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fundusz zakładowy
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I

Rok XIV

Łódź,

niedziela 23 I

ponied:ll.iałek 2ł

lutego 1958 roku

Nr 46 (3501)

W 40-łecie Armii Radzieckiej

W przyjaznej

Uroczvsta ałiademia w Warszawie

atmosferze

~1

WAESZAWA e:PAP) . ......; Z oka-,zydium Ra.dy Narodowej m. st.
zji 40 rOC'zni.cy powstania Armii Warszawy · Z. Dworakowski,
Radzieckiej odbyła się 22 bm. generałowie i stansi oficerowi"'
w Sali Kon.gresowej Pałacu Kul WP, przedistawiciele władz natury i Nauki w Warszawifl uro- c:zeJnych 2lwiązku BojoWn.ików
czysta akademia.
o Wo.ll1Jość i Demokrację, Ligi
W prezydium akademii 11.ajęli Przyjaciół Żo1nierUL oraz orgamiejsca członkowie Biura Poli- ntzacji młodzieżo~h.
1ycznego KC PZPR: I sekretarz .W. prezyd!ium wsiedli rówKC PZtF'R - Wl. Gomul1ra„ ,J. mez: amba&aod-OT ZSRR w PolCyra.n;kiewicz.. S. Jędrychow.silt~, oc_e - ~· Abra.simmy, dow~ca
I. JAga-Sowin~k:i, J. Moraw,si.1'.1. pol11ocne; grupy WO}'llk radzieE. Oc:i.ab, A. Rapaoki i A . Za- cltich - gen. lejtnant G. Stogw.adzlti, marszałek Sejmu - Cz. nij, attache woj.sikowy ZSRR w
Wvcech
wiceprz,ewcd!Il.iczacv Polsce - pl'.k. W. Orłow.
Rady P~ństwa St. Kulczyń1ski "i
Na uroczystość tłunmie przyB. Booedwor:ny, wice-oremier - byli miesZkańcy Wars'l!awy i
P. JarC\Srewicz, minil!lter obrony żołnierze garn.ironu wans.zawna::-ojowej - gen. broni M. Spy- .slkiego. .
. ·
chalski, .sekreterz KC PZiPR.
Na sal! obecni byli pr~
r s,2kret.arz KW PZPR - w. Wici-ele dyplomatyczni oraz/ attaJaro.sarusk!, prrew.odniczący Pre- 1
(Dalszy ciąg na str. 2)

Uroczystości

w

Łodzi,

z okazji 40-lecia Armii Radzieckiej

!

nia" w wysokości 0,2 proc, fu!l'"
du.szu plac. Inf-Onnacje te WF•

WARSZAWA (PAP), Od
ubiegłego roku
stale wzrasta
zainteresowanie fun:duszem zak!ado>vym. Wokól tej sprawy
je.st jednak wiele nieporoz:um.ień,
domyslów a także zdarzają scę
błędne sądy. w· związku z tym
przedstawiciel PAP zwrócił się
do mi.n.ist;:a finan.'!lów, Tadeusza
Dietrkha z pmśbą o udzielenie
odpowiedz:i na n.a.stępujące pytania:
_ Ja.kl je...t ~ecznv sens
fuudu.szu zakla.dowego?

•wołały

wąlipliwi!ości

ą:ey

nw-4na.

'.l)'r-OISić o a.wt-01rYtatywne wYj.aśn.le

me tej spi:·a.,".Y?
.
_, InformacJe t~ byty m~
le. Zgod:me z ooo_w1~u.iącyn11
P:~ePisa:111 •
p~:z;eds,ęblor.stwom,
kcor~ m_e spelmly warunków do
uzy&tan.La fundusz_u :zaklado\V&go. - fui:-du.sz. taki m~ przy.slu•
guJe w zadneJ . ~<!I, a „na•
grody poci.eszeru.a_ ru_e są pn.ewidziane w obowią~uJącym usta
wodawstWle, oraz rue mogą b:';ć
- Lstotą fundu.szu zakladowe- sto.sowa.ne w praktyoe, używa·
go jest zespolenie interesu in- nie tego pojęcia wprowadza w
dywidualnego ze społecznym. bląd opinię publiczną.
Przedsiębiorstwo pracuje nieja·
W przedsięb.ior.stwach, podob..
ko na dwie strony: dla pańetwa nie jak w urzę<iach, mogą,
i dla siebie. Im więcej wypra- istnieć fundusze nagród, z ktć
cuje dla swojej załogi, tym wit: t'ych w ciągu ;roku przyznawaine
cej zy~a na tym państwo, jak.o są nagrody wyróżniającym. slę
c..łość. W fu11dU.&Zu z,a.ltl:adowY.th pracownikom.
W p~·zedsi.ębior·
jest więc zawarty moment wY- &Lwach przeznacza się zwykJ"
cllowawozy, którego treścią jest na ien cel najwyżej 0,2 proe,
idea ,gospodar:no$ci;
funduszu płac, jednak nie ma
- Ozy idea. fundusmi zakłado to nic ws;:>ólne~ z funduszem
wego jest powS".i;echll!ie rozumia- zakładowym.
na. w ien sposób?
Jeżeli
w
przedsiębiorstwiA
- ZatoczyJa już ona szerokie istnieje fundusz zakladowy, nie
kręgi i ogromna większość za- może i.si.nieć obok niego róvmotóg doskonale ją rozum.ie. Ni<' cześnie fundusz nagród, gdyż
można jed..·rnk zamykać oczu na wypłaty :n.a.stępowalyby
wówczas
próby podważenia t€j idei. Wy- z dwóch źródeł. Ponieważ środ·
rnzem tego je.st podsumowan ie ki z funduszów na.gród na 1957
nie:cdrowych myśli, iż z końcem rok w;;taly
przez przed..~ię
roku powinny nast ąpić wypła biorstwa w zasadzie już wyc:zerty - niezależni e od tego, czy pane, przedsil')bionstwa,
którl!
przedsiębionstwo
praoowalo z 111e wypelnily warunków :niezyskiem, czy ze st:ra.tą. Są to zbędnycll dla uzyskania fundu·
myśli
sprzeczne z in tere.sem
klasy robotniczej i pań.stwa. Ro szu ·zakładowego za 19;>7 r. i1'l.io
botnicy dob;:ze rozum'. eją, że mogą w praktyce liczyć na żad
dzielić można mi ę<l.zy siebie tyl ne dodatkowe wypłaty,
{Dalszy ciąg na str. 2)
ko io, co w.s tało wyprnoowime.
a n ie to oo n:e zostalo wyprac ow<ine i że wypłaty pozbawione ma tecalnych podstaw nosi-

W <ln:u wczmajs.zym w Lo- ulicami M ickiewicza i Piotrkow
dzi odbyły .się urnczystości, zwią ską, aż do Pla.cu Wolności. Przy
:t.'l.ne z <J•b chodem 40 rocznicy c\iwiP,kach orkiestry prze:nasze20. Il. br. wicep.rezes Rady Minis!rów Pfot.r J:.!r-OS'Zewiez
pow.stan:ia Armii RadzAeckieJ.
rowala kompail;a honorowa WP
z malżonką wydal w salach Un.1;:.lu
Rady
l\1ini.;;t.rów
M:mo śnieżnej za·,vi e: w Par- z pochod;niam:!.
p·rzyjęefo z okazji p-0bytu w Pols<'e wiceprzcw-O<lnicz;\cego
ku Pon:atow.skiego przed PomD .•
. dz; l
h I' WJ.,
0
nikicm Wdzięcznośd zgromadzi- , Z!S w me< ie ę w. a 1
·'
Związkowej
Ra.dy Wykonawczej
Federacyjnej
Lud~rwej
ło się mnóstwo delegacji z n.arza n.a
W1d:iew_1e o godz.
Republiki Jugoslawii Svctoza.ra. Vukmanovi ca. - Tempo0
wieńoomi 1. wiązankami kwia- 15.30 1 18.30 _odbędą s.tę koncerty lyby charakter inflacyjny, zaI jego malfonki oxaz IJ<l'Z(lsl Af.vch czl:<>nków rzą<Jowej de·
" grazając osiągniętemu ~omotów. Przybyli przedstawiciele w wyli:onam~ re~reze:r: ta
· cyJne„_o
'
legac.ii go.spoda.r cze.i Jugosfawi.i.
Komltetu Łód.7.Jdego PZPR z se- Zespołu P_iesm i Tanc~ WoJ- wi plac realnych,
Na ?.djęc.i'll:
Władysław
Go mułka i Svetoza.r Vu.Juna.nokretarzem Wri:biakiem i Pre- ska . .P<:lsk1~0
oraz. Zes~Ju
- W P·rasie cod11;ien'llej p.ojflvic - Tempo.
zydl·um Rady Narodowej m .• _ P_1.esru i Tanoa Armii Radz:ec- w;i,ly się oota.tnto iiinformac,je
CAF _. fot. Wdowińsltl
....... ~ k
PAP
n.a. temaii wypłat fundUS'.!!u
dzl z sekretarzem Rejniakiem, ,ej.
-zalkla.d-1>'\veir<> za, r. 1957. M. in.
którzy złożyli wieńce u stóp
W związku ' Z 40 rooznlcą pow~ 1nMrmc<wa1iśmy, że przc.cJslębioq·
pomnika. Dalej szli przedstawJ- stania Armii R.adzieclciej Klub stwa, które nie wypracowałY
WARSZAWA (PAP) . .._ Na.
ciele je<lnostek Garnizonu Lódz- Gamironowy w okresie od 19 funduS7JU
za.kład-owego
będą
kit>,.go, Zarządu Łódzkiego LPZ do 23 bm. zorganizowal Festi-J m~gły otrzymać w sp-ara.dyc-.:- za pro..~~Bni e rz(\du b:rytyjsli;;ieio,
i TPP-R. Groby żolnkrzy ra- wal Filmów Radzieckich.
W nych, szczególnie uza.•ildni-onyeb w dniu 22 bm. udała ,ię d,") Loli
dziec:k.i.ch pokryły wie1ke i wią- tym okresie wyświetlono 5 fil- przypadkach pewne sumy w dy11u grupa prze::ktawlcieli kozanlti, złożone przez delegatów mów.
chara.kierze „nagród p<teiesze- m:sji planowania przy Rc:dzie
komitetów dzielnioowych partii,
Ministrów pod przewodnlcrwem
organi.zacji społecznych, poo.zcze
zastępcy przewcdniczą.cego ko-gó!nych kól TPP-R i LPż, z.a.m isji planowania prof. dr K,
KAIR (PAP). - 22 bm, o~łos.rono oficjal!ni.e wyniki plebi- kladów pracy i młodzieży.
Seoomskiego.
scytu w Syrii:
Po .urocz)'IStośOi. w Parku PoW skla<l grupy wchodzą: prof,
niatowskiego odbyła sii: a.ka·
ilość
uprawnionych do iłOISO
M. Kalecki - czkmek komisji
..... 1.431.1!17
wania
demi a
zorganizowana
prze'L
planowania przy Radzie l\Fni·
,,..... 1.313.07-0 (91,75 proc.)
ilość glosujących
Garnizonowy Klub Ofloerski.
o
m.
,,..
strów, mgr Z. Deutsc:hman
za ratyfikacją unji eg:iop.sk<>-sy·
Przybyli na nią liczmie nie tyldyrektor
departamentu koord.y•
.,... 1.312.859 (99,98 p.roc.)
ryj.s.~ i-ej glorowało
ko oficerowie gar:niz;onu łódz
nacji zbiorczych pla:1ów gospoza wyborem Na&9era na stanokiego z rodzinami, lee-z rów·nież
darczych w komisji pJanowan:a
wi.~ko prezydenta u.nil gtoczłonkowie
LPZ i TPP-R:
.
.
.
przy Radzie Min:strów, inż. !".
1.312.-0BO
Bardzo serdecznie witała w to_ pytanie,
. isowalo
.
pomew~z tam w War LowińF..k:i _
d yrekto;: z~spoltt
Obecny byl też dowódca garni- sobotę po południu kulturalna
.
139
przeciwko unii gło..~wało
szaw1e zanadto by1em zaabsor- planowania hutnictwa komisli
zonu gen. brygady Malko.
Lódź przybywającego do nasz>;przeciwko
wyborowi Na..<sera.
bowany
własnymi
występam•,
j
la
.
n·
; M: :
Akademię
otworzyl czlonek go miasta Sergiusza Obrazcowa które pochlouęly mi mnóstwo P -!10 wa 1a pr.q Radzie
167
. .n:.glo...<.owalo
prezydi'um Zanądu Lódzkiego i jego zespół. Temperaturę te- czasu. Wpadlem wprawdzie do I strow.
„
Pułk>0wn!k N.a.s-.ser został więc prawie
jed.i:io.głośn.ie _wybrany LPZ, kpt. B1alogórow. Referat go spotkania stworzył sam 0warszawskich
teat
rów
lalkoC::ele~
Pobytu
delegac;1 w An,,.
prezydentem Zjednoczonej Republiki Arebsk:ieJ. Setki tysięcy okol:cznoodow-y · o powstaniu. brazcow, który jest nie
h1di:i zgromadwnych wc-kól głośni ków .zainstalowanych :n.a znaczeniu i bojowych zasługach znakomitym artystą, ale i tylk'l wych „Baj", „Guliwer'' i „L al- g'.;i., ktory potrwa ? lr. ~ t,y.;;o :iczaka"
jednakże
oglądałem
tylko
rn,
będzie
zapozn.a111e
się z s;z.P..
ulicaoh i placach przyjęły te wiadomość entuzjastycznie.
Armii
Radzieckiej,
wygł~l rującym rozmówcą. Zaraz też w luź~e
fragmenty przedstawień, regiem zagadnień
i:oslJ{ldarki
m)r. Sierankowski,·
pierwszych s-towach przypomni::ił tak, że na tej podstawie trudno brytyjskiej.
* :to
W części artys1yoznej akade- witającym go, że bawiąc przed jest mi powiedzieć coś konkret-----------JEGO F.KSOELENCJA
mii wystąpili aktorzy scen łódz dz'.€1$ięcicma blisko Iaty w Lo- nie krytycznego. Natomiast wiPAN MTNISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
dzi,
wywiózł
z
tego
miasta
j;ik
kich.
działem pelny progrnm warszaw
ZJEDNOCZONEJ REPUBLIK.I ARABSKIEJ
Kiedy skiej „Syrenjl", który bardzo mi
Równoc-ze.śnie · podobna akade- najmilsze wspomnienia.
KAIR
potem
znalazłem
sposobność,
asię podobał: a przede w.~zyst
W im'eniu mego rządu mam zaiSZ-0zyt zawiadomić Wa,~zą mia odbyła s!.ę w lokalu TPP-R
żeby osobiście zamienić z Obraz- kim Krukowski i Dymsza„.
R~ele'l'lcję, że rząd Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej u.znal przy ul. Narutowicza,
cowem
kilka
słów, zacząłem:
Zje<lnocwną Republikę Arabską,
Wieczorem odbyl się capstrzyk,
- U nas w :Lodzi stało się
- W wywiadach, jakich udzie zwyczajem, że teatry kukielkoADAJf RAPACKI
lil pan -..yarszawskim dziennika- we grają przede wszystkim dla
minlsiM i;pl:\.w zagramcrz.nych
.
rzom, przewija się nutka pań- dzieci. Jak wygląda ta sprawa
Polskiej Rrz.em;yp.Dspo•litej
skiego uznania dla tężyzny pal- u was?
Ludowej
skiego narodu, który zdołał już
- My gramy zarówno dla star
OSLO. Hokei ści Kanady
odbudować swoją zniszczoną sto szych jak i dla młodszych. Prze odnieśli nowy sukice.<>, iym raWOJ•.
Z
licę. Tu chciałbym zapytać 0 ważnie dajemy jedną sztukę dla zem .w &tolicy N01·wegi1, zwysprawy mniej ogólnikowe. Na dzieci, jedną zaś dla doroslych. cięzaJąc re<prezenta ;:-ję USA 9:2
KAIR (PAP). - SzUJkri Kuatli,
ł
przykład: Czy był pan w war(3:1, 2:0, 4:1). w drugiej tercji
dotychczalSO<WY prezy<lent Syrii
wy~o
szawskich
teatrach kukielko- Ile sztuk o~r~cowuje wasz m>Eczu d.oG:Z.lo d;o bójki i illa lozłożył ·swój pod!_::>is pod. deh-rej,!
li u
n
wych i jak w oczach pana, któ- teatr w ciągu roku.
<!>owi.siku musiała interweniować
tern ogłaszającym ostateczn·e wy
Uroczysty i niezwykle serdeczl O walce ZWM-owct'iw o wol- ry widział je przed dziesięcioma
- Posiadamy w naszym żeJ,iz- policja.
.'''":d
niki plebl.•.cytu,
jaki miał" mlej, e, któr.e . D_ UBLlN. - ReprezenłacJ'a ,..,i„
·
ny przebieg miala wczorais1..a n><:h<. ć. a po;tem o utrwalenie laty, ? wygląda ich linia rozwo- n.vm repertuarze PO"YC.i
• ,
d ·
,,. „
1 b
sce w .niu
~
m.
w
Pr<>Wlnjowa
·
idą
J'u7. ocl... 20 lat! Mam tu na lJcia::-_
w Ir„ · · nowe3· z·--'·
akademia zorganizowana w Ra- .wla<lzy ludowej przypOirLniała
T d
· d
· d · ć
,., s_ka_ ~'RF rozer;t'ała
·
cji
syryJsirn?J
.l=IlOC'lJOru
no
nu
o
powie
zie
na
myśli
baJ'kę
dla
dzieci
,,Na
rozan.
<li
l
.p1e11'A'
.
&
;y
z
dwo:th
meczów
· · Republ;k· A b /3 l ·~ · Jeot domsku w związku 7. XV rot:7- zebranym w swvm referacie Da.
....
.~
ne;
·
· '
ra \'.kJ.
'"
.
.
kaz
szczupaka".
„Niezwykły m:ęuz}ipa11i:;oc W()'Wych.
Wynik
to więc jego o.."1:atni podpis ja- nicą powstan;a, ZWM. W · is.all nut.a. Adamowska. ll sc>.krekoncert" gramy od roku
. to:l(). Druzyna, NRF_ wy.;.tapiła
1948
ko prezydznta Syrii.
• teatralnej Zakł. im. Komuny tarz KW ZMS. W imieniu KW
Zasadniczo opracowujemy rocz- w słabszym
a..'ladz;1e n_iz tf'n,
•1 •
1 b'
t
•
Pary.ski ej zgromadziło się tvle PZPR przemawiał I seltretarz
Ż
nie dwie nowe większe pozyc.1e. Jt:tóry 21amierza wystaw!c przeWynHu pe l..<>...r.y u Z<AStaly row osób ile t'-·lko sala ta mo~la. M
, . M'. śkiewicz po cz.ym wiooClwko
Pol.sce
nocre~n :e oglo.'1.wne przez r.ad.10
,' , .
•
".' .
U
Ostatnio np. satyryczny spektakl
· ..., ~ ·
.
1· , 1 .•-·1~1
·w Kairze i w Dama\Szku. Zosl.3.- pom.escić.
.
.
przewodnic7..ący WRN B. Bi"<>dla doroslych „Córka - narzeWARSZAWA. Kanady3.;ki
Jy one 9?ublikov.'.a1.\e w .specjalNa aka~emię m. m._ przybyli . niarczyk dokonał dekor.:i::ii w
Ło'
czona" oraz bajkę dl<t dzieci Zw1ą,z.ek Lekkoatletyczny. n.idenvm num.zrze oficJalnego orga- czlonek KC PZPR J?zef Wie- zasłużonych d;r.iałaczy ZWM i
„Hasan, poszukiwacz sz;częścia". sł.al do .zarządu PZ?....A P'smo z
n 'u rządu.
ffzorek, r sekretarz KW PZPR ruchu mlod. z:eżowego z terenu Zakładach
A
'bl'.
7..a.prosz.e~iem na zawody, które
7
1.
Marian l\Uśkie·wiC'Z,
w~eprz-P- woj łódzkiego.
na3 izsze wasze pany.
<J<ilbędą się . w dniach 6-i czerw
RATULACYJNA wo·::lniczący WnN BoJ.csi>iw Bro
Wśród odzna-czonych znaleźli
.- Z Łodzi tea~r nasz wyjeż- ca br. aztierec:h polskich Je.kkąDEPESZA G ll'ADZK
niarczyk, członek KC ZMS RY-1 l!\ę m. jn,. : Bro11!sławą, l\fa002YńWczoraj rano w Łódzkich Za- dza do Katowic 1 Krakowa, po atletów : Swatowskiego, l\1akio-QD A. ZA'
IEGO
~..aro Nazarewicz oraz przed.sta- .sk3 (Kawalerski Krzyż Orderu kladaoh Obuwia przy ul. Wól- czym udaje się z tym samym m.a.:.--!tiego, St. J...ewanó'()'\\'l.~kięgo
l· · 2
·
programem na Węgry, a nastep- i • &,zymikowJalta
wzglQCln~e
:?rmwodn-iczac.-y
Rady Pań-· w:ciele wladz miej.;;ki~h i pn... Odrodzenia Polsk!) matka 1)1>- czaru;ne3
l' wy b uchl grozny
po- nie weimie udzial w Między- Chrom.lik.a . .Za;i.roozenie ZO'.!itanie
stwa Aleki:>am:kr Zawadzki ski€- w'atowvch z tfmmu Ra-dom.ska. lcglego w 1947 r. w walce z 7.«r w magazyn.ie artykułów narodowym
Festiwalu Lalko- n.aJ,prawdopodób.ntej µrzyji;)te.
row.al do pr·E<Z.ydenla :t-Ta::;s.eria
R.a<'iomsk,o wrnz z Piotrkowem· reakcyjnym podziemiem ZWM· ła-twopalnych, g"'.J'z:e ek.spiodowa wych Teatrów w Bukareszcie.
W.AiRSZAWA. - w mi"idi;.vde~.-z~. w której gratuluje mu
i 8kierniew:cami stanowiło w owca, Te-O>d'°z.ja M-a.nk..'1. Sa!l'iń-1 la. b€czka z ~leJ.e-m oraz za groRozmawiał: M. J . n.ar~1Gwych z;1 wcdach ~imną.sty
z okazji wyboru na pr-ezydenta <>kresie
okupacji &1lny oorc-dek ska. ps. „Wan-da" (Krzyż O!:ep,r. zone ze.stały adady aoetylenu.
*
*
<"Xl\,vch w pl€rw1Sz·vm dńiu Rtal'Zjedn.oC'Z<ln<>i
RepubJ'1kl Arab- walki z :fM.z.yzmem, w której ski O:·de!:U Odrodzenia
Pol.ski).
4 odd.z1a iy lódzkiej straży poW
. "
. Wvviały .zawodn<i.oiki. !Po roz,e~kiej or.az· życzy pornyśłne~o roz
żarnej pośpl€Gzyly nioe2lwłocznie
't ~o~o~b wieczorem odłb~ ~;~ gNJniu t. ~h .lronkurencji (.sik.ok
woju nowo;>owstałego paootwa. cz.ynny udzial brah ZWM-<>wcy. Zygmunt K-ozlilw.sk.i (Kr;;yż
B~zpośrednio po wojnie wl.a1<- walerski) i inni.
na ratunek i niebezp1€cze1\.<;two r~CT ~ ·
razcowa w„sa 1 . • "- przez. kom.a, ćvv'.!c:zieni.a na równ:e w tych okolicac:h gra.sowalv
W części artystycznej wystą- rost.alo szy;l:Yko zliJrwJ-dQ°\vane. W P. ·ci'. ~mans z l~k~;i · Dzis, '~ ~azm i na por~ch) oraz
0
· bandy reakcyjneg0 podziemia. pili młodzi aktorzy Tea'1.ru Zip,.. wyniku wybuohu jeden pr:acow- me zie-~'
go. ·: ,; zaprezen ~1cz;:m.w.ch dowolny•oh zwy-cięMOS'K.WA
(PAP). - Rad10 Tu t . . l
_, l . ''W~II od
. ~ 'dzk. .
. ,
. da nik zakladów 7..cstal poparzony / tu)e baJ.o;:ę „Buiatmo , a o godz. zylia Asta.chowa
(ZiSRiR) 38 5
mo-s:kien.v&',ie ;p.oidał·O, że Zwiąe;- •me u c"'onrnw .., "'
mt ..,o
ieJ z c.eirawym l u -,
•
. 20 „Niezwykły koncert", który p:kt. pt'2('<l
IKotówn
Pol~~
7iek Ra<l:z.ieaki. uznial oficjalme d.alo ~yc:ie w obrorne wladzy lu- I nym programem.
.
G<lyby nie szybka akcja
puwtórzony będzie 25. II„ o 37.,5 'pkt„ .Kalini
czsfh,~ ) :n
Ziednoc.210ną Republikę Arab-, doweJ, wa~czac w sz,ereg"1!c:bj Po akadem:u odbyła s1ę zaba- ży, pofau- mógl p:-zybrać ol'br:z;y- gf)dz. 16 i 20. 24. II„ o godz. 2oj.i*t i ~winą ~oli8k.a) 3'T'»
sk~
KBW, UB i MO,
·
wa.
WU.li,
mie rozm[ary. (;s)
„Przy szmerze t.wych ~".
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Podpisanie polsko-amerykańskiego
porozumienia gospodarczego

Jakie maszyny zUSA
otrzyma

przemysł włókienniczy

ILE KOSZ TOW AL
MATERAC?
Ostatni wypadek przy badaniach Groty Zimnej w Tatrach,
który jak wiadomo, omal nie
skończy! s!ę tragiczn'. e, wywoła! liczne lromen.tarze w praW tej sp.rawie zabrało
s ie.
również gloo „Zycie Warszawy" w artykule pt. „Ile kooz..
tował s;palony materac" (zagrożenie życiJu grotola.zów n.a.
stąpilo w wyniku dymu wyclzlelanego przez palący się
A oto wyl:czenia
materac).
tych „kooztów": Akcja ratowników TOPR, około 200 żol
KBW z Krakowa,
nierzy
brygad ratunkowYch
dwóch
górników z Bytom ia, .sekc:ji
techn~cznej :r. kopalni Wielicz..
ka, specjologów z różnych ośrodków kraju oraz„, wielu
:innyoh osób.
Autor pisze przy tym: „Umimo
ratowani jaskiniowcy,
długi.ego przebywania w ja&!i:i:ni, czuli się lepiej, niż ci, co
ich ratowali. K=dycja ·,vięc
nie zawiodła„. Zawiódl jednak
I to nie po raz
roz..sądek.
pierwszy. Niedawny wypade!!:
w tej samej grocie, k.tóremu
ulegl StanisŁaw Ogaza, spowodowany byl brakiem ubezpieczenia płetwonurka liną, w
obec111ej wyprawie - ni.eostroż
nym poW1Stawien.iem palącego
obok .śpiwora„,
się kochera
konieczne,
Wydaje się więc
a.by zaa>pelować do -doświad•
- groto.
epeleologÓw
cwnyoh
lazów, by podjęli wres~e decyzje za·bezpiee7.ające przyszłe
przed podobnymi
wyfJfawy

dają po.słucb zwyklym bandy.

tom szermującym jakirn:ś nawet bliżej n ie spreeyz,owanymi
Po1&ce
udzielonego
kredytu
haslami. Dla takich pasek nie
przez amerykański „Export wystarczy i żałować ic.11 n.a.
Import Bank" - z ogólnej supewno nie będziemy,
my 25 milionów dolarów przeznaczanej na a:-tykuły przeTURYSTYKA
myslowe kwota 5,4 mln d~la
rów przypada ró,vnież na maZamek Malborski, znajduszyny dla przemy.siu włókien
jący się pod opieką miejooonie?.:eg-o, i skór2a.J1cgo0.
wego kola· PTT-K przygoto..
na
rozmawialiś my
Wczoraj
wuje się już do sewnu turysten temat z dyr. na·t:z. CentralJak don<liSi „Gloo
tycznego.
nego Zarządu Przemysłu MaKoozaliński", celem zaintereMariaszyn Włókienniczych,
(Dokończenie ze str. 1) ·
sowa..-1ia tym atrakcyjnym za.
pytając o
nem Rog-0'/.lińskiim,
bytk'.em ró wnież turystów za•
ches wojskowi państw obcych, wyjaśnien!a dotyczące przeznagraniczmych uruohomiony zoakredyto~ni w Polsce.
czenia owej części kredy tu astanie dla :ni<."h w pobliżu
Ork:estra odegrała h ymny Pol merykańskiego.
Równocześnie
7,amku hotel.
ski i Zwią;::ku Radzieckiego.
z rozmowy ~
Jak wy:nika
przygotowuje się prospekty w
Akademi! przewodniczył i za- kredyty amerykańskie umożli
językach francuskim, angielRady wią sprowadzenie
gaił ją pr-.,ewodniczący
na użytek
Pa11s!Jwa - ,A. Zawadzki. Gdy krajowego przemysłu włókien
skim i niemieckim.
Na zdjęciu: (oo lewej) - am basadłlil' Polski w Waszyngt'°"'
mówca powi tal obecnych na sa- n iczego szeregu maszyn, któasystenta sekreta.na
nie !Wmu;;,Jd Spasowski, zastępca
Pierwsza jaskółka zwiasturojuszniczej
li prz.edstaw icieli
maszyn
przemysł
nasz
rych
stanu d-o Sfll'l"aW ek-0n-0·mic:znyeh Wjlson T. M. Be.ale jr„
ją-ca, iż tu i ówdzie poczyna
Armii Radzioc:kiej, zerwały się
pronie
jesiwze
włólcienniczycll
:minister pelnomoony Tadeusz J,ych{}v1;ski i Frederi.c Ja.n&ię pr.z.ejawiać inicjatywa zm:egorąoe oklai.<lk'.i.
st.a.nu d-o spraw
za.stępca a.sy.sienta. sekreta.na.
drey Dłuższe pf"ZJ~mćwienie wygło dukuje i w :najbliższej przyszrzając<>. do wlaściwego wykozamierz.a.
:nie
produkować
łości
a;a.gi·an:icmyc1i.t,
sił minister qbrony narodoyvej
liczny ch obie1dóv1
rzy,st.ania
CAF
Fot.
w
tu
WIC!hod.zą
Kookretnie
- g€'Il. broni lir. Spychalski. Po
zabytkowych w naszym kraju,
maszyny obro,czkowe
, szc-L:ególne fratgmenty pr.zemń rachubę
Oby częściej spotkać można
wienia min. Spychal&kiego przyj do ba.wełny, S\l)ecjalne maszyny
bylo takie wiadomości,
mowali zgromad:.o:eni dłu,gotrwa dla wełny (np. napa.warki), ma.lymi oklaskami.
szyny drukairskie i wyk<>uC?.:alTECZKI
Prz.em.awćal następnie ambasa nieze, m.mS'cyll}' d-o ol>rObki weł
Radziecltiego w ny czesai!lk<>wej (tzw. C"Łesa.l.'ki ),
dor Związku
pi•
Nie pod.oba nam się
Polsce - Abrasimwv. Końoowe niektóre maszyny
sze „Głos Wielkopolski" - że
pomoonricze
amb. dla przemysłu b<twelnillJlego oprzemówi•<mia
zdania
przed Gwiętami pokazały cię
Abrasim<J<Wa, wyglo-1>zone w ję raz maszyny d..m ewia:rskii.e
w sklepach impor.towane aki
zyku pols!k:im, wywcłaly serdecz
tówki w cenie 90 i 110 z!, n.a•
ny odzew ze strony zebranych :p.ońc=nic2e.
tomiast podo'bne aktówki, tyl•
W pew:nym stopniu w imporZ kolei głos zabral członek
Lód.7.kiej
W sali Operetki
na ..-ali.
ko gorzej wykonane, p:-oduk·
StaOficjalną część akiademil za- cie amerykańsldm weźmie u- przy ul. Piotrkow.skiej 243 od- egzekutywy KL PZPR cji polskiej, sprzedawane są
kończyło odegranie „Międzyna dzia.l również p11Zemysł Sikórza.- byla się wczoraj urocey&ta a- nisl:aw Jóźwiak, który w irniew cenie z! 150. - W związl·m
ny. Importowane mastz yny czę kademia, p<l\Śwlęoona 12 rocz- niu Komitetu Lód2'kiego PZPR
rodówki".
z tym gazeta wy::aża. zdziwieW boga1ej częśc.i artj.!;tycznej ściowo zai."!.stalawane będą w nicy pows'tania ORMO.
podziękował ormowoom za pel.
ie import:owany towar
nie,
wystą.pit Zespól Pieśni i Tańca nowyoh obieMaCh,
częsc:owo
W preżyd.ium, obok ormow- ną po.święcenia. pracę oraz :z.losprzedawany jest po n:iżSzej
\Voj151ka Polskiego oraz Zespól zaś w fał>rskaclt już pracują- ców i przedstawicieli MO za- żyt im i ich rodz~nom serdec:zce:nie niż wl31S(!J.Y i ma z tego
zd'lll'z.eniami.o
Pieśni i Tańca Pólniocnej Gnipy cych.
( fb)
siedli m. in.: czł<l!llek egzeku-1 ne życZj'!'llia z· okazji ormowtytułu pretensje dQ MHZ.
Woj.$k Radzieckich. Na program
KL PZPR - Stani_§J.aw skiego święta.
tywy
WOJOWNICY
występu złożyły się m. in. wojKORZYSTNY ZAKUP
Rozkazy mini51tra spraw we- I
wiceprzewodniczący
Jóźwiak,
My natomiast m'.elib;rśmy
skowe pieśni polskie i radzieMASZYN GORNICZYCH
m. Lo<lzi. - wnętrnnycJ:i i komendanta KM
P rezydium RN
Jak don.osi „Trybuna Ludu", raczej pretensje do poJ.:;:uc:h
ckie.
Miku&a od<:<Zytal
KATOWICE (PAP), - Trwa- Edward Wróblewski, komendam.t MO pulk.
producentów. Cena 15J z! z.a
pr.z;ed Sądem Wojewódzkim w
pul'kownik Teodor przedstawiciel milicji kpt, Jujące w USA rozmowy na temat KM MO Warszawie stanął ni.ęjaki Wi- .aktówkę ma :na pewno &>ve
U7.<?.sa<L"lienie w chalupnkzycll
told Arcimowicz wraz z 12 in~
Mini.siter Obrony Narodowej zakupu dla polskie.go górnictwa Mikuś oraz dyrektor Wid.zew- lian Urantówka.
z
Uchwalą i;tady Państwa
met.odach produkcji, lecz 1'lll·
nymi WS'Pólnikarni, ookarżony·
gen. Wiarian Spychalski skiero- maszy:n i urząd.zeń wstały juŻ ski.eh Zaltladów Przemysłu Bas.frnali7..owane. wełnianego - l\11eczy1Sław Sza.t- dnia 19 lutego 1958 r. 5 najlepzaoodzie
Illo to jest na pewno za wymi o zal<Yi:enie w 1957 r. niewał do ministra obrony ZSRR w
szych ormowców okzymalo od.pn, NSZ ooka. Ooobną do tego sprawą
legalJne.go związku
mar.szalka R. J. Malinowskiego Przedstawiciel PAP w Katowi-· kowsk"i..
kier. Wy- znaczenia pai'l..9twowe. Srebrnym
Akademię zagail
jest niechlujne wykon.anie i
mającego na celu gromadzen:ie
depoozę, w której m. in. czy. cach przeprowadził rozmowę z
Wewnętrznych Krzyżem Zasl:u;gi udekorowano:
Spraw
ekspertem technicznym Mini- d.zialu
nien.adIDVycz.ajny .suroowiec.
broni i dokonywania · napadów
tamy:
rabunkowy<lh. Oskarżeni naJubileun Armid R.Wzieclde,f sterstwa Górnictwa dyr. mgr przy RN m. Lodzi - :M. Krzy- -Franciszka Frączkowskiego, Wlaz. j. koz.
dawali sobie wzajemnie tyjest drogi narodowi polskiemu. inż. Pietrankiem, Móry niedaw- wański. Następnie referat oko- d-yslawa Dutkiewicza i Kazimie.
j3rązowy
Luka.'>i.ew1cza.
licznościowy wyglos1l pułkow- rza
tuły pułkowników i majói·ów.
:któremu narody i annda. Kraju no powrócił z USA.
W wyniku kilkumiesięcznych nik Mikuś. Pódki.reślil on osiąg- Krzyż Zasługi otrzymali: Ja:n
Niestety, pierwszy iC\h występ
Rad okazały bezcenną pQmoc w
k.tórzy od Marcini.alt i Wlady&aw Wojcierozmów - stwierdził dyr. Pie- nięcia ormowc6w,
zakończył się fatalnie. W cza~iP, '>'d hitJer<>"'o ... 'l-~/o!lcd:r.cnju
imieniu
w
Dekoracji
chow&lti.
z
współpracują
dz:ielnie
lat
12
doko·
nam
się
udało
tranek
sie zwyklego napadu rabunskiego jarzma. Walka. ludu poldokonał wiceRady Państwa
kasjerkę PKP,
kowego na
skieg0 o wyzwolenie &POleczne nać korzystnego zakupu szeregu milicją.
Minutą ciszy u02iCZ(Xllo pamięć przewodniczący RN m. Lodzi
która po,c;iadala przy oobie
i niepnd!Pglość splotła. się nie- nowoczesnych maszyn i urzą460.000 zł, napastnicy mstali.
rozerwalnie z dziejami plerwsze dzeń. Transakcji tej . .do~onallś- 1poległych w ,walce ormowców. Edward Wróblewski..
Proporzec przechodni w naaresztowani.
go w świeci e kraju socjalistyoz my w ramach 95 mlllonow ©
we
grodę za najlep.sze wy.n:iki
neg-o, r<><lzl\C sPrtleczną przy jaźń Jarów kredytu, jaki udzielił nam
Nie ta·k dawno donió.s.l „Exotrzymała
współzawodnictwie
rząd USA w maju u.b. roku.
między naszymi narodami.
press .Wiec2J0rny" 0 zatr,zym.a•
ORMO przy KD MO - Widzew.
Jak wiadomo, 4 millony dofa·
niu grupy chłopców w wieku
Dals.ze miejsca mjęli ormowcy
rów z ogólnej sumy przeznaczo!!>-Hi lat, ~tórzy również za. otrzymała Łódź
ze Staromiejskiej, Sródmieśd.a,
ne byly na kupno maszyn gór„Armia
pn,
związek
!ożyli
Wy<l.zialu Kolejowego i innJ.
ni<."zych.
Do Lodzi nadsrod.l z Gdyni
Krajowa". Odbywali oni ćwiW części ar,t ystyc.znej wysta24 bm. o godz. 19 w Klubie
Rozmowy nasze z przedstawiprzy czym pokaźny tran:siport owoców p.oczenia z bronią,
delami wielu firm amerykaó- MPiK (Piotrkowsika 86, I p.) wiono rewię pt. „Chciałaby diumianowali się ludn:iowych z Izra.ela. Otrzymarównież i ci
(st)
skich - stwierdza dyr. Pietra- od.będzie się wieczór autorski sza. do raju'',
wyookimi sWpn.iami wojsko- liśmy 85 ·ron cyt.ryn I gahLL°:iu
]aurea.ta
nek - przebiegały. w .a t.mosf.erz~ J erzegQ WaleńC"ZY,ka.,
wymi. Chlopców po za.trzy- oraz olro,fo 70 ton p'9ma.ratill'll
p~lnego zrozi;m1ema. i zyczhwoo I nagrody n.a Konkursie . Poenianiu przekazano w ręce ro- i gTape-fruitów.
c:. W wyT.ilm ~yoh rozmów. tyckim w Poznall1iu:. Ilustra.cję
zastOS>Owaillia
dziców celem
~~rwsze urządzenna <>t-~amy muzyczną do poezji Wale1'lczyka
Od • :ixm'.~alku • cytryny, ~
odpowiedniego środka wychoJUZ w marcu br. a. wszystkie do wykona Michał Targowski.
w:twczeg-0 w pootaci dobrego marancze 1 gr~perrmty zna.Jd.ą
KAJR (PAP). - Jak wynika stawy ~ta.nl\ zakońetZOne do
~6wn.ież w
paska. Tylko dwaj główni pro się W sprzeru.iz.y
Wstęp wolny.
z oświadczenia rządu jemeńskie grudnia. br.
wod.yrzy pr.z;ek.azani zostaną ~klepach .spozywc:z;ycn, a nie,
iołnierzy
go, odrzutowce brytyj~~kie konty
Jak do teJ pory, t'ylko w „Deo -'-mu nr.nrawcze"""
d """
li.k.a.tesa.ch"•
„~.
-""',..
nuują naloty na osiedla jemeńRząd fran.PARYŻ (PAP). (s)
1#.ie. Oświadczenie p-Odaj•e, że
Cieszy nas rozwiąza111ie tej
C'll6ki. zamierna. wysłać w n.ajsamoloty bry-tyjSkie :zibombar<lodrugiej sprawy. Kilka lat tec:z.a&e następne 50
błimzym
waly w środę mia.'llta Szukeir.
mu z tyc~h paru niewypier.zo.
ty.s. żołnierzy fra.ncu~ioh do
As1>auda i LabtUJheif oraz miej1
nych żóltodziobów uczynionoAfgieru. WojLSika te madą ko11troscowosct polożone wokół tych
tzw. „strefę ntc!zyją"
by groźny<lh przestępców polil01.v.ać
miast. Oświadci.enie podaje, ie
downiclwo mies7Jkal!'liowe, Ta- wzdluź grainicy a1giersko-tun,etycznych. Wydaje się, ie :zaużyta zootala takż.e broń rakie(Dokończenie ze str. 1)
kich p::zypadl{ÓW mamy coraz zyj.s:kiej.
metoda
obecnie
sw.s.<>wana
towa.
do
ma
;przybyć
niedzielę
W
sądzi ~ wjęcej.
wYChowawcza jegt słuszniej
..... CoO ob. mini.ster
Rząd jemeński nie ustalił jes:z
obro
ster
i
min•
fralllicuSki
na to - powiedział Algieru
z
sza i da lepsze rezu1ta.ty.
cz.e do!tladinie liczby 7..a bity.eh i przel>iegu oopisów na fundusz w Liczymy
zakońc:ren.iJu min- Dietrich - ny Ch:aben-Delmas, aby omówić
drugiej strony można się' tylrannych oraz nie ocenił warto- zakładowy za rok 1957 na. tle
woj:
.
wladzami
francu.skimi
z
doświadczeniach
pewnych
po
ie
ko dziwić, że - jak wsk.aizupow- tych pnedsięl>iori>tw, w których
ści szkód materialnych,
fundlllSz zakładowy jako nowa SllwwymJ. sprawę. u.tworzema teJ
je pierwsLa. sprawa - majdur;talych w wynilm bombardowa- za.twierdZ<Jn-o już łJ.i.1a1DSe?
która
.
stref:i;,
Utwooenue
strefy„
sie
rozwinie
społeczna
instytucja
- W interesie cale.go spoleją . się je.szicze ludzie, którzy
rua.
wySZl€I"?kosCI!
.ikm
'70
Wypadki krad'll.ieży na bu„
mieć
ma
do
bodźcem
wielkim
stanie
i
c.zeństwa leży, aby wszystkiP.
pr"Zeszły ostatnio w
dowach
pil'Z:edsiębi~rstwa wypracowały obniżenia koo.ztów własnych pro magać będzie ptz.e51edll.erua <>st:ain „eh~<l'DliC'ŁllY"· Nie m.a
rokrocznie jak największe rumy dukcji, a tym samym ważnym kolo 7-0 tys. osob.
-------------w1m1st 4nia, by z jakiejś buna fundusz zakładowy. Cieszy- środkiem piop:rawy warunków - - - - - - - - - - - - d-Owy nie g'inęly silniki elek~
my się każdym przedsiębior material:nycll ludlzi pracy w PoltryC"L:llC, materjaly buoowlane
stwem, które tald fundus.z wy- sce.
- nie mówiąc już o drobnych
Od dawna zapowiadane pol- praoowalo, gdyż daje ono doprz.ed:nlli-0it.a.ch, j.alt klamki, in·
skiej produkcji aparaty fotogira- wód budzenia się w naszym kra
sta.lacje Hp. I co m.jwainieJ·
maloobraz:kowe „Fe- ju do życia tego, oo jes:t na.1ficzne sze, za. krad"liieże nikt nie od~
llix-1" ukazaly się wcwraj w głębszym sensem naszej odn<>powiada. i nitlmgo panujący tu
Wcroraj okoł-0 godziny 13 sta- ną seybkością, szeregowo, jedlódzkich sklepach fotooptycz. wy: inicjatywy s,polecznej mas:
bała.gan nie o.bch'.ldzi. Najlepkrańcówek.
do
docierały
nak
zanotowameteorologic;z;na
cja
pracujących.
kosztuje
aparat
nych. Sam
szym tego d(J.WO•dem je.st zda•
również
miały
drogę
Ciężką
świe
cm
12
okolo
Lodz;i
w
la
przedsięjednak
są
Niestety,
a wraz z futerałem
1400 z!,
rzenie, ja,kie miaro miejsce na
zwlasrz;oz.a w kieźego opadu śnieżnego przy pra- doj.azidowe,
że b'orstwa, które nie wypraco1'525 zl. Trzeba przyzmać,
budowie przy' ul. Pi.epnlOwej
Na
Zgierza.
i
Ozor'k<J<Wa
runku
po<l.~od:z.le,
bezwietr:zinej
wie
krajowe „Fenixy" prezentują wały zy&ków za rok 1957, a ni"'"
16/18.
ogranicz.odojaroowych
liniach
wieczorgodz.in
do
gdy
czas
które usilowały to osiągnąć niesię bardzo efektownie.
W czasie kontroli funkcjo-o
ny<lh bytło już 15 om. Faklt be-.;:- no również szybkość jaroy.
jest nowy właściwymi metodami, np. droDrugą nowością
nal'iuS".te MO d".IDelnlicy Sla·l'OM
wiett'znej pogody joot objawem
aparat radziecki „Zenlt'' z pryz- gą podniesienia cen, po,garszapługi
czynne
również
Byly
nuejska. „zabrali" ri: tejże bu~
dodatnim c11a kl()tffiurni.kacji, boroatem w cenie 2500 zl. Apara- nla jakoś ci towarów. zaniecha.od.śnieżne na wylotowycll .artedtGIWY w celach „eM:!J>\'tl.J'IDfc!!!l~
W dndu dzisl.ejs.eynt przy- wiem na. Sl7JOsa,cih i saJ~!Qa,ch J(o- r.iaoh na.siiego miasta. Na szoty te, które można nabywać w nia wydatków na remonty HO..
taJinych" n~e ri:a.be:z;piecz·:me czę~
Jej()lwycih nie tW10111Zl\ się zas9y.
był Centralny Zespól Pieśni
sklepach fotooptycznych, po ra.z Takie przedsiębiorstwa nie mojeist
droga
podlódZkich
saoh
Na dziś przewitdiuje .się przelotne
nafrys:kowy.c>h.
urz.ą.dizeń
ści
ZeisipÓł
OlraZ
i Tańca WP
pierwszy ukazały się u nas: w gą liczyć na żadne wypłaty.
opady przy temperaturze -3 do ciE>,żka, wobe<l ozego auliobusy
c:zeka.ti
P1"'Le7. trzy tygoonie
Armii Radz~ookie.i. Zesrp·oły
sprzedaży. Poza tym są do µa- Obecnie trwa sprawdzanie bilan
PKS rrriaoły oPÓ:imforuia. Niedu·
-4 stopnie,
cierpliwie n.a. za.w,illl.domienie -o
te wystąpdJ\ w Hali Sp<>rS" sów przed.s:iębiorstw i fakty tabycia radziec:k;e „Z<J.rki
potworzyły gię koło
że zaspy
Na
k.ra.d7lieży,
dokt0nanej
t-0wej na. Widzew!le z oikazJi
mialy
tramwaje
Wcwraj
(2300 zł), „Zorkii 2 S" (2700 zł), kie llą kory.gowane,
Sieradiza. i Bel:cllapróżno.
ozy <Zalo.gi podejmują 40 r-0C'Zllfoy Armid Radziec- c:ięilcą drogę, ale ze względu: C:uarnooina,
„Z<>rki 4" (3600 zl) ora,z „Kitowa.
Wr~cie przed kił.ku dnia•
kiej o godz. 15.30 il 18.30. ·
uchwaly o wypłatach w gotówJcw 2-a" (5500 zl).
na wilgotny śnie.g pługi szybko
na uroc-zystym zebrani.u
mi
Wszyst'k:im t.ym, którzy nie
Z innych artykułów, które o- ce, czy te-~ przeznaczają śro,1-,
bynie
kolejowych
liniia.ch
Na
oczyścily tory. Na niektórych od
zw-0lainym prnez KD 1\10 St.a.2!dążyli się zaopa•tN.iYĆ w biło wielkich opóźnień nawet por,tatnio otrzymały placówlci fo- ki na. budownictw<> mieslllka.ai.nlka!Clh doOWl"'C'Y nie oczyścili ze ciągów dalekobieżnych.
ronuejsl•a 'vręcz-nn-o zalOO'Zll
lety wstępu p1-zy1>omina.my,
Stacje
t<Joptycznę, na uwagę zaslugu- ni-Owe?
Mórymi prreb<i.e- rozrz(}<lowe w Kutnie i na Wiśniegu ulic,
skradzione przeil!mfoty.
że na miejscu przed f!ll)eik- Oczywiście, sprawa ta nie
ją kopiarki niemieckie z zega·
gają linie tramwajowe i to troA może należat-0iby je.S'l{!Zll
t.a.klam~ Z<>Sla.ną uruchomiorem w cenie 7JOG zl, lampy e- jest obojętna ze społecznego
dzewie :pracują normalnie. Na
chę utrudniało komun.:ik.ację.
uk.air.ać w~nnl}'ch 7.1\ tak skallPO
Doja.'lltly
ne ka.cy blleł>owe.
pogotowie
Najbarrdziej
wy.p a4ek
wszclkli
lektronowe B70 w cenie 3500 zł, punktu widzenia.
za.pewni MPIC.
wymienne do nkih akumulatory korzystne są uchwaly tych UlP·:> południu tramwaje jeźd~ przectwślllie3'0We u.a PKP jest ~ ba.la.ran?
w cenie 359 zł <.>raz lampy bly - [ lóg, które przez,na<:·zaj ą sumy z
(N
mere.Tlll.a.nldle. ze Zl1lll14ej1Sz.Q- ut~ne.
lY
~~~~~~
funduszu :z.a.kladowe.s.o n.a bu·
(Kr)
sl;:owe po 180 zl.
Poro?IDJC.ie:nie gospodarcze z
zawarte między
dnia 15 bm.
USA otwiera m. in.
Pol.s:ką i
perspektyw,y rozwoju i dla prze
mys.lu lekkiiego. Jak wynika bo-

Uroczysta akademia

wiem

z danyoh

dotyczących

.

w Warszawie

Uroczysta akademia!
z okazji XII rocznicy

powstania ORMO

•

•

85 ton cytryn
70 ton pomarańcz
i grapefruitów

Wieczór autorski
W

W. Brytania

Klubie MPiK

kontynuuie
działania wojskowe
przeciw Jemenowi

Francia

dalszych

Jaką rolą spełnia

wyśle
50 tys.

do Algieru

fundusz zakładu.wy

Milicyi ny

w naszej gospodarce

ekspery menł

I

Nowości

którego nikt nawet
nie zauważył .••

!

wskle.pach

f otoopłycznych

, __ „ __ .,..._„_„__„_

Dziś

na Widzewie

Odpieramy trzeci atak
tegorocznei zimy

tańczą zespoły

Wojska Polskiego
i Armii Radzieckiej

I

I
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-w-------"·~--------------1 Święto, które ma 4tysiące lat

!

(Od

W

własnego korespondenta)

:n~~w=~~P!e=
mów tylko o dobrych uczynkach".
Otóż - jak głosi st.are

w niebie,

PEKIN, w lutym
edług księżycowego kalendarza., którym posługiwa.no się w d~Wt1ych China.eh, początek nowego

(Dalszy

roku był t~kże pie~yszym dniem wiosny. Oba
te wyda.nenia, ważne dla ludzi I przyrody, obchodro·
no t u t;a j zawsze b ar d zo uroozys01e.
· ·
P o rewo 1uc31
1911 roku Chiny przyjęły kalend·a.rz zachodnio-europejski, nie rezygnując jednak z t.radycyjnych obchodów. Po wyzwoleniu przemian.owa.no

Rok na „Swięto Wiosny".

chiński

szych.
t ym roku „Swięto Wi<>Gn y" wypadło 16 lutego.
Do każdego święta trzeba
się p:-zygotować, a do teiro srezególnie. Poza generalnymi
porzqdkami, robieniem zakupów i szyciem nowej odzie·
ży, kobieta chińska ma jeszcze dodatkowy
obowiąz.ek.
Traidycja. na.ka.wje jej bowiem
upięk&Zenle doonu obrazkami,
v.rycinankami
i
moralnymi
sentencjami.
Dekoruje się przede wszystk;m bramy i okna.
Na
skrzy<llach główn ych b ram nalepia się jeszcze i dziś na
wsi chiriskiej w!zerunki bohaterów narodowych lub też
dwó:lh legen<larny::h wojown'ków: braci Szen-tu i Ju-te.
Im t-0 wlaśn~e - jak gl~.i
tra-dycja. Władca. Niebi11>'>,
zachwycony ich odwa.gą,, powierr.yJ strw~ r.l\.d półl!•IJ-~•ną . i
wseh<Jdnją l>ramą swego królestwa. Wkró:ce bra.cia stali

w

I

Sprowadrone z zagran;cy ai>a
raty i urządzenia pomocnicze
pozwalają
kontynuować
wyprawy n.a dno oraz dokonywać
z<l:jęć
morskiej faw1y i
flory.
Od szeregu lat t<Y.!zyt się
spór o to czy w Bałtyku znajdują się mors2lczyn i wid!lik
- niezwykle <X"nne dla przemysłu rosliny. Kto wie ile cza
s u je:::zc7..e trwałaby ta d y\Sputa, gdyby nie ekipa n.aukow-l
ców z Morskiego Instytutu
Ry backiego, która w cfą g u
dw6ch miesięcy ub. · rolrn p.enetr.owala dno Za to ki Gdari.skioj. Praco rozpoczqt.o od .rejonów plytkich, 11ajb.ardziej

Trzymajcie się wiatru! Cześć! *)
Zamachali rękoma.
Odbil się od burty motorówki i jak wielka żaba znikł
tv wodzie.
Przez chwilę wtdać bylo, jak ją rozgarnia
uzbrojonymi w pletwy nogami. Im glębiej znikał, tym
bardziej mętniał zarys jego postaci, aby w r eszcie zniknąć
prawie zupełnie. Tylko male banieczki powietrza znaczyły drogę, jaką przebywał po d11ie.
Mętne wody zatoki pozwalały dostrzegać rzeczy leżące
w odległości najwużej .1-4 metrów, dalej roztaczała się
szarość - tajemnicza i groźna.

- „1 ty wody! -

Kl ęcz~.c na dnie, nurek odpoezywa l, sta rnjąc się opanować po<l.!1!0::!€nie. Powoli zanikał bolesny ucisk w U1<;z.ach i
przys pie-szone bicie oorca. Ro;zej rzal się dookoła. Dno morza bylo ni-czym łąika - zarosle gi;sto roślinnoi\'Cią. Brązo
wo-szara trawa mor-~ka tworzyta całe kolonie. Obok, na
J;-,<;zlalt samotnych kakti:1s ów,
czierw!enil się w'.<lEk, d.'1.lej
żólcily gałązki morszczynu. Nu
rek &krzętn'e z'::Jieral rośliny
do z~w i eszonego u µa:-.a wo·rka. W~ród krz-ewów d·ostrz2gl
lś n.! ącą skorupę wmólki. T.en
s za r y b€zbarwny maiż
przybrał na <lnie
morz.a śJ:ezną
&2 ledynową barwę. Przylep'.one do njego dirobL"1y pia.s.ln~
:ocfawaly ,-;ię być sznurem pe·
rel, którym małż „elegant" ow:nąl się kilbkrotnie .
Nu!'ek z pnyjemnością spogll\d.:J.l n<i „szaraka" tak nie·
r...vyklc odmfonnego.
Nag1e
i>X zul na ram.ien:iu dotknię·
c 'e. Obejrzał się... i strach
zje.żył mu wł<>.."Y· Naprz.ec.iw.
niemal oko w oko koly,<;ala się
olbrz.ym'a ryb.3, Morski .,potwór", <> wielltim splaszczo.
nym py.sku
wyłupiastych
oczach.
Rzut ram'enlem ... i ryba wije sie gwal'townie przebita zę
bami harpuna. Nurek poopieisrnie wyplywa na powierz-

b'.eskie drzewa, o..„ypane b;akwie-cl.2m, przemyślne gto
ty, w których s!ed.zą dziwaczne małże lub ryby o b<tjecznych klszitałtaoh i kolorach itd.
Milczący
świat
glębln. nie
jest więc wcale tak.i m.i lc.zący
i mrocr.ny, A poza tym„.
łym

to

Toż
spichrz pełęn

wrośniętych.

Pochvodn-e rekonesanGoe plctwonurków nie dawa ły począt
kowe> poważniejszych r.ezultatów. Dzie1'i w dziez'l ir.e. Szatybelko (iLht!ofo~) oraz mgr'
C' iiSZ<"W~~ki (plankl•'J<h g) .,mh-nę
li" tuż nad dnem holowanj

P>J~oogromny

boga-0tw -

mó-

wi kiero•wnik zakłaAlu ooo:wm-

gra.fli gdyńskieg{) ~nstylutu Ry
backi.ego p1·of. l>!'mel. - I dla.
tego na calyn1 śwleefo l~Nl~\·a-

srię p<0s.f.racbem zlyc·h demonów,

które

poprzedn.io stale

~--

~

:
,_=_

wsl

c.bińskiej

wiierzendem~

l>ron.ł rO<hiny pr.ud kawar~
'ZJI\ złych d~chów, które jako-§
by w okre.!!!e po.przedzaJl\~m:
N~ Rok a-t:1-ją się SZC'Zegol·§
nle agresywne.
Obok tych§
wizerunków nalepia S.:ę sen-:
tencje. P'.sze się .1e czarnym§
tuszem na paskach czerwonego§
p.ap'.eru. Niek:ooy sentencje:
zastępują
duże
hiffi"oglify,§
które oznaczają
długowi ~z-:
n•)ŚĆ. szczęście, boigactwo i :Ln-l
ne pomyślne wydarzenia wi
życlu ludzkim.
:
.
. • . .i
Po proklamowamu ChmskleJ:
Republ'ki Lucowej, obrn 7..lrom§
nowor~~nym nadan,~ aktual-l
n.ą tresc. ".ematem ich stal~g
s:ę praca i zycie narodu; Straz:
ników Wrót za.s.tąpill bohate-g
r zy wojny naro<lowo-wyzwoleń:
czej i ochotnicy chińscy, po-g
1 <TJ'
lność Korei. Sen-:
e.,, ;. za ~'! ,
,.
w-g
ten- ie„ kto.e .aawn:ei ro~~ :
~zec-hn~al;y w; e:-zen ~·a rel1'f•J~eg
1 p:ze.sąay feudalne •. ~zys.K.a.y§
takze
nO\"ą,
50<.!Jail.:styczną;
treść.
E

-

Chara.kt~crz.ne,

te

.

i

Two'rczos'c'

=
~

5

arfysfyczna
~
;
Ludw;ka Tyrowi·cza~=
a;

.
zaJdócaly spokój państwa. nle-l
bieskiego. Nalel)!iian.ie na bra-§
mach d-0mosiw
wizerunków§
„Stra.źmli'ków Wrót Nlcbie.;;'kich"~
c:r;y boba.terów na.rodowyeh - :
2'gildn1e z utir?.ymują.cym się~
na

na str. 4)

:
:
~
Przed kilkoma miesiąc,zmł:
; ukazała się książka L,udwika§
E Tyrowicza. pt.
„Podstawowe~

""Y-E

mienione szcrtególy delrora.cyj-!
ne
robione są z m:ern,-onego~
:

wiadomości

z dziejów ubioru".~
Autor zapowiedział wydanie~
drugiej części tego pożytecz~§
nego wydawnictwa.
Niestety,;
plany
jego
pokrzyżowalai
śmierc!. Prof. Ludwile Tyrowtc:i;
umarł 17 lutego br.
Celowo w~pomntelHmy nai
wstępie 0 tej książce, ażebyś
wykazać szeroką. skalę :ratnte•;
resou:ań L,udwika Tyrowicz11.:
Byl on kulturalnym
teorety·E
Tcie1ń sztuki,
utalentowanymi
ar tystą-pla.~tykiem,
w11traw-g
num pedagor1iem. propagato-:
rem 11rafiki użytkowej. Bul ró-i
w.nież. flOTacym spole c z n i!d~ m:g
nic w z ęc dz111mego, źe prze.z:
ktlka
.Pia~to1!·al gn~n0sć~
pre z ~.sa Zw1q2ku Plastykow wg
Łodzi.
;
Urndzo1iy we Lwo1rie tv ro-i
'R.ii lfl01 st11diow a! w Warszaw-:
skiej A.kademii Sztuk Pięknych,
m. in. u W/. Skoczylasa. Stąd~
też jego szczególna pasja doi
grafiki do drzeworytnictwa. :

i

la!

a

'

„g

·

Po „latac~ burzy t n11po~u. •:
z~;-ac/1 "!1,.alki z. :~mowno.~ r.u~g

a"ndem1.~mu, . u;alkt z samym;
sobą. azeb,y nie ttgrzez>!ąć w;
.~zablonie modneqo w owcza1:

prymitywu
ludowego, TJ!ro-§
wicz, opanou;awszy ws z11gt?•ie§
arkana różnych technflc gr afie <- ;
nych przechodzi od jednej ao a
drugiej. Bys1.ry obserw ator .:ląb1~
przy tym ko~sekwentnte d•':
cor~z więks Z P.J prostoty ~ema-E
tyk.z t komuntkat11w11ośc1 3e}:
graficznej interpret.acji.
;

!l"a·J'l!Cru lub na ooerwonym pa-~
pierze, bowiem kolO!' czer-:
:
wony jest od wle'ków uwa.ia.ny~
Pozostawił ponad 1000 ~zk~-§
w Chinach za symbol !VUZęś-: ców i rysunków, w tym takie:
cia f radości.
§ pozycje jale: wyborne w r.1-;
: wnku I perspektywie akibtr·E

st.aeym obyC'njem~
Nowy Rok.§
zach9wa.nym w ruektórycb
dzinach, jest składanie ofiar:
Drugim

ll'tl<Pl"Zedi.a.Jącym

ro-g

bóstwu . ogniska domowego:
Przoo jego olt.arx.ykiem z.apaia'g
się świeczki i ·wonne troclcz.-g
ki, ustawi.a w cz.arec.zkach wi-!
·

·

·

'ki

:

no,, ry~,
m, 100 •. pie.NY~ . z;
kle.steJ mąki ryzo~,·~J I m~e~
potrawy, a powyzeJ nalepJa;

chnię.

-

~
·
=
!
i

Nowy

Jest to n.iewątpłiwie naj~tarsze święto na §wieote.
Liczy prawie czterd11ieścl wieków. Przez ten ~ obycza.je oraz zewnętrma. dekoracja ma.to się zmieniły.
Są nadal bardzo ciekawe i jakże odmi enne od na.·

ciąg

,„„„„„ .... „, ... „„„„„111„„ ... ,„.n. muu"o"

Patrz.cie co ubiłem! - poharpunem. ~ Potwo-

trząsa

ra !
Koledzy wybuchają· śmie
chem.
- Aleś go zapr~wil!
Harpun tkwił az po ręko
jeść w drgającym dele ... wę
gorza. I to nawet niezbyt du-

fort11 włoskie „Teid San G i mi-~
gnano", ,,Teka karpacka", o-~
brazująca życie i folklor /1><r11-:
ł6w, ~tworzony w latach 794?:
- 1951 cykl rysunków , . IVlia<t:I~
d?lnośląs'.cie", popular11w)'4cya
piękno z.iem Odzyskanych.
E
O.~t.atr:ia. Jego wystawa,. ktll-g
rą widzieliśmy
w l..ndzi (w:
1957 r.) to owiane ro mant u-;
zm.em t sentymentem rysun k i§
i grafiki z Kielecczyrnu.
:

'"'"""'"""'""""'""""""'"""'""'"""':

M. J,

żego.„

- Takie to figle płata morze - Wl'>PC>"llina swą p:erwszą
przygodę
mgr Ciszewski.
Ale to j.:>szcz-e nic. Inż. S7.atyhelko wydągnął kiedy.$ z dna
zwykłą butelkę po winie, są
dząc. iż jest to jakiś przepięk
ny i cenny prz-edm·i ot z zatopionego stan„-u.
Pletwonw-kowie snują barwną
opowieść
o podwodnej
krainie z bajki. W wodzie
w.szy.stko wydaje się nie tylko
w'ęl~zc,
ale prz-ed-e wszystkim jaki'i'ś barN'niejsze, wpros:t
!antastyczne. Miniaturowe ni-e

o
francuska
piosenka
w t~atrze Alhambra w Paryżu odbyta s~e
uroczysWść

20-

lccia p..-acy ak~o
ra
Ch?,rlesa
Trent. śp-imva
li.a i twórcy popularnych
pi{>s~nek.
Maurice
Chevalier, ol>ee·
ny na ure>r.zy·
st-0>śr'i zfo~-ył ju
MJ~(. ,rl\ 7i
st>r-

decznc

~·c-J:enRa,

po C'l.ym 7'.•;~fadl

do

potęznego

wrtu.

o

Pletw<»nurek tt1>dcu:as zbit>.łu.1111a I'()Ślin rn.::t•sld~h.
&i się intensywue badania
przez szybką motorów1J;:ę, 0stole mapy zatoki i opisy staw
podw<Jdne, co•raiz łic1a1J.ejsi I>łet
zna::'.Zano bojam.i. większe skunej w dzi·ejach bitwy pod
\\"Qll urk11'Wic,
nie zwafa;jąci n.a
pi.ska roślinności . Najczęśc'ej
Oliwą.
ezyha,Jące
niebe<Lp<iiecrlJCństwl'..,
występ.rywala
,- Widzę. że panowie „paratrawa mors:lv1
opus-iraają się
coratz niżej i
(cenny produkt dla pr;..emys.lu
ją" się także h'.'>lorią?
l>O'llawiają
swoje odkrywure
m•eblansiki'?go), roes:tnica, hara
- To całkiem inna s9rawa
p1Mlróźe.
i inne. Mot"s:z.czynu i widlik.a
- wyjaśnia mgr Ciszewiski. I dla!cg.f> również u na11 przy - ani śladu. Nie dziwiono się
Raczej c.sob'5te zaint.e-i-esowastąpiono rlo
tych ciekawych
nia i ambicje. Po prostu choctemu zrel!>ztą, bo obie rośLl!Ily
pr:i.c odkrywczych.
rooną na twardych podlożach,
my oi"m1kać
\Vrak
s~at~{~
Bodajże
dwa lata temu z zaś <bo Zat'1'ki Pucki.ej, to jak
szwedzkiego. ktory tu g<lz.1es
in:c.iatywy mgr. Ciszewskiego
w pobliżu Sopotu 7..atonąl w
by wielka piaskowa „pustypodjęto ten
nowy w Polsoe
15:!7 r. Mamy na<lz;eję, że peni.a".
spo.sób
badań
podmot"skicjJ.
n-etrując dno zatoki w celach
Dopiero w końoowej, najdabadawc:z.Y<:h przy okazji znajlej p<>?ożonej części zatoki oddziemy jak'eś s1.cząfk1 „S<>kryto olbrzymie i1ości morszIen". którego z.<tloga - jak
czynu i wi<liilk.<'l. Odkrycie rcpcdają kroniki· widząc niol'welacvjne i dla naukowcf>w
uchronną
klęs!kę,
wys.adz:Ja
s?.o'.rniące. S:LJCTegółowsze b<?da
się w p-0w.ietrze.
nia u.i<Jwnily <lDpiero. że cen- Nie zapomin.aj o bursz;tyne rośliny rostal:y tu po pronie - wtrąca 'i!I11i:. SzatybeL1i:o.
stu nani-re'one isl~ądinąd prz.cz
- Tak, chcemy też „rozejpm.dy mć>rskie .
rzeć" się za bumztynem. · Od
S'ką,d. j.a.ką rlr-n.;rą. w jakich
lat
morz.e wynuca po k a)dym
ilofoi~ch i w ja.kim CZJlsń.e? s ztoml\e okruchy burs ztynu.
t.o J'}yia.nta, na które chcą odGdzieś
musi być j<0·!;0 zloże.
powfocl:zi.rć 00.lcryw~y . Na raprawd.a? A więc chcemy tac:e
zi!' moimi stwic:;drziić . 'l..e sam
N-~ptunowi
zajrzeć <lo so:żartylko widli.'> 7.:tletra na. p.rze.J. St.efk·!>
st!'7e:ni <J,1;,~Q :iO ·km kw. 11-for- ni.„
.~n'Zynu

,je,.;t :1011a.l'l~.11fo

be s-:>:ac11,!ą.c r.g. "1•k'> t«•n m,a.sJ' 1nok1·ej.
.iorlP?lt

,,P...~t.

tf)

i

I

!

i

i

l

I

m111e.1.

11k. 3 t:vs.
sum:e

'V

~U1"t{l)1~;-:i~~ ';\'.a~i·O

ści MJTrn~et miHcmów 'lJiJotvcJ1.
Ni,e od 171'.lm:v tu o::hyba hę
dtJ,ic J)lJl1'lfocJzje(i i!"> CZ8,'\'fl Sill·
żą <1·hl·e rn·ś·linv,
którr w;i•wolyw.r.ly prze:z fa.ta wielka dyskt'.<: i<?> fa.rlJ'°'wc6w.
a <1·bec.nie
z?l~kln"i"·"'walv
illh swa obecnnścią. ' w 7a,f-0.cr.. 04óZ 'mcrr:s.zl"ZYn. fo JJ·Cdsta,wa. 11:,n.c1ukc.ii
kwa<::t ;ilg"T'•~Vt·eg{) U:i:y\r~.ne'l'O

"';r

p.rze1uyś1~

"'ąó1;rireinmt1nvl.i1
'?'1Ś wkllik

do ~,prF. tt~r Htar.fo,
:<bn-0owi sur~wfoc,

z kitóre,l;"D

w:vtw3.'!':>1~ się a gJ.1;r substancję ze!2 t\>n111>w.v.tą. st,c1:;;:iiwi!l;na w

1>nemyślc

sp.Óti;ywm:ym i fa.rm ~ c~utvC?.nym.
Og'la<l.<iiąC'. w Mu7f'Urn TnS<tytutu wvłow.ione z B,1łtvku okazy d-JiS!w.egam rozłożone na

NIEDZIELNY DODATEK .,DZIENNIKi\ tÓDZKIEGou
ł„ódź,
Li
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~NN~ RYNKOWSK~

Z dzieiów lodzi (18)

tA~~~G~~~~M~~JGdy 5 ludzi oczyszczało ulice
{t) Osta'1lnio odkryto PT2JYpaidlk.owo
olbrzymie
poadady s2'l!llara~ów w Rodezji na farmie połoWriej
o 300 kilometr&w od Salisbury, Pewien rrunilk naziwi..,

Czy artysta
ma prawo
do prywatnego życia?
Znany pieśniarz Frank Sina
tra wys.t.ąpil sądownie przec:lw wielkiemu amerY'k.ańskie
mu tygodnikowi „Look", któopublikował
o nim serię
artyltułów,
zaw:ierającyoh po-

ry

dobno

fah-ty nieprawdziwe

krzywdząoe.

Sinatra domaga się
dowania w wy\SO.li:ości

i

olli\l~

rykańi&ka uważają,
iż
p~
będz.:ie
mial chara'lct€r
Sąd
mia.n()IVl•icie bę
lbie muslał cmze-0 w j.a.kiiej
mi-ene garre~y i dizilml!liill.a=e

ten
„te9tu".

maJą prawo za.jmowaii się Pl'Y
'"iatnym życiem a,ty,5ty lub
Innej slawnej ~bi~śc>i · i

"lh"Olno ogla=ć szczegóły

o <lanej c1siobie, nie uzyiska wszy uprzednio jej rezwolenia.
- Sam fakt - twierdzi Si-

natra. - Ile arty'S'ta wy.stępuje
na ocen]e i cieszy się pewn.ą
popularnością, nie może upoważ.niać nikogo do wtrącania
się w jego ~rawy ooobiiste.
Ze swej stro!ny „Look" nie
ma nic prze.c:iwiko WJ-"Gtąpieriu
Franka Sin.atra. Tygodnik ame
rykań\Sk:i jest :zxla:rria, że cza.y
najwyt.szy, aby sąd wyipowiedzial się autorytatywnie, jakie prawa posiada
prasa„
,,r.oo.k''
rz;aq:yytuje
bowiem,
ozy

kiioł1

ły jąoy

wyll\61ll}ie

pm;ez t dla publi~e.l -

np. właślllie Sinatra. -

jak
ma. me-

praiW'O do PQ61iiadatycia p~nego, skoro
ea!e ,jego łycile to$y slę n11.
wid-olcu publicrz;nym, a >Cill sam
ooltla,da wmelldch starań, a.by
zapewmlć &oble jale na.twlęksrzą

oeywdścre

rua

reklamę

,

i

popul.antość„.

Swięto,

NIE TAKIE PROSTE
ny młodzieniec - Kubaka z
Ugandy - przyb)'ł do Lc!Ildy
nu gdzie ma odbyć się jego
śl'lllb z panną Ardyne Knollys . .OOnką lorda a.nigiels1kiego.
Wobec s:rerzącyc:h się pogłosek, jż szyikuje się zamach
na Ku.b:akę, zastosowaino wobec jego oooby straż ochronną.

ELEGANTKA-PRYWATNIE
(t) Słynna modelika włoska
Giorgia Moll przyjechała do
New Yonku, gdzie osiągnęło.
iniez;wykłe powodzenie wśród
wielbicielek elegancji. Po raz
pierwszy od wielu lat mo<lel
ika ipolkarzala się światu we
własnych stroiraclJ.. Jak dotąd
była
elegancik.a lecz w
strojach wypożyczonych z do
mów m01dy.

PRZYKRA PRZYGODA
(t) Nieprzyjemna przygo<la
spotlkała

farmera

Sergh1sza
Cancino z Buenos Aires. Can
ciino zosbał ugryziony przez
węża, podobnego do najbard7J.ej jadowitych. Nie namyślając się długo
ci.ąl palec chcąc

farmer obza1Pobiec raz
szerzaniu się trucizny. Okaza
ło się jecLruak:, że wąż .był rupełnie nieS'2Jkod.1
1iv.ry.

które ma 4 tysiące lat

(Dokończenie

ze str.

jak u

3)

wierzenie ... 23 dnia ostatniego miooiąca bóstwo ogniska
rodziinl!'lego udaje się w podróż
do Nefrytowego Władcy Niebioo, aby złożyć mu sprawozdanie ·z działalności rodziny
za rok ubiegły. Jeżeli w spra-:
wmdaniu przeważały uczynki
dobre - można było oczekiwać nagrody; jeśli zle spadały kary, i to bardzo dotkliwe. Przed tymi ostatnimi
ewentualnościami
bron;ć_

Zbadał kilika kamienA. I doszedl do wniosku, że są to
najprawdziwsze szmaragdy i
w do<labku o rzadko S{p()tyka
nych rozmiarach. Gdy wieść
o tym doozł.a do władz rządo
wych, skońcr.yla się radość
farmera. 750 !kilometrów kwa
dratowych przestrzeni, na
!której po<lejrzewa się istnie:rnie =oon:agdóVll, izasekwe~
strowano i pi1nuje ich policja, Rząd Ro<lezJi obawia się,
że
zwiększenie
na rynku
światowym podaży szmaragdów spowoduje gwałtowną
obniżkę
ich <-en i ruinę gos.podarczą kTaju.

(t) Pewien przystojny cia:r

ponad
dwu milionów dolarów.
Prasa i kinematografia ame

ozy

uważył,
że dzieci jego uży
wają do zabawy !kamieni o
,J.alkiejś
nieZIW}'klej barwie.

należało się

K?.1'Jlli-O<no wi<>c

bó.~two

nas, w Polsce. Warto

wspomnieć,

że

w

u.stroju

feudalnym, a willo jesroze sto

sunkowo niedawno, zamętna
kobieta chińska otrzymywala
pozwolen:le na odwiedzenie rodzinnego domu„. tylli:o raz do
roku. Bylo to właśnie na Nowy Rok.
Teraz ludzie wychodzą na
ulicę, zapełniają place i par·
ki. Ta dru.ga część tradycyjnych obchodów jest znacznie
bardzie.I atrakcyjna t utrzymuje się nadal bez zmian. Są
to fantastycz:nie barwne widowi.&ka, n.a które składają się
tańce narodowe, chodzenie na
szczudlach,
przedstawienia
teatrów cieni i ku.kiełek oraz
vTiele, wiele innych atrakcji.
JADWIGA KASKO

na.w;ym Dl.lleścd.e, w dl\ł'U XIX w!elml, ct1A:Stym 7Ja,..
wlsklem bylf epidem!i.e różnydl chorób; na.jst.ra.sz.
n:iej&.ą z nich był.a cholera., która. ~ Lódź
kiilkailm'IO<tnie. Strun zdrowlot.ny ludrul661. w dużej Dlli.erzie zależał od warunków poil1Za,d1rowych l samlliairnydl
maasta. którym dziś się przyJmymy.

W

wynaJmował specjalnego pmed
slębw.reę, l!itóry za,jmował się
czyszcrr,eniem bruków. Odtą.d
wtaścl.ciele domów w u!Jl{)llA)h
wYbru·k.mvaacych zmi.a.tali śmie

Ulioe dawnej Lodzi nie
przedJStawialy przyjemrnego w.i.
doku. Zabudowane ubogimi
direw;ruianymi diomkarni, ciasne
- że niekiedy ledwo dwa wo
zy mogly się wyminąć. Latem
na ulicach dokuczal kurz, zimą

błoto.

-

Najbarozi.ej zaniedlbaną &i.el
Lodzi było Stare Miasito.
rz obu stron ulicy Now()i!Il.iejskiej, ipw.ez wiele lat, cią.gnę
ly &ię mo'lrradła i ląki. Szczegól.n.ie „ulica. Północna, łą.
nicą

~ząoo.

się

z

Widmewską.(.„)

ip121edista.w.ia (jak mówi opi1s z
lat s.reśćdz:i€15'.iątyoh) same wyboje i k1du:iie, które na jesień
il wliiosną nti.e da.ilrz.ą. się PTUbyć
a.ni pieS'ZJO, amii fura,, a
iprny roiŁt~ch ś·nliegu
I werz;hra.niu WG<d:y !li~La.ne - .~t.a.ją.
się uli·ce
te jednym k~

tem z :rzeką". Boczme ulice :Podr=zna, Drewnowska i nisko położona Wolbons:ka pos;adały
doły
i WYboje. Po
deszczu ulioe te ronęly w wodzie i niełatwa byla prz,ez nie
prz€1))rawa.
Bagnistych czy rpodmoklyich
terenów było w Ło<dzi wiele;
takim był te1::>en Parku Żródli
ska, dolin.a rZP.Jd Jas:ieni, gdzie
diomy n ieraz w ki1ka lat po
wybu.dowanju osuwały się.
Blotn'sta była ulic.a Widz,ewska i Srednia. Nawet przy
Rynku Nowego Miasta (Plac
Woln-06d) przez długi c1..as
dwa place leżały 111!e zabudowane, gdyż ukailywala s ie na
nich woda. W Iata.eh pięćdr.!iic
si~,tych ZJ'...ajdowa?o się na terenie wdrl,i 40 DIJOtl'gów t!l'rfu.
Doły
tworzące się na nie
brukowanych ulicach nawożo
no żVlrirem i plantowano. Cią
g;le się s1yszy o plantowani.u
ulic Starego Miasta, gdzie woda czyniła duże znisziczenia.
.P lantuje się ulioe, na których
jest dużv ruch, a więc ulice
Wi.dzR.~ką,

Zarzews'ką;

Piękna
pasażerka

wto.rza nie.

jeW:żą

Kuźmińska
Opera Łódzka

rys. Ibis-Gratkowskl
Było

to w

czasie

m>jny,

W t><>koju pr<>fesora

śpi ewu

siedziiała.

młoda.
k·al>i eta.
Przy.szla. tu, gdyż dowieclmi.ała się, że profes•1>r wyjci·dża.
i sp.rzedaje ur:ząi.lzcillie miesz
kai111ia. A mfoda osoba byla
wieloicielką o•hra.zów. Tera.z
<'Zekala, bo IJ['.Ofes.01' prowadził
właśnie
lekcję.
Zza
śeiruiy siyszała śpdew. który
ba.r dw jej .się n1ie Jl•O-d·:J<bał,
Lekcja
trwała do()ŚĆ długo.
Gdy profes.er wreszcie wyszedl, czekająca. pQwicdzi.ala
~ lekko zniecierpliwi.ona:
ł

~

- Ozy t<> nie siz;k-u·da C"'...a-l
su na szke·len:i e
ta.k.iego
pa.s•kud;:;ego. gksu? J.a. i;n~m
lepszy, a Iue uCJZę /Sil~ sJ)::e·

l

wu!

~

~

Pr-0fe,s.or
Jl-O'Pl!ltrzyl sceptycznie na. pewna, slebfo osób
kę i ~dp.arł:
-

Pr<>SILę, r,~.

lepszy gloos?
sprawdmmy?

No,

pa.ni ma
to mwe

Wi·rlać prób'.\ wypadła dobrze, bo profes'°'1' rzekł:

-

Czemu pa.ni nie uczy
Pnecież marnuje pani g!-OiS!

6ię śp<iewu?

Na tym '9lę s'!oończył.o. Wera Kuźmińska, bo to właś
nie była .ona. dalej śp:ewa 1a s1>bie i k-0lcfaalc<tm, ale
g~~tt
nie szlmli!a. Jedna·'{

póź

do stacji ko-

B·rukoiwan~e ulic ~ocrzetc
w lata.eh trzydziestych; ta. akcja ob.ięla. 01folinld ul. Now<>miejskiej i Pi.otT'k-01\VSk.iPj, poł-Of'Pme przy rynka.eh. W dziesięć lat oóźniej wvbmkowano
Rynek Stat"e~o ·i NoweQ"O Miast.a. W budtrfie Lodlz;i ls!nia.ł
od 1836 Mku flllltdlusz 1.000 zlp
·na za.kła,d:a.nfo bruków; mieszkań.cy pomagali p117.ez dostar.:
cza;n,ie szarwarllru. Bruk ukła
dano ·z kamienia riolnego i
-t:>iaisku. Bruikowan>E> byłv tylko
odcinki. niektórych głównvch
ulic, odciniki często tt?:yw:me
lub trud•n-e do prreia7,du. lnica Piotrkowsk;i. nosi.Rdała bruk
na: odcinkn od RVtllkll do ul.
DZ'ielnej <Narutowicza). Don'e
q-o w r. ll\65 oostanowiono abv
na ul. Piotrkow.o.ki.Pi zmi.o"lić
trakt bitv na h-uk. Dotad M<>1!'1,<:.trat nie mial na to fund'uszów.
Pr7ez brak konserwa"H bruk
m.ybko niswzył się. Na rynkach targowvch
giromad!ziły
.ct!e wal'.'stwy śmieci - i nieraz
lepiej ot:>łac.'tlo się założyć nowv bruk ni7. wyd.ohvwać stary.
Od r. 1842 Urząd Mur.icypalny

aktorów ł

Wera

niej ul. Przeiaro i Glówma, gdy

i<Jdzianie
lejowej.

łódzkich

Poznajemy

m. LodJzd zwraca uwagę, iż
,,trotu.a11:y pmied Wliielu eł.oma.ml
nie .są u.rza,drllone wcale" oo utnui:nia ruch plieszy. W
lata.oh 70 zalożono w Lodzi
piel'Wl'JZe a&faltowe chodniki.
w ry!'llkach Starego i Nowego
Miasta oraz .p rzy ul. Piotrik()IWskiej na odcinku do Dziellllej.
Zajrzyjmy tera!l: na podwórza niaszych lodzi.an. W wielu
podwórzach,
sZCZ1ególnie na
Starym MieOOie, zna.jdowaly
&ię stajnie i obory, obok których groma.dlziły się stO<SY
śmieci i gnojówki. Wlad:zie wy
dawały cią.gle zarządzenia, któ
re miały podnieść stan sa.nitamy miasta. Na.kazano, aby
każdy z właścicieli domów założył w podwórzu skrzynię do
niecZ)'\SltOOci; zamożniej& mieli brukować podwórza. Ząda
iil.O także, aby odlsunąć kloaki

ci w jedno mil.ejsoo na ulicy,
wywwil je pmedsiębi.or
ca dwa. ra.zy w tygodiniu. W
lata.eh 60 JmLY oozy~u
bruków pra.cowal.o 5 ludm!.
Nie było w Lodzi l=ty:tucji1
która zajmowałaby się wybie['arri.em śmieci z calego miasta.
Miesikańcy
wyrzucali je po
prootu n.a ulicę, na nie zabudo
wane iplace; w najleP<'>ZYffi ra
zie wYWOzili w pole na przepołożone
w pobliżu domów
· lub .studzien. Zdarzało się, że
diłuże:n.~u ulicy.
Zaklada:rrie trotuarów, bru- gdy goop.odarz, mimo kilkakrot
kowanie ich oraz odcinka uli· nych upomnień nie utrzymycy przed domem naleźalo do
wał
czy\Stośd
na podwórzu,
właściciela
posesji. Wyikonaburmistrz prizysyłał mu do
nie
domu żołni.erza na „egzekutego obowiązku lepiej
przedstawial·o się w nowych cję", którego należalo żywić
o.._.:ad.aoh -pr.zemyslowych przy wraz z koniem oraz ;placiP.
ul. Piotrkowskiej, niż w ulidziennie po 2 zrp.
caa.1-t zamies:zikalych przez rolByli specjalni urzędnicy tzw.
ników. W r. 1354 prezydent linspe:ktoray policji, do których m. in. należało .sprawdzanie st.anu sanitarn.ego miasta. Jednak z.arządz.enia i rewizje niewiele pomagały, o
czym świadczy ciągle ich poskąd

......„ ...„„..., ...„„„„~..-.:

słowa
gdzi.eś

p..ofeoora
w

uthwilv

pa.mięci.

ł

Po wojnie z:ia.12.7.la. się w ~

Piotrlmwle, gdzie gru~ mło ~
dych
mu:cyków
s t worzyla
własny zesvó!. daja,cy k o'llcerty dla. pu blic'lnoś<if,
W
tym zespole z;ialazła s:iG
i Wera Kuźmińska.

l)

I
~

Na
w:ystqn•ll)
śm;echcm

mmm pic;·wszym
W'.S'!lOm il!la ze ~

arty<::·tka - w yk'!}- ~
nalam „Slmwr a.neezck ś1:4 e- ,
wa." N-c\SkO\VSkiego. I to zu- .:
peln.ie bez tremy.
(i

-

Czy i teraz nie zna.

n:i tremy?

Ależ 1'·~qd!

I

pa-1·

Trema r,.r zynie e:in:.srcz a
mnde. A nawet je~t o!>r.'.J.Z
więk!;J;:t, l.Uyślę, że !l·D tH-061lu
<l!a.tegv, iż c-&o"v'ck stawia
s-crhie ooraz większe wym.a.gania.
;
-

S'Zh później

i

przed wieLką p'°'dlróżą najle:i>Nkrzwykł.a pi:isruU1r.-ka. p1'Zybyb w ub. tygicood111 in.a. ~wtnJsko
a. przede
w Lo~1dy11:i.e. F:iękna, mfod,a., o ll'lr.im.a.ncyL,znym Ln1i.em.iJu wszystkim - miodem i kleisty
Clea.
Z pa•clll.-O•dze.mlia. .Hinduska.. Tuw~r.•z.y1S13Y!ll. ,jej m•1w1a.żna
md pier<Vilkami, bo te Pl"ZYBD!a.
Angielka - Judy :Newiimg·t<nn. Dla.rG1eg.a odwr1il.-ia? '.Ba piękna.
Ja.k
r{l,,.""P·~C'!P,la
pa.ni
ki mia.ty 1J0nadto i tę zaletę,
Cfot>, t1> lwica!
swoja, k<:•rierę ś111lewa:iza,?
te„. zalepiały USlta. Nefry!<Jwy wta.dca nie otrzymywał
- .w 1S45 r. przy,jechahm dio J.,01i'rri, ju:l: z r'.•amfas1;rawC'Zdanfa. w ogóle i„. ro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rem
uczenh się śp.'e"11.
dfilna sp&ko,tnie sp<1>tykala. NoNiedawno ukazala. się w Fournier spędzał każdą wolną Henri Fournier swojej urocze1 dziecinne dały mu tafo bogatą
Tra.fiłam o•d razu d·() pr>of.
wy Rok.
księgarniach
nieznajomej. Nie udalo mu s1e
książka
Ala.in- chwilę w okolicu domu, w fotówuobraźnię, że potrafiła o!.ów
Orlciwa.
i rmpoczęram na.u'tę,
jednak jej odnaleźć - wydawaF<>urnier, pt. „l\fój przyjaciel rym zniknęła wówczas urocza
zamieniać w szczere złoto. MioAle oto nadchodzi święto.
Wyższą
S:zdc-0-lę
Muzyczną
nieznajoma. Wiedz~ał, że foocha
ło się, że u/tachana znil~nela 2
dy
twórca
pojął, iż lo11em jeg·J
Meaulnes".
Jesl
to
jedil.al
z
O dwunastej w nocy odbywa
skońezyła.m w 1955 r.
ją
naprawdę,
że
zawladnęla
vowierzchni ziemi.
jest
przezuwać wszustfoo mocnajsłynniejszych
powieści
nasię tradycyjna wieczerza, któWtedy sfoończyla się przygo- . niej i głębiej, niż inni.
że
zna 1a
_ w czasie studiiów wyszego . wieku i zawiera dużo nim calfoowicie,
rej najważniejszym daniem są
na wskroś, choć nie słyszał nada sentymentalna, a zaczęła się
. I to jest właściwie cala histęp1>wała pani w Rz-di.o i
wspomnień
autobiograficznych.
pierożki z mię<>em. Tej nozy
wet
brzmienia
jej
glosu.
wielli:a
przuaoda
literacka
.~toria
„Mojego
przyjaciela
Fi:lhanncnia, a fa.kże rooA <>t-0 .iaka jest historia jej
:nikt nie śpi. Spędza się cz3s
Wreszcie nastąpiła dłu.go wy„I\'lam tylk.o jeden sposób, aliy
Meaulnes".
aut<Jra, który poległ w 1914 r.
na przyjemnych rozmowach;
Przez osiem lat A'ain-Fourbyła pani nagr-c>!lę na. konma.jąc 28 lat.
piciu win.a i jedzeniu słodyczy.
nier pracował nad powieścią,
kursie śpiewac'l.ym?
Wielfoie
przeżycie.
które
zaO godzinie czwartej mad razanim oddal ją w ręce wudawTak, w 1951 r. 7Jdoby·
mem następuje wla.ściwe po- decydowało o losie młodego
cy. Przerabiał ją ciągle na nolam pierws~e
mfo,jsce na
Henri
Fournier
miało
miejsce
wo I. wieloforotnie zmieniał jzj
witanie Nowego Roku, albo
Ogó1nopoilskim
Kmikursie
1
czerwca
1905
r.
tytuł.
Ultazala sie dopiero w
użyv1rając
Spiew:wzym w Wal'S'rawie.
obecnej nazwy Wychodząc
z
jednego
z
mur.
1913.
Mniej
więcej
w
tym
Mia.lam
Jl•Otem
propmyc,ie
powi:banie Wi<l6Ily. Na przyzeów paryslcich, zauważył 011
czasie, przez jeden z tych zdud·o Opery G!la.ńs!ti<.'j i Wrojęcie tego znakomite!;o gościa
jasnowłosą, młodą dziewczynę,
miewająq1ch p?'Zypadków, w
cławia,
ale nie chciałam
otwiera s]ę szeroko br.i.my do
o której ramię opierała się ja·
jakie obfituje życie ludzlde,
rz.ueać
LOOzi. Poza tym
mów, zapala lamp~ony, strzekaś
stars~a pani.
Dziewczyna
czekiwana chwila. Mloda para ją
osiągną6 pisal Henri
Alain-Fournier spotfoal pnnowwierzyłam. że i tu Il'UWstala z petard i żabek. Bez przerbuła bardzo
pięfona,
wysofoa,
spotkała się przypadkiem znCJFournier do swej siostry. - Tylnie swoją ukochaną. Nawiaziinde ()!pera.
wY ludzie biją w goo.gi. i tarasr.iukla i elegancfoo ubrana.
wu u wybrzeży Sefowany.
ko poprzez sławę literacką będę
la się między nimi deUkatna
bany. Ten ogłuszająC'y hałas
Wra.z ze swą towarzyszką sicie
Lecz spotli:anie mi.ało tnny
mógł się z nią skomunifoować".
nić przyjaźni. Blaga! jet' o po- I, ,ja.k wiadomo, nie za.robi się również i po to, aby
rowala si'1 w stronę Sekwan-y.
przebieg, niż wyobrażał to soZmienił wówczas imię, aźeby
zwolenie pisania do nie1 listów.
wi-Odla. &!ę pa•rui. Pamir,tarn;v
,go<lnje powitać
powracające
Młody chlapali: szedł za nimi
bie zakochany chłopak. Kied11
ao nie mylono z dwoma inny- ·tak, aby nigdy więcej nie utrrc- panią jako Hannę w „Strasz
n.a ziemię hó„two osiu ',• ka
krok w li:roli:. Serce waliło m1i
szepnql uroczej nieznajome}: mi znanymi ludźmi, noszą:ymi
cić z nią kontaktu. Lecz m.lonym dw'°rze",
Ta.f.ia.nę
w
domowego. Dziś, oC'zywiście, w ;Jiersiach. Wiedział od pien11 „Pani .iest bardzo pięfona", spot to samo nazwisfoo.
da foobieta była nieustępliwa,
„Onieginie"
i
Butterfly.
d::l tego w!erz,enia p;:zywiązui•s
kal się z ostrą odprawą: „Czeszego spojrzenia , że ta., o ktńre1
W roli:u 1907 dowiedział się
nie zgodziła się na żaden 7.am- · Kdira z tych pa.rtii najbM·
się n11łą wag~.
ale ka11on;i'1.ą
śnił
w mlodz·i eikzych marze- go chce pan ode mnie? Pros<:ę
flrzupadk.owo, że panna de Gnprom is.
dJ6ej p:i,ni ()dl)-OWla.d.ała 'l
.pozostała i trwa pt-zez cały
niach, idzie oto przed nim palais _ wyszła za mąż. I wtedy,
mi dać spofoój''.
Wli:rótce potem życie rozdz!c
- Chyba Tat.ia.na była. mi
okres święta. Z chwilą pow1· rysicą ulicą.
pelen zwątpienia i rozpaczy,
Jednafoże Henri Fournter nie
mo ich na zawsze. W: sierpntu najbliżma..
tani.a łączy ' się jeszcze w niedal się odpędzić. Udało mu się
Obie v.a nie, a tuż za nimi
Rogrążyl się w pracy l!terac1914 r. porucznik Alain-Fottrktórych domach chjń.sk:ich zachłopak, wsiadły na jeden
z przeblar1ać 1 obraźoną pannę, dl)- lł.iej.
nier poprowadził dziesięciu lttI na za.lmńC?.enie dwa
Twrsu.iących po Sekwanię statwtedział się od niej,
Wydawalo mu sie, że ramu
źe
me
pa lan' e świec i kadz;dla przed
dzi do atafott na ntemi.ecfoie otraeycyjne
pytania.:
Nad
ków. Teraz spojrzenia mlodych
mieszfoa w Paryżu, lecz na propoematu są nazbyt szczupłe,
foopy . żaden z nich nie powrń
tab1ica:ni z imionami przodczym pa.ni pracuje i o czym
wincji i te nazywa się Yvnnn.~
skrzyżowały sie, nie w11mienilt
aby można zamfonąć w nich oków oraz bicie przed nimi pocił, nie pozostał po nich nawet
?
pam marzy
grom jego namiętnej miłości. tlad, żadna pamiatiw, fntograjednali: ani jednego słowa. Kie
de Galais.
kłonów.
dy kobiety wysiadly, Fourn!e„
Alain-Fournier zrozumiał, że _fia, czy plaka tdentyfikacyłPracuję na.d „Ha.lkl!t",
Cala ta przygoda jest najzuna.
Skfad.anie życzeń połącwne
a chci.ału.bym kiedyś za.5pde~
poszedł znowu za nimi aź do
marzenia miłosne, fotóre innym
pełniej prawclztwa ł zo.1tala
było dawniej z wielkimi ceAlain-Fourifar zginął śmie•przez Henri Fournier opisana ludziom mogły wydawać się nie;
l'hwili, gdy zni1'ncl11 w malum
wać „Man<llll" Massneta.
remooiami, , k.tórych
bardzo palac!ili:U w odległej dzie1- w listach do siostry. Zmieni·i- istotne, są po prostu szczyt:i- cią poety. Czy można powie(tw)
wum wyrazem jego dzteci'l.S1,IOOWO
ne jest ti1l1'0 nazwisko pannv.
rizieć, żs ~marł? Po ~rostu ;mi· 1
przestrzegano.
Dziś
nicu Paryża.
,
nucn 1n6w. To jego mai:zenia lmąl.„
mają one taką remą formę,
•~~~..,.~~~~
Przez długie miestqce aiuf'al
Od tej chwili mfod11 Henrł
seymj sma.kolykami,

Mój przyjaciel Meaułnes

l·

j
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Po

śmierci

króla gangsterów

Tron do objęcia
W pięknej dzielnicy miejsoowości Fort Lee (stan New-Jer-

sey}

Nie w:lemę, żeby to była
wina
windy,
raczej chyba

peroonel.„

um'J!>łowa.
1. DZIALA.NliE

ARYTMETYOZNlll

c" c= fG-

BD + DAE ~ DHAZastąpid

litery odpowiednimi cyfirami w ten ~ób, aby
powm.aly prawidiłowo wyko.naarytmetyczne taik:

w kierunlku poziomym jak i
pionQWYIIIl. Pamiętać przy tym
ID.a.leży,
że jedl!lakowym liteodpowiadają
jed!Ilaik:owe
oytry,
2. Bll..ET WIZYTOWY ·

rom

IKONRAD TYBUREK I
kierownicze stanowi-

Jaki.ie

sko zajmuje

wlaśctci.el powyż

szej wizytów'ki?

•

:/o

~e

boweJ

ri:

•

k:rzyżówld

ubiegłego

go zawodowego
mordercy,
jaki znany jest w historii zbro
dni: Alberta Anastasii.. Obeon:ie jest niemal bezrobotny zabito jego szefa. do strreże
n.ia pozootała li tylko forteca.
Z<Jjęcie
zupełnie
spokojrne:
rukt
się
tu nie :pokazuje,
:próc.z najb~ rodziny zmar
lego.
Zgod'r!lie rz: włoskim obyczajem zjcix'!rl.ają się co tyd7-i-:>ń
wszyscy k!-€wni, ażeby oddać

ABC -DEB =f/łf
+

działania

Czy masz autorytet
wśród

bodnie, wdowa zwraca mu sucho uwagę: „Albert patrzy na
nas. On :zmarl dla in;nych, ale
nie dla n.ais!"
Od śmierci Alberta kurczy
się
powoli jego kró1a<>two.
Dz.iedzicllwQ ni-elatwe je~t d:o
utrzymania. „Twardy Tony"
nie ma właściwego poparcia,
nie posiada Gily i inwencji
zmarłego brata. 7..aczął tyć i
myśli o wyoofaniu s.ię z intere.su. Lecz z mroku doków noWQjor,s1kk:h
wylania się JUZ
nowa postać, ruchEwa, ni-eustras:mna i en.eTgiczna. Zaczy
na rządzić, wydaje rozkazy. To
Gino Genove9e, który ur0<lził
się jaki-eś 36 lat temu w okolky. · położonej !".a samym
krańcu wlosk.iego buta, w po.r
cie Tropea w Kalabrii.

Jeżeli parę osób zejdzie się
razem, szybko okazuje się, iż
jedna z nich ma naturę kierowniczą. Można to rozpoznać
po wielu drobnych oznaka~~1,
a zdolność do przewodze.11a
nad innymi ujawnia sii: w ty-

syla-tygodnia.

P()domo: 1. Narlkoza. 5. Koloratura. 7. Mania. 8. Nida.
9. .Mika. 10. Ona. 12. Oka. 13.
Kuras, 14. Kapital.ilti. 16. Kasyno. Pioomvo: 1. Narkomania. 2. Kolonia. 3. rlara. 4.
Tyrada. 6. Tuniika. 9. Mina.
10. Okapi. 11. MaraSkino. 12.

Okazja. 13. Kulisy. 16. Taka.

cześć pam:ięd c2l!owieka, „który =arl otoczony miłością i
szacunkiem". Pnyje:f.dża więc
'IJll'IZVhra.n.a. w gleboiką
7.arobę.
piękna., ,fa,k gvi'i,a.zda fil.mowa
córka Alberba., An..ll>a. P:i.er, żo
na. bogiategio JJll"ZleilllYSioiwca z
IJ:<11.'Yt-0<nu. Z·e w.'lJ)\ail"Jcr;u,tego. rrner
womrng0 „Oadiillla.ea." wysd1adl\ją
br,~.e1a zmarle':iQ: „Twa.T'dy T<11ny", ))11LYWód,r-a gaJngsierów, Jl<lt
nującyClh nad oomm~. GerMd~ otfoja.tny
delegat 'liWia,7Jcu
d>Oilr.erów I Gulcfo, który rządzi

syndylroitem sbocz.ind;o1wców. Ci
mrej gia.ngistetrzY jednoczą w

8'Wd.ch rekach taką siłę, źe
mbLoilroiwać t.a.nlrowce
n.aft.owe w porl.1wh lub oop~

mogą

·wadrnl.ć do zupełnegio zni.'lZW..elllł>t ka..tdy t~Y
statek,

rzalraizuja.c sW<iii!In luillZll.om, aby
go renerowa.H.

Umberto, syn zmarłego Alberta, .pr.zyjeżdrża białym samochodem. Umberto Anastasia
jest
22-letnim, obiecującym
mlod!zieńoem,
który ukończył
jedną z n.ajbardziej ekskluzyw
nych
szikól ameryka:1$kich.
WsZV\9!ko stoi otworem prned
młodym milionerem, który do
tąd jest nie notowany w rejestrach policyjnych. Może stać
się w przyszłości adwokatem
senatorem, czy też pro.feoorem
prawa cywilnego..•
W sali jadalnej, kt6r>ej ścia
ny są pr~zxliobione obrazami
G<zyi i Picassa, wisi ogromny

J

Dziwny wypadek .'lldaI·zył
Wrightowi, kierowcy taksówki w Chioago.
Kiedy
wracal do domu, zatrzymali
go j.acyś dwaj pano·wie. Ledwie \VI.Siedli Wright ;poc=J:
ina plecach ucL<;ik pistoletu i
usłyszał rnzk:a•z - „Dawaj
piieni.ądze"!
Przestraszony
!kierowca oddiał 25 dolarów,
bo tyle ty1ko miał p1-zy sobie
i napastnicy kazali mu jaahać w kieruniku jednego z
· , - Ch'1cago.
P rzedm1esc
p d dz W . ht
o ro e
rig
rzauważył stojący przy chodniku
wóz policyjny, Niewiele się
ll'1lłrnyślaj ąc rąbnął weń i po
chwili już był otoccooai.y przez
poJlcj·antów, którzy m.żądali
prawa jazdy.
Kiedy usłyszeli jalk: się
sprawy mają otoczyli należytą
oipiekĄ
dwóch opryszków, którzy, j1aik się okazało,
obrabowali Jeden z barów,
zwany Sunnyside Tavern.
WrigM zadowolony, i'e wy
szedł cało z opre.sji zwrócił
się do policj.antów, aby mu
za schwytanie bandytów zreperowali na ~osm miasta
się

2. Samochód,
którym
je•
dziesz, zderza się lekko z Ja•
kimś innym wozem. Szofer ob·
cego samochodu krzyczy „Nte
mial
pan
prau;a wymija~
mnie". Co odpowiadasz:
a)
b)

mi.
bok,

I

niewykon.ałne

nicznie

barndyci właśnie tyle mu zra
bowali, a pieniądze poz.ostawały na razie w depozycie policyjnym.
z pomocą przyszła żona,
!Zawiadomiona telefonikznie i
Wright znalazł się na wolności. za lk:Hka dni ma stanąć
przed sądem. Tam zanadnie
wyrok, i grzywnę pokryje
miasto,

aiby

poitem

świata
SLABA PLEC

dwno ma.lą a.nklek;. Ch~d'llilo
o zba wmie,
jak ·wywią.zu,ją
się
merowie z zala.twia.!llia.
spmwun.t;ów, powier.ianych im
przez :Wny i C'l3' wypehtiają.
de>kladnie otrzymane polece0

nia~?

St.a.tysty.ka. jest be7-HtclSJJa.
'.i'yUi;-a

proc.

28

kupuje dokladnle

mężczyzn

w,

o c·o
prgtS!iła. ich :li!ma. 2 proc. kupt:,i·ll mn.i1cj, a 70 proc. ku-

puje znac'Zllie

pirz.elać

F.Jsa Ma.rtinelli -

odpowiedmią sumą
na
swoje
.
·
/ !konto za zn1szczeme
w07;u

jedna.

z cwl:>wych gwia:ro wlcs.kiiego ekranu gra główn;\ rolę
w filmie „Doo.a.tella.„ mło-da. miłość w Rrz:ymie".

policyjnego!

(h)
----------------------------

(K)
kiedyś

'

różne rc<fllz.aje g.;;.lębi. Se:!"J:a. skła
da się z pie zin waa:tuści.:
40,

60 f., l, 2, 3 Ft.
ZnaR3lli wyJooillJaollie
fllOOl~.al;y
dru.k.iie.m plaskwm. wiewba.nv11ym, W mi,e,iscu Jl<l'ZCgląt'u pta-ków urządwLllly był sp:i.cjdny
ur.ząd !J!OCTZ1iaiwy, ktory kasc.wal
p.m.esyłl:.:i p<111Cl'1J~e
- 'l'.sss... Die ;ode mów J;>aiDi.I \ 5teIUPlem., .

~~in

.1. Oto kwadrat. Narysuj Je•
dną z przekątnych i zapanm:taj, od którego rogu zacząłeś.
4 Komu zazdrościsz najbar•
dziej?

a) Wielkiemu aktorowi?
Dyrektorowi wielkich za•

b)

kładów?
c) Członkowi

Akademii?
d) Ministrowi? "5. Co cl się '.JJydaje najbar•

dztej krępujące ł przykre:
a) Być

ub~

nieodpowiednio

ny na wielkiej zabawie?

b) Przemawiać przed dufyro
audytorium?
c) Prosić szefa o podwytkq?

-Oo pana.

6) Co

bf'l
-

w.lęey

malień

twoją

Jest

lekturą:
a) Powieść

CementuJQ

ulubio'lą

psychologiczna?
sensacyjna? -

b) Powieść
c) Romans miłosny?

skie.

7. Jaką cechę charakteru cenisz najbardziej w osobie p!cł
przectwnej?
a) K ok.ieter:la?
b) Umiejętność

Innych?

zrozumienia

rl Piękność?

d)

Wyrozumlalogć?

8. Wpisz swole nazwtsko do
tego pr„stokąta.

Pewien Szwajcar rozmawta
pewnym Francuzem.
- To jednak jest zdumiew!tjące - mówi Francuz. - Wy
tam w Szwajcarii nie macie ani
źadnego portu, ant dostępu d<>
morza„ A macie ministra marynarld?

a

- I co : tego - odpowiado
Szwajcar. - Przecieź wy we
Francji, macie ministra skarbu •••

„ • „

Ubrany w piękne nowe ubrunie Mariusz spaceruje po na1elegantszej ulicy Marsylii.
- Och, Mariuszu! - zaczeptlJ
go jeden z jego przyjaciół. -

Jak wspaniale wyglądasz! Musiałeś chyba zrobić majątek?
- A właśnie. Powodzi mi st.:
doskonale. Zarabiam ile tylko
chcę.
Sprzedaję pszczelarzom
lśniące świętojail.ski.e robaczki
- Pszczela1·zom? Swiętoja1i
·1kte robaczki? Po co tm to?
- Zeby je wpuszczaH do ul!,
tak, aby pszczołom było widniej
i mogły pracować w noc11.

• • „
Czy pan

nte jest przypadkiem panem Dupont?
- Nie, proszę pana. Ale gdu·
bym był panem Dupont, nie byłoby
to przypadldem. Moja
matka jest bardzo przuzwotta
kobieta.

więcej„.

-

w

Cheiall>Ym
życiu

-

RYWALIZACJA
(t) Armator grecki, bogacz
.A:rys·lifrtel es S>0t.lua.~~s Orni..~sds
1><>clarował swej fonie z <1-lmzji
Nowego ·i'..oku cały słynny dom
Jea.n Desscs. Chciał przez to
pokazać, że nie jest gorszy od
innego
greckiego
armatora.
Stavrosa Niarchosa, który na
Doże
Narocłzeni.e
kupił swej
żonie pałac paryski Chanalell-

Ludwika

C-10
D-1
Palicz za odpowiedź
a-10;
b-0
c-10;
d-0 5. Policz za odpowiedź
- a-O; b-10; c-8
6. Policz za odpowiedź
a-O; b-10 ~ c-10
'I. Policz za odpowiedź
a-o b-10
c-3
d-10 8. Jeżeli napisałeś nazwisko
w środku prostokąta - O; jeże
li bardziej na lewo - 101 jeże
li bardziej na prawo - <i.
ł.

Jeżeli
osiągnąle~
ponad 60
punktów, nie masz jeszcze wiei
k.ieao autorytetu. Twoja wola

pragniesz zdobyć kierownicze
stanowisko i mieć wpływ na
swoich bliźnich, musisz staran
nie przy każdej okazji pracować
nad osiągnięciem silnej
woli. Spróbuj prowadzić notatki, czy dziennik, co zmusi
cię
do robienia codziennego

je$zic.-re

llo.nów {.ra.ników,„

I Cza.liOW

A-10
B-5 - -

słaba, abyś mógł ją
narzucać innym i aby mieli ochotę być ci posłuszni. Jeżeli

pnwied~al

sJynny fra.ncusOti !)'Dela Jean
Oooteau móc ?Jafun>d1ow.ać
1Wbie
mój wlasny pll'rlret,
który w 1919 r.
namalował
M-0odlig!fo.ni. Wów~as n.ie mfułem niestety stu franków, jakich on żąodał u len obra-z.
P{)ol"~re~ Jean Cocteau namalowany
prz.ez Mcdigliian.ie~o
-Osiągnął nfo1faww1> na licytacji w L<l·nd.vnie swne 20 wi-

les

ODPOWIEDZI:
1. Policz za odpowied:!
a-O;
b-10·2. Policz za odpowiedź
~ a-O;
b-10; c-10
3. Jeżeli zacząłeś od rogu

jest zbyt

MALY OBRAZEK

pta.ki :równ;i,eż z 7,a.gra;ni1cy. Z tej
-c,k.aizji P•OoC!Lta. węgierska wyd.ruta
cJw.iiezn·:i.śc.iKJ<wą s.eriQ t:m>atCzków,
n.a których p;;::~eclsta;w,i,:)ne są

c

D

nej" - poliicyjnego wo.w.
DOIPitll'o w komendzie biedny Wright odetchnął, gdy

(K) We Francji przeprowa,-

niedalwuo Jl'l'll.egl::;,d gio>lęl:id pooz(&-n•ych,
na który Pi'I.1'\1i:icrzC\Ol1lo

cię

taksówkarza

osru-

ze

slę

to bym

minął.

zdemolowaną takis&w!kę. Jaklież było jednak jego
pienle, ~Y dowiedzLail: -się,
że jest aiteszt~ za zin:!isrz
czenie „w91asnoścl społecz

Okruchy

edbyl

w
lekko wy-

c) Gdybyś zjechał trochę

-

do1a!Tów kauoji, By.lio to tech

Węgrr,i.e{-,b

Milicjant osądzi.. _
Owszem, miałem prawo
zgodnie z przepisa-

postąpiłem

oficer dyżurny wyjaśnił mu,
że jego ares:ztowianie ma cha
rakter „techniicrzny" i może
być zwolniony po złożeniu 25

Na.

ciu codziennym I w pracy bei:
względu na uprawiany zawód.
Niniejszy test, opracowany
przez Francuskie Towarzystwo
Psychotechniczne, pozwoli cl
rozpoznać, czy masz autorytet
wśród ludzi.

a) w środku pomiędzy nimi!.
b) z boku? __

__________
chicaqowsk ieqo

PERYPETIE

ludzi
1. J ~~eli idziesz na spacer I
dwoma bliskimi przyjadólml 1
czy chodzisz:

„anioł-em &tróżem" największ,e- --=------=--~--=-------__;__;

Roz1214wki

ne

znajduje się wspaniała
poodadłość, z której widok roztacza się na wYbrzeże rzeki
Hudlson. Prrepiękny, bialy patac, zibudowany jc~t w najczys1ls.zym stylu hiszpańskim. W
rzeczyw:lstoścl jednak ten palao jest t}"llro fortecą„,
Od strony swsy nie widad
oo prawda drutów kolczastych,
zasieków, wysokich krat, am
pancernyoh murów, których
nie może przebić kula karabiinu maszyn<J1Wego. Z S'lJOSY nie
widać też sfory dzikich psóww'.Jków, które strregą luklsusowej kryjówki. Dozorca, Tony
C-Oppola, o o'.krąi;:łej, dobrodusznej twarzy, był j€Swze
:przed
paroma
miesiącami

portret. Pr7.ed\stawia on mężw sile wieku, który wY
datny podibródek opiera na ręoe, przyozdobionej og>romnym
brylantem. Na pierwsrz.y rzut
oka przypomina Mussoliniego,
choć ma bardziej łagodny wyraz twarzy
niż faszysto<wski
dyktator. Jest to portret Alberta Anastasli, prrewodniczą
cego syndykatu zbrodni, który w ubiegłym roku zabity :wstal prz,ez ludzi, o których policja amerykańska nie będzie
wiedziała zapewne nigtly nic
więoej, jak ioh liczibę: byli we
dwóch.
Przy stole pozostaje jedno
wolne miejsce: tam siedział
dawniej pan domu, Albert
Anastasia. Jeżeli ktoś z oOOcnych zachowuje !Się zbyt (;WOczyznę

PrzeczylaJ. sprawdtl

Poznajemy nasze charakterr

xv,

....

.....

-

.....
"-

przeglądu postępowania. Zmuś
się do uprawiania gimna ·tyki

""'

.....

„

-

I do

natychmiastowego wstawania po przebudzeniu.

......

Jeżeli masz od 25 do 60 pun1c
tów, masz juź pewien autorytet i wywierasz wplyw na swo
je otoczenie. Jeżeli chce~z po

..,,..

~

nosić wielką

....,,.

jeszcze trochę popracować
nad wzmocnieniem
twojej woli.

.„, ...,,,
.......

...

m.ówile.m,

te

~

'--

Zara:z eł

tylko 10 lat.

.-wr•

odpowiedzialność

- musisz

Jeźeli mas-z od O do 24, jesteś urodzonym szefem i niewątpliwie wiesz
o tym. Ty

......
in.a

teJ

.....
wYSPlie ·wytn;ymaany

przewodzisz u siebie w 1omu,
ty decydujesz, jaki film
oglądać

be•lą

twoi przyjaciele. W
pracy albo zajmujesz już odpowiedzialne stanowisko, albo
wkrótce je zdobędziesz.

~~~~~~ Wojewrzkim ~omk:ie T~rvs1vk1
I
NIEDZIELNE

SEJM

ae.•• 1a te gdzie?

KOBIET
W dniu 25 bm. w lokalu
' Prezydium Ra.dy Narodowej
rMm. Lod!Z.i o gcdz. 10
konferencja
się
poczrcie
spraw-1>roawe?h-wy00rcza Ligi Kobiet. Referat o pra.cy
Ligi i zada.nJ.ach n.a najbliż
S'Zt\ przyszlośó wygłosi pn:eZarządu Lódzwodn.icząc.a
kiego LK Janina KaJJnowska. Po dysku.sji odbędą &'ię
zar1,ądu
nowego
wybory
ló<lzkiej orga.niza.ojd koblie,
(K)
eej.

_____ ___
"'

niTa forma wypoazynku oo rok zyskuie robd..a
Wti~ liiozbę zwoleinn.ików. W
letn.i.e roboty i ooie świątecme
lud?z;ie azęśclowo na wła.s.ną rę
kogo

kę.

"'_"'"'

Zarząd Lódzki TPP-R zawiadamia opiekunów SK'.P oraz instruktorów, przygotowujących zespoły do VI Koniltursu Pieśni, Tańca i Recytacj!l

w
sali MDK

jęciem

związku z za
pr~ teatr

Obrazcowa - temrin elimin.aoji dzielnioowycll. ulegl na.stę
pującym zmianom:

3.m.

l'lądy

odbędą się
zespołów dalteln:W:

br.

zachęcać.

częśc:i<J<WO

w

w.iększych

grupaoh orgaJ!l!il2lO<wanych prx.ez
zakłady P!['acy. wyru.s.zają gremia1niie za m!Lasto. Wszy1.'ltkie
laskd 7.l!lAj<liująoe się w najbliż
szym sąsi€diztwie Lodzi. są naturaWe ob1epi<Jll1l9<, aile oprócz
lasów 1UidizJie sz,ukają wody, a o
to w pobliżu naszego miasta „.
nie łatwo.
Zbliża się mów sezon letni
i ;ak oo roku staje problem ula
tVvii-enia ludziiom pracy koczystamda z właśC'ilwie zorganiz.<>wa
nych we2a5Ów lllli.edziełnych. To
terż dobrze się s.talo, że Wojewódzlkii Komitet Tury,s.tykJi wrga.ndiz.ował w t>ej sprawie naradę (Pi['(l\5ZąC na nią przed.;tawic'.ue!i za.rówru> rzr.v>ią;:ru<:&w za.wodowyoh jak WliękslZyoh zakła
dów wacy i PTTK.
• Czym Lódź dysponować bę
d'.llie w tym 1"i!lm w związku z
wcza.sami niedzielnymi? Zal.00.wi-e 50 miejscami w Stanicach
Wodnych, w Nowym l\Iieśd~,
w Sule;o\Vie. Ra.wie MazowriecJciej, Wa.rcie i w uroc;;;ej. choc
ro.rui.ei znanej mi.ejS>C'owośc!L Samic.a.oo mid Rawką - gdzie
są ecomkl carrnpiingowe i ~hro
n;ska. Og!'omny oś!'o<lek wodny pr:rew~d!7'.ia!łly na kilka iys;ęcy osób w Mrooze D<ltlne.i
p·odohno ma ruseyć z budową
dopie·:::-O w .P'!'ZYISIZłvm roku. Na-

opiekunowie SKP
że

wczasów :nri.ed:z;iel.nyoh i

Do

świąteczl!lych me trzeba już

Uwaga:

Radz.ieckiich,

prze..

Chojny od godz. 12-14, Widrew od godz. 14--15, Ruda
oo godz. 15--16, Sród!m:ieśc;e
od godz. 16-18.
4.m. br. oobędzie się pmeglą<l ze.o.polów dzielnicy Bału
ty od g.odz. 12-19.
Pozostałe dzielnice odbędą
eliro.inacj·e w nie 2lffiie:n.ionym
te;:minie tj. 26.II. br.
1Jzielnica Staromiej.o;ilt.a. od
godz. 12-14, Polesie od godz.
lioealne od
szkoły
14-17,
godz. 17-19.
Wszystkie eliminacje odbywać się będą w Młodzierowym
Domu Kultury przy ul, Moniusiki. nr 4a,

leżaloby

wylmrzy<>t.a~

więc

wszystkie możliwości ni•o wym.ag.aiąoe wti.ęks.zyoh inwestycji,
a.by w wtlelu nadających się do
tego celu m~ejscowościach zor-

11arrizować ośrOOld, które mogły
by w tym sezo1111e prz.vjmować

na wypoczynek śv.ią
Czy są takie miejscowośca na terenie .nas.z.ego województwa? Na pew~w są, ohoclaż w toku narady trud.oo bylo
się zorie!!1Lować dokla<l.rnie gdzi.0.
Natocalni.e. można powięk.w.yć
jeszcze choć o ruewii.elką licz~
rruiej.s;c !l.O<'Jegowyc:h w
ilość
wymien;ionych . jri.tż ośrodkach.
<ile należałoby równie.i urzą
dzić podol:me stan;ioe w wielu
~n.nvch miej.;cowościach. Jest
ich wiele. Uroozy D.zialos.z,yn
pod PajęcZi!lem IJAd Wartą, Bobry za Radomskiem, Toofilóv;,
Inowłó<lJZ, Spala, Rawa Mazo.w<iooka, Grotn!Lki.
Przedstaiw1iaiel PTTK p<mad·
to ziw!I'ócił uwagę na rue d.ooeni.ooą dotychczas mieisOCJ1Wość
Smard.zew. gdzie móglby poł~an

teczny.

ośrodek wypoczy.nłi'.owy

wstać

wykorzyo.iywa.ny przez cały rok.
Zimą można bv tu :rorgalrlJitz.o-wać wspamiialy teren narcii.araki.
Wiele zakładów pracy, a
prTJe<le wsizystklim zarządy okrę
gaw·e zwdąz.ków zawodowych
siadają fundu._<W,e n<i te cele.
Chod.zll ID! tvlko o wyszukanie
miej.SC, gdz1e
oopow1edm!ich
mo7...:ia by zorgarnizct„11ać s.chroni."ka i st.arrrice wodne.
A skoro Wojewód.7.Jra Rada
Narodowa - jak nas poinformowano ·-· przy:r:zekla l'IWą pomoc jeśl1i cłi.od0i o lokalizację,
a Woj0wódZki Komitet Tury8tyXi~ znbowdąza! .<:iiQ .i•eszcze raz
zwi.eclo:?Jlć wse.ystki.e miej&<XJl\vośoi. ktcire mogiybv midawać siq
na wozasy J.etnJie - sprawa ta,
jak się nam wydaje - prz.yhrała realne k1::•ztaHy.
Następna konfer<mcia w spra
wie orga n.!z•c.i'i we.za.sów nle34)

„w

f1•ont"

dzri.e.l;nyah wYZJDaczona została
na dzie6 15.III. br. Mają spotkać eię na 1l!iej =ów prZ€d9tawiciele ziv."iąz.ków zawodowych
i zakladów pre.cy, ale już po
m;god.TI'ieniu sum, jakie przie.zna
czają na ćlkcję wypoczynkową

NASZ PRZEGLĄD
F I L M o wy

Jak już informowaliśmy w

poprzed.n:im „Przeglądzie" na
ekrany kn łódzk:ch wejdzie
w marcu szereg nowyeh• ciepoz:>\cji filmowych.
kawych
M. in. CWF zapowiadała „Bo-

ścia<ih

te't'enowyoh. Woje-.Nód7Jlti
Komitet Turystv1tii z.godnie ze
swymi za<lanliami będzie kOO!I'd;vT1owal wszystlcie te 7.a.i:i11e'I."zenia i u<liz:ielal jaik najdalei idą
cej pomocy.

Wydaje
twonrenri.a

się

jednak, że plany
og.romnycn

ja:kLchś

m<i.ią większych
ośrodków
Należałoby raczej nastamnJiejwić się na u.rządJzarniie
t!iZYCh ośroc1k1hv w różnych p'lllll

szans.

nde

ktaoh. Taiklie rrmiejsze &kup.iska
wozasOIWi.ozów gwarantuią Jep- l
512'.e zaopatl"ZP...nlie w napQje i
I!Ji.m;będine wYżvwdeirui.e, a ta.ki.€
mhl.sre spędlooruie dm bez zbytIlli.ego natlolm, który jet zawsze slabą stroną ltl.c:zirzych wYKa.s.

Scena

Nareszcie usprawniono
komunikację na

Pięciokrotnie pisaliśmy na la
mach naszej gazety o oplaka·
nej sytuacji komunikacji autobusowej na linii Stoki - Wi·
dzew. Dzisiaj milo nam d·lnieść, że wreszcie MPK przyza
uznając
znało nam racjQ,
konieczność niezwloczne uspr::i
.Już
komu.nikacji.
tej
wn.ienie
w dwa dni po ostatnim artykule („Dz'ennlk Łódzki" z dn.

Stoki!

11 bm.) przydzielono na Stoki
w rnnnych godzinach dr'l1gi autobus. Trzeba tu nadmieni{~,
7.e sytuacja została rozwiązana
przy nie zwiQkszonym taborze
samochodowym. Z chwilą za.~
nowych wozów,
otrzymania
dwa autobusy będą kursowały
na Stoki w ciągu całego dn':i.
Również i na linii Pl. Dą
brow&kiego - Podgórze usprakomunikawi1i ono czc;ściowo
cję, drogą zmniiejiszenia postojów na krańcówkach, przeL co
zwiększyia

na
~r.~·illl'.e
g. 17.3J. 19.30.

się

kursów.

częstomwość

A. B.

24.2 &ea11se zamknlete

251-44

•

:to

„

Biura·

08
Uwaga! Reoertuar soo292-22
Dziś, 23 bm„ o godz. 12, w
rza<lzono na POClstawie
17. 19. 24.2 Film dok.
359-15 DWOROOWE (Dworzec
sali Muzeum Sztuki (Więckow
K<ili&ki) „Od śniada- I!. 21 •• Niecstt-aStZeni'' komunikatu Okreizowe
n3-33
skiego 36), Halina Maria Dą"
sto Zarzad11 Kin
dozw. od lat 14 g, 17.
nia do kolac.li" .•• Mie;i
555-55
browolska wyglosi drugą czę:>ć
• :f. •
19
sce n.a ni ebl e". .. Prz.v
pt.: „Zofia Nałkowska
odczytu
gody rycerza SzaJa.w.i- .Sll,1 USZ (Nowe Zl~tnol PALMIARNIA (.Park Zró
·z pomieszcze11!ami przezn.Jdliska) <'ZVJma eodz. - portrety nieobiektywne''. Re
~;
..We.so.~ ka.ruzela
ł:v" I!. 8. 9. 10. 11. 12.
cytuje Maria Próchnicka.
czonymi na sklepy w nowy.::h
10--18 24 2 nieczvnna
11. ..żela.zn.a maska
13. 14. 15. 16. 17. 18.
blokach - nie dzieje się naJleg, 13. 15. 17. 19 d>ozw. zoo _. cz;nne g. !ł-16
19. 20. 2L 22
OPERA w ~achu Teapiej I o tym wiedzieliśmy od
....;..._
tru Nm.veE(o (Wieckow GDYNIA (Tuwuna nr 21 od La:t 12. Film dok. f!.
Wystarczy przejść się
dawna.
Nauko
Towarzystwo
Lódzkie
1,
21. 24.2 •. :&laruia, ~a- ~ •
FLlm do]( st 9 1 2.2
skie20 15) 23.2 st. 10.30
we I Polskie Towarzystwo Fi- po nowych osiedlach, abv prze
Proi?ram dla °ziaimlod~ ska" fi(, 17, 19. Film
24.2 g. 19 •• ruiroletto"
konać się, że z reguły okna n;i
zyczne organizują cykl odczydo.le. g, 21
M ·
z~-"
NOWY (Wie<:kow.skiego
1
!ro
" ,,...,,: u a.gi<l'T.nY oe- 81')' I OWY IK'liński
15) 1%. 15 „Kram z n.foparterach (w przyszłości witrytów poświęcony współczesnej
23. ll.
e
dzelek" •.•SniePOWV li- ' l?:t
"
.
- ) Pora_nf'.k I!. H.
•tODOll7.". ..StrfPk sur
.sen.ka.mi". e:. 19 „Ciem
ny wystawowe) są zabite defizyce. Pierwszy odczyt z le„Koo~:i-1\iek lady Ohat- P,iotrkowska; 193. Ar- go cyklu wy,gtooi prof. Stefan
ceymucha" e:. lO, ll. 12
nQ!ici kry.ią 7Jiemle"
skami,
doz>v. od la:t mu Or.ierwone1 53. Z.Et.Ierterley
Dro
2\l.2 nlecz.ynny
25 bm. o godz. 18, w
A jednak nie ma reguły be7.
13 14 15 16 17
go~ żYCia."' d~w 'ód lat 18 e:. 16. 18. 2-0, 24.2 &ika 63. Plac Wolności 2. Karasek,
JARACZA (Jaracza 27)
sali Lódzkiego Domu Kultury
wyjątku.„ Sklepy też na c-0ś się
„K<(>llqr,nek Ja.dy Chat- Nmvotld 91. Rzgowska
16 11. 18 '10 24 '2 Film
Jl. 15.30 •• Złot-a. wieprzydały. Dowodzi tego m. in.
(Traugutta 18). Wstęp 1 zł.
t.erley u;. 16 .18. 20 51. Gdańska 23
Pr<r
ża" (doz.w. od lat 18). dok.· 1%.' g i 2i
blok pr.zy ul. Przybyszewskie24. Il.
E(ram dla naimlod- SWIT (Ba!uckJ Rvnek)
.E(. 19 „EmJlia Gali>tt.i"
48, gdzie - jak pisze nasz
go
.. Zł<ł<:iliwy .f~':, it. 10. Obr. StaJjnlti'adu 15.
szych: •.Snieg<iw:v list-O
24.2 g, 19 ..Pr-.i:ygoda
czytelnik J. S . - jeden ze skle11. 12.•. EroW.'.t dozw. Pabi.anic:ka 218. Jaracza
..l\fagiiw.1w nen<1.siz".
florencka"
pów zajęty został na.-„ biuro
d:l:elek". „Stefek Bur- od lat l..2 1%. 16; 18. 20,; 32. Główna 50 Kooerni(Obr.
POWSZECHNY
komórki projektowo-kosztoryI
Film <t~k. 11:. 22. 24 •.-. ka 26, PiotTikows.ka 67.
"
c<tymucha" f!. 16. 17,
Stalingradu 21), st. 11
sowej przy Prezydium DRN'
„Eroica do~. od .lat Plac Kośdelnv 8
•. DrQg;i ż:rcla." ft., 10.
.. Michalek w opaJach"
18
AS Al. Kościusald 48
· "· l6. l8. 20. Film
Chojny, rn1tomiast pomieszcze12. 14. 18. 20
g. 15.30 „Huza~". i::.
22
nie w tymże samym bloku
ll'elni stale dyżury nocne
.
.
19 „OdwiecrMJy '"·edro- l\H,ODA GWARDIA CZie , dok. ,I!.• .
przeznaczone na rejonową btDYŻURY SZPITALI
!ona 21 ~1.lm dok. g, 9 'IATR~ (S1enkiewi.cza40l
wiec". 24.2 nioc..zynny
- zajęla administrabliotekę
22.
11.
~·
dok:
F1~m
..Ozterd7Jiesty
.
i 22
Mł,Ollf:GO WlI>Z.A. (Mo
Szoital
Położnictwo:
dozw.
„l'rze!"y!mcy
piei·wszy" d·ozw. od lat
niuszki 4a) g. 13 i 20
a
cja domów mieszkalnych,
od l~, 16 2. 12. 14. 16. Kliniczny im. Curie-Sklo
Teatr Obra.zoO'wa. 2•1.2
więc znów biuro .
12, 14 „Si>-0·l
16 g. IO,
<lozw .od lat 18 18. =O. 24.2 F;Jm do~. dowskie-i. ul. Curie-Skło
kani.a"
ft. 20
Teraz nie będzie tak łatwo
Dowiadujemy się, że zostały
g. .,to. 22: .•Przemytm- dowsltiei 15 - Choinv i
.
.
Jl,
••'lto:ATR 7.15" ITraul?Ul
18 20
16 (Pabwnicka
przy- wysiedlić z tych pomieszczeń
załatwione na rok 1958
H.
d:r
im.
Szpital
Ruda.
20
18.
16.
g,
cy
ta ll g, 16 i 19.15 .. Li- ~ l!Z/\
1731
nowych lokatorów. Nic dziwdzialy autobusów osobowych
42
Wli?l.A (TuWi.IIl.'I 9 nr 22ll
i d'!JLk.i
..
nego, kto zwleka, len traci. Zadla dyrekcji PKS, okręgu lódz
0
Sródinieście.
miejska.
·
i
g,
d<?.k.
Filn:
l>Oł
.Ti<lcha-nek
•
11;,
"·
„Chcia
15.:>0
I!..
ska 2431
nim bowiem urządzi się skleprzyPrzysłane plany
nzi~wcz~ta z Immen Szpit.al im. dr H. Jorda- kiego.
łab1· dusza rlo ra.in". n<HlY de-zw. od lat f~
i bibliotekę, upłynie sporo
py
działu są już ostateczne. Do
ho fu doz w. od lat 7. na ul PrzvrodnicUl 7_9
f!. 16. Hl. 20. Film do,,.
„ Bal w Sa_1
fi!..
(Kr) I
czasu.
końca 1958 roku łódzki PKS o19 5 21.2 si. 19.15
g'., lOF.\,2. dl4.kl6. 189. ~~ _: ·Batutv ~ S.zpi.tal im.
g, 2?. 24.~, .. K<ich.anek
voy'u".
miejscowych
45--50
trzyma
2„.2 ł•m o . fi!., • "'~ M dui·owi.·cz·~ ul K-'-';;!. 16. 18.
o potn<1·cy
d
d
. , b
C
Pol~. „Skód" z importu oraz 20 „Sa„l\'lalwa" diozw. od lal ;J-enied-..'l.
o 20. Fi1m dok. e:. 22
usza
y
raR~:a..a·
nów".
~g· fi!., Hl. 12. 14. 16. 18. 23 II
,.PINOKIO" (Kop('-rn.ika PIONIER (Franc:i.~zll:a.ń•• • •
.~ka 31) „Sa1•eJl'·O·WY J.ip·
. 17
Dostawy autokarów o_dbywać
Ch1rurg>Ia.: S'ZPital im.
st<MJ.-0sz" g, 10.30. 11.30 WOLNOśC (.Przybyszew
•• Ul<l16) g. 12 1
się będą w przeciągu II, III i
ski-ego 16) Film dok. dr Sterhnir.a. ul. Sterlin12 30 Fntl'Q nurk&We"
kio". 24.2 g, 17
IV kwartału. Tak poważny za.
.
g. g i 22. ..Paroietnil( 2a 1-3.
cJ.ozw."'od lat 16 e:. l4.
„A" 1,FKJN'" rwótczańInterna:. S2JP'Jfal im.
mjr Th<lolnpsona" dozw.
Film d.ok.
ska 5) Il. 11 „O kras:nostrzyk taboru wybitnie popra·
16 . 18. 20. „Futm
Sterul.
Rydygiera.
dr
14.
12.
10.
od lat 14 li!..
nurlnd.~h i s~erotce _i\la e:. 22. 24.2
wi sytuację na wielu liniC1ch
16. 18. 20. 24.2 „Driew Un,t.a 13.
kowe" e:. 16. 18. 20.
1";1'.Sll • u;._ 1~;;"0 .• Lekarz
autobusowych PKS w naszyui
Od czasu gdy zmuszony JeLarynl:'(>lollliia: SzPi-tal
czela z Jmmenb<1tf11"
Film dok. g, 22
ml~-O w-0ll (~la doro
(s)
województwie.
stem codziennie się goUć - nie
2. 10. 12. 14. 16. 18„ 20 im. N. Barlickiego, ul.
shch). 24.2 rueczvnnY POLONIA (Piotrkowska
z kupowaniem
mogę nadążyć
TEAT~ 67) Film dok. e:. 9.30 i . dozw. od J:at 7. Film Kopciń.siki-e-go 2.2
STU~ENCKI
nowych żyletek. Po czterokrotOkuliswka.: Wol.skowY
dok. 2. 9 1 22
12.15 .• 08/15" (•• Ka.1>ituSAl'YR. . „i:_STRAG
nym, a w najlepszym razie pią
!ac.Ja") III seria doz~. W't,O~(NIAR_Z (Pr6'-Jrni- Szpital Kliniczny.
. (~r·h.~xln1a .~„ I!. 20
austriacci.okrotnym użyciu
ka 161 Film d::>k. 17· romskie20 113.
od lat 18. e:. 10.15. !.>.
•• ra..1 na. 7ll
kiego „Pena", z żalem roz~
2'4.30 „08/15" . („Front· l
15. 17. 19. Występv arTEATR ZIF.Ml LODZ24 n
slaję się z tą żyletką. N:i.
.
·. • .
Il seria dozw. od ]:at
tystów oraz film •• Na
KIEJ (sala BudowlaChirurgia: S:ap1tal un.
daje się ona już jedynie dl!
13 g, 14. 16.10, 18.20.
plaży" g, 21
nych. Piotrkow~k1 232)
24 lutego br. o godz. 17 w
e:. 19.30 •• IgraS'1.ki tra- POKOJ (Kazimierz:. 6) 20.30. 24.2 Film dok. I!. dr. P•·rou;owa. ul. Wóltemperowania ołówków.
Stu<li111m Wiedzy o Z..S<RR (ul.
22.30 „08/15" („F:roinot';l czań&1ra 195.
Film dok. g, 11. 21.30
fu i mHości'' (gościnToteż któż zdoła wyrazić mq
na
się
odlbęda.
28)
Narutowicza
im.
Szoital
Interna:
16.10.
14.
12,
g.
.SC!:ia
II
I!.
pJ:~t.ce"
kaw...cc
„o
ne wyBtepv Państwogdy przed kilkoma
radość,
N. Barlickie·l!O. ul. Koo18.2-0. 20.30
stępująoo wykłady:
12. ..P<J<d ebmur„.mi"
we,go Teatru z Gmedniami w jednej z drogerii u1„vVojQ1a ro.syj.sk.o-japoi'l.ska i
dozw. od lat 14 I!. 13.30 ZACHĘTA czmer.ska 26) cińsk:iego 22. III Klin.
zna)
rzalem na wystawie aparat o
La.ryngologia• SzPital
Film dok. i::. 22 .,!\Hamgr
15.30. 17.30. 19.30. 24.2
--4
I rewolucja rooyjSka" nazwie - ostrza!Jw do żyletek,
U'1
sto ni~•.1.ia.nmione" - ;m N ·Barlioldego
„Daleki Nie wahałem się ani przez chwi
Film dok. i::•• 21.30.
l,1 JJt..
Walery Jan(JIW'ski i
·
·
dozw. od lat .7 e:. Hl. Koocii\.skiee;o 22
g,
•. Pod chmu1·~nn"
wschód ZSRR" - mgr WieWstąpiłem do drogerii i
lę.
·
·
.
Wiernv 1m;ż"
12 14
15.30. 17.30. lv.30
MUZEUM ARv"'HEOLOslaw Pias!row.slld,
nabyłem to cudo krajowej (StoOkuh$tyka: Sz;p1ta]. 1m.
cJ.,;zw ·od lat l6 " 16
A (l<ilifrkiMO 178)
GICZNE 1 ETNOGRA 1 1MAJ
cli' Jorwche.ra. Miliono"'
Wstęp wolny .
•
, •
leczne Zaklady Wyrobów Bawa 14
lB. 20.
stareg-0
•.'Ia..1~nmrc?,
FICZNE (Plac Wo\n()kelitowych P1·zemysłu Tereno·
za.mku" g, 11. 12.• ,Lu- L1,l.::'.J\•OSC (Józefów 43)
cr.vnne e:.
ści nr 14l
wego) prod1tkcji. Nawet nieDYŻURY PORADNI
•. 'l'l'"Zt".i 111u....-,,,kietermvic'
naty!;:" dozw. od lat 14
11-18. 24.2 nieczvnne
!lrogo zaplacilem (coś około 13
r:. 13.3G. 15.30. 17.3{). d<}Z\V .od lat 12 ri:. 15.
\WZElJM S:l.TUKl (Wle
II.
23.
nieczvnne
24.2
W.
17,
<!.
<li<>k.
Film
·19.~0.
zl). Wreszcie sko·ńczą się mo·
c:kowsk'"e" łfil czvnne
sic~
„l\'11.ałcm
2•1.2
2.1..3()
kl<Ypoty z żyletkami. Inje
•
•
W godzinach od l4 d<i
PiWlJl ./HtNE IOe:rod.oe;. 10-16. 24.2 nieczvn
dern c6r-i:k" clozw. o.a
strnl,cja, którą znalazlem w p11
wa 131 Film dh'l dzieci 18 czynne sa naster>n.ia- W tęee,f•••
ne.
lat 18 ;r. 15.30. 17.30.
delku z aparalem, zapewnial<J
g, 12 i 13 „Pł·zyg·<1iL'l ce n<>radnie lekarskie:
19.30. Film dok. e:.
Lód~kie ZOO zanotowało norycerza Szala,w.Uy" i Piotrkowska 102 - dla
m. in. że „ostrzalka do żyle~e'k.
„Jagody"
21.30
samicy
pr-0·:zram skl.1<1. 34.2 dzielnicy Sró<lmieście do [wy 1mko~ Z
. przeksztalca ostrze, znacznie
się
urod.z!la
·
„Sułtana"
ojca
i
dzieci
oraz
d~iecl
i
rośli
M-0~te
~rabielt"O
„s~:~'
BAJ,TYK (Narutowicza RO.i'\·JA (Rz;;~owc~ka 84)
je wzmacniając i przez to jeąo
Chusto g, 16. 18. _{J z. Polesia I Widzewa. para mlodych antylop Nilgaru •. zt~ta a.nfy~<11>a" f!; l ą,
20) .• Akcja l}tof. Han
trwało.5ć użyteczna dosięga ro.
. .
Piotrkowska 67 dla do..,.
,
11.30. ..DwH? 1:--oidtl',t-nY P1;ZFX>WIOSNIE
nibala" dozw. od lat
(,,.e,: ro..<.lvch z Polesia. La· okazy rz~dko ~zm;iazaJące s1ę ;m". Rok - to chyba przesada,
doz.w. od la·t 16 ri:. B.
14. g, 9.30. 11.30. 13.3{1.
omsk1~~0 76) „08/15 giewnicka 36 _ dorośli w ruewol!. Będzie Je mozna o- I ale daj Boże móc si.ę golić je16. 18. 2-0. 24.2 „Igrasz
17 <>,o Wyste"Y
-=
1;:i,.,.,,
(.. Fr<'nl„l Il :;ena fi.. i dzieci z Bałut .. Piotr- .glądać na wybiegu dopiero w I r!ną żyletką choć miesiąc. Przy
Jti z d!ia.błem" doz:w.
"
· '
•
"
arty.stów oraz film ,.O 00 lat 16. 11:. 16 . lS. :w
gdyż w tej chwili i dalszym studiol!'aniu instrnkc;J
16. 1ą. ~O. 24.H ••~aJli- kowska 269 - dorośli i 1kwietn:iu
Cangia.ciro" g. 20. 24.2
'
.
'
LeczniR d
tula.e.J~" - lII &enil g, d · ·
razem ze swą matką przebywa- : dowiedziałem $ię, ie nawet
.
u Y.
15.30. 17.30. HJ.30 dozw. zieci z
„Llll:v" diozw. od lat 16 STUOI!O fBY\Stt".zyeka 7-9)
cza 6 - doro_śll i dzieci ją w z.im.Owych pomies:zrze-. „nowa żyletkę należy przed. 11Film d'Ok. e:. 10.30. 21 -<Xi l t 18
g. 9.3-0. 11'.30. 1.3.30.
0
kilkoma ruchami pr;:;;~
„Sen o lllll•balwka.ch" g,
WY\SltePY
15.30. 17.30.
- \ życiem
niacllw
KLUB
ostrZ'l/Ć, dla wugląazenia ostrz!I,
12•.• Lud!Zie i ka.J>ra,lc"
art'll9tów oraz film „o
W)
\
Staromi.ei~kieJ,
ze
cl
(Tuwima
0FlQJJ;ł\!$Ji".l
dlozw. od lat 18 «. Ui.
Ca.ngaciro" g, 20

-

w.„ sklepac~

•

uYZUfY ap I ea

„

50 SKOD"
20 „SANOW"
otrzyma w b.r.
łódzki PKS

o~~~;,;-.~ ~ gipf~i~~O\V-

1 Ka.~rla

~~~~· ul-w1d;!~€~~~

lt•ll<tcl~"

(prod. aso:nogą Co;lte.s.&ę"
me:ykańsk:iej). film franouski
polski
Ripoi.s",
„Mons:eur
„Ewa chce spać" oraz prod.
Rouge",
.,1\toulin
angielskiej
Obacnie pragniemy zap<>:zmać

i 7;0rientow.an~u się w moż.liwo

ciec-z.ek.

poi

WAŻNE ·T.f;LEFONY
253-33
Pogot. Milfoy.ine

Pogo!. Ratunkowe
Straż Pzy.la.rna
Kom. Mie.iska MO
Mie,fski Ośr. InfoT.
Pryw. Pomoc Lek.

•

..

5· -

z

z

ft!mu „Gervaue''

czytelr.ików z dalszymi fi!rMp:-zew:.dzianymi na najmi
bli~y miesiąe.

Po an.gieW.lotim „Raju kapitana" ujrzymy z kolei wl~
Posia-d.a.-::z;
historię b'.g.am;sty.
dwó:ll żc:n uroczy Be:ppe (Marfo A."1,&olaW) 1>rowa<lzi oogs1e życ;e między północą a południem Wloch. scenarzysta i
reżyser Renalo CastelJ3.nl diokona.l w „Lekkoduchu" zręcz
prresl.aniająo
nego wyczynu,
un.llejętnie

drama·t

pogodną

kome<lią.

„Dzień gn.lewu" (prod. 1947
r .) ~tanowi pierw&i.y kontakt
arty&ty duńs~ie;go,
sły:nneigo
klasyka kinematogra'fii - Car
la Dreyera z polskim widzem.
i<> dramat
„Dzień gniewu",
pełen kan:fliktów uczuciowych
W purytańskle
i moralnych.
tśrodowWko, o wyolbrzymionej
nieludzko
ohsa.<.ji religijnej,
okrutne wobeo każdej samo.
dzielnej i swobodnej mysli,
wdziera się z.mysl:owa milo.ić.
Anna, córka spalonej „czarow.
1xnHubiona zcstia.la o
nicy"
pa.~wi,
wiele star.szemu
czlo•Jll'iekowi o rygory&tyCZ4'lych
Jaki.
moralnych.
poglądacli.

dramat przeiywa w związku
z tym Anna dowiecie się z
Iilmu, " który jut dz.iełem za.sługującym na uwagę.
Rok temu jeden z ()Z.Oloreży.gerów francu~ch
wych
Rene Clement poku&il się o
Zoli
poWieści
sfilmowanie
Rolę bohatetiki
„w matni".
pmvieśct ni"91JCZę61iwej dziewczyny Gervaise odtwarza zna„Ostatni
n.a. u na.g z filmu
rnoot" śWietna aktorka Maria
„Gervai.se" to film,
Scl!elL
który warto obejrzeć.
Poza wYmi?.!lionymi filmami ujrzymy pooad to film opt.
NRF
w
priaoowany
oraz
zabroniony"
„Smiech
również prod. NRF „Skandal
w Banderath". W marcu zobaczymy także dwa filmy kolorowe „D()(!l Kichot"
prod. radziecklej i „Na plaży''.

...... prod.

włoski.ej,

ukosa

PRZESTRZEGAM przed nabyciem
do

ze-

WStudium Wiedzy
o ZSRR
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GARN~ZONOWY

iJ}ZIENNIK ŁODZł):I

nr.

46 ią&.P,l).

;Je~ l<3.n:...Z~~fjf1~;]

ostrzałki

iylełek

co przy masowej produkcji ży
letele jest nieosiągalne". W
rozdziale: sposób użycia ostrzaZ
ki - po dokładnym opisie tego
i::paratu - mówi się o tym, ze
zyletkę należy nasadzić

środ

kowym otworem na specjahiy
czop i dopiero wtedy mo:tna jq
naostrzyć.

Postąpiłem zgodnie z instruk
I gorzko tego pożalowa•
łem. W ciągu kilku minut wyszczerbiłem ostrza dwóch st11rych i jednej nowej żuletld.
Bo co się okazuje? Czop o któ
rym mowa jest w instrukcji, to
nic inneoo, jale wadliwie u•
rządzony stożek, na który naTclada się żyletlei. Wadliwie,
ponieważ ż11letlca de nte trzy•
ma czopk11 i tpada na 1camie1'
ostr::qcy, tępiąc się i łamiąc.
Z teoo krótlci wniosek: le'"
p·iej już· ostrzyć żyletki star4
tradycyjną metodą, to je3t nii
szklance, aniżeli lekkomyślnie
zaufać uniwersalnym aparatom
do ich o~trzen!a. A swoia. ctro
cją.

gą,

Stołeczne

Zakład·y

Wyro-

bów Ba1celitowych Przemyslt1
urnntti!
winny
Terenowego
lira.k w swoim aparacie, który
przecież - jak mówt etykietti
- .,Made in Poland", tdzie nt11
tylko na rynek krajowy, ale
Słowem
równi:iż zagraniczny.
- konwromitacja na ek.~port.

H.nJll

mPRACOWNICY POSZUKIWANI Ili

KOTŁY CENTRALNEGil OGRZEWANIA

~~~20 ·~~~~
~!~ ra<l~lu;:l
sprzedam. .registry oraz akoNkon

I

zma.rła

I

W dniu 21 lutego 1958 roku
nagle pneżywszy lat 62, nasza kocha... We1'tmeist2'r" 80 basów
4 re_giis:try sprz,e<liam. Ul.
na żona i matka
2
m~
Narutowicza 36 m. 20.
Inż, lUEC~ANIKA, maszynistów pa-rowozu,
S. t P.
pcmrze.:zn.a oficyn.a ~III
t~rowych, slusarzy, robotników nie wy'kwa-li.>269
piętro
f1kowanych, st-rażni:ków do straży prziemysł-0PIANINA - foritepiany
stroi - rei:;eruje - odśc.ie od Biegańskiego)
WeJ oraz strażaków do straży przedwpoża.ro
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
MOTOcriu,-":JY.[~72"·-= nawia - p~;mzi _oraz
·wej przyjmi.e Elektrociepłownia Łódź II w
nastąp.I z domu :iafoby p.rzy ul. ZachoWiadomość ocenia wartosc. . p1a;n1!1sp~,z,ed.am.
budowie - Inwestor. Zgłoszenia przyjmuje
Lódź. KonstJantyi!lowska firma CZ31kow<'b Łódź.
dniej 23 blok 4()2 w poniedz:ll!ek dnia
dz,!ał kadr -: Inwestor, przy ul. Wróbl.ew3532 Piotrkol.\·ska. 86-3
;nr 29a
24 lutego o godzinie 13 na. cment.:i.rz
sk2ego nr 26 w godzinach od B do 14. 1104-K
SZAFĘ 3-drzwiową z to
katoliclQ na Dołach - o czym zawhaletką. stól. tapczan. ra
l~ŻYNIE~A lub technika łąozności :na s•tancdam.i.zją pogrążeni w głęi>okim smutku
dio i komplet mebli ku
Gdańsk,
w1sko pro.1ektanta lub asystenta zatrudni od
chennycl! iSPrzedam. Pl.
MĄŻ, SYNOWIE, SYNOWE
Dąbrowskiego 4 m. 19
Zólra.z Łćdzkie Biuro Projektów Budownictwa
prodiu.kuje wszelkiego rodzaju
Ponad.to
WNUCZKI.
Dr SIE.i'\JKO sip-2cialista
1096-K
Kolejowego, u!. KiUńskiego 62.
osobowy
SAMOCHÓD
boliery, hydrofory, su.sza·r nie i·tp. wyroby
skórne, weneryczne. wlo
M
JM*H
WW:A
„BMW" tyip 326 sprze- sów .w go:iz. 16-18. Ki1162-K
metalowe.
KIEROWNIKA budowy na roboty wodnodam. Łódź. ul. Bi-elań l111skiego t32
2722 g
•@Wł#
Bka 8 (koniec linii 6 No
*"
kanal i~acyjne, szklarz~ i robotników nie wY3329 G nr Jadwiga ANFOROwotki)
Za spokój duszy
kwallf1kowanych przyJmie od zaraz Łódzkie
s.kórne. wenerycz
WICZ
MASZYNĘ dziewiar.ska ne, kobieoe. 15.30-19.
Zjednoczenie Budownictwa Pr:remys!u DroS. t P.
8XOO. sta•n dobry sprze ul. Próchnika 8 235R g
bnego w .Łctlzi. Zgłoszenia przymuje dziaJ
dam. Łódź. Ruda. żwa
kadr Ł. Z.i. B. P. Dr. w Łodzi, ul. SłowL'.lń
3357 g RENTGEN prześwietla
wa 14
nie klatki Pi€l."siowei.
slra nr 5-7.
biis-ów. żołndka
AKORD•EON
dl." Baran. Piotrzmadej 6 luteg!l 1958 r. w Sio Paulo
Łódzkie Zakłady Metalowe Prremyslu
8 regietrów spr:zedam kov.'Ska 103. 12. oodzien-·
wyśrednim
lub
wyższym
EKONOMISTĘ z
Łódź ul. Narutow'.cza 29 nie
się msza święta w ko:§cie!e
odbędzie
Terenowego
2932 g
ksz!akeniem i praktyką zawodową w prze3358 G
m. 4
św. l{rzyia przy ul. Sie:i.kie\vicz:i w daiu
w Łodzi, ul. Strzelczyka 26-28
&pecialista
NITECKI
r
n
'
mysle metalowym na stanowisko kierownika
MOTOCYKL . „DK\V" skórne. weneryczne. mo
26 lutego 1958 mku o godzinie 9 o czym
NZ 250 oom sprzed13m. czoplciowe 16-18. NaOGŁASZAJĄ
działu organizacji zatrudnieni•a pracy i płac
zawiadamia
g
3370
70
Zgie1"1>ka
PRZETARG NIEOGRANICZONY
zatrudni Fabryka Kotłów i Radiatorów w Ło
291 S?
wrot 32
MĄŻ.
- 49 DZWOŃ PlĘC RAZY
dzi, ul. Warnc11czyka 18. Zgłosz.enia przyjmuje na S!Przedaż samochodu osobowego marki MOTOCYKL---:JŻ"
(mało używany) spr"ZJeWiiiGtGDWWWWii
* f i W 1KWi·*MSWi*'
1095-K „Hillmann" typ Minx, cena wywoławcza dam ul. · PrzYbYIS:zewskle PIĘO (tel. 555-551 Pn>dział kadr w godz. od B do 15
wa tna Pomoc Lekarzy
WA"W·NH 4 ·')itWWiW
3190 g orzyśle Ci n.atvchmtast
go Hl-8-1
l\IACAZYNIERA wy.rabów hutnicz.}"Ch zat.ru- 27 .OOO zl o t ych .
SAMOĆHOD o.sobowv c.a.oowiedniee:o
speciaUdn.1ą natychmiast Łódzkie Zakłady RemontoDo przeta~·gu s-t.awać mogą o.so1by fizyiczne, w dobrym stanie c•ztero ste. Czynna cala dobe
cierpieniach oi
Po
Zgłoszenia przyjmuje dział sipółd.z'ielnie, organizacje &połeczne oraz przed- drzwi<YWY sprnediam Rowo-MonW:.żowe.
patn:ony św. sakramentami, zmarł dn•
czvnrifi:5:Jruc
Plll:C
.
3532 G
kic.ińska 10
.
zatrudnienia i płac, Łódź, ul. Wólczańska 49, siębiorstwa nieuspołecznione.
20 lutego 1958 roku, przeżywszy lat 67
ne cała dobe. Tel. 333-33
1167-K
pok. 25
Przetarg odbędzie się w dniu 10 ma·rca 1958 MASZYNĘ damska e:a- Wizyty domow~ lek:irzv
S. ·t P.
rok11.1 o godz. 10 w Zakładzie Budowy i Na- bin-etowa be!J.enkowa - :roecialistów
e.
2595
qperatorów
WYKWALIFIKOWANYCH
2
r-a·wy Wag w Łodzi, ul. Rembi-elii1skieigo 17. e prz,edam. Leczycka 8 Dr REICIIF..R soecialiP
3192 G
m. 4
dźwigowych - uposażenie u.s-t.alone 6 Ziłotych
osob-O·wy sta - wenerv=-e. skór
W wypadku, gdyby .przetarg w ':vyżej wy- ·SA.l\'IOCtIÓD
za gcd::·:,e plus premia, 4 nie wykwalifilrnne. Płciowe (zaburzenia)
Pogrzeb oii.będzie się w niedzielę dnia.
wanych robotników do magazynu za-trudni mienionym terminie nie cfaił wyników, cdibę- marki „Plimuth~' sprz~ 8-9. 16-19. PiotrkowŁódź, M. Buczka 14 ska 14
dam.
23
23 lutego br. o godz. 15~'l0 z karlicy
dniu
w
terminie
drugim
w
on
się
dzie
1794 g
n.atychmiast Łódzkie Biuro Sprzedaży Wyrorc1ku, ewentualnie w trzecim w 'l'ELEwIZOR „Start Recmenta:rza na Dołach, o czym xąwiada
b?w Hutniczych i Metalowych w Łodzi, ul. mai.rea 1958
dniu 4 kwietnia 1958 roam również o godzi- kord" antena dal-ekosie~
miają pDgrążeni w głębokim smutku
1'1otrk!lwska nr 102. Oferty z życiorysem pro- nie 10 w Zakładzie Budo.wy i Naip rawy Wag na, motorower „Simeon
SIOSTRA, BRAT i RODZIN A.
1173-K
o;pony d'O motocykla „K
simy skł.adać do se:kcjl personalnej.
125" SIPrzeclam. Mkkiew Łodzi, ul. R1embieliń.skiego 17.
· - łftW@#i wwmp
WYSOKO kwalifi:kO'wianych lderowców i monpod:wó
dru,gie
rn.
wicza
tryw
zostanie
plI'ze.prCJ1Wadziony
Prz·etarg
POKOJU umeblowaneteró-v samcchodowych przyjmie Ekspozytura bie postanowień zarządzeni.a inini&tra ik!Omu- ~ze na. prawo m. 13
go - niekoniecznie z
Tnwarowo-Snedycy:!na PKS w Łodzi, ul. Gi- nikacji z dnia 8 maja 1957 roiku - Moni.tor SMIOOHóD
ooobowy o<lid·zielnym weiści€m PODZIĘKOW ANIE
,..„
być użvwalność ku
balsk.ie~·o 2-4 róg Inflanckiej, Zgłoszen;a do Pol.s.ki nr 56 poz. 553.
„J<'>c.Ji1d!'' sp·rZle-clam. Oglą mOŻe
Wszystldm, kt-Orzy okazali nam wieclmi po.s1zulrnie n.a kil1132-K
dzialu kadr.
Wadium w wysokości 10 proc. sumy wy\'ll'o- dać :Pródmtka 3 od go- ka miesięcy, Z,gl-0.srenia
le serca i oddali osta,inią posługę
337 3 g telefoniczn-e nr 3-09-62 w
ławczej należy wp1ac:ć do N.B.P. I Oddzi,al dziny 11- 13
MALARZA szyldowego (liternika) oraz mechaS. t P.
os.obowy
SAMOCHOD
1176 k
.Ol-d.:>mobil" m>rzedam godz, 1(}-16
nika samochodowego zatrudni od zaraz Mie.f- Mieis1ki, konto 905-6-137 do dnia 5 ma.rea br.
Oferty wraz z pcij;:witowani-em na wrpłaco- pilnie tanio. Łódź. Ar- CIIORZOW - drwa duskie Prnerlsiębiorstwo Robót Drogowych w
że ook.::>ie. kuchn!a. ła
Łodzi, ul. Piotrlrnwska 17. Zgłoszeni.a p.rzyj- ne wadium oraz pisemne wyrażenie zgody n.a mii Ludowej 21 m. 24
zmarłemu dnfa 17 lutego 1958 r. tą droŁódz- MASZYNE--.-.Cyk-ca.k" zienka zami-enie n.a miew
składać
naleźy
pr·zetargu
wanmki
15.
do
7
od
gode.inach
rnu.ie dział kadr w
szkanie w Łodzi. Wiado
gą składamy płynące z głębi .serca pokich Zakładach. Metalowych Przemysiłu Te- gabim~towa nową &PrZie- mość: Stefan Ba~anow
dziękowanie. Równocześnie k{lmunikuMUR.ARZY, cieśli i robotników nie wykwali- renowego, łMź, ul. Strzelczyka 26-28 do dnia dam. _Próclmiika_5l_m_,_4 ski. Chorzów. Sien;lde3195
MASZYNĘ do sz~ia li!a wlcza 16
jemy, że msz;:, żałobna odbędzie się
f'.kcw<>nych zatrudni natychmia.s.t Miejskie 5 marc:a br. vvłąc·znie.
9prze
„SiT112er"
binetowa
Przeds·iebJ<1rstwo Remontowo-Bttd()w!a.ne nr
dnia 2\t lutegn br. o· godz. 9.30 w kościeSamoc1h6d aigJąd-ać można w Zakładzie Bu- dam. Zerrnnski-e•go 7 m. SAMoWY-na stan.owi..:
6, ul. Towarowa 77-79. Zgłoszenia przyjmuje doWy i N<i1prawy Wag w Łodzi, ul. Rembie- 4a M.;mc:zyk. we.iście z IS.ku J)Oszu.k~ Pokoiu
le św. Kn.yża pr·zy ul. SienkiewiC2.a, na
sublokatori;;ikiego z niesię w pokoju nr 32. Dla zamiejscowych hotel lińsk'.ego 17 w godz. od 10 do 12.
przyjaciół i zna.jozapraszają
którą
3310_G krępuj acym
1161-K bramy
wejściem.
1089-K
z.apewnionv.
TAPCZANY. kanapy, a- Oferty p.isemne „~334"
mych w smutku p1>grążeni
- - - - - merykan!ki wleca nara Biuro 0J?lOiSZie!1 PiotrZONA, SYN i BRACIA.
ty i za gotówJ;:e zakład kowska 96
3534
d*?
tapioarski ul. Cu:rie-Skl:o INŻYNIER
POISZukUie
~owskiej 8 (Podleśna)
oolwiu sublokatonskieim.
TOKARU:E w kłach 2''2 niekrepujące.e.o z maili
W dniu 20 lutego 1958 r. po długich i
m .sprzedam Łódź. No- wością lwrzystania z wy
Oferty Pisemne
c:ężkich cierpieniach, przeżywszy lat 31
342,5_ G: gód.
MO-TOIW'WER „Simison" wa__ 12
.. !>514" Biuro Ogł<Jsz.eń.
używany. stan dQskonazmarła
(.szpularke) Piotrkowska 96._ _ __
ly .sprzedam. Wólczań 4CEWIARKE
;vrzec:iona sprzedam. pOKOJ z kuchnią, I Pie
S. t P.
ska 234a m. 9
Spacerowa 3 tro w śródmieściu. woSAMOCiIOD--=-.-M-os-k-wic-.z-, Andrzejów.
3111 G da. e.ar.a·ż na motocykl
Włodarczyk
sprzedam.
J{RAWCóW konfel{cyjnych zatrudni Spół DOM trzypietrowv (śród nowoczesny
„Citroen" zamie.nie '.l1ill. 2 lub 3 oo
mieście) iS·Przediam Pilnie Wiadom-0\Ść WókzańtSika SAMOCHÓD
Pcgrzeb z kaplicy na cmentarzu na.
chfolni~ Pracy TJsłuir Krawieckich „Jeclność" Wiadomość
tel. 397-30. 188 w POniedz:ialek od tanio sprzedam. Naru- lwi-s. sl:onecz.ne z kuc-hodbędzie się w niedzielę 23 luteMa.ni
w Lodzi, ul. Piotrknwska 158 w podwórzu. Góralski
m()rżli
wv·good.ami
z
nią
13
od
goo-z;.
B
towicza
3183 godz. 9 do 18 „-- - go br. o godz. 12. O bolesnej tej stralew.a oficyna parter. Wanmki pracy do omó- DO·MEK iednoroidzinny HffiSZENBERGA obraz do 17. w oonied:zialek wie z garażem na motoCV'kl. Ewe.TI't. k-0sztv recie zawiadamiają krewnych, przyjaciół
1174-K murowany (dr7.ie~vka .&i- sprz,ed.am. Tel. 220-08 l!O ~ go(1z. l'1 do 17
wien ia w za.r.ar.l7ie snółdzielni.
n1ontu ZJwróce. Oferty pi
i znajomych pozostali w nieutulonym
SYPIALNIĘ br7.,0z3 (wo s.emne
Biuro Og;łoszeń.
15 ROBOTNIKÓW nie wykwalifi·kowanych wooowe) ul. F'la11a .-3 dzina B-10. 20-22
l\'.lASZYNĘ mesika 16 do dyre.i). kr~dens kuchen p;ot-rk<Ywska nr 96 1JOd
Obw-0d<owei
Kolei
przy
żalu
do robót do cegielni i betoniarnL, 2 stola.rzy Dil<ni>E? sorzedam. Wol.~ki szycia, radio-is.uper. bi- ny. leniwiec. tran:sfor- „33()2"
3302 g
RODZICE, RODZEŃSTWO i RODZINA
mas?yno-..vvch, 1 magazyniera z odpowiedn;- Tadeu.sz
kuPon 6-0 mator. 4 tony wegla. DWA ookoje z kuchaja
3518 bliotec:zJkę.
(Dojazd na cmentanz tramwajami 3
mi kwalifikacjami przyjrpie od zaraz Spół DWA place oo WO m proc. z paczki PKO. ku- ksiaż,ki rosyjskie. oficer wszelkie wvgodv w środ
i 13).
na
dzielnia. „Przystań". Zgłos•1enia w godiz. od kw. przy ul. Prvncyp.al chnie gazowa z piekar- ki sprzedam. Tel 378-43 m1eściu zamie:nie
1166-K nej 143/145 z drzewami nikiem i różne rzeczy pJJ MASZYNY dziewiarskie dwa razy oo wkoiu z
7 do 15, Ruda, ul. Notecka 4.
owo-c-owvmi do eol'zeda- nie 1S1Przedam. Kilifasikie- saneczkowe 7/50. 7/80. kuchnia lub po ookoiu
2733 ,g 9/70. 10/70 „Cyk-Cak". - !l!aichetniei w blonia. Wiadomość Sanoc-- go_§:0-9
3496 PILNIE &o·r:z.edam iSamo uniwersalny z motor- kach. Warunki <lo oka 7-2
W dniu 20 lutego 1!?58 roku po dłu
OFERUJEMY do sprz·e- chód „Ifa" 8 stan bar- koem zamienie n:a r<:ka- mówienia. Dziwonić_ t,el.
34()1 g
gich i ciężkich cierpieniach, zmarła w
daży domek i.ędnorodzin dZIO dobry. s.~uter nowy. wiczarke lub 19P'l"7..e<lam. 200-15
3-16
Nowomieiclm
8
TokansJka
lub
Wiadomość
kuchnia
z
kw.
m
9.200
POKOJU
paroela
z
ny
wieku lat 57
Centralne Laboratorium Przemysłu
180 dirZJew owocowych. od _go<lz._W::::-1_5_ _ 983_k MOTOCYKL „WFM" o- ookoiu poozukuię. Kosz
Dziewiarskiego
budynek 3-i·z,bo""' wo!- FORTEPIAN wiedeńiski raz maSZYIIlę „Singer" tv remontu zwróce. Tel.
ny. idealirN~ warunki n.a krótki i diwa łóż;ka niklo sprz.ediam. KQIWieńska 9 513-98 do godz. 16. w Łodzi, ul. Piotrkowska 220
3176 Dziwonić od pon.i€d7.ialhodowlę Z1111iel'zat· futer- we z &iatlką nowe sprz,e m. 10 (Karolew)
członek Chałupniczej Spółd7jelJli InwaOGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
3467 G I
2828 MOTOCYKL ..M-72" - ku
kOWY'Ch 7..a 130 tY\Siecv dam. Tel. 244-02
lidów im. Hama.ma w Łodzi.
NA FORTEPIAN NOWY z REKONSTRUKCJI ztotych. Biuro Pośredni KOC~ - .. c·tr-ebełl" Miclctewicza
sprzedam
7 28 7
348{)
""
, ...,,
ctwa Kupna SorZJed.aży
Zmarłej tra.eimy cennego pracowniW
ieru<"homoścl ~hó!dziel cztonów do s-pr:z.e.aania.
Cena wywoławcza 20.000 zł.
ka i nieodżałowaną Irnleżankę. Wypro.. Olimpia"
42 SAMOCHÓD
Jeziorna
ul.
N ,.~zystość" tel. 377-51 Ło'clź,
· 1O marca b r. ni
· się w d mu
P rze targ o.db ę d z~e
górna .sprzedam. Ul. Lo
PrzY1Staneik
(Radogoszcz)
wadzenie zwłok na miejsce wiecznego
ul.
przy
4
katon31k.a
Złociieniowei
przy uil.
•
o godz. 10 w siedzibie Laboratorium.
spoczynku nastąpi w niedzielę dnia. 23
MotoZwiazek
POLSKI
3143
MOTOCYKL „WFM" z RzgO\lr,~kiej
Celem obejrzenia stanu fortepianu należy
rOWY organizuje kurs sa
lutego br. o godz. 14 z kościoła. św. Kalicznikiem sprzedam. Ul. PIANINO· .. Filbiger"-..:: mochodowo - motocyltlozgJaszać się do sekreta·riatu Laboratofr,un w
zimierza na cmentarz n:.t Zarzewie
Astrów 4 przv ul. War- stan dobry .sprredam. wy. Zapisy Przvimuje
_
Ładzi, przy ul. Piotrkowskie.i 220, telefon _
2803 Zacisze 6 m. 8 godz. .se'kretariat PZM. :f,ódź.
szawekiej
h d 10 d 13
d ·
3?G 56
RADA NADZORCZA, ZARZAD
3152 ul. PiotrkOIW&ka 183
DOM.EK murov:'anv 4 MOTOCYKL .• Viatoria" 16-20
·
o
>V go. zmac o
~ i WSPÓŁPRACOWNICY z CHA.Ł.
Do przetargu stawać mogą przedsiębiorstwa J)Oko1e z ogródnne,m za- 250 w bardw dobrym MOTOCYKL „Jawa" 250 ICURS kreśle11 bUJdowlapaństwowe, spółdzielc.2le i ooo by prywia·tne mieme 1i8 ·~,mochód_ „O: stanie 51Prze1dam. Łódź. ccm n<wJV &przedam. - nych I i II stopnia
SP-NI INW. im. HARNA1\1A w ŁODZI.
3481 TKWP. Zapisy codrz:ienzgodnie z Monitorem Polskim nr 56 z dnia 20 pel" Kap.tan · „War.sza ul. Rewolucji 1005 r. 23. Tel. 565-77
-2001
lub nmvoc-z,esrnv
wa
..W1isila" nie, Żeromskie.go 115.
° g TELE1NIZ0-R
ewent. m. 25
iii:;-ca 1957 roku po zlożeniu oferty i wpła•ce- „Mookwicz" _
Wiadomość SAMOOHÓD „Pobied.a" .0•1Jr7edam. Al. Koś-ciusz pokói 20 godz. 8-15
niu wadium w wys•o.kości 10 proc. ceny wy- spr7ied9m.
3485 KuRS kie-rowców s.amo- PRZY.TMĘ do wspótpra
wclawczej na nasze konto 905-6-190 w N.B.P. Łódź. Żeromskiego 12 w z radiem dobry stan - ki 39 m. 5
sprzed.am. Wamzawa tel. MOTOCYKL . .Iż-49" - chodowv-ch kat. I. II, III cy (](OObe -cosiadaiaca lo
$klepie so-ożvwczym
2S56 g sprz.edam. Telę_fon 233-92 i amator.siki TKW'P. Za- kal w śródmieściu 251154-K PIANINO krzyż<YWf' czar 8-31--33
I Oddział Mi•ejski w Łodzi.
30 m k'W. nie wyże i II
BELICI .sitro-powe oraz Disy Tuwima 15, godz. Pie.tra. Ofertv pisemne
n.ę SPł"Z0dam nied1m.!!o. MASZYNĘ „Singer" Na- d.am.ska i mesika ll.l. 31 hal-e 4-calowe z rozbiór 8-15
byle zaraz. Łódź.
„3311" Biuro OgłOiSzeń. GOSJ>()SIA dio lekarza
„C:rk-Cak" ki sprzedam l'..ódź. Lulo
3016 .I!. -32 ocaz
wrot 55. m. 1
PiotrkoW1Ska 96 3311 G ootrz.ebna. Piotrkowska
30.~
PIANINO -czarne k~zv- „Phenix" sprzedam. No mier.ska 110
3477 G
123_m. 5
MASZYNY- do ISIZYCia:
SLUBNE i balowe s.uk- POMOC kucllenna do
żowe koncerlowe stan womieiSka 7- 24
Cyk-Cak" rotacyina o- KRA
oorz.e- l'\<IASZYNi ..Singer" oicrwszorzoo/ny
za.kłady Przemysłu Bawełnianego
___:muie pO nie ora:z kapki do chrziu res.ta urncji Potrzebna n 1.
__WI_E_C_P_'!'ZY:l
wypożvczam. Obr. Sta- stale, Ul. Kopernika 'i!'i
dem. Główna 43. m. 3 damską gabimetowa -;-:- raz gabinetowa „Singer"
im. OBRO.IliCó\\o' WARSZAWY
2600 .V. sprred.am. Ul. Rew01luon z motorkiem lub be'Z - prawki. rep.eracie Piotr- lingradu 32 godz. 10-18. m. 3
Majdański
32136
.<-:orz.edam. Sk:ladowa 14. kowska 19. p.oprze.-."'Zna tel. 206-22
351 o
w i.ndz!, ul. 8 Marca 25, tel. 286-60 wewn. 316 SZAFE ogniotrwała _ .!!:_'lQii_:r. nr 11. m. 10
.
ooPOMOC d•omowa
oficyna. parter - Woiosobowy !II piętro Majcher
450-650~1500 mm <lwu- SAMOCHOD
oglaszają
trzebna. Ul. żerom.ski.e
1857 f! KONOEISJOINOWANY
e:ó~na stan SAMOCHÓD .. Ford Ei- ciechowskii
. :mva spr.ze:liam.. T€l. „Gllimpia"
drZW'
PRZETARG NIEOGRANICZONY
atro-Instal
e<k
EI
d
Zaikla
12a
m.
12
go
?187 g bardw dobry SIP'l'7.J€d:~m. fel" &P.O'l'towy 2-osobo- PIANINA - fortepiany cyjny przyjmie wszelkie
320-43
~
na położenie ipo·sadz:ki 'ksylolitowej dwuwa·r - MAsZYNĘ „SinQ;er'• - i;t;i- 1b._69-~· Banlk~a__!ł::.l,__ wy. stan dobry - d-o- stroi - niaP'!"aiwia - ekts prace
inistalacyine oraz FRYZJER (lub frvzierstwowe j grubości 25 - 30 mm w budyn:ku bil!letowa sor?1ed.am. UJ. RADIO „Juwel" e1Prze- si:i-rzediania . Wiadomość: oertvza. St-roicie1-kor~k; W\'konuie dokumentaC"ię k3) u-ctrzebny Kili11skieśrednio1przęd.nej. Piotrkowska 82-8 fron•l dam. Lut(J<!Ili€l'IS.ka W-lq Warsztat EleklTot-echni:::-z tor Z. Gu1J?,oW\Ski Łodz. techniczna.
przędzalni
przemysłowym
3295 g
Informacie go 41
na st::op'e odcin:kowym o powierzchni 300 m2 III Pieti:o. G-awTon _ _ FUTRÓ-oowe--\~- ny ~irki 7 tel. 2CH-24 Zachodtnia 101 tel. 265-48 t~,__21;?.:j5
3503
Oferty w kopertach zalakowa,nych należy s:kła- R.AIMO 12-lamo·owe no skie ·sprz.edam za 10 ty
PRZYJMUJE.MY: do roz
woc:z.esne. z,e11arek „At- sięcy złotvc.h. Sienikiewi
wiercania. oolerowania.
d.ać w ciągu dni 14 od d nia ukazania się ni- lantic" .sormoom. Tele- cz.a 5 1. m. 26 prawa ofibloki cylindrowe moto2907
cyna I piętro
n!ejszego ogbszenia o prz,etargiu. Otwarcie fon 379-05
cyklowe w:szel'kiC"h tyoów JATCZ'l'K Stefan zam.
.skrecarke s·AM06u:OD „PKW"-=.
kc~e:t nastąpi w dniu 15 marca 1958 ['c.ku o MASZYNY
orl. 55 mm do 130 mm. - Bytom ul. Wl1cza·ka 52
prz,ewiiarke i weżówkę sprz.e.d.3m lub zamienie
godzinie 10..
pr:;cd;,iebl·orS!us3ns:''i Piotr ostrzega
Wans:zitat
na motocykl SienkiewiPrzetarg zostanie przepi;-owadzony ~ ~ybie sprzedam. TeL 278--88
stwa ham:J:lowe :prze<! rekowska 206 tel. 373-51
32B2
cm._6-19
MASZYNE-:-oo-Sivc:a
M~m.s.trówl
Rady
·r:::>s tanow1eń rozpo_ rządzenia
FEI..GI-'Prod'iikui;-16-i <1lizac.i<1 zag:ubionego za01m:;d'zeniowe
r.t-"b;net0wa. SIATKI
Sin•e.er"
d
k
4
20 cali Warsztat Mecha mówienia i upow2.żn:e
„;Rekord" z nolera Wytwórnia . Łódź
z dnia 13 s.yc1zma 1958 fC' u w spr.awie o- telew-izor
Czesław K•ri•wal- nia wystaw:cn.ego przez
niczny
staw, robót i u~ug r..a i-zec:z .iedno;;tek r.:i.ń- anteną sor1oo'lm. Piotr- Ekononycma l róg 8_!:"-1
Bu1d. Kopalń
ski. Wi-odaw. ul. Trau- Przedls.
3004 ·~..,,.....,.........~_-...~-~~~~~~ all'17ta 102/104
rorudz.k:ieJ
k'OW'Ska 3Ui Sobc'i.ak
stwowyd1 !Dz. Ustaw PRL nr 6/58 poz. 17).
1170 k Rud w Bytomiu

p.o.
od 1 m p.o. do 65
wykonuie
SPÓŁDZłELNIA PRACY

im. M. NOWOTKI
Budowa Kotłów Stalowych

płyty
Urzędn:icza 9 m. 38
cyna II piętro

ter -

oifi3100
TELEWIZOR ·nowv „Ru
bin" przvstooowany do
łódzkiej stacji s;przedam
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Zl'\rngo przygotuje 11i11ściarzy do meczu z NRF
o
NOWI mistrzowie h.o rąeu
.. Nasi przeciwnicy już ustulili skład
h

może
uderzyć
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.
.
po... k 1eszen1
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DCury poziom w lżej,szyc. wagac
W c~""Vk1~h
·n·adz~e •ny
•
i
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nie,z~yt zasl~ze~:

c:n.

lćdc:.kiej

hali. Pocz.-1'1.e·k meczu
Ko lejnymi prreciwnikami naTom.)
p.z::z::'l.a_no i;wyc:.ę. two ~~ . _ ,. szych boksHów będą repr-~ze·n- o g{'hZ. 12. Mecz W· Warszawie
11
chołis.kun (Wt. Pab.), R~~pier,, ." tan.ci NRF, z k_tór:•mi tradycy j- od,l:;~dzie się we wtorek 11 mar(Gw.) wypunktował Je~.-.e (W_i- nle już e·potykJmy się co ro- ca, w sali Gw:irdil.
\t I
l"lol.
~
A.
clzew). Byl to P·OJe-dynek - ze . ku. Za dwa tygodn'e - 9 marTrzydniowa ba.talia. na,jlepszy eh pięśni.a.rzy <!kręgu łódzkieg.a użyjemy języka pilk.arsk1ego - 'ica w Ł-cdzi i w dwa <ln.i pó;;•1' e j
ćJ?hi_egła k~ńc.a. Tytuly ~i.5tn~w zdobyli" (w lw:Jejn<lści wa.i;): do jedne.i bramki. Ka·.~zmarek w Wan$zawie. dojdzie do c;.:U~a- Z<ichcd'1.lo-niernie-cki zwią:rek
F.OiLODZI.EJSKI, SZCZEPANS KI, ROZPIERSl'U, KACZMA; (Gw.) wysoko wygral z z.ebrnw- w-ego sp-0·tk<mia dn.izyn. lrto:-.e bc;.:-rser-.s'lti wyzn.aczyl .. już •'>kład
rep:ezcntaCJl n.a m.ecz
RAZ 1.skim (Bud.), Ambroz'.ewicz (Gw.) st.ancwią . c.-.wtówkę ntr0;:"j~!:;'e- Ei\l."OJ<'J
REK. AMBROZIEWICZ.
I zagrożona w
Dotknięta
IIUE.RCZAU:, DEBISZ. NAGAJ- wypunktowa1 Roman'.ulrn. (Zjcdn. go boksu ;:,mators kieg-o. Spot- ;r, Pol.~ttą. Jak o5vrrndczyl przed,
•
,
.woich interesach „Resursg"
Pab.) . w;śniewski (Gw.) po wa.l kania plę<'-ciarz.y . Pol.ski i. NRF 1 .s:taw;_,~1el z;viąz:~, .p17;y zesta-SKI, JOZEFOWICZ, STEC.
n1'lrz
wystąpiła do Polskiego Związ
Poziom walk ·finałowych był ce obfitującej w wymianę cio- budzą. zwykl~ :w:elk:e zarnt.2re- w1_:n::-i. clruzyn:~ ';';ez.l~o·waao :
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U
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l
ku Pływackiego z wnioskiem
sów przegra! z Kaźmierczakiem s<m·ar.:_e w sw1ecH~ spo~t<:•\\·y·n. ;v.i;;.::cJK:.ego 1-.odz.aJU e csperymeJ:1;
.
, •
ba dzo
domagajacym się odebrama
.
.
n.erowny, w wagach (Baw) któr zwtasz~za w III r W ubiegłym ;-oku odn:eshsmy ,ow.
r
lw"'"'.Jt!.J!!lle,.,,.
karty trener~1a.ichrzakow!
-~ Polacy są 1'.ilnym pneciw"" D ,: piękn-e Z'VY·::'~iSt"'o w Dorb1un,. '
, Y~''
lżejszycli co prawda nie budzi! -·~ ·'
lil11u1Uv 11.'luil au
1
'i"
0
skiej, Zastanówmy się jewys~.awiać
13:1, a nadę~-nj.:! we Frnnk niki-2m 1 n.sl·e?:Y
z.astrzeżeil. ale to co d7.ialo si ':'~"'gnąl \\y&,'..ą p.u;wa::·;_ . < 1 dzi<e
L ftw •
..1
dnak, czy aby pociągnięcie to
ę b;;,Z (GW.) minimaln,e ,_.o.,o"ial furc'e drużyna cols'.o pokoaa-1 tylko GOi•w'.a<l•:zonych p:ęsCJar7,Y
198
6
- po-w:c<l:zial kapitan z-;o,,iązku.
w pok1ężk1eJ 1 rnęzkiej odbił<> Misiaka (Wl. Pab.) . NagaJ.>ki' ia NRF Fkl. l1:9.
będzie słuszne; co przez nte
Kc11.stant'n Kon;ads. - W dnl•
iyslcamy, a co stracimy?
W ub. pi?.lek w późnych go- się niekorzY15tnie na ogólnym (Bud.) m~al w!c!.e kłopotu z
żynie znaleźli .się zawod:n'.cy,
Ob-2cnie n.asi . bokiscrzy st2ra.n
wyniesionym z Wi- konaniem silnego i odpo:·n3,go
dzinach wie-;:zo:nycb <xlbyl r.ie wrażeniu
Jeżeli zarzuty stawiane tr·~
1
n.azw".s.ka .są do~c·ze zn.a
k'tórych
;:'~~u
,n
:r;a c:osy, ale Jesz,cze sur~we1w nie pr~y~G~ovvUJ~ .się <li?
nerowi Majchrzakowi wsta- drugi mecz o wej~de do II ligi
dwaJ i;i:.sttzow:e Em·::>;>y, po
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·~Ym
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J.a
N1em,<uE
z
Jozef-c-1
(Widzew),
Ju:owskiego
poiedecydujących
10
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dzewa
(ToTKS
kt6ry:n
w
hol{-ejowej,
ną potwierdzone i PZP 1,depo bezn,g,dziejnej l z~~u?owan.1:z_. '!' C}'~cd ~u ··.r. by_~-, g.rio_m.<::y K_uk'era i D::cgosza ~
wicz (Bav;,)
pokon·ał Żyrardowia11ke dynkach.
ruil)
•yduje się na odebranie mu
poc-i€Szający walce \v-ypunktowa1 P'.otrowsk1e ~"~.:z,~~~:-~ w~:, 0~ ..130 e~dya;:;_~.v H:::nucrg. 1 G_:a-us~ oraz Heri;>er.
N'ewątpliwie
7:2 (0:1, 6:0, 1:1).
11a pewien okres praw tren<.>·'".'.''' • 11•":'"''"ra Ii:l:~::a.~t 1 "\.Vail<J.scnck.
Wczi0raj rozegrano dalsze dwa j€1St fakt, że wśród nowych mi- „0 (C7arni Kutn<J) Walka po- o.o • ,_„„_zen'->·-J.
ra, to straci na tym nie ty!· ·
;.,_ • p· • · 1 0:\'.'2t'd.i,:" - Kuki er, 'Nicdz·· ":.:u:- ·1
::1 ~.; •
oiia . Wlókni.Jrz zgierski strzów mamy kilku bardzo ml<>
ko „bohater" afery, lecz i spotka.
A ob o!lcdad druży1'.'y gosCT ('~
..'."'\e:::em (':'nc. ~ot~,rn~'-· ki, _Mi_Ie·wski, G•>e·.'.:,•cez. P_". 0fui,:>r.
m~ęr_:Y
bf'z trudu Żj-rardov.rian
pokonał
~port pływacki. Trener Majdych pięściarzy rokujących du- a I\II:.<cLIBl~"-em (B:tw.) p.zy,.,om. wa:„„„ 111: 1. Pi'c•,.~i,.~ws''.l, Pcd nawi.o.:;ach z.;:wod. rererwow1).
1
·"-1
.ę 12:2 (3:0, 3:0, 6:2), a TKS (To ż.a na-dzieje !lfowa tu o I'.i:ołn
kruń)
~hrzak nie jest żadnym wy·
Bi.t!ne;· (Ma ~,::~ów ~-Stan:;;T.?.. i H~h&'l"3' (Kruzik), (Bl
tr·2.~,„u·
• - r.:ila bardziej zapasy niż bo.'5. J\:ierunki~m
.
·
,z Lub'.i'n·,·an.k-ą '".
''".„"sr~.1
J) H
mul"0€J, Szc-zeuańu 3 wiejskim w
„ , 0:1).
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młodzieży chowawcą
er,
ey
G0:::-;1cz111.akl i Szydty szLf<r.vać jchovv), Lega.rden
dz;.s;i.ej- skira w koguciej i do ~wne.go Wygrał piotrkowian:n,
dniu
W
5:1.
(1:1.
wiemy, trzeba jednak oddać
b~dą tu swą formę. Zgrn~ow·."-IJJer (S::haef.cr), Roth (Wa,!5ner),
.
.
.
Kaźmleri~~:.oku w pólzako1'iczz11;e 1.1.111n\eju. "!'Taj stopnia
mu tę ~prawiedliwość, że Jest szym
o-oważrli<f!js:?.ym kand,;dat.em n'1. śr-edruej. 0 Nie roz;czarn\Yali te7. Walki prowadz-J w_ ringu bar· \n:e rcz::oc·zyna r,'.ę 24 bn' .. a w C1ia•!U.S (Mahlb·,rg), I~1ilna.sł
iec?num z lepszych nauczycie- 1awan,<; do II ligi J·-wt vVlć'.mlarz
6 · m3r::a w:rb:·anu <lzk:.siat (K1a.h!11), B~e!tc!lEr (R<:<l,zickl.
clniu
zg,prospeciam;e
<lzo mvażnie,
. •
·
Wallo(M'll b g~r)
1z„
~ · ,,,_ •
' K
J
r
nasze~o mias,.a
1,an:::i.
li plywania.
1, zgier&ki. który zm'.o=rzy slę dzi- _re·prezen
. i :en er "' ,
gwar<lziś'Ci Razp•i-et·ski, Ka.ez- szony na m3 1Y,_ p. aceK o- ka wyj.ed&·e. do L,:::-z.: .. ..,.,_-:>tK.3.ni.f' .0·c:1s
Nie będziemy mieli nir.
s:ę w schek (D1elr1ch).
z N:e;n.::arru c-dl.:iędz:e
siaj z TKS (Toruń). Zgierzanle ma.rek i AmlvrW.ewic::, wyk:lzu .wal.ski z Poznania.
przeciwko ewentualnemu u·------· · - ·-·-·- · - - - - - - uci10dzą za zdecydowanych !a- J'lC bardz:> u.st.abilirowaną for.." - - - - - - - - ·
frnraniu winnego, ale post'lm.ę. Natomiast Dehisrnwi. Naworytów w tym Sp<.}\.ka:niu.
nie wyrządzc1ć
rajmy się
w poniec1z!ałek natomiast o ga.jskiemu, a szczególnie Józ2f;rzywdy sportowi pływackie
godz. 16 rozipoczną .'>ię w hali fowi~7>MVJ i Steoowi trudno romu. A wyrządzimy, jeśli odsuniemy od pracy dobr~i,;o .S!J'Orlowej finałow0 rozgrywki o kować j<ik:elwlwiek S'•an&e na
rn:sitrzc.stwo Polski dwżyi1 junio mi.strzwtwach Polsk.i, które ~.
trenera.
rów. w których bi<>rze· udział jak wia(~.C.>mo - odbędą 15.ię w
Czy można znaleźć taki rozespól LKS, jako mistrz Lodzi. końcu mar-c'~'l w hali sportowej.
dzaj kary'! Ależ oczywiści".'!.
!.\.ił istrz olimpijski na 400 i raya Roze wynosii 4.27,1. Jeśli 1 clągu, choć publiczność nie wie
niespoNajprzyjemniejszą
Ukarzmy trenera Majchrzaka
dziankę sprawił Kołodziejski, ~VI l.500 m, Austra!.ijczyk Mur-111ato!1liast chodzi o rcko:·d św!f:- jeszcze, kto z lcirrt będzie gra!.
'la przykład Tcarą pieniężną
lc:1:~oatletyczzawodc;ch
wygrywając z Anielakiem. C ray. Roze, po:vróci do Au_strani ta na U;:JO yardów (1.500 m)? to
1
i to wysoką. Na pewno o· nych, któr_e odby~ się maJą
,o dopiero w 19o0 r., aby wz1y,ć u- me zost&l on ustalcny, bowiem
.
dechce mu się w przyszłości
orawda, Amel<:ik zo3tal zd:r.sikwa c1zial w eliminacjach przedol~r..1- nikomu nie udalo siG jeszcze o- w Tokio w koncu rnaJa,_ wu~q
;tosowania w swojej pracy
l:f'kowany już w Il r .. ale n.i<> ptjsluch; . Ojciec . mistrza, Jan siągnąć _Emilu cza~u okres!oneg'.:l udział t_r,zy ~awodmc,z!u irańs•;:1~
podobnych metod. a inny:11
(muzulmar.k1). _Będz:e to _pierw
PIŁKA N0::i:NA. Pó1fmaly Pu- umniejsza to f'.ukcesu młodego Roze. osw1adczyl, ze Murray oę- przez .Ema - l 7..:i9,'.l.
trenerom posłuży jako prti:szy wypadek, kiedy Irankt zdcJn-Idzie bronił w Rzymie obu tytu-1
d
cbaru Zimowego: Zjednoczeni
stro_ga. Projekt wart za.st·~zasłonę i ukazą twac.11
"'I apewne po raz pier1vszy s!rn- mą
łów zdobytych w Melbourne.
DKS w Parku Ludowym 1 Start tomaoai0wl!łrun'l. bowiem 0 ro
"101vienla.
J!.. cz•'!>: o tyczce po$Jużyl się obcym.
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- Koleiarz na boi>kct Widzewa I men.tu przerwania walki prowa
Mun·ay, ktory o.Jecm~ p~zeb~-, pantriflami o grubeJ podeszwie I!' lark Brauson, urodzony W
o godz. 12. Orkan - ŁKS, go,i~. dzil on wyraźnie na punkty.
· Choch:i ',u o niemi<?'- t. 1939 r. w Kalifornii, uważawa na stud iach w Ka\!tornu,
11.30, boisko przy ul. Wołowej,
, 1J .
za- gu,nowe.1.
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t
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kość 4 m. Pa!i- _l.·';,'~. " ..'··~
.
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( yry),
( .•: goszcz) - Fortuna
(
'"',_,. limpijskimi:
f...:,c.
~·
·
· }: t o· ·
· Am b roz1ew1cww1.
· Się
ze sto- II l iga, godz. Hl. O wejście óo l ezy
w War.'7.1wie
LKS
osiąga.nc
rc\w,
.
,
' _
me-ykaninemĄ- dzista świata Gutows''i (USAl,
\ 1
. MC{'Z wygraLl
Po!on'ą.
lecznągrn~.a
, .> l(. · · · 10,51 m. Ogólnie
George Breen i jak każ.dy zresztą s';o~~ek, st,,;rIl ligi; Lublinianka -· ZyrarJu- ry w ciq~u czterech dl1i sto: 1.
lodv.i<mie w sto•unlrn
7
74
W drugim mec-.tu spotkałv siP, wianka, go·.lz. 11 i Włókniarz czy1 cztery walki. Mimo orze. Japoi'lczykiem Yamanaka. Na- tuje w kolc2'cl1, co nic przesz<:n-, k,;;, f:ćP : • .• .. · rrzypuszcz:1 si~,
2'>f'iS;x>ły lm.ikmv.o.kiej Wisly i (Zgieri) - TI~S _Toru1i, goclz. 1':! męczenia i mimo, że _ v;r o.;-_ob;e stępnie ,veźmic udział w mi- dzilo m11 w osiq~nięciu w~pa11h- ., .,,..„_.....,,_:,. ......JJ, że ju:i: w tcg<;>rocznym sezonie Brauson będzie
Roman.uka. znala:"-1 n1eoezp1ecz- strzostwach USA w sierpniu pra lego relrnrn - 4. 18 m.
Olimpii z Poznania. Wy~rala Wi w hall sporto .H'J.
vJ stanie osiqqnąć odległość 17 m
P'.)DNOSZENIE CIF;ZAROW. ne,g<? p;z.ec1wn1lrn, zadcmonstr,,_ gnie bowiem zdobyć dla Au'stra84:54. Śląsk
sla w stoounku
ozgry,~•ki pilkarskie o rnistr:::o l;:1,1l;1 wagi 7,?/57 k:;.
(Wroclaw) _AZS (Poznail) 51 :57 LKS -: LZS, ul. Za.lqtna 82 1 vrnl_ znow bogaty .r.cpertuar ude !ii tytuły mistrzowskie, a pa~
sLwo sw1at2 me hęclą ztym inte ;w omitet Sportowy Czechoslo(Wroclaw) - LecJ1 G\~ard1a - Warta (;.:, C'radz), ul. rzen, a Jego przeJ;;c:a z defen-1 okazji poprawić rekordy światiJi G\•;ar<C.iia
dla or'.(a nizatot·ów szw-2clz ~\ wac]i zes'awit b1lan_ s o>iąrescm
d;-•
ulubionych
swoich
na
we
s1e.
mogly
kontrat.aku
}
.
<i'
,sywy
11.
godz.
o
17,
Głowna
(Pozna11) 58::33.
kich. Już zdolano wyprzedać :w gnięć sportu CSR za rok ubiejst..w.sach _ 440 i 1.650 yar<lów.
TENlS STOLowy. Start . - nap:·awdę podobać.
• „ •
gb•. Sportowcy czcchoslowa:cy
tys. biletów na stadion w Ucld
I
• • K
•. k. f
,
W meczu siatkówki m~kiej o Burza (Wrocl:iw), I l1(1a, godz. 15 \ A
01
o-. Jak wiadomo. miody Jan Kon v~lla i 21 tys. biletów. n" st«- zdobyli 5 tytułów mistr;:f.w świa
. . '; 0 w:rni 1 ma1ow.
rnistrzm;two I ligi zespól AZS ul. Północna 3ti. Społem - Warwyg~al1· rads pobiJ w ub. miesiąru re~- d1on w Oerebro, n'1 ktorych o.1- ta, ustanowili 3 rekordów euro(P:J.. Tom.)
AWF (Vfarszawa) dozna] ooraż- szawlanka, g0dz. 10, ul. Pólno„„ dz;eJ•'>Kl
na 36 i DKS - Warszawiank?. przez dy,s.kwalifikac.ię AmeJa,;:a kord świata na 440 yardów, uzy- będzie si~ po i"'d:1ym mecw.1 pej5kicll i światowych oraz 366
ki od stołe<'z.nej Le~il 2:3,
skując czas 4.25,9. Rekord Mue- Run na bilety trwa w dalszym rekordów krajowych.
Szczepańskiemu
r.,
II
w
(Bud.)
godz. 17, ul. Tyln' 6, II liga.
•
•
•
•

•

Afera kaperownlcza Mai~
~hrzak - Kiciński rzuca snop
iodatkowego światła na osoD:>bę trenera Majchrzaka.
datkowego, gdyż zbyt dobrle
r.namy go z działalności na
terenie Lodzi.
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Społem
KOSZYKOWKA.
W turnieju siatkówki mę,<;k!ej
Il li"i rozgrywanym w Lodzi Sparta (Gdańsk), II liga, godz.
Wars~awianka po'.wnala katowi 11, ul. Północna 35.
SlATKOWKA. Warszawianka
oki Start 3:1 (16:14, 15:10, 7:15.

<~·;~:'e~a><~'~tfi~t riK~]~~~
i~:~.s~~~ir;g~~iJ:o(1::%~ [~.~~1::1
od godz. 15 ul. Pólnocna 3G.
15:1"!: 15:l1l.
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---------~-.,.,_..,
Hitl.eT ka.zal sob<:e dawać
g!rrir.z1°~y}:ę, <ici;:Tęż<mie
Dl ~!
~ „_
(44) poezyn~k,
:m&trz.yki .,tcinkzn.e" .i «l'd p<!.<::tylki ze sit;J·dmi.ny j atro•?i:JJ.Y,
q ..._..eor~eS D On~

~ąli

'

Radio i telewizja ! · · a··
NIEDZIELA, 23 LUTEGO
7.10 We.."<>le melodie i pioc.enki. 8.06 Prregl<id prasy. 6.10 (L)
„Ty.:-iqc i jedna przygoda" felieton Janusza Sko.o.z!(iewicza.
8.30 (L) „Gni.ią kapele ludowe"
9.00 ,.Fala 55" !J.15 „A:na:orskic
m:J~rofonem''.
prz-ed
ze.spoly
9.35 Melodie tan.eczn~. !O.OO „No
l0.30 Poezja i
we nagrania".
muzyka. 11.00 Konoert ży<'Z€ń.

12.04 Przer:ąd CZ't19~)p'sm. 12.15
Sniewa Z·Ci.'·';}Ól Pieśni i Tańca
ArmiL Ra<l7'€<'1.'ldci im. Aleksan12.40 Grają orkestry
drowa.
:rozrywkowe. 13.00 Magazyn no13.15 Gra
wości techn'.cznych.
Polska Km:id:a F. Dzier'Lanowskiego. 13:.1;; mcd-z.i<!'!lny magazyn dla ws.i. 14.00 Niechiela na
wsi. 15.00 Dla dzi<ci sluchczyiflko W. Boru<lz.k'ej. 16.05 Tywvd~rzeii
go<lntowy pr.z,e!(ll'l.d
16.~~ Konmiędzyn-~rodowych.
cert kr;ikow.•ki€j orkie,'1ry. 17.Hl
(I..) ,.Z wizytą u ~atyryka". 17.30
Kamera.
Piz.egln<l filmowy 18.00 Muzyka tan~ma. 18.4'1
Suita żolnierska. 19.00 (L) „Kon
oert życzeil" w o;>rac. Ireny
M."'.rkowcki-2j. 20.00 Stan pogo<ly i dziennik wiecrorny. 20.2()
Wia~o-mo~ci "'!>G:-towe. 20.25 Gra
tek.'<tet PR. 21.00 Melodie tam<CZ
ne w wyk. ;rosp. 'n,citr. p. d. J.
Haral:fa. 21.3Q „l'f1aly!S.iakowie" .

I
i

C{gólno~l~kiea wiad<;moś-

22.00
spor,ow0. 2-„

(L) LoK.alne
1viadom?:ści sportowe. 22.45 Mu

C'.l

zyka roznyC'h narodów.
TEJ,E\VIZJA
Nied::ciela, 23 lutego
17.00 .. Noc l€ningr~dzka"
insceniz,acja
Paustow;:.kiego wtasna (W). 13.00 Sprawoz>d.an'e
z międ.zynarc•:Lowe·go turnl-eju
gimnaslyczn<?t;o (W). 19.00 Nieaktualności.
magazyn
dzielny
(W). 19.45 Kon<·tZrt życ-z"=ń (W) .
20 .30 f''ilm Iabulilrny p:'Cdukr..ii

ang:iclsk:ej dozwol<">ny <'1'1 iat 16
!l't · " Dama z portretu" (L).

Pmt.ied?:iałek.

24

Jutcg'.>

17.30-18.00 Progrilm dla dzieci etar.sz.ych: .,B!aly pyt" - inr-~niz.acja wla,<-n.a wg powieśd
Lecha En1f.'1z.eg-o St<;fa.'J..:.k:•ego
o;tat.o:l) (V>l).
(odcinek VTI
tygodnia (L).
Progr;:m
18.frO
13.10 Filmy dokunwn1'::ih1e (L).
18.45 Tajernnkzy przedm'ot Quiz (W). 19.00 „Eureka" - ma
gazyn pc•1Jularno-n:rnkowy (V!).
Ul.30 Dzien.n:k tekwieyjny ('.V).
120.0J Film kró:k.')metraŻ""VY (W).
20.30 Ti''1tr Tekwizji .,N:e igra
się z miłością" Mu·'·*;la --:. in1.5:e
ruzacja włe..sna w rczyser;.i Maryny Broniew1Skiej.

I

:rwwrm

=~

HITLEROWI

przybrJcz:n.er,o le!{ari..a.
s.;·:~e~,..·ow.a.ne· w€dle Wi!;!C.:a.z<5 1N<?:k
Jak~ crrzni;'m,, jaka irt<El~geir,eja (<,>;ta'l.aby s:'.ę p.~·zy
tr•yb:c zyc1a? Jest r;:(c;zą z.nzmknną. ż.c Hitler prawie

1a._

swe.ich c•nil, co p·c<l..llu·cśliają VJISZYG·tkit.l bez
sw::a<1ec1r~;a, zacbowal wyjątl,;c~vą pamięć.

~·ste~·rJch

Mor.eltak:m

aż <lo
wyjątku

'nie b,•! .on war'<i1"'m anii pó'h'l'al"i.atem,
różnych kRrykstut'ach, leoz ZD!1!'a•l'cfa
r.av.<e<t te, w których ,przejaw,ia się
W'<ZY<~-'1d1 g<::r€•rnlćw,
u v. ;clb<ne ćJ.a njq:_o, rcz;walają n.am s'ę zorientować, ie
z francuskiego MARIA KLOS-GWIZDALSK1\J
'1'.GT<:-h1cz.1:a rÓ'W'l1C'll.'<:g:a Hit1.e::a byla już naru-.:w:m.a. T€·n
· -----'-"--.;_· "'·..,..,...,..,:,
.-;·..;,
,,.=-::,.:.....:; ~ ~-~~~·..;,•-.....,..;·..;, ~'·c.z,s·ch:J:ot<?:imy \Vłcd·:·~a c·~:1°!1a"\;..-:l.al 6 pojU'l:'.'>nia \V o:·z.y pra '1\rd:Z;.!:?,
ł
ile nazy i.a prn'\•,ca ryl<i mu ni'·::mila. Z :n.ieciE-rrlr:wością
~ Zestarzen:e się Hitlera w latach od 19<10 tjo 194"1 da się la- wy~lucbiwai _.siprawozd~ń. czę~o un.oi:;lł s'.ę itni~wem na ich auPr.z.€d wojną władca Nlennie•c pozwalal torow, rraw1e zawsze odc;zm::al cu{l-7.e sugE:1Stie, chciał polegać
~ two wytłumac.z-yć.
~ scbi.:e n.a chwule cdprężenda, uwalnia! się od ciężaru władzy wy1ączwe na SV.'oim gen.;uszu in<tuicyj.nym.
~ al::i::cłukej użycrnjąc .sobie krótkich v.akacji. Weekendy spęZe _g€niu.sz ten P'?'5iad:J.ł, nie może być wątpliwości. Wielop1·zyjaciól, krotn!<'. wbr<:·w <J.[;cJ.alnym nvl-0m wiszystkich swoich g.enc:-alów
dzal często w Be•rx:htesga<len, gdzie przyjm{)wal
~ z Mó1r:Ym1 pro•wa<l.z.H .rQzanowy o malarstwie i architektu:"z.e lub t!Cż. '.vięk.s.zo~ct ,sp-oś=ód nich. Hi1kr pcdejrno".va1 polityczne
v l chcdz1t na wyc:i('.<:zk1 w góry. Uc.z..eir<tniozyla w tym te·ż Ew.a czy. WOJ.s1s:ow-e decyzje, któr""' ukoń-czyly s'ę wle1kim suk'::es<em:
~Brnu.n, było dużo srn1echu, kąpano się (Hdler ni•c). fJo::o•grafor-emil t.r._ryzacja k"vvego brzegu R8r:u. z:.oj~óe Aust.rii. C.:e::-ho~ wano i n.wkn;•eano filmy. Wiele z tych filmów w;)9dlo p:\7.noie.i
o-lowaCJI, lądowanie w No!"wegii, wybran;,e Sedanu w rn~<u 19·10,
~ w n:ce An~cryk<.>nćw i byly wyśw1etlan.e po wojnic. Każdy
a_by_ stamtąd uderzyć taran-sm w Zachód. Zwycir:.sikie te poeu~ z .nich mógl nesić na,zwę: „U:rzęd:nOCy i maszyn'.istki rua wczom~1a waln:.e s:ę µ~zyczyruly do <:-.:ilk-J>WilPj u]-?gloki Wdlfm3ch
~ .s.acih".
tu w~,~1ec _j.s·go osob!.~.tego autoryt2lu. Kaor<:l-dyktator mylił
Przys.zlo n.a1pj\cie. 7.2.C'Zę!ia s:ę \\7C:J·n.a. Po trochu zaczelr- się pozm·.€J v;;:<:le razy. o!rnz.:il .się l'c~1ym str;,t0.g'em, a nawet
-•
,
"~ brak:nąć W życiu fij1J.cra chW~l cc:p.ręż6ll.ia i ĆWicZ-:"Il fizyczterrn v1 wi~relJ.:ą c·'.'nę - tak
Ufr-zYn'3Ć
anty..,•.trateqiem:
1 ny-C1h. W Kętrzynie w.sitawal z łóżka o dz'.-clS;ątej, a:·al kąpiel m_o~na by &treś<.ić wiQkiszość jego rozkazów w ciągu tyoh O.'>tatl;:r.>nfer"ri<~je.
konfe:-oe:icj·e,
procę:
~ i natycJm1'.as.t rvz•poczynal
m-::n trz2d1 lat.
'.i kcm.fe'r<encjc. Z woj ..;kowymi, z szefami uz)'.)-;-;}j-cnia, z kic•WowGen<?ralow:e _szamofali .<: 1 ę, ale było już z'l. p-.ifoo. Układ i or( nikami 1w;:1Po<larkj i tTans.portu. Szyb1cie, pię0'.om~1nutowe ,poH:tl<>r csobiśi::e
że
gamzac.1-~ dowodz('\'1a były tt.0go rc<lzaju,
ł &ltki. Hi'\kr ka?al :;:zprz.ct:.1tać J:C<Clawa.n1ia mu ulubicnycb zuo
rozkaz:r.val i kontrolował .'WZP-·l k'e o::>eracje, przyg·r-t<:>wując ro~
~ jarzy!!l.owyd1, 1yka1 f.~rnj,, kkans1tw.a, wr;;·półt<:•wan.ys7..c et:o-lu
\\~1:5'·ZY~~tk:c:h 5'\VO:<:h
9 dławili s~ę .aby .za n.im ZK:lążyć - a jedynymi momentami o'l- k:fZY ,eor;1z b.nr;t~·.1 eJ sz~acgok>v.10, zamk~nial
c„o~Nodco·v1 v1<CJi.~~;~{O\vyc11 v: n~rz~dz'a ,,V}„kon.a~N·~z.c. Był on lJ..7 t"'~m
Q ·:P•·c~; ED2a było cd c7.;;su · cllO c;z.a&'ll wrę2•zz'!ti.e }:omuś nagrody
ł W począ1 tkach HHJc•r p<D•zwa.lal sobie na pólgoo:vi,nny sp.acer samym oo or:i :stopn_iu ofiarą mon-o·mf\1nii. oechująoej wladzę
0
'po lesie, .później 2.ankdi.ul i tego. W'in-:z=ami odbywa! m.a[ą aoooluteJą, ktorn roo1!a z mego ooraz bardziej zamkn'ę'e"o
... ~
w ~1 ob:·e &~~1izofr>enika.
~ ;;}ootę, po czym z:n&w wstawał. 7.<ic::ynały si<~ narady trwające
qclio <lrugicj m:d ran.em. O t'.'·j gcciZ:inie Htltk.r 11>e\a'\vał ,;.ię na , K:€dy n'.rl~-czn!·)~t?. gcneral:ow'.e ~leli jes:oc.ze okazję podawaZ<'d zaś;J_laęC:€m bra.l . do ręok'i . k•5iążkę, t•o nia w wą t!PLlV•·osc Jego i-0Zl]J-0rzą<lizen, pytał:
.i .s•poel'.yT< k, a jeśli .pr1
Dz:da o h;tsitorn WOJ€1ll, ks~ązk1 t-~chrumne, tr;:ik~co czyta!? ,rację w tam:vrn prz„pa<lku? Kto prz,ewidzia?,
ł tuja.eoe o i~zbro.ieniu 0zy o wojnie. „Całymi n.ccamti HitlRr .;1u- . - :': kto _;:1i2ł
ze ~h<1r,21. \~,!Gd~1Ją w Normand u między rn::l-arc.i Orr..e i Vire,
~ <bc·wał W!!;~yl!'tkie wielkie d:zida sztabu g€•n-2roln.eg-o Molt!:ego,
a me gdzie m::lz1eJ? Pan czy ja?
~ Schbeffon.a i C.lau.s€w:•.za, o; któ:::yich cwmal s.woj•<! w1ad.'}moś
(C. d. n.)
ci autlccy<1.::iktyciz.ne" - c~.O''wiadał Keitel. Aby Z<istą'J)ić wy-

!(p!"lelożyla

. W .lri;::cu. HJ44 re-ku

Jak,eg~. "';dywah~mv

n.a

1
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