ~z.czehla, jakiim
j€st zarząd LZSP.
W wielu spókl:ZJ:elniach
~!ml
NARUSZANA JEST
wGdJtic.zą c~·ch

0

BRAK TROSKI O MASZYNY

wy-

rraz w wysokich suma.eh akumwa,eji i zyi.olku. Za ub. r. <1ku
mulaoja ooiągneia wysokość
13Q mJ1n 2ll. tj. o 15 mln więoej
niż przewidy•w.ał polan, a zvsk
Według
90 mln zl.
wyni·óSlł
praetwidywań średnia. ·wy:i>ła t.a
!Z zysku z.a. :ooik 1!!57 wvn.ff.sle
na. .iedne~ mtOOJJka. 1<11ółd'Łiel·
ni ok. 2 tys. zł, co równa 1S1ię
wy.rokośc:i ;prawie półtor.amioe
si.ęcz;nej ś.redlrni€j p.1.acy w <"'Pół
dzielczo,<ci (oczywiście. k1.,;ZJtał
't<Yw;ać s;e to będzie różnie w
pos:rom.gółnyc-h -spóldzi€l<!JJiaoh).
Na tle tych wy.ników można
przywróoetrrie
że
stwi€<I„d'll'ć.
151póld21ielm.i()l!l1 ipracy ip-eł:n.ej sa·
morza1dln.ośd 'i samodi?:i€1'n•oocl
ok.azalo się 'f>O\.>"'Umieci'2m "lusznym. Zrrnfain.a, roli i oharakt>f'ru
(11ziałalności lód'zkiego 7Wią?.Jku..
który z oogaruu tyrpo'ik"O administru;acego t'lj)ól<l'Z>ielniami st'łl
locmtrolno-n.adj>ed.no<:t1ką
się
zorojącą. <lor.adicza i in<Struktażmva. dala na ogól <poz:y'1;ywny
rezultat.
:W,<;ZY'S1ilro to iedrn.ak niP zna
czy. że w ro:Ż:vv'Oju. lód:z1ki€j
pracy nie ma
A;>ól<lzie-lcw.~ci
bledów i b.rak6w,
pobkniPć,
Jest ich, n:i,estety, j€.sizicz,e spo·

bądź

kom.

ra2l\l zibyt

V\'YSOKIE WYPLATY
Dobre wyni<ld pracy !SJPÓl-

i otyli, kobiety niewysokie z czarnymi,
rozmarzonymi oczami i obfitymi piersiami, trochę niechlujne, w sukniach
)l-O'glliecionych, w S'Zaiach W"M>rzystych
i chus-!kach fioletowych, czerwonyc.h,
poma,rańczowych, koloiru zawsze krzyczącego, obV1<ie&7AJllle <S~tucznymi klejnotami itp.
W okolicy Piawza. del Mercato plą·
cze się . Iabkynt uliczek krętych, za...
nieczyszcz.ony·ch, zaslauych s~órka.mi
poma.ra.ńczy i ka.wonów, resztka.mi jarzyn i odpadka.mi. Wśród tych uliczek
porusza się czarny, krzykliwy tłum
ruma. się, je, pije i śpiewa. Życie tu

umn,eć", choć osobiście, Jl!l'ZY'Zna.ję,
nabrałem ta.m wielkiej oohoty do ży·

r.ia. Do żyda - powtairzam - lecz nie
do pra.cy.
No, oo jak tu pra.oować, kiedy 111ię
ma. stale przed oczyma. miast-0 u stóp
Wezuwiusza. pot@Łone, na.d brzegiem
Ja.skółcze
trlby
zatoki,
I.a:mrowej
gniazdo przylepione do stoku górs·k.ie·
go, mia6to opromienione słońcem poey!Prysów
liś-ćmi
łudnia, ocienione
i palm, kołysane szumem fal i szmerem drzew, miasto T<Yl)koszn(Vch serenad, miasto tak przyjemnie sprzedające u.rolki swe~ krajobrazu i swych
mia.sto
romantycznych dziewczą.t Toteż mimo
stworzone do miłości?
serdecwiych
l
patrfotymrn
calego
uczuć żywionyoh d:la. Wa.rs7..awy, ra·
czej skłonny byłbym 'llI11ienić refren
znanej ViOJSenkl: „oo jeśli kochać, to
tylko w Neaipolu.„".
W tym starym, bodajże Jednym z
na.jstarszyeh miast włoskich, mOO:na
znaleźć o()l>razy tak ze sobą, konł:rastu
Jące, jak chyba. rogdzie na świ~cle ••
Wychod°ŁilS!Z z dworca. kolejowego l
ja:kby 'ZJllPYi.ał
„cóż my widziem"? Teoś Piecyk'.. Ulice wąskie, brudne,
ciasne, obla1mowame na. WS"ZY"Silkicb
J>lt:traeh · ba1kom!kaml. R-oj~'ko ma.beli sklepików i bud pod gołym niebtnn. Męuzyźni i !kobiety, któney ku-

co

WJ•machują
gada.ją,
sprzedają,
pują,
po
łokcia.mi,
się
ręka,mi, potrąca.ją
l'UdZlie przysadziści
ezęści
większej

pięknie.isze.' najbogałls'Ze. najwspanlalisze wille, aleje i promenady. I te dwa
N eapole stapia.ją, się w t.adt uroezą,
całość. że chyba. <Słum.ne jest włoskie
i
Neapol
„Zobaczyć
;przysłowie:

~-
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7,a,powi.€d!zia:no, że No
niom
Wl'>Zlczętą t €go rodzaju produkP..1ZYdziedamy
będzie
cję nfo

Lódzika spó1dzi€kzość pracy
coraz Iepi€j spełnia swoją rociągle 7..ak:res
lę, rozszerzajac
produkcji i usług dla 1udności.
Uzuoel:nia ona produkci.ę przemysłu k:uCZiOwego ooraz peł
niej i st.aje Slię ważnym przedluże!l1.i.em sektora uspoleazn.ion€!(o.
$wiackzą o tym najl€pi.€j osiągn~ete wyniki. Plan prodult
oji u.biei;!łego roku zooit.ał przez
s;;:ióMzi€hc:rość zna·c:zin.ie -prz.ek.roc.z()ny, a dio bmliż€'1:u terenow€go spółdlzi€1inie zr7,es:mne
w LódZJ!dm Związk;u Soókl:ziel
nri. Pracy wioła.c4 iza t'odc i; bieg-ly sumę 74 mln 71. w tym
6,3 m~n zł pon1a.d plan. Dużym
osi::wrnięaiem jest takż.e fakt,
że nie WzrO\Sły rz.ap.asy na skra
<laoh, gidyż prawie W1Szv,<;!(ko,

pracy

łódce, mająo nad sob!\ lazur nleba.,
a. pod sobą lazur wody, skierujesz
wzrok ku lądowi wówczas ukaże się
twóim CCZ<Jm widlak, jaik.iego nigdzie
Amfitea.f.rałnie
nie ujrzys2.
więcej
przytulone do wzgórza dmny, jarzące
się milionem świateł, stwarzają ba.j.kę, o jakiej tylko śnić m~na.

0

PRAWOltZĄDNOSC.

Do-wod-em te.go !Są otrzymyWalli'l przez LZSP skargi i z.a:i".a.lenia ozlon:ków i pracowników ~óldzie1ni, których wiek
<loty.czy n iepraiw\nych
(;1zość
lzw()llrnień iz ptra.qy, n1e.właśCli.M'

J. G.

List z Warszawy

Co robi „XYZ"?
W zaawansowanym stadium
budowy znaj<luje się pierwsza
w naszym kraju cyfrowa elek·
tronowa maszyna matematyczna nazwana „XYZ". W Zakladzie Aparatów Matematycznych.
w
Polsldej Akademii Naulc
Warszawie trwa już jej monuruchomienie.
taż i częściowe
Pełne uruchomienie maszyn1J,
zwanej popularnie „mózgiem
elektronowym", ma nastąpić w
TcoiicZL bież. roku .
Cyfrowa maszynll elektronowa „XYZ" zbudowana jest bar
Zastosowa.no
oszczędnie.
dzo
w niej zaledwie okolo 400 lamp
elektrycznych (gdy w innych
zagranicznych tego typu aparatach ilość lamp dochodzi do t11·
sląca). W pierwszym okre.~ie
po uruchomieniu maszyna bedzie mia!a .. pamięć" na ok. 500
liczb, fo znaćzy, że taką iloś-:ią
liczb apa.rat może operować :v
danym. określonym momencie.
Później - juź w 1959 roku po dodaniu tzw. bębna magne,.pamięć" maszyny
tycznego,
cyfrowej obejmować będzie ok.
8 tys. liczb.

gu m<ll!"skiego is:p-O>t.ka.lem ..• Eur-OIJ.>ę :na
byku. Przysięgam - na. własne oczy
wid-&ialem Eurnpę. Była piękna, jak n-0 bo ja. wiem - jak HaILka. Dobrowolska. na rewii w LPdzldej Operetce.
Siedzia.ta na. byln1. Dlaczego na byku?
Po bliższe \\'Y,iaśnienfa '°'dsyłam ciekawych do mit.ll'l<l<gii greckiej.
Tu J>l'ZYJ>Omn~ tylko za Para111dowskim. że ta. najuir<Jdziwsza ze wszysbkich kobiet na. zironi, Europa. była,
Agenora, wladcy fenkkiego
có1,ką
miast.a Sydonu. Luihila ch<Jdzić nad
brzeg morza, gd-zie bawiła slę z rówieś
nicami, które zbierały kwiat!Y i. tań
Razu pewnego zobaei-zyly na.
czyły.
łące pięknego białego byka, przechadzającego się wśród :k-.viatów. Dziew·
go dokoła, Jl()dawaI:y
częt.a obległy
mu zioła.' s-0ceyste, a. on ja>d~ i S"Zerokim językiem lizal ich białe dlonie.
W końcu oplotły go wieńcami i k.rólewna. Euro;p.a usia·d:la. mu na. ka.rku.
Wtedy jednym susen1 skoczył i porwa·ł się d·o ucieczki. Wpadł do morza
i 11>oplyn.ął. Jak się później okazało
- owym bykiem był sam Zeus, który zakoc:hał się w śliC'llnej pannie i uprowadzil ,ją. Było jeS'llcze wiele p.rzygód z tą ślic7.notiką, lecz ciekawycih
je.I dziejów odsyłam do mit&l-01gii.
Wlidiłuż brz~"ll,
Ja rr,aś spa.oeru,iąc
wśrć-d zieleni drzew miuwaŻYłem w
gronie p·ięknych, na.gich młodzieńców
..... Europę na byku. Wszyscy wylc.uei
z białego mairmuru, stali lekko wycJiyleni w kierunku morza.

Lee7, prawdę mówląc, nie ta z ma.rEuropa :mnie interesowała. Za.inA kiedy dobijesz do brzegu i pri:ej- muru
try.g_owala mnie zupelnfo in:na, z kirwi
dziesz się tymi, w dzień brudnymi, i kości, &łi-czna. Euro:i>a, opodaJ. &ieuli>!Yl!kam1, z wszy<Stkich okien i !>a.I- drząca. 111a kola.n.a.<lh wl'osklego „bycz<Serenad
konów dojdą, cię dźwjęki
ka" i nrucą.ca. tęskn" melodię„. W&ri pieśni, ujl'7<.Vsz te w drzień l'<mmemla- szawo, kocha.na. wa.rszawo.„
ne kobiety. jak sied'l,ą na. krzesła.eh
Zatirzyma.tem się ł przemówiłem. W
przed bra;ma.ml domów i ll'l'ZYjem:r,:ie
cdp-owiedzl us)iyszalem dźwięczny glos
nucą dźwięczne melodie, ujrzysz dziesiąbki przytulonych do 1siel>le zakocJta- Europy, mówi~ey; najczystsr.1.1\ polszczyz
nych par, uj.rzysz grupki mJOO:zi.eży n~. Klika mJes1ęcy temu iit"ZY'b,.vla. 21
siedzące n.a. ławkach lub P·cd drze- ~v1zyt~ do krewnych i. tu w N,>apo!Iu wami - śpiewa.jące J>l'ZY aikom1p.ani•a- JaJk się .~a wYUZiła. ,.]>Oll"Wa>l
mencie gitar i mandolin. Wówczas, mnie moj
wymowny ges~ ręką
drogi CZYtelniku, Jestem sp;oJmjniY, że w kierunku pobliskie.i rzeźby jest
dok!ończeniem :zdania. Czy Jest &.:..częśspać n.ie pójdzielS'.l, że trud•no Cię bę
d'Zie namówić do opusrłlczeni!!- tego liwa?
miasta.
_. Ta.k, lecz baird7Jo tę.sk;nl411 za Waraa.wą„.
Wla.śnfe podOZM jednego z ta.kleh
MĄ.RYAN BIELECKI
wiecz-orów, spa,cł!rująo W7Jdlłuż brz~-

„. -

i
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A jej wydajnoU? MontowtJ•
na w Zalcladzie Aparatów MtJ•
tematycznych PAN maszyna cy
frowa będzie wykonywać w etą
gu doby ok. 40 mln. operacji
matematycznych i logicznyc'i,
tzn. w ciągu jednej sekundy
przeciętni.e ok. 500 tych czynDla porównania można
ności.
przypomnieć, że wydajny rachmistrz w ciągu 8-godzinne{10
dnia pracy może wykonać do ty
siąca operacji matematycznych.
Cyfrowa maszyna elektrono•
wa jest dzisiaj glównym tematem prac naukowych Zakładu
Matematycznych
Aparatów
PAN. Za.le/ad ten ma już po·
ważny dorobek w zakresie kan
struowania. maszyn matematycznych tzw. analogowych. Do'
dziś pracuje m. in. ARR (Anr.•
Różniczko•
Równa1~
liza tor
wych), AWA (Analizator Wielo
mi.arów Algebraicznych). Obec·
nie opracowywane są w Zakla·
dzie zminiaturyzowane mode!.e
maszyn ARR oraz AW A. Już w
najbliźszym czasie będzie mo·
żna rozpocząć seryjną produk•
cjc:: tych aparatów. Zapotrzebowanie na tego typu aparatu
jest u nas ogromne
Maszyny tzw. ana.logowe tLI
przeciwieństwi.e do maszyn c11·
frr'Jwych są stosunkowo taii s:ze
i łatwiejsze do skonstruowania.
Maszyna cyfrowa bowiem jest
bardziej skomplikowana, wyma.ga więcej .frodków materia.I
nych, jest większa, jeśli cha·
dzi o rozm i ary. Analogowe a·
paraty mają jednalc ograniczone możliwości działania - są
one przeznaczone do wykony·
wania określonych tylko operacji matematycznych, podcza$
gdy ma.szyna cyfrowa jest bitr•
dziej uniwersalna.
Poważne wynilct pracu mia·
dego w więlcs;;ości zespolu pracowni/ców naukowych Za!da•
du Aparatów Matematycznych
PAN wrzecietny wiek ich wu·
nosi oft 25 lat - sam d~1rek
tor, uznawany tu za seniora, li
czy niewiele ponad 30 lat), ro·
na pr:::11lcuią duźe nadzieje
Nie bylo więc rzeczą
szlość.
przypadku, ze w czasie ostatniego wspólnego posiedzenill
Prezydium Polskiej Alcademit
Nauk i Prezydium Rady Eka·
nom.icznej przy Radzie Mim·
strów - kiedy oma.wiano spra•
planu penpektywicznego
wę
rozwoju oospodarczepo naszego
kraju uznano za celowi'. aby
szczególnie intensywnie rozwi·
.iać dziedzinę konstruowania t
budowy aparatów matematycz•
nych.

Wykłady
w Studium Wiedzy

o ZSRR

Jutro, 14 bm., w Studium Wia
dzy o ZSRR, ul. Narutowicza 28,
0 godz. 17, odbędf\ się następu·

jące wykłady:
1. Twórc?oŚĆ

Teodora Gład·
kowa',', - pr-;.f, dr Edward Rze•
szowski •
2. „S~lna.rlum - Nowy tyJ'.)
kobiety radzieckiej na podst.
„Cementu" Gładkowa" - mgr D.
Silln-Wklograd, mgr Cezary Rudzlń&k!.
Wstęp wolny.
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Idzie wiosna, a z ni11 -

dzlalkOWiCZÓW Dziś tłusty czwarte~

kłopoty

*

Groźba

DR N-Polesie nie ma
likwidacii ogródków,
zrozumienia ••. a reflektantów coraz więcei

„Niepewność"
Znowu mam zmartwienie. A
wszystko zaczęło się od tego, że
spotkałem swojego kolegę z lt?wy szkolnej - Ignacego Kącia.
Jest to czlowiek o bardzo wnikliwym umyśle, zawsze na cza.1
dostrze17ający tzw. kiełki nvwego. Otóż ów wnikliwy czlo··
wiek, po przi1witanitt się ze
mną, popatrzył na mnie jakoś
dziwnie i ni stąd, ni zowąd
spytał:

-

Jak to? To

3łedzisz?.„

/y

Ostatnie cudne

Oni

przy-

pomi.nały, że wioona już niedługo. Na tę porę roku czekają z niecierpliwością wszyscy, ale ohyba najwięcej dział

kowicze. "130 w ogródkach rozpoC'znie się na nowo praca,
Będzie trzeba naprawić znisz=e
Qgrodzenia i altany
oraz stawiać nowe, budować
studnie,
wYkonywać
alejki,
dróżki

w

itp.

:związku

z

tym

jeszcze nie

Teraz z kolet ja popatrzyłem
niego jakoś dziwnie t za-

-na

pytałem:

- Co tu wygadujesz? Dłacze
g6:': mialbym .~iedzieć?
. - Jak to: dlaczego? Nie widzisz, co się dzieje? Ostatnio
modne są procesy o znieslaw!enie, wytaczane przez skrytukowane osobistości przeciwko
dziennikarzom. Wiem, że l'J··
bisz obsmarowywać na lamar.h
prasy różnych kacyków, malwersantów, chttligan6w. podlizywaczi1. dzierżymordów itp.
mętnia1<:6w.
więc sądziłem. że
już spotkała cie owa przyjemność siedzenia na lawie oskar-

Daiiś, 13 lme\g'<) o godlz. 18, w
sali odc.zyt4l'Wej LDK, ul. Traruirutta. nir 18, a.dillJilkt Ak!adem:iii
Medycznej dir med. Kal'llim.iem
Bc<jaillOfw.icz
wyglc~ od-c1ZYt pt.
„Jak ~egaAi olwiriotbie nadał5nietmioovej". Wstęp 1 zł.

*

*

:Io
18 w 11J11li WyzS7lej SQJ]oofy
Elro,n>()mfix:tml!\ł w
:l:onych ...
- Eee, n!e jest tak ~le - ł;odizi, pr.ey ul. A.rmiii l.Ald-j
'rzekłem uśmiechaiac sie. - IY!tt nr 3-5, prof. dr St. SlmtJ;ywan
~lsz wiedzieć, /cochany Ignasiu, wygłosi oQdciz;yt pt. „Metooy pra.
te od dłuższego ju.ż czasu przecy biegłego ksiięgl()IWC!glO".
rzuciłem. się na pi.•anie jedyni~
felietoników w sh1nnei. na co
najmniei ca!e woi. lódzkie, rubryce „Mimochodem". Nazwiska postaci zm11ślam, więc nikt
się niP mo±e „doczepić".
- JesfPŚ teqo pewien? A jak
Me znajdzie Tctoś o talcim wym11ślo?111m nazwisku?
- Na pewno nie. Ja zmy.Uam takie nazw'islca, jakich nie
ma w naswm kmju. Np.: Anastaz11 Knlichlorelc, Agata Flek,
Alojzu Puć.••
- Jale m6wfaz'! - przerwal
ml lanacu. - Anastazy Kalichlorek? A wie,ęz, że znam taTciego faceta. Wn!szu1ę ci. Je~li go opisa.leś, procesik o znieslawienie cię nie minie.„

..

I>iz!A. o

~.

Wyr.ieczka Orbisu

Lód'211d
„Orbis"
organizuje
wydeC'llk-Q turyst:yezno - krajozna.wm:\ do Za.kopanego w dn.
21-23 lutego br. własnym autokarem. W programie: przejazd
ł

KasproWY,

kulig
dio OOliiny Strążysldej.
Noolegj f wyzyw:lenie zapewmnie ti•llw na.ętraszyć, cz11 też nione. Wyjaw z Lodzi w pią
nar;rawde istnieje tD Polsce tek ok. godz. "l, pQwrót w nieznieslatt:in7111 przeze mnie Ana- dzielę około god.z. 23.
staz11 Kal 1„hlore1c. W każdi1m
Zgl<l6'Zeni& zbiorowe ł indyrazie, rhoflze ostatnio jak blef·
dny. Bo jeśli to prawda, to nt11 widuaJne przyjmuje „Orbis" w
poz'Jstaje mi nic innego. jak z
116r11 prosić o łagodny w11mlar Łodzi, ul. Piotrkowska Nr 68,
tel. 301-01 w godz. S-16.
kary.
GAl.

"'

Nie wiem, czt1 Ignacy chcfa.l

Wytnij I zachował

Pierwszy konkurs
tygodnika

byciem funduszów, materwu

itp.

Fundusze na kapitalne remonty w pracownlczych <>JP'Oclach działkowych nie są duże. Na ten :rok przezn.ae7()1110
w s.kali miasta 350.000 zł, z
mego najwięooj wtrafil wvwalczyć s<11bie WMzew, bt> 110
tys. zł. Na drugim mie.fs-011
znalazł.a się Staromiejska 100 tys. zl, na trzecim Ba.łuty
i Chojny po 50 ty.s. zł. Polesie
przcwidzfało na remonty w
ogroda-0h dzial'kowych
40
ł.Ys. zł. W Rudzie Pabianickiej
nie zap.fanowano ani złotów
ki na ten cel. Działkowicze
&ka.rżą
sie, i chyba ma.ją
rację, źe Rudiild Oddzial Go&pooa.rki Kmnunalnej nie wykam1je żadinegio zltintere.sowa·
nfa ich siprawami. To samo
twierdzą dzlallmwicze Polesia,
a-dzie zdarz.a się na.wet, że
Prezydium DRN fundusze pne
znaczone na. ogródki dziaJJkowe przer7111ca na inne cele.
Często

że

bywa,

prezydia
DRN nie ZJdająo sobie s:prawy
z dobrodziejstw płyn1'C'Ych dla
ludzi pracy z posiadania działek zbyt poClhopnie występu
ją o
likwidację
niektórych
ogrodów. Podobne zam.ierze.
nia o c~ściowej likwidacji dotyc:zyly np. ogrodów diziałko
wycll iprzy ul. Bednarsikiej,

„Odgłosy"

dziąiki cmergicr.nemu wystąpieni1u Wojewódzkiego Zarządu Pra·oowniczyit"h Ogrodów
Działkmvvch w l~O'd'ztl, k'tĆ«'y
jest agendą CRZZ, tereny te
zostały obronione. W toku jeBt

sprawa obr0il1y działek :PTZY
ul. Biegun<>wej, POD im. Glażewmego i ipr;z;y ul. Ciasnej.
ZaT'ząd POD zgodzil: się natomiast,
rozumieją.o
J»trzelby
nowopowstająceigo szpitala d.zie
cięcego przy ul Spornej, od-

dać ozęść

ta.

ogrodu im. Reymon-

Nfe należy Jednak WPOminAAi, że w za.mian za ka.Zdy
zlikwidowany ogród d!Zialkooddać
użytkownikom

wy miasto p.owinno

do

~o.ii

te-

zastępczy,

ren
pod
szą

nadający

się

uprawę. Użyf!kownicy muoh-z;yma.ć
odS2kodowa.nia

za. wszellde strat.y. M. in. na-

IeiY im zwrócić koozt pneniesienia urządzeń na. nowy
teren. Niestety, o ł.vm często
się zaponrlna.
O

likwidację

dZ'!alek występują
inwestorzy na podstawie uchwał rad naTodowyC'h. Konieczne jest, aby ra.
dy narodowe ]l<>dejmująo w
tym W.ZJględzie ucihwały wn.ihli

wiej
swych

analizował:y

decyzji

pierwszym
oswzę<lnooci

cowniczych.

Do jakiej polskiej
po<Wde§cd
odnois.i • się ta.
ilustracja? (potytuł
wieści).

da15

i

slusznooć

stanowiska

po-

działkowym

Sen

17.lldzie źródłem
dla rodzin praDzięki
ogrodom
zaopatrzenie w

Ja,kł film prz;y.
1POnrlna. Ci ten
rysunek?
Udaó tytuł fil·
mu).

Następne dwa 'rl/SUn'cł
i kupon nr 2 znajdziesz U'!
jutrzejszym numerze „EX·

ILUSTROWA·

KUPON nr 1
wyc1ąe, zachować, dołączyć

do arkusza

rozwiązanioweyo
„Dziennik Lódzki"

JUZ WKROTCE W KI OSKACH „RUCHU" TYGODNIK „ODGLOSY".
W „ODGLOSACH" FASCYNUJĄCA POWIESC1
ZABOJSTWO HERAKLIUSZA PRONOBIS

------------------------~--~--~
4 DZIENNIK
nr 37 (3492>
Ł()DZKI

Bo potrzeby SI\ olmymie.
Obccmle n.a.sze mia.sto ma 61
ogrodów działkowych. zaJmu.ia,cych 168 ha. Użytkowników
'jest 461'0. Gdyby p.rzcstr.i:ega.ć

normatywów nrlnisńerialn.yclh.
p.1-zewldzianych
dla. dużych
pirzemysfowych nrlast, !o liczby te powinny ulec podwojeniu. Z kandydatami na nowych dziaJ.k-OW:iozów nie ma
kloJ>Gt.ów. Nigdy ich nie braku
je. Brakuje na.oomiast wcia,:1: n>0
wyeh terenów,
na których
mogłyby powstać dal.sze ogro
dy d'Z.ialkowe.

KAS.

Komitet Łódzki ZMS
zaprasza
aktyw
młOOzleżQ'WY i wsrz;ystkioh zainlberes.owanych na odazyt <prac. nau!lrowego UL Ada-

1Pt.

ma

LeśnieW1S>lóego

SZJOŚĆ

odemo<foracji OOC'jalistymmoaj

„Wyż

Cały wczorajszy dzień i dzisiejszą noc wszyst1~ie wytwórnie cul<:iernic;;e w Łodzi pi::l<:ly pqczki. Trzy piek~r
'lie Łódzkich Zakładów - Kawiarnie zaplanowały wypiek
60 tys. pączków. Szef produkcji z „Jedynld", Zb_ignicw
IY!ariafiski wraz z 20-osobowym zespołem., rrncUJe bez
wytchnier/ia, aby wykonać w.,z·11stlci~ zamówienia. Je~;za
tyllco kawiarnia „Krysztalowa" zamow1la 10 tys. pączkow:
Łódzlde Zakłady Pielw.rnicze
postanowiły
dosta1·czyc:
Łodzi na tlusty czwartek i „ostatld" okolo 100 tys. pącz
ków. Nie będzie chyba za duzo.
Dziś tale jale co roku, pączki będą chyba najbardzi.e}
pożąd~nym ai·tykulem cukierniczym. Wieczo:em przy kawie t pączkach odbędzie się na pewno wiele wesołych
wieczorków t „potańcówelc". Wesołej zabawy!
(1')

=============:...:.==========:.:_:.:..:.:...______________

Inwestycje Włódzkim ZOO
* Dalsza rozbudowa ogrodu
*

Wymiana z zagranicq

Podobnie

jailt inne przedmiejskie ..... Lód.z..
ki Ogród Zoologicz;ey- podsumowal swe ooiągnięcia i straty za rok 1957. Nie chodzi tu
glówrue o dochody i wydatki,
ale o przyclJ.ówek egzotyczsiębiocstwa

:nyioh zwierząt

oraz o zamie-

rzenia inwestycyjne w :roku

bieżącym.

Rok

ubiegły

stał,

jeżeli

cliodzi o urodziny w :nasrziym

ZOO, pod znakiem dość olbfitego pirzyclJ.ówku.
Na świat
przyszły: 3 niedźwiedzie brunatne, 3 pawiany masajskie,
1 makak jawajski, pawian
pla=.zowy, zebra, bioon., 3 antylqpy Nilgau, jelenie, kuce,
osiol'kl, p;;y din.go i likaony,
Po dwie sztJu:ki. urodzilo się
malycih lwów, panter i pum,
Po strooie straJt odnotowano
padnięcie lwicy
„Dia;ny'1 i
lwa „Apollo",

acyjny

koncert

w Filharmonii Łódzkiej

Kolejne h"'Oilcerty symfonicz
ne, z którymi w~i Filhar-moQIJ'lia Lód:z!kia w piątek i sobotę, 14 i 1'5 lutego godz. 19.30
- zapowiadają się r21gola senaacyja:llie. oto program: Stzy-

PRESSU
NEGO".

mieście.

szym

n.ad demokracją
burżuazyjną" .
OOC'zyt OO!będlzie mę diziś dn.
m bm. o g()1ćfz. 17 w sali KL
Ma~ty\ Fornan.s<kJiej~ ZllVl'S /P!I".ZJY uil. Piotrkdw'.slkiied 262.
Telefonicznej i SwojSkiej, Tyl

Zarządu ArclJ.itektury, biorąc
pod uwagę, ż,e działki. sH w

Zapamiętaj pytania l od
powiedzi. Odpowiedzi wpiezesz na arkusz rozwią
zaniowy, który wydruko·
wany zostanie w 1 numerze „Odgłosów".

i owoce staje się
Poza tym ogródki
działkowe to świeże :powietrze
i wypoC'zynek dla ludzi pracy.
W tym wypadku :na pewno nie
bedzie się 2lbyt
poC'hopnie
likwidować dzi.alek, a odwrotnie - przypędzi.e ich w na-

warzywa

lepsze.

ko

do Zakopanego
Gubalówkę

wiele
7.e zdo-

'lla.

Aułokarern

na.

naturalnie

przybywa

kłopotów :związanyoh

Trudno nam opcisywać Wl'ażenia, których dootareza ta ...
lampowa muzyk.;\. Na'bomiast,
sądząo po Oldlbywającyeih się w
Filharnmn:ld próbaoh - jed:no
je.st pewne: ipowmm przyjść
na ten koncert ws;z;yr;;c:y mial-

mano'\l\'L<:!kie.go „L:iitan~e oo Marii Panny" (dlrugie wy<konanóe korutenci, nwzekający na polw l..iod?Ji po 12 lataoh), Etl:.ida siką muzykę wspólCZlelSną, że
trud:na do s1uahani.a. Andre
b-m~l
tegoż lrorrrpozyrora w
trawsikrypoji ()l!'kie."1trowej Grze Jolivet, auror Konciertu na Fa
gorza FiteJ:berga {p.ie.:rwsze wy le Marlienota to jeden z oopre
Jronan1e w Lodlzi), Kantata D€ Zien!tacyj:nyich, ale bynajmn1ej
bulstsy'ego „DemJO<i$elle EJQte''
nde najradykalniejmych jes<zCprav.rykoo.anie :p·olsltie) oraz c:zie pr1le<'ll91lawicieli moderny
Koncert na Fale M11Wtemiota. i franOOlSlkiej,
wk:ie.st.rę symf<11t1JiiJ:Zlll\ Andre Joli.veta (droga realizacja - - - - - - - - - - - - - w Fioi!ISOO). Z ilrolei wy1lwnawcy, •
a więc: mharm.0111icy po<d dyrelroją Henrjka Czyża, dziew
częcy rz.e"IPól wokalny Państwo
wego Lioeum Muz;l"CZJlego i
Państwowej Szlroly Muzy.c:mej
oraz rolist'ki - Ginette IVIa~te
not (Franeja) i StefanJa Woytowicz (Po1ska).
Program i 7.est,aw wykonaw
ców Ii.ad.er initeres1ujący. Aloe w
tytule mówiliśmy o Se111JS.acjigidZJicż sensacja? J€\Slt i S€TuSaoja: wf.aśnie Fale Martenota
- mu~Im. z lalmp eleoktrirnniowyoh po raz l>it'>M\'lJIZY ! Tego
j~m;e nie mieliśmy ni!l"dY ok<WJ~i .slwn:eć na łómkiej es!ra.
d.7,ic! Elektryczny in.s.ir11rnent
liczy robie wP!'«Wdlz.ie już 30
hit i '!J'OOi.ada literaturę, zawie
rającą ponad 500 urt;WQrów, ale
dll.a k2żd<~~o na~o mcicrnan.a. jest to nie lada. n<J1Walla,

Ważnym wydall".Leniem w ro-

Dbając o powi~enie Uo!•

ku u b. było powoł.u.nle prze'łl
Pre2Ydi·um RN rady naukowej

ci eigrotycznych zwierząt. 16<bJ..-Ie ZOO n.~wiązalo kontakt

pri;y lód7ikim ZOO, która. nadbadania naukowe i
ściśle współpracuje z per.s&nelem techniczno - hodowlanym
-"- i
hod li
przy
prow........en u
ow
e1rwtycznej fauny.
Najważniejszym jednak zagadnieniem na rok bieżący
je.st S1Prawa 0071budowy inwest;r
cji. w ulb. rolm skanaliwwanQ

ze
Zwi1rllltiem
Radziecldm,
ska<l w niedługim czasie na·
dejdą wielblądy jedno- i dwugal!'bne. Oprócz tego nasze
ZOO posiada kontakty z ogrodarni zoo!Oigiczn"""i w Lipsku,

zoruje

„...

Kolonii i Charkowie, którym
zaofiarowafo
do
wymiany
dwie młode pumy, pantery, li·
kaony, lwa i biwna.

nowY teren o obszarze 8,6 ha, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<s_k_._,
:na którym w tym seZJOnie
wio.sennym ro1JP-Ot=ie się budowę ·wybiegów dla zwierząt
ik-iopytnych. Pawilon dla pa- „ „ „......„ „......„ ..........
wianów masajski.ob (wid-zimy
go na zdjęciu) je.st już wykoń.
cumy i wymaga jedynie drobnyClh pqprawek. Kooze jego
budowy wYJlióSt około 1.000.000
zl:otydh. Obok wybią,oU, w pawHon:ie tym majdują się poPrzy ul. Nawrot 26, w
mlesz;czeni.a hodowlane odpo.
paźdzlierniiku ub r. przeprowia<la.jąee wymogom tegQ gawad1Lo.no :rem0111:t d-acll<U. w
tunku zwierząt.
Około
100.000 zł otrzyma obydwu oficyn.ach. W pra-L6.dzk:i Ogród Z00ilog>iczny na wej oficynie,
w
której
wykończenie
budynków dila mi1eszkam smoJowano dach i
lwów morSkieb. W domku częśdqwo naprawiano
go
tym na :parlerze zamieszkają
(izaznacZJam, że w 1956 r.
lwy monski e, natom:ia81: :na jezmteni•ano tu papę). W !PO"'
go daahu powstanie taras,
tp1rrecznej ofreynie zaś z:r:y„
skąq będzie można oglądać w
wano ctadh i ·\.vymieni.aino
perspektywie dużą część o.gro„podobu10" przegnfile belki.
du oraz staiw. Do w:ykończenia
magazynu
:tywnościowego
i
Piszę podobno, gdyż trudno
kuchni
przy:zmania
:rosta!llie
uwierzyć, aby w kilka mie-.
kwota ok. 450.000 2ił, zaś na sięcy po takim generalnym
sprzęt 130.000 zt,
remooci~
stan dachów aż
Plany rozbudowy lódzkiago
taik się pogor.w;ył. W modm
ZOO sięgają dałej: oto w najmie.s~kan.iu tuż po remoncie
bli:ższej perspektywie jest rw.w )'stąpi~ zaciek na ścianie,
budowa wybiei'ti dla słoni i
w:Ybiegów dla drapieżców, je- która teraz coraz bardziej
dn~ na przeszkodzie zrealiniszczeje. Zwracałem się kllzm.vania w n.ajblirls;zyah miekakrotnie w tej sprawie do
s:iącac:h tydl p-rojektów stoi
administracji, ale nie odnio~
bralt funduszów.
sło to sku1ku.

a" radakeji.
Komu potrzebny
taki remont ł
.f.iJł'lf

Ponieważ
remont prze„
prowadzony był z funduszów gospodarki mies:zika„

zwróciłem

niowej

się

do

DRN ale i tak nie udzieliła

:n11i lrnnkretnej Oid1p<:nviedzi.
Wobec powyższego proszą
o wsk·aza111ie mi instancji,
którą

interesuje: na.

C() WY·

daje sil!l państWt>we pienią•

dze,

(w

tym

v:ypadku

35.000 zł) oraz wskazanie
Immisji, J;:({)ra pr:zyjęła tak
wykonaną pracę. WieTzę, że
znajdą się w końcu czynni•
k,I, które zainteresują się

marnotrawstwem grosza

sipo-

łeczneg.o.

(Imię i nazwisko czytelnika Zl'lane redakcJa

2s3-33PP.1/n~„..e.a?l{i(DV~

WAZNE TELEFONY
Pogot. MiJ.ic:v.iDAl
Pogot. Ratunkowe 2"4-44

~!~~~MO 2gt22

-·

„

a!,ll_g ;:r_q&.1''!•

O

„

~i

MAGAZYNU' w

PALMIARNIA(Park2ró

zoo -

CZYTI.rul
czynne

®dz.

at. 9-16

,. . uYZ•U rv- - ptek

.

długich i ciężkich cierpienia.eh
dnia 11 lutego HJ58 roku opatrzony św. sakramentami, przeżywszy lat 68

Po

zmarł

0 powierzchni

500-1000 m2

Mie.fsld Ośr. lnfor. 359-15 GDXNJA (Tuwuna nr 2) STYLOWY (K1lińsik1<'0e:o ft
~
Fi1m dok. g, 9 t 22.
123i „Iwa.w.k!I z wa.ewentualnie kup na
baraku
:
Program
dla
.naimlodbłem"
dozw.
od
lat
16
Pabia:11fo'kla
56.
Pi.otr.
55 55
szych: „Ma.g1czny pe- g. 16, 18. 20
lrow'Ska 127, Tuwima 59. 1
1
'!\EN-~~~ dzelek", „Snie,,.~vy li- SWIT (Baluoki Rvnek) Zi-ekma 28, Woohcodn.;.a
poszu U Je
st()no.sz".
Film
22 „Na 54, LimalllC>W\Sk!e,go 37
CENTRALA WYDAWNICZA DRUKOW
czymucha"„Stefek
g, 16, Bur
17.
trasie dok.
do E!.
Bordeaux"
„Koohanek o północv" dozw, od lat 18. fi!, 16. Aą Al. K~ciu&"Zki 48, ŁÓDZKA DRUKAR.N"IA AKCYDENSOWA
NOWY (Wieak?Wskte_g? doziw. od lat 18. ft. 10. 18. 20
peln~ stale dyzury n<>ene'
w Łodzi, ul. A. Struga 63.
15) g, 19 „Oiemnosc1
12 14 18 20
TATR s· nki .
kry.ią ziemie" (bilety
· · ·
. 'Y < 1e
ew'lcza 4ill
DYŻURY SZPITALI
Oferty pisemne lub telefoniczne należy
ważne z dln. 24.1. i MLODA GWARDIA (Zie
Film dok. /,'·. 15 i 22.
i
kl d ć d d
d
l , OB
0
13.2. br.)
lona 2) Film ook. Il. 9 „La Strada dozw. od Położnfotwo:
Szoital i s - a• a
z. a m. gosip. te · 3., 9 - ·
JARACZA (Jaracza 27) i 22 „«;~!eb, nrl'ość i lat 18, g, 16.. 18. 2{)
Klin:cznv im. Curie-Sltk>
g. 1.9 „Zł·o.ta wieiża"
fa.ntazJa
dozw.
od WISLA <Tuwima 1?I ll do'N•<;kiei. ul. Curie-akło
doxw. od lait 18
lat 16. ((. 10, 12. 14, 16.
Filn:t dok. g. 9 l 22. dowisklei 15 - Cbojn"
POWSZECHNY
<Ooc
18, 20
„D7-<iewcrzeta z Immen
~uda, S2lPital im. dl!" H.
Stalingradu 21) g, 19 MU.ZA (Pabianicka 173)
hor;:;• ~0~·
łit 7 Wolf. ul. . Łasz:iewn1cka
Hu.zaii-LY"
Film dok. e:. 22. „Fu- !?.
· 1 ·
•
•
· 20 34-36 W1di1ew. Sita.ro„
· "
tro nurkowe" dozw. WOLNOSC <Pr~vbyszew :r.Jeiska.
Sródm:leście.
„TEATR '1.15 TraulZUJ!- od lat 16. g, 16. 18 . 20 sk1eo~ 16) Fil·';} <look S?Jpit.al im. dr I-1. JoroaPoludniowo-Łódzkie Zakłady Remontu
ta nr !) Il, 19.15 „L1- PIONIER (F
. ka.
g, 9 i 22. „08/15 ... Ka na ul Przyrodnicza 7-9
!iem"
J· 31)' F'I r~n~.sz
pi tul.a.ej.a."
s.-:1ria III. - 'Baiuty .:_ Szpital im.
Maszyn Przemysłu Włókienniczego
OPERETKA (Piotrkow- ~ rnIn.i· d ~ m Ho · ~;
<l·ozw. ocl lat 18. i<. 10. Madurowi.C7..a.. ul. Krzew Ł(}dzi, ul. Armii Ludowej nr 25, tel. 291-74
ska 243) g. 19.15 „Bal ct~·~ e0d l.atas.s
a,~
12.
14.
!.6.
18.
20
.
mieniedk.a
5
Po·lesie,
7• „.
w Sa.vo:v'u"
· Wł,óKNJ.Al!Z (Prócliru•
.
.
ogłaszają:
16~~vv.
PINOKIO" (Kopernik
· 18 • 2-0
k.a 10) ~iJ1m dok. g, 9
Ch~eaia: S211>1tal im.
" 16) Il 17 Pinokio" a POLONIA (Pio<trloo'W!Slka i 22 „()8/15" „'.Klosza,- dr. Pirogowa, ul. WólPRZETARG NmOGRANICZONY
.
.:· ·
•
67) FilLm dolk. p;. 9.30
rv" I isma„ doz:w. o-a C7..ańsk:a 195
na
sprzedaż
samochodu cięźarowego ma:rik:i
.,ARLEKIN
(WólC7..an·1 l2 15
OS/l
"
Jot IR. g, 10 • 12• 14· 16· Intenia: S zPJ·....,
·~~' 1·m .
5 „ "'-·-'"
ska 5) g 17 „o kra· .„
... ,'U<ll·•
„Dcdge".
18· 20
snoludka.ch l sierotce II ISoeTla. dozw. od lat
.
dr sterlin.E(a. ul. SterMa.rysi"
Przetairg odbędzie się w wyźej wymienio18, g. 10.15, 13, 15. 17. ZACHĘTA (Zrtlerska 26) linga 1_ 3
_
19. 2l
FJlm dok. g, 22 „Skarb"
.
S 'tal nym zalkładzie w dniu 22 lutego 1958 roku
711'
Al
!Z 10 12 14 'llm~c.a"
Ląryn&o1O&"J,a:
ZlPl
f.J AL.
"
POKÓJ <Kazimierza 61
d00vr.' 00 ' I.at iii. g. 16. im. <ll:· Pirop;owa. ul. punkrualnJe o godż. 10 w cenie wywoławczej
F1Im diOok. g, 21.30
18 20
Wólczańska 195.
8.750 zł. Samochód jest do obejrnenoia w zaMUZEUM ARCHEOLO- „Kapelusz l)ą.n.a Ana.tl>
·
•
GICZNE I ETNOGRA la" d.ozw. od lat 16. g, LACZNOSC (Jozefów 43)
Okulistyka: Wojskowy kk1d:zie w terminie od dnia 15 do 18 lutego br.
FICZNE <Plac Wolno15.3-0. 17.30. 19.30
„s.~ca.rb
kpt. Marten- S2lPitaJ. Kliniczny, Ze- w godz. od 8 do 12.
Do przetargu mogą stawać spółdżielnie, or~1~!}{ L4l czynne I(. I ~AJA (Kilińskiego 178) ~ dOZJW. od lat 7. Il. romskiego 113
ganizacje SiI>ołeC'zn.e, osoby fizyc.z ne i pr.z-edMUZEUM SZTUKI (W"
Film dok. g, ~l. 30 PRZEDWIOSNJE
(żeDYŻURY PORADNI
siębio.r.sitwa nieoopołecznione pod waru!!'l:k:iem
7
ckowJSi<iego 36)
Pomoey
dla do!ąc:zieni.a do oferty:
JE. 14-~
17.30, 19.30
do:z:w. od lat 18. ft. do0tr-0Słych udzi.elają od a) wadium w wysokości 875 zł,
•
ROMA (Rz.E(owiska 84)
15.3-0.
17.30. at. 19.30 godz. 19 do 22 ooradinie:
„Indiański wojownik" Moulin RouP.'e" i wy- Piotrkowsk:a 102 - dila b) dakumentów wymaganych zgodnie z Monitorem Polsikim n°r 56 z dinJa 20 cz.erwca
dozw. od lat 12. e:. 14. ~teTYY artvstów
dzielnic_y
Sródmieście.
BAL~ (NarurowiCIZC; 16, 18. 2-0
GARNIZONOWY KLUB Pi?ilrkowiSlka 67 . dl.a
1957 rotlm poz. 353 § 7 ipkt. 2/1. 3.
20) Film ~k. g, 9.30. 1 STTJDIO (BY!Srl;r eka Hl)
OFIOERSKI <Tuwima dzielll'!CY Polesie. LaOferty na·leży składać w sekreta·ri:acie dy22.
„Pa.m1etnik m.ir
.
· zy
,
Plru
" d ,
g1ewmck.a 36 - dla dztel
Thompsooa" dozw od Film C.oik. I(. 21 " 0 1!1.at 341 "
ozwfa 00 nicy Baruty Piotrkow- orektora zakladu do dLnia 18 lutego 1958 r.
30
30
lat 14 g, 10. 12. 14: 16. nii-a wa.l'ka Apa.cm" lat 16· g, 17 · •
·
sk<i 269 - ·di.a dziel.nicy
00 lat 12· g,
18 20
dlo:z:w.
~
Ruda, Lecmkza 6 -<llla
19
17
2 KOTŁY PAROWE DO GOTOWANIA
DWORCOWE (Dworzec
·
dzięlnicy C,:h.o.inY. Zuli
Kaliski) „Moje dzie- SO.TUSZ (Nowe Złot.mol Uwaga.! Repertua.r SD?- P<J:cąnO<W1S1k1e1 13. -:- ~1~
ZAKUPIĄ
cko'', .• Kocrru>łus-1.ek" Film dok. g, 21 „Pr7)Y
rzadwno na POdstaWle <lzielrucy Star.gm1e1sk[e1.
~. 8. 9. IO. 11. 12. 13.
gody Pata l Pa.ta.cho- komunik.atu qk.regowe a <lila,. rme.sZJkanców Lodź
Zakłady Przemysłu DZiewia.rskiego
14. 15. 16. 17, 1.8, 19. na." doZIW. od lat 7. g,
go Zarzadu Km.
Sroki. przy UJ!. Zbocze
im. WOJSKA POLSKIEGO
20, 21. 22
15, 17. 1.9
163.. w godz. od 19-21.
Łódź, ul. Wierzbowa. nr 44, tel. 244-24.

-w POlllloo Lek "33 33
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WACŁAW

Pogrzeb odbędzie się z ka.plicy na
Starym Cmentarzu dnia 13 lutego b~. o
godz. 16 o czym zawiadamiają pogrąże
ni w głębokim żalu

1----

ZONA, C0RKI, SYNOWIE, SYNOWE,
WNUCZĘTA i RODZINA.

ij --------------------
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PRACOWNICY POSZUKIWANI.

Ili

HIEY#UłOWSKIEMU

powodu zgonu

OJCA
wyrazy głębokiego współczucia składają
KOLEŻANKI i KOLEDZY z CENTRALNEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH.
I

leką.rskii.ej

• 1(.,1 Nr-w •

(li

JAHUSZOWI
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NIEWIHOWSKI
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UWAGA!
UWAGA!
W sobotę, dnia 15 lutego 1958 roku

[

•
SPRZEOAZ

l

I

najgłębszego wspó!czucia mę
z powodu

śmierci

ANITY TOKARSKIEJ
z domu

Łubie.eh

składają

RADA ZAKŁADOWA oraz
PRACOV\-'NICY z ŁPOPN „CPN"
w ŁODZI

M~Z~ do isrorze„Singer damiska mvcia
dam. Zv:ie.ns.ka 40-30

'"----·---..J

Wyrazy

żowi oraz rodzicom

I

kudmia.,

DYWANY,
krvształy, DWA oolroi.e.
DZWOR PIĘC RAZY
SZLIFIERKĘ u:ruiwer.s.al obrazy,
nowy roweT wYgo<l.y .z.amien,ie n.a oo PIĘO (tel. 555-55) Pry.
na - ~IPOOialność szlifo .gprz.edam. Tel. 316-79
kó.i ilruohnia i ookói - watna Pomoc Lekarzy
wani.e mworów samocho IGLĘ z motorlkiem 120 !nona dz!ieln.ica lub na orzyśle Ci natychmiast
dowYoh. n.a.ooo elek:tryi~ wolt do ipod:nioszien.ia o- dw.a duże poikoie oddziel odPOwiedniee:o sp.eciallny - 19Pt·z.edam. Wdado- cm'k: nowe sn17JOOam nie.
PnYbYISzeW'.sikiee:o ste. Czvnn.a cała dobe
mość RróehQ1!ika 25 m. 13 l..ódź, KiruC"za 38. m. 22 12. godz. 9-16
Dr MARKIEWICZ sPeStałych bywalców „Casanovej" zapraszatelefion 256-14
2!194 TALON
na motocykl DWA oddzielne miesz- cjaJista chorób
skÓI"MASZYiNĘ dlo szvcia „WFM" w:vmienie '.Z IV kania - 2 :pouroie. kuieh- nyeh. wenerycznvch. mo
my w tym dniu do restauracji „SIM"
krawiedka !kil. 31 SJ:)t'ze- k'wa·lltalu na II rub III Illia„ rpr.zedlpokói i ookói. czoPłciowvch. Piot{kow2700-G
Ł.Z.G.-ZACHOD.
d.am. Lączna 34, m. W kwa!'tal Tel, .378-37 tro- ku.chnia. parter - za- ska 1-09-6
2197
STARSZEGO księgowego ze zna.iom.o~cią .koII 'Pietro
2714 g cJ12!iny 15.30-18.30 ,
miE1nie na 1TZV. cztery z Dr BIBERGAL SD€Ciall
sztó· r własnych o wysokich kwal1f•11kaCJ1ach
MODNE batk·i „Baro10t- OKAZ.JA! Sorzed.am ta- lruahin.i11. ro2iklado1we WY sta chorób weneryczki" na WIC!Z:asy - nil<;~ie. nlo viekna islkóre wvo.r.a- .l!Od.Y. cherfmie w blokach nych, skórnych 16-18
zawodowych zatrudni natychmiast Centralna.
białe. lroloJ:'IO<We, Wiec- wioną lisa srebrzystego Koozty ZWTóce. Wiado- Pi<>trkow.<>ka 134
Wytwórnia Olejków Eteryc'Lnych w Łodzi,
lrow!sltiego 44
2730 Wv1.<1p;ań,9kie.E(o l8 <Karo mość: Kraśki.ewicz, \S'ie- Dr .Jadwiga ANFOROul. Wólczańska 4a. Podania ze szcrregółowym
MASZYNĘ dam1S1ką be- lew) I Pietoo oo e.!Oodi'Z. 17 rakowskieoo 6- 6
WICZ .skórne. wener:vcz
tyciorysem należy sik!adać w sekcji persobenkowa
g.abinetO'Wą NOWOCZESNĄ blasza- JEDNEGO lu.b dtwóch ne, kobiece. 15.30.-:.19
nalnej.
879-K
ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
„Singier"
okazvri·n~e - na k:aro&'rif' dl() s.smo- wkoi z koohnia ooszu- ul Próchnika 8 2359 ri
sprzedam. Gd.ań.slka 114. chodu „DKW" oraz mo- kuie Wsz,elkiie koszty ~
·
im. ANDRZEJA STRUGA
FREZERO\l\o' tokarza, szlifierza na szlifO'Wla~._6
2545 g tocykl
z ko;.o,zem i:>il- rem.O.ntu 1zwróc1>. Wiado...
nie płas1kiie ~atrudni Fabryka Igieł Dzie~ia.r
Fumo
beżowe krótkie n.ie ~7„edoam. Lódź, ul. mość tel. 321-65
w Łcdzi, ul. Sienkiewicza nr 10-1Z
fi
(pa;nofixy) oraz kana·oe- R<'iJkiń~ 85. m. 3
POKÓJ ~ kuchnia z
skich w Łodzi. ReflektJuje się wyłą·c:zme na
OGŁASZAJĄ PRZETARG OGRANICZONY
łóżko
SPTzeld.am.
R~
TALKU
-chińskiego
wiewsrelkimi
wygiooami
i
sizy fachowe. Waru.nild WY'l'llag.rodzenia do o2808 g k'.s:za partie OOT'7..€dam. telefonem, na par.terze, <I RAZY w tygodniu na
mÓwieniia w dzial:e kadr ul. Kilińskiego 128 na .siamochód oiężarowy maQ'ki „GAZ" typ AA ~ 31. m. la
kilka e:odzin ootrwbna
WIERTARKĘ dentVl<tyaz Oferty Biuro 011.':l"::Jisllleń. zamienię 111a 2 picllmie :z
inteli gienotna opiekunka
w godzinach od 8 do 14.
883-K nośność 1,5 tony.
ną elektryczna sor:red.am P10trkOWISlka 96 oo.a kuchnią z
wygodami. do 2 1/2-letn•'eg,o chłop.ca.
Ru.da Pab„ Aleksandra '..2540'
2540 ft telefon= (i ce:rutralnym) Ze:ła.szać sie Ooc. Stalin
Cena wywoławczia wynosi zł 18.000.
NARZĘDZIOWCY o wysokich ikwa1ifilkacjach
51-2
2135 g SAMOCHÓD „Opel-Ka- na pietrze. Oferty Pis.em
Przetarg
odbędżie
się
w
dniu
28 lutego MASZYNĘ ,Singer" dam oitan" ipo remon6e mio- ne „2385" Biuro Ogło- gradu 146 adiminisitrator
obznajmieni z wykonawst_wem form.
twoPOMOC
<llomowa do
rzyw sztucznych potorzebn1 Spółdzielma „Me- 1958 roku o godz. 10 w siedzibie zaikładów w 151..'li:a i ku'lJ'o;n szarego t-0·cykil MK z wó:r.kiem sreń. PiotTI!ro~'\<:a 96
dJwoiga osób .p;oitrziebn.a.
kin.e:u. SPrze.dam. Re'Wo- n.owy l"'J•1'2'.Pdam. Piotr- 3POKOJE. kuchnia Piotl'k•<>"Wt„ka 11.6. m. 20
chanik" Łódź, Piotrkowska 67.
886-K Łodzi, ul. Sienkiewicza 70-72.
1005 r. _46. m. 9_ ków 'Drvb. ul. ~ar(>- komfortowe. I pietro.
Zgodnie z zarządreniem ministra lkomuni- lu.o.N
OGRODNIKA parkowego, najoohętniej emeAK-011.DEON „Weł>bmei- w;ir,«'7-'9Wl'łka !5. m. 2
centrum. sloTNoC'Zne - POMOC dloimowa do leul.
sprawi e po- ster" 120 basów. nowy i l\fOTOcYKJ, „Jawa" 25-0 zamienie na d•wa ooikoie kal'Za ootrzebna.
ryta na oaJy względn.ie pół etatJu oraz sprzą. kacj.i z dnia 8 maja 1957 roku
Piotrlrowlska 70. m. 13
taczy ipodtwórzo·wych 'Przyjmie od zaraz .,Tex- stępowania ze zbędnymi pojazdami samocho- motor.ower „Sim.,,on" - ITT.a szesrn.~stk'loh is1Prze- z ku0ehm0ia równ<>rzed.ne.
1!1PTZie;dia.m. Tcl. 391-22
d.am.
t1J. Poe:o•ri:ri1a 9 bloki nie WY'klucrone.
tillmport", 22 Lipca 2.
878-K dowymi - M.P.A. - nr 56 J;'CYZ. 353.
MASZYNĘ
ga.biinet1owa (b'Ocwa ul. Bie.gań1"k,l,,.go n.aiohetniei dr.ie·lnioa uCelem obejrzenia stanu samochodu należy
.Tuilian.6"1_,
,
?A72 I!. niwiersytecka. Ofertv tel.
PRZ:!!:WOZNIKOW konnych posiadających zgławać się w dziale transipoQ·tu
„Si:ngeT" :siprze<loam.
P Ół
269-62. eio<lJz. 13 Ido 15
'-----·---....:
za!kładtów w
2
koncesję na rook 1958 do rozw?ziki węg!a w Łodzi iprzy ul. Si eITTlkiewiC"Za
!'~~~~~T~~!~a~~';.~ POKÓJ z k:uchnia za- KICIAK Anna. Lódź, 8
70-72, tel. 251-41 oocna 13. m. 6
akcji D.B.0. na terenie m. Łodzi z.atmdm na- w godz. od 10 do 14.
AKORDEON „Polita.wa" Sn>n7>P.<fam. N.'J.wirot 19---l'\ mienie il1a dwa lub trzy .Marca 44 z;e:ubiła zezwo
sprzed.am. Woohodtnia 45.
7. wvf!.KJ<lami z kuchnia . lenne nr 96-371 wvdane
tvchmi:as•t Okręgowe Przedsiębiorstwo Hanm . 10
2401 g MEBLF. Tó7.ne or.az almr KooZJty remOilltf:u '7.Wt"Óce. prz,ez Odid:zi.al Halllld:lu
Przy.stępujący
do
przetargu
wJnien
złożyć
dlu Opałem w Łodzi, ul.. Nowot!d n.r 2~7-249
McYrOCYKL
„Miń!slk"
deo.Tt ,W„ltmei,<;tf'r" l?.O Wiadomość Sien"{iewi- Łódź-S,r~ieście
_ barak nr 4. Zgłoszeruia przyJmUJe się co- przynajmn'ej 111a 1 dzień przed przeta rgiem .nrzód i tył 'l1lll teilesko- basów. !6 reie:·i1>~ó\v 'P'il- cza Hl-O. m. 9
Ulll rt UNIEW.AżNn::\1'
~rubi'o
„.
nie SPI7.Pdam. WiM·'kolw
Ln..
,..,,,
dziennie od godz. 8 do 15.
831-K w.atlium w wysokośd 10 proc. wartości ceny pach. stan ide·a.lny S!PTZe i<:kieE"e>
. m. 7
e: DELEG<>WANY
1nzv- na pieczatke o bmmie29
2551
wywola'.V<'ZeJ.
850-K dam. Konstan.tvnów. u.1.
n•ier
poszw'lruie
ookoiu
niu
„PraOOWl!lia
d:rew2 l{UCHARZY i kelnera z ikwa:ti.fikaoja.mi zaŁócizka 18. m. 1
2300 K.R.EJDFW8Y
ook<>iotwe na ok:res fiv..eoh miesie- niaków i bambcszy Zotrudni od zaraz Dyrekcja Miejskiego Han~lu
MOTOCTKL
„C.s>e·Pel" (0!'7ieCh) do 1'1Ul!"z,ed,ani.~. <"V. bez melldowania. w fia Farbisze'w1~a Lódrź,
250 ll'ltO!WY 19PT'Z.edam. - Przvbvl'l7PWl9kiesto
?11! Lodz;i luib n.a tra,'>ie Lódź ul. Legionów 32.,_"_ __
Mięsem i Zakładów Gastronomicznych w Zgie2560 - K.i0lu1!'~1i. Waru'nlki ko SZOsTEKJóz~·f ut ArTjóM.
Pab;al11icka
194-8 (.s.tolarnial
rzu, ul. Dąbrowskiego 31.
839-K
FUTRO - baTany we- MASZYNĘ
kirawieoka. n:vstne. Ofe.rty 'O'iiseml!'l-e mii Ludowei 28 z.l!Uobil
DOMEK w ce'!llie 15-0.00-0 gierskie nowe =edam. .,,•ól kniwieclti oraz me- „2400" Bi'UJI'o OJ1;łio1S17 Pń. ksiażke Ube?'cri-ocz. SDoł.
(mieszkania WIOlne) ku- ChQOin.a ~. Bałuity
blof'
róirne ISP~"m. Pio trlrowiska 96
2439
pie. Oferty Biuro O.irlo- MAS'ZYNF. do $ZY'C'i.a Tel. 2()1-18
2.1)67 e: i°OKA!-:-J'ronit.owv 3-i:>:no·z·ll~~
s?Jeń „241.9". Pi!O'trlkow- (b.aftl „Cvk-Calk" 5 rpnz,eb!>WY śródmieście zam'e
I~
51ka 96
2419 g ...
w· ..n...-w.a 38
nie Ilia 2 tPOkoie kuchnia
ZAKŁADY MIĘSNE-PRZETWORNIA
POLEOAMY
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b u m._
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cznym, dwuprzystank.owym na Oddziale Pro- stwoJ::,~n~ ""w" A~n.•·ru·~- N;irutowicza 100o. tel. crewi9kiego 2. K~zll'ow- pilnie P<>szukuiemy Oil.a śródim•ieście izam1eme na „2424" BiuTo Qgłots7R"'t.
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Do przetargu mogą przystąpić przeds1ę mUTowany
w Ustmnli'u BIURO
Plośrroniclw.a lek)
243łi g 7.,e:10l'>zenia kie~ ...-- T· ' ny k.0<.<;zu.l me.skich wvbio·rstw.a pai'1stwowe, spóld'Zlielcze i pcywau:ie. G • 'k h
I S'Pó'łdziel'111i
„C7.y.sito~ć" ."' • u.OCHÓD ~~....·•w.v l~FO'!'li,..,,nie POCl nr 375-84 ,.
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nY. mesk;ei, Łódź. PiotrOferty należy .s'.kł.adać ;pod . wyżej :"rym1e- 6.2rn13.,mm ack
1 w.
Biuro
Po-a l'J<J,trlkiOIW.S
.,.,, 7_51 ~o'"''"".kui":Pl•'. .p'ln'e
''""7. lub - 218-26
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2427. _g POKOJ
Ch.o0<:~.a_l'7_____
z
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_„ nna.
k.o~~"ika 21
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24fl4 g
nionym adresem w ciągu 5 dn1 od dtm:a uka- 6re
C
01
1
•·'
.„
p·
t'
c
~ .""""' J!IOO.tH>„
LOKAL-~raz
u~~a,·~·1·e„ zYSwsc
m I'.1 mwi ika i<:>od'fi!01~oodlzi11'ne.
SKÓRĘ li'.<>a n·iebiies'kie- w21Pdt".I'Ok6i. WYf!!v<U.Y.
ó<l · • ez
·
v
..,„ „. zania się ogłoszen'..a.
871 k dan<;ittW ro•lnvch bl:1~ko go - wYP'l'aw;mia ok3- łazienlki. w śr 0:1escm Dr SIENKO SIJ)ecja!ista nie n.a wanszitat ślusar
Informacji udz:ie1a dz.ial gJ.&wnego mecha- 3<!, tel. 377-51
!PLAC .pod hotd10wle luib l.odzi. t hi• z'emi 111a tra 7.vi·n·'e sot"z.e.d'l.m. Teł.
.zam~~~~in~~ z ;,..~ iSlkórne. w€illeryczn<>. wło siki P.OtSiad.a.m. oc:zielruie
ni1!rn ul. Nawrot 28, tel. 382-23.
o((mdnic•~wo. mieszkan!k sie Łódź-K<J1111Sitantvn"w 271HlJ t"<>dz. 17-20
a..~;,i w ś~óid1:n·ieściu lub sów w godz. 16-18. Ki- ~~°'.:~la<;)i. jl{:J.{~Y ~~
za.kłady
:zJast·rzeg~ją s-ob'e odstąpienie od wolne. garaż. c.ześc'ow~ om:>: Wl<>l"'lvoh d·om•l.n'1•v NUTRIE hooowlane w w b~olrach. W:arurnlk.i dlo lińi51ki.ego
132
2722 g szeń. Piotnkowt<;.ka
przet.argu bez poda111a przyczyn.
877-K urzad'zenia C•l!T'Gdnic21<:- ird:no0°!1rd'z1„:nvoh z 'w1<>lr ~óżnvm wieku. w tvm omliwi'2'!1ia. 0f<"T1tv Biu- Dr - REICHER so€C'iali- SK""RY-fut~ ~:;;- garbu96
pe<:;ia<lam. Or-z.eku ie Pro :;1~ o.•"'C•eią
872 k 1 samice kob1•P - SPT7e- ro Oefo1.cozef„ Pi<'•i:Tkow- sta - weneryczne. skórv
·~·~
pozyaH. Of.eny P'semn-e
d.om. Tel. 279-91 1m<l'z. ska 96 p;o1d 2479"
ne. t>kiowe (zabuI7..enial ie. farl:l'Uie. strzvge. u„2406" Biuro Ogto19zeń.
I' '7 20
2429 e: ·
"··-·--- 8-9. 16-19. Plotrkow- &z!achetniam z oolv,
·
MtF..SZl{ANIB
er.
wvgoda
ska
14
1810 skiem
w szvbkim termi
BiotrUrowska 9S
'l4-06
KR"'OSNO (je&nahniCz<:>) mi w PiotrkoW'ie 7..aJ"1;€
rrie, -Garbarniom.
które
DOM murowa·ny w Pia 1
_
n>1. <'~'Io 0d:>:!e s.or:zieo~iam. n.;e na ooć!obne w Lodzi. PmC TRÓJEK - czvn: n'ie m.aia mas.zyn wvP.P..Warzywa i Owoce w Łudzi
f:lhwi-e PO•d Wanszawa.
. 0f€irty "Oii<:€Jmrne „24QR" OfE'l!'tv. „249~" Bh1ro O- n<'?. cała dobe. Tel. 3:33-33 kończalniczyeh
UtSZlaunieważnia rejestr powielacza nr D. 111
mi-eszik.a:nje wolne - 7a PIEKARSKĄ Uoe;TI•':Rta:'-1 Biuro Oe:boozeń. 'P'otr- gj\o.o."7.Rn._P1~_}1:<YW13lka 96 Wiz".lY. domowo!" l€karzv chetn.iam z duża zniżka.
2595 g Przesyłld przyimu!e i
z dnia 2. IX. 1954 r. wyd. przez' W.U.K.P. mi€nię n:a :;iodo-hne w ke-mleszarke do ciast.'\: kowska 96 _ _ 24-08 e: POKOJ sronecznv. cze- ~ecuahstów
f.AJd:zl liu1b s:>rz-edam. - oraz kmly na 'wózkach : '1'0T0CY1Uj „WFM" fa ściowe wve:ody
ZDJĘCIA renofJgenowski<> wysyłam ooczta. ?.;yg.
P. i W. w Ł(}d'Zi.
875-K
Wia<l!oo1ość Łó:i.ź ul. J·~- ·ku.pie. Oferty llisemne br'V<c-7 n:e n,rywy "'IOrZ€d~m n·ie na ookói z ikuchni•. zębów wvkonuie S1Pecial fryd Kopaczewski. Słut>
r.a.cz,3. 22, fOOZ. 15-20. „2450" Biuro O:g!~ń. Wia·d<ml'OIŚĆ
SaooM•ki. Wia·ifomio~r: Soom.'°""~ 16. nie ren.tizen dentvstvcz- ca. ul. Warszawska 32
Wol5.ki
2433 Il P.ioc>t:kowska 91
tel. 213·64 godz. 8-16
m. 29.. froonit
2436 g n..v Piotrkowska 121
<woi. poznailski·el

2 INŻYNIERÓW mechaników wz;ględme techniltów-mechanlków z praiktyiką na stanowisiko starszego mechaniika i t~chn1>loga. W~ir
sztatowego zatrudni na1tychm1ast Przedsię
biorstwo Rem(}ntowo-Montażowe Ha.ndlu Wewnętrznego w Łodzi, ul. Ogrodowa 6. Zgłosze
nia przyjmuje dział orgianizacji i mtrudnienia
w godziinach od 8 do 13.
876-K

w restauracji „CASANOVA"
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Skandynawowie czy Rosjanie

Zasłużone
koszykarzy ŁKS

nad Legią
W rozgry-..vkach Hgowych pil·
ki koszykowej notujemy jedną
z największych n ie.spodzianek.
otóż drużyna Legii z Warszawy przegrała z doskonale dy&1POnowamym zes polem LKS. Ło
dzian.ie
s.potkanie to wygrali
bez żamcyoh zastrzeżeń W.obywają.a prowadzenie już w p'.erw
szej polowie meczu 38:33. Druzyna LKS nie jeden już raz
[pOtrafiła odni eść zv11ycięstwo w
sali MDK z drużyną Legii. Tym
razem LKS wy.grat 73 :65.
O slabej formie wojskowych,
S)"gnalizowano już w ubiegłą
111iedzielę, kiedy to Legia straciła cenny punkt, przegrywając
nieoczekiwanie w Toruniu.
LKS tym razem zagrał bez
zastrzeżeń.
Prz-e<le wszy.stkim
drużyna była dobrze dysponowana
strzałowo.
Najwięcej
!PU!!l.któw dla zwycięwów 2ldobyli Kwapisz 20 i Maciejewsiki - Hl. Dla Legii Pawlak
.,_ 22 i Openhajm - 13.

W

* ~ *
Warszawie AZS

Polonię

pokonał

63:57 (29:22),

Odszkodowania
dla rodzin
ofiar katastrofy

o przodującą
Mistrzostwa narciarskie Polski
rozegrane, wbrew tradycji; nie
w Zakopanem a w Wiśle, przyniosły
nam szereg ciekawych
niespodzianek. Zawody te mi>ly za zadanie wyłonić reprezentację Polski na mistrzostwa świa
ta. Trasy w Wiśle stały się więc
generalnym przeglądem naszy:n
sil w konkurencjach biegowych
i skokach.
Wyjazd na mistrzostwa świa·
ta do Lahti to nie lada bodziec
dla naszej czołówki. Okazało
się, że posiadamy młodych, doskonale zapowiadających się, z~
wodników, którzy właśnie w
Wiśle sprawili wiele niespodzi3.nek, zostawiając w polu pobitych niejednego rutynowanego
mistrza.
Na podstawie tych wyników
PZN wytypował reprezentację,
której ostateczny skład ustalony
zostanie w drugiej połowie lutego.
ZAWODNICZKI:
Pęksówna,
Biegunówna, Zofia i Anna Krzep
towskie oraz Helena Gąsienica
Bukowa.
ZA WODNICY: Tajner, PrzyAndrzej Gąsienica-Dan'el,
Huczek, Wieczorek, Gąsienica
Groń, Karpiel, Mateja, Kwapień,
Gąsienica-Sobczak,
Jankowski,
Furtak, ;Figura, Cieślar, Kowalski, Bujok i Raszlka.
Do Finlandii pojadą 4 biegacz
ki i 15 narciarzy.
była,

Nowy adres WKKF

Wojewódzki Komitet Kultury
Fizyc:imej zawiadamia,
i:ł
z
dlniem 1O lU!tego br. prr:ni 6.sl
swoje biura na ulicę Jaracza 11
(IV piętro).
Aktualne telefony: przewodni
WKKF - 211-65, sekreta211-65, zastępca przewodniczącego - 260-23, oddział ogól
n<>-Ot"~n.'izacyjny 260-23, oddz.
finanoowo-goopodarczy - 387-92,
oddział wych.
fizyczn. i sportu
- 386-12, samodz. stanowisko d-s
urządzeń sportowych 260-23.
Ponadto przy ul. Jaracza 11
(IV piętro) urzędują następujące
okręgowe
związki
sportowe:
LOZ Pływacki - 260-23, LOZ
Łuczników - 386-12, LOZ Zapasów - 386-12.
czący

P. P. Totaliziaror Sporiiowy za riat -

'Wliadamia, że w lronkuns'ie T<>tx>-Loteik z dnia 9.2 br. i&twierd2l0Ilo 2 rozwiąza111aa (z woj. rze
9roW1s1ldego i kiatowic.kiego) z 5
trafienia.mi premiowanymi (<z do
da1Jlrową siódmą dyreyipliną) in.a.grody po 2.169.000 zl, 172 roz
wiązania z 5 trafieni.am~ oo
grody po 25.000 zł. około 11.650
rozwiązań z 4 trafieniami na
girooy po 558 zł i ponad 272.000
rozwią2lal'l z 3 trafieniami na
~Y po 23 zl.

pozycję wświecie?

Nie liczymy na sukcesy, ale
powinno być lepiej niż w Badgastein

Rodziny ofiar katastrofi
lotniczej pod Monachium otrzymają
poważne
odszkodowanie
pieniężne, wszyscy bowiem pił
karze Manchester United b yli
ubezpieczeni. Obliczają, że rodziny piłkarzy, którzy podróż z
Tegoroczne mistrzostwa FIS
Belgradu przypłacili życiem, ?- będą dla wielu narciarzy okazją
trzymają
około 400 tys. funtów do rewanżu za ostatnie Igrzyska
szterlingów. Niezależnie bd te- Olimpijskie. , Dojdzie do jeszCZ<!
go postanowiono zorganizować w
M.aI!iClhesiterze zawody pill!r..aI'ISlkie
przeznaczając
czysty dochód z
tej imprezy na rzecz rodzin ofiar katastrofy.

2 x ponad
2 miliony zł

chodzą

szkół

Dyrekcja szkół mlejskicfJ N:owego Jorku wyda.Jila. za
niepopra.wne rziaeho-wanie się - ciągłe wy~ywanie awantur, „r<JrMóbek" i cizynne wysta,pieniia p<rZecii'\vko nauc>zyoiel-0om - 644 uczniów i uroienni.c,
Najwięcej chfopców i diziewaząt 339 - wy1'ZUc0<no ze
s71kól w Rro•niklynie - caęlici Nmvego J<Jtl"kru „wsla1wti>0U1.ej"
licrmymli burdam~ wśród mrodi7.teży, gwałtami i naipadami
p.op.elnlia.nymi przez nlieletnich.
„Ozystka" pnC•Jlll·ciwa.ili:rona. w szlvoilacb P-Odsta.W101WYch,
średnli·ch ogólD10tlt.srlltałcących i średtrlch ~Wlll<d(l!W}'ch, jest
pierw1S1Zym krotkiiem w pirowa.du.onej pri;eiz władaie S11.ik.olne
Nowego JOl!ku .a.Jrnji mającej n.a celu us1llllięclie ze SIT.kół
mlod:ziiieży zdepra.w>OiW181tlej, która. 'JISUje lroleg6w.
Kura.tor srnkól nowo.jorskieh William Jansen oświta.dczył,
że limba. wydalonych s~
niecaly '(M'IOtJent uCTz.nJl.ów,
których wma.IllO za na.jgcirszyDb a.waintumdków 1 „JIOO'lr&bliaozy".
W SILlroła.ch m.1.ejs~ch Nowego Jorlru mba.lcl się blisko
milion uamiów.

Na wschodnim

bażarze

W c7..asle swego p-Otby·tu w Ma.raikeszu (Mal!'(l\k<>) amesekretarz st.anu zakupl:l za. 5.000 fra.nków dirobia1zigi, które ll1'1ZY umde.iętrnym ta.r g-0waniu się koo'ZIWwaJyby najwyżej 3.000. Wiad-0.m-0ść ta. \'VJ'W<>bla p-0•d-01>no duże 7'ain.te-res<>wa.nie w ameryka1iskich k-0łaob ofj.
cjalnych, gid~e Dulles ataJi:mvalIIY jest jak<> mierny nery'ka.ński

g<>cja~-0.r.

·-------....---------------------

meldunki, że Kuzin wró-

cił do szczytowej formy, więc o
niespodziankę nie będzie tu tru-

Dziś na sztucznym lodowisku
w hali przy ul. Zeromskiego rozegrany zostanie m'ędzypai'lstwo
wy mecz hokejowy Polska ZSRR (reprezentacja m!odzież-.J
wa). Jak już podawaliśmy, hokeiści Zwiazku Radzieckiego pe
konali onegdaj w Katowicach
reorezentację Sląska 5:1.
Nasza drużyna wystąpi w najsilnie.iszym składzie.
Kapii;anat PZHL na meczu tym i na
spotkaniu rewanżowym w W:n-szawie
przeprowadzi
szereg
zmian celem wypróbowania gnczy. Po meczach ustalona zosla

dno.
Jakie możemy mieć nadzieje
jednego pojedynku między narciarzami pal'lstw skandy .awskich związane ze startem naszych z:ii Finlandii, a zawodnikami ZSRR wodników? Starzy mieszkańcy
Lahti pamiętają
niewątpliwle
i Niemiec.
starty Bronka Czecha i St. M;iRosjanie zdobyli w Cortlna rusarza tak jak my pamiętamy
D'Ampezzo trzy brązowe meda· doskonale starty Saarinena w
le w konkurencjach indywidual- Zakopanem. Czy Groń potraH
nych i zioty medal w sztafecie, wcisnąć się w grono najlepszych
nie licząc oczywiście medali zdo kombinatorów świata, powtarzabytych przez kobiety. (Dwa zio jąc swój sukces z Cortine? Czy
te i jeden srebrny). Ale mimo nasza żel'lska sztafeta wywalczy
zdobycia tych medali, ambicJe III miejsce za biegaczami ZSRR
narciarzy ZSRR nie zostały w- i Finlandią? Tu konkurencja
spokojone i teraz właśnie nad- będzie znacznie silniejsza, niż
chodzi czas rewanżu.
na poprzednich mistrzostwach,
gdyż wysoki poziom, prócz wyFinlandia, jako gospodarz mi- mienionych sztafet, reprezenlustrzostw, staje się faworytem. ją narciarki Szwecji, Włoch,
U siebie zawsze łatwiej jest wy- Francji i Niemiec.
grywać,
niż na obcych,
mnie1
Obsadzamy wszystkie konkuznanych trasach w innych warunkach klimatycznych i śnie·· rencje po 3-4 zawodników •,v
każdej.
W razie niepowodzeń,
gowych. W tym roku Finlabdia
nie zdradziła swoich możliwości. nie chcemy jednak słyszeć uspra
Narciarze Suomi nie pokazuią wiedliwień, że nie mieliśmy nosię na trasach europejskich. Tre- woczesnego sprzętu, że pn::eśla
nują skrycie u siebie w kraju I dował nas pech i że żle dobrane zo
Czasu na przygoszykują się do pojedynku z ca- staly smary.
łym światem narciarskim.
Po- towania było aż nadto dużo.
dobne wielkie ambicje ma NorJ. NIECIECKI
wegia i Szwecja. Na Olimpiadzie podział medali wypadł wyjątkowo
sprawiedliwie.
Trzy
biegi glówne przyniosly po j~
dnym zwycięstwie każdemu z
tych państw. Norweg Brenden
wygrał piętnastkę, Fin Hakuiipięściarzy
nen zdobył zloty medal w biegu
na 30 km, a maraton wygnl
Szwed J'ernberg. Natomiast w
sztafecie bezapelacyjne zwycię
stwo odnieśli narciarze ZSRR z
Dużym ożywieniem łódzkiego
Spotkanie rozegrane zo3tanie
Kuzinem i Terentiewem na cze- sezonu bokserskiego będzie pr-.y 18 bm. (wtorek), o godz. 19 ·..v
le. W kombinacji pierwsze miej- jazd rumuńskiej drużyny „D~- hali przy ul. Zeromskiego.
sce zajął Norweg Stener6en (Po- namo".
Na marginesie tej informacji
lak Groń byl trzeci), a otwarty
W zespole gosc1 znajdzie ~ię pragniemy zaapelować do orgakonkurs skoków wygrali dwaj kilku
słynnych
zawodników. nizatorów,
aby skompletowali
Finowie przed skoczkiem z NRD. Przyjechać ma zdobywca złote- jak najlepszą komisję sędfr:iw
Glassem.
go medalu w Melbourne - Lin- ską. Mieliśmy bardzo z!ą próbca, wicemistrz Europy - Negre1, kę sędziowania na meczu Lodtl
Klęskę ponieśli Skandynawowie i biegaczki Finlandii w bie· pogromca Szocikasa - Ciobot:i- z Sofią, kiedy to aż nadto wyru i mistrz III MISM oraz wice- raźnie wystąpiły z obu stron
gu kobiet na 10 km. Tu do ,gło mistrz
olimpijski - Dobrescu- szowinistyczne elementy. Trzesu doszły zawodniczki ZSRR, Rumuni reprezentuJą
dużą ltla- ba koniecznie postarać się, jeż2zajmując dwa pierwsze miejsc::i.
sę.
Wnoszą do walki takie ele- li już nie o neutralnych sęctzió,v,
Natomiast w sztafecie po n'\d- menty
jak agresywność, świetną to przynajmniej o taldch, ktń
zwyczaj zażartej walce Finki wv
kondycję i zapał.
.
rzy potrafią zdobyć się na obiek
walczyły zwycięstwo.
Przeciwnikiem „Dynamo" oę- tywizm.
Od 1956 r. wiele jednak mo- dzie w Lodzi dziesiątka łódzki()j
Bokserzy Rumunii przed przygło się zmienić. W skokach ni:>. Gwardii.
Czynione są starania, jazdem do Lodzi rozegrają w
nie bez szans startować będzie żeby nasza drugoligowa drużyna nadchodzącą niedzielę mecz w
Niemiec Recknagel, który o,l- została
wzmocniona przym1j- Warszawie z miejscową Gwarniósł
ostatnio kilka
cennych mniej dwoma pięściarzami z in- dią. Wyniki tego meczu w d•tsukcesów. Wysoką klasę repre- nych klubów. Wymieniane są że.i nierze ułatwią kapitanowi
zentują
również
skoczkowie dwa nazwiska: Michulki z Wro- drużyny łódzkiej
zestawien'e
ZSRR. Uczynili oni kolo~alny clawia i Walaska z Warszawy.
s)!:ladu w poszczegó'nych katepostęp i trzeba poważnie liczyć
Gwardia szykuje się do tego goriach.
się z ich wielkimi możliwościa spotkania bardzo starannie i tn:
Bilety w przedsprzedaży Ptlner
Kasznia zapewnia, że na rin cząwszy od soboty: ul. Główna
mi.
gu
zol::aczymy
Rozpierskiego.
nr
17, MDK (ul. Traugutta) i ~e
Słynny biegacz Veli Saarinen
Debisza, Kacz- kretariat Gwardii przy uL Wol·
będąc dziś trenerem reprezent'I· Piórkowskiego,
cji kraju tysiąca jezior liczy marka, Ambroziewicza, Mornlew czal'lskiej 57 (na listy zbiorowej
przede wszystkim na Hakuline· skiego i innych w dobrej fo1~ od godz. 11 do 19.
na, ale ze Zw. Radzieckiego nad- mie.

nie ostatecznie reprezentacja P:il
ski na mistrzostwa świ a ta w Oslo.
W drużynie naszej wyst ą p i '\
między innymi: Pabisz Wacł aw,
Chodakowski, Olczyk, Regula,
Gosztyła, Kurek, Czech. Paw~l·
czyk, Wilczek, Ogórczyk, Skorski, Zawada.
Sedziować będą p. Wujek oraz
arbiter radziecki.
MelZ rozpocznie się o god7..
18.30. Wejścia do hali zamknię
te zostaną o godz. 18.10. Poshdacze biletów z literą A wchodzą z ul. Zeromskiego, a z literą B z ul. Gdańskiej.

Dobrescu, Linea i Negrea
w ek~pie

„Dynamo"

We wtorek mecz z

I

(36)

Georges Blond

644 uczmow wydalono ze
nowo1orskich

Ho~ei~[i ra~1iem iij ini wto~1i

w Lahti batalię

wygrajq

zwycięstwo

SPISfH

PRZECIW
H11LEROWI

Ranki-em tego oomego dmńa za,wiiadOIWCY sta.o ji leżących na
trasie Opole-Oz~OOcl!owa-Pi.oitrków, ()lt11zyunywal!i ktOt!ejno we'l'Jwania telefcQ'licme, poch<>d•ząoe od wyżiszyah wladiz, w k:tlirych mwiad.amiaU1o ich o bliis.k:im pr:ze}e·źd.zie ~peojalnego pocią,gu
ołiojiallllegp w kierurniku Warl!;1z1a.wy d żątdan10 od. n.ioh
IZ•amkmięic:i:a ii.eh st.aoji oriaiz podiaruia goidl.z.i!ny pr.zeja,zldiu tego JJOci1ągu

Praw<'llZiwym cekm <>1Wego<> pociągu byl Kętrzyn. W jedinym
z prziediZiałów s.iEdlzi:a~ samQtlny mężczy.zma w wiiel\'u lat sześć

<lziesią•t jeden, wyiglą<lająqy z•reszlt.ą na te ltafa, z n.:ieobeanym
wy'I'aziem twanzy i ,poc:hmumym wejnzein'iem: Ben:i'bo .MU1S1SO!ini.
W eą!Sliedln.im pmze<l'z!iale pogrążeni w ro=<YWie jechali: Graziian,i, mi'ri.'i:tter obro111y w rząldliie niecxfa,sizy151IoWL"1k.im IO!l'az DICillmianni., przedsltaw.iciel HimmG.era na ,pól!llocrne WJ.ochy.
Od 4 CZJerWCa. Rzym był w rękach aliantów. Niemcy okopali
l'ńę na l!iinii Gotów i bam stawiali opór. MUISIOOl:imli mógł się /Z.li•
sbanaiwiać, co byroby dlla niego konzysltntiejsz,e, czy żeby uf.r.zymali się >01T1tl tam je6!zme 1pmiez dll:uQ:szy c21a1<1, czy też żeby ich
przepędzc;no. Z wyi:1oiwiEd1
2li Wi51Z)'IS1tkioh łudzi, k 1t6rzy w tym
1rnkirE1>J'.e byli bli~m Duce.gio oraz z tego. oo 01n 15.am o sobie .n"·
'p . 1•'J.J, wyn:!k.a, że pc'tl.ald \\'l';:•ZYiSJ!,kim innym, e<o wt~dy przeżv·
•wał, „góro1wało uc:zuc2e be•zilx1z.eżrneg·o .zn·użeni.a".
D:nia 10 C'ZeTwca le40 r1olru wy1powi'1a<lając wiOinę Franc,jj O.ggi e il gi10.rno de·l'la nc&tria. diec:isione i.r:r-ev•a•r;a bjde - Mu,._~,,,_
1·ini rzucił kiaiindeń, kitóry 110·2zy .si'.ę, podt~kakui•e i wipr.awia
1w II"U'Clh lawilTlę, Fc1znal na ~•a»:1r.e·j skónzie .w.sizyEitk•Ot, 100 hhs.ttr.ri•a może z1giee.ciw.a ć g!'OIWie pań.s1\1w.a. od wł.adzy .tmlp-era'1:lonsk.ie.i
'Jl•O•CJzą•wszy aż 1\JIO więz1-enie i wygn.:?nie. W dlniu 2,5 lilP'eta 1,94:!
mku zics tał z.łożony z uorzędu przez Wiełką Radę Fa1s;z:y1St"w!ską,
1p.nrez 11\Jldzi , k1tóuy z.a1w.C:•zt'ęc17>alii. mili W1SIZ)i>tk1:i-.
Kt·ól Wiktor
F.trnanu•eI kezaq flO Ta'V\.'l~Jać idlO siehie i p:lw:iJEdzial:
„J•Est pan naj'hard'.zi!ej 2l!tienawitdtzlonym człloowiekie'm w oa-

łódzką Gwardią

Włókniarz

(Zgierz)
- Boruta 5:2
Hokeiści
Włókniarza
(Zg:erz)
po
zwycięstwie
na·d Bnrutą
(Zgierz) 5:2 zdobyli ostatecznie
mistrzostwo okręgu J<Y.jzk'ego i
reprezentować

ro2lgrywkach
ligi.

•o

będą

Łódź

wejście

„Gladiator" zaprasza
na treningi
Międzyszkolny Klub Sportowy
„Gladiator" zaprasza wszystkich
uczniów ze szkól ogólnokształc11cych i zawodowych na treni<J.gi
bokserskie. które odbywają się
we wtorki i czwartki w sali I Liceum Ogólnokształcącego im. Kl)
pernika przy ul. Wieckowskiego
41 w godzinach od 17 do 19.

łych WI>oozech. Ma pan już tYliko jedinego przY.i•'ldela - mnie".
Pr•ZY wyjśdu z tej audiencji. Mus90J.ini ZOL<rtal z;a.areśz:towaltl y.
Na uJdcy rO'Z!legaly ~Jię okrzyki jee:o da•w1nych wie!bideli: „Niech
'iyie B.aidoi;rliio! Niech żyie pcikóii !" Rząd Badoe:l:i.a t:l'J1trz,ebf"Wal
ldJ!m tygodni, aby skbO<nić ahan.tów do pr.zyjęcia tainej - bezw.aru•nikloiwej ~ ka1Pi1tulac,ii. WJlo.ch. Dz'tw1ny to p>0kói cm.a lud.u
wbcJlskie,go. Zialed'W:ie 01puibl!lkc!W.a1110 w:ia<lomość o ka.p itufa·::ji,
...-1'.>J:owa Wlo1:ih. ru'.e 21d•o•byta je1•,21cze PI'IZ>e<L al;•an,tów, Z10isll:.ał1a wlana przez Niemców. Pa.nrern.iik ,.R<Jlllla" z.019!.al zat{)i'.)iony p.r>:-ez
Stuka.sy. Vo'O~l';ika w1icl!Oikie r1Qozb1r1QQOl!le pt"Zlez W·ehnracht i SS.
Więziony, ,pn-zew<>1ioov
bez prZlEII"WY z je-dl':J,e-g.o d>:> dru„;6ei!""
miejtSCa od•rn«obn.ie<n:ia. Mel!l';~lltni wiellołfir'<Jłtnlie 'P'"ZEI'IZIUC\ał s~ę od
1 :?twą'tip.ienrla d10 oo.ruchów e-11>e 0r.~l. Nia ~~<ipa<"h Pon:z•a i Ma.oo:aloe:n.a wy~1lyiwał PIQl>-tać Wfollkieoo Cienia. śnil o .. błyisik.aiwic:r.
nym pl()IWT~e". W k.o.ńcu i>ECinaik ZJ!'Y'1.0•gło go ~eC'hPC2'nie. P"
romantty{'lz.nym I ff(]!!'i.cv;~ni
r('r.·,wa111du z Gr.aill Sa,s,<1'.). je go
Cf''W'Dbr.11ziC:ele :z. SS z;opy'ta.li. ci'.lk~d pr.a1<roałby .~1ę Ud:'łć. Starv.
1odl5Utniety cd w~.aid'zy D'\lce c<~o.airł: - MJOje życ•'e P•nl"tV'C'Zn"'
j·estt ~ikońiczc111e. c!iokadrże inirllzie.i mó ;rłbym sie 1~:l1Jć, jeśl'i n i <>
<llO siebie dlO <lbmu, cl:'.> Rcr:ea d•elJ.a Camin•a•t e? Zootaiwicie mn.i'l'
tam ni-e·21n.pne•g10. z.a,pornrnianeg/O 1
Samio1l10t P1olec·!.ał ku .AJrnsitrii. W killka dmrt oóź<I"t'e1 Hi•bl>l'I!' witJajac o~woł:cid1mne.g10 ·pt'!ZyjalC'i el.a
„~,rzyw<>łał go do rz,eczywi\9tości". M;allO 1IO !'Zlnac.zyć. że trzeba Z!rezygmiwać rz u1,:uruie·cia
lSie a Ja Cin>e:in:n.atuis, pr1zyjąć kc<r.is!ty1u.cje „f~S·?.:visit10·w1~oJl<lr>-re.pu
'blikańs'kieg10" ITl)idu, c1głcsić W€1L'1Wan:ie co walkti. aż dlO 'ZJWVcięsttwa, dJo anrty,s.emiityzmu, d10 wieI'l!IJOści d1a. ,.osi", dlO tęż'v.z
ny, do alio.ji er::cja['1<;tycznej, llił<YWem. óo wis:zymkich tych <r7Riczy, w krtórie M~n°1Gil:ina 111ie bez l91u~1mo.śC'i juli: nie 'Wierz:vt
Ndemcv mwie~li 11:0 z ,p!OWl!'Otem dto Wl!r1:<h do Ganiim.a'!'l1'.>. mielsc1owMci
i:ck~cirE' j
ricld je'l~c~m Gar!da, i urn;e.~cillii
'W p-erwne.1 wiJ!'i, będą<'Ei
pod stała
„c<0ie'ką"
SS-manów,
W ·!mlltlc:ie rzeczy pie chc'.ał rzątd1tić. A l"':lyby n.3wet t-ego stc>krnć ra1zy WJ!'oej prap:nął. n'e mógl nie wiedzie<:. iak1'e bvlo
'IJ•!1a 1\'Jld 1z:'iwe pcJd··rn7e kwju. T\\·1(]'1'cyły s'ę rn>Je fo!"tna·c:}e
lic;ji :fa5.z;rstic1V<·10,kl~1Coial'il'!lty=iej. le~:z '!)() fafayl!m:-h bu:-z.ala.
T•E1111oo•hta .:10,('Jj•alis.ity•=•'l'-.lrorrmlll'l"~y·c:z:r•>. Niem•cy i:o I'IC'z:bro-j·e nin
'r·e.gularnvcll WOJl~k wl<l1Sikiah pa.w'C~a.11i i .srlJW'!>rzvli a.rmię n.rn.r•••<;;zy.s1!<::>1V<· l-.ką, lecz ,,-kioI'C> .je;i C•:•hctn:icy l)iojawia:li ;.;!e n,a url•n•tW
we wła15111y;C'lh dcirr.G1ch, byli IDIO'I'>r°1:iwta'l1d p1nz-ez .ant~vfa15,zy,..t t ów.
'K".l1·~dY_ m<J<rd p•Ołp1elln::1~1ny. na o::ih•s1':niku c7.y też :r.» .ż•o-bri~r.zu n.i<'•
't111eak1m kc1s.zt>rnwał .zvic:e dlz::e.S::•eciu c·Jfor sp0ol;r&d l111:J.lnoś::L
A t'.Y'lluc<zia~1e~ .anitymE'm~€clr:'ie m ' 1'.l1>fa. i ws.ie wł1~i:<k:,9 bvły rćw
'naln.e z z~emią prz.iez bQ'lllban:krNania .ali:anoktie. Cóż n31~::fo
'PK>c1ząć . w tY1C:h . :wa!!'Uintka1:ih, je.k n:e ezieik.ać .na. kioni.ec tel.i l!:•n'tlw1m:in.eJ syiu1<1CJ1?
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