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Oplata p0C2towa nlszc:r.ona

PRZYGOTOWANIA
do IV Kongresu Zw. Zaw.

ryczałtem

Wczoraj w Sali Kolumnowej
CRZZ w Warszawie odbyła się
konferencja prasowa, na której
sekretarz CRZZ W. Tułodziecki
oraz członek Prezydium CRZZ
W. Koo poinformowali dziennikarzy o dotychczasowych przygotowaniach do IV Kongresu
Polskich Zw. Zawodowych.
Kongres zapowiedziany jest
na wiosnę br. Dokładną datę ustali zwołane specjalnie dla
spraw kongresu plenum CRZZ.
Przypuszcza
się,
że
kongres
zbierze się w połowie kwietnia.
W obradach wezm1e udział
ponad 830 delegatów wybranych
na krajowych zjazdach 28 ist-
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50

gr
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-

Rok XIV

Łódź,

wtorek 18 lutego 1958 roku

Wkład Polski w sprawę zmniejszenia napięcia w Europie

Rząd·

PRL

przedkłada

zainteresowanym rzqdom

m1e~ółowe ~ro~omie utworrnnia

i kontroli strefy bezatomowej
Za

pośrednictwem Szwecji przekazano

memorandum rządowi NRF

Nr 41 (3496)

•• f

„JUPITER"
1.500 mil

pozycje w sprawie utworzenia
strefy bezat()ffiowej w Eur<J!Pie
środQt<>Wej.
Rządy CSR i NR·D
QIŚW!iadiczyły

goitG<wość

przystą

pienia do tej strefy.
Rząd PRL wychodził z za.lożen1a, że utworzenie pro.p-011owanej strefy
bezatomowej może
doprowadzić do poprawy atmosfery międzynarodowej, ułatwić
s.ziensze ro=owy ro2lbr-0jen.i-0we
i i"Ozwiązanie innych iS9-0l"Ilych
zagadnień

międ.zynarodiowy<.111,

niejących
związków
branżo
re,1J'l"€'Z<mtujących 5.2-00 ty
si~y cz;J:on1ków związików. Prócz

wych,

tego na kongres przybędzie 300
delegatów z głosem doradczym.
Każdego dnia przysłuc)1iwać się
będzie obradom ok. 200 aktyw;stów z zakładów pracy i instancji związkowych. Spodziewany
jest przyjazd licznych gości zagranicznych z 20 krajów.
Organizacja IV Kongresu Zw.
Zawodowych jest nieco inna niż
poprzednich.
Kongres będzie
miał charakter
roboczy a wiGc
prace kongresowe nie ograniczą
się wyłącznie do posiedzeń plenarnych, jak to było dotychczas, ale będą trwały w licznych
komisjach problemowych. powolan:vch przez samyrh delegatów. Chodzi o to, aby w rozwiązywaniu problematyki kongresu brały udział jak najszersze

Sporo

poświęcono
Związków
Zaw. z

mre1sca

współpracy

radami robotniczymi. Tematyka
robotniczego je~t
przedmiotem dokładnej analizy
potrzebnej
do
opracowania
wniosków do pracy w r. 1958.
Temat ten będzie niewątpliwie
jednym z ciekawszych problemów dyskusyjnych kongresu.
Kongres zajmie się również
sprawami wynikającymi z projektu statutu zrzeszenia Związ
ków Zawodowych przyjętego na
ostatnim posiedzeniu
Prezydium CRZZ w dn. 14 lutego br,
(wyrz.)
samorządu

Tunis wyraził
na

anglosaską

PARYŻ (PAP). -

su

wyraził

zgodę
mediaci•
Rząd Tuni~

zgodę

na proponowane przez Stany Zjed:rux:zone
i Wie]ką Brytanię „dobre usl:ugi" w oelu uDegulowan;ia konfliktu tun;ezyjs:ko-fu"a!Il.cus1~e:go,
Z propozycją tą wystąpili wobeoe :rzą'Ciu tunezyjiskiego ambasadorowtie USA i Wielkiej Brytanii w Tunisie.
Z k-0mentarza. AFP wyn~lka. wy
raźnie, że Fran-t'ja wolałaby dialog :z Turui..""ZITI, aniżeli dysi!rusję
w Radllie Bezpiec;r;eństwa.
Zdaniem pary.sik.ich obserwatorów p-01liitycznych, rząd Tunisu .pragnń.e, .aby Rada Bez:pjeczeńis,twa
zaję!.a
1<;.ię niie tylko
omówioeniem agresji franC'U.skiej
i :;:;bcmil:iaridowania S.a.kiet-Sidi·
Jusref, lecz także całokształtem
problemu ail.gierslkiego. Zagadn~e
nie to je..o:t wooil:ug AFP - treścią nowej. drugiej z kolei. skar
gi tunezyjskiej przeciw Francji,
który to dokumenit - jeszcze do
t 'Ch~za1s :n.ie opubEk&wany ~
ma zostać w naj.bl'ż.s.zym. czasie
złożony prz.ez
stalego delegata
Tunisu MO!lgi Slima w Ratlzie

WARSZAWA (PAP) ........ Jak już poo.awaliśmy, w dniu 14 lu- pooczas gdy kon1tyn,uowan'.e i utego br. minister S:P'l'aW za.gra niemych PRL A. Rapacki pny- powszech.nJian1ie zbt'oje1i ją,d.ro
jął akredytowanych w Wa.rsza wie ambasadorów wielkich mo- wych
musiałoby tylko prowama~y związkowe.
carstw: ZSRR, Stanów Zjednoc-ronyob., Wielkiej Brytanii i Frain- dzić do dalsze.go u&Zityw:nien~a
Kampanię
pr~dkongresową
będzie cechowała ożywiona dzia
cji, ambasadorów CSR i NRD oraa; charge d'affaires Belgii,! p·o<l!Zialu Eurcpy na pI'zeoiwst.aw
l2lnc,~ć
U'"·e>»agandQIWo--O!'ganiDa.nii i Kanady. Wymienionym przedstawiciel-om d;ypłoma.tycz- f
'-·' k!i. . sko likawanna sy1
zacyjna. w marcu i w pierwnym m;i.ni15ter Raµa,cki ·wręczył
w celu przeka.z arua rządom, ne 1J110'
mp
.
które reprezentują, memorandum oraz noty rządu PRL, doty- tuacji, zwlas= w
szych
dniach
kwietnia
odbędą
Europie
się w większych zakładach praczące JW1$.kiej
ropooycji niwo nenia strefy be111atom.owej w środkowej. W grudniu 1957 rocy
zebrania
załóg,
aktywu
Europie śroifk ej.
ku rząd PRL ponowił swoją pro
zwiazkowego i rad robotniczych,
W notach do rządów wszyst-1 czych działaczy
państwowych pozycję na drodze dyplomatyczna których zebrani zapoznani
kich
wymienionych
państw na najwyżs.zym szczeblu z udzia niej.
zostaną z
problematyką
kon- Bezpieczeństwa.
gresu oraz aktualnymi założe
:rząd PRL stwierdza, że poi.ska łem szefów rządów.
Biorąc pod
uwagę szerokie
niami gospodarczymi 1958 r.
propozycja utworzenia strefy
Spotkanie takie mogłoby rów echo,
Rakietą „Jupiter" o zasięgu
jakie wywolala polska
Przewiduje się również spotbezatomowej na teryitorium Pol nież doprowadzić do uzgodnieurno mil w czasie pr.zygot-0i!Iliicjatywa
i
uwzględniając:
wn'io
kania
z dele~at.ami na kimgns
ski NRD CSR i NRF wzbudzi- nia sprawy utworzenia strefy
wań
do
wyst.rzelenia z
połączone z imprezami artystyla 'żywe ~interesowanie w ko- bezatomowej w środkowej Euro ski wyni!k.aj ące z dyskusji, któ-1
Huntsville (USA).
czno-świetlicowyml, imprezy tełach rządowych i polityc.znych pie, gdyby do tego czasu nie
(Dalszy ciąg na str.. 2)
Fot. - CAF
lewizyjne i radiowe popularyoraz opinii publicznej w osiągnięto porozumienia między
zujące cel i istotę IV Kongresu
PARYŻ (PAP). 16 bm. wysziczególno.ści w Europie. W ce- zainteresowanymi
państwami.
Zw. Zaw.
jechała do War.szawy francuska
lu ulatwienia negocjacji
w Zdaniem rządu PRL podjęcie
Powolana
przez
grudniowe
delegacja
rządiowa.
(8
01Sób), na
i;;prawie
polskiej
propozycji już Qlbecnie ro:z:mów w sprawie
_
...
.
._plenum CRZZ komi~ja do opra- czele której .stoi dyrektor dep.ar
rząd PRL postanowi! przedsta- utworzenia strefy bezatomowej
cowania tez kongresowych zaje- tamerutu wi;;pólpracy kulturalnej
wić jej bardziej szczegółowe w Europie środkowej przyczynila się podstawowymi problema- Qu:ii d'Orsay. ambas.a<lor Ro';~.f
rozwinięcie
we wspomnianym loby się do pomyślnego przebieU
mi ruchu związkowego l gosp;i- Seydoux. Delegacja ma o"nówić
mc:norandum,
przekazanym gu wspomnianego spotkania na
NOWY JORK (PAP). _Amba ko:-zystywani.a przestrzeni ko- darki krajowej jak np. proces . .<:prawy zw·iąZ&T!·;) z współoracą.
wszyst!cim
zainteresowanym najwyższym szczeblu.
kształtowania się oblicza Ideo- kulturalną. między
Francją
a
palis•twom. Przy opraoowaniu
Równ---~ni·e z
i
sador amerykański w ZSRR smic=ej wyłącznie dla celów wego ruchu związkowego w o- Po1ską.
d
""""""'
wręczen em Thomps'Oll wręczył w
ponie- pokojowych oraz wstrzymania kresie między III ! IV kongre!mcmoran urn wzięto pod uwa- przedstawicielom dyplomatycz- działek radzieckiemu ministro- produkcji m.aterialów rozszczę
gę sz.ereg opinii :ziglo.szonych w nym zaintere.wwanych państw wi spraw za·gran:icznych A. Gro p'.alnych d.l.;:t celów militarnych. sem, sprawy ekonomiczne, z11gadnienia socjalne i zdrowia,
oświadczeniach
złożonych
na stre.s.zcronych wyżej not i opu- myoe
odpowiedź
prezydenta
W
zakończeniu
prezydent bezpieczeństwa i ochrony pratemat polskiej propozycji.
blikowanego oddzielnie memo- USA Eisenhowera na list p:·ze
wspomina z zadowoleniem o za cy, sprawy wychowania. oświa
Noty rząd.u PRL stw!er~- randum rząd PRL, korzystając wodnicmcego Rady Ministrów
Wczoraj w _godzinach '-jeczorwartym
ootatnio
radziecko- ty robotniczej, sportu itp.
ją ,następnie, ż7 7ozw1ązan1e z dobryoh usług ~ządu SzwecJl, ZSRR N. A. Buł:ganin:a z dnia
nyich pr;rewedł n.ad Łodzią huamerykańskim
porozumieniu
o
prob1emu rozbro1ema. w skali przekazał W19Pommane memoran
ragan.
Podmuchy wiatru były
b
1
wymianie kulturalnej, wyraża
silne, a w pewnym momencie
św!atow.ej
wymaga
przede dum rządowi Niemieckiej Re;te~po;iedzi
swej prezydent
jąc
nadzieję,
że
w
przyszłości
stacja
meteorologi·czna lódzka
wszystkim
rokowań
między publiki Federalnej wraz z pro. O·
·
d ·e
zechcą odwiedzić Stany Zjednozanotowal.a trwający 15 .soek. powiel~imi . mocarstwami oraz in- pozycją, aby przedstawiciele wy Ei~~nh~w~r
;ny~~i~f1 's~ crone
„
wpływowe
osol:>istości
0 1
ryw
w.iohlru dochodzący efo
nym1 , zainteresowanymi państwa delegowani
przez rząd PRL
~. ~=~e chcą doprowaJUZ nne~rozna 28
m/~k,
czyli przr-szlo 100
Di:itego też rząd PRL po- i rząd NRF ~jęli rozmowy na ~~·ć ~o polepszenia sto.sunków radzieckie", które moiglyby mkm/go.dz.
poznać się bezpośrednio z poWARSZAWA (PAP). - Dzię
p:era propozycję .rządu ZSRR tern.at zagadruen porusz.onych w w~jemnych, powinny znaleźć
Szalejąca
wichura u.<"zikod<:iła
k-0jowymi
nastrojami
narodu
ki energicznej akcji oddz'alów
dotyczącą spotkania k1erowm- tym memorandum. .
inną drogę niż „kontynuowanie amerykań..'<k.iego,
saperskich, wczesnym rankiem telewizyiną stację prrekaźni}:o
wą w Mszcz.onowi<e. Z tego popublicznej i pełnej powtórzeń
17 bm.
zlikwidowany został wodu telewizja
łódzka z.ostała
dyskusji".
, ootatni 4-kilometrowy odcinek odcJęta od warszaws1}:.i-ej.
Ehsenhower sugeruje nawiązazatoru lodowego na Wiśle w
Porywiste wiatry trwać będą
„Dnia 2 pażdzJern1ika 1937 ro- \ gólnym zgromadzeniu Organiza- nie mmeJ formalnych i barrejonie Kozienic, w woj. kie- je.<zcze dziś rano. Temperatura
iku rząd PRL przedstawił na o- cji Narodów Zjednoczo:nyClh pro dziej
dyskretnych kO!O<taktów
leckim.
spadta
noc.-ą do minus 5 siloJJ11i,
na
szczeblu
ambasaoorów południowo-koreanski
Ze wsi Antoniówka, która w Przewidywane są przelotne <lp.'\•
wz.ględnie
mini~trów
spraw
poprzednich dniach na skutek dy śniegu.
(s)
za,granicznych.
rozmycia cześci walu ochronP:i.smo stwierdza dalej, że
c.ałkowide była zalana,
Stany Zjednocz.<;>ne przeprowaPEiKIN (PAP). - Jak podalo nego
woda prawie już ustąpiła. Do
dzają obecnie z rządami innyc.h radio KiR.L-D, 16 bm. na tery'towsi objętych powodzia wróciła
zaintererowanych państw kon- rium Koreańisik:iej Republiki Lu
większ.o.ść mieszkańców.
1ądl()wal jużGroźba
sultacje na tern.at zbadania za. dowo~Demokra tycznej
powodzi w woj. kiePowódź w
pa.sażera'ki z południo
pośrednictwem normalnych ka- samolot
leckim na razie za.stała zażegnałów
pers-pektyw
.spotkania wej Korei. Zaloga samolotu - nana.
Groźna
st:w.ierd:za komunikat r2dia InsJ)€:ktorzy PIH pueprowadyre:kcj1i .przedsiębiorstw kie- szefów rządów.
Również na innych odcinkach
pragnie pozostać w KRL-D, poPoruszając
sprawę
porządku
dztlt w ub. roku na teren.ie ca- rowano miesięcznie ponad tysiąc
w
Poddębice
nri.eważ nie zgadza się z polityką Wisły poziom wód na ogól nie
łeg~ kraju poi:ad 55 tys. kon- wnfo.s.ków
dyscyplinarnych na dziennego ewentualnego spotka rządu poludn:iowo-koreańslkiego. budzi oba w.
nia szefów rządów prezydent
Sytuacja powodziowa w woj,
troll. ·W wyruku t·ego 12.470 nieuc:reiwych pracowników.
łódzkim wczoraj rano nie by!a
spr~w .skie.-<Y\'l.'~no do prokuraUjawnione straty - licząc ty! E1senhower • stwierdza, że w
groźria, jednak pogorszyła się
torow l .<;>rganow MO, 9.100 ko sprawy, w k!lórych nadużycia pierwszym swym liście wyraził
na
przedyslrnt.owanie
okolo południ.a.
do kole~10~- orz,etll:aJą-c:;.ch.
.
wynoszą .pona·d 10 tys. zl - się- zgodę
Jak V>Yn1ka z p;oto.:-óJów m- gały w ostatnim kwartale ub. ro 9 propozycji wysuniętych przez
W związku z pe>dnoozeniem
spektoców wojewódnk1c:h PIH, ku ok. 20 mJn zl. Najpoważniej Związek Radziecki, o ile w zasię wody na rzece Warcie oglosze są n.adużycia w bram:ach mian ZSRR gotów byłby rozswno stan ala.rm-0wy w pow.
przemysłowych, a następnie w paitrzyć 8 punktów proponowalaskim, sierad?·kim i J>()ddębic-
hand'lu spożywczym i gastrono- nych przez USA.
kim oraz w Kutn•ie.
10
maja
etap
Lipsk
Halle
Zgodnie
z
postanowieniami
mi1i.
Powracając raz jeszcze do pro
W tym mieście wylala rzeka
Na podstawie wyników prze- pozycji amerykańskich prezy- ootatnic:h konferen,cji organiza- (na czas, ze startu indywidual- Ochnia. Stan alarmowy wysonego)
oraz
Halle
Karl-Marx
torów,
XI
Wyścig
Pokoju
„TryEisenhower
podkreśla
prowadZJonych kontroli ustalono dent
kości wody na Oehni wynosi.
też, że najczęścLe-j wykrywa się zwłaszcza, że w celu polepsze- buny Ludu". ..Neues Deut1Sd1- Stadt (etap ze w.<pólnym star- 1,50 m, a wczo:-aj rano o godz,
tem).
Pierwszy
ode'nek
ma
40
lan<l"
i
„Rudeho
Prava"
odbę
przei;oitęp.stwa w placówkach CR.S nia stosunków między Wsch08 zanotowano już 2.0:? m. ZaRZYM. - Prasa '\·Io.ska dono- „Samo)Jo'Jmoc Chł-0µ;1ka". Ujaw- dem a Za·chodem konieczne by- dzie s'.ę w dniach 2-15 maja km. drugi - 140 km,
k:lka ulic,
11 maja dzień odpoczynku w lanych tu zo.staio
Jego tralsa, jeśli chodzi o
si, że ;z.arząd miejski Neapolu nianie mani~ w handlu wiejskim loby osiągn'ęcie porozum'.enia br.
wobec czego z.aszla konieczność
kierowany prz-ez oskar-ż-0neg·o o ma charakter niemal mas.owy. co do ograniczenia prawa veta 1.eren Polski, wygląda następują Karl-Marx Stadt.
e\\;akuacJi najbardziej zagrożo
12 maja etap KaTl-Marx Stadt
rn.alwers.acj•e m:<marchistę Lauro N.p. w listopadzie ub. r. wykry- w Radzie Bezpieczeństwa, wy- co:
nych budyn;i;:ów.
·
popełnił
naduzycia na sumę 33 ciem man.ka w sk.J.spach na wsi
Karlove
Vary
117
km,
2 maja etap do.okola Wars:za,Około południa nadeszły amiliardów lirów. tj. Prawie 53 kończyla się co dziesiąta kon13
maja
etap
Karlove
Vary
wy 120 1'..m,
12.rmujące meldunki
z 1.erenu
milionów dol.arów. W kasie br·oLa PIH.
Tabor 216 km,
3 maja etap Warszawa
pogran;cznego
między
wo.f,
miejsk:.ej , znaleziono
jedynie
Okazu:je si.ę, że w popełnianiu
14
maja
etap
Tabor
Brno
Lódź 140 km,
łódzkim a
poznańskim w
30 milionów lirów (okolo 50 tys. poważnych przestępisnv ,.przodu
175
km,
4 maja etap Lódź - Katowipow. Poo·dębice. Wooy
rzeki
dolarów).
ją" ndeuczc'wi pracownicy han15
maja
etap
Brno
Praiha
ce 215 km,
Warty zaczęły tam podnosić &ię
NOWY JORK. - W wyniku dlu w woj.ewództwach: biało.sto.
5 maja etap Katowice - Wro- 226 km.
rewolty, której widownią stało ak:m, gd.a11skim, łódzkim ii ogwałtownie i utworzył się doiść
Tak więc trasa jest w za- pokaźny zator l<><lowy,
slę w .sobotę więzieni€ leżące o PoOl!Slkirrn.
który
17 bm. lµrZJ2wod'niczący rządo claw 190 km,
6 maja dzień odpoczynku we s2dz.ie niemal identyczna w po. będzie
kilkadziesiąt. Jr.„J·?metrów na pomusiaJo zlikwidować
Do
n.a.JbardZiiej
ma.sowyah. wej jugosl.owiańis:kiej delegacji
równaniu do tej, która byla wojsko. Prawdopodobnie trzeba
łudnie od Manili,
zabitych zo... a·czlmlwiek
dr<lbnych nadużyć gospc<l.arczej, za,s tęp~a przew<ld- Wrocławiu,
w latach ubieglych. Jest jednak będzie ewakuqwać dwie wio·
stalo 30 więźniów, a wielu od- w sik1€1pac.-h handlu uspolecznio- ndcząC"ego Związikowej Rady Wy
7 maja
etap Wroclaw
nio&lo rany. W wake brało u- ruego, trzieba zaliczyć oszustwa konawczej Svetozar Vukmano- G-Oerlitz (NRD) 190 km.
pewna nowo-ść półetap, 11a s'.k'i: Lekasrzyn i Br.zcm)w!kę.
dział przeszło 600 więźntiów. Po- na wad.ze i miarze, p·obieran-ie vic-Tempo złożył wizytę prezeNa terenie NRD i CSR odbę czas, na który wyrazili zgodę
* :f. *
licja wprowa,dzila do akcji samo wyżiszych ceh i podmienianie ga sowi Rady Ministrów, JóZJefowi
wszyscy
trzej
ocganizatorzy.
W edlug wiadomości z późnvoh
dą się następujące etapy:
chody pancern.e. Powodem re- tunków towa.r u. a w zakladaoh Cyra nik!ewiCWW!i.
Odcinek ten, dlugcś~·i 40 km, ,godzin wie~rornych, wody ·na
R m.aia etap Gow1!i'tz - Berlin może się okazać jednym z dewo! ty bylo zle traktowanie więź gastronomicz..11ych - llli€!9tooo<wa
Podiczas rozmowy obecny był
Ochni w Kutnie za~zęly opaniów i sbraszliw,e w.aru11J~i higie- nie się d~ receptur, 2ltlmiej1sza- wicepremier Pioitr Jaroozewi.Jc:z 228 km,
cydujących ·fragmentów wyści dać , z.al§ zator na Warcie
na.
niczne, w ~alkioh &ię zma.jdo- rrie poroji i „pom,yłkli." kElne- oraz ambasador FLRJ w Poli$eie
9 maja etap Berlin ~ Lipsk gu, pocto.bnie zresztą, jale i na po.grani= województw
rćw,
Rat;o Dugonj.tQ. ·
wali.
206 km.
lrul.ych itego typu imprezach,.
ltiego i po.znań.sikiego ...., nw;ył,,

i

Odpow1·e d

na 11•si

Delegacja francuska
w drodze do Polski

„BEI··senhowd!!lllra
•
U nan1na

Huragan nad

[i

WISŁA
• •

n:1.

Memorandum rZą dU PRL

SAl\IOLOT

Jakie so rozmiary nadużyć w handlu

lądował

PIH

.

,

w KRL-O

przeprowadziła

1,,sięcy

konl1·ołi w

{do

Łodzią

JR ze k"I

*

przybierają
I\utnie
sytuadi!

*

r.- ub.

pow.

Ustalono trasę
XI Wyścigu Pokoju

Vukmanovic

il

premiera Cyrankiewicza

lód.z.

Do laski marszałkowskiej wpłynt1ły

Memorandum rządu

~~~ 1 rządowe projekty ustaw

do 9
ca

ro:z;winęla się
zycją, rząd PRL

WARSZAWA
W Ministerstwie Ośw.!:aty trwa
ją przygotxYwanla do praekazazawodowych
nda części s:zikół
pod beqJpośredni zarząd rad narodowych. Min<isterstwo OśW.ia
ty sprawować będzie nadal nadzór pedagogiczny nad tymi si.kolami.
WojewódzJk.ie Rady Narodowe
zarządz.ać będą Wl!lz;ystkimi szko
!ami h.andlowymd. bud.owlanymli, szkołami przygotowującymi
praoowniików im.stytucjl koQllllunalnych i u&lu,gowych maz czę
ścią sZ1kól rzemieślnńczych. Povrlatowe rady na1'0t1owe natomiast prz,ejmą s?Jkoly prz;ysiposobienia ro!nkzego oraz będą zarzadzać szkol.ami. dokształcający
mi. WBeystkioh ty.pów.

tą ;propop.r~wia
&rez.egóło

nad

atiniej1>zym bardziej
we rozwinięcie swoich propozyulatw.ić pcójęcie
mogące
cji,
porozurozmów i ooiągnięcie
mienia w tym przedmiooie.

I Proponowana

strefa powinna
obszar: PolSkli. Czechorflowacji, Niemi€0kiiej Repu:0.11ki
Demokratycznej i Niemieckiej
Republiki Federalnej. Na jej terytori:um n'.e byłaby produlkowa
na ani magazynowana broń ją
drowa. lllie byłyby rozmieszczane sprzęt ani urządrenia przeznac:rone do jej ob.sługi, użycie
broni ją<lirowej prZJeciw obszarowi strefy byłoby zakazane.
zobowiązań, wynikaTheść
strefy
jących z utworzenia
bezatomowej opJ.erałaby się na
objąć

li

na.stęi:;l\Jjących założeni.ach:
!. Państwa strefy zoboWliąza
łyby slę nie produkować, n~e utrzymywać, n.ie 19P'Owadz.ać d>Ja
wh,my~h celów oraz nie z,ezwa
na ewolać na rozirrtie32)C7lenie
ich obezara-oh broni jądrowej
typu, ja,1{ TÓwniież
wszelki::>go
nie inst.alować i nie doousrozać

W ten spooób mocan.~wa zobo
się do przestr2'Jegania
statusu strefy, jako obszaru, na
k>tóry:tn nie byłoby broni jqdrowej i przeciw któremu broń ją
drowa nie bylaby stoo.owana.
4. Inne państwa, których woj.ska stacjon.Ol\Vane są na obs•zarze któregokolwtiiek z pafistw
w skład strefy.
wchodzących
wiązałyby

zobowiązałyby się, że
również
nie będą utrzymywać broni ją

drowej w uzbrojeniu S'NOich
wojsk i bron'i takliej Illie b~dą
,przekazywać rządom lub innym
organom na tym ob.szarne. Nie
będą 0!1Je róvmież i.n.sfalować na
obszarach państw strefy żad
nych urządzeń i sprzętu· pr:uezn.a
c:ronego do obsil!ugi bron!i jądro
wej, w tym· wyrzutni rakietowych, ani też ipr2'J€fkazywać ich
rządom lub innym org=om na
tym obszarze.
S}l<llSób i tryb realizacji tych
zobowiązań mogłyby być przedmiotem SW2Jególowych u21g'od-

o zmianie przepisów postępowania
karnego i cywilnego n-y-c-h,-n-ie--sk_o_m_p_Wl_.tOwanych pod
Rada Miiruistrów roz1)atrzyl:a
ostatnio, dwa projekty ustaw,
poważny
miały
będą
które
wplyw na dz:iałan:ie organów wy
miaru sprawiedliwości i organów ścigania. Są to: projekt usta.wy 0 zmJ.aJ'l~e przepisów p-0.s!ę
fl'll'Wanli.a ka.rne!l'O oraiz p.r ojekt
zm1i.anlie niektórych
usta.wy o
pme<pisów J)(llstęp<IJ!Wa.nia. w sprawaich cyw:J.l.nych. Oba projekty
Vv1płynęły już do laski manszalkowsk:iej.
znacze'llie
duże
sz~.ziególnde
d[a m•prawlllienia pracy organów wymiaru sprawiedliwości
będzie miała zmiana prz,episów
Ch<J·dzi
postępowania karnego.
tu w sz~zególno~d o zmiany do
ty;czaoe wlaści.wośc:i sądów, poprzygotowawcY.:"go,
st-eioowanrla.
uprawnóeń ławni!ków, uza.s.3dniia
nia wyr-0ków, rewjzji nadzwyczajnej, wprowa<lzienia tzw . postępowan:ia upr<Jszcz..cmego itp.

ZAKOPANE
..,
,,
.1s bm. w poznych godzi.nach
w~earornych pr.ziaszła nad 'J?a~ramn. ~ałtowna burza śmezna,
~tói;-eJ towarz:v;;zyly blyska~100
1 ;pioruny..ogo,ooo~e ;zie śTu1e·~~
1
Zakopan:e l '!'atrz:an.s.KJ.e Turnn·~
okryły się znow białym puchem.
Proj.ekt. m:ierza do ocl1 :;1ązema
Pok,,rywa śniegu sięga od 12 cm
(Zakopane) do 33 cm (Morsikie Sądu NaJwyzsizego i są•dow:. woOko). W partiach szczytowych jewódzkicli (ja1k o I in.sitancJl) <J•d
n:awalu ~aw stosunlkowo drob
Tatr szaleją zamiecie śnież.ne.

wzglę<liem faktycznym i prawnym. Sprawy te z<JStaną pr:ziesunięte do kompetencji sądów powiatowych.
Projekt wyraźnd.e określa, iż
sądy wojewódzltiie będą rozpatrywały sprawy o przestępstwa
na szikc<lę państwa 111b jedruJis.tki g-0.sip•odarki uis.połecmionej w
wypadku jeżeli si!koda przekracza OO tY15. złotych.
waż:niejS'ZJ"Ch
dalszych
Z
zrrrJan, które prziewidluje projekt,
to pn;ecje wszystkim znieisiel!lie
obowiąal;:u n.atyahmias'..owego uProjekt
zasadruia.nrla VJYTOków.
wpruwadza w t.o miejroe obowiązek ustnego przyt<r....zenia powodów wyroku prrez prrewod-

rniczącego &kładu sędziow.s:kiego,

p;i;.emne uza.sadnienie sąd sporządza jedynie il1B. wniooek .strony.

W za!kresie rewizji nadzwyczajnej projekt prz.ewiduje, iż
·pcdania o rewjzję mogą być s;kla
dane joe<dyll!ie do rruilnristra spra'Wliedliwości i prokuratora generalniego, natomiast wylącza mo
do
podań
sikładania
żlli.wość
I prezesa Sądu Najwyższego ..
na t::woje terytoria ur:zi\dzień i
Projekt ustawy o zmian.ie ni&s-p:·zetu obsługująoego Oroń ją nrień.
któryoh przepilsów 'l>O.Stę1>0Wa•
drowa ,w tym wyrzutni rakiie1. Celem zapewrulenfa skunia w sprawach cywilnych przezoł teczności i wykonania
towych.
widuje .pr21ekazanie sądom pozawartych w ustę
2. Czte!':'r mocarstw.a <Francja, bowiązań
wia towym &praw o rozwód oraz
Stany Zj€<ln<Jc2!ooe, Wielka Bry- pie II pkt. l, 2 i 4 zail!lteresowaspraw o I'OLSZiC'Zenla majątkowe
ZSRR) .zobowiązałyby ne państwa wboWliązalyby się
tania i
do 30 tys. zł (glów'Illiie manlka),
U1Stanowić na obszairze pr<l1!)onosię:
Prezes Rady Ministrów powo- przewozów na krótkie odleigilo.5a) nie utrzymywać broni jądr<r wanej strefy system szerokiej i
lal komisję rządową, kitóra ma ci;
u2'Jbroieniu swolclJ skutecznej k&ti;oli i poid!dać s:ię
wei w
- elek try f!Lk.acj~, Jt-0.Jeil, IP'Od. PTZo
dotyczące
wni()JSki
opraoować
wo}sk stacjonujocyoh na ob- jego d.z;ial:a'llliu.
wi.cemin~a k?;
należytego zasp.okojenia potrzeb wodniotwem
ezal'21e państw stre:fy; nie u- Zbigruewa Modlin
munikacji
mógłby objąć zaten
System
należy
tę
Decyzję
kolejnictwa.
inistalo'wać
trzymywać i nie
z dużym uznaniem, skiego, która m. in. prziedstawi
powitać
na ()lbszarach rpań.9tw st!"'.ly równo kontrolę na:zliemną, jak i
materiały w sprawie projektop.owjetrzną. Można by również
gdyż sytt·:i.cja w przewozaoh pa
urządzień i sprzętu
żadnyc·h
umów z przemyslem
wanycih
oożerskich i towarowych, szcze;przeznaczonego do jej obsługi ust.anQlWić odoowiednie pun~"ty
gólnie w okresie jesiennym. szwedzkim i angie1sikim na uzu
w tym VJYrZUtni rakietowych, konitr<J•lTile posiadają-cie usr:irawnienia i mooliwości diz,iałania,
elektryfi- W
oełnienie programu
była w ubiegłym roku bardzo
1
b) nie przekazywać w jakikol- z.apewniające .skutecmość inprzewodniczącego kacji linii okręgu warszawskieNa
groźna.
wk•k spooób i pod jaJctmkol- spekcji.
.go .a.raz linii Sląsk - Porty;
W War.szawie obradowała w tycli
powozostał
rządowej
komisji
w l·ek tytułem broni jądrowej
realizacji
Sa~óły i formy
Rady Miniłany wiceprezes
- remoowwo - za,opatrzenfo- dniach, komisja główna episkoani urzc; dreń i &p.rzętu, P'!7Rsitrów - Piotr Jar<JSZewicz.
wa, pod przewodnictwem wke- patu i konferencja plenarna pod
zn.acronego do jej ob.s.'lugi, kontrohl mogą być uzgodnione w
lub jrnnym ocganom oparciu o doświadcz.enia dotąd
rządom
minis•tra komunikacji - Dcma- przewodnictwem ks. kardynał.i
wchodzą
konrisji
tej
skład
W
w tej dziedzinie µzyskane oraz
na tym ob.sza~.
ta Tarantowicza, która zajmie S. Wyszyńskiego-prymasa Polp<Jdkomisj e:
przedstawione ;przez
ski.
projekty
się glównie sprawą produkcji
różne pańs.twa w czasie dotych- produkcyjna pod przewod- i importu części zamiennych.
Jak wynika z komunikatu wy
czasowych rozmów rozbrojenioministra przemysłu
nictwem
Terminy prac podkomisji są danego w tej sprawie przez se-wych, w formie i zakresie w jaW jutrzejszych wydaniach
Kiejstuta Zemaiti- krótkie. Komisja rządowa ma kretariat prymasa, w czasie k::m
ciężkiego kim dadizą się one zastosować
,Głosu Robotniczego", „Dzien
sa, która m. in. z.ajmie &ię spra przedstawić wnioski do 31 maja ferencji rozpatrzono całokształt
'lika Łódzkiego" i „Expressu
do ob<szaru strefy.
sytuacji kościoła w Polsce. Kon
wą produkcji wagonów towaro- br.
·
Ilustrowanego" ukaże się kuSysbem kontroli utworzony dla
ferencja zastanawiała się głów
wych i ooobowych, lokomotyw
':lon nr 6 (zastępczy) konkur*
•
*
l'ltrefy b€z.atomowej mógłby donad sprawami duszpaster·
nie
elektrowozów i
spalinowych,
Obszerne zarządzenie prezesa. skimi. Komunikat stwierdza m.
:u ,,Odgłosów".
starC'ZYć pcyżytecznych doświad
osobowych;
trójczłonów
R0„GLOS
PONADTO
szczeókreśla
Ministrów
Raidy
cz.eń przy wprowadrzaniu w ży
in., że wiele uwagi poświęcili uPOWTORZY
cie sz.ersz;ych porozumień rozbro 130TNICZY"
~ ekonQnrl~n.a, P,04 pr~e gółowo terminy ukończenfa bu- czestnicy obrad informacjom o
OZADANIA
WSZYSTKIE
}lOSZCZegól.teniowych.
organizacji pomocy dobroczynwodnictwem ministra komuni- dowy czy rozrncnti
RAZ WARUNKI UDZIALU
2. Dla czuwania nad realizaRyszarda Strzeleckie- nycb obiektów przemysłu cbe- nej dla ubogiej ludności, przekacji Minister spraw wewnętrznych cją proponowanych zobowiązań,
~ KONKURSIE.
go, która opracuje program od- mic'.meg0 oraz obciąźa mini- kazanym przez ks. biskupa Pę
wydal ro21porządzenie, robowią należałoby powolać odpmviedni
Pamiętaj, że w 1 numerze
ciążenia kolei od nieracjonal- strów różnych d'Zialów gospo- kalę, który bawil w tej sprąwia
posiadaczy poipularnej ap.arat kontroli.
zująoe
nowego tygod:ni'ka łó<liz.'kiego
Mogliby na
za za granicą.
odpowiedzialnością
nych przewozów, a w szczegól- darki
broni sportowej - wiatrówki do przy!kład uczestniozyć w nim
znajdziesz arkusz do rozwią
komunikatu
W zakończeniu
przejęciem terminowe wykonanie inwcstysię
ności zajmie
uzy.o,kanla odpowtled:n:iego -ziez:wo prZRdl';•tawiciełe p~.ani (ewenzania -tego k<JnJmnsu.
czytamy: „Konferencja przyjęła
1-enia w Komendzie Wojewóclz- tualnie ad personam) przez OC·
przez transport samochodowy cj.i tego przemysłu w br.
z uznaniem decyzję władz pań
klej MO. Zez;wolenie wymagane
stwowych, mocą której zosbly
będzie również przy nabywaniu
zwrócone kościołowi precj<Jza
nowych wi.atr6wek.
liturgiczr.e, złożone po wojnie
Jak wykazalo doświadczenie,
na Wawelu. Również zezwoledotychczarowa wolna sprzedaż
nie na wyjazd za granicę dla
wiatrówek powodowała, iż broń
młodych księży. którzy otrzyma
ta do.stawała s'ę w n~epowolane
stypendia naukowe na unili
ręce. WiE.trówki. stały się narzę
wersytEtach papieskich konfedziem maoowego tępdenia ptaz-cą
rencja przyjęła z radością".
ków, nawet objętych ochroną.
Notowane były wybryki chuliżołnie
bohaterstwa
Epopea
go.
Polskiego
Wojska
i
Radzieckiej
W związku z 40-lecicm 'ślą wojsikową Armii Radziecktórych
gańskie, w re2ll1ltacie
rzy radziockich w powiązamu z
Armii Radzieckiej jeden z kiej i konfrontowana z jej do- poza układem?
wiele oGób zostało z tej broni
ona - W.spólpraca z Armią Ra- wlasuymi tradycjami bohaterStanowi
popularnych św.iadczeniami,
najbardziej
p!JIStrzelonych.
7ol11ierzy polskich na
generalów Wojska Polskie poważny wkład PoLski w do- dziecką jest bardzo konkretna stwa
Pozwoleni.a na po.siadanie wia
to wielki
ga, gen. dyw. Zygmunt ~u robek myśli wojskowej całego i wielustr<JlllTI8. Oparta je.s.t na wielu front.ach
trówiek nJie bęodą w za5ad•zie u17 bm. przed Sądem Woje-szyński, pełniący od /con- obozu socjali.styczne.go. Chodzi wzajcomnym Sz.acu:nku i równo- czynnik wvc.howawczy dla nad21ielane Tllieletnim, którzy mogą
o teore- uorawnieniu, Dla wtas:nego i SZl'.'.!lO źoJ:r{;erza. Tot~ 1.5-lecie wódzkim w Krakowie rozpoczę
ca 1956 r. funkcje z-cy sze- tu, ogólnie mówiąc,
korzystać z n~~h w klubach spor
f a Sztabu Generalnego '1.a- tyczne zagadnienia z dziedziny V\;spól:nego interesu korzyistamy naszeao wojska będzie &tę na- la się rozprawa przeciwko Lesła
towyah i .sbr2ielnlicach. Pozwoleszego wojska, ttdzielił oko strategii operacji i taktyki.
z bogatych turaL-tie w;ązać z jubileuszem wowi Jamro, szeregowemu saw dalszym ciągu
oobierane o.o.obom
:nii.e będ!Zli.e
licznościowego wywiadu.
modzielnego batalionu operasię wybryików
dopuszczającym
ooświad<;zeń i o&ągnięć Armii Armii 1łarlzieckiej.
- Jaką rolę <Jdgrywa. Armia. Radzieckiej, która je nam uOzy cyjnego Komendy Wojewódzkiej
I <l'!'tatnie pytanie.
i W)"kraczającym
chuligańskich
1'<Jzp<>czynają
dni
kilka
Za
Radziecka w UkladaJe Wru:- dostępnia. Dotyczy to zarów- ma.
jakieś MO w Krakowie.
generale,
Pan,
przeciwko ;prz,epioom o ochronie
jak układa się w no <i7.iedziny organizacji wojsię w Polsce obchody ku c-.rei .szawlSlkim,
ptaków i zwierz.ąt,
Jak stwierdza akt oskarżenia,
w.spomnienia z własnych przer
Wojwspó!pq·aca
ramacll
jego
40-lecia ArmU, Ra.drzieckiej. Zdab <J
·1
źd ·
prawcha.raiktery'Zlljące
ska, jak wyszkolenia i stosowa- żyć,
dniu 27· pa z1ern 1 rn u . r w
serdeczne
i
przyjaźń
dziwą
Rad.UecArmH
i
Polskiego
ska
z
&pra.w1;
dobrze
s<Jbie
jemy
nia nowocz.esnych broni.
ku trzech młodocianych chulitego, że wyzwolenie naszego kiej i jaką ~ tego korzyść mą
dziedzinie bratemtw<1 nrlędzy żołn.ier!lla.Illi ga;ów: Bogusław Baran, Daniel
W tej ostatniej
kraju w Ia.tach 1944-45 za- nasz kraj?
Cichy 1 Władysław Adamczyk
Armia Radziecka jest przodu- obu armil?
zwycię
głównie
wdzięczamy
byłoby dokonało w Nowej Hucie banwspomnień
-- Cóż,
- Korzyści nasze są wielkie. jąca w .świecie (!'akiety, broń
stwom tej armil we wspó1nej
W związ.ku z tym wiele. Nie ch<Jdzi jednak o po- dyclkliego na.padu na Ryszarda
walec z największym na.szym Układ Warszawski ma zadania jądrowaJ.
wrogiem _ najeid:óeą hitlerow- ściśle obronne. Pow.stal on ja- czerpanie: z tego źródła wie- szczególne epizody. Jako z-ca i Tadeusza Królikowskich. Pelpiechoty niący służbę funkcj<l'llariu!SIZ MO
na powołanie do dzy jest d1a n.as rzeczą olbrzy- d.cwódcy 3 pulku
skim. Tak Jl'()Wstato braterstwo ko reakcja
im. T. Koo·ciuszki - Leslaw · Jamro, interweniując
miej wagi, jeśli ohcemy woj- I Dywizji
organizaieji
agresywnej
życia
cza.su
tego
Od
a.rmii.
na.szych
WTOREK, 18 LUTEGO
udział w ofensywie od w szasie tego napadu, znajdował
minęło 13 lat. ezy pan gene- wojskowej NATO. W Układzie sko nasze utrzymać na pozio- brałem
zawsze na się w stanie nietrzeźwym. Bez
Pańs~wo Odry do Berlina.
współczesnym.
zespalamy siły mie
15.10 Aud. z cyklu: ,,Ludowe ral zechciałby p.oozielić się z Warszaws..'i:im
skrz}·dlach miel:.śmy jednostki przeprowadzenia należytego ro2'0społy regionalne" - „Podko- namymi ctytcln.ikami uwairami woj.skowe niemal cale.go euro- tuk szarpane przez clzieje, jak ra<lzieckie. P<Jdczas boju często zeznania, bez stwierdzenia kto
musi korzy.stać z do2liole.'l:". 15.30 Dla dzieci odc. 1 na temat, co najbardziej i naj. pejskiego obozu socjalist:irczne- nasze,
potężnych krajów. m!eszały się oddzialy. Nie NZ- jest sprawcą napadu, a kto ofia0.!XJ'w. A. Gajdl2l!'a .,Schron nu- konkretniej ląc-z;y nas z Armią go, żeby stawić czoło ewenitu- świadczeń
rą, Jamro zadał cios pałką gumer 4". 16.05 Utwory skrzypc-o- Radziecką w chwili obeonej'l alnej napaści, G<iyby rozwią- Nie żyjemy prz~eż w próżni. różnialiśmy: ten Polak, ów Ro- mową w głowę, słaniającemu się
z~u
zupełnie
jes•t
To
zalo się NATO, jesteśmy gotosjanin, to źoln1erz polski, a to wskutek odnieśionych ran TaV\"e. 16.20 Muzyka rozrywkowa.
Panie generale, zbliża radziecki. Razem padali ranni deuszowi Królikowskiemu.
Po
- Chętnie. Z Armią Radzicc- wi niezwl<J·c:znie z.l:!:kwidować i miale.
16.50 Porady praktyczne dla ko
Wojp1>wstania
rocznica.
15
się
Rannych odwożono odwiezieniu do szpitala Tadeusz
i zabici.
biet. 17.01 (L) ,.Bal w operzie" - ką łączy nas dzi.ś, tak samo Ukla<l Warszaw.ski. W ramach
sposób
jakl
W
Polskiego.
irka
wyka·
Jak
Radziecka
zmarł.
Armia
ukladu
Królikowski
tego
radziedtich
łub
do polskich
m~ntaż literacki w opr. R. Zrę- jak w okresie walk wyzwoleńjako r-0<,"Z1lica t<i będrz.ie ll<ię łączyć z szpitali polowych jaki byl załą ekspertyza lekarska, b~z
nie tylko brate::-stwo stmowi główne ogniwo,
bowicza. 17.1'5 (L) Muzyka po- czych,
Rad'Ziook.iej?
Armil
40··leeiem
najlenajsilniejsza,
największa,
p;.zede
ale
rzeczą normal- pośrednią przyczyną jego zgonu
było
I
wojny,
lat
z
najbliżej.
broni
„Słuchamy
(L)
17.25
pularn.a.
najbardziej
i to jest rzeczą piej wyposażona,
łódz:ki.ch so1il>'t6w" - Jan Woro- wszystkim - J.a.k najbardziej naturalnie. ną, że n!ezbędnycll przy uply- byio uderzenie zadąne przez Le.silna więź doświadczona, jako armia bu· Zalążek
&ylło - tenor, W1aidyl9].aw Manl najistotniejszą
Woj.sika wie krwi tran.sd'uzjl dokonywa- sława Jamro.
Ludowego
W czasie rozprawy przesłucha
jak - akompaniam<mt. 1'1·45 (Ł) ideowa, ten sam socjalistyczny dząca respekt na catym świe Polskiego pow.stal na ziemi ra- nv od krwiodawców - Polaków
„vVypoczywamy .Przy muzyce".
zostanie około 20 świad•
całkowitej, żołnierzom radzieckim i na od- nych
dzięki
18.10 (L) Ló<lizll~i dzien.nlik radio c:harakiter naazy~h armii, te .sa- cie i mająca wielkie za.sługi dla dzieckie]
bezinteresow- wrót. To byto oodzienne życie,- ków.
wy, 18.25 (L) KoTuOeT"t reklamo- me cele, którym obie armie całej lu<l.2.kości. Wojsko Pols'kie wszechstronnej,
Układu nej, braterskiej pomocy Armii to było prawdziwe braterstwo, - - - - - - - - - · - - - - obrona woln<J•śct swej ·jt!st częścią skladową
wy. 18.35 Muzy.ka i aktual.no~ci. służą:
19.-00 „'Za.Titlmij dr21Wi." - frag. ojczyzny, obrmia pokoju, obro- War.szaw.sk1ego. W jego ramach Hadzlcock'.ej. Przez nią Wojsko które stopione krwią serdeczną
korzystamy ze współdzialania i Polskie w swym zacaniu było trwa 1 trwać będzie nie tylko
pow. 19.30 „Ze świata operetki" na socjalizmu.
i
Armie na.sze łączy teź dziś, do&wiadcz.eń tej glównej je- k.szt.al<::one, instruowane, zaopa- między Arm:ą Radziecką
2'0.<lO Stan pogody i d7liennrhk
Do wczorajszego sprawozdawieczorny. 23.2.3 Kronika f'.porto jeszcze bardziej niż dawniej, go sJ!y, jaką jest Armia Ra- trywane. Dla Wojska Polskiego Wojskiem Polskim, a~e i mięzwiązanej i;
wa. 20.40 Wal-cie 7le świata te- wspólnota w dziedzin!e woj- dziecka. Dzięki niej nie jesteś 40 lat doświadcz.eń Armii ~ dzy . na.szym1 narodami, któr-!ch nia z akademii
powstania ZWM
atru - wiąz.arnik.a. 20.5-0. Gra or- skowych poigląd6w d<Jktrynal- my odosobn'eni i rzeczywiściP. dziec:kiej to wielki skarb wie- arrr~1e te są rneodłącziną wa~ą 16 rocznicą
kies.tra X<JGtelaTu:?Jtza. 21.10 .,O nych. Po Październiku polska r.ok 1939 nie może slę już po- dzy o wojsku i wojskowości. czę~cią.. One .to ~ow1em .stoi~ I wkradła się pewna nieś·c-isJ.ość.
6 ć
czym p'.>;'.ze pra~ literac<k.a".
Na d;~iejad1 tych 40 lat uczy- na strazy of1ameJ, pok0Jowe1 .rerzy Chybalski i Bronisław
21.20 .,Ostatki\ tan-<>ezne". 22.2-0 oryginalna my.śl wojGl;:owa na- wl rzy .
KM'b-Owi.ak zostali odznaczeni
przy pracy tych naT<Jdów.
obecnej rny .się unikać błędów
.Jak w chwili
Radiowa S'J'ólldz:elni.a S.atyrycz- brala świeżych rumieńców ży.
Krzyżami Kawalerskimi Ordeoie
Rozmawia!
noweg<; wojska
be-Lpośrednia, ksztaltowimlu
się
:n.a. 22.40 D: c. „O.S•tabkii. tanecz- cia. Jest ona dziś 'Z pelną swo- ksztaltuj11
Odrodzenia Po1'>k.i.i
GUSTAW DUTLOW
Armil .jako armii kraju 6'0Cjallstyc.z.ne.
współpraca
bodą wymieniana z bogatą my- konlr.rctna
ne".
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będzie wyglqdała

Uwagi na marginesie

Jak

Po

Lódź

•
premierze

w

,,PSTRĄGU"

Dziwne koleje losu przechodzi u nas satyra sceniczna. Mia
la ona okresy swej świetno~ci
choć częściej oki-esy upadku:
Dziś jednak trudno nawet w
tych d.wó~h kategoriach snu!!
tej prostej prZ'JI
rozwaz~ma.
czyny, ze nie ma o czym. Z ża
lem tylko wspomnieć można okres sprzed okolo dwóch lat
kiedy to raz po raz jakiś nowy
zespól dawal o sobie znać prti•
gramem, z którego celne do•
wcipy krążyły po kraju.

z

. l.ódź nigdy nie miała szcze .~ 
c1a do satyry. Z tym więlcszą
aatysfakcją powitać trzeba no·
akademickiego
premierę
wą
teatrzyku „Pstrąg". Mila wi·
dzieć, :te ambitny zespól stli·
denclcl nie zrażając stę trudno.~
eiami I wbrew pewnej modzie,
konty11uuj1 dawno przez stebi1
obrany kierunek satyry. Jest
to zresztą nie tylko kontynua•
cja t1ewnego gatunku literacki1
oo, lecz również określonej for
my scenicmej. Specyfiką jej
jest - mówiąc w slcrócie - 1t:J
wia.nte na pełne zaangażowanie
wyo~raźni widza. Studenci o•
1iagają to poprzez operowanie
na sc~nie rozległą metaforą n·
hacza1qcą nawet miejscami o
1ymbolike.. Sprawą patrzącego
jest podtozenie sobie pod oglą·
dany. obraz tre.foi odpowiadają·
ce1 1ego wyobraźni ; rozumtt!•
ni u.
Nowy program „Pstrąga" potł
„Kraj na ziemi" je~t
nazwą
podobnie jak uprzednie skladanką, w której mila piosenk!l
pr~epla.tn obrazki &ceniczne, i
ktorych każdy jest próbą saty·
rycznego spojrzenia na pewne
cech!/ narodowe oraz problemlJ,
z. ktorumi nasza rzeczywistoJć
nie zawsze może się uporać. 'BJJ
wa Wprawdzie, że widz nie
:zawsze jest w stanie dość u11bko pojąć, co autorzv i realiza·
torzy pragną w danym obrazf P.
W tym wypadlw
powiedzieć.
trzeba więc wierzyć Im na
wo. Nie jest to wprawdzłe na1·
lepsza metoda wypowiadant11
stę za rośrednictwem scen11,
lecz na pewno dozwolona.

,,„_

W wielu np. salkach Pary~a
można znaleźć teatrzyki, które
grupując wokól siebie entuzJ'l·
stów, ukazu .i ą swoje spojrzenie
na sztukę ! kierunek jej rozwo•
fa. Takie dążenia w teatru,
Podobnie zresztą jak i w lnn11ch
gałęziach sztuki, choć godne po·
chwal11, wymagają jednak pew•
nej ostrożności. l.atwo tu stomn
kowo pomylić nieporadno§t! z
celowym zamierzeniem, a gie·

blę myśli ł przduć

z pseudo-

inte le ktualizowani.em.
W naszym kraju jeszcze dw11
lata temu byliśmy skłonni bezlcrylycznie aprobować na scentf
ka.żdy nowy sposób artystycz·
nego wypowiadania 1ię. Pri11kladem tego warszawski leatrzyk na Tarczyńskiej. Byla to
zrozumiała reakcja, na kostnie·
nie I szablon, któremu uleqaly teatry oficjalne. Dziś jednak
samo nowatoutwo nam nte wir
1tarcza.
Typ widowiska, które w tamtym okresie wypracowały sabie teatry studenckie, był na
pewno wydarzeniem niezmiernie ciekawym. Siedzimy wtęr
z zainterewwaniem dalszv tch
rozwój. Od początkowego pun!c
tu wyjkia bowiem prowadzić
mogq dwie drogi - jedna 111
kierunku doskonalenia formu I
wzbogacania trefrt w stalej
konfrontacji z widownią, druga
zaś poprzez przekonanie o wła
snej nieomylności - do nikqc!.
aby
Trudno np. wymagać,
widz wzruszy! się specjalnie
znanym mu skądinąd zjawidlatylko
korupcji
skiem
tego, że przedstawiono mu je
w sposób udziwniony I mnieJ
lub bardziej szczęśliwie zarcamuflowany. Do tego wszust·
kiego nie ma on wiele czasu na
ska··
konfrontację wszystkich
gdyf następny numer
jarzeń,
slcladanego programu wymaga
od niego natychmiastowego skn
pienia 1ię nad nowym obrn' zem.

r

Łódź

co prawda z roku na
I"Ol'lll:mdO'W'Uje się, niiemn.ie.i jedin,ak wciąż jesz.cze
nowyołl
trudlll.o dootrzeo w
mie.s.zkandO'wyoh
dzielnicach
ciekawe rozwi.ązanrie architeiktondczm.e. wciąż iesz<!rz.e nie
widać, aby nasze miasto radykalnie zrniendało swe obliiozoe,
aby piękn:ialo. Ale za drwa,
trzy, cz,tery la.ta?... Może nie
jJ02lIJamy dobrm dziś znanych
dzieilnJi.c. Na przykład Dąbro.
wy, Kuraku, Dołów, Sródmieścia (Aleje Kościuszki), Zubar
dzia, Bałut .••

(„Tajemniica.
od takim tytułem
powod'lenia") wygł-O)S'lł w Klubie
Prasy i Książki mdlą gawędę
1\:onstanty Mackiewicz. Na spotkanie
'l tYtn p(}pularnym malanem, jak to
'lres'ltą można było przewidzieć, przy·
RZło SP!>ro Iud'li (wS?.elako mniej, nliż
~a „wieC'lór paryl'ilki" Ja.na HuS'LC'ly).
b" Pewnością wielu uczestników ~va·
tlo znane na'Łwi.slm, ale wśród o~ec°:Ych byli i tacy, którzy pragnę.U
. °'"100.'lieć s·ię, na. czym 1>0lega. ta,Je~niea, powod'lenfa.
C.1 Wszyscy, którzy z ta.kim nuta•
wlenien1 przyszli na wieczór Konsta.nl<tgo lM:ack:iewicza, mieli IXIWody d<>
r~ezarowanla. l.\faekieu;cz nie 'ldra·
dzdm ta_j_emnicy i zresz.t~ nie mqgl jej
. rad'lic, gdyż sam JeJ prawdopodob~ue nie pe.siada. Mówił jedynie 0 tym,
ze jeden twórca bywa. sławny i uznai_:iy 'la życia, a. drugi _ dopiero po
smlerci, a są i ta.cy, którzy ani u
~cla, Ąnj po śmierci nie doczekali
ani nawet uzn.a.nia,
s.ię ~n:i. sławy,
DaleJ, ze sława nie za.wsze równoznaC?:na jest z uznandem, a uznanie
ze sławą. Można być sla,wnym a. nie
U'l.nawanym i na od.wrót: uznawanym
a. nie 'la.znającym sławy ł uwielbiema, C~ęsto sława jest r.z:eezywist.a
i za.słuzo.na, a nie.iednokrotnle tylko
„umiejętnie wrgani:7.owana".
.J~no tylko Zidanie z gawędy Mac·
kiewi_cza. do.tyczyło ściśle tematu, a
taJt:
brznua!o . <>!1'1> mruiej więcej
„G<ly 1S<tmcJe zgodność pomiędzy arlyslą i ~biorcą, wtedy zjawia sii:
pow<Jd?ierue' · Nie jest t.o teza sformulowana Precyzyjnie, ale jeśli ozna·C<Za <>na. tyle, co utrafienie artyl!ty w pe.wien. Panujl\CY pow&.technie
gu~: ~ublicznosci, to można. się 7<&"<>d:Lic, ze wówczas otwierają się wr&ta powodzenia.
Ktoś ~ sali nucił w pewnej chwili
uwagę, ze o }><>wodzeniu decyduJ·· t.a~
„
I en t i praca. C hoć brzmi t-o bard"ZO
h t ·
S'l1a.r e nie i słusznie, Pr'Lecież nie
zaws:ie tak jest na.prawdę. Znamy z
pewn-05c1ą niejednego pra<iowitego i
uta,lento:wanego człowieka, s jednak
nie 1!1°zemy powiedzieć, by te dwie
wieJ~e cnoty Pl"ZY5Jl<>rz;yly im powo.
dzem~.
Jakim. nat~1as1 p-0<wodze.uiem cle.szyły SJę w literaturze kdcze w rod:T.z.ju „Ordynata MlchorMvskiego" eoey
'.

parę

Już w irQ!\u
między ulicami Pabial!llicką, Katowicką, Strycharską, aż
do Towarowe.i rozpoaz.n:ie się

salnej ;poprawie.

rok

1959

Trneba OOwtiem wiedizieć, Ż<'!
w lataah 1958--1961 powstaną
tu nowe osiedla mieszkanicwe.
Osi€dla te to prmde w.szystkrl..rn
nowe mieszkania dla tysięcy
rod.ziiin.. Ale nie tylko rnies:zlkan:ia. Kompleksy wznOSZiO«l.ych
przedsz.ioo.la,
bloków, SZJko.ly,
żłobkli., paw.iJ.ony handlowe. ki
na - będą tworzyły jedną hat'

Kurak. W
budowa os:i.edila
1960-61 roku zamieszka tu w
7 ty>s. i2lb ponad 12
tys. osób.
(:iJ!lż,
osdecl;la
Projeiktanci
aJ."oh. Bolesław Tatar:kiiewlicz,
inż. arch. C=laiw Kazirnieraki
przy wspóbJJTacy :inż. Walterra
Szymana), pr7..ewidzieli m. in.
na Kocak.u ośr(}dek uslugO<\\'<>l•andlowy ~ada.iącv się z jepaw.i.Iodn.c.komdygn.acyjnych
nów (oprrócrz: tego podobne pojedyńaz,e pawfilony będą bud<:>wa;ne przy blokach). kino na
600 mie.isc. restauracje, kawia.r
nie, ba.r mleczny... Obok budYJ:11ków 3-4-;pii.ętrowyci.1 wYbuciJuje się tu równ!eż m:tery wie
:Wwce U-kondygnacyjne. WmyFltkie bloikti. będą ogr7,ewane pa
rą z Elektrocieiplowni.

roon.ijlllĄ całość.

będą wygląda.lY
Jaką? Jak
nowe dzielnice?
Zajrzyjmy w tym celu do
MiastO!projek.tu.
lódz:kl.ego
Przyjrzyjmy się bliżej maikiietom i pJ..a;nom, które są dzie-lem lódizlk1Cih arc.h:i ie.któw i ur·
baruistów. Oirui to bowiiem tworzą w .swych pra<XJwnJiach w.izję nowego pię.kiniejs;z;ego miasta.

*
* od
Zaozrui.jmy

*
południowych

dzielnic Illliasta, jako że te okolice byly d.o·tychc.zas na ilbar<1.zii.ej zani·edlbane. Jak wiemy,
nowe budow.nic.two kO!!Wentrowalo s:ię glównie n.a półn<icy
(Bałuty, Stare Miasto), oczywiśeiie z poważnym u"'zcz,errb<lciem
dla miesz:kańców połud.ruiowych
okolic miasta.
W na.ib1Jż.~2lej jednak przysz.lośc.i stan ten ulegni,e kolo-

Jeśli szereg tych uwag ni.~
odnosi się w pefni do obecn'!?go
programu „Pstrąga", to w kii.?.·
dym razie są one wyrazem niepokoju o dalszy rozwój tego>
W
sympatyczneqo teatrzyku.
programie „Kraj na ziemi" zn•i
leźć można sporo bardzo ciekawych ! celnJ1ch obrazów, jak
np. „Powódź", „Polacy nie g~
si", „Za waszą i naszą", kilka
przyjemnych piosenek i utalentowanych wykonawców. Zn:1·
leźć mo:tna też jednak przebijające tu ! ówdzie jakie.~ nastroje .. Weltschmerzu" oraz trochę maniery.
Pogratulować trzeba zespoloi
wl .,Pstrąga" entuzjazmu
przywiązania do swego teatru
oraz życz)jć, by 1a/G -.ajwięcej
widzów przewinęlo się przez 1e
go salkę. Tym bardziej, że pro
gram na pewno wart jest obe)rzen!a, o w konfrontacji i wl•
nowoozesnego
Ot.o prQjekt
dzem do.~konalić się mcµe ze~
bloku mieszJkalnego „Ka.sia",
ipól teatru na pożytek swój t ...
Osńedlu
który PQIWst.anie w
sat11r11.
I. j. koi.
MieS'IJkia,nfowym 1 Maja.

P

za

„Dzikuski". A dziś mało kto już o
niob pamięta.. Gdyż w tym wypadku
powodzeniu nie towarzyszyło praw·
miwe uznande, uitr11nt-owane na oceWspół·
nie rzeC'Zywistych wartości.
czesny skomercjalizowany świat potrafi, przy pomocy odpowiedniej rekłamy i propa,gandy. W)'Wind.owa.ć na
popularności i oowodzenia
szczyty
rzel'!Z,v mierne a nawet sta.be. Ale to
nie pr.z:e&?Jkadza., że prawdziwe wartości również torują s<>bie drogę do
uzna.ma. Jest to droga bez wął'piena.a
trudniejsza, lecz za. t-<> trwalsza i sku·
. .
teczmeJsza.
Cokolwiek byśmy Jedruik powiedzie·
li, jedno jest pewne: z powod?ieniem
wiąże się coś tajemniczego w t:vm
sensie, że nie podobna. rmstrzygnąć

świadC'Zą

la •••

około

Tak

będzie

w

wy glą-dać

prz;y.s7Jości

dz.iel.nfoa.

Zubardź.

wa

których będzie można korzy·
btać z kąpieli slone'cznych, ka·
wiamie na parterze .••

la, dwa żl<>bkl oraz stadion
sportowy.
w dal.szyah plan.ach per.sopek
projektuje s'~ prz;e
Jeszc,z,e w hr. rozpoc:zn!e się tyv.,iCllllyoh
Bałut c;raz
prace nad budową olbrzymie- budowę centrum
wybudowa;n;:e Osiedla 1 Maja.
go QSiedla na Żubardi;iu, które
Czyż tr:ue.ba dodawać. że na
będz:iie miało 6.200 izb. Proj-ektych projeiktów z
realizację
tan.ci imż aroh. Jan Pietrzyń
crekają mienkcio'2TP11woś~
skJi. i :iJll.ż. arch. &lmual.d FurS7Jkańcy cale.i Łodzi?
maneik JJ'l':rewidzi.eli tu m. 1JJ..
JERZY KRASKOWSKI
dwie szkoły, cztery przedszk<>RQk późT!liej (1960) na Dąbro· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wlłe Zachodniej rozpocznie się
os'..e<lla
następnego
budowa
miesz.kand<lWego, którego projektain.tami są mgr inż. Bolei;:law Tata:t'kiewicz, inż. arch.
)llr'ZY
Kazimierski.
CZle.s.law
współpracy inż. arch. Wie.sla-

w woiewódzłwie - doskonale

~a Le-lińskiego.

I tu po.wstal11Le

ośrodek usłu

gowo-handlowy, pas zieleni, tereny sportnwe, szkoły. przerl ·
~zkola, żl-&bki, kościół... O.s«„edle jest T.)rzewid(>an.e w plapersi1:M:•ktywicznyah na
nach
l')kO)o 20 tys. i.zb. w który'°'h
zamie.~ka ok.oło 30 tys. m:ieszka11ców.
Z p0Judniia ;p;rz;erz,uoamv się
do Celll!trum miiasta - w Al.
Kościuszki na odai.ruek od ul.
Mid.~if'wlicza do żwirki. W lafach 1959-60 wybuduje się t•i
cztery 12·kondygnacyjne bloki
mieszkalm' o dź'viecznvch naKrzysztof, Elżbieta.
7.wach:
Marek, Andrzej. Projektował
je inż. Tadeusz He1·bu.rt wraz
z., S/WYffi =IPOlem. Aleje Kow:lęc
śca.uszki będą
nlie.i.sizą ulicą Łod.zL

najpięk

wrażein.1.e będą
Imponujące
l:omplek.sy budyn·
sprn'Wiiały

ków mi.es:z.ka1nyah na Dolach.
Autorzy projekt.ó1(" urbanriStycz
nych inż. a;roh. Romuald Fu.rmaneik. Stefan i Krystyna Kry
gierow.ie prz,ewid!Zlieli w części
północnej i wschodndej dzielnicy Po cztery wiewwce 10-11kondygna<'yjne. Autorzy zaś
projektów arohitektO<nicz:n:yoh
inż. arah. Stani.slaw Oles'l'..ko i
Aleksander
mgr inż. arah.
Zwierko zaiprojeikrowaJ.i w nowych blokach wiele ciekawych
arohi.1.ektonr!.c=ych. j
rozwiązań
iak 7lJP. ta.rasy na dachach, na.

opinie wpisywane do ksill-

gJ uwag i życzeń. Wszystkie one (te

Olpinie) btl'L wyjątku są pochwa,lne, bal
wręcz entuzjastyczne. Zadałem sobie
trud, by je pn:eczytać, a następnie
Oto kiilka. zdań z tej
zanotować.
księgi:
„Nareszcie Łódź . robaczyla piękną
Życzyć by maLarstwa
ekspozycję.

te·go wi~cej.
Nareszcie co§, co naprawdę moż·
na nazwać maLarstwem. Gdybym
mógl chociaż ze dwai pejzaże sobie kupić.
l\·areszcie co§ naprawdę piękne-

Dlaczego unas tak

W pCJIWire'.e podidębiokJLm <iz.ia
H trzy Uniwerłają w te.i chw;i1
sytety Pcwsz,~clJJne. Ale wpły
nęlv prośby o uruahomtl·rnde dal
szych d.zii€1W'i.ęciu. W Daszyniie
[Jość sluohr..ozy z 80 Wlllr<X.-;Ja do
200. W Raidomstlrn 'llO:'Uah.olilli.ono
dwa takiie unti.wersytety„.
Prrzytaczam:y· te :szcz,egóły po
to, ażeby wyikalzać, że coraz ak.·
tywniejsza staje się w woj. lód.z
k1m dz,ialalność Ulnó~rsytetów
prowadzooych
P<'JWsLZP-chnvch
przez To•warzystwo Wiedzy Pow.szecimej.
W sumie na terenie naszego
wo.i·siwódzltwa µracuje w tej
chwili. 59 plaoówek tego typu,
przy czym <Wi.e:lą się one na
„fakiu.l.tety·': rolniczy, pedagog;iczny, praW!llO - e:kon.omiCZl!ly,
lite.radci, ogólnod=ta,J:cący i
waxzyWllliczo-ogrodiniczy. Ilość
słuchaczy :zoirganiziowainych wy
no..."li. 2986, ucrz:ęS!Ziezających -•
4.580. Nauka trwa diwa lata,
wyk1ady oobywają się 2-3 razy w tygodin~u.
Praca UnJi.wensytet6w Powszechnych ZWliązaina jeist ści
śle z bibliotekami. gromadzklimi ii. ipowiatowyrn.i, pobudzając
ich aktvwność. Kierownictwo
organizuje W)"C1e<:Zk:i il różne
imprezy kiuiltu.raln<r<>świafowe,
wybitnie na śro
odd.zli.alując
OOwiisko.
Nieiza.le'unie od tego TWP

w tejże samej ksl.ędze znajdlują się
glosy z wystaw ll<)przednich, m. in.
z wy~tawy nowoczesnych. Tam prawie wszy.scy wpisujący się wyrażali
swoją niechęć do sztuki eksperymen·
Chciałbym zacyt-<>wać jeden
talnej.
głos, który wzniósł się w swym kirytycyzmie na wyżyny patetyki naro(\owej. Ot.o słowa owego nieznanego
autora: „Ludu pra.cujący! Rob<>tn.icy
i chłopi! Ktoś z was drwi. To nie
mafarstwo, tylko 05!L11Stwo".

słabo?

:prowadzi kluby dyskusy}ne w
Radomsku, Łasiku, SkiE!rn:e wi•
cach i Paj~,zrui.e. w których
organizuje się s.po<tkanfa z na·
uk<>woami., literatami i dz;;.€n·
n:ilka:-zami, wyglasizającymi. pre
dziś
lekc.iH na na i 0ardziąi
a•ktualne tema ty z najroomaitszy<:h dzied7.lin.
0

J a.;r wyntl.ka z tvcih ze5tawie11, osiąg:nli.ęcia TWP w teren:e są bar<lro poil:ai.ne. Niestet y w l,odzi. jeśli chodzi o Unlwersytety Powszechne, sµraw:i
ta (p61:lobnie zresztą jak w Tomasz<Jwie i Piotrkou;e) przedsf.awia się fat.alnie. Lódź wie·
cze się w ogQnie. I to (mówiąc
bez ,~groo:ck) w sposób kom·
promitujący.

Jakie są przyczyny, że ta f0tr
ma pracy kulturalno-oświato
wej przed&taw.ia rs.ię u nas tak
katastroialrnie?
Pnedie wszystkim <>S&lll<>tnle
nie pełnego inicjatywy kierownictwa. TWP. Wprawdzlie K<>miteit Łód:z.k!i. PZPR okazuje tu'
pomocy. jedna.'.de nie
dużo
można J)'(YWie.drz:ieć tego samego o Radzie Narodowej m. LO-<
·
dz!.
Drugie źródło słabości: r;u.
p.:.lna bierność związków z.a.wo
d<>w:vch, dyrekcji i rad za.kła•
}Sracą
traJtt;u.jących
dowych,
jako
kulturalno - oświatową
S]'.)raWę zti;pe1ruie marg~sową,
Bez rerca podchodzi równiei
do tej 51Pll"awY ZMS.
Trudność polega również !
na tym, że robotnlicy staiwliają
ni.ejed!llokrotnie konkretne py·
tanie. „.Ja.k1e uprawt'..ienla. daje
mi uko11czenie Uniwersytetu?"
W tym wypad.ku zagadnienie
jest JSZE["sze. Łąozy się ono :z
postaw~onym już g~ie indziej
postulatem o konieCT..nośc.i po..
wszechnego doksztalcania s:zcze
gó1ruie osób, zaimującyoh c1~ś
!!llieraz (nó.estety) odpowd,€d.Zial·
ne s:tanmviska ac1m.inistracvj11e
d. technrl.o.zme, a nrie w.idzących
'PO•trzeby u.zupelnia:n:ia braików
LS1Wego wykształcenia ..•
Wnioski ko111kp2tne: istnieje
potraeba zorganiroW9i11ia jak
najszybciei zaną!lów dzielnico
wych TVl'1', które orgarurować
będą różne formy pracy kultuna terenie
raln<>-oświatowej
l'>'"\Vojej dziclnicy z tym, że każ
da taka dziielnioa zorga!liiz.uje
swój wla51!1y Uniwersytet Po·
WS7.eahny. Równocr.eś:nie dą1b·ć
trzeba do tego, ażeby IX1dobne
uniwersytety 7..0rganizowano w
kilku na.iwiększych łódzldcb
zaklada.ch pracy.
Dniia 2 marca odbędziie się w
Lodzi zlot sJ.uchac.zy Uiniwersytetów Pow.!12leohnych z cale•
go woiewodztwa. Mamy na•
drzieję, że przedyskutowana na
nim ZCJStan1e rów.n.ież 5,pra.wa
spopularyzowaruia Uniwer.syte··
tów Pow.s.zechnych w nas:zym
A jak to zrobić? W
mieście.
tvm wypadku „prowiocjq" Po-o
M. J,
UtCZy Łódź.

Sam. jeśli mam wy-zn.a.ó §;czerze,
nie przepadam za. taszyzmem i in.nymt S1tpereksper.i;men.falnymi _,chwyta:mi. ale nie mogl:bym rówll.leż zgogo i zajmującego. Prosimy o więcej. dzić się na. malarstwo zap.rezent,o wane pn:ez grupę „Zachęta", gdzie np.
Nareszcie!!!"
Jeden z wpisujących się, k.tóremu obra.z pi-red.stawiający kwiaty robi po
pr<11Stu wrażenie kolorowej fotografii.
Jeżeli mi>źe to 7!1"Qbić fotograf, to po
r.o w takim razie robi t-o samo malarz? l\fala.Mtwo opiera się ]l1"Zecież
na innym widzeniu rzeca:ywJstości.
Jednakże między ta.szyzmem a trae
e
e
dycjon.ali-zmem jest obszerne ll<)le, na.
wszystkie
którym mog· ą „kwitnąć
kwfat.v" i koeg-xystQwać różne kierunki ł tendencje. W sztuce tak samo jak w życiu społeczn_vm nie jest
możliwy po.stęp bez ścierania się pozres.ztl!. wystawa ta również sl.ę po- dądów ł zapatrywań. Na ogól jednak
na pewno, co w danym wypad!ku za.dobala, nile om.ies.llkaJ dodać, :te .fest lud~ mniej obchodzą, spory, a ·ba~
dP.cydowało o powodzeniu lub od ja·
to „przebrzmiałe malarstwo naszych d'l.iej - rezultaty i wyni'ka. Zwłaszkiego zaC"T.ęło się ono punktu. Bywa
babek - ale piękne". żebyście wie- eza, że spór nic jeszcze nie mówi o
przeeieź tak, źe mlowiek cies'lący sie:
dzieli, jak się na niego rzucono. Każ- 1>nyszłym kształcie dzieła oS'Ztuki, Jest
sam nie
poworezeniem i umaniem,
dy, kt(} wpisywał się Jl'<> nim, pole- procesem, a u'Ynik procesu jest wiel·
jest w stanie wyjaśnić, w jaki sµomiwwal z jego W'Y'POwiedzią. A ktoś ką n~ewia.domą. Nic tedy d'll.iwnego.
sób owo powodzenie zawitało w prokrewki ro.zprawil się z owym lagod- że ela;iperymenflujący na P<>W<J·dzenie
gi .iezo domu.
n:vm i życzliwym krytykiem w spo- li<l~'Ć nie mogą. Mogą natomiMt liPo tych dywa.ga.cjach wróćmy znosób nas. tępujący: „Bliższe są C?Jlowie· C7yć na n.ie konserwatyści i tradycjowu do tezy Madtiewicza o 'Zgodności
kowi nasze babki, aniżeli wygiibasy nali:foi. mateg-o między artylS"tami-noartysty 1 odbiorcy, która 1o zgodność
Ml
1rnrrealistów i geometrycznych a.be- wa.torami a. SJ>()leczeństwem trudno o
Miałem możn-ość
za,p ewn.ia sukcesy.
ha .r mon.i,i nf\ zbieżność pogląlllów.
rau•jQniistów••.
sprawdriić te wywody pod.czas ogll\Ta zbieźn-O·ŚĆ może 7..aistniieć z po..
I oto jesteśmy u źródfa t,aJemn:ley.
da.ma wystawy grupy a.rtys.tów pła·
koleniem
Powodzeniem cics?iy się t-o, oo <Jd"".styków ,,Zachęt.a", otwartej w Ośro-dna
ązająca do bazy Scotta
. następnym, czyli Pil śmieroi A Zd
""
gustom a.rtystow. I to nie zawsze. Słowem:
n•nuJ"•cym
wia-da P-00\VS'lechnie „Sztuki w Parku Im.
Im Prona„"andy
1 t ydzie ekspedycja bryn t art
.,,
„
tyjska pod kierownictwem dt'
i upodobaniom. Ta•k jest w S'Łtuce l i tak źle, i tak niedobrze.
Sienkiewicza.. Obrazy tam wyst.a~vfo.że wyjście 'l tej "Yiuacji Fuchsa, znów spotkała się z truMyślę,
tak jest chyba w kamej d'ZJ.edzinie
p(}wmechny zachwyt, a
ne budzą
dnościami i zmuszona by!a po-Człowiek na ogól niechętnie może być tylko jedno: artysta winien
życ.ia,
pn:ecież nle .są to rzec-i:y naj.przedświęcić całą dobę na naprawę
przyjmuje nQWOŚĆ, bo nowe łączy się tworzyć 'Zgodnie ze swoimi prrekoniejszej jakości. Jest tQ z pewnościa
jednego z traktorów. w niedzie
zaw.sze '.1' tym, co nieznane. A rzecz naniami (pod warunkiem, że są <me
malarstwo solidne, bardzo wYPracolę ekspedycja znajdowala się w
nieznana koja.rz:y się z pojęciem cze. szczere i jego własne), a spoleczeńwane, a.le tradycyjne, przypominająprzeszlo 500
odległości jeszcze
stwo nie powinno 7lbyt p.ocho:i>nie ogoś niepewnego. crregoś, oo w dodatWloozłmier.z:a
epokę
ce niekiedy
mil od swego celu. Jest to tym
Skromność poku bucr.y nam ustalony porządek rze- ceniać jego p::-acy.
Tetmajera. Lecz właśnie ten rod.z.aj
czy, wp.r owadza. zamęt w poglądy I irzebna je.st u obu stron. Również u ·bardziej niepokojące, iż zima na
mafarstwa. przemaw;ia. najbaird'l.iej do
Anta.rktyd.zie 2lbl1ża .się .szybkimi
,
odJbi-orców S'ltuki.
zainteresowania..
wyobraźni lud2kiej, o czym zre.w,tą
krokami, a temperatura wynoel
~~-·~-~~~'--~:'""':":'~'"''-'"'.,.~~~~~-.~~~~3!:"-.~--- w nocy okolo 40° poniżej zera.

t

Jan Koprowski

Ta1emn1ca powo dzen1a

Droga dr fuchsa
dO bazy SCO tt a
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Swiętem

Kobiet

rl.o rruJ.akejl

Imprezy-akademie-wieczornice

rocznicę

powstania

Armii Czerwonej
Z okazji 40-lecia powsta,Armil Ozerwonej nla
Towarzystwo P1'7.Y Jaźni Polsko - Radzieckiej i Zwią.zek
Bojowników o Wolność i
Ul"Lądzają w
DemOikrację dniu 22 bm. o godz. 18 w
lokalu TPP-R (ul. Narutowicza nr 28) uroczyslą akademię,

Zaproszenia na akademię
w TPP-R
moina
i
28)
Narutowicza
~(ul.
ł ZBoWiD (PiotrkowSka 106).
otrzymać

I

kulminacyjnym
Punktem
imprez, związanych ze Swię
będzie ogólnotem Kobiet
lódzki wiec w hall &portowej
W części
w dniu 7 marca.
m. in. wystąpi
artysty=ej
ohór
im. Harnama,
ZeSJ>6ł
MDK oraz najlepsze zespoly

Tyrylen - lepszy od steelonu-

szkolne. We w.s.zystkich dzielnicach Lodzi odbędą się liczne akademie i imprezy (herbatki czy spotkania z dzialaczkam.i kobiecymi). Nie bę
dzie zresztą na pewno zakła
du pracy czy iTuStytucji, gdzie
by z okazji teg0 święta nie
urządzono jakiejś wieczornicy.
Bardro interesującą imprezą przygotowywaną przez Zarząd Lódzki LK będzie wystawa artykułów wyproduk<>·
wanych przez samopom,ocowe
zespoly usługowe poJąc:zona z
Li.ga
Ponadto
kiermaszem.
Kobiet uruchomi swój włas
ny gabmet koometyczny. LK
DOl5fanowiła

również

powołać

społecznej
pomocy
komitet
dla kob'et, który odbędz'e już
pierwsze zeb~an : e 19 bm.
Zarząd Dz:'elnioowy LK na
p·c>raodnię
Wid.zewie otwiera
krawiec-ką. która czynna bę
dzie raz w tygodniu przy ul.
Szp:talnej 5/7. Planowane jest
WYIJ'Ożyczalni
założenie
jeśli tylko WZiPB im.
Maja doo.tarczą ohiecane w

także

p:.1kk.

Z poradni
lódzkiego Klubu TPP-R
Poraqnia łódzkiego Klubu
TPP-R 1Jrzy ul. Narutow1~za
28 zawiadamia przewodniczą·
cych kół TPP-R, że w związku
z obchodem 40 rocznicy powsh
nia Armii Radzieckiej mogą zaopatrywać się w poradni w fomateriały
zdjęcia,
togazetki,
odczytowe, przezrocza itp.
przyjaclól
Szkolne • k'óla
ZSRR mają również moż:lf·
waść otrzymania albumu teatru
kukiełkowego Sergiusza Obraz·
covhl. Materiały bezpłatne.
Poradnia czynna codziennie
w godzinach od 9 do 17 'tel.
314-76).

Zakładu Celuloz11 i Włókien
Sztucznych rozpoczęły prar.e
nad wytwarzaniem nowego
~ztucznego włókna - tyrylenu. Jest ono znacznie lepsze
od steelonu i odznacza sir:
b. dużą wytrzymalo.lcią. W
z bawełną lub
połączeniu
wełną tyrylen tworzy doskonale nie mnące sie materiały.

Na zdjęciu: chemik Irena
Jaksz przeprowadza badania
w laboratorium zakładów.

Od koncepcj ;•..
- do scenariusza
Dziś, 18 bm., o godz.- 19, mgr
Krystyna Dobrowolska wygłosi
w LDK dla miłośników filmu
prelekcję nt. „Od koncepcji do
scenariusza". Wstęp wolny.

1
ub roku pralki.
Z okazji d;nia 8 marca, ojrow'.e miasta p.o..stanowili za<to Prezydium Ra·dy
pros:ć
Narodowej m. Lodzi repr-ezentant.ki kob'.et łódzkich na
tranycyjną już lampkę wina.
powołano
Na konfe:encji

WAŻNE TELEFONY

*

~~~2!~1ni~ ~~t~~
555-55

lft'

l'f'.EĄ.T...,~
oPERA w ""''Chu T~„„~
(.Jaratru im. Jaracza
cza 27) g. 19 •. Madama But!;erfly" ·
NOWY (Wieckowskiego
15) i;:. 19 .. Olemn-0ści
kr:v.i:i. ziemie"
JARACZA (Jaracza 27)
nri.€CZYillll.V

(Obr.
POWSZECHNY
Stalingradu 21) IllieczYIIU1Y
MLOD!<:GO WIDZA (Mo
mu.szt.lt.i 4a) g. 19.3il
Walka kobiei"
„TEATR 7.15" (Trau!!Ut
ta 1) g, 19.15 .. Llliom"
0PERF'J'1( !\ (PiotrkowBal
1
)' g
ka
s S 243 'u" 19 · 5 "
.
w avoy
„PIN0I00" <K~,1ka
16) g. 17 „P'iin..,...,.,

„AJl.LEKIN" (Wólczańska 5) ~- 17... O ktlasno
ludkMh i si,erotce Marysi"
TEATR ZIEMI LODZKIEJ (~a~ Budowlanych Piotrkowsika 232)
19.30
e:Ociz' °iS.30 i
Swi.ersz& za komi•• "
nem
• • łl 1 - ,
llYlil ł/IJ IL

,..
E ru

MUZEUM A.R.::HEOLOGIOZNE I ETNOGRA
FICZNE (Plac Wolno1:ki nr 14) czvnne 2.
tt-16
Kl (Wł

czvnn~
M~E~~ ~ZTJ)
0
<YWS e
g, ~l~
IDL E .._1 A
•

.....,„ ,„.,.....

·

•·

BALTYK (Narutowiicza
20) Film dJOlk. g, 13 i
19.30 „Akcja J)rof. Han
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ciast i wódek
kolorowego
Zakupier.Je szklanek, spodków lub kieJjszków od dawna
nie lada trudność.
stanowi
Kiedy :nożna się spodziewać
z.mniejsz<:itia kłopotów z T.aopatrzeniem w wy<'Oby sZkla-

ne?
dyrektor
informuje
J<>Jt
teehnicxny huty „HoJ.'ltensja"
w Piotrlkowie, inż. M. Rosiński, do 1960 r. zakłady pe>-

-
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Komplety do kom"olów,

u

t7.w.'

-1

Asymetryczne wazony

komunikatu Okrei?<iwe
go Zarzaóu Kin
.A.~'JJ{f;
* :{. *
GI
. Q PALMIARNIA <Park Żró
e _ U
·~fal Q ~~V
dliska) cz.ynn.a godz..
18
1-0- '
Jtlbala" domr. od lat SOJUSZ (Nowe Złot.no)
14 ./Z. 13.30. 15.30. 17.30 „Miliony na. wYSPie" ZOO - czynne Il. ~16
-•
doozw. od lat 7 Il. 17.
Il. 20 •. O Oa.ngadro" i
l9
wystepy artystów
l~
li
J "DWO~W.OWE rD"':orzec STYi.OWY <Kilińskiego
·:K~tnacy 123) „Kochanek la.dy Obr. Stalingradu 15,
Kal!~)
ChaLtel'lc:v" dozw. ood Pabianicka 218. Jaracza
kra..1 ; „Od.w1edzmv ~v
32. Główna 50. Ko~rnilat 18 /Z. Hi, 18. 20
ZOO',
m<>:Slucwskim
1
167 ·
·26 • p·10•tI"k ow.s"""
"
e
budownfo12:v".
„Li.s
8 9 l{) 11 12 13 14 · oWIT (Bałucki Rvnek) ,;a
15. ·16. · 17. · 18 _- 19 : 20 : „Er-0foa,'' dozw. od ,lat Plac Kośc1elny 8
AS Al. K{)-ścdusmi 48
18. i;:. 16. 18. 20. FiJm
21. 22
p,elni st.a.Ie dyżlll'Y nocne
GDYNIA (Tuwima nr 2) dok. !!. 22
Film dok. g. 9 I 22. TftTRY <S'enkiewicza 40)
DYŻURY SZPITĄLI
Film cl<lk g, 15 i 22.
Program dla naimloclSzpit.:;i.l
Po.lożn.ictwo:
„Pr7.em.vtnicy" dozw.
szych: "Magiczny pedzelek";, .,Snie,..owv li- od lat 16 /Z .. 16, 18. 20 Kliniczny im. Curie-Sklo
~t-0nosz . ..St<>fek Bur WISLA (Tuwm:i.a nr ll dowsltiei. ul. Curie-Sklo
Film dok. Et. 9 i 22. dow.skiei 15 - Choinv i
czymucha" /Z. 16. 17.
„llziewczeta z Immen Ruda. Szpital im. dr H.
„DT10>ga życia" dozw.
hufu" dozw. <>d lat 7. Wolf. ul. Lal!iewn:icka
od l;.it l6 Il. 10. 12. 14.
e. 10. 12. 14. 16. 18. 20 34-36 - Widzew. Staro18. 20
$r6dmieścte.
Ml.ODA GWARDiJA (Zie WOJoNOSC <Przvbyszew mieiska
~ona 2) Fi1l m ~·ok. Il. 9 skieg? 16) Film dok. Szpital im. dr H. Jor<l.ag, 9 1 22.•.08/15". „K~ na. ul. Przyrodnicza 7-9
1 22 „Sp.co!.kama" dozw.
sena III. - Bałuty - Szll'ital im.
1>itulac.ia"
od La.t 18 Il. 10. 1~ 14.
doz:w. od lat 18. it. IO. Madurowicza. ul. Krze.
16. 18. 2-0
mieniecka 5 - Polesie.
20
18.
l.6.
12. 14.
l'lfUZA (PabianJaka 173)
Chirurgia: S21Pital im.
„KQ-Ohanek o nóhwcy" wr..OKNIARZ (P:róchnlka 16) Film dok I? 9.dr Sterl:ia'J.lla, ul. Sterlindozw. cd lat 18 Il. 16.
i 22 „08/15'' „KolhS"Ża-1 l?a 1-3.
18. 20. Film d-0Jl;. I?. ~2
Interna: Szpital im.
ry" I s.eria. dozw. od
Pl~)NIE.R <Franci.szikansira,, 31) „Ful.ro ~urim- lat !Il. g. 10. 12. 14. 16. N. Barlickiei;:o. ul. KoPcifu.<ikii€CZ·O 22. I Klin.
18. 20
doz.w. od lat 16.
we
Laryngologia: Swital
Il. 16. 18. 20. Film dok. ZACHĘTA (Zgierska 26)
„Wierny ma,ż" d·c>mr. im. N. Barlkikiego. ~·
/Z. 22
od l.fl,t 16 ir .. 10. 1~. 14. Koncif:s!tiee;o 22 .
POLONlA <Pimrkows~a
rn. 18. 20. F1i!lm doOtK. Il. Okulistyka: SzJJUtal im.
67) F1lm dok. !?. 9.„o
dr Jonschera. Miliono22
i 12.15, „08/15" „Front"
II seria. dozw. od lat Li\.f'ZNO~C (.Józefów 43) wa 14.
•c·•. .
~d
15. 17.
10.15 13.plaży"
18. g. 21
NI
"'
~· :wor~ „.J ShC s.v- .
'l
„ N'c
i
Na
r!
rn
nu" diozw. cd lat 12 DY.i.URY PO~J>;
w:Yis.fapy a;,-tyisfów ·
Pomooy lekMskie;1 dla
Et. 19
po...:.- 01 · (" ·. ',
„.... eł a.Ja„ od
l h. u..,,,,
r0<1ro<l.o- „
ARNE
,. . azim.e~z.a -6) F'P1'1JI
,-. · cbmuraatlll."
.
«-Oir<l<S yc
,
·
.~
„Pc·d
diowa 18) .. Mąż dla godz. 19 do 22 0:0radrne:
dmw od lat 14 g 15 3o
Anny Zacchcio" do0zw. Pi?trk?Wsika 1~2 -;-- <l;la
lS.30. ~ d~ik.
Sródm:i€śc1e.
od lat 18. Et. 16. 18. 20 dz1eln1cy
g
21 · 30
dla
(Że- Piotrkow.ska 67 PR:t.EnWIOSNIE
·
romski('<(O 76) ..08/1.5" dzielnicy Pol.ęsie. Lal MAJA <Kilińskiego 178)
dziel
dla
II fO•e-ia. giewnicka 36 (.. Frc111t") „Lul!'.,afyk" doz:w. od
lat 14 .!!. 15.3:J. 17.30. do7W. od lat 18 11;. 15.30 nicy Bałuty. Plotrkowska 269 - dla dzielnicy
17.30. 19.30
19.31l, Fiłm dok Il. 21.30
ROMA (Rzgowiska 84) GARNIZONOWY KLUB Ruda. LecZ111:icz.a 6 -<llla
O..,.V'"RSKI (Tuwil'Il3 dz'.elnic:v Chojny, Zuli
„Dwti.e tr"l>drz;iiny" doz;w.
dla
Pacąnowsikiei 13 34). Kino nf.iecz:vnm
o::? lat 16 g, 16. 18. 20
dzielnicy StarO<l'l1ieiskiei.
„ •
S')'~J 1)10 (Bvstrzyoka 7-9)
a dla mies:>Jkańców Lódź
.Ma.rt.v" do·n:w. od lat
12. g, 17. 19. Film dok. Uwagą.! Reoortuat' eoo- Stoki przy ul. Zbocze
· r.ządii.on.o na Jl(lldstawie !Ba. w gioodlz. od 19..,,...21.
g, 21

•·•u

komitet

Już wkrótce na rynku

-----~-----------------...------------------------------------------------------?I{·(-IJij'tG!
e

Porot. MJUcyJne 2s3-33
P1>1r-O't. Ratunkowe 254-44
08
Stra.i Pożarna
Kom. MieJska MO 292- 22

te metody„.

kilkaPonieważ byłem już
krotnie „nabity w butelkę''
obohodu
przy zakupach w sklepie MH1vl
Międzynarodowego Dnia Ko(ul. Armii Czerwonej 13), zabiet. Weszli do niego: Michaobserwowsć
bacznie
cząłem
Tatarkówna-Majkowska
lina
sposoby „pracy" sprzedawczyń
B·ekretarz KL PZPR,
I
rębacza. Na tle obserwacji
o::az
Edward Kaźmierczak - przedoszedłem do wniosku, że perRN
Prezydium
wodniczący
sonel tego sklepu wypracował
m. Lodzi, dr L. Nitecki sobie „własną metodę", któru
pr:rewod,n. Lódzk.iego Komitetu
jednak niestety nie ma nic
FJN, R. l{ołac.zyński - przewspólnego z uspołecznionym
wodniczący MK ZSL, dyr. S,
handlem.
Olszak z CZPW, dyr. L. KuDla przykładu chcę zacytoboszek z CZPB, H. Kieroń
mial
który
wać wypadek,
kierownik Wydzł Oska. miejsce w dniu 11 bm. Poproseświaty, J. Sroczyiaska siłem ekspediemtkę o odwazeG.
kie:arz ZG Wlók:n.iarzy,
nie mi ze wska:!:anego kawał
ka, czterech kotletów wieprz:i
DRN
przew.
Stefańska
wych. Ekspedientka odrąbała
St. Nie.ct'l.ielski
Chojny,
I rekr. KL ZJ.\ILS, Wł. Mati.:szew . 3 kotlety i kładąc je na wagę
podrzuciła leżący na ladzie Jakomendant Chorągwi
ska. nic
kiś ochlap, nie mający
red.
ZHP, T. Gutkowski wspólnego z nazwą „kotlet".
nacz. „Gloou Robotnic.z.ego'".
Zażądalem zmiany tego karobotnica ZPB
M. Turek wałka na pełnowartościowy ze
im. Mickiewicz.a, I. Wiśnicw
sztuki, skąd były odkrajane pos•ka z ZPB im. 1 Maja, J. Kaprzejnie trzy. Ale ani rębacz
linowska - przewodn. ZL LK,
kierowniczka
wezwana
ani
L. Kusa - Okr. Kom. Poro.ziu.
sklepu nie zgodzili się na to.
M.
Z~w„
miewavJ'C.za Zw.
Poprosiłem o książkę zażakń,
po.se! na Sejm,
l{-!>nonowill"Ł ale pobłażliwy m-. mieszek kiero
literatka.
H. Dąbrow{)łska wniczki dal mi do zrozumie„nie za
* * ze *zbliżającym nia, że dyrekcja MHM
W związku
bardzo" interesuje si(i zapi~a
Międzynarodowym Dniem
s'.ę
mi w tej książce i nie wyc1ąWojewódzki OsroKo·b'.et de:~ Iootrukcyjno - Metodyczny
LDK poleca wybór fragmenpozycji Unowocześnili
tów prozy i szereg
poetyocch do wykorzystarua
W ramach unowocześniil.nia
na akaodemiad1 i wiec:wrni- starych domów, przyszła kolej
I na naszą posesję przy ul. No
cac-h.
wotki 5. Plany przewidywały
ul. TraugutZgłaszać się
zaopatrzenie mieszkali w zleta 1•8, lub te!cfonic.zn~e pod
wy i ubikacje. Po złożeniu
nr 279-37,
przewidziaprzez lokatorów
nych kwot na wykończenie pla
nów w kwietniu ub. roku ·MZBM Staromiejska - przystąpi! do prac, które miały 1ipodobnić choć trochę nasz dom
do nowoczesnych bloków. Na
pierwszy ogień poszło moje
mieszkanie. Robot.nicy wybili
w ścianie poka:fulych rozmiarów otwór, rozebrali kaflową
kuchnię, założyli miskę klozetową, zbiornik na wodę i podłączyli to do rur ubikaoyjnych,
jedna!~
zabezpieczając
nie
wszystkiego przed wyziewami
z kanałów.
Nie mogąc długo wytrzymać
wyziewów z kanałów oraz dymu z prowizorycznie założonej
kuchenki i zimna wiejącego z
otworu - zacząłem
wybitego
szkła
starania o „remont - rem:intu". W staraniach tych sekun
w!ększq o okolo 20 proc. do·
dowal mi dzielnie komitet doNp.
tychcza.sową produkcję.
mowy. Do dziś jednak nie uprodukcja szklane;i: , zwiększy
dało nam się nic wskórać, .misię o ok. 19 mln szt. rocznie.
mo że wkrótce upłynie rok. jak
MZBM rozpoczął ten nieszczęsPoza zwiększeniem produkcji, ro.z.szerzy się również jej . ny remont. Remont, który z'lmiast ułatwić ml życie, stw.)a.sortyment. Wkrótce na rynrzył warunki naprawdę nie do
ku pojawią się również m. in.
wytrzymania.
wazony, komplety do kompoG. Miazek,
tów, ciast i wódek, wyrabiaNowotki 5, m. 2.
ne z wielokolorowego szkła.
np. wazony Wyroby te,
honorowy

W dniu wczorajszym w Zarządzie Lód'Lkim Ligi Kobiet odbyła się konferencja poświęcona obchodowi Mię
konferencji wzięli
W
dzynarodowego Dnia Kobdet.
PZPR Michalina Tata.rud.ział m. in. I sekretal"L KL
Rady
Prezydium
pn:ewodniC121ą.cy
kówna-Majkowska,
oraz
Kaźmierczak
Narodowej m. Lodzi - Edward
p1"Ledstawioiele wielu or ll'anizacji społecznych i inteligencjL

Ukrócić

odzn.aczają

z wielo„

się

„Kuku-

nowoczesną,

Można
asymetryczną linią.
spodziewać się, iż staną sil)
prawdziwą atrakcją w
011e

przede
sklepach,
naszyoh
efektom.
dzięki
wszy.:;tk'.m
jakie nadaje im nowa, ni~
stosowana dotyohczas w Polsce technika z;dob1cnia. Poledo
ga ona na wtapianiu
barwnej masy s.zklanej (przed
jej ostate~znym uksztaUowaniem) przędzy lub kawałków
tkaniny z włókna .szklanego.
Rezultat - delikatna siateczka mlecznych wwrów, efektowne smugi i cienie. Charakterystyczne dla nowego spooobu wob!eni.a je.~t to, że
na
z uzyskiwanych
każdy
w:wrów
wyr-ob'e
Bzklanym
iest niepowtarzalny.

łeczka"

14-35-40-64-74
Na 44 gre „Kukułeczki" na-

desłano ogółem 380.373 kupony na sumę 1.141.119 zJ:.

(5
Na nagrody I st;Opnia
trafień) przypada 1151.861 zł,
n s.tm:mia (4 trafi('.:nia)
114.112 · zł, III stopnia (3 trafienia) - 171.168 zt i na nagrody IV stopnia (2 trafienia)
- 171.168 zl.
w niedzielnym, 44 Jooow:aniu „Kukułeczki" padły na35 stępujące hC71by: 14 40 - 64 - 74.

fil

WAZNE

dla ogrodnik6w
i właśch:leli

domków Jednorodzinnych

bolączek ludzi budomki jednoronzlnne jest brak kotłów cen+.ralw nim ZJmieszkać, m·go ogrzewania o małej ?<>można
wierzchni ogrzewalnej.
brakuje bow!em różnych U·
Jak nas :po!nformowała ·Rerządzeń wykońc:wniowych.
Hurtownia Artykujonowa
łów Metalc>wych w t,o..i.zi -zos.tały
kotły takie o.s.tatn;o
więc
M•>żna
s1-«owa:<lwne.
skladvć podania i koń•czyć bu·
dowę domków.
hurPoza tymi l!Jotlami townia posiada również kotly
Odclzia.t Łódzki Pni. Tow. stalowe większych rozmia•·ów
(do 61 m2 powierz,chni ogrneHistorii Medycyny zawiadaw:1lnej), o kitór y.:h przydział
mia, że w dniu 19 bm. Gdbę
mogą &ę ub'.eg<ić lódu:y odzic się posiedzenie naukogrndnicy. Warunkiem nabycia
we, na którym dr Tadeusz
podanie poparte
J{oUa jest
Wierzbicki wygłosi odczyt przez
Warzywniczą.
Cl;ntralę
pt. „Dzieje Szpitala w KoTa ostat:da musi &twierdzić,
chanówce w latach 1902 że dany 01grodnik faktycznie
1?56". Posicd:!:enie odbędzie] rozbudowuje swoje goopodarsię, w lokalu Archiwum Pań
stwo, a zainisitalowa:nie kotł.a
stwowego m. Łndzi (Plac Wol
zwiĘk,s.zyć propomoże mu
dukcje wai·~ czy kwiatów.
Początelt o godzi·
ności 1).
nie 19.15. Wstęp wolny.
~

Coraz więcej roo.zin buduje
domki jednorodzinne. Niekiedy domek już g·c>towy, a nie

Dzieje Szpitala

w Kochanówce

Jedną z
dujących

kO'llsekwencJI.
należytych
Ponieważ nie chcę dopuścić oo

ga

d.alsrego spi-:1led.awania klientom mięsa niższej wartości za
wyższą cenę, proszę o opublikowanie moich uwag.
Nazwisko i adres czytelnika
znane redakcji.

Hajda na„.

zająca

Mieszkam przy ul. Pieniny
Okna mojego mleszkania wychodzą na ogródki działkowe
ogrodzone siatką. Od czasu do
czasu do ogrodu wpada zając.
to miejsce
miało
Ostatnio
7 bm. Niespodziewanego goś
cia zauważył jeden z działko
wiczów i rozpoczął „polowanie". Do pościgu dołączył sie
drugiego
· syn
podrastający
działkowicza, kilku wyrostków
oraz pies pierwszego „myśliwe
go. „Biedne zwierzę c.sacwne
:ue ws<.ystkicl! .<:tr-on miotało .się
jak oszalałe i nie mogąc wysię z ogrodu, padło
dostać
wkrótce zagryzione przez psa.
Widok tego polowania napelmnie głębokim niesmanił
kiem. A ponieważ nie jest to
pierwszy tego rodzaju wypadek, proszę zajmijcie się tą
sprawą.

Przec;ież taki sposób „polowania" jest nie tylko niezgodny z prawem, które wyznacz1
terminy i sposoby polowani:J.,
przede wszystkim nieale
ludzki.
(Nazwisko I adres
znane redakcji),

Jutro o 16
spotkanie

z prot B. Mincem
KL
Prop.agandy
Wy<lzia!
PZPR zawiadamia. aktyw partyjny oraz zain>teresowanych,
że w dniu 19. II. br„ o godz.
16. w .sali KL (Al. Koociuszki 107/109 - parter) odbędzie
z profesorem
się spotkanie
który
Bronisławem Mincem,
odczyt pt. „Zmiany
wygłosi
w zarządzaniu gosp.od.arką narodowa w krajad1 ohozu l!l!Ocjalistycznego". Wstęp za za•
pro-szeniami,

Hodou:cy ...
Wszyscy chorujemy na to, b!I

i wygodnie mieszlcr; .~.
ładnie
Trafiają się jednakowoż t ttic• 1 •

lctórzy prócz powyższego fJ>Jsta
jeszcze dodatkowe marzenie: by także ładnie t wygodnie ... hodować. Nie jest w ty<n
wypadku ważne, co hodować.
ale chodzi o to, by w ogóle
brać c.zunny udział w hoduwlt.
Oto kilka na ten temat przu·
da;ą

h~ładów,

l:>. Arkady Chlast otrzym.il
w nowym blolcu pokoik z kuchnią i. łazirmlcą na pierwszym
Poni.eważ w łazience
pl.ętrze.
była bieżąca woda, Chlast doszedł do wnioslw, że m?Lsi wziąć
udzial w hodowli. Od swojcrio szwagra ze wsi przyprawa·
właśi
kozę
dojną
dził
urządz!l
łazience
w
nie
Początlok!lm.
niej
dla
kowo bycłlątl~o czi1lo się skri;powane l!tlcsusem i z wmżen la
mniej mleka,
dawać
zaczęło
ale później pnyzw11czatlo sfe I
nawet nauczyło ste korzysta.ć z
bojlera. Pan Arlwdu codztennte wczeRn11m ranfr.iem wyprowadza koza na spacer i „or17rmizit.ie" dla niej jedną miood dozo1·c11. Z dnia n.z
tłę
dzie1~ koza daie coraz w!ecel
·mleka.
l:>. Alojzy Dolewka otrzy·
mal dwa pokoje z kuchnia toteż .oprócz kozy trzyma jes~crc
dwie nwce oraz próbuje tuczyć warchlal,a. W t11m celu
codziennie w Twchni varule
średnie; wiellwfri lwciol />.a'f'to~li. Wprawdzie da sąsiad11,
mieszkajocego piętro niżej, za·
cz11na już coś powoli przeciekać, ale 'IJÓ~:i warchlalc nie na.bierze odpowiedniej waot. nie
ma raczej obaw, b1,1 się 'hud1.1nel" zawalił.
~pom
Móołbvm dać ,ieszcze
prz11k.ll!.d6w: n hodowli nutrl.t,
al1Jinos611•
/(1·ólik.ó1v, fretek,
itp. Wsz11stlco to świadczy o
t•-1m, że hodowcu to łudz!P. ofiarni ; gotowi na wszystko.
Toteż na ostatku pozwolę sobie wznieść okrzyk: Niech nam
żują hodowcy i niech działait;
dla 11aszer:10 wspólnego dobrt1!
P.S. Tylko nte w noww:h blo
GAL
kach..

.lYCII _ ._ __
Nr .t

W Wyższej Szkole Ekonomicznej

Dodatek studentów i wyższych uczelni

Nasiprofesor.o:ie

rror. mir IDl.

Jan
W~rner
prorektor

Jak
o

będzie

możliwościach połączenia Akademii Medycznej

z Uniwersytetem-mówi rektor AM prof. dr Marian Stefanowski
Dwa lata temu młodzież ·AM i UJ w Krakowie

zwróciła się do swych władz z prośbą o połączenie
obu uczelni. Rada Wy działu Leka.rskiego i Farmaceutycznego omówiła tę sprawę i w wyniku jedno-

PŁ

Profesora Jana Wei!"Ilera za

staję

w kreś lanni podozas korekty prac studentów.

myślnego
głosowa.nia stworzyła komisję,
która z
opracowała odpowiednie wnioski dla władz
nadrzędnych: Ministerstwa Zdrowia 'i Ministerstwa

kolei

Szkolnictwa Wyższego.
Projekt przewidywał, że już Od tegoroeznego nowego roku alrndemick iego Akademia Medyczna zacznie pracę jako Wydziały Medyczne Uniwersytetu Jagiellońs•kiego.
W zwią21ku
ci.Uśmy
się
łód Z'kie.i AM

W pewnej chwili swoim
s;tarym 2l'.vycz.ajem przerywa
dy.s.kusję na tema.t projektu i
obracając w
ręku
papierosa,
którego ma zamiar zapalić, za_
azyna mówić zupelruie o czym
:inn,ym. Te dygresje o ogromnej roZi?iętości tematów pamiętają
chyba Wf;tzySlcy, którzy mieli ooś wspólnegio z Zakla<lem Silruil~ów Spalinowych
Politechniki Łódzkiej,
Profeoor Jan Werner je.st jed
nym z najpopularniejszych wy

kladowców Politechniki. Skła
da ISiię na to nie tylko wiedza
.fachowa, etzy niezwykle trafny i sugestywny sąd o wielu
~rawaoh
toohnicz.nych i nie
~Ych. ale równi!.eż ujmująca bezpośredniość

i

zycz-

liwość z jaką profeoor :zJWTaoa się nawet do każdiego stu-

denta,
-

Ja .illl tiele!onowalem do

l'>8lla profesora.

-

Aha,

pan ohce

ooś

na-

lld&ać. Ale wlaśclwie nie ma
o czym, Może za kilka tygodni.
- Prnecleż mo'= o tym c<>
będi;ie za kilka tygodni.
!cl.zjemy do gabinetu.

-

chciałby

Co

dZieć?

pan

wie-

- Jak najwtęcej o dotyohc:zaoowej pracy pana profe-

SOra.
- Wie pan, =U&ili mnńe
kiedyś do sipi.sania tego wszystkiego. Nie przypus=lem,
:ie aż tyle tA.go Jest.
Trzymam w ręku wykaz
trzydziestu siedmiu prac, wykonanyoh oo 1928 r. do chwili
obeanej. Pod dat.ą 1943 znajduję nr 21 projekty koncepcyine (przy współudziale inż.
Cywiński.ego) kilkunastu siln ików Przemysłowych i trakcyjnych . dla pokrycia zapo(Dalszy c:ią,g na str. następ.n.ej)

z tym zwró-

do
rek.tora
prof. drr Mari.ama Stefan,ow~kiego z prośbą o naświetlenie tej spir·a wy oraz i1nfoirma·c.ie oo do
ewe::itua.l nej
rnoirga:niza,cji
stu:diów na łódzikiej AM.
Sprawa
po:no1wnego
złąiczenia AM z uniwersy t.e tami wypłynę:la nie tylko z
inkja1tywy Krakowa (gd,;ie
Wyd.ział Leikal!'srkJ był ha1
rdz,o żywo związallly z Unjwerisytetem na przesbrzeni
setek lat jego i.stniel!l.ia).
Byia ona rozważana w Komitecie Nauk Medyczny•c h
PAN i =aJ.aiz.la .swój wyra:z w p.ostaici pod1pi&a1t1•e1gio
prz;ez
olbrzymią więikJs:ZJość
ozłDmJków kiormi:teru, memo-

riału.

-

1

Z!jmiemy się dzlls.iaj j-ednym
nietWieilu dia.c:brającyoh do

:Polsiki,

za;:ohodmich czaoo1pism

studenakioh. Mowa tu o „The
Student" - mi-esięczniku wydawanym prizez OOISEC (Sekre
tariat Koordynacyjny Naro<l<>wych Związków Studenckich). Ph..<mo ukazuje .się w
językach: angielskim, franc!\l&kim, hi:szpa1W:kim i arabskim.
S~Y<lZ!liowy nl1T'.1e.r tego czaSO•P1~·rna

przyinoo1 mteresując.e
artY'kuly na temat ekisc<>1sów
rasIS~<;ikich,

jakie m!ały mlej
lllC8 w Little Rc•c'k. Jeidiein z artykułów to opis pióra naocznego świadka wyd3rzeń, redakto~a IY.Ik·higan We-e!kly (<stu
denC'lti dziennik amerykań.s.ki)
Pe!.eT Eak,steina. Drugi, to
proba okz:· eślenia stanu, w ja-

kim

Z!laJduje

się in~iegracja

raf'!'Wa w >SZ.kolach amerykań
~Pll'>any pr21ez wicepr:zewo<lnwzącego Zwią:ziku SILI
dentów Stanów 'Zjed.no;:,ronych,
Bruoe Larkina, W obu artykułach stanowi1Sko wohec za-

Slóch,

pdnien.ia

ras.owego

w S'ta-

•

r

:

'I

Jakie motywy przema-

wiają

za

połączeniem?

- We wspomnianym memoriale motywuje się połą
C21enie tym m. :Ln., że „w
dzisiejszym sta1nle rzeczy akademie medy=e są · z1cfo1ne tworzyć kiadcy lekarskie,
mogące w najlepszym ra.zie
korzystać z dor:obku na.uilrowego innych nairodów, ale
nie umiejące ri011Wdjać wŁa

snej

działa.Jin.ości
twwczej,
atmosfera parnująca w

mi uczelniami typu zawodow.ego. Trzeba by także stwo
rzyć odpowiedni reood, który by mjmował się wydiUał8lllli !ekairskimi bal!'<LW
specyficMymi ze względu
na p·raicowruie, lahOiI'atoria,
kliinilk i i11;p„ a powiązanymi
ponadto z państwow,ą służbą z;dx·owi.a.

stoSIUiThków międrzy środ.oiwi

Pl'Of. dl: l\'I.

Stefa.1~ow ski

Zwróc0<I1Jo też uwagę na
medycyny jako
niauild.
Przez
wydzielenie
wydziałów lekarskich stworzono jeszcze jedną zawodegradację

,

dową szkołę wyższą.
'
Sumując,
korzyści
mogłyby wymknąć

jaikie

z poAM z

nownego połączen.ia
Utniwersytetami są barrdzo
i.stotme i to zairówno
dJ.a
mlodzieży situdiiującej jark I
ciał peda,gogk:zmych.

studenckich
czasoplswn

nach jest całkowicie ustalone.

Larkin okr€śla WY'padlti w
Little Rock jako przejaw bun-

tu pewnych grup ólj)Olecznych
przeciw n.ara.stająoej fali równouprawnienia rasow-ego w S\a

nach. PcdaQle przez niego cyfry (196 tycsiGcy nie białych
studentów na uniwe1\Syte ta·ch
amerykańskich)

staLe 2lmniej-

szają-ciej
się
Uczby
epr.z;sciwiających się

cji

pięć)

(rostato
były

.stanńw

imt-egraich zal€dw:e
nam dotychczas

się

nie znane. W zakońcl3eniu arty
kulu Larkin stwieroza: „Zmiana stanowi&lQI opinii publicznej ( w sprawie imtegracji przyp. mój), widoczna Je.sit naj
wyraźniej

deTh!:~kim.

w

śoo•:it(}whs:ku

siuna Kon-

Na przykład
Narod<J<Wego Związku
Studentów USA, przytłac-z.ają
gresie

ca więk:sz,ość prze•dls.tawlcieli
stanów po}µidn!owych
(tych,
gdzie do tej chwili nie ;przefcn'l.wwanio integracji - przyp.
mój) wytrwale podtrzymywała
proin tegracyjne
sta nowilSlko

zwią:zkµ, IStlanic:~w~o, ~tóre dlla

•I

Tablica O\fłOS'Zeń rektoratu Wy7sllej Szkoly Ek0111omic7'leJ
cieszy się zawsze B'lJll'iegóJ.nym za.int.ere.sioiwaniem s tudentów.
Tutaj bowiem mo-żna się dowiedzieć o terminach eg-zMllinów,
zmianach g<l>l}zin wykładów itp,

Niemrii·ei uważ.am, że już
teraz
można by dążyć dro
powiąza1ni.a śro::l101wisk AM i
uniwersytetów.
Powiązanie
zakładów
teoretycznych
i
bibliotek, twoirzenie jakichś
międzyuczelnianych klubów
zai1t1teresowań np. kół chemików, biologów, fizyków,
u:i;upełnienie programów nauczania. w AM niektórymi
przer.bniotami hwnanlstycznymi, jak prqpede,utylka fiJ.ozofii, byłoby ba['dzo pożąda
ne. Wyda.j.e się, że pierwszym k1•ockiem na d11cdze do
ponownego złączenia 'wydz~ałów medyczinych z Uniwersytetem Łódzikim powinno być nawdązacnie bl!i:i.mych

ich l"Odzloów
pr.zyjęcia".

byłoby

Illie do

Poza ty.mi artyikulami „The
S~uid:ent"
ptizynornsi korespondencję z uczelni całego świata,
nip. z Indii, Now-ej Ze landii
(cieltawy artylcul o tygodniu
gałganiarzy na
uniwensytecie
Canterbury), Indon€z.ji, Grecji
ibp. Znalazłem tam również
inte'l'€1Sującą inrfOl'Tlllację o pra
cy UNESCO na polu studenckim. Do artyikulów tych zresz
tą na pe·wno jes.wze wrócimy.
Wa,rto także ZJwrócić uwagę
n!e zori-entowan,ych w tej sl]>ra

wie czytelników, że „The Stu
d.ent" jest czaoo•pismern wydawanym przez organizacj ę , <lo

której Zr.zes:z.en'ie St.UJd•entów
Poh:ikich nie należy.
Pismem Międ1zynarodowego
Związ.J;:u Stude:n.tów (organizacja macierzysJ!a ZSP) ukazującym &ię p-0d tytułem „Swiatowe wiacliomości stu>denckie"
za,Jm1emy się w n.:ijbUższym
nc.szvm pirzeglą.<lzie prasy stu-

denckiej,

Nie ma s.tudenta, który by nic SJ>e(l'Zlił wielu ll'C'lhin w bibl.I•:>teee uczelni. Od d·()breg-0 ek·oow.m:lsty wyma.g:i. s'.~ EJB1'll1'.d eJ
znajomości fachowej literatury pailisikiej i zagr:in:!:".'„;,ej.
Na :z,djęciu: grupa, slJ1dentów Pl"l;Y przegl'lldania k!l.l!:Jc.l)'l)w.

skami profesomklmi i stu<l1eniockimi obu ucze1Jl1i.
Rozmawiał (Jot-es)

Niektóre sprawy BC
Nie wiem, czy ~ znają pan.a Kopr"..ta.
Chyba nie,
mimo tego, że każdy z kandydatów na struidla i każxly 5tu·
dent retknąl się z wynikami
jego pracy. Pan Koprek jest
bowiem kierowniki.er' admini-

stracyjnym regpolu

leczniczoprofilaktyc2'Jlleigo dla studentów. Z~ól ten zajmuje jed!no

z pierw.szyoh miej&e w Po:hsoe
pod względem spxawności dzia
łania.
Zorientowani twierdzą,
że tak:ieg>o kierownika zazdroś
ci nam wiele aka<lemicltich
ośrodlków zdrowia. Panu KO\Pr
kowi proponowano c;.tanowisko
w Wydziale Zdrowia MRN,
proponowano przeniesienie do

bo
- T.rudltl10 nLe pirzyl2:llać
AM n.ie stwalt'za po temu
raicji tym motywom,
tym
odpowiednich warruników i
nie WZ'budza flaikich właśnie biłll'dziej, że przemawiają zia
ambicji", Po2'!a tym podllm"e- nimi jeszcze względy tradycjOIIlialne. A jakie jest w tej
ślano, że „młodzież nie ma
sprawie stanowisko Senatu
możności poznania w czaWaN>Z<"J.wy. Mimo tych n~cą
sie studiów innych gałęzi łódzkiej AM?
cyioh propozycji, nie zre'Zygno
wiedzy, że zamkruięta jest w
- W zaisad?Jie jesteśmy za wał z obecnie zajmowanego
ściśle
zawodOIWym
kręgu
stanowi.sika.
połączeniem AM z UŁ. Ale
zainteres·owań, że jes.t izoPonieważ ·wbrew
pozorom,
nie teraz jeszcze, lecz po ulowana od potężnych nur- pływie pewnego czasu - za studia wymagają również wi,el
kl.ego
wysiłku
fi:zycznego,
zatów naukowych, przepływa dwa t'l"Zy laita. Wydaje nam
chodzi konieczność kisilej oojących
z
natury
rzeczy SH) bowiem,
że takie n.alekcji zxi'l"O'Wotniej kanidy<laprzez uniwersytety", Zazina- tychmi:a.sit owe
połączernie
tów i ciągłego czuwania nad
czono przy tym, że „wzgJ.ę mogł01by
2idro'lviem .studiujących.
przynieść
diUŻo
dy te nabierają wczególinej szkody.
Przede WISZY'S1lkim
A więc naJP1erw badania
wagi tffi'laZ,
rkiedy po&tęp M1n,i stell'stwo
SZlimln.ictwa wistępnie, prred maturą. PomedyCYlJJ.Y jadro naiuk.i. tyipu Wyższego musi opracować tem po przyjęciu na studia,
przyrodl!liczego
jest siJ.nie O!ltat.ecznie swe ramy orga- badania kandydatów oo Studium Wojsk<J<\l\7e go a następnie
związany ze współczesnym
1tizacyjne ora.~ uporządko systema tyc21ne badania okresowielkim ro~wojem fizyki i wać ró:;nice między s~koła we w pólroc-znych o<lLStępach
wszystkich działów chemii'. mi aJca.d emickiml a W:'(ŻSZY- czasu. Poza tym odbywają się

PRZEGLĄD
iz

lepiej

rÓ\>Vnieź
okrerowe
badania
mieszkańców
domów akademick:ch. Są one ~cjalnie
ważne,
ponieważ, jak wiadomo, w pewnych staćUiitch gruźlica j-est chorobą zaraźliwą,

co w takim zbiorowisku mlodzleży jak Dom Akademickl
staruJ""'i poważną !5r'l}źbę roZJszeroonia się choroby.

*
Kierownik

*

* ; itorium
pótsan.
dla
.studentów
przy AL Kościus.2:ki 7, <lr Mokr.zyc'ki. poinform(llWa! mnie,
że ilość prZ)o'Pa<llków
~źlicy
w.śród stu<dentów spada z roku na rok. Dzieje się to na
sku·t ek ściruych bad.a ń, 1-ecusnia
i szcZJeijJień ochrocnrnych. Te ogruźlicz.ego

I

.statnie

są połącrone

z okre-

badaniami.

Szcze-

oowymi

pienia BCG

najwa.in:iejszyoh

gruźlica,. Zwiękseyla się r&wnież w ootatnim o~ie wykrywalność gruźlicy. W U;bieglych lą tach Ilość stuMnt&w
pierwszych lat, wśród któ-

z

rych s:twierozono zmiany grut
lic:zie, &kierowanych do pół
sanatorium, WYl!l!O!Sila ok. 30
osób rocznie ze wis.z)"Stltich uczelini. W br. akademickim
za.notowano tylko 11 takich
przypadków. Jest to wynikiem
większej tro.,iki o flC]rowie studentów ze strony

w now

ceynników

kompetentnych.
ŁódZJki

:z;sspół

lem:nk1i1>-

profilaktyczny
robi więc /CO
można, aby zabezpieczvć ml°"'
dz:iet akade'(Tliciką przed gruź-

lic.\ i oósunąć od nlej groźbę
tej strasznej w ekutkach ·choroby.
Są

jednak

poważne

unJa, szczególnie

.zastrzie..

re .str<my

jeśli chodzi o61zybba<lań.
Trudno coś na
powiedzieć.
Oczydłuż-ej badałoby się
pojedyn~go studenta,
tym
dokładniejsze bylybv te badania. Ale ponieważ wyniki badań nie dają powodu do nie-

studentów,
kość

ten temat
wiście, lm

pokoju,

którą

nie jest
by

można

to sprawa,

specjalnie

głośno podnosić,

Gorz;ej jest ze sprawami administracyjno-gospod.an~?.ymi

półsanatorium

Ale o tym
&!;ęP'!lym

na

w

Kościuszki.

napil'>zemy w nanumerze.

J. P.

Nic o was bez was
Mln~e u .p ewne jesoreze nfooo Cza.su nlm preyzw$czaimy się
szukać D<Jdatku Akademloktego we wtor'kM'l'Yllll numer_!lch
„tniennik&", 'La.nim st.a.nie efę 011 nieodl11,czną c~clą, gazety.
Jednak dzjś już ob.serwujemy duże 'Z!LlnterflSOWanie Życiem

Akademickim i st.ale cfo'bie11a. nas o nim wiele sl\<Jów. Rzecz

jedna.k w lym, aby =interesowanie to J;!'nczęło p.rzejawiać się

w czynnej formie. Igor NewcPly ~nwlllQ'l:la.ł kiedy6 trafnde, że
na 20 in.teligentów, k;tl$ryol) 0-0$ 0011 i denerwu~e najwyżej
jeden zareai;uje napisaniem do irazety. Lecz trudno wYO.br:i.zJć &t>ble redag·owarue pisma bez wspólu<lzi.ołu .ier:o c:zytelnik6w. TYm bardziej odnosi się to do tyoh S"Z<Palt, które maJą
od'liwiereledUć nJemnoriie ooira.ctwo problemów i ~ydar.zeń
Wyffiającyeh 1>ię ll;a.:i:dego niema.I. dnia na bk pulsującym
eyclem terenie, Jal\im l!lł WYme uezelnie i studenci.
Nasz koJektyw redakcyjny, liczy kialui. CBób. Ozęsto nurtują nąs ob:iwy, że mOGi:mny JtOlll.łną-0 jakiś wa.ż.n:r pr<>lllem lub
p~ejść <nll8e1n beq; reakcji fl'IMJ<k spraw isto!!Jlycb dla środo

wiska. akademieldeno,
Je5t naszym yragnięniem, aby obok Mstów, ~tóre naplywajl\
do nas cd ludzj SJ>O'U iirodowislul. akadentidkiego, a nawet
mie-,s:zkańców mia.st wojewóch;twa. ka.i.dy dzień pr:wno.sil nam
obfitą pocztę cd i11$Ób q;wil\za.nyeh bezpo,średnio z wy:lszymi
uczelniami: pra.cownHtów na.ukowych i studentów.
Jeżeli nie macie c7.asu na plsa.nie za.interesujcie się t.abl!c:zką „Życie Akademfokie", która już; wkrótce za'"'iśnie na bramje gmachu przy \h, Piomkow.skiej 77. Na. raoJ~e UJ'Zl:dujemy

bez ta.bllczki. WBtn.pcle ljl!m do llM na. I piętro. lub teletooujcie na. numer 287-QO. Z rad,oooią powita.my kiiżdlł opinię i chęć

ws.iWll>racy,

Siedziba Rady Okręgowej Z,S.P.
już

jedno z
ogniw walki

stanowią

gmachu

przy ul. Piotrkowski$j 77
tel. 212-99 i 287-00 (centrala)

„Zycie Akademickie"
Poza
łym

D, K. F.
Klub Jazzowy
l<ierownictwo
S. T, S. „Pstrągu

(Informacje o biletach)

Najdalej z początkiem nowego roku akademickiego wygodna kawiarnia i Klub Studencki
.ziiNNJK
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* Pisanie podań * Dekoracje
*

Prace domowe

4 nowe sekcje uruchamia
Usług

Studenckie Biuro
Istniejące

przy Radzie Uczelnianej ZSP UL Studenckie
Biuro Uslug rozszereylo ootatruio zakres swej dzia:talnośc:l
o 4 nowe sekcje.
Do tej pory istniała przy biurze jedna tylko sekcja korepetycji, z której 11.S>lug ohętmri.e korzystają lodzial!llie, bowiem
kore.petycje ud:zlielane przez stud~tów :m:izeWO!!lych w
sekcji są tańsze od korepetycji z „wolnego ryn,k;u". P:rzykladowo: korepetycje ilndywi<lu.alne w granicach 15-22 Ził
zas ZJhlorowe 40-60 zl za godiz;inę lekcyjną,
4 nowopowstale ~je toi
sekcja pisania próśb i podań
do sądów, władz i różnych instytucji Sekcia ta składa siię
ze studentów 3 i 4 roku
Wydz. Prawa, którzy prócz tetro kOI1S1Uliuj ą się w truda:riejszyah przypadkąah z absoLwen1
tarni UL WS/PÓ.IJ>raoującymi ze
wspomniianą sekcją. Sekcja pisania

próśb

i

podań

nrl.e udlz:ie-

la•.iedJnak porad prawnych.
Druga rekcja wykonuje u.silu
ei w zakr®e przepiSywanria
na masz_vn:ie (jedna strona
4 z!). Trz.ectia z noweipowstalych to sekcja plastyczna skła
dająca się ze studentów starszych lat PWSP. Wykonuje on.a
wszelkiie prace z zakresu dekoracji wystaw, wnętrz, opraiwy
piastyczne na wszelkie zebral!lia,
akademie,
dekoracje
sal, gabloty itp. Prócz teg·>
mlc<lizi plastycy wykonują prace z zakresu pa;pieroplastyki,
metaloplastykli. a nawet woory
na tka1riny,
Najciekawszą z nowopoW\Sltalyoh OO'kcji je.si; zapewne sekcja u.s.lu.g róimych. Otóż wwrem studentów kiralwwooah (o
czym informowal „Prze:kirój''
studenci łódu:y postainowili
zorganizować u siebie podobne metody pracy. Sekcja us.!ug
różnyoh wykooywać będ.ZJie ta-,
kie praoe jak: trzepan:ie dywanów. sprzątanie mieszkań, mycie okilen, dO<pilnowvwalllie oho
i·yoh, przynoswnie węgla do
domu itd. Z prac „grubszycih"
studenci podejmują się nawet
rozładowywać wagony, tak by
instytucje mogły uniknąć mize
&tojów, a tym samym oiplacania osiowego.
W za.leż.nośct od tego jak
ułoży snę praca poszczególnych
sekcji i jakii.e będzie zapotr:wbowanile na p<J1Szczególne u.słu
gi, Studenckie Biuro Usług bę
cWe przysto.siowvwalo swoją
pracę do aktualnych
potrzeb
klientów.
Stu.den.ei
gwarantują,
U.i
wszelkie usługi wykonywane
przez biuro będą realiwwane
w ciągu 1 do 2 dni,
Biua·o Usług mieścd się przy
ul. Jaracza 7 i wszelkich in:formac.ii udziela oraz zamówdenja 1

Nasze
opowiadanie

------J

przyjmu ie w god?.;in.aoh od 9
do 15,30 (w soboty do 13,30)
(telefon nr 201-43),
(Witk,)

Wiadomości
nie z tego świata
Coraz

lepiej

uklada

się

studootów

współpraoa

Radiem i

Telewdizją.

~peakei:lm

Łódz.kiej

z

Znana
'l'ele-

wizji p. .Jadwiga Piątkow
ska jr-st żoiną wiceprzewcdnic:zącego Rady Okręgowej
Zrzeszenia Stu<lootów Pol- 1
skich.
Pewne

*młode
* *małżeństwo

zgłosiło sJę

.na ocho·inika do
próbnych lotów na sztucznym satelicie. w wypadku
sz,częśliwego
powrotu. na
ziemię, mł-od:zi małżonikowie
zażądali przydziału mieszka

ma. Miesz.kanie przyrzecz.ono. Małżeństwo polecliało. A
(o będzie, jeżeli wróci?

•

*

•

„Wiem, że nic nie wiem".,

Mądre,

co!? A .sesja trwa„.

z. w.

Staraniem Rady Okręgo
wej ZSP !I. przy popaTciru
Łódzkiego
Towarzystwa
Naukowego Oi!'aiz Muzeum
S1"tuki w Łodzi z dni1em 20
luteg:o br. zostaną za.inaugurowane odczyty z historii
s'Ztuki przeznaczone · dla studentów. Odbywać się one
będą w każdy czwartelk: w
godz. 17-20 w saU odczY-

towej

Muzeum

Więckowskie~o

Sztuki
36,

ul.

W poprzednim numerze pozwoliliśmy

sobie zamieścić
kilka anegdotek. Jedni przyjmowali je żywo, inni w'Zl'll1SzaJi ramionami, twierdząc, te
IS!\ sta~e od !Samych OOhaterów.
Niestety, nie d~ly
nas słuchy, co sądzą o anegdota.eh
„poszkodowani"
tut.
profesorowie.
Sklonni
jednak jesteśmy przypuszczać,
że anegdoty, których twórca,ml w więksrości są 1Stude11cf,
w niczym nie na.ruszaJą. godności i powagi naukowej cenionych pedagogów, lecz wYtwa.nają wokół nich atm01Sferę 1SzacunJm ' i klimat poważ
nego autorytetu.

* :(. *
Jeden 'Il profes.orów ~
wczasy w Ciechocinku ł w domu wczasowym
INYZlgrywa z
:panem C. partię srzac.hów, Mórą
przegrywa.

W mfesJą,c po powrocie telefonuje do pana , C. mleszka...
jącego w Gdańsku
ł mówi:
„A jedna.k pa.n mia.I wtedy
wspaniały ruch", po czym odkłada. 1Sluchawkę.

* :(. *
Politechnika Lóifaka.. Egzamin piśmienny 7. wyt.rzymaloŚfli ma.terialów. Na saJ.1 -prof.
dr .T. Leyko. Studenci sied·zą
,iedPn za drugim, m. fn. dwaj
studen<li przyjaciele, z któr:vch
.i1„den jest przygotowa.ny, d!rugl nie.
Po pewnym
okresie cza15u
mocniejszy da.ie ściągę !Słab
szemu i wychodzi z sa,Ii, by
niez•Ailugo wrócić. W miedzyczasle µrof. Leyk-0 siada na
woinym mie,iscu. Student prrepisa.wsz:v zada'!i<' o,dda,ie je do
tylu, gd11,ie siedzi teraz profesor mówia,c: ,,Słuchaj, weź
ściągę i
oddaj swoją prace.
oo jak Leylm zobaczy, to nas
obu wyrzuci".
Profesor
nlc nie m6włąc
schowa,} ściągę i wsta.l. WtPdy
omyłka się wydala" Po kilku
dniach
wspomniany
pech<>wiec udaje się do prof. Leyko
na. egozamłn m;tny 'Il myślą o
oblallliu. Profes« zadaje pytania, na które ten ze 7Jltlłen
nym s-zczęściem
odpowiada.
Po 1Skońcwnym
egzaminie f
wpisaniu
ocen_v dostat.ecz:ne.J
profesor wręczając ~chowoo
wf indeks mówi:
„Schowaj
pan i uciekaj pan 8'/lYbkp, bo
jak slę dziekan dowie, to nas
obu wyn;uci",
2'..eibrał W. B.

Komu pachnie bez

~ Więc nie
żony nalegał

mozna wejść? Ja przecież do
Janusz.
Na twarzy portiera ukazało się zniec:ierpliwienje.
- Do fony, czy do xochankl, wsz.ystko jedno. Nic mnie to nie obahodz.i.
~ Więc naprawdę nie można?
- Panie kochany, niech mi pan nie zawraca glowy. Jest pan studentem i powinien pan
zrozumieć, że nie, znaczy nie!
- Pan mnie nie potrzebuje pouczać - mruknął Janus-z.
- Tu jest D<lllil Studenta, nie ulica. Niech
się pan nau<:zy grzeczności! Nie zaszkodzi paillUI zakipiał portier.
- A panu by zaszkodziło?
..... To nie pana rzecz!
- Więc n'ech pan zadzwoni. do pokoju 54, bo
to jest pana rzecz - powiedzia1l wolno Janus.z
mając wrM:enie, że tymi slowami przeblja por•
tiera jak szpadą na wylot.
Port:er z~ozumial C'J1yba „swoją rzecz", bo
lynnąt o::zyma śmlerc!onośnie i wlączyl dzwonek z taką pasją, jakby on z kolei zadawał
Januszowi c'.os.
Janusz o-d"1Zedl w ró.~ hallu szarpany ucruciem ur.:>korzenia; - Portiera pre.§ o pozwclenie weisc:a do żony, do wta„mcj żony!. .. Cholera ! Dobrz2, że jest lato, a co bę:iz'e zimą?!
Kle:lv Krystyna zey,;zh z góry, po.szli na rozlegly pl.ac za akademiklc:n. Ten p:ac z jednej
strony ograniczał plot z wy.sokich, c:asno przylegających co s:eb!e desek, z drugiej mury zabudowań jakiej.§ fab::yczki.
Plot lączyl s1ę z

-:JAK

Wl~ irnOCrAl'łV
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)

(PO EG'ZAMINIE-ZE:Ml"S
WIE, lE NIE MA R~lj
SĄ TYLKO KOLCS

STUDENT l='ORMAUSTA

~I~ 7 KSIA-~l(t THE FONIC.4rYE'J SO NIE TQESt All: FORM.A ,

VCZV

,:JE~T

Serea na
.._ Slyszala pani? W tych
domach akademickich podobno straszna rozpusta. Rady dać
nie można.„
- Studentka, a jaka wystro
jona, ,,
- Wiesz? Ona już z trzecim
chodzi!
Taltie i tym po®bne rozmówtki można UIS<łyszeć wśród
ludzi niezorientowanych w ży
oiu studencltim. Koltuństwa i
duls.~zyzny mamy w ojczyź.:ruiie
pod dostatki.em. A pT.ZieC'ież tJu
chodzi wyłącznie o rozisądek,
uczciwość i zaufanie.

*

:to

g~e S'P'Otykają się

chłop..."Y

z

musi !koniecznie
rzeczy 7Jdiroż
nyoh. A t.o jeśli nie nieprawda, to na pewno gruba prze...
sada. W pr,zeciwnym razie nie
tak wyg1.ądalaby sprawa iprzy
roobu łudlności. Znam wypadek, na peWillO nie od:osobniony: pewien, .zdawa·loby się kul
tural!11y człowiek, 1Z.acrepil kle
dyś jednego z reżysierów teatru studenckiego w ten sposób; „Ale wy iam musi.cie &obie używać, Takie dziewczyny!. .. " Boże odpuść mu, widocz
nie przyrnierzal sytuację do
własny'C'h

Prof.

mgr

l

•

dzo się pan ,pomyli.l:, drogi.
nie, bardzio.„

c\1ęr:i.

Rozumował

„logiczJ1ie" ; ładne dz'iewc.zę
ta, swobodna atmoo:fe·ra, a
zresztą teatr„. A jednak„. bar

Nie tak te sprawy w:Y's'IĄd.a.•
w środowisku stud€'.nokim,
jakby się to niejediniemu wydawalo. M.ilość t.o naprawd4
piękna TZJeCZ i trZJeba }ą u.m!i.ec!
odd<zielić
od w.szelk'ic.go :rodzaj u bmd.ów, !których jest
niemało, ale nie tak znów wiele, jak się ·wydaje. Miłość wy
maga kwiatów i muzyki. Nie
oburzajcie si,ę więc, niezorien
towaru, na nie i.sitmiejącą roo:wiązlość wśród młodzieży aka•
demicklej, ale pozwólcie rozwijać się prawdziwemu ur:zuc~u. Aby serca nie za·tr.zymywaly się bezradlnle na ro~
d!roiżu.
J. Pcięga.
ją

Nie ulegniemy panice.„
Jeszcze o D. K. F.
'.Przyj.em1ną
niesip<Jldzia1111k1:
spnawiło nam „.Zycie Akademickie" zamieszczając w po-

przedrum nume:rz:e artyikul P•
Z. WojciechowSkilego o Mię
dzyucrelnianym Dyis1!m.syj111ym
Klubie Fiłmo<wym, Nareszci.e
jakaś
stud€i11Jctka lnstytucja
przejawila izairutereoowanie dla
na15rej pracy.
Radość tę =ącil jedln.aik
sz.~ilowy nieco oharaikit.er

par:ze

czonej enuncjacji. Jako c.zlonikowie Rady Klubu posbanowiliśmy
więc
zabrać
gto.si
„ZARZUT PIERWSZY - INSTYTUCJA It0ZRYWKOWA"?
:Po póltoraroczm.ym uczęisz
ozanlu na projekcje klubowe
p. Wojciechowski. dio<koin.al nagle rewelacyjnego odkrycia,
że
cały naukowy
charakter
Klubu je.;t fiJkoją. Dziwnym
zbiegiem
okolic.znośei.
autor
przez tak dilugi okre.~ czasu
nie dio<S'trzegał prelekcji, jakie
poprzedzały

przeważającą wię

kszość

filmów. O tym, ze nie
slyszal komunikatów o dyskusjach przypuiszczaliśmy już
wcześniej
na podstawie list
frekwencji. Pewnie <lilate.go
tei: chcąc się ]:>Orozumieć z
Radą Klubu musiał uciec się,
aż do pomocy prasy. Na jego
miejscu nie odważylibyśmy
1Się wszakże l1Ja pod1stawie jednej, czy najwyżej dwóch nieudanych projekcji wyrokować
o całej pracy Klubu.
„ZARZUT DRUGI - KPL'1A"?
W punkcie tym zo.sitaliśmY'

JOZ.

Jan Werner

z pasją zaata1wwani za pumClleniie muzyki tanec~ej pod.cza.s nierne;go filmu ekl~ery
men.talnego. Autor nie zeClhcial jedinalll: zauważyć, iż decyzję tę

powzięli

oozes1micy

proj.ekcji.
„ZARZUT

TRZECI ... BA•
LAGA.N"
Opóź:ndanie projekcji:
DKF
„Res=sa", którego seanse od
bywają się bezipośreónio prZEd
naszymi., beztrooko je pr.zedlu
ża, nie licząo
.się
z czasem
czekających pod drzwiami studentów. P. Wojc:iechOW\'llki po
winien Z!"MZtą o tym wiedzieć. Rada Klubu od pewnego czasu prowadzi l'.)ert:Taktacje z GamiZOlll.owym Klubem
Oficer~im o przydział dogodniej&iego term:un:u,
Jeśli chodzi o program, to
czlonkowie Klubu.są zregułyo
nim informowani. przy wymja
111.ie miesi.ęczmych karnetów.
Natornias1t Rada Klubu zna
'Program, choć by z tego wzglę
du, że go ustala.
A teraz ohcielibyśmy ostatecznie ro~ać wątpliwości
naszego
dowcipnego przedmówcy i '\\"Pr<l'Wad.zonych prze
~ w błąd czytęl:ników. otóż
oynajmniiej
nie zamierzamy
przeklształcać Klubu w kino,
le·cz jak dotąd w miarę ll:WOich moZliwości starać się o
wychowanie świadomych i kul
turalny.ch widzów fi1m'm·ych.
„ZARZUT CZW ARTY - TE·
RAZ W PRZECIWNYM KIERUNKU"
Chodzi tu o krzywdę wyrzą
dzoną przez p. Wojciechow.siki.ego kol. Bujacz.owi, który
jako ozłom·eik Rady Klubu, naj
więoej

piracując,

najczęściej

rzucał się
w oczy UJOzestmkom projek<cji.
Wydaje się
nam, że dzialala tataj widoczna również w iinnych punktach aTtykulu niechęc autora
do bardziej wnikliwego traktowania omawiany~h przez &ie
bie zagadnień. Obawiamy się
tylko, ze takie Wyisitął)ienie
może zrazić
inne osoby do
wszelkiej dzialal11i0ścti. na tererui.e Klubu*).

*

~

•

Ba.rba1·a Blelaiwska

!!'·

Ryszard Oi.ałlooiws.k:l

S. A wracając do omaW1anego elaboratu uważamy,
że kalambury na temat ina.zw1..<:ik nie należą do najbar•
dziej taktownych,
, *) ,:My osobiście

mę

rue ulec pailllioe.

postaram„

Egzamin w ló*ku

•

DZIENNIK

ŁODZKI

nr

41 (3496)
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murem pro.stopadle, tworząc zaciszny kąt. Janusz 2Jdjąl marynarkę i rozpostarł ją na. trawie. Krystyna usia<lla, on zaś potożyl się na
plecaoh kladąc głowę na jej kolanach. Lubił
tak leżąc patrzeć w jej oczy. Gładziła ,go dlonią po wl01Saoh. Przed oczami ludzi z ulicy
*
Utairro się w naszym
spole6krywaly ioh obt'OIS~e już trawą pagórl\ii. gruzów
creństwie mniemanie, że tam,
z budynku, który stal dawniej na tym placu.
Znad płotu wyc:bylały się kiście kwitnącego
bzu. Jego moc.ny zapach wstrząsał powie•
trzem.
- Czy my będziemy .mieć kiedyś swoje mieszkanie?
(Ciąg dalszy ze str. 1J'O!Przed!l1.i.ej)
- Będziemy, będziemy.,, .... rzekła cicho,
o tym, oo ma być za kilka tytraebowanda
krajowego
w
godni. Czy moglbym snę do- Kiedy muszę prosić portierów o widzenie
chwiJJi
Ukońozeruia
wojny.
W
wiedzieć roś nieooś na ten tesię z tobą, zaczynam w to wątpić, wiesz?
czasie J)O'Wstan.i.a rysunk!i umie mat?
W tej chwili mucha usiadła na wargach Kry- 6ZCZOne w kilh-u miej.scaoh
- O<:eywifoie. W końcu lustyny. Poruszyla ustami, by ją si;>ł<Jfil;yć. Muuległy znlSIZOZeDiu.
tego mają przyjść do nas CIZ'ę
cha porwała się do ucieczki tak niefortunnie,
W spi.siie tym można rówśoi prototypu do silnrl.ka wyocże wpadla w dziurke jej nosa. Janusz prursknął
nież znaleźć
projekt 5illnik.a
kopirężnego (Diesla) dila War„
śmiechem. Krystyna kichnęła raz i drugi.
S42 (str. 20) S60 (silnik przesza·wY· Projekt; tego s:i.lJnó.ka
Ten śmiech i kichanie usłyszał bawiący się
mys~·cYWy).
rodziny sill.ników
7l0Stał wYkoinany u nas w zaza plotem chłopak. P-0dszedl <lo płotu i przywyookoprężnyC!h, jak również
kładzie. CzęśCI[ w metalu roW
łoży! oko do szpary między sztachetami. Poz.oLublin.
granatnika, rakdetruicy, n.adlwostc.l tak na dlu$o·
Zwró?l~ na to y.rres.zci~
zia samochodu terenowego,
- Czy to SILlnik1J. udane?
uwagę jego matka rozmawiaJąca z sąsiadkami.
silruika parowego,· ozy hamul- To się. dio;pliero okaże na
Przyniosly dziś ciekawe plotki, ale i ta nieruców wodnych. Większość prac
hamowni. P.rned tvm ndo na
ch(}ma pozycja syna była ciekawa; - On, taki
to jednak siln.ikd. ~IPal.inOwe. VI
ten remat nie moina powiewisus, co to ani cihwili nie móg! spokojnie u1957 rokiu 2JO\Sltał wydany pod- d2li.eć.
s'.edzieć, tak znieruchomial? Ejże?
ręc2'1lljk
„S:iJniikd.
spalinowe
Wychodząo z gabinetu sły
Pc.Jożyla palec :na ustach dając znak sąsiad
stale".
szę w są.sliied111im
pomtl.eszczekom, aby byly cicho i podeszła do płotu. Chło
Profe51<J<l' Jan Werner je.st n>iu rów111e tętno si:Jn:ika, To
pak tak byl zajęty obserwacją, że nie dosły
prorektorem P. L. do spraw c1oaiera się Hanomag, W naj-,
szał chrzęstu Ż\viru pod jej stopa.mi. Spojrzała
nauczanda. Stąd moje następ bliższym czasie 7JOSta;ną p!l'Zeprzez .szparę i <podskoczyła jak ukl.uta.
ne pytanie:
wowadmne bada.ruia tego siil.- A chołero, tml siobie znalaz.l dziwow:isko!
- Jakiego 7ldania jest pan 1ruika.
W!iik.
Do domu! - wrzasnęła chwytając syna za uprofe= o obean.yah studencho. Potem wskoczyla n.a ławkę stojącą przy
tacll?
plocie i wspiąwszy t\'ię na rpaloe
dźwi,gnęla
- Odinoszę
wrażenie,
ze
twarz ponad. sztachety; - Ach, ty.„ tuś przyuczą się lepiej niż
ki!lka. lat
szla Gyna ml psuć niepO'boż:nym widokiem! Tu temu, w związku z tym są
St.udent III roku WY'llzlału
s:ę lizać przy.szłaiś!
mruie.i.sze kłopoty.
F'iloo:o.ficzllil}-Hist<J<rY~ego UL,
Sąsiadki oazarowane jej soczystym wrzaskiem
- A co obecnie dzieje się w
z powodu choroby, nie mógł
biegiem rzuciły się do płotu.. - Co tam? Co
zakład:zlie?
w oa,nacz,onym termil'.Lie p,rzytam? - wolały.
- Pirowadzimy cztery prace
być na egzamin z historii fi- Puszczać się tu przyszła! :Patrzę, a oni się
badawc.re kandydackie na<l
lozBfii, który mia.I skład~ć u
liżą. A mój Stasiek patrzy i widzi! Dziecko to
silnikami wvsokoprężnym;i. Je
pr<>f. dr Jana Legowicza.
jesz~ze, a już mu oczy n.a wierz;ch wyw1y„.
O.na z nioh Z.O.Stala ruedawr.o
Koledzy sbudencl 'ZWl'ÓSąs'adkl przywarly oczyma do szpar między
Uikończ-cma przez pana Niewia- I
cil.i się z 11•rośbą dl> P•r<>f. dr
sztachetami.
rowsdtiiego.
J Legowicza o pr:zefożenie egza.Zbi&'lliiew Sieml~
miuu na dzień na.stępny. Na
. """ .Pan pro!eoor mówiil cos

• *

tSITOT~A

rozdrożu

dziewczętami

dochodzić

*

Oburzano się strasznie i
kpiono co niemiara z zarządze
nia rektora UL o Dozxlizieleniu
żeńskiej
części X D. S.
od.
męskiej. Chci.atbym ty&k.o poinfocmować zainteresowanych,
że na Zacihoozie,
111.awet we
Francji, i.stnieje ścisły zakaz
odWiedzan:ia studentek pr1.ez
studientów i od'wrotn.ie, w pokojach mieszkalnych domów
akademickich. Nie może chyba n.ifot powiedzieć, ż.e ZacJ1ód
jest pod tym w21glę<lem zacofany. Pomyśleć tylko; Paryż.„
Sprawa wygląda. tak,
że
dom akademicki nie jest miej
·iscem schadzek, żeby nie nazwać d<osad.trtiej. W zwią.zku z
tym zakaz-cm, na Zachodzie
d&tnieje jednak cały sz.ereg
miej:sc, w którycih mlodzici
może się ~otykać. A u in.ais?
lleż się to muszą .studenci na
prooić o Dom Kultury. I jeszcze jednio. Co u li.aha ma r0obić młodzież akademic!ka jeśli bilet do
teatru kosztuje
drogo, tańczyć można na kosztownym dansingu, a .z pokoj ów „akademika" wieje nuda? Przecież nie samym chlebem.„ wiedzy. Młodzież akademicka chodzi do kina, wałę.sa się po „oo-ptaku", wysiaduje po kawlamiach i ma
W.9zysit'kiego dość.„
Urządza się kosztowne wnę
trza, zakłada s:ię kosZJtowne
n.eony, orog~ni=je się wyistawne imprezy, ale nńkt dotąd
nie pomyślal o najtańszej roz
rywoe dla mlodzieży. We Fran
oji, w maleńkich salkach, przy
dźwiękach magnełlo.fonu i butelce ooku owooowego można
się za parę groszy natańc.zyć
„po pachy"_ Wydaje się, że
przy naszej Piotrkowslkiej dałoby się z.liikwi.dować niejeden
niepotrzebny skle,p, a :rorganizować mile lokale do tańca.

::rElVNtE

f.ę propozycję
profesor sr.,
jednak nie z&°'O'dzlł, uwaiają-0,
że
przedwczesne opusz;czenf•
łóżka m0<głoby t:'f}g'l>J\5Zyć stan
chorego 1Studenta.
Prof.
dr
I.egowi ez uda:t się da izola.t,..
kl przy ul. Bys!rzyckiej, gdzie
przeeg"LaJni nował chorego stu•
denta.
Eirzatnin wypaAl.t ~
my~lnie.

I

Już jutro

Uwaga, Czytelnicy „Magazynu Polskiego"
Ukazał się

,

•
mo.zesz
wygrac

~RlENOŚNIKI
·
~transportny) taśmowe. e!ektryczne
Ub sp:linowe 10,15 i 25 m.

WYWROTKI

D,l5 m3 i 1 m3 na tor 800 mm

ROZJAZDY
0

progi żelazne oraz rozp.
6h0rotnice,
O mm .
dostarcza

CENTRALA TECHNICZNA
Wrocławskie

BIURO SPRZEDAŻY

Wrocław, ut Kazimierza Wielkiego 31

l
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P~OWNICY POSZUKIWAHI m
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IN'żl'NIER.óW

i techników kc.nstl'Ulktorów
elektryc·i;nych oraz ślusarzy z dłu
cz e nią Df!aktyJq przyjmą Zakłady Wytwórdz? A~ratów Niskiego Napięcia A-11 w Ło.
dz:' ł~~ Gda.ńska 138. Zgłoszenia przyjmuje
~dr.
935-K

=~la~atów

;~Żl'N'IER.A

lub technika

budowlanego do

~d.zenia zakresu inwestycji i remontów

0

W

o:

lale gł. mechanika posziuku.ią od 15 lu~958 roku Łódzkie Zakłady Przemysłu
St ~zowego im. M. Forna.Is~ej w _Łodzi, ul.
.er~nga 26. Podania z odpisem sw1adectw
~ie dzial personalny od godz. 8 do 16.
8
AMonzrnLNEGO starszego ins~-ektora in~~styc.ii oraz 4 mistrzów n.a zespoły zgrzep airS!kie zaitrudni natychmiiast Państwowe
lerz~dsiębiorstwo w Łodzi. Wymagana kilkuktn1a praktyka n.a proponowanych stanowi~ <ich. <?fertv pod n: „981" O<kladać w Biurze
irłos?.en Przy ul. P1otrk<>wskie.i 96.
981-K
7

te

TKACZY Wykwalifi1kowanych na kroS<na kor
t?we, uczniów na tkalnię, skręcarki wykwalifJ.J ;wane, uczennice na skręcalnię, śrubow
ll~ków i Przykręcaczy, uczennice na •l'.>rzędzal
nię. rewidentów. pracownika do służhv c1o?.o~wan ia zatrudnfa
natvchmi.a,s t ZPW im.
Jl· ~arlickiego w Łodzi. Zgłos~1enia osobi.ste
rzy1muje dział ~rndr w Ł'.ldzi. ul. Ż·erom~1ld·e
108 w godz. od 8 d0 16. Zaznacza sie. że
zatrudnia pracowniików spoza te~enn
ł.a.kdladv
•O 7.' 1
;--...!_ eC?. bPz 7~kw11terow.a1nia
974-K

;0

:~l:lSARZY

wy:kwalifikowan~ch

zatrudni

d' 0.dzka Fabryka Wyrobów Gumowych w Ło

d~~: ,uI. Wólczańska 223. Zgłoszenia prz:vimuie
_::: . kadr.

1014-K

R Z E T A R G

p
.......

Łódzkie Za.kłady Chemiczne Przemyslu

Terenoweao
"
W Łodzi, Al. l Maja Ił
OGŁASZAJĄ PRZETARG
na ustawienie dwóch 2'biarników z pomipą ol'az ro.zmontowanfo dwc'>C'h kodów p.arowvch.
S
• zcze)l'ól:owveh wiadomości udzieli główny
l11echani.ik tel. 297-83.
~o przetairgu mogą p.rzys:tąpić in-stytucje
ranstwowe, l'·oółdzielcze ora1. przedsięb'orstwa
nl. rywatne. Oferty naleiy składać do dni.a 28
Utego
br.
w
zalaJrnw.anych !kopert.ach.
Otwarc;e ofert nastąpi w dniu 1 ma.rea 1958
rok
i
u. Zastrzega się prawo wyboru oferenta
1 również
a'·r
cdstąiplen.ie cd przetargu be?'. 'O">1nia Przyczyn
Mrn_r<:

..

OGŁOSZENIA DROBNE
OC
--------------------111
-łW..

·- KUPNO- JI
C
,

SAMOCHÓD „If.a F 8"

AJ>l'Zi'i'd.am. 'f.e.Iefo~
,Mo.~kwicz'
mało użvwanv so:-zied.am

SAMOOHOD

_

lltrn..... , , - - - - - - - • I Łódź. ul. Gdańts.ka 24.1
ki «DU stare i z,egar- iraraż
2900
n 1 :1r~e u.sztkcdwn•e. SAJ{l":()FON
Alt" noJ)' e. ~ ...n1ek?mP.letn~ ku- ~Y s~r.z,ed.am . Pioitrkow-

li4'n6 ~-ens.ka 93a-1~ (Ju
~-}--C)
2k2112
wą
ZEPĘ motoc:v o
" lllPOrtową kupi:e.
'-'ZWonić t-'
262 _gs l(·C>~1 11 '1 9_ 1'""'s
· •
...,
·-~
"'' 08
.l{OCJ:Oi,
. du
:ży ku.P<ie P;ro:" ~ei
L6-:ii
i rv ow.s 4
'1'~1. 271~74 10 LuteJ?2.sa5
l>lANINo W'"•~'···· kla
-'ly '- 1 ,
·"'~ '"1'-l
ł-O~n,e. Telefon 229-33
„ ... ,n,.,,o WKĘ,'
„Ził" lub
'· • ku
'I1e
u·e . · .!. 34.5-ll

ska 168 . Cvmerman
SAMOCHóD--osobowv
„Op.el-Kao'9t" z t"lik.9 t>·
d o oorz,er:.qrua.
.• ·
m1erzem
QłYr:~taliir..~~-"'°-MODNE botki „Bardotki" na wcz.asv - ni.<>kie.
białe. kolorowe. W 1"<'kowski~go 44
~30
MOTOCYKL „WFM" w'l
~n1'1YWV (dotartv\ S"Jll'~e-"•rn. Wiadomość te1•fo'!l
272-""
3()35
""
PIANINO krz:vżowe .<'!f'.~,., b. <l·obrv sprz.ed?.m.
7,ódź.
Buc:zkta - blok
1-5. m. 33 (lid J?odz. )6
SĄ~
IPTĄNINO ki:zvż.i-•w;e n.a
'll>r~~HóD „De Soto" r-lvciie miPtaJn.w ei s1>r21e-.._m, Telefon 203·10 dam, TeJ., 367-48

.
SPRZEaAZ

_.J

I

miesięcznika.

Numer drugi MAGAZYNU POLSKIEGO, iktóry już się uik:a.zał w

dzisiaj kupując szczęśliwy los
KRAJOWEJ LOTERII PIElll;ŻREJ

-

nr 2 tego

I

PJA'('lj"JNO „Seile·r " (nie
se·r yjny) sprzedam. Rewolucji 1905 r. 15. m. 7
~<:.ucz.Vliska
W64_g
ADAPTER cz.esiki „Suorahon" sprzedam. W'ia
domość tel.
321-62 do
godz. 15
2655 g
TALKU chińs:kiego wfokszą
partie 15,prZRdam.
Oferty Biuro Ogłi00zeń.
Piotrkowska 96 p.c-d „2540"
2540 g
MOTOCYKL nowy -:.Jawa" 250 rorzedam. Oe:ro
dowa 28a <boi\Sko) tzodzina od 17
2648
SAM0CH0D
osobo'WY
6-cylindirowy w dobrym
stanie spnedam. Frykowski. Lódź. 10 Lutego
nr 4. tel. 271-74
WULKANIZACJA komp!etne urząd1t-enia dla
clet.Ek i O!l-O'n ('kocioł z
książka) .sprzedam. Bytom. Ole.iniozaka 5. Wulkaniz.acja
868 k
SAMOCHODOWE mowości tec.'mii<:zne: elektr<>ma.i;n.etycznie
mie:acz,e
6--12 V.
10-70 wolt .
lampki mi,gaczy owa4ie
i okrągłe.
zamki do
„WFM" oraz wtrr'vsikar,'.d
d\i) pofa;tyrenu 20 gramów - do\Slf:ia.rcza wytwómtia
„Elektronika"
Kraków. W.esterpiLaitte 18
-

SAMOCHÓD - OS•C>OOWY
„Mercedes V 170" stan

dobry. nowe l(Umv ®rze
dam. Owrków. Dzierżyń
sk!ego 42. tel. 161
„OVERLOOK" trz:vnitkowv „Sim;.er" sorz'2dam
UL Kiliński-ego 146. R.ud
nicki
2.743

sprzedaży, otwieira felieton poLityczny Kazimierza Koźniewsikiego.
Odtąd co miesią.c w rubryce pt. „W peryskopie miesiąca" zabierze

Dnia 14 lutegn 1958 roku Zma.rl

Julian Altman

gia;; jeden :z;e wanych publicystów polskich, .komunista, katolik c.zy

Pogrreb

liberał. W numerre drugim czytelnik znajdzie uroczy felieton Cata
z Paryża, opowjadanie p!s.airiki emi19racyjnej Marii Danielewiazowej,
artykuł pol1:ikiego socjolo.ga z AustraJii, Jerze go Zubrzyckiego o
„Drugim pokoleniu emi.grantów" i fragment z książ,ki Wilktora Gro-

LOKALE
P0Ii0J, kuchnia z gara
zem z zapliecz,em 25 m,
śródmieście zamienie na
mieszk.."lnie pa;;ik!ep.owe.
Oferty pisemn.'! „2550"
Biuro Og!-01Sz.eń. P'otrkowtSka 96
2550 g
2 POK:OJE. '.lmc-h:nia. wy
g,o.cty w śródmieifoi u zamienie na trzy, ~ry z
kuohnią, wv1HxiY. Dzwo
nić tel. 332-63
2566
MLOIDA-:-pracuia.ca i S°tii
dlu.iąca P-0$Zulruie ooko.i.u z niekrepującym wei
sciem lub sublokatorskie
go przy łrultur.alnei roO.Zinie. Oferty pi.s emne
.2656" Bi.u ro Oglos;;e11.
?iotrkow~ 96
- - ---SKLEIPU cześć O•d:stapie
- zegall'ffiiiStrz.owi. Ofer
ty piis.emne „2815" Bi1uro
Ogł-0.sreń,
Piotl"kOWl>ka
nr 96
2615
DWA duże pokoielmoonia,
wve:-0•dY. oen.trt:am
zamienię na takie sallho
m~esZlkanie.
Oferty oisem:ne „2763" Biuro 02lo
szei'1. Pio.trkowiska 96

WIĘC

dnia 18 lute-

wiaclamiaJą

sza pt. „P.rzygoda dyplomatyczna". Stefan Kisielewski staje w obronie socrealizmu i ba.rdzo polec-amy lekturę jego artytlrnłu, bo dużo
tam słusznych myśli, choć niekoniecznie wszyscy muszą się zachwyciać so·creali.zmem. Poza tym numer jest wypełniony rozmait:·m materiałem ilustracyjnym,
jest tu nawet „Satyra w krótkich
ma,Hec.-zkach" - dla panów i „Ankieta dla żon", któ.r a zainteresuje
panie.
8 złotych, które kosztuje MAGAZYN POLSKI, w magiczny s.posób przeniosą Cię, Czytelniiku, w roizma.He strony świa'ta i w najróżniej,sze 2la.g2 c-nj.enia.

IIIE ZWLEKAJ

się

odbędzie

go br. o godz. 16 na Cmenta.rzu Komur.nlnym na Do~ach, o lc7;ym za-

ŻONA,

I

CÓRKA

długich

Po

--

ciężkich

i

zmarł
opa.trwny św.
przeżywszy lat 70 nasz
mąż, ojciec i dziadziuś

Z KUPNEM!

•

c!erpieniach
s.akJ.·;omentami,
najukochańszy

S. t P.

Jaranowskń

Leon

PRZETARG

I

RODZINA.

Pogrub odbędzie się dnia 18 lutego
1958 roku o gcdz. 15 z domu żałoby przy
ul. Prądzyńskiego nr 57 w Rudzie na
cmentarz katolicki św. Franciszka. na
Chojnach przy ul. Rzgowskiej - o
czym powiadamia p()zasta.jąca. w nieutulonym żalu
RODZINA.

Zakłady

Naprawy Sprzętu Drogowego
w Pabianicach, ul. Lutomierska 19d.
°'"'ła.::zaia w dniu 3 marca 1958 ;roku
PRZETARG OGRANICZONY III
na wyeliminowane samoc'hc<ly cieżarowe:
1) samochód ciężarowy marki „G.M.C." typ
CCKW-.353 ładowność 4 tony, cena wywcfawcza 8.750 zł,
2) samochćd ciężarowy marki „Hanoma.g" z
silnikiem (Diesla.) typ SS-100 ładowność
2,5 tony, cena wywoławcza 8.750 zł.
Do .przetargu mogą stawać przedsiębioll"
stwa państwowe. spółdzi elnie, oTg.a.niz.acje
społeczne i przedsiębiorstwa prywatne zgodnie z zarządz·en i em w Monito.1-ze Pols1k.im z
dnia 21. VII. 1957 ro·ku, § 7, rpo uiprz,ednim zło
żeniu oferty i wadhim 10 proc. ceny wywoławczej w ikasie z:ak:ł.a·dowej lub na ikcnto NBP
O/Pabiank.e nr 911-6-176.
Wyżei wymienione pojazdy s.ą do ogląda
nia w dziale transipodowym h1t·eiszel:lo Zakła
du i::ocząws:zy od dnia 17 lutego 1958 irok~1 od
godziny 8 do 12.
1005-K

„ ............

I

lllllllllllE. . .mzmEllll~AA=&lllllllll•m•

I

zmarł

W dniu 16 lutego 1958 roku
po
i
ciężkłeh cierpienia.eh nasz
kocha.ny mąż, ojciec 4ł dziadzi~

długich

S. t P.

Władysław

Jaworski

Wyp.rowadzenie zwłok o!lbędzie się
dnia 19 luteg!> br. o godz. f!5 z kaplicy
na Starym Cmentarzu reymslm-kawlickim - "' r„,,..... :>:.awiadamia. pagrązona

w

g!ębokfm żalu

I

RODZINA.

PRZETARG

GREPLARKE dlO ,,„ełQY POI\:OJ zamienię na po
tanio 1~1Drz€<lam . Wiśni.ew kój ,z '.lmchnia. Szara 16.

Zakłady Pr'z emyslu Bawe.łnianego
PODZIĘKOWANIE
m. 6
2754 g
im. CZESŁAWA SZYMA:ŃSKIEGO
POKOJ z kuchnią P·O re
w Łodzi. ul. Rzgowska 26-28, t~l. 218·42.
Personelowi Szpitala im. dr Sterlinga.,
monde. w Loidzi zamie
OGŁASZAJĄ PRZETARG
n.ie na POid0tbne w Lubli
tym, którzy okazali dużo serca i troski
na
wyikonianie
posadzki
l~sylolitowe.i
dwuwar·
~orzed.am.
Wia<l<>mo·ść nie. Lódź . Sienkiewicza
w czasie długotrwałej choroby naszej
Czeisto~howa ul. Tarfa.- 67-64, Walak
268?. g stwowej w budynku ttkaln i (przewlekalnia) o
ukochanej siostry i szwagierki
kowa 24. tel. 47-93 936 DWA poiedyJ'ioz,e małe powierzchni 425 m2. W·szelikich informacji uTOKARNIE 1.5 na Pile wlroi·e,
prz;e<lDokój na dziela dział główrnego mechan'1k.a zalkładu.
S. t P.
moohan;c21t1'1. s:zwieis apa Al. Kościuszki zamienic
Dyrekcja z.ais trzega sobie prawo wyboru ofe.
r:it. wiel't.a!'ke SPI"Zi?ihm. na duży ookól z kuchrenta
bez
podania
bliższy
C'h
przyczyn.
Otw.
a
rOferty oil'emn,p ..?.731" nią I.ub dwa z WVl!Ock'\Biurn O,,.losze-ń. Piotr- mi. Warunki d<> omówie cie ofert nastąpi w 7 dniu po ogłoszeniu n.rzeko,..,,<>1rn 96
ta.rgu.
nia. Ofertv oisemne 1008-K
RftF.ll·l<:NS or;r;ech. sza- .2680" Biuro Odo.s7.efi.
a w szczególności dr Kowa.l!Jkiemu, dr
ft>. lóżka. S>erw>1ntkP. to- PiotvkowiS1
ka._9;:.;6=----Edelmanowi, dr Kuleszy i d r Krykowa!et.k e
trzv„kr7.V>dlow11 FILMOWIEC
samot.ny
skiemu za trud i poświęcenie składają
,<:n!'2!f'•dam. Kńli:ńsk~ie·g" 4q 'P(ll5Zukuie oolmi'll sublonajserdeczniejsze podziękowanie
«'ld:i<l mehłi
2718 katorsikiel!o przy kaltu~AMOcHOn „Opel K.a- raln-ei rodzinie.
Rejon Przemysłu Leśne~o w Łodzi,
Oferty
SIOSTRA z MĘŻEM i CÓRECZKĄ.
diet". statn d0<brv. oze>\rJi pisemne „ 2674" Biuro
ul Zachodnia. 1115
Pioiriko,vska
zar>.".<;O\VP sorZ!f'<l.am. Uli 0 .gloozeń,
OGŁASZA
PRZETARG
2674 g
<"a Pmm fa rn.? 19 od go- nr 96
<l121inv 17 do 18
DWA wkoje z kuohnia na roboty re·montowo -budowlaine hali tra"1.-\J\IU)CH(fo
„Citrwn. zamienie na oddzielne ików w Tartak.u P .L. R OZJpI"Z:a !kolo Piotrkowa
BL-J1" ®r:>,,,dam. Lfl<-7~ pokój z kud111ia i PC>- Tryb.
Wyrazy szczerego
lcol.
na 4!5 m. lO
2702 kój, Z~łaszać si\! Wi ęcDo przeta,rgu mogą pnzys•tą,pić przedsiębior
kol.
Henryce KULI i Zdzisł awowi
MOTOCYKJ, „WF'M" no kow.sk iego 52. m. 10 go- stwa państwowe, sipó1d zielcze i pTywat.ne.
3379 Et.
wv ,sor21°<I<>.m. Zg-ie~">. ul . dzina 18-20
Roboty powinny być kontynuowane bez
RZĄDKOWSKIEMU z powodu 7.gonu
I M~ifl ')!\ T!:trt~{'V f:'<JłAl{ MAaE~STWO oos.zuku wstrzymania produkcji i :zia1lrnńczone do dnia
SAMOCHOn „Pobieda" ie Po'k·oiu sublok.atorskie 30 czerwca br.
z ra<l"•em .•~t'łn d•obrv - go na cztery miesiiące. Ofertv należy składać pod wyżej wymien.i o<1orz;2doni. '~ranszawa +<>- Ofert y pjs1emne „2705"
Og!oszień
Pio'r- nvm adresem w ciągu 7 dni od dnia ukazani.a
96
2705 się ogłoszenia.
12{) b.aisów. 16 SAMOTNY lat 30 P-OISZU
Ilnformacji u dz i.el.i Dv,iał Mecha niiicZ'.)1.()-Inskłada.ią
oom~iesziczeinda subre~J-'.~
t~~,'f
mw'
a
nki,s·t·a~·
.
;
;,'en1;:
~~:~o
rskiego, Oferty 'Pi westycyiny Reionu P.L . w Łodzi, ul. Zacho~ °"""
"' ·v oomne „27-07" Biuro Og!o dnia 105. tel. 291-60 w ewn. 52, w godzinach
wym s:pr"lod.om. Piotr- o;z,eń
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA
od B do 15.
kows'lt:a 174-fl tx"tir~.z- ~='-'BiotrilHYW&ka 96
i WSPÓŁPRACOWNICY
na ofieyna III ,Dietro
POKOJ 2!5 m kw. sloRejon P .L. za.str~eg,a s·obie prawo wvboni
DZWTG-o·o;;:1n-01~ren;ia Meozmy z bailronem. ku- ~ f' '"f'11ta beż _poda·n ia 'Przyczyn.
,MIEJSKICH ŁĄ.ŻNI" w ŁODZI.
1021-K
.<:.amochridów 5-tooovvv. ~~~ pr-22grodzona na
.--.........................._..
m kw. i kuhv<lmulicz:nv i k-0m,.,.-. hentkk 11.5
Dr NITECKI specialista
e oko.to 6 m kw.
.">Or <'Io ,90-rze<l.o,., i". Of.er c
skórne.
wenervcme. mo
ty P'~i"'mti=.? „ 2Q?O" Biu- III Pi ę~ro przy Nawrot'
czoolciowe 16--18. Naro O<Tlooz.eń Piotrkr·m- - zamien1ie na mnLe.iwrot 32
291 g
ska 96
2.820 s:trg<>kój z kuchnią. I
Dnia 14 lutego 1958 roku Zmarł po
PIĘC-TR-ÓJJm: - cŻvndzielnica oboMoTO.C YKL „BMW"-5:f'lil fetna. - Oferty
długich i ciężkich cierpieniach opatrzoP!iiremll'l!~ I\:URSY kreśleń teclmicz ne cala dobe. Tel. 333-33
z kooz.em sprzed.am. Ul. „2700' ' Biuro Otzlosiień. nych maszvnowych i bu- Wizytv domow.,. l~k;irzv
ny św. sakramentami, przeżywszy lat
ki~. Brzó.s.lm 9 m. 4
Biotrtkov.~ka 96
27-09 dowJ.anych prowadzi i za .sioecialistów
2595 I(
29 nasz jedyny lmchany mąż i syn
MA·.;ZYNE ~Si;n,P"er" be TRZY Poikoie z kuchnia pisy przyjmuie Ośro·d·~k Dr-·.Tadwi~a ANFORObenkowa z motor'kiem z WYf!!otlami zamienie na Sz:kolel1lia 7,.DR Łódź. K1- WICZ .skórne. wenervc.z
S. t P.
n.a haft i szvicie \Olprz,e- dwa
z kuchnia z hń1•n,ie~o 109
ne. kobieoe. 15.:10-19.
d.:im. Oee:laiflJł 8 Re.r'l'>'h WYl(<Jdpoiko.ie
KURSY
kroi
u
i
szyd
a
am:i i 1 P·okói odul. Próchnika 8 2359 a
(Balu.tv>
2ąą~ dziielin1ie. Wiadomość ul. p<rowadzą i zapisy i:>rzvi
ZDJECIA rente:enowski~
FUTRO plitiJmowce dU!ż:v P:róe'h:mika 44 m, 13 pra- muia Oćirc1 d1,1i S:rikol•eni.a zebów
wykonuje ooecial
Pogrzeb odbędzie się w dniu 18 lutero=iar.
neJ.ervnP. :re wa ofiic'lfna
2712 ZDR Lódź. uJ. Andir21eh nie renti<en denl;vi<;1:vez·
go 1958 roku o godz. 15 z domu żałoby
Strm:r.a
4.
Rzerow.sika
1
24.
snP brn~' llO H•.<i i kupon SAMOTNY, kulturalny. Piot!'OCO'Wlska 69
nv Piotrkowska 121
__!Q!l2_k
przy ul. Kilińskiego 144 na cmentarz
kuie pom•i1e1SZJCzenb
e:abaJ'li!y;ny Dzwonić
okazyiii•'e f,0-1
- . po..~zu
·""'"""''I.am.
na Zarzewie - o c.zym zawiadamia.ją,
sublo!katoralt.fe~g-0. Dz.wo EMERYTOWANA me:r
307-28
2783 nić t el. 203-45 SY!kursk', udzieli lekcii i. fran (!Upozostali w głębokim żalu
MASz°YNĘ damL!'il1:ą ga- DWA pokoie.
kuchnia .01k'e.ą;o i ro~yiskJioe,go. 1" <>I
ŻONA, RODZICE i RODZINA.
2694
h 1 n·~tową „ S'lni'Z.er". ku- wygoić! v (ł>ez łazioerlli!i). Jefon 203-95
chnoe WE'<rlowo-.c•a?JOW"- śródimr·eście zarruienie na
I
!PIES
duży Gaciaty) przv
ocaz radio
„I«>korld" pokój kuchnię. wygody
b!ą1rnł sie. Wiadomość
,-nr11~dam. Przedizaln;""' lub domek z ogrodem.
J erzy F'iro.s, Sieradz u.J.
5B-7
2789 Oferty p!„iemn.e „?t688"
'.Polna 5
2990 ROBOTNIKA poowórro UWAGA! 301-23 to telewel!'o uitrud11l!ie od zaraz fon Pol(otowia Radiowe
MASZYNE d'ló€'l'''a'l'IS>ka Biuro Ol?IOL'>Zień. P:otrLódź. Wólcz.ańslka Hl8
go „Promień" . które na
.sanecT.kOWR 8-00 cm k-0w.9k:a 96
2688 Dr REI CHER s:pecjaliPOMOC domowa
PO- P!'awi. u clieb}e radiooclsor?.adam. Zakatru1 nr ?,!i PA:NS-TWO'WY
Teatr sta - wenervc::zme. s.kór
Ul. Strz1elczvka b..:_~rn.!.k:~ew1_:ro_r_ __
m. 8
2793 Ziemi Lód2Jk.iiei p.oszuku- ne. płciowe (zaburzenia) _ _ _ _ _ _ _ __, 4rwbna.
34 m. 17 róg Kd·ltiń1S1kie,tzo PARYŻANKA - artys• „...-MOCB'"'D
Fhrd -"",''" 1'e .:;;~,.
.~o mrieisz.czeń subloka- 8-9. 16-19, Piotrkowv
„ "
styczna cerownia narora
1794 ~ KRAWOOWA i 'POl!llOC
f·"l" «roortowv. stan har Ptorrz""'"'eb"eh d~a alktorów. &ka 14
dzo <lobrv or.az sik11~.„„
yw~ia~ych
Dr WOYNO soooialis.ta domowa na t>rzvchoidnie
na·z· 11 E~ w:ia garderobę bez śLawło..o,ki „Lambretta 15()" cześć m1ies1aca wiek.sza
w tero- skórne. wenervczne. za- POtrziebna. Obr. StalinI!_
du. Wieckowskiego 6-5
h.brycmi~ J'l>OWv. ISIP„.,,q nie. Oferty Pi<1emne Blu burzenia Pkiowe.
tel. 251-78
No- g-radu 23 m. 2
".larn t'lilni'e. •7.-iurr-r.ca Wo ro Ol!!oo.zień Pjotrlkow\9ka wotk:i
MAsZYNISTKA z.ie zna
WSPÓLNIKA do betola Kr•tH~7A 6 m. 3
96 po.a nor 2757 111.1 b telefo 17-19 7. front. 11-13. jomośe'ja
iezvków ob- SKORY futrzane garbu· niarnri ze 21na iomościa
2556 I?
ROLWAGE. u.are kon1i. niczn~e nr 313-46. Spra- DZW01'1 PIIW RAZY cych ooszulruiie Pracv. le. farbuie. strzYt?e. u- wyrobu 'POmn1'1ków przy j
wa P'ilna
2757
.
t
G
IU<SI, L o'dź u l . s.?Jachetniam
oolY-· dmę. UrO'
zad'~einia 'Poo"aEl
b
motocvkl l"OWV „Jawa" P"'KÓ
PIĘĆ (tel. 555-55) Prv·
ż :e a
.
bk'z .,.,
·
8a m.
6
s~em w szy . 1:n ,„rym
am.
.er t y P'ts.emne
n."- 1;7iesn'ł1Sitikach. o"'·o ny "oo"' "milJ, kuchniia Z WY- watna Pomoc Lekarzy -Zgierska
·
-··
-me.
Garbarmom.
ktore
„2977"
Biuro
Otzlos.zeń.
zamiieruie na orzyśle Ci natychmiae.t
R7ilX15 ?. ,o,:i;f, 5'0'l'"•e•il"'ll. " ~
'i:'elef()n 502-42. ul. M,,.. .siki€'!> z miies.2Jkaniilem ~ odP-Owiedniego GPeC1ali· POMOC domowa do~ho nie maia masizvn wv- P :otl'kow8ka S6
clząca ootrwbna .od za- kończaln:iczvoh
uszla- ZESPOL Tłumacz:v Przv
kra 4
?.34.1 Podrz,eczna 27-21
ste. Czvnn;i cał11 dobf>
WvrwóF.NIA shat•o·'< - DWA mi•eszikania po ie- Dr MARKIEWICZ ffl)e- raz. Zgl<J'~z:em.a Wier~bo- l'hetn:iam z duża zniżka. sięgłycll Lódź. Piotrwa
3
rog
Pol•nocne1
,
Przesyłki
orzvimuie
i kowska 49. tel. 305-C2.
1,ódf.. Makmolska 10 (Ju dvncz•e zamie•nie na oo- ciallsta chorób
skórlianów) i:>olec.o o,-i,a1k" o- kó.i d•użv z k:u.clrn1a lub nvch. wenervcznuch. m<l front II p. C7..ai1m,Y!'.ska. WYSYlRm ooczta. Zv'i!- Tłumaczenia uwierzytelgrodz.en.im.vie, hodowh,.,,<> dwa ipoko.i e z kuohn;ą , czo·okiow"ch. Piot.rkow- POMOC doOl!T1owa p.o- frvd Kopaczewl'.ki. Slun n'anie dokumentów. orz;e
trzebn.a. Wi.a.rlomość u~ .
ul. Warnzawska 32 kładv techniczne . nauko
oraz .sibulokii
2778 Ul. lus• l3r;z.ÓISlkJi, ~ m. 4
&ka 109-i
2197 Gdańska 16-.S
2966 (woj, poz:n.Rń.•kie)
we. iezvków obcych

ski. 7.l!ierz. Bazv!ii.„k!'I
n.r 15
2865
PRASĘ talel"ZIOWa 40 t-on
oraz
kase
uanoerna
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wCT.Oraj w
lód.z.kiej hali mecz hokejowy o
miEl(izy
ligi
mistrzostwo II
LKS a Sto=ią z Gdańska nie
odbył się ze W:llględu na nieprzybycie gości,.
się

•
I

odbyć

przepis.owo przewidzianym
od.gwizdali
sędziowie
wal.kower 5:0 n.a korzyść LKS.
W

cza.me

Na&zym z.daniem należy zwró
cić uwagę kierownictwu Stoczni, by w przyszłości przy tego
rodzaju rezygnacji z rozegrania
zawodów poc:zuwalo się do poo
wiadomienia przeciwników
swej decyzji. Unikniemy wów.
czas niepotrzebnych a przyChodzi
niespodzia111ek.
krych
przede wszystkim o publicznooć,
która stawifa się na zawody.
Wiemy, że Stocznia stała na
dla
ale
pozycji,
straconej
utrzymania dobrych stosunków
sportowych i dla własnej opinii
powinna zdobyć się na drobny
wydatek - ro=ow telefonicz
ną z LKS,

Przed bokserskimi
mistrzostwami

okręgu

Doniosła uchwała

IT

wymagac
walnego zgromadzenia PZPN

Bardzo trudno ocenić niedzielne walne zgromad-.ienie Polskiego Związku Pifki Noinej. Na o gól działacze są '.Zdania, że w
porównaniu z ubieglorocznym zebraniem, uezynfono znaczny
krok naprz()4. Mimo to, nie wS'Z ystkie uchwały onegdaj lJ'{)dję.
.
te świadczą o 1>oważnym, be-.i stronnym ust·05Unkowamu się
·
delegatów do całości omawiany eh zagadnień.
KARTA PRAW
1 OBOWIĄZKOW
Za=ijmy jednak od tych
spraw, któzych uchwalenie zapisać trzeba zgromadzeniu na
plus. Pierwsze i nlewątpliw:ie
najwazrueJsze zagadnienie to
g~"· d rk' f'nan
·
Ureo" U l owan:e
;,
~po a t
sow~j. W telegraficznym skrócie nowe uchwały w tej mapolegają na przyjędu
terii
tzw. karty praw i obowiązków
pilkarzy ligowych, czyli innymi słowy worowadzeniu tzw.
kontraktów. W myśl, publikowanych już w prasie, projektów zawodnik I Jtgi otrzymywać będz i e dotacje w wysoko.3ci ' od 600 do 1400 zf miesięcznie, n:e licząc premii p'.eniężnych m mecze zwycięskie lub
strony
Z drugiej
remisowe.
pod.pisujący kontr.akt z;obowiązuje się Clo wypelniania obowiązków nałożonych nai'l przez
k.lub oraz tra.cl prawo do
otrzym.ania zwrotu utraconych
zarobków w zakładzie pracy.

Inny ważny szczegół nowy·ch
milndyiwidualnych
to przejęcie przez
zarządzeń
strzostw bokserskich Lodzi zgło
siło sie 91 :r.awodników. Mistr;,o
stwa rozegrane zostaną 20, 21 i
22 bm. (czwartek, piątek, sobota) na ringu widzewskiej hali.
Zawodnicy zamiejscowi zakwaterowani zostaną w hotelu przy
W sali przy ul. Północnej 36
ul. żabiej 11 (tramwaje nr nr 8 urząd7.ona I.08tala skocznia lEkkoatletycz.na. O<lbyly l!'ię na n:iej
i 16).
pierwsze zawody. Zawodnicy na
W czwartek zawody rozpoczną sii uzyskali sziere.g dobrych wyników. Na uwagę zasługują: Sasię o godz 17, w piątek i sobote łaoińska ;>ikok wzwyż 140, Gizeo godz. 19.
lewski 6,53 a Bryl.~iki 6,5-0 w IS!ko
G.rosfekl w tycroe
ku w dal,
Mistrzowie. Lodzi wezmą 11- miał 3,60.
Społem zamierza w .s:ezonie ziozial w mistrzostwach Polski.
które, jak już pisaliśmy, odbęd<l mowym często oTganizować tego
imprezy z U(J.zialem
rodzaju
się w dniach 23. - 30. III. w Ln- w15zystkich
naszych czołowych
lek'lroatletów.
dzi.

Do

Gizelewski 6.53
w skoku w dal

Miss...

piżama

W jednym z eleganckich ]6kali londyńskich cdbyły
wybory „Miss piża.my". Z\vyciężczyni kcn.kursu noskładającej się tylko
najnowszy model piżamy,
z górnt-j częśri. natomias.t sp-O-dnie „świeciły nieobecnoś
cią". Fabrykanci piżam ostro za.protestowali '(}rzeciwko
tej imprezie, twierdząc, że .,rekla.mowanie jedn<>częśc:o
wych piżam zagraża produkcji tego rcdzaJu bielizny
nocnej".
się
siła.

Sputnik Gaillarda
Premier GaillaNl, 1>0kazując amba.sad1>r6'1"i radzieckiemu w Paryżu Winogradowowi f{)<t.ografię swego
Filipa pDwiedział: „Oto mój sputnik".

Gina... w parlamencie

odnośne Rady

Narodowe kontroll nad biletami na mecze,
PRZYKRY ZGRZYT

St.al (Gł<>wno)
5P0tkania. w
III lidze, d-0 niższej klasy spadają Czarni (Radomsko) i Włók
niarz (Zduńska Wola), a Wi:..
dzew, któremu nasi działacze
ja.k Slię oka-.ial<>,
wyriądzili,
prawdziwie . niedźwie.dzią przysługę, IJ>O'Z-OiStaje w A-klasie.
·
Sprawiedliwości st.al-O się zaPZ"N
~'
dość, a że poistan-OWienia
t · 1·....
w·:p.rawią w zakłopo :mie o....zki związek, to już sprawa i·ch
prestiżu. Pretensje może mieć
zarząd LOZPN tylko do siebie.
Z powstałych uchwal walnego zgromadzenia warto odnotoPTC

sezonie

Pojedynki Farkasa zRozpierskim
i Cojana z Debiszem

i

będą

rozgrywać

mamy uznania
Jeśli wiele
dla tych, niewą• tpliw:ie doniosłych uchwal PZPN, to wręcz wać, że:
G karencja dla piłkarzy I i
odmienną reakcJ·ę wywolać musi u każdego z obserwatorów II ligi została odwołana,

kontynuop()Stanowiono
•
21gromad2'en'.a przyjęcie wn'.osku
dyskwalifikacji wać dotychc:zarowy system rozanulowaniu
nałożonej w ub. roku na pilka- grywek wioo•enno-je.s:enny, zarza bytomskiej Pol<Ynii Tram?i- l miast proponowanego systemu
sza. Mimo prze<lst.awien'a przez Jes~enno-w_osennego,
będzie
OZPN
.• kielecki.
jednego z c?.ł·onków wG;D fa.1<tów obciążających w bezsporny m;.al oddz:elną III ligę, razem z
sposób bytoms:.l{icgo gracrn, zblo Radomiem,
o w klubowym Puch.arz:
kowana w'ęk.szość w .sJdadz'e:
Kraków, Opole, Wrocław, War- Emo_py Po1skę reprez~n~wac
przeforsowała będzie mistrz Polski, ieslt w
Kielce
sza'A\a.
w:?sen.nej rundzie „ I 11gl 1J.Pla:
wniOiSek Sląska.
D~o. ~tanowczo za dużo, cen- SiUJe s1 ę na pozyCJl rue ruzszeJ
nei<~ cza~.•u ,,_~~"'.'ę""ł~ zgroma· 00 trzeciej,
„u·-" ~ v
,
<,v
G 0 p~:uejściu z.<iwodnika z
dzenie tmrawi e innego p:Jkajednego okrę.gu do drugiego dektórego
Kempnego, o
rza 1oczyl.y z:.wzięty s:iór Leg'a z cyduje okręg macierzysty.
----·
Polonią (Bytom). Klub wojskowy nie chc:.ał bowiem udzielić Sp"'fłOWCY
u
Kemjllilemu zwolnien:a w związ
ku z jego przepro•wa<lzką do
I.I
•&~
•
Konflikt '!>'ftfrllt~
miast.a.
rodzinnego
~ ~g
roz;strzygnę!'0 znów gło.s-0wanie, ~IU!illlil!Jltlf
Bez reklamy :i szumnych zawyni.ki którego wyp.ad~y n? kDrzy.ść Polonii i Kem;mei;o. Slusz po.w:edzi odbyła s;ę wczoraj w
nie. acz..l;:>C',lwick nie byl to pro- p!fimej ·kaw:.arni. na Widzew'.e
blem g-0<lnv 1a!~ wielkiej uwa- skromna, ale bardzo m]a wierorganiz,o..
czornica ~po:-towa
gi zgromadzonych.
wana przez KS Un!a.
Prezes klubu, p. Glowa.:::ki. w
N A GRUNCIE
krótkim przemówieniu 5f'..harak.PRAWORZĄDNOSCI
dz:!alaln~iść
tervzowal
.
1· -Osi~"--..,,_.
·u
•J
A teraz sprawa nai bli.'LS'Za' n1'ęci·a
phszczego'lnych ~~1r.~J·1·,
~~.-"
!ódzk.ie.i o·p inii publie-z nej, ehoc
a następnie wręczy! wvróżniaJ
w gra.dar.ii wydarzeń nie najwazme.1sza. Clrnd.zi o epił-O·g jącym sJę zawod.nilwm upomin·
nief·0<rtunnycb uchwal walne- ki w postaci książek.
Unia pos'ada mily lo!~al. w
11:0 zebrania. LOZPN w kwestii
Zg<?dn~e ze stano- którym można przyjemnie &PGIII ligi.
wiskiem wyrafonym niedawn{) dzić czas przy filiżane~ kawy.
0<dw<>lanje grze w szachy i towarzyskiej
przez „Dziennik".
klubów PTC i Stali (Glown-0) rozmowie.
Lokal ten pow<.nien cieszyć
7.yskafo apr-0bat<> 1~dck.s7.!)ŚCi de.
tylko
nie
powodzeniem
lei:-atów. r<> znów 7..aiiczyć na- się
fofy 00 sukcesów warmawskjcJt wśród członków wspomnianego
klubu. ale i wśró<l ·"'Zers21eg<>
obrad.
me trz:>ba
PZPN stanąl na gruncie pra- ogółu sportowców.
że od śródmie.ś·::-ia
w<>na,dności. Uznał, iż wywal- zra:1:ać .siq,
czenie Pt"Zf"Z PTC i Sta.I awan- jest <lC>syć daleko. Komunikacja
su do wyższe.i kll\sy jest jedy- tramwajowa z Wid.7.-ewdn nie
nastręcza zbytnich trudności.
* :ro *
nym {)h-Owiązuje,cym kryterium.
KS Unia zaprasza czlonltów
Zarządzenie prze?. lódrr,lti a.kiyw
P~!kar.~k~ d-0dai~-0~rych eli~ina- klubu, wszystkich sportowców oCJ~ pom1?dzy p1ęcn>ma ~ruz~na- raz miłośników sportu na imo~·emi ocem?o zgromadzerue. Jako zę pod nazwą „Pożegnanie.. karZabawa odbędzie się
akt . nie..w>(}rtm.vy. ;i'ak więc w nawału"
uchwala dziś, 18 bm„ w kawiarni wł~s·1ej
glo.sm~a.ma
wymku
v.'.:1,lnego -.iebrama LO ZPN Z<11Sta \ obok pływaln~ wild.Zie\1\l\51k:i.ej w
la anulowana. W na.dchodzącym godz. od 18 do 24.

o

k"'.l:r111aW3'1

budzą naiwiększe zainteresowanie

!

(4.0)

Georges Blond

SPISfH

PRZECIW
HITLEROWI

MARIA
(pnelo:iyla z francuskiego
.
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vryczekującym

~

lub

wahającym

k:.orw:tą 0 nim niewiedzą. Głównymi k<l'llt'l?iratoraffil wojskowymi
dymisjonowany genoeral Ludwik
2lwiązanymi z 20 lipca byli:
Bec:k, f·el.drna.razalek von Witzleben. generałowie: vcn Hammer-

~_,,

___,,,________,_,___-...._,__

•

• •

-,„-...............................

Zatopek

rozstaje

z

•ll-tICRll"ll.-.f

11
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I
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Von Kluge nie byl jedynym

Pnebywaji-ca w (ISA Gina Loll~hrigida zwied<zila Capitol - s!e~ibę parlamentu amerykańskiego. Widzimy ją
z młotkiem speakera, wrccz<>nym jej 1>rzez Sama Rayburn'a, który był .i<'dnym z g1>ści na przyjęciu, wyd1ny'.11
p1..,n 11r:1czą aktorkę dla czl<>ników Kongresu pooebodzerua
·
wlcskiego.

wa.

p·ocz.~tko·/--w. R-0..... .,.;~r-"'. Kaczmarek,
; adan"Ch
za,n.n.w,
B·M
_..,.~ """
„
''
J
>'~ "
~~
. .. •
i· Piórkowski,
,~•cu, L:in.("t,, Ias~k
wo n:us'tr·zo·w.· D~b,
~ -~~
z~ zadowoleniem przyJ.ęJiiśm~
Negrea, Ciobotaru, drużyna bukare.sztefa:iklego Dynamo oka· wi~domość. iż "'. komP:leCJ.e .sęzala się :i tak bardzio srilnym <:iz10•i.•.cskim ma.idzie się ai:ib<iter
Z·<~sookm. Prz:Jkonali sri.ę o tym neutralnv - z NRD. Mam:v: n~W<:rsx:aws-.cy gwardziści z tru- dzieję, jż w too spc.sób un;i1crwe
d€m remisując 10:10. Wart.o za- sur, 'Niclu sęda'Jiiciw&ki.ch lJOlll.V"
znaczyć, że g>C6Jjloda·rz<e wystą- l('.k.
pili wzmoc:n:el!li trzema zawO<i,..,
·
:r:iikimi ilmvch klubów i tylko
Tvoh WSlZ)'f1t:k:ich. ktorzy WJ•
Gwardia
bdeiaią s'.ę n.a mecz.
dlatego ni·e doznali porażki.
P01ruieważ Rumunów gosaimy i.nformuie ·za m:~zvm oośl'--edjutro w naszej h::ili s.portowei i nictwem. że poo'adacze b1l;;itóW
zapr· 2•z21ntują s:ę orni w tym ,;a- b'alego kol<'11."ll z htl>rą A wc'h()mym skladz.te oo w n.ie·d.ziel0 w dza do hali od ul. Zeromskliego,
st-::,J:icy, warto :rapoz.nać <:z.ytel- natom!P.sit bdleity ndebiesk'.e u~
ników z wvn.i•l"1rm pi.€["WSW•go waimdają o,0 wejścia od ul~C
meczu. A ·więc (w ko1'ejnoścd Gdafa;1!ef.•ej lub Worcella. BramY
w.ag, n.a pierwszym m'.ejoou ~o- ha1i otwarte zcis:tana o godz. 11,
Justi<c:, a zam!miete - o 18.45. czyl; n.a
śc'e): Pud.u pokonał
trzykrotnie p<isyla.iąc go na <le- 15 m~'!lut pir21e.d. rozpoczęci.eł'll
s.k1, C. Georgiu uległ Potookie- meczu.
-----------mu, Farka..'> wypunktował Bot-z.UJC'hOwE.krliego. Daniile po pięk- ,..__........
n.ei walce prz,e.gral z Budikurem, Dum~trel9Cll z<leklas'(l'W<'.ł
Poppe, Dra.~e.1. przegrał z Zi.eLil'l&k'm. Cojan rozgromił Roi<"wsk:ego, D. Georgiu po wysię bEeinią
równanym pojedynku prne?;ral
Zatopek po ostatnim zwyz Walaok•iem. G'Xu uległ Miciąskim biegu w Hiszpanif
chalalmwi, Mariucian zwYci<o;· wyc:J•
,
:1ostanowi l os t at ecznie
. r. La si,ra.
ży1 p<rz<ez t~o w III
· ci a spor
· z czynnego zy
w me:•CZlll D:vnamo - Gward:a fac· się
IŁ6dźl srpotkaią Slię nastęrmjące ~ toweqo. Zatopek został zaa.ngazowan.11 . w cliaralcterze
pary: J.\'lichul1lm (wypożyczony
z Wrod<1,wia) - Puiu, Plaiew-1 trenera wo;skoweCJ;: 1'lubt1
snortowego w Prad„e.
~ki - C. Gecrgitt, RozpierGki Danile. ~
farkas. Kacz:narnk Ambro1Z1iewk:rr-DumHreccu, Mo
i,elewski - Dragnea, Debisz -- ~
~
Oo.ian, Walasek (jeśli lekaz·z. c-0 ·
puści IIO do walki P<> niedziel- G D. Goorkontu1.ji
m•.i
W
k"
p· · Itowsręki)
i
o~
ecu,
I ior
i;; u,
~
l\" · ·
I k
~
r.armcmn.
a Kierownky l'ódzk!i-=j Gwa.rdi.1
~
obs.e.rwowali holi:SJ?rów rmT.luP_· A i
-A
_
s:lrn!lh w Wa;r.saaw•·e. Sa zachwy ~- i
0
oeni t<ZJ:z.e.<t ókln~~--'~1.ł·o::'lykrnt. Coj.:i- ~~c?,?f'.ą/J,f1 ~ ..-~ory. w
nem w ·~•{ -as1"'1.filue1.
Podcza.!I
.
MELBOURNE.
nrzeciwii•eństwie do swych utytlllowa.nveh kole!!ÓW nie ma jE'- m'strzostw plywadr1ch A~tralii,
su:.u:! na sw·ym koncie żadnyc:.h· rozgrywanych na plywalru ohmboksuj,~ p'js kiej . w Melbourne. JJ'9dty
wi<'ks;z:veh s11kcesów.
na tomfa.st dobrw technicz:n.i.e i trzy rekordy świata. Mon'::'1;:ton.
hłvsik0thwie. Z góry w~ęc m<ri· przeplynąl 110 Y stylem grzbiena s:ię cfo.q;;;yć na ·}ego poiedy- towym w 1.01,5
SZTOKHOLM _ p 0 dwóch
nek z Debis:zem. Pon.a<lto gwaroz',o;tom OOdiJ:J:>al s:~ repr-.e~- zwycięstwach ~d reprezentatan~ Rumu!lll~ Farkas. m.strz eją g 7 wecji kanadyjska druźv·
kra11t Dan•lE'. :z,d·alw"·,~.a hrąw- ·a Whitby. Dunlo,:_5 roze"ralA.
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n
we,go me·dalu w MelbO<ume
Dumiit.re,s.cu oraz w:icemJslrz Eu trzec:i mecz .w ~ym kraJ .. Tvrn
razem orzeC':wmk'.em hoke:stów
lX'PY Mariud~n
· 'Ja.'k z ter;;- '-~idać. pojoovnki kana~yj.skich. którzy reprezenz dV'!1.„mowcamd zapowiadają towac mają barwy swego krasię niezwykle c~k.a.wi.e. Biorac ,iu na mi.str2<061wach świata w
\za pod.olfa~ę wars.zawskiie wyni- Oslo. byla drużyna Soedertaelje.
ki. wydaje s'ę iż sipośród gwar- Goście odn i eśli znów z<lecydowa
d'.ZJi,OJtów n.ajrwie,k<.ze szame na ne zwycięstwo, bijąc miejsoowy
Płażew.skrl., zespól 7:0 (1:0, 1:0, 5:0).
mają
zwycięstwa

się. Wśród łiczmych generalów :i wyż.szych ofioerów Wehrmachtu istniała cała gradacja między należeniem do '?Pisku, a cal-
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stein. Olbricht, Hoei:mer, von TrEskow, Sti-eff, Fellgebi.el. Thom<J.s. puNrownicy: v0<r1 Stauf.fen·b erg i 1•on Schlabr·eml.orff.
Bec.k mia.I przejąć funkcje ez;efa &z:ta.bu w rzą<l1zie antyhitleroW!'ki.m. Byly sz.ef s.:tabu geneml1nego Wehrmachtu wy"1tąp1ł
z armii w roku 1938. .<;przeciwiwsxv się otwar<:~e cdwolaniu
von Blomberga i V()lll
pr~ Hillem ZR staruowisk generałów:
Frits::-ha. Był pierwszyrr organizatorem er:>isku. Niestety, konE1pjracja nisz-czy nie tylko wladzę. W li!Y-'U 1944 roku Beck nie taił,
że czuje s;ę fizy-cznie i moralnie i.vYczerp.any. Jego zdaniem zamach przychoozH z;a późn•o. Mimo to stary generał nie odst<mił
od sprawy uważając, że jako już przedwojenny prz,e.c:iiwn.ik Hitlera mógł bardziej niż inni w?:budzić zaufanie u aliantów.
z k.tórymi trwba było się układać.
Rommal. jak n.am już wiadomo, '.ZAll'>tał '!)rzez brytyjskie myśliwce wyłączony z,e spisku. Drugim prz;eciwn.Llt.iem wy.eliminowanym pnzed 20 lipe>3., który cd dawna wje<dział wszysVko
o sprzysiężeniu i przez co najmniej dwa la.ta chronił ,„pi:słrn·w
ców swoim all'łJO<ryterlem, trzymając ich w swojej służbie, był
admirał Can.aris. czlowi-ek :niezwykle interesujący .
Potomek grecltiej rodzd1n,y. <'IS'.e{l'Lcmej w Nieme.ze.eh w XVIII
wieku, fizycznie i moralnie prre&t.awiał typ raczej orientalny.
Canaris odkrył swoje prawd:ziw-e powołanie z ohwiJą ot.rzymania
IXJ<lezas pierwszej wojny światowej nominacji n.a attache marynarki w Madryc!e. Nie :interesowało go nic poza szpiego-stwem. Kot•zy.9tal z u.siug tancerki Mata Hari, mzstrzelanej
k.rótk.o potem we Francji. Kiedy w roku 1934 zoS'ltał sz;efem wywiadu woj.sikowego, otoczył się natychmialSJt - 1ub pozwolil filę

oficerami wrogimi rządowi. Nigdy, kiedy chodził<>
otoczyć o ważne snrawy (na. przykład potencjał wojskowy i przemystowv Rosji. l~dowani'l angl~erykarwk:ie), jego usługi nie
c1<C<Wód:ztwu nic poiZa wia<lomościamtl nie
da.wały naczE"Jnemu
Ni.J?dv nie można.
wysta.r·c:zaiącvmi lub z<!oła nie.c1J01:~1adnymi.
było wiedzieć, czy dział.o się tak w wvn:iiku nlekomp.eten<;ii. czy
sa.bot.ażu. Can.aris, orot-ekto<r si01skowców, a-xawiał cza.sem ta.kie
wra?.c:nie, .i.akby sabotcwał si?nzysi.eżen1e. Nhkt nigdv nie wiedział dokładnie - moż.e .sam Canaris nie ooaw:ał sobie S·?rawy
- jaką kartę chciat roregrać ten wirtuoz podiw'6inej - ha, potrójne.i i pcczwórnej - gry; jedvna pe1111ność, jaka io-itnieie, t.o
fa,1 dt7.e zo<itaJ ud·u.s:zony w więzieniu przez oprawców z ('.est.ap.o. AJe już p.rzedtem wydainość jego usłu.i::; był.a tak żalośnie
isię bez nich,
nikł.a, 7..e Gest.ano dc1..,rowadzila clo oby;wania
W sitycmiiu 1944 roku Canaris 'ZOS'tal zawieszony w swoich
funkcjach.
Sipiskowcy 'roJskowi tworzyli grupę udetv-eniOIW~ - wykolecz nie mus:ieli sami sprawować
lll.aWczynię zamachu i puczu władzy. Jak już widz.iE'liś.m;y, stanowi.sko kanclerza zarezerwowane bylo dfa Karla Goerdełer.a, eks1burnnistrza Ljpsk;a, kon1~er
watysty. Były mi.nisber spraw wewnetrznych u HEsoogo, Wil·
helm Leucher, oo•c:jaJ<l€mokrata. miał w...<Itać wicekanclerzem.
Dawny am.b.a.•.a•d10r w Rzymie p1'Zreiąlbv <r;ipirawv 2'.agr.aniczne.
Rozdiz;<il tek i wy«okich funkcji był ni<E>«lvichanie żmudny;
rząd pchitlercrNski miał w zasadzie zgrQJffiadzlć prz.ed.;itawicieli
Wszvst.k:ich gro1p czy odcieni sprzysieżenia. Tymczasem obejmoVl'..ało ono. oprócz wojsk<Jiwy<!'h :i byłyoh polityków-czy dypłoma
zi-emskich czlon!ków
tow, także przem)'ISłowców. właścicieli
Kościoła. int·ełektualil~tów, wresz:ei<> szczei[ólnie użyte'.crznych na•
il"QJdowych So:".cja·liJsitów. jak lllP· Arthur Nebe, Obergruooenfiih.rer
SS. który prawie ocdzi€1!l.nie z.a.siad.al do stołu z ~alk.o po.sta.•
wionym.i <llS-O-bi.s1tośc'iami z Gestapo.
S~c~·~ól clo..~ć ~·ai:nienny: clo koni9Piracji 111ie należeli opo'ZY'CJ<m1~c1 ze .s1.<;ra1.neJ. lewicy. Pow:iadomienl o tym.. co sie przy•
goł10<1.\'.UJe, wycofali s~ę: rząd. do którego należałoby kilku generałow, wydal im sie niewiele korzy0tniej,5zy o<l rzad.u Hitlera_. iv:imo to w clmm ~2 czerwca 1944 roku n.a jednym z prize<dmieśc Berlin.a :n.ast.ą•p:ło .&potikanie między diwom.a '9piskowc:mni
a ~rzema czlonkam~ kom~te-tu oantralnego partii komuni;<rl;ycznej,
ktorzy ob1aw1ali w1ellką pow.ścią,gltwość i inieufność: .,Nie chcemy. ~ządu a ~a Bad.ogl''°'· .Jakich gwar.a·n cji dla irobo·tników j.eistesci~ .got:aw1 nam udzielić, je.iili pójdziemy :z wami'!" Na nie-o
~zczęsc:e. Jeden ·z trzech „komunic:1~ów" by! asientem Gestap0
i "'( wymku tego ""PC>tlk.ania setki czlonków orga.nizacji podziernrueJ zo.stalo aremrto<wanych. Nie 111aw:iązano już dia1J.szej wSJJÓlpracy,

(C. d. n.)

RedaguJe Kolegium. Redakcja 1 Adm.ullstracja - t.ódź_, Piotrkowska 96. ~entrala 293-00, Jączy z wszystkimi działami. Tel. bezpośr.:.Red. nacz. 3z:>-64, Sekr. <Jdpow. 204-75. Dział społ.--ekonom. 228_32. Dział
m.ieiskJ 341·10, 337-41, 343-80. Dział kult. 223-05. Dział ·sportowy 208-9:>. Dział U.stów „1 kores-p. 303-04. Red. nocna 279-76. 811:1ro Ogłoszen 314-75. 311-50. Cen.a prenumer;.aty p0cztowej m.iesięcz
me 7J 12,5o. Prenumerat-: prz:vjmu.ią placów kl pocztowe. hstonosze ora.2 . PU PtK „Ruch • Lódź, ul. Roo.sevelta 17. konto PKO Lodź.• 7-6-579. Prenumerata za granice wynosi: kwartalnie u 52,50,
pótroc:zme u I05, rocznle z1 210. Zamówienia t wpłaty przyjmuje PKWZ .,Ruch", Warszawa, ul. Wilcza 46. nr konta PKO 1-6-100024. Wydaje: Wydawnictwo Prasowe „Praea-Lódzka",
ł

,

DZ~NNIK ŁODZKI

nr 41 (3496}

M-10

Druk, Zakł, Graf, R,S,W, „Pra.sa'1 ~ Lódź, ul. Zwll"ki 17, ~Papier; druk. mat, 50 I<

