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Cena

50 gr
WARSZAWA (PAP). - Prezydium Sejmu u.5talilo termin
najbliższego posiedzenia Sejmu
na wtorek 25 bm. początek obrad
o godz. 11.
Proponowany p<J·rządek dzienny posiedzenia przewiduje m. in.
- sp.raw<>ndanie k-0mis,ji prze
mysłu lekldeg-0 rzemicsła i spół
dzielcw-śei pracy o
rząd-0wym
projekcie ustaw)' o uregulowaniu s•Lanu prawnego mienia p·ozastającego
po<l
zarządem

Wydanie A
Rok

XIV

Przed 40

Łódź, sobota 22 lutego 1958 roku

Uchwała

rocznicą

powstania

•

21 bm. do Poznania przybyla
delegacja Armii Radzieckiej z
gen, armii S. M. Malininem na
czele. Wszyrey członkowie delegacji brali udzial w walkach
o wyzwolenie Wielkopolski i Po

znania.
Oficerowie radzieccy wezmą
udział w uroczyst.o<ściach zwią
zanych z 40 rocznicą powstania
Armii Radzieckiej i przypadają
cą w tym czasie
13 rocznicą
wyzwolenia Poznania i Wielkopolski.
Uroczyste akademie z ud.ziałem przedstawicieli Armii Radzieckiej odbyły się w Opolu
i Zielonej Górze.

państ.wowym;

-sprawozo(j.a.nfo komisji p.lanu
gospo.darczego, budżet.u i finan
sów o rządowym p·rojekcie usta
c) konwencję konsularną mię- wy o zmia.nie dekretu z dnia
dzy PoIBką Rzecząpospolitą Lu- 2S stycznia 1947 r. o eg-zekucji
dową a Związkiem Socjalistycz- administracyjnej świadczeń pienych Republik Radziecltich, pod niężnych;
pisaną w Warszawie dnia 21
- spraw&ldanle komisji hanprzedsiębiorstw
styczni.n 1958 r,
dlu wewnętrznego o rządowym
wypracowały
Ponadto Rada Państwa pow<>-) projckci.~ ustawy o . Państwowej
,
..
. -'-'-k'ch
InspekcJ1 HandloweJ;
5 sę d ZlOW
obchodów tysiąclecia państwa l aia
WOJeWU'<.Uo
l
.
• •
- sprawozdame lmnusJi wypolskieg-0 Rada Państwa podję oraz 15 sę<lziów sądów powiamiaru sprawiedliwości o rzą,doła uchwalę w · brzmieniu nastę towych.
•
wym projekcie ustawy o zmia,- zakładowego
pującym:
nie ustawy z dnda 19 kwietnia
„Zbli'Ża się wiel:ka roczndea
WARSZAWA (PAP). ~ Jak
1950 r. o wyścigach k(mnych; '~y.nika z rozporząd-zeó
d'lliejowa: tysiąclecie państwa
WY~'O
projekt
uchwały
Sejmu
w
nawczych do u.stawy o fundupolskiego. Inie.slee wieków tusprawlie
obchodów
tysiąclecia szu zakladowym
n.a rok 1957,
mu n.a.ród nasz wstąpił na s'Zla.k
państwa Pl>lsk.iego.
P•rzedsiębioorsi\·1;.a nie P•Osiadzją-ce
historii, jako uf<>rmo-wana j""
funduszu
zaltład&weg()
za. rok
dność państwowa o określonych W
ubiegły otrzymają w cha.ra.kte*
granicach i WISJ)ólnej wla.d?.,y
Sprawozdawca parlamentarny rze p<>01eszenia sumę w wysozwierzchrnej.
Dziejopisars·two
MOSKWA. - Prezydium Ra- PAP dowiaduje się: wyznacr.o- k{}Śoi. 0,2 pr{;-0, sweg:i> funduszu
0
uznał-0 lata. 960-966 za ~~1 dy Najwyższej ZSRR 20 bm. ne na 25 bm. piętnaste z kolei płac. Suma ta .będz!e prz~zna
ukształt-Owama się Pol.ski
rriianowaJo A. Skaczkowa prze- w obecnej kadencji posiedzenie w~n'.1 przeds1ęb1orstw~m mezastowskiej,
wodniczącym Komitetu Państwo Sejmu potrwa zapewne jeden lezrue cd tego, c:zy me wy9ra· W obliczu nadchoozącego tak wego Rady· Ministrów ZSRR do dzieó. Spośród proponowanego c-t11waly one f~ndł;1.!:'ZU zaklad·~·we
·
· · ks
g'!) z wlnsne.1 wmy, ryzy t.ez z
d-0niosłego
jubileuszu
Rami Spraw
Stosunków Gospodar- porzą dk u d zi":'nnego
naJwię . ze przyczyn (}biektywnych.
Pa11stwa, świadffllla znaczenia czych z Zagranicą.
zamtereso-warne budzi proJekt
tradyc,H hist-0rye-z.nej w życiu
ustawy 0 uregulowaniu stanu
Jak wyru.Ka ż onent.acyJny;ch
Równocześnie Prezydium Ra.
.
.
"
danyc-h, prz-edcsiębionsiw.a, ktore
narodu, posfa.nawia 7'Wl'oole się
prawnego mienia po::OStaJące„o n;e wypr.ac-O'WPlv fu,n;lu.szu ~dy
Najwyższej
ZSRR
zwolni.Jo
do Sejmu PRL z wndcis.k;iem <>
~';d. zarządem
panstwowym. kladow-ego w roku ubieglym sta.
pod.Jęcie
uro(l'Ly.~tej
uchwa.ly, z wyżej wspomnianego .stano- I roiekt ten oraz dwa rnne pro. nowią wyraźną
m!'""'Z:""':":.~ć wiska
M.
Pierwuchi:na
i
miaogla..~zającej
lafa
1960-1966
iekty .~taw doty~zące. spraw np. w przemyśle ciężkim funcu
nowalo
go
ambasadorem
ZSRR
okre.sem obchodów tysią.clecia
wlasnosc-:owych wsi, ktore me .szu zaklaC.ow.cgo
n'e otrzyma
w NRD.
państwa polskiego.
wejdą na porządek najbliższe- ok. 70 prZ€d1Siębiorstw, tj. ok.
Podejmując tę irui.cjatywę Ra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 proc., w budownktW:e i prze
da· Państwa kieruje się pnekomyśle materiałów hug.owlanych
ok. 2Q p~„ prz.e<IBiębionstw,
naniem, że uroczystości }l1)6wię
podobnie wygląda sytuacja w
cone tyS1ia,cleciu państwowości
przemyśle lekkim.
pol1<klej staną się wielkim prze-

tysiąclecia państwa
W dniu 18 lut~o 1958 r. odposiedrenie
Da.dy
Po omówieniu pierwszego punktu porządku dziennego, dotyczącego przygotowań do
było
&ię
Państwa.

Dyskusja prasow,a

Dodatkowo

Rapackiego
PARYŻ

LONDYN (PAP). Przed powrotem do Sztokholmu z Anglii
premier Szwecji Erlander oświadczył w wywiadzie udzielonym Agencji Reutera, że ma nadzieję, iż konferencja
na n;i;wyższym szczeblu
z udziałem
wielkich mocarstw doprC'wa·•'·"
do zakazu doświadczeń z bomoą
wodorową I do redukcji zbrojeń
na całym świecie, w tym równieź w Szwecji.

dyskusji tej wzięli udział:
Guig:nebert, b. dyrektor
generalny radia francuskiego,
Pierre Courtade z „L'Humanite", Mar<.-el Gimon.t z „La Tribune des Nations", Jacques
Kayser z „Le Monde", A. P.
Lentin z „Liberation", Roger
:M:.a&sip z „Le Figaro" oraz R.
Priouret z „La Tribune de St'
Etienne",

o konferencji

w

Jean

dla
które n!e
w 1957 r. funduszu

polskiego

p 1erWUC
•
hIn
•

NRD

nad planem

szczeblu

Premier Szwecji

0,2 proc. funduszu płac

ambasadorem radzieckim

(PAP), - Wychodzą
cy we Francji „Tygodnik Polski" pragnąc dać czytelnikom
obraz stooun.ku prasy francuskiej do planu Rapackiego, zorga
nizowal na lamaoh
numeru
pisma z 23 lutego dyskusję nad
inicjatywą
polskiego ministra
spraw zagram.czmych,

najwyższym

Państwa

w sprawie obchodów

Armii Radzieckiej

na

Rady

Nr 45 (3500)

go
po.siedzenia
plenarnego,
dyskutowane byly 21 bm. na
posiedzeniu klubu poselskiego
ZSL. Dyskusja na zeb~<-.::;:u
klubu trwała do późnych godzin
wie.c.7.ornych.
21 bm. obradowa!
równie!
klub poselski PZPR. Tematem
obrad byla m. in. sytuacja rolnictwa. Ob.szerny referat w tej
sprawie wygłosił czlonek Biura
Polityeznego KC PZPR, minis'.er rolnictwa - Edward Ochab,

* "'
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5-punktowy program Straussa
Qprawie rozbro,,·en1·a

życiem całego narodu, po-głębią
WA1
w nim świadomość chlubnego
,,..,, ~
historycznego
dziedzictwa,
BONN (PAP).
Minlster
3) Skuteczny sy&tem kontroli.
W'Zmoenią
pocroeie od!>()wie- obrony NRF Strauss przedsta4) Sprawa obrony strefy rozd7iia.lności za dalsze IO<Sy ojczyz- wil pięciopunktow-y
program
ny, pomnożą siły wewnętrzne przyS?.Jych rokowań •rozbroje- rzedzonej przed o.strzałem atonie-zbędne dla urzeczywisbn~e- niowych, ll~tóry jednocześnie ma mowym.
5) Problem zjednoczenia Nienia dzieła budownictwa socja- być przesłanką dla podjęcia tamiec.
lizmu.
kich rokowań i nie stanowi, jeBONN (PAP). - Prasa z 21
W granicach Polskiej Rzeczy- go zdanier,1, Qdstęp.stwa od zabm. podaje niektóre s.z,czegóiy
Jm!;politej Ludowej znaj(lują się chodniej polityki obr0<nnej i jej
utworzenia
w Niemczech zaprastare
ziemie 1>iastowslde. celów zbrojeniowyeh. Strauss
chodnich formacji tzw. „obrony
Odzyskaliśmy Je dzięki ofia.r- opowiedział się na po.siedzeniu
te:-ytorialnej".
Dzienn:ki IXJ<lnej krwi, przelanej przez naj- frakcji parlamentarnej CDU - sudańsko-egipskich
lepszych synów naszego narodu CSU za rozmowami ze Związ
kreślają, że cala Republika Fe.
deralna objęta zostanie siecią
i Jego sojuSUl!ików, na drodze kiem Radzieckim, zastrzegając
urzeezywistn1enil.a. programu I>O- się jednak, że rozmowy te „nie
wojsk terytorialnych. W tym
litycznego, wysuniętego w wal- mogą przeszkadzać w umocniecelu utworzono już 6 okręgów
hitlerowskim niu własnych sil".
WARSZAW A (PAP) Przedstawojskowych i liczne 1!;1ztaby. DoZ tej sumy za 1.374 mln zł ia- ce z najeźdźcą
wiciel PAP otrzyma! w Mini- kupionych zostanie 6.960 wago- pl'7ez Polską Partię Robotniczą,
wództwo wojsk „obrony teryWedług propozycji Strau.s.s.a
KAIR (PAP) Rząd egipski o- torialnej"
sterstwie Komunikacji
szereg nów towarowych, 270 osobo- a poJ>arte,go przez WS1Lystkie po- ewentualne rokowania rozbrojez generalem von
ciekawych informacji, dotyczą wych, 16 sypialnych, 60 lokomo- stępowe
siły
społeczeństwa, niowe powinny dotyczyć nastę świadczył w piątek, że zgaJza Homem na czele podlega szfasię odroczyć dalsze rozpatrywo- bowi Bundeswehry i jest ściśle
cych tegorocznych planów inwe- tyw spa·linowyeh o mocy 300 skupione wokół Krajowej Rady pujących punktów:
nie sporu granicznego z Suda- związane z dowództwem NATO,
stycyj nych PKP.
KM i 5 lokomotyw spalinowo- Na·ro<1-0wej. Obchody wielkiego
1) Geograficzne rozszerzenie
nem aż do zakończenia wyboOgółem na inwestycje wyłącz elektrycznych
z dostaw krajo- jublleuSIZU w sposób szczegół- 5trefy rozrzedzonej.
rów
powszechnych w Sudanie.
Zgodnie z oświadczen!em genie kolejowe w roku 1958 prz1~ wych oraz część z importu. Pouroczysty
zamallJi.fe..~tują 2) Stopniowe wyrównanie kon Tym samym rząd egip~ki wyn- nerala von Ho::na, początkowy
znacza się ponad 2,8 mld zł, ~j. nadto przybędą kolei 32 elektro- nie
Prz~ światen_i organimną, ~e- wencjonalnych sił zbrojnych w
(wg cen porównywalnych) o 7 wozy, 10 elektrycznych
jedno- dnosc wszyst.kfoh ziem polskich krajach tej strefy do liczebnoś ził zgodę na propozycje rz~du stan liczebny wojsk wynosić
proc. więcej niż w ub. r.
stek trójwagooowych, a także z~polonych w gra~cach Pol- I ci jednostek wojskowych sta- sudaóskiego analogiczne.i treści. będzie 64.000 żołnierzy,
Na spornym terytorium na
Jak stwierdza biuletyn praso435 wagonów
towarowych dla skiej Rzec2;Ypo.spo1ilteJ. Lu:iiowej. cjonujących w NRF,
granicy sudaósko-egipskiej ni.e wy
„Parlamentarisch - polikolei wąskotorowych. (Oczywiltada Panstwa przyJmuJą.c na
przeprowadzon~
w
pi'l.tek
.plebitiischer
Pressedienst", liczba ta,
ście tylko wtedy, jeżeli nasz r~ siebie ogólne
kierownictwo i
dzimy przemysł taboru kolejo- opiekę
scytl:l "'! .sprawie unu eg1psko-, ze względu
na zaplanowane
nad
przygotowaniem
wego wykona - choć raz - swe ()bchodów tysiąclecli.a, posta.nasyry1sk1e1.
&z.kolenie kadr, „prawdopodobzobowiązania).
LONDYN (PAP) Według in- nie bardzo
.szybko
ulegnie
wia zwrócić się do Ogóhlooip()Iformacji Agencji Reutera, wła- zwiększeniu"
Drugim działem gospodarki skiego KomHetu Frontu Jednośdze sudańskie aresztowały 50
PKP,
który
pochłonie
pokaźną ci Nar-0du o współudzia.l
w tych
NOWY JORK (PAP). ~ Wa- część Egipcjan, którzy znaleźli się na
bil'ł
bo aż 572 mln zl - z o- pracn('>h".
terytorium Sudanu bez wiz wjaszyngtoński korespondent „New gólnej sumy przeznaczonej na
i
! 8CYiDQ
,
Na
tymże
p<>siedzeniu
Rada
BONN
(PAP),
......
Wszystkie
będzi.~
York Times" Re.st.on donosi, iż tegoroczne inwestycje
Panstwa
ratyfikowała:
gazety
zachodnio-niemieckie
zadalsza elektryfikacja linii koleta, w której
rząd USA poważrue zastanawia
a) umowę między Polską Rze- mieścily 21 bm. infol'mację o Io s1ę 7 woiskowych, znaj
przybyliCB
U
jowych.
cząpospolitą
Ludową
a
Związdecyzji
statkiem
rządu
"
rzecznym
an.giels.kiego
do Wadi
w
się nad planem wymiany wizyt
W węźle warszawskim w tym
Socjalistycznych Republik sprawie ro=iesre:aenia na tery Halfa przywożąc transpo_rt to- wyrządzone
wybitnych ooobistośc:i amery- roku zakończy się elektryfika.:ję kiem
linii Błonie-Sochaczew; rozpo- Radzieckich,· o pomocy praw- torium NRF dwóch pułków wy warów przeznaczonych Jakoby
kańskich
i
radzieckich.
Nie cznie się roboty na trasach z nej i stoounkach prawnycih w po.sażonych
w rakiety
typu do rozprowadzenia wśród lu:foccywilnych,
rodzin- „Corp;>ral" ~ zasięgu dzi_alania ści terenów pr~ygranicznych ~~chodzi tu - jak pisze Reston Warszawy do Czachówka i N~ .sprawach
dących przedm10tem sporu mięU
jedynie o wpływowe o.wby pry- sielska oraz z Sochaczewa do nych i karnych, podpisaną w 150 k!lometrow: KomentuJąc . tę dzy Egiptem a Sudanem.
dnia 28 grudnia decyzJę dziennik „Neue RhemŁowicza i Kutna. Dzięki temu 7 Warszawie
watne, lecz również o ludzi z głównych linii wylotowych z 195'/ r„
Zeitung" IXJdlkreśla, że lerytoZapo-czątkowan.3
w styczniu
NOWY JORK (PAP). W
otoczenia prezydenta Eisenho- węzła warszawskiego będzie j\17.
b) porozumienie między rzą- ·num NRF „ooraz bardziej pr:ze piątek po południu zebrała się 1957 r . w wyniku prz~rnian paź
kmtalca
się
w
skład
brO'Il:i
a
tod.zie·rnikowych
rehabilitacja
namialo trakcję elektryczną.
dem Polskiej Rzeczypospolitej
Rada Bez9iec21eóstwa, by rozwera i członków KC KPZR.
uczycieli nieslusz:nie &kr'zywldizo
W węźle śląskim trwają już in- Ludowej a rządem Związku So- mowej ",
paitrzyć
skargę
Sudanu
przeRe.ston wspomina rn. in. o tehsywne roboty elektryfikacyj- cjaUstycznych
w po.prz,ednim okresie
Republik Raciwko Egiptowi. Na posiedze- nyeh
jest obecnie na ukoóczeniu. Do
możliwości odwiedzenia Związ ne na linii Katowice-Szczakowa dziecikich o wzajemnej pomocy
niu przewodniczył delegat ra- komisji reha.bilitacyjnych wszyku Radzieckiego przez wicepre- -Kraków-Nowa Huta-Podlę- prawnej w sprawach związa
dziecld, A. Sobolew.
ISleki.Cih SZICZiebli wpłynęły dotych
nyc.h z czasowym stacjonowaPierwszy zabral głos 'delegat czas z całego kraju 4.272 wniozydenta Nixona ~ czas:ie jego że.
Przewiduj e się, te jeszcze w niem wojsk radzieckich w PolSudanu.
Osman,
który
przedstaski,
z czego dotychczas zalatw:io
po<lróży do Europy, planowaillej tym roku zostaną one zakończo- sce,
podpisallle w Warszawie
wił zarzuty Sudanu.
Przemó- no 3.360 - w tym pozytywnie
ne na linii Katowice-Szczakowa dnia 26 października 1957 r.,
na koniec tego roku,
wienie 0.smana bylo utrzymane 2.472 sprawy.
Ząbkowice - Szczakowa. Ten o- - - - - - - - - - - - - - w pojednawczym tonie.
20 proc. sipraw nad-eslanycll do
statni odcinek, zwany przez koRZYM. - W oficjalnych korehabilitacyjnych t.o
Punkt widzenia Egiptu przed- komjsji
lejarzy łącznicą, pozwoli na kurlach rzym.ski-eh potwlerdZO!no stawił
delegat
teg0
kraju, prZ0d:wcresne prz~miesienie na.
sowanie pociągów elektrycznych
wiadomość o mającej na.stąpić
emeryturę,
60 proc. - niesłusz
Loutfi,
od Warszawy do samego Krakow maju wizycie prezydenta Zjene ZW'Olnienia
lub przeni.esiewa.
dnoczonej Republiki Arabskiej
nia, 12 pro•c:. spraw doiyczy oJeśli chodzi o węzel śląski, to opóźnia
Nas.sera. Zootal on zaproswny
rz.ecz,eń
komisji dyl5lcyplinarKAIR (PAP). - Około 6,5 mi- w br. rozpoczęta zostanie także
przez prezydenta Wloch Gronlllycii,
a Olk. 3 pre•c. - spraw
liona E!!ipcj.an i 1,4 milion.a Sy- elektryfikacja linii Katowice chiego.
pro'C'<JIWnl!ków admi;niilSltracj i szkol
ryjczykÓw wzięło . w plą.tek u- Ligota - Tychy przez Muraki i
nej.
PARYŻ. Dziesięć ty.sięcy
dział· w pleb1.s>ey01e, który ma Katowice
- Muchowiec - ZaLONDYN (PAP). Jeszcz~
Od decyzji k'1m.i.sji rehabilifazatwierdzić uchwaloną niedaw- wiercie.
650 km dzieli ekspedycję Jr osób powstało bez dachu nad
cyjnych zanotowano 44-0 Odwono unię tych d'wóch .krajów w
Coraz większe tempo przybie- Fuc!1sa i Edmunda Hillary•ego glową wskutek pożaru, który
tzń
do komisji wy-'.llSIZych szcze,.Zjednoczoną Republikę Arab- rają również rozpoczęte pod Jr,)- od bazy Scotta.
Ostatnie trzy zniszczył miasto Gia Kiem w
bli.
ską".
niec ub. roku prace przygot•i- dni upłynęły im pod znakiem poludnlowym Wietnamie.
WydZliały
oświaty prezydiów·
MOSKWA. - 20 bm. na spe.
Każdy z uczestników mfal od- wa.wcze do elektryfikacji
linii zlej pogody. Zdołali oni przerad narodowych udzielają w
powiedzieć na dwa pvtania: czy Wrocław - Strzelce opolskie.
BERLIN (PAP). - Opubliko- miarę moi:ności pomocy zrehabyć tylko około 130 km. Towa- cjalnym posiedzeniu Rada Nauzgadza si~ na ~ę egipj,;:o-syUruchomienie tej linii nastą- rzyszyła im śnieżyca, w czasie kowa wydziału wawa Uniwersy wano tu 21 bm. ~omunikat o roz bilirowanym nauczyclelom. Np.
ryjską oraz czy zgadz~ się n.a pić ma w 1960 roku.
której n'ebo zdawało się zlewać tetu MookiewsJtiego p::zyznala mowach, w W)'.'ID~ kitórrch za- od nowego roku .s2lkolnego reali
wybór Nas&era na prezydenta
W sumie w bież . roku przybę- z powierzchnią Jodo\vego konty- J. ednomy;'ln'1e stooień doktora warto porozu.nuerue m1ęd'zy rzą- ww~e. będ.ą zale<:Enia komisji
"'
.•
.
dem ZSRR i rządem NRD o
(Zjednoczonej
Republiki Arab- ctzie nam 156 km• nowozelektry- nentu.
praw Man~redo?-'1 Lachsowi - ,przekazaniu Niemieckiej Rep.u- rehabilttacyJ•nych o P<>Wr·ocie nie
skiej.
fikrnvan:vch linii, co oznacza, żel Odważni podróżnicy
mimo profe.sio~owi Uniwersytetu War- blice Demokratycznej
lotniska których nauczycieli 111iesłu1S.ZJ1.ie
Wvniki pleb'.seytu zostaną ofi- pod koniec 1958 r. PKP będą po- złych warunków atmosferycziSkrzywdronyc:h w poprzednim
cjalnie ogłc.szone w sobotę w siada!y ok. 800 km linii o trakcji nych posuwają się nadal w kie- s.z:aw.sk1ego,. w~b1tnemu specia- S0hoenef.e1d wykorzystywanego okr-esie dq dawnych miejsc pra„
ll.Scte z dz:edzmy prawa filę- 1chwilowo prz,ez
pr<rebyiwająoe
obu krajach .ie<llll<>c.ze.śnie,
elektrycznej.
• runku b1111 Scotta.
cy lub na zajmowane przedtem
dzynarodowego,
,, w NRD radzieo!Ge siły zbrojne, .st,flnowiiska.
1$11Iibow„

I

Nowe

z1nilitaryzowane

formacie w NRF

--------

lnwestvcie w kolejnictwie

Jeszcze wbr. pociągi elektryczne

Odroczenie rozmów

Warszawa - Kraków
Zakup nowego taboru kolejowego

w sprawie

.

sporu granicznego

I

Nixon

Angielskie

odwiedzi ZSRR?

jednostki
rakietowe
I I • NRF

IK

I

'

. , re h
OmlSJe

na ery orrum

zd~~~~~-

down~ napr~w1· 'l!J·ą

.

krzywdy

nauczyc1·e1;f!m

Plebiscyt

w Egipcie i Syrii

Zła

pogoda
marsz

ekspedycji dr Fuchsa

Radzieekie
siły zbro.ine

przekazujq lotnisko

władzom

NRD

•

Ministrów
Rady
Zposiedzenia
I

'rn~ram w~~ół~ralJ klllluralnei
WARSZAWA
Tygodnik „Skrzydlata Polska"
aeroklubu
współudziale
przy
PRL począwszy od 19 bm. publikuje materiały do korespondencyjnego. teoretycznego kursu
szybowcowego. Program kursu
by każdy,
został tak ułożony,
kto otrzyma świadectwo jego unatychm!1st
mógł
kończenia,
przystąpić do praktycznego zd·)bycia umiejętności pilota szybowcowego.

pr-0<jekt ustawy· o gi<11Spo.da.ro·wan;iu tere.nam:! torf.owymi. Projekt ten porucz.a sprawy g>osp.odarowania terenami tor:fowymi
Ministersitwu Roinictwa i wprowadzia. szereg przepi.sów zm.ierza
jących <1o usprnwnienia gO\SIPOdarki tym paliwem, w szczególnośC!i ułatwienia chłopom el1JSpl-ootacji torfu na swoich grULntach.
Przyjęto pon.adlto projekt ustawy o prz,ekazaill<iu rafi!r1erii n.a:!'ty
RZ:BSZOW
i rozdzielnicrtw.a produktów n.aftowy<:h z roerortu gómict.wa i
Jak wykazały badania geofienergetyki <lo resortu przemysłu zyczne i sejsmiczne, obszar w
.chemicznego.
którym znajdują się prawdopodobnie olbrzymie zasoby gazu
ziemnego w rejonie Lubaczowa
~elki
wynosi ok. 150 km kw.
Na całej przestrzeni będą prood świata
wadzone prace poszukiwawcze
przy czym kilka szybów wiert!1iczych już w najbliższych d'1iach
przystąpi do wierceń.

Móre przedlożone będą Sejmowi.
M. in. Rada M.iJnistrów zatw:ierdllJila projekt usta."\l<-Y o za-'Ostnmtiu odp•tl'wfodrDlalnoścli ka11:
nej za chuligaństwo. Projekt
ten ma na celu zaostrzenie represji karnych oraz upr0\S"t.ezenie i przyspieszenie postęPQfWa
nia w sprawach o chuligaństwo.
Wprowadza on sz.ereg prz,episów, które w znacznym stopniu
pawirrnny p.omóc w prowadzeniu
zide<!ydowanej akcji prz,eciwko
wybrykom chuligańskim.
.
.
Zatwierd:rony zootial Pr<>Jekt
u~t.a.wy 0 t~ena:ch dla ~udmv
mct""'.a dom~w ~ecl.ncirod?Jmn.Ych
w mia.sitach i ()6.1.edQach. ProJekt
ten podyktowany został koni-ecznością właściwego lokalirowania, pr.awidlowego u.kształtowaI nia działek bu<lowlanych i stwo
1111
•
rzen.ia warunków sprzyjających
BUKARESZT. - W piątek o budowie domków je<l=rodzmgcd.z. 14 przybyła <lo Bukaresz- nych nia. terenach przema=otu delega-cja partyjno-rządowa nych pod taką zahud.owę przez
Węgier z Janosem Kadarem n.a prezydia rad narodowyd1.
czele.
Zatwierdwny ro.stal również

W AftSZAWA ('PAP). - 21 bm.
pMiedzenie Rady
odbylo się
Ministrów. Rada Ministrów wy
ministra
infomiacji
słuchała
zagraniczinych A. Rapac6pra
kieJ;(o o rozwoju sytuacji międzynarodowej w związku z in.ipolskiego w
cja tywą rządu
1S1>rawj.e utw<J<!"Zenda. .strefy bm:alfl'mGf\vej w środirowej Europie.
Mini.strów rozpatrzyła
Rada
i przyjęła akty prawne, mające
na oelu wprowadzenie w życie
:wtwierdzionych na j.ednym z po
przt<lnkh posi-ed7Jef1 tez komi.s.ii partyjno-rzą<lowej w sJl):awie roorga;niza.cji budmvnfotwa.
Rada Ministrów zatwie:rid.zila
ró;;-n.k~ż kilka projektów ustaw
'
·-----------

·,„

osiedli orlcietych

J Ksdar w Bukareszc'e

Stan Nowy Jork

zasypany

śn~egiem

KATOWICE

Polski i Francii

wlatach 1958-59
WARSZAWA (PAP). - W ce.
lu realizacji po.s.ta;no·wień zawartych w deklaracji kulturalnej p·olsko-fran·cu,skiej z 10 lipca 1957 r. c·dbyly się w War.sza
wie w dniach od 19 do 21 lutego br. obrady delegacji polskiej
;i francuskiej.
W celu clalszei,go rozszerzenia
dz.'edzinie
współp:-acy w tej
obie delegacje uzgoctnily pr-ogram współpracy i wymiany na
okre.s 1958-1959.
W dziedzinie s.zkolnictwa i ha
naukowych program ten
dań
przewiduje utworzenie przy Uni
wersytecie Wanszawsk:m ośrod
ka stud;ów franclllSkich, a przy
Uniwersytecie Pary.skim (Ecole
Pratique des Haute.s Etudes)
- utworzenie o.środka studiów
polSJkich. Oba ośrodki kierowane
odpowiednio przez probędą
fe.sior.a francuskiego w War·
.s.zawie i profes-ora polskiego w
Postanowiono również
Paryżu.
lektorów :na
liczbę
zwiększyć
uniwersytetach obydwu krajów
i znacznie rozszerzyć ilooć stypendiów oraiz wyjamów specjalizacyjnych.
W dziedzinie artystycznej pow
zorganizować
stanowiono
Warszawie wystawę „Od Oezan
n:if.a aż do naszych czasów", a w

P.race :nad ukończeniem s~ód
Gubernator Stanu Nowy Jork,
Hiarrima.n, zwróc-H się do amer.r- 1meJ, :vyhudowaneJ yo WOJIDe
kańskich sił zbrojnych z apelem kopalm ,;'"'"ę.gla k~mHm:nego .o pomoc w walce ze śniegiem, „P'.°'1"a!b~ w Zagorzu - do'b1~
który całkowicie sparaliżował żv gaJą lronca. Roboty pod ziemią
cie zarówno w Nowym Jorku, i :na powierzchni są już tak zajak i na pozostałym terenie sta- awansowane, że w końcu br.
Równocześnie gubernator kopalnia ta wydobędzie pierwnu.
WARSZAWA_ (P~). ~Aby lny być zaopatmone w etykietę Harriman ogłosił stan wyjątko- sze tony węgła,
zapob1ec pr;z;enikaruu na rynek firmową z wyraźmym oznacze- wy.
PO ZN AN
t.rywarów nie ocJtpowiadających I niem nazwy za'kl:adu produkcyj
Według ostatnich doniesień
normom, minjster nego, gatunlku i ceny. Ważnym
ustalonym
który ostatFiedler,
Arkady
prz.emysłu !;PC>iywczego i skupu momentem jest także obowią- nie notowane zwąly śniegu odw porozumieniu z minisitrrem zek umies=ania na etykietach cięły od świata setki osad i mia- nio bawił w Wietnamie i Kam- Paryżu wystawę współczesnej
Zldrowia wydal w ty<:ih dniach luh opakowaniach umownych steczek. W wielu miejscowoś- boodży, wyibiera się obecnie po- 5.ztuki pol.skiej oraz :wrganiwCel tej
zarZ<l!d.zenie_ pc<l[eglym przedisię znaków, okroślającyoh wyd'zial, ciach ludność zaczyna odczuwać nownie do Kanady.
wać w Polsce występy teatru
b1orstwom i Jedn~tkom nadrzęd względ!nie ze"Pół prod!ukcyjny. brak żywności. Ekipy robotni- pQ{Lróży _ :nowe książki dla lircz Ma·deleine Renaud i Jean Zarządzenie zobowiązuje dy- ków nie mogą nadążyć z oczy- nyc:h wielbicieli jego twórczo.ś Louis Barrault.
nym, w·prowadzaJą,oo D10we zasady lwntroli jakości wytwarza rektorów oen'traJinych zarządów szczaniem ulic Nowego Jorku. ci.
W oz.asie obrad zastała ukonnych artykułów prz;ed prrelka- do opraoowan:ia, w porozumie- Również główne arterie są nieWarto prrzy<pomnieć, że książki stytuowana stała pohsiko-franniu z '!J<)dległymi jednositkami zdatne do użytku. Komunikacja
zaniem ich d•o sprz.edaży.
iPc<lstawowym zalmen.:i.em za- .s21C'zególowych wytycznych ,,; wszelkiego rodzaju jest całkowi- Fiedlera ukazały &ię już w ok. cu&ka komi~ja ml€1SZan.a, której
rządzenia jest roZJSZel'zenie za- zakresie wykonyw~'!1ia kontroli cie sparaliżowana. Zycie pra- 100 wydaniach i 9 językach.
„Dywjzjon
kresu kontroli i zwięlll9zenie od- jakości artykul&w. Nowe zasady wie całkowicie zamarło zarówno Książka Fiedlera
kierOW111ików kontroli obowJą'.zywać będą od I w Nowym Jorku, jak i w szerc- 303" doC'Ze:kal:a. się dwudzie.stu
powiedzialności
1wydań.
.
gu innych miast.
produkcji i załóg za jal©ść wy- 1 kwietm!ia br.
twarzanych proouktów. W zwią
:iku z tym w zakładach i jedmostkach nadrzędnych zostaje xnie
si.ona dotychczasowa odręhna
shLżba kontroli techinicznej.
Kontrolę jakości towarów bę
W stoczmd „Oha:rles Hill.I ~
dą wykonywały laboratoria zaSooo Ltd" w Bri1Stolu odibylo
W\Spólmie z kierownikładowe
.G
19 bm. uroczyste
się w dlrui.u
k.am:i wydziałów prodru.kcyjnych
wooowanie pierwis:2lego z dwóah
i majstrami. Prze<'l:sięblorstwa,
srbartków hol<l'W'nriozo - ratowniktóre nie posiadają laboratozamówt<mycll przez: Polriów, :robowiązano do ich zorW ostatnich dirutaah ofyw:ila tu. Tak np. po zalatwd.endn.t spraw wiona absencja chorobowa, szko- czych
ganizowania i wyposażenia w sd.ę zmaoznie p.raca w lromisjaoh tranzytu z NRD~ NRF !i. lepszym ciliwti.e odlbija.jąca się na pracy skę dla momkiej isil'tWby ratowChrztu pieTWtSzegQ statniczej.
odpowiedni. sprzęt kontrolno- po.sel&klich. Dla nas, łodizlLan, in- wylro.rzysta!Illiu Odry - na każ- przemY151lu. Na zała1lw.ien:ie czeka
ku, który otrzymał na'llWę. „Janbadawczy.
tere:sujące są pr.rede wszystkim dej tonie eksportowanego na róW111i">..,ż sytµ.acia pielęgruiiarelk, a
Zgodnie z zarządzeniem wszy- sprawy omaiwianie w komisji Zachód węgla moglibyśmy za- i.eh o<lip-lyw do :ia:mej pracy jest tar" <loko1!13ła Polka, zamieszkała od 12 lat w Bristolu w obecstkie artykuły, pr.red przekaza- przemysłu lekklego, rzemiosla i oszczędzić półtora dolara.
nieipolroJącv z ptllll1lktu wi<lizelllia IllOŚci kon~ .PRL w Londynie.
niem ich oo sprzedaży, powin- spóldzdclozośai. ;pracy. Tak więc
interesów służby 7ldrowia.
•
•
WYIJ)O'Nti.e<liziano się też (poseJ
DYSikrus.ia nad projektem p'lawti.ele c:ziasu pośwd.ęoono ositatje.st supernowocze„Ja:rut.ar"
jedne.i z Illi.eobojętinyc'h dla n.u il oudtżetu Ministerstwa Zdro- Wti<ly-W1:rs.k!J.) za wprowa.dzeniem
11.'JiO
przemysłu letkilciego IS!PfaJW - po- wlA wskarz.ała :na sz,ereg 111.iedoma przemysłowej służby zdrowia, sną jeam.ooiką przezm:aczoną w
pra.wi•e za,011>admend1& fabryk w gań zaoo.dilllk:rzyah. Należy tu ni- która miałaby wiele możl:Lwości zaoo<lzie do celów holowniczych
wrowce włókiennicze I skórza- bki poziom służby zdrowia na dz:ialanda profdilaktyomwgo, prizy- i ratowniczych. Poza tym może
baza przy podsłużyć jako
CIZYl!l.iająo się r&wnlież do obnii-że- on
11e. zwła5rWZJa te, któire -~hodzą wsi, wYi!lliikającv m. in. :re 7.ileigo
wraków oraz mOO:e
1JJOSzeniiu
.
""""''
21drow1a nja absien.oji ohocobowej w prz;e- spełniać rolę lodolarn.acza. Wypodejścia .do filPll'BJW
z ;importu. 1
staflku _ 1.650 tO!n..
porność
Nietnllll1ie1 wa2m.ym problemem pr.zez rady n.air<ldolwe działające myśle.
ukońc.rona
Wiele uwagi. poŚW!lęc<l!O.O spra- Budowa „Jantara"
oin.aiwia111.ym. prnez kornrlsję &ej- na wsd. (gdy braik :fiUJnidlulSlzów na
Najwyższy Sąd Wojskowy na mową jest praca central handlu fame ~e ~:11JW€\51tycyjl!l.e skre- w~e decentraHzacjl w resorcie rostaonie w sieI1pniu. Po krótwniosek Naczelnej Prokuratury zagr~go 2'JW'iąza;nyoh ~ prne Qa się :inJwestycje prneznac:rone z.drowi.a. Jeśl!i. zaś przyjąć, że kiej wizycie w Gdyni popłynie
Wojskowej uchylił wyrok i urno mysłem lek.krlm - TextiJ;irn[pOI'- na ro2lhudowę ośrodków 7ldro· 88 proc. ourlżeiu przekazano ra- on prawdlopodobn.ie na Daleki
rzyt sprawę Andrzeja Tarnawy- tu, Cetebe ~ Slkórirnpexu. ~- Wlia). _
gicl:zie na zamówiende
dom nairodowym. trzeba stwrl.er- Wschód,
__
Petrykowskiego, b. komendanta traae te stalll.O<WU\ ogniwo posTePotrzebna jest r6w.nM 21decy- dZiić. że w dizled!'lii!J!ie organ±zaoji jednegQ z armatorów za,graniczKorpusu Bezpieczeństwa, skaza- dndazące mi~ przemysłem a dowaoo. ;po]Ji,tyka resortu w spora- i lrnwesitycili. służby z<Wow:ia w nyoh podejmie prace przy podnego w 1946 r. na 10 lat więzie 1.agiranń.azinvm dlootawcą surow- 'Vliie l!lfOŹi!lego zja.wis.ka społa'"Z- tereaJJi.e ozeika nasze rady PQWaż- 111.0ISZ.€:!1iu mtopioD11€:go 65-'tolll.onia. Kara ta została następnie oów. er.cy te2 odlbim'cą gotowych Il.€1go, jakim jest n.Le usprawiedll ny egzamim.. (FB)
wego ddku pJ:ywaJąoegQ.
skrócona do 2,5 lat na podsta- W}'tXJ'bów. VI dJO<tycha:zasowej je- ~:...;....;._~.......;~~~__:;__~~~..;;.__;;:.~~.......;~;.._~~~~~~__:;.._~~~~~~~~~~
wie amnestii.
dinaik praktyce owych cuitral
przemysl dqpaibruje się sze<regu
niepira.widll()IWl()ścd, Komisja sejmowa WY\SIWlę,ła IP(JISt/UiLa!t reor~a
wzac.fi wspODlllia.nych central,
właśnie pord kątem wdęksrego
powdąza.Jria ich z potrzebanrl
przemysłu lekkie10.

Nowe zasady kontroli

jakości artykułów spożywczych

-

pierwsze posiedzenie od~e
w Paryżu w 1959 r,
Delegacji po1skiej przewodni•
czyla wiceminister szkolnictwa
E. KraSSIOWSka.
wyż.szego Delegacji francuskiej przewod
niczyt R. Seydoux - dyrektor
generalny do spraw stosunków
kulturalnych i technicznych w
Min:sterstwie Spraw Zagranic-z
nych,

się

DE[EGACJA
ruinuńskich

naftowców
w Warszawie
21 bm. przybyła do Warszawy
delegacja rumuńskich specjalistów przemysłu chemicznego I
naftowego z wiceministrem prze
myslu chemicznego i naftowego
Rumunii - A. Constantinescu.
Celem przyjazdu delegacji rumm'1skiej jest nawiązanie bliż
szej współpracy w zakresie prze
myslu chemic:mego między Pol~
ską i Rumunią.
Goście rumuńscy zabawią u nas
dwa tygodnie.

W.

Małcużyński grał

dJa robotników

N. Huty
21 bm. znakomity pianista
Witold Makużyń.ski zwiedzał
wraz z małżonką Kraków oraz:
odwiedził Państwową Wyisz.ą
Szko-lę Mu_zycxną.
W godzinach wiecwrnych znakomity artysta wystąpił z rec:italem w Nowej Hucie dla :robotnik&w Kombinatu im. Lenina.
Olbrzymią halę wypełniło kilka
tysięcy widzów, którzy 7.1gotowa.
wiirtuowwi
znakomitemu
li
entuzjasty=ą owację, obda:rowująo go wiąza:nkami. kwi.litów,
Szczególnie gorąco przyjęli robotnicy utwory Chopin.a,

Stocznia w Bf "I StOIUl
buduje statki

Co słychać w Seimie

przemysł

lekki
Na warszlacie:
zdrowie I• handel zagr_antczny

dla Polski

I

Ze soortu

*

Uchylenie wyroku

wsprawie b. komendanta
Korpusu Bezpieczetislwa

I

Wywiady „Dziennika"

•
L łfllflwizja

•
• • o.m.aiwd.ain.ych

Na crznlo

$Pll"a!W

przerz: lromdsię sejmową

handlu
zagranicznego wy1SU111ęly się 51Pra
wv rentowności naszego haruilu
z zagraa11icą w ogóle, problem
SOBOTA, 22 LUTEGO
r<l'ZSzell'l2lela produk.cji eik51porto15.10 Utiwory Sk:rzypciowe. 15.30 wej, ;porz.iiom p<raoy !l'laS\ZYc.h plaDla dzieci slttchowi!S1ko pt. „So cćwek handlowych za. grallri.cą
wa u Chopina". 16.05 Koncert
.
16.45 Reportaż. <J«"az problem pota;ntl.en.1a na~go
rozrywlkowy.
17.Ql (L) „B:iJlalll9 sportowy" eksportu na Zachód.
au<l. w onr. L. Szumlewskl.ego.
Przy omaiw.iandu za.gadn;Lenia
17.15 (L) Muzylka. 17.25 (L) „Syl rentoWIIliOśCli vrydo in.a jaw (wywetki ł6dzki.ch aktorów" - J 6- powiedtź poola Vogta), że z braku
ze.f Pilans!ki. 17.40 (L) Mozaika t7lW. 'P3iJ:Ytetl\.t dolaifa rent<>Wn<>Ści
muzyczna. 18.10 (L) Lódzki dzien naszego ha.ncllu zag1·anlcznego w
nik radiowy. 18.25 (L) Koncert o;róle niesp<JSób ustaUć.
Kcyityczne ~losy (poola Najdereklamowy. 18.35 Muzyka i aktualno.ści. 19.0IJ Nowości muzy- ra) paclły pod adire.s.em n.a.srz.ego
który
ki rozrywkowej. 19.30 „Co no- p rzemy&hu ~""'"ywozego,
~>"""~
w?go za graruicą". 19.45 Duety np. do Belgti.i wyelal pewną parKlaudiusza Mo!l'toverdJego. 20.00 tie towaru dla zbadai!l!ia r-'m.
.Y""'
Stan pogody i dzienntllk wieC'Wr Gdy odbiorcy he:lgi(jscy zażądali
ny. 2-0.23 Kronika sportowa. ,i~lsizyc,h
arrt."kulu,
tego
dos•-·w
'
"""
~ 20.35 PiQsenki francu.s'kie. 20.45 •kazalo .-'ę, że nasz przemysł nie
''"
1\/Iuzyka tane<CZOO.. 21.30 „Figiel ( ""-,e
d·nsta,rczyc'!
.~u-'
g'~
v
"
.•
v
w.
tSluchowisko. m ,-.~s'li chod""
Henwenuta"
,p'a~ńn„k·
~ ~~.- 1·
~
J ·c-"" ~_ o.'c,hn~·"'ze
22.30 Konciert wiecz.orny. 23.35
i'los'ć wzros'n'e
"
•
""~
zag.ral!lll
Kwadrarus muzyki tanecznej.
(l 2 w kra.J·ach
w tym roku do
51

TELEWIZJA
Sob-0-t.a, 22 lutego
18.00 .. W 40 rocznicę Armii Ra
dziec'kiej. Traru=isija z centraln·ej akademii z Sali Kongresowej. W części arty.stycmej wy
stąpi m. in. Zespól Pieśni !i Tań
ca Grupy Pó?noooej Wojsk Ra21.00 Dziennik
dzieckich" (VI)
telewizyjny (W) .• 21.30 Fi1m fabu
larny prod. franc. -w'.lOLOlkieij
dozw. od lat 18 pt. „Na plaży".

I

'.:ooj:~OZinY~) . . nadal jednak
1.'ltn.eJą zast~1<1: oo do facho

wego PTZYgotcwail11!-a. per.sot11elu
naszych przed.'ltawac1el.sitw. Jak
oświ.a<lczył wicemi.n!isoter haD1dln
zarraillicrzm.:ego.. Modrnrewsk:i. osta
tnJio nalezy Jednak zanotować
newai.ą p0pira1Wę.. pod ~Ym. ~gil~dem. Wst)Omruał row.mez. Z€
PT= l'<l'ZWÓj transp-0rtu w<Jdnego. w krótkim czastle m0"2emy
obnd.Zyć k()GZll.y MIS~go ek'.i>por··
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Na temat komunikacji miejskiej
z wiceprzewodniczącym Prez. Rłł ·

E. Wróblewskim

lepszej kontroli można uniknąć
tego rodzaju wypadków.
Drugim, bardw ważnym momen'1:em, jesit dalsze regulO<Wanie punktualności kttrsowania
tramwajów iwedJtug obowiązującegio rozikiadu jazdy. Powinno
to oyć żela:znym prawem d:lJa
motorn'iC"zych, kOIIlltrolerów i iil1.sitruktorów.
Następnym ~gadm.ienlem jesst
też usprawn:i.enie działania sluż
eh
·
t
·
b k tr 1 ·
Y on o UJąoej i mo orruczy
nym wozów i autobusów, wre.sz przy awariach lub katastrofach
cie gęs'tością linii tramwaj<>- ulicznych. Nie mam tu oezywych w I...c<lzi. Uważam jednak, wiście na myśli µrzyc!Zyn obiektywnych. Na ogól zbyt długo
"'·"" ·
· ·
· 1
ze mm.1is1a na po'Ll.,,,aw1e uwag
lrontrolerzy i
poszczególnych motornicwwie,
po\Sltulatów
i
debiatują
ruchu
· irllS'truktorzy
·
<l · I ·
opraoowac nad zlikwidowaniem zajsbruiazie nic powmn.a
Jmnlkret
do
Zllilierzające
wni•oski
awarii.
przyczyn
łych
··
'k
k
·
h
. zm·1an· wlb omun1 <ICJl, •
nyo ........
Rzucam tu tylko kiłka zasady pa.n Mkilka slow niczyteh proibl-em6w pod rm.wa"h·'· mog
- ·ed
.
PK?
polW'J, N ooiec d<> pra.cy
widzi 1rnz"dy przecięt
gę, k·tore
b
k ·
.
. ka mec
.
yre ·cJa ma Q• e-cnie ny p.asazer,
owa -"na
czy mN!lS:Z:
· l t
b
t
t,
.
me a ·we zau<.tnie u porządkowaruia. wielu spraw administracyj- sz,ego nuasta, a 1c ore Tre a co
nyoh, techniC!znyoh i trzeba jej rychl-ej uspr.awnić.
- Ozy chi•ecane w br. nowe
.
w tej pracy pomagać.
Wydaje mi się, że trzeba po- warzy ~ autoibusy przycizyn.ia, si~
lOO:yć większy naci.sik na. stan ~acizme ~o ~?,?r.aiwy .spmM'illos
.
techniczny wozów i koTutrolę ca koon~~'kacJi.
w caloś:c1 otrzym.a- Jezeh
przy ich wypu=zarou na mia
00
n.an: ?biec.ano - t~
sto. Wiele ostatnio mieliśmy my to-,
wypadków, kiedy w.agany tram tak. A;e .. . ~·opok~ nowe W<:;-ZY i
wajowe i autobu.sy lJJISUły się a~~·ob.usy me StoJą w remizach
pc•wod'Lljąc kQmpl.ikacje 'komu~ łoaz~i-c~, D1ic P~WT,ego PO'Wl,ew najruchliwis.zych dz:ec me m-0~'!13.
nikacyjne
Bozmawtlial ZB. SKIBICKI
punl-.W.~h ;nasw&o miasta, Pri.Y •.

Pirrzoo tyg<J•itnfem rmimieśc.iliśmy w „D1zJte11.m.iku" ariyk:ul pt.
„Mioli,e speeda.I.na komisja JWJWlia,że g<Jirdyjsk11. węud klomUJJti.kacj·i łódlllk!iej", w którym sugerowailiśmy kiolłlle<:am<Jść p1orw<Jła.nli.a
w llllllSZYM mii.eśCii.e gron.a fia,Clłrowców, lclómy by w motźlilWlie
krrótkliim <:masiie opa."'&OC!Wa.ti Joon1krclne projeikity zmdian k011.11Jullli,
kaojd traaniwaji01wej li .a.urobuoowej.
Pon.Leiwa.Z wrtiykul omwwiia.I r&wnliie!i: bołącrz1Jd kioim.und~yjne
LodrM, a wlięc zagiadrulearle 1521ell."IO/ko p.<1i1"11srzia11.1e prt:1Jeri.: mresrzka.ńców na. spiortbni.a.ch prrz.edwyb'Olrw,ych ri.: kia1111dydlatlllmli na. radnych - zwrócilrliśmy się do reSJoirt-O<we·go Mce1Pl!"oowiodnfo2ą.cego
E•dwa.rda. WróblerwPrerz;yd!uum Rady N&'Odimvej m. LodJlli. sklego 2: prołlbą O r:naJęcie s!iamiolWliska. W omww~anej S'(lria~dei
i 0 ewen1tualne uwa,gii o lJ!Miery MPK w na.sa;ym mlieście.

- Dokładnie zapoznałem się z
artykułem - <>świadozyl wice,przewodniczący E. Wrólblewiski
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Wil1<l61W awczego.
c1a
A więc w pierwszym rzędzie
m:zedistawiciele MPK, Zarząd
Usług Komunalnych, Urbani.styki oraz reprezentanci 7 d~elnic
:r„odzi. Ci oota.tni hędą mieli wie
le konkretnych wni0\5k&w i uwag.
Molm roaniem rukt me mo-.te
OC'.7.&kiwać od tego ciała. jakichś
rewelacyjnych wniosków, gdyż
ti:zeba brać p.ood uwa,gę konkre.t
ne możliwośC!i i:wiązane z pooia
dan.iem taboru, .stanem Wcim!cz

16 mar~a wystartuie
ekstraklasa piłkarska
ŁKS gra

I

z Cracovią
Wydział GLer i DyscyfPliny
PZPN ziatwierdził terminarz
rozgrywek I i II lig pil:kar-.
ski eh.

Rozgryw'ld Tozipoczną się
16 mare.a. Spol!k:ania ekstraklasy zainaugurują mecze:
Gwardia Warszawa-Ruch 1

j

I

Pclania Bydgoszcz - Wi&la
Legia:
Budowhni Opole Bytom - Lechia.,
Poboru.a
Górnik
Stal Sosnowiec Zabrze, Cracovia - ŁKS.
Rozgrywki I rundy zaik•
cz~ się 15 czerwca.

k

)

Spór o tereny przy radiostacji

Soliści wągierscy
w Filharmonii

Osiedle czy... stadion'}

Łódzkie i
We wlorek, 25 lutego o godzinie 19.30 odbędzie się w Fil
harmonii Łódzkiej koil!C€rt wy
bitnych artyistów węgierskich:
&krzypka Gyorgy Panka i pia
nistv Peter Fra.nkla.
2i-let.ni Pauk legitymuje się
C7.terema nagro<lami konkursowymi (Bukaresz;t 1953.
L~usk - 1955, Genewa 1956
i Jvionachium - 1'957), a rok od
n~te-g'O<Sl~ar.s.zy Fnanlk:l ma
na
swoim koncie Grand Prix, jed
n.ej z najpoważnioE>jszych imDrez pianistycznych Europy Ronkursu im. Jacques Thibaud w Paryżu. Ponad1to uzyE:kat nagrodę na Konkursie w
Bukareszcie (1953), w Warsz.a
Wie (wyróżnienie na V Konkur
Bie Chopinowskim) oraz pierw
szą lokatę
w Konkunsie im.
Rrólmvej Elżbiety Belgijskiej
W Bruks.eli.
Artyści węgier.scy zaprerentują w Lodzi utwory Mozarta,
l=\rabmsa oraz \VISlpólczesnego
kompozytora węgierskiego Leo
Weinera.

I

z

Zanim wybrałem się
do
Miejskiego Biura Urbanistycznego
przeprowadziłem
wśród swoicl1 znajomych coś
w rodzaju blysk.awicznej ankiety na tema.t wykorzystania
wolnych terenów
(około 40
ha) położonych za radiostacją.
Pytanie brzmfalo: co należa
łoby wybud<>wać n.a tym 0 1
bszar.i:e - osiedle mieszkaniowe, czy stadion spoirlowy? 0czywi.ście wszystkie odpowiedzi (10), oprócz jednej, przemawiały za koniecznością budowy osiedla.
Innego są zdania na ten temat łódzcy urbaniści.
Zapozmajmy się w ogólnym
skirócie z ich argumenbacją,
która przemawia za zarezerwowaniem wolnych obszarów
na pas zieleni, ewentualnie
wykorzystanie ich na stadion
sportowy.

Tak się zjeżdża
Kasprowego do Kuźnic.„
-

.

KLO POTY
SRODMIESCIA
Nie od dziś wszystkim nam
wiadomo że Łódź jest bodajże jed~ym
miastem wojewódzkim w kraju o tak bezlad:nej, bez żadnej koncep~ji
urbanistycznej za:budoWle.
Wyjątkowy w tym rekord bije centrum miasta. Ozy w1~e
cie, że w śródm[eściu, ktore
zajmuje wsrzyst.1.iiego 1/10 <>hl!'ZarU Lodzi miCS7..ka. okol<> 300.ooo· mriesz.kańców?
Gęstość zabudowy tej central;nej dzielnicy miasta
nie
jest bynajmniej korzystna dla
jej ludności. Stare, czyns.z.owe
kamienice, bądź też drewroane rudery, wąskie podwórka.studnie, bl:iJSkie sąsiedztwo fabryk itp. - oto warunki, w
jakich żyje lwia część lokatorów zamieszkujących pooesje śródmieścia. Warto rów1nież dodać móvJiąc o gę
Rt.oiści zabuoowy tej dzi·elnicy
Lodzi iż według średnich
normatywów w śródmieściu
domy winny zajmować od 23
do 30 proc. powiernchni zabu<:k>iwywanej, a
tymczasem
zajmują 70-75 proc. i wię
cej.
Takie położenie śródmieścia
przysparza niemało kłopotów
jego mieszkańcom i to nie
tylko klopotów związanych z
nieodpowiednimi
warunkami
mies,zkan'owymi (większość do
mów prniobn!e zresztą jak i
w innych dziehlicach miasta
nie
pooia<la podstawowych
wy,gód), ale także z brakiem
n'.ezbedinych usług jak .szkoly, żłobki, przedszkola. któryC'h wc:ąż
w tej dzielnicy
jest za malo i który::h nie ma
tu gdzie wybudować.
'
Ch<i·dzi t.u również o rz-eC7.
najwięks7'ej wagi o w.arunkl 'Zdrowotne.
Nie

AUSTRALIA
książka łódzkiego naukowca
Ostatnia Olimpiada, która
Oclbyla się w Melbourne, przyczyni!a się niemalo do pogłę
bienia naszych wiadomości o
Australii. W owym czasie w
Całej prasie polskiej roiło
się
Od artykułów, względnie repor
taży o Australii i z l\ustralii.
Jednakże autorzy tych reportaży (pisanych często
raczej
błyskotliwie niż źródłowo) wy
Chwytując bardziej atrakcyjne
fragmenty, nie silili się na ogół na danie jakiejś poważniej
szej syn tezy.
Zuoełnie inny charakter ma
książka cenionego łódzkiego
nauko a, profesora geografii
gospod rczej w Wyższej Szkole
E on.omicznej - Tadeusza
Olszewskiego - pt. „Australia,
kraj dziwów i sprzeczności".
Podtytuł
„Kraj dziwów l
Sprzeczności"
autor uzasadnia
lliejednokrotnie na przykład
takim stwierdzeniem:
·
„W Australii na każdym kro
ku spotkać można zaskakujące
rzeczy i zjawiska. Stykają się
tu niejako ze sobą z~bytki muZealne z najbardziej nowoc7.esllymi zdobyczami teeb.niki i
llauki. Równocześnie z przedPotopowyrn kangurem, k:olu.r.t
ką i dziobakiem żyje szlachet~Y merynos, pełnokrwisty koń
1 wysokomleczna krowa. Ra~em z .tysiącami, gdzie indziej
Już przed milionami lat wyl'narłych roślin,

szumią

ny przez niego temat. Dzię1d
temu książkę tę czyta si<: iednym tchem.
Tak więc „Australia, kraj
dziwów i sprzeczności", cenna
jest nie tylko jako powp.żne
zmasowanie interesujących fak
tów, spostrzeżeń i wniosków.
Ważna jest również jej form?
bo właśnie dzięki niej, naukową książkę Olszewskiego, prze
czytają chętnie nawet ci którzy nleczę"lto
biorą do ręki
podobną lekturę.
M. J.

Jakie jest źródło tych pozot'llYch paradoksów? Odpowiedź
Ila to daJe nam całość książki,
}tórej posz.c.z.egó!ne roz.dziaY. traktuję o mnym zagae!n1eniu - więc zacząwszy ocl
lle~rafii i historii kraju,
a
Skończywszy
na najbardziej
11 łttua!nych pziś problemach go
6
llodarczo-spolecznych.
bodajmy tu szybko, że Ol:
~Zewski - wielki erudyta I
zn. awca tematu _ argumentu.ie
"
••1e tyllro suchymi· c'·frami. i
•
J
W:y
•, kresami· . Nie w-'-a
"" 51·ę
• at Z w sposób niemal beletr,·~tez.ny przytaczać błahe na Pl"r r epizody czy anegdoty, któ·
8Ó1.. jednak układa w ten spo•
ttu, te dzięki nim jesz,~-..~ pia·

m",

0

:tczniejszy staje

si~

omawia-

cie

jest

dzielnicą

najbardziej niez.droLodzi. Przecięt
ny mieszkaniec nie za.stanawia siP. zbytnio naa tym, że
nad całym mia1s.tem stale unosi się w powietrzu zawiesina kożuch. sk1a<lająca się
z gę,stej war.<:.twy .g azów i dymów z pobliskich fabryk. Zja·wisko to naukowo
nazywa
się aerosonem przemysłowym.
Aeroson ten na.igęściej zale.ga
śródmieście. jak.o że tu stosunkowo najwięcej jest kominów fabrycznych, nie mówiąc już o elektrowni i ga:wwni. Rzecz jas:na, iż aero~on jest ~,zkt·dliwy dla organizmu ludzkiego.
Zmniejsza
do.stęp promieni słonecznych,
w poważnym stopniu przyczynia sLę do schorzeń dróg oddechowych. Poza tym szkodzi.
on również budynkom mie.sz..

trudnych Jatach nicm~ee<ki.e.i 1okupacji zarcJły się polskie lasy pa.rtyzant.amli. 'V ccdiLiennej walce 'Z
faSoZyst-0w.slcimi formacjami stykali s~ę
ze s·~b;i, part.yzanci z ugru}>()wań AK,
AL, BCh. Sp<>tykali Slię n~e tylko Polacy. Partyzanci polscy w wielu okil:ę
gach współpracowali z rad2lieckiimi c·ddzialami pa.rtyzanokimi, które powst.awalv na terenach p-0lslcdch.
Nie w .aureoli mitów i legend, ale w
prozaie:mi:vm trud-zie dnia }>l}WmednJego, w t<>ku krwawych walik z <i1kupa.ntern, podawali s·obie r~ce lu-d'Zie, których przekonania P·Olityc.z.ne, różnice
narodowe, zdawałoby &ię, mogły tylk<>
d:zielić. A jednak ląc-cylo foh to, oo byJo silllli.ejsze J><>nad wielk,i e amibic,je w<>d-zów, p<Gnad wi·efowiekowe waśnrie; łą11zył<> ich braterstw<> bron~ we wspób1e,i
wa.lee z wspólnym wmgiem, p1-zyświecal ten sam cel: niiSZ·C'Zenlie najeźdźców
i chęć zwyci!,'.stwa.
.„Leżą. P·J.'7,ede mną fo!oko·p,ie rękc•piśmfonl!lYCh ka.rfok wyrwan~'ch w szk1>lneg-0 'Zeshtu. KaJ"tek dzień P<> d•nriu za-

łany

.
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że

wą

W

l:>szenicy,
kwitną sady oa.i\\rspanialszych drzew owocoWych i krzewy Winnej latoroili. Obok prymityWnych fob.ryk włókienniczych rozwijan
S1ę nowoczesne huty i zaut0l'natyzowane zakłady budowv
rnaszyn".
-

zdają
sobie
wlaśnie śródmieś

wszyscy

sprawę,

"'.I

msywanye., 5 aranniie
....,z pnez " ańana Janiica. bą.dź Pt"ZeZ dr „Ankę" Helenę Wolf. Suche, a jakże prawdziwe
zap1fo;11ti oidn<Js7ą się do ostabnicl1 miesięcy party'Zanokiego Ż1'Cia, d'll okresu
tuż przed wymv<>leniem kra.iu prz~ Armię RadZliecką. Zapiski te C'ZYJJlili ludZlie zwiąu.ni bHsk<> 'Z ruchem r<J-bot.nimym. Marfa1D .Tanfo _ jak wy!rlka z
·
ks' 'k·1 Id
.rt
·"
.
.
Jego
tąz
"
ą pa y-za.ncn - 1 z Jeg<> pamiętniilka - pelqił w tym czasde
funkc,ję członka. S'lllabu ObW()du nr 3
Armii Ludowe,i - Kielce - Cz!,',st-OcJJ.owa, a dr „AnJca" byla ~zefem sarnita.rnym tego obwodu. Obwod 3 AL liC'l..ył
"";~ług Hcz.b
pcda.nych prrzezb Janic.a
0<n.<>IQ 1700 lud'Zi i p<()d7iie1'cmy
yl potk
·- · ·
· •
czą <>wo na fr:cy, a pozrueJ na pięc
b
d Do •
b
t
-•
ryga 3 .B
wódlztwo
szta
u
polZIOS· aw-<>
_.._.
la n
P1'7iY
ryg...,,,,ie :im. genera
ema.
Ale - odtda.jmy gl<>s pa.rtyrza.nckim za.pisk<>m:
14. 8. 1944. - „Odd!zLal ma.Jora „Wy-

niszcząc

można

pomijać.

zewnętrzne.

drugie

to

Klimat łódzki
charakteryzuje się tym, iż posiada bardzo mało
Silnych wiatrów
(przeważają
słabe i. bardzo
slabe). A silne wiatry przyczynilyby się do rozpędzenia
zawiesiny unoozącej się w powietrzu,

przybliżenia Widzewa do oentrum m:asta.
Tak więc zaistniata różnica
;;i:dań
m:ędzy urba:nistami i
mie.s:zka11cami Widzewa, którą
dla dobra obu stron, należy
jak najszybciej zlikwidować.
W jaki sposób? Wy<laje sie.
że warto p.owatrnie się zastanowić
nad z-organizowaniem
spoLkanfa urban,i stów z mie&'Zkańcami Widzewa.
Na
tym
wlaśnie spotkan;u którego
nawiasem mówiąc - na pierw
szcj sesji DRN - Widzew domagał się. z ramienia Klubu Radnych PZPR, sekretarz
Komitetu Dzielnicowego PZPR
Widzew Antoni Promiński urbaniści
wyłożyliby
swoje
racje, mieszkańcy zaś swoje.
Bo jednym jak i drugim
Chodzi o dobro .całego miasta.

kalnych,

m. in. tyclti

za

•

granicę

W tym roku planuje się wyBrukseli, Austrii,
Vl'l<Jch, Grecji i drogą morską,

To jedno. A
właśnie

WYCIECZKI
turystyczne

chęć

ciec.zh'i do

- do Koptmh.3.g,i i Szt.okholmu. Na zachód - poza Brukselą,
gdz!e · prawdopodobnie
będ·zie
mogło
pojechać 2.200
osób _ wyjedzie 3.000 osól:>

(w roku Z€b""Złym 2.335 osób),
JAK POPRAWIC WARUNKI
I>o Zwią.zlru RaA'lzL!!"'kie-go I
ZDROWOTNE MIESZKANkrajów demo.!u-acjj lud()IWej
COW LODZI?
wyjec'halo w roku ubieglym
5.043 oeoby. w t~,11 roku wyZielei'i, dużo zieleni, skwerjaą.dów będzie o 20 proo. wię
ków, parków itp. - oto glóweej.
ne drogi wiodące do popi:-awy
Przybliżony kosm wycieczki
niezdrowego klimatu łódzkie
16-dl!liO'\i\rej do Austrii i Włoch
go. Toteż projekty urbanistybędz.ie sięgal 7.QOO zlotyoh, a
czne zmierzają
do otoczenia
cale.g·o śródmieścia olbrzymim
6 dni w Kopenhadze - 4.000
pasem zieleni. Natomiast, tezłotych. Bilety na wycieczki
ren za rad~ostacją urbaniści w
bedą
rozprowad!z.aly przede
swoich . planach rozbudowy
wszystk.;m 21Wiąz:ki 7.awodowe
miast.a jak już p-owied.z:i·eliśmy na ws:tępie rezerwu- ~~~~J_E_R_Z_Y~K~R_A_S_K~o_w~s_K_I~_i_zw_.~ią.~_n_·_t_w_o_·r_c_,.zie~·~~~~~
ją na pa.rlc WJ'tl·Oczynl;:owy dJa
mies'Zkańców
śródm1ieścia
t
Widzewa, bądź ten na stadion
sportowy. r to bynajmniej nie
stadiO!Il-gigant,
jak glosli w
mieście fama, ale zwykły stadion obliczOilly na 50 tys. widzów.
reżyserem

Czekając

na obiad ...

Rozmowa z W. Krygierem
„ Teatru 38"

Urbaniści

chcemy,

uważają,

że

jeśli

aby

nasze mial!>to
rozwijało się
planowo,
nie
można dopu1ścić do tego, aby
każdą
wolną
przestrzeń
zabudowywać
bloJrnmi
mieszkalnymi (i nie tylko mlesz.
kalnym;). Trzeba również P1>11>11st.awJć
mlastu te.reny
na
„piu.ca Lodzi" - 2lieleń. Dlatego też zdecydowanie sprzeciwiają się wybudowaniu osiedla mieszkan'.owego za rad ' ostacją. bow'.em w ten sposób jeszcze bat'dz'ej zagęsz
c:zono by, i tak już przelu<lnion0. centralne dzielnice m'a
sta. Nie znaczy to jednak. że
łódzcy urbaniści
nie widzą
perspektywy rozbudowy Widzewa. Przeciwnie -- proponują oni wybudowanie olbrzym~ej dzielnicy mieszkaniowe.i
<>hlicronej na 80 tys. mieszkańców w kieruinku elek.trycznej linii kolejowej.
<>LOSY MIESZKA~COW
, W czasie kampanii wybor.czej o:·az podczas pierwsz~j
sesji DRN . Widzew padały
,glosy za bezzwłocznym przystąpieniem do
budowy osiedla mieszkaniowego w pobliżu radiostacji. Czym uzai.sadnian0 te żądania?
Przede
wszys.tkim względami o.szczęd
noociowymi: uzbr<>jenie terenu. Istnieje tu bowiem moż
ność łatwego dołączenia bloków
d<> przebiegającej linii
wodnej. ale poz.ostałe in wa<itycj e jak kanalizacja, gaz trzeba by
jednak wykonać. [
Niemniej względów tych nie

rwy" z 4 pp. AK „wy1ra?.Jił życzenie",
aby· g<> cdwiedzić.
Pojechał<> nas <>
g0>da. 16.40 mw<>ro: por. „Anka",
k;p<t.
.,Władek", por. „An·t~" i ja. Do poro2lumienfa nie dcs:zło! Ze sir<>ny AK byJ;i <>becn~: mjr „Wyrwa", p<>r. „Katarzyna" (d-ca ba.t.). ppoir. „Gryf", „Czajka", „Ordom". Major ośWliadczyl, że
są tylk-0 żolnie.rzam:i, w p0<l1i,tykę się nie
ba.wią. Słuchają tylko rozkau:ów swych
pr-,,,eforonych, padlo przy ·tym na'Zw.isk<>
Mikołajczyka. W rezultacie st.auęło na
tym, że będ2liemy s0<bie W7.ajemnie udzi.ela.1i informac.H <> oddziałach niiemieckik h i śpie.srz;yli z pomocą w razie
potrzeby".

Partyzanckie
zapiski...
22. 8. 1944. .. Płk „Piot.r" ma nowego radZlistę, który ma urucl:tomić je!l'O dużą radi-ootację i
mamy uzyskać
bezp·o-średnie p<>ląc.zende z Moskwą".
1. 9. 1944. - „Do rusk·ieg<>, sąsiadująceg<> z nami o•tJ.dzfału przybył odd"Lial
ruski 80 Judzi,
którzy (by]Ji.) <>sta.tn~o
pod opieką jedneg<> z odd'Ziałów AK.
W cdd'lliale tym jest spor<> intelilgenoji
i wyż.szych w<>jcSk<>wych,
m. :illl. jest
diu1któr, d·1>cent ehi.rurgłi".
5. 9. ,1944. - „Teg<> dnia, po połudndu, z ·odidzi1a.łu
rus1kieg<> „Mikołaja"
'WJ'{lzicfono grupę 50 <J<Sób sfa.bych, do
walki nie'.lld1e>lnych; grupa ta <ideszla nia
wschód, przew<i1d1ndcy mieli ją pt'2<el)rowad"Dić przez fr<>n~. celem p<>lączenfa
z Armią Sowiecką. Jedn<>CZeśnfo ode·
mia cd nas c:zęś\i odid2liału „C~mury"
(dowódca 1\Ukulsld).
i część od1d:zJału
ru.s ki eg<>
w <>k-OJ.iee miejsca post<>ju
„Górala". W n-0cy otrzymaliśmy celny
zrzut, lotnik 7ll'Tollci'ł na.m 15 worków
wprost koło ogndsk".

Z zasady wszelkie wywiady,
rozmowy przeprowndzane z re
żyserami teairalnymi, odbywaią
się
przy małej czameJ.
Chcqc przełamać tę tradycję,
gwoli .,nowatorstwa" w sztnce
i w dzienniltarstwie postanowiłem przeprowadzić rozmowe
„czekając '7.a obiad". Tym b'lr
dziej, że mój rozmówca, Waldemar Krygier, posiada duży
zasób doświadczenia w czekaniu (patrz wystawiana przez
,.Teatr 38"
„ztuka Samuela.
Becketta „Czekanie na Godota"). Rozmowę, jak zwykle, roz

„R3illo ()<OOZ nz.92 7.,0..
Miskimi strzałami z
br<>nd maszynowej i kb. Wysłany zwiad
zawiiadomH, że kilkuset Monigułów (kola.boracyjne
oddziały
wschodnie
„Wlasqwcy" - przyp. red.) we&lJio do
Ja.su od st.rony wsi Beln<>. W walce tej
sbra.ci1iśmy jednego · żolnierza. Wiec-rorem tego dnia po Zll1:ia.nie m.p. zakw~
terowaliśmy ra.zem z
S<>wieckimi oddziałami. Dowództw<> wspólnie 0>pra~
wuje plan obJ'OOly. W nocy przyjmujemy zrzut 14 w<>l'ków".
16. 9. 1944. -

stał

za.afarmowa.~

6. 10. 1944. „Obława na. nas od
samego rana. Próbowali nas ot.oC1ZYć,
ale pn;epędziliśmy ich galopem z lasu.
W wyrniku walki po naS2lej stronie 2 7Ja.bitych, a P<> st.rOlll!ie Niemcaw - 2 oficerów i 10 ż<>lnierzy. W czasie wal.ki
przyłączył się do nas maly ood·z:iał AK
z grupy „Żegoty" (9 ludzi).
Natknęli
się na Niemców i obawiali wracać do
swO!i ch. W nccy z 6 na 7 lJ.ne&7iliśmy
d<> la.su w ok<>lioo wsi Krynki. Oddrzliał
AK, który szedł z nami, zdecydiowal się
zdemobilizować i broń przebza.ł nairn".
1

*
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od spraw
Notuję:

grzect•

- Powracamy z Warszawy,
gdzie przez 6 dni wystawialiśmy
obie sztuki, tzn. „Końcówkę'
i „Akt bez słów" Samuel.1
Becketta i „Krzysztofa" Kolum
ba" de Ghelderode. Jesteśmy
mile zaskoczeni
serdecznym
przyjęciem przez lodzian, w od
różnieniu od W arsza wy, gdzie
prawie nikt się nami nie zaj•
mowal. Boże, jacy wy jestescie uprzejmi!
Patriotyzm lokalny nie pozwala mi zaprzeczyć. Notuje
dalsze informacje:
- Zespól liczy 13 osób, z t'!•
oo polowa - 6 i pól - to aktorzy.
Jestem zaskoczony znikomct
ilością grających osób.
O ile
mi wiadomo, w sztuce „Krzy.
sztof Kolumb" powinno
wy•
stępować okolo 20 aktorów.
- Od tego ehyba· jest reży
•er„. no t niezawodny ołówel'
Kto jale kto, ale dziennikane
powinni doceniać potęgę korekty.
Dalsza część naszej rozmowy to historia teatru.
- Zrodził się tak, jak każdy
7. podobnych teatrów - nie wia
domo jak i kiedy. W styczniu
1957 r. wystawiliśmy pierwszą
sztukę
•. Wszyscy
przeciw
wsiystkim" Adamowa. Potem
wystawiliśmy „Czekanie na G~
dota" i „Najkrótsze opou:iada·
nia" Dygata. Spektakle. które zap1·ezentujemy w Łodzi, to
nasza czwarta i piqta premie•
ra.
Przeprowadzam krótką ankietę personalną.
- Reżuser. scenograf

16. I. 1945. - „Nawią'ZUjemy kontakt
z Ozerwoną Armłą w Ta.rlow:ie. W·ieczorem
ludn<>Ść Pątk<>wic i ok<>licznych
wsi wita owacyjruie oddziały Czerwonej
Armii.".
Te krótkie UJryWki pamiętników pisanyah na gorąco w cz.asie trwania walk
z okup.antem dotyczą tylko niewielkiego
stosunkowo teI'enu walk paxtyzanckich
i obejmują nieiby·t drugi. okres cza$u.
Ale mimo to, są bardzo wymownym
świadectwem braterstwa broni żołnierzy
radzieckich i pol.skich, są chlubnym dokumentem jednym z bardzo wielu
podobnych mówiącym o tym, jak
partyzanci Armii Ludowej i Armii Kra.
:i.~
jowej. wespoł z partyzantką rad:ziec""
·
_, ___,_
·' zl ącrone
i Arm1ą
Rauc.i=ą, wa 1c:z;y„y
wsipólnym ~lem - zagladą niemieckiego faszyzmu.
H. GRABOWSKA

poczynamy
nościowych.

l

I aktor
teatru w jednej osobie jest absolwentem krakowskiej ĄSP.
Pozostali koledzy to studend
filologii, biologii, Szkrilu Wychowania Fi.zycznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Alcademii Medycznej itd.
- A więc teatr studencki?
- Może nie tyle studencTcł,
my s t u d i u j e m y teatr. I to
chyba jest najważnie1sze.
- Jare chcecie wykorzysta"
wasz pobyt w naszym mieś
cie?
- Studiować teatr. Chcemy
obejrzeć, ile .~ię da, spektakli
w Teatrze Nowym, a po7.a
tym„. grać swoje przedstawie•
nia.
Czekanie na obiad zakończa·
ne. Ponieważ kulturalny czlotvielc nie mówi kiedy je, sz11bko kończę rozmowę.

z. w.
=-::=c:-,,------=------------
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Pierwsze, ale silne kroki.

Uroczysty
•

„

w1ecz·or

Wiadomość
o
utworzeniu
Społecznegio
Komiitetu
do
WaL'lri z Gruźllcą
w Lodzi

z okazji 40-lecia

wywołała źywy odzew w spolecze11stwie. Przed kilku dniami kolo zakładowe przy Elektrowni, które jako pierwsze figuruje w rejestrze wpła
ciło 6 tys. złotych na konto
Komitetu. Wydział Dobroczyn
naści przy Kurii Biskupiej zadeklarował pomoc rzeczową i
ofiarował już około 1000 s:z,tuk
odzieży i 20 kg mleka w proszku. Dary te otrzymali chorzy na gruźlicę i :i.c:h rodziny,
znajdujące się w ciężkich waru.l'lkach bytowych.
Każ<la
poradnia
przeciw-

Armii Radzieckiej
W

dniu d'Zisiejszym
o
18 w Klubie TPP-R
(ul. Narutowicza 28) od.bę
dzie się uroczysty wiecz!Jr
! oka1~ji 40-lec1a Armii Radzieckiej.
goo2.

części

W

artystycznej wym. in. chór lCalinika i
;ecytaW.rzy R.T.K. Na. za.k-01iczenie
wYświet.lony -wstanie film pt.
,,W dril·dze
wi. front".
Btą,pi

Wstęp za za.pro.suniami.

I

l

,„,„______................- I

gruźlicza wytypowała pielęg
niaTkę, która ma kontakt z
terenem objętym opieką po-

radni, wizytuje chorych i zgła
sza tych, k tórzy potrzebują

Sa wolne skierowania

Na wczasy górskie
wszystkich mi ejsoowości
m. im. Szklarsk'.ej Poręby, Kudowy, Lądka-Zdroju i Swierndowa. Rów
ni.eż jest jeszcze sporo wolnvch miejsc
na wczasy lecz-.
:nicze.
Lekarz~
wie

dolnośląskkh

rejo'll.owi

winni
wziać tę wiadomość pod uwagę
i korzystaj:;ic z sytuacji,
ki erornać
na
wczasy
proflJaktycz;r..e
oooby, któ!"e
magają w
tym
okras:ie kuracji.

Założono

I

wy-1

(kl

WRóry„.
Elegancka sukienka w modną

dużą

pepitę,

ba--

O Grołlgerze„.
Wystawa prac · A. Grottgera
jeszcze tylko da
2 m.arca br.
Z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych
w
najbliższe
dwie niedziele, tj.
23 lutego i 2 marca, w godzinach od 11 do 12, w sali obrazów A. Grottgera w Muzeum
Sztuki odbędą się odczyty o
życiu
i twórczości artysty i
trwać będzie

prawdziwej

sztuki" ...

Dziś,

Grupa
„Zachąty"

zaprasza.„·

s.Gb<>tę,

..
~

Repertuar 900-

FICZNE (Plac Wolno- 1 MA.JA <Kilińskiego 178) ~dz.m:i.f ~ ~~~e
ści nr 14) czynne g, „Lunatyk" dozw. od
omzuru i:a.
K'
e
lQ--16
lat 14 g. 15.30. 17.30.
go ai;a0~1 ,,. m
\'IUZEU.M SZTUKI (Wie
19.30. Film dok. g. 21.30
I
cko;,.skiego 36) czvnne ROMA, (Rzgow~~ 84) PAl,MIARNIA (Park Zró
e: 9-15
.. Dwie gOOzlnv dozw.
dlisik:a) czvnna godz.
.
..:od lat 16 g. l6. 18. 20
10-18.
(\Viec:kow.s.kiego
f!J..<! ~ j\JĄ
STUOJO (Bvstrzvcka 7-9) ZOO - ezynne li'· 9-16

~rlr~~jl~~u"'ć':!~td-

I

~"'lil

•

d~~~~-lla1f~~~1 ~.' ii. ~ yz" „r-y antek

ostatnim roku og. lądaliśm11
w Łodzi szereg wystaw,
reprezentujących artystycz
ne osiągnięcia łódzkich taszustów, abstrakcjonistów i innych
naszych nowatorów, holdują
cych przeważnie hasłu „sztulca
dla sztuki".
Wystawy te b1JlY na pewno
tnteresujące i bardzo dyskusy ine, ale raczej elitarne: to znaczy przemawiające przeważnie
do nielicznego tylko odłamu
spoleczeiistwa.
Zgoła
inny
jest program
twórczy plastyków, wchodzą
cych w sklad grupy „Zachęta",
a składającej się w kwiej czi:.~
ci z dawnych członków „Towa
rzystwa Zachęty , Sztuk Pięk·
nych". Celem tej grupu, rezygnującej z pionierskich ambicji, było i jest konty1iu nwanie dobrego, tradycyjnego r e1tlizmu w imię wskazań Matejki,
Chełmońskiego,
czy Wyczólkowsldego.
„Naszym zadaniem jest krzewienie i rozwijanie upodobań
do piękna wśród najszerszych
mas społeczeństwa w sposób
dla niego zrozumiali)'' - oto
ich dewiza, którą wprowadzają w życie w sposób celowy i.
konseltwentny.
A
dodajmy
szybko, że kierunek, kt61"emn
hołdują oni, wymaga od arty·
sty przede wszystkim rzetelnej znajomo&ci warsztatu i do
brej technilci, bo w żadnym
wypadku nie da się tutaj naj~
błyskotliwszą nawet dialektyką pokryć braków i błędów obrazu •..
Miłośnicy dobrej, realistycznej sztuki z przyjemnością zatrzymają się przed olejami Ka
zimierza Poczmańskiego, Ireny
Lucz11ński.ej - Szymanowskiej ,
Zygmunta Badowskiego, Jadwig! Bucharewi.cz - Hawelki,
Wacława Palessy. Jana Sleotnicldego - ocenią arty.~tyczne
walory grafiki B1·onislawa Kop
cińskiego i Jerze go Pawło wi
cza oraz rzeźb11 Romualda Zerycha itd. Natomiast pewnego
rodzaju ni<Zporozumientem jest
malarstwo
zaprezentowane
przez Stanisława Woc;ana.
Z prac plastyków lódzkich
(oprócz akwarel Kokietka) znai
dujemy interesujący w swoich.
kolor11stycznych zestawieniach
akt Tadeusza Romana.
O tym, że wystawa trafilci
do swego adresa.ta, świ.adczy
chociażby tylko szczer a wypowiedź, zapisana przez jednego
ze zwiedzających w „Tcsiędze
uwag".
.. WYSTAWA PRAWDZIWEJ
SZTUKI, DAJĄCEJ PRZEŻY
CIE ESTETYCZNE. PRZEMA.WIAJ ACEJ DO WIDZA swo„
IM BEZPOSREDNIM PIĘK. NEM".
M. J.

W

diozw .od ],at 7 g. L7.3-0
19.30

Uwaga.I

1
•
stawienie zamlm!ete). BALTYK (Narutowicza 19. Film diok. g. 21
~I
11~
g. te ,.Kram z ploesen20) Film ook. IZ. 13 i SO.IUSZ (Nowe Zl<>tnol
Piotrkowska 165. Nak.a.mi"
1ę . 3o ·:~kc.la prof. Han
„żelauma maska" - rutowicza 6, Rzgowska
JARACZA 1Jarac7.a 27l
rubala
dozw. od lat dozw. ood lat 12 g, 17. 147. Wieckowskiego 21.
g. 15.30 .. PrzYgoda. fi.a
14 ,g, 13.311. 15.30. 17.30 19. Film dok. g, 21
Karolewska 48. Przvbvrencka" IZ. 19 „Złota Występy artystó:V ~raz S1'YLO\'VY (Ki11ńskieim szewskiego 41. Limanowwleża"
(dozw. od lat
fllm .• O CaniracłrO g,
123) •. Kochanek la.dv skiego 80.
18)
20
Chatterlev" dozw. od
k" 48
POWSZECHNY
CO~r. DWOROOWE (Dworzec lat 18 g, 16. 18. 20
~ Al. Kośeium 1
Stalingradu 21) g. 15.30 Kaliski) .. Od tiniada- SWIT (Bałucki Rvnek) pełni stałe dytury noone
,.Michal-Olt w c11ałach" n.ta d-a k~la.~.ii:;.•. M:i.e.i
„Eroica." dozw. od lat DYŻURY SZPITALI
11:. 19 .. Huzarzy
sce na. n:1eb1e . ..P.r?;y
l8 g 16 18 20 Film
MLODF.GO WIDZA (Mo gmly rycer:z.a Sza.ła.yJiidok . 22 .
•
. .
.
niuszki 4a) g 20 Tea.tr
Iy" " 8 9 10 '11 12 TATR·..,g1·8 . nki ·cza 40) Połozructwo:
Sz;p1tal
·
· ~· · ·
·
•
·
... ie
e'Wl
Klin.i<!'".aiY im Curie-Skło
Obrmzoowa „
13. 14. 15. 16. 17. 18,
Film dok. g, 15 i 22. dows"klei ul· Curie-Sklo
„TEATR 7.15 (Traugut
n.-rtn1ytnicy" dozw do"·~ki ·· 15 · Ch ·
ta 1) g 19 15 LlHam" 19, 20, 21. 22 .
..n.ur. ·
·
·
w~ ei
oinY 1·
O""ERJ;-'ł'lc ,._ · rP.' t I ow- GD~NJA (TuwlI!la nr 2) od lat 16 IZ .. 16. 18. 20 Ruda, SZPital im. dr H.
10
"
Film dok. g. 9 i 22. WISLA (TuWlffia nr 1l Wolf
ul La:tiewnicka
ska 243) g. 15.30 „ .c~:"
Program dla na1mlodFilm dok. g, 9 i 22. 34-36. - Widzew Starola.bv dusza. do ra.lll • szych: .,Magiczny oe- ..fulewczet.a z Immen mieiska
Sródinieśc:ie
g . • 1~,15 „Bal w Sadzelek", „Snie„owv li- hofu" dozw. od lat 7. Szpital im. dr H Jorda~
.,MWJ1KIO" (Kooernika
ston.,..;z". ,;·Stefek Bur I?. IO. 12~ 14. 16. 18. 20 na. ul. Przvrodni.cza 7-9
) g
Pinokio"
czymuch~ . lli; 16. 17. WOJ,.NOSC ~QY&re'::" - Balutv. - Swital im.
17
16
.ARLFKIN';•
(Wólczań- .,Droga zyc1a.
dozw. .siki.el!? 16) Film. do),. Madurowicza. ul. Krze' ska.
g.
.,O k.nisrui
od lat l6 !?. 10. 12. 14. g. 9 1 22. „Pa~etmk rnieniecka 5 - Polesie.
17
18· 20
Judka.eh i s1ero•tee Ma
.
mjr Thomp.s-.a dozw.
CWrur!l'ia: I Klinika
_,„
MŁODA GWARDIA (Zie od lat 14 E?. 10. 12. 14. Chiru11" ul Wigury 19
ry.,,.
.
9
16
18
20
"'"
.
.
2
TEATR ZIEMI LOD~=
2 l Fil(5;_~~e~i-Y WLOKNIARZ (Próchni- Intern.a.: SzPital . im.
KI't;1 ~{;ko!~~~~ l
pien·;=.;· dozw od lat
ka 16) Film dok. g. 9 i dr ~nnooloerga. P1enl~yc19'.30 ..lgra~.ltl tra16 g: 10, 12, 14 ,,Sp-0ot 22.30 ''.08/15" (.. Froot"l ny
·
. •
.
fń i mi~cl" (ii:ośc-in- ka.Ilia" dozw .od lat 18 IT .s.er1a dozw. od lat . Laryngologia. Sz;p1tal
ne wyi:;tenv Państwoe. 16, 18 .20
18. f!.. 10. 12. 14. 16.l!>. im; di;. Prroll_?<Wa. ul.
wego. Teatru z Gnie- MUZA (Pabian.icka 173)
lB.20. 20.30 .
WolC"Zan~ 195.
mal
.. Kochanek o północy" Z.4<:'HĘTI\ CZl!lerska ?6l Okulistyka: Szpital im.
0
STUDENCKI
TEATJ.ł
dozw. od lat l8 g, 16.
Film ? ~- f!., ~ „~lia- dr Jonschera. MilionoSATYR.
..P8TRAG"
18. 20. Film dok. g, 22 sto nien:NIJ"IZlIJ'l1Me - wa 14.
~h
d
1
56)
Et
20
JER
(F
·
-•·-'
d•OZW.
lat 7 g , 10.
(z!'..a~ o n a
· b" PION •
ranCJ.s'""""nl2 14 O•dWtl.ern:v
ma.ż"
DYŻURY PORADNI
Krzyszt·of
Kolom
ska 31) Futro nurko·
' •· la 16
·
(~ośdrunie wvste•PY Te- we" etom od lat 16. l1S·Z1;Ó o•d t
g. Hi. Pomooy le~ski!'.i dla
a<tru 38 ~a.lrowa)
g, 16. 18. 2Ó. Film dok. LA~ZNOSC (.Jórefów 43) docwlycb udziela.J2' ~
g 22
Tr:z .
kd t
. , sroodz. 19 do 22 ooradnie.
1
POLONIA <Piotrkowska d.oz: ~ufat !2~~~li i{zi~1~~skas;~ś~
FILHARMONIA (Naru67) Film d<;f· 11. 9.?0 1 POPULARNE rom-octo- Piotrkowska 67 ctI3
towicza 20) g. 19.30_.12.1.5 „„08/15 <:.Ka.pito- wa 18) „S~n ~.rabiego dzielnicy Polesie. Lagościnnv konoert W1el
lacJa ) III ser•a <!ozw.
M=te Christo dozw. sriewnicka 36 - dla dziel
kiei Orkiestry Symfo- od lat 18. g. lO.fo. 13 · cd 1at 12 i· 14. 16. 18. nicv Balutv Piotrkownicznej Po1s.kief!.o Ra15. ~7. 19. W.vs:teov ar- 20
ska 260 -·dla dziel'll.icy
di.a z Ka1owic. DvrYty.~o':Y oraz film „Na Płt~ED\_VIOSNIE
(Że,~ Ruda. Leczm:icza 6 -<lila
l{ent Jan Kreil!Z.
płazy g. 21
romskiego 76) .•08/1.5 dzielnicy Chotnv
Zuli
...-POKO.J (Kazim!erza 6) (•• Fnmt") Il seria. Pac.anoWskiei ·13 · - dla
7
l!l'.llf 61 I
„Pc-d chmurami"
<10 'W, c<l lat 18 g. 15.30 dzielnicy Suiro'lnieiskiei.
1'RI lil..I
dm.w. od lat 14 g. 15.30
17.30. 19.30
a dJ.a miesz.lra1'lców Łódź
szczę
li 'I
MUZEUM ARCHEOLO17.30. 19.30. Film diąik. GARNIZONOWY KLUB Stoki przy ul. Zbcx=
Qq P.lekfrVCZn3"
GICZ NE I E'rNOGRA
i:i. 21.30
'
.OFI~ ('ruwima l8a. .W itodlz. od 19~21, . - - - - - - - - - - -

'Cli .
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nr 45 (3500).

w

d'l!wsJciej

n.aglo()wić
nad tajemniczym
znakiem dl"'agawym,
który
tu p.ol!ltaw.!-01J1Jt>, Zdaje się, że

kiledyś

zn.a.k ten

dzl};. enernjn

mmaczał

ulicę

jedn(Jlkicrunk-ową. A teraz spójrzcie
zresztą na 21iłjęcie c.o z
~ego p·ur.rostal-a. Zatarte litery, jakieś la.mańce - r:i:e•
Jmm-0 zakazujące w ogóle
wja'Zld, słowem i>a.m dl.a.bel
w tym :się nie r~oOZna, a.

oo

mówić,

kilerowca.

(Kr\

Foto: L. Olejmczak

*

22 bm.
w lokalu p.rzy ul. Piotrkowskiej 183 c-dbęd?Ji.e się o ~drl: .
16 walny zjaro człmtków Automobilklubu Lód-zldego,
poświ~cony
działalności Automobilklubu,
jego pJ.a,nom na.
przyszl~ć oraz wyborom nowego za.rządu.
tj, W

l

skręca,ia,cy z ul.
uli·C"ę Curf.e-Sk.1.&muszą d·~JJ.l-ze się

J.,ą,k-O'Wcj

Jerzy
Pawlow.ski.

(olej)

-----

~
Kier<>wcy

wja,2id w

stępami Teatru Obrazcowa w
sali Teatru Młodego Widza, zo~tają odwołane i przelożone
przedstawienia:
„SPRYTNA WDOWKA"
z
dnia dzisiejszego (22 lutego„
godz. 19, na 8 marca, gad~.
19.30, z dnia 23 lutego, godz. 15
i 19, na 9 marca, godz. 15.30 i
19.30, oraz z dnia 26 lutego,
godz. 19.30, na 14 marca, godz.
19 _30 ;
„WALKA KOBIET" z dnia.
24 lutego, godz. 19.30, na 3 mar
ca,godz. 19.3(1, oraz z dnia 2~
lutego. godz. 19.30, na 4 mare"!,
godz. 19.30.
Bilety zachowują swą ważność,
bez prresrtemplowaon.ia.

Walny zjazd
automobilistów

drogowy

Tajemniczy znak

wj~~,!~~ ,1:~~~~:,h:.:;I

-

NOWY

z ,,konkret-

„Wystawa

........................................„ ...--~--·.-.----...-----------------------------------34) „Na t.roll)de U-202"

WAŻNE TELEFONY
Pogot. MiUcy,ine
253-33
P-0-i:-o.t. Ratunlwwe 254-44
08
Straż P'°żarna.
Ko.m. Mie.iska. MO 292- 22
Mie.isld Ośr. lnfor. 3~9-15
Pry-w. Ponwc Lek. 333-33
555-55

społeczeństwo

Łodzi

nym uznaniem" przyjęło fakt
powstania Spo!ecznego Komitetu do Walki z Gruźlicą. Komi tet blokowy 322 na Radogoszczu zgłosił chęć zawiąza
nia kola blokowego, do któ.
rego almes zgłosiło pom.ad 100
osób.
Komitet liczy bardzo na udział dużych zakładów pro<lukcyjnycll w or>gani.zacji kól
zakladowy.oh, a zw1a.s:zcza zakładów przemysłu wlókienniczego, których zał-ogi cechuje
duże wyrobienie snoleczne i
troska o podni.esienie stanu
zdrowotnego mieszkańców naszego miasta.
Przyporpin.amY., że
kont.o
Społecznego
Komi.t etu
do
Walki z Gruźlicą otwarte zo..
5'talo w V Oddz!.a.le PKO w
1,odzi nr 7-9-604.

kartotekę choryah,
cych się w trudnych warunkach. Chorzy i ich rodziny z
wdzięcznoiŚcią przyjęli pomoc
i zapowiedź ścisłego kontaktu
z Komitetem.
Optymizmem napawa fakt,

łódzkich

ozdobiona
1·ank.iem.

że

specjalną
znajdują

wwspólne zwiedzenie wyst.awy.

wypoczynkowe i lecznicze
Biuro Ski erowań
p>ChSiada
jeszcze pewną ilość miejsc na
wczasy wypoc:zynk·o-we rozpoczynające się
w początkach
marca. Są skierowania do pra.

pomocy.

Obiektywem po

12 mln zł otrzJmało
miasto
4 mln województwo,
a 33 mln
gra•
jący w ,,Kukułeczkę"

90 czy 49? •••
Osta.tnliio otrzymaliśmy do wglą.<!u IJ.ila,ns za.myka.Jący
łód7Jldej gry lic-z00wej „Kukułeczka." w roku 1957. Jest w tyni bi la~sie 1>2:ereg cyf~, które warte
są, by im poświęcić kilka. &lów.
drZJ.la.lalno5ć

Nie każdy wie o tym, że „Kukul<!czka" przekazała w ub,
roku do dyspozycji Rady Naroclmvej m. Lodzi pcl!n.ad 12
mH.i>0<nów Zł-0tych, a Wojew6dzkiej
Radzie NarOO.owej
p.an:ad 4 mm-ony zł.
w jaki
&p<>.sÓ'b wydatkowane zostały
powyższe pieniądze?

Jak wiOOomo,
w myśl u•
Prezydium RN m. Lodzi 6 milionów złotych pr.zezmaczono na u21brojenie ter&nów pod budowę osiedla przy
ul. Pojezlenskiej i Kozietul·
s.kiego, następne 6 i pól mili<l<lla na budowę dornów mieszka,Lnych przy Al. 1 Maja i
ul. Zbiorczej na Widzewie,
6 milionów na dom mie.szltaln.y przy ul. J,ą.kowej, zakup
4 autobusów
oraz budowę
kilku !!1.0WYCh ulic.
Są
to
wszy&tko inwestycje, którycti
ze względu na brak fundus:z.ów
nie przewiduje plan
ahwały

państW·""· IY·

I

I

Do chwili obecnej WYdatkowaillo
z :zaplanowanych
kwot 6 milionów zl na uzhrojenie terenów pod osiedle i
bli6'ko 3 miliooy na dom przy
Al. 1 Maja. Pewne drobne
sumy
otrzymaJi poza tym
harcerze na „zago,s.p odarowanie się" i prowadzenie swej
działallm.ści.
Pozc<Stal<! inwestycje .są w stadium organizacji .
· .Tak wynika
z tych cyfr,
mia.sto osiąga niewątpliwe korzyśd z istnienia
w Lodzi
„Kukułeczki". Dodatkowy .7..a.str:z;yk dla gospodarki komunalnej w wysokości kilkunastu mll.:iooów zŁ jest nabytkiem nie d-0 pogardzenia. Wy.
daje się więc rzeczą słuszną,
aby gra liczbowa mogła nadal rozwijać s:ię, dając z jednej
.strony }ej Ucze.!tn.i.lrom
nwżliwc•ść wygranydh, z drugiej zaś wzbogacając fundU6lZ
Stl>C>leczny.
O&t.a.tn~o pojawil się gr<J<ŹalY
kanlrurent w pootaci Tot.oLotka. Wprawdzie dochody z
jednej i drugiej gry trafiają
w końcu do kieszeni społecz.
nej, to jednak Lódż powi11Jlla
być
ze zrwumialych w:z;gl.ę
dów zain teresowailla tą grą,
która daje korzyść miastu.
Trudno oczyw"'.śc'.e zm1.11$Z3Ć
girającego do wyoo:u którejś
z iier. :R"~ on w ~~

klej, która jego w.an!em d&je mu większe korzyści i za•
dowolenie. Jeśli nie mmeiny
s.\lonić graczy do Wi'lk.sizego
zainteres.owania „Kukułeczką"
dla lokalnego patriotyzmu, to
należałoby
1111tworz.yć
„Kuku·
z.ce"
bardziej atrakcyjny
system gry. Podiobno i.struej~
prop0!2'.ycje, aby lokalne ary
li~zbowe posiadały system 49
numerów z najwyżej pięcló
ma trafieniami,
przy czym
prerniowan€ by były tra.fienia od 2 do 5. Poza tym wyookość
p:erwszej wygranej
ro.slaby w razie brak.u
tra,.
fień aż do 1 miliona.
Już na pierwszy rzut oka.
takle razwiąZJa:nie wydaje &i~
~lulSZll.e i p&y.tec.zne. Z Jednej bowiem strooy uc:zyniloby „Kukułecz.kę" grą 'l.lllłoznifl
atrakcyjniejszą, z drug.Lej, Poprzez większą il~ć grając'YOh
uzyskalilby.śmy znaczniejsze tun
dUJ.Sze
na potr.zeby miu.ta.
Dobr.ze by bylo, aby powy.ż.
sze projeltty zootaly jak naj„
sZYbciej zrealizowane,
Istnieją wprawdzie
pewne
dodatkowe elementy,
k.tóra
pmwoillyby na od;>rowadZ&nie do kasy mla.sta dodatklJ.o
WYCh kwot. Chodzi tu m. uu
o .Procent wyplacallly „Ruchówi" za prowadzenie punld:ów
vrzyjmowania
kup.0<nów
i
sprzecła:!:y blankietów. ,,Kuku•
lecizka"
pl:aci
delegaturze
łódzkiej „Ruchu" 8 proc. prowizji. W tzw. brzęczącej monecie wyraziło się to w 1957 r.
kwotą pon.ad 5 milionów zi.
Jeat to suma stanowczo zbyt
duża, w porównaniu dó pro.
wizji w
innych miaM.ach,
np. w
Gdiańaku
prowizja
ta ,v;y:nosi 7 proc., w Ka.to·
wicacll i Krakowie 6 proc., &
w Warszawie podobno nAwet
4 proc. Zupelnie na m~j&ol&
wydawal'by się więc tutaj Postulat obn:i:!:enia przez „Ruoh''
prowizji do 6 proc., oo dał.o
by miaistu dodatkowo
około
1,2 miliona zt
1
Na zako 0ńc.zenie j~ze jed~
na liC'l<ba do wiadomości airają,cych. W 1957 r. „Kukulecz..
ka" wypłacila na :na.grody ponad. 33 miliony .U. Rzecu: więc
obecnie w tym, a'by w bieżą
cym roku jak naju.rniejętlńłlf
polączr.: interesy ,grających •
0

mter~em ~~~-
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INŻYNIERA

włólkieruilika

zaw1adam1a swmch klientow

i technika
zatrudnimy na stanowisk ach kiero/Wil'lic.zych. Waże w dniu 17 lutego 1958 r. przeniosła
runki płacy do omówieni a. Mieszkan ie zapeswoje zaiklady:
wnione. Oferty wraz z życiorysem, pa-osimy
kierować na adres:
1) w Łodzi przy ul. Wł. Bytomski ej 6,
Dział kadr Olsztyńskich
Za.kbdów Sieci w Korszy.
1067-K 2) w Łodzi przy ul. Kilińskiego 125
KIEROW NIKA budowy n:a roboty wodnoDO NOWYCH POMIESZCZEŃ
tka.naEzac yjne, szklarza i robotnikó w nie wykwalifiko wanych przyjmie od zaraz Łódzkie
Zjednocze nie Budownic twa Priromysłu Drobnego w ł.Aldzl. Zgłos·zenia pirzymuje dział
(wjazd od ul. 1 Maja 10) telefon 357-71.
ik:adr Ł. Zj. B. P. Dr. w Łodzi, ul. Słow1ań- ' - - - -·- - - - - - - - --------..:
ska nr 5-7.

w łodzi przy ul.

p

Więckowskiego

Z E T A

35

Ili OGtoszeN1!~!':~~~;,~,~~,lliJI

Po długich i ciężkich cierpienia ch opatrzl>ny św. sakramen tami, zmarł dnia
20 lutego 1958 roku, przeżywszy lat 54

2
I I___K_U_P_N_O_~j__, :;1~~~: nws z:i~~~ii~~~
„-

stolo·wa
elek;tryczna 1!20/220 V i
apara.t do spawania elek
irycz;ny (agregat) kupi ę
Oferty p:s eanne „2259"
Biuro Ogtoszeń Plotrkcrwska 96
2259 g
\\ IE..i\.'l'ARK t

I

S. t P.

.

Stanisław Głaszczka

zwróce. Ofertv pis•errm•e
„2911" Biuro Oglo.sz.ei'l.
Piotr}s_~Et~a _Q6_ _ 29_1J
DWA pokoie z k11dmia
zamienie na od<lzidne
Pokói z kucl•n ia i ool{ó.i. Z 2 las z.a ć s it: Wi i;ckowskiego 52. m. 10 godzi na 18-20
2:179 g

SPRZEDAŻ ] I ~~~!ia
~m d~~a~r~~=
kowi kupie pJnie. Ofer

Wyprowa dzenie zwłok nastą,pi z domu
żałoby ul. Nowomie jska 10 dnia 23 lUtegn br. o godz. 15 na cmentarz na
Mani, o czym zawiadamiają pogrążeni
w głębi>kim smutku
ŻONA, CORKA, 'ZIĘC, 'WNUCZK I,
SIOSTRY , BRAT i RODZINA .

I

ly p'se mne „3076" BiuEKONOMISTĘ z wy7.s•zym lub średnim wyIJl!'A
MODNE botk·1 .. Bar-O.ot- ro Ogloiszeń P:otrkow!!e'a
!ksztaken iem i praktyką zawodową w przeli'łi.
li"~
lti''
na
wczasy
- niskie. ska 96
myśle metalowy m na stanowisk o kierown'lk a
biale. k.olorowe. Wiec- POKOJ z kuchnia 3a75
,;,
W dniu 18 lutego 1958 roku po krótkich
działu organizac ji zatrudnie nia pracy i płac
kow·slti-ego 44
2730 bloku zamien:e na 2 PO
Z.P.B. im. Gen. WALTER A
lec:i: ciężltieh cierpienia ch, pn:.-eżywszy
zatrudni Fabryka Kotłów I Radiatoró w w ŁoSA1\10CHO
D
osobow.
v
ko.ie
z
kuc-hinia
nowow Łodzi, ul. Praska. 5-7
lat 72 zmarł
dzi, ul. Warneńczyka 18. Zg!.osz,enia przyjmruie
„Hąnomag"
s1:nv.edam. cz,esne. Tel. 577-70
.Prz.~bvszewisltiego 23 m. ODSTĄPIĘ 1Sikl€D metaS. t P.
dział kadr w godz. od 8 do 15
1095-K
OGŁASZAJĄ PRZETAR G
24 (Nat>iól"kowskieiml od !owo - technk'Zny . KoKALKUL ATORA robót inist _sanitarn ych n.a. wykonani e posadzki ksylolitow
gooz.
9-13
3189
g
]P
«
7-ki.
Brze
zińska
27_
e.! na odkalkulato ra robót budowlan ych ·oraz mistrzó~ d.z1ale p.nzędzalni o powierzoh
ni 600 m2.Mate- RADIO SJ)r.z.edam Łódź. 1,0KAL wa rsztatowv 35
GdJańslka &-18 od godz. m zam ienię na wiekmv
budowlany c11 zatrudni ZBM-3 w Łodzi. Re- nał n~. wYikoru:i.nie roibó.~ dcst'.ł'rc:
Wyprowa dzenie drogich nam zwłok
zy v;yt!mn;;w- 17
2313 g z garażem. Tel. 301-41 ·
flektuje się jedynie na pracownik ów
z domu żałoby przy ul. Dziertyńskiego
0 wyso- ca. Bhzszych. mform.acJ I udz11ela dz1al głowkich kwalif!ika dach ze stażem pracy w bu- nego mecharnk a.
MAGNETOFOiN nieIT;iec
35 w Ozorkowi e na Sta ry Cmentarz
.
. .
spI'z.ed.am Łódź, Kodownictw ie. Podania wraz z życiorysem nalerzym.-kat . nastąpi w n '. edziclę dnia 23
W prz;targu mogą bra.ć udz1~ł ;przeds1ęb1or- l~i
pernika 42 Chr:ześcija11ży składać osobiście w soboty godz. od 7 do stwa panstwow e, S!J)Óldz1e
lute~o br. o gctlz. 14, o czym zawiada -1
l~ 1 prywatne.
ski
3505_g „.- - - - - - - - - 12 w S·ek.retaria cie przy ul. Strzelczyik a 21.
miaJą i:·og;rąieni w głęb!>kim smutku
Ofer.ty. zalako.wa ne nalezy slkładać w. se- UDZIAL d10 polowy tak POMOC di::1mo•wa
<l·DC'll-D
- - - - - - - - - -·- _ _ _ ___::.___ kretanac1
e ZPB 1m. Gen. W.altera w Łodzi, ul. sówki „Meroedes ·' s1:>r:o~ dzaca do 7-letn lei d!zi ew
KANDYD ATOW na ajentów (mężczyzn i 'ko- Prasika 5-7 w termin·ie do
ŻONA l RODZINA .
dnia 28 lutego 1958 dam. PjotrkOWISka 202. czyn'.k.i i»o1rz.ebn.a. Zgła
biety) ;posziu;ku.ie do a1kwi..,cii różnych uibez- rokTU.
szać s:e w
g.odzinach
tel._34~2_g<>:ctz._9=14_ 17-19 Narutowic za
107
pieczeń Państwowy Zakład Ubezpieczeń, DyOtwa·r cie ofert nastąpi w diniu 1 marc:a 1958 NOWE szaMonY do wY m. 6
_ __ _ _ 1144_k
rekcja na m. Łóclź, Al. l(ościuszki nr 57. Zg!o- raku o godz. 12 u naczelneg
o in.żyniera za- ~~~~d~~..;it;~l.n~ 1:,\~we .POMOC dlomowa m. pól
szenia osobiste dział kadr, pok nr 8 w god7. kładu.
5
<lnia potrze·l:Yna. Zglo-1
Dnia 19 lutego 1958 r{JkU po długich
od 8 do 12.
1125-K
Zastrzega, się p.rawo wyboru oferenta, foik MOTOCY KL •. Ja.wa" 250 szenia W1erz:oowa bl. 32
cierpienia ch, opatrzony św. sakramen nowy n.a sz.esnastka ch m. 24 Now:·::ka_ _ __
MALARZ A szyldoweg o (Eiterniika) oraz mecha- ró'W'Di•eż odstąpienia od przetargu
tami, zmarł przeżywszy lat 64
bez podainia „AWO" 250 s1p.rzedam - GDisPOSIĘ-do ro•dlz.inY
nlka samochod owego zat.rudni od zaraz Mie,i- przyczvn.
1122-K Koszykow a 14 Bałuty
składaiacej sie z 4 osób
ś. t P.
skle ~dsięblorstwo Robót Drognwyc h w
·~
poszukuie. Warunki
MASZYNĘ - iablnetow a bxe.
Łodzi, ul. Piotrkows ka 17. Zgłos7eni· a p.l-zyJ'LMż.
Lipowa
26 m.
Ostrzeżenie
„stn.g.er" spTJZiedam. Główna 10 m . 1 2611 g 9. tel. 386-68_ _ _ __
mu.i e dział kadr w godr.dna.ch cd 7 do 15.
b. of.ie.er W.P. dekorowa ny wielokroM!lejslttl Zarząd ;Budynkó w l\Uesrllkal nych SZAFĘ
- ubraiti<N;O::b:e- P'O>MOC- domowa
po2 SLUSARZ Y ze znaiomością hyd.rauliiki załnymi odznaczen iami wojskowy m!
trzebna.
Tuwima
Łódź - Chofoy
63
lliźnfana sprzedam. Wóltrudn;ą natvchm;. ast l\llejskle Pralnie I Far- DE·trzega przed kupnem nowe.i ręcznej
m. 5
i państwowymi.
3185
ma- 1;·al'lska 7- 3 god'z3 ~5-;;
Wypri>wa-Ozenie drogich nam zwłok
blarnie. Reflektuj e się na siły wy'kwalifi,k~
44
szyny do liczenia marki
„MEROED
ES"
v 170
nastą.pl z domu żałoby w Aleksand rowane. Kandydac i winni s!ę zg1osi•ć do sekcii
TRIUMPH ATOR" nr 216529
slan baI'd·zio dobry 1;.prze
wie przy ul. Wojska Polskiego 31 w nieka'dr, ul. Huto•r.a 34a w godzinach od 7 do 15.
skradzion ej w dniu 19 lutego 1958 roku.
dam Gd.:li11,C.i:.a 45--13
dzielę dnia. 23 lutego br, o godz. 14.30
SRUB
. OWNIKO W, przvkręcaczv, tkaczy na
S-Al'"iOiCHÓD „01im:oie" D-r Jadwiga ANFOROna. cmentarz grzebalny , o czym lJOWiagórną 1949 na spiraJ.ad1 WICZ skórne. wen.er ycz
kro~na kortowe i uczniów !11.Gl tkalnię i przędamiają w głębokim smutku pogrążeni
l!ea
z
centralnym
ogrzewane, kobiece. 15.30-19.
dzalnię zatrudnią ZPW im. L. Waryńskiego
fiil-q
ŻONA. DZIECI i RODZINA .
niem z imoortu w i·:1eal- ul. Próchnika 8 2359 g
J',ódź. ul. Wólczańska 215.
1053-K
n ym M.anl·e sDrz.ed:am. - Dr SIENKO specjalista
Oglądać d.o gio•dz. 13 skórne. weneryczn e. wło
:MURARZ Y, cieśli i robotnikó w nie wY'kwali- Widzewsk
ie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Pi·otr'kmv~s„ka 44
3476 sów w godz. 1&-18. Kif \:kow~nych zatrudni
natychmia st :Miejskie
WAPNO
budowlane
palińskiego L32
„1 MAJA"
2722 e
W dniu 19 lutego 1958 r. po długich l
P:rzeds'ieb lOrstwo Remont.o wo-Budow lane nr
lone w kawałkach do- Dr WOYNO specjalista
w Łodzi, ul. Armii Czerwone j 81-83
6, ul. Towarow a 77-79. Zgłoszenia przyjmuje
ciężkich cierpienia ch, zmarła w wieku
starezamy wagonowo - skórne, weneryczn e. zasię w polkoju nr 32. Dla zamiejsco wych ho.tel
lat 36
Rogowski, Zakład Mate burzenia· płciowe.
NoOGŁASZAJĄ PRZETAR G
riałów Budowlany ch. Ro wotki 7.
zapewnion y,
front. 11-13.
S. t P,
1089-K na ułożenie
posadziki ksylolitow ej w salach ,gów k.p.lo Kolusziek
17-19
2556 g
DOZORC ÓW do pilnowani a obiekt&w oraz budynków prodiUlkcyjnych
o łącznej powierz- MOTOCYK L ..IFA 350" Dr NITECKI sl)eCjalista
ladoiwaczv zatrudni Łódzkie Przedsiębiorstwo chni 10.500 m2.
nowY ISl!>rzedam Antoni skórne, weneryczn e. mo
Elektryfik acji Rolnictwa . Zgłoszeni:P osobiste Termin składania ofert wrarz
pracownik Centrali ImPortnw ej PrzeMierze.ieWIS!lo wieś Bed- czopłciowe 1&-18. Naz
kosztorys ami ków
mysłu Włókllmnilpzego „Teoct.Him port"
pow. Brzeziny
przyimuie se.kej.a pers·o n.alna Łódź-żabieniec, upływa z dniem 28 lutego
wrot 32
291 li?
1958 il". w dz~ale gł. POWIĘKS
ZALNIK mało Dr MARKIEW ICZ spe.
u1. Grudz'Cld·7•k a 5 w god7.irnach od 8 do 14.
w Łodzi.
mechanik a zakładów.
obrazkowy nowoczesn y cialista chorób
skórSPRZĄTACZKĘ
W
t d . 'J' h ik
Zmarłej
tracimy
cennego pracowCh
wali.zkowv
Komisyjn
e
niemiecki
otwarcie
ofert nastąpi w dniu
nych, weneryczn ych. tn<>
•
,
.
za .ru nt .ee n urn
e- 3 m.arca 1958 rOlku.
„Adjutar" rorzedam _ CZ-ODłcioWYch. Piotrkownika i nieodżałowaną koleżankę.
miczne w Łodzi, ul. Tarnka 12.
1145-K
Do przetargu mogą przystąpić przłcl.siębio.r- Al. Kościuszki 41-10 sika 109-6
prowadze nie Zl'Vłnk na mie,jsce wiecz2197
i!Od•z. 18-20
3120 DZWON PIĘC
nego spoczynku nastąpi w sobotę 22 luRAZY
6 RODZIN na s'tałe przyjmie do pracy 7.araz stwa państwowe, spółdzielcze oraz prywatne. MASZYNKĘ elektrvczPIĘO (tel. 555-55) PryZastrzega się prawo wyboru jak równi1eż
tego br. o godz. 15 z kaplicy cmentarn ej
ewentualn ie w terminie późnlejszvm. Kierona „Bullmera " NRD <lo watna Pomoc Lekarzv
na Zarzewie.
· ·
1•
wnictwo Państwowego n.osp-Odar stwa Rolne- odstąpienia od przietargu bez podani.a przy- k ro1erna
dl
orzyśle
Ci
natvchmia&
t
materia ow
~ O•doowiedniego speciaUgo Szc7,e uankow!c e, p-ta Jaszowice , pow. Wro- czyn.
warszt.atów krawi€ckic h tP. Czvnna cala dobe
DYREKC JA, RADA ZAKŁADOWA f
S'ZJczegółowych dnifOTmacji ud!zieli !$6wn;y nowa - SDrzeda Rvtl-'"W i>...;;.;...
_;:,"'-'~--'-""--
cław. Warunek jedna p"moc do
PRACOW
NICY C.I.P.Wł. „Textilim port"
d7,ąc~..
~.ki.
St0P-Ot.
1137-K SA..'J\llOOH 22 Lip•ca 55 PJF;C TROJEK - czvnPonadto p.rzy.imie 20 robotnikó w sezonowy ch. inżyniex ruc'hu.
óD - „Ch.ewO: ne cala dobę. Tel. 333-33
Wynagrod zenie zgodnie z układem zbiorolet...sty'Jema~ter" limuzv Wizvty domowe lel;:arzv
wym. Mies21kania ro.dzinne oraz d:La sezono2595
na. mało użvwany, stan S1Peciallstów
wych wraz ze stoł6Wką za'Pewnlon e. Sizkoła.
idealny. Pilnie swze- Dr REICHER m>eciali-g
<lam okazvini"' - &root. sta - wenerv= e. skór
Wyrazy głębokiego współczucia ro~t.acja kolejowa, :autobus na miejscu.
ChoDina 411. SucharzPw - ne. ołciowe (zaburzeni a)
dzicom
ski teLJ18-27
3221 8-9. 16-19. Piotrkow1794 2
MASZYNĘ d>o szvci;i Ir<> !>:ka 14
t;icyina) ,Cll)r7Pdam. l.ód:ź SPOLDZIE LNIA 1:4kaNawrot 39-l 8
3102 g rzy Specjalistó w „Zd!r<>wie". Piotrko~ka 159.
zmarłej dnia 20 lutego 1958 roku, ofiar.FIAT 1100" 6-<JL•·ohoWY. tel. 389-50 prowadzi pr;z;y
SPOŁDZIELNIA INWALID OW „PRACA"
stan p.iel"W\S.:rorzf'd>nv. n<> chodnie d~a dzieci chonej pracownic y, nieodżałowanej kolew Tomaszow ie Ma.z., ul. Farbiarsk a 21-23
we o!'Umienie 5fl.000 7! rych i zdrowych w gożanki składają
ie biuro spółdzielni przeniosło się do no- rorze<lam.
Gc'ł.,ń.o.'<: - Oli dzinach od 11-18 oraz
OGŁASZA PRZETAR G '·
Wl'ł. Slm:ns1"~ 5:ł. Groh 0 ~7 wszy5tlkie inne &0€Cialwego lokalu przy ul. PIOTRKO WSKIEJ
PRACOW NICY, RADA ZAKŁADOWA,
00
na wyikona.ni1e instalacji elektryczn ej siły i
nr 87 lewa oficyna, parter, tel. 298-49
DYREKC JA ŁÓDZKIEGO PRZEDSIĘ-1
światła w.raz z dotkumen1acją teclmic:zną, któBIORSTW A SKUPU SUROWC ÓW
ra musi być zatwierdz ona przez L.Ł.E.E. Rel 371-97.
WŁÓKIENNICZYCH i SKÓRZA NYCH
jon Tomaszów Maz. w obiektach przy ul. Farw ŁODZI.
POKÓJ duży, UŻvwal
biarskiej 9-13.
ność wygód w cetlltrum KIEROWC A samOOihod.u
W przetargu mogą briać udział przedsiębior
zamienię
na 2 pokoie.
stw.a państwowe, spółdzielcze oraz Pl'Y\Vatni
wego markiiednodirzw
„Skod.a" iokuoh.nia. Wsizel'.kie kooz- osobowego
ze - - - • · - - - - - - - - - - - - - - •
ty zwróce. Tel. 332-73 znakiem re~acyjnym
wylkonarwcy. Termin zgłasrzania ofert do dnia
godz. l:?r-20
„S" PTOOZ<l'l1Y
25 lutego 1958 r.
i.oot o
teczki z dlokumen
Łódzkie Zakłady Włókien Sztuc:inyc h
POKOJ. klUchnia. dmże 21wrot
Koleżance
Władysławie
HAMALl
tarni
Otwarcie ofert nastąpi komi.syjn ie w dniu
PQZOOtliwionei w
w Łodzi, ul. Armii Czerwone j nr 89
wvgody,
śródmieście za. aucie dnia 10 lute·~o o
wyrazy głębokiego współczucia z powo28 lutego 1958 r.
mienie
na
2-3
godzi111.ie
uokoie.
20
przy
Pl. Wol
OGŁASZAJĄ PRZETAR G
Spółdzielni.a zastrzega sobie p,rawo wybont
du zgonu Jej
kuchnia. śródmieście. - ności - na adres: Bry1129-K n:a dostawę s~cesywnie w 1958 roku
Qferenta.
Kos:zty zwra.cam. Oferty sreWISki. Z.EtieI'z. Pietrut>!s.emne „3293" Biuro s.ińiskiego nr 12
35.000 kg pyłu ebonitowe go.
Ogłoszeń Piotrlrows k.a 96
V1'anmki techniczn e: na side o 1600 otwo- LADNY .pa!kói z kuc-hnia
•
•
4-0 m kw. przy Placu
RO Z
rac:h 1 cm2 me
powlnlliO b Yć pozos ....
.... - Komuny
Parys:kiei zaskłada.ją
lości. ·
mienie
na
mfonk.ani
e
Prezydium Rady Narodowe j m. Łodzi
Oferty należy składać w zamikniętych ko- 2-3-POkoi owe. Ofert.v Pi PARYŻANKA ... artypertach do sekretaria tu dyrekcji pod znalkiem s.emn.e „3031" Biuro Oglo styczna cerownia n.a<Pra
RADA NADZOR CZA, ZARZĄD
wia garderobę bez śla
Zarząd Służby Zdrowia ogłasza.
„przetarg nr 2„ do dni.a 8 maroa 1958 r.
szeń Piotrk<YW1Ska 96
du.
i
WSPOŁP
Więckowskiego &-5
RACOWNICY SPOŁDZIELKONKUR S NA STANOW ISKO
Otwarcie kopert nast.ą.pi 10 marca 1958 r MJESZKA Nm 3 Pokoie tel. 251-78
NI
PRACY
im. J. DĄBROWSKIEGO
·
z
kuchnia.
komfortow e ZESPOL TI_u_ma_c_zv_.-Pr-zv-.
NACZELN EGO INŻYNIERA ZARZĄDU
o godz. 12 w s·i edzibie przedsiębiorstwa.
w Gliwicach zamienie
w ŁODZI.
sięgłycll
Łódź.
Pi<>trwww
n1. miesz1k-'lnie w Lcił"ti. !cowska 49.
INWESTY CJI
305--02.
W'ad-O'l'Tlo?:ć Lódrź. Że- Tłumaczenia, tel.
Kandydac i Winni odpowiad.ać następującym
urwierzvtel
rom,•.Jder<o 148-11
nianie dokumentó w. prm
w.aru.nJkom:
2 POKOJE z kuchnia w kladv techniczne . nauko
1) dyplom ukończenia wyższyc'h studiów po- SPOŁDZIELNIA lNWALID
centrum zamienie na 3 we. iezyków obcych
OW „PRACA" no·k oie z kuc-hnia
PODZIĘKOWANIE
kom- SKORY
litechnicz nych na wydziale architektu ry
futri:ane- garbuw Tcmasrow ie Maz., ul. Farbiarsk a 21-23
fortowe. Warunki do o- ię. rarb<uie. strzyge.
Personelo wi Szpitala im. dr Sterlinga,
lub budownic twa lądowego,
umówienia. Oferty pis.em
a w szczególnnści dr. Prockiej, lekarzom,
am z PolYOGŁASZA PRZETAR G
n•e Biuro Oeloo«<zeń 'Piotr szlachetni
2) u.prawnlen i.a budowlan e z art. 361 lu'b 362
skiem w szvbklm tenni
siostrom, salowym, administr acji za oka
kowo:ka 96 tiod „29:16"
Ust. Bud.,
nie, Garbarnio m. które
na dokonanie montażu:
PILNIE t>o<ozukuiP. i·ed- nie
zanie
dużo serca i troski w czasie choma
ia
maszyn wy3) co .najmniej 5 lat praikty'ki w z.akre.sie budo 1) maszyny piizęd:oa ·rki wózkowej
o 260 wirze- nego pokoi u. P1Dkoiu z kończa l niczyQh
roby oraz księdzu kan1111ikowi mgr Situszlal· onach f my Jo~nph = E 1·ben
wnictw~. so•cjalnego i mieslZk.aniowego.
kue1\1niR
l'uh 2 z kuchniR. l'hetniam z duża zn;żka.
knwi, proboszcz. owi pa.rafii św. Piotra
c
~ y~'
Dzwr„'ć cd ll'Od:Z.
8-10 Prz·esy!ki t>rzYimuie
Upo!'iażenie zasadnicze wyn0si od zł 2.400 2) mas•zyny - przędzarki obrączikow
i
i Pawła i wszystkim tym, k!órzy wzię
ej f-my tel 228-92
2934
wysyłam
ooczta.
Zvedo 3.200 oraz prem;a uznaniowa . Stanoiwis.ko
li udział w pogrzebie naszego ukochaBielska Fabryka Maszyn Włókienniczych. DWA małe POkoie z 'ku fryd Kopaczew ski. Sluu
· t d o o b'Jęcia
· o d d ma
· 1 k\vie
nego męża i ojca
· t ma
· 1958 r.
Jes
ca. ul. Warszawsk a 32
I
t>ietro.
W prz,et.argu mogą brać udział prz-e<lsięb1·rnr- chn,;a,
w
blok.?·ch ul. Sanc·c'ka zamie lwo1. ooznań.~kie)
Oferty wraz z życiorysem i odpisami doku- stwa państwowe, sp.ól>dzielcize
S. t P.
mentów n.ad:sylać n31ezy rod adresem. z.arząd wykonawc y. Termiin składania oraz prywat.ni n'e na dwa t>Ok-e>i·e 'T. ku WSPOI,NI KA do warofert
do
dnia
chnią wiek<;ze . .-ozklado sztatu ślu,<;iansko-mecha
Służby Zdrowia, Łódź, ul. P~111kcwa 8. pokój, 5. III. 1958 r. Otwarcie ofert nasta
Ewent. k<Jsnv r~- n.iczneP-o urzvime. Vłia
1t>i komi5yi- we.
. III . t
. . d d . 10
. w
. 12
nr 370,
p• ę ro w terminie
~'d . 1 . montów zwró~P. Qf,o~tv domo·ść Stsn'1~law Zat,oro r:_:a
mar - nie
dnm
ma.rea 1958 ro.ku. ·spen
Zle TIP o':•>emne „300S" Bfur•r• ski ul. Wól-c•z.ańsik
• 1958 roku.
a 26?.
1120-K z.astrzeia sobie prawo wybo-ru oferenta. _,
wa.nie
ŻONA i CORKA.
• Og~o.sZJeń PiQtvk<twska 96 Il pietro
il84
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s~_,_s~~P~~-·-śp~_! • ~Ś!_orł_:-. Spor~
Gratulujemy hokeistom ŁKS powrotu do I ligi

Wysokie zwyciąstwo nad Pomorzaninem
1>0trażkę
U da.ł się hokcist()illl LKS rew.runż za dioo;na.ną
0:2 w Twuniiiu. J>iomoo:zainin nic wiele miał do p1.JWjedzenda we
wmio.raJszych rlll\M'l()da.ch i zszedl z lociciwiska po1Jronany 1:5 (0:3,
0:1, 1:1).

zaznaczyć wypad.a, że
Tutaj
honorowego punktu
llldobycie
mają do zawdzdęczenia
goście
z<l'llllld€'V\·ającej nieoglę>dnośct za
LKS, którzy zg.ola
wodników
niepotr:2lebnie, i w d<l<d:atku bez
racji, dali się ponieść nerwom.

su kces

hokei.SIO' W

zgierskiego

Włókniarza

Z cyklu rozgrywek o awans
do II ligi, jako <pierwszy odbył
się mecz Włókniarza zgienskiego
Lubliinianką. Wyruk 17:4 (5:1,
6:2, 6:1) WISkazuje na Włóknia
rza jako zespól o k1asę lepszy.

z

I

Gra byla zbyt ootra, toteż oo
chwila któryś z zawodników od
siadywal 2 minuty na ławce
kar, a Bedna.rskiemu z Pomo-zmu.srony był
sę·dzia
rzanina
„za<i1pJ.ilkować" .nż W-minutowy
przyrrnuwwy odpoczynek za nie
sportowe zachowanie się.
Mimo to przebieg spotkania
bynajmniej nie zapowiadał takiego finalu. w drugiej połowie
<lstatniej tercji, gdy LKS ZJdobywszy już pięć brame k mial za
pewnione :z:wycięstw<ll, Fiilibi1ruk
i S7ikup moono prz,eszarżowali,
w konsekwencji czego sędzia
zmuszony był wykluczyć kh z
gry. Na tafli Iod1owej pozootało
graczy. Do;p·Ieiro
tylko trz.o....ch
zdek.<Janpleboowa.nym
przy i.ak
Jl!l"1'~ciwniku giolŚcie llldto·ła.Ji zdo
być

Czerwiński

jedzie
do Budapesztu i Paryża
Czerwiński wybiera się w
najbliższych dniach do Buda

pesztu na mistrzo.sbwa pingpongowe Europy, a stamtąd
do Paryża, gdzie weźmie uFrnn
dział w mecziu Polsika ej.a w :ramach międzynaro
ldowego tu.miej u.

jedną

bramkę.

Końcowe

minuty spotkania
P<JipSuly ogólne wrażenie, d:1oć
nie bylo ono najlepsze, a to ze
słabą
względu na LS'lic1Sunkmvo
grę drużyny łódzktlej. Przy ogó~nym spadku formy daje się
zauważyć wyjątlwwa niedyspozycja Szkupa., a tak;że Lu.siaka.
grali poniżej
Zresztą wszyrey
Prz.e<le
możliwości.
swoich
wszys~kim za.wodziła dyspm;ycja
strzałowa. 'Zwłaszcza w drugiej
tercji, która obfilowala w nieokazji, strzelcy
zliczoną ilość
łódzcy zawiedli. W tym okresie
gry g<l·ście byli dokl<i•dinie zamlmięci nia tercji obronn<ej.

Mis!z~:~~!odzi :~mwajij[a wal~a ~me~ańi~i-Karnier

A ot•o pięś<1iwrze, którzy dYz;jj
w ha.Ii Wimy :rozegrają finałowe
walki o tytuły imistl"ZÓw okręgu
~ód71'1iegio (w k-0·lejno.ści <J•d mu~m.as=w się nie11•o•wodszcniamii li dJO koń
19-Jetnf p1ęsm.arz
Serię bramek l"OIZp•o.c;zął Cho- sk;i,e,j Pilicy Sri;ozep.ański 'LaSłuŻ'ył ca walczył z nfozwyklą rzaclięto S!!.ej dI> ciężkiej): KOlłOOrz;iejskJ
da•k-O•WSki ~ Sprytny , sp.osób, na mi,a.no ooha,tera WCIZCtrajsze- śoią. Pu!Yliezr.mść na,grod.1lila, (}bu (P~I. T·wn.) - Anielak (Bud.),
I,a~
Q<ddał cl.a.leki s!. rzał, m.e .tra~ąc go w;ieaz,oir tt. Niewielkie dawa- p~ęśc1;RrZy dhlgioitrwa.lymi <Cliklai- l'Szcrzcpa.ński (Pil. Tum.) .ch-0•wski (Wl. Pah.). Itoa;ptierski
przed pa.il'dyn- skami.
~IZlpędu, . clrnryc1ł pc•n{)<W!11e ~rą , n•o mu szanse
Z p<J•zostały-ch p.ojedynlków wy (Gw.) - Jeske (Wi,d?Jew), Ze~e~, o·db1.ty. ocl ba.n.dy, l urrue- kiem z rutyn~a.nym Ka.rgfo(Bud.) - Kacrzmarek
A jedn.aik t-OmaS12Jorwfa.ni.n ró2:nić należy walki Rwpiu- browskJ
smł go ~ .s~atce. D1ltg~ bramkę rem.
zcto'?YI F1.ll;p1.~.k, ~ trae~11 ą Ko~a.- nie tylko st.al się sprawcą se.n- skieg.() w piÓrk·ow~j ze Skąp (Gw.), Roima.niuk (Zjedn. Pab.)
~ew1ciz.. Chw11.aml akcJe. ~\·ug1„~- sa.cji, ()&iąga.jąc jedtt-O·gl-oś.ne ZVlo>' cem n (wygr.al gwarx:lzista) oraz - A:mb1'lliZiewim: (Gw.), Wiśni.·CW
em(l\llsf.r>o1wal \V.ojlll.si·2'\vicrza. z
Ambr·oa:,<.ewii- slti (Gw.) - Ka.źm,i.erozak (Ba~v.)
o•O. aM1,~." n:''°'gły P•D•d.o·bac się w~ę ci(,'stwo, ale też rz.a,d1
Debiisz
Pa.IJ.) (Wł.
d b-O•ks dużej klasy. P-o<ohwała na czcm w lekkopólśrndn:i<"j. Gwar- Mirsi.ak
ce{\, n;z ~':~·s-ze~.L . !
rug:11e_J . ercJ,1 .usrn. c po - leży się t.eż jego siansxemu prze d.zi.sta znów nie wytrzymał kol!l (Gw.), Na.J1CaJslci (Bud.) - Ju·
'
Józefowi.cz
(Wi•drzew),
wyzs~~ ~ nak na . 4.0, a w o- . IlJiik 1'1i. za to iż nie zra:i.a.ł dycyjnie całego spotk;mia i po ll'U<W&ki
(OM~'ql.i
iPi,oM.'lll~VS\.lci
- ' - - - - - - <lwoch wygranych
-0' •
K.owa.lewicr.i p+I> raz ciw
s~atrueJ
starciach, (Ba.w.) wtóry wpisał się na listę strzeltrllec;e prregrał wyooko. Tłuma Kutno), Stec (OU>nc.) - Matusi!i!.k
ców. W -0st.atnich minutach P-0czy go jednak okoliczn.ość, iż (B.a~v.). Pl()•czząt.ek finałów o g-0m-01'7.aJtm ze strza.lu Dybo<wslti.ew śrn<lę bok.sowa! z Rumunem dlZLn:ie 18.
g.I> zd-0byl ho111or<>'Vl'Y punkt.
Dumitres'Cu, a on'egdaj - już w
ramach :miffirzootw - :zie Sz;waSzk<lda, że wyipad!ki, jakich
byliśmy świacl!k:ami pod koniec
gt"zaki-CTn.
Gam.pe w ciężkiej, który w
tego spotkania, pops.uly ogóln·e
nieoc:uekilwanie
Dla LK,S bowiem
Wl!'ażenie.
Wczoraj odbyło się w War- ćwierćfinałach
Nejmana prz.ez tko,
uokonał
mecz ten miał zats.ad:nicze znakieposiedz,enie
wspólne
szawie
w wal
po1mzał
n:iewJele
~vczoraj
mu
gwarantował
cz.enie
Gdy chodzi o zareklamowanie
awaJ119 do I ligi. Dtzi1~aj możemy rownictwa GKKF oraz zarządu ce z miTui1n.:1lnie l>epszym Stebiorąc, poz.:cm jakiejś imprezy, telefony reda!:Ogól'nie
powJtać h-01keJ1s·tów LKS już ja,- PZHL. Tematem zebrania była eem.
loo pj,erw&710•ligioiwców i pogra- ziastr:2leż<Jrna przez GKKF oelo- walk póliinalowyich ·był zadowa c1~ne wprost urywają się. Je.~h w ki:Jiku. poj_edyn- N'APISZCIE COS, ZAMTESCCIE
łający.
tulil!wać im tegio awa.nsu. Clz,alowej poreycjJi lioidrzlial!l nJie· są w wość wyjaZldll h<lkeistów na mi kach dochrndJZJlo do raz:;te>eJ. p_rze - niemal blaga,?q orgri.nizatorzy.
wagi jednego z prz,ecrwrukow, Redak~ja, starając się przyjś~
słanri.e rz.achwliać ''VY'l'.Jki pooosta- strw.stwa świata.
lych d-0 rooegra.n~a ~ań.
1star- organizatorom z pomocą.w miaOstatecznie, po ożywionej dy to diOjpiero w <Jisfat·ru•ch
LKS ma stracone tyllko 4 punciaah. W takich. w:yipadkach sę:, rę swoich możliwości sfara się
kiy (z AZS Katow:ioe 4 :5 i Po- skusji, kierownio!Jwio GKKF zgo dzi<JW~e ring<JIWl '.: :S-~!k~dan~1 spełn. iać te życzenia tv tym prze
morzaninem ():2), a Bail>don stra- dziło się ~ zdaniiem PZHL, że i:;tanęl1 ina wyrokosCJ. zia<l:ama konaniu, że działa dla dobra
cił icll już 6 (z LKS 4:5, z For- wyjazd do Oslo jest słoozny.
sportu. Na tym kontal:ty zwyprzerywając walin.
tul!lą 5:7 i remis 5:5 oraz re- ::.::.'.~~:.....:::::::...::=:.:...:::.::=::::..:__::__.:__:.:...:..._________ kle urytva.ią się a:::.„ do następmis z P<l.morzaruin€m 4:4). Tonej podobne.i okazji.
też be.z względu na wyruia• mePrzyzwyczailiśmy się już d'J
czu rewa.noowego Bllild'°n--LKS
tego, tym bai·dziej, że 11ie oczek1L
drużyna. lódzl•a. ma zapew.n1c.ny
jem)! specjal11i1ch pod.zi.q kowa.ń..
iawaill•S, .a ty·tul mnst•m a II li•gi,
To też mi/.ą niespodzianką bulri
przy równej ilości P'!.l.n któw d.a
dla nas wczarajsza poczta rednl~
je iJn1 lep,SIZy s!•o19unek bramek.
cyjna, tv której znaleźliśmy dwa.
.
szym dnm, to znaczy w oobo_tc; I listy: jeden od piłkarzy .PTC,
Po wczoraj.sizym rokcesje wy;rl•O
1i1
isi on 99:36, pooczas gdy Bahl22 bm. odbędą 15'.ę o .g.odz. 15.30 przebywających na obozie lcond()IIlU 69:37. Tak znacznej różn-i
a
9 Na liście 30 :najlepszych tylko konkurencje d22ewcząt. W dycyjnym w Polanicy Zdroju,
cy .nie <la się drużynie !katowiStal (Glow.no).
w ka.ż·dej wadze niedzielę natomiast cd godz. 9 '7.rugi od klubulistów
ckiej nadrobić. Fortuna nato- ciężarowców
wyrazailł
rano rozooczną .się k=kurene,le .Autorz11 tych
miast straciła już 7 punk'tów i ustalonej przez PZPC dosloona- dla chłopców,
nam g'orące podzięlcowania Z'l
z
Pa.Eń.ski
łą loka.tę zajmuje
tym samym nie jeet gr>oźna.
stanowisko zajęte w sprawie u·
łódzkiego Startu. W wadze pół
e TKKF, ohcąc sp.opulary- ~hwaly podjętej przez walne zezajmuje on pierwsze zować zbliżoną oo tenisa, lecz branie ŁOZPN, naka.zuj ącej pociężkiej
miejsce - '407,5 kg przed Cop- 0 wiele łatwiejszą grę zwaną nowne przeprowadzenie elimt·
.sem (HKS Szopieinice) - 390 kg badmintonem. urządza dziś, w [nacji do III ligi, uchwały tak
w
i Bochenkiem (Legia) również sobotę, o godz. 18 w lokalu wy~aźnie_ godzącej tv naiżywsit·
390 kg. W wadze ciężkiej ł~ LKKF (Pl. Komuny Paryskiej 5) nie;~ze interesy tuch klubow.
dzianin SlQw:iński (LKS) zna- zebranie organizacyjne
hlubu CemmJ} sobie le~ dow~d vami~Ia.zl się na drugim miejscu za badmintona.
r!, .Test on .bowiem dla nas mi·
lą satysfakc;ą.
Szopienice),
(HKS
Biala.s·em
w trójboju wynik
który ma
392,5 kg, a więc o 7,5 k,g lepPływak lódzkde.l Resursy Kiszy od Slowińsltiego.
ciński z-0siał 'l!clyskwa.lifikowa.ny
8 Sześć klubów, a mianowiprzez klub na qkres 18 miesię
SPORTOWE
cy za brak subordyna.cji i od- cie Resursa, Orzeł, AZS, Unia,
DKS i zgiersld WłókniM'rL będzie
mowę startu w zaw<Jdach.
Za.kątna 82 oraz
ul.
18.30,
lutego.
Sab-Ota,22
w mist~zo
Okazuje się, że Kicińs·M prze· reprezen<towanych
Piotrcovia, gc<lz.
Spolem pływackich okręgu łódz
.s:twach
STOŁOWY
TENIS
niósł się do G<l,ynti na „zaproWairszawi.an- 17, ul. Pólno<ena 36.
Metal01Wiec szenie".„ Eugeniusrz.a Majchrza- kiego. Na liście zgl<J\SZ)Onych zaHOKEJ - Mecze o wejka (II liga)), godz. 18, ul. Wi
jak widać .- n.ie wodników i zawodnie.zek figu·
ka, który Mistrwstwa
ruje 85 nazwisk.
p-0prze.~taje na r(}Ji trenera „Argury 21 oraz rozgrywki ligi sc1e do II ligi: Włókniarz
bm.
Żyrardow.~arnka,
(Zgierz) ki", ale ucieka si.ę do metiod odbędą się w dniaclJ. 22-23
wojewódzkiej w To~ zorwiie,
jednocześnie w hlasie I, II i III
kaperownfotwa.
Lublinianka
g,odz. 16,
Łcdizi i Zgiervu.
sobotę zaW
MDK.
basenie
na
Resursa
Spra.wę Kiciń.skie)l'O
KOSZYI\:OWKA - A-kla TKS (Toruń) godz. 18. Oba
wody rozpx:z:ną się o godz. 18,
skierowała do PZP z jednoczesPiotr- mecze w hali spoQ·towej.
kobiet: Społem sa
niedzielę o godz. 17.
w
a
nym wnioskiem -0debralll!ia karty
Półno
ul.
15.30,
godz.
covia,
II aga:
SIATKOWKA zawodaoh
dwudniowych
W
8
W
trcnersik:iej Majt'>hrza.kowi.
cna 36 oraz ŁKS - Resursa, Warszawian.kia - Start (Kamotywach Resunsa zarzuca by- leklroatletyczn.ych o mistrzostwo
17, ul. Za1rntn.a 82. towice) i Spa•rta (Legnica) godz.
fornu trenerowi swego klubu - 1Szkól -oigólnoksztalcących i zaSpołem (Łódź) godz. 18, ul.
A-<klasa mężczyzn: LKS Miajol:lrzalwwti kaperow:nliotwo i W<ldowych w Ośrodku Szkolszk•0>dliwy wpływ na mloo'Zież. nym w Parku 3 Maja w pierwConcordia (Piotrków), godz. Półno·cna 36.
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półfinałów

Już definitywnie
poiadą

Miła
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TrenP.r Maichrzak
roli kaoerownika
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Kiciński
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zdyskwalifikowany

H~n.

Elly, D'll<T-O·tee i Zini l{iffers z miasta 2'Jwolle
dri;ily nieda.wno swoje 15 ur~tlJZi.ny,

W

łodzi

Dwoi Polacy „w Księdze najlepszych''
W znanym roczrolru studenckim, będącym swego rodzaju „Księgą najle]llS"eych" sp<J>Śród 2.700.000 studentów
amerykańsk:i<:h, zna.J.mły się dwa nazwiska polSkie: Floriana A. M:iikulskicgo, studiującego chemię, oraz LeoinarObydwaj
da C. Suskiego, studiującego ma.tema.tykę.
Cakształcą się w słynnym uniwensytooie buffa.l<Jsikim nisi.ns College. Umies'Z<C'Len•le ich na?JW.isk w roc:mllku jes·t
wybitnym wyróżnieniem, świadC'lącym o nlepnieciętnych
zdQln<l'ŚCli.ach, otwierających drogę świemej kariery p0
ukOńczen.i.u stud!iów.

Jest
- Ta.ta.
lekarzem, pierw
na
S'Ze drzwi
prawo!

~

!__....-----------------------------~-------------------·

owocu1q... ananasy

W szklamiac'i PGR „Wenecja" prrzy ul, Siewnej w
Lcdzi zna,iduje się m. in. k:ilk.adrz.iesiąt S'Ztuk ananasów.
Jeszooe n,j.edawno llJJliMlasy h.-witly, obecnie rozpoozęby
już ow<Joo·wa.nfo. D>oJrzale (JIWOCe będą za. 2-3 tyg<Jdnfo.
Srednia waga lódzltich ana.na.sów waha się mtiędey 7001800 gr.a.mów, a niektóre ow10ce d-0cho·drzą nawet da kiJ,e>gra.ma.
Równiki ba.rdrro dobrze udają się w PGR „Wenecja."
winogI'(IUl.a zarówno zli,el-Ollle j.ak i c11A1;me. Oo rok winobra.Irle przyn<JISli 600-700 kg tych smacu.nych owcców.
Z..a tyd-z.i.cń lódrtk.ie wi.noJ:Tl(Jlil.a ołirzymają jui pdiCil"WlilZe
liście. Owoce będą w lipcu.

niespodzianka
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Georges Blond
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PRZECIW
HITLEROWI

(przełożyła__z. f~~(l~slcie!o_ ~A_RIA KLOS-GWIZDALSK~AI_

Srf:auffenbe:rg ocrzyma duszy W!idz:ial siebie na soojaoh p.rzyszJ:ego rządu. Pragnął działać w dziedzinie poliityki w znacznie
.s.zemzym załcresie, naż to mógl robić jako p;rosty pul'kowr.lik.
Lecz na razie cała jego wola byl:a 51Prężona do natychmia»t:)wego c:zy:nu. JUii: wśród ciemnej 2lieleni lasów .zaazęly ukazy" wać się srebr.z;yISte tafle mazunslkiclh jezior.
ł
~
~
~

l

człowiek

śmieircl

od bomby? Jak
pirz.ezna02Jony
w:yiglądal.a twa.rz Hiitlera, j.aki mial
doota:rcwno
nam
jakioh
Opisy,
bycia?
$ip(J1Sób
i
głos, p<e1S1tawę
bezpoŚ!!'ed!!lio ,po WQjnie, wyidadą nam się dziś często trnchę
ogólnikowe. Wi€~e z nich !)<l'W\9talo pnzez zwykle zestawienie
~ najba.rdiziej nu.cającycli się w oczy oech, ~ISywianych w 7R.jakie gr<JmadZiili ofic&O<Wie ślediaz.y i sędziowie
~ znaniach,
' w Norymberdlze. Jeśli :przyjrzymy się bliooj świad9>Ctwom,
ł Sltwiero'zimy, że pokrywają się one w n~ek<tóryiah punkitach, w
I znów różndą w innych. Czy moona za pomocą T.e!Sltaw.ionych
~ wycinków . ol51ią,gnąć rzecr.yw:isty obraz lUJb ohocby pr.zybliżyć
Nie widzę i111I1ego spooobu. Tymczaoom pragnę
~się do niego?
Q przytoczyć tu świadectw:> wydane nie przez ookarżo.."1.ego, któremu chc,dzil<lby o obtr<lnlierrie siebie same,go, lecz przez czlowtieka, który je zlożyl poza zasiegtlem ręki SljJ'I'awie<liJ:iwości,
Człowiekiem tym byl De,grelle*). Świadectwo to ;p-OiSfaida ie1S1z~
OZJe dodatl.ltową wart<l<ŚĆ, rob.aczymy pó7.niej jaiką. Degrelle zostal wezwany 20 lute.go 1944 roku dio kwabeTy główniej w Ke? tr;zy11ie, aby z rąk H1tleTa ofJr>zymać Ritocl!'k:reutz jako nag!l'<ldE)
ł zia swoj.e czyny na froncie wsahodnim w Czerkasach. Oto
ISltreszcZEnie jego <lą:iowiada<Il!ia:
Jaki

byl

w ;tamiym lipou 1944 JXllklu

~

~

l

*) Po kapituil.a.cji Niemi.ee De,greJle'mvi udało S'1ę pr7..ediostać
do Hiszpanii. Jego ol))O'Wieść „Kamaxmia rosyjSk.a." ukazała się
w wydawniclwlie Edit.i()l!IB du Cheval Aile w Genewie.

„Ot'WO!!'zyly Się d<!"Zwi. Nie miałem czasu, żeby coś robaczy~
lub o czymikohviek ;pomyśleć. Fiihrer pod\9Zedł do mnie, wziat
moją prawą :N;kę w swoje obie d~onie i IUŚC:isnął ją se!l:dreznie. św1a.tlo ma.gne·zji zalało p<kój. Aparaty :filmowe nakreoily to .sp.ry!fi>:ani.e na taśmę .
, Usi€dUiśmy .na dlf.'e•wnianycll fotelach na:pN.eCiW cięllk:iegn
lrominka. Ze 21Pumieniem p.rzygladałem się Fiihire:rowli. ,Tea.o
ź.r.enloe. płonęly j<eis:ZJCZ.<! tym isamym dziwnym <J.gni.em, -patrz';.1
i;ia mrne w ISIJJOSÓb beZJpośredn.i, urz.elkający. Lecz trudy wnJeD!lYC\h lat nadały temu czJ:ow'ieiklowi urolk prrzejmująoe,!tn
Wl<Jisy mlll posiw:ialy, piiecy :zigaa-biły się OO. be7maJe~statu.
ustan:nie•go i:cchylalllia się nad majpami i cd dźwigania cięża
ru cal ego świata. „
.'Zm.iknąl Fiihrel!" S!}Tzed wojny, zaipalczywy, z kasz;tan>0wy•
nu włoisami. sprężylStym ciał<em i plecami prostym•i iak alpejSki-e świerki.
·W ręku trzymał s:zylidk:rE1owe okulacy.
„ Cala j<ego poSl!awa wy:rażala .sku;pienie i .t.rOIS'ke. .
· Zc.stala w nim jednak enoogi'a szybka ja';: ogień. Mówił
o .swo.jej w<lJi zwycięstwa mimo tylu gocz.k'1,ch doświadczeń:
ka.wł sobie opowi<!dać sz.c::oogól po szcziególe o karoym etat>J<'l
nas.ro.i t'ra1gedil,
Zat;oą:idł się w myśłacll i prrzez ,pięć minut nile .powied7liat
a:ni sk1wa . Tyl'.ko l<eiklko Jl<l'l'W;::zal SZiC!Zę'kami jak gd)"by wśród
tej c<ilS'zy miażdżył nimi jakąś przeszkodle. '
.
WISZ)llScy mHc:zieli.
Potem Fi.ihre!l' <Jcknąl s.ię iz zamyś[erria i 'PIOOZąl od nowa

wypytywać" .

Rzecz jasna, że narodowo-oo cjal.iiStyC'llny bojownik Degrelle
obce tu .poka,zać może mimo wodii tę stronę !l'rbeldalu która go
wyTaźni~ WZirUISIZa: Od&uńmy 00\JrlcYLnośc'i. styłil5ity~e, przy•
chylne m:tecr:ipr<etacJe - oo wte>dy P<JIZJOfS!t.~n:ie !Pi!"zed naszymi,
.siam obra.z, ja~ti ot!l'zyl'n2ttny zelSita•
OC::~ma? _Doikładnie .
vv'!aJąo w .1·cdną cafosc ze·zna.nia gie'!lle'ralów '!1,iem.ie'akioh. Obrał!
H1qera zgarbi<onego, pos1iwtliałegio, o zwolnionycl! ruchach ;io-:
?'rązo:n<eg·o w .n•ietp~kojącym 1!1'i11C7,,e:nilll, to znów nagle wy~.:iża„
mewru-usrz.oną wliaa:ę w to zwycię
Jąoego wolę zwyC!lęs~'\va,
St\vo gk.s;z.cl!lą z rnezwyhlym p!"2JClkOl!lianiem - od:zy1~ki'wal
wtedy s1w0<ją dawną m~c su.g•21"CJ<Wa:nia ot<J;ow<nia . ma.glllletyczny .Pł 1 cmi€ń" w i0iku, J:>Y za ohw'ilę rznów stać' .S{ę poruurym
.,Prz<Ez p}ęĆ miiDJUt nie po'W'ied'Z:ial a:ni 6l.ow;i",
l miikczącym.
- Na ,pe:wno DegreaJe w tym mJejlSICU P•O<ZJWala .so.bie na oewu1ego rodwju .r-ce~yc~ną rp1r1z<E1Sadę, ta!k: baroro byl w:z.iruiz.onv
t,?:. chwilą. W:ezmy t-eiz pod uw.agę &'JY()St~żenie o ruohu szczęk
l! uhr:eTa •W. ?Z:is1e t<e150 zamyślenia. Napra:w.dę ,jeslt to jeden
z n.aJba.txllzieJ mteiresu1ącycb. spontanri.C2lllyoh opisów.

!aki

(C. d. n.)
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