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VII rocznica
układu
między

o przyjaźni
ZSRR i ChRL

MOSKWA !PAP). - W czwartek, 14 luteqo, minęło 'I lat od
dnia podpisania układu o przyjatnl, sojuszu i pomocy wzajemnej
Radzieckim a
Związkiem
między
Chińską Republiką Ludową. z okazji tef odbyła się akademia we
Towarzystwie
Wslechzwią1.kowym
Łllczności Kulturalnej z Zagranlq.
W czwart<:'.k
PEKIN fPAPJ.
odbyło s i ę w Porcie Artura uro·
~zys_t:e ods_l~mięcie Pomntka Przy.
oriłZ
Chin ska· Radzieckiej
Jd'Z111
wiec m i·e szkańców O'kręgu Portu
Artura - Dalnij.

Goście węgi"erscy
odpoczywajq

w Kazimierzu

Nr 39 (3185)

15 lute&'o 195T roku

Ostatnie przygotowania
do pierwszej sesji Sejllltl
WARSZAWA (PAP). Sprawo-, Również propozycje co do
parlamentarny PAP in- obsady poszczególnych stanowisk - m. in. w Prezydium Sej
formuie:
_Ostatnie dn!. prz~d otwarciem mu, czy w Radzie Państwa pierwszej sesi1 Seimu są okre- będą zapewne omówione pomię
dz!ałal- dzy poszczególnymi ugrupowase~ . ba~dw ~żywionej
Ostateczne propozycje
no~i;1 ko~ polltycznych. _Dzial~l- niami.
n-0sc ta iest bezpośrednio zw1ą- dla Izby w tej sprawie zostaną
zana z przygotowaniem obrad zapewne ustalone na posiedzeplena'.nych Izby.. Obrady Sej- niu Centralnej Komisji Poa:ozumu me maga byc przygotowane miewawczei Stronnictw Poli-. tak jak przed innymi sPsja- tycznych, którego należy się spo
m1 - przez Prezydmm Sejmu i dziewać lada dzień.
Kluby parlamentarne poszcze
bowie m obyRadę Seniorów,
dwa te organa nie istnie ją je sz gólnych stronnictw nie zostały
cze. Dlatego też porządek pierw jeszcze wprawdzi-e formalnie ujeszcze
jednakże
~o chwili tworzone.
posiedzeń szych
wyboru . Prezydium. Seimu 1 u- przed sesją odbędą się zebrania
chwalenia regulammu sejmowe- posłów - członków p~ ZSL
go, ustalając-eg? . m . in. skład i i SD. Posłowie PZPR odbędą
~kres czY1:1nos~1 Rady_ Semo- wspólne zebranie zapewne w
musi byc uzgodniony po najbliższą sobotę. Władze ZSL
m1ędz:l'. poszczególnymi stronni- i SD zamierzają zwołać podobne posiedzenia w przeddzień sectwarru.
sji - 19 bm.
O ile powstanie klubów posel
skich PZPR, ZSL i SD jest spra
zdawc~

ro:w -

wą,

którą

uważać

można

budtelowych rad narodowych. a
w szcze!Jólności Wojewódzkiej Ra·
dy Narodowe!.
Posłowie nostano·w:ill, te praca·
ml wotewódzkiego zespołu poselskle!Jo kierować będzie 3-osobowy
sekretariat. złożony z posłów reprezentu f ących poszczególne p3rlie polllyczne.
wybrani
Sekretarzami zespołu
lJostali posłowie: Marian Miśkle
I sekretarz KW PZPR.
wlcz Józel Balcerzak - wiceprezes Wt<
ZSL I Zvgmunt Olczak - sekretan WK SD.
Posłowie wypowiedzieli się równiet za utworzeniem staleqo biura
wojewódzkieqo zespołu poselskie!JO w Łodzi,

Czy korzystanie
z bibliotek
będzie płatne 1
WARSZAWA fPAP). -

Min}sle!·

za stwo Finansów wysłało O'Statnio d'l

Centralneqo Zarządu Bibliotek oroprzesądzoną, o tyle nie ma jesz jekt wprowadzerua opłat za korzy·
pewności, czy stanie z bibliotek publicznych
cz-e całkowitej
Projekt wskazuje na to , że w
odrebny klub utworzą posłowiedziałacze katoliccy. W ciągu u- zw1 ąLLltu z podniesieniem cen pab1eglych tygodni sprawa ta bv- pieru, a tym samym książek, ko• zła szeroko dyskutowana wśrÓd ty utrzymania bibliotek zna cznie
wzrosły. Ponieważ dotacje państwo
zainteresowanych.
Okazało się wtedy. że niektó- we na cele biblioteczne nie ulegną
w bież. roku żadnej zn11an1e , h:rzy ~ybr~ni na posłów ą::iał~- blioteki musiałybv oqraniczać ilo1r
Sytuac•a
cze katoliccy wypow1adaJą s1e zakunvwanych k·siążek.
przeciw istnieniu takiego klu-. ta moqlabv - zdaniem M!niste'r·
j ~o
pewne
ulec
Finansów
stwa
bu. Ostatnio jednak większość
ewentualneqo
przeciwników klubu zmieni.la prawie z chwilą
zdanie i opowiedziała się za je-, wp.rowad.zenia opla1 :r,a. korzysta·
.
~o utworzeniem. Tak więc wy- nie z 1>1bho~ek.
Pro1ekt wprowadzenia opiat dld
.
·
·
d ·
a,1e się, -ze na t.€reme . Izby korzystających z bibliotek spotkał
PZPR, się z qonicym i jednomyśln ym
dz1alać b~dą 4 _kluby sorzeciwem środO""i ska bibHotek;i.r
ZSL, SD 1 posłow katolickich.
. W dniu 14 bm. przybyli do skieąo oraz Centralnego Zarządu
Warszawy pierwsi posłowie, mie Bibliotek.
szkający poza stolicą.
W „Domu Prnry Twórczej Ar rhileklów" w Kazimierzu nad
grupa żon i dzieci arrhitektów wę
zaproszenie SA.RP na 3-miesięczny
wypoczynek.
Na zdjęciu: spa.cer po Kazimierzu„.
CAF - fo<t. l'Mttl.

Wisłą goś ci 47-1>so!Jowa
gierskich, przybyła na

W

ŁODZI

POWOŁANY ZOSTAŁ

WOJEWÓDZKI
ZESPOł, POSELSKI

Z lnlcJatvwv Wofewódzklef Komlsfl Porozumtewawczef Stronnictw
Polltycznych odbyło s!e ostatnio
w Łodzi spotkanie posłów z tere·
nu teqo województwa. W toku
dyskusfl wszyscy posl<>wie wypowiadali sie za utworzcnlell\ partyjnych klubów poselskich. ,IPdnocześnle Jednak uznano za konieczne
utrzvmanle w nowvm Sejmie woposelskich
zespołów
tewódtkich
podkreślając, ta praca w rama"th
zespołu umożliw] posłom bardzie!
gruntowne i wszechstronne zapoNOWY JORK (PAP). Senac- j lucję w sprawie polityki amery znawanie sie z l<.Juczowymi prowofewództwa.
kie komisje spraw zagranicz- kańskiej na Bliskim Wschodzie bh•maml
W5kazywano takie na polr7ebę
nych i spraw wojskowych w (tzn. w sprawie doktryny Eisen uęzestntczenla posłów w sesjach
Waszyngtonie zatwierdziły rezcr howera), ale wprowadziły do
pierwotnego tekstu charaktery-

,.Tak. ale .. .''

Doktryna Eisenhowera zatwierdzona
przez komisje senackie

styczną zmianę.

DJAKARTA. - W dniu 15
bm. prez_v dent Indo,nez.1i Sukarno
spotka . się z deleqacją p;ęciu indone:z:.y1skicli Partii koalicji rzą·
dowe) . W czasie spotkania om'.lw10ne zostan'l sprawy dotyczące
reorqamzacii qabinetu indonezyj·
sk1eąo.

Projekt rządowy głos.ił, że
Kongres upoważnia prezydenta
do użycia amerykańskich sil
zbrojnych na prośbę za.interesowanych krajów „do celu odnarcia ws"zelkiej jawnej agresji ko
munistycznej w tej str-efie".
Komisje senackie wprowadzi
ły do tekstu rezolucji zastrzeże
nie, że tego rodzaju decyzja pre
zydenta powinna pozostawać w
zgodzie z „zobowiązaniami trak
Stanów Zjednoczotatowymi
nych i z Kartą NZ".

NOWY JORK. - Biuro Zgro
madzeni.a Oqólneq·o NZ rozpairywalo w c:iwartek wniosek dele·
NOWY JORK (PAP). 2-0 gło
qacji ra.dzjecbej o skreślenie z
komisje:
przeciv,ko 8,
porzadku dzienneqo obrad XI sP- sami
zagranicznych I sił zbroi
spraw
sji Zqromadzenia Ogólnego NZ
nych senatu amerykańskiego, z
spra!Wy Węqier.
Jedenastoma qlosa.mi przeciw- pewnymi poprawkami zaaprobo
ko 2 i jednym wstrzymującym wały doktrynę prezydenta Eisię Biuro Zgromadzenia wy>powie senhowera
w sprawie polityki
d:cialo się przeciwko wnioskowi USA na Bliskim Wschodzie.
rarlzieck.iemu.
His?.1pańskie Mi·
PARYŻ. nisterstwo Sprnw Zagranicznych
opubHkowafo oficjalny komunikait, w którym za,pc;>wiada, że w
naiblLiszym czasie zostanie pod·
pi,saillY uklad o przyj ażni pom ię
dzy His21Panill a Ara·bią SaudyjDnia 14 bm.
PARYŻ [PAP). •
ską,
pierw;z.a
Mianowanie Han odbyla się w Ka,irze
PARYŻ. sa Speidla na stanowisko na- se'ja trybunału wojskowego, m~
20 osób
sprawę
rozpatrzyć
czelneqo dowódcy wojsk ląrlo- iąceqo
wych NATO w Europie środka- oskarżonych o dzialafoość szpie·
wej nie przestaje oburzać św;a- !JOwską na rzecz wywiadu brytyjtowej opinii publicznej .. Jak do- skieqo Na sesji obecni bydi dziennoszą z Ottarwy, nomm~CJa ta nhkarrw zaqraniczni. Po 15 minu·
była ostatn;o powodem. mterpe- lach narady przy dn.wiac!:t zaimlacjl w kanadviskiej Izbie Gm111. ~miętych trybunał, na wniose"c oNOWY JORK. - W dnrn brcnv, wyznaczVlł termilll następnej
14 bm. Komisja Oqólna Zgrom'!- ro~.>rawy na 25 bm.
Wład1e eqipskie opublikowJ!y
d'lenia Ogólneqo NZ uchwal!la
rezolucję, zalecającą przedluze-l!<:omunikat, w którym stwierdzaj .d,
n ie obecnP.j sesji Zqromadzema az przeds!.;i.wiciel palestry brytyjdo dnia 23 bm. Sesja m!ała za- ,sJciej Edward Keer bedzie mńąl
kończyć 1lę w piątek. 15 bm. brać 1•1ział w roionra:w>ie w charalk.\'erw obserwaitora.

* * *

Proces szpiegowski

w Kairze

Ułatwienia

.
wizowe

między
Polską

i Francją

Stuletnia wdowa
po górniku
otrzymała złoty
Krzyż Zasługi

życzenie

ułatwienia

ruchu osobowego między Polską i Francją.
W tym celu władze polskie
będą nadal ułatwiać, popn;ez
wydawanie niezbędnych dokumentów, wyjazdy osób vozachodzenia francmkiego
mieszkałych w Polsce. a udających się do rodzin we Francji. Władze francuskie podjęły ·
ze swe.i strony decyzję wydawania przy \>ryjeźdz:ie wiz powrotnych Polakom zamieszudaiacym
kałym we Francji,
się w odwiedziny do Po1ski.
Prezydil!lrn
inicjatyw_1r
Z
MRN w Ł:::z:sk« c!h odbyła się
rzad1:dego
tego
Gk:azji
z
uroczypiękna
jubileuszu
z udziałem przedstastość
WARSZA WA fPAPJ. - DecyLją wiciela Rady Państwa. Po
złotym
jubiliatki
Komisji Rehabilitacyjnej przy St'.>- dek.oracji
warzys~eniu Dziennika•rzy Polsk·ri, Krzyżem za -'ugi około 600 0 _
' ·
"'"
1:irzvwrocono prawa członków SDP . •
Lecho·wi P!etrzakowi. scb zgromadzonych w sah To
red. red .:
Karolowi \:Veymanowi. Stan i sławo-I warzystwa $piewaczego ,,Echo"
w1 M1erzvnsk1emu, H@len;e Dun:n, o<1śpiewało .hvmn paździcr
Jerzemu Koryckie.mu, Eu.geniuszowi n:·kowy" _ ' Sto lat" życząc
'
. ." .
Schummer-Szermentowskiemu, Hen·
rvkowi SieaińSkiemu i .Amitonieanu wzruszoneJ J ub1la tce daJ.sz~ch
-'" itU lat życia.
Siperlic:h<JJWi.

Rehabilitacja

dziennikarzy

do

to naturalne, albO<Wiem innego wyjścia w obecnych warunkach nie ma.
W istocie rzeczy istnieją tylko dwie drogi: albo pokojowe współistnien ie, albo najbardziej niszczycie lska w dzie
jach wojna. Trzec iego wyjś
cia nie ma.
o róż
że kra je
Sądz i my,
nych systemach społecznych
nie tylko mogą istni eć obok
siebie. Trzeba iść dalej, do
poprawy stosunków, do pomiędzy
zaufania
głębienia
państwami, do w s półpracy.
dróg
różnorodriość
Ozy
socjalizmu, poprzejścia do
dyktowana specyfiką warunków narodowych. może być
I
nie9orozumień
przyczyną
konfliktów między krajami?
„Jest całkiem pra wdopodobn.,,, że formy przej&cia do socjalizmu bc: dą stawa ły s ię coraz bard.ziej r <'ż norodne. Nie
jest przy tym konieczne, aby
realizacja tych form była we
wszystkich warunkach zwi;:iza
na z wojną domowa. Nas, lewrogowie lubią
ninowców.
przed stawia ć jako Judzi, którzy zawsze i w każdym wypadku są zwol<>nnikami przemocy. Prawdą jest, że uznllje-)
my koniecznoś ć rewolucyjnego przekształcen ia społeczeń
stwa kapjtalistycznel?o w społeczeństwo socja l istyczne.
I to właśnie odr ó7.nia rewolucyjnych mark~istów od reform.istów oportun is tów.
Nie ulei(a wątnli woścl, ~e
dla szeregu krajów kapitalistycznych obalenie przemocą
dyktatury burżuazji i związa
ne z tym gwałtowne zaostrze
nie walki klas owe j jest ni<eun.iknione. Jedn3Jv':e for my
rewolucji społecznej bywają
roz.'llaite, 1 w, że uważamy
rzekomo przemoc i wojn~ doprzemową za jedyną dr a gę
obrażenia społ er3e115t wa - nie
odpowiada rzecz~'V · isto3ci.
fWszvstkie cytatv z referatu
wyq!oSZ.)neqo
S'prawozd ~wczeqo
na XX Zi eżdzie przez l sekretarza KC KPZR N. ChruszczowaJ.

odpowiedzialność.

współpracy".
Czy możliwe jest poko.iodwórh
we współistnienie
społeczno-ekono
s~•stemów

Amb. Krajewski
konferował

micznych?
„Zasada pokojowego współistnienia zyskuje coraz szersze uznanie w skali między§adqr
KATR (PAP).
narodowej. Zasada ta stała się
jednym z kamieni węgielnych w Kairze, Aleksander Krajewdentowi
prezy
wizytę
złożył
ski
Chińzagranicznej
·ki
pollt
skiej R~publiki Ludowej i in- Egiptu Gamal Abdel Nasser owi.
nych krajów dem-0kracji luda Tematem r-0zmowy był szereg
wej. Realizuje ją aktywnie! ogólnych problemów, a wśród
Republika Indyjska, Unia Bur nich sprawa współpracy goopoinnych darczej.
szereg
l
mańska

z prer. Nasserem

PRL

I

Fundacja Rockefel era
wysyła delegację

Niecodzienny jubileusz olJ-

Rzą
WARSZAWA (PAP).
dy polski i francuski dokonały w ostatnich diniach wymiany not, w których obie strony w trosce o poprawę stosunków polsko - francuskich

wyrażają

h istoryczną

Dobro walki o pokój wymaga,
aby pozostawiając na uboczu
wzajemne os.karżenia, znaleźć
punkty stycz·n e i na tej podsVlwie ustalić zasady współ
pracy. Możliwa jest przy tvm
i kooieczna wsnólpraca również z tymi kolami ruchu socjalistycznego, które mają inne njż my poglądy na sorawę
form pr:rejścia do socjalizmu.
Niemato jest wśród nich takich Judzi. którzy w dobrej
wierre mylą się w tej kwestii,
co jednak nie jest przeszkodą

chodził3 Mar!.a Janek z Łao:isf':

Górnych na SląSlku - 100-lecie urodzin. .Jubilatka czuje
się jeszcze-jak na swój wiek
bardzo dobrze, załatwia sama
zakupy w sklepach, a co na.iczyta i visze
we.;żnieisze
bez oirolarów.
O<l 60 lat jost wdową, mąż
jej bowiem zginąl w rnku 1897
śmiercią górni.l!:a na kopalni
„Polska", a z jej 9-cionia dzie
ti żyją jeszcze dwie córki 78-letnia Marta (wdowa) oraz
64-letnia Anna (zame7.na). Jubilatka doczekała si~ 64 wnuków i prawnuków.

państw. J~t

Przed rokiem odbył się XX
Zjazd Komunistycmej Partii
Zwjązku Radzieckiego. Okres,
który nas dzioeli od tego wydarzenia, nabrzmiały jest wypadkami o wielkiej wadze po
litycznej i historycznej.
Obecna sytuacja polityczna
w Polsce i na świ e cje znów
stawia przed nami sz-ereg zagadnień teoretycznych i orak
tyczny;:h, których wlaściwc
rozstrzygniecie ma zasadnicze
znaczenie dla dalszych losów
ludzkości. Warto poszukać na
nie odpowiedzi w materialach
XX Zjazdu. W związku z tym
pozwalamy sobie na kilka py
tail, stawianych przez nasz
dzieil dzisiejszy, odpowiedzieć
słowami, które przed rokiem
padły z trybuny zjazdowej.
Na jakiej drodze świato
wy ruch robotniczy może
s!rntecznic oddziahć na rozwój sytuacji międzynarodo
we.i w kierunku odi:m:żenia.
i zlikwidowania groźby wojny?
... „ Życie postawiło na porządku dziennym wiele takich
problemów, które nie tylko
zbliżenia i współ
wymagają
pracy wszystkich partii rob-Otniczych, lecz stwarzają także
realne m'lżliwości tej współ
pracy. Główn y m ż nich jest
problem zap e bieżenia nowej
wojnie . Jeśli klasa robotnicza
wystąpi jako jednolita, wriw.nizowana sila i przejawi nieugiętą wolę, to wojny nie bę
dzie.
na wszystkich
Nakłada to
ruchu robotniczego
działaczy

do Polski

NOWY JORK (PAP). Fun- John m. Mcmtias - ekonomidacja Rockefellera podała do sta specjalizujący się w spraPolski, który' będzie
że przyjęła wY- wach
wiadomości,
stosowane do niej przez Mi- jednocześnie tłum;czem.
Dr John Maier, przedstawinisterstwo Oświaty PRL zapvoszenie do wysłania do Pol- ciel fundacji Rookefellera na
ski swej delegacji, która od- Europę w dziedzinie ba:iań
i medyczmych
Polską Akademię biologicznych
wiedziłaby
Nauk i inne instytucje, zaj- przyłączy się do dele~acji po
mujące się zagadnieniami me- jej przybyciu do Ew \_)y.
dycznymi i rolnymi.
W dniu 17 bm. opuści Nowy Jork. udając się do Polski,
dr Warren Weaver, wiceprezes wydziału nauk przyrodniczych' i medycznych fundacji.
Towarzyszyć mu będą dr J. G.
dyrektor wydziału
Harrar rolnictwa, dr Osler L. PeterLONDYN (PAP). - Wielka
son - zastępca dyrektora do
oświadczył bryspraw szkolnictwa medyczne- Brytania go i zdrowia publiczneg_o oraz tyjski minister obrony SanIzbie
dys przemawiając w
Gmin - zamierza, gdy tylko
to będzie praktycznie możli
we, znieść obowi ązkową służ
be woiskową ze względu na
przeprowadzenia
konieczn·ość

Anglia zniesie
obowiązek

służby

wojskowei

•

Hfeny cmentarne
trafiły

do

1ł i~zieńia

OPOLE (PAP) . ..:.. Czy jest ktoś ,
kto by twierdził, że z braku miajsca nocleqoweqo należy spać na
cmentarzu? A jednak ... Fakt taki
starali się za wszelką cenę udowodnić Lrzej przybyS'Z.e z Wrocła
wia: Bronisław Nowacki, Leon Do·
bek i Romuald Łukasiewicz, którzy stanęli przed Sądem Powiat'.>wym w Opolu, odpowiada,jąc za ...
rabunek qrobowców.
Jak wykazała bowiem zakończona wczoraj roi.prarwa sadowa, przy
bysze OI nocą z 23 na 24 lipca
ub. r. d0<pukili s i ę nieiudzki.:j
wprost profanacji zwłok, rorz.kOPuiac siedem qrobowców w celi.eh
rabunko.wych. Łupem przestępców
staly się kosztowności wartości
ok. 9 tys. u.
Trzem hienom cmentarnym sąd
WY'lll.lerzył karę po :.i 1414 więzie-

m1t.

oszczędności.

Sandys dodał. że bez zredukowania stanu liczebnego armii nie będzie można prze~o
wadzić poważniejszych oszczę

dności finansowych.

Związkowcy
iugosłowiańscy

z wizytą w PoJsce
WARSZAWA (PAP). - Na
zaproszenie CRZZ przybyła
14 bm. do Warszawy delegacja Centralnej Rady Konfederacji Związkó_w zawodowych
Jugosławii z _wiceprzewodniczącym rady l przewodn ! czą
Rady Republikańsk i ej
cym
R;?nlederac.ii-:-'.zw. Zaw. ~er
Dragi Stamenkov1,em
bn -

l

~czele.

E Decentralizacja postępuje naprzód
• Do 40 proc. wzrosły dochody własne
• 10 nowych przewodniczqcych WRN

pracują

Jak
I Wywiad z
WA:P.SZAWA (PAP). W zwląz
ku z powszechnym zainteresowaniem opinii publicznej sprawą decentralizacji I dalszego urad
dzlalalności
sprawnienia
narodowych, przedstawiciel Pol
Zered.
Prasowej
sklej Agencji
non Wilczewski uzyska! od zast<;pcy szc!a Urz<:du Rady Miministra Janusza
nistrów inrorm::icji,
Wieczorka sz~reg
dotychczasowy
naświetlających
przebieg, jak równlcil wyniki
prac w tej dziedzini~.
Na p)ianie - co uczyniono w
okresie ostatnich miesięcy, aby
zapewnlć
l"l\dom narodowym
do rozwlj(iwłaściwe warunki
nla inicjatywy, min. J. Wieczorek powiedział:
-Najważniej~zym bez wqtplc
nia aktem prawnym w tej mierze jest uchwała Rady Ministrów z 3 pa:ldziernika ub. r. o
rozszerzeniu uprawnień rad narodowych w dziedzinie kie.owa
nia gospodarką narodową. Zasadnie?<! znaczenie mają postao zmianie
uchwały
nowienia
metodologii planowania rzeczowego I finansowania w radach
narodowych. Zniesiono sztywne
i szczegółowe limity oraz wskat
niki krępujące w absurdalnym
nieraz stopniu rady, po.zostawlo
no tylko nieliczne wskaźniki
dla planowego charakteru gospodarki terenowej. Rady narodowe otrzymały uprawnien!e,
polegające n.a ksztal!owaniu terenO\vych zadań gospodiirczych
w zaleinoścl od lokalnych potrzeb I możliwości.
W wyniku realizacji tej uchwały przekazano radom naro
dowym szereg przcdsii;blorstw I
instytucji kierowanych dotychczas centralnie. Od 1 stycznia
przejęły
br. rady narodowe
wszystkie przedsiębiorstwa handlu detalicznego, podponądko
wane dotychczas Min. Handlu

Przed rozmowami

ZSRR- Bułgaria
MOSKWA (PAP). - W pią
prz~ bywa do Moskwy na zaproszenie rządu
radzieckiego rzndowa delegacja Bułgarii z przewodniczą
cym Rady Ministrów Irb Jugowem na. czele.

tek 15 bm.

Peron oskariony
o uwodzenie

nieletnich

rady narodowe

min. J. Wieczorkiem

nia budżetów zbiorczych województw zd.~ł e&"zamln?
transportowe
wspomniałem,
Jak już
nego, szereg zaklaJów spolecz- 1 zmiany przepisów umożliwiają
nej służby zdrowia itd.
W związku z pricka1..aniem radom na-rodow.vm uchwalenie
sieci handlowej zlikwidowano budżetów terenowych j-:'szcze
na szczeblu ce-nlralnym 7 cen- przed uchwaleniem przez Sejm
W bieżącym
budżetu państwa.
tralnych zarz.1d6w.
Ważnym aktem prawnym jest roku, rady narodowe otrzymały
uchwala z dnia 5 stycz- po raz pierwszy tylko globalną
lakże
nia hie:i:. roku w sprawie prze- kwotę ~rodków finan~owych bez
kazania rador.1 nne1d0wym nie- szczególowego limitowania, a
których uprawn il'ń ministra bu co za tym idzie I ograniczania
downictwa. Uchwala ta daje kierunków wydatków. Pozwala
większe uprawnienia radom na- to radom narodowym przeznarodowym w zakresie nadzoro- czać stojące do dy~pozycji środ
wania podległych im przedsię- ki finansowe i wygospodarcwabiorstw budowlano - montażo- ne dodatkowo d<ichody ·na potrzcby terenu, klóre same rady
wych.
- W roku bieżącym sesje bud- uznają za pilne J konieczne do
odby- zaspokojenia.
żelowe racl narodowych
terenowych
Udział budżetów
wają się w terminie wcze~nle.fszym, niż w lalnrh ubiegłych. w calości wydatków budżetu
Czy nowy sposób opracowywa- państwa rośnie z 12,2 proc. w
1954 r„ 16.3 proc. w 1956 r„ do
25 proc. w roku bieżącym.
- Czy dalsze pnekazrwanie
radom narodowym zadań ze
szczebla ceniralnero ~powoduje
w przyszłości wzrost udziału
w ogólbudżetów terenowych
nym buct:tecie państwa?
- Oczywiście. Na pokrycie
wydatków, razwiększonych
dom oddano jako dochody wlaz terenowych
wpływ
sne
przedsiębiorstwa
handlu \l"eWnętn-

dzień

wywozili
metale szlachetne

huty
.Iz sprzedawali
na złom

Samobójstwo

znanego działacza

sportowego

Wziąli ślub

oddaleni od siebie

o 15 lys. km

!

ŁODZKI nr

przedsiębiorstw

39 (3185)

Za przyluadem młod1:ety a.ka·
demickiej Łodti i Warszawy - Ri!.·
da Okręqowa Zru>s7ł'nla Studentów Polskich w Lub:·n•.a przysł.\·
pila do orqanizowanta studenckie·
qo przed5iębiorstwa usługowego.
Projekt d.ziatafoośc! przedsiębior
stwa przewidu.je utwor2enie 8 bra.•
żowych sekcji usługowych.
WARSZAWA
W poniedziałek, 18 bm. w kio·
•kach wa.rszawskich, a nastP,µnego
dnia w innych mlasłach un!wPrsy·
teckJch, ma si~ nkazać d wutygod·
nik studencki „Od nowa". Pism'>
redaqu\e grupa mlodych d7iennt·
k~·rzy, skupionych wokół Rady Nllpelnel Zrzeszenia Studentów Polskich.
JELENIA GORA
Zakładach
W Jeleni-0q6rs1'ich
Włókien S7.luczn)"Ch „Celwiskoza"
uleqlv µoprnwie katastrofalne do
niadawna warunki behpienrńslwa
1 hiqie·nv prncv. Od Jis-topada •1h.
roku ni~ zanotowano nn·i jednego
podczas gdy
wy•padku zatrucia,
jeszcze we wrześniu I pa7.dr.ierniku
ub. r. było ich kilkanaście.
MŁAWA

Vvczora i nad ranem stanety w
płomieniach Zaktady Przemvslu Te
rPnoweqo w Mławie. Przvczyn11 P>J
żaru był oqiPń w piecu wulkani7a<"yjnym, pozostawiony nieopatrz.
nie na noc przez pracownika zakładów.

Slra,tv wynoszą ponad 150 tys.

zło-tych.

I

Ks1· '<PZ." na Monaco ze swvm

k~

cu organizacja, 'Js,tórej dziazlikwidu~ prawdołalność
!ansowall(ł u nas
podobnie
dawniej tezę o równo~ci mię
dzy wynalazc.w§cin, a ''\[.acjonalizatorstwem. Ten wsi:}Q!n11
worek, do którepo pakowi:J\!.o
razem te dwie różne sprawf)i.
według opinii fachow•
był ców gospodarczych - grobem naszej twórczej myśli
technicznej.

W ostatnim tygodniu lutego odbędzie się w Wanzawie
wielki sejm pr:edstawicieLi
polskiej myśli technicznej III Kongres Techniki. Do jego wyników przywiqzuje się
wietkq wagę. Może najbardziej liczq na efelcty obrad i
wyniki kongresu polscu w11nalazc11.
Myśl wyna.lazcza w Polsce,
w porównaniu z zagranicą,
::astygl'a ostatnimi laty w cora: bardziej niepokojącym
bezruchu. Dowody: w 1954 r.
na milion mies:kańców zriloszono wynala-:ków v> NRF
- 757, w USA - 253, UJ
Pol.•ce - 4.1. W ostatnich.
dwóch latach nie -anotnu.:ano w kra.in źadn1ich ti>ndenc.ii w.zrostu w tej dziedzinie.
Potrzeby naszych dni zro·
dzity samorzutnie już pierwformę
sza nową w kraju
rozwoju twórczości technicznej. Jest nią powstałe z poczqt1dcm br. Stowarzyszenie
Wynalazców Polskich..
W kolach go.~podarczych
do zorgani:owania się w11się
przyu;iqzuje
na1azców
clute nadzieje. Wyplyu·a?ą
one z tego, że istnieje w kf>'°f

52

kt
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ni
od
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Pokaźne fundusze, wysil.ki
organi::acyjne itp. zmicrzr1ly
bowiem wówczas głównie w
kierunku rozwoj•l racjonalizatorstwa - ważnej i potrzebnej galęzi postępu techale nie ,ętan.o
nicznt?go wi.qcej o jego końcowym, e•
felctwvnym obliczu.
Postau;i1mie 11eneralnej tezy rozwoju nas ;:ego r>0$'!epu.
technic:neqo: nie tylko „poprawiać" isl iiejącą, ale tu.'arzuć i rozwijać nową t<>.chnloto r:;;ego spoc!zicrnaią
kę się po III KonąrP~ie Techniki 101malnzcy i fachowcy gospodarczy.
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Sztafeta z Holandii
przez

Polską

do ZSRR

mężem

WARSZAWA (PAP). W wielu
krajach Europy młndxiet prz.y~otowuje siP, do udziału w m:edzyn.ar<>dowych aztal::tach, które ponio•11 do Moskwy po?drowler.ia dla U"Z~st:nlk6w VI Swia
Festiwalu Mlodziety i
tow~go
Stud.entów. .Jak lnCormuje Biuro Organizacyjne KomLtetu Festiwalowe o w Warszawie, sz.llk
jednej 1.e szti1fct prowadzić bę
dzie pr1,cz t rytoMum nasze.~o
krnju. BI gnie on z Hp.1A'1dii
pnez Tl lgię, Luktcmburg. Fr,n
I Pol!kEl do
cję, NRF, NRD
ZSRR.

państwowych,

podatki od spółdzielczości, podatki od go~podarki nleu~polecz
nionej - w tym 100 pr0<:. podatku gruntowego, podal<'k od
nabycia praw moJntkowych, o(PAP). Organa piaty skarbowe i inne.
WROCLAW
W wyniku tego struktura doMO w Legnicy \vykryły poważ
nn aferę gospodarCZf\. Uwagę chodów wlns:-iych w bud7.C'(R{:h
milicji zwrócit fakt, że od pmv- termowych wylrnzu.te wt.rost z
dochodów w
ne~o C7.!15U punkty skupu zło 14,7 proc. o,qólu
mu w tym mieście przyjmowa- 1956 r. dv ok. 4-0 proc. w roku
Jy duże ilości metali szlachPt- bież.
Na zrównowa;~onie zblorrzyrh
nych w po~t.nci sztab. Przeprowadzona nagła kontrola we bud7.etów województw Rada Miprzyznala dotacje wynistrów
skupu
punktach
wszys\kirh
znajduje się równawcze.
że
stwierdziła,
wojewódtklch
Wlększo~ć
tam przeszło 8 ton tzw. now„go
srebra w ~ztabach, 3 tony dru- rad narodow~·cb dokonała na
tu miedzianego, ok. 4 t<:my min- srs.iach 1,mlan w slrle.d„le ~wyrh
d.zl w sztahach i p!ytoch itp. prezydiów. Jiu ogółem odwolaLqcznie zakwestionowano po- no przewoc1nicząc;vch prrzyd!(m•
narJ 22 tys. l~g metali szlachet- wojewódzkich rad narodowych,
c7.y też powiatowych ud naronych wnrtości ok. 300 tys. zł.
Ener"icz.n';l śledztwo doprowa dowych?
- W ciąqu ostatnich miesięcy
ustalenia, że metale
dziło. do
pochodz.ily z . huty Legnickich dokonano poważnych 1.mian per
w ~kładzie prczysonalnych
Zak\adów Metalurgicznych. Szaj
ka złodziei wywozila hezkarnic diów rad narodowych.
r tak np. M stnnowlHknch
pólfabryJ~aty i surowce, składo
wane bez należvtego zabezple· przewodniczących prezydiów wn
czenia. ZlodzicJI' byli tnk zu- jewóclzlcich rnd nanidowych do
zmian w JO wojewódzchwali, ~e skradzione płyty sre- konano
twach: Białymstriku, Gdańsku,
bra i miedzi wywozili s'1mochodam! w blaly dzień. a nasti;pnie Ki<>kach, Lublinie, Lodzi, Olw punk- -~ztyni<', Opolu, Poznaniu, Wrospr1,ędawuli je m. in.
clawiu l Zl<.'lonej Górze.
tach skupu.
W wlrlu pr<'zydiach woj. rnd
Aresztowano dotąd 6 czlon- narodowych
zmnl~jszona zo~tnków brygad transport(}wych, je- Jn liczba za$\Qpców przewodnidnego kierowcę I Jednego pra- CZó!Cych z
Jub .
do
4
3
6
cownilrn punktu ~kupu.
Dokonnno również w 44 wyW iJferę jP~t 7.amleszanych ok. padkach zmian w Rkłndzie człon
20 osób. Rozmiary ~trat ponie- k6w prezydiów, którzy r~krutosionych w wyniku złodziejskiej
wall się dotychczas ~pośród kie
d7ialalności szajki nie ~li jrszi
te
d
......
cze ustalone. Dalsze dochodw- roWn lk vw je no 5 k organ Zllcyjnych prezydiów.
nle w toku.
Dokonane zostały równlet po
waine zm.iańy personalne n
sla.nowi3kach czlonków prezydiów powiatowych rad narodowych. Dokonano 41 zmian na
stanowiskach przewodniczacych
prezydiiów powiaiowych rad narodowych, 59 zmilln na !tanow!skach z.astepców pr:tewodnlW_ dniu wnorajszym, prz~d po· czqcych i 2!1 zmian nu lltanowiludntem, tarqn4l się na swe tycie skach ~clcretłlfZY pr 'zydlów.
b
d j
wyskaku.iąc z wy~oltości 111 piętra
0 ...,,
""en 1e 11 e 8 1ll 7.~<> 8 rw~
n11 bruk podwót'Zll, w kacrtlenlcy
przy ul Trauqulln s, 40-letnl H~n- wnć stablllwc.lę akladu osoboryk Nowak, kierownik sklepu 2 weao pr<'Zyd.!ów rad narad.omę~ką qa.tanterią „Gallux", znany wych 1 d1tlAzych m&Aowych
rlnałacz lekko8Jlletycmy n.n terenie zmian raczej nlc należy oculuwać,
·
Łodzi.
Nowak doinnł przv 1wodkt1 tak
clętkich o!Jra!eń ciała, ze w kitk 3

Agencje prn.,owe podnJll. te
Argentyna przygotowuje obecnie ostateczny t~kst dokumentu w celu doprow'ldzeniu do
ekstradycji b. dyktatora Argentyny Perona, który przebywa w
Wenezueli. Ekstradycja. miała·
by się dokonać z tytułu oskaro deprawowani" nieletżenia
nich. Wiadomo~~ ta zasiała potwierdzona przez sędzi go s11du
dla nieletnich w Buenos Aires.
.Peron le5t o~kari.ony o uwiE'dzenie Nelly Rivas, mając.ej obecnie 17 lat, która zost<i.la kochanką Perona w wieku lat 12.
Po upadku Perona i j<>go wyjeź
dzle do Paragwaju pollcja przPi;luchiwRla Rlvas, po czym skon
fiskowała prezenty, jakie otrzy
mała od Peron<'\ i wypuściła ją
na wolność . .Po nawiqza.nlu korespondencji z Peronem, R.iv<i&
wraz z rodzicami u.\ilowala doPar~
stać się nielegalnie do
gwaju, J.ccz zo~t~la na granicy
po przywiezieniu
aresztowana, a następnie umie- qodzin
zmarł. cl.o Su;iilala Wojskoweqo
szczona w klasztorze.
Będąc do ostatniej chwili życia
Peron-0wi grozi knra więz.ie przytomny oświ.idczvł per!'<>nelowi
nia od 3-{; lat. (API)
szpitala, ie µosad7.-0tl0 go o kra·
dzie•i: i dlaleqo n:e chce iyc. Pnsdit rkównież, ,hY skrMódć jego męv~
1mo us· 1 ny•:
aw ą lruc1rny.
starali lekarzy życia H. Nowd·
ka ni·e udało się uratować.
Przed swym desperackun kroklem Nawak 7 ostawit w ~wym pokolku w sklepie „Gnllu:<" 3 li sty
adresowane do dyr~·klnra „Ga.Ilu·
xu", glówneno ksi<;gowe~o i do
RZYM (PAP). - 27-letnla mi~n- żonv.
Jak !ię dowladul!!my, remanent
kanka wsi sycylij,~k1ej Spaddfora
p0łoionel w pohliiu Messynr wziP, robiony w sklepie. wvka 7,at o_kow
Ja w tych dniach ~lub w miejsco- 15 tvs. 7.1 manka, 1edn•ak wyltc7.e·
wym kościele z Giu~<'p.pe le Giu· nie 10 nie jpst _J„szc 7 e. _ostałecme
ice oddalonym -0d swej nariecw- i moie zachod.z1ć mozltwość »od
.
.
nej w chwili ceremonii ślubnej o mvlki.
DalszP śledztwo,, klorl' prowJ<!'-t
15 tys. km. Giu~e1>pe wvem:qro·
1ak 10 byty
wał swego czasu uo At1'tralit i prokurnltm1, ustali,
pr7.ebywil obecnie w Sydn~r. Slubjqlówne µwrczyny tak th'~pei.it. ·
odbyt się prtv pomoą telelouu kit>qo kroku.
l !en ryk Nowok p07oqtawtł zonę,
Ullł'dzvkontvnenlalneqo.
Mloda weiatka po odbyciu CE'· znana przed paru Jalv Jekkontl;-t·
rPmon:i ślubnej zwró~iła się do kę, iPprn<'nlantl<• Pol•ki w •koi<u
wła.rtz z prośbą 0 wydanie p~~z·I w dal na Olimpia~ie w Londynie
(s)
ora-z córeczkę.
pm-tu na wv\azd do Australii.
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Wewnętrznego,

W biały

d;

LUBLIN

~--;~-h.....,,..

,'\··.ł,
.,.

za~roiona
Pusz.cza
BIA~,YSTOK (PAP).
B!alowic~1{a jc~t nie tvlko 1.113nym w świecie rcr.erwat::n -przy
rodv, J0cz doshr'za równ:-eż

I

wiell' cennych g t· nków drzw
na dla róż'1.vch r!ałęzi nn:.2go
przemyslu I na ck~f.>IJ'!'t.
Praktyk" jednak o<;ta.tnich pa
n:i mocy
Iż
dnwio-lła.
tzw. odgórnych za.rządz.ń. wvrąb dr'?V."llrt w htach l~'l-l9:56
wzrósł znacznie powyżej clo-

ru lat

pu!zcwlnych limHów. -~ tvm.
wydnano gló-vnie d by, jesi'>ny, o..<:.ny, świ{'Tki I oluynę. Ni.:~
dokonano natomiast wyrebów
mniej cennych g11tunków drz2wa, a pr:rocle wszystkim grabów. Jeśli st n hki trwać będzie W dnlPz;vm ciągu - to ni~które gatunki drzew, 2lwł:i.~zcza
jcaicm ! dąb, zostąną w najbL!ższym okresie prawie całkowicie
wyciete.
te zani~p()koiły doFaikty
Pod§wi3dc:ronych kśnlk&w.
kandyd11tów na po
Bpotkań
cZall
słów z ludno8cią Blnłowl~ży i
Hajnówki, dnmaa!ll alq cma, oby
polożyć kres tej rabunkowej
JiOSP<Jd:irre. Lecz - j~k do t~j
por)' - eprnwn t'.' rnc Zrl·•tah
w z.a.aadmczy aposob ure11uloiwa
n
a.
-0

Kslc:zna Monaro ze ~wym mc:7.em .•Test Io Jrj pierwszy publlcMy „w)'sl®" po urodzeniu dziecka„.
Fot - CAF

RN

Wnosi

6Q

prOC

kao1ta ł U

p anslwowo-prywalna
spo lka • b u d ow1ana
/1

•

pows t a ł a

nlu grupa osób, w którpj skład
wchodzą m. In. poznańscy handlowcy, ek<Jnomlścl i mechalllWedług przedstawi·onych
cy.
1ł'
kroi·~i{tów o•"ani'zacyjnych, spół
.,.,
"
'.POZ.N'AN' (PA!>). Z f>nlcjatyWI!, !I. opierać Ri() ma na kap!tazałożania pnństwowo-prywvtnej ln,ch Wojcwóclr.ki"j Rady Narospółki budowy przedsiębiorstw dc•wej i ud.z..ialach wpłaconych
do pr.7l"...:z osc.br_ prywatne.
wystąpiła
produkcyjnych
ó"k' · "~
·
z.ami·erzemem
Prezydium Woj. RN w Poznasp , .1 ie„, uruchomieni<> prz{!d~iębiorstw, któ

po z n a n I u

op•in•ia arabska zadowolona
-1·ordan' sk1·eao
z anulowan1·a układu annlo
g
i

I

prtede wszystkim
zajmą !i<':
re
buclowlnmateriałów
produkcją
nych, elementów prefubrykowa
nych, budowa dvm!.ców jed1noro
dzinnych, wykonywani-cm różne
go rodzaju usług remontowo-bu
dowlainych oraz świ.a.d<:z.cniem
AeencJe zn-/ dan.ia pomaga równie:t innym
PARYŻ (PA~.
uslug w żA·kl·ei+le projektowachodnle podają, t.e prasa joc- krajom arabskim",
„ „ nia, dokumentacji i lokalizacji
F 1 i· ,
...,
.
g1os 1 raoo8c budów,
tn'
,-i5mo „ as
dan•kn pośw 1t;ca ob.~z rne komentun~ !prawi~ anulowania narodu jordańskjego z nowego
Po przeanallw·wnniu mo:l.l.lwoukludu nn11lel~ko-Jo1·d11ń. kJl!j'>. kroku rządu.
ści clzialunia i rozwoju spółki,
Dziennik! :t wdow1.>lt>niem w!Rzecznik Prezydium Woj. TIN przyjęlo 14
LONDYN (PAP).
tuju dec.yzję rz11du .TordQnli i
oświadczy! 14 bm. uchwalG ' po-.vobniu iej
podokreg[11ją, że zdołał on w Foreign Office
szybkim tt-mpie 'pelnić ogól11e bm., że układ angiel ·ko-jo•rdań- spólkl do 7.ye!n. Bi:d1.ie O'lla nożyczenie opinii public·rnei· w tej ski zostanie anulowany do 1 sić nazwę: Państwowo-Prywaikw-eslii. Pismo „Addlfu" wyra kwi-e1rnia br. Stwierd:tiil on jed- na Spóf!(:t Przeclsli:błontw Preża przy tym nadzieję, że „dalv noczesme. iż władze Jordooii fabrykacji i Budownictwa Indy'--J" 5pr1ę t wid ua 1n~•go - " n u d owa " , sp ół1y 9 1i: zwr""..:
•-- ·
, · · u 1cl a d u zouvwi:1zw
·
wyg~sntęc1e
us tal ai::ice
oraz wycofanie wojHk brytyj- wojskowy wartości 3,5 miliona I ka z OKranlczonlł odpowiedziałskirh bc;dą ści:ile prze. lrt.(."ga- funlów ~Zlt."rHineów, wz~lt:dnie nośclą.
Kapitał zakładowy ~pólki wy
wyplaclć Angl!l 11: 'urnę.
ne".
Sprzęt ten mlala armia jor- no•! ok. 500 tys. zl, w tym 6~j
Dziennik „Al Jlh&cl", ~lwlerć
d
kt
I
• ...
4
d
ań~ka pr1..eją rzekomo bez ze- proc. udzialu Woj. RN. Dnchód
. za, „-p wypow~"e1Zfln e u adu
_a'l~lelsko-jo.rdanskiE'~O „1amyka zwoli>nin wladz brytyjskich, z przed~lębiorsLwa „Budowa" roz
!d?t z etapów dro~1 ku wyzwo magazynów w Zerka w okreeie dzielany będzif' w stwunku do
posiadanych wkładów,
leruu, w któreao zdobyciu JOJ:- agresji przeciw Egiptowi.
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przyjmie \utro
malców z Bałut
Już jutro otwoivy swe podwoje 18 iil010ek ir ]Cl!ll()Wy w
na.nym mte3cie. Zm1Mzie tu
pcm:enczer.i~ i c1p'ok~ ·wykwa•IH:1kowr.11ne010 iPer:"ó'•Crndu 80
"'
dlzieol z dz1iehniicy Bałl\lty.
Żłobek, lolót"' m,'eści !'Jl<> ""'l'IZY
J

... ..,.

til. ZaiC'hod1n'e.i, blck 405, bęuirz<VdiWtn\)'.
Sciamy ;pok!ojów do rz;abGIW i
de.le nowo•tize!<in1!e

OOt"?IZY
wy1pOC7.y11Jkiu oz:dc1biq
prZ3''SJtOs'C/Wlaine do p>yeihllki
dz.teoka, a dużo kiwii'a•tów I zie
leni doipellni efekltownej oalliotś-

ci.
. .
Otworc_ie żłobk'a prze~ Zał O
by Zdro via d
z1a
~
uz
c_hrony Maclenynstwa nastą
Pl 16 bm. O gooz.. 10,
L
'91)
rząd Sł

3
zes
w

Szukają
Będzie

tu mowa nie o ludziach , k tórzy zna jd11 j ą się w
katastrofalnej sytuacji mieszkaniowej, lecz o„. nauce,
k tóra poprzez instytuty i zakłady naukowe w Łodzi szu
ka dla siebie miejsca pod łó
dzkim słońcem.

I

* * *

„Panoramą

z

' BI

l!I

Co

racławicką"

Żarówki - liliputy ~ Kato-

wicki „Kameleon".

~al~, tu ~lij~K
przeszło dwle godziny
prędzej niż pociąg pośpiesz

O

bęcl7.i e

s'ę

skład.al

To było zalążkiem OddziaToksykologii Przemysło
wej, (który dzii' stoi na I-Oziomie europejskim) i dzisiej
szego Instytutu Medycyny
Pracy. któr.v podjął ogromnE'
zadanie: ochronę zdrow;a ro
botnhków prz.emyslu włókien
niczego i chemicznego.
łu

z

wyproduko,vanvch w NRD
sześciu wagonów pierwsze.i
klasy, t:·rzv czym wszystkie
miejsca będą w nim numero
wa.ne. Poci<ig bed7.'ie miał rów
nież wa.goo restauracyjny,

WALKA O

• * *

Jak wiadomo „Panorama
racła\vic:ka"
cenna pamiatka na.rodowa niszczeje od
wielu lat we Wrocławiu. Obe
cnie w centrum uwagi społeczeństwa Górnego Slą~ka
staje sprawa zajęcia się „Pa
noramą racławicką" i umies'>:czen ia jej w spec.ialnym
pawilonie w Wo.iPW6d.z.kim
Parku Kulturv i Wypoczynku w Katowic.;i"~h.
W ten sposób „P;:inorama
racławicka"
zosta1abv udostępniona spoleczenstwu.

* • *
Mmiaturowe
żarówecv..ki,
nie wi~ksze od glówkj zapal
ki, będzie produkować na
skalę przemysłową Katowic
ka Fabr yka L a mp żarowych
„Helios". Zaró\\'ki tego typu
o mocy 0,2 1,·att uż rwane są
w medycy nie do bad a ń żoląd
ka za pnmocą pi:-.yrz.ąclu, zwa •
ncgo gastroskopem.
Fabryka
wypuściła
.iuz
p:erwszą

małą ser.ę żarówe

czek, którą przeka7..ano szpitalom i klinikom Katowicki
„Hel ios" jest jedynym wkła
dem w kraju, który może
produkować tego typu żaró
weczki. Ze względu na to, że
krajowe zapotrzebowanie jest
bardzo małe, warto, ażeby na
sze centrale eksportowe zain
~eresow.ały się możl:wościam1

!Ch zbytu za granicą. Za~·">
weczki tego typu produkują
bO\\'iem tyJk,, nieliczne wytwórnie na świecie.

* * *

•

Niezwykle interesującym
dowdpn •m spektaklem .,Trzy
po trzy" rozpccznie swoje
występy nowopowstałv w Ka
t:'lwicach
M iędzyuC7.elni<rny
Studencki Teatr Satyry „Ka
mel eon".
Autorami tekstów oraz wy
konawcami pierwszego programu i;rzedstawiająceg 0 w
spo~ób dowcipny i zabawny
życie środowisk studenakic'h
i profesorów sa ~tudend wvż
szvch uczelni $Ją.ska. O~-ra
wę muzyczną pro~ramu „zapewn 'a" ~tudencki ze<:pól ;az
zewy pod dyrekci'l A. Wojnarow•kieizo--•tudenb Wyż
szej Szkoly Muzycznej.

30 nowvch
zespotowvch

Tarnow~

pfacę usługową.

ny, bo w 4,5 godziny, bę
dzie „pożerał przestrzeń" z
Gliwic do Warszawy śląski
Lux-Ekspres. Już w czerwcu za cznie on kur~ow?ć na
tej jed n ej z najb<Jrdzie.i ruchl iv>vch J;nii kraiu. Nowy
pociąg

Lofia

instytucji naukowo-badawczych w tej dziedzinie.
W Łodzi w 1945 r. prof.
Paluch zorganizowaJ pierwsz.ą placówkę naukową zajmującą się
medycyną pracy - Oddział Hig'.eny Pracy 1>ZH. Dwa pokoi1ki bez ;i;a
dnego wyposażenia w Zakła
dz:e Higieny nie mogły oczywiście stanowić pokrycia
dla nazwy i funkcji tej placówki. Formalnie stała się
ona .iedna.k faktem. a zamówienie społeC7.ne zmus i ło ją
wkrótce do podjęcia faktycznej działalności wbrew tru
dnościom obie.ktywnym. zatruria clwnsiarczldem węgla
kładły ludzi w fabrykach i
ówrzesny Oddział Hl1deny
Pracy PZB wszedł prosto w

Medycyna r·rz.emysłowa do
niedawna nie istniała ja~w
odrębna
gałąź wśród nauk
lekarskich i stąd także bra~{

!!! ~ląski Lux-Ekspres

łódzkim słońcem

miejsca pod

gosp~darstw

2.ASADĘ

Niektórym ludziom wydaje się, że skoro lecznicfrvo
przemysłowe objęło w cią
gu dwunastolecia wszystkie
niemal fabryki Łodzi, skoro
załogi mają „pod ręką" nie
tylko leka,rza fabrycznego,
ale t.akżc przychodnie spc~ja
listyczne, a w razie potrzeby
usługi lecznictwa otwartego
i szpitalnego. to już wszystko, czego potrzeba.
Tymczasem najważniejsze
jest założenie. które do dziś
nie może zapanować jako 7.a
sada, że działalność profilaktyczna jest podsb.wą łec7,..
nictwa, że niedopuszczenie
do za.chorowania jest głów
nym zadaniem instytucji leczniczych, że lepie.i łożyć na
cele zapobiegawcze, niż póź
n'e; tracić pieniądze na inwcstyc.Je ler.zn.icze i ponosić
nlepowctow:\ne
straty
w
:z.drowiu lnd7.kim, przyda.tno
ści człowieka do pracy.
KAilUJB

BEZ WYKOŃCZENIA
Instylut Medy:yny Pra<'y,
wychodząc z powy7..szego założenia, walczy sam o swe
I·rawo do życia i w ciągu
dwunastu lat przy poparciu
Ministerstwa Zdrowia i Łó
dzkiego Wydziału Zdrowia
rozrósł się do dz'.ału t01ksykulogi1, działu metodyczno-or
ganizacyjnego oraz miniaturowej ostatnio otwartej pracowni izotopów i własne 1 kii
n:ki chorób zawodowyclh.
Czy to wszystko, czego potrzeba? W tym układzie Instytut jest kadłubem bez
wykończenia i
nie jest w
stanie rozwiązać wszy·s tkich
problemów profilaktyki lecznictwa przemysłowego.
Według
ogólnopol.•k:ego
schematu •xganizccyjnego In
stytut przeznaczony je..•t dla
włókiennictwa i chemii. Ale
chemia to nie tylko substan·cjc trn.iącc, to także spraw:v
mikroklimatu,
pom;eszczcń
roboczych. wentylac.ii, hała
su, oświetlenia. Włókiennic
two to - pył, sprawy bakteriologiczne, mlkr!lltlimat, ldi
maty7.acja i wentylacja, }\ałas i oświetlenie,
fizjologia
pracy, baclanie granic możli
wosc1 organ'2mu. ,iego największe.i wydajncści (uwaga
- wiclowar<iztatowośćl itp.
Te wszy5tkie zagadnien:a
l<ik niezmiernie ważne dla ochrony zdrowia rob'"ltników
wlókienniczyoh
chemicznych leżą odłogiem.

BEZDOMNI
Lokale, którymi dysponuje
Instytut, rozłożone są w pięwrocławskim ci<u punktach na obwodzie
mi.asta i nawet nje mają poW woj.' wrocławskim w ciałączenia
komunikacyjnego.
~u ostatnich 3 miesiecy powsh
Brak własnego gmadlu unie
ło 30 nowvch soółrizif'lni oroduk
cvjnych. Większość z nich zor-, możliwia stworzenie zaplecza
ganizowala część członków roz
goopodarczego. Nie ma więc
Wiązanych i:ospo<larstw zespnJn
warsztatów
na.prawczych,
V'YCh. Nowozorganlzowane spól . wskutek czego aparaty z nie
dzi~lnie cmarte s::1 na ooracCYWa
wielkimi uszkodzeni,ami stonych pr~cz chłcmów statutach.
ją miesiącami nieużyteczne,
najbardziej
odpowiadających
mlcjscowvm warunkom i intere nie ma magazynów, bez któaom rolników,
rych najmniejszy zakład nau

w wo;,

I

może normalnie
nie ma garażu
(dwa samochody stoją pod
gołym niebem).
Czy z tej sytuacji nae mn
wyjścia? .Jest, ale zamy.ka je
mur niezrmumienia potrzeb
r·rzez miejskie władze W !'tOsun ku do łódzkich zakładów
naukowych.
Ostatnio była okazja, aby
pomóc Instytutowi.
Prz.y Placu Zwycięstwa 2
znajduje s ię p:ękny obiekt,
z którego zrezygnował ostatni właściciel MPL, odd<>jąc
go na potrzeby miasta z tym,
że przede wszystkim miała z
ni.ego skorzystać bardzo uboga w pomieszczenia Akademia Medyczna.

kowy

nie

pracować,

Okazało się, że Akademia
n1oglaby zmieścić tam tylko
rektoraty, wobec czego zaproponowała,

żeby

oddać

gmac'h Instytutowi Medycyny Pracy, który zwolniłby
20 pomieszczeń przy i;zpitalu
Barlickiego dla AM na zakłady (nie · istniejące w ;iraktyce) fizyki 1 higieny. W
ten sposób rozwiąwno by I·v
trzeby lokalowe obu instytucji, bowiem obszerny gmach
I•rzy Placu Zwycięstwa pozwoliłby Instytutowi zaspokoić potrzeby, o których mo
wa pow~1żej.
Ministerstwo Zd.rowia da
je kredyty na adaptację budynków.
Ale wład2e łódzkie oddały
gmach przy Placu Zwydę
stwa szkole muzycznej. Instytutowi 7.aś nie prz.ydz.elo
no żadnego.
Nie negujemy potrzeby ro
zwoju tej szkoły. Ale trzeba
pamiętać i o In~tytucie.
Wydaje mi s:ę, że dost~
tecznie przekonywają-::o udowodniłam c<>lOIĄ'OŚĆ istnienia
Instytutu Medycyny Pracy.
Jego celowo~ć uznają niE' ty!
ko instytl.!c.ie naukowe. Głó
wny In•n2.J;:torat Ochrony
Pracy CR.ZZ w piśmie podpisa.n~·m przez Logę-Sowiń
skieito prosi mini~fra zdrowla Baraiiskiego o pO/TIOC rila

f

Instytutu łódzkiego. Zarz.ąr.
Główny Zw. Zaw. Prac. P rze
mysłu Włókienniczego w piśmie
do przewodn i cz.ącego
Prez. RN m. Łodzi prosi o
pomoc dla Instytutu w im i ę
prawidłowego
rozwoju tej
placówki.
Rola i zadania Instytutu oraz jego praktyczna dzialaln-0~ć jest nie lyl1
ko znana w
kraju, ale i właściwie oceni,ana, Instytut Medycyny
Pracy ma wszystkie szansl',
by st2ć się łnstytutem n·e
gorszym niż czechosłowackie
cz:v radziookie. Instvtut m3.
własną kadrę młodych. 0fa1rnvch i ambitnych naukowców,
dlociaż

zaoał potrafi
cuda, to ~fera cudóv1
ie.~t bardzo ograniczona 1 W\'
mag.a konkretnych materia]
r.ych podstaw. To r-owinnY
rnieć na uwadzo wlaflzF' rniej
skiE' przy oodejmowan iu decyzji, której celem powinna
być rzetelna pomoc dla In!'tytutu.

Ale

działać

Ziarnko
do zia1·nka
Pod takim tytułem Rozgłoś
nia Lódzka Polskiego Radia i
Oddział
Wo.iewódzki PKO w
J, odzi organlzuja w na.ibiiższą
niedziele. tj. 17 lutego o g1Jdz. 11
w sali Filharmonii w Lodzi wlel
ką Imprezę z udziałem orkiestry
Ro7.glośni
Polskiego Radia w
Katowicach pod dyrekcją Waldrmara l{awneckiegn, soli<f<lw
LicJli Czarskie.i I Edward:t Rl11~
czki (ploRl'nki) oraz artystów
scf'n lrld7kich. W programie mH
zyka. humor, piosenki, skPl'ze I
konkursy ,,Zgaduj-zgadula" z
atrakcyjnymi na1rodaml.
Bezpłatne
karty wstępu
lmprnę
w:vcla,ie wyłącznic

na
posiadac?:om k~i:deczek oszczerl:no
śrlowyl'b
Oddział Wo.iew1\dz1<i
PKO w f,odzi, Al. Kościns7.1cl 15
w dniach 15 I 16 lnlego br. w
godzinac·b od 9 do 12.

Nowe zwią1ki czy se 4;je?
owe związki, czy sekcje'? Gastronomicy nie chcą role~ 11nl~
ws1>i1lncgo z pracownikami ha'ldlu, a t'ruk:uzc z dz!en."l . {:l
rzami. Oclzi<'żowcy, skórwni i włókniarze począt~o~vo bardz11 zabiegail o clokonanie podzhlu n:i 3 zwi<p:ki, dopok1 .- jak
ktoś zauważył - na plenarn ym posie~;cniu Zar7~du Glownc-:o
„nie doszli cło rozumu". FelczrrClm bardzo podob:?.l sfi;. ;>r~.Jek~
u~worzc:iia własnego zwiq;;ku; wil'lu lekarzy nie chc1'1.la b;uc
gorszych i proponowało utworzenie zamiast związku - po l'.'rostu
izb lekarskich.
Od kilku miesięcy trwa gorąca dyskusja w różnych ~ro~?~f
skach na temat podziału związkow, skupiających praeownlK!lW
różnych zawodów, lecz zatrudnionych przcw:iżnie w tych s~n;:~ch•
plaeÓ\\ kach. Sciera.,ią się dw:l poglądy . .lf'd('m - aby z ~v1cli0~h
związków wyodrębniać mn!ejszr, czysto branżowe. ~ug1 - aby
utrzymac; związek jako zrzcr,zenie różn y ch zawodo"" tworząc
1>rzy instancjach związkowych, a więc przy zarw,dac:1 okl'i:gowych i przy zarząclzi-e glównym sekcje branżowe.

N

Co przemawia za rozdzielaniem się związków? Chociażby takie
argumenty, że jcdtm duży związek dbał - przede WS:!:ystklm
u pracowników tej branży, która posiadala silniejsza rc:nezenhcję we włarlzach związkowych. Powiedzenie, że „hliżs.za kosz~ll\
ciału", mialo aż nazbyt często praktyczne zasto5owame. Broniło
sic „swoizhP. nieraz kosztem Innych. Tak r.p. wlaczenie pracowników gastronomic:imych I hotelarskich do Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Spożywcze~o (a cd niedawna do H~.ndlowców)
w skutkach okazało sic: nn<1er krzywdzące, zarówno w dziedtlnle
troski o sprawy bytowe, jak i szkolenia zawodowf'go.
Wirle racji m1t.il\ Jednak ludzie wid:i.ący potężną siłe w wiei•
kie.i orgal'izac,ji, której naczelne wladze reprezl!ntują du~ą rze-

sze ludzi i w j('j imieniu ma.fą obowiązek dopominania się wo-

bec przedstawicieli pańGtwa o nall'żne prawa.
Przykladetl' może być Zw. Zaw. Prac. Służby Zdrowia. Wydaje się, że związek zrzeszający 2ZO tys. pracownil<ów, zatrudnionych w placówlrnch służby zdro,•·ia, ma o wiele więcej do powiedzenia i możr o~trzej stawiać żądania, aniżeli mogłyby to
urzynió mniejs'.!:e zwiazki, ja1c 7-tysięczny związek felczerów, ezy
20-tysięcmy związek lekarzy.
Nie mówiąc już o kosztach. jakle każdy now~· związek musi
ponosie clla utrzymi:.ni?. nawet ~kromnej administracji, c~y k'>nleczności tworzenia nowy('h
lokali biurowych - wyJ::.nia się
jeszcze jedno niebezpiceze1istwo. A mianowide, pooziaJ na
związki powoduje powstaw:mie w jednym zakladzie pracy kilku
organizac,il zwi:rikowych, kilku rad zakładowych. Przy wyodręb
nianiu <ię związków ten problem nie został rozstrzygnięty,
a przecież 7.aistnlala już tai.a sytuacja w zakfadacb, skupiają
cych czł.Qnkńw Zw. Żeglugi I utworzonego Zw. l\farynarzy i Rybaków. Dwie rady zakładowe, czy jedna wspólna'? Dwie - to za
du7o. Wspólna - to po co dwa zarządy glówne? Dvskns.Ja nie
zo<tPl:t zakończona i obydwa zarządy l!'lńwnc wyłoniły komisk,
mającą zadecydować o zasad:ich przyszłeJ współpracy.
Inne związl<i. które nie dokonały podziału, nit> mają tego rodza.iu kłopotów. Powelywan:i przy zarz:-dach okręgowych I zarzą11ach głównych sekc,ie branżowe ma.ią pełnić zadani:l r~ecz
nilra l>tłeresów dane.i branży. Plenum in•tal'!'.ii 7wi:.i~kowe.f bę
dzie się składało właśnie z przedslan·icleli sekcji, wkc nie ma
mowy o tym, by nadal trwało uprzywile.jowanie ja'kiPJś brar.ży.
Tak \\'ięc scke.ie branżowe majn, wyst~pować .i3'<o równorzrdnl
partnerzy w d~ydo'IY?niu o polityce 7.wi:i,zk1t. Niekt:lre związki,
d7.ięki tworzeniu sekl'.j!, rozwiklat:v trudny problem znalezienia
właściwe.i dla siebie drogi działania.

Nie wszyscy jed'lak wyobraża.Ją sobie pracę "' ten sposób.
Trzeba więc rozstrzy1m~ć. co jest słuszniejsze: więcej zwi~~ków,
w tym re•.ktywowanle staryl'h, czv tworzenie sekc.JI? Dyskus.ia
Po5iadacze kart wstępu pros1.el tr'I'. a. Zanim upad'lie oslatec?.na decyzją, trzeba przemyśleć do
ni są o punktualne przybycie na koi1ca każde p.osunięde, aby później nie ,.wyskakiwały" takle
imp1·.-7ę w zwiazku z tTansmitoproblemy, jak jedna, czy dwie, albo nawet cztery rady za•
kładowe.
" ani~m je.I przez
Rozgłośnię
L(ic17kl\ Polskiego Radia.
GRAŻYN A ZIELSKA

~~----~-~-~---~---~~-----~-~--~

»Zgubiony list«

I
O. B:elska, A. Żukowski. W. SkQczylas i W. Kwaskowskl.

Nia premierze wyS'tawionej w Teatrze Jaracza komed•!1i I. L. Cara.giale „Zgubi•ony list" obecny był równ' eż ambasador Rumuń~>kiej Republiki Ludowej pan Jonescu, który po
przedstawie.11iu cświadczył m. in.:
,„Jest redziwi:ające.
że
aktorzy
łódzcy, aczkolwiek nie znają a.ni języka, ani stosunków, ani tradyc.i'i teatru nimul'lsk'ego taik doskonale oddali intencje autora sztuki: jej Jdimat i założenie".
Wprawdzie

już

stary Machiavelli o-

strzcg.ał, że do enuncjao!1i dyplomatów należy odnosić się z pewną re-

w Teatrze Jaracza

główne ówczesnego społeczeństwa rum uńsJ;:,;ego.
Wszystko to Pokazane rostafo na
tle akcji przedwybo,r czej, w czasie
której matadorzy pc·~zczególnych ugrupowań poMyczmych ludzie bez
żiadnej wartości etyozmej i rrwralnej
- walczą o mandat pornlski, mając
przy tym na względz.'e nie dohro
ogólne, ale wła•s.ne amb:cje i ko-

rzyści.
O ostr<Jśoi tego pamfletu scenicznego świadczy choc.iażby fakt, że ze
wszystkich o~ób. jak:e p.am za.prezentował

autor, najbardziej bo daj
uc2lCiwym jest„. Z3pićiaczone indywiduum, zwracające adres·atce 1:st, napi.Siany ' przez prefekta do swoiej kochanki pani Zoe - l ist, który stał
się przyczyną rozlicznych powikłań i
konfl>:któw.
Sztuk.a napis1ana została przed wieloma dz:€s.:ątk.ami lat, ale wdąż jeszcze można się w niej doszukać akcentów aktualności. Niektóre pow:edzen:a np. a propos decentraJ:ziacj.i,

skońale opracowane sytuacje, świet
nie rozwiązana scena zbiorowa aktu
trzeciego!
Przez scenę przed·efilowały posU;:ci
wyC'Za.rowane w fante:z.ji Car.ag:alego,
a d1ziwn:e podobne do tych. kt6re
spotk.aL'śmy w gogolowskim „Rewizorze". 8zerokie pole do pcipi.su maleźli
też nasi artyści.
Emil Karewicz, ac1J<olwiek chara1ttery':zacją
swoją
'"rylt<::mywał
s'.ę z
przyjętej
dla w '. dow!ska kom•·encji,
z komed:owym humorem - d owc·pn 'e i zab'1wn:e - ujął postać Konstantego Fllrfuridi.
N.a odwrót dobry w masce był jako
Ka.oawenku
Zbigniew Skowroński,
jedn.aikże środki artystyczne, którymi
operow2.ł , były zanadto zewnętrzne.
Zoe w in lerpretacj.i Olgi Bielskiej
m:ała prawdz;wie rom.ańoki temperament i wdzięk. Wybornie roze.gra111a
prwz nią zo~tała sce;oo przekonywan ia pt' efekta. ar7.e·by popaTl jednak
kandydaturę Ka-02we.nku, a w akde
IV j-e1 rozmowa z wpo.korzonym anta-

zerwą, w tym jednak wypadku nie
uważ,amy wypo·w '.edzi amha.sadora za
dyplomatyczne tylko dusery i g:·zocz~~:in;i:s::k ś~ie~~t::~d;~;'.'.;~~~z~f~ gon'stą.
Mały maJstersz1.yk <cen'czny stwonośc;owe komplementy.
iż reżyser dla większego efektu porzył }ako „obywatel pod ~?zcm" Wł.
Artyści nasi 7,aslużyli istotnie na te
zwolił
sobie nia pewne wsL:nvki.
Skorzylas. Doskc•1Jle wczuł się w in· pochwały, bo rzeczywiście wczuH się
Jedlnakże po przejrzeniu oryginału
tencję at;tor.a Wł. Kwaskowskl
jako
w atmosferę sztuki i - prow.a<lzeni
przekonabśmy się, że to, co w idz'.eszef poLic.'.i Ghitza.
prziez tak P·ewnego przewodnika jaliśmy na scenie, nie zostało uaktuA. Żul[owski (prefekt), St. Wink Lm jest znia.komity reżys·er Teatru alni.cne ani jednym nowym powieczewski
(Zah.ari.)a) , Z. Nowicki (BrynNarodowego w Buk,a.reszo:e Sica Alekdzonkiem.
dzowenescu). Cz. Przybyła (Jon~cu)
sandrescu - prze'\vęd<rowaJi szczęśliZ umieszczonego w programie frai Z. Józefowicz (Pcipesku) - oto dalsi
wie przez labi-rynty niebezpiecznych
gmen~u recenzji Marcelle cap:·on wyboh?.terow:e tej ze wszech mia'!' udasytu,acj.:, w j.a.k;e obfituje komed ia
nika, że na fostiwalu paryskim ,.Zgunej premiery.
Caragiale'go.
biony list" wyreżyse·row12ny był przez
Nasz.ym zdaniem można by pierwAkcj.a sztuki rozgrywa się w roku
S. Aleks;andres.ou w tonie burleski.
szy i drugi akt S9:tuki sk01I1denSOW>ać
1383 w rumuńskim miiastecziku. Już
W Teal:rze Jaracza, aczkolwiek winieco, przez co całość zyskałaby na
jej pocz.ątek - (di.alog pom:ędlzy eledowisko miało duio temperamentu,
jędrności
i potoczystości. R9zumieganckim cyrnkiem prefe.lttem Tipiadynamiki i tempa, potraktowa111e ono
my jednak pietyzm reżyseora Aleksantescu i arcyzłodziejem w mundurze
zostało r.aczej komediowo.
S'zefa policji panem Ghitza) określa
Wytrawny reżyser, nie eksponująo dTescu, który nie odwa·żył się więk
szymi skrótami okalec::yć tej klasyacharakter komedii jako pamflet po.lizbytnio wątków pikantno - erotycztyczmy, ostrą satyrę na korupcję,
nych, wydobywał ze sztuki jej zasad- nej już komedii rumuńskiej.
zgniHznę moralną
i inne grzechy niczy sens polityczny •i społ,eczny. DoMIECZYSŁAW JAGOSZEWSKI
~~ ....--"'"'""'~""-"~-:'~~ ........~~~....- -..................~~- ....
~
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Śmieci
O sprawach czystości i higieny naszsgo miasta rp ! s:aliś
I stale
my wielokrotnie.
wracamy do tego zagadnienia z te.i prostej przyczyny,
że zm:any na lepsze nie wi-

••

harmonogram Ozie.nnik

I ...

Kurs samokształceniowy
z h'słorii współczesnego
ruchu robotniczego

Szymai'1Komunalnych
Slki!n. Z jego wyipowiedzi wy
nika, że liczne skairgi komitetów blokowych i domowycll or::irz; poszczególnych obyv.-aieli czy administraitorów domów na nieterml,nowe wywożen:e śm'ec,i i nie<:zystości z posesji łódtki;;n
mnożą się nad.al. Indagowane w tej materii Przedsię
biorstwo Oczyszczani.a zazwy
czaj lakonicznie odipowiada,
że wykonu.je harmonogramy
wYWózki śmieci oraz nieczyi żadnych zaległo'ici
stości
nie posiada.

Propagandy
Ośrodelc
tódzkl
Marlullnrn-Len!nlzmu, ul. Traugutta I, t?I. 71;2-70, orq3nlzuie kurs !a
mnkHt,1!centowy z hlotorll wspólcze,neqo rur.hu robotniczego. V\'yprofesorowie
będil
kladowcami
szkól wyższych ł.orlzl I 'Warszawy.
]apowledzieli swój udział w prelekr iii eh redaktorzy olsm cen lral·
nvc>a.
•lę
odbvwać
Zafęcla na kur~!o
będą dwa razy w miesiącu. Zaję
cie orqan;1acvjne odbęd1ie się w
dn'u 20. II. br. o qodz. 17.
bet
1a!nteresowanl,
V\ >zvscy
w•g!r,d11 na pr1vnaletność narty]·
ną, moq<i slę zapisywać w dzlelnicowych ośrodkach lub bet.oo~rc·
dnio w Lódzklm Ośrodku Propaqandy Marksizmu-Leninizmu. ulica
Trau!lulla 1

tcrmino
wemu cipróżniainiu puszek i
Nie było z:i sp
śmie·tników.
śnieżnych, MPO nie zajmow1alo się akcją odśnieumia.
Nk więc nie stało na pt•zesz'kod•ZJie, by w terminie wywozić nieczystości z poses,1i.
Tymczasem n:-. podwórkach
ka.mienie i bloków gromadzą
się sterty śmieci i leżą niekiedy tygodniami, nim nl
interwencję przyspecjalną
jedzie samochód czy wóz i je
za.bierze.

diić.
Rozm:o:wiaJ.iśmy

wczoraj
zno\vu na ten temat z wiccdyrek torcm Zarządu Usług

Tegoroczna zima
jątkowo

t:;o~p0Jti.re.z111

~~~,,~,~~~~,~~~·~~~~~~~~~~~

był.a

wy-

sprz:-jająca

Stanow!sko Zairządu Usług
KQlll'lunalnych w stosunku do
MPO było tym razem zd-ecydowane.
- Nic nas nie obchodzą oświadczył dyr. Szymai'J.:>ki
MPO przedstawicielom
wasz" harmonogramy i system, jaki stosujecie priy
wywożeniu

nieczystości.

Da-

jemy .wam czas w lutym do
usunięcia. zaległości oraz po1•rawy obecnego stanu. Jeże
li w tym terminie nie wywi;\
z wanależycie
żecie się
.szych obowiązków w stosu n·
ku do dyrekcji JUPO i poszczci:-ó!:1Ych oddziałów odpowicd:1faln~·ch za wywóZl{ę
śmieci i nieezyFtości, wycią
konsekwencje
będą.
gane
służbowe.

W tej sytuacji wyszło n.a
ja!\\', że kierownicy poszczególnych rejonów często wprn
błąd dY"re:kcję
w.:;dzatją w
MPO, twierdząc, że w term:.-

poniedz~ałek radzą rady
O W-----------""---~---------O Majstrowie wożą przędze:

nie i na C2las usuwają nicCZ)'Stości, a w praktyce tego
nie robią.
Problem higieny i czystoś
ci w Łodzi jest wyjątkowo
d1rażliwą kwootią ze względu
na to, że wiele posesji jest
nie skan.aJ.i.wwanyclJ., że nieusuwani-e na czas śmieci
się
rozmnażaniu
sprzyja
sl'JCzurów. W tycli warunkach
,v:.szelkie aikcje odwcrurzania
nie ma1ją w ;pu:iaQcty<:e celu ani
sensu,
KomunalUsług
Zazząd
nych uwali.a, że ta.bor, jaikim
dysponuje MPO jest w tej
chwili dostateczny ora,z że w
r.aizie ko.niecz:nej potrzoby mo
go uzu.pełnić wozami
żna
konnymi. Smied i nieczystości muszą być usruwane w
termin:e, a jeżeli tego MP()
nic robi, administraitorzy domów i przedstaiwLciele komip01Winni
tetów blokqwych
odipowied1nie melskłiadać
dunki nie tylko w MPO, lecz
również w Zarządzie Usług
Opies.z.alych
Komunalnych.
i niedddad1I:ry<eh pracowników MPO, którzy dOJpuszczaja do zaległości w wywózce
śmieci i nieczystości z łódz
kich podwórzy i posesji czeadminikają surowe kary
(Sk.)
stracyjne.

D Dobra nowina dla młodych filmowców
O Bliiej upodobań klienta
O Łódzka delegacja na Kongres Techniki
Wyciągając \\"nioski z sytuacji, w jakiej z.nuhzly się rady
robotnicze prwmyslu włókien~
niczego - Stowarzyszenie Ini Techników tego
żynierów
prz'2myslu POISlanowilo zorganiz01Wać spotka.nie aktywu godla omówienia
spodarczego
i
najważniejszych probl'3Inów
nakreślenia dróg działania na
najbliższą

przyszlośt.'.

Spotkanie to, w którym oprzewodniczących rad
prócz
rol:>otniczych, dyrekcji c-entralprzemys.Ju,
zarządów
nych
MPL J większych zakładów
pracy wcźmi-e również udział
Sejm prof. dr Bieposeł na
rzanek - odbędzie się w poniedziak•k, Hl bm., w Jo.katu
Stowarzyszenia przy ul. Piotr•
kawski<E'j 133.
Sądzimy, że spotkame posu
nie spi·awę wcielania w życie
ustawy o samorządach robotniczych o dalszy krok naprzód.

* *

zł) stan<>wi już poważne osiagnięcie. Oby projektory zna
jak najszybciej na
lazły się

cy

rynku!

*

odzieWieści z przcmystu
żowego wskazują, że przemysł
ten stara się ostatnio jak najbardziej zbliżyć do upodoba11
poważnie

produkcja papelinowych wiasię dostav. G na rynek około 100 tys.
co stanoartykułu,
ntuk tego
wi kilkakrotne zwiększenie zaooatrzenia.
· BGdą to wiatrówki z podszewką i bez, z podpinkami z
częściowo rówfh uszu oraz
nież z tzw. misia. Trzeba też
i•rzyznać. że w tym roku zaooat.i:zeni..:i hc.ndlu w odzież bę
dzie znacmie mniej przypadkowe, niż w latach ubieNa spotkaniu hangłych.
odzieży,
dlu z fabrykami
kióre nastąpiło ostatnio. dokonano w!clu tra,,sakcji na
sezon jesienno-zimo Ny 1957-53
przy czym okazału się, że ta
forma d(!cenlralizacji w dziedzinie ws;Jdpracy przemysłu
z hanclJ('m z punkt1.. widzenia
interesów kl!~nta daje jak naj
lepsze rezult.i ! y,
trówek. Przt>Widuje

Na

'l

ł

li

Rzeki

zmieniają

bieg

go przcmysh.1.
Jak się dowiadujemy, głów
nymi z1gadnieniami, które nana
przedstawią
si delegaci
Kon.i:.:resie Techniki, będą spra
wy kadr dla przemysłu wlóki'!'nniczf.'go, perspektywy rnzW(•ju pr1emy5!11 włókien sztuczn) eh i syntetycznych oraz
sprawa parku maszynowego.
(FB)

Jubileusz
Dwu~łos

l

I!

Wywiady •• Ozie n ni ka"

Parnell na czele
łódzkiej szkoły baletowej
Feliks Parnell, nowopozyskany baletm~strz Opery Łó
dzkiej pogqżony jest w studiowani,u.„ fotografii dziecię
<:ych.
- Za dwa tygodnie uruchornimy SZJkolę baletową, a
raczej przystępujemy do egzaminu eliminacyjnego. Otrzymaliśmy bowiem 300 zglo
szeń, a przyjąć możemy oko70 dzieci - o.powiada
ło
prof. P8rm~ll.
- 1Nięcej dziewczat <:zy
chłopców zgłosiło się do sz•ko
ły?

Traktor zdalnie lcierowany

l

dał.
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Nie, nie walca w ogóle. Po
prostu „Czar walca" Oskara
Straussa w łódzikiej opereke
- grany od tnarea ub. rokuoglądali łodzianie już 150 razy. Doliczając do tego wystę
py poza Łodzi.4 - w Warszawie, Gdyni, Sopocie, Operze
razem 200 przedLeśnej
„Czar walca" dalej
stawień!
„idz.ie" i cieszy się powodzeniem.
Na marginesie t.rzeba zau•
ważyć, że pewną dezorganizacię w sprzedaży biłetów wpro
wa<lz!li tzw. ikulturaln<>-ośw1a
łowi w zakładach pracy, którzy zajmowali się zakupem
biletów zbiorowych dla pra<:own!·ków. Wr.a-i z likwidacją pe
znilrneli i
wn:vch świetlic -

wjednej sprawie

!

~

walca

A jednak klub
je~t potrzebny

Skierowanie wód pórnego biegu północnych rzek ZSRR prll'z
Kamę l Woląę na 1>oludnle do Morza Kaspljskie!JO - pozwol~
Związkowi Radzieckiemu na zwiększenie produkrfl energii
elektrycznej w 11rzybl\żenlu o 10 miliardów ldlowatogod~m
rocznie oraz umożliwi ustabilizowanie poziomu wysychającego
.
·
alopniowo Morza Kaspijskiego. .
Inżynierowie rad1.t~ccy opracowujący )lian skierowania wód
pórncrro biegu rzek pólnocnych na południe - projektują
wvbuilow;mle na neca Peet.erze wielkiej tamv, która utworry
powstać mają l'Ó•
5 ,tucznv 1.blornlk wodny. Podobne zbinrnlk!
Wyczeądz!0 I Kamle. Wszystkie trzy
wnlcż na rzekach ~blornlki połączone zosl~nil kanałami. Umożliwi Io sklcrowił·
nie wód !lórneqo biegu J>ec•ery I WyczegdY do Kamy, 11 następnie wód wszysll<ich trzech rzek do Wolql. .!ą drogci hę·
dz~o motna przerzucić ror.zn!e do Morza Kasp:1sklcgo około
41 kilometrów szcśch•nnych wody.
Jednoc1cśn!e z buclowil w,pomnlanych powyiel obleldów ~v
górnym biegu Kamy, Pcczerv l Wyc~egdy - rozpoctną 31ę
prace w Ich dnlnym biequ, qdzle powshl'!e s•eron lam zblClrników wodnych 1 elektrowni. .Obiekty le 1101wolą na rcgll·
Jacją dolne!lO h!e.qu trzech rzek północnych or1tz dadza. cnerCJill l'lektryczna dla rozwtjająceqo sl11 szybko na połnocy
ZSRR przemysłu.

:Rolnictwo australijskie wkracza w erę aulomatvzac]l. Nie•
dawno, po 9 miesiącach badań \ prób, na polach ~ St. 1Ye5
w 1>oblltu Sydney pe>jn.wll sle traktor zdalnie klero\1 anyi
TrAklor ten, budowl\ nlew!elo 16żnlacy się od norma nPgo
poruszil się bez kicrowcv. Za s!edz<'niem ~ląqnlka wmontowana jest natomiast skrzvnka i urz~dzenlcm atrru1ącvm. W
farmie, w łlW. J>okoju kontrolnym, siedzi człowiek, który mo·
te requlować 1zyhkoV 1adąceqo polem traktora, 1awracał go
!ldY trzeba itd. - wszystko za naciśnięciem odpowiednich gu.
zlkóW 1 dhvlgni urządzenia. nadawczo-steruląceqo.
Nowy traktor australijski le1l modelem eksperymentalnym
1 _ jak na !'Bzie - nie planuje slą fe!Jo produkcjl na 1prie·

do

bm.) wyje-

C'J
przcmv~lu włókienniczego,
zrnzumiałym
jn~t zjJwiskiem
z uwt•gi I'a charakter łódzkie

Ułanowej

Między pakunkami. które g bm. zala.:lownno na pokład sa·
molotu l!i1skleqo lecące!JO z Londynu do Helsinek, znalaił ~!.'l
puszysty 2-mlesic:czny pudel z koKardą l przyczeplon;i do n
kartką: „żywy pies. Dla. primabaleriny łł. Ulanowej, Tea
Wielki, Moskwa".
Pudel, nazwany „Bolszoj", fest prezentem d1a Ulanowej od
pani Edilłt Barha.m, qo!podynl z Lor.dynu. Spotkała ona tanc~ikę radziccl;ą w Stratlord-on-A,·on, dokąd wybrali su: at·
tyścl baletu moskiewskieqo Teatru Wlelk1eqo w cza.si_e swego
zeszlorocmego pobytu w Anglii. Ulanowci bardzo s1e podo·
bal pudel pani Edith. Gospodyni, ucieszona komplementami,
faklch arlvslka n!o szczędziła fel pupilowi, ob!ecala przysl~ć
w prezencie do Moskwy nafladniejszego ST.czeniaka „oo tac1P
pudlu". Gdy „Bolszof" przyszed: na świat, pani Barham zatelegrafowała do Moskwy, pytając, czy może przysłać ob!Pcany 'prezent. „Oczyw'ścio tak" - brzmiała depesza wysłana
w odpowled•I przei Ulanową.
Wałę,afacY s!ę po pokładzie 1amolotu 11uszv~~r malv „B'll·
slq do radziec·
91 oj" pr<ybył do Helsinek, gdzie „przesiadł
kierro „Ilinszyna", W Moskwie na pudla znad Tamizy czeka
nowa pam.

•

Techniki

łOO delegatów r(.'prczentujr,cych poszczególne stawarzys7~~nia tech.'l.icz.
ne. z•2eszcne w NOT.
repre:z.entowanl
Najliczniej
inżynierowie i technicy
będą

W dalekim, zimnym Oslo, kilka tysięcy kllometrów od TO'Z·
!Jnanych pia~ków Arabii, tyfe 16-lelnl jasnowłosy 91udent,
który 5 ra1y dt!onnle wrnosi n11>1Hy do Allaha l bile komie
paklony, zwrócony twartą w stronę Mekki.
był
Mlodz!en!ec ów - 11!~rwszy muzułmanin no1weskł do niedawna qor!!wym prol~slautem l nawet, studiował tcolo·
gin luter,1fr:lc,1. Pewneqo jednak dnia do rąk Jego !raili dośl ues1.lą pnypaclkowo - Koran. Naukl zawarte w Swl~
tej k~iędrn nmwlmanów lak zdlnlere,owaly studenta, te na1·
pierw przeczylai Kornn od deski do deski, polem powtónył
tę czynność 1az, drt\Qi i trzeci, aż wrestc!e oświadczył koi~
gom, :io 1nzed1nd1J na Tlld hometan!t.m.
Obecnie !6·kln1 Norweq - nadal student leologll - modli
sit: wl!dle requł Koranu 5 razv ducnnle do Allaha. Pora od·
maw1an;a dwóch s1ioś1ód pięciu )>nepisanych modlitw wy:
pada przed I.oitct:m wy!dadó.w. Niewzruszonv. w swej now~J
wiene norwe~ki mahometdn1n podnosi się wowczas z !awk~
klęka 1 s•epce święte słowa: „La llahah Jłla'llahn wa Mubammadum rasulu - Mahi" - (Nie masz Boga prócz Allaha,. a
:Mahomet jego prorokiem).
'V Oslo nie ma meczetu - I to jest obecnle najwłększvm
klorotem miodeqo NorWP!la. Najbliższa świątynia muzułmań·
ska znajduje slQ o 300 km od Oslo, w szwedzkim mieście por·
towym, Goeleborgu.

!

* *

Kongres

W~rS?il\V)' (24-27
dzie z Łcdzi około

Norwegia ma już swego
mahometanina

Angielski pudel dla Haliny

więc w tym roku
zo~tanie zwii;kszona

rynku. Tak

(J, KrJ

- Prawie 90 pror. dziewczynek: To .iest 7,resztą z.iPwis.ko dość pows1..echnc. C'hło
pcy znaczn.~e mniej ciągną
do tańca, niż dziewczęta.
- A „dorosły" balet?
- Właśnie zna.idu icmy si<;
w stadium mganizowania
Mamy już kilku tancerzy i
tance!·<'k - na re.!-ztę czeka
my. Chcę rorgani:zi:Jl\vać na
rnie przynaimniei 30-osobowv Z"snćł. Chce te?: oczywiśpie. bv zesoół ten bvl bar
dzo dt>bry. Dlatego i;.rzyjmu
jemy ika.l}dYdatów o <iosk.a..

kulturalno-oświatowcy.
dy winny zwra<:ać się

Zakł.a

v.l'prost
do organizacji widowni (tel.
Teatru Muzycznego.
nałych warunkach zewnętrz 307-78)
nych: dobrej budowie, nie- „Czar walca" w lutym graey
nagannej urodzie i zdolno- będzie od dnia 19 do 24.
ściach w ki<-:·unku tańca wv
razistego. Określona jest tez
waga i wzrost, sz<:zególnie u
kobiet: wzrost od 158 do 163
cm, waga od 47 do 52 kg... I
- A w wypadku wybitnych zdolności?
- Oczywiście, możliwe odPIĄTEK, 15 LUTEGO
chyleni.a. Talent pozwala
15.10 Swoj~kie melodie. 15.30
przymykać oczy na r,e\\·ne
niedoci<1gni<:ci.:i zewnętrzne. Dla d7Jieci odc. 3 pow. „Szkoła
Ale - to wypadki wyjąt-ko- nad obłokami". 16.ro Utwory
we, t'1k zresztą, jak i rz.:idkie skrzypcowe kom.pozytorów poltaneczne.
~kich. 16.20 Mdodie
są talfmty.
16.50 ,.Komin-pulapka" - poga
· zg ł cszen1·a jesz danka.
czv ]'1' ze
17.00 (L) Audycja aktualna. 17.15 (L) Muzyka rozrywkocze przyjmuiecie?
Wszy!'.cy, którzy odipo- we.. 17.40 (L) Audycja słown<>
s1aw1.anym przez muzyczna z cyklu „Skctrby taś
wiadają
nas \l''lr·unkom moga się zgła mo«-ki muzycznej". 18.10 (L)
18.35
nać (z fotografiami) osobi- Lódzki C.ziennik radiowy.
ście. lub pisemnie do dyrek- Muzyka i aktualności. 19.0\l Mucii Ooery, Łódź, ul. Kilińskie zyka rozrywkowa i timeczna.
19.40 Sa·tyrycy przed mikrofogo 45.
- A kiedy zobaczymy na !'Iem. 20.23 Kronika spo,rtowa.
20.35 Muzyka taneczna. 20.45
i:ce nie 0 i;>ery pierwszy ba- .. Sen wujas:zika" _ słuch. 22.l!I
1
Zy"ie koncertowe XIX wieku .
let ·
aud. słO'\\"llo-tnuzyczna. 22.55 Mu
- Chclal'bym bardzo
zyka taneczna. 23.22 W.iec2:0m1
szcze ~v tvm rc1ku.

Je-1

.Rozma.wiala: T. Wo.t..

,

koocert kameraJ-.

•
Czvtelnicv n1sza
„

ROZBOJ
wiadomo, ~e
miast.a są ~rn
rnnych m iast
zagranicznvch i w Polsce zo
stalv wprov.·adzone różnf:' 7.a
których celem
rządzenia,
jest zmniejszenie uliczne,zo
hałasu do minimum, jak n~·.
zak a z uży wania sygnałów
przez samochody. Zarządze
n ie to zostało wvdane m1mr>
te,go. że bezpiec-z'eń~two prze
chodniów na tym nieco ucler
p l a Io.
Wszystkim

•

notatnika
reportera
GROZNY POZAR

Od !!kler wvdc'1vwa!~cvcb sie z

61~

we

Kutno,

traktora

zapallła

w'I Wojciechowice. pow .
Alfonu Glo17ow-

nąroda

Potar zlokal11owano. Straoblicza si11 na 82 ty1. zl

s kle170.
ty

NAPAD CHULIGAl\TSXT

JCom<-nda MO w Pabianicach 711-

lrzymala

Władysława

t

St11nl,ławd

Snle<:howlc1ów oraz H'enryka Klimka. któnv będąc w Alanie nf~.
tnetwvm. poblll dotkliwie mieTnPch chuliszkańca ł.askowłr.
ganów nrzckazano do dyspozycji
prokura lora.
SAMOBó.JSTWO

w

LESIE

W lesie nalf'Żl'ICYm do n1dl('łnic
lwa Luborhnia, J)OW. Rawa Mu.,
odebrał ~oble tvde przet nowlesre
nie 29·1etnl Wlady5ław Blatejewskl, zam, w Tomaszowie Maz. Pr1.v
czyn~ samoból~łwa bvlv prawdopodobnie 11prawv rodzinne.
KRADZIEŻ

W POCIĄGU

Na lraslo kolelowe! SrczPcln
l .uhlln dokonano kradzie1v tl.000 11,
ktńre

bvlv

własności?

Marii Osiej·
kradzietv okatał
st11 Władys ł aw Dudek pracownik
(st.)
PKP stacll Karsznice.
Sprawc11

ctuk.

Ili

s7.a się wydajność mojej pra
cy do 20 proc., że przez to
nie mogę wykonać moich pia
nów na11kowych. że mój wy
poczynek i tak bardzo skrom.'1y prawie zupełnie nikniP,
- to widocznie nie są argumt>nty przemawiające do organizatorów tej wystawy.
A więc na koniec wielka
prol(ba do ojców miasta: zapostaci
brońcie reklamv w
głośników ulic7..Tiych lub co
na.imniej ograniczcie dz'aJ.an;e i slys7.alność tych głośn'-,
ków do kilkunastu metrów.
I niech bedzie w:;tanowion::i
kontrola. czy jest to
jakaś
r·r 7estrzeg.ane. Wówc7..a~ d··o
ozy ojcowie zysk::icie błog()
niżej podp·,-asławień.~two
neqn i wielu. wielu c;ernią
cvch mieszkańców śródmie

nadużywana.

Jedn<>i tvlkn d7.!edzinv 1arządzenfa 'zwalczające halai:y nie objcly: głośników ulicznych. Mieszkańcy śródmie

pnejeidżaj11ce11n

ETERZE

kia, a także osoby pracują
ce w śródmieściu doskon;ile
wiedzą, jaką zmorą są gloNa.; różni" i;.;%c
foi~i ulkzne.
lmprezy, różne przedsięb'or
s\ \\'a . ą reklamowane gło~ni
kami uliczn~· mi lub samncho
dowymi, przy czym panu.ie
zasada· im głośn i ki są silniejsze, tym lepsza i skuteC7.niejsza rekl,m\a. Reklama
taka jest pono.~ na.itańsza i
to je.et tt>ż ważna przyczyną
dla którei jest używana 1

zmorą du żego
łasy . WZ•>rem

z

w

I

Ze jednak przez nadużywa
nie tego sposobu reklamy ludzie nauki. studenci. pracownicy um.vslowi nie mogą
wydajnie pracować - t~o
organizatorzy takiej reklamy
widocznie nie biorą pod uwa
gę. Nie kat.dy mOŻe również
odpoczywać. słuohając w nie
tyc!h samych
skończoność
melodii na zdartych płvtach:
boogi woogi. Bajo bon~o I
innvch. Chci;ałby ktoś przez
radio posłuchać dobrej muzyki - ale nie może - bo
mimo w.mkniętych podwóin.vch okien słv.~zy doskona-le
kawałki jazzowe.
Wszystkie te myśli zostały
u mnie odświeżone ostatnio
dzięki wystaw:e fotografiki,
Piotrkowska 86. Codziennie
(o ile jeslem w domu) wysłuchuję wycia przez głośn.1ik
tych samych 5 czy 6 szlagierów - a w przerwac'h slysze jakie zamierzenia na najbl i ższą przyszłość ma Towa
rzystwo Fotograficzne. Mnje
dwu.krotne wycieczki do orwystawy
gani:>-atorów tej
skończyły się fiaskiem-nie,
1-o do.staprzepra~zam mogę r·rzec1d
radę łem
kłaść watę do uszu, 2-o dowiedzi,a lem się, że osobmk
domagający się ucinenia gło
śnika jest a.społeczny, por.iewaz chce do siebie nagin.ać ws7.vstkich. To jednak,
że przez taką reklamę zmnieJ

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Ili

STOLARZY 1 robotników do prac r~monto
wo - budowlanych oraz kalkulatorów - fakturzystów przyjmie od wraz Spółdzielnia PraGranit" Łódź, ul. Piotrkowska. nr 91.
cy
Zgłd~ zenia osobiste w dziale technicznym
572-K
Sp-ni.
TICACZY i uczniów na tkalnię oraz uczennico na przędralnię powyżej lat 18, prządki
i JIOm&gaczkl na maszyny obrączkowe oraz
wrzerionlarkl na wrzeclona średnie i cienkie
z Łodzl oraz spoza terenu (mogących dojeżd ża ć do pracy) zatrudnią Zakłady PrzeIm. St, Kunickiego
Bawełnlaneiro
mysłu
w Łodzi, ul. Zeromskiego 133. Zgloszenia
przy jmuje dział peroonalny w godz. od 8
614-K
do 16.
ROBOTNlKOW do pr&cy w bct.o;J;'mi i ceramików z.atrudni 1.a.raz Zjcdnoc-zenie BuGQWnictwa Mie.iskl~gn Łódt I, ul. Piotrkowska 5Fi
630-K
- d?, flł zatru<lni~ia. pokój 107.
0

RODOTNIKOW do działu adm. - 3ospoda~-
czego (bez żadnych kwalifikacj.i zawodow ych) oraz 1.rncbmistl'Zł\ zatrudni naiychm last ZPW im. N. Barlickiego w Łodzi.
Zgłos 0>e n!.a przyjmuje dział kadr od godz. 8
636-K
do 16 przy ul. Żeromskiego 108.
0

DEKARZY t robot.nlków ni~ wykwalifikowanych przyjmie natychmi.a.st Po'l\'iatowa. Bu•
<lowlana. Spółdzielnia. Pracy Konserwacylno Remontowa w Łodzi, ttl. Kllłńskiego 94.
PODMISTRZA na. renderki okrąrło z.atruJ
dni ą natychmiast ZPDz. im. Wojska Polskiego. Zgłoszen ;ia przyjmuje dział k:odr ul. Wien.bowa 44 w ~-0dz. od 9 do 12 codZJioon:e.
2 INŻ. 1'1E031ANIKOW z dluższą praktyką
nn odcinku budowy maszyn nn stanowi, ka
k ·crownicze poszukuje Centralny Zar:zą.cl
Pl'%emy~łu M&szyn Włókienniczych w Łodzi
dla podległych zakładów - Fabryki Krosien
Bawelni.a.nych w ZduńsJdej Woll oraz Lubuskiej FabrY'kl Zgrzeblarek w Zi·eloneJ Górz.e.
kadr
Zgłoszenia nale±y ltierować do wydz.
CZPl\IWł. w Łod:r.1, ul. Killńskiell'O 185. 633-K

A

może dozwol i ć

DROBNE

NIERłJCHO~O~CI

111

os ta tnlo

•

W przyszlc>.:ici przy techl'kum 7,0.~hn ' e uruchomiony
wydz!ał telewizyjny.
(Kr-ski).

Oby nie tylko
z nazwy

glośnikową t. •\ko w pewnym
pa.rku w śródm ' eściu np. w
parku Sienkiewicza. W tedy
każdy będzie m!al prawo wy
boru - albo jej słuchać. alb:> nie ~luchać i zniknie nareszcie terror w eterze.
Łąc7ę dla Redakc.ii „Dzicn
n ' ka ŁódZikiego" słowa wysokiego poważania.
LECH Wi",ODARSKI

był
Zd.adnln ~ t

l'czn!owle kluv II

sluchaja

&il

-0b)aśn!e.-1
zajęda

bowiem

Szkolv

wyJ,!adowcv
110mlarów

cowni

jdna

t:lekt rycznych.

Jakie więc było zdumienie
bywalców lego baru,
gdy po medawno przeprowadzonym remoncie odw:edz:li
ten lokal! N:czym w p1e r wsz.o
rzędnt>j restauracji - !'tuliki
nakryte ni:lSkazitelnie biały
mi ceratkami, eleganckie Ju!'tra, oś vietlenie jarzeniowestwarzają miłe i przyjemne
stałych

Brahms

I

w Filharmonii
w dniu dzisiejS1Zym oraiz juko w sobotę 16 lutego usly~zy

wraże:i.ie.

my w Fi.lhannoni,J dwa wielkie dzieł.a Brahm;;a I Symfonię orarz. Korucert Skrzypcowy
w wy'keon.ainiu Tadeu 0 r>:a VY_roń
sk.iego. Program uzupełm uwertura Webera ,.Obercn".
Dyryguje HeI11rY1k Czyż,

Przyszll montenv telekomun 1kacyfn!

I

się, że

w dniu

lok.al

„ MARIENSZTAT"

zamknięty
DYREKCJA

PRASF; bal;insówke 5
1on (cena 13.l>OO) oraz IT'a
prasę do wyszynę robu conf(•lti i innych
l\'IASZYNĘ do ~zycia C"'
5.-000)
artykułów (cena
kawiczek w dobrym sta sprzedam.
- Średnicki,
kunie. Wiado- Głowno, Lowicka
nic 52.

--

KUPllO

::\68-2-0

l\IOTO-CYKJ, .. wFMi;-;;Q

1tl1R1s---=-;1~~ wy
ulepszamy 11prz.ł"
zalm- dam. Wiadomość,
nóż sztorcowY Zapi Sp-nin Pracy .,Ogni- ~ewska
4--32_ _ __
wo". Piotrkowska 41.
APAllAT „Leica" 3-C
Tel. 3f>3-96
sprzed.:im. Z_gi-erska 32
zakład fotograiicz,~

marki „Ouandl" J h.nrmoole „Welt
MEBLE sprzedam. Ż'7- mci •ter" 16 r<'gistrów, !?O
rorn3kJego lb, m. 6
basów ~prz,c dam. Wiado
PIANINO l<tzy-.lowc na mość.· Jaracza B. m. JG
ld
plycie metn!O<Wei ~prz""~ SAMOCIIOD
dam. W' -;ckowskiego 26 .. Wanderer" 6 ~1~ fl,Ó;_
danozaworowy. sta.n
.!11· :ł. front parter
PIAN1NO krzyżowe ·- bry. na nowym 0~1m <'1czarn('
w dobrvm ~tan e niu - sprzt>dam. Ci{'si el
7..duńska
~przedam. Koluszl<:i. ut. slri Zdzisław.
2005 G\ Wola. Ochrnnlew 28
9 Maja 17
PIANINO

Zł W11DOltllEN11
Rady

Narodowej m. Łodzi
wiado-

podaje do
Wydzfał Kwaterunko.wy
mości, że z dniem 1 marca 19117 r.

„Wzorowym"!

Do niedawna bar mlecr.ny
przy ul. Piotrkowskie.i 89 cieszy! się jak najgorsza OfP:.Ili ą.
B<ir 1en mógł się z powoozen;em ubiegać o palmę p:erwszeństwa w kon.k·ursie na najbrudniejszy lokal w Ło<izi.

- z uw «Ji\
Owca rka . N!ela twe
apara\uuo pra-

ł.ączn o śc l

~ko.nplllrnwanej

pozy

doc. kand. nauk.

zosta.ją

powolane w prezydlach dzielnicowych rad
na.rodowych w m. Łodzi odd~ały kwaterunkowe.
W związku z pr.acami przygotowawczymi
zwiąw,nymi z prz.eka.zainiem akt odd2li.alom
Kwaterunkowy
kwaterunkowym. Wydzi' ,ał
,., okres'e od 18 do 28 lutego br. interesantów nie będzie przyjmował, z wyjątkiem
osób zwalniających mieszkania z powodu wyja:riłu z:a gra.nicę.
Wszystkie nie załatwiooe wniosik1i i!. podania
OGŁOSZENIA
zostaną przekal'Ja,n e do rozpatrzenia oddz'iaDWIE dziRlltl w Sokol- łcm kwaterunkowym prezydiów dzielniconikach sprzedam. Wfa- wych rad naTodowych w m . Lodzi. terenow-o
domoM Lódź. Zgierska odpowiad.'3jącym miejscu zamie&Zkan'ia osób
ubiegających się o przydział mieszkal!liia,
TRZY mor.I{! i:iemi z b11 36-28. Warabida
dvnkaml przy st. kol.
"' • *
Lódź-Widzcw ;przedarn.
Zakłady Przemysłu Bawełnianego fm. L.
ul. Służbo PLAO 1.000-2.000 mkw.
W ia d omo ś ć
wa 38. Wyma!(ane za- w okolicy Julianowa, Koczaskiego w Łodzi zawiiadaml,ają, :!:e terZg1c~- m:rn zglaszanl.a
I.agiewnickiei.
mienne mieszkanie.
wszelkich roS7lczet\ o zwrot
Oforl;v- nadpłaconego podatku od wynagrodzeń za
PLAC 2.400 m kw. przy skiei - kupię.
Waro.zawskiei (7.3 pisemne Biuro 0.l{loszet'1 lata ubiegłe upływa z dniem 28 lutego 1957 r.
lll.
sr>rzedan'l.
mn•t-cm) Roszczeinia zgł<iszane po tYm termlnne n ie
Tomc?.vk. Pi,..trkowsk.a 96 pO<i 7.~lO!l:o:C'!'llR:
1141-K
2024 IZ będą ZJałatwi.ane.
1781 ,.2024"
IM, Tl:cwwa 8

Ili

* * *

Od kilku lat istnieje w Lo
dzi 4-letnie Te<:-hn'kum Łącz
do którego przy.im<>r,ości,

reklamę

16 l.11tego 1957 r.

Prezydium

ści.

ły Łac~ności.

Odwiedzi! i śmy

wani są ucz niowie po 7 kl«•
sach szkoły podstawowej oraz 2-letnia Szkoła Zas adni
cza Łączno ści , do której poIr7ebne jest 9 klas. Absolwenci tego t ypu szkół ot rzymują zawód telete<:hnika z
prawem w'°tąpienia na ·wyż
sze uczelnie. W tej chwili, P,)
mimo że .popYt na teletechników ie~t ogromny - z bra
ku odpow;ednich pomieszczl"ń lokalo\\·yrh :zaróv.·no w
Tec'hnikum jak i w Zasadni
czej S;r,!rnle ilość miejsc jest
Przyjmowani
ograniczona.
,cą tvlko na.i7Clolniejsi k~n<lv
d aci (drlJ1!;ą konkursów), klń
rzv Vl'':\rlnz.u ja s 'e d-n" kDnałą
znaiomośc i ą matematyk!.

warsztaty tych s7Jk.ół. Podzic1.ęsto
wialiśmy szereg
dla laika ni ezrozumiałych
u rządzeń radiofonii prz.ewodowei. urządzeń telegraficznych i telefon icznych.
ok iem dośw i adczo
P od
nyc'h instruktorów-"·y ktadowców f.'r zygotowuje się przy
szle kadry tak potrzebnych
r.am teletechników łączno-

Nie łatwo jest zmontować
aparat telefor„czny a cóż do
piero mówić o spon.ądzeniu
modelu automatycznej centrali telefonicznej, którą w
dodatku wykonano ze złomu
warszawskiej c entra li. T rze
ba mieć du żo wpra wy i co
najwa ż niejsze zdolności mon
terskich, aby podobne prace wykon a ć. Nie brak w i dać
teqo zam'łowan ia i tvch 1.dol
ności ucrniom Teehni kum
Łą czności i 7.:u;adn ic zej S zko

ścia.

ZAWIADAMIA

mn~ć \!'1.

TAJEMNICA ::.:~:=eznego

łód;.kle l

Bar ten nosi nazwę „Wz~
rowy". Oby i w przyszłości
miło jak
było tu tak czysto
obecnie.

przyg;ądaja się mod~lo•vt

aulomatycznej c entrali. t~l e lonlcznej, któr,1 wykona li
ich koledzy.
Foto: L. Ole jn! czak

Dr WOY. TO specialis!a
skórne. wen eryczne. 7.aburzEmia płciowe. NoMANICURZYSTKA zd ril wotki 7. front 11-13.
_ _1S_!2_ g
na i panienka do my- 17-19
cia głów potrzebna. - Dr TEMPSKI spccjal!Fryzicr .. Witold" Piot:skórne, wł'ner y czne,
kowska 56 w podwórzu sta
wlosów, moczopłciowe,
tcl._ 260-30
9-10. 1~19. PiotrkowCHEMIGRAF - spec)J- ~ka 114
1783 g
Jl sta przyjmie udzialow
ca z '!Otówln1. celem za- Or RÓŻYCKI speciaJllO/,(Jni.a i:akladu. Oferlv sta akuszerii. chorób ko
Biuro O_glo;;i:eń, Piatr._ blccych. nleplodność. Piotrkowska 33. Czw.ukowska 96 pod .. 2016"
ta-szósta
LOKALE
Dr Jadwiga ANFORO.- WICZ 1;kt;rne. wenerycz
lokal nadający ne. kobiece 15.3a-19. ul.
MAM:
sle na wvtwómie rze- Próchnika 8
- -- - - -- - - mieAlniczą-hurtownlę
(Piotrkowska przy Za- Dr BIBF:RGAL specjamenhofa, I plctro. 1ro11t li~ta weneryczne. skórPiotrkowska
4-Q.
- telefaft) oczekuir. pro ne
pozvcii. Oferty pisem- nr 134_ _ _ _ _ _ __
ne Biuro Oit!Mteń Piotr Dr SWIECILO, chorobv
orzcprowadził
kobiece.
kowskn 96 OOcl .J70G"
POKOJ.- - kuclmla w " sie Stary Rynek 8
Wloclawlm - 7.amienie
na pokói w 1,odzi. Ofrr NASWIETLANIA LAi\Ity Biuro Qginszeń. Piotr l'A. l~WAROOWĄ, SOkow~ka 96 pod .. Hl11"
LUX, DlATER:vlIA oraz
m::is.17.e i płukanie ;e11t
w ZAKLAOZIE FIZYKALNEJ Tł,RAPII Piotr
POLSKI 7,wl[lz,ek M~t o - kow•kn 85, tel. 205-23
rowy w Lodli wznowi! prowadzi SPOLDZIEL··
PRZYCHODNIA
Ramo- OZA
zapl~y na kur•.Y
chodowo - motocykl 1we LEKARZY Specjalistów
dla n ma torów - ori;i.1-1 w Lodzi - zakład czynnlznwane w m-cu Ju- ny od g-odz. 10 do 18.
tym br. ~ipisv w se- 1 Dr HORECKI soecjafful. la choroby w ewnętrzne
PZM
kr<'lllriucif'
cl<?-ktrokarPiQtrkowskn 183 nd ą Rcnł.!.l-t'n 512 K diograf wznowił przyjędo 16
cia ._Nnrutowici.a_}5 __
Jo'F.LCZER . hom<?-opal.a
Marcclak Ad;im. wątro
Dr MARKIEWICZ sp~ ba. kamica ż6i c iowa. he
cialista skórne. wene- moroidy, eJ?Zema. wene
moczoplc1owe, ryczne. wiele innycn.
ryczne.
Narutowicza 31-14
Piotrkowska 109-6

Dni& 1% lutego 1957 r.

Kazimierz

l EIARSllf

Ostatnie,

Dnia

poże&'llalne

(}la.ca

wystepy w sobotę,
w niedzieli:,

· 16. II. br., o godz. 19.30
17 bm., o godz. 15 i 19.
Pozostałe

bilet:v do nabycia w „Orbisie"
i w kasie Ha.li Wimy.

13 lutego 195'7 r.
60 lat

zma.rł ne.głe

przeżywszy

S. t

Edmund

P.

Przeździecki

mistrz ta.picerskl
Wyprowadzenie zwłok nastąpi w
dniu 16 lutego 195'7 r. o rodz. 1ł z kaplicy cmentarza na. Zarzewie. O smutnych tych Gbrzi:ooch zawiadamiają,
krewnych, przyjaciół i zna.jomych pogrążenł w głi:bokim smutku
ŻONA, BRAT, BRATOWA,
BRATANKOWIE i RODZINA

Dnia
żywszy

12 lnteio 1957 r.
la.t 70

zma.rł

prze-

S. t P.

Adam Klat

łJwaqal

Pa.ri~ ~ur

Rosiński

BADA NADZORCZA, ZARZĄD,
KOLEŻANKI i KOLEDZY
SP-NI „POKOJ"

1

IJwaqal

zmarł

zaloiyciel i d1ugo1etni czklnek Z.~du
Sp·ni Pracy Ko~rwacyjno - Remontowej „Pokój" w Łodzi.
W Zmarłym tracimy ofiarnego kierownika i nieodżałowanego kolegę, który za&ka.rbłł sobie uznanie współpra·
oowni'ków.
Pogrzeb odbęd7ie się w dniu 16 bm.
o godz. 15 z kaplicy cmenta.rnej przy
ul. Orrodowej

-,

r

(kr)

I

Wyprowadzenie drogich nam zwłok
nMtąpi w piątek 15 bm. o rodz. 15
z kaplicy cmentarza Ze.rzew, o czym
zawiadamiają pogrąteni w smutku
ŻONA.

CÓRKA. SYN
i WNUKOWIE

Z!!

Zbiorowe bilety do nabycia w Grand
Hotelu, pok. 148,

gHtE

-

W DNIU 10 lutego 1957 PARYŻA~·.RA Artvstycz
r. znalezicno kolo samo na Cer~) ne.prawia
chodowe. Z,gla zać sie, grrderobe bez śladu. 'Jódź. ul. Dubois 32 Wa- Więcicowskieito 6-5. tel.
S742 G
1807 g 251-78
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : claw Mirowski
l)ZIENNIK ŁODZKI nr 39 (3185) i

NiPodwołalniA

ostatnie wvsteov

I

Ciek awo stki
łódzkie
Poczawszy od poniedziałku
•
18 bm., w Kra.kow1e, Katowicac h
G.da.ński1 l Łodzi . rozp.oczną się
połfmałowe indywidua lne mis(rzo
stwa. szachowe Polski, które poprawdopo dohnie około
trwa1a
trzech tyqodni. W Łodzi mie-iscem sp0tkań będzie świetlica niie
szczaca się Pl'?V ul. Andrzeja
Wśród półfinali
Struqa 19-21
stów rozqrvwa iacvch !>potkania
w q.rupie. ł~dzkiej znaleźli ,ię
d~va1 łod21ame: Szymański i Sza.
Ptro, a obok nich Dworzyńsk!
Gn;ot. i inni. Rozqrywki rnpoczv
nac s1P. będą codz.iennie o godzinie 16,
15 bm., odbP,dzie się w
lokalu ŁKKF zebranie sekcji szaDziś,

chowej Poświęcone reaklywow~
Zw.
nm Lódzkie-qo Okreqowe qo
Szachoweqo, wspólneqo dla Ło
dzi i wojewódz twa. ·

Siatkarze łódzkleqo AZS
do Wrocławia, qdzie
w dniach 17 I 18 luteqo rozeqra1ą następną kolejke spotkań liqowych. Aktualny mi~trz tabeJj, Jakim iest łódzki AZS, spotka
l'llę w sobotę z krakowsk im AZS,
w niedzielę natomiast przeciwnikiem łódzkich akademik ów będą
Budowlan i (Wrocław}.

umiejętności piłkarzy
„Si atk ówk a nożna"
W · sal i

W sali MDK ujrzymy coś
nowego, a mianowi cie turniej „siatków ki nożnej". Tak
:nazwać trzeba tę grę.
Na czym ona polega i co
daje zawodni kom?

MDK .

siatką
wysokości
Drużyna trlł-Oi

cm).

piłka

śli

(do 14-0
punkt je-

_____
my _____
asza_____
do dysku sji
Zapr_____

znajdu.iąca się n-a

...;;..

Jej połowie boiska dwa razy
dotknie ziemi.

rodzaju
tego
Tumleje
za granipQpula.rn e
cą, w Lodzi natomi.a st turtaki będzie rozegr!lniej
ny po raz pierwszy . Trzyosobowe zespoły ŁKS, Kolejarza, Widzewa i Startu zgto
siły udzial do pierwsze j próby popisu techniczn ego. Zawodnicy szikółki piłka.rskiej
również 1..aiprezentują swoje
umiejętności. ale nadprog ra
mowo. Orga0'1'iz atorem tiurnieju jest Start. Pierws?.e spo
tkania w tym oryginal nym
czwórme czu odbędą sie w so
botę 16 bm. w sali MDK o
godz. 18.30.

Przede wszystiki ,m pcdnOsl

kwalifik acje technicz ne pił
karzy. Sama gra polega na
pnerzuc aniu piłki nogą z je
dne.i strony boiska na drugą
ponad rozpiętą na pewnej

Przed Wyścigiem Poko ju

Nareszcie ucżciwe eliminacje
Po:Is~i Związek Kolarski po~ta·

now1ł

ze w t)'m roku eliminacje ,
członków•

be-I

Grundman

Bek

Zamiieszczamy WV1POwiedź mqr
Henryka Szyipowskiego,
kretarza ZO AZS:
- Zlikwidow anie kół AZS byłoby niesłuszne, zarównn z punktu widzenia or11anlzacyjneqo jak
i wychowaw czego. Kola pnwlnnv
prowadzić masowy sport w uczeJ
ni pod kierunkiem i opieką studiów WP. Jednak wypowiad am
się zdecydow anie za tym, że reprezentan tem AZS w rozgryw.
kach państwowych moqa być ty!
ko międzyuczelniane klubv sportowe, koła zaś prowadzą llqi u·
międzyuczelniane,
I
czelnlane
spotkania między uczelniam i, mo
qa ndwlązywać kontakty między.
narodowe lip,
- Koła mogłvby tworzyć kluby fcdnosekc yfne, ale tylko w
takich wypadkac h, qdvbv dancf
sekcji nie było w mlędzyuczelnia
nym klubie AZS.

se-

inż.

do, qdzie hędzie obóz 'Przygotowawczy. Pierwszeq o dnia walczyć będą kolarze na tra&ie dlukt6'.e mają wyłonić
180 - - - - - - - - - - - - - ~ruzyny reprezenta cyjnej na Wy
qości 100 km, a druqieqo sc1q Pokoju będą nieco inne ani- km. Po dniu przerwy tylko czozajęła
to
która
Będą
łowa dwudziest ka,
żeli w latach ubieqłych.
eliminacje „otwarta" , w których najlepsze mi·ejsca w pierwszyc h'
za- dniach eliminacioi. startować
UCZf!stniczyć moqą WSZYSCY
wodnicy._ W skład drużyny wej dzie na dystarnsie 50 km indywidualnie na czas. Suma czasów
dą ZWYC'lęzcv eliminacji , . Eliminacje odbędą się w dniach 10-13 zadecyduj e o wPjśoiu w skłdd
kwietnia na terenie woi. wro- drużyny reprezentacY'inej.
najlepszy ch toroSześciu
c!awskieq o. Start i meta w Barwych krJ1larzy - Zając, Grundman. Plodzisze wski, Bek, Klabecki i Mąkowski - wyje(że.IOSNlE
PRZEDW
~
ił
ft~dn
! WAŻNE TELEFO NY
chało na dziesięciodniowy po„Pan
76)
o
romskie,g
. a W=mą oni· u Po,got. MiUcyjne 253-33 - : i j c.t
byt do Berlin
=~
·
kanitan I .lego bohali•~0
i V " Q.
0 ~
Pogot. Ratunkow e 254-44 ~~ter" ft.. 15. 17 (g. 19
dział w czwórme czu kolar8
Straż Pożarna
- CS~
Węgry
NRD
y)
skim
zakupion
seans
zwalone ud lat 7, g.
tt l(,INĄ
Kom. Miejska MO 292-22
- Polska na krytym torze z1R
U
19.30
17.30.
15.30.
~9-i5
Infor.
Miejski Ośr.
epertuar spomowym w Berlionie. Zawody
BALTYK (Narutow icza ROMA (Rzg':lwska 84) waga:
=
rzadzono na podstawi'
„Poznane noca" dozw.
20) „All Baba 1· 40 rozOkręg~
komunik atu
w "b""' 16 bm.
mpoomą
I a t 18 · g, 15.30.
0d
z d K'm
bó.Jników ". dozw od
wegiJ arza u
17.30 (19.30 oraz film
lat 16, ,g. 9.30, 12, i4.30
• "" •
dokum.)
16.30, 18.30. 20.30
NOWY (Więckowskiego
(Park żró
DWORCO WE (Dworzo~c SOJUSZ (Nowe Złotna) PALMIA RNIA
15) ,g. 19 .,Manfred "
dliska) czynna gojz.
Muszklet ero, Tajemnic a „Trzej
Kaliski)
JARACZ A (JBracza 27)
1{}-18
wie" dozw. od lat 12,
piękności", ' „.lbójnig. 19 ,.Zgubion y list"
ZOO - czynne g. 9-16
g, 17, 19.30
„Nieposłuszny
ckl",
PANSTW . OPERET KA
kotek", g 9 10 11 SWIT (Bałucki Rvnek)
(Piotrkow ska 243) g,
14 '15 • 16' „Do ostatnie.i kropli
13
12
19.15 „Lalka w kla~z17' 18 '19 20 21• 22 • krwi" dozw. od lat 12 '~
torze"
nnMn°
16· 18 · 20
g,
ESTRAD A SATYRY C'J:- GDYNlA (Tuwima 'nr ;ij STl!OIO
Piotrkow ska 165. Na(Bystrzyc ka 7-9)
NA (Traugut ta nr 1) „Jutro będzie za późa
Rzgowsk
6.
..Jano- rutowicza
~1lm dokum.
„.fanek no" ft.. (9.30 oraz film
.i::odz. 15.30
sik" li!. 16. iz. 17. 19 147. Wieckow skiego 21,
dok) g 12 14 dozw
bajka dla
K!)iarz" dozw. Karole"." ska 48. Przybymost"
Ostatni
..
od iat is. Prog;am dl~
dzieci
szews~1ego 11. Ltma.,Gdy od lat 16
MLODEG -0 WIDZA fMo najmłodszych:
zapalają sie choinki", STYLOW Y (Kilińskiego nowskieg o 80.
Hi
niuszki 4a) g.
AS Al. Kościuszki 48
„Zuch" dozw.
123)
Mall- „Historia o czyżyku".
19.30 .,Panna
od lat 12 li!. (15.30 or'łz pełni stale dyżury nocne
dzbanu.,Fu.Jarka I
czewska"
film dok.) 18. 20
PINOKIO " CKOlX'„nlka szek" Ji!. 16. 17. „Jutro
DYŻURY SZPITAL I
I(. TA1'RY (Sienkiew icza 4~)
bQdzie za . późno"
" 16) g. 17 •• Za sledmioport
na
,.Zamach
dokum.)
(18 oraz film
ma górami"
Polesie
Położnictwo:
dozw. od lat 12, g, 16,
dozw. od lat 16
ARLEKI N" ,,,,.1 t k
Szpital im. dr Maduro18. 20
1 • 0 r ;iw- MLODA GWARD IA (Zie
••
ieKrzemien
ul.
wicza.
I)
nr
lona 2) •. Gwiazd.V na WISJ,A rruwima
ska 15!Jl„ft.. 17 „Dzikie
Sąd Boż:v" dozw od rka 5. Sródmieście, Staskrzydłach" dozw, ud
łabędzię
~. ' (9.3Ó
i~t 16.
7 romiejska i Widzew
lat 7. g. 10, 12, 14,
PARIS SUR GLACE Wolf.
wcielony " film dok l 12 10 14 Hi Szpital im. dr H. 34-36,
„Diabeł
,g .. 19 (hala sportow acka
Lagiewni
ul.
·
·
·
·
dozw. od lat 18, Ji!. 16 18 20
W 1dzew) .
Ruda - Szpi18 (20 oraz film dok.) WOLNOS C (Przvbysz ew Choiny I Curit"-S\d
odowsio- ta~ im.
„Wita.i
16)
skif'go
179)
MUZA (Pabiaryic ka
ul. Curie-Skło
„Spotkam :v s1e na Ka- niu" dozw od lat 7 sk1ej.
Bałuty
15.
do"'.skie.i
siopci" d02w. od lat li!. 1(1. 12. „Ali Baba i
~
~' ~. ~.
40 rozbó.inik ów" do;rnr. Szpital 1m. W: H .. Jorda18. Ji!. 16. 18. 20 .
FILHARM ONIA (Naru14. 16 18 na. Przyrodn icza 7-9
towicza 20) g. 19.30 PIONmR (Franclsz kan- 00 lat 16. g.
.
"
~~~
(20 oraz filn:i dok.)
1
XX:VII Koncert Sym- ska 31), •. Czerwone
Chlrur„la Szmtal Im
ARZ (Pró . .
czarne dozw. od lal WLOKNI
SterfQ'lllcz.ny
ul.
.
StC'rJinga
dr
cn'1,i,,
·
18
18. g. 14,
..:...--· linga 1-3.
POLONI A (Piotrko wsb ka l6\ „La Strada
9
Interna: Szpi;tal im.
do7.w. od3 lat 167 g._ ·
/łlłJZEA
67) „Ona tańczyła jecl
1 t.1 5 (!3. 0 ora film N. Barlickie. go, ul. Kopno lato" dozw. od lat
I Kli
., k
dok.). 16.30. 18.45. 21
MUZEUM SZTUKI (Wie
n.
18 · ~~· IO · 12 ·30 • 15· 17 ZAf'HET
A (ZP'ier~lrn• 261 cms iegc 22. II
ckowskie go 36) czynne
I
19 · 21
L aryngo I :ig a: "'··
=Pl· 1"a l
„ J u 1·1e tt a " d ozw.„ o·~-'
(Kazimie rza ó)
POKÓ,J
g. 9-15
im. dr Pirogowa , ul.
lat 16. g. 16, 18. 20
na torze"
•. OLlowlek
MUZEUM ARCHEO LO(Józefów) Wólczańska 195
od lat 12. g, 16. J,ĄCZNOSC
dozw.
A
ETNOGR
I
GICZNE
„Ta,jemn ka wieczne:! Okulist:v ka: Szpital Im.
18, 20 (I!. 15 film dok.)
FICZNE (Pl. Wolnonocy" dozw. od lat 7. N. Barlickie go, ul. Kopczynne g. 1 MAJA (Kilińskiego 1713)
14)
ści
cińskiego 22.
g. 17. 19
dor.hlopak"
„Wesoły
12-18
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Wieczornica sportowa
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Pinq,ponqiści i kosryk.arz e lódz
kieqo AZS organi-zuja w nied„ielę, 17 bm„ o qodz. 17, w Domu
Akademic kim, blok IV, przy ul.
Bys!trz·rckiej wieczornicę sportow;i_. Bilety do na,bycia w A~
przy ul. Piotrkows ktei 41.
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.1 cza s sm1er
Przez ch~lę Graeber miał wrażenie, że Loose oddala się I maleje w tym brudnym , szarym świetle, potem wszystko wróciło na dawne miejsce - znajoma postać I cala izba.
- A więc żyją? - spytał.
- Tego ci nie powiem. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak tu było w ciągu ostatnieg o roku,
kiedy stawało się coraz gorzej. Nikt już nikomu nie wierzy!. Wszyscy bali się wszy5tk.i ch.
Twoi rodzice są prawdopo dobnie w jakimś bezpiecznym miejscu.
Graeber odetchnął spokojnie j.
- Czy pan ich widział?
~ Raz jeden na ulicy. Chyba ze cztery albo
pięć tygodni temu. Wtedy jeszcze leżal śnieg.
To było przed nalotami.
- Jak wyglądali? Czy byli zdrowi?
Loo~e nie od razu odpowiedzi:-ił.
- Sądzę, że tak - odparł wreszcie I przeUmąl.

się nagle. Zrozumiał jak
tym otoczeniu pytać, czy
przed czterema tygodniam i ktoś był zdrowy, czy
nie - tutaj pytano tylko o tych, co przeżyli I
o zmarłych, o nic wię<:ej.
- Prgszę ml wYbaczyć - powiedział zmieszany.
Loose machną! ręką.

Graeber zawstydził
niewlaściwe bylo w

- Daj spokój, Ernst. Dzi~iaj
ko o sobie. Zbyt wiele jest
świecie„.

każdy myśli
nieszczęścia

tylna

do
Graeber wyszedł na ulicę. Gdy
klubu „Harmon ia" była posępna i martwa. teraz wydawal a się naraz ja.•niejsza , a życie na
niej jeszcze nie obumarło. Widział już nie tylko zniszczon e domy: dostrzegł zieleniejące
drzewa, dwa bawiące się psy i wil,gotne, błękit
ne niebo. Jego rodzice nie byli zabici, tylko zaginieni. Przed godziną, gdy usłyszał to z ust
rozpaczli wie,
wiadomość brzmiała
urzędnika,
niemal nie do zniesieni a; teraz w zagadkow y
sposób zamieniła się w nadzieję. Wiedział, dlaczego: bowiem przez chwilę uwierzył, że roale cóż wymaga mniej
dzice już nie żyją
pożywki niż nadzieja?
wchodził

IX
przed domem. Było ciemno i nie
nl'meru.
spytał mężczyZna
Cz·ego pan szuka?
oparty o bramę.
- Czy to Marienst rasse dwadzieścia dwa?
- Tak. Pan do kogo?
- Do radcy sanitarne go Kruse.
- Do doktora Kruse? A po co?
Graeber spojrzał na stojącego w ciemności
mężczyznę. Miał na sobie mundur SA i buty z
pomyślał.
cholewam i. „Nadęty blokowy Tego mi jeszcze brakowa Io".
- Powiem to doktorow i Kruse osobiście oświadczył i wszedł do domu.
Czuł się bardzo zmęczony. Zmęczenie to tkwiw oczach I w kościach.
ło głębiej, nie tylko
Przez cały dzień pytał I szuka!, ale niewiele
w
się da1viedział. Rodzice nie mieli krewnych
tylko mógł
mieście, a z sąsiadów nieliczny ch
Zatrzyma !

-

-

-

-
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ożywioną działalność
owopows tale Koło SenioNrów
łódzkiego AZS, które

:

posiada już własny statut i
wladze, nakreśliło sobie szeroki program dzia!ania . Każdy
·senior jest odpowied zialny z
ramienia klubu za jedną z
sekcji sportowy ch .AZS. której
pomaga zarówno dośw.iadcze
niem jak i pracą organizac yj-
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się

mógł rozpO!znać

Koło Senioróvr zorganizo wało klub brydżystów, który osiąga coraz to lepsze wyniki.
Projektu je się uruchom ienie

------------------

----- -

~

.........

- -- - --

Biittcher mial rację - wszystko bylo
jak zaklęte. Ludzie bali się gestapo i nie
chcieli mówić albo słyszeli tylko jakieś pogłoski
i kierowali go do innych, którzy także nic nie
wiedzieli .
Korytarz był ciemny.
Wszedł po schodach .
Radca sanitarny mieszkał na pierwszy m pię
trze. Gracber ledwo go pamiętał, wiedział jednak:, że matka często się u niegp leczyła. Może
byla tu ostatnio i radca zna jej adres.
Drzwi otworzyła starszawa kobieta o pomię
tej twarzy.
Pan do doktora
spytała,
- Kruse? Kruse?
-Tak.
Kobieta przyglądała mu się w milczeniu nie
'
wpuszczając do mieszkan ia.
- Czy zastałem go w domu? - spytał Graeber niecierpli wie.
Kobieta nie odpowiedziała. Wydawało się że
'
nasłuchuje odgłosów z dołu.
. - Pan !'.'.rzychodzi jako pacjent? - odezwała
•
się wreszcie.
- Nie. Prywatni e.
- Prywatni e?
- Tak, prywatni e. Czy pani jest panią .Kruse?
- B<>że uchowaj l
Gr.aeber, zdziwiony , popatrzył na kobietę.
W c~ągu dnia poznał wiele odmian ostrożności
'
nienawiści i wymówe k; ale to było nowe.
wiem
Nie
ł.
powiedzia
pani
Proszę
co iu się dzieje, i nic mnie to nie obchodzi' .
nic
C~cę tylko pomówić z doktorem Kruse
'
w1ę<:ej. rozumie pani?
- Kruse już tutaj nie mieszka - oświadczy
ła nagle kobieta glośno, szorstko i wrogo.
- Przecież tu jest jego nazwhko . - Graebe:r
wskazał na mosiężną tabliczkę obok drzwi.
odnaleźć.

ną.
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Ad~

Akadem icy dzielnie spisali
w Zakopan em na VII
AMP. W roku ubiegłym zapunktajęli oni w ogólnej
cji IV miejsce, obecmie zaś III.
Trener mqr LUDWIK MlCHAt.
SKI jem 'b. zadowolon y z wyników uzyskanyc h prze'l: swych
wychowan ków.
- Zakopiańczycy - jak nam
mówi - są bezkonku rencyjni. Z
Krakowem możemy z pnwodzenlem walcr.yć w biegach, ale
kombinac ie klasyczną, skoki i
konkuren cje alpeiskie oddajemy
walkower em, gdyż na terenie Ło
dz! nie mamy warunków do Ich
uprawiani a. Gdyby n1e choroba
Antuszew iczówny I J;uoszyńskle·
!JO, nasz dorobel. punktowy był•
by większy.
A oto co mówią twórcy tef nie
soodziewa nie wys01k.iej lokaty ło
dzian.
ANDRZEJ OLEJNIK: - Moje
zwycięstwo w blequ juniorów na
3 km bylo nafwiększą nlespo·
dzlanką dnia. Jako nie znanv ni·
komu „ceper" wvkosilem wszyst
kich zakoo!ańczvków.
KRYSTYNA KUCHARSKA: Właściwie bieqam dopiero pierw·
szy sezon. Jestem b. zadowolo na
z Ili miejsca w blequ na 3 km.
Przed samYm startem upadlam i
Na szcześ
pękł mi czub narty.
cle zauważy!am to dop•ero po
denervrnnie
blequ. Dz1ękl temu
walam się na trasie.

się

Koło

~~
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O sukc esac h
łódzkich „ceprów" '·

zaopatrzo nej w telewizor i radio-ada pter .
nawiązuje
Kolo Saniorów
także kontakty międzynarodo
we na polu turystycz nym, jak
również urucham ia w najbliż
szym czasie kurs żeglarski I
samochod owy. Na lato aktyw
kola przygoito wuje wycieczk i
morskie, samochod owe i kolar
skie po kraju i projektuj e wy
jazd bezdewiz owy autokare m
do CSR i Austrii.

świetlicy

~

Tę tabliczkę należałoby już

-

od dawna usu-

nąć.

- Ale jeszcz.e wisi. Czy mieszka tu ktoś z rodziny?
Kobieta milczała. Graeber miał tegc:>, dość.
żeby sobie poCl)ciał jej właśnie powiedzieć,
szła do diabła, gdy w głębi mieszkan ia otwarto
drzwi. Promień światła paell z pokoju ukośnie
przez ciemny przedsion ek.
- Czy to do mnie? - spytał jakiś glos.
- Tak - odparł Graeber na chybił trafi?. --"'
C~cialbym pomówić z kimś, kto zna radcę saAle widzę, że to nie takie
nitarnego Kruse.
proste.
- Jestem Elżbieta Kruse
Ko~i~ta o pomiętej twa~zy usunęła się od
drzwi 1 zawróciła w głąb mieszkan ia.
warknęla jeszcze w
- Za dużo światła! Nie wolno palić
stroo;. ?twartego pokoju,
tyle swiatłal
Grneber. nie ruszył się z miejsca. Dwudzie sto~et:iia mmei wie~ej dziewczy na przeszła przez
sw1etlną smugę Jak przez rzekę. Dojrzał wysoko zarysowa ne brwi, ciemne oczy i włosy barwy
mahomu spływające na ramiona w niespoko jnych falach - potem zanurzyła się w półmrok
korytarza i si:anęła przed nim.
-:-łMój ojciec już nie praktyku je - powiema.
-. Nie przychodzę jako pacjent. Przychodzę
po m!ormaqję.
. ~ari; dziewczy ny zmieniła się. Spojrzała za
s1.eb1e,. Jak:~y chciała sprawdzić, czy tamta kobieta Jest ieszcze w korytarzu . Potem szybko
otworzyła drzwi.
szepnęła,
..... Proszę wejść

dz
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