w ciqgu br. ochotników
* Wycofanie
chińskich z Korei północnej

Cena

50

gr

* Aktywne poparcie planu Rapackiego
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zakończenie Oświadczenie rządu

radzieckiego

roz~ów . . w sprawie polskiej propo~ycji utworzenia
01
~ ~;;;~~:~0~:ńskich strefy bezatomowe)
Spór o tereny
odpowiednich porozumleń
Jak podaje redaktor goopodarczwart~k 2\)_bm. -

czy PAP, w

spodziewać się n.afoży zakońcr.e

nia rozmów prowadwnych w
Warszawie iprzez rządowe dele
gacje Pol.ski i Jugoslawiii.
Po kilkudniowych
obradach
ustalono już zasady
dahszej
wspó1pracy ekonomicznej mię
dzy obu krajami, którą prowadzić

będzie PolSko-Jugoołowiań

ski Komi.tet Współpracy Goopoda,r czej. Istni-eje calkowi-ta 7lgod
ność poglądów na temat
zasad
funkcjonowania
tego k()lffiitetu
~ obean!e powstaje jedynde sfor
mulowanie ootatecznego tekstu
porozumienia w tej
sprawie.
!Zajmowała
się
tym w dniu
19 bm. komi9ja red.ak<.'")l"jna, która ponadto przygotowuje teksty
uchwał dotyczących pos:ucze.gólinych, śc:iśle określonych dz.ia?ów przewidywanej W\::pólpracy.
Podp!.sanie tyx:h
dokumen'tÓw
zapowie<l?:iane zostało na 20 bm.
południu;

'P<>

MOSKWA (PAP). ~ W dniu
19 bm. od!byla si'l w Wydziale
iPlrasowym radzieckiego Minil9terstwa Spraw !Zagranicznych
konferencja prasowa, na której
rzec.znik ministerstwa L. lljiczow za1pozn.ał dziennikarzy radziedtich i korespoilldentów za.granicznych z oświadczeniem
rządu ZSiRR w sprawie polskiego projektu utworzenia strefy
bezatomowej w Europie środkowej.

jakich
wencji

konsekjej
użycie,
zwła&ZJCza rzaś w gęsto
zaludnionyoh okręgach' Europy.

Zreali:rowanie JJll'Opozycji o utworzeniu takiej strefy - czytamy w oświa~niu - wywar
łoby pozytywny wplyw na całą sytuację międzynarodową
i
sprzyjałoby stW10rzeniu iniezbęd
n.ych waruników dlla pod.jęcia
da1s.zycth, baridziej radykalnych
środków, zarówno w dziedzi;n[e
rozbrojenia, jak i w dziele uregulowania innych
poważnych
probl-emów międzynarodowych.

Balet Parnella

iedzie iułro do Paryża
Galowa premiera w teatrze l'Etoile
Feliksa Parnella
„lapiemy" IJ:st od n.a.szego paryL<Jdego imza kulisami sceny Teatru Jara- pres:ario - iniormuje nas Fegdzi e odbywa swa ostatnią Jiks Parnell. - Wyj~żdżamy w
Pl .bę baletową
przed wyjaz- piątek, a 25 bm. dajemy p!erwd1 n d<:> Paryża.
sze przed.<:tawienie w Te.a.trze
- Otrzymałem przed chwilą „L'Etoile", 27 za.ś odbędzie ,si~
aalowa
premiera, w
ktoreJ
;,ezmą udz!al znane osob;stości
~wiata politycznego i kulturalnego Paryża. Jak nam komu1?-ikuje w liście nasz impresar10,
p. Stanley Barry. spodziewana
jest obecność kilku ministrów
[·w.du franC'USkiego.
Premiera
oobędzie sie wiec z cała oompą.
która podkreśli
jeszcze
gwardia h<Jino:-owa a&ystując:a
zazWYczaj ministrom w tego rnoficjalnych
wystąpie
Jak
JUZ
.sygnalizowaliśmy, dza iu
wczoraj, przed Sądem Powia- niach.
towym dla m. Lodzi odbył stę
Balet P:unella wyj€7~.;.~ w
proces przec'wko sprawcy ban- oelnym 25-<llOObowym skladziP..
dyckiego napadu na szofera Wraz z njm
jedzie równ'eż
talv<;Ówki. Ignao?go Kortalę,
laureat zeszłoroczne.i I nagrody
Na lawie oskarżonych zasiadl tańca solowego
na Fes.tiwalu
Stanislaw Pietrzak (Obro11ców we Wloozech Konrad Drze.
Stalingradu 7),
który dnia 29 wiecki.
grudnia ub, r. wsiadł do takwyste"O'W.'IĆ
Ba 1et P arne11a
''
sówki i na ul, Krakowskie.!. po
UIJ'l"Zeclnjm
P<l'lYiciu kier<>Wcy, ~1edzie w Pary.lu 11 tyg,?<lni, .daZl'ai>ował mu
800 zł.
Ignal)Y iąc 35 pel11ych spektakli. Z hczKortała doznał 14 ran tluozo- nych anonsów w pra.s.i e pary&nych gł.owy oraz wybicia 7 zę kiej oraz li.stów, jakie Parnell
bów i złamania paków u rąk. ntrzymu.ie od swoich dawnych
Sa<l uma·ł Stan!slawa
Pie- francu:ski'cb wielbicieli. wid2r:
nie zapommelt
trzaka za winnego i skazał .e;o że paryżanie
na 13 lat wię2ienia, utratę praw świetne!!o baletmi.strza polsk'e(1bywl\telskich i honorowych na go, z<lobywcy złotego medalu
lat 10 oraz zasą<łz.il kw-0-te 851 na M~ę<lzyna~ooowej Olimpia<lzie Tanecznej w roku 19~6.
!7..l na necz p'°'5zk<1·dowa.ncwn.
(st)
(wyrz.)
----------------------------".L •

na taksówkarza

skazany

na 13 lat

więzienia

Represie i akcja

jechać do Oslo?
Prezydium GKKF ma poważne wął?l1wości
I

.Czy

Prezyidium GKKF roZ'patrzylo
ponownie sorawę udziału reprezentacji Polsiki. 'V: tegoroczny<;h
m'strzostwach swiata w hokeJU
na l<Jdz:e. Głównym tego powodem sa: <lokonan.a analiza oraz
liczne glo,5y prasy, będąe>e od1biciern sz.erokiej opinii pubJ,icznej, kryty!;:ująoe d·e-cvzję wysla
nia hcJl:e!stów d'> Oslo.
Prezydium GKKF dało wyraz
swemu zanienok-0jeniu z powodu budzaoe'"O duże wątpliwości
sportowego'! poziomu polskiej
drużyny re·orezentacyi1nei.
Powai.'Jn~

zas.trzeż-:m:a

J:ma:zą

też

wypadki n.iewlaściwej poistawy
sportowej S?l2•regu czołowych za
wcdnłków branych pod uwagę
przy ustalaniu reprez.entacji.
W związku z tym Prezydium
GKKF postanowilo zaproponować 7.arząd-owi PZHL i:><>nowne,
wnikliwe i wsz.ecootronlne rozpa.

tl'zenie siprawy u.dzialu drużyny
polskiej w
tegorocznych mist:zosltwach. świata j prz.edstaw:E,n:e .swoJego stanowl's.ka do
22 bm.

*
KRAKÓW. - W m€czu I-ligowym koc"Z)l'ków'ki me1>k'.ej Wi.sla pokonała Spa::tę (Nowa Huta) 71:52.
SZTOKHOLM. - Kanadyjska
drużyna repr<ezentacyjna na mistrzostwa świata, Dunlop, w dal
szym cią,gu od1nosi wysokie zwy
ci(}~twa w Szwecji. Ost.at.nlo po!konała ona reprezenta·cdę Gotenburrga 12:0.
BRATYSLAWA. - Przebywająca w Czechosłowacji drużyna
pięściat....,ika RF:SRR wakzyla w
Bratysfawie. Pięściarz,e ra>dzJiec
cy pokonali reprezentację CSR
18:2.

między

Sudanem i Egiptem

profilalcłyczna spowodowały

zmniejszenie
Najwiącej

ilości

Sr€dnio w ub. roku zdarwlo
codziennie - 45 więik.szych
i mniejszych
katasitrof drogowych;
przeciętnie
w ciągu
I dnia ginęło w nioh 5 osób, a
30 od1t1ooiło rany. Straty materi;ilne wynikłe z tY'Ch wypadków przekraczają 30 mln zl w
Fikali rocZ!!lej.

się

Ameryka

Płn.

w okowach mrozu
Olbrzymia fala arktycznego po
wietrza jaka spłynęła od pólnocy na Kanadę i wschodnie stany USA. od kilku już· dnl trzyma w mrożnych okowach te obszary. Mróz i śnieżyce srożą si(,'
już od 11 dni. Dzień 18 bm. był
podobno najzimniejszym dniem
drngiej dekady lutego w hist'.lrii
Stanów Ziednoczonych. Mróz do
chodził do 40 stopni. Zamarzły
rzeki Ohio, Missisipi i Hudson,
trzy na.iważniejsze arterie wod'.1-e Ameryki Północnej. F~Ja
nie notowaneęo zimna spowod0•
wała w 26 stanach obiętych fair
mrozu blisko 200 ofiar w lu•
dziach.
Wiele szkół i urzędów je<;t nieczynnych. Do odciętych od świ .~
hl osiedli ludzkich próbują sie
dostać hPlikoptery, wiozące leki
i żywność. W stanie Nowy Jo•k
wstrzymano grzebanie zmar!vch,
nonieważ na cmentarzach leży
dwumetrowa warstwa śniegu.

Samolot

rozbił się

na stokach Wezuwiusza
W sobotę zaginął w drodze z
Neapolu do Aten amerykań.;l;:i
transportowy samolot wojskowy.
na którego pokladziP znajdowalo
się 16 osób.
Poszukiwania za.~i
nione!?o samolotu
trwały
bez
przerwy w bardzo ciężkich warun ka~h atmosferyczoych.
Według ostatnich i:iformacji z
ookladu amerykańskiego samolotu patrolowego dostrzeżono w
środę
na sfokach Wezuwiusza
s;r,czątki
rozbitej maszyny.
Z
Neapolu wyruszyla natychmiast
eksoedycja ratunkowa. Nie ma
jednak nadziei, aby ktokolwiek
załogi i pasażerów ~ozostal
przy życiu.

z

wypadków

katastrof z winy kierowców

I

Ze sportu

przygraniczne

PARYŻ (IPA!P) . Spór mię
CUzy Sudanem a Egiptem o obszary rprzygranaczne
pozoi;;taje
nadal w ramach dyskusji dyplo
matycznej.
Z nadch<idzących
wiadonmści
wynika, że obie
strony starają się załatwić go
pol ubo,:vnie.
W nocy z wtorku na Ś·!."Odę
Rząd radziecki oświadcza, iż rząd
Sudanu odrzucił cgiµ.ski
calkowicie popiera propozycje o protest przeciw pobytowi odzakazie prodtukcji i rozmieszcze działów sudańSkioh w strefie
nia broni atomowej i wodoro- spomej i oświad,czy1, ż.e 2ldecywej n.a terytorfach Polskiej Rze dowany je.st bronić tych terytoczy:pospolitej Ludowej, Republi- rtiów. J€d1Jto~ze.śinie JXl'dtrzymal
ki Czechosl<owackiej,
Niemie- jednak , lJ'I'Opozycde w sprawie
ckiej Republiki Demokratycznej. rokowa1't w celu ure.gulowan.ia
o-od warunkiem że Niemiecka konfliktu.
Sudańc>ki
m.inis1er
Republika Federalna podejmie spraw "Zagranicznych Mahgoub
ze swej stroilly takie same zo- pozostaje nadal w Kairze, gdz'e
bowiązan.ia i
w ten sposób O·dibywa rozmowy z przywóckaumożliwi
utworzenie w cen- mi egipskimi.
trum
Europy strefy wolnej
Ces.arz Abisynii Haile Selasie
od broni atomowe.i i bro- zaapelował do prezyderuta Nasni
rakietowe.i.
Odpowiada- sera i premiera Sudanu w spra
loby
to
podkreśla
się wie
uregu1owania konfliktu w
w oświadczeniu również i drocl~ rokowań po plebi,scycie
pragnieni{)lffi narodu niemieckie- w Egi')l<lie i suqańskich WY'bogo. który nie może nie być za.-1rach powszechnych.
interesowany w uczynieniu jaPrasa hrvtyiska obciąża winą
kiegokolwiek kroku smzyjające rn konflikt t>,ezydoenta NaSt<;era
ę:o usunięciu grozy niszczyciel- i domaga ' się interwencji ONZ
>bej wojny atomowej.
w tej sprawie.

Rząd radziecki
podkreśla, że
utworzenie w
Europie strefy
wolnej od bron1 atomowej ropo
wiadaloby
istotnym :interesom
narodów· wszystkich krajów europejsltioh, głęboko zaniepokojo
nych ewentualnym niebezpieczeństwem wojny .z użyciem bro
ni at<>mowej i wodorowej i :zxl.ających sobie sprawę z tego, do

Sprawca napadu

ka,tąstrofalnyoh

mogłoby doprowadzić

ciężarówek

oświadczenie

chińsko-koreańskie

Nr 43 (3498)

czwartek 20 lutego 1958 roku

--- ----------------------------------------------------------·--------------------------------------Dziś

Wspólne

PEKIN (PAP). - W Koreań
skiej Republice Ludowo-Demokraitycznej bawi obecnie z wizytą chil'iska d.elegacja rządowa
z premierem Czou En-la.iem na
czele. Jak podaje agencja Nowycih Chin, podczas wizy.ty odbyly się ro.zmowy m'.ędzy delegacją rządową ChRL i dele.gacją rządową KRL-D,
W.spólne oświadczenie opublikowane po rozmowach i podp:sane przez premierów Cwu
En-laia i Kim k Sena glo.si
m. in.:
Obie strony p.oipierajl\ aktywnie pmp-01zycje rządu p-0ls!dego
w sprawie utworzeni.a. w Europie środk-0wej st.refy wolnej od
brout atomowej.
Oble strony
doszły do jednomyślnego wnio.sku, że konsekwentne wysilki
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, skierowane przeciwko odrodzeniu militaryzmu w
Niemczech zachodnich, asą poważnym
wkładem do sprawy
pokoju i bezp:eczeństwa w Euro
pie.
Centralnym punktem rozmów
chińsko - koreańs:kich była &pra

Francuzi

łworzq

wa. wycofarua wszysbkich obcych
wojsk z Korei północnej i po.o
ludllli.owej ora.z p.okojowego roz..
wiąmnia.

koreańskiej.
stwierdziły jednopropozycje rządu

kwestiii

Obie strony
myślnie,

że

KRL-D z dnia 5 lutego 1958 :r,
są propozycjami aktualnymi i
realnymi w wanmkach obecnej
sytuacji międzynarodowej,
Wycofywanie oddziałów ochot
ników chińsJdch przeprowadzane będzie etapami do końca
1958 r. Pierwszy etap ewakuacji
zakończiemy
ro.«tanie do dni.a.
30 kwietnia 1958 r.
Obie strony
podkreśliły, ±9
inicjatywa w sprawie ewakua•
cji z Korei w.sizystkich ochot•
ników ohińskich jest dowodem,
że KRL-D i ChRL dążą szczeTZe do rozwiązania
kweztil
koreańskiej
w drodze pokojowej i r0zładowania napięcia na
Dalekim Wschodzie. Jeśli USA
i inne kraje e.ą w jakiejś mierze zainteresowane w pokojowym rozwiązaniu kwestii koreań
skiej glosi o.świadczeni.e _.
to p:>win.ny również wscofać z
Korei wszystkie swoje wojska.

„strefę

niczyia"

na pogrsmiczu Tunisu

Rada

Bezpieczeństwa umożliwia

mediae,ję anglosaską

w konflikcae francusko-tunezyjskim
PARYŻ

(PAP). - Rada Bezpjeczef1stwa po 62-minutowych
obradach odroczyła we wtorek
wieczorem debatę nad skargami francuską i tunezyjską na
czas nieokreślony, pazootawiając otwartą drogę dla mediacji
amerykańsiko-angielskiej.

Zdaniem delegata Tunisu
- mediacja amerykańsko • angie1ska powinna objąć nie tylko spór tunezyjsko-trancuski,
lecz także SJ)Tawę wojny w
Ali;:ierze.
Komentatorzy zachodni uważa
ją ze swej strony na podstawie

Najwięcej kata.st,r of spowu<lowali w ub. r. k·ierowcy samochodów ciężarowych. Co dwuna
sty z nich miał w ub. roku wy
minęło
p.ad,ek n.a trasie.
'W d.al.szym ciągu glówną
pr.zyczyną
wyo.adków
drogowych był w ub. roku n1leti-..z,eź
w~ .sta.n kier~w~ów. Na .drugim I
mieJSCU wy1rnen1ć n<ilezy nadmierną S"Zybk-ość
ja.zdy, która
o;.powodowafa 18.4 proc. ogólnej
a1ą
Hczby wypadlków.
Pocie.szające w ]:)€WIIlym stoi>Stan powodziowy w wojeniu jest ziawi.sko iź - mimo wództwie łódzkim ze względu
wz:roistu 1ic2'Jby pojazdów mecha- na dość raptowne obni7.enie się
nioznyoh w ub. r. o ponad 25 temperatury i przymro2Jki uległ
proc. - wypadków drogowych wybi1tnej J>Oprawie. Wody na
było tyl:ko o 3,2 proc. więcej niż W\SZy1stikich rzekach
wojewódzw roku 1956.
twa opa.dia.ją. Wada w Burzeni
Można
więc
stwierdzić,
iź nie opadła o 5 om, w Sieradzu
gwaltoWl!ly,
bo µrzelkraczając:y o 13 cm., Bzura pod Łęczycą
4-0 proc. wzrast liczby wypad- obnażyła J>Oziom wody o 20 cm,
ków droe:owych, jaki miał miej- w Łowiczu o 3 cm.
soe w 1956 ·r„ zo.stał w zasadzie
Ba.rdzo zn.ac.zny spadek J>Ord,o
:!'Ja hamowany. Decydujący wpływ mu wód zan-0<bowa.no na. Ochni
na to miało zaostrzenie repre- w l\:utnlie - 41 em. Wo-da 'Z zasji w st<J\su:nku do -piratów dro- lanych ulic w tym mieście s})ły
gowych przez służbę ruchu MO. nęla zupełlllie,
niebea;pliecrzeń
prze.prowadz,enie kilku tV\'>ięcy stwio J)-OIWodlzi llllinęlo.
narad z kierownikami od~owie
Wczoraj 'Przed potudlniem oddzialnymi za
transport i kie- woła.no stan alarmoWY w powie
rowcami w ba7.ach transoorto- cle laskim, a po pohlld1niu ogło
wyoh, jak również rz:organi'wwa- szono 1Sota:n -pogotowja w powianie szeregu w:y.staw obrazują tach: s!Leira11:l1~m, kut<11owslcim
cych
skutki wypadlk6w dJrogo- i p~ddębfokiim, odW10łuJąc tam
wych,
aJairmy proieci.wpoWfOdim,lllWe.

Nie~ezpieczeństwo

Wody na Warcie
Bzurze i Och ni

opa d •

wierzą
w trwałość obecnej pogody
A jednak luty nie dal za wy Ibyło mlinus 2 stolPlllie w Szczegraną. Bo ci~plej, iście wiooen cinie +t, w Biał~stoku -3

Meteorolodzy nie

nej, pog007..ie, nastą.pila diość la na Kasprnwym Wierchu rtęĆ
raptow1na zmiana.
w termometrze opad~a do -l4
Z zachodu nadl<t:>Je<l1 nad Pol :st-0.pni. Na Sn4eżce było 12 stoskę wyż. który µiv.yniósł z s<>bą pni mrozu. W Zaikol{JlMl·em i w
miasy Oh~o,r1nie,j,5nlegio P'Ol\Vii1e,{.r!La górarh ooc.zekadllO s,ię ·wreszcie
'Z Oeea.nu .Alla.ntyck1ie1ro. Dla te- 1pITTZel-0<tnyeh . ale oość obfliitych
,go wozora.1 notowano iprzelotne Ol}Jadów śniegu,
o.pady śniegu p:rzeplatane chwi
l<>wymi rozpogodzeniami, a w
Podobną pogod-ę, jak w Polnocy przymrozki.
sc:e. miała wczoraj prawie cala
Ten sta'!l pogcdy prawdopo- Europa z tym, że ina poludn,iu
dobnie nie utr:zyma się przez 'było nieco cieplej. a na Wę
dłuż,szy cza!S. Jnż d?>iś spod?Jie- gl'\Z€clJ przy temperaturze okoto
wają &ię
met>oo:r-0J!>dzy więk- O 8'bopni. padał śnjeg z d€szseych p!'2lejaśnii·eń (l'Taiz l>Tq,el•l)L- czem. W Anglii zanotowano
n:vch opadów śnfogn. Nde kwa- . temip€.raturę o<l
do +6 .sto~ią się jednak
oo przepo1Wia- p<nf. w Rzymie
przy opada.nia. p~go·dy na. n1a.jbJ;isz~ dni, <la.eh desz,czu. Najzimn4ej było
gdy istni:eją moiżliwcśr.i raptow na Półwyisp:e S'kandynaws1kim:
nych 7Jmlan wobec ruchliwych w pót:nocnej Sz:wecji i Finlandii
układów b.ttcy©lllych.
mrozy dochodlziily do 2-0 sbc·P'ni.
W~J .w ł..od!lll o rod;rz. 13
Sk.

+4
+11

•

informacji z Was.zyn,gtonu, te
mediatorzy w konflikcie francusko-tunezyjskim będą przede
wszystkim dążyli do przywrócen:ia bezpośrednich kontaktów
między Paryżem a Tunisem, do
dialogu między obu krajami.
Jeżeli próba podjęta w tym kierunku zawiedzie, wówczas „Stany Zjednoczone jak pisze
AFP - wystąpią z kon,kretnymi
propoay · · mi
«i · t rozwią
zania koniliktu", Wc<llug powszec-hnego przekonania, mediacja napotka duże trudności i
zajmie sporo cza.su.
PARYŻ (PAP). Na wniosek ministra spraw zagranicznych Christiana Pineau rząd
francuski posianowil w środę
19 bm. stworzyć strefę niczyją
(„no man's land") wzdluż granicy algiersk<J-tunezyjskiej. zarówno osiedlanie się, jak i
wszelki ruch w obrębie tej strefy będą zakazane. Glębok<>iść
strefy określić ma francuskie
Mi.nister.stwo Obrony Narodowej,

Przyjazdy do Polski
wśród

Polonii w USA

propagują

KLM

W
wa1'5zawsikiej
placów~
Królewi:;ki<:h Holenderskich Li•
nii Lotniczych - KuM odlbyla
się 19 bm. konferenc:ja prasowa,
na której
dya:ektor KLM na
Polskę p. P. B. M. Huyskes poinformował
dziennikarzy
o
swym pobycie w USA i Kanadzie, gdzie
propagował wśród
tamtejszej Poloin.ii turystykę do
naszego kraju,
oferująo przy
tym uslu.gi KLM.
:P. Huyskes był w ponad 20
miastach
półno~o-amerykań•
&kich i kanadyj1<;1ltic:h,
w których są skupic>ka ludności poohodzenia pohslk.iego. Przez miej
scową pra.sę i radio oraz odczyty - J)Tze.kazywal wiadomości o
Polwe, o jej dużych walorach
tury.stycznych, kulturalnych, o
odbudowanych zabytkach archi
tektury itp. Pisma wychodzące
w języku polskim oraz radio
zamieściły
kitkanaście wywiadów z p. Huys'kesem, a on sam
zorganizował
tyleż konferencji
prasowych, poświęconyc1i za:z..na
jomieniu Polonii z waru1nlkami
podróży i pobytu w „starej oj•
ozyźnie".

Dzięki

zapobiegliwości

Pe

Huyskesa i biur KUM w USA
15 tamtejszych rozglofoi radio!
WYCh będzie od marca br. oo
tydzień nadawać w języku pols<kim krótkie audy>c:je (opracowa
ne przez KLM) propagujace od
wiedz.anie Polski przez Polonię
Am-E»rykańską.

. Pracown_icy KLM przewidują,
ze w biez. roiku pnyj-edzie do
Polski ok. 10 tys. turystów z
USA i Kanady, tj. d'wa razy
w_i ęcej
niż w roku ubi-eglym,
P1erw..,,zy „ma,s.owy" prz,elot do
Po!Eki KL'M or-g~je 21 kw1et
n.ia br,

Przedstawicielstwa
dyplomatyczne

Narada w Komisji Porozumiewawczej Zw. Zaw.

działach

W jednych

dużo

za

•

Polski i Szwajcarii funduszu zakładowego za 1957 r.

gospodarki

praco"7nikó"1
•

•

lnne c1erp1q na ich brak

Poważny

konferencfa
radnych członków rad zakładowych, ze
wszystkich lód~kiich przedsię
biorstw przemysłu lekkiego.
N:a naradzie te.i omówione zo~taną takie siprawy, jaik stan
zatrudnienia w zakłada.eh pra
cy i wypływające stąd wnioslti,
zmiany systemu
konieczn<;>ść
!'..asrl1ków chor&boWYIJła(y
wych (w myśl I\I'Opozycji zawłączone do
siłki te zostaną

z

Dt'.

budżetów

prnedsiębiorstw),

ambasadami

Po:i nadzorem 3.200 bieglyich lni1ków itp. Wedłu•g orientacyj•
trwają prace onad lnych danych, wypłaty z funduWARSZAWA (PAP). - Rządy zatwieI'dlzaniem sprawozdań fi- r.zu zakladowego za rok ulJ.iegly
Po151k:iej Rreczypospolitej Ludi<>- n.ansowych przedlsiębior.sotw za oraz rz.aliczkl na tegoroczny fun
we· i KO!n.fe<leracJ"i SzwajcaT-1rc.k 1957.• Jedlnym z _pc•::listawo- dusz cl&iągną w br. sumę do
wych celow zaostrzema kontroli 4 mld zl.
.
.
.1 .
Nie w8zy.sit1tie jednak prz.edskieJ zgodnie )'.>O<Stanow1ły pod- bila:nisów prZEd."iębior~•tw za rok
n.i€ść swoje po.soelstwa w Bernie ubiegły jest ustak~nie prawi-d1o- s.ięb:•c>nstwa c•lrzymają 1l€1'ne wy
i Warszawie oo stopnia amba- wości odpisów _n.a. fun~u.sz. zakla platy (w wy-.s.n-kc·:i-c:i 8,5 P:roc. fun
dowy. Pr.zew1<lu1e IStę. ze za- <luszu ipłac): będzie takze imacz
sad i wYffiienić amba.sadorów
twierozani-e bilan1'>ÓW potrwa do na część załóg, ikt6re n:e otrzy'
mają żBdnych wyp!.at z fund'upolowy kwietnia br.
W tych prz,edsiębior.sitwach, sz<J. za•k!ado:Yw.ego, gidyż 111oie wy.
które w 1957· r. uczciwie wypra praclO•waly tei;o funduszu. Przycow.aly f·umdu.o;z zakładowy, na znawan:ie dlJa. prizedtsiębiorstw,
nagrody i świad>c1Zemia Qfa pra- mimo to, pew.nych sum w chapcdesZRnia"
cowni'ków będzie przeznaczona rakterz,e „nagrćd
nie prziekraczająca 8.5 a·grankzy się do sp<J·radycznych,
suma
proc. furndw;zu plac. Ewentual- Gil2>Zt2gólnio'.~ uza.s.adni<JO~lY':!'.h wyna re•s,zt.a fundu„<iz.u, zg.odn'.e z pad:ków (nie zawinione niewy<ko
usta;vy, bę- n.anie planu przi2z prz.eósięb1or
pc\Stanowieniami
dzie przeznacronia na inn·e 02le sti,i,"10, pc gomz 2n.:e W)injków z
PULA WY
- na budoow1nictwo mi.-eszkan\o-1 powodu np. wstrz,yman:a doO\StaW
Z projektem szerokiego wyko- we, !'emonty mieszkań pra0(!1\V- sur.owców itp.).
rzystywania ini.cjatywy i pomocy ludności w aktywiziacji go.spodarczej zaniedb.anycll małych
miaste:::zek i osiedli, wystąpiło
Prezydium nowowybranej Powiatowej Rady Narodowej w
,

iklsięgowyoh

I

I

0

0
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przepisy o pracy młodocia
nych, podz,iał funduszu za.
kła,dowego itp.
S.pr.awami tymi zajmą się
S'Pecjalne komisje powola.ne w
zaikłada·ch pracy. W s1kwd t)·ch
1ł1
Puławach.
komi si i wCihodZCJI irówruież ipr.100
Na zvłolanej w tym przedmi.0stawi·ciele związków zawodo- cie naradzie u.sit.alono, że do
WAF..SZAWA ('PAP). - Pro-lnoości ISunUenia i wyznania Z
WYch.
1 marca br. odbędą się w szere kuraturn wojewódzka wszczęła 1949 r,
~
miejsaowośc:ach zebrania energiczne śl-e.dztwo w .sprawie
gu
mieszkańców, poświęocme -prze- zajść, jakie miały mi·ejo<ce prz,cd
Specjalny wyislannik PAP na.
dyskutciwaniu programu ożywie kil>ku dniami w Żurominie, woj.
gospodarczego i.eh terenu, wacr:szaW1S-1tie. Przesłuch.ano kil- pcd<Jtawie opowiadań naocznych
nia
oraz ustaleniu form gromadze• k:i-na.stu Z9.trzymanych uc:oestni- świadków w ten spO<Sób relacjo
n'a na ten cel funduszy społecz ikow av;antury. W wyniku d:r nuje prnebieg wy1pad\ków w żu
n~oh. Następnie w każdym z tychczai>owe,go śl.ed;otwa _w.stało rominie:
Materiałowej rckeji LZIP, by konwojenci co- .,_,, h
Bazy
Załoga
d'ni"--' ~"~l
k'lJ~·i
n--~-'
k . ~···edl· powo-!ares;ztowanych 8 <JSOb, ik.tore bra
. t
1
~·~
""""L
''
.r-c=-u
ly aktywny udział w rz.ajścia·ch.
ecze 1. ~1 1
Łódzkiego Zjednoc:zieillia Instala d:z.iel11Die jeździli z :innymi kie- '.YC' mias
pr:uewo•miiczący Prezydium Miej
aji Prz,emysłowycli w l..-0dzi ma rowc<lmi. Zdaniem kieriownictwa lane z_osta_n_ ą kom1tety .s•p·ołe=e m. in. kl>i~·ćlJz wi.kary _ Józ,ef sli:iej
Narod:>wej w ŻuroRa<l.y
'"'
~"rcz
a,k,t
sporo ;pretemji do swej dyrek- bazy zderorgani2l0Walo to pra•
Czarnecki. Z.am1es:.any W. tę miln.ie Stanisław Nikiel, d'lugoyWlZlaJCJl gosJJV~ ej.
. .
cji. Od paru tygo.d•ni sypią się cę. '
isp.r.awę probo•9ZiCZ k.s. Stamasz- letni dzial:acz spokczny, czionek
BYDGOSZCZ
Bard:oo słusz;ne są uwagi roz dyrekcji Wy>mówienia pracy
ko n~e zrnstal za~rzymany ze lPZ.PR, ojcioec ośmiol'lga dzieci,
dla kierowców i k<Ynwoje!l'tów botruików na temat ~lakiaoneg;o
na ~s~ly wiek. '!' 87-letni prob-O<Sz;cz miejClf.!O'W'ej
W czerw= ub. r. dwaj koledzy względu
traniSoportu. Zwolnień tych u- stair.u, w Jakim żnaJdUJe się
i>trnsun ku dto mego toczy ISoę parafri ks. <lzi-ek.an S'taruasziko
d:zi·ela isię po-noć na rpod:Stawie ba:za. Urządirenia i:rnstalacyjn.e Henryk Sobc2lak i Bolesław Na- śledztwo.
cdmówil wyzna-czenia na cmennie ~r~wdzonyc_h zarzutów czę- nhszczeją na placu pod golym pierala Y!Tacająa z suto zakraAres.ztow.ani oopowiadać będa t.arzu miej.s;ca na grób. Wówczas
zatrzymali
hbacji
wódką
pianej
MaterialoWej
Bazy
ni~:g·~
sto Ja1suorawo ruesłusi:nych.
z art. 7 dekretu 0 ochronie wol Prezydium PRJ.~ podjęło uchwasię nad basenem przeC'iwpożaPowstała taka g~.esk>OWa sylę o wyko·paniu mog:ly według
w
Bielawkacll
na
tu.acja, że gidy na bud•O'Wie z,gi LZIP nie ma więkl.<>zycll możli- rowym
kol€jności. O <lscyzji swej Prekontaktowania
wy wości
ną urządzenia instalacyJ·n~,
· B:vd~oszczy.
'-- się· z·ddyb ·
k
~
zydium p·oinforrnowalo ks. StaUJ€
ow;em
cią 0"a się kons>ekwencJ·e ni·e w re· -:::ją,
Wówczas to Sobczak .. dla żarul B •·l>G\za · znaJ z
niaszkę na piśmie.
na a- tu" - zepchnął do basenu nie
· ru""oweJ
przy
.stosunku do kierownika bud·ow.:v się
1·ed.
z
•
d
·
.
i magazyniera, lecz w sto.sunku b ien=, a · yrer.<cJa J noczeW niedzielę, 16 bm. w czasie
do. kierowcy i k_Olllwojentów, nia przy ul. Wólczańskiej 158. umiejącego plywać Napierałę.
nabożeń..stwa k.s. StaniasZlko wer Przygotowano więc na 13 bm. Kiedy ten usiłowa~ kilkakrotdost
d
te
kt
· <lopub Y nie
-'ł zeb ranyua,
W
(PAP).
WARSZAWA
woi
brzą"
na
s'.ę
wydostać
n!e
które
na
załogi,
caleJ·
z,ebrande
~
.arezy
~tua
urzą
orzy
zwa
po'!
.
,
db
b
dn"
„
n.a budowę i nlaJą na to -pokwi
rn 19 m. 0 Y10 się ws - śdl!i. do po·chowania zwłoJt Nikla
zaprOOJZOno przed.stawicieli dy- lal rozpaczliwie o ratunek, pijatowanie
Poważne zastrzeżenia załogi rekcji, by wspólnie wyjaśnić ny Sobczak spychal go z po- ne pooiedzenie prezydiów klu- na cmentarzu. O godz. 14 cząść
Napierała bów pooelsk:ich PZPR, ZSL i obecnych w kościele be.zpośredwrotem do wody.
w2lbudiziło taikż.e zarzą.d!zoen.ie dy sporne sprawy.
nio po nabożeństwie udała się
Niestety, na zebranie przy- utonąf.
16 bm. Sąd Wojewódzki w SD. P<J>S.iedzenie poświęoone by- wraz z ks. St.aniasz.ko oraz wibył tylim p.r.zewodniczący rady
zakładowej, a nikt z dyrekl.o- Bydgoszozy skazał Sobczaka n.a ło omówieni.u bieżącej pracy kary>m ks. Józefom Czarneckim
n.a cmentarz i zasypała wykoustawodawczej Sejmu.
rów się nie zjaw'ił. Zebranie 4 lata więzienia.
paną mogiłę.
dzień naP!'Zclożono więc na
stępny i robotnicy znów przy15.30 na cmentarz
O godz.
.,.
a+
MA se••st
byli do zakładu p::-zed rozpoc:zę
'kon<lUkt żałobny z
wkroczy!
ciem pracy o godz. 6.30 w natru.'1!Ulą Stan!sława Nikla. Kondziei, że będą mogli poroZJmadukt otwierały sztandary, wień
ul3 ft
l
""
padku Ni.eruchalski ~marł. wiać z dyrekcją.
ae i orkiestra. Za trurr.mą postę
d ZYGMUNTOWI SALSKIEMU
Tym razem jednak. .. dy.rekOsierocił <1n troje dzieci.
powało ok .1.500 osób. W chwili
Oprócz Nier<1chalsldego je tor admi~stracyjn_y Pio~row~
znalazl się n.a
gidy kondukt
szcze kilka osób odniosło o-jw ootatrue.i chwili pow1adorrnł
cmentarzu awanturni-cy zaczęli
powo~u
głębokiego
załogę te·!~foJ?iC2lnie, .że. ll;ilmg?
braienia.
ubliżające i;krzyki.
wznooić
Przyczyną zatargu, które-I z dyrekcJ1. me .będrl.iie 1, ze ?•
Trumna, którą trzeba było siłą
śmierci
jakieś pretensje,
którzy ma.ią
.
.
,prizeci.s!rnć przez tłum sp-!Yczęla
~o ep1~og był _tak t~ai::1c.zny, powln!Ili przyjść do dyrekcji 0
na za.sypanej moi:iile.• otoczyła
!'.tata się nadmierna Ilns~ s_no go.dz. 16. A prz.ecież pretensje
ją ro<l.z;n~ zmarłego i przyjazytego przez ucrl"ZGfo-,1.kow ma więkS"ZJOść r-0·b-O>tnilków bazy
ciele. Chuligańskie wyb!')"ki n.a
bójki alkoholu. Osoby podej i wymagać od n.kh, aby w.sz~
cmentarzu. w czasi-e który.eh poskłada zesp6ł
rzane o zabójstwo z:istały za cy zjawili się w lokal:u dyrekcj<i
bit<> jednego z fumikcjonariuszy
trzymane pr7.ez funr.rc,iuma- (~ go•cl:zm:~, gdy pr:iwi": wmyocy
MO nie ustawaly
·
zn.ajdukonwoJenoe:t
i
kierowcy
.
.
'
DZKIEGO''
Ł
,,DZIENNIKA
w teren1ie!) :- to WY'gląsię
ją
riuszy MO.
Be:r.czeszczenie pamlęcl mi.arda
Sledztwo trwa
• lego WYW'arlo :zle wraż.enie na
troohę niepoważnie ..,
( t
•
imm••-illll•DBllllllW1El'MllllllllllllllllH*m:&:5H6&1a--m•1111•1Dli!lllElllDlllll• zebranych. Część z nich opuCgr)
s)
ściła cmentarz. Niektórzy gło6no
wypominali kJSiędzu, że kilk.a
lat temu pachowal byłego kierownika garbarni, który w obawie prz,ed od1powie<lzialnością
kradzieże, powiesi!
za
karną

Gorszące z.ajścia

Zurominie

na Cmenlal°ZU

*

Bezduszność

siły

robo
cz.ej n~e tyłko obciaża n1.epotrzebnie budżet zakładów, ale
stanowi talk~ olbrzymią groibę dewaluacji pracy, marno t rawstwa c.za.su ["Oiboc:zego
a co z tym filę wiąże - oibni'ienia wydajniości pracy, dyscy
pliny itp.
Jest to zjawisko szkodliwe
nie ty1ko w sikali jednego za' d
k1:a u . czy pr-z:emysł~. Z~oblo·
kowarue n.adrmern..eJ ilości rąik
d o pracy w oddziałach pornocniczych, a więc nie podstawo
vvych, powoduje niechęć do po
dnoszenia kwalifikacJ·1· ~.aw<1do
nadmiar

~p1·awie pierwsza
130
udziałem

w stanie zatrudni.e nia. I tak
poza wspomnianymi jut
tkalniami i przędzalniami przP
mysłu wló:kienniczego odczuwa się du:i;y brak rąk do pracy na kolei, w komunikacji
miejskiej, na poczcie, w pracach rolnych i usługowych.
Dlatego też projekty z,miain
kierunilru likwid.a•cji
idą w
przerostów w zatrudnieoniu z
jednej strony, z drugiej zaś w kierunku przesunięcia zbę
dnych sił roboczych do o-środ
ków, w !których odczuwa się
braik ludzi do pracy.
W sprawnym przeprowadze
niu tej aklcji, która mu.si być
O•J;:•artia o doglębną a1111alizę sta
nu zatrudnienia, poważny udział bio,rą związki zawodowe.
Wczo.rajsza nara<lla nakreśliłia
plan pracy w ~ej s•pr.awie. Już
w sobntę odbędzie się w tej

Problemy uspra:wnienda gosipodariki były wczoraj tematem na.rady w łódzkiej Komisji Porozumiewawcze.i Związ
ków Zawodowych. Narada ta
miała na celu przeanalizowanie stanu zatn1dnienia l opracowanie wnicsków w sprawie
likwidacji przerostów, jakie
obserwujemy na różnych odcinkach pracy, omówienie pro
jektr>wanych zmian w polityce
n1ieszkaniowej, w wypłacie
zasiłków chorobowych. sprawy
rent oraz reorganiza~Ji pracy
ł nauki młodocianych.
lekki od diaW111a
Przemysł
-zwr.acał uwa:gę na różnego ro
dz;aju anomalie stanu ootrudnienia. PodCTLas, kiedy w
dwóch podstawowych działach
prod1J..1Jkc'ii włókien1nfcze'.i', a
iwŁaszcza w przemyśle baweł
nianym - w 1prz,ęd7,alni:ach i
brak jest ludzi
tkalniach do pracy, w oddziałach porno
cniczych jest ich za dużo.

Co słychać z wypłatą

czy

zła

*

wola?

I

1

„

wych. zwłaszcza
źl"
t wśród. mlo·
p
cza ym umemo 1dziezy.
wia innym zawodom, innym
branżcm uzupełnienie braQców

z §ei•mu

Smutny epilog
tradycyjnych ostatków
VI

wieczór trail.ycyjn(Ych
ostatków na zabawie w hotelu robotniczym Elektrecie·
płowni przy ul. Żeromskie·
go 168 miał m1eJsce tra47-letni
wypadek.
giczny
pra·
Piotr Nierucha.Islti cownik budowlany w cza·
sie bójki wsta.ł pchnięty nonrzez nie znanych do·
żem
tychaW.s ucze.stników -m;abarwy. W kilka godzin po wy-

• ł.alfl.Wizja.

re •
wyrazy

I

I

I

Jakćl; spełnia

L

D

wojna

że najłatwiej będ7;ie ust<Jsunkować slę
do tej tezy i właśchvie ocenić rolę radz!eclciej potęgi militarnej w dzllSiejjeśli zało-żymy na
szym śwlooie
chwilę, że ta. potęga. n~e istnieje i sp.ró·
bujemy wyobrazić si!'bie sytuację mię·

p

wsp61czuia z

z• o
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Ó

I

role.

i

22
Ul.
Si

kt
Zn

ISlię.

Trumna ze Z\'!łokami N!iil<la
warunkach, gody NATO
s.tala na cmentarzu około 3 got SEATO nieustannie rozbud~ją sydzin. Pr.zyjaciele 2l!Ilatrl-eogo uf;tem swYCh ba.z wojekowy0h w wielu
tworzyli ko1,don przy ochroinie
krajach, a pr-ze<le wszystkim na teryiktórego wyk<Jpali nową mogiłę,
torium wszystkich niemal państw, i:-ra.- Trumnę :llo:bono do grobu.
kiego i zadania jego sil zbrojnych. Poz oborzem socjalistycznym.
niczących
polityezno-wojSlkowyeh
lityka. bl<>ków
Mimo. iż eloamE111ty sfan:ityzoTrzeba P~P·ommieć i o kilku przeproclzynl1.rooowa, bez Armii Radzieckiej.
6I>ra\viła, że żołnierz rw.l·zieeki stac.Jowane gro7.'ły nowymi awantuw.ad-ronych przez ZSRR ,ioonos·troonych
Czy p3i!11lętacie interwencję brytyjska,
nuje dziś w NRD, Polsce, Rumunii i
rami, w żurom.inie zapanował
redukcjach sil zbrojnych i o tym. że 151POkój.
w Grecji (1944-45)? Interwencję bryna Węgrzech. Armia Ra.drziiecka jest Już
to właśnie mocarstwa NATO slysztlć
tyj<Siko-francuska, w Egipcie? Intcrwcnnie tylko zbrojnym ramieniem swego
nie chcą o jakimk-0lwiek obus!;ro()nn_ym
cję USA w Gwatemali? Ozy mo-.l:na s.ię
kraju - ,jest główna, &iłą wo.islkową, cawYC<>faILiu wojsk obcych z ws:;:ystkich
łudzić, że in.acz:ej działoby się w Euro·
państw socjaUstycznych,
lego obozu
krajów Europy, slyS'Zeć nie chcą o nlple - i to na. nie(>C>równanie większa,
podczas gdy armfa Stan.ów Zjedn.ocz,1>czym, co mogł-o•by utrwalić istnieją.ce ogdyby cara Europa .st&ła się
skalę nyoh .iest główną siłą, wojskową bfoku
dłużnikiem
hecnie Pll•lityczne statu.s quo. A 11trwaterenem swobodnej i:-ry sił imperialis·
państw imperia.listycz:nych i 3ej gar•
lenJem s-tatns quo byf.()by kaiide <1niwny stacjonu.ia, na terenie większ.oś- tycznych?
slabiemie mię<lzyna.ro0doweiro napięeia. a
Czy widzicie już (w wyobraźni natu·
el krajów NATO i SEATO.
ralnie) k1>lumny Bundeswehry, masze· zmiana .st.atus quo <V.Łn.acza.laby Aktualna sytuacja JJ·()lityczrurmilitarBundeswehry na Wsohód ...
to znaczy na
Na tablicy ogłoszeń MRN w
rujące naeh Osten
na ma swoj! r<l'Zliczne nieprzyjemne
Sosnowcu wywieszony zestal puCl> z tego wszyt<>~k!eg·o wyni'ka?
Wrocław, Swzecin, Poo:nań? Któiiby je
na,i0 dotkliwszą jes·t
strony, z których
bliczny pozew, wzywający słyn
WyIJJi..ka, moim :mian.iem, p•o pierw.<rZP.
powstrzymał? Ameryk:mie? Cl nie byszaleńczy wYśc:g zbrojeń i pxzebywanJe
nego śpiewaka Jana Kiepurę do
- że pods1-awowe zMlania Armi'i Ralib:-r w tym zairiteresowani. Brytyjczycy
sojuszniczych wo,j,<>k obcych na teryzaplacenia podatku spadkowego
d'liiookie,1 ma.ją w dals~rm ci;uu chat<>rinm licznych krajów Europy, Azji i Francuzi? _ Byliby 7Jbyt słabi,
wynoszącego ok. 10 tys. zl. Ja'l
raktcr w usa.dzic obronny, co jedna.k
i Afryki, Ja~•ą.1-olwiek zmlanę teg0 stac~nacza. 1 Kiepura otrzymał po wojnie w
w wa,runkaeh P·clityk:i bJQkU
Ta Wllględna. stabilizacja, która w tej
nu rzeczy przynjeść mołe jednak tylspadku po swych rodzicach doochronę i.:.tn.iejących granic i .st.a,tu.su
na terenie EUl"Ull>Y i
chwili istnieje
ko oparte na. obnst1'1>nnych ustępstwach
mek jednorodzinny. Domek ten,
p0JHyczncg-1> na terenie całego Wsoh<JoAzji, wyntika niewątpliwie z oddziałypororr.mnienie między wielkimi moc.ar·
znajdujący się w Sosnowcu przy
du i Jl'Ołudnda Enro'l!~.
wania radmeckle.l Jl'Otęgi, równcwa.żącej
&tw.ami.
ulicy Miłej, przeszedl na wla·
WyIJJika, po wtóre - że p.ctęga milipotęg4) amecykań.ską. Z drugie.i st.r-Ony
Niektórzy politycy zachodni niejed·
sność slynnego śpiewaka, ktclry
tarna. ZSRR jest d'Ziś jednym z decvtrneba. oobie przypomnieć, że właśnie
nokrotnie dawali wyra.z stanowisku, ja·
jak wiadomo, zamieszkuje obt?C•
du,Jących czynni1ków stabiMzacji p.nl~koby pożl\(lana była tylko jedMStr-0o11- ZSRR - w przeclwleństwie do imństw
nie stale za granicą.
tycznej w Europie, a przede wseystkiorn
na zmian.a istniejącej sytwwjii: wyco- NATO - dał bardzo konkretny wyra.z
Mimo iż Kiepura zupełnie nie
s>t.a.boilJzacji i bezpieczeństwa g:ra11icy na
dążeniu do obustronne.i likwidac.iii baz
za Bug,
fanie Rię wojsk radzieckich
domkiem, Jesię
interesuje
Odrze i Nysie.
wojSkowych na obcyeh terytmfach, przy
San, Cisę i Dunaj, lecz })IJll!Ostawicn;ic
Wynika, po trzooie - że w obecnych &lak il·;e zapomniał o nim Wyrównoczesnym zagwaranbowaniu ist·niew NRF i
garnizonów a.merykańskfoh
dl:ziial Finar.1sowy MlP.N. Skrupuwarunkach stacjonowanlie gamwonów
ją,cego układu sil poliiyC'Lilych. Wojska
Ze
innych krajach NATO i SEA'.rO.
latnie został obliczony podatek
radzieckich nad Labą i Odrą jes·t dla
stano\viskiem tym łączy się teza, jako- radzieckie nie tyllm przecież wyoofały
spadkowy i 7.eby cała sprawa nf:?
Polaków k~miecznc&~·ią życiową - nie
wojsk radzlec·lcich t>U= się z kapitalistyC'Zllej A:u.stril, lecz rówby obecnO\Ść
przedawnieniu, wydano
uległa
tylko z tak zwanych „w"llględów
granicami ZSRR pr.zekrac:i'.l,la, zaida.nia nież ewakumva.ły się ze · swej jedynej
publiczny pozew, który zgodnie
politycznyeli".
a
C>Dt'l>llY p,okoju i bezpieczeństwa i że bazY w Chinach - Portu Artura,
ma umożliwić ścią
przepisami
z
zwróciły dot>brow<Jlnie Finlandii
taikże
jalroby <Jobecno{)ŚĆ ta była :iiroołem naod słynnego
gnięcie należności
ZIELICZ
STEFAN
po·dte
Kroki
Por.ICkala-Udd.
w
bazę
się,
pięcia m.ięclzyna.rotfowego. Wydaje
śpiewaka ... w razie jego przyb~
cia do rodzinnego miasta.
...-"""""°""""-"""""°'.'--'-~~~~ ~~ ~ ~-"~"~~""""-~"-""""""~"'°"~~...,..,..~
światowa zasadnioc•1.o
zm.ienJła układ rrnł p-0li!yC211ych w
świeeic, mtienila w szczególności
sytuację P·l>lityczną Zwią7iku Ra.dziec•

ruga

OZWARTEK, 20 LUTEGO
15.10 Amerykail..skie pieśni ludowe. 15.30 Dla dzieci aud. z cy
klu „ijpiewamy piooeniki i słu
chamy muzyki". 16.05 (L) Koncert rozrywkowy, w programie
muzyk.a pohska w wyk. orkiestry Ł.RPR p. d. H. Debicha i
lVIiec-zy.sl:awa WojciechowS>kiego,
Lidia Skowron - sopran. 16.50
„Dlaczego takie zakżności" pogadaillka. 17.01 (L) Audycja
dla młodzieży. 17.15 (L) Muzytka
rozrywkowa.· 17.25 (L) „Twórcy
Oliver
muzyiki wspólczesnej"
Messien. aud. w opr. Bol. Bu·
siakiewicza. 17.50 (L) Muzyka
lekka i piOISOOlki. 18.10 (L) Łódz
ki dziennik radiowy. 18.25 (L)
KOllloert reldamy. 18.35 Muzyka
i aktualności. 19.00 „Co się wam
podoba najwięcej w tej audycji". 19.31l (L) „Noc: na dworC'U
Tadeusza
opow.
kolejowym"
Szewery. 20.00 Stan pogody i
dz'.oonik wiecz.omy. 20.23 Kronika sport<J<Wa. 20.40. Muzyka
taneczna. 2Q.50 z.d'Zis.law Jaohimecki - Opowieść o Moniusz:·
oe. 21.35 „W rytmie tanecznym".
22.20 Rytm i piooenka. 22.50 Noc
ny koncert symf<Yniczny.
TELEWIZJA
Oziwairlek, 20 luteti"o
Ml.OO „Czwarty do rady". 19.30
Dziennik telewizyjny. 20.00 „Pro
meteusz" Goetr ego ·- E.strada
Poety<:ka. 20.3!! Program filmowy - rozmowy o pracy SC€nografa !ilmowego. 21 .5 „Zwyfilm fabuciężyły kobiety" larny pmdulocji francu.sikiej, do
zwolooy o<l. lat 16.

Naszomu Ko'edze rn.l311.<cy1·n·emu

jęte zostaly w

Jan Kiepura

MRN
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Wywiady "Dziennika''

Samolotem na willii

Co mowa
I

-

Panie

'WYPą(!Jy

•

na temat fascynującego polowania łódzki pilot

inż;vnierre,

łowy?

ja.k

wszystkim chcę
zazna<:zyć, że to był ekspery~ent,
do k;tórego doszło na
s Utek
inicjatywy
naszego
~ódzkiego Aeroklubu. Chodzi.0 nam o to, aby udowodnić,
ze . 1>rzy t~p:en.:u wilków piloci na swych samolotach
rnQgą oddać nieocenione u.słu
gi.
do takiego
Ja.k domło
Projektu?
Jestem
do.świadczonym
l>Uotern i jednocześnie myśli
'WYrn. Widząc, że dotychczas.owa walka z wilkami,
na
którą państwo nie żałuje fundu.szów, n:e daje pożądanych
reZUltatów,
do.szedłem
do
Wn;O&ku, że należałoby zastoISOWać
coś
radykalniejszego.
Plan
akcji
przedłożyliśmy
DYrek.cji AeroklUJbu Warszawskiego.
Dzięki pozytywnemu
Ustosunlrowaniu się do niego
Pik Monisia, mjr Swiątka i
kpt. Labno doszło do ekspel"Yrnen tu.
Nie trzeba chyba
dodawać, że taka akcja dla
J>Jota-myśliwego szykuje wiele emo:]T.
- ~· praktyka potwierdziła teorii;?
- O tak, nasza akcja, któ-

muszą

Do Lodzi
powrócili dwaj piloci z Aeroklubu Lódzkiego inż.
Zygmunt Sroczyński i Roman Szylberg,
którzy kilka dni temu brali udzial w obławie na wilki pod Lublinem. Popn. sili.śmy mz. Sroczyńskiego o
wywiad dla „Dziennika". Oto przebi~ naszej rozmowy:

Przede

belskiego i praiSą mieJSCOWą ws.zyscy w celach
obserwacyjnych, no i my w celach
eksperymentalnych.
Tak liczny nalot obserwatorów nie ulatwiał chyba
akcji?
- Na pewno nie. Tym bardz1ej, że o wypadek w tych
wa·runkach ni.e było trudno.
Toteż na drugi dzień polecie. liśmy już sami.
- Jak wypadło
spotka.nie
oko w oko z wilkami?
-

da. W pewnej chwlli zauważy!em wilka samotnika, kitóry
skrada! s'ę do kaczek plywają c-ych po wcdz:e. Na widok
samolotu wilk prze:-azil s:ę
i zaczał uc:ekać w kierunku
gr-anicy.
Aby mu przerwać
d~ogę,
zniżyliśmy
lot
do
2 metrów nad ziem:ą i oto-

wśród

bagien

mieJsCrJ
wilków.

zgrupowań

w 12

uroczystości

rocznicę

powstania ORMO
W związku
z XII I"OCZl'J.cą
J>ows.tania ORMO, która przyPada w dniu 22 bm., komitet
?bc-hodu przygot<l'Wtlje
szereg
lrnprez. Oto one: w sobotę, t].
22 bm., w sali Operetki przy
Ul. PiotrkoW1Skiej 243 odbędzie
lilię ogóln<>łód'7llra akademia, na
której ormowcy otrzymają od.
Znaczeni.a państwowe. Wieczorem tego dnia przedstawiciele
l<L PZPR, Rady Narodowej m.
l...od.zi oraz kierownictwo MO
ISP<>tkają się przy lampce wina.
z najstarszymi ormowcami.
Ponadto we wszystkich dzielnicach odbędą się akademie t
Wicezomdce połączone z wrę
czeniem upominków ufundowallych przez społeczeństwo.
przeddzień święta KomenDzielnicowa MO
Widzew
Zl<>ży wieńce na grobie poległego w walce ormowca
Zygll'l.un,ta Jaszczaka.
(st)

W

da

'rwórezo§ć

\V. Faulknera
Wydział Kultury Prez. RN rn.
Lodzi i dyr. Miejskiej Bib!i')teki Publicznej im. L. Warynskiego w Łodzi organizują w
dniu 20 bm. w sal; odczytowej
Przy ul. Gda1'lskiej 102, n god!.
19, odczyt red. Lecha Budr8ckiego pt. „Twórczość Williama
li'aulkncra" (Wiedza o literaturze współczesnej). Wstęp wol

nv.

Wieczór autorski
młody.eh poetów
21 bm. o godz. 17 w sali
Odczytowej MDK (ul. Moniuszki 4a) odbędzie się występ
autorski Poetów:
Zb:gniewa
l<<Jsińsk~ego, Jaroslawa Marka
FlYmk!ewicza . i Jerzego Waleńczyka. Słowo wstępne wygłosi

Jerzy Waleńc.zyk.

Wstęp wolny,

jednocześnie .myś-

można
już
organizować
obławy

W tedy

we
wszystkich
województwa<:h nękanych przez plagę
wiilków.
Czy nie ma obawy, że
wtedy wytępi się wilki
eo
do jednego?
- Jest to pobożne życzenie
leśników.
Bo wilki to najgrozmeJSZe
drapieżniki
naszych lasów.
Dziennie wilk
zjada około 12 kg mięsa. Idą
więc do jego gardła nie ty!-

Piloci

czyl!śmy wilka kołem.
Ten
manewr wykonał
kol. Sz;ylberg, który przejął ode mnie
prowadzenie samolotu. Wtedy
wilczyskc usiadło
i za·częło
ktapać zębami, jakby <:hcial<>
ugryźć samolot. Ja n.atom'ast
wvmierz;y!em w wilka z fuzji.
Strzelalem z odległości
35 metrów. Pierwszy
strzał
chyb:!, drugi był celny. Ranny wilk zaczął czołgać się do
brz~ granicy i tam padł w
łozach. Tę walkę z wilk.iem
z powietrza kręciła kronika.
Jeśli udało jej się schwytać
wilka w obiektyw, zobaczyć
go będzie można na ekranie.

- Chyba nie
za.bity wilk?

był

to jedyny

nia ta'dch
zuje ślady

0

Sr:r

obław, gdyż

wska-

k-0 drcłme zwjerzęta, ale rów-

drapieżników.

Ogólnie wiadomo, że Adolf
Hitler tuż przed kapitulacją Ber
lim.a w majowe dni roku 1945
popelnil wraz z Ewą Braun s~
mobójstwo i spalony został na
dziedzi7'i.cu kancelarii Rzeszy.
Nie wszyscy jednak wiedz:;,
że swego czasu Fuehrer
obity
został aż do krwi przez pełnych
temperamentu i patriotyzmu
łodzian,
tak że zaalarmowany
patrol konnej policji interwzniowal, szarżując dwukrotnie
na wzburzony tlum i ocalając
wodza III Rzeszy od ostatecznego pogromu ..•
Kiedy ten historyczny wypa
dek mial miejsce? - zapytacie
zdziwieni. Wyjaśniamy więc:
działo się to w Łodzi, w roku
1939, w ostatki. A uzupełnia
jąc tę rewelacyjną wiadomość,
dodajemy szybko, że srodze
przez łodzian poturbowanu A-

dolf Hitler nie był autentyc?nym Hitlerem, ale pewnym pel
nym inwencji łodzianinem, kt6
ry podczas tradycyjnej ulicznej
maskarady ostatlcowej ucharJ.k
ter11zowal się na „Fuehrera"
Zwyczaj urządzania na ulicv
karnawałowych
ostatków by!
swego czasu bardzo w Łodzi
zalcorzeniony. W zabawie bra-

n i eż i takie jak sarny i 1~
ły udział dosłownie
tysięczne
wobec t.eg-<> ekspe- s:e. A zatem wyb:cie wilków
rzesze. Bodaj co piąty lodziaryment uznano z.a. uda.ny?
to jednoc-ześnie ochrona zwienin
prz11prawial
sobie
wqsy.
c~y
Tak.
Stwierd.wno,
że
rzyny lownej przed ich naj,.zmieniał płeć" i ruszał
wieiSt.osowan'e samolotu treningowiQkszym wrogiem.
czorem na uli.ce.
wego typu CSS-13 .ie.<>t ce1oRozmaw;ał.a:
Nie było naturalnie takich za
we. Przede wszystkim takie
w. KASPRZAK
skaku.iących wspaniałości jak
(
polowanie jest tańsze. Tro- - - - - - - - - - - - - - na podobnych imprezach np. w
n;enie wilków przy pomocy
ekip na sa.nia·c-h trwa n'e:-az
c.alymi tygodn'ami.
Samolot
w c:ą,gu trzech godzin potrafi
„przec:zesać" 500 k"n kwadr-atowv-c-h, i z m!ej&~a wykrywa
.stad:i wilków. Szybko a jednoc-ześn.'.e 0ko'o dz'.e.~:eć razv
t.an!ej. Okazało sle też. że ·z
samolotu
można siTzelać do
wiilltów i
trnf:ać.
Ponad.to
przy pomocy samolotów udaje się wypłoszyć
wilki
z
miejsc niedostępnych dla czło
wieka. np. z b.ag'en.
- Czy można filę więc spodziewać,
że
w
na.ibliższej
przyszlośei
organizowane bę
dą w pełnym tego słowa znameniu obławy na wilki z samolotów?
- Prze<ltem odbędz'e
się
jeszcze je<len
taki eksperyment. Razem z kol. Szylbergiem weźmiemy w nim udział
na terenach nadbiebrzańskich,
w rezerwacie łosi. Naituralnie,
o ile będzie śnieg. Jeśli ten
eksperyment również się uTradycyjne. ostatki wywolaly na ulice dzikich Tco„1bojów,
da, opracujemy odpowiednią
Cyganów i Cyganki, ślub-ie pary i inne typy. Uciechy instrukcję,
a IWJStępn:ie przejak widać na zdjęciu - bylo co niemiara ...
szkoli stlę pilotów,
którzy
Foto:
L. Olejniczak

-

en zna;k wMae już z dalek.a. Kolo a w nim trójramienna ni•by
gwiaroa:
„Mercedes-Stern",
który jako neon często zdobi wiele
domów w miastach 7.ach<>dnich Niemiec. Tutaj zaś, w Stuttgał"cie, gdzie
znajduje śię centrala tej najst.a.rszej
w świecie fabrylr.i samoohcdów, jest
on ~ególnie imp-onllljący. Przyciąga
wzrok jak magnes
i może służyć
zbl:ąkanemu w mieście za. punlkt orien.tacyj11y.
I\:to mu się ra'Z da „pn;ycią,gnąć",
wca.le tego nie żałuje. Ost.ate~ie nie
każdeg0 przecie-L dnia ogląda.
się
piervvszy silnik benzyn-owy na świecie,
pierwszy motocykl z takim sil.niiki~m,
samocbó-d ost.atn.iego cesa.rza nie1rueckiego Wilusia II czy. też „MercedesRekordwagen" z r. 1939 - olbrzymią.
maszynę wyścigową, której 3.000 koni
mechanfoznych miało Nnwija<i
szybkOtŚć okmo 700 k:m/g-Odz„ lecz która to maszyna nigdy nie wyst.artowała z braku
odpowie<tnich drc>g dla
niej,
Kilkadziesiąt
poo-0•bniY'C'h
ska.rbów
fabł-ycznego muzeum d.a,je d<ll9kon.alą
lekcję poglą.dmvą na historyil'my rozwój motoryzacjł i samyoh :!;a.kląd-0w.
Lep.sza, jednak lekcję da.je bliższe poznanie tego kol<>sa. za.trudniającego w
całych
Niemmeeh
ogól em
ok<>lo
55.000 ludzi (w s tuttga.rckiej cent.Tali
pracuje 15.000 -OIS'Ób).
Ludzfom tym wielu z nas za.zdro\Ści
ich st-Opy życiowej, niesłychanego d<>tąd w dziejac·h
Niemiec dobro-bytu.
Wprawdzie nie stwierdzilem, aby ktokolwiek z rolH•tników „Mercedesa"
posiadał sam<>chód swej finny (jest
(() co prawda najlepszy, ale też i najdr<>ższy wó'Z n·iemiecki) . ruiemniej
jedna.k powodzi im się d<>bl"'Ze. Odnosi
się to zwła.s-wza d<> i;;'i'ł wykwalifikowanych, bowiem r-0-botn:ik bC'Z specjalności,
zatrudniony n.p. przy sortowaniu śrub i innych części zarabia
zwykle p-oniżej 300 ro.a.rek miesięc'Z
nle, a przy tej pensji końca z koń
cem związać się n.ie da.
Ale - jak to zvvykle u nas bywa
- n.ie d~trzega się i drugiej strQDy
medalu.
Tę w
można. by uja,ć w

T

inż.

czyński (z lewej)
i Szylberg przugotowuia sie do
Zotu.

Pierwsze spotkanie bylo

patrują

Program

J'eszcze jednego, również
przez nas wytrop'..onego, zab;l leśnik. Byłoby ich więcej,
ale zawiodła p.0igoda.
Znikl
śnieg, który jest n!ez;będnym
warunkiem do przeprowadza-

będzie

być

pełne
emocji.
Z samolotu
świetnie tropi się wilcze sta-

Samolot „prze·
czesuje" teren w
okolicy
Bugu.
Oczy pilotów u:u

ra trwał.a dwa dni, była bardzo pasjonująca.
Ile sa-molotów bralo w
niej ud'Zial?
Pierwszego dnia leciały
cztery. Jeden z kroniką filmową, drugi z dziennikarzami z „Dookoła świata", trze.
ci z prezesem Aer<J<klubu Lu-

~

liwymi,

Czy

kinitklim pytaniu: a oo ten robotnik
daje z siebie firmie?
Oprowadzający mnie po zakładach
prac-0wnik wydziału prasowego, ksią
żę Albert von Urach, zwrócił uwa.gę
na fakt ściśle z tym pytaniem zwia,za.ny. Oto co miesiąc niemal odbywa
się tu uroczystość honorowania jubilatów, którzy przepra.oowali w zakła
da.eh mimmum 25 lat.
Fabryka liczy ieh n.a setki. Taik np.
w roku 1956 premiowa.no 900 jubilatów.
w zeszlym roku było ic'h 300
(mało,
gdyż rok 1932 był okresem
światowego kTyzysu), a w tym roku
będzie ich 600. Jegwze w tej chwili

Westdeutschland

niepomiernie zdziwiony pyta.niem dotyC2ll,cym problemu nie uspraiwied'liwionej absencji. Uniesienie brwi j"1kby <l'Z!lacza.l o: czy w c-góle może tailci
problem istnieć?
T<> prawda, że masem ktoś nie
przyjdzie do pracy. Ale mu& w cią
iru trzech dni
zawiadomić wydz;i.ał
personalny o przyczynie nleobecności.
Jeśli zaś tego nie uczyni <>·t rzymuje osirzeżenie.
Dwóch ostrzeżeń
nie ma.. Opuszczenie kilku dni koń
czY sprawę be-za.pelacyj.nie: ot.rzyruuje się do rąk natychmiast bezterminowe zwolnienie.
P<1dołmie jaik za
kradzież
n.a s7Jkooę
zakładów rr:zy

dziś

(5)

Pod znali iem
tró,jramiennej e;wiazdy
pracuje w zalkla.dacll 455 -01S6b z 40-leta 495 ooób skierowano na
emeryturę po 50 latach pracy.
I gdzie szukać u nas fabryki,
do
której ludzie czuUby się taik przyw:ią
zani? A wiad<1mo - przywiąza.nie jest
naj,skuteczniejsrzym
lekarstwem
na.
fluktuaeję kadr, a wlęo 'Zilll<Jrę, k·tóra
be-zust.a.nnie
trapi
nas-Le
rodzime
przedsiębi'°'rstwa i utrudnia po.s·ta.wienie ich na mocne nogl.
n~m stażem,

„Mercedes" stoi na nich niewzro·
Należy do tych 70 proc. zakładów przem..vsto1>wych, kt-0.re wpr-vwadzily w
Niemezech
zach1Ni:nich
45-g-O·dzinny tydzień P·racy (9 goozin
dziennie. sobota w<>lna <id zajęć). I
jak w ka7,.dym bez wyjątku przedsię
biorstw:ie. zach-O>dni-0-niemieckim, panuje tu żela'Zna zasada: za ~o nic
się nde d<1sta.je.
Przewoon:czący
tak zwanego
Befaiebstratu
cdp-0wiedni.J;i;a. naszej
ra~ zaJd.ad<>wej p. Hauff, byl więc
~enie.

współtowa.rz;yna

pracy lub za obrazę
prac<>dawey, 'W.llględnie jego r-Odr.mny.
Z ta.kim pisemkiem w ręku. z ta.ka,
opilllia,, l"reCZJm>iście nie wiadomo. oo
w tym kraju począć. o ile oowiem
7'd<1lnego,
pracowitego
fachowca.
przedsiębiorcy
gotowi niema.l z rĄk
S<l'bie wyrywać
(kOSllltem sla-hszych,
oc:eywiśc'ie) o tyle dla nierc.b ów i
złodziej są bez litości. I wcale im się
w tym wyipa.dku nie będziemy chyba
dziwili.
Kto w !kręgu 5WY1l>h zn.ajo-mych
spotkał się z p-od·Dbnym przypa dkiem,
kto wie,
jale tut.aj cięiik<> ta;kiemill
czJqwiekowi 0 pracę, zwlas:z-02a popla-truą, ten umie cellLić własne za..jęcie, wla1me dobre miejsce. A to jest
już niemal :równoznaczne z rzetelnym,
sumiennym wyko:DD'Waniem P·owie:rzonej pracy,
0

Dlatego
n:ie 7Jdziwilem się wcale,
gdy naigahną;wszy, w sruttgaroldch za.kładach „Mercedesa" pew·nego robot·

Nicei, ale niejednokrotnie trz.~
ba bylo podziwiać pomysłowość
rozbawionych tłumów.
Co było w tym najbardziej
charakterystyczne?
Oto,
że
zabawa
była
dosłownie
powszechna. Naturalnie, przeważała młodzież,

Tysiące
ludzi, poprzebieranych w maski, wesołymi kawal
kadami przeciągały uliczkami
przedmieść i Piotrkowską. Szły
grupki „Cyganów", prowadzą
cych niedźu;iedzia, cale orszaki ślubne, poprzedzane przez
młodego pana we fraku i w cy
lindrze oraz mlodą panią (zwu
kle przebranego chłopca) w śiu
bnej toalecie. Wędrowały w
zgodzie „śmierć" w białej plac/I.
cie i z kosą i wykwintni lowelasi w melonikach i stylizowanych tużurkach. Mogłeś zobaczyć górala i łowiczankę, Pata
i Patachona, Cha.plina, Sherlocka Holmesa itd.
Tuż po wojnie zwyczaj
ten
odżył w formie znacznie 6lab·
szej i z biegiem czasu staje sic
coraz bardzi.ej anemiczny.
Tego roku maskarada karnawałowa była przede u·szystkim
zabawą dzieci.
Wprawdzie od
czasu do czasu ulicą Piotrl;owską
przesunęła się gromadka
dorosłych
„przebiera1l.ców" w
cylindra.eh pod kwiecistymi parasolami, wprawdzie w nielrtóruch miejscach, jak np. na Placu Wolności„ zmasowało się nawet więcej ludzi, niemnie.i w
porównaniu. z latami przedwojennymi by/a to już zabowa o
znacznie węższym zakresie... i
niższej temperaturze.
Vlszustko wskazu.ie na to, :!:e
z biegiem lat tradyc}a ta w ogó
le może w Łodzi zaniknać. Trze
ba temu przeciwdziałać!
Może więc pomyśli. my już teraz. ażebv w przys::lym roku
jakieś ,.czynni.ki" albo or11anizacje skoordynowały bardzir>j
celowo improwizac}ę „part11zantów", abv - nawiązując do
dawnych łódzlcich tradycji nadal~1 tej karnawałowej zalnwie vlicznej inne tempo, inny
ryt;n.?
Redakcja nasza proponuje,
aby po prostu zorganizowano
jakąś barwną „paradę przebie•
rmlców". jakąś kolorową rewie
11 iespodzianek
(coś w rodzaiu
karnawalowego „corso" w Nieen
jakiś we.~ol11 przemarsz tych
wszystkich figur, masek i strojów. zakończon11 wiellcim lwnkursem, np. w nowej Hali Sportowej.
Naszym zdaniem warto o tym
pomyśleć: bo przecież §miech
to zdrowie. Smiejmy się więc
jak najczęściej i stwarvijmy oka

zję, ażeby się po.~mirtć!

M. JAGOSZEWSKl

nik.a o jakiś szczegół, uslysu..łem w
od'POwied'Łl. że ba.rdzo chętnie wszystko ml i.vyjaśn:i, ale dopiero... w czasie przerwy obią,dowe.j, jako że teraz
s-zk<Nla mu każdej minuty.
I myl:itby sie. kto bv sądził. że o
tak.im s!.aJH)Wisku decyduje tylko pogoń za zarobkiem, wzg"lednie taśma,
u drugiego k<>ńca której czek.a już
ktoś inny na obra.bianą. część, czy na.wet - szerze.I rzeoz ujmując - niieslvchane wprzęgnięcie jednostki w -Ogólny pł"oces dzia.Jaln()·ści irospodarczej w tym kr.a„ju. Te czynn,iki niewą.t
pliwie wgrywają dużą. nile. ndemniej
jednak ta godna naśladownictwa pracowitość i sumienność jeFt pierwotna.. Jeży u podstaw wszyst'kiego, niemal tkwi we krwi t:vch ludzi.
Pnecież jeszcze niedawno. w <mresie wyraźnie rcsną,cej ko:n.iunktnry
Cdzlś już troche z nią gorze.i) rzadko
kto pracował w tym 7.akładrzie tylko
9 go.dzln, bowiem ch<ldzlło o to, że
zamówienfa eks<P'Qrt.or\ve i n.a pokrycie
D-Otrze:b wlasnego rynlku m u s i a ł y
być do·k·zymane w
hmninie. No bo
ja.kże fabcyka może być niesloowna?!
Pnecież drziś jeszcze jeden kierown~k, trzej pracownicy i t-rzy sekretarki ~ta-nowią w tym k<>l<>©e dział eksportu, który zajmu.je się ()d A do Z
calym wywozem d·o Danii, N<>rwegii,
Szwecji i Finlam:l:id, a więc do krajów, które najliczniej imp-0rtuja, wozy
„Mercedesa.". Można sobie ~·<1brazić,
jak wie1kli.ej t,rzeba. by u n.as n.a to ma-chiny urzędni<'zej!
Mógłby ktoś powiedzieć. ie wszystko plynie .st.a,d, i~ tutejszy robo~~~
C7.:Y u.rzędru.k
„wie za co praCUJe .
Będzie mia.I rację. Mu.si .ieiln~k W?:iąć
i to p00 uwage. że .,aby d.a.ć, trzeba
leż i mieć". I chociaż Niemcy za.ch-0-dnie kor7!ystaly z ogNITTinej p-omQcy dolarowej swych Pll"·O.!ektorów. 1-0 jednak nie osiągn.ęlyby nigdy d'l;isie.i'l'Zego
pozi<>mu żyd-owego bez n.iesłv~.hanej
praco·wit-0ści swych ludzi.
Równie:i.
i otta pn:ekszt.alcila je
w państwo,
które m&że dziś „dawać".
Warto ó!:·O•bie tę prac1>wif.ość cd cm.511 do czasu stawiać za. przykład.
SERGIUSZ KLACZKOW

.
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Jednym tchem
o„przerywaczach"
Model - modelem, ale wczorajsza wizyta przedstawiciela
jednego z zakładów elektrotechnicznych w redakcji otworzyl'L
nam oczy na fakty, o którt}ch
nie tylko twórcom nowego modelu w handlu, ·ale i.„ filozofom się nie śntlo.
Nasz gość położył na bturku
a
drobną część samochodową,
mianow;cie tzw. przerywacz do
samochodu „Warszawa" I jednym tchem zorientował nas w
aytuacji:
- Takie przerywacze kupowal!śm11 do tej poru w sklep•e
MHD na ul. Rewolucji 1905 r.
nr 2. Jego cena (np. rachunek
34160) wynosi 29 złotych za
komplet. Ostatnio jednak zaw iym
przerywaczy
brakło
sklepie. Poszliśmy do „Motozbytu" na Piotrkowską 125. Kupiliśmy t - zapłaciliśmy za ten
aam komplet do tego samego
aamochodu „Warszawa" (rachu
'nek nr 267 /07) zł„ •. 120.
Tyle nasz czytelnik. Co do
nas - jednym tchem zapytujemy:
- W sklepach MHD niektóre
artykuly są nieraz nieco droź
aze, niż w sklepach specj'1lnych, dlaczego jednak w skl!ipte „M otozbytu" jakiś artvknl
kosztuje cztery razy drożej niż
w MHD? Czy to może pomysł
„motozbytowej",
buchalterii
która tak się przejęła pięcio
krotną podwyżką cla na samochody, że we własnym zakresie
za każdy drobi.azg nawet do kr'.l
jowego samochodu podniosła
cenę aż cztery razy?
(f. b.)

MAŁY

.„

INowe spoirzenie na stary temat I
CZY LÓ DŹ b~dzie czysta ?Zespół Pieśni i :ań~:d:ojska Palskieg6
Reprezentacyjny

Z ukosa

Pmerz: 13 I.a.t powta.malo się
Iudlzruom przy każdej ok:a.zjil.
że tneba zrobić w Lodu.i porządek, źe to wstyd, by nasze
miast.o byro tak... ndiechlujne.
Wll!ZYscy przyznawali rację, kiwali głowa.mi - i... dalej lek1>am po„ja.kkś
ceważyli...
rządki".

W rezułtacie L6dtź ja<Jt tym
najbrudniejszych
jednym z
miast w Polsoo. Nie upr,ząta
ny śnieg (przyczyna licznych
wypad!ków) - rozkopane upiachu i bło
lioe, zwały
ta na ohodlndkaoh i jezxllniach.
Prnepełn.ione puszki na śmieci,
brud111e klatki schodowe. Kom
pletn.a anarohla w :rozklejaniu
plakatów i afiszy. Targowi.ska
- ro:zisadn:iłd brudu i wszelkich bakcyli. Nie uprzątnięte
plaoe budowy, brak numerów
na domach. I wiele, wiele
jesz.cze dnnyoh nieporząd!ków.
Skąd się

to

wł.a§ciwre brało?

Istnieje przecieź MlPO, w
domach są dororcy, których
pracę mają k.ointrolować adm!
ni.stratorizy, komitety blokowe
czy dOOlowe. Jest stacja sani.tam() - epidemiologiczna, jest
Zarząd Budynków Mieszlkalnych.„
Sporo jest tyoh, którzy odpcllWliada.j ą za

porządek

w m:ie

ście.

A właśnie,
Odpowiadają?„,
D<>tyobcaias nlie odpoźe 111ie !
wiadali i tu tlkwli chyba. przyczyna. całego bailaga.nu.
Ostre sankcje, jakie :postano
wiono (zgodin.ie z uchwałą Pre
zydium RN m. Lodzi) &toooktórzy nie
wać wobeo tych,
będą się wywiązywali z przyjętych n.a siebie obowiązków
- może na.reszcie rozwią,źą w
naszym mieście sytuację poPrzypominamy je
rządikową.
raz je9z.cr.e.
diolriorea będme wieJeśli

na terenie
po,sesjli i sta;i:ać

gać

dzi;al, że za. Dil.~dek grorzl
mu - zgodnie rz: p:rz;epdsa.ml chyba
utrata. ~
zmieni swój stosunek do pracy.•
spc<tka.
a~tratoir
Jeśli
się z g'l'(lib~ utraty '(l(llSady za
wobec brudów obojętn<>ść
zaCl2lJlte je na pewno dostrze-

KleNYW'nicy Miejski.ego l'l-zed
sięhi>Oir\Stwia Oc.zyszcri;ainda, wieźe za niiewywią-eywarue
dząc,
ooowtiąrLłców J)OiruiK>są k<()n
się

rz

sekwencje -

pud1włn1dnyeh

1

na re portaź do Spóld'tieln.I Wyrobów
z Tworz:,yw Sztucznych im. 1 Maja - byłem święcie
przekonany, te za.stanę tam produkcję WYSOko unechapny rótnego
niorowaną, Bi>wlem ncrok:le zutosowanłe
rodzaju wyroba.ch folii, ~lLstyrenu, igelitu, sztucwego zamll'Zll Itp. zastępczy oh materiałów, wymaga ulepnonyeh metod pracy.
A tymczasem„.

Maly, po!abrycz.ny budynek
5,
przy ul. · Sprawledl!wej
Podwórze zawalone„. rupieciami. Po stromych schodach
dostajemy się do od<lz.'alu kaNa d!ugich sto·
letniczego,
Tu
lach maszyny do szycia.
powstają damskie kosmetycz(w
ki ze sztucznego zamszu
środku fol!a) oraz tak modne
obecnie aktówki. Tu również
wykańcza się barwne obrusy
z f<>Ll..
Co się zwied7..aiąccmu rzuca w oc1.y? Przede wszy,qtkim
kontrasty pomiędzy hądź oo
bądź nowoczesnn produkcją z
tworzyw sztuc7.nych, a prysamego wykonawmitywem
stwa. Poza kilkoma ma,5zvnaml do szycia (w tym jedne.i
- brak najn'ckaletniczej)
Aby
urządzeń.
zbędniejszych
specjalny unp. wpiQgnąć
szty-.1\Tnia:."z do brze.~{ów aktówek - szwaczka p. Krystyna

mowa o urządze-.
równ!eź
trzeba
je.szc7.e jednym
o
wspomnieć
szczególe nie bez znaczenia.
Jeśli

już

nlach

SPOŁECZNY.

KOMITET

Cele i zadania
Pierwsze koła 1••• wpływy
finansowe

DO WALKI ZGRUŻLICĄ

pidemio1ogii gruźlicy, potrzewalki z nią i gromadzenriem fU'.lldUJSZÓW oraz w wyahowantu obywateli w karnoprofilaktycznych
wobec
ści
zarządzeń Ministerstwa ZdroDalsza pomoc polągać
wia.
będzie na dba!!l'iU o warunki
bytowe cihorych na ,gruźJlcę
i iclh rodzin. Tę zadania osiągntle się m. in. przez organi.:rowan:ie specjalnych spól'.udois;tę.pinieni e
d ti eln i pracy,
zatrudnienia w przemyśle c!ha.
ułatwienie
oraz
l:upniczym
przydzialu materialów i :zibytu go<towyoh W)'l'ObÓW.
Fundusze stowarzyszenia oparte ~ .na dowolnyoh stałych i powszeclulyah świad
oraz na
<"..zeniach obywateli
doc'hodaoh płynących z wszelkiego rodzaju imprez, czynów
ofiar,
zbiórek,
społecznych,
darowizn i zapisów.
członkiem
Według statutu
stowarzyszenia może być obywatel PRL lub osoba praw-·
n.a, instytucja, urząd, przedzakład pracy z
s!ębWr5two,
terenu Lodzi, który wkładem
pracy społecznej i świadcze
niami pieniężnymi uoze.stniczy
w realizacji zadań komitetu.
Organizacja komitetu przewiduje powstanie oddziałów
kól zakłado
dzielnicowych,
wych oraz szk.olnyah.
kolo zakładowe
Pierwsze
Lódzkiej
powstało juź przy

Kiłka
.siliśmy

t.ygodni temu donoo p-0>w.st.anj.u w Lodzi
do
Komitetu
Społecznego
Walki z Gruźlicą,
tego
zadaniem
Głównym
stowarzyszenia jest mQbiliwwa:nie akitywu spolecznego do
czynnego udziału w wake z
gruźlicą przy pomocy wladz
terenowych i czynników fachowych.
Pomoo SJ)Ołeczeństwa będzie
się wyrażać m. i.n. szerzelliiem
przeciwgruźliczej

oświaty

bą

oo.-

rutar:nej, zap·o:zm.awanri.em obyobecnym stanem ewateli

z

produkuje się aparaty kwa.
„oodporne, wanny do galwanizacji na zimno, wytrawiarkl do chemigrafii, rury do in.stalacjl klimatyzacyjnych, a
do pociągów
nawet rl!czki
ZaklC1dów C'egielt;klego.
dla
&lę
Oprócz tego wykłada
beczki win!<lurem oraz wykonuje sprężyny akumulatorowe
(4awniej były ołowiane). I tu
uder~ nas prym:ityw i nlesamowita ciasnota.. Słowem s·.>ól
dzielnia pracuje w 1-i<:żkic:h
warunkach i nie może rozwi-

Straż Pożarna

z

gruźlicą.

Do komitetu wpłynęła już
pl erws:z.a JSWna przeznacz0<na
na finansowanie jego zadań.
Wojewódzkiej
Praoownicy
Przeciwgruźliczej
Przychodni

m.

Lodzi

wpłacili

1500

wzywając

zł

praoownlków posir...zególnyoh zakładów pracy
do pójścia za ieb. przykładem.
Komunilcujemy, :!:e Społecz
ny Komitet do Walki z Gruź
licą otworzył ISIWOje k.ointo w
PKO Oddzia~ V w Lodzi nr I
7-ll-604.

..,..

____......, ....

„Igraszki
traf u i miłości'•

22 bm. o goodzinie 19.30 O!'U
w niedzielll 23 bm. o iodz!nłe
16 f 19.30 wystąpi w ruim.:vm
~clnnie
mieście
Państwowego Teatru

zespól

imienia
Aleksandra Fredry w Gnietnde w ra.maiNI wymiany tearalnej z Pa.ń•twowym TeatTeatr
rem Zlemł L6d'llkl.ej.
gnieźndeńs·klł wysta.wi w salł
ul.
przy
„Budowlanych"
Piotrkowskiej 232 uroc:z11 I
przeza.bawn11 komedie franouMarivaux,
lllk.11 w 3 akta.eh
pod tytulem „ll!l'as:rJk! trafu
i mil-Ofici" w reżyserii E. ZTteckiego.

..

lftM>o

rzadrono na OO<lsta wie
komunikatu OkreE?owe
'10 Zarzadu Kin
~

08

Jfom. Mieiska. MO 292-22 OWORCOWE <DW<>r7.E'C SOJfTSZ (Nowe Złotno) PALMIARNIA <Park tr6
M:ir.faki Ośr. !nfM. 3J'!l-1!l
.. KwitnacY „MillO'llY rut 'WYBl>ie" f~) CZ'YT11ll& l!odz.
Kalisld)
Pryw. Pomor J,ek. 33~-38
C%Ynlle I! S-18
dozw: od lat 7 g, 17,
kra.i". ..Odwiedzinv w
555.55
•
~
19. Film dok. g, 21
ZOO".
mosldewsklm

I

-

NOWY rv:rieckowskieE?o
15) g. 19 „I<ram z l)dlfr
senk.a.mi"

Foto: L. Oleinlczak

nr

Narada wzbudzi.la duże zainteresowanie wśród pracowników Elektrowni i innych zaPokładów energetycznych.
stanow1ono zwrócić się z apelem do zakladów przemy.sk~
wych w Lodzi i do zakładów
energetycznych w cal:ym kraju o orga1111zację kól do walki

Poirot. l'\'lillcv.fne 253-33
Poir-0-t. Ratunltowe 254-44

Oto w ja1ct .ępo.~ó/J w1mtąd11 m·nca przy tts zt11umiaczach do
aktówek. Drut i drzwi - ·ilt'zbut. pasują do nowoczesnej
produkcji.

ŁÓDZKI

__

WAŻNE

JAJ:t1'CZA (.Tar„cza 271
g . J9 ,;.PTZYl'Oda fl1ll"encka
(Obr.
POWSZECHNY
Stalingradu 21) g. 19
wędro„OdwieCYZny
wiec"
Jeszcze lcilka ściP.gów I akTF.ATit 7 15" C'I'r„ugut
iówlca prawie gotowa.
11 [(. i9.i5 „Liliom"
Foto: L. Olejniczak
OPF.JU''T'"A (Pi<>trk<>Wska 243) 11. 19.15 „Bal
nąć w pelni s"·ej produlr~_jl.
w Savoy'u"
.PT1'1/0KIO" f'KON'J"Tiika
Or.rócz bralrn p();tr7ebnyc~1 u
rządzeń, wplywa również n.a
16) "'
~
„. 17 "P1·n~Jdo"
przydział
niedoJS.tateczny
Altl,f<''IUN" (Wólc~ńto
mater!alów. Jak n.as poinfor- .. ska 5) E?. 17 .• O l<r<•·•no
{!IOWal czlonck zarządu spóllml!;~ch i sierotce Mat'YSI
dz!eln! p. Mirosław Stefaniak
ZIEMI t,ODZTF.Am
z b~aku folii zamJast 30 tys.
KIEJ r.sa1a Budowl~miesię::'!zni·e
obrusów
sztuk
nycl1. p1otrk<>w~k<1 ?.32)
w tej chwili
produkuje się
!l. 18 „świerswz za ko
3 tys. sztuk.
minem"
.--rzecz się ma z
Podobnie
aktówkami, których spółdziel
nia jest w .sit.<Jnie wyprodukol\'IUZEUI\! ARCHEOLOwać 2 tys. mie.sięczn.Le, a proGICZNE J ETNOGRA
dukuje 700.
FICZNE (Plac WolnoNa zakończenie nie od n:eśC"I nr 14l czvnne f!,
w.y bed-zic d.o<Clać, że brygiridy
11-16.
spiil·Ih:ielni pracu,ją nie tylko 'VHJZEUM SZTUKI (Wie
ckows1kieu:o 36) czynne
w l.od'l.i, ale na terenie nieg, 14-20.
mal całego kra.in. Ostatnio np.
·
5 brygad wy,jeżdża d·11 s,~ino
ujścin, ~'Lic będ~ 7a.trudnfone
na statkach rybackich, Brygady wyl<JŻi\ winidurem kQ- BALTYK (Narutowicza
mory żywnościowe. W ten sp-0
20) Film dl)k. g, 13 i
19.30 „Alec.ja prof. Han
~ób żywność nie będzie przenlbala" dozw. od lat
sląknii:t~ -za.p achem ryb. Po14 ,g. 13.30. 15.30. 17.30
dobne prace były już pn:e-z
Występy artystów oraz
bry1aidy WYiwllYwane.
film „0 Ca.nzacdlro" g.

!UVZIEA

4 DZIENNIK

23 lutego o g-0>clrz. 15.30 l
z okazji 40 roomley
18.30
Elektrowni, dzięki. inicjatywie utwu1r:r.en;ii11. A.l'mi1i 03envonej
p.
_głównego inżyiniera bhp
wystąp.i w lfal.i Wima. repre-oraz kierowWaprniar.skiego
>Łentacyjny Zespól Pleśni ł
nictwa zaktadów. Na zebraPolskiego,
Wojska
Tań~a.
niu org<mizacyjnym, w któIaure.a.t.a
kierunkiem
p.ud
rvm uczestniczyli przedstawil'aństwowej Na.gr-0>dy Arlysciele poszczególnych zakl.adów
TEODORA
pl'k.
ty>cznej
energetycznych w Lodzi, paRATKOWSKIEGO.
dły ciek.awe projekty adaptowanri:a pewnych obiektów (;na
NA ZDJĘCIU: „Kujawiak"
Ziemia1ch Odzyskanych) na za{ w wykonaniu eaJego baletu.
kłady dla leczenia chorych n1a. .
,gruźlicę z Łodzi. Prze<ls.tawiciele łódzkich zaltladów energetycxnydh rprzyrzekli :lldobyć
:na ten cel fundusze.

....----------------------------------------------------------------------------Uwara.I Repertuar
TELEFONY

· t;

przywiązuje drut
BłaS1JCZYk
do drz\Vl (przez które w każ
dej chwili ktoś wchodzi i wychodzi) i w ten sposób - dobry za cz.asów pa.n owania legendarnego króla Cwieczka wykonuje 6ie produkcję jak
najbardziej nowoczesną, bo z
zastosowaniem tworzYW sztucznych.

I

DzM, 20 bm. o godz. 18.30 w sali
PTT-K (ul. Piotrkowska 102a)
mgr Ciekliński wygło& odczyt
w ram.ach „czwartków krajobrudizić,
śmiecić,
rządlkowej,
musi
zieleń itp. nisu:zyć
zn.awczyoh" na ternait: „Wczeo
Prosimy
milicja.
zająć
się
sne średniowiecze w budowpraygiotowanie bloc:z:ków mannictwie koocielnym woj, lódzdatowych!
L.
kiego".
A. JASK.
1
Wstęp 'WOlny,

REPORTAZ"

się

mmmą od swych
rzewymagać

telnej pracy.
D<0tyc.zy to WSZJY.sit.lcich jeśli ta.Je można pciwjedrz;1eć odp U1W!LedrzJilalnych
zawc•dOJWIO
za pol]'(l,ądek. AJe ootycizy takźe społeC1Wństwa, bcrz: którego
JHmwcy żadna. akcja. pOll"Ządlw
wa. rui.e przyniesie efektu.
Tymi zaś/, którzy rzitooliwi·e
będą ,prz;eszkadzać w akcji :po-

o dużych kontrastach

Wybierając

podległych mu
się o :Lch usu-

nięCiie.

Spółdzielnia z braku specjalnej maszyny o nazwie kalander, która służy do wykorzystywania odpadów winiduru,
tra.cl miesięcznie lC-15 ł.-0n
tego cennego materiału.

kaletniczego
oddzi.alu
Z
d.o
przechodzimy na parter
winidurowego. Tu
oddziału

43 (3498)

J. Kr-ski

20

zoo .....'

STYLOWY <K.illńsk1eE?<>
123) „Ko·ehanek !adv
Chatterley" dozw. od
lat 18 g. 16. 18. ~
SWIT (BaluckJ Rvnek)
„Eroicą." dozw. od lat
rn. it. 16. 18. 20. FiJ.m
dok Il 22
. .
· · .
TA'.fRY (S1enkiewiez:a 40)
Film dok. g, 15 1 22.
„Pr.uimytnlcy" dozw.
od lat 16 E?. 16• 18· 20
WI~LA (TUwitn,q na: 1)
Film dok. I!. 9 i 22.
„lnlewca;eta z hnmen
MLODA G~ARDIA (Zie
0
ł 2:f ~J>!I'~ ~?.~0E?. 9 bof;r ~°i4· ~ ~tło
.
•
•
•
•
I!.
!?
od i;;'.t 18 g
· WOLNOSC: (Przybwzew
• ~.
16· 1B• 20 ·
skie~o 16) Film dok.
g, 9 i 22, ••Pamiętnik
MUZA (Pabianicka 173)
dozw.
„Kochan.ck o nólnooy" mjr Tb.oonn""""D."
..-v-d
d
od. lat 14 Il. 10. 112. 14.
ozw. o ' J.a.t 18 E. 16
18· 20 · Film dok. E?. 22
16. 18• 20
PIONIER (Francis-z:kań- Wł,OKNJARZ (.Próc:hniska 31) „Futro nurko- ka 16) Film dok ,g, 9 1
22. ..08/15" („FrO!lli")
we" dozw od lat 16
g, 16. 18. 20. Film dok: II .sEilia dozw. od lat
18 g. 10. 12, 14, 15. 18.
g, 22
20
PO!LO~IA (PiotrkO"l.'1.~il<a ?.ACHĘTA (Zgleooka 26)
... „ d
Wler~y
67) Film dok. ft. 9.3-0 1
O'IJW.
~. mą„
"
12 15 08/1"" ( K.all}'t
od lat 16 f!. 10. 12. 14.
;•n d 1 U
~- ")' nr"
18• 20· Flhn dok, g,
o/iat 18. ~rio.rn~zrś:
15, 17. 19. Występy artystów o.raz film Na LĄCZNO$C (Jórefów 43)
~J,e ~~ac~ sł:t
„
pLaźy" E?. ' 21
·
E?. 19
POKO.T (Kazimierza 6)
„Pod chmura.ml" doz.w. od lat 1.4 g. 15.30 P~Uls~~n ~r:i~
M t Cb ·. to" d
17.30, 19.30. Film dok
O'l:W.
ris.
on e
Et. 21.30
12
00
~· 16· 18 · 20
lat
J MAJA <Kilińskiego 1781
rże,~
„Lun.atyk" do'l:W. od l'RZEIH~IOSNIE
lat 14 g, 15.30. 17.30. romski~,E?o 76) „08/1.5
(„Front ) ~ Il oona.
19.30. Film dok. it. 21.3-0
k
ROMA (R
84 ) dozw, od lat 18 g, 15.30
17.3-0. 19.30
Dwie g<J=v_;~. adOZVIT
od lat 16 ft i6 18 2Ó GARNIZONOWY KLUB
0-FJC~nSKI (Tuwim.'l
·
·
·
34) „Pł-0<m.te:!!111e sere1a"
STflDJO (Bvstrzyoka 7-9)
.Marty" d0<::w. od la! oozw. od lat l!2 g. 17.30
19.30
12. ig. 17, 19, FJ.Jm doik.
" • •
Il.. 21
„Lis budownlca;v". Il.
8. 9. 10. 11. 12. 13, 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20,
21. 22
GDYNIA (TUwima nr 2)
Film dok. it. 9. i 2.2,
Program dla na1mlodszych: .• Magimny ocdzelek", „Snie„owv li5tonosz". ..St!'rek Sur
c:i:vmucha" g
17
..Droira żYei.a« 16dozw:
od lat 1.8 g. 10. 12. 14.
18. 20
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•
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Tuwim~ 19, WólCl7.ll.ń"
ska, 37. P1otnkow\<ika 225.
Z;?;1er~a 146, ~ow"Otikii
12. Wo1&kl1- Poll.<11t1e110 56.
Dabrowsk1e110 24-b
AS Al. K-OŚc:iunkl łll
pełni st&łe d.vŻW"Y nocno

Dl'ZURY SZPITALI
SZPit.al
Położnictwo:
Klinicznv Im. Cu.rie-Sklo
dowskiej, ul, CUrle-8klo
dowek.iei 15 - Choiny t
Ruda. SZPital 1m. d~ ·H,
Wolt. ul.. La.Jriewmck&
34~3? -

Wid~. ę.tar?-

Sród.mie~
rrue1ska,
SzPital im. dr H •. Jordana. ul. Przyrodlni~ 7-9
- Balut:v - S:/lP.ltal im,
Ma<iurollirioza.. ul Kn.A!-mieniec!ka 5 - Polesie,
Chirurgia: SZJPit.al im..
dlr. Piro_gowa. u!l. Wól•
cui.ńska 195.
lnten1a: Szoit~ fm,
dr Wolf, ul. l..a.J!iewntdka 34.
Larvn&'ologfa: Szl>lł.11
N' Ba i·-1··="'0 ··•
·
im. . . . r i"""1""" • ....
KoPC1ńskiego 22
Okulistyka: SZ!llital im,
dr Jonoohera. Mllionowa 14.
DYŻURY PORADNI
Pomoo:v lekankieJ dla
doc-OiSłYcb udzieJajlł od
godz. "19 do 22 ooradln;i41:
Piotrkowska 102 - dlla.
Sródmieście
dzielniCY
OJ.a'.
Piotrkowska 67 dzielnicy Polesie. Lagtewnic'.ka 36 - dla dziel
nicy Balu.ty. Piotrkow•
sk.a 269 - dla dzielnicy
R~d.a. Leczmicza 6 ....Q!la
dzielnicy ChoJnv. Zuli
Pacanowsklei 13 - dla
dzielnicy Starom!eiskiel.
a dla mie.sz;kańców Lódź
Stoki przv ul. Zboc:ze
l8a, .W ~ od 11)._....UiJ

.

mP~COWNICY POSZUKIWANI Ili

Sp61dzlelnla Pracy „KOTLARZ"

zawiadamia swoich klientów

INSPEKTORÓW nadzoru na roboły budowlane · ·
l instalacyjne a,raz elektryczne, księgowego- k 0 sztowca. z długoletnią .praiktyką w przef1Yśle Włókienniczym, mistrzów n.a k.roona
~e>rt~we-.póJ.:;iutomaty, r&botr11'.ków nie wy1t•Wahfi.kowanych
zatrudni naty~hmiast Cenralne Lab!>ratorium Pr>'Jemysłu Wełnianego
w Łodzi, ul. W•lerzbowa 48. Z.i;:łc.szenia osDibis~e Przyjmuje dział ogólny i kadr codziennie
1058-K
~dz. 8 do 15 w sobote do 14.

że

w dniu 17 lutego 1958 r.
swoj.e zakłady:

1) w
2; w

Łodzi

Łodzi

Wł.

przy ul.
przy ul.

STEFANIA SALSKA

przeniosła

'

Bytomskiej 6,
125

Kilińskiego

DO NOWYCH POMIESZCZEŃ

~w~ZiJl!Y 1U~~i~~k!~~~~eK~-7~51

IN:i:YNIERA i technika. włókiennika zatmdn!my na stanowiskach kierowniczych. Warur:ki płacy do omówienia. Mieszkanie wpe'"'.nione. Ó.ferty wraz z życiorys•em, prosimy
kiernwać na adres: dział kad·r Olsztyń~kich
1067-K
~akłarlów Sieci w Kors'zy.

.

J\:ierownictwo Państwowego Gospodarstwa
Rolnego Szczepankowice p-ta Jaszowice,
pow. Wrocław
telefon Kobierzyce 16

'l'ECHNIKÓW dentystyczn:vch zatrudni Prot.ezownia Dent:vstyczna w Poznaniu, ul. Mic1066-K
~ewicza nr 21-25.

sprzeda około 500 q sloiny
zb6ż ozimych lub jarych

Kl\LKULATORA robót i>rus.t. - sanit.arnych,
kaikul11tora 'l"Dhót budowJ.8nYC"h oraz mistrzów
budowlanych zatrudni ZBM-3 w Ł{ldzi. Reflektuje sle jedyńie na pracowników o wysokich kwalifikaci.ach ze stażem pracy w budownictwie. Pcd.ania wraz z życiorysem należv składać osobiście w soboty godz. cd 7 do
12 w se.k.retariacie 'Przy ul. Strzelczy;ka 21.

S!oma pras·ow.ana drutem. Słomę sprae<la
loco stacja Szczepankowice. Cena do omó1060-K
wienia na miejscu.

Spółdzielnia

w

Pracy Chemików „ARGON'~
ul. Wysoka 22 ogłasza

Łodzi,

SRUBOWNIKóW, prz:vkręcaczy, tkaczy na
KONKURS
krosna kortowe i uczniów ;n.a tkalnię i przę na stanowi.siko
d'ZJalnię zatrudnia Z.P.W. im. L. Waryńskiego
KIEROWNIKA TECHNICZNEGO
1053-K
Łódź, ul. Wólczańska 215.
SPÓŁDZIELNI

Biuro Konstrukcyjne nr 2 Fabryki
Samochodów Ciężarowych
Im. F. DZIERŻYŃSKIEGO w Starachowicach
Łódź, ul. Piotrkowska nr 183
OGŁASZA PRZETARG
wy.konanie ikabiny ikierowcy samochodu
ciężaro"v•2go według własnej dolkumentacji z
powierzonego lub własnego materiału.
Oferty mogą być zgłaszane na kompletne
Wykonanie kabiny lub częściowe - obejmu.1;:;ce swym zakresem jedynie konstrukcję no-

na

śną

-

kesonowo-wytłocZJkową.

wy·mag.ane warunki:
1. dyplom u.kończenia wyższych studiów (wydział ct,emii),
2. wieloletnia praktyka w zawodzie,
3. minimum 5 lat pracy na kierowniczym stanowisku,
4. doikładn.a znajomość budowy apalI'atu.ry
chemicznej i org1mizacji pracy.
Reflektuje się jedynie na fachowców o wysokich kwalifikacjach. Stanowisko jest do natychmiastowego objęcia.
osobiste z odipisami dyplomów,
Zgłoszenfa
zaświadczeniami z przebi•e gu dotychczasowej
pracy i życiorysami - przyjmuje zarząd spół
dzielni codziennie w godz. od 8 do 15.

informacji udzieli dział
nadwozi BK2 w Łodzi, ul. Piotrkowska 183. ,
tel. 220-16 w godz. od 7 do 15: Do rrzetargu
moga przystąpić przedsiebiorstwa pRństwowe
spółd7.ielcze i prywatne. Oferty należy składać
w zalaikowanych koic ert.ach. Otwarcie ofert
nastąpi w 14 dni po ~głosze'11iu przetargu. Zastrzega się prawo wyboru oferenta j<iik rówbez p"<'!"ini~
nież odstąpienia od przetargu
1061-K
brzyczyn.
Szcmgółowych

P R Z E T A R G

Spółd'loielnia
w

•udowlano-Mieszka.nlowa
B

przy Z.W.A.T.
ul. Wróblewskiego 16-HI.
tel. 396-72 wewn. 175

Łodzi,

ogłasza

PRZETARG OGRANICZONY

n:a

budowę

domków jednorodzinnych
1. na wszelkie roboty budowlane,
2. na wszelkie roboty instaLa-cy.ine.
Informacji udziela zarząd spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i p.ryw.atne.
Materiały dostarcza Lnwestor i wylkon;awca.
Te1·min .p~etargu do 1 marca 1958 roiku.
Spó!dzielnia ma prawo wybo.ru bez pcda.nia
1080-K
przyc•zyn.

PRZETARG
Prea;ydium Rady Narodowej m. Łodzi Zarząd
Służby Zdrowia IColumna Transportu
Sanitarnego
w Łodzi, ul. \\lfHczańska. 225
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
:n;a sprzedaż samochodu osohowego marki
„Fiat" typ 1100 oena wywoł.awcza zł 30.000

ORAZ PRZETARG OGRANICZONY

ROBOT

DOMOWY-KUCHENNY CZESKI
l
do Sprzeda n 'a

W Cenl·e 6.128

Ili
tl!.!l!...----------------..au
OG"OSZENIA DROBl\IE
11

INIERUGHOMOSCI I
PLAC 1.300 m kw. lub
polowe na Nowym Zlot
nie, wolny pod budowę
(3 minuty od tramwaju)
pilnie .sprzed.am. Rąbień
:ma2
ska 32

HODOWLĘ norek i nutrii oraz wille ied.norodzinna. sad i ·Park w
i mieipiękinei zalesione
P<Jd Łodizia bli
SOOWO·ŚOi
sko tramwaju pod:miejskieg"O z P•Owodu wyiazWiadodu sprziedam.
.. ość tel. 215.-ss
m
.. pi"'trowy (śród
DOM trzv
"
Pilmieście) sprze<lam
nie. Wiad<Jmość telefon
3!1'.t:Q9. Gó_!:.als~i.

G·O"'FODA»,"-TWO ro~·ln•e
"
"" w ,....,,~
oilwl:iey I.iod.z.i
6 ha
(10 mdnut od tramwaju)
Wiadomość
,gpr:redam.
u1. Tuw.ima 84 m. 17
MORGĘ-·zi.efru-uG21ennoburaczanej w Ksawerowie nir 90 (od :przysitanJrn
tramwaiowego .. Mały za
kręt" 150 metrów) .sprze
dam. Wiadomość Jedr7ei
czyk
2917
PLAC w okolicv ul. War
,5 zawski.ei sur.zie-dam lub
zamienie na gOISoo<lar,„two. Wiadomość te~e2922
fon 226-11
PLAC n.a Sf<Ji'·-·cl1 -'o
u
'""'
.sprzieod.an:ia. Wiadomo.ść
285
Jano•iika 24

przy
bud'<>wla111espr.zePLACE
ul Brz,ezińskiei
da.m pill!lie. Wiad~ość
ul. Brzezińska 3. Kola3070
1
·
POLOWĘ nieruchomośC!i az;y:{
POdzieln.ei. 6 izb. dwa DOM z ogrodem do
akleoy. W:Vizody. o~ód - sprzedania. Wiadomooć
ul. Rzgowska. Wo1n.e 3 na miejSC'U ul. Urz,edn•!
izby, sk1ep. Plac 700 m c?.a 16. Pośrednicv wv3053
kw.. cena 350 tVIS zł - klncz-eni
.:mrzied'lm. Ofertv Pi1'lemn.e „295-2" Biuro Ogłosreń Piotrkow.oika 96
DOMEIC jedno•rodzinnY.
dreWJliiany. w dobrvm LICZNIK doi taJr•ówk1·
w
stanie.
1~
M Śl 'oodh dachówka
-··:p·e
d·am (małe) ··Ar<'o"
1 .
"'"'
sprze
Y emcac
Lódź.
Myśle-· Bollldan Adamiak
Hudaszek.
Józef
nice ul. 21 Stycznia 51. Kołodziej,!;iJrn 1 (Bałuty)
995 k TAKSOMIERZE rza'lrup:i
wo.i. Kraków
DZIERŻAWY gosoOdar- Spółdzielnia ..Tran1SPort"
stwa maloroln-ei<o i za żeromskiego nr 54
budowania P<Jszukuie. Lódź, KonstantvnoWl5ika
33 m. 2 Rowiński

I

I'lk'1
na sprzed.aż samochodu ciężarowego ma
„Gaz" AA cena wywoławcza zł 31.500.
Przetarg odbędzie się w dntu 5 ma.rea 1958
roku o godz 10 w Kolumnie Transportu Sanił d · - V'ól ńsk.a 2"5 W
~ · wyzi, ul. '• cza •
tarnego W
padku gdyby przet<irg w poda'11ym wyżej terminie nie dał wyn.itku, odbęd:zie się oin w drug'm terminie w dniu 15 marca br. ewen~ual- Bri.mO--POśrednictwa
nie w trzecim w dniu 25 marca 1958 r. również Ku;ma - Sprz,P.daży N;oe1 W'
ru':'homoś-ci SpóJldzieln.i
:k'
.. Czystość" ul. Piot!'kow
o1czańE lej 225 ·
o godz. 10 przy u·
Przetarg przflprow.ad mny rostanie w trybie &ka 39. tel. 377-51 ooaeca
post.anowiei'i 7!a.r7.ąd 7 .enia ministra komunika- goopodar.s'twa rolne w
· a 8 mR .1·a 1957 r. Mo!l1:itor Pols1ki nr 56 okolicy I..OO:zi od 80 tvCJ· 1• z dn. 1
e•ęcv złoiych do 250 t:v..
,
poz. 5.53. Wadium w wyso~:oś,c1 10 pro.c. sumy siecY złotych oraz P·C>wywcławczPj nale7y wipła-cać do N .B.P. IV szukuie domku i.edn.~ro
Oddział M'ejski tk:-to 908-98-545 do dnia 11 dllinne.go w ok0l1_cy .Tu1'.anow:i. wzglę<l:me Ramarc.a 1958 r
.-cl
ferty wniz z po.kwitowaniem na wrpłacone di5J!51t3.Sl~
DOM prętrnwy rewnnad
· ·
.
.
Wadium oraz p!semne '".Yrazeme . z.go Y. na nv. dwa po.lwie z kuichwarunki przetargu nalez;Y sJd:adac w b11Urz.e 1J1Jia wol11ie - sor:re:lam.
Kolumny Trans1pn.rtu S.anitarnego ul Wólczan- )Jl. Mokra 4 tel. 502-42
DOMEK murowanv 5_,;z
ska 225 do dm.i.a 1 marca 1958 r. włącznie
· G·
w·śn·
b
Samochody E1j do obejrz.eni·a .w ~c.Jumnif' r~:'~'~''" ~r~~~i!n.
Transportu San1·tarnego ul. Wolczan.s:k.a 225 r WiadOIT'OŚĆ tiel., 300-08•!10
2914
1081-~ dzina 16-lS
w godzina·ch od 10 do 12.

''°

zł

Dzwonić p!>d tel. nr 237-62 w godz. 8--15.
I.

o

::=

I

KUPNO

SPRZEDAZ.

I

STEFANIA KORDASZ

KONKURS

księgoweiro na
'WYKWALIFIKOWANEGO
~rzebi.tlkę na 3 miesią•ce iPOSZUJkiuje naitychmia,st
spółdzielnia. Oferty pisemne należv s•kh1dać
w :Ciurze Ogłoszeń, Piotrkcwska 96 pwl nr
3303-G
„3303".

PRZETARG

PIĘC tró.lek lisów ho- POKOJ z kuchnia roz-:
z wvgodam~
diowlanych (.niebieskie) kład()'We
W dniu 19 lutego 1958 roku Zma.rła
rorwdam :pilnie. Kalisz. s!oneczrne 36 m kw. w
Pl.ac Bohaterów Staloin- śródmieściu zamienie na
w 54 roku życia
nagle
vadu 1'5 tel. W-91 wewn. podobnie w amfi.Jaw..e.
2989 Of·erty :Pi&emnie •. 28-02·'
80
di21ieiw.iars1ka Biuro Oglos:reń PiotrMASZYNĘ
2802
2-plytowa z przystawika kovv1Ska 96
.. Raoli•diex" SPI1Z.1edam. - p01110J-z kuchnia II -o.
2912 częściowe wYgody zamie
Tel. 372-0Ś
z domu K<>lubińska.
na P<J·d·obnie lub duMEBLE: g.albinet. kre- nię
Ki
Wiadomość
pokój.
ży
dieaw i ta.pezan smZJedam
człcnek Za.rządu Spółdzielni Przemysłu
2817
lińsltieigo 57-10
Narut-O'Wliocza 75d 7
Ludowego i Artystycznego „Rękodzie
osob-Owv DWA poko.ie kuchnia
SAMOCllÓD
po r c•monde sprzedam. na Zdrowiu zamie1nie 11a
Artystyczne" w Łodzi, ul. l'\o'lęckoło
jed1nmodczinnv.
lub zamdeI11ie na motJO- demek
wskiego 35.
cykl z lms:z;em now'ego Oferty p!&emne .. 23i0"
typu. Mol'cl<YW~a-=15,____ Biuro Ogłoszeń Pfotr284-0
.k.owska 96
W Zmarłej tracimy cenneg!> współ
pu- POICOJ -z kucbn:ia cze·ś:
DACHÓWCZARKĘ
i nie1ldżałowaną koleżankę
j)raeownika
,o,laczar1.kę .. Allfa". formv
ciowe wygody i duży po
do dren śneldiniica 3o--40 kói
oddzielny - zamie- 50 wrzedam. Oferty nię na
PO<koie z ku
ZARZĄD, RADA NADZORCZA, POD1!ll!:sierml!e .. 2975" Biuro chnia. dwa
Tel. 544-42 Le·on
STAWOWA. ORGAN. PART., KOLEO.e:looz8ń .Piotnko'WlS'ka 96
2860
Jakubczak
PRZEWIJARKE na i.ed W-POZNA~HU 3 P<J1koŻANKI i KOLEDZY ze SP-NI P.L.iA.
wab. kaneci.ar<ke. ma- ie z kuchnia w blok.ach
„RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE",
co.zynkii nkielniicowe sorze zamkm-ię
zaraz na dwa
dam. Tełefon 379-44
pokoje z kuchnia w LoŻALUZJE drewniane o- dz;i.
Ofer ty :pis-emne
raz naorawv wykon11.1ie .. 2870" Biu;ro Ogłoszeń.
Przy
w.
sfolarnia Lódź.
2870
Pioirikowska 96
bys:z;e~~~:ci.ego 162
Dnia 18 lutego 1958 roku pn krótkich
POKóJ z uivwalnościa
PIANINO ..Seiler" (nie kuchni w cent rum War
lecz ciężkich derpieniach opatrzona
wiek
1J1a
zamdenie
szaw.Y
Reseryjne) sprwdam.
św. sakramentami zmarła, przeżywszy
W<Jluc_ii 1905 r. 15 m. 7. !<7e mie,<;.z1ka n•!e w Łodzi.
lat 85 nasza matka, babcia i prababcia
2664 Wfa.domość Łódź. PruKuczyń.siką
2971
29-2
Ś. t P.
3MASZYNY lJ'ończ.osml sa
cze marki .. Idea!" oka- DWA POkoie z kuchnia
oddzielne
na
zamienię
zyjnie "'p.r:uedam. Katowice. Lii<onia 10 m. 5 pokói z kuc!inia i PC>997 k kój. Z2laszać sie Wicx:tel. 333-97
Wyprowadzenie drngich nam zwłck
kowskiego 52. m. 10 goodbędzie się dnia. 21 lutego br. w pią
ropniak dzina 18-20
SAMOOHÓD
2579 g
marki .. Magirus" 3-4 POKÓJ z mała kuchnia
tek 'O godz. 16 z kaplicy Starego Cmentony w bardzo dobrym na trZJedm :pietrze zatarza przy ul. Ogrodowej, o czym przystanie sprzedam Gdańsk mienie na 2 pokoie z ku
jaciół i znajomych powiadamia w głę
ul. Kartuska 58-1 tel. chnrją. Wsz;elkie ko.szity
bokim smutku pogrążona.
!?98 k zwTóce. Oferty rpi:siemn1e
321-22
„mal·e ..2911" Biuro Ogłoszeń.
TAKSOl\'f.ETR
RODZINA.
2911
Argo" do =ze<landa. - Piotrkowslka 96
Dzwonić od godJz. 8-16 L·n:KAŁdW-t.iJ2100wy o
tel. 213-38 _ _ _ __
!POW•. 50 m lkw. śródnnriieś
oteJewizor c6e, wo<la. siła. naooiaTALON - na
.,Belweder" zamienie rria cy sie
wamztat plus
szczerego współczucia kol.
WyrlllŁy
mo.focylkl mbeszikan:.e - zam1enie
na
talon
.. W.FM" Łódź. ul. Se- na mies zkanie. Wli.adoJa.nowi WOLSKIEMU z POW!>dU 'z gonu
dziOWl<>ka 9 m. 8 godz. mość tel. 285-~ wewn.
29(}9 353 Jani!oh
9 do 12
SILNIK elektr. 2 KM 'JIRiZY polk:oie kuehnia.
120/220 vci}t 1.400 obr. - WYl?<ldy uJ. :PUot!lkowska
sorZiedą!I!:....'Iel. 2ll_f~!__ przy A. Struga z.ami•eUWAGA .stola!'17e. ro.gm nie na r6wnoczeid:n1e ::-oz
składają
d-o ·&prziedania 6 m :sześc. kład~. Chetn1e w blo
kloca d-ębu i iesionu. - kach. Tel>E"fon 301-18 w
2901
15-18
godz.
Telefonować 3!}0-05
DYREKCJA, RADA ROBOTNICZA,
MOTOCYKL~iż- 56" nie p;OKÓJ-Z-ilmchn.ią. cze>§
RADA ZAKŁADOWA, PODST. ORGAw
'P.
III
wygody
ciowe
dotarty. nowo·:>zeo,ny NIZACJA PART. i WSPOŁPRACOWNIśró<lmioeśc<iu zamienie na
Wiadomość
sprzedam.
CY z ŁODZKIEJ l<'ABRYKI WYROBOW
Lódź. Tokarzewskiego 18 równorzędne lub ieden
t>ietra
I
do
duży
pokói
GUMOWYCH w ŁODZI.
3008
m. 13
csobO\VY w śródmieściu. Ofe1iY
·sA.L,'.IOCHÓD
Biuro
2941"
..
oi&emn1e
.. Fiat 508" po remc.nde
95
sor21edam. Piotrkows.k• QgłOiS_?;eń Pi_?trtkoWL~a
3027 DWA ookoie. kurhni.a . KURSY kreśleń t.echnicz EI.EKTROKARDIO269-16
_,_ . b
h
pr21edookói. wY!!OdY I P.
zdi:iecia tS<erea
śródmioeśctle nyc m.aszynowy'l;J, 1 u- GRAF TALON „Jawa" 175 z 3 - slon-eczne.
mienie na .. WFM" Kmi- zamienne na -pokói. lrn- do,wlanych prowadzi i za (peln.a taśma) Piotrkowta. Sienkiewicza 48-9_ chnia. wygodv I. II i>ie- pjsy przvjmuie Ośrod·~k ska 157. front I pietro
31!58
DWA nowe mot.ocykle tro - sl<meczne naic:het Szkolenda ZDR Lódź. K\- 17-19
.. V:TFM". telewizor ..Bel nici w bloika<:-h. D7.wonić liJ'iskiego 109
Dr SIE.1VKO specjalista
POI..SIU Związek Moto- skórne. weneryczne. wlo
weder" zamienie na n-0- o.d g-0dz. 14--21 230-48
rowy organizuie kur.s Sa sów w godz. 16--18. Ki, ·
wv motocv•kl .. M-72" - D'VA--d-d · 1
w śrM~i~~~lf'~e ~:ia~ mochodowo-mo·tocvklo- liń.9kiei<o 132
Wiadomość tel. 558-32
2722 I!
wv. Zapisy Przvimui·::
___ ---PIANINO kr7".;owe czar mi. każdv z użYWalno.~- sekretariat PZM. Lódź. Dr REICHER soecialista _ wenerY=<'. skór
ne. stan b. d-0bry .s:orz;e cia kuchnii zami€1!1ie n.a ~iotrkowska .!.!l__
3
ne. płciowe (zaburzenia)
dam. Al. Armii CZt>rwo dwa -ookoi·e z kuchnia
s--9 .14 l6---l 9. Piotrkowsz:vcia
i
1794 I(
kroiu
KURSY
1z
ska
-p:>l;;:ói
przyi
na
zapisy
i
wz.e:k„dnrio
prnwadza
lewa
7 '!J.arter.
nei 43 m .Sobc:z:vfrskd
kuchnia. Oferty pn,o.emrno
oficvna.
TELF.WlZO'R zRmienie ..2947" Biuro Oirloszeń muią Ośrodkti. Sl'Jkolonia PIĘC TROJEK _ czyn_
ZDR Lódź. ul. And.r7.t."ia ne cala dobę. Tel.
na moto·c~l z k<Jszem. Piotrkowska 96
333 33
Mil~on~wa_ 45--2 - - - POICOJ z kuc-lrnia pa;- Strui<a 4 · Rzrzow.slka 24 · Wizvty domowe lekarzv
2595 „„
......'ów
~~-.·a11· "
10-0.2 k cyv"~'
. f.>i_otr~owska 69
. 1ni.e
U'UICl<-1-!"
MOTOCYJCJ, „M-72" n-0 t er ~. OOkó.1 ~..,,_,~
wy i .. BMW". stan bar zamdenię n.a 3 uokoi<> z lfURSY przygotowu1.ac~e OZWO~-PIF,C RAZ~
dm doohrv spr7:ed1am. kuchnia. Wiadomo<"ić że- ao pra<'.Y cllałupmczei w PIĘC (tel 555-55) Prvr_Q_!J1:..<o'ktie.~o-~6_ _ z::iwod.zie krawi·ectwa l~k watna Pomoc LekarŻV
Wójtowska 8 m . 3
. t
,..., h ~
c·.1 na.,_,c
.
kiego oraz kurny kro1u
. zl
DWA 0 di . l
- · - - --- ·
1
: z;·enie mies rn i «zycia organizuie o«rolorzysE!
FUTRO Piżmowce iasne .
zamieme na d'w.::t 00 d,;:k· SZ!ko1"nńa ZDR Za- cdPOW1edmego SPeC1alinowe (zl 10.000) sorrz.ekoi~ . z kllchma. Prze- Pisy. Lódi. Piotr.ko~Vlsk:i f'.tf'. Czvnna cala dobe.
dam. Tel. 280-35
1004 k ZDJĘCIA rent~enowSlpe
MOTOCYICL .. IFA 350'.' 16~1~ana 93 m. 21 g~;S 24. · tel. 238-26
zębów wykonu1e soec1al
nowv spr:uedam Antom
M;erzeiewislo wieś Bed- Oil'DAM w <;J1z1erza'Ye KURS kierowców s.amo- nie rentgen· dentvstvczPiotrkowska 121
ny
ITI
II.
I.
k'lt.
suterenę nada1aca. isae. chodowych TK\l\TP.
B-~ziny
ka·w ~ow.
7..aoiamatorski
-eśl
ns tat
·~ u
„MF..RCEDES-;;-V 170 - ~~r w~ z,pow. r~1% ~~ sy Tuwima 15 godzina Dr MARKIEWICZ soeskór•
801 k cialista chorób
stan bar<lzo dobry sorze w:Ylączone o.pod kwate- 8-15
owwven.chery.CPiZi:to"i:.hk.o~~·zvcop!h.....
!fam._Q<la~ka 4!).-13_ run;Jtu (100 ~ m do :przy"' w
=
'
TELEWIZOR wYSOikiei st.anlm tramwaiowego).
2197
ska 1-09-6
Pod- siła i wod.'.l w domu . klasy sprzedam
Oferty ki•erować Biuro
r21eczna 9 m. 3
k 96
O ł · ' 'P triki
AKWIZYTOR na artYg csz<>n. "io · ow.s. a
do sZYcia
MASZYNĘ
frotacvina) snr:uedarn - P.:9.9._,.300_1._ _ _ _ __
MIE„ZK .~NIE 3 pokoi·= ilrnł k·osmetyClZJnY 1JOISZULo'-'~. N~·w'~+kd 39-18
'1
·u "''
u,-,
0"1oBi·uro pisem„ Oferty
n= ..
łazienk.a. cen~ kiwany.
..Junak" z kuchnia.
MOTOCYKJ,
ZGUBIONO broszkę srePiotrkowska „
snrzed.am. Łagiewnicka tralnym oe:rz.ew:'lmem w s;eń 3187
95
bma ornament hinduEl,'?lag-u zar:i1<>n~ę na ~
283 m. 1 cd godz. 16
koi w Lod.z1. Wiadomośc KOBIETA do s:orzafania ski. pamiątkowa 14.II.
,
.
SJl,NIKI spalmowe owa Jerzy Kwiatko~ki - na fi go•dzln dzien'Ilie P-O w hali soortowei. Zwró
P; S. 8. dwa ,"f" S. 6 mar Zizierz. 17 Stycznia 79. trrebna. żwirki 20 m. 14 cić za wynagrodzeniem
301<1 g FRYZJE.., na stale i fry Teatr Nowy tel.. 234-71
JG .. Deut:sich sotiZedam IH blok m 9
Mad
dl Boh"
""
· ·
wieś Rekorai 17. Ste.1 Y
·..,.my
ijerka damska manku- j 'a
3087 e
fan Joi1czyk
rzy.<:tka też na st.ale POosobowy
SAMOCHÓD
tr2'.8'bni, 'Zakla:d Fryzjer..Hanomag" i .. Ad~er"
I~
.tj){1 ul. ?.:w1rk1 20
sorwdam. Przvbvszew•
domowa poPOIMOC
bieliźniarstwa
KURS.
(.Napiór
24
m.
23
.o.ki·9 g0
31
plaszczy z
NAPRAWA
Piotrlrowi;.ka
kows'kieJZ·()) <J•d 14-17 _ dam.s)<ie.E!'o. kum robót tr:zebna.
30-06 g plastiku krajowego i za
.sz1i- recM:Vch na drutach i fi m.~
DUŻY-wrreci~Qk
chałupnicza 111a
f,·~~~k· i· tan:i·o ·•:pr;z.e.a.~m. Je TKW'P. Zaiecia w go PRACĘ
granicznego. Cz. Huto" , " i. .. c Yk·- cak"
h 'Przied. i :popolud ,.0Yer.oc11c
.
d zmac
D
~·~
•
3123_g
____
_
Tel.
80
236
3093 g
ra 12 m. 21
co- przy.ime. Oferty :piremni-Owych. Zapi.sy
__ _
8
dziernnie. Tuwi;ma. 15 go ne .. 3-047" Biuro 0r{lo- SKÓRY futrzane garbuSAMOCJIOD .. Ifa" 0 F
ustrzygę,
farbuie.
ie.
96
985 sz.eń. PiotrikowS'ka
,<itan bardzo dobrv • ·Prze dzina 9-15
PRACĘ do domu na szlacbetniam z ool:v~:~t) Tuwima 15 (\3~i1 ZAOCZNE lruJ:-sy
irotA>wuiąoe do eJ?Zaminu ..overlock" trzvnit'kowy skiem w szybkim termi.
i mist:rzo.. :przyjmę. tn. Oroona 4 nie, Garbarniom. które
MASZYNĘ mesk'l. 16 kl. czeladniczego
lub d.amcoJra gabinetowa wl5ikiego w zawodach: m. 5 prz.ystanek na Pa;- nie maja maszyn wYuszlaślu- bfa:nickiej przy Wólczan kończalniczyoh
ze_garmistrwWISkim.
sprzedam.
.:Sin~er"
3050 chetmam z duża zniżka.
Gdań ,<ika 63 m. 5 f7I'i~ ~anskim, kowalskim. kra skiej
· wiecikim mesikim i diam- iPOII\fOC domowa do Je Przesy:tkl przvimuie i
part-er
ul. wysyłam POCzta. Zvginofaizebna.
..Merce- skim. szewslkim. cholew ·lmrza
l'\AMOCHÓD
Kopaczewski, Slup
d~s" V 170 w dobi;v'l!l kam.kim, &tJol;mskim. Za '11l<""'kn l. m. 1 31.'''i g fryd ul.
Warszawska 32
ca.
.<tanie ~;rz,edam. L0<'1:>:. oisy przyjmuje Zakład
(woj. oomańskie) _ __
31-13 Doolwn.aJenia RzemiOtSJa
Łacz:na 9
Dr. DĄBKOWSKI'EMU i
Łódź. Lakowa 4 telepiele.gniaree JanU)Szkofon 289-05 wewn. 4
wei za wyleczenie mnie
k.roiu. sz:vcta i
ICURS
modelowa·Iliia oraz kw-.s Dr NITECKI 9P'e<J.ialista z dlugoletn:iei łuszczycy
haftu ma&ZYTl<n'rego - skórne, weneryczne. mo ;5iklada serid.ecme oodzięDUZY nokót z 'WY'J!Od;i- TKWP. Za'Pic~v oodzien- czoplciowe 16---18. Na- lmwanie Roman Kra291 !! iew.<;ki, Obr. Stalir;.,gr.;1mi zamd1enie na ookói z nie selrretariat kunsów wrot 32
2948
kuchnia · l'u,b dwa z ku- Wróblewskiego 15 pokói SPOLDZIELNIA Leka- du 70
chnia. F.abryczna 3 m . 11 210 TT oietro e-odlz. 8-15 rzy Specjalistów ..Zdr<>- P~•U doktorowi. Leono
1--POKóJ- zamienię na KURSY cror~ciarrc:itwa. wje". PiotrkoW19ka 159, wi Prusakowi. wvbitne2 pakoie z lrnchnia nai b',oJiźn·'arstvrn . konfeikcii tel. 389-50 -orowadzi pr.zy mu neurologoWi wvrazy
chętniei w blolVlch . Wa l>E1kk'>~i. wvr{lbu pantofli <"hodnie dfa d'7.ieci cho- wie1kiei wdzięczności ?.a
run.ki do omówieni.a. - rn;ękk'•~h rozooczvna Z<, rych i zdrowych w go- wyleczenie z cie7J<iei
Oferty oiis·emne ..3Hl7" kVtd Dc«konaJ.smia R:c~- dzinach od 11-18 oraz1- "rrobv s;k!ad.a E.Jżbjeta
Biuro O!!lo.szeń P'iot.r- mio&la f,ódź, Lą,kowa 4, WSZY1$1lkie inne soecial- Zemi.e:ala zam. Grabów.
ności lekar~r.rj.e od 8-20 paw. Leczyca
3197 lf wl. 289-05
lwW\\1ka 9~

I

J

WAPNO budowlane palon.e w kawałkach dostarczamy >vagonowo Ro~o>VL<ikli. Za~ad Mate
rialów Budow nY<:h. Ro
.e:ów kolo Koluszek
MOTOCYKLE . .Iż 49" i
.. WFM" t<ip.rzeCLam. Kaszub&ka 6 tel. 504-60
MOTOCYKL--.. BSA-;;-;_
wózJk:iem. rower mes.ki i
ręczny, WÓZR!k n.a ogum.:.e:niiu motocyklowvm
rrnr21edam. Nawrot 62 m .
~.f!.?
18
MoTC>cYKL .. Jawa" 250
na szesnastf'tach nowy
.o,orz•Pd.•m. Ogoląd.ać Jaracz.a 1 <Jd g<.JdrL, 15-)6
2899
u dozorey
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Śport

~porl

li

Sensacyjna porażka Piórkowskiego przez tko

!l!

~!!!:l:~!JOr't.„ ij Soor~

Zima „dopędziła" kolarzy

K_omitet honorowy Pięściarze bukareszteńskiego Dynamo nad modrym Adriatykiem
pororow~ć ~~eh
°
mistrzostw .Europy okazali ·sio zbyt silnym przeciwnikiem
'f
wkoszykowce
dIa łódzkich gwardzistów ·
-P-o~w-ol_a.n_ wstał
Bus by
I
•
•
•

Smlieg to u nas normah1e zja- wodników.
Kiego,
wi&ko ale w Opaiia tym -0ie.p-1sym'.l)atytkow sportu.
R<l'Zllla~-i.a 1
Ad .
'
.
'
J Nieciecki
ir:talym iza[~tlm Eua:C1py n~d
•
tykiem, gdzie w pt€["WSiZYCh
<l!ndaoh lutego powital!liO już WJO·
mę, nieocizekd,wanie opadv: śnie
~:ne, to ptra•wdizi:w a &21nisaaJa. Pokrzyżowaly one plany naszych
kolarzy, którzy tutaj mają k0i1;tv11J\ll0Wać przy~towa'l11ia do XI
.
vVyś,o'.gu Pol,oju.
- Co robią? Jak spędza.Ją
czas? Czy wszyscy są zdrowi?µvi.a.nrla te rziucamy do sluchaw·
ki te•lefonicznej d.r T. Mro;z;owski€ffiu. żeby otrzymać garsć
Matt Busby, trener i twór:
informacjd.
je<lena.stki
doskonalej
ca
popsuły
śndeż;n,e
- Opady
odzys·
M.anchestet· United"
nam ;piany. Mu&iel1i.śmy zrezygkal już przytomność, lecz c:.ą
nować z pLcrwsirego kontrolnegle jesz'.::Ze nie wie, że 7 P.ll•
go wyśdgu, gdyż .iazda 'PO zasyjego drużyny strac:lo
karzy
panej. l)€1nej rnt0hezp.ieczrnycl1
życie w kata.strofie. Lek.arze
s-2rpzntyn sziooLe bvla rniemożli
obawiają &'.ę &zoku i ciągle
wa. Z lronie=.ośai 1wlaxze tr€trzymają tę wiadom<JIŚĆ w _ta~
nowa1i w sia.Li. Pyta pan o rz;drojemn:cy, Busiby otrzyma! JUZ
wi•e ma6'zych zawc<lmdków. Otói:
n(}wą parę okularów i jutro
Chwllienda{?Z 'l.t.!".Ogl wypadko-wi w
lub pojutrze będz:e mógł ?-.Yozas•i,e gry w szczyp'orrn:aka l
t.ać gazety, ale poddane sc:;&o<l kitllm d1nrl. leży w łóżku. Narzeka na ból k<Jfaill>a. Obawiam lej „cenzurze" lekarskiej.
Ostatnie konsylium z.decy•
f!,ię ID::mpli·k,Ro.iL
dowalo. że Bmiby <low:e się
- - Czy zadM,·oleni jesteście z
o w.szystk.'.m pod koniec: ty"'"·beru rniejscowcści?
P01Sta::iow'.ono m' s.ię
godnia.
- Wa.mnlm do tre.n~ngu były,
tę powierzyć jego żonie, któiak dotyohc:zas. idealne.
ra już o<l kilku dni nie odOkoljca prześhcz:n.a, a do ku&tępuje od ló2:ka chorego.
chn:i już zdążyliśmy się przyJ e:ili chodzi o Edwardsa., to
zwycz31'ć.
jego
ciągle n:e funkc}onują
- Jak się ci.uje Królak?
ner~d i trzeba było znów :za- Tr€nruje .srumd€!!1111rte i postosować sztuczną nerkę.
ważin:ie szy](U}e ~,ię do ebmialaJ-0-hn Berry tylko od czar.;u
cvi1nych wyścigów w Bar<lo.
do cz.a.sill odzyskuje przytomcłti-o,pcy 21d!rad:za.ią chęć ścig_a
nQM i lek.arze nie ręczą za
m.a się, al·:! !Ila to przyJdZ:.e iejego życie.

Nierąk.
Da.niiJę z obu
stety, w końców<:€, po przy·padkowym ciosie Rumuna powęd~
Rumuni reprezentują siloW:V: wal na d€15kii i odtąd cały &WOJ
boks. Doskrui.ale przygotowai!l.1 wysiłek skonaenbrowal na dofizycznie i kondycyJrue .ataku- trwaniu oo gongu.
ją w równym tempie przez trzy
DumiJtresC1U wygra! walkę
rundy, Trudno d<JIS·zukać się. w
z Ambroziewic.Ziem „w C'Uglach".
t~~'--'cz
· · t · · "'
· h
""-"'-'u .um1eJę nosciacu
ic
po
półśredm:iej
wadze
b t bl okoth w
'ak' :h.ś
oo
naz Y · .Y"' · - chaotyczniej walce Dragnea. nie
J ic
ny
kona~
:"'Ycli wal.orów, ale pamiętaJmy~ wysoko, ale zasłużenie
_,„_,
W 1 1_,_
ze wlaśrue ich reprezentanci
e u;:osr""°"·"JeJ
'eden zło- M.orzelewskiiego.
M !bo
zd0 b r1
nebisz prrez dwie rundy, traurne J
w • e
. Y
ty 1 dwa srebrne medale. A to fial raz po raz hakami niedos·WJ·adcronego, acz obdarzonego
wymowę.
swojąDynam~
jużW ma
naJ'wyż.szą
zesnole
dużym talentem Orni.a.na.. W III
.•..,_.
,..
· - J. uz· tradycvJ·
· s yt uaC]a
w 6 t arciu
klas"~ stanowi Dumi,trescu
· J na'viaseni
się odmiernila. Coian
nie
'
lekkopółśredniej
osiąg
i
ofensywy
do
przeszedł
brązowego
z,dobywca
mówiqc
medalu na ostatniej Olimp'.a- nąl µrzewa.gę, chodaż n.a s:kudzie. Jest to zawo<l:n:ik obd.a.rzo- tek klinczy łodizianina n'.e wY'!)a
ny dużym refleksem, świetnie dla o.na efektownie. Ogloowny
OCii
QCZ9 iWOniU
wy.czuwa dystans, <.."Ó up-orJJahnia remis krzywdzi Debisza.
Walka w wadz,e średniej trwa
go. do naszego Dr?gos"4. Wew.ra~ w walce z Amb.r:°z1ew1czemJ1a tylko 1 minutę. Wiśnie.wski
mogl oob1e pozwolic na non- z ful'ią rzuci! się na Geo,rg~n;, a
szalanckie maniery (ci.osy gwar- ponieważ Rumun ulegl kontuzji
• ą
dz.iSty przeważnie prwy po- 1uiku brwiowego, lekarz nakazał
Tak
pojedyl!lku.
wietrze). Poza Dmnttrescu po- przerwain'.e
•
Wojciechowski dobali s·ię seybki fi.ghter Puiu więc gwarcllzilSta wygral pr,zez
W dl!1iiaoh 22-23 bm. odbędą mistrz świata
sie w Katowicach sz-ermiel"Cze pr,z,eg;rał 1'lli€.S1podziewallllie z re- w muszej, niezly technicznie, ail.e tko.
w ciężkiej l'\'la.r1ucian po kilku
mfstrws,twa Polski w k<l!llkurm1- pr,ezentantem AZS Galęskim. a zbyt nerwowy Farkas w piórko
c;i ju.nioTów. jako ostatnda el;- Gcmsior, który sitart.ował w Ka- wej, co;.a:n. w lekkośredniej i ci-oo.ach w korptm doppowadzil
m:inacja pr,;2d .sz,ennierozymi mi towicach, dozna! porażki z l!lie- Mariuclan w ciężkiej.
Wolaka do skrajnego wyczerµastrzOl'Stwa.mi świata (Bukaresu znanym zawod!n:iikiiem LZS Bid
posiadający ni.a i w tym stanie rz,eczy tJreGwaro·ziści, nie
4--7 ik~V'ielin:ia),
Ostatecem.i-e tak wyrównanej drużyny, spr.a- ner Kasznia nie mógł uczynić
siko - Robatki.em.
Po zawodach klaturnd.ej sz;pad0istów w Kat-0,wl- wili n.a tle siJ1nego prz,eciwniY..a ruc inne1go, jak poddać swego
syfikacyjnych i star
Andrzie:jffiVISki nie:naj,leptS.z,e wrażenie. RoZJpier- zawodn.11,a.
wyg:ral
c.ach
(rje szpadea.9tów w
przed Wo:ioiecihowskrirrn i Roba- 0ki, Kaczmarek, Debisiz OOlkso---MedJ;)lalllie :naj·peiwk!em.
kandyTe diwie :niespodzianki. zapo·
lllJi sjsz.ym1
szc:z:e c zas.
- Czy sl11chaoie radia?
mina
wiada;ą. że walka o tytul\• midatami
"'10ra1·ą
w
się
zacho;vywal
Piórkpwski
'!
strizów Pol..';kri. i do
g
&
strzów Pol&kli. bE',<luie bardzo za- ringu nie jak repre.z,entant Pol- :t!
- Z radiiEm jest klopot. MaNiestety. !llajmniej 6•P'O- iski, lecz debiutant.
c;ięta.
reprezentacji na mimy oo P'r awda diwa aparaty,
można po juniordziewać ~ę
strzcstwa świata są:
ale odibdór Warszaiwy: }wt tru~
Wyd.aje sic;, że ma on kolo.sal
I
1111 .
kach, których nie mamy zbyt ne zaległości treningowe, ale to
florec'sta Woyda c,raz
Hy. Ud.aie 1S:ę to n.am jedyme
kompletne
tłumaczy
nie
jeszcze
Wojcieszpadziści
wiele, d które nie reprezentują
Chod7.Ji nam
„Szarotoe".
i'\ wa pólfinałowe mecze o Pu na
•;vy.o.okiego poztiomu. C?-e.~o do- go braku bojowości. Nockdown,
chowski i Gonsi<Jr.
odbędą się w prne<l·e wszyst.k;im o komu...'"lrika.Zimowy
ohar
li
koń
przy
się
znalazł
którym
w
zak~·aLlfikowan~·e
było
wodem
objuniorów
wśród
j
Najslabie
ty rspo·r towe. P<l'11adto mamy . tu
by! wlaściw,ie nie- nadchodzącą n;iedz,ieJ.ę w L<x'!zi. moc najrozm.aitszych czasopi.<;m
~a<lzona będzńe szabla - po odej ~je jedynde dwóc:h ;un!oce-k do cu wa.lid,
zawodów klasvfika- uchronną kon.s.ekwoncją tego po W p'.eaws,z,ej parze zmierzą s.ię i ' l>:.Sinż,ek. Wysylamy jutro do
śoiu do s•eniorów Ochyry i Ko- t>ółfi:nalów
Piórkowski, ezy da:użynv Start - Kole;arz na Wa,r ~:Ż.awy d2>Jl'eis,zę z żyo:oonfa ·
6cielniakowskiego okazalo się, cyinych . Tvlko jedna z nich - jedynku.
ze w tej broni utalentowanych Pawłowska z,nalazla się w Dina- zJekC€ważyl Rumuna, czy też borisku Wid.ZJe"wa, a w drug!ej mi pomyśln:1oh obrad na walne
na boisku
iuniorów właściwie ni.e posia- le. gdzie zresiztą za jęła ostatnie zupełnie lSltra.cil głowę, dość że DKS - Ziedinoc.zcil1!i.
zebranie PZKol. ZreslZltą, prumdejsce. W Byd.gosz,cey na zawo po dwóch bez,barwnych rundach Orkanru. Począte'k zawodów o F,ram dziiemw jest t;a,!{ bogaty,
cLamy.
następną nie>Ctzi·elę
W
12.
godz.
uderzepiekielne
zainka&ował
Mistrwet.wa okręgowe, jalde dach okręgowych zwyciężyła SaDo j-edże czas mija S•zybko.
nie i zwaHl się na matę i naj - vNycięzcy tych spotlrnl'1 zmie- nyc1h z atrakcji zalic.zyć nalei:y
odbyły się w ub. niedzrl.eie. wy- b:kows1ka. a 'w Katowicach Wazup-ełniej slusznie, odesłany zo- rzą Slię ze ~iobą, ai:Jy wylon:lć juz
kazały. że nawet tak pewni kan lewska. Właśnie te dwie flore- stał prz,ez rumuńskiego sędzie µrzeoiwni.ka dla lLgowe.i druży wyciec.21kii tury<'tyuz.ne po JJTZ'.)nadmorokolicach
śEozinych
tlydaCli. jak G<l'nSfor ozy Woj- cistki. obole Pa.wlowskrlej, re- go do narożnika.
ny LKS.
~kich. Bardzo dobrre kolilrzom
najlepszy
obeanie
ciech.owBki już w kraju znajdu- r.xre=tują
A ot.o pozostałe walki: W mukąp (:}e w mors..lciej wo·
roh'ią
pogromców. w Po.znani.u poZliom.
ją
oorocme walne z;ebranie Star
szej Puiu już w I. r. dwukrotKąplecfo się' tńói-Zu?
tu wyz.na~wno .na ni€dzien.ie posila! na <leski, wy:p-o·życzonego z Wrocławia Michulkę i lę. 23 bm. f(Octz. 9.30. Obrady
w wan.nach. Ol:>ecnie
Nie
ul.
przy
Ś\vietlicy
w
się
wygrał prrez p-0<ldanie gwardzi- odbędą
w Opati~ jEsit mało ludzi, aJ.e w
sty przez &ekundanta. W kogu- Próchnńka 16.
sezornie przyjeżdża tu c<kolo 70
rusz nie
ciej Płażewski ani
amierZi01lle polącz;ein.ie dwóoh cys. turysitów. Jugoolowian<ie są
mógł oobie poradzić z zupełnie
ldubów kutnow.skii.cih Kut- bardzo g.c>~c:irnli d staraja s1ę
Tomą.
technicznie
surowym
Farl<.a.s w piórlwwej już w n<>Wiai111kd. ·z Czarnymi w oelu nam dJc}gadŻać. Gdy poprawi:),
r r. zepC'hnięty został do defen- stworzietlllia w tym mieście jed- się warunki atmosfervcme r.;r?.C
,5ywy. Rorzpierski mógł tu zade- nego klubu opartego organiza- uwwadz'my trzy wyści$ konsilnych pod.sita.w ach trolne. Jesteśmy prrokoinanń . 7.e
mon.strować caly arsenał swych cyJrne na
n.i„ d?szl.o niestet:I'. do Silrutlrn. 1aoa dz:teń wró;rt wioro.a i. mów
tecimdcznych umiejętn:ości.
Kaczmare~ calkow1?e opan<>- /Czarna. .1 KutJ'low1an~ nadal będlz!€my h;isac po szooiac:i. Pro
Dlaczego jeździmy .prawą stroną?
1sze w imie111tiu wszystkieo z.o•wal sytuaqę punktuJąc Rumu- będą dizi.ałaly oddz,ieln:ie.

na

ko_m_it_e_t_h_o__.
y
norowy mis·tnosh'1 Europy w
Po raz plerwszy łódzka hapllce koszykowej kobiet, które
odbędą się 8-18 ma.ja w Lo- la sportowa otwarła podwoje
temu
Dzięki
dz!. Na czele ikomitetu staną.I dla bokserów.
przewodniczą.cy GKKF Wł. Re- mecz bukaresa:teńskiego D~czek. z Lodzi do komitetu po- mo z łódzką Gwardią oglądać
·
Ta.ta.rków- mogło aż B tysięcy widzow.
"~OS'L<>no Michalin"'
,
.
..,.
Oka
7:13.
przegrali
Lodzia:n.ie
nę, E. Kaźmierc-za.ka, J. Spyzali się zbyt slabym przeciwchaJskiego i K. Torzewskiego,
. ,_, . ,.,_. · t
,.,,_
-'s'----'-„ Eurony zg1~...:- „_,
Do ··~
nuuem ULO. rumuns.~eJ Ukte&1ą ~
„
„.,.,.,..-~
ło się jak dotychczas 12 państw. ki a że w dodatku najpewniejwpłynęło· zgłoszenie szy - zdawaloby się - pu.n.k;t
Ostatnio
· l{OWSk'i
p·10r
lódzk'tej·
·
•- · t A n gli a i f dr uzyny
·•
Bulg"arn,
nawm111s
Szwecja, zawiadomiły, że nie są 1sprawił sensację w sensie in
w stanie przyslac swych repre- minus, przeto Gwardia odniosia
wysoką porażkę.
zentacji.
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~~ie~a R~:i~n bcr:~':~ia~.po~

Dwie pary półfinalistów
W· nredz;elo
o Pnchar Zilmowy

Zwycrzaj prawosh'l()tnnego ruchu w krajach eUMIJ:>P,.iskich wywl()>clzi się rze stacych tradycji rycerskfo.h. Srednforwiec:zni rycerze uzbrojeni byli, ja.k wiemy, w m.iecrze
i tarca;e. Mkcz !miyman.o w praiwej ręce, a tarooę w lewej. Chcąc <JSlMl'ić się tarazą prz;ed pnz.eciiwniiilciem. h'12)eba go było mieć PQ lewej ręce. Stąd '\V.Z.tą.I swój po-ooą
te,k i>raiw'°'stronny ru oh na uli caicb mfost.
Na.t-O<mi.ast w Anglid obo1w:ią::im,je ł'UOb lewostronny,
który zosta.t p•r:zeniesfoiny rz p,ra;witcteł t'l'Dirukl na.wiga,cyjnej. Brytyjczy-0y od a~,wien da.wna mijali się sta1~kann:i
trzymając się lewej strony. Gdy ~la. potrzeba regufowa.nja ruchu również i na ląd2lLe, wpr01Wadl:lion.o ie same
zasiady oo i n.a 11liO!l'ZU.

Zdenerwowane

zwierzęta

Jedna z a.ng-ielskich firm wypuściła na rynek pigułki
priecdw szcrzekan:iu. S1'l!dek ten uś:mfo:r'l.a nerwowe podniecenie nie tylko u psów. lea:i u kotów i innych rD\\ierząt. Rekla.ma na o~aJoowa.niu p-0<leca. go pr1.ede wsrz.ystIcim dla usp,~)t-1>,ien;i1a psów. Gbemó·ca;na, nru:iwa lelrnrst>wa
brzmi: „Metry! pi-periclyl - methyl phenoo:hfamiine", handlowa zaś - „Pigullci us}J'tlkaja.ją,ce dla 'łlwierząt".

Morska kapusta na

stół

Dr Mnrray Luck, pr>o•fesor biochemdli na uniw1lll'Syte·Clie
Stanford, -0świ·a.clcizyl, że jego z1faniem. ludrzJlmść <'.ri:eikiają
wielkie kłi>P·nty zwiąrz;a,ne z szybkim ·wtlil'C6Wm zailudnienia nasznj planety. Ludna6ć świafa, v11"ZrO<inie w raku
2050 do 9 m !Jfarclów i utr:cyma.n~e .ie.i przy życiu będ:zrie
·wymagać o-lbrzymich iJ.oścri pożywienia.
miC>so bedą musiały
dziś n.a
hod~wa.ne
Zwforzęta
zn.i.Imać, gdyż sa,~t.c ,jedzą za du:lJo. Pl"Df. Luok uważa, że
syntetyczne µożywienie będtŁie noclsta~vrro~ dandem . '":
jadtospi.<>ie cal·C'l\vi.2ka w roku 2050. Z ~cea;now ;v:vla:w1,ae
sfo bi;e„,i.e b;1.~derie .dro©aże i algii,. które powęd;rują na
stól cii.lol\\'i!ekll.. Na,j11•D•P ••lamiejszymi jamynami brd:Ue
morska kapusta i irnne wo<d!CJJl'OIS!Y I"()Snące w wielkich
iloścliia.ch w płytkich częścliia.ch mórz i ecea.nów.

Jak się to będzie tańczyć?

W 11wi~,zku z t.omą,e~ się we Fran~ji dyskusją wokół
Pl'Gjektów -z,mia,n;y k<m~»lyiucji jedno z P~l!IDI f:a.nimsl~ich
zamiE'>l.'C'l.a 'kary~rnturę premitr.a Ga.iJl.a,l'da, kto,ry mowi:
„l\fa.rzę o ki>·-·c:;y!ucji bard7;0 współczesnej, zredaigilw<mej n·nez Fra.ncoi:se Sa.gan li tańczonej przy d·ekoracjach Bemaroa. Buffeta.",

k

Redak

swych „dzieci"

w

Tylko w klasie A Bi C
moina wymienić gracza
Zmodernizowane uchwalą wal
nego zebrania PZPN przepisy
Zf'.zwalają 000<.-:nie drużynom A,
B i C-klasowym na zamianę W
meczach m.;.o,trrow.sikic11 jedner,o
zawodn'ka w polu (poza bram·
k:arzem). Natomiast drużyny I,
II i III ligi nadal obowiązu.ją
a
i:>rzspisy.
międzWlaro<lowe
\vtęc nJie będą miały one pra:wa
dokonywać takiej zamiany.

Komunikat ,„totka"
?P Totalizator Sportowy za\\.ri<telamia, że w konkun..;;ie To--

to-Lotek z dnia 16.2. Hl58 r.
rozwiązanie z
stwierdwno I
6 trafieniami (Warszawa) - nagro<l.a 3.219.712 zl, 2 rozwiązania
z 5 traHeniami pr>emi·owyn'l.i z
siódmą dyscypliną (z Wa1·.s.mwy,
Lublina) - nagrcdy P'O 1.609.856
z 5 -trafiezł. 3.'33 rozwiązanta
niami - nagrody po 12.800 zł,
21.950 roz:wiązań z 4 trafieniami - nagrody po 244 z1 i pooad
402.0-0Q rozwjązania z 3 trafieniami - n;agrcdy po 13 zł.

Bom.ba roi.a.la silę pocisku 150 mm. Wyl:roch we ·wnętrzu tej
.•
masywnlie 1Z<bu<lr~•wanej .izrby. byłby 6;Zc:z.ególml'.e ~kut~ny.
Pułkownik mogl eoh;e 11fl001a.1 rowrue <liokładn.1e wyob.rauc
wszyetiko, co mialo naat:ą,pić po tern. Oto schemat tego, co
prrewid:yv1;ial:
1. Nat:ydw:n.iast po :z1burzenruu schronu i po stw<ierdz,emiu śmier
ci Fi.ihre.ra von Slau;J'f.enib8t"g t:;l.efonuje do mril!lli.s:temtwa do
Be:rhna, gdmie Be{!tk, Olbrti.oht i lmlku inny·c'h s1przys:iężonych
ocrekują re1Zu.1tatów. Bezrpo5r>edruio pot,em .si~f slu.żby nadawczęj
z O.K.W„ generol Fellgebiel, WJ11$ad1za w powietr.ze cen,tralę
Wolftsoha=e z N'iemaami, z polami walk
telefotnicz,ną lączącą
i terenami ok.upowan1ymd.
2. W BerlJim:ie Olbtricht komU:lllikuje Frommowi, że Hillil1' pr.z,ed
chwilą ZJcstal :z.ablity i re teraz pora na wykicn.aruie planu pi;zewidziane.go na te okolric;zno6c-i. Frcmm (na pewno z UrC'zuCJ.em
Aby !re strefy z;eiwnętrzinej dro\Sltać się oo strefy nu.mer dwa,
UJJ.gi, że oto już koniec niiep,ewnl(}ści) wyda rollkaz oik.arom, ki.etr.z,eba bylo p<rZRbyć diwa .klilometry szosy. Poza tym p.aeem dro"gi caly las naokolo byl zamin<JW1any. Ta st.refa µ0>śr€tdn1a za- 110wnikO'lll 1sw•cl'ich biur: Ol!W'D!rzyć loorpertę „wa,l,kJiir'ja".
Plan „Walkirlia" ro.sit,a( .sitwrorZIOi!ly przez sa.myoh [l'Jdslrowców:
wierała budy1nk!i prz.e~'C'.ZlOille dla o;f'i.ce·rów O.K.W. (miesz:kama,.
kasyn3, kin.a, biura z archriwiami), a także na. uisł,ug:i. pro<paga.n.dy. wlad,zę prz,ejroiuje armia; woj.sika SS 'PO<l .s.traż, dowódców trzyn.a oku. PIOwywz,e rozk.a7.,y iroz,e15lać natychmd.as.t d:o wsz;ymać
Strefa centralna była zabe21piiecrzx:ma calkowikrie 7„amri.niowanym
p.asem rz.iemi, rn<0•c:ZJOilliyrrn dwliema siatkami naelektryz,cnoanyc~ etklich generalów w Niemczec<h i gdiZJie indJZli.ej.
3. PtuJiki !Pecihoty i CZJoigów, skoozamWtane b'Ll>!l1ro Berlin.a,
drrutów lml-c,za.s1tych. Oo trZ)"Cl!zi.eści meitrów po ich zrewnel:rzneJ
i wewnętrz111ej .srtro.n[e stal ina. straży ż,ol•rnier:z SS. Mio9'.ma byto o~ziymują ro21k1az wy,ru:=,zenia 111ia st.ollcę, by otKJ1c·zyć wszystkie
ważne gmachy. Batalion gwaridii pod diowództwem majora Rewejść tylko jody;n,ym istniejącym wejśclliem, pilnowa;rnym przez
SS-manów i SD, *) któr.zy długo ba<laLi pr,z,eclJkla,darue :przieipus:tka mem (lat trzydrzieścli. pdęć, żela,ZJ!l!Y krzyż z liśćmi cliębowymli)
oh9t,awia Milniils1te:risJ!Jwo, aby clrnonri.ć je pirz,ed jakąiko1wiek próbą
(k.a~da p11z.epusrtika miala. tyllro jednorazo•wą wiażnio·ść). Dom. &C'hron H.itlern - byl uik.ryty w samym środ'ku tej st.refy cen- :ziaatalrowian.ia .pr;zeiz SS. Prefoikt po,llioji Beruinta, von Helk!orf,
ozmajmia sw1oim podrwl.a<llnym, że IS!i.ly :p.011Lcyjne aż dJo IWwych
trolm~j. mfal wybe((ma<w.aną lron<lygnację po<1zi,em1ną or.'.Lz nadroz,kazów zc!Sltadą po<l<la:ne dowoozAwu annii.
budówkę z kzcm.a malymi oJriernkarni. Naok;olo 1mego ltilka m4. Kanderz now.zgo a:,ząidu, Go,&r<l!eler, pr-z-emawri.a p!'ZJeZ r.adiio.
ny·ch <lcrmków zarnzerwoiwanych dla afi'.:>€1rów przyboc~ego se.fobu generalneg'O Hi.tJ-era. W1S1ZY19blcie te budynki mrialy 001~nv PD': Tek.9t tego ,pr.zemówienda, :aaa:probowany prz,ez Bee.kia, .s.zefa pań
ma1owane na 7liel<}no, diachy poka:yite ma1skuJą;CyITTJ~ siatkami stw.a., j.eat ro,ziwin1'.ęcj,zm. na.sitęµującyoh tez:
Czlonh"lOwie nowegio gabinetu nlgtdy niie chcieli Vl'Ojn~. icih
i mchem. Do dySQJOZ)"Cji H1:tiletra był je:sz.icre j·E<l€'Il bardro wy'Pi€irws:zą tl'C1ską jest zawarcie ipollroju; z uwagi na to, re w.sz~l
gc<din~e ul'!Ząd!zony barak drewll!iany, ale jak slę wydaje, mało
kie daJsz,e o.fiary, ponosllc•nie J)r'ZJe1z: n!ll'ody wetiągPJięte w wojn~.
używany.
V\ln Sta uifer111be11g byl w Wolfi.slDhan:ue tyllro jeden raz, ałe jak .są nrie-p()t.;cz,erbn•e, nowy rząd okaże takie makL<U.mum dobu:ej wod.i,
powl€·d1zi:at innym cz1on1klom. kon.sipi:mcji, '\,\,'\!'lz:yt'11Jko, oo tam 210- aby moż,na os:ągnąć nia.tychmiaS>~owe ,zaw'ies'Ze•rnie broni.
Nie można bl')'dzie, rnie UJ•O<;,H~b'l.tiając ni~ISlptrawiedlJii'wości, obctią
baczyl, wbil10 miu się w ipamlęć z najmmri.ejiS>z;yrmi SZJcrz,ególami.
Jesrt to C'Zę<s.ty objaw W s:bceunkU dio rni·ej<SJD, 'k;('ór.e OOW~ed:zlamy Zać p_,iwodu 11!1emiecikń,ego o<e'llp1G<Wtiedzialtl<e>ścią za W1Szys!lko, oo ISiię
<S<ta1o od w;ybuiC'hru wojny.
w .s1LM!Jie .sii·lniego n.a,pdęda emoc:j-cma.lni~go.
Należy pr:zyiwrócić godin1G1ść z,a151adiom moralnym.
Konfcretl<cja odbywala się zaws.21e w <loonk'll~·cihrirnntle Hi,tilera
0C'zysZIC7ier.J.ie 1<;ię z w.in bęid:zlie warunklorwa:rue dlla tyoo, ,którzy
i zaczy;nał.a LS•ię oikolo dwurnaste.i trzy'CJ:z,leśDL w po1u1drule. P.ulJro"'1n.;k Sit.auHe•r.ibEirg po 1J1I1Zeczi)"laniu ra,p or•tu i udlziieJeniii.t od- wydlaJwa U IZlbrio·dlnlicize T>OZ!kia'ZY.
Ma powstać państwo federalne, o stTuklurzie syndykaJ.h5ttyczl}lQwued'Zli. n.a µ.y1ban:ia Fi.ihre•ra, m:ial :VJ'.jść d'O ti:l,efo•nu, ZJO\Sltanej.
wiając na .s.t1ole tec:zJkę z nak!ręo<mym JUZ mecha<nJllZllilem bomby,
Najszybciej, jak tylko się da, odbędą się wybory,
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Georges Blond
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*) Si-0herhieH1Sdienl9t: shwba. be21piecrz,eństwa
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