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W Warszawie obraduie

Wzrost wymiany
handlowej
z Włochami
Newa umowa

czwartek 27 lutego 1958 roku

I Kraiowy Ziazd
Związł{u Młodziezy

płatnicza

RZYM {PAP). - 25 lutego w
wyniku 4-tygodmfowych rozmów
na.<.tąpilo w R~ podphs.am;ie
pol.sk<>-Wl<l\Ski.ego pr<Jltoko1'u hrundwwego i nowej umowy platn.iczej.
Protokół handlowy uzupelniającY uklad z lq czerwca 1949
roku prz;ewiduje =aozm.y wzros.t
wymiiany
handlowej,
biorąc
przy tym pod uwaigę
obecn.e
możliwośei.
gospoda,TIC:re
obu
krajów. W ~ólOOIŚci wśród
towarów eksport.owan;ych przez
Polskę figuruje węgiel w ilości
1 miliona ton.
Ze strony wl<XS.kiej Polska otrzyma przede wsz:ystkim dobra
:iJnwesty cyj:n,e ,m. in. sLlmiiki dla
statków moc.skiioh, obrabiarki,
czę.kil. samoClh.odowe, jak rów-

WARSZAWA {PAP). 26 bm., w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd
Związku Młodzieży Wiejskiej. W ciągu rocznego istnienia nowa organizacja skupiła najakt.ywniejszą część młodego pokolenia chłopskiego i szczyci się dziś poważnymi wynikami ."' politycznej, gospodarczej i społecznej pracy nad socjahstyczną
przebudową naszej wsi. Obecny zjazd, który uchwali deklara"ję ideowo-programową i statut oraz dokona . wyboru stałych
władz naczelnych ZMW, zamknie więc pierwszy trudny okres
powstawania i umacniania organizacyjnego Związku,
Salę

Konaresową

wypełniło

ponad 1.700 delegatów - dziew
cząt i
chłopców,
reprezentujących koła ZMW z całego kraju
oraz kilkuset zaproszonych gości w tym wielu działaczy
dawnych organizacji młodzieżowych działających na wsi.. Nad
sceną obok biało-czerwoneJ flagi, widnieje symbol organizacji
- zapalona pochodnia oraz naRazem młodzi przyjacie111/ież
blachę clę.tą i
włókna pis·
le"
· "
S211.uc.zm.e. W impo.rcie figuruje
·
łeż pewna i.1ość owo.ców cytrusowych.
Nowy ukla'd płatirui1C!Zy praewiduje przystą pienie Polski do
et.refy h ia w y m ienriialne.go. 0sią gmięto
s zt:zególowe porozumioori.e dol;yoząoe am.011tyz.acji
26 bm. minister spraw zagradwu.stronnego salda cLearling<>- nicznych Adam Rapacki, przyjął
w ego, PI"2lY azym clewiing prne- przebywającego w Warszawie
s taj e obowiązywać w stosUJn- publicystę amerykańskiego Walkaoh z obu krajami z dniem tera Lippmana wraz z małzon
:n mar<ia bieżącego roku.ką.

Min. Rapacki

przyjął

W. Lippmana

..

Nie
notowane od lal
,
sn1ezyce w Europie
LONDYN. Zaspy śniegu paraTysiące żołnierzy
i robotniliżują nadal życie w Anglii. Ko ków pracowało przez całą noc z
munikacja drogowa była w śro wtorku na środę, torując drogi
dę częsciowo unieruchomiona. w śniegu.
Oblicza się, że łączna długość
Meteorolodzy przewidują ·ry-

szos, na których z powodu zasp
ustał ruch kołowy, wynosi 56 ty
sięcy kilometrów.
Sznury opuszczonych pojazdó"? i przewrócone slupy telefoi:ii~zne uniemożliwiają pługom
śmeznym oczyszczanie szos.

B. tonę Chaplina
zaślubia Reinarque

chły koniec panowania arktycz-

nej pogody,
p ARYZ. w północnej ł zachodniej Francji spadly obficie
śniegi. Wskutek zasypai:iia drf>~
spóźniły się dostawy zywnosc1
dla Paryża.
W wielu częściach Francji wia
ly w środę porywiste wiatry. W
pobliżu Dieppe prędkość wichru
wynosiła 180 km na godzinę.
Niebezpiecznie przybiera Sekwana. W Paryżu woda osiągnęła
poziom alarmowy - 4 metry 3~
centymetrów - w środę rano 1
przybiera nadal, z prędkością ~
cm na godzinę. Samochody, kto
re zaparkowano na nadbrzeżu,
zostały w nocy zalane. Władze
miejskie oznajmiły jednakże, iż
sytuacja nie jest na razie groź-

Wiejsliiej
na str. 2).
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Wszystkie telewizory „Belweder"
Łodzi, Sląska

a~aitów

s~iezyca,

poważnych

Porywacze

* .,.

W

ciągu

najbliższych

dni

dr Fuchs

zakończy

(AC

z 3 nerkam·1

swój raid

- gentlemani

procesu

o kradzież
4 tys. m popeliny
W

Ja.nows.~ ~ego,

i

Wrocławia

9 kwietnia

otwarcie linii lotnicze;

Warszawa-Londyn
WARSZAWA (PAP). 9 kwietnastąpi otwaircie nowej
regulairnej liimdti l<J<łmiie<Lej Wa:r,5.z;awa - Loind'YJ!l. przez Berlin
i Bruks-elę. Koml\l!Ońkację n.a. tej
n'llii będą 1.litrz;ymywaly 2 razy
na tyd'Zień nowe „Ooawa;iry''
PLL „Lot" i róWl!Jlież 2 razy
na tydzień sall10lloty BEA - l ini~ brytyjsk:iJC!h, krt.óre wspóltnie
z „Lot.em" podjęły eilt'Sploa,tację
tej traey.
Odlot
naszych samolotów z
Wars zawy będzii e odbyWJał się
o .giodiz. 8.30, pnz:ylot do Lontlynu O godz. 13,
Z Loind'y.ll.U
od:lot o godiz. 14.35 i preybycie
do Wa,r szawy o ,godz. 21.
W
Berlinie :i Brukseli pr:ziewiooiane są 40-minutowe positoje

ni:a br.
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dzień

• c :wkod.rU:g.im
d ni u procesu p rzeW z dl • g1•an1e
spraw.:::.a m kraictz,:eży P~
peb ny z ZPB :im. T. KoQ6::.i'USZkt
N ft O i {; Sft
sąd pr=luchał o.skarżany~;
B ara n.
k
,
k•
.skJ,e go, Deb:,Cha i
ia a1q
amery ans 1e Feli.ks JaiiJJOWSkli. przyzn ał .si'ę

z ładunk
atomowych

ł

ow-1

Drugi

bom bowce

dla

o nadwyż kach sily r oboczej,
zwi ę kszenie
produkcji b ez powiększania fundu szu pla c, uru-

chamianie dodat kowych produk cj i oraz z walnianie zb ę d ny ch
pr acowników.
Realizacja uchwały stworzy
odpowiednie wa r unki dla popra
wy organizacji pra cy i wzro~tu
w y dajności w n aszy m przem ysle
oraz zap ewni właściwy dopływ
c h ga~ęz i goprzedsiębiorstw
przemysłowych pracowników do ty_
w kierunku ograniczenia n a dwy spodarki narodowei, k tore odżek zatrudnienia w przedsiębior czuwają ich brak .
stwach oraz aktywizacji pracowników
nie wykorzystywanych produkcyjnie. Uchwala ta
realizowana będzie w oparciu
o następujące zasady: wstrzyma
nie przyjmowania nowych pracowników w przedsiębiorstwach

Goprzemówienie,
rozlega się spontaniczne „Sto
UIZ
lat". I sekretarz KC PZPR otrzymuje wiązankę czerwonych
kwiatów. Przemówienie Wł. Gomułki przerywane było rzęsisty
mi oklaskami.
ł
z kolei wita zjazd wiceprezes
NK ZSL marszałek Sejmu
Czeslaw Wycech. Również przePunktualnie o godz. 11 zrywa mówienie marszałka Wycecha
iem
się burza. oklasków. . ~a salę przerywają wielokrotnie oklaski
1
przybywaią przedsta".l'.icieli: na- wszystkich zebranych.
czelnych władz partu pohtyczPrzewodnicząca obrad odczynych - członkowie Biura Poli- tuje następnie depesze z życzedo
tycznego KC PZPR: I sekretarz niami pomyślnych obrad, jakie
BERLIN {PAP). Jak
·
KC PZPR - Władysław Gomuł nadeszly do prezydium zjazdu no.si
wiede~ki ,~orespomdem.~
ka, E~ward Oc_hab I Jerzy Mo- m. in od prezesa PAN prof. dr. „Ber1i1ner Zeitung ! powoluJą
rawski oraz .s~kretarz ~C PZP~
sii.ę na pras~_ ~u<;.1:1-';acką, o.ef„aitZenon Khszk~, wiceprezesi T. Kolarbil'lskiego.
Z zainteresowaniem i uwagą l1i!O
~mer)fillns~,e l:ximbow<:e
Naczelnego Kormtetu_ ZSL
delegaci
referatu dolron'llJą PPZelotow n a<l &1:ailll-:
Czesław Wycech
i Jozef Ozga- wysluchali
mię{!,zy Cziecho.slowa,cJą 1
Michalski oraz sekretarze NK sprawozdawczo - programowego cą
ZSL J{azimierz Banach, Włady wygloszonego po przerwie prze~ NRD, z b?mbami a.tomowyim
Bom~oe te
sław Jagusztyn
i Ludomir Sta- przewodniczącego TZG ZMW Jo nta poklad.z!e.
zefa Tejchmę. W Feferacie o- st,a:rtują_. z Jo.'m1!:ska, po.Jo zo.nego
siak,
mówiony został dotychcza?owy w poblizu Neapolu. Jak podiaPrzybywa także zastępca prze
dorobek ZMW ora: zal~zema je Jrores pm:.de.n.t, podobne pawodniczącego Rady Państwa ideowo-programowe związku.
t rele bombowc ów aitomowych
Bolesław Podedworny.
Po sprawozdaniach Centralnej stia,l"tują,oe z lotin5isk w L ibW.
Komisji
Rewiz_yj?ej_
i
Centralne
.
Maroku doeierają i!"ÓW111ież do
Na sali znajdują się również go
Sądu Kolezenskiego de lega.
przedstawiciele władz naczel- ci
przystąpili
do wyborów komi- 1~ain~o NRD. W zwi<l;zku z t~
nych ZMS, ZHP i ZSP oraz or- sji zjazdowych:
mandatowej.
k
or_e.spomde::JJt
.za.pytuJe,
na. Ja
ganizacji rolniczych i spoleczprogramowej,
statutowej,
u- kleJ pod„'>taWJe
amerykańskie
nych, działających na wsi.
chwał i wniosków oraz komisji- ?<>rnbowce. atomow.e prz;ekraOL!lZjazd otwiera w krótkich sło matki.
Ją ter:;:toi-m~ panstw ;ieu.tral~
wach przewodniczący Tymczaso
~7 bm. l'Q~pocznie się na zjeź- nyob,. Jakimi. ISl\ Szwa~<lairll!l l
wego Zarządu Głównego ZMW dz1e dyskusia.
Austria..
Józef Tejehma. Nawiązując
do słów Żeromskiego, że Polsce
jest potrzebna wielka idea, mów
ca stwierdza m. in., iż Polska
Ludowa ma taką ideę - socjaf
lizm, która stawia przed społe
czeństwem wielkie zadania, a
wielkie zadania tworzą śmia
łych ludzi. W realizacji tych za
Zgodinie z
pe.zymistyozmymi
Poniewa.t aparaty telewizyjne
dań coraz większy jest udział przew:id.ywamriami, War..siz.awS!lcie używaine na
Sląsku, w Lod.zJi i
ZMW.
Zakłady Telewieyji!1e tllie wyPo powołaniu prezydium, do lronują planu do.sitaw na rynek 'Ne Wrocławiu mtJ.51Łą być spektórego obok członków władz od:bior:ruików telew:ieyjrn.yoh. HaJ!l cjal:nńe przy.stosowane do odbio·ru mi·ejsoowych sitacjd telewitymczasowych ZMW weszli licz- del uspole=ifony nlie
może
ni działacze z kół wiejskich oraz więo dotrzymać rooowiązań wo. zYi111Yoh, MHW 21amierza praeinstancji powiatowych i woje- beo k,J-i011Jtów, k,tóny .mają m- maceyć do spr~ży w tych
wódzkich związku, zjazd za- kupić telewiiwry poprzez tzw. okirę,gaoh kraju wsZJy151ttlcie telewiiwry „Belweder". Nadają się
twierdza program- i re3ulamin docelowe oozx:-.z.ędzame.
o:ne najba;rdziej do tzw. przeobrad. ,
l\!Li[]Jisterstwo Ha:nd1u Wew- strojenliia.
Na mównicę wchodzi Wlady- nętr.zinego podjęlo szereg śi-oct
Na :ziaopait'r:z;enie Wa,rsz;awy i
sław Gomułka. (Obszerne frag- ków,
aby złagodzić i.s1t;ruiej~e
przezina.=e będą
menty przemówienia podajemy in.a ry:n,ku bmki, aby „doc.elov1ri- Po.zmaiilia
crz;e" otrzymali aparaty z mitni- n-atomriiast aparaty :importowamaJnym, najdalej mie.<tlęczmym ne.
opóżnJien:iem. W ram.a.cl! umów
handlowych 21abezpieomno
w
,najb1iższiym okre.s1ie dostawy
7.500 smt. tele\\-:i.wrów z Węgrier,
mułka

Swiatowej sławy pisarz Erich
Mar~a" ~emarque, autor znanej
powie ~.ci
„Na zachodzie bez
zmian • Poślubił we wtorek w
Branford
(stan
Connecticut
2.500 Sllt. z NRD i 2 tys. SIZlt.
USA) amerykańską aktorkę filze Zwią·zku Rad:zieckiego. Prz;ernową Paulette Goddard. Jest to
BUDAPESZT. ..... W Kecske- widuje się także
w pófui:i.ejczwar~e z kolei małżeństwo 42met lekar!lle .,ocfilm-yli'' kiobietę z seyoh mi.estią,oaeth br.
im.Jl'O't"t
letm_eJ PauJette Goddard. 59-letSniegl
lód spo tr.zema nerkami,
23. tys. sztuk
tele.win~ pisarz ożenił się po raz drugi. Paulette Goddard byla m. in. wodowały chaos. w H;omunikac.j_i . ~~ejs~ lek:aa-.ze oświadcey- z.yJ!ll'YC~ ze ZW1ąz.kill_ . Rad.ztecdrogowej i koleJOWeJ w Belgu. li, ze kobi.eta <l'W1a ma 3 do.sko- 1 l~1ego l CZJeCh<JISllowacJi.
:toną Charlie Chaplina.
Meteorolodzy przepowiadają no j na1e fl!J!1Jkcjl()!l1Ująoe nerkii.. PewPonadto rozpocziną się w.ktrótwe opady śniegu.
ne rnenocmabntoścd.
mają się ce ze
ZwiąZk:iem Rad.zieckli.m
f
HAGA. We w:t_or~k i. środę s~a, wis.'kazywać na isrt;nien~e cz.watr- ,nowe pel'ltraktacje o za.kup dalfj
w Holandn
nai- tej ner1ktl,
jakkolwiek lekarz.e szych
ilooci telewifj
większa w tym kraJu od 16 lat. nie są tego oalkow.i1C'ie pewtnli..
wrów,
SZTOKHOLM. Całą noc pra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VI stoli
.
.
cowały
w Sztokholmie . pługi
00 ecy Od.było &ę ffilędzy- śnieżne, aby na czas oczyscić urnaro w . spo,tkama.e w koszy- lice. w południowej Szwecji
kowoe. męzczyzn. pomiędzy
srożyła się w środę gwałtowna
iowYm'. . zesp.olan1i PoLs.ki i Ju- śnieżyca.
NOWY JORK {PAP) Porwa-1 ścigu samochodowego, kidnapego.slawia Leglią Wa.nsiza,wa i
BONN. Dwumetrowe zaspy ny w niedzielę w Hawanie rzy
zaproponowali mu wysluOlilllf>1 ą Lubljaiila. Po wyrów- śniegu odcięły ~d .~wiata kil_ka słynny automobilista argentyń- chanie przez radio sprawoZ'hria!l'lleJ .grae
ZWyQięży1i gośclie wiosek w prowmcJ1 Szlezwik- ski Fang.io, przybył w nocy z nia. Fangio nie slforzystał z
7.2:70 (35:36).
Holsztyn.
poniedziałku na wtorek do am- propozycji, jednakże
gdy do*
żegluga stątków na Renie na basady swego kraju w tym mie- wiedział się o wypadku na traVI OS1bat!iniim dtnitU naroitanskń.oh odcinku pomiędzy Karls-Ruhe a ście.
sie, na własną prośbę przeszedł
rnJsłlrU>Stw Europy ko;Jejarz.y z Kolonią wstrzymana z powodu
Automobilistę przywiózł wła- do drugiego pokoju, gdzie kidp0wodu. szalejącego „lia1nria.ka" dużego przyboru wody.
snym samochodem ambasador naperzy
oglądali
przebieg
in:e mozna było l'OZegrać slaloArgentyny, Raul Lynch, który „Gra!ld Prix" przez telewizor.
zawiadomiony przez kidnapemu-g.i~Mlltu. .
Pr.z.ePmwad:ziol!l!O
rów pojechał w
poniedzialel:
;na.tomiast b:.eg na 30 km, któwieczorem na jedno z przedrego trase wyity<l2Jonio !Ila Gumieść Hawany, gdzie
spotk.ił
b3łówce. Udatny rewanż rza posię w umówionym
miejscu z
rażkę na 15 km wziął Szwed
porywaczami i „odebrał" od
J oha;Ill!.90ll1..
nich swego rodaka.
wvgrai on tę klolllkurencję w
Gmachu ambasady argentyń
~e 2.24,33.
skiej w Hawanie strzeże ocl
•
*
*
wtorku
50 poli{!jantów kubariVatSaS Budapes,z t jako tr7.leel!.
MOSKWA. - W środę podpiskich.
zespól JlO ~hesiter Ui11itte.d. i
Automobilista wyszedł z przy sana zo s tała w Moskwie umowa
LONDYN.
Dr V~viia.n
R eal M_~dr1d wywaletz;yl awail1s Fuchs wr<a,z ze swą ekiipą wy- gody bez najmniejszego szwan- pomiędzy radzieckim przedsięd'l pt}lf,nalu
biorstwem . ~otniczym
p1~kli.eg0 pu- ruscył do bazy
„Ar~oSoolit.a mając do ku.
„British European Ai~hall'\l Europy. Węgrey po.konia„Było to najuprzejmiejsze i flot" i
polw1namtia oota1tlllii odc~nek dro~ "' BlldaJ?~Zicae holend.er&ką gi.
najbardziej komfortowe por- ways Co" {BEA) o nawiązamu
bezoośredniej komunikacji lotdrużynę AJax. Ams terdam 4:0
Według doniie&ień z Welli111g- wanie, jakie można sobie wyo- nicŻej pomiędzy Moskwą a Lon
(4"0). poprzed1me SI>Qtk<tnie obu tonu,
eklipa bcytyjs..!m za.k:ońozy brazić" - powiedział Fangio.
dynem.
„Kidnaperzy
przepraszali
&użvn, 1XllZ'!"gra111e ·.w Amstter- pra.wdJOiP()do1bini;e w ciągu truJjLONDYN. - Premier W. Bry
d.am~e, :z.akK>n:zyło mę wy,n,iltJi,ern. b1iti:.s.z,yoh 4-5 dinJi. swój g:igan- mnie za to co uczynili... przy- tanii Macmillan zrezygnował na
nieśli mi nawet
śniadanie
:lo
remisowym 2 ·2: .
rr:alid prziez Antarktydę, łóżka... gdyby nie to, że byłem okres wielkiego postu z picia
o c2lwaorte :rme;i&~ w pólf~rna 1:yo.zm~
alkoholu.
prr:,z;ebyW1ając tnasę
z
jedlll!ego
le pucna:ru. wak1z;yc. bę-dą ze.-'P'C>- ·W)rbrzeża na drugJe i 2ldiobywa- porwany, mógłbym się tam czuć
Od 19 lutego premier, miast
l
Bc1~ us,~a Dorrt:inu111d {NRF) ją.c „po dirod:ZJe" Bląg;Uill Polud- jak w luksusowym hotelu".
whisky i wina pije przy posilFangio dodał, !e gdy nadz- kach sok pomidorowy i słabe
;M:ilain (Wbocip').
Ii.QWj'.
tzla godzina rqzpoezęda wy- piwo imbirowe.

n~RUKSELA.

WARSZAWA {PAP). 26 bm.
Rada Ministrów przy udziale
przedstawicieli Centralnej Rady
Związków Zawodowych,
rozpatrzyła projekt uchwały w spraw ie polityki zati"Jdnienia w usp ołecznionych zakladąch pra cy.
Po wszechstronnej dy~lmsj i.
Rada Ministrów podjęła uchwa
lę, która ustala
wy_tyczne dl!ł
rad
robotniczych i clyrekc.1i

do udzialu
w obyd wóch k~a
dz:'.eża.ch - w m aju i wrześniu
ub. rr:. Swoimi zez,na:!lliami ob cJążyl on - tak jak Różycki w
p iel'wszym dn:u ro:,pcav"y
Anrt.:;UC:ego L:.is.a , twierdząc, że
brał on udział w kra<lzieży doko.nam.ej w m aju 1957 r.
Osk. Zdz.~slaw Zaw:sz:i - k iero w ea .samOC'h od.u, k tórym wywiezl':arno &krad z;.o,ny towar przyzm.a.l &ię oo udziału w kradzieży wr:reś.n' owej ciraz <'!>C> indywiidu.a1nej kimdLieży 294,4 m
popelitn;y i .adamaszk u. J akko-1wiek podazas śled:zitwa przy=a l
.s·ę róWl!l.ież
do
ud.z:ąJ u w
~:erwszej krad ziieży _ o beCllll.e
z eznania. te odwo1ał.
Antoni Bara!'iski
zaprzeczył
·ak b.
O"Óle
staruowcw . J 0 :i k wd , ." · h
b r.al
u c1zu.a! . w.
ra. z:eza1. ~
Tw~erdzii c111, ze Jed,y11.) m p rze
sżępstwem, j aki e popebn~J, było
przyjęc~e od c.sk. Kopert.owsk.1ego 50 m skradz:icin.ego towaru ,
Podobni.e zeznaJWa l Euge.'1.Lusz
Debich, któr y przyjął od Kopertowskieg o taką sa mą ilo..ść
popeUny. Ponad.ho Debich przyznal:, że po odkryciu k ra·dz:eż y
nik<Jmu o tym ni e zam eldował,
gdyż jak twlerdz1i. n ie mia ł
sumienia przyozyn.iać się do uwięzienia wiUJnych.
Osk. Ozg.a nie pr.zyzm,al się do
żadnych zarzutów.
Dzisiaj 1Sątl przy$tąp!i. do prze-

I

słucha.nia

nych oraz

pozm;tałych
świadków.

oskarżo

{as)

Bourguiba
próbuje
pośredniczyć
między Murphym

i powstańcami
algierskimi
KAIR (P APJ. Przedstawiciel
Stanów Zjednoczonych w misji
„dóbrych usług", Murphy, odbył we wtorek 25 bm. konferen
cję z premierem Tunezji Bourguibą.

Bourguiba przestrzegł Murphy'ego, że „utrzymanie Afryki
północnej w obozie
za ch odnim
zależy od szybkiego rozwi ązania
problemu algierski ego. Algierski Front Wyzwolenia Na rodowego pozostanie zwolennikiem
Zachodu pod warunkiem, że Sta
ny Zjednoczone pomogą Tunezji
i Maroku w rozwiązaniu proble
mu Algerii".
Premier Tunezji uważa, że
teraz właśnie dzięki „mi sji dobrych usług' ', nadszedł właś ci wy
moment dla interwencji Stanów
Zjednoczonych na rzecz AJgerii.
Powołując się na wiadomości
ze źródeł wiarogodny ch, Agencja France Presse twierdzi, że
premier Bourguiba ma zamiar
skorzystać
z obecno ś ci Murphy'ego w Tunisie i nawiązać
bezpośredni kontakt między nim
a
przywódcami
Algierskiego
Frontu Wyzwolenia Narodowego. Przywódcy ci znajdują się
obecnie w Tunisie.

Jak Slę dowiadujemy,· Pol&kńe
Linire Lotnic.ze „LO<t" :po.si!.adają 111a. ~s:tkiClh swo:Ch samolotach, ohs.!Jugują,cyoh lil!liie :ziagranfo2ine, pewną l i1c.z.bę m iej.sic
re:zerwowarnycfu
dJa pasażerów
- obywateli poJ.sJcioh.
Pasa.żerc~vie cl
mogą JJJa.b ywa-0 bilety za. z~ote (w obu. klleru;nlk.ach) do Pal!"yża, Brukis,eil.i,
Kopenhagi, Wiednfa i Aten, a
od 9 kwi etmfa br. rówirnleż i do
LI:mdyinu, jednak po uz.ysikani u
odp.owied111>!ego zezwolenia
w
PEKIN. - Przedstawiciele kon
Wydziale Dewlitrowym NBP
cernu
japońskiego przemysłu
·
stalowego podpisali w środę w
- - - . . . Pekinie porozumienie o wymiaWARSZAWA (PAP) Na pod- nie towarowej z Chinami. Warstawie uchwały Prezydium Rzą- tość obrotów towarowych przedu z 1955 r. w sprawie fundu- widzianych porozumieniem wy•
szów celowych na pomoc dla n"si 560 mln dolarów.
plastyków, muzyków i litera- ~godnie z porozumieniem po~
tów, miTllister kultury i sztuki pisanym na lata 1958-1962, fir~
wydal zarządzenie o powołaniu my japońskie dostarczą Chinom
komi,s ji funduszu dla popiera- wyrobów stalowych, otrzymująg
nia twórczości al'tystyc:zmej w w zamian rudę żelazną i. ~
plastyce.
- &iel. ·

Stosunki handlowe

przedsiębiorstw japońskich

z Chinami

ZMW winien wychowywać młodzież

wduchu ideologii socjalizmu

Frag me·n ly prze mów ienia WI. Gomułki
na I Krajow ym Zjeździe Związku Młodzieży Wiejskiej

czynni-I skiej, ruszajcie do szturmu o
ków, a przede wszystkim od wy zdobycie młodego, chłopskiego
robionej politycznie_ i myślącej pokolenia dla zrodz~nego W
Wiejskiej I sekretarz KC PZPR socjali.zin, ja.ko naczelny, progłęboko kategoriami społeczny- Polsce nov~ego porz'\dku r_ze~y
Władysław Gomułka stwierdził gramowy cel swojej dzi.ałalnoo·
mi kadry działaczy młodzieżo- - dla sociahzm~ Nie z_ra_zaJci.e
ci. Zaiistruiała więo :w.saooU::.za
m. in.:
wych. Ten fakt, że po rozwiąza się trudnoścrnmi, młod~iez póJZarówno was:z związek jak i poclistawa. na kitórej <>!P<lrba zo_
niu ZMP nowopowołane orga- dzie za wami, młodziez zawsze
wspo'lpra_._,_ ~'-'·~·pa-'"·;..,•
ZMS i idzie za postępem.
młodzieżowe
nizacje
Związek MlodzJieży Socjali.s.tycz- "......,... "="'"""'" ~"•TJ·_ PZPR i ZSL ......
przede
rozwinęły się
ZMW
nej są spadkobiercami wszy.sit- ca. Pozwala to naszej parit:iii i
My starzy .
gdzie zabrala
tam
wszystkim
Lu
Stronnilotwu
Zjednoczxmemu
kich pootępowych, radykalnych
zaw sze_ u dziellmMyłowdzai.mez·ymlWod.YemJ.
się do tego st~ra kadra zetemwspól2 wiąz rnw1
i rewolucyjnych tradycji ruchu dowemu na prowadzelrule
. -skiej
. . nowi. d zia
, . d
. . ws.'uód. m ło_ dobrej rady i ojcow. pracy r ó w:naez
1z
.
czy,
_sw1a
powska
miod.zieżowego. Na takich tra- neJ
KC
i·nli'eni·u
"'
c
.
.
k"
łacze me rodzą się z niczego,
oo znajduje
..,
y. wam
1eJ porno
dycJ·ach oba związki. wl:rmy wy- dzieży wiejsktlej,
. naz:wy s.
•
· z same~
· wyra~.t aią
owocnych
życz"
·
PZPR
me
&~ członków i wyraz we wsp Ólnym pop.arem
chowywać
"
om wycno- obrad
Muszą
orgamzaci1.
zwJą.z.ku,
waszego
dla
pomocy
i
całą mlodz:!eż. Pam~ę.tać jednak
•
\vywać się w procesie pracy
należy że to, oo WC2J0raj w o- w którym d?:ialają zarówno
----------eż~MP~yl~d~~~ni~~
~~;,6dclz1I'li~~~~
w~~~~f~f:cp;
~!fc~_e!~~;~~a~~
damllie.
ruooLlo młod2Ji pe?Jetpeerowcy, jak
kre5lonych warunl®<Jh
Co jest potrzebne, by ZWiią- przed~1C? 1stmeJąci; ~rgan1zacie ważali, że przyczyną różnych
słusznie nazwę postępu, to samo zeteselowcy.
Tylko silom prawicy spolec:z- zek was.~ m_ógl wy~;yw·ać to ml~dz_1ezowe rozwmą1 sztandar trudności, jakie przeżywał ZMP
dzisiaj w warunkach innych od
była masowość tej organizacji.
wczorajszych sl\l$Zlllie mO'Że być nej może z.a.leżeć na pr2leciw- z,ad.anue i ooią~ć l!l.aJlePISfl:e re- sociah_z1"!1u nad całym r1:1chem Chcieli mieć organizację kadroprzysp1e~zy~
mlodz1ezowym,
Na stawieniu ruchu ludowego ru- zultaity?
wstecrz:nic:twem.
nazwane
Przede ws;zystlcim poitr:ziebllia re:wolUCJP, W kierunku SOCJah- wą, COŚ W rodzaju partii mloTa.klie
robo•truiCZ"JeIIlil.l.
przykład walk.a, jaką prowad.2Ji.- chowi
Prezes Rady Ministrów powozwii ;z.ku szcz.e- styc_zny~ demo~r;;itycznych or- dych, tylko że miała być lepsza
dio joo w wa
ły „Wici" z faszystowską dyk- pr:zieci,wstlawienie 7l!TIJierzJa
h gamzaci1 młodziezowych, stal od PZPR Na szczękie ta bzdu- łał Jana Rabanowskiego na sta' .
'.ą
~
•t.
t;i,turą sanacji, walkia, której ce- cotniięoia WlSlteoz ewolucji :ru
clługiemiała
nie
sekc1a.rska
działania ra
który w wal~ golnne w J~go • roi~rmvnnc:z;yo się zaporą na drądze
lu<l eg
lem było obalenie rządów e:a- eh
nowisko zastępcy przewodniczą
wła><:J,zacli, Jec1TitOGĆ ideofogn.czna prawicy społecznej, która stara- 0 żywota.
. .
. ow o, .
u
które powstały cego rady do spraw techniki.
g ZMW i ZMS
zahamować,
ewolucję
tę
się
la
zapodstawowe
na.
po,glądów
,
~.rel
St~
~-ął
nacy}nych, lecz bez oOOlenJi.a z praw1cą.
uZMP
'
·
·
a nawet zwracać w innym kieburzua.zyJno- gad.meni.a społeczne i polHyczU.9troju kapitalistycznego, była szedł od 1deologM
, m
po rozw1ązamu się
. 1.
ś.
.
. . L
ku u:z:11ainiu i przytpl'w"e walką postępową • J"bera1ne'
.
. _ ne, oo warunkuJe Jedność d.~!19.- runku. .Je li szt~nd~r socia iz- szą się chronić w swej pracy
~
.
i . . J
ruew~· i 1
i dogmaschematyzmu
wad
od
~a?
t.al~
dz~s:ai
po~iewa
mu.
J~t
Potrz.eb-na
związku.
lamfa
SOCJa
p;rogramu
sobie
s:woien.m
repr-zyb. e:ala naw~t c:harakiter
wspÓL'a trook.a pezetpeerowcow ~wią_zk1em Mł_odz1.ezy WieJS~l~J, tyzmu, które nękały ZMP. Rów
wolucy.Jilly. W owczesnych wa- bstyozmego.
nowopowsta!e
zeteselowców o spr.a.wę ;s.oC"j.a- .Jak. i _nad Zw.ią~kiem Młodzi~zy nocześnie obie
i
i
n'ieslumme
głęooklO
DI.a.tego
~abyla
ta.
run.kach w~
me- organizacje mogą i powinny wy
tym
w
est
i
Social!stycznei,
Śl.'odus'1ial.a!l1~e
wspólne
li.zrnu.
wy>!Jwarmrri.ie,
byJ!oby
szkodliwe
rad;ykali.7.mu
.
glębok:iego
zem
wiele
wasz cxy też u,trzymyw~uruie w wa- ków l. metod d.z:aŁania waszego, ~ała zasługa waszego poprzęd- korzystać w swej pracy
Zwnązek
społecznego.
W W!liraj w gcdozl.n,a.{!h po.o
cennych doświadcze!'1, jakie im
. .
mka - ZMP.
partyjnych po- związku.
może się tylko chlubić trad)'.- szym związku
Pod adresem ~MP podmesio- pozostawił ZMP Powinny też ludni-owych targna,l się na ży
.
.
ódiek D 1srzy
i
cjami tych wa])c, IruXl:e i poWl- d · 1cie we wlasnym md.~ka;n;iJu,
Poitrrebn.a jesit p;elna Lil('WJ.- no wiele zarzutów słusznych i jak najszerzej 'sięgać po ka•
• 1 .~
pmieg;r
nien wyóhowywiać n.a !Dli:C!h rolo. v.a ~~
w.sizie1akioo odrębruolścii, niesłusznych. Więcej niesłusz- drę zetempowską i organizo- aik;tor Tea.11ru Pc-ww..cchizego
p~ai.:v1 !fYWY prooes. ewo UC.Jl PO-: d.aieja
·
d21ież
b.
szeregach
swych
w
wać
6
uw Lcdzi, Wła<lys!aw Bielny.
\':'JTill~ ?;ioprow~ do pelineJ czy podzialów, które w spo.wb nych niż słusznych. Można
. .
•
•
zetempowców. ZMP dobrze się
Rzą~6w sana.cy]n.ych .dlz!611aj L~kwri:<lac11 w.~ch daJących sz.lrodliwy dla jedności zwi~z- znać za uzasadnione. za:zuty o bowiem zasłużył sprawie postę
dogma
i
sci:ematyzmie
pewn7m
Bielny powrócił' do domu I
odazi:-wać ku i d1a k.s:z;taltowam::a l!)OCJajuż me ma. :z;ootaty ~rm:ai0<11e SJ_ę_ ?e..."IZoze . dZi!s1aj
c1ą- pu społecznego w naszym krastrzelił sobie prosto w piersi z
wraz z ust,r?iem kaphl:al:ietycz- roz~1c ~Jmych w w.aszeJ or. listyczm.ego świaito~lądu je)lo ~yzmie, ktore t~ wady
dubeltówkJi. PooitrzaJ
własnej
mlod.zieży zyły na. dzialalnos~i ZMP. Wa- ju, sprawie socjalizmu.
czlaników i całej
~ ~OJ Gpołe=~ p;osrz~ gal!lD!llaCJa,
w zakończeniu Wl. Gomułka oka'l;ał slę śmierteln~'· Cięż.ko
Pr.zemiany, jakie po VIII Ple- W'iejs.k!iej nawiązują do tirad.y- ?Y ~e me w_yrosły ]edn.~k samowięc daleJ. Przekroczył gra:nllranfonego ailclora. Pol:'O•l•owie
orrt,a.ni,7Ja1c-ji mto- :sthme w 'tteJ. ortgkam~aCJI. ~ródła powiedział:
oe, które zakreśłHy oobie przed- num KC nasŻej partii nastąpily ej.i .dawn.ych
w11y w owczes
. . t 1. ie pows ama
ZM.W
h
d .
,~.
„~.
Jl1rzewti1ordo do SZJJdifaJ.a św. Ro. .
woierune Wici" w swej walce
pis~e
i
ll_lÓ:'-llli
nas
u
.się
1
Wiele
Mopartii.
politycznej
linii
nej
.
Je~
n:e
•
·.
z E'iaruiic· '.' ·z :taktu tego nri.e w. zycm P;>- ~=ym . ,~'."'JU, .a rI.!eU;~ryc
drll!1n y, gdZJie wkrótce .zm.a.rł.
że syn przejął krytyczme o młodz1ezy. Niekie
więc i w zycuu mlod:7J.ezy, me być me moze czyms w ro:izaJU żna powiedzieć
.,
.
Ją
.
niekiedy zaś niesłusznie,
dy
od
je
przejął
ZMP
ojca.
od
ie
2ie
ZelSIZlyc:h
daw.n,.ych,
federacji
dążeru;az
wspólnego
inie
mają
Wll'lllo.sklt.t,
.
Sle.cliztwo w tej SJl·r a.wie proi;n=. wyprowadzi~
słusznie. Młodzież dzisiejsza ży·
zw•ązków PZPR.
wa<dim Komenda. 1\10 m. Lo•
z7 ZW'!~~ wasz ':"'1:nn~ po~- mi pra1wky społecznej. Istota ooem,y hil;ioryicznej
dziejowewielkiego
epoce
w
je
(.s)
p1ć „W1CJ." 2i'.1 to, ~e :-iie dązy-:- tych przemi:a111 polega na tym, młodzieżowycll. Jest naitomfast
dl1Ji.
Wielu dzialaczy ZMP opowia- go przełomu społecznego. Jej
ły do o;oolenna. kaptbali=.u, ~1 że z prakrt;yki. inalSl'Zej pracy u- i W!irrllien być jedm.olriitą organ"irozum
nie~oświadczony
fl'.lody,
rozwiązaniem
jego
za
się
dając
szerejego
w
bą.dź usuwamy to zacją. Chodaż
też ~1ązek . ~sz, przy~mu1~c sunęłi.śmy,
to w przelrnnaniu, że na me zawsze iest zdoln.Y ogarnąć
tradycJe „Wica. i tl2'JIIJ3.Jąc ~e w.s:zystko, oo 'l.lrt:ru:dllllia woieliai!lie ~h 'll!l.aj<lują slę 21ail'ÓW!llo b. czyniło
t t t
1k
k
ł
skompromitozwa ZMP została
adylm.ln.e , :nne
ost
młodzieży. Jest to ca ą s ~mp 1 owa~~ is .o ę ego I
wśród
wana
obem~
zetempowcy,
b.
wiiloiar:zie,
socja.programu
i
idei
życie
w
:
r
.1
ępowe
p
m
znała,
me
Młodz1ez
.
przelo~u.
ty!
rzeczy
zeteselowcy, nieprawda. W istocie
pezetpeerowcy i
może oof;iąć się na t~ .,~cJe, li.ą!)ncznego.
tyf~;
~o
ś~i~t~ogi~asta~~
~~ąJl~~c
usisocjalizmu
przeciwnicy
ko
przynal~nie
n;iloozrue±
t.e}
jak
budujeoo~jalistyQZnY
Ustrój
które zaJmowały
ten porządek, w którym sama
Rady~y :Uch ,;w1010wy w my w naszym kraju 00 cz.ter- ~~ .uo zadnyoh .z ~r:zedm.o lowali przez swe nieuzasadnio- żyje. Młodość zaś wszystkich po
przedwo1erun.ei. Polsce nie byl nastu lat. w ciągu tegio C218SU 1.slmaeJącyoh oogarurm<::J1, aTIJI do ne ataki na ZMP skompromitoRzecz jasna. koleń ma to do siebie, że zawruohem ~J~1ist!cznym.. Dlaite- etwor:zyliśmy podstawy tego u- zadi!1;ej pal'tllii - wm:yrey muszą wać tę organizację.
sobą pewną sze szuka czegoś nowego, lepsze
za
to
pociągnęło
że
przyobeC!!NI
p~
:l:e
pamnętać,
rzyz;woju
dziedziin:ie
w
stroju.
S?"
s~wmly
me
„W101'
te±
.go
•
go od tego, co ją otacza. Kiedy
obalerrua ustrOJU "OOpodar<2Elgo 7Jl'IObiliśrny olbrzy należność do Zwiąrz:ku Ml:odz1e- dezorientację w różnych środobie zadania.
młode pako- l,
Byly jednak ~i krok naprzód który byłby 7.y Wiejskliej stali się retem- wiskach młodzieży. Ale były też zaś - jak obecnie
kapLtalwtycznego.
ka.pi- wuowcami. Należy o tym nie liczne zastępy młodzieży, która lenie Polski - staje w obliczu
origanizacją demokratyczną, ra- nie do pomyślenia
oo z honorem i słusznie broniła do zakrętu dokonanego przez hiCŻWARTEK, 27 LUTEGO
dyka.lną i positępową oo w wa. talizmie Jedookże dla u.rz.ecey. tylko pamiętać, looz
sto~ię, czuje si~ nieki~.d:l'. zderunkacll ustroju ka?italistyczne- wistni~ia programowych zalo- ważniiejsze - dawać temu pirak- brego imienia swej organizacji. zorientowana, me rozrozma douważaZMP
dzialaczy
Wielu
pra15.10 Muzyka ludowa. 15.30
dla pel;nego tyczmy wy.raz w oodziennej
być' żeń socjalizmu
go niekoniieC2lltie musi
lo, że rozwiązanie ZMP i powo brze między no\x;ym a starym. Dla dzieci aud. sl.-muz. z cyklu
. cy zw:iązku.
~eh
.
związane z wyznawaruiem id.ei
1u dzi praA jedno i drugie walcząc o sie „Harcerze tańczą i śpiewają''.
organizanowych
życia
do
łanie
·
·
ws:zy
wyrwania
.
ul
t.e
.
.
P
. .
Przy tej okiazji chcę poiI'USIZyĆ cji młódzieżowych stanie się bie walczy jednocześn:ie o zde- 16.05 Koncert chóru i orkiestry.
. egaJ"l cy w m~eśclie i :n.a WSi. z objęć
~Ja11zmu.. . 0Ję<:na
źródłem zorientowaną wahającą się du- 16.50 „Aseptyka i antyseptyka''
J~d~ zrmanne :Po obalenm ka- niedoota;tków życiowyoh, dla do d.2liś jeszicrz.e nurtującą w niejako automatycznie
jak wielkiego ożywienia i wzrostu szę młodzieży. Ta dusza mło - pogadanka. 17.01 (1.) Audycja
W ':l'a~~ bu- pelnego wyzwolenia ich św.la- .waszym zwią.iku sprawę,
piita.b~u.
&ieruiać i pa1tlr21eć na aktywności społecznej młodzie- dzieży należy jednak do nowe- dla młodzieży. 17.15 (L) Muzyka
diawrricbwa usitroJU OOCJab.sitycz- domo§ot spod wpływów burżu- nalei:,y
i wszeLaltdej bezpo.średiru!.ego poprzednikla wa- ży. Takie rozumowanie również go, które wcześniej czy później rozrywkowa. 17.25 (L) Nowe nanego postępowa i demoJa:a•tY<;iZ- a1zyjnej ideolQgii
Aktywność zdobywa ją całą i ostatecznie.
niesłuszne.
Zwią:rek było
organi;zaej1
potrz;eba szej
grania orkiestry LRPR. 17.45 (L)
na je;it tylko ta.ka orgamzacia, maści wsteazruictwa,
Wy młodzi, wy postępowa Tańce słowiańskie i walce Anzwiązków młodzieżowych, która
która stoi na gru.ne~e socjal:ia:- będ~e je.srreze dlugich lait wy. Młodzieży Polsldej,
ch!op- toniego Dworzaka.
wszystklim warunkuje aktywność całej mlo awangarda młodzieży
przede
18.10 (l.)
Należy
tężanej pracy cal~ nal!"Od.u i
mu i walczy o socjalizm.
_ , _ _ _, ,____ , _ _ Łódzki dziennik radiowy. 18.25
Hist.or:ia poprzedników wasze- _ , , , _ _ _, _ _, , _ ' - - " " " " " - - " ' - " " " " _ "_ _, , _ , ,
Koncert reklamowy. 18.35 Muzy
go zwią.?Jku, t.o hlsbolr.ia bohaka i aktualności. 19.00 „To saterski.eh walk i n!ieustraS2Xllnego
mo, a jednak co innego". 19.40
tysięcy
dziesiątków
męstwa
„w literackiej kawiarni". 20.00
kazetempowców, ich dlugoletStan pogody i dziennik wieczor
w wię:llieniiacil
niiC!h cierpień
sportowa.
ny. 20.23 Kronika
ohslzarnrl.ozej
kla.pi.1lal.istyoono 20.40 Altis: Fantazja na tematy
Polskli, to historia represji i
melodii Lortzinga. 20.50 Antoni
klątw rzucanych na „wiclaJl'l23"',
Dworzak: „Diabeł i Kasia" - oto historia zetwuemowców, tej
pera w 3 aktach. 22.55 Muzyka
taneczna.
nieustraszonej awangardy mlo(111,1 proc.),
wodooią.gi,
ka111alizacja
przede wszys&im, <my lodzl.al!!Jie m.tePrzedsibaw.Lamy dzi§ wyiruiki pewnej
d21i.eży, która w walce z hiitlestan uli.c w mieście (4,2 proc.). problerasują się tym, co na. temat pracy rad
częśCli. badań przeprowadronyC! h pu.ez
rowsldm okupalllltem, w wa.loo 0
TELEWIZJA
my haindlu (1,7 proci.) ora.z inne bolą,~
narodowych piszą łódzkie ga,zety?
d2ll.alający w Lodzi. zespól do bada.nd.a.
narodowe i społeczne wyzwolekii ląC2llrie 29,6 proo.
Czwartek, 27 lutego
Odpowiedź j~ pozytywna _ 63 proc,
op:tn.ll publiC?J11ej. Już te wyn:ild wSlka·
m,e nie szozędzila krwi i życia,
713pyt.an;ych uwata, że sa, to sprawy fin.
własnymi,
17.00 Recital fortepianowy
Ale człowiek nie tylko
zują, że warto było po~ć do życia
to wre&JC!ie rusbortia. zeteinpow(W).
teresujlłce katMego ł~a.ndna, 23,5 proo.
Małcużyńskiego
Witolda
taki lódzkli „Illlsfyitut Gallupa", wypoprywiaitn.o - ooobistymi sprawami żyje.
ców, którzy ra:mieclli szeroko
w
się
orientuje
odpowńedzialo, :l:e n.ie
19.00 Film krótkometrażowy Frapują go i problemy bardl1'Ji.ej ogólW'ie&i bowiem łod.ziam., dio M6ryoh =6
w młodym po'kolerui.u ideę sofilmokierownikiem
z
ucizestm.irozmowa
tej spra:wtle, a tylko 13,5 proc.
ne, zwi~mne z tyci-em w określ<l!!lym
oono się z pytaniem, są bardzo bogacjal1zrnu i zasłużyli. robie na
teki dziecięcej w Paryżu z Soków amlciety wYra.ziło pogląd, :l:e to spra
ś,rocJ.owJs!ku. Oto 10 Pl'OC. ucu;esWiJców
tym maiterialem.
Po1siki
budown.iccyc:h
mia.no
BO ilustrowana filmami
nią
aniktełiY uważa, że wśród problemów,
Zapytywano o wiele spraiw ""' od n.aj- wy mało cieka.we„,
przemysłowej.
(W). 20.00 Dziennik telewizyjny
dio
rozwiązaniem poWliinna się zająć
obywa~ela
których
stosunku
już
Jeśli
CIZ!ointeresującyoh
ooobiiśoie
bard.ziej
0
tradycje,
i
Te cen-ne wartośoi
(W). 20.30 Film fabularny prod,
zatrzymajmy się
nowa Rada Narodowa, na I miejsc'lt
wieka. rui do bardzo o,góLnyoh, wiążą- wlad.zy terenowej,
które odzied2llczylńścii.e po wafranc.-włoskiej pt. „Na plaży".
13,7
l>l'OIStytueja..
i
ludzi
a.iistwo
g
chul1l1
popularności
jest
sprawie
n.a
ohwiJę
międ.ziynarodoproblematyką
z
się
cyoh
was
łączą
poprzedmdkacll,
szych
proc. - to spTawy ku.lllury, 5,4 proC!, reprezentujących tę władzę terenową
wą. ZaOZ!lli.jmy od tych ostaitnioh,
z nimi nierozerwalru\ więz.ią
Z popularnością je.sit szerza,cy. 6'.lę aJJkohold.zm.
zewnątrz.
!llill
ideową,
jednak ró.żnie„, Tylko 13,7 proc. zapy.
I.ODZIANIE I - SWIAT
Partia
ZjedlnOCl7JOl?la
Polska
52 PROC. - ZA ZAWODOWSTWE M
tamych znało nazwtisko członków Preudziela poparcia i
Robo1Jni.C121a
Rady Narodowej,
zydium Miejskiej
.Ta.Id. jest stosunek przeciętnego ł<>Związkowi
zarówno
:pomocy
I wresroie kilka stów 0 stosunku p;raedrnia.n.in.a do tego, oo Silę dzieje n.a. mero- 86,3 p;roc. na1tom1ast ll'llie znało. Nazwisko
Młodzieży SocjalilSltyozn.ej dizliacięitn.ego lodziam.i!llla do sportu ;i wyoholdm §wiecie? Oey- łoorziiamfo śledzą. wy- pr2lewodnicząoego Prezydium MRN
w mie.<\ciie, jak i
łającemu
wania fizycznego. Sporitem li:ruteresuje .s.ię
anltiety,
darumia mi.ędrzynarodowe? JeśH taik, lo 51,1 proc. uczootników
ZwiązkoWi M!<Jd2lieży Wiej&k;iej
wielu lodzi.an - aż 56 proc. wsizystltiah
2,4 proc. - pod.alo iinne nazwi.slro.
to oo w osbatn.im okresie na.jbarcmej
dzi.alającemu na wsi. Obydiwie
biorących u<lzial w bad.ainiach (no, cóż!
Zastarrw.w:iający :na1omiast jest brak
ich f·n•teresowalo?
te orgainrlzacje różniią się jed,y.
- sam i LKS ma chyba w Lod1zi około
znajomości. ludzi. z Dzielnkowyc:h Rad
Z wypowied21l zebranych pl'7..ez ze.spół
nie terenam~ &i:al:a!llda i wyply60 tys. kibiców!). WieJ.u łod1z.ian ma
Narodowych. Ok.a~je Sli.ę, że aż 05,4
do bad.aniia opiin.iii publdoznej w Lodzi
wającą z tego pod.ziału specyproc. u<Jzestników ainkiety nie znal<> nawet własny, skookrety-row~my JMJ•gląd
wyni.ka, że i w nas:zzym mieście w:i~kObydwie jednak
fiką pracy.
n1a specj.al1i.e 21agadn:.enia wi.ążące stlę
nazwisk ludzi z prezydiów DRN w ina&J>'Ulm~1łd
B7JOŚĆ umysłów zajmowały„.
kierują się w swej dziala1ności
z,e spo.rtem. na pr:ziyk.lad n.a sprawę:
przed- szym mi·eście. Je...oit to tym ciiekaws.:re,
(60 proc. wypowiedzi). Dalej wspóln(yrn progiramowym celem,
sport zawo•dowy czy .amat<J1r.siki? Ok.amii01tem za.inreresowania był t>lain Ra- że - z dru,gjej stro!l1.Y - a.ż 72.6 p.roc.
'którym je.c;t zbudOIWanie oocja~
zapyta.11ych ma pod ad.res.em tyoh wlaś- zalo się, że 52 proc. ueil.eS<tndków a.nkiepaOkiiegio dotyczący utworreruia w Eur0lizmu w ;naszym kraju.
ty jll:Slt Z.'t zawod-0w.sitwem, w n1icktórych
pie sitrefy bezatomowej (17,9 proc. wy- nie rad narodowych k=kretme życ.reProce.s rozwoju spo!ec2l!legi<>,
(n.p. )J'.i.łika noźina).
d'.IJied'llinach S!l6rfiu.
powiedzi), i!!lJ!lymi :zia,gadnien1iami mję- ruia. wy;nikiające z potrzeb życliowy<.'hl
rozszerzenie się prolebariackiej
A to daje już ooś do myślend.a„.
d.zyinarodowym[ (jak np. unia. arabska)
idei socjalizmu wśród W1S11JYS1tJf.
NAJPILNIEJSZE PROBLEMY
ucz.e&tników
zajmowało się 10,3 proc,.
ltich klas i warstw pracujących
Ogólmie rzecz biorąc - b-a.d.ania Jódzbadań.
że partia k1a.sy
ispowodiow.aly,
bej opd.11.iJ. pUJbliQZJ!Lej są poży.tec.mą
Qcz.ywjście, wa:żoo. j,est hierarchia pe>robotniczej stata stlę jedinoaześirucja.tywą. Są pjer-.x;seym oocjol<J,gfoztrzeb obywa.tell. Jak było do przewidZJeMY I WŁADZA TERENOWA
ludzi
nile partią wszystkic.h
cym krokiem na drodze d.o wyo:ągnjęn.ia (wtiedrz.ie]jśmy t.o i bez na.sozego lód.z.
~ hOl"-'i
A teraiz _ p;rzejdźmy :na. wla.sine po. l\iego „Gallu1>:3") - . na czoło wysuwa cia realnych wni<JGków gospo<larczych,
pracy, zarów.no W miek.le jak
.
O
.lfft.' VV-4!
i politycznych z tego oo luspołec;zmych
rnn.esizkan1owa.
sprawa
się
najciekll!WlokaJ.nyoh
sp;raw
Ze
dwórko.
i na w.si.
Illie - od święta,
w
I
myślą.
dz!e
WiS1k.a
właśnie
wypow1edzi
proc.
50
Oto
Jlil"Zestoounlku
sprawa
chyba
joot
sza
soza
Proces tern pooią.gnąl
jako o!icjalni.e, a - prywaitme, illa oodzi.e11.
mętnego łodrzia.rtillla oo wlad!zy teren.o- zuje na problem mieszkia1niiowy,
bą przemian.yo ideologi.czll!e w
inajpilinii.ej.sizy do rozwią.zia:ruia, z kolf'.i
wej, a W!ięc do rad narodowych działai~ych parlli.aich zr"ZJeszających w
F. BĄBOL
jącyClh w naszym mieściie. Zapy1\iajmy idą remOi!lty mieszkań, (14,8 proc.), dalej,
ludz;[ pracy.
swyoh szeregaoh
(j ft.
Dzial:aj ąoe n.a wsi Zj edru>ctrone
FOJJ,
...~~
Stronnictwo Ludowe, tak sarno """~11!!~~....,~_.....,...,.~-"--"--....~_.......~~~"..,.....,..,.................. .._~ ... -"--"'~
-2~D-ZI---E~N~N~IK--:Ł~07::-D=z=KI::-nr~.~49:-:(::-::350~
wal.kii W1S1Zystkich stona g.rtll!lcie socjalizmu
partii po!Jiit.ycznych, orga;n.i.zia.cji
mfod.zieżowych i ws.zysitkioh po-.stępowyoh sił spol:eCl2'lll.ych.
przysłużyć się
Ja.li: najlepiej
.
z wią. .
me.że sprawie SIOC'Ja1izmu
zek Młodzieży Wiejski.ej?
Odoowiedź na to pytanie ma2ma by IS'J!lltecyazmri.e sprowad:&.ć
k
.
d o J.edJneg,o 7ldia.:ruia:
7iW1ą,7Je
pow11ruen wychowywać
wasz
-'- l'dee>d U.:;uU
,_ 1 ·
d
mło e po-"-o elllle w
to jest
logii oocjal<istyczm.ej,
wia1sre p;ierwS!Ze i inaC1Zielne m-

Przemawi.ając n.a I Krajowym jak dzi1ałająoe w mieście Stir<m- twaroej
=ały jących
Mlcdzieży nictwo Demolmatycrime
Związku
Zjeździe

stwierd:llić,

:l:e

słuszne

*

**

było dzieży zależy od wielu

po usta;nowien:iu wladzy ludJOPo!Gki. na
wej i wkrocrz.erui.u
drogę socjali.z.mu, po przejściowym okresie odrębl!lego ie1Jruieorganiaacji
tradycyjnych
n·a
do
_,_ ..
\ "-' . · ·h·
„
1!h0:u..uiezo~vyc . IJ:OWVlld:rue.
zyCl!a . . Jed1.ool.illte.i _o'!'faimrz:a.cJl
ZWląZlru Ml<>mlodztezoweJ
dzieży P.o lskiej - organ-!:zia.qji
~· li lt
. &O-Ja
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.
tOJą:OOJ
. .s Y-_
s
1deoliog1ł 1 d.zialaJą<leJ
czneJ
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ód
·
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wsr
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Temat niepopularny dla nierobów

Dwie trtecie filmów z Zachodu
Mniej szmiry - więcej sztuki
Zaprzestanie dubbingowania?

W Warszawie odbyło się
plenarne posiedzenie .Filmowej Rad;} Repertua~oweJ, poomówienm zagadświęcon e
nień związanych z importem
filmów oraz polityką repertua
rową kin. Jalt wynika z infor
macji przewodniczącego Rady
prof. J , Toeplitza i dyrektora
Centrali Wynajmu Filmów M.
Dy tki w roku bieżącym zakupimy za granicą ok .. 160 filmów fabulat·nych. Wsród filmów sprowadzany.eh w ostatnim okresie dała się zauważyć
do ść znaczna przewaga pozycji
wyprocluJcowanych w krajac: 1
zachodnich. Wynikało to z potrzeby wprowadzenia na ekrany wielu dziel wartościowych,
których dopływ_ przez pewien
okres był powazme zahamowa
.
,,
ny.
Obecnie znaczna częsc na1ciekawszych pozycji, które ominęły naszych wi_dzów w poprzednich lalach Jest już zakwalifikoWana d_o wyświetla•
·a. „. .lmY z_ak_upione ·v
• br. w
ni •. 1
krajach socJahs_tycznych stano
wić będą 1/3 ogolnej liczby importu w tej dziedzinie.
Kinematografia, sprowadzająca z za~ranicy dobra kulturalne znaJdUJące chyba najbar
d:oieJ masowego odbiorcę, dysponuje mezwykle skromnymi
środkami finansowymi na te
cele. pewnym odciążeniem na
piętego budżetu CWF był zakup za walutę krajowa, około
30 filmów amerykańskich.
innych postanowień FRR
wymienić należy decyzję corocznego urządzania przeglądóW filmów nagrodzonych na
czterech najważniejszych festi
walach międzynarodowych. Im
preza ta - w miarę możności
- pow inna być powtarzana
także w innych większych 0 środkaC'h kuliuralnych kraju.
Cz ł o nkowie Rady pocti·e_li rezolucj ę wyrażającą zaniepokoJ·enie z powodu trudności, jakie napoty Irn· wprowadzanie na
ekrany filmow wybitnych pod
względem artystycznym. Kierownicy ldn uzyskali ostatnio
,_ jak wiadomo - większą sa
dziedzinie remodzielność w
pertuarowej. Dobór filmów do
konywanych przez nich prze~
l,resla jednakże w praktyce po
litykę Filmowej Rady Repertuarowej, dl{żacej do zapewnie
nia nasze j publiczności jąk
pozycji
~:~~~l~~jfcl~~~~~~j.

z

Powoctern taworyzowania fil
mów czysto rozrywkowych lub
wręcz szrniry przez pracowni):(oW. aptaratu rozpowszechniania JeS obowiązui·ący obecnie
kontraktowania ·nisys t em
mów. System ten nie przewiauje o.dPowiednich bodźców
e):(onomtcznych za wyświetlanie filmów o dużych wartościacll artystycznych lub ideowych, a Premiuje wyłącznie

wyniki kascrwe. Nic też dziwnego, iż kierownicy kin wolą
wyświetlać „dochodowe" filmy
Filmowa Rada Repertuarowa
zwraca uwagę Naczelnemu za
na
Kinematografii
rządowi
szkodliwość społeczną istnieją
cego stanu rzeczy.
Rady zwrócili
Członkowie
się również do Naczelnego Za
rządu Kinematografii 0 zaprze
stanie opracowywania .filmów
w polskiej wersji językowej,
czyli tzw. dubbingu, z wyjątIdem filmów dla dzieci oraz
komentarz
zaopatrzonych w
motywem
słowny. Głównym
tej decyzji jest zły stan apara
tury projekcyjnej w większeści kin, który uniemożliwia za
dźwięku.
dowalający odbiór
Innym poważnym argumentern przemawiającym przeciwko dubbingowi, są niezmiernie
wysokie koszty: opracowanie
wersji językowe.i jest 15-krotnie droższe anhi,eli napisów.
W związku z projektami znacz
nego zwiększenia liczby dubbingowanych filmów w r. bieżącym, wydatki na ten cel ma
ją osiągnąć sumę 12 mln zl, a
więc koszty niemal równe rea.lizacji 3 filmów fabularnych.

Znów o przerosta ch

I

o czym

l'W

ło'

Il marca od/będzie s.ię w Lodzi dydak:i tyc.zno - wychowawcza narad.a robocza z udziarektoralem przeds tawicieli
t6w i dziekanatów Akademii
Medycznych oraz młodzieży.
Tematyka narady wyczerp:uJ'e problematykę uczelni. Przeanaliza
b~-'-'.e
nrowadrona
""""
y
ea~aminaeyjneJ· w roku
sesji
1956--19 57 w p.orównaniu z rnkiem 1955-1956 i <>mówi się
perspektywy sesji bieżącego
za.gad.nienie przygot·oroku.
wan.ia dydaktycznego asystentów i po.z,i.<>mu dydaktyki to n.a
stf;pna teza dyskusyjna.
wstanie
Przedyskutowany
także regulamin st-u diów ora:.i;
związatmdno-ś<l'i
i
rekrutacja
ne z selekcja, wobec duże,j iloś
ci kandydatów na s(udii:a. leRo:cwaŻ<ma wsitanie
karskie.
selekcji wstępnej
celowość
przez bardziej wnikLl.wą 0 ~
nę mnie1·szeJ· liczby kandydac
h
. 0~
t 0'w 1. o::ena p-is.=unyc
pra
e.gzami:nacyjnych bez ujawnia
nia na2lwisk.a ka.ndydaita egzamin2.torowi.
Domy sbudenckie to także
tema.t do obszernej dyskusji.
. Wy.suwa się projekit jedn-01i-

tych regulam.i.nów i ich konprzestrze;ga1n.ia
sekwentn.ego
domów
oddzie1e:nia
oraz
męskich od żeńskich i ca.lkowity zakaz odwiedzin w P•01k ojaeh mieszkalnych. Odwledzlny rodziców i r-0dzeń.sitwa odbywalyby .s.ię w pokojach gośsię koniecz.
pinnyc!1. Wy"uwa
~
~
ność zwi<>kszenfa. o~ieki nad
domem ···t".uden'.~ 1• 0·~.d?i'alywa
~

w

'U

~

nia intelektualnego i kulituralnego na młodzież. Projektuje
się budowę w mieszkalnych
G.środkach akademickich D<>mu U:ultury Studenta - w1asnymi .slilami ml·O·dzieży.
Dyskutowane będą też sp-rawy bytowe mlodziieży - o·r ga
stołówek i wypla.ty
nizacja
stypendh1m <J.raz kwestie za.opafi·zenj.a w pomoce naukowe.
Os tab1 ią wreszcie, ale dość
zr.c,a<lniczą sprawą, kitóra we.idzie do programu narady, będzLe konieczn()Ść usprawnie0
111'•, <'7.1· aJalo~s'c1" k-0·~•s•J 1' dyscy„u
v
·• ·'
plinarnych dla studentów. Prze
widuje s~ę uziupelnie.nie regularninu i oglas1zan.ie publiczne
wyroków wobec noitowanych
na.tury
wykrocz.eń
częściej
(z)
chuJJgański·ej..

I

sunięć. Można i trzeba zmniej
wir:lczatrudnienie w
szyć
prz emysło
zalcładów
szofri

Trzeba, aby ci ludzie
wych.
ze wsi, którzy przypadkowo, w
okresie żywiołowego werbunku znaleźli się na budowach
czy w fabrykach, powrócili dn
pracy na roli, jeśli tam maią
zapewnione środki utrzymania. Trzeba zmnie]szyć przerosty w administracji fabrycz
nej. Trzeba zwolnić na em•lryiurę ludzi starszych, nie m'Jgących już wydajnie pracowat',
a których się trzyma tvlko
dlatego, że „z emerytury nie
wyżyje", zwłaszcza, że już w

~~z.O lilie każdemu jest sąidwne
b~ c, dysseuszem, nie . ka.Mego

stac na ~amow()lne 'Lalep.ianie s.obie _usz~ e:.cs em, ażeby n.ie ulec cza~owi 5 ~ ~ P1:zgo _.śPie~u_. nie każdy ;moze ka7Jl b :Y~\ ląza~ s1~ p<>w~~ do
maS'ttu. . Yk nie dac się zwab1.c syrenim wdzię ~m. :ro mógł zr<>bić tylko
, - trzeb~ wrerzyc lłomer<>wi - mi·tycz
ny bohak~Y grec_k:i. Jeśli zaś chodzi <>
~n;m .3a, dobijałem do brzestatek,
gów ~yrem_eJ,.~~spy, mogę Was zapew
nić, ze. a.n~ -"""Pl•tan st,a,tku, allii żaden
z pasawow tego nie C7<Ynił. Nawet
chętnie wszyscy stali na P<>klad'Zie
d . · li
acbtannYm W'Zr<J.ki
•
em PO· ZilWla
odny h
z .
1
tłumnie
syrenek,
wdzięki_ :Dl h c
ba, nawet
Sl>aceruJącyc I>Ola ?rzegu,
im całusy Jl>05?' li. Lecz o tym tak sądzę - 1! 1 ~t-Oria będlllie milcizala.
Homera zaś wsrod p.asaterów nde mu-

ważyłem.

ślady PoQ<bytu n.a.jslawni·ejszych eesm~
i najbard'Łiej 7,na.nych mężów stanu,

najwybitniejszych poetów i na,iglośniej
srzyoh maJa.rz;y, oikrut.nych zd:O·bywców
i oczarowan.y~h turys-tów. że wsipomnę
tylko rzyms~1.ego o~s.ai-z:a, Tyberiusza..
UU.ce t wzgorza, wr.n a i hotele, gronawet
ty i łodzie, kąpielisk.a, ba osiołek, który cię za.wiezie na szc.zwt,
„Tiimię
do h<>·telu Jowisza, no.sii.
beri<>".

I .p•rnzn.alem ją właśnie na „Tiberio",
Nie na ()Śle, leeiz na statku „fil>erio",
!\fiala czarne, długie włooy, duże, c:z.ail"ne oczy, Umd7lila się i młodość spędzifa na Caipri, w;e,c sa.mi ~n"um1·e.v~
•
eie, ze była wprost Wymarzoną k.an-

obniża wydajność przeciętn•~.

h" I.o k'
Illiektórych
Zd . iem
JS• .ry ow,
, a~ ta -wyspa była
IJUJtyczną
wlaswe
·
,
syren" · p <J.ec1. ową
nazy~aJą _Ją
„wysp ą t.olti", „skalą
?Jla.rzen . I 1m
_.
.
„perlą za
·„ p1'sa tez. t-eba w1herz:yc,
czasó0 Piewali J.,,
w -: od Tacyt.a
~e w52ystki<;.„ t
az Po Axela ""un he. Pamiętasz Ca.pr1
tę Wyspę„. Ta.k, to Wla.śnie 0 Ca;pri
dyd·atką n.a przewoorriczkę po -wyspie.
mowa.
Z ni.ą to p.ojechalem do słynnej gr.oSkąd tylko S'Pojrzy~, C?:y od stroty, Oto leżymy teraz we t.r oje: Ro.siny morza _ na wys()kie urwJ'ste s'·-'· t
ł j
na pr7.l'WOŹ 1k 1· ·
"""'
Ja, w ma e ' wą.7;1u n
~·„
ne brzegi, czy z lu"Zes~ kole.iki lino- k''
ma, mowy <> podNie
U'Ueczce,
tej
WyS""•
eale,1·
W'.Z>dłuz
c1'"
woz·„~eJ·
eJ·,
b' ·
·
·
\v
b
Io
·e · ·
"'"
"
""
ie
ni sienm g wy,
będrz;i.em: na buJ'n",
~'""'g)n"ac'
.vTV
·
'· 1 Ot o mozna· Jl!i roo
d
t
.,,
'l"'
~u„ też D""
wy7.szym
me
worem
ę.
a.
...
s
ą
war
<>
San
wysok-'ci'
z
nMĆ
~.s'L.i.n'
~.n.,..ikaln<>
t
t
'ed
„
·
·
""
""
·~
„
t .~,,.
srzerszym
_...,.
lin ruz 1'J en me r, rzy·
·
vvu 1 me
„V-~
- ~ """'""'taniesz
Ml'chele _ ""\Vs~e
cza.rującym i o.szalaJJlii.ają.cym urolk.iiem rnbaJa,c s,i·ę '. y, wp yw.a.my w mm"Le
i larzuru, któremu na imię Jąda?
G t Jak
I lękitu
teJ. n:iezwyklej wys"'"•
„.,
·
wyg
ro .a.
,a.'łlurowa
Bo odkąd zn.ail!Je są dzieje lud7ikie
Jest to chyba jeden z n.ajciiekawCapri była uipra.gn:iony:Dl celem ])Odró: szych wybryków natury, kióry n:ie
kmjów przes,t.a.je budzić zachwytu przyrodniży roicszka11ców wszystlkich
świata. Zawsze 1>0ciągała ludzi różn~ ków i tur:-ystów. Grota, której wewnęrodność jej kraj<J.bra.zów, jej umiar- tr'łlne Siklepienfo jest wy&rnkie na 15 m,
c.zys.tość sizerokie na 30 m i dJug;ie na. 54 m,
kowany, przyjeIDny kl.imait,
otaczającego ją morza, Wliel<l'ban\llile dz.iękJi. w:taśc.irwQŚcJ1om optyc.znym, jai mienią.ce się kolory wód lie'Zl!le gro- kfoh J1ii,e posiada żadna in.na grota. na
ty skalne i morskie, a ·p~ede WS73'Stwszystko, oo
owe ~ świecie, 'łlab.a;rw:La
kim słynna. Grotta Azzul'ra Silę .w niej znajduje n.a. kolor Jawrowy,
jedyne i niepowtana.J.ne zjawisko o A Vl<ięc larzurowy jestem ja, lazurowa
fan tastyc7lllY'Jll la.71uro"WYm k<>l.orrAl.
jest R-osirna., pr:zewoźnitk, w~s!Jkie
p()tl,()Staly na Capri po drz.iś dziel\ łódlld i lud:zde znajdujący Slię w ~
• L

•

12

1

także

stron - 1

zł

~l<>no strzyż<>n<>

~Gadki
Człowiek o

szmatiki
d wudzies.tu
twanach
Satyra
..... oto między inn-• tybuly
""Jll
porzycji nowego, i.lu.s.frowa.nego tyg0>dnJka. „ODGLOSY",
który można już nabywać w
kiio.sbch „Ruchu".
12 STRON
1 ZL

__

........................................

nianie tak.iego raju

_....,_....,_....,_....,_~-~-~

bot.am

1
1

c~neg~ na
wyspie. Wsrzystkie do
si.adają specjalne zbio~~ad 0 alr!
spły,~.a we.da deszczow '. kt, orye
jedynymi ;rezerwuarami a w~= są
n.a
wysiJie.
.
Wą.ziutkim.i uliczkami, nJ.e więcej n.i!
jednometrowej sz.erokośc·i, jak w Wenccji (by można. je był<> la.two 'Z.aba.rykadować w obroruie pr?Jed dawnymi
najaul.ami Saracenów) wchodzimy do
u kry tej w ogrpd~e rest.aur.ac.ii. Przy
dźwiękach muzyki wędrownej trupy
z „występkami" tancerzy, zjadam spe~

c

i><;

1

1

,

1

ł
1

1

11
,1

1

·

-•
a.pn: qu.alie <:<l'11 plis.e m CJa1nos-c
i p.opJjam
J)rzt>.piórkę z grosz;kiem -

ł

<'<lynne azerw0>ne wino eapcyjskie. Delicje!
.
.•
.
Za.ra:z J10 oh1~!e udal1smy się wra.z
z Rosmą matenkim autobusem (specjalnie do JIO>f,r zeb Capri zbu-cl;owanym,
mieszczącym 20 osób) do drugiej, n.a
mieJ'S·C<>Wośeii'
tej Wyspie PO·lWl>neJ'
'
zwa.nej An.aca•P•l'li, a sta_d kolejka, lino,„.o - krizeselk-0wą biegina.M W'ldłuz
,
„..,... Skały
wyspy; Wyjeż.d.żamy' na. S'Lczyt
'.l'yberiusza. I tu mala dygresja..

1
11

'PTZYP•oonin.a.cie sobie jedno z pló{.oien Siemi.radzikiego, n.a którym ar·t1Vsfa
Tyberiusza na · Ca;prl?
pt'IZedstawil
Obraa;· ten zywo stał mi w pamięci
I ś ·
w a rue na szczycie t.ej skały. Zg;rzyhfaly rzymskli tyran i r()ZiJ)ustn.iik: pr.zed
staWl.'o.ny jest J>.rzez S~e.m.iJrad7Jkiego w
chwilh, gdy, UJąwszy Się za ooki, w
pl<>gronie frywolnych dam """""ravl'i.a
„
•. , "'
sy nad bmega.mi s'La.fi:r owej 'łla;t-Oik.i.
A ob<J.k niego jed·e.n ze s1u,g eesarsk:ieh
strąca w przep.aść ofLail"ę jego sam&woli. Krew czerwona trysk.a strugą
p.o.d nogi tańCrLąocych„.
- Pop·a•tl'"Z PMI - mówi do mn;i.e Rosi.na - z tej właślllie . skały strącano
do wody tych, którzy nie cheielii. się
stos-ować do Till'Lkazów cesarza„.
N<> cóż„. Dziś ta skała ma zupełnie
.... , Jest O·""""d'Z<ll:l•m~ żela.zn<>
. •gl•'I'"
innv
.„
.., '""'
balust;riadą, .a mi.Ja ika.'Wliare.nka. z pr.zyJemuymi :fotela;m;i, na tle w~a.n:t&łe,go
otoez?niLa,. nastraja. ra.c.zej do tna.rrlleó
i zW!lemen„.
MARIAN BIELECKI
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spożywc.zei;io"

(z) '

iotkim jes.t alkohol.

Goraz więcej oszustów

w węgierskim Lotto

,t

t

prowa<lz.oną

rownoczes.ną,

nc.~o

I
t
t

I

napo-

w 1.nno . s.~ać s.ię poważnym
utrudmen1em w nabywaniu
dotychcz.as najlatWliej os'.ągal

t
t

1•

sprzedaży

JUŻ . w . Lodzii, akcją likwidacji
m~l :n i wytwórni bimbru, po-

t
t

11

za~

jów mwierających więcej niż
4,5 p-roc. alkoholu w pewnych
ka tegori.a·ch lok.all gaatr<l.rt<>m l·c:znych, m. l:n. w &tolów•
kach, na dworcach kolejowych
i jadl-0dajnfac:h. Jedno cześnie
uchwala zobowiązuje Stolec:u111y Zarząd Handlu do zmniej•
i;;zenia o 20 proc. licrzby stoisk
z a1lmh·1>lem w Sklępa.ch spo·
fywczyeh.
W barach samouslugowyoh
allwhol .sprzedawany będzie
pod warunkiem jednoczesnego
:nabyc.ia przez klienta odpow.:edniego 'tla.nia z wyłącze111Jiem zakąsek.
Projek.t u.chwały po,stuluje
w br.
również ograniczenie
p·odaży a.Jtkoholu na rynek o
około 1.250 tys, litrów, wu„
tAJ,ści ok. 200 mln. zł. '
Projekt uc:hwaly mówi rów.i
nież o uruchomieniu dodatkowych za.kładów 'Lalllkniętych
dla leczenia. alkoholików, nowej izby wytrzeiwień, P<J.radni przeclwal.koh0>1owej <J.ra111 o
systematycznym przeszkalaniu
lekarzy różnych specjalności
w zakres'e leczenia alkoholików. Osoby, lutóre dwukrotruie
zaitrzymane zostaną w izbie
kierowane będą
wytrzeźwień,
przymusowo na leczenie do po
radni.
· PoVl'ł'ż= uchwala może byi5
pom.oC\na wladzom m'ejskim
Lo&zi w projekita.ch <l,3Js,ze~o
ograniczania konsumpcji alko.h:<>l u w naszym mieście.
WC'ZO!'aj,
Jak dono.siliśmy
Prezydium Rady po przedysk:u
towaillfiu wniosków komitełlll
BJThtyalkoholowego opartych na
ankiecie „Dziennika Lód~
go" pr.zekazało całą sprawę ko
mi.sj.i porządku publicznego z
tym, że będZ::e om.a winies:ona.
formii.e wnio.sków)
!także w
sesji
pod obra<l,y na.i-bliżs.zej
Rady Narodowej,
i.ritere.sującym
Najbardziej
pun.lotem uchwały warsz.a.w •
5ki.ej jest ograni<rrenie sprze.
żądanie wyda.ży alkoholu ra.zone p-rzez wielu uczesitnik_ów nasziej_ ankiety, Wydaje
is:r ę. że mozemy w tym wypadk1;1 naśladować stolicę, co

I

!fa Węgrzech miał ostatnio
ctk '
m1e1sce szereg w
ow poypa przez
·. ia_ fałszerstw
upe1man.
czes tn 1. k ow popularne]' g.y Lott o. .N 1ema1. co, tydzień po ogłosz emu '."'YI1! 1rnw zdarzają sii:
wypad.In, ze zgłaszają się ludzie, okazuJ·ący kupony prawi·-dlowo wypełnione i żądający
:VYPłaty wygranej sumy, sięga~ące1 nieraz miliona forintów.
k rzy kontroli okazuje się, że
upon został wypełniony w
dn~u ~głoszenia wyników. w
związ -u z tym zjawiskiem dYrekc:ja gry zaostrzyła kontrolę
Wę
obecnie
co kosztuje
bonow,
forintów
50 tysięcy
gry około
miesiEJ:CLnie, a sądy zaostrzyły
wyroki na oszustów, Ostatnio
za próbę dokonania takiego
pewna
fałszerstwa
właśnie
mieszkanka Szegedu zostah
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zarobki i
InneJ

życiową.

stopę

drogi nie ma.
FRANCISZEK NAPRAWA

Zabó.istwo Proiwbisa
Piekło ko•l>iet
Ze starych romansów
G<lzie dfabel mówi dobranoc
Miesrzanlta filmowa

Ozy

Munthe. WreS'Zci.e wracamy do p{.rtu
i kolej•ką elekt;ry=ną, jak na Guha.lówkę, Wydostajemy się na Piaama.
I tu n·owe OS'lA)!omienje, Pomijając
luksusowe w:ille i hotele, o
urocze,
mocnych kontrastowych barwiach ścian.
Ul'"Zeka zupełnie n()wa n.ie.s;po,d'Lia.nik.a..
Ta z 'łlewnątl'"Z d()ŚĆ drlliko Wyglądająca
wy.spa .fest fak.tyczn.ie jednym wielkim
ogrodem b<>ta.ni.C1Znym, o tak bo,g atej
że aż dech w
i różn()ll"o()d.nej flON.e,
piersi zatyka. Obok aloesów i oliwek
stoją kakt<usy i miirty, jato.wce i a.gaWy, kwiltnące rar.i na dw.a,,d7Jieśc.iia lat.
Buj.n.ie r-01Sillą oleandry i mal!"gerii t~,
Je~t wr.z-0s i wiele, wiele iIIJD(l"ch .kwIDatciw ł drzew, których nazw nawet wymieni~ nie pe>t.ra.fię. EgzotyC'Zne piękno
,
. d-'"-.„_.
mJAO rosnące orchidee.
n""""·Ją wysPJle
A jeśli do tego dodam, że Capri jest
pmbawfona jakichkolwiek natura.lnyeh
źródeł w;y studnJ, że woda. jest z N~
zrop~ltt dowot.ona. w cysternach zumteołe, ile wysilku wyma,ga 11tray-

naszą

>>OD Gl OSY<<

WYsPA ·svRE N '

Reporłaże z dwóc h konłynenłów {22}

wydajności

wzrostu
pracy
podniesiemy nasze

25 bm. Prezydium Rady Narod0>wej m. 6t. Wa.rsz.awy z.aiwi erdz.iło od dawna pr-zygotoprojekt uchwały o
wywailly
zwalczaillht alkoh-0-lizmu na te.
Projekt
Warszawy.
reitie
uc:hwaly wp~wadz.a zm.aczne
obostrzen:a w sprzedaży napojów wyskiok.owyclt oraz upo
ważnia milicję i organa ad:m~
nistracyj:ne do stosowania su~
row.szych niż dotychozas sankcji w stoounku do osób narnsz3jących po.rządek publiczny pCJod wpływem alkoholu.
Projekt uohwaly wprowadza

zmniejsza plany produkcyjn.~,
hamuje wzrost stopy życiowej.
w st1JNadmiar
zadań produkcyjnych
do pracowników
sunku
utrudnia wprowadzenie prawidlowej organizacji pracv. 5przy
ja rozlufoieniu dyscypliny pra
CY, hamuje postęp techniczny,
Nieróbstwo doprowadza do roz
leniwienia, nie usprawiedliwio
nej absencji, fil;:cyjnych zwolWtórnym
nień chorobowych.
objawem jest pijaństwo, mar..io
trawstwo mienia społecznego,
' td
bral·oro' bst
. dl.
dwo 1 :
Ilo' 'ć
s go zm me uspraw1e l
11 P r z "- Z
opusz
wr'onych
czonyc
•
·
·
za kl a d,ow przemyro b 0 t m·1{OW
slowych w ciągu pół roku si~ga 19 milionów. Robotnicy ci nie
przychodzili do pracy, wykonując prace polne w rodzinnvch
wsiach, zajmując się pokątn;e
tzw. „partaninką", lub po pro~tu tracąc czas na zabawie I
pijaństwie. Kto zapłacił za ·te
19 milionów godzin? Zapłacili\
uczciwi robotnicy, którzy pracowali.
Toteż wśród zdrowei i uczdwie pracującej części spoli:.czeństwa rodzi się świadomość,
że ten .,niepopularny oroblem
przerostów :w zatrudnieniu"
jest ni.epopu.larny właśnie dla
· w
·
ni.erobo'w
ze
. si·y s zy się,
'
niejednym już zakładzie roz,gorzala bitwa przeciwko bumelantom, że sami robotni(!y
pozbawiają ich premii z tytulu wypracowanego fundusrn
zakładowego, że komisje sp"leczne żywo interesują się

Podczas gdy inni kolejno wpływają
i Wypływają z groty, my tymczasem
z Rosiną podq;iwJamy z motorówki Jl·~
...„, '" 1
·11· S
.
ły
~ . .
sO(llcnJle s nneJ WJ l an i•.u•Clue e, tej
z „Księgi z San Michele" Axela

osiągali

my

Przykład stolicy
może pomóc Łodzi
w dalszym zwalczaniu pijaństwa

za
siebie i za ten aspołeczny, be!myślny balast ludzki, który
zżera i pomniejsza ich zarooki,

cie, lwrurowa jest skała, woda„. Jakieś
zaczar<JWane bóstwo 'Lionęlo na św.iiat
lazurowym oddechem i wszys•t ko nagle,
jak za dotknli.~ci. em czarodziejsik:iej
różdżki, pl'zemienione w.st.a.Jo w la.
zur,
Lecz mes·tety, w tym C1Łarownym 1a.nie możemy.
J>O'llOO· ta-ć
długo
zurr.i1e
kilka
tylko
Gmta jest rnewJellm
łódek do niej nara.z w~ywa, a na. motorówkach c:ziekają setki ludzi •. Trzeba
ustąpić m:iJejsca innym,

bedziP.•
za.trudnienia
wzrost masy to•
warowej, ale przez pełne wy•
korzystanie każdego pracują
cego. Tylko drogą uczciwej

wzrostu

wa rsza wy

List z

~----------------------------------~-----------------~----N
o

br. ustalone zostaną odpowieTrzeba
stawki rent.
dnie
wreszcie przetrzebić chmary
fabrycznych , gońców,
straży
fikcyjnych prasprzątaczek,
cowników transportu !abrycz•
nego itp.
Nie droga nieróbstwa i bu•
melanctwa prowadzi do wuosiu dochodu narodowego i pod
Nie kosztem
wyższenia plac.

fikcyjnymi chorobami itp.
To wszystko jednak za mało. Trzeba zdecydowanych po-

pracują, wykonują robotę

• •1O
• mow1
• SIA
b0 dz1A
'f
'f

dzk··· ei• nara· dz.le
- d._cznuch
Akadema·-1 ..,.
Jl
rll'C a ·
na

depeszę do Polski, do War~zawy. Poproszono mnie o adrPs
i oświadczono, że zaraz przyślą
po tekst. Po 15 minutach rlzwo
nek do drzwi i zgłasza się po
odbiór najautentyczniejszy kierowca taksówki. Pomyślcie, bez
formularzy, bez odsylania oc.
okienka do okienka, bez goi1ców, autoiransportu, bez pośrednictwa biura podawczego i
biura korespondencji wycnodzącej, bez całej masy urzędni
ków, moja depesza z Ameryki
dotarła do Warszawy tego samego dnia.
Nam wydaje się to dziwne,
niezrozumiale, a tam jest normalne. Pracują tylka ci, którzy są w pracy potrzebni, bez
których praca by nie szla.. Bumelantów nie ma - reklamy
neonowe są.
A jak jest u nas, w naszych
· f b
h
i
d · b.
a ry·
I
rrzeh?się wrs wac
biozawsze
ludzie
rnc . Czy
N.
?
·
rą ·pensJę z~0 p~acę · . ie. z~wiorą pieniq Zł!,
sze - częs
plac.
Wbo. s\ą zanottotwkanihnakltiśc-ie
1
ie u_ Jes ta .c • _orz~t, me
pracu1ą, na omiast ci, • orzy

Problem ten wiąże się ściśle
z najżywotniejszymi dla nu
zagadnieniami, ze sprawą plac,
emerytur, wydajności pracy, iwytwarzanych
dóbr
!ością
przez nasz przemysl i wieloma
innymi. Zatrudnienie - to pra
ca, a praca to podstawa dobrobytu. „Bez pracy nie ma kolaczy" - mówi stare, polskie
przysłowie, my, niestety, zapomnieliśmy o nim, chociaż cały świat dobrze o nim pamięta.
W przemówieniu sejmowym
premier Cyrankiewicz stwierdził, że chorujemy trochę na
kompleks Zachodu, na konipleks ciuchów i neonów, nie
skąd
przyczyn,
zgłębiając
powstaje bogactwo tych krajów.
Nawiązując do tego, zacznę
więc ten niepopularn~· kom,;mtarz od drobnego epizodu, j"lki
zapami<;talem sobie z mego
niedawnego pobytu w kraJ:.t
ciuchów i neonów - w Arneryce.
Zaraz po przyjeździe musiaIem nadać dlugą, na kilkaset
slów, depeszę do kraju, do r<idakcji. Zatelefonowałem więc
do przedsiębiorstwa „Poczta i
telegraf", że chcę przekazać tę
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interesie klientów

LIPl~C"
Unormowanie godzin Pracy. „DESZCZOWY
- nowy fdm połsk1

Uwaga,
b. uczestnicy

na pierwszą zmianę w
p&pierosy, a zamykane
godz. 20,30.
Kwiaciarnie, które do tej po
W związku ze zbliżającą
Od kilku lał w Lodzi, w zakresie ułożenia godzin pracy handlu
ry czynne są od godz. 9 do 19
15 rocznicą powstania
się
istna dżungla, w której
uspołecznionego i prywatnego panuje
również w
mają być otwarte
Wojska Polskiego i bitwy
może się rozeznać.
kto
rzadko
niedzielę od godz. 10 do 14. Ta
·
pod Lenino, Wydawnictw:i
Godziny otwarcia sklepów, zarówno spożywczych, jak i przeostatnia zmiana worowadzona
Ministerstwa Obrony Narodo
mysłowych, są w różnych dzielnicach różne. Jedni stosują przerjest na wyraźne źyczenie !dien
wej przystąpiło do wydania
wy obiadowe, drudzy nie. W ten sposób klienci rzadko kiedy
tów.
monografii literackiej o tej
Uważamy, że uchwalone pro
wiedzą o jakiej porze mogą pójść do sklepu, by nie zastać drzwi
bitwie. Wszyscy uczestnicy
pozycje, które niebawem rozpa
zamkniętych,
walk pod Lenino proszeni są
P1·ezydium Rady Nao.rodotrzy
o współdziałanie.
wej są słuszne I przyczyni!\ ·Si<;
Główne uwagi dyskutantów,
Wczoraj w Lódzkim Zarzą
Osobiste wspomnienia 1 re
dzie Handlu odbyła się w tej a co do tego prawie wszyscy nareszcie do uporządkowania
lacje z boju zawierające kon
byli zgodni, dotyczyły wyelimi godzin pracy handlu w Lodzi.
sprawie konferencja z dyrekto
kretne epizody, nazwiska k•1
su:.
przedsię
wszystkich
nowania przerwy obiadowej.
rami
legów i dowódców, dę.ne o
wprowadzony - - - - - - - - - - zwyczaj
biorstw handlowych naszego Ten
pododdziałach - należy nadmiasta, na której po ożywio przez Niemców nie zdał życio
na adres: Wydawnic~yłać
nej dyskusji uchwalono wnio- wego egzaminu i był uciążliwy l'JOWIO..S-c"
two MON, Warszawa, Grzudla klientów. Dlatego też usta
ski podleirające jeszcze zatwier
bow_ska .77, w. k~pertach i
pnłkach k_siegarskich
łono, że wszystkie sklepy prze
dzeniu Prezydium Rady Naronapisem. „Lenino •
mysłowe, a więc branży włó
dowej.
kienniczej, odzieżowej, komisy, sklepy elektrotechniczne, ju
Jerzy Zawiey.siki - „Notatbilerskie, fotograficzne, papier 111ik Jiryc1zny", Czytclnik, zl 10.
nicze itp. będą czynne w na- Wznowienie tomiku P'fOZY poszym mieście od godziny 10 do etyckiej. Popr.ziedni naklad roz
18 bez przerwy obiadowej, Wo szedł się w rekordowo szybbee tej generalnej zasady nikt
nie protestował. Dotyczyć ona kim czaSlie.
pań
będzie zarówno sklepów
stwowych, spółdzielczych, jak
ma !11Jic wspólnego z właściiwym
Przed kilkoma miesiącami
i prywatnych. Oczywiście mow.st.ala w Wanszawie inwalidzka pozi<Y!Ilem.
„Wspólna Sprawa" rorganizoemerytów-nauczyspółdzielnia
żliwe są nieliczne wyjątki na
cieli „Wspólna Sprawa", która wala naukę języków _ obeych dla
peryferiach, w kioskach przy
targowiskach i w specyficzpostawił.a sobie z.a cel UJ>Orząd-1 początkujących, dl.a zaawan.siokowarue nauki języków obeych. wanycl1, kur.sy specjalistyczne i
nych warunkach danej dzielDotychczas bowiem języków ob- zespoły konwersacyjne, kursy
nicy.
cych uczył każdy kto tylko ze- przyzakl.adowe i pri.yszkolne ospoJeżeli chodzi o branżę
chcial, obojętnie, jakie miał do raz kun;o-zaba'Vl'.J' ~rnedszkolne.
ustalono,
żywczą, to na razie
Program nauki kazdego z tych
tego .kwalifikacje. Kunsy i kur6 rano
że w zasadzie godzina
siki mnożyły się w nieskończo- kursów obejmuje obszerny ma- odpowiada zarówno klientom,
Inspektorat Kontrolno-Rewiność a ich uczestniicy nawet nie terial nauczania, jednolity w ca
jak i dyrekcjom handlowym w
zyjny przy Prezydium Rady
okres
na
oblicr.iomy
kraju,
lym
n.auże
zda~ali sobie sorawy,
uruchamianiu sklepów jednoNarodowej m. Lodzi wykrył
ka, jaką pobierają, często nie dwóch lat. Spóld'Łieln.ia dostar- i dwuzmianowych. Sklepy jedniedawno niecodzienną spra•
cz.a słuohaC!ZOllll w.lasn.e podręc:z nozmianowe będą otwarte od wę.
Obiektem kontroli stały
nri.ki.
6 do 19, dwuzlłlianowe od 6 do
się tym razem źródła docho22. Te ostatnie oczywiście bez
jakie
wyniki,
D<ls.konale
dów łódzkich artystów plastyków, W. Horbaczewskiego, M.
·e~a'' ,.Wspóm sprawa" ®ągnęla w przerwy obiadowej. Sugen\je
się również możliwość wyelimi
Wa!b-za\vie, gdzie objęto nauką
A
Neya i St. Tomczaka, · a na
nowania przerw obiadowych i
języków o~ycb kilkanaście tytym tle - prawidłowość oplaw sklepach spożywczyc]\J. oraz cania przez nich podatku od
sięcy słuchaczy, zachęciły spół
jednozmianoworch.
mięsnych
dzielnię do uruchomienia swoodwołana
wynagrodzeń.
Sklepy winno-cukiernicze bę
ich oddziałów w in:nych miaWymienieni artyści plastycy
Z powodu naglej choroby stach, między innymi w Lodzi.
dą otwarte w naszym mieście
stworzyli zespół ·artystyczny i
Uruchomienie przez „WS!Pólaktorki Hanny Winczewskiej
od 9 do 21, zaś bary mleczne
zawarli trzy umowy na wyko27 bm. przedstawienie „Złotej ną Sprawę" nau1ti języków obod 6 do 21.
nanie ręcznego malowania chu
mieście jest
wieży" zostaje odwołane. Gra cych w naszym
„Delikatesy" czynne są od stek i szali na naturalnym jena będzie w tym dniu 5ztuka przewjdziane od 1 marca br. Za
godziny 9 z tym, że przerwą
im
dostarczanym
dwabiu
„Król Henryk IV" Szekspira. pisy przyjmuje się i informacji
dla uzupeł przeż zleceniodawcę, Przedsię
pracę na godzinę
oczyi
towarami
stoisk
nienia
PlaTechnik
Lireum
w
ud•z'.ela
ten
na
Bilety wykupione
biorstwo Państwowe „Pracowszczenia sklepów z powodu
swoją waż- stycznych przy ul. Narutowicza
dzień zachowują
nia Sztuk Plastycznych" w
zbyt dużej ruchliwości. Przer(as)
nr 77.
ność.
Warszawie. Za wykonanie mawa ta nie będzie się jednak na
lowania 8.890 chustek i 4.500
zywała przerwą obiadową.
szali plastycy wystawili rachu
Prywatne sklepy spożywcze
nek w wysokości 972 tys. zł.
oraz piekarnie prywatne czynDo opodatkowania Horbane będą bez przerwy od godzi•
czewski, Ney i Tomczak przed
.
DY 6 do 21.
stawili tylko połowę otrzymaPraca kawiarń i restauracji
nej sumy, tj. 486 tys. zł, zgodpozostaje w godzinach niezmie
nie z ustawową ulgą w podatnionych. a więc w zasadzie od
ku od wynagrodzeń za dzia" do 22.
łalność artystyczną.
Kioski „Ruchu" muszą być
Tymczasem lrnntrola przepro
otwierane od godz. 5,30 w celu
wadzona przez przedstawicieli
zaopatrzenia robotników śpie- IKR wykazała, że artysta plastyk St. Tomczak w ogóle nie
malował ręcznie chustek i sza
lików, a dwaj pozostali plastycy, W. Horbaczewski i M. Ney
w żadnym wypadku nie mogli
I Ił
wykonać własnoręcznie tak ogromnej pracy od czerwca do
paździe1'llika ub. r. W wynilm
dochodzeprzeprowadzonego
nia stwierdzono, że Horbaczew
już
ski i Ney przekazywali otrz;vmywany surowiec prywatnePanna Gita Moumu przedsiębiorcy F. Olejnisię dowiadujemy przy~
Jak
w
mignęła
dra
kowi, który na ich zlecenie wy
gotowanJia operetki „Dziew~
barwnym kostiuprace arkonywał zasadnicze
z Holandii" dobiega,ią
czę
jawajskiej
mie
tystyczno-plastyczne w formie
tancerki, uśmiech
produkcji nakładczej. Przedsię
końca. Premiera. tej barwuej
biorca Olejnik sporządził szanęla się do nas w
i melOdl'jnej operetki w reblony do malowania chustelt i
przelocie, zniknę
wg
żyserii T. Wołowskiego
szalików tzw. filmo-drukl I za
ła w garderobie.„
scenografii J. Kondrackiego,
drukował nimi 2 tys. chustek
i po chwili wypai 5 tys. szalików. Warto dodać,
odbęd.zie się w środę 12 mar·
z niej jako
dła
że prace pomocnicze przy tej
ca br„ o godz. 19,15,
Rosita, dziewczyseryjnej produkcji wykonywana z Meksyku,
ło szereg najętych przez OlejRównooześn.ie dyreltc.fa O•
- Teraz rozumie pan - powiedział do mnie kierownik zespołu
nika osób.
peretkl komunikuje, że z uFrantisek Valis podczas ·onegdajszej próby „czechosłowackiej reTak więc, poniewa:! mecha·
wagi na duże za.lnteres<>wa~
niczne powielanie chusteczek
wii na lodzie" - jak to jest motliwe, że, aczkolwiek zespół nasz
w Savoy'u"
„Balem
nie
nie było wykonane osobiście
liczy 25 artystów i artystek, na scenie, a raczej na lodzie, wy„
Dperetka ta będzie wznowioprzez wspomnianych artystówstępuje prawie 100 postaci. Po prostu niektórzy grają po kilka
na z dniem 25 marca br. I
przez
plastyków, a zostało
ról.
nil
następnie będzie grana
prywatnemu
zlecone
nich
- Ja na przykład - mówi Gita Moudra - gram Rositę, haz
zmianę z „Dziewczęciem
znajdującemu
przedsiębiorcy
wajską tancerkę, jestem tancerką tańczącą walca itd.
Holandii".
się poza umową, nie mieli oni
- Bardzo przepraszam panią za niedyskrecję: czym pani jest
prawa korzystać z ulgowego
z zawodu?
podatku od wynagrodzeń.
- „.Uczennicą! - Studiuję zaocznie i w tym roku mam zda.
wać maturę„.
Zespól czechosłowacki składa się na ogół z bardzo młodych
artystek i artystów. Panna Gita Moudra ma na przykład 17 wiosen.
Nieco starszą od niej jest p. Mensikova, bo ma ju:i: 22 lata,
sala konferencyjna wygląda•
onferencja sprawozdawczoz tym, że tańczy od 7 roku życia.
la bardzo malowniczo, gdl;~
wyborcza Ligi Kobiet zgro
- To znaczy, jest pani tancerką zawodową? - pytamy,
przyptęl!J każdej
organiza.torki
madzila blisko 150 łodzianek
- Tak jest - odpowiada p. Mensikova. - Poza tym jestem.„
uczestniczce (również ł . męż
aktywistek społecznych. Ponte
mężatką. I to mężatką bardzo szczęśliwą.
fioliców
nad najbardzi.cj
bukiec!Tc
czyznom)
waż radzono
- Na czym polega szczęście pani wspóliyeła małżeńskiero? sztucznych, ale prz1;pomina}qaktualnymi sprawami kobiecyszących
prasę i
będą o

w łódzkim handlu

bitwy pod Lenino

I

na

'.'---------------

po-\

Afera

Dziś W\Szedł ina elkrain ki!na „Polonda" nowy pollSki film pt.
„Des21c:zmvy li,pie•c". Aikcj.a tego filmu roz.grywa się n.a •,erenie Zo.!k0>1)aneg-0 w jednym z domów wc:z.asowyich. W rolach
głównych ujirzymy Ur>s:z.ulę Modrzyńską, Ry~arda Bary.cza,
Jaina Kur.n.akowileza i iil:;i.rcy1ch.

z chustkami

Artyści p·lasłycy

=

25

artystów

------------1
Dziewczę I

100
postaci I

a

·z Holandii
12

Horbaczewskiemu, Neyowi i
Tomczakowi wymier11:ono domiar podatkowy w wysokości
239 tys. zł, a na zabezpieczenie
tej . sumy zajęto dwa samochody osobowe.

*

~

•

Inspektorat Kontrolno-Itewizyjny zainteresował się jedno~
cześnie działalnością Ferdynan
da Olejnika, wykonawcy zlece
n!a P.lastyków. Stwierdzono,
że F. Olejnik systematycznie
·zajmował się seryjnym drukO"'
waniem chustek na tkaninie
jedwabnej, zarówno z własne
go materiału, jak i powierzonego. pomimo, że posiadał u-

Klo

zgubiłł„·.

W sklepie MHD nr 58 pt7Y
ul. Wojska Polskiego 50, &ńa
leziono przed kilkoma d.nianu
większą sumę pieniędzy.
Pieniądze te o dziwo..„ stały
personelu.
utrapieniem
się

Nikt się bowiem po nie nle
wywieszono w
oknie wystawowym intormację
o ich znaletleniu.
Prosimy więc osobę po'szkodowaną, by zgłosiła się do w.w.
sklepu po odbiór swojej zauby.
Jeśli pieniądze nie zosta!lą
odebrane \V cil~gu tygodnia zostaną przekazane na Cżerwo(llsl
ny Krzyż.
zgłasza, chociaż

1

praw.nienia tylko na rysowanie wzorów włókienniczych.
W pracowni Olejnik zatrudnial 3 pracowników. Dzienna
średnio
produkcja wynosiła
100 chustek, a dochód mieslt:•
C!:złlY 11 tego tytułu sięgał l>O"'
nad ł7 tys. złot;vćh.
Olejnik nie wpisywał do
należności
księgi podatkowej
otrzymywanych za druk<iwanie
chustek z materiałów, na które nie było rachunków. Falszo
wal również rachunki, wpisując do nich, :re sprzedawane
chustki są wykonane z matea nie powieriału własnego,
n:onego. Wystawiał takte rachunki na imacznie mniejsze,
w istocie, ilości
niż to było
wydrukowanych chustel<, zarówno w wypadkach, gdy byty
one wykonane z materiału wla
snego, jak i na zlecenie ,..... a
snrowca kHenta.
· Inspektorzy IKR obl1ceytlt
te Olejnik powinien dodatkowo opłacić podatek w wysolrości ponad 390 tys. złotych z ty
tulu produkcji chustek. Ponnd
to za zatajenie przedm1otu opodatkowania i danych mają. cych wpl7w na ustalenie zopodatkowych oraz
oowiązań
za pOt!awanie w deklaracj11.ch
danych niagodpłatnicz~h
nych z l'Z~czywistością, ukarano gu gnywńą w wysokC1ict
50 tys. złotych. Dla pokr~i•
podatkowych l
zobowiązań
gr11ywny dolt1)nann •a.f~cla sa•
moohodu, motocykla, nlerucho
pracowni Hp.
mości, na:r~dzt

marca

K

mi,

zainteresowałem się.

- Po prostu, że zamężna jestem od 4 miesięcy, a zaledwie
14 dni spędziłam z mężem. - Filozoficznie stwierdza młoda tancerka.
z kolei kilka Informacji rzuca pan Frantlsek Valls:
- Zawodowy zespół nasz Istnieje ponad 2 lata. W Polsce bawiliśmy rok temu w Warszawie, gdzie przyjmowano nas bardzo
serdecznie. Poza tym byliśmy w Moskwie, Belgii, ltd. Z Lodzi,
gdzie występować będziemy do 6 marca, udamy się na 7 i pół
Rozmawiał M. J.
miesięczne tournee do NRD.

*

~

•

rewia na lodzie" rozpoczęła Ju:t występy w
Lodzi, dając barwne widowisko w dwóch częściach „Romans pajaca". O spektaklu tym napiszemy osobµo. Tu stwierdzamy tylko, te publiczność łópzka podczas wczorajszej premiery oklaskiwała ezechosłowackich artystów z manifestacyjną serdecznością,.
„Czechosłowacka

J)ZIENNIK ŁÓDZKI ~ 49 1350~

się

nie bez podstaw

mówiło

źe

jest sej-

o konferencji,

mem kobiet.

Na

•

•

•

sali obrad bylo sporo zaproszonych go§ci, wfród
których znalazło stę kilku męź
czyzn.Najbardziej owacyjnie, bo
gromkimi oklaskami wttany
bul gospodarz miasta, przewodniczący Prez. RN m. Łodzi, K
którego poproKaźmierczak,
szono do prezydium. Inni m-:ż
z wyjątkiem bodi.tj
czyżni,
dwóch, usiedli razem na.„ o1tatni~j ławce.

• • ••

c11ch do złudzenia żywe. Znalazly się również i prawdziwe
kwiaty - herbaciane róże, ci:er
wone goździki i inne wręczane
obradującym przez wiele delr,gacji kob/.ecych z róinych dziel
ntc I zakladów pracy.

• • •
D elegatlca. z ZPW im.

hll 11\C!Ztllł sumę !ITI

tys.

Ił.

(GR1''8.)

Szlachcic
na zagrodzie
Kiedyś, dawno było modne w
Polsce powiedzenie: „Szla<:lictc na zagrodzie - rów11.11 wo•
jewodzie". Oznaczało ono,
szlachcic w swej wlasneJ tllgrodzle, czul się ntb11 rnonn1'•
cha absolutny. Dziś czasy si~
s.tlachctaów
zmieniły,
nieco
wprawdzie i WojewolióW 111t
nie ma, ale pozostal stól'OJ)Ot•
ski nawyk: lcażdy, w młatę
swych możl!wo§Ct, chc!alby 1c
oczach innych lud:żi wyglądod
'1'11.
trochę „absolutystucznte".
„paniedziejskie" cechy szcze. gólnie ostro dają ·stę zaobsar~
wować u ntektóryah nasi11c1'
dozorców. Np.:

za

Migawki z sejmu .kobiet

l

'

przedsiębio rea

prawie milion złotych

„Złota Wl

artystek

+ prywałny

dziurkującego ttp.
Brawo dla masz11n11 i dla„. d!J-

tującego,

rekcji.

•

•

•

"'

.

"'

Czyżby uaftr

by! ulv bttmy111
kolorem łodzianek? Brtrdtó
wiele uczestniczek miało bow
wtem szafirowe sultienld l Uafirowe sweterki. W szaf,l':i*
wym sweMrku buła również
I sekretarz KŁ PZPR MichalinlJ Tatatlcówna·M'ajltowslea.

Nie

zabrakło na kanfet'~ncJI
l łez. Zaszkliły aię one w
oczach wtelu uczestntc:zelt, 11drJ
na sali :Jawtl1J st~ harcerlł! %
kwiatami, serd.ec:nymt tucze·
ntamt, blękltnymt balonikami i

Barlickiego do życzeń owocny~h
obrad i kwtatów dołączyła IWka słów o działalności przyza•
harcerską piounką. Dziewc~•
lcladowego kola Ligt Kobiet,
ta olldatowa7te zostaly J>ł'%ez
które znajduje się pod troRkU•
konter11nć1f,
d111·elccjl. D11rek- ._ przewodnteząc4
wą opieką
cja zak1tpiła dla swych kobiet
mgr Battr1tc::':.; tabliczkami ci:d
maszynę, robota szyjącego, haf
~ l(as)
~otaa11.

1

A Gdy jeden 21 mo!ch kolegów pewneoo dnia zwróctZ
el•
uwagę dozorcy, by nfeco
s:zeJ transportowttl rano puulct
śmieci '1.lt ulicę, ten odpa1l t'e
len oodf'IOśCI: - A co to panu
do mojf!J pracy! Jale panu
moj~ puszki spać przes~lcad:ra.
ją, to niech się pcin zcmte!U
na mieszkantel
.6. Pan Stanislaw P. powr6
cil !'ewneyo wieczoru z delego.c}t służbowej. Bulo :Jttz okolo p6lnocy. Dzwontl do!lt<!
3 kwadranse, zan·im dowrca
mu otwórieyl bramę. Qdy pan
Stanisław dal mu za to 2 :rll'J•
te, dozorca rzekł: - Pant11, :Jrz
dam panu IS ;z! ł niech mnie
pan nte bud.tł po nocach,
.6. Pani Agata L. wyjeżdta•
la do rodziny. Pociąg mtala o
godz. 2l45. O godz. 23.10 postanowila wyjść i: domu. Po•
ntewai brtn1M b!)la ;ui zttmknt.~ta, iaczęla dzwonić. Dzwo
nila tal~ I dzwoniła. at wreu·
cle o 23.35 dozorca wyszedl
Zdanerwowana p. Agata powiedlliala: - OJ, prosze pana,
mnie «ię tal' spieszy, a pan
tal~ dlugo ka~e na siebie czekat!. - Wtedy uslyszala mnleJ
Ale
więcej taką wt4za11. k~: mnłl! till nt• spieszy! Bul• 1aktl! bttbsko na moim podwót•
ku rz4tiztc! ni• bqdziel Skol\ezyly Słlf tł czasy/ - Po ct11m
dozorca splunąl z pogardą na
otrz11mone od p. A(latu 2 :ił ł
łchowat je do /cieszeni.

p,s. Na wuelki wypat1ek
WyJaAniam, ~~ taden z tycll
przykladów nie tyczy rte efo•
zorcy, iff'ólującego nad pose•
•JQ, w której Ja zamteu1WJłi.
Q..U.

WAżNI!!

'

TELEFONY

PALMIARNIA (Park Zró

~=· ~icrjne 253-33 .rfJ'Q'!:3:it8?o_•.1.{l)'~'f
~~>
Straż ·p, .tunirowe 254-44 ł!
;:-z_q
, ~- _ '~·~ ZOO
- czynne

CZYlll1A

l\

oiarna

MmnieJs·k~~ska.I
MO
'I>-.:
i ...,,.r. nfor.
~ •.rw,

Pomoo Lek

.

Mi

~s

292-22

359-15
3 ~ 3 33
555:~5
a

I „
8 9
1 1
ly3 11!4. '15 . 1160. 117, 182.
·
·
.
.
.
.
19. 20. 21. 22
GDYNIA (Tuwima nr 2)
Film dok. .I!. 9 i 22
Proaram dla
· mi~"
~ •. Snieg.owy
n.a1 listo
vu.szych:
nosz", „Magiczny pędz e Ic k ' •, „Stefek Burc.zymucha" g, 16. 17.
.• Trze.i
panowie na
śniegu"
doz:w. od lat
12. r!. IQ, 12, 14. IS, 20
MLODA GWARDIA (Zie
I
2) F'l
d0 k 2
1
on.a
· :
1. m

__._

ir.

I

Bądź pr:iezorny

l!odz.
9-16

i ubezpiecz niezwłocznie
swoja mieszkanie od ognia,
kradzieży z włamaniem
i rabunku

Dyzury
•
STYLOWY fKilińskiel!o
ap I ervR.
123) Kochanek o
J>Ółno

Dyrektorowi Henryknwi SOSNOWSKIEMU wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu zgonu Jego

OJCA

cy" doz:w. od lat 18. Limanowskiego 1. Piotr
.___
I!. 16. 18. 20_
kows:ka 25. Lagiewnicskładają
SWIT (Bałucki Rvn-ekl ka 120. Piotrkowska 307.
Film dok. I!. 22 •• Ur- ,.,„ , ka 90 N
t ·
1~1>
w
Wen~nJ.i"
d~"'.
>..r<.Jans
.
..
aru
ow1RADA ROBOTNICZA, RADA
v
~~
~~w
42 Armii C 7
~O•.,..., r.w· k
od lat 14. g. 16. 18, 20 c~
·
,
.ierwoZAKŁADOWA, PODST. ORGAN.
Składka
zł
TATRY (.c:1
""'~·~.·cza 40) neJ 8 · Srebrzynska 67 ·
15) I!. 19 i~
"" <l'WlSki.eg~
- · en 1"-'ew,
PART. oraz ZAŁOGA ZAKŁADÓW
JAR/\"
„De.n Juan
Film dok. I!. 15 i 22 AS AI. K'(Mjclu:szki 48
tysiąca zł
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
I['
·ZA r.J;,rai-7.a 271
•• Zdarzyło sie w Pary- peltll! stałe dy:iurv noene
lV"19 „Król Henryk
zu" d<>".W. od lat 14.
w ŁODZI.
ubez~ieczenia
l>
I!. 16. 18. 20
DYŻURY SZPITALI
oSwt~7.F:C!{Ny
(Obr.
WJSLA (Tuwim.a nr 1)
· Zgłosunia
przyjmuje Państwowy
Film. dok. 2, 9 i 2.'l. Polożnt.ctwo:
S-z;pital
oahn !?radu 21) I?. 19
•.Mcmsieur
RJ,p«i.s" Kli'nicznv im. Curie-Skło
Zakład Ubezpieczeń Dyrekcja na m.
wi~~le<izny wedro- ~i~ s~nii!:' ~~,~~~i doz:w. o<l lat 18. g. 10. dowskiei. ul . Curie-Skło
Łódź w Łodzi, Al. Kościuszki nr 57
W dniu 24 lutego 1958 r. zmarł nagle,
Ml
12
10 12 14 16
12. 14, 16. 18, :W
dowski.ej 15 - Chojny i
'.l>Dl<'.<;o WIDZA rMo
'
'
.
. WfH,NOSO <Pr~vbvs~,ew Ruda. Szpital im. dr H .
18 . •20g.
~rzeżywszy lat 70
tel.
283-10, wewn. 20 oraz upoważ
ntUislzki 4a) g 19 30
·
skiego 16) Film dok. Wolf. ul. La2iewnicka
nieni przedstawiciele zakładu.
„Snrytna wdów'.ka."· · MU.ZA (Pabianicka 173) 2. 9 i 22 .. nwewczet.a 34 _3 6 _ Widz.ew. staroS. t P.
„'l'EA'l'Jt 7 15„
Film dok. g. 22. „SPOt z Im.m1mhofu" d<YZJW. mieisk.a,
Sródmieście.
ta I)
·19 15 (Traugut
kani.a" dozw. od lat 18 oo lat 7. I!. 10. 12. 14. Swit.al im. dr H. JordaOPEJt~ · ..Liliom" g. 16. 18, 20
16. 18. 20
na. ul. Przyrod.nicza 7-9
ska 21 3fA <Pi'otrkow- PIONIER (Franci.szk.ań- V\'LÓKNIARZ rPróchni- - Bałuty - Szoital im.
mistrz lrnwalski
w Sa" , ~; 19.15 „Bal ska 31) Film dok. i;:. 22 ka 16) .,08/15" III se Madurowicza.. ul. K~OGŁOSZENIA
Wyprowadzenie drogich nam Zwł<>k
PlNO oy u
Miałem siedem có- ria .. Kapitul:a.c ja" _ mieni.ecka 5 - Poles1.e.
nastąpi w dniu 27 lutego br. o godz. 15
" lB) ICJOu f'Kon-Prnika
~ek" dozw. od lat 18. dozw. o<l lat 18. I!. Chmruirgia: S21Pital im.
WIELOBARWNE kartki
A"'LI?. 17 „Pinokio"
g. 14, 16, 18, 20
z domu żalcby przy ul. Wierzbowej 22
W. 12. 14. 16.10. 18.20. dr Rydygiera. ul SterSwiąt
Wielk.ano:::nvch.
Ps'HN" <Wólczań- POLONIA (Piotrkowska 20.30.
Film dok. f!. linga· 13
na cmentarz ka,t-Olicki na Dołach. O
makaty .. kucharki" dwu
h1d1tąle{.17
... o klra1mD 67)
dok. g, 9.39. zfm3fETA (Z!l'.i.eJ.".•'·- 26) Intern.a:. Szoi<tal im.
smutnym tym obrzędz.le zawiadamiają
koJ.c·row.e oraz makaty
,.,,.,„
l .sierotce Ma12. lo „DeS'Zl<.'IOOWY li·
· · ~""
N B 1 k
I K
pięciokolorowe POieca
pogrążeni w głębokiej żałobie
.,....
pi~c" dozw. od lat 16,
Film dok. I!. 22 „Przy .·. arc LC'. re.1?0. u . ooDO~. trzypiętrowy (śród wydawnictwo
..Sowdo"
• • G ';'"'-g, 10.15, 13. 15, 17. 19.
irody Pata I Pa.tacl1~- cv11Sk1.e.l!'O 22. I Klin.
ŻONA, CORKA, SYNO'\\'IE, ZIĘC,
t q v L.
WY'stepy artystów oraz na" dozw. od l'lt 7. I?:. Laryngologia: SzPital m1.esc1e) sprzedam Pil- - Kraków. Lena.rtowiSYNOWE i WNUCZĘTA.
nre. Wiadomość telefon c.za 14, t.el. 359-39
fi'lm
N·•
pI~ży" " 21
10.
12.
14.
16.
18
20
·m
N
B
1·
,_,
„
l
lit
•• ~
~.
„. LĄCZNOSC (Józefów43) 1 · . : .ar rcn.,e._o, u· 397-80. Góralski
imimGISl!llll i
w• N!i§IM!
,ARCHEOLO- POKOJ (Kazimi.erza 6) „Pie{')iOrazyzk:i"
doz:w. Kopc1ńis.lnego 22
POLECAMY
do~
ł'IfJłNE I ETNOGRA Film dok. g. 21.30 ,.że od lat 18. !!. 19
Okulistyka: WoiiS'kowy daży parcele budowlane
GOSPOSIA do malżeń- ZDJĘCIA rent2enowsk:ie
, . NE (Pl.ac Wolno- la.zrui maska" dozw.
Szu·ta1
Kr ·
Rado• stwa z rocznym dzie- zebów wvkonuie soocjal
• c1 nr 14) czynne I!. od lat 12, g. 15.30, 17.30 POPULARNE <Or!r'Odo· 1· .
rn1cmy,
e- w dzielnicach:
11-16
19.30
wa 18) „Trzej Mus'l<k.ie romski.ego 113
goszez. żabieniec, Ruda SAlvJU-.1.'i'llY. kulturatnY crl:i.em potrzebn.a. Mic- nie rent1ren dentv.stvcznv Piot.rkowsk.a 121
l'II!kTŹEUM SZTUKI <Wie 11\'lAJA (Kilińskiego 178) ter-0-wie" dic·zw. od I.at DYŻURY PORADNI Pabianicka oraz goo:po- JJ-OSZuku.ie na pół roku kiewicza 12-11
~ O'M k"
darstwa
36)
rolne w okolicy o·cmieszc-z.enia sublok.aDr WOYNO epecialista
F'l
d0 k
21 3-0 12. g. 15. 17.30. 20
od 80 do 250 t.vsie torskiego. Oferty p.;s.em CUKIERNIK zdolny fa- r,kórn•?. weneryczne. za
I!. it..2ógo
czvnme 31~łem sied~m ~ó- PRZED\~IJOSNIE
<ż.e;; Pomocy lekia.rskie.i dla Lodzi
zlotvch. Biuro Po- ne .. 3256" Biuro Oglo- chowi.eo D<>trzebnv do burzenia olciow.e Nowot
rek" doz:w. od lat !B, rom.sk1ego. ~?l •. 08/15 dill'Oslych ud!Zllelają od cy
ooważn.ei firmy na sta- 'ki 7,
front.
11-13.
śred!nic·twa Kur:ma-S1>!"'Le szeń PiotrkowSka 96
15 30 17 30 19 30
•.KapttulacJa III seria l!odz. 19 do 22 ~adnie: daży Ni.eruchom-0·ści Spól
• fł.# R • • •
3657 it
- l·e. Warunki dobr.e. O- 17-19
1'"Y •
g,
· '
· · ·
dozw. od lat 18. I!. PiotrlroW'ska 10'2'- dla dzielni „Czystość" Piotr- MIESZKANIE - ·-3 -poferty
pisemne
..
3351"
lP
(Rzgowska 84)
15.30, 17.30, 19.30
dzielnicv.
Sr"-'-i.eś·""e. lmW\S'ka 39 ielefon 377-51 ko.ie.
kuchnia,
pełny Biuro Ogtoozeń.
Piotr"'LTYR: (Narutowicz.a ROl\•IA
„I.ltrll52ki z di.ablem"
vuuu
~,
komfort z ta.ra1Sem w kowska 96
20)
16 GARNIZONOWY KLUB Piotrkowska 67 ~ dla · - - - - - 3351
16
2
DOMEK
direwni.any
1- Rabe>e-Z<l'roiu zamienię
lat „Lissy"
dozw.
od
dozw.
od
lat
•
·
·
OFICF..RSKI
(Tu·,vima
dzielnicy
Pole<>ie.
La16
13 30 · I!. 9.30. 11.30. 18 · 20
34) •. 08/15" .,K.osizanr" iriewn.ioka 36- drla dzi~ piętrowy do rozbiórki na PoCd·a<b<n,e w Lod1zi , .
'
&t · • 15.30. 17.30. Wv- STfTDIO rBvstrzvcka 7-9)
r seria. drazw. od lat nicy Bałut~ Piotrkow- ·''0'1'.'Zedam. Wiado:ność - centl'um. Wiado1nH>ść ul.
t·fny art:l"Stów oraz Film dok. g. 21.00 18. g, 16. 18. 2-0
~ka 269· - dUa dz:ielnicv Gdań1Ska 66 m. 2
oar·za1'1.slfi'..a. 3U-25 blok 5
SOŁTYSIAK
Barbara.
m „O'Oa.nira.cirro" I!. „Nieu.st.raneni" dozw.
Ruda. Lem.nicza 6--<Jla DOMEK-.ie<lii;:orodzi•nnv. 3 POROJE. -- k;.ichnia~ .__ _ _ _ _ _ ___. B.vstrzvck.a 5-7 z,gubila
l}
od lat 14. g. 17, 19
dzielnicy Choinv. Zuli drew<Tiiany w dic·brym wygody. llI pietl'O dwa Dr REICHER soeciali- legi t. PL nr 90!}3-Ch
\R:VOROOWE rDwonec SOJUSZ (Nowe Złotno) Uwa2"a! Reocrtuar SP?- Pacan<()IWskiei 13 - dla stanie. P·O·d dachówka w wejścia. ul. Zwirki za- sta _ wenervczne. skór DNIA- 16.II.-19,58 -r:-U:
'l!i.„ki) .. Od śniada- F!lm dok. g.. 21 ;;Biu rządzoi:io na P<>dstawie dzie1nicv Staromiejsikiei. Myślenicaah ISIPrnedam. mienie na 4 lub 3 p.oko- n.e. t>łciow.e (zahurzenia) ciekł lis nieb~eski saminla c1o kolacji" ...Mi~]
ro matrymon„aln.e
komunikatu OkregO'V/€ a dla miesiz.kańców Lódź J'óz.ef Huda15.zek. Myś.le- .ie. kuchnia. komfortow.e s- . l6-l . Piotrkow- ca tatuowana z fermy
11 ce na niebie". ..Przy
9
dozw.
od lat 16. g.
l!O Zarzadn Krn
Stoki przy ul. Zbocze nic.e ul. 21 Stycznia 51. niż.ej. Koszty zwracam. ska9
14
1794 g .,Lisia Polanka" Lód.i.
rody rycerza Szalawi- 17. 1.9
* :f.
18a. w godz. od 19-21. woi. Kra~ów
995 k Oferty pis.emn.e „3774" Dr BO'R.EClrT -"ornb_ ul. Lcidzian1ka 2. Znalaz
DOMEK przenośnv 6)( Biuro Ogło.."2.€1'!. Piotr'--1.
= ~ Y ca proozonv o odniesie3,:J m o dwóch izbach kowska 96
3774 g k0<biece Traugutta 9, m. n.ie ż.vwei li1Sicy za naoraz weranctlki 3X3 m po11cOJ z kuc:11J1ia. cześ 6· tel. 217 -41
3428 g grodą 5.000 zł tel. 241-3Z
Pilni.e s0>rz.€dam okazvi- ciowe wygiody. I Dietro. Dr MOSOIOKI isp.ecialinie.
Oferty
P'ioomne b!i.sko d'woroa koleiO'W.er.entg.enolo;r - orz.€
.3220" Biuro OglO\o""ZPń. go w Otwo·cku zami.enie sta
świetlenia
Narutowioza
Piotr.kowsk·a
96
3220
na
mi.eisz:kanie
wieksze
2
Za.kłady Przemysłu Wełnianego „Wiosna
32 oo<d;ziennne oo 14
łNżYNIERÓ\\'-elekto:yków komsto:uJktoQ·ów
BIURO
Pośr.ed:ni.cbwa z wygodami
n.a parteLudów"
z dziedziny tr1akcji elektryclZ'!lej zatrudni bez
Ku1>n.a-S1>rz.edażv Ni.ert1- rze
w Łodzi.
ewent. SPÓLDZIELNIA Leka- BUTY n.a gumi.e indvl7
chomości
Spókl!zieln'i Piotrkowie, Rad-o<m\Slku, rzy Soecialistów ..Zcl!ro.. Skiej na;prawiam oraz
~Pewnienia mieszkań i kwater Centralne
w Łodzi, ul. Żeligowskiego 3-5,
1
PiotrkoWlS1ka 159. farbuie. odświeżam. . Czystość" Piotrkowska Cz~t·oohowie lub innym wi.e",
1
~ jnro Konstrukcy,ine Pt zemysłu Taboru Kotel. 358-41, 216-46, 220-23
3447
39 telefon 377-51 przvi- mieście Pohslki central- tel. 389-50 prowadzi or.z.v PiotrkoW1Sika 9
~ego Poznań, ul. F. Dzierżyńskiego 231-239.
muje do s?I'Z€daży i o- ne.i. Listy z opis.em mie chodnie dla d'zieci chO- PARYŻANKA - artvOGŁASZAJĄ PRZETARG
feruje do ku1>na: domki sz:kania adresować - rych i Zidrowvch w go- st.vczn.a cerownia naipra
~NZYNIERA mechanika na stane>wisko głó
i.ednorod.zinne.
oarrele Otwock ~rytlka 1
dzinach od 11-18 oraz wia 2arderobe b.ez śl.a
NIEOGRANICZONY
d nego mechanHta zatrudnią o<l zaraz Zakła·
w· I
1·
&-5
budowlane.
goooodar- ODDAM w dzi.erżawe wszysbkie inne isoecial- d
no'Sci
l.ekar.siki.,, od 8-20 t~: 25;:i8wwstre,\!o
na
spnzed:aż
samochodu
osobowego
ma.riki
istwa
rolne
na t.er.enrie sikleo J;t'alanteryjny Wl"az
ł,~ \fytwórcze Aparatów Telefonicznych w
„Skoda"
za
cenę
wywoławc,zą
zł
24.000
oraz
m.
Lod!zi
i
woiewództwa
z
uprawnienia.mi.
OferDr MARKIEWICZ SPE!- PRZE.P.R.ASZAl\1 Chuleg Zf przy ul. Wróblewskiego 16-18. Wymaczieroizbowv tv pis.emne ..3099" Biu- cj.al!st.a chorób
skór- wską Helene. Potakowrnan.a jest praktyka. Zgłoozenia osobiste przyj- przetarg ograniozony na siprzedaż samochodu DOMEK
ciężarowego marki „Chevrolet" model U.S.A. murowany. 4.000 m kw. ro Ogłoszeń Piotrikow- nycil, wen.ervczn„ch. mo ska Z.vie. Szymańs'ka Mo
~dział kadr w godzinach od 8 do 14.
sadu i staw.ek
oraz ISk.a 96
3099 G czootclowvch. Piotrkow- Janie zam. w Lod<zi ul.
2-tonowy m cenę wywoławczą zł 24.000.
5.ooo m kw. lą'ki trzy- POKÓJ 38 ni. kw.. ufy- ska 109-6
2197 Praska 30 za uzycte wul:iNZt:NIERA-chemika 8Jl'lalitytkia. lnżyn!era
Przetad.'gi odbędą się dnia 15 ma-rea 1958 r. lmśne.i w Kon.•ita11'tvno- walność kuchni. z w.vgo DZWOJQ PIĘO RAZ\' g.arnvch słów. Lewant ZJ'k~hemika do pracy w laboratorium zi:- o godzinie 10 w siedzibie zakładów prey ul. wi.e z.a 220 tysięcy zlo- darni
ul.
Kilińskiego PIEC ft.el. 555-55) Pry- dowiski Konstanty. Lódź
k7dn1a ocl zaraz Zakłady Przemysłu B~rwm Żeligowskiego 3-5.
tych piln'i e SPrzedamv. przy Nawrot zamienie watna Pomoc Lekarzy Praska 30
3085
Biuro PoMe<linktwa Ku1> na pokó.i z kuchnią na orzyśle Ci natychmiast S[{ÓRY futrzane garbuk W „Boruta" w Zgierzu. Reflektuje 51ę tyl0
Przeznaczone
do
przetargu
po.jazdy
można
n.a-Spi1z,e<dażv
Ni.eruohoprzedmi.eściu.
Oforty
pi- odpoWiedniego Sr:>ecialJ- le. f.arbuie. strzvl!e. uk na siły wys·o ko kwalifikowane z praktySpółdzielni .. Ozv- semne .. 321.9" Bim:o Ogło ste. Czvnna cala dobe
szlachetni.am z ooły
~ tej d7Jedziinie. W:vnagrod<zenle do omó- oglądać od . 10 doo 14 marcia w godzinach od mo„,ei
stość". Piotrkowska 39.
, p· t k
ka 96
1" en1a. Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział 10 do 14 po uprzednim zgłos·zeniu s·ię w biu- telefon 377-51 go.d1z;nv s~_-1:2....!1. ~-- Dr NITECKI 19P€Clalist.a skiem w szybkim termi
skórne.
wenervc:zit.e.
mo
nie, Garbarniom,
8-20
1220 k :~~~m ~i lat}a= cwplciowe 16-18. Na- nie maia maszyn któr.e
~.;iln:v codziennie w god7.lnach od 8 do 16. rze transportu zakładu
wYP.rretargi odbędą się w ·trybie OIIDreślonym LETNJsKOWA z.alesio- kuie pokoju z niekrepu wrot 32
291 I! kończalniczyoh
uszlalUERowNIKA warsetatu
samochodowego zarządzeniem minis·tra loorr.JUniikac.ii z dnia 8 na parrele 11.200 me- iącym wejściem i użv
chetniam z dużą · zniżka.
ti~dn.\
Wytwórnia Filmów Ośw!a.towych, ma.ja 1957 roku (Monito·r Po~:ki nr 56 z 1957 trów. Warszawa - Cho- walnościa. kuc:hni. Ofer Dr Ja.dwlira ANFORO- Prz.esylkl orzyjmuie i
6
WICZ skórne. w.en.ervc.i. wysyłam oocztą. zv:zdz,
ul.
Kilińskiego
210.
.
Zglosrrenia
353
9)
osobis·te
szczówk;i
za.mienie
na
ty
pi1Semne
..
3139"
Biuro
r
.
r. po:zycJa
, .par. ·
relekotrvfikowanv dwo, p· k
ka 96 ne. kobiece. 15.30-19. fryd Kopacz.ewski. Słun
~lliP dział oer~n111alnv.
1195.K
Oglosz.en Jotr ows
uJ. Próchnika 8
2359 ~ ca. uJ. Wanszawska 32
Wadium w wys()Jkości 1O proc. cen wywo- rek Wl·ei···"""'
"'"" r~znan··~•-i·e.
w
''"'
Domon.•ki.e)
MiC'ki(>JWicz.
TRZY
Pokoie.
słon..eczn.e, Dr SIENKO specjalista <wol. poznańskie)
Wców konfekcyjnych zatrudni Spół 1'awczycih należy wpłacić do 14 maTCa br. do Gorzów Wl'kP.. w'"bi- rozkładow.e.
wszYStkie
skórne. wenervczne. wl<1 ZESPÓL Tiumaczy PrzY
wzl~nła Pra.cy TJsłuit Krawieckich „Jedność" Jrns:v Ziakładów
1184-K cki.ego 7
3387 g wygody z uż.vwalnośc:ia sów
w l!odz. 16-18. Ki- sięgłych Lódź. Piotrkuchni <>dzi, ul. Piotrkowska 158 w podwórzu,
śródm1.eście.
1
2722 &! kowska 49, tel. 305--02.
IV pietro zamienie n.a lińskiel!o 132
,~;va. oficyna parter. Warunki pracy do omóPIĘC
TRÓ.JEK Tiumacz.enia. uwierz.v-tel
równot'Ze<lne
lub
więk~ w :>:a,rzad7.ie !;Oółdzielnl.
1174-K
ne całą dobe. Tel. 333-33 nianie dokumentów, prze
sze. T.el. 252-49
Wizyty domowe lekarzv kłady techniczne, nauko
Rektorat Uniwersytetu Ló~~iego zawia~RARZY, cieśli, robotników-kopaczy za- - - - - - - - - ' POKÓJ z kuchnią. l!)rzed specjalistów
2595 2 we, iezyków obcych
damia, że Sesja Naruikowa 40-lecia Rewo- SZLIFIERKĘ ostrzałów wkói. częściowe wygoil:Udn1 Warszawskie Z.lednoczenie Wodno dy
i
d<0zorstwem
zamie
lucji PaźdZiiemiik-owej została przesunięta ike 220-380 V oraz u~ry;inP. ł.,,ódź, ut. Nowotki m· 259-61.
nie na ookói z kucb111ia
na oikres późniejszy. Nowy term.in zostanie chwyt tokarski kupie;-. lub duży DOkói. Łódź.
~TOJ,ARZA budowlanego - wymagane świa
3799 g ul. Swierc:ziewSki.ego 53
podany.
1243-'K T.el. 256-63
d e<:two rzemieślnicze - zatrudni Szpital im.
MASZYNĘ- .. Ov.e~locl~" m. 55
3004
zr Wt Biegańskiego. Warunki do omówienil'I.
3-n.itkO'Wą k:u:pie.
Ofer- DWA d'uże pokoje. · kuty
z
POdaniem
ce
ny
I{ilł~enia przvimuje dziiał perso1r1alny, ul.
jJa swych pracowników poszuku.je Łódzclm.ia wYl!O<lY - c.enikierować ..Prasa" Kratrum zamienie 1I1.a dwa
~wi::za 1-5 w l.'Odz. od 8 do 15.
ków. Ryn.ek 46 d~a nr małe
ka Fabgka Zegarów w ŁodzJ, ul. Wigury
.4008"
1224 k Of.erty rĆlwiwrrred'ne.
~llcrĄGACZKI
na prząśnice obrąc.zkowe,
Pi!>'€!ll1!lle .. 3fl69"
0
nr 21. Oferty uprasza się składać na adres
Biuro
Og!01Szeń
Pi·otr\ 1llagaczki
na wrzeciennice, prządki na
Centralne Laboratorium Plfzemysiu
kows1ka 96
3009
ti""rzecieinnice średnie. cla.1rarki f 7,gr7.eblarki,
wymienionego zakładu.
1207-K
Bawełnianego
PoKóJ z kuchnią w
z~e'Wilaezki oraz robotników gospodarc?.ych
Rudzie
.zamienie
'!la
poŁódź,
ul.
Piotrkowska
276
chtl1ldni~ natvchmiR.~t Z.P.B. im. K. Llebknedobne l'U<b na duży PO-sz a. w Łodzi, ul. Wróblewskiel?'o 6-8. Zgł~
SAMOCHÓD ,Mookwic.z' kói. żwawa 19-2 przy
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
z radiem starv model - R.udzkiei Gónze. l!}rzyn .enia przyimuje dział personalny w e:odz1.
Swierczew- st.anek tramwajowy „Bi.:i
~ O<l 7:30 do 15.30.
1221-K na sprzedali: samochodu ciężarowego mariki SPl'redam.
skie20 ~
3686 I! la fabryk.a"
3040
„Gaz AA", cena wywoławcza z'ł 36.000.
MOTOCYJCL
.. BMW" TEcHNIK
budowlany
Przetarg odbędzie się w dniu 18 ma1·::.a 1958 250
Aleksandrowskie Zakłady Przemysłu
com gópny. stan do pC/'.';7.Ukui·e n«mJiesz;cr.;en·ia
roku o godz. 10 w Centralnym Labo.r atorium bry isorzedam. Lagiewm sublokator.s1ki.e1m. Wiado
PońCZt1Szniczego
Przemysłu Baw.ełnianego Łódź, ul. Piotrko- eka 90
3675 fi! m(}ŚĆ tel. 304-Sl
l'rzed 8 . .
w
Aleksandrowie,
ul. Łęczycka. 1
~ęb1nrstwo Transportu Samochodowego wska 276. W wypad'ku gdyby pr~etarg w po- MoTOCYKL .. Jawa·;,l75
ogłaszają
danym wyżej terminie nie dał ,wyniku, odb~ ccm na .szesnastkach no
ŁĄCZNOSCI nr ~
WY l'l•!:}l'"zedam.
Ul. Kodz!e się on w drugim terminie w dniu 26 munalna
Pl'ZY1Sfa1„ek
II PRZETARG OGRANICZONY
" ł.odzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 68-70
mare.a br. ewentualnie w 1-rzecim w dndu 2 Marysin - Ruda
3G1;~ POMOC dlomowa do::ho
dni
OGŁASZA PRZETARGI
kw'.etnia 1958 rdku również o go<.J.z. 10 przy PIAŃJŃ-0--krzvżO'We .. dząca uotrrebna. Refe- na wy>cofany ze/Jrnipiloafacji siamodh6d ciężao:o
1, ; 12 rnarca 1953 roku o godz. 1.0:
ul. Piotnkowskiej 276. Przet.a.rg zostani.e prze- stan dobrv ,sprz..ed.am r-encie konieczne. Gdań wy przierobiony n.a furgo1J1etkę sanitarkę marc:~'aniczony na samochody ma!'lki GMC t.YP prowad.wi!ly w trybie postanowień Z'.l•rządze tanio z powcdu wviaz- .:ika 44-!'ia 'Orawa of'cv- ki „Gaz AA" nośność 1,5 tony w cenie wywo.
3797 na. I pietró
3236 g ławczej 21.600 zł.
d -KW 353, 92t. 2 w cenie wywoławczej Je- n.i.a ministra komunikac.H z dnia 8 maja 1957 dru. T.el. 294-80
LOŻKO-dziecieoo
POMOC d•ornowa P·O2. n~ego pojazdu zł 35.000,
roiku
Monitor
Polski
nir
56
poz.
353.
Wadium
Przetarg odh~dzie się w dniu 7 marca 1958
ternoem. biurko d~bo- trzełma.
Gd.ańl$ik'ł 98.
ty 0 ?.:r.aniczony na sa111ochód marki „GAZ" w \vysokości 10 proc. sumy wywoławcze.i na- we,
etażerki LS•tół. szaf m. 6
3'6131 I! roku w biurze transpo·rtu w Aleksandrowie
U P 67 b w cenie wywoławczej zł 22.500.
leży 'Mpła.cić do N.B.P. II 0/M w Łodzi konto kę. wieszak
®rrzed.am. p&\{Oc dorn·owa lll"o- Plac Kościusziki 18 o godz. 10. Samo:-hód moCZi'IStn·\
,
,.._, .
. zarzą- 906-6-203 do dni.a 14 marca 1958 r.
Gdań.sika 76. m . 10. III trzebna. St.erlmga 2-4. żna obejr.zeć pod powyższym adre•;<em w god>en·
· 1 (OW
przetargu ouvw1azu.ie
p
..
frowt.
g>adz.
19-21
m. 11
3174 g
Oferty
wraz
z
pokwitowaniem
z.a
wpłacone
1~57 ie ;1"1inistra •komunikacji z dnia 8 maja
~inach 'od 9 do 15 codziennie. W przetargu
Wvo ~Q~u (Monitor Pols·ki nr 56 z 1957 r.~ ·vadium ornz pisemne wyrażeniP. zgony na SIATKl~odz.eni~w·e WYTwóRCOW--mod- mogą wziąć udział przedsiębiorstwa uspołecz
0
pokca
Wytwórnia
nych
1itan'1ków
steelono„a.~ ~?ść wa<l·um na samochody mark.1 wa.I"unki .przetargu należy składać w biurze Łódź. Ekonomiczna 1. wvch. szali. chustek ied nione, S1Ńldzielcze i OSCl;)y fizyc·zne z zacho.
, CĄ C WYnosi zł 4.000, n.a samochod m'.lrk1 Centralnego LabD•l 'at. Przemvslu Bawe1n!a- ról! Staromdzki.e.i
wabnyoh malowanvch o- waniem przepisów zarządzenia min. kom. z dn.
n;l'j z„ zł 3.000, które należy złożyć n.ajpóź '1ego Łódź. ul. Piotrkowska 276 do dnia 14 WAPŃO-budowlan.e p.a- raz
k~awatów <o·o ce- 8 maj.a 1957 r. poz. 353 § 9 ustęp 2 (Men. Pnllone w kawalkach do- n.ach
zatwierdiron.vchl F11d nr 56) po złożeniu wadium w t·em1inie do
s;ęb. W Przeddz.ień przietargu w kasie przed- marca 1958 r. włacznie.
Samo.chór. jest do obeirzeni<'! w Cen.tT. Lab starczamy waaonowo - oos.z11kui·e oned,st.a1w;id·el dnia 5 ma,rca 1958 r. w wysc1kości 2.150 zl w
nie lOJ:stwa. Po1azdy można oglądsć na ter.eRo1mwski.
Zakład Mat€ haru:ilOWY. Ofertv P.c:e]ll
oq afrzedsiębio.rstwa od dnia og!c·szenia tj. Przem. Baw. Łódź, ul. Piotpkowska 276 w go. rialów Budowlanvch, Ro ne „321·0" PAR. P<.J<znan- N.B.P. Oddział I M. w Łodzi na konto
lutego 1958 r. w godz. od 8 do 14,
dzinach od 10 do 12 we wtorlki i pią1Jki.
iiów kolo Koluszek
.ska 38. Warszawa
905-6-177.
1251-K
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skoczy 8 m Pawelczy7,,

powiedział

trenował: s.konstruowali.~··

trener nie
my. pas strazacki,, n~. speci·i 1•
nych szellcac;h, zaw1esil1.~my 6 /,g
adwazmki i Grabowski w ten
ntSq:
spos.ób wzmacnia
Zaniechał Jl/Z up!'aw1a11.1a p1lk1.
nożnej. Jestem przekonany, ie
jeszcze przed mistrzostwami En
ropy przek.roczy on 8 m - zu·
koficzyl trener Pawelczyk.

mię.foi.e

14 zapaśników

wysyła Łódź
na mistrzostwa
Polski

za poraz
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A więc jednak jadą do Oslo. nfozwł-O·czn~e ściągnęli posiłki i
Z całego s.z.eregu argumentów obecnie tworzą dn1żynę, która
za.rząd uch-odzi za najsHniejszą jaka
p·r zez
przytacz,any•C\h
•
przy swej repreze11.t-0>wała Kanadę w csfa,t·
obstający
PZHL,
Reprezentacyjna polska sprin- początlrowej decyzji, pcr:zekony- n.ich Ia.taeh. Jes.t ona chyba naterka - Rychterówna. · doznała wającym dla nas jest tylko je- wet silniejsza od słynnej druży·
lekkoatletycznym den, a mhar.owicie ten, że za ny braci Wairwick, która prze<l
obozie
na
w Michałkowicach kontuzji i n· e wyeofa.nie drużYny musieHbyś- trzema laty z,dobyla w Krefeld
N:i mhs1brzos.twa Polsk.i w będzie mogla trenować około 6 my zapłacić masę pdeniędzy. tY'tul m!strmwsk:i..
111apa.sach w s>tylu klasycz;nym, miesięcy. Wypadek ten poważ
ByLoby to niektóre rozpoczynają się w piątek nie osłabił nąszą reprezentacyjPlanom Kanadyjczyków wyda
un.ikn'.oiną .lmnre- je się sprzyjać pewien kryzys
sekwencją
28 bm., udała się do Katowic ną sztafetę.
przeżywany
o.s.ta.tllio
reprez;en.t.acja Lodzi w następu·
zygnacji w ootait formy
n.i.ej chwili, .bo-- przez reprezBn.bację ZSRR. Nie
_
jącym slk1ad.zlle:
blys:nęla ana jakimiś .specjalPodczas lekkoatletycznych mi
W. mus2ląf - Chmiela (LZS),
wiem .o~gani.za- n..vmi waloramli. podcz.as t•urnieju
~
Za.pa.la (Piotrkowi.aITTka), w. ko- strzostw Sląska młodzików (w
_ _ _ tor!l:y JUZ u:lązy w · Bratysławie, zreszitą wygi-aWasilewski (LKS), hali) bardzo dobry wynik w sko , gucia
nym przez n1ią, nie zachwyciła
Zgóna.k (PJotrkow.) w. pLórko- ko wzwyż uzyskał Nowak z gli· 1 ·~ -= h posprz;ed.awać
bilety 1 miel~by też bawiac na toumee w NRF.
.-:
iwa - Sas (Wid~w), J.zydot>ca.yk wickiego MKS. Nowak pokonał .
pra•wo w dod.atku d-0·znała w Moskwie
S•łusz;ne
. (Boruta), Klemberg (LKS), w. wysokość 179 5 cm, ustanawiając nowy rekord Polski mlodzi- domagać s'ę od.."1Zk'°dowania.
Szydłowski (W1dzew), ków.
l.ek.ka Innymi sic-wy wpaiclillśmy . w "'~nsacyjnej poriaż~ w spotka·
:w. pólśredruia - Wójc·ik (Wikabałę, z której ndesp.osób si<: pJu z drugą reprezentacją 1:6.
dzew), w. średnia - Szcwtka
wyc-0.fa.ć. GdY'bY zarzą· d PZHL Czyżby to były tak zwane pow od.powied;n;im cza.sue miał ciągnf,ęoi.a ta.ktyczne? W kat.dym
(LKS), Klimczak (BorUJta), w.
Stawski (Piotrkow.),
półciężka odwagę spojrzeć prawd;zie w ra.zde trener Ta·ra.smv nie zm.ieTajlun (LKS) i w. oiężk.a - Ku:>w..y i, co ważniejs~. gdyby po- nU -raz ustal-O'Ilego składu. Bram
bat (LKS). Kierown;i:kiem ek!ipy
słuchał raz.sądnych głosów tre- kiarz Puw..lww, obrońcy Tregu·
nera i kapi,ba'IlJa zw.iązkowego, how. Sołogubow, Ukołow,' Sizapaśrui.cz.ej je.s•t p.- Kubiak.
Pięściarzy Bawełny, ubiegają- nie :nawarwno by piwa, które doreuko, Baulin, Kuczewski i
Na margi.nes;e
fili- cych się o awans do II ligi, cze- ter-az kzeba . wyplć. A że. będzie tnzy trójki ataku: Chlys~ow,
odbytych
strzostw PoJ.~.lt.i ka w nadchodzącą niedzielę re- <lino g-orzkie, to chyba n.ie po- Guryszew, PallJtiuchow; U>Miew,
juniorów nale· wanż z lubelskim Sygna!ern. winno
wątph·wo·śai. Aleksandmw, C2'erepa;now; Jeulegać
ży zaznaczyć, że Pierwszy mecz, r'ozegrany w Ln Unrrknął tego hokej NRF i NRD, lizarow, Kopytow, Krylow to
zawodnik Rze- blinie, przyniósł łodzianom zwy który w porę zdobył się na właś jego wybrańcy.
(LKS) cięstwo w stos. 11 :9. Mecz ort- ciwą ocenę sw~ch możliwości.
]decki
s.ta.nowi
Wielką nicwiad6mą
i;i!artując w wa bi:dzie się w hali na Widzewie
dość grun t-Ownie cdmlcdwna re.
Batalia o prymat hckeja w prezentacja CSR. Jak zwykle
dre pólśredn.iej o godz. 11.
w wypadku powtórnego sukce świecie rO!ZP·OC'ZY na się w Oslo je.sit o.na świetn;ie wys.z.kolona
wielki
odniósł
sukces. Na zg1osW!llych 15 za-1,u Bawełna spotka się w następ już jutro 28 bm., pr21y ud.zliale tech..'1licznie, ale i.s.tnieją poważ
ilości
skromnej
ze zwy· :nad wyraz
paśników zajął drugie miejsce. nej rundzie eliminacji
ne wą:tpliwooci czy oka.że się
7 walk, a tylko je- cięzcą spotkań Ostrovia (Ostrów ucza."lbr11ików. Tak zwal!l.ą „wielka dcsfa.tecz;n' e zgrana? Ubyły ze
Wy:gra:'
piątk;a", do której, jak wiadomo
Wlkp.) - Budowlani (Opole).
dną przegral.
skladu CSR tak · s.z.tan<l·arowe
7..aliicza się Kanadę, ZSRR, Szwe .nazw:ska jak Vaclav Bubn.ik,
i USA,
Czechosłowację
cję,
Zabrodsky, Rejman. Nie weźmie
uzupełnią zaledwie trzy reprew turn'.eju
udziału
również
zentacje innych krajów: Finla111- Vladimir Bubnik, który uległ
di~. Norwegi~ i Pc!lski. ChocJaż
~mn tuz.ii wymagającej dłuższe.go
obrońcą tytułu jest Szwecja, tQ.
leczenia. Po.s.ta,wic1no na Sr.teś
jednak ni.k;t nie daje jej szans ciu mlodych, mając w perspekna. powtórzenie tego sukcesu. tywie raczej nie tyle turniej w
z Kanadą 0:13, poPrzegran~
twierdza to przypuszczenie w Oslo ile przy.szlą olimp'adę.
sposób nie podlegający dyskuooml-0dzeniu
Grurntownemu
pcdd·a.na 7AJstala również reprezellltacja USA. Wydaje się, ż~
QIJ-,i-11fa pul>lioon~ widzi. tylko .
niż ,kiedykolwiek
kandydatów d·o tytułu oboonde mniej
dwóch
mis,trrowskicgo: Kanadę i ZSRR. ma ona szanse na odegranie po
ważnej roli w dobcl':owym kwinwięcej
Kanadyjczycy
Zresztą,
wagi przywią:rują do wyniku tecie. Wskazują na to choćby
wyniki uzyskane przez nną w
meczu t ZSRR niż do tytułu
spotkarozegranych
szeregu
mistrzowskiego, bynajmniej .się
1958
z tym nie kryjąc. Dawali temu niach towarzy.skich. Bardzo sła
wyraz w of.Lcjalny,ch wypowie- bo wYPadli hokei:śai USA w
słynnych
11
Norwegii, co z drugiej strony
dz:ach stwierdzając, że im głów
w pewnym stopniu dowoportrecistów zenie chodzi o rewanż 7.a porażkc: je.s.t
poc.zyrui0111ych
pD19tępów
brał-O się w jew Cortin.a. Kanadyjczycy są tak dem
obecnych
g<Jspodall'zy
pr:zez
dnej z resta.ura
dalece ootrożl1li, że gdy po przy
paryskieb.
cji
mhs•trziootw.
jeździe do Europy z.orientowali
p!"Zy'Lnać
by
się, iż zespól Whitby Dunlopis
I tutaj dochodzimy do roli
Nagro„Wielką
zbyt slaby, jaką ewentualnie uda się odesię
może <>kazać
de Giocondy"

•

•

grać drużyn.e

polskiej. Wydaje
rachuby jakoby mogla
o.na uplasować .się tuż za wielką
w nied1zielę na boisku w:dzepiątką oparte sa na zbyt kru wa
od.będz' e s.ię towarzyski
chych n.rzeslankach. Norwegi~
mec-z p!lk.arski między Widze·
"
mo~e się okazać d1ł nas zb.vt wem i Or~a.nem. Widzew wystą
·"ilnvm przeciiwrnikem, a w mo·ł- pi we wzmocmtlo.n,ym skladZJie :z:
iiwoścfacl1 Finland.:;i nie bard.z.o s.ześcfoma za,wodn1ikami pozyska.
s.ię orientujemy. Może ze.5pó! nymi z LKS. Ujrzymy w~ęo
Finlandli starnie się generalnym KuJtielę. K·owalskiego, K-01-ze•
z n:iows,kieg-0, N-0wickiego, Olejni•
punktów,
doo>tarczydelem
ró\>mym powodzieniem jednak w cza.ka i Zieliń.s,kJieg-0. Mecz rvz...
podobnej roli mogą s'ę znaleźć pocZ!llie e:ę o godz. 11, a gospoi pol.<cy hoke'śCli. Oby tak się darze pootarają 51ię o usunięcie
nie stalo. Wierzymy, że nas.za śniegu z boiska.
drużyr..o do!oży sta.rań, żeby w
końcowej klasyf:Jmcji nie znaleźć s11ę n.a os.tatnim miejscu.
.Tutro w pierwszym dniu turnie.ju F-O:Jacy grać będą z repre7.entacją USA. P<na tym odbę
dą się jeszcze dwa innie me·
cze. w kt6rych zmierzą s1'.ę CzeW plątek 28 bm. odbędą siEt
chosłowac.ja. z Finlanclią i Szwe
Zwla.s:>i::.za to o g·odz. 17 na basenńe MDK zaej.a z Norwegią.
ost.atn:ie spotkanie je.s.t dla n1as wody pływackie z udziałem sek•
bardzo ważne. przekol!l1a nas ono cj•i pływacki·ej rorga.niwwan.ej
bowiem o rzeozywJs,tych możli· przy MDK, w &kład której wcho
Wstęp
d21i młodzież szkolna.
wośoi.ach hok.eis•tów Norwe~ii.
bezp1atny.
Rm.

!się, że

•

• •

Na zawody wMDK
wstąp bezpłatny

Oawans do li ligi
bokserskiej

=

Luce Bona
„Gioconda

r"

„Giocondą,

bezkonkurencyjni wfinalach
mistrzostw Polski

tylkn drużyna Startu,
w której zresztą gra czterech
człl}nków narodowe.i kadry jn·
Równo 50 bramek, przy je- nim·ów, w tvm trzech I-l'!l(odnej tylko sitrncvnej, zdobyli wców.
q:;mie~il6
Należałoby
hcikeiści katowickiego Startu- system ll'OZgl'ywclk, .itd:Yż d'O·
zwvcięzcy finałowych roz.g·ry- św,iadm:emr a ws1.:.'łrwją, '2e w
we'k: o mistrizQJstwo Polstki ju- fina.JP. nie zna.lazły się l"ll~<iry
nioirów. Ob.szęrniejsze komen- na,t."rllniejsze zespoły polsk'e.
tarne są tu chyba 2lb}"tecz,ne. Weźmy nu. dobre drużyny Pod
Ślązacy okazali się zespołem hala z Nnwego
Targu alho
o klacsę lepszym od wszys•tkich Fortuny (Wyry). Otóż zalirzo·
'U1czestników ~ó ne one 7.ostał:v do irnmy ślą
pcizmstałych
dzkiego turniej'U.
skil'i. w ldól'ei m.ist>-7ent '1.0St"oł
Start. A prze
Wczora.l, w ostatnim dniu bezknnkmencyjny
rozgryweik, Start spotkał się z cież fal{ Podhale jak i J"ortuŁKS wvgrywając 11:0 (4:0, 6:0. na są lepsze niż np. Sparta
1 :0) zdobywiając bramki ze (Zhtów').
4. Czaj;
Jeśli idzie n wyróżnia.jących
~itirzalów Fanfary I - 3. Kretka - 2 ma.z Konie- s;e zawodników obecnegn tur
"..:znego i Sibki. Oc.zvwiście i w nieju to, moim zdaniem, najich
zaprezent.ował
tym spot'kaniu k.atowicz.anie więcej
przechvn.ilków Start (Fanfara I. Sitko. Czaja,
Pfl.'lze<wy~szali I
i Fanfara li, Kretek i Gb,1l'ek)
skuteczno€1rią
szybkoścdą„
7.Ę:raniem. W os<ta-t.nim meczu a. :oai<tępJ1ie Pomnl'7.a"ht (Wieoraz
Wiśniewski)
Sparta (Złotów) uległa Pomo- czorek i
rzaninn;i,vi 4:19, który zosta1 ŁKS (Żydlewicz).
kazała

wicemi,~trzem

zajął

(ŁKS

miejsce).

:i

Ze swej strony wyrażamy
iż o.rga1ni·zia rortzy
7.dz: \~rieni·ef
nie postarali się w czasie trzy
.-tnioweito turnieju o z.a·oelnie·
„;„ widowni młodz'eża ze s2Jk6ł.
Wyszłoby to niewątpliwie na
kc•rzyść i s•amym uczniom i ho
ke's•tom.
Niestetv, trybuny ~wiedlv

A ot0 oplnia mezesa l6dzki.esro okiręgu PZHL, sędziego
o . C;n"r:hli o turnleiu:
- W porównaniu z ubie~łoroozn~i •finab.mi, obecne
"07.11rrywk1 me sfały na lep"Z:Vm P<>ziom.ie, .iezeli nawet
me na gorszym. Popl'awę wy- pustkami.

I
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1958

'.ZOslala.
roku"
Lumcdelka
ce Bona. Jej
urc·da
,wd~ęk,
dystynknja
i

SPISfH

ideał
wcielają
współczesnej ko
ja.k
bie~y"
głosi 61"Zeczenie

jury.

'Papiery Dullesa

O krojone dochody księcia Monaco
Narodowa Unia Niemleżnycb, któt:a kilka tygodni temu
uzySlkała. większ.o~ć w Radzde Na.rodowej księstwa l\1-0ll1.lLoo, powz.ięla uchwałę o ogra,nimendu władiey księcia
Rainiera i zmnie,js:r.eniu budżetu państwowego o 115 mln.
Prasa francus.k a pisze w związku z tym, że
franków.
książę Rati.n•ier będzie 7'musz.Qny podwoić cenę spTIZedaiży
fotogTafi>i sw1>icb dzieci, aby jakoś „zarcbiić na zYCi·e ".

kogo

PRZECIW
~H11LEROWI

spłoną

w amerykańskim Departamencie Stanu przewiduje. się
sk-0nstru-0wanie na r-o.k 1960 specjalnego „~emat-o.r1~,
w którym pal·Gne bP;dą wszystkie pGufne. papiery. W kaz·
znajdować się hl}due autoonatyczny
dym gabinecie
śmietnik, który bę!l-zie się bezp•ośre·dnfo łąc'LYI z piec~
do spala.ni.a. W ten s-p{}.Sól:> un.iknie się ewentualnej 111c·
dyskrec,ii S'l>r'ląta.czek. Oblir:zono, że piec będ?ie sp·alać
800 gramów papieru dziermic na głowę urzęd!!IJlka. Nowa
inwestycja kcS?Jt-ować bedalie 40 tysięcy d>0larów.

Wiedział

Juniorzy Startu (Katowice)

gonić...

W miejsoowośc-i Fuqu.ay - ' Varina w Stanach Zjed.110cz-0nycb pewien s1prze.dawea samochcdów ści•gal ndebezpiecznego bandyti), który wlaśn~e -0.grabH bank. Gdy p-0·
licja. cbwalila g11 p·otem za „cbywa.telską p·osiawę", <J•dp·t>wied7'ia.ł: ,.Ja po pr·osi~u chciałem mu sPn;edać samcchód,
oo wiedziałem, że on ma dużo pieniędzy".

Beok
policji.

mikzy.

OLbrichit

otrzymuje

połąc.zienie

z

pre~em

H e 11 do r ! !: Bardzo jestem rad, że :pan dzwoni. Włafoie
oficera, którego mi pan przysla!. Ośwna<lozył mi, że
po to, aby dowiedllieć si.ę, jakie będ21ie wzajemne
W\SIJ)óldzialanie p()licji z wojslkiem przy zajmowaniu Berl:ima.
Jestem przerażony. Sądziłem, że ten of.i cer przyniesie mi do·
kladne inlSftrulocje, a tymczasem ITllial on tyliko plan Be!'llina
z o.gólnrlkowymi Wl&kazówkami. W dodatku je.sit to stary plan
z 1942 roku, to znaczy spi·zed bombardlawania. Wiele gmachów
już ·!llie istni>eje, urzędy poprzen<l\SWne na inne m:iejsica. WszY1Stko trze.b a znów zaczać <Jd ziera. Odesłałem panu oficera z moimi
uwagami, ale odiP9W1ied:zdal mi, że nie ma samochodu i mu.sd.
w,o;iąść w metro! Jestem przerażony całym tym brakięm przewidywania„.
O 1 br i c h t: · Niech pan nie traci glowy. Nitt\11 p.an za telefon.uje do swoioh podwładnych, że aż do od.tw<Jł.ama policja pnrechodzi pod rozkazy wojska.
Beck (do Olbrk-hta): Mówmy uczciwje, czy pan sądzi, że
istnieje wątpliwość co do śmierci Fiihrera?
O 1 br ich t (z gwaMownością, k.tórą być może chciał przekonać siebie 1Samego): Żadnej wątpliwości! Keitel kłamie: Keitel kłamie!
Beck: Może, a.Je Fromm odmawia realizowania planu „Walk:i.ria". Co zdaniem pana należy zrobić?
Wszys1kie powyższe roz,mowy są w najistotniejszej tre,~ci tak
'Zostały
ściśle i dokładnie oddane, jak to tyłko j.sst możliwe.
sp:1sa:rue, a częściowo odtworzone bez najmniej.szych zmian czy
dc·dalków własnej intel'pre•tacji na podstawie prac O;;hlabrendorf!a i G'.seviusa, zeznań w NorY'mberdzie oraz świadectw paMożna postawić pytanie, skąd możemy
is1tora Genstenmaiera.
przyjąłem
przybył

Beckiem 1 Frommem.
znać treść rozmów między Olbriahtem,
sk.oro ws:-.y.s1cy trzej rostaH straceni. Otóż: 20 lipca uo poh1dniu
wielu sp:.-,ikow<eów zjawiło si.ę w minister.stwie u Becka i 01briohta i <:lowi€dZlia!o się od nich o WISZy.sHcim. ro się stal.o <Jd
sa:nego p<>ezątku. Ci, którzy <li'1tateozn.ie poz.ootali przy życiu,
spnsyWah to lu.b zeznawali ustnie.
godziny 13 w południe
T~ te~y 20 lipca L944 roku około
Ołbr~cht a Beck znajdują s.ję w pololbeniu coraz baro7.i-ei n~e.
bezJY!ecznY'.11: T~ba zamvażyć, że orgariizatorzy nie braH pod
Hitler wy,„zedlby cało.
u;vaii:ę mozliwosci zam.::ichu, z którego
~Kądinąd ro:mnowa telef{)niczna z prefektem polk.11 2ld.radz.a nam
Jesz,cze wyraźniiej, że organizacja spi.sku nde byla bez zarzutu.
Tymczasem wobec tego, że kwatera główna :nd,a.wała się nie
reagov.rać natychmiam, dwa rozwiązania moglv .l~<:.ZCZR ewentualnie pozwolić spi1Skowoom w.viść cało z katas!:rofv. A więc:
działać tak, jakby Hit.Jer nie żył: z.aaresztować Fromma. wnrowadzić w życie plan „Walkiria". ogl<Jsić przez radio zamach 'st.::i·
nu i 'Prz;ejęcie władzy przez armię. Drugie roziwiązan!e - to
Stauffenber"a i zniszczyć
wyoofać się rezolutnie, i::oświęcajac
wsz.elkie ślady \Wlp6lpracv z nim. Co 7.atem w rez;;:lt.acie c1lnlti~i
rozmowy p.ost.anowili Beck z Olbriahtem? - Od!czelmć. Odicz.e~
kać POWll'otu Stauff.enbeL"ga.
Mijają kwadTanse. uolywaia godziny. Popołudruie jest istotni<'\
pari:e. !'rZRz otwarte okno dolatuie zwykły hałas uliczny. Of;>eerowie l sekretarki przynoozą Olbrichtowi. -oapiery do podipil!'-U,
wychodzą. Fr<Jmm nad.al s:ię nie pokazuje. Nic: się n.ie dztieje. Co
za dlziwaczna sytuacja!
Godzina 16. Von Stauffenberg z twarzą ociekającą potem
VJipada do gabinetu:
- A więc oo rob'.my?
- Woleliśmy poczekać na panł - odprywiada Beck.
- Jak to, nrie zrobiliście dotąd nic? Ależ to n.ie do wiary!
Pr~cież otr:zvmaliścte panowie mój te!ef<Ji!l!? Wybuch byl &traWidziałem ciala wylatujące w górę oo nac'sku posz~wy!
:vietrza. Ani jeden człov,;iek nie po>v<i.nięn byl wyjść z te;co
zywy„.
Beck i Olbricht przerywają mu:
- Ke1tel żyje. Telefonował!
- Fellgebjel nie wysadzi•! centrali!
- Keitel powiedział, że Fiihrer żyj-e!
. - Jeśli K<;itel się uratował, to kłamie! - krzyknął gwaltow·
me p~l:kowmk. -:-- . Na .wlas'!le oczy widziałem trup.."1. Flihrera.
Tamci .są mewaZilf ! Hibl~r nie żyje, a wy nic nie robicie!

(C. d. n.) •

Redaguje kolegium. Redakcja t Adm.in!Straeja - Lódt~ Piotrkowska 96. Centrala ~3-00, łączy z wszystkimi clzialam.1. Tel. bez~śr.: .Red. nacz. 325-64, Sekr. odpow. 204-75. Dział społ.~kon.om. 228-32. Ozlal
miejski 3'\1-10, 337-47, 343„so. Dział kult. 223-05. Dz1al sportowy 208·95. Dz1al listów ,,1 koresp. 303-04. Red. noc:na 279-76. Biuro Ogłoszeń 314·75, 311-50. Cena prenumei:aty pocztowej m.fesięcz•
me ) 12.50. Prenumeratę przyjmują placówki pocztowe. l)stono.sze oraz PUP1K „Ruch , Lódź, ul. Roosevelta 17, konto PKO l.ódź-7-6-579. Prenumerata za granicę wynosi: !twartalnie zł 52,50,
7
Zł 105, roczn:le ~ 210. ZamówlenJa 1 wpłaty przyjmuje PKWZ „Ruch", Warszawa, ul. Wilcza 46, nr konta PKO 1·6· 100024. Wydaje: Wydawnictwo Prasowe „Prasa Lódzka".
pólrocznle

i

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 49 (3504)

łl-30 Dru.\t, ZakJ,- Graf, R,S,W, „Prasa'' ..., Lódź, ul, Żwirki 17, ""' Papier: druk, mat, 50

„

