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Łódź, środa

Rok XIII

MOSKWA (PAP). - W lutym cej do Morza Bałtyckiego. Umoi marcu 1957 r. w Mo<;ikw:ie od- wa przewiduje, ż2 ustalcn'.ł na
bywały
się
rokowaniia między hinferen~ji
berliński-ej
(pQczdelegacją polską a radziecką w damskiej) w 1945 ro!rn i istniesprawie wytycz€.llia istniejącej jąca obecnie granica państwowa
polsko-radziecki-ej grar.1.icy pań- między Polską RzecząpnspoHtą
stwowoej w części przylegającej Ludową a Związkiem Socjalisty
do Morz.a Bałtyckiego.
, cznych R<'publik Radz!eckich w
Rokowania
przebiegały
w cześci
przylegającej do Morza
atmosferze przyjaźni i zakończy- : Baltycki-ego będz;e wytyc=a w
ły się 5 marca 1957 roku podpi- terme w 1957 roku.
saniem umowy między Polską
Umowa podlega ratyfikacji I
1
Rzecząpospolitą Ludową a Zwią wejdzie w życie w dniu wymia
zkiem Socjalistycznych Republik ' ny dokumentów
ratyf.ikacyjRadzjeckich o WJ'lycren.iu istnioe nych.
jącej pol•k<>-radzieckiej granicy j Umowę podpisali: z. upoważ
państwowej w części przylegają ' nknia Rady
Państwa PRL - - - - · - - - - - - - - - - I minister spraw zagran.icZJlych
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6 marca 1957 roku

zatwierdziła
Przystępujemy do stworzenia podstaw projekt budżetu

Rada Ministrów

na rok 1957

rozwoju energetyki jądrowej
1965-1970 - pierwsze elektrownie jądrowe
1970-pierwszy statek o napędzie atomowym
W Warszawie
zakończyły
wspólne obrady
Rady dla Spraw
Pokojowego
Wykorzystania
Energii Jądrowej i Korn.ite•tu
do Spraw Pokojowego Wykorzystania
Energii Jądxowej
PAN. Po żywej dyskusji i
wniesieniu
szeregu poprawek, przyjęto
zarys planu
perspektywicznego wykorzystania energii jądrOV1'€j w
Polsce.
się 5 bm.
Państwowej

Opracowany
za.rys planu
budowy energetyki jądrowej
w latach 1957-1970 przewiduje już w roku bież. rozpo
częcle prac nad uruchomieniem laboratorium energcty•
kl ,jądrowej, a około roku
1961 uruchomienie drugiego
reaktora doświadczalnego 1Po
dostarczonym przez Związek
RadzłP.cki w ciągu błeż. rok11

projekt utworzenia 5 nowych resortów
z 10 dotychczasowych ministerstw

doświadczalnym

rea.klor1c
który zmontowany
będzie w Swierku pod Warszawą).
Ten drugi reaktor
zbudowany będzie własnymi
silami I według własnego
pro.iektu. Z ko1icem 1963 r.
projektowane jest uruchomienie reaktora badawczego
wysokostrumieniowego, pr?.cznaczonego do prób materiałowych
I
zaawansowanych
badań podstawowych. Wrcsz
cie około roku 1965 ma zostać uruchomiona
pierwsza
w Polsce elektrownia jądro
wa, przeznaczona do produkcji
energii elektryczne.i
na skalę przemysłową oraz
pluton11, jako materiału clo
wzbo!l'aconia paliwa dalszych
budowanych reaktorów.
W okresie 1965-1970 projekt planu perspektywir?.nego
zakłada
uruchomienie
kompleksu elektrowni ,jądro
wych o łącznej mocy 600
MW. Elektrownie te byłyby
wyposażone w reaktory
termiczne na paliwo wzbogacone. Rok 1970 b1:dzie - we
dług planu rokiem zbudowania pierwszego polskiego
statku o napędzie jądrowym.
Jak wynika z zarysu planu perspektywicznego o nasze,f bazie surowcowej w
chwili obeenej niewiele jeszcze wiemy poza faktem, Iż
posiadamy
zasoby uranu.
Dlatego też postuluje się roz
winięcie intensywnych poszu
kiwań geologicznych surowców reaktorowych na. tl'renie.
naszego kraju. Zarys planu
„Ewa",

BELGRAD. - Ja,k podaje A·
gem.aja Ta,njuq, 5 bm. w godz.inach pora.nnych jugosłowi.ańsiki
gekretara stanu do spraw zagranicznych, Koca Po·povic wraz z to
wa..rzyszącymi mu osobami przy.
był pociąqiem z Belqradu do sto.
licy Belqii - Brukseli.
HANOI. - Nadzwyc:ziaojna se
•ia Zqromadzenia Narodowego
królestwa Laos, jednomyślnie zatwieriiZil" projekt no-wego reguuwzględnia
jednocześnie
laminu wyboroze.qo. Wedluq no
S7.czególowo zagadnienia. per~o requla'llllilu, prawa wyborcze uzyskały również kobiety.
spektyw produkcji w kra.in
LONDYN. - Prasa aillqielska
matei;:ialów
nłe2będnych do
donosi, ż~ na wyspie Benbecula
budowy I utrzymania w ru(jedn,a 'Z Wysp Hebrydzikich na za
l'hn reaktorów, a więc pro.chód od Szkocji) odbył się madukcję uranu metalicznego z
sowy wi·ec prntestaqijny. Lur11d,
produkcję
elementów
dność d<>rmono;trował.a
przeciwko
paliwowych, regenerację paplano.m. rzadu brytvjskieqo, kt6liw,
produkc.ię jądrowoczy
a:y zamierza załooyć w południo
wej i północnej części wyspy p-ostych chemikaliów I materia
liqonv w celu prz.eprowad7'ania
łów moderatorowych.
doświ,adczeń
:i:
pooiskaani MdlPodjęta została
podsumonie ki,~rowanymi,
DELHI.
Rządząca. partia
wująca obrady uchwala.
W
Kaszmiru, na której czele stoi
uchwale tej stwioerdza Slię, że
premier Ka,szmiru, Bakszi GltUuczestnJcy po.siedre..""Jia wzinali
lam Mohammed zdobyła wi(lkza przyjęty zarys plainu persrość w wyborach
doo nowego
spektywicznego z uwzględ
zqrc>madrenia
ustarwodawczego.
nieniem sreregu zmia.n i uPart•a la wnxi•,Yiada sie za połą
zupel:niefi.
Sformulowan.ie
czeml"I!l Kas7Jmiru z Indiami. Pre
tych zmian l uzupełnień pomie.r Kaszmiru i wszvscv ministra
wie obecneqo rzadu wejdą powierzooo specjalnie powoła
nownie w skład 1,gromadzenia.
nej grupie specjalistów.
TOKIO. - Prem.'"r ja1pońs1d
Zloec0<n o jej rÓWl!l!ież
z.reNobusu.ko Ki.szi oświadczył na po
siedz-eniu qa1binetu, iż nąd japoń
da.go w anie 1:€'z w za.kresie
ski za.mierza wy·slać przedstawirozwoju energii jądrowej w
cieli qruo W)Vlll>M1iowycl do Lort·
Polsce. Tezy W- przed1Sta1wi<>dvnu, klónv zaiprotestują przeciiw
ne zos.tainą rząd•:;i.wi do zako orojektowanym przez Wielką
twierdzenia (zaTys plainu per
Brytanię eksplozjom bomb wodo
spektywicznego stainowić bę
rowvch na wvspie Boieqo Na10dzie zalącZ!llik do tych tez).
dzenia. Jest to - iE!<Jo 7danie'.11
- le-pszia Pf<>P'OZVCja, c.01iżeli wvW podjęte.1 uchwale czloosunięta
przez „ ja'Pońską radę I
kowle Państwowej Rady i
walki przeciwko do-św.:a.dczeniom
z l:'cmibami wodorowymi i atomo. I Komitetu
PAN
wyrażają
wvmi", by do zaqrożonei strefy' przekonanie, że pełna rea.Hwysiać statki i uniemożliwić
WJ zacja plairuu perspeldywicmete111 sposób Anqlikom wyik.oname
go w zakresie pokojoowego
prób.
NOWY JORK. Selkret1rz j wyko!'zystain,ia energii jądro
we; w Polsce jest morżliwia
'PJ18•SOWV Bialeąo Dom11 :r.akomunikowal, że orezydent USA, E!sen
jedyinie p.rzy oparciu n.a.szych
hower, przed konferencją na Iler
wł.~·s.nych wysiłków na najmu.d~·ch z premierem bry·tvjskim
ściślejszej
wspólpracy mię
Macmillanem, uda sie przv1msxzal
dzynarodowej, zw!a.CJZcza z
nie na kil1<udniowy oopoczvnek.
krajami obozu socjalizmu.
Konferencja ta - ialk wiadomo
- roZJX)czyna się 21 marca. _....'...======~-=-~~~~~~=-=-=-=-~

fo·rum

ONZ

Zqromadzenlo Oqólne NZ w dal- oświadczenia p. Meir, Sobolew
szym cląqu rozpatrywało !>pra wę podkreślił, lt nie ma w nim mo·
ewalrnacjJ wojsk lzraelsklch z te- wy o term.inie ewakuacji wofsk
rytorium eqlpskiego oraz żeglug! Izraelskich. Kończąc swe przemówienie delegat radziecki oznajmll,
w Zatoce Akaba.
Deleqat
Związku
Rad?.leckleqo li 1l!fodnle z decyzjami Zqromadz„.
Sobolew ozna !mil, żo ohriadc1.e- nia Ocólne90 NZ, wojska izraelnio przedstawiciela Izraela w clnlu skie musza bezwarunkowo natvch1 bm.' nie może być uważane 7a mlast opuścić te-rylorlum Egiptu,
odpowladalące wymoflom rezolucji qr\v to nastapi, wówcza• musza tó·
Zgromadzenia 09ólneqo. Izrael - wnleż onuścić Egipt oddz!aiv polimówll deleqal radziecki, usll•ile cyjno ONZ.
powiązać sprawę ewakuacJI wol'I~
z wypełnlenlem pewnej liczby wa
runków, które o:rnac:ialą utrzymdcr"ąg11
nie na czas nieograniczony sił poli.I
4
U
llcvJnych ONZ na terytorium cglp
skim oraz lloz.bawlenle Eqlptu k9n
LONDYN !PAP). - Jak donosi
tron nad jeqo kluczowymi ohs7.a· A!lencJa Reutera z El Ballah, porami, fa1k Gaza I wybrz~żo Zato- woluląc się na wiadomości pochoki Akaba. Wvµ."lnienle ty<"h wa- dzące 1 miarodajnych tróde! siły
runków prowadzi. do brutalnego I
.
'
poqwałcenia 1'.'raw Egiptu 1 innychj policyjne ONZ mafą w cląqu 24 go
llaAatw arabskich. Nawl1tzuJilC do dzln wkroczyć do strefy Gazy,

w

4'4 go"zr"n

1

l'ol;;;ce

Pooadto przy udziale p~d
stawicieli
zwiazków zawodowych Rada Mfnistrów podjęła
uchwale; w sprawie poprawy zaopatrzenia
pracowników
w
odzież ochronną. roboczą, sprzęt

ochrony osobistej i umundU!rowan.ie.
Rada Miinistrów rozipatrzyła i
7..atw:ierdz.ila projekt ustawy o
zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administrac.ii
państwowej
w nicklórych gałęziach przemysłu, buclownictwa
I komunikacji. Projekt ten - który rostanie
przedsfawiony
Sejmowl
zgoooie z zapowied~ią zawarrtą
w oświadczeniu premiera
przewiduje utworzenie z 10 dotychczas
istniejących
ministerstw gospodarczych 5 nowych
resortów. Ustala oo za,!~r,es działania
nowoutworzanych ministerstw oraz ich nowe nazwy. W
myśl projektu ustawy powsfaną
n.a.stępujące rniiniisterstwa: Ministerstwo Górnictwa I Ene.rgetykl
(z polącreni.a M.iinisterstwa Górnictwa, Fmerg-etyki i Oentira.lnego Urzędu Naftowego), Minlste-rstwo Przemysłu Cię:ikiego (z
połącZEm.ia
Ministerstwa Hutni-

ctwa i Prziemyslu Maszynowego),
Jak podano na konfe,-encll praMinistcrstwo Komunikacji (z po sowe.j dotyczącej spraw reorganl. zacji Ministerstwa Handlu Zagralącren.ia Mini,stersiwa Ko-lei l niemego, rozważa się· obecnie spra
Transportu Drogowego i Lotni- wą Istnienia w naszym kraju agen
cze.go), Ministerstwo Przemysłu tów i prredstawiclell
przedsię
Spożywczego i Skupu (Z po1;icze blors!w zaqranicznych. Wcdiuq onia Ministerstw Skupu i Pr~- becnvch prolektów będą oni mumystu Rolnego i Spożywczego) sle.ll posiadać po złożeniu odpooraz Ministerstwo Budownictwa wiednich dokumentów lkencle wyi Przemysłu Materiałów Budow d~ne przez ministra handl•• zagrała.n eh (z po!
· Mi1 · •~ _.
n1czneqo. Praca lakleqo anenta dCl
Y
.
ą~Z€!!1JJa
nis..,.,r,,.. w tyczyć będzie moqla wylącznie tył
Bud0<WI11>Ctwa i Przemysłu Mate I ko importu do Polski nie zaś wv·
.r.Lałów Budowlainych).
wozu naszych lowaró'.w za qranici;i.

Sesja

Ogólnochińskieeo

Komitetu

Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej
PEKIN (PAP). -

nister spraiw zagranicznych -.
A. A. Gromykc.

*
Chodzi tu o

~

•

granicę

polsko-raprzebiegającą przez terytorium wo,iewództwa olsztyń
skiego i powiatn gołdapskiego w
wo.iewództwie białostockim.
Wytyczenie istniejącej granicy polsko-radzłc<'kiej
na tych
terenach nic pociąga za sobą I
nie wprowadza żadnych zmian
w Istniejącym dotychczas przebiegu linii granicznej, natomiast
prawnie zatwierdza istniejący
dotychc7.as stan rzeczy.
Umowa o wytyczeniu istnłe.Ją·
ccj granicy
polsko-radzieckiej
w części Morza Bałtyckiego dowodzi, że granirc polskie są fak
tern nieodwracalnym, faktem historycznym. Granice te w pełni
I całkowicie uznaje oraz popiera. nasz \\<;elki snjusznik i sasiad
- potężny Związek Radziecki.
Uznanie naszych grani~ przez
kraje wspólnoty socjalistycznej
stanowi podstawową gwarancję
suwerenności I
bezpieczeństwa
Polski, gwarancję dalszego rozwoju budownictwa socjalisty(lznego w Polsce.
dziecką,

We wtorek w tyciu politycznym I gospodar
czym Polski, umacnia jedność
narodu i jedność partii, zaciemitetu Ludowego Konsultatyw- śnia jej więzy z masami oraz unej P..aidy Politycznej. Sesja ob- trwala stosunki Polski z innyradować będzie przypuszczalnie mi krajami socjalistycznymi, a
10 dilli. W pracach sesji ucze- przede wszystkim ze Związkiem :-------~,
st.Tui·czą: ho.norowy
przewodni- Radzieckim. Polska klasa robolczący Ogólnoch.ińs·ki€. go Komlk!- ni cza, która ma wsp a.niale karty
tu Mao Tse-tung, przewodniczą w historii swych walk, broni z
cy
Ogólnochińskiego
Komite- wielkim
ent11zjazmem sprawy
tu Ludowej Kansul:tatywnej Ra- socjalizmu w Polsce I buduje
_
dy PQlitycznej Czou En-lal i je- socjalizm.
go zastępcy. Na se:;ję przybył()
0ro11 En-1a1 l)n:ypom 1 r i„
622 członków Ogól.nochińskiego
Komitetu i licmJ goście.
premier
Cyranklewicz przy.i11ł
Otwarcia obraid dokonała wice zaproszenie rządu Chińskiej Reprzedsiębiorcy
publiki
Ludowej
I przybędzie
przewodnicząca Ogólnoch.ińskii.e
do Pekinu w kwietniu br.
go Komiitetu Sun Człng-ling.
WARSZAWA (PAP). - W
Jaiko pierwszy przemaw:i.aJ na
numerzę
12 „DZiennika UOgó1nochiński Komitet omówi
sesji przewodniczący Komitetu
sta.w
PRL" z dnia 4 marca
w toku obrad doruoole problemy
Ogó]nl()lchińskiego premier O.Zon
br.
opublikowana
została uwewnętrzne dotyczące
przemyEn-I.al. Przemówienie to poświę słu, rolnictwa,
chwala. Rady Państwa z dnia
ustalV\iOdaiwSltwa
WARSZAWA (PAP). - Z infor- COO•e było spraiwozdaruu z jego
28 lutego 1957 r. o zarządze
macji uzyskanych w Polskie! Izbie podróży do 11 krajów, sytuacji i szkolnktwa.
niu wyborów
uzupełniają
Handlu Zagranlczneq(l wynika, te międzynarodowej
j polityce zacych w okręgu wyborczym
swój udział - nlezaleinle od nanr 54 z siedzibą w Wieluniu.
rodoweqo pawilonu USA - w te- granicznej Chi!ll.
Przekonaliśmy się z zadowoJak wiadomo, w okręgu tym
gorocznych Tarqach Poznańskich
zqloslla dalsza 9rupa prywatnych leniem, że Polska Zjednoczona
wybrany został na posła Win
przedsiębiorców I kupców amery- Partia Robotnicza
pod kierowcenty Baranowski. W związ
kańskich.
Dla swych eks'Ponatów nictwem swego Komitetu Cenku ze śmiercią posła W. Baotrzymali oni halę wystawową nr 4. tralnego z towarzyszem Wla~y
ranowsWego, Sejm PRL na
PJZH prostując podaną przed kll sławem Gomułką na. czele naposiedzeniu w dniu 26 lutekoma dnlami przez PAP wiadoprawia
błędy
doktrynerstwa
go br. stwierdził wygaśnięcie
mość o oficjalnym lnformacyj'lym
dawnego
kierowni<'twa,
zwalcza
jego mandatu.
stoisku Japonii na naszych 'ra~
qach, zapowiada jedynie Indywi- jąc jednocześnie błędy rewizjoRada Państwa usta.ma, ze
NOWY JORK (PAP). - Sekredualny udział
Jedneqo
dużego nizmu, że naprawia pewne błę tarz stanu USA, Dulles, oświ.adczyl
wybory uzupełniajl\ce w oprzedsiębiorstwa z lego kraju,
dy I wypaczenia, które istniały we wtorek na konferencji p.l'a~o
kręgu wyborczym nr 54 odwej, że jeqo ro:z.mowy z minio;trem
będą się w niedzielę 5 maja
&oraow 7JaJqranicznych NRF, von
br.
Do uchwały załączony
Brenta'!lo, przebieqcrją bardzo po·
został
kalendar~yk
wybormyślnie. Dulles dodał. że we wtoczy, który podaje terminy
rek wieczorem omówił z ministrem
czynnośc' wyborczych.
vo.n Brentano spr.awę pracy „g ruPV roboczej'', składającej się 2
przedstawk!eli USA, Wielkiej Bry
LONDYN (PAP). - Sroda 6 bm.,Ubyśmv otn:ymvwać od bogatych tan'.i, Francji l NRF, która w śro·
jest pierwszym dniem niepodle- członków Wspólnoty pomocy w po dę ro.z,p·ocmie w Waszyngtonie roz
qlo.ści Ghany - noweqo państwa stacl darów". Mogłaby natomiast mowy na temat zjednoczeni.a Nieafrykańsk.i~o. które dotychc!.as - zdaniem Nkrumatha - powstać miec i sprawy beZ1P'.eczeństwa eupod na.zwą Zloteqo Wybn:eża było orqanizacja
pomocy wza1emnej, ropejsk.ie.qo.
kolonią brvtyjska.
O północy z 5 działająca w ramach CommonwealPoruszając
sprawy
Bliskiego
na 6 bm. flaqa brytY'js.ka powiewa!' thu.
Wschodu Dulles potwlierOOił staiąca na ma.sztach przed u.rzędami
nowk;iko amerykańskie, repeowni.1we wszystbch ~mastaich kra; u GhiiPremier "Powiedział, te podstawą ja. c, że I,z:rael niie uxy.skał żadnych
na, zosta.,,1e zd1ęta, a na je1 m:e1•· polityki zawankzr:ef Ghany będą „pota1iemnych ohre'lnic" od rządu
W dnriu wcrorajszym w godzice o•bvwatele niepodlleqlego już 1trzy sło~a - „qodno6~. pokóf 11 amery1kańskiego,
na-eh pop()lucll1li.owych odbyło się
pańs~wa
wciąqną
własną
fl.a.gę: przyjafń •
Rząd Ghany dotlał
Lódzk.iej Komisji
ozerwono-zielo~i:o-zlotą.
Nkrumath,
który obok funkcji
W związku ze swym wvja.z.dem pos,i.edzenie
Stronnictw
We wtorek, w prneddzień pro- premiera obefmle równlet tekę ml- na sesję rady ~<;ATO, któ-a jak Porozumiewawczej
klamawam;a n.i~odleqlośct Ghdny, nlt;tra sµraw zagranicznych I ml- wiadomo. rQllp:>czyna się w dniu Politycznych, na którym omóna terenie teqo kraju odhyly się nlstra obrony - nie zamierza w 11 bm. w Canb„rra, Dulle:i, za!pyty- wiono następujące zagadnienia:
uroczv-sloo\ci, pochody, zabawy i fe stosunkach z lnnvml państwami wany o sytuaicję w Indonezji 0 .
1. współpraca lód.z,kiiej i dltielstyny. W stoilicy kra,ju, Akra, de prowadzić polityki neutralności, le- świadczył, że jak dot~hcz.as ro- nicowych
lromisji porozwmeleqacje z 60 krajów, klórn wra-i z dnakte dątyć on bedzie do zacho- zwój wydarzeń w Indonezji ma wawczyc_h,
przeds.tawicielami ONZ i i01nych wania niepodległości.
„charakter wewnętrzny'',
2. zadania po.słów w pracy z
orqanizacii m1ędzynarod(}wy>eh urzy
wybo.rcami m. Lodz.i..
były
do Ghamy na uroczystości
proklamowania noweqo państwa,
Na<Stępnie wlceprzewotlniczący
oqladały w Akra świąteczny koToKomitetu Odbudowy Pomnika
wód. który wśród śpiewów I dżwię
T. Kościuszki w Lodzi, ob. Górków tam-tamów ipnzeszedł, a rac7Jej
towski zapOIZilal :rebranych ze
„przetańczył" uli<:ami mi&sta.
stain.oem prac p.rzy odtbudowie
We wtorek wieczorem około qopomnij.ka,
dziny 23,30 rozsp·oczęło i;ię w Akrn
Na zakońc.wnle pos:!edzenia
o"tatnie posiedzenie ZgromaodzFJC:a
5 bm. po połudnriu Józef LeszPo pierwszych
nieudainych przeNodnicząca Lódzk.iej KomiUsta•wodaiwczeqo Złoteqo Wybrie- czyński, kierownik ekipy pol- próbach podniesienia wraku, eki sji Porozumiewarwcziej pooeł na
ta. Z wybiciem qodziny 24 cz.łon- skich nurków, pracujących na pa polska przez szereg doni mu- Sejm M. Tatarkó\vna podzieliła
kowie :r9"romad.zenia sta1li się po- zlecenie z.a.rządu por.tu Bombaj skila przy pomocy spręi'.i0nego się swoimi wrażenJamd z piiErwsłilmi do parlamentu Ghany.
„
Na kilkanaście minut przed pól- przy pounoszeni-u wraków 3 sta•t powiietrza usuwać z wmętrz stat- szej sesji Sejmu.
nocą premier noweqo państwa, dr ków - prwk.a.zał dyrekcji Pol- ku muł j glirnę. Pooaditio prace
Na
posiedzeniu
zwrócono
Kwemo Nkrumath, wv11łosll w zgro skiiego Rait<llwni.ctwa Okrętc~ve p~zy podn~zeniu 'vi;-;1.ku ~cz- szcrególną uwagę na formy pramadzeniu przemówienie. w którym go w Gdy-p.i wi.adQmOŚĆ o pod- rne o.trudn.ial fakt, iz „D1pava- cy raid1nych j posłów z wyborcanakreśllł podstawowe wytycrne po ni-e&ieniu z arw morskiego pierw ti"
leżał na
burcie, nioemal mi, pMtan.awiając 01'garnil7.0l\valltvkl rządu Ghany.
szej jednostki „Di.pava.ti". Wrak dnem do gór_y.
. . .
.
nie
spotkań środowiskowych,
Premier podkrt>ślil, te nowe sio- podn.iesiono w godZ.i.naic:h poludMomentowi po~1esaema pier-1 zaildadowych, branżowych i·tp.
sunk! miedzy Ghana. klórA stale niowych 4 bm
z ~zech Jedn<;1'5t.ek i;>TZY- Posta.now.iJono, że formy tecenosin członkiem W~pó!notv Bry1yJ-j "' _,_ -'-'·k·
D'
t'" j t wszej
~kiej, a Zied'llOC7iO'llym Królestwem
v~r':"'"
"'"'" u "· i·pava l
es glądaJlo Solę wielu m1es11kanców wego zgrupowaaJJia posłów lód;z1
oparte będ11 na calkowllel równoś- naJw1ęk.szym z lezących l!la dl!1le Boonbaju. Podin.ioesien.ie wraku u-1 kiich zootall1ą .zadoecydowane z uct \ mzvjatnl.
redy bombaij1skiiago portu jeooe>- trwalane zostało prze.z Indyjs~ działem samych posłów w t•eirPremler oświadczył: „Nie chcie- stek.
_ KronlntfO Filmową,
minie późn.iejsz:flJl,
rozpoczęła &ię w Pekinie kolejna sesja Ogólnochińskiego Ko-

5 maJ•a
wy bory

uzupełniające

Prywatni

• I u n I•u
w W Ie

z USA

zapowiedzieli
swój udział w MTP

Dulles zadowolony

z rozmów z Brentano
aa temat

I

zjednoczenia Niemiec

Ghana - nowe

na Czarnym

państwo

Lądzie

I

I

z

MHZ rozważa sprawą :~y A~~~:~1E:~~s:~~di~

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się w dniu
5 bm. rozpatrywany był pro,jekt budżetu państwa na rok 1957.
. .
Podslawowe założenia budżetu zreferował minister finansów, akredytacji przedstawicieli
T. Dietrich. Po wszechstronnej wyczerpującej dyskusji Racla przedsiębiorstw
Ministrów, przy uwzgłc;dnicnlu pewnych drobnych korckl, zatwierclzila projekt b11dżetu I upoważniła prezesa Rady 1\Ii- zagranicznych
nistrów do przedłożenia go Sej mowł w celu ro7.patrzenia na W
najbliższym posiedzeniu.

I

Jeden z 3 wraków wporcie Bombaj
podniesiony już z dna przez ekipę polską

1

Posiedzenie
tódzk!ej Komisji
Porozumf ew awcze i

Czy Egipt uzna
List min. zdrowia
do pracownic wkroczenie sił policyjnych
służby

W

71Wiązkn

z

NOWY JORK (PAP). - Jak
donosi z Jerozolimy korespo.ndent Agencji Unutc-d Press, w
tamtejszych kolach oficjalnych
ewakuacja
że
oświadc7A>no,
wojsk iz.rnel<kich z p<>1..ostalych
obs7.a<Ów egipskich przeprowadzona zo..„ta111ie bez wąlpi.enia
„w ciągu najwyżej trzech tygodni". W Jerowi imie zakomuni>kowamo, że wycofywanie się
oddziałów Izraelskich rozpocznie
się z chwilą gdy żołnierze policji ONZ „będ4 gotowi do wkroczenia" do strd)' Gazy i do rejonu Szarm el Szeik.
Dokładne t.e-rminy rozpoczęcia
i zakol1czenia ewakuacji wojsk
izrael'>kich są w dalo.zym ciągu
ni~ znane. Szef sziabu generalizraelskiej g€«1.
nego armii
Dayan spotkał się w poniediziawiecwrem z generałem
łek
Burnsem, dowódcą sil policyjnych ONZ. Według informacj:
Burns i
zachodnich,
ag~cji
Dayam zawarli porozumienie określające tryb i tennitn wycofa
nia woj~k ii,rael~kich z terytoriów egipskich. Szczegóły porozumienia trzymane Sl\ jednakże
w laJemnlcy.

przypadającym

doroCL1nym $więlem
Kobiet. minister zdrowia dr R.
Barański wyslosowal do kobiet
w &łużbie zdrowia list otwarty,
w którym oime:
- Zwracam się do Was, Koleżanki, nie tylko dlatego, aby w
dniu kobiet uczynlć zadość zwy
czajowi, lecz I dlateqo, żebv
dać wyraz swemu qlęboklemn ·1
szczeremu przekonaniu, Iż spO·
śród wszystkich diieclzln, w jakich prac n jecie, służba zdrowia
jest tą, w której oczekute się
od \\fas wlęcej może nlż w ln·
nvch dziedzinach t niewątpliwie
oczekuje slę slusznJe,
Nie qdzie Indzie!. lecz właś·
nle w służbie zdrowia kobieta
potrafiła i polrnll wykazać I tło
skonale poli)czyć w1cdze i µra·
li\ z
cowitość z cechu lacyml
natury przymiotami: deUkaluoś
cia I uczuciem,
Musimy pos!awlć nasza siu!·
poilom1e,
bę zdrowla na takim
aby każdy człowiek w naszym
kraju odczuwa! prawdziwa, mą
dra oplekt: rollocion'ł nad Jego
zdrowiem.
w tym po·
Liczę na Waszą
moc.
Wzywam Was właśnie w dniu
Waszeqo Swięta. a w Lmlt: Wił·
szych oqroumych zasłuq - do
wspólpracy w ulepszeniu naszej
służby zdrowia.
nadziel nle
że tych
Wierzę.
zawltidziecle i wiara 1a niech
Wam będzi e wvrazem qłębolde
qo zaufania I szacunku, na któ·
rych przecież opiera sle wszyst
ko, co trwale, dobre i piękne.

rozwiązanie

za ostateczne

zdrowia
z okazji
Święta Kobiet

8 marca -

NOWY JORK (PAP). -

Wia-

domoś<!i nadchodzące z Jerozolimy i z Tel-Avivu świadczą o
tym, iż rząd Izraela wykorzystu
jąc nieja<·ność sformułowań de-

k.lairacji Goldy MeiT w ONZ (z
1 bm.) staira się przy pomocy
rozmaitych prowokacyjnych <>śwtiadczeń odciąć Egiptowi droTak np.
gę powrotu do Gruzy.
rzecznik izraelsk.iego Mimisterstwa Spraw Zagra111icznych o1Z'najmił, że ONZ „ma wszelkie

czyli debata o pracy

Dobrze się stało, że wczorajsze posiedzenie Prezydium
RN m. Łodzi było m. jn.pośwję
un,iite.d Press - że kryzys blicone ocenie pracy DBOR
skowschodni wkracza obecnie w
Miasto za rok ubieŁódź następną fazę, której istota spro
Dobrze przetle wszystgły.
wadza się do problemu: .~Czy
kim dlate~o, że nie kto inny
Nasser br,dzie się staral oclzyj.ak właśnie inwestor winien
skać strefę Gazy. czy td zadowo1i się pozo;tawi€1Iliem jej w
wyciągnąć odpow1.cdnie wnio
rękach ONZ? Jak wiadomo, z.da
ski na najbliższe lata z wyn.iem Egiptu, problem da s.ię soce niezadowalającego staw pytaniu: Czy
sformulowat
nu łódzkiego budownictwa
Izrael będzie w dalszym ciągu
mieszkaniowego.
przy swym żądaniu
obsta-wał
Nied!obrze jednak, że zaniedopuszczenia do powrotu stre
równo sprawozdanie z dz~a
fy Gazy do Eg.iptu?
łalnośC'i DBOR jak i dyskusje na<l zgłoszonymi przez
DBOR wnioskami usprawnienia pracy w budownictwie
nie przyniosły oczek :wanych rezultatów.
Obszerne s.prawozdanie z.
pracy DBOR wskazywało je
Sądu
dynie na powszechnie znane
trudncści na j.a kle napotyka
nie za,chował należytej ostro
inwestor (chod?.i tu przede
:i:ności. wskutek czego udewszystkim o nie przygo~owa
rzył stojącego na jezdni V\>'itolda Wandachowicza, który ną l<llkalizację n"l nowe budynki, nie załahvioną dopodstawy
złamania
doznał
kument.ację prawną na wyczaszki 1 zmarł 12 Iute&o w
\\'łaszc7.l"nie właśdcieli maszpitalu.
łyc'h nieruchomo~ci. brak doPnesłuchany w śletlztwie
kumel"l~cji na u zbr.ajan'e te
Sz'v~mdrowski
Włod zi mierz
renu itp.) nie poruszało nanie przyznał się do spotom;:ast kwestii najistotnie.iwodowania wypadku i wyja
!<Zej tj. samo.krytycznej oceśnił, że prowadzą<: samochód
ny v:lamej pracy. Krót'ko
około e;odziny 22 dnia 11 1111 mówiąc _ czytając sprawotego 1957 roku ul. Pabiami:- l
zdanie odnosiło się wrażenie.
ką w kierun,ku Chocianowic
w DBOR wsz.1 •stko iuż
że
kie.i nie zauważyl, a 1n i nie od
„gra" jak w zegarku. I gdyczul. żeby kogoś uderzył saby ni'.e te n;ętruice się na k~ż
mochodem i o wypadku do.
dym kroku przed il11\\'0Stosię dopiero po zawiedział
rem trudnofri - nie mielitrzymaniu przez funkcionabyśmv już w bu':lown;cl\Vie
riuszy MO (funkcjonariusze
c ·
t
1ł
· j
·
na)mil!C. szego < opo u, _z.vz
MO zatrzymali Szwendrowdo
tak
było
r.aiprawdę
iuż
b~
skiego w posesii nr 58 przy
br7.e?
Choda111owickiei. gdzie
ul.
Dyskusfa. która nawiasem mó·
zg,narkował samochód w sto
wiąc, równie:!. nie spełniła pol<ła·
dole).
danych w n'el nadziei - wyka·
1ala, że bardzo nkodllwe !est po
O godz. 2.20, 12 lutego, w
dobno samouspokajanle. Zwróc!ł
stacji Pogo1towia Raiunkona to szczeµó1nle uwaqę pn.P·
wego, pobrano od Szwendro
wodnkzący MKPG. który słusznlo ws!<a1al inwestorowi na szews·k;ego krew. Z danych Za
req braków w służble inwt>s!y·
Medycyny Sądowej
kładu
cyjnef. Mówra 1>1'7C'rl6 wszvstklm
wynika, że Szwendrowski P::>
rnia! na myśli ~topniowp przera·
siadał we krwl 0,82 proc. alDBOR w komór1<ę
drnnie slQ
czvsln administracyjną, nlo pokoholu.
sladaj;ica fadnych amblcli wlaSDP! twórC'l.ej Jnlclalvwv.
bi.,,glych do
ustaleń
Z
Po dWl.l i półcrodzinne· dE'spraw s.amochoclowych wyni
. .l
. "
.
ka, że winnym snowodowabacie nad wn10s.knm1 przednastępstwie
w
nia wypadku,
któl'ego Witold Wandachowicz poniósł śmierć, jest
Szwendrowskl, gdyż prowapo spożyciu
dził on pojazd
przeto bodźce
alkoholu, a
spostrzegania i reakcji zou niego stępione i po
stały
drugie-dojeżdżaJąc do przy.
stanku tramwajowego i widząc stojących na przystanku ludzi nie 7,achował nale-

.
AKT OSKARZENIA

przeciwko Szwendrowskiemu
wpłynął

wczoraj do

W dniu wcwraiszym Prokuratura m. Łodzi przekaza
Wojewód'ikiego
ła do Sądu
dla m. Łodzi akt oskarżenia
Włodzim ierzowi
prz,ec;wko
Szwendrowskiemu, trenerowi KS „Tramwajarz", posiadająrernu odznakę „Mistrza
Sportu".
zarzuca
oskarżenia
Akt
Szwendrowskiemu, że 11 lutego br. w Łodzi po uprz<'<inim spożyciu alkoholu, prvosobowy
wadząc samochód
ul. Pabi811'li>C'ką, przy przystanku tramwajowym Lódź
Chocianowice, mini.o iż widział ludzi stojących oboi'
nie
torów t1·amwajowych
zmniejszył szybkości ja.zdy
'

Wiecznie niezadowolony
I łym

rozwojem techniki danej

gałęzi !Przemysłu.
Przvtaczafąc wypowiedzi

komisji
brytyjskich Inżynierów-naukowców,
w. r<iku l954 dla zba·
powołanej
dania techmkl przemyslu USt\,
prof. HaJtman cytute określenie
ln:!.ynlerd1ypu
tego nowego
organizatora pro~ukcll„ Jest to ta0 101
·
komisja a- jedno·
- mówi
chowlec
naukowca,
nym umyślo
wlecL·
malkonlent,
wieczny
cześnlo
nl-0 nleza~owolony z Istniejącego
stanu techniki w swol·m zakladz!P.,
szukający stale nowych dróq po·
stępu technlczn~qo 1 nowych koncepcll oraanizacyjnych,
Jak wykazał•' badania kom!1jl,
większość suk.cesów amerykańskiP.j
technl<kl jest wynikiem szeroko spo
pularyzowanej w USA nowej spe.
cjalnoścl lnt.ynleryfnej, w przeciwleństwle do Anglii, qdzle &11ec1alność lnżynlera·organlzatora nie !est
Jeszcze wszędzie stosowana.
Są to dane sprzed trzech
lat, opublikowane ostatnio w
fachov,,-ych czasopismach radzieckich (stamtąd prof. Hajtman crerpał przytaczane przYkłady). W chwili obecne; specjalność inżyniera-orga.nizafo_
ra jes1t szeroiko stosowana w
przemyśle pańs tw zac'hodnich,
posiadających na wyższych uczelniaC'h technicznych specjal
ne wydziiały organizacji produkcji. U nas wciąż jeszcze
postawieni<! zwykłej sZOiPY sta

Woiewódzkiego

"'"''""li·
" Któż
to J'est

Ostateczne orzeczenie
zatonięcia

lug1•olrawlera „Cyranki''
hba Morska w Szczecinie wydala
le
·
za.•
w s1>ra w przyczyn
orzeczeme
„Cyranka
tonięcia lugrotrawlera
„O·
należąc;e do przedsl„blorstwa
„
dra" w SwlnouJśc!u. Ja,k lnformowallśmy, luqrotrawler ten zatonął
w ub. roku w czasie połowów ua
Morzu Północnym. Zglnęlo wówczas 12 rybaków.
Po dłuqlch badaniach hba M orska orzekła, lt przyczyną wypadku
byl11 utrata stateczności statku pny
wykonywaniu 1wrotu w warunkach
sztormowych (7 stopu! w ska l l Bean
forta). „Cyranka" mlala bowiem

I

110

nlewlaśc!w„ konstrukcję. różniącą

się znacznie od zaloteń proft>klo·
wvch - ucierpiała na tvm powal·
ni" stateczność statku. lzha Morski!
orzel<Ja również, lt lugrotrawler
„Cyranka" był w czasie sweqo rai·
su polowowe«o niedostatecznie ·.vY·
po1atony w sprzęt ratunkowy. Na
statku znaldowała 1!11 ledynle 1Tat-

Ar

z

inie,jalywą

Ośno Lubuskie fest niewielkim,
ok. 4 tys. mieszkańców
mlasleczk!em w pow. Sulęcin w
wof. zlelonoqórskim. Mimo znl·
szc1eń, jakich doznalo w czasie 11·
biegle! wojny, posiada ono jes1cte
nio wvkorzystano rezerwy mieszkaniowA i lokalowe.
w Ośnie Luhuskim Jest szereg
puslych lokall handlowych. w któ·
rych 110 remonclo można hY nruchomić sklepy, warsztaty 111>. Rzemio~ło ma tu pole do poplsu.
w miasteczku 10alduja sie hale
po byłe! fabryco mebli. w IPI chwi
Część z
li zaięt0 na magazyny.
nich można by oddać ewentualne·
mn rr.llektantowl w ut.ytkowanle.
.Jest także w Ośnlo nieczynna
iwlrown.ia, w które! motna by uru
ko·
chomić niewielkim nakładem
s1tów wytwórnie dachówki cemen
towel. pustaków lub innych mate·
rialów budowlanvch. Zapołrzebo
wanie na teqo rodzaju artyknły
jest duże.
V•/ mieście potrzebne lesł nruchom:enle większego warsztatu l<ołodzleiskieqo 1 wulkanizacyjnego.
PrzydałvhY sill lak7e warsztaty: ry
marski, bednarski I Inne.
Najbaritziel polrzehnym w mia·
~teczku fachowcom Mlelska Rada
Narodowa qwaranlnje przvdŁial go
!owych, wyremontowanych mieszkań.
Ośno Lubuskie bvło kledvś Clił·
1to otlwledzanvm rirzei licznvch
turystów ośrodkiem wypoczynko·
wym. Są mo:!.llwoścl nadania temu rniastecz.l<n nonownle chara.kle
rn mlriscowośC'I wczasowet. Na
•krain mla~leczka. n!etlaleko jez!ora znald11ie sie nbP1.pleczonv, ircz
nlo rnmle<zkalv budynek, narlaJado konale na pen~jonat.
cv
Miejska Rada Narodowa chę!n1e
odda qo w dzierżawę.

liczącym

,,„

Powadź w Szwaicarii

żytych

środków

ostroino5ci

i nie zmniejszył szybkości
prowadzonego samochodu.
Szwendrow~ki

o•karżony

jest o przestępstwo z art.
230 § 1 k. k. (Kto nieumyśl
nie powoduje śmierć c;.:łowie
ka podlega karze więzienia
do lat 5).
Szwendrows.ki pozootaje w
a.reszcie. O termiinie rozprawy poinformujemy,
(zt).

1

10

Ulewne deszcze spowodowa!y
liczne powodzie w Szwajcarii.
Ma!a rzeczk:i Tossaux, utworzyła nowe koryto, zagrażając
domom w '"'iosce Vouvry.
Fot - CAF

I
MH1•11 lud
tam! szkól oficerskich o kierun·
kach techniic1znych lub średnich ,5 bm. w 0>1ólnopolsKim Kom ite- s21kół ;;a,wodoiwych,
cie Pomocy Re<patrianl()m w War·
Od uzv'•kania ma.Lury nie ziwolni
suiw.ie zlo1Lono ~ysięC'Zrny dar pie- ni'koqo ani stopień, a111i stanowisko
Łącz.nie na koncie Ko111i- służbowe.
niężny.
Rówui.ież a1wa'l1se ofice-1
tetu zebrała się już kwo,ta ponad rów będQ uza1leżnione od wyników
850 tys. złotych. Be& przerwy na- osiąqa.nych w nauce - w tym sapływają rów<rLit!'1: liOZlll.e da.-y w na mym stopniu co od wyników wy·
lurze. Oqólna ich ilość przekro- szkolenia hojoweqo i polityć:Lnl!1}'.l,
Podobni(! lak w styczniu, za·
czvl.a już 31 tys, sztuk różnorodnej
kłady przemyslu lekk!eqo osiąZarządzenie mini.silra spraw weodz!€fŻy, obuwia Hp.
qnęły również w lutym pomyśl·
I wnętrnny>ch ws.karnie również na
•
w uszlym roku w ciąqu I kwar formy ,i;>omocy.. jakiei <lowó?cY po no wvnlkl produkcyjne. W ca·
talu i;.kupiono łąC7..nie ok. 136 mln. szczeqomych 1edn. ostek udZ1elą u· lym resorcie plan został wyko·
jaf, a 'W tY'm roku - wedluq nie· ~l!CYm się oficerom. M. in. ogra- nany w 10'2 rproc.
wa na 12 osób, trudna do odcze·
Przemys1 hawelnlany dał ok.
tvlko mcwne do m1.n1mnm bPdą w sto·es.zt•h ·'anych ""'-łnyclt 1
h
łódź p
.~
I
·
'
~ "'
„.
o nadto se ow
. przechowywa.
1> en 1a I .,..n;a
450 1vs. m blet. tkanin ponad
sunku do nich przen~•sienia służ.
przyniósł około
ubieqly
miesiąc
kl na tratwie, qdzle
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DBOR

stawionymi :przez DBOR, m.
in. w sprawie zabezpieczenia
inwestorowi możliwości opracowania ostatecznej wersji planu na 1957 ok o raz
opr owania
przyśpieszenia
planu koordynacyjnego dla
Południe
dzielnicv Łódź - w zasadzie nic nie uchwa
łono. Tak więc wczorajsze
prezydium nie spełniło swe.
go zadania. Wnioski, kt.óre
DBOR jeszcze ponownie opracuje, zostaną zatv.rierdzone (o ile, oczywiście, będą
slu~zne) na na,ibli7.szym Pre
zy<llum RN m. Łodzi.
Kr-ski.

sporu z Izraelem

prawo powsh'zymat'! Egipcjan od
wkroczenia do Gazy". Waszyngt-0ński korespondent Agencji United Press podał we wLorek rano, powołując się n.a źródła d-0brzc poinformowane, że premier
Ben Gurion zamierza wydać roz
kaz ewal;u.acji, z tym jednakże,
iż w wypadku, gdyby Gaza miacło Egiptu, wojs1'a
ła powrócić
Izraelskie otrzymają rozkaz ponownego zajęcia tej strefy. W
Was.zy:ngtonie uważają w związ
ku z tym - jaik podaje Agencja

Rozmowv o ekonomice

Jeden z dyrektorów 1ódz- kresie planowania i tec-hn!.ld
ki·C'h fabryk prremysłu wełnia ze srezególnym uwzględnuenego opow:Lad2.ł mi swojego niem nowoczesnych metod {pro
czasu jak to o mało co nie wy dulreji. Jego zadaniem i obojest wytyczać, .drogi
ledal ze st.anowi~ka za to, 7e wiązkiem
.
w
na własną rękę, bez zezwole- noweJ, postępowej myslt
nia centralnego zan,ądu, po- zależności od konkretnych mo
stawll na fabrycznym dziedziń żliwości danego zakładu pracy,
cu„. szopę. Zwyczajną, drew- projektować kierunek rozwonianą szopę, kt.óra mia.la .słu-1 ju zakładu '[ jego produltcJi,
ż~·.: .'<!ko maJaZy'1 na towary działać elastycznie na terenie
swojej fabryki w Jmię najważ
gotowe.
. .
Co miałem robić.„-tłu- meJszego celu je; istnienia Stary rentowności zakładu, a jednosię biedak maczył
magazyn pękał od towarów, cześnie. u'.1owocześ'.1'.enia p~aczęść zaś produ.kcii niszczał.1 cy. I~zy:111~r-orgamzator miał
wiele. z dotychczasoi b>.·1a rozkra<.iami z powc l;.1 by więc
lh
uprawn1e:'i c~~tralnego
braku poin:e.szczema. Chcia- wyc
łem z;:obić :!0brze a zn to ud~ zarządu, przynaJmmei w zarzono mnie, że aż ha! :no jak kresie codziennego, odręcznepowid:hiano, wprawc:iz:e g?, że tak powie".1, planowami
u ratowałem o<i zniszczen.n :•·- ma i organnzowama produ'ksiące metrów tkaniny, a'te cji na cod>:ień. uwalniając tym
\vskutek tego popf'lniłem nie- samym mini~itecr"Stwo C!lij cen'"'Ybacz.al,ne prnestępstwo-na tralny z~rząd od codziennyc'h
własną rękę zrobiłem coś. cze problemow fabrycznych. któgo nie przewi1dywał plan inwe rye'h rozwiąrz,anie wvmaga szvb
kiei decyzji i dokładnej znastycji centralnego zarnądu.
Piszę 0 tym dlat~o, te po dziś jomości specyfiki i potrzeb da
dzień, sprawa właściwej organlza. nego zakładu. Byłbv prawą rę
cjl produkcll nie jest feszcze zam- ką dyrektora w sprawach orknlęla. Istnieje wiele na ten temJI itanizowania produkcji a 1e·
'
.
bf.polez i koocepcJl (o tedne<j z
nich, wysunięte! 11>rzez prof. 1lo· dnocześme czuwałby nad stabrowskleqo, pisaliśmy kilka dni
temu). Między Innymi warto wspom
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Przelewanie zpustego wpróżne
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donledawnej lzolacll test rzeczą
konieczna. Nasi ln:!.vnlerowlc I tech
nicy wciąż Jeszcze mafą 7.byt mało
okazll do zapoznania sill z techn!·
ką t postępem tecbnlc1nvm wysoko
rozwinlelych krajów ka.pllallstycznych. Wcląt jeszcze operujemy PO·
gląda.mi, które za qranlcą dawno
slraclly na aktualności.
Nie doslrze11amy, te w świecie
kapllallslycwej techniki nasti)piła
powatna 2mlaua tak1.e ! w· ocenie
niektórych schematów. To, co było
świętym doqmatem klika lat tenrn,
ustępuje miejsca nowym, poslępo·
wym teoriom naukowvm, fak choclażbv nowe spojrzenl1> na probiemy Taylorowskle, bardzie! zbllt.o.
t
ne d 0 tipo Irzen 1<l ra d z!ecklego I p.
st
j
l
k
t
a
teg
Wn'o.sek
1
O r Y UU e
k dl
·ć
'etl
a
J ·en: . uczyrn . wszyst 0
zbliżenia na<Szej nauki i techni'.ki do postępowej myśli teświata, udostępmć
chni<:z:nej
na.~zy m inżynierom i naukawcom ]XYZ.nanie osiągnięć przemysłowych przodują<:ych kra0
~ .,,0 tyc1nvch, dac· 1'm
~ k~o1·t~11·
J.Ó\"
moŻO!OŚĆ zweryfikowan«a za~tarz:ił~c'h naszych teorii tech-
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Problemy polskiet techniki

Ciekawostki ze świata

By nowe mieszkanie przestało być chimerą
Wnioski Kongresu Techniki w s.prawie budownictwa
mieszkaniowego były odbiciem potrzeb i aktualnej sytuacji. Domagały się one od
rzadu i partii podjęcia nadzwyczajnych decyzji dla radykalnego poprawienia sytuacji mies7-kaniowej w kraju
i uczynienia z budownictwa
jednego z czołowych działów
gospodarki narodowej. Dyskusje i wnio.ski wskazywały
na jedno:

Podczas nakręcania w Anglii

filmu pt. ,.Sw. Joanna" -

mło

da. aktorka Jean Seberg znała 7.ła się w prawclziwym niebezpieczeństwil' gdy niespod7iew anie stos zajął się płomieniem.
Skończyło

się

tylko na poparzeniach„.
Fot. -

CAF

Wywiadv „Dziennika"

Sprawy artystów - plastyków
w Polsce i w lodzi
Pięć

dni trwał obradujący
w Warszawie VII z kolei wal
ny zjazd delegatów polskich
artystów plasty·ków: dowodzi
to, że nagromadziiło się wiele S!pI'aw natury artystycznej
i materialnej, które należało
rozpatrzyć,

Na c'harakterze i nastrojach zjaz.du zaważył moc:no
październilwwy przełom. Od
szeregu lat nurtujące plasty
ków
zagadnienie
sprawy
swobody twórczej ora!Z konieczności
zaradzenia stale
poganzaJl\ceJ się sytuacji by
towej artystów - p1Mtyk6w,
znalazły też krytyczną ocenę

zarówno w sprawozda111iu
wlad!Z zwj~kowych jak i pod

czas

dysku~ji.

Pn:ewodniczącym nowowy
branego Zarządu Głównego
'Wy<brany został ;profesor Jan
Cybil. Do ścisłego prezydium
W821e<łł

z

okręgu ł6dzkieg~

art)'!ta-malarz Feliks Turski, który podzielił się z nami swymi wrażeil!iami ze zja
zdru,
- Zj.aZJd :rOZipOC'Zął się w
atmosferze wzajemnej nieufności i rezerwy w stosunku
do Milllisterstwa Kultury i
Smuki. Jednakże w toku obrad zwyciężYla dążność do
odbudowy zaufania i autory
tetu Zw.iązku Plastyków.
początkowo
przejawiały
się skrajne tendencje, zmierzające do ro2lbicia zwią2lk:u

na samodzielne okręgi. Ustą
Pily one jednak mocnemu
Przekonaniu, że jed.nolitość
organizacji związkowej (opar
tej na nowYm .statucie, dającym okręgom swobodę administracyjną
i
gospodarczą)

ora12:pełnoprawny udział
P~tawicieli władz okrę
gu we wszystkich władzach

Zanądu Głównego,

jest wyra
zern dobrze pojętej demokra
tYUicji naszego życia.
- Które z wYSuniętych na
zjeździe
tez uważacie
najistotniejsze?
- Stwierdzenie, fe sprawy, związane z twórcz~ścią
artystycz.rui, należy pozostawić kompetencji wł:adz związ
kowych. Należy przyspieszyć
ukazanie się ustawy 0 zawodzte artysty - plastyka albo
Ustawy 0 ochron.re fundus'ZQw, przeznaczonych przez
J>aństwo na plastykę, a to ce
Iem zapobieżenia pa.nujące
mu dotychczas marnotrawstwu i sz,kodnidwu kultural
nemu. Piekąca jest też konie

Zarziid Łódzki ZBoWiD
komunikuje
daZcu-ząd Lód.zki ZBoWiJD za.wJ.a

tnia członków związku, iż mo
~~-U~legać się o odzmaczeruia i
i hvn1e wojskowe w związku z
4~. dzialalnością w latach 1939-

~ sprawach tych należy zgła
S?.ac się codziennie, z wyjątkiem
SObót! w sek.retaJri.a.ci.e związku,
Ul. .Piotrkowska 106. front, II p.ię
tro, w god:z.in,acl1 17-19.

~tateczny rermin składania
~:·osk.ów na stopnie wojs>kowe
IniJa 1~ maja br„ zaś wniosków

na

od2inaciz....,;~

190'1 •

~·-

~i

"

·az· ·1.~
pa.z ierru,...

cz.ność

ustawowego zagwarantowania pełnej ochrony
prawa autorskiego artystypl.as,t yka.
- Jak, zdaniem waszym,
należałoby u nas, w Łodzi,
realizować
wnioski, które
wysuwano na zjeździe?
- Sprawa ta wymaga szer
szego_ omówienia. Ograniczę
się tu tylko do kilku punktów.
Należałoby:
powołać radę

artystyczprzy Prezydium Rady Narodowej,
jako jedyny argain decydujący w sprawacih artystyc!Znych,

1

ną, działającą

przem.aczyć

od>powjednie
fundusze na rozwój plastyki,
-, ustalić sposób kontroli i
~ oopowJedziialnOści Za go..
spoda.r'kę
funduszami, przeznaczonymi na plast}'kę, w
budtetach inwestycji pań
stwowyc'h i społecznych Lodizi i województwa,
roztoczyć opiekę nad artystami-plastykami w za
kresie mies~aniowym i prz.v
działu pracow.ni,
dopomóc naszemu związ
kowi w zorganirz.owaniu
oracown i ekwerymen tal no.
produkcyjnych w za,kresie
grafiki artystycznej, meblar
stwa, tkactwa, oeramtki itp,
Przy tej okazji warto zaznaczyć, że Związek Plastyków w Łodzi posiada pełne
ma.szynowe wyposażenie pra
CQ\vni graficznej, wartości
kilkuset tysięcy złotych!, jednakże uruc:homi.enie jei uniemożliwi.a brak odpowiedniego lokalu.
Rozmowę przeprowadzi?
M. J.

2
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nie ma w ocza.ch przeclęt.
nego obywatela, i z punktu
widzenia atrakcyjności nasze
go budownictwa socjalistycznego w Polsce, ważniejszej
obecnie sprawy, jak sprawa
stworzenia setkom tysięcy
łudzi pracy w naszym kraju
lepszych, a więc godnych
człowieka, warunków życia,
wśród
których
decl'dującym czynnikiem jest mieszkanie, Dlatego też nie dziwiliśmy się burzom okla&ków,
które witały poozczególne tezy i postulaty - były one
przecież uznaniem dla radykalizmu, z jakim sejm polskie.i techniki stawiał probie
my budown.ictwa mieszkanio
wego.

* * *

Piękna jest idea dościi.gnię

cia przeciętnego po•ziomu kra
jów cywilizowanych Zadhodu. Idea ta w dziedzinie nazywanej „ilość i?Jb na głowę
mieszkańca" mówi o 12,5 mi
liO'Ilach izb, które powinniśmy wybudować w najbliż
szym czasie, by warunki mie
sikaniowe zbl.i żyć do prz.ecię
tnych warunków Francuza,
Niemca czy Holendra. Idea
ta, jak wiemy jednak na pod
stawie trzeźwe.i oceny naszej
rzeezywistości i realnych mo
żllwoścl,
staje się chimerą,
jeśli
problemem staje się
pełne wykonanie zadań planu 5-letniego w tej dziedzinie, zadań„. dziesięć razy
mniej1;zych, bo orpiewają
cyc'h, jak wiadomo na 1,2 mi
llona wb.
lu.dz.ie nie tak łatwo
rezygnują z pięknych idei. Są
głosy w naszym
społeczeń
stwie, aby rezultaty rozwijającej się ws.póbpracy z zagranicą maksymaLnie wyko..
rzystać
właśnie na poclru.iesienie poziomu budownictwa
mieszikaniowego, Bo opinia
społeczna w Polsce nie chce
Ale

zadowalać się już półśrodka

mi, domaga się zdecydowa·
nego skoku - od ubóstwa
organ.izacyjnego,
słabości
twórczych i „programów minimum" - do jak najszersze
go wykorzystania własny~
i przyciągniętych do wsipół
pracy środków, <lo zasadniczego p17..ełomu w dziedzinie
produkcji przemysłu ma.teria
!ów budowlanvc:h, w dziedzi
niP. produkcji izb.
W ostatnim „Przeglądzie

Technicznvm" nakreślono sze ·
reg podstawowych tez rozwo
ju naszego budownictwa. A
więc
reforma systemu płac
w budownictwie, urealnienie cen na materiały, przyciągnięcie do produkcji materiałów budowlanych w
szerszym niż dotąd zakresie
- spółdzielni. spółek i prywatnych
przedsiębiorczych
jednostek, a więc uruchomie
nie w kraju produkcji materiałów
izolujących, ścian i
stropów, płytek podłogowych
i pokryć dachowych, wprowadzenie do budownictwa pia
stiku, poprawienie produkc.il
„supremy", rozwinięcie produkcjj instalacji wodociągo
wych, kanalizacyjnych, gazo
wych, elektrycznych i ku.
chcnnych. A więc szersze po
parcie d.!a prywatnego budownictwa domków jednorodzinnych. (W Ameryce przystępujący do budowy własne
go domu jednorodzinnego
w.plac.a jednora2i0Wo tylko 7,!5
proc. jeg0 wartości, resz~ę
kosztów oiplacają ban.ki przy
gwara·ncji rządowej, hipoteka zaś może być sipłacana
przez 30 lat,.
A oto illlne prolblemy, bez
których rozwiązania nie ruszymy w naszej sytuacji z
miejsca:
ustalenie organizacji i systemu zarządzania w przedsiębiorstwach
budowl<1nyc'h
na zasadach gospodarności,
a w biurach projektowych za~
- na zasadach handlowych
i 7..organizo:wanie sieci przed
siębiorstw dla robót remontowych. Jak twierdzi mgr
inż. Skoczek praktyka Za
chodu ·wy.kazała szereg plusów istnienia sieci drobnych
przedsiębiorstw
budowlanych (istniejących oczywiście nieziależnie

od przedsię

biorstw wielkich) i zatrudn.ia
jących
od kilku do dziesię
ciu ludzi. W organizacji. takiej sieoi drobnych przedsię
biorstw budowlanycih, bez
których lstn!enfa nlesp<>sób
sobie wyobr&zlć zahamowania dekapitalizacji fozb w Pol
sce wykorzystać należY
szeroko inicjatywę spółd7jel
C'zą i prywat.nyoh
prredsię
biorstw br.anżowych oraz 'l:ak~ad6w rzemi·eślniczyah. Kon 1ec:zna jest też rew.izj.a naszego budownictwa uprzemy
slowione~o. które ro.aniem
fachowców-n.a Zacłioclzie po
traktowano jedyn~e jako budownictwo d.oświad·=lne, a
u nas iako„. dowód oipN\calności fin.ansowej i bez ,pr7.ejśc-ia przez etaip doświadczi>ń
wprowadzono jako zasadę
już w planie 5-letnim.

• * •
cz.asie Kong.res.u

Poznańskie przedwiośnie
(Od naszego
kocha tradycje, a
t-radycyjny kolor
stolicy Wielkopolski. Bialozielone byly zawsze przt?d
ostatnim
przemalowani'i!m
tramwaje poznańskie. I do
tych barw w tej chwili znów
się powraca.
Kitka wo.1:ów
chodzi już w starej szacie
pa;chnącej

świeżą farbą.

Po-

J

waniach tabletek. Ja nie wiem - osobiście nie sprawdzałam efektu tych
cudownych leków.
Wedlug obliczeń lekarzy. około 70
proc. dorosłych mie57lkańców Wysp
Ęrytyjskich w mniejszym lub w.iększym stOlpniu cierpi na bez.senność.
Na to z.aleca.ne są pastylki „Persom-

Ang11·cy
ffO sk•I pasfyJk ami•
leczą

(Korespondencja.

własna)

nia", po których usiy;piia. się spokojnie,
niczym niewinne dziecię. Znowu za~nacz.am, że nie wi·em czy tak
je.s-t
narprawdę ja osobiście sypiam jak
kam1eń.

.Są też lud:zie, którzy żyją ja:k gdyby w ui;.t.aw!cznym półlet.argu - nigdy nie mogą się na dOlbre obudzić,
z~ewają cały dzień i nie mogą się nad
niczym skupić. iDla takich lud2li nadlep~ jest „Benz.edryna", po której
można odbywać kilometrowe spacery
i czuwa<: oa·łą noc.
Pomijam już leka.vstwa n.a dolegliwcści żołądka. Jest ich tyle, że nie-

remontem i
niem terenu

Targi Poz
a przygotowanie do
nich nabiera już z tygodnia
na tydzień większego tempa.
Ruch obserwuje się na terenie u:ystawowym szczególnie
w . miejscu., gdzie wznosi $iP,
budowa nowej hati.
W tej chwili rozpoC'Ząl się
już montaż
glównej częsc',
środkowej. Ponad ziemię wy
są

„Mówią

zu,iązane

fakty"

Nagrody
za ćwierć miliona
złotych
Jut za kilka ctn..I w kioskach
„R1U:hu" moż.na będzie n.a.bywać
upowailn.ia.jące

kupony

do

dz.ie

10

pytań

trudnych -

-

Zjednoczone

wzlę

cia udziału w wielkJ.m lronkurs:ie TPP-R pn. „Mówią fa.kty".
Kupon konkursowy zaWlierać bę
pod0b:ruJ nie-

różnych d1liedll>i1Tl
· (litera~ura, sztuka, eko-

z

wiedzy
nornda, polityka itd).

Przypo.'Illna.my, te dla najlepszych w konkursie przewidziane
są takie m. in. nagrody:
dwutygodniowy pobyt w Związku
Radzieckim,
moiocykl
marki
„Jt", zegarki, maszyny rolnic.ze
(dla uczestruków wiejs.kkh) i sa
mochód „Warszawa".

Ko.nkurs, który t.rwać b<:dzie
polowy mad'ca do 15 kwie1mfa/
~kończy wielki festyn przyjaź:
ni
połączony z losowaini.em 1
wręczeni1em na.gród.
Dokładne informacje podamy
w następnych numerach „DZiien
noika", (st)
C>d

uporządkowa

wystawowego,

Z dniem I marca uplynął
w zasadzie termin zglaszanla
v.dzialu. w Targach Poznań·
skich. Do tej pory zamówienia wplynęły od 26 państw.
Wiadomo już, że oficjalnie
wystąpi na Targach
1n. in.
Francja, Austria, Wielka Bry
tania, Indie, Maroko, Japo·
nia, Kanada i USA. W sobotę dyrekcja MTP otrzymala
niespodziewaną wiadomość z
Rzvmu. Wiochy po raz pierw
szu wezmą udział oficjalny
w Taraacli Poznań.ski.eh. Zarezerwowano dla nich 700 m
kw. wwierzchni. Anglia otrzymała 1.780, NRD 1.000,
Holandia 800, Austria 1.460. Dużą powierzchnię zaj
mować będą
Czesi - przeszło 2.800 m kw. w pOJWi!onach i na terenach. otwa.r•.
tych..
Bel17ia zaimie Z.OOO m kw.
w nowobudującej się hali.
Część fiirm
belgijskich wystąpi kolektywnie. Kilku kup
ców wystawi swoje towarJ '
indywidualnie. ZwUizek Radziecki ma. zarezerwowane
miejsce w hali nr 9. Stany

Międzynarodowe

będą

budowa~

własny

pawilon o powierzchni 3.000 m kw. Szwecja otrzymala halę nr 5 i już wia
domo, że ma komplet. Również NRF rozdusoonowala pra.
wdopoaobnie caly przydział,
gdyż zawiadomila, że reflel<.tuje na nie wykorzystane tereny. Zgłosiło również swój
udział wielu indywidualnych
kupców z państw, które oficjalnie nie biorą udziału w
Targach,
jak Duńczycy i
Szwajcarzl/.
W związku z przygotowaniami do Targów, Poznań od
wiedzilo już wiele delegacji
zagranicznych, m. in. z Czzchoslowacji, NRF, NRD. Dwn.
razy byli już Amerykanie, ostatnio ze swoim architektem
Re.ino Arnio. Nalot organiza..
torów z zagranicy przewidzia
ny jest jednak dopiero na ko
niec kwietnia i początek maja. Na ten okres bowiem przy
padną już gorączkowe przygotowania do otwarcia Targów.
Dyrektor d.zialu zagranicznego Międzynarodowych T•ir
gów Poznańskich Ja.śkawiak,
przystojny, starszy pan, o buj
nej, siwej czuprynie - ·na
podstawie
dotychczasowych
zamówień zagranicznych stawia prognozę, że tegoroczne
Targi będą m i aly ogromne
znaczenie gospodarcze. Wpra
wdzie w ub. rolcu w Targacl~
wzięło udzial 35 pai'istw, a do
tychczas zgłoszonych jest dopiero 26, ale o wiele większy
będzie w tym roku ciężar ga
tunkowy wystawianych arty
kulów. Pokazane zostaną m.
in. atrakcyjne auta, prawie
wszystkich
slawnych firm
zagranicznych,
jak
Fiat,
Chausson,
Ford, DaimlerBenz, Simca. Będzie co oglą
dać. Ale nie należy zapomi·
nać, że w tym roku, tak zre.~z
tą jak i w ubieglym, godziny
od 9 do 13 przeznaczone bę·
dą dla kupców. Dla turystów
pozostani_e reszta czasu.

I

------------------------------------------·------....__
_________
_
byłoby
wyliczyć.
LONDYN, w ma.ren.
ednym z naóibairdziej niepokojących powojennych zj:awi\Sk w
Anglii jest wzrasit.a.jąc.a i.Jość ludzi. którzy swe osobiste kłopoty i
t!'O€ki leczą wszelkiego rodzaju chemicznymi preparatami. Przyikład dałia Ameryka, gdzie w ka~dym „drug sfore" można nabyć po nisk:ej cen:e
lekarstwa na wszelkie sercowe czy
materia·lne bolącziki. Z.a kilka centów
można się tam wyleczyć z depresji,
komplek..su
niższości,
nieśmiałości,
niepokoju, zawodu miłosnego i nie
w·Iadomo czego jeszcze!
w Anglii 51Przed:aż specyfików leczących tego rodzaju dolegliwości, os1ągnę1.a osbtnio rekordowe cytry.
Jeżeli czujesz s'.ę przygnębiony, zmP,czony, J'eżeli ni>e mas12: chęci do pracy
ani na spotkanie z d.zioewczyną zażyj
„Pro - Plus" i już wkrótce staniesz
się rześki, żwawy,
pełen z.a.palu do
pracy, tryskający humorem i dowcipem.
Jerżieli na odwrót,
czuie5Z' w sobie
nadmiar sił witalnych, jeżeli jesteś
zbyt energiczny, jeżeli kłócisz się
z żoną i nieuprzejmie traktujesz przyjac :ół połknij -kilka tabletek ,.Re Laxa" - i od r.a,z u og.a.rnie cię błogi
,;pokój, umysł twój stanie się trzeźwy
i jamy, zdolny do ro.zit>rząsa111ia. najpoważniejszych problemów. Taik przyruajmn>iej twierd:zą napi·sy na o,paiko-

Przedsiębiorstwa budowla•
przystąpily już
również
do innych prac związanych z

Podkoziolek to trcroycyjne
poznańskie
os-tatki.
Wczoraj odbył.o się mnóstwo
podkoziolków. Poznań wesoło żegnal tegoroczny, dlu.gi,
radosny karnawal.
też

wyslannlka)

ne

znaniacy sq z tego bar.dzo za
dowaleni.

znańskie
trcroycją,

targowe

strzeLajq szare, betonowe słu
Pll i inne elementy. Budownkzcnvi e zapewniają, że pra.
ca odbywa się zgodnie z har,
monogramem. Ano zobaczy •.
my.

Poznań
zieleń
to

I

W
Techniki spotkać można było tak'
· · .
.
ie op.m1e. na zes.złoroczneJ
na.radzie . budowmctwa w
Warszawie zapadło wiele słu

przyznać, że po zatnteresowaniru, z jakim przedstawiciele rządu i partii śledzili
przebieg obrad Kongresu Te
chniki w Warszawie spodzie
wać się należy, że tym razem
za słowami i dezydera.ta.mi
szybciej pójdą czyny i posunięcia rządowe.
F. B.

smych uchwal i wniosków,
niestety - niewiele zrobiono
dotąd dla ich realizacji. Teraz - wiele słusznych postulatów wysunięto na Kon
gresie Techniki. Czy 1 one
mają P!eśnieć w teczkach i
·biurkach? Maże to jest moje
osob:ste wrażenie, ale trzeba

sposób
je ws.zyisitkie
I nie po1;rzeba wcale pytać się o n.ie
w aptece. W każdym autobusie w
każdym wa.gonie metra wiszą ol>b~zyrnie afisze reklamujące środki na
uśmierzenie bólów żołądka.
Ludzie w Anglii - i nie tylko w
Anglii - żyją · w ciągłym napięciu ł
nel'WQIWYm. wynikaijącym z wielora- ł
kich pvz&yć. A w dodatku bardzo
ciężko pracują zawodowo. społeczn'e,
przy gospodarstwie domowym. Ws:z.ystko to powoduje różnego rodzaju
nerwice, stany lękowe, depresje. Ludz:ie starają się leczyć te cierpienia
przypadkowo „odkrytymi" środkami
chem'.cznymi i wydaje im się, że po
~aż:rc:u. tej lub innej ta1b letki majduJą chwilową ulgę, zaipomi.nają na j.akiś czas 0 swych kłopotach, smutkach
i troskach.
Być może jednak ja osobiście
ś~vięc!e w to wierzę - przyjdzie
kiedyś cz.as,
gdy usunięte zos·taną
ws·z~lk;e źródła niepokoju i WS!Zyscy
ludz:•e będą spokojnie spali, jedli z
apetytem i odnosili się życzliwie do
i.nnych. Wówczas nie trzeba będzie
zadnych tablełek, aby wskrzesił zapał do P.rncy, czy zachęcić do spotkaDba z dz:ewczyną.
Zanim jed!nak ten cz.a.IS nadejdzie _
aptekarze i drogiści angielscy zbiera-

i

ją złote żniwo.

DIANA PURCELL

~'°""'°~._,"'"~-"~~~-~~~~'°-"~_,~_,~~_,~,~~~~~~'"___
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Już

lepiej, ale jeszcze potrzebna poprawa

Odsłaniamy tajemnicę czerwonych świateł
Przed kilku dn iami donos:liśmy, że M:nisterstwo Kolei wydało ostrą walkę spóź
nieniom pociągów pasażer
skich. Pi t:a liśmy również jakie restrykcje będą stowwane prrez dyrekc.; ę PKP w
wobec opieszałych
Łodzi,

Seena z „Pana Tadeusza"? Prawie. bo bohaterka też nosi
imh: Zofia, nie akc,ia rozi,'l'ywa si<: współcześnie w kurzej
fermi!' w Wilkowicach.
Foto - L. Olejniczak
jaj a wiadomo, 1:e stycze11 i
luty są pod tym 'h-.zględem
najgorsze. Ale już za tydzień
jaj będzie znacznie więcej.
Na pewno okolo 500 dziennie.
Trzeba tylko dać kurom wie
cej ziama.
Helena Rudzińska, <lo!':konały fachowiec, prowadzi fer
zarzutu. Fakt, że
mę bez
przez cały ub iegły ro.k, aż d'>
chwili obecnej nie padła ani
jedna kura. mówi za siebie.

W kurzej
fermie

Toteż Helenę Rudziń.ską, ja.k
nam zdradził tajemnicę nac1.elni k Za r7.ądu Za opat rze-

Białe

susexy z C?.:erwonymi grzebieniami to mew:Plkie kury - ale za to ba!'d1,o
nośne. Jedna taka kurka potrafi znieść co drugi dzień
Susexy,
piękne duże jajko.
karmazyny i m iejscowa krzy
oto rasy jakie ~o
żówka duje się w fermie kurzej, je
dynej tego rOdzaju w PoJ.sce
prowadzonej w ramach OZR.
Fe11na należy do Oddziału
Łódzkiego Zaopatrzenia Kolejarzy. M ieś ci się ona w ma
jątku Wilkowice.
Z kierowniczką fermy, Hi!
zwiedzamy
leną Rudziń.~ką
widne
czyste,
fermę
kurniki, wybiegi i podręcz
ny maga1.y111, gdzie skreynki
z jajami naszykowane są już
do odwiezienia do Łodzi.
Ferma liczy w tej chwili bliSko 2500 kur. W tym roku są
plany zwiększenia stanu hodo
wli do 3.500 sztuk. W ubiedała
f erma
roku
głym
100.000 jaj. W roku 1957 plan
r·rzewiduje 130.000, ale zap >wiada się, że będzie- poważnie przekrOC?.:ony. Myśli
się też o Lbudowaniu na miej
scu wylęp;arni i urządzeniu
ogrzewania istniejacych kur
ników.
Im lepiej postaw:>ma ferma, im więcej kur, tym naturalnie więcej jaj dla stobufetów kolejari
łówek
skich w Łodzi i województwie.
- Obecn'e-mówi kierownical{a - mamy dziennie 300

z

notatnika

reportPra

OSTROŻNIE NA JEZDNI!
Janacy Sclblor, przechodząc przez
lezilnlę na ul. Zachodnie!, został
potrąconv prze?: samochód o~obo
wy nr rei. T 25H9. Sclblor doznał
ogólnych obrate6 clala.

JUŻ 311 KRADZIEZY NA
Dwukrotnie pluliśmy

KONCIE
o Muli

Zych, która pracując w Urzędzie
Pocztowym lódt 2 sV11!ematycznie
wykradała z paczek rótne warto·
klown 1>n:edmloty.
Zlodzlejka pocztowa pny1i1rnla
się do dalszych 21 kradzlety, m. In.
maszynki frviłf'rsklel. skórki z Wfl·
ta. sza.llka welnlaneqo. swetra mesklNJn - pulowera, chustki nvlonowel na qłowr,. wlc-czneno pióra
oru materh1łów welnlanyc:h.
Przedmlotv 1„ motna odebrać w
Dzlelnlcow„I Kom„ndz!t'I MO Pote1le ful, Zlelon~ 201. nokól 21, w
qodzlnach od 8 do 12.
DW A

POŻARY

W Plotrkow'e w JJOspodarstwle

Franciszka Płatka w wyniku pot~ru
spłonęła obora, część domu orni
l1odoł11, Straty wyno~zą IO.OOO zł.
•

:f.

•

potar 111no!owano w pow
łódzkim, qdzle w zaqrodzle Kulesw
1pallla 1!41 11todola, dwie szopv,
20 metróW' slomy, 30 metrów ko·
nlczvnv t rótn" narzęd7.la rolntc 1
Tutal straty oblicza slq na oko!o
(st)
40 · tvii. z!.
Dmllł

.e.I

nia Kolejarzy, E . Gajews!ti
czeka nag roda p:en1eżna.
(Kas.).

DZIENNIK

ŁODZKI

Liczne kontrole w terenie,
wyjazdy impektorów
na linie oraz zaostrzenie rygorów, zwbiły swoje. W ostatnich dniach prGcent restałe

gula.rnośei pociągów pasażer
okręgu osiągnął wskaźnik 98, 7 a. na-

skich w naszym

wet 99 proc., czyli niemal
maksimum dokładności!
Koleżanka z redakcj i, która j~żd.ziła przed kilku dniami do Poznania, a podróże
do tego mi,asta odbywała
z satyrównież przedtem,
sf.akcją stwierdziła. że podawniej się
które
ciągi,
priyszły
spóżniały, oneg-da.I
punktualnie co do minuty.
Nawet słynny pociąg Lublin • 57.czecin, który miał
duże OtPóźrn:en:a przybył do
Poznania minutę przed czasem.

Dziennih kulturalny
OO O TYM POWIE
SEJMIK KULTURY?
Sporo Ju:I: mówiło I pl!ało
się na. temat konieczności zorganlzowa.nla w naszym włó
kienniczym mieście muzeum
tkactwa.
Muzeum to otrzymało jut
rmach (dawna fabryka Geyera, ul. Piotrkowska 282). Niestety, od kilku lat sprawa nie
naprzild, a. to z
posunęła się
dwóch względów. Po pierwsze, :l:e wcll\Ż jeszcze w łm
dynku tyn. mieszczą się mara
zyny Centrnli Handlu Teksty!
a po
nel'O I Sportowego drugie, mimo niemałych stakredytów
rań nie otrzyma.no
na adaptację gmiichu. Minizwa
Sztuki
i
sterstwo 1:u1tury
la to na łódzką Rtul<: Narodota zaś w dalsz.vln Cil\gU
wą nie w~· powiedzia.la si<: oficjalnie w tej sprawie.
Warto. żt>by zajął się tym
sejmik kultury, który w nie·
długim czasie obradować b<:dzie w naszym mieście. M.
POŻYTECZNA

PUBLIKACJA

Muzeum Sztuki w LGdzl ma
na swoim koncie kilka poźy·
pozycji wydawnitecznych
czych ja.k: „Informator malar
stwa. t>olsklego", „Informator
malarstwa. obcego", „Tradycje
remb~a!1dtowskie w gra.flce
polsk1eJ''.
Obecnie ukazało si<: „Malar·
stwo polskie w galerii Muzeum Sztuki \V Lodzi" - prze
wodnik a równocześnie katalog. opraeown.ny przez cenionego znaweę sztuki I krytyki\
- kustosza muzeum, Romana
Zrębowi cz!\.
.Test to ,iak 1rd~' h:V krótki zarys historii malarstwa polskie
go w oparciu o eksponaty,
znajdujące się w łódzkim muzeum - wnlkllwa a.nallza naszego malarstwa począwszy od
hw. „Portretu sarmn.eklego"
Oświecenia,
wiek
poprzez
wiek XIX aż do ostatnich cza.sów.
Druga częśt' publikacji oma
wia poszcugólnych artystów,
biografię, ana.lizę Ich twórczości oraz daje opisy obrazów.
M. J.

„l\fO.TF.

WRAŻENIA

Z

PO-

kowa.nia sle łódzkiej młodzle
:l:y szkolnej do poszczególnych
A.
rodzajów dziel ~ztukl.
TAM, GDZIE ICH
wr.ASCIWF. MIEJSCE
Powoli powiększa się Ilość
Mulótlzklt'go
eksponatów
zeum Sztuki. O~tatnln wzboga
oll Je ce-nuy porti·et znakomitego malnrza. francuskiego z
polowy XIX wlelrn - Rlbota.
Z · r6znycb zlikwldowa.nych
świetlic

nczynają

nadchodzić

stylowe meble. Niestety, stan
Ich Jest fatalny. A stąd wniosek: różne dzieła sztuki (wła
pofabrykancka), które
!mość
- źle konserwowane - nlszcze.ll\ w naszy!'h śwletllcnch
powinny jak naj~zybciej znagdzie jest Ich
leźć się iam,
miejsce - w łódzwlaś!'iwe
i\'I.
kim Muzeum Sztuki.
„DRUK NA TKANINIE"
Dzial tkactwa w łódzkim
Muzeum Sztuki już d7.iś przygotowu,ic wystawę objazdową.
pt. „Druk na tkaninie".
Wystawa ruszy z końcem lata. w objazd po wo.iewództwic
ló1l:r.klm. Składać się ona bc:dzie z orygina.lnych tkanin,
narzędzi 11rndukc.H oraz plansz
A.
omawiających eksponaty.

ka
•
adna mieszan
owocowa

Ł

••n

Kliencl kupujący owoce ze
straganu na Placu Wolności na
rz.ekają często na jaikość towaru. Sprl.€daje ~ię tam w niektórych stoisk.ach jabłka reklamowane jako najlP.pszy ga.tunek:,
tymc;r.a.s.em w dQlllu oka.zuje się.
z ni<:h jest
część
większa
że
stęchła i ma zły smatk.
wa.rto nadmienić, że haindlarze pobierają za te ja.blka najwyższą cenę , jaka w tym roku
kształtuje się na rynku owocowym, mianowicie 12 zł za kg.
Ladna mieszanka owocaw 1„.
cen. (lg)

będziemy

pisać.

Nie dalej jak przedwczoraj pociąg pośp:eszny Kraków • Wa.rszawa spóźnił się
o 18 minut, a l{rynica Łódź o 7 minut, bowiem dySkrzypczyk
żurny ruchu na stacji Kłomnice zasnął
ja.k suseł i na czas nie WY·
dał dyspozycji otwarcia semaforów. Tłumaczył się potem w DOKP-Łódż, że miał
w domu uroczystość i był
z.'l1ęczony po libacji. DOKP
nie uznała tych t1umacze1'1
za. wystarczające i Sk1·zypozyk został następnego dni·a.
zdjęty ze stanowiska. dyżur
11a. przeciąg
nego ruchu
dwóch miesięcy. W ciągu tego czasu będzie pracował
jako robotruik.
zachowali się
Podobnie
w lutym dwaj nastawniczy
z
Szymczak
Józef
Łęczycy oraz Ił. l{ojazda. z
Koła. Usnęli na służbie, zao otwarciu sepomfrna}ąc
ma.foru dla pociągów pasaPierwszy z nich
żerskich.
Szymczak otrzymał naganę,
Kozajda naganę z ozaś
w którym zastrreżeniem,
znacz.ono, że w wypadku powtórzenia s!ę kiarygodnego
wypadku zosta•nie zdjęty ze
stanowiska nastawniczego i
będzie pracował jako robotnik.
Otrzymał również ostrą na
ganę dyspozytor odcinka odprrewozów Łódź działu
Częstochowa Piotr Głębocki
za nienależyte opracowanie
przebiegów pociągów. przez
co opóźnił o 6 minut pociqg Łódź - Kryn!ca, bowiem tyle cza,su pociąg stal
w Poraju pod zamkniętym
sema.forem, nie mając woldrogi. Przez nieudolnej
Głębockiego
ność
również pociągi

si~

s~żnily

towaro-

we.
Jak więc z tych przykła
dów widzimy, ostre sankcje
służbowe w stosunku do pra
cowników ruchu przyniosły
rezultia:ty. Opóżnień pocią
gów pas.ażers1kii<:h je<st coraz

mniej. A!:r;a karania opieszałych pracowników ruchu
PKP będzie trwa.la na.dał,
zgodnie z zarządze
gdyż
niem ministra kolei każdy
pracownik musi czuć się odza funkcje,
powled1:1alny
które sprawuje t nie może
przez niedbalstwo i opieszałość powodowa.ć zakłóceń w
ruchu pasażerskim i osobo·
wym.
Z s.aitystakcją również no-

odkładaiąc pieniądze

• * •

na

książeczkę

PKO

W związku z ogrom nym za.interesowaniem społe
łódzkiego sprawą
czeństwa ŁGdzi i województwa
korzyści wynikających z p.rzechowywania pienię

dzy na książeczl•a.ch PKO, poprosiliśmy dyrektora. oddziału wojewódzklero PKO w Łodzi, Z. Peteckiego o informacje na temat rozwoju wkładów
oszczędnościowych.

Apel Łódzkiego Komitetu
Frontu Narodowego w sprawie poparcia programu odnowy indywidualnymi oszludzi pracy
cz,ędnoŚ'Ciami
z żywym odsię
spotkał
naszym
w
dźwiękiem
wojewódzi
mieście
zapoczątko
twie. Pierwsi
wali systematyczne oszczę
dz.an ie pewnych części 7.arob
ków wplacajqc je na książe
czki oszczędnościowe, rcboZalił!tdów
Łódzkich
tnicy
Włókien Sztucznych. Wezwa
li oni do pójścia w ich ślady
wszystkie zakłady lódizkie.
Odpowiednie uchwały podję
ly zało.gi 45 zakładów pracy.
PKO Idąc tym 'ulkladom
na rękę, uruchomiła za.klado
we agencje. Akcja uruchn.mlanla dalszych agencji jest
w toku. Niezależnie od teJ
formy oszczędzania. obserwu
je się du:l:y wzrost indywldu
alnych wkładów.
W całym kraju PKO posiada już przeszło 5 mln O<iZ-

wprowadzono
ostatnio książeczki okaziciel
skie, umożliwiaj ące ich :popodejmowanie
s ia·d.aaz.om
kwoty bez potrzeby
każclej
legitymowania się. Jeżeli po
siadal'Z książeczki założyciel
skiej c'hce się zabezpi·eczyć
przed skutkami kradzieży
ma on możność stosow'łnia
wybranego hasła. Ro'lp '.l-czę
to już wydawanie ksiAże
czek O!i7,czędrnnia docelowego, które umożliv;i::iją srsteoszc7..ęd7..ającym
ma\yc-znie
na bvw2n '.e motccykli.
W nnibli7.szym czasie ma

a

którzy
PKO,
Klientom
przez okres 3 - 4 lub 5 lat
będą składali określone oszcz.ędności na specjalne kslĄ
żec7.iki będrzie zabezpieczany
nisko oprocentowany, dlui:(oterminowy kredyt na ten

czędzających

osz<:7Jędności

wynoszą około

dwóch miliar
dów 6 mln złotych. Na przestrzeni tylko 1956 roku wkła
dy w7.rosły o około 1 miliard
W Łodzi i woiewódzzł.
twie ilość klientów PKO o.~ią~nęła l:<:zibę 450 tvs. Osz300 mln.
sięg;;i.ją
czędności
Aby

Polskie Towarzystwo Historyczne
'lf lodzi powiadamia, :te w dniu
dzlsle!szym fśrodal odbc:dzle się w
sali Archiwum, Pl. Wolności I, le·
branle, na którym prof. dr H. Katz
wygłos\ odczyt „o Wielkiej Schi·
zmle w nl·emlecklm ruchu robotn!czym" (na podstawie pracy Scharskt1'qo). Wstęp wolny. Poczi\t&k o
godz. 18.

(SK)

Nawet samochód wygrasz

złotych.

Dziś, 6 bm„ o l!Odz. 16.30, w sali
Propagandy
Ośrndka
ł.ódzklepo
Marks!.zmu-Leninizmu, ul. Traugutta l, redaktor prof. Stefan Ulau~r.
który niedawno powrócił z An11lil,
wygłosi odczyt nt. „Anglia a Polska". Wstęp wolny.

tujemy fakt, że uległa poprawie komunikacja poc1qg6w elektrycznych, gdzie opó?.nien ie. wynikają jedyn;e
z przyczyn technicznych, jak
zepsuc ie
prądu,
brak
W ostatsię jednoslki itp.
nich dwóch tygodniach niemal wszystkie p00iągł elektryczne z Łodzi Fabrycznej
punktualnie co do
odeszły
mln uty.

uatrakcyjnić

szczędzania,

się

w;prowad-z:ić

ksiażeczki

premiO\.ve dwojakie.!(o rodza
ju - jedne uprawnia,iącc do
wylosowania. 1>GWażnej prP.mii plenię~nej, druilc upr1.•
wnlające

DO WYGRANIA
SAMOCHODU.
Rozważa,ne jest też wprowadzenie
wych na

książeczek

docelo-

DOMKI JEDNORODZINNE.

cel.
Sr..czególy tycb innowacji
podane będą już nicdłu~o.

formy o-

Ka.s.

Konkurs karnawałowy
Łódzkiego"
w opracowaniu Gwidona Miklaszewskiego

„Orbisu„ i „Dziennika

Zadanie 8

• * •

o godz. 111.30,
Wo!. dla m. L'or!zl, Pl. Dahrow,klego 5 - st:dzla
s. W. w Warsza1Vle, Stefan Brever
wygłosi odczvt na temat: „Zaga.dnlenla prawne windykacll malątku
opunczonel!o 1 poniemieckiego".
Di.U, 6 marca,
w łwletl1cy S<1du

• * •

W lliąlek, 8 marca. o godz. 19.
w Klutile MPiK. orlbedzle sle kolelny wieczór l!Yłati 1 odi>owledzt
pn. „WsJ)Ólczeinl kompozytorzy
polscv". R.elerule prot. Alfons Pellowskl.
rnstracla muzycina • płyt.
Witw wolnT.

R A·D IO
SR.ODA, 6 MARCA

BYTU W MUZEUM SZTUKI"
lS.10 Utwory na flet 15.30 Au! Kronika sportowa. 20.35 UtwOJ:Y
Od klik.u lat Muzeum Sztu• dycja dla dzieci s·ta.rszych „Ble na gi•tarę. 20.45 Orkiestry rozsmfeta". 16.05 (L) K0<n- rywkowe. 21.00 Konce-t Chopikitna
kl orr;a.nizuje wystawy konkur

ml odzieży
rysunków
sowe
szkolnej.
ntrzymatradycja
ta.
Dobra
na będ:r.le równi et I tego roku
z tym, że tegoroczny - e:r.war
tv z kolrl - konkurs róhil!
s'lę będzie od dotychcza~o
wych. Dla biorących w nim udział dany będzie jeden tylko
temat, a to: „Moje wraż~nia z
pobytu w l\ft11eum Sztuki".
Na podstawie tych prac bedz.le mo:tna ewentualnie wyciągnąć ciekawe wnioski, doty
cze.ce zainteresowań I ustosun-

~~~~~~~~~~-

ł

pracowników ruchu i trakcji. Ponieważ zapowiedzieliśmy wymienianie niazwilsk
tych pracowni.ków kolei, którzy przez swoje n iedbalstwo
czy op'.esZ?łość przyczyniają
się do opóźnienia pociągu wczoraj zwróciliśmy się do
DOKP dZ.:ału przewozów
łMż, pytając czy nastąpiła
jakaś poprawa.

Nie znaczy to bynajmniej,
by wszystko było już w najlepszym. porządku. Są jeszcze
wypadki karygodnych zawłaśnie
nied.bań i o nich

nr 55 (3201)

cert rozrywkowy w wyk. ockiestry LRPR p. d. H. Debicha sQpran,
Teresa Żylis-Gara tenor, Igor
Jam Woroszylto MikuLln - bas. 16.45 „120 czerwooych złotych za poddanego
pogad. 17.01 (L) Auchłopa" dycja literacka. 17.15 (L) Kalejdoskop muzyczny. 17.50 (L) Mu
zyka chóralna daiwnych mistrzów w wyk. chóru studeintów

nowski. 21.30 „PełlJ'lym głosem o
sprawach mlodziieży". 21.55 Pol
ska muzyka kameralna. 22.40
Koncert wieczorny.

TELEWIZJA
Sroda, 8 marea
Godz. 17. 1. Kt'Ol!l~kl fiJm.01We
„United Press", 2. Repaitriaincl
- dtalog telewizyjny, 3. Film
18.10 (LI Lód~i fabula.my produkcji radzieckiej
węgie-skith.
dmenn;k radiowy. 18.35 Mwzy1ka pt. „Królowa balu", 4. WieTsze
i aktualności. 19.00 Rozmaitości K. I. Gałczyńskiego w nagraczylli magarzyn lit.ecaoki, 20,2:) niach autora.

]
Nie będz.'.emy dz.iś powtał·zali uwag na temat sposiobu rozwiązan~a naszego konkursu. gdyż zapewne
w.aoie je jlllŻ na pamięć. Ale za to zwracamy wam
jak" przyni~ie
nf•es.podzi.ankę,
uwagę na pi1!rws1,ą
objaśnienie do jut-r.ziej~12ego rys·unklł.

Do jutr.I

Czvtelnicv

mało znać,

Tak
e
k
e

t-

.

p1szą.

Droga Redakcjo!
Wiem, że to co piszę, moż
na zaliczyć do przelewania z
w puste. Temat,
próżnego
który się ciąg!e omawia, na
który się pisze, skarży, a to
i tak bez rezultatu.
jest Mam dwugodzinną przerwykoobiadu
w domu. Muszę się śpieSZ1JĆ
po wyj§ciu z pracy, by zdą

którą
wę w pracy,
rzystuję na spożi1cie

żyć

o

obrócić.

Toteż

każdy

stracony tramwaj (mam na
myW ten, w który się nie
to strata cennuch
dostanę)
chwil odpoczynku. Poniew11.ż
jestem w 8 miesiącu ciąży,
to kiedy jest tlok, korzystam
z przywileju, -;aki mi przu-

o-

da
rc1.•

olo-

Ili
en

cii

0

Studium

o

Admin istr acyjnego

1
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PRACOWNICY POSZUKIWAN'

Ili

BLACHARZY o wysokich kwalifikacjach na
roboty wentylacyjne i klimatyzacyjne zatrudni Łódzkie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych w Łodzi, ul, Wólczaf1ska 158/160.
917-K
Zgłoszeni.a do działu kadr.
na stanowiska kierowników
INŻYNIEROW
robót wodociągowo - kanaUzacyjnych i żel

y

* •

si.

Towarzystwo Naukowe
Organizacji i K~erownictwa
wŁodzi
za

·

I

aptek

Reaktywuje się

W ZWil\zkU z reaktywowaniem działalności byłego Towarzystwa Naukowego Organizacji
i Kierownictwa w Lodzi, uprasza się byłych członków tero
towarzystwa o pisemne zgłasza
nie się do inż. Czesława Clruta
w Warszawie, ul. Koszykowa 75
m. 9, tel. 21-47-55, który z ramienia tymczasowego zarządu
towarzystwa
reaktywowanego
nil delegata
został wyznaczony
dn reaktywowania oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji I Rierownictwa w Lodzi.

2"'1V•

'flE1'.
,.....„......
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Dzi~. li marca, w lokalu CBWA,
ul. Piotrkowska 102, o godz. 18,
sl41 otwarcie wystawy rysunków i cyklu „Kielecczyzna"
Ludwika Tyrowicza.
\Vystawa otwarta będzie codzien.
nlo od !lOdz. 10-13 i 15-18 (opróc1 poniedziałków), w niedziele
od 10 do 18,

Satyrycy mimo woli

0

1)
0

odbędzie

Z ukosa

Polskie Radio i Telewizja
War zawa zaprasz..,ią na kolejną imprez() pt. „Tel-:--Zg:w'łula",
która odbc;dzic si() w dniu 7 bm.
Ktoś kiedy§ powiedzial, że z czymś tam zlotych. Cieszyi
Następna uwaga a wla§ci- w hali Wim'l, tym razem z usluguje i wsiadam przednim
pod adresem d7iałcm orkies~ry i solistów Ra- w Polsce najwięcej jest leka- się, niebo:e, ale cóż„. Gdy
prośba
wie
pomostem.
okazało
że przys:edl do domu
rzy, ale mnie się zdaje,
MPK: dajcie od czasu dn dia Węs-icrskicgo.
Ba, i tu się zaczyna trajednak najwięcej jest satyr11- si<'„ ::.e maszynka nie działa.
gedia. Wtedy mój obiad jest czasu swoim pracownikom
techniczny, czy
Konkursy z cennymi nas:ro<la ków. Wystarczy poczytać nic Jaki§ blqd
u:ależniony od motornicze- obsługi tramwajów lekcje
urzędowe brakoróbstwo. C~ort tam wte!
i
A mi, jak kle-w-i:w.r, radio:ldbiorni- które pisemka
wychowania.
dobrego
go. Dziś np. (Data wyki „Stolica", a paraty foto:iraszczególnie motorniczemu 7 ficzn.c, poprowadzą _ Waclaw okólniki. Toż to c:::ysty lmredakznana
darzenia
u·i<'c nieszczę§nik
Po s:e dł
trnmwaju 1 nr 1/5, nr bocz- Przybylski i J\ndr:>:ej Ro};;ita. mor i satyra pierws:ej klasy. do sklepu MHD nr 603 (w któ
wynaprawdę
byl
cji)
i\la.rian Za- Np. takie ::arzqdzenie nr 75 rym kupił maszynkę) żeby mu
ny wozu 5 z rannej zmiany. Humor i satyra wstrząsną!
który
padek,
wydane dla sklepów przez. ją wymienili na. inną. A tam
który, jak się okazuje, ma łucki.
mną. Ponieważ byl tlok, staHand!u kierou;nik z dowcipnym u§Zarząd
Bilety oraz programy upo- Centralny
bo
także poczucie humoru,
ralam się dostać przednim
pomostem do wagonu tram- pokazywal mi olówek, któ- ważniające do udzialu w kon- Art. Gospodarstwa Domowe- miechem zamiast maszynki
waju. nr „l", nr 1/5, nr bo• rym mam napisać dp MPK kul'Sach rnzprowadza „Orbis" o- go.
pokazal mu„. pisemko. Tak,
raz PPIE ul. Żeromskiego 100., Kupil sobie gość maszynkę wlaśni.e - ów c~·.:ó!nik nr 75
skargę na niego.
czny 5, godz. 14. Motorniczu
do kawy, e!ektrycznq, za 200 wydany przez CZHAGD.
inż. Barbara Siodlarczyk tcl. 226-48.
wpttścil dwie matki z dziećW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zar:qdzeniu zaś tym wyraź
mi, a mnie i trzecią matkę
ZAf'Flf:Ti\ (Z"1·~rslca 2fil nie stoi, że„. „na wszelkie
odepchnął, wpuszczając na- WAŻNE TELEFONY
'
szych silnych i zdrowych miI czarne" stwierdzone uszkodzenia na„Czerwone "~
.U
~ O ?f{•(I)~~
dozw. od lat 16 g, 1~. bywca zobowiq:rnny jest zlo·
licjantów oraz swoich ko!e- Pol(ot. Milicyine 2 ~ 3 -;i3
0
18
gów z MPK. Mimo to usilo- Pogot. Ratunkowe 2.>4-44 - - - żyć reklamację bezpośrednio
do.zw. od lat 18 I,!. Uwa1m: ReD"rtuar spo- DO ZAKŁADU PRODUKCYJ
~1 """11&
8
walam się dostać mówiąc, że Straż Pożarna
rządzo:io na porl<ota,wi"
15.30 17.30, 19.30
jestem w Kom. Mieiska MO 292-22 tł ..._, 1„rił' 4t
mam prawo NEGO, dolączajqc kartę gwCIJ'"
komunikatu Okręge>(~~ciąży. Odepchnąl mnie si!- Mieiskl ~tor. 359-15 BALTYK (Narutowlc 7.a PRl.ED:"'IOSNIE
rancyjną, na której jest po·
Ki'!l.
Zar•ądu
wego
„Berhn'!,6l
r?i:n~kiego
mo.ia
mama.
20) „Tata.,
nie (przez moment miałam
adres wytwórni".
dany
•
żona i ja" dozw. od ~·u romans i!. 16. 18,
ł'W1_,ft~
wrażenie, że zrobi to nogą)
PAUfTARNlA (Park żró
lat 12, g, 9.30, 12, i4, uO
T
kropka, f... do widze
Koniec,
goJz.
lti, !B.! 5 (Z0.30 oraz ROl\f~ (~zgowska R4l dlislrnl czynna
y, supopierając epitetem
10-18
dozw. o<l
„Ju!Jctta.
n!a. Sk!ep nie produkuje mafilm dokum l
ko".
·
Szukalam wzrokiem po- NOWY fWięck<i.w~k!ego GDYNIA (Tu~ima nr 2) lat 16 fi;. 15..30, 17:30
szvnek do kawy, sklep wiąc
(19.30 ornz f1lm dol.u- Z.OO - czvnne I?. 9-16 nie jest winien. Chcąc mieć
15. l f!.. }9 „l\:liarka 7.J „Pan kapitan i .i ego
mocy u milicjantów, a oni.
nna.rke dozw. od lal bohater" g (n.30 oraz mentalny)
maszynkę, albo otrzumać pie
film dokum.) 12. 14, 18 SO.TUSZ (Nowe Zlotnc.) Dyżury
18
„Tak malo znać, a już się
niqdze, wydane na wybrako„l\fl\7. dla Anny Zacpcha przednim pomostem". JARACZA (.Jaracza 27) (20 oraz film dokum.).
ka 193 Ar- wany i sprzedrmy w sklepie
cbeo" dozw. od lat ;a p· t k
Program dla najmic,d
g. 18 „Don Karlos"
Tak. Niestety, jest to, wy.„ towar, trz.eba jechać (tym ra·
„io r ows
szvch: .. Odważny za- g. 17, 19
'ó'
·
· · d ls
·
d a3e
mt się, a zy ciąg z ,- PA~STW. OPERETKA jąc". „Ni<'zrzeczn'a Ha SWTT (Bałucki Rynek) m11 CwrwonPl 51. z2!,-r
Vivere in pace" docT.w. ska 63. Obr. St~n- zem) do Poznania., gdyż tam
Baika 0 pie(Piotrkowska 243) ~ . nusia"
tych firanek. Łatwiej jest
;xi lat 14 g. (15.30 or:iz ,g.ra"du 15. Nowotk: 91. mieści się owa metalowa fa'is. 17
sku"
I(. 19.1~, „Lalka w kia.
powiedzieć z wysokości poi!~owska 51. Gd.anska bryka - brakorób.
DWORCOWE (Dworzec film clokum.) 18. 20
sztorze
utramwajowego
mostu
•.
wy- ESTRAnA SATYRYC7.- Kaliski) „Nietoperze". STUnIO (Bystrzyck~,7-9) ·
śmiechniętej i dobrze
A mówi się, że centralne za
AS Al. Ko~c1uszkl 48
Wspólny „Nikoclem Dyzma Pożary"
NA (1'rau,gutta nr t)
„Malo
twarzy
glqdającej
nocne rządy nie sq potrzebne.„
dyżury
stałe
pełni
~.
16
lat
od
do.<:w.
2
j(J
·li(·
dom"
,g. 19.15 „Bomba. wyznać, a już się pcha". Mo11 1
9
(Wl/)
13 · 14'. IS. lii. 17. lB. 19 : 16 '45 ' 19
DYŻURY SZPITALI
gę nie wymagać od motor- buchnie 0 siódmej"
STYi.OWY <Kilińskie~<l
(Obr. 20. 21. 22
niczego wychowania. ale od POWSZECHNY
Polesie
St<ilini;radu 21) !(. 19 Ml,ODA GWARDIA i'l!e 12~~ ·:A!t ~aba I 40 roil Położnictwo•
nauc:ycieli porzqdku publiboJnikow • dozw. ()( Szpila! im. dr MaduroJona 2) „Skarb" dozw.
„Nauc7yciel ta1iców"
I.at 16. g. (15.30 oraz wicza, ul. Krz.emierileod lat 7. li(. 10. 12. 14,
cznego już się coś niecoś
eka 5. Sródmi<>ście. St.a„La Strada" dozw. od film dokum.). 18, 20
MLODF.<;.O WIDZA (Me
wymaga.
lat 18 li(. 16. 18 (20 o- TATRY CStenlclewi,;za 40> romleiska I Widzew niuszki 4al nieczYT1nY
miliStawiam wniose'I<::
- Szpital im. dr H. Wolf. Sądownictwa
,.Poznane nora
cjant jest także pracowni- „PINOKIO" ą<op:rnika raz film d.okum.)
179) rlozw. od lat. 18 fi;. 15· ul. Lagicwnicka_ 34-36,
b I k
17 H 1 tor ca MUZ
16)
Szpi·18 (20 oraz film doku„ Choi'ny I Ruda
'„
.A !'.fu tan c a
~. ta.
f!.. • "
kiem państwowym jak ja l
na torzt>
Człowiek
t k . k . la o mebicsk1<'h ml. d
. h
tal im. Curie-Sklodow·
m<'n 1a 1ny
dozw. od lat 12 IO!. !Il,
gdalach"
i
Ja
a
wsia ~
niec
Hl. (20 oraz ulm do- \'VJ~t..A (Tuwima nr l) skiei. ul. :!urie-Sklowszyscy ludzie t'l!lnym ~o- „AJrLEJUN" (Plotrk<iwPierwsze ~ebranle uczestników
„nym w lesie" dozw. dowskiei 15. Bałuty .
kumentalny)
ska 150) il: 17 Dzikie
mostem, a przednim wysiaod lat 12. g. !l.30, 12. l<J, Szpital Im. dr H. Jorda- Studium Sądownictw11 Admlnlstra·
(~'rancl~zkal'IPlONIK.
"
la.będzie".·
zapomosty
da. A przednie
cyjuego przv Łódzkim Zarzą<lrie
na. Przyrodnicza 7-9
14. 16, 18, 20
~ka 31) „o,n, a. tanczyla
stawić tym ludziom. którzy
Prawników
Zrr.eszenta
„ Ch".trurgla·· S zp1't a 1 M'in. Okreąowym
NOSC (P rzv b y~ze.J
lato dozw. ,od ''VOJ
Jedno
I
.
.
się w dniu 7
Polskich odhe<lzio
_,
•
t
się
mogą
me
napraw d ę
20
1 18
14d. k16 · 18
1957 r. (czwartek). 0 !!B1z.
marca
Wewn()tnmych,
Spraw
~lę
„Kroi
16)
sk1eiio
)
a
pchać: inwalidzi dzieci i ko19.30 w świetlicy Sądu Wojewódz·
bawi" dozw. od lat 16. ul. Pólnocna 42.
ora.z 1 m () urn.
/11
.. '
.
Interna: Szpital Im. kle.go dla m. ł.odzt, Plac Dqbrow.
POLONIA (Piotrk~-~sks li(. Hl. 12. 14. 16. 18
bzety W ciązy.
7
(20 oraz film dolrnm.l N._ B?rlicki„go. ul.. Ko;.i· skie!lo 5, t piętro,
A poza tym uwaaa jeszcz~ l\IUZEUl\ł SZTUKI (Wli; ~ l ,.Jdaa.ln{
1
1 rą~' 10' wr,Oi{NlARZ
Wszvscy uplsanl s11 proszeni o
fDróchni- cmsJuego 22 · . 1 Klm..
ckowskiego 35 > czynne 1~~· ~5. 1~ • 19. 21'
jedna: Każda kobieta dba o
5
9
POKO.J (Kaz.imierrn 6) ka 16) „7.agubione me . Larvngolo.1:!a:. Szpital obecność, Klernwnlklem Studium
)(. -i .
I
3WÓj estetyczny wygląd.
lodie" dor.w. od lat im. ~· J?arhckieli(o, Jl. test pro!. dr Tadeu•x Hllarowla,
swoje ułomności okresowe 1 MUZEUM ARCHEOLO- „Male jasne" do.zw.
były prHes Po!skie'lo In'Stvtutu
GICZNE I ETNOGRA od lat 16 g, (15 oraz 14. li(. !l.3n, 12. 14.30. Ko'lcmskiego 22.
! · k
ć
t .,.
·
st
Okulistyka: Szpital 'm. Prawa Administracyjnego w War·
„Witaj n:\m Mr Mar'.ara, się ~a us-owa.' <Ie Ja I FICZNE (Pl. Wolno- film dokum.) 1e. 20
shall" dozw. od lat 14 dr Jonschera. ul. Mill<>-!· ~zawle i b. rektor \Vyiszej Szkoły
się ~;ca~u3e, . dla niekt~rychl ści nr 14) czynne g. 1 MA.JA CKilińskiel(o 178)
Nauk Atlmt.nlslracyjnych w ł.odzl.
nowa 14.
li(. 16.30. 18.30. 20.30
„Ludzie w biell" 10-16.
nalezy Je nosić na głowie.

cO ~[I; •

Otwarcie wystawy
prac l. Tyrowicza
no
iel

a _już się pcha ...

Uwaga, miłofnicy
„Z~aduj . . Zgaduli"

betonowych oraz majstrów wod.-kan. zatrudni Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynie
919-K
ryjnych Łódź, ni. Moniuszki la.
WYKWALIFIKOWANYCH tokarzy metalowych na tokamie pociągowe, szlifierzy i elektryków samochodowych zatrudnią natychmiast Zakłady Motoryzacyjne Łódź, ul. Skła
dowa nr 41/43. Zgłoszenia w sekcji kadr w
920-K
godz. od 7 do 15.
MĘŻCZYZN na stanowiska konduktorów zatrudni Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-

cyjne w Łodzi. Warunki przyjęcia: w;ek od
18 do 40 la't oraz ukończone 7 klas szkoły
Podstawowej. Sredni zarobek konduktora
wynoEi około 1.200 zł. miesięcmie oraz
umundurowanie. Szczegółowych informacji
udziela dział kadr i szkoleni.a Łódź, ul. Piotr926-K
kowska nr 77.

„

PRACY I

SPOŁDZIELNIA

»

ELEKTROMETAL«

Pabianice ul. Sienkiewicza nr 7, tel. 37-79

.

przeprowadza

CZYSZCZENIE

KOTŁOW

wysdko i nisko - prężnych z kamienia, popiołu
i sadzy.

IHll

POKOJU su.blokator~ki~
go (mo?.e być wspól111y)
po·szulrnie samotny
kawaler. Tel. 510-43 do
2661 g
godz. 15

SPAWANIE KO

.

TŁO

W

DU1.:Y slooec:z.ny pokój
w Pa.blanica.ch zami„nie
na pokój w LodzL W1<iPud<Y.Tio~ć Pabbnice.
ławskie.sto 40 m. 7

Hermina Arctowa

DWA pokoie z kuchnią, wygodv. ż.>...romskic
i:o przy rynku - zam ie
n ie na 3---4 z kuch111iq
w centrum. Warunki clo
omówieni.a. Tel. 237-33,
li(Odz. 16-21

Wyprowaclzcnie drogich nam zwłok
nastąpi w dniu 1 ma.rea 1957 r. o godzinie 16 z kaplicy cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają zrozpaczeni

1

CÓRKI, WNUKOWIE
i ZIĘCIOWIE

l~lłSIUE

nitowanie, montaż
parowych. wodnych i pomp

Dr LASZEWSJH skórne.
weneryo:zne. 14-15. 1719.30. Armii Ludowe; 27
przy Narutcwicza.

POBIELANIE KOTŁÓW

Dr Jadwiga ANFOROWICZ skórne. wenerycz
ne, kobiece 15.30-19 ul.
Próchnika 8

wysoko i nisko -

1:11

prężnych,

urządzeń rurociągów
zasilających.

wszelkich typów - żelaznych i miedzianych, waDr WOl'JKOWYSKI ~·ie
c.ialista skórne, weneni.en, wężovn1ic oraz ich naprawę.
ryc'.Zl!1e. Wschodnia ~i.
p race wykonywane są s z y b k o I term i n o w o po cena.eh
TKACZY na krosna ż.aokardo'l.ve ręczne zawznowił przyjęcia
trudn·ą na.tychmiast łJódzkic Zaklac1y Włó- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _przyst~pnych.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _...;
kiennlczc P. T. im, W. Pstrowskiego w
Dt SWIF;CILO specjalista chorób kobiecych 901-K
1~l. Cz. Hutora. 42.
w przcprowadz'.I sic: St.aDWA pokoje. kuchnia,J I.,O'KAL sklepowy
KDPlfO
WYSOICO kwalifikowanych krawców - chabalkon. I pięt.ro. słonecz centrum posiadam. - ry Rynek 8. Tel. 505-71
łupniltów na luksusową konfekcję męską i
ne w OwrkoWJ.e zamie-I Przyjmę wspólniika. 0- Dr MARKIEWICZ ~pe
damską poszukuje ,,Gallux - Hurt" Przedslę-1 NYLON. stylon bi~1y nię na pokój. kuchnia w ferty pisemne B1uro 0- cial k~ta skórne. we;nebiorstwo Pa1łstw. Zgłoszen:a osobiste w go- wzorzysty, imitacje zam Lodńi. Wiarlorność Lódż 1 gło.szeń. Piotrkowska 96 rvczne. moczoplciowe pod „2756"
Piotrkowska 109-6
934-K szu - kupię. Tel. 344-51 Wysoka 11 rn. 32
dz:n.sch od 10 do 13 ul. Nawrot 30.
STOLARZY, palaczy, szewców 1 krawca o v:y- od li(Odz. 8-12
Łoazi,

0

I

sokich kwalifikacjach ziawodo\\rych przyjmie
zaraz Państwowe Przedsiębiorstwo Handlowe
„Konsumy" w Łodzi, ul. Zamenhofa 25.
ST. KSIĘGOWEGO i ref. planowania i płac
zat.rudni Spółdzielnia. Pracy Elektromechanika
Łódź, ul. Więckowskiego 54. Zgłoszeniia oso941-K
bis:te w godz. od 12 do 15.

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

....................
ZA Wli\DOHIENIA
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. P.

..-...·........

~...-...

~~~

1K
o

p~

POMOC domowa uczciwa potrzebna. Piotrkow
2555 G
ska 116 m. 20

-----·- ------ N

domowa poPOMOC
trzetma od z.araz, Piotrkowska 157 m. 10

l OltALE

-

I

-pcikoje
ul. Łukasińskiego 4 podają TRZY duże
z ku
~o w:adomości wszystlc'.m z::tintercsowanyi;i. chnią z wszystkim.i wy1
ze z dńien1 20. III. 1957 r. upływa tenn1n godami w okolicy Zief()
zgłaszania wszelldego rodzaju roszczci1 płat- nego Rynku - zamienię
1
nic~ych oraz pGdatku od wynagroclzei1 za la-lna. 3 ewE-n1ua.lme 2 po- .
ko1e z kuchnia w blo.
d
.
·
.
I
ta bi
. u egle. Po w w term1111e za ne ~1oszema kach. Dzwonić 237-17,
J
i22-K godz. 11-UI
nie będą uwzględniane.
Findera w

Łodzi,

K

u
R
s

o

N K

u

R

s

MAKULATURĘ DLA PRZEl'\oIYSŁU"
10.000 NAGROD
przewidzianych dla dost a w ców mak u I at u r y
MOTOCYKLE i ROWERY, MEBLE, RADIA, ADAPTERY„.
Kupo:ny do losowania nagród wyd.awać będą punkty
skupu przemysłowych surowców wtórnych.
ZA ICAŻDY KUPON NALEŻY DOSTARCZYC:
2 kg makulatury w postaci zużytych czasopism, gazet,
książek i zeszytów aHJo 3,5 kg makulatury mieszanej
różnyrh gatunków.
Ogólnopols1'i konkurs ogb.szają w dniach od 15 marca
do 15 m aj a 1957 roku
ncdak~fa „EXPRESS WIECZORNY"
Centralny Zarząd Przem. Surowrów Wtórnych

„ZBIERAMY

Dnia 3 ma.rea 1957 r. zasnęła w Bogu
lat 77 na.sza najukochań
sza matka i babcia
przeżywszy

t

S.

P.

wdowa po lekarzu gen. bryg. W. P.

W dniu 4 marca 1957 r.
lat 53

zma.rł

nagle

przeży,vszy

S. t P.

inż.

Sylwester Graf ewski

długoletni pracownik Elektrowni Łódzkiej i Zakł. Sieci Elektr.
Łódź - Miasto.
były

Wypr<>wn.dzenie zwłok do grobu ro•
dx!Jmego nastąpi w dniu 6 marca.
1957 r. o godz. 16 z kaplicy cmentarza.
katolickiego św. Franciszka. na ChQ.fnach przy ul. Rzgowskiej, o czym zaw nieutulonym
wiadamiają pozostali
żalu

ŻONA i RODZINA

,
Dr ROŻYCKI. speciali- Dr
SIENKO skorne, wcsta akuszerii. chorób ko

biecvc-h. niepłodność. ul. nervczne, włosów 16-JB
Piotrkow&ka 33. Cz.w:u- Kilińskiego 132
ta---,szó.sta

homeopata
FELCZEH
Marcelak Adam. wątro
ba. kamica żółciowa. he
morofdy. egzema. wene
ryrzne - wiele innych.
Narutowicza 31 m. 14
LECZENIE RADF.i'\f na
czyn!.:1.ków u dzieci przy
u.J. Naru1owicza 75b. tel.
3 lł-25 pro.wadrzi SPOL))/.JELCZA PRZYCHOD'ITTA LEKARZY SPECJALISTÓW w LoJzi.
Za.klad czynny cx:l godz.I

nr WOYNO specjalista
skóme, weneryc:mie, za
burzE;nia plciO\\'e, ~o
wo.tk1 7 i.ront, 11-13,
3077 G
17-19

Oszcz"dZaJ·
~
energię

elektryczną)

a-12. 16-'>Q~~;;-;~~~=====::.
- -:-PZIENNIK ŁÓDZKI nr S5 43201). j

.''''''''''''''''''''""''''''~

Sport
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ii Sport ii Sport

Spo.:t

świata

jowym mistrzem
!Szwecja· hoke
CS R 3 12 .
ł
PIk

I

Zanim

wyszły

na

„Zmotor yzowana

żebranina „

7
Hokeiści Szwecji w tym decy- ska 12:3, NRD-Austria 3:1, Fin- dia, 5) NRD, ?l Polska, > Aulego świata ukaza.Jy się aircykuJapom1a.
8)
stna,
5:2.
a
ły stawiające boroo.kopy - Zwią dującym rr.eczu prowadzili w landiia-Japani
J. N.
Ostatecz.na klasyfikacja pr:red
zeik Radziecki, czy Szwecja? Tak pierwszej tercji 2:0. Dla wieh1
bowiem prne<lstawiała się sytua- W)'tiawać się mogł•o, że wynik
cja przed finałowym spotka- spotkania jeS't przesqdronv na
Jednak
korzyść Skandynawów .
Illiem.
w drugiej tercji hol~e1iści ZSRR
olimpijski spakój,
Szwecji wystar~zył wyniJc re- zachowując
misowy, by zdobyć tytul mi- strzelają aż 4 br<:imki. Nie trzestrwwski, a ZSRR musiał wy- ba chyba opis y wać, jak wielka
~rać ten mecz za wszelką cenę. radość 7..apanow<'la wśród publibardzo wysoka. czności zgro:nad.zonej na stadio
była
Stawka
Obie strony zdawały sobie de>- nie Mos kiewskiego St.adionu Ziskonale sprawę z tego, że „dziś mowego. Nadzieje na zwycię
albo nigdy". Drużyna Szwecji, stwo zespolu radzieckiego byly
która marzyła o zdobyciu tytułu pra'\vie pewne.
mi·s·t r1.0wskiego, na st.ad1iortie w
Rozpoczęla się trzecia I ostatMoskwie, stamęła przed możliwo n !a tercja. która miaJa z.ad2cydo
ścią zas.pokojenia ambicji spor- wać
o zdobyciu tytułu mitowców Szwecji.
drużyny
Obie
strzow•kiego.
zmieniły gra.czy. Obydwa respowalki
ostaterznei
ly chci.ały do
o tytuł mi5tr:rowski rzucić na looowńsko najlepszych swoich z.awodn.i.ków. Rozgor?.ała zacięta
walka o każdy krąi:ek. Ho!,eiZSRR zakoń
stom Szwecji udało się opanoNa zdj~ciu: fragment spotkania CSR 2:2.
remisowym
wać sytuację. wla.sne nerwy. I
czonego nieoczekiwan ie w11nikiem
strzelić diwie wyrównujące bram
Pie1·wszy z !ewej: Bobrow.
11 W międzypaństwowym ki. Tak więc wyrok brzmiał 4:4.
meczu pięśc~·skim Irlain.di.oi Jednak mecz trwa! dalej, jeden
pokon.ala reprezentację NRF celny st~zal dv bramki Szwecji
- i miM~zem zostaje dru:!y:na
12:8.
ZSRR. W tej sytuacji Szwedzi
D W Mediolanie miało dojść zastosowali system żelaznej oPappa
do pierwsz.ego występu
brci:iy, przez który nie udało s.ię
Niesrtety przedostać napadowi drużyny
jako· zawodowca.
ringu,
w
się
stawi!
nie
Papp
ZSRR.
gdyż nie otrzymał wizy.
Taka taktyka pozwala Szwel'I Po przedostatnim dniu dlowego I ataku CSR - PoW Nowym ,Jorku w zawo dom utrzvmać wynik, który dal
królem strzelców kornego, który w efektowny
turnieju
da ch le!dmatletyc1.n ych starto- im upragnior.1y tytuł hokejowego
1.1 bramek sposób zdobył bodaj najpięle
byl Bobrow wal m. in. zwycięzca olimpij- mis•trza świata na 1957 rok.
w d.otycnbramkę
me3szą
przed Szwedem Nil-~sonem * ~ *
ski Irlandczyk Dolaney. Odczasowych spotkaniach mi11 bramek.
nió;l on dwa zwycięstwa o~·ią I W pozostałych meczach hokestrzostw.
gając w bi'i!gu na 1.00-0 jairdów jowych o rni-strzostwo padły naczas 2.14, a na 2 mile - 9.06,6. stępujące wyniki - CSR-'-PolW poniedzialek organi~
•
zatorzy 1iodali do wiadomo- - - - - - - - - - - - - - ści, że drużynie, która uzyska najlepsze rezuitaty w
spotkaniach z trzema czolo·
wymi zespołami mistrzostw,
za.stanie przyznany puchar
re·dakcji „Trud". Najpoważ
niejszymi pretendentam i do
zdobycia pucharu są druży
l!I Na meczu z warszawsk4
ny Finlandii i Polski.

Sloslry Teresina I Lu!glne Blvochessl z Mediolanu zalotyly
„zmotoryzowan e przedsiębiorstwo żebracze", które przynosiło
Im dość dute zyski. Swiadczy o tym najlepiej fakt, że moy!y
1obiG sprawić lodówkę, aparat telewizyjny I samochód „F1al1IOO",

Siostry Blvochesst mleszlcaly w baraku na skraju miasta.
Teresina (lat 31) odwoziła samochodem swą 23-letnlą siostrę
Lu!ginę do najbardziej ruchliwych punktów miasta, gdzie że
branie oplacało s!ę. O ściśle określonej godzlnie s!arsza s!o5tra zjawiała sie po odbiór „dochodów", aby w wypadku arc•
s:ztowanla Luiqiny nie znaleziono przy niej pieniędzy,
Pol!cJI udalo się st<>pnlowo wpaść na trop tebraczek. Oka·
zalo się, że obie siostry, skazane jut poprzednio za żebrante,
miały pokażne konto w banku.

Ten

miał szczęście I

pociągu pośpleszneqo pędząceqo pnez Jugoslawlę z szybTilov kością 60 km na 11odz. wypadł na odcinku Skoplie Veles 8·1etnt chtopczvk - I poza kilkoma zadraśnięciami nie

Z

zrobił

sobie

żadnej

krzywdy.

Okazało się, te chłopczyk wypadł przez otwarte drzwi na
wyładowany niedawno przy lorze piasek i wyszedł cało z przy-

a<>dy,

Sukcesy polskieg o chemika
w Edynburg u

I

j

Int. Wańtuch rozwinął równiet. nową metodę produkcji kodemy z nie oczyszczonej morfiny. Meloda ta okazała sle o
wiele lepsza od poprzednich sposobów otrzymywania kv<lclny
I ~losowana jest obecnie na 6zeroką skalQ w edynburskich
za.kładach chemic:r.nych.

Uff, dobrnęliśmy do półmetka. Pracy z obliczaniem kuponów na nasz · konkurs-pleb iscyt pn. „Wybieramy 10 najlepszych sportowców Łodzi" było co niemiara. A przecież
taka sama mniej więcej porcja czeka nas w dniu dzisiejwięc do przeglądania kuponów caZaprizęgliśmy
szym.
ły sztab pracowników i współpracow1!ików. Skrzętnie
notowują oni ilość punktów zdobytych przez każdego sportowca, a punktów tych naliczyliśmy już do tej pory około
10.000.
Spod tych żmudnych rachunków wyłania się jednak
powoli najlepsza dziesiątJ<a naszych sportowców. Wiele
się jeszcze może zmienić w końcowym układzie, być może przybędą nowe nazwiska. Niemniej chcemy już dziś zapoznać Czytelników z prowłzorycznymi wynikami naszego plebiscytu. Jeszcze raz więc przypominam y, że obliczyliśmy około połowy nadesłanych kuponów.
Na razie prowadzi Smelczyński 2.296 punktów, przed
1.748. Wśród kolarzy przoduje Grundman
Bochenkiem - 1.471, wśród bokserów Piórkmvski - 1.384, a z piłkarzy
najlepszy, jak dotąd, jest Jezierski - 887 pkt.
Ostateczne wyniki postaramy się podać w jednym z najOczywiście zamieścimy
bliższych numerów „Dziennrka".
nie tylko listę dziesięciu najlepszych, ale i listę nagrodzonych Czytelników - to znaczy tych, których kupony pokrywają się z końcowym układem tabe:i czołowych sportowców.

Arcybisku p Chicago
potępia rock and roll

od-

Arcybiskup kościoła rzymsko-katolic kiego w Chicago, kardvnal Slrłtch, wydał list pasterski., w którym polępU muzykę
rock and r<>llową.
Arcybiskup nazywa rock and roll „rytmami dtlklcb, które
obecnie stały się modne". List surowo qani mlodzlet za „pasjonowanie sle rock and roll'em. „Pewne nowe zwyczaje w
I nowe r<>zrywkl, będące powrote,m
qłosl llst tańczeniu do okresu dzikości n!e mogą być tolerowane wśród mlodzie~y
katollckie1",

rośnie

313-metrowa wieża Eif!la będzie wkrótce o 5 metrów wvtsza.
Pracown!cv telewizji paryskie! powtęksia w tym miesl4cu
stacje przekainikowa zal~stalowam\ na szczycie wietv. Dodritkowe urządrenla wznlosil się 5 metrów ponad wierzchołek
stacll.
Wieża Ellfla, zbudowana w 1889 r., młala przed zalnst.alo·
waniem na lei szczvcle telewb:zyjncl stacji pn:ekatnlkowej
300 metrów wysokości.

•

1

Czas
czas

•

•
a
zyc1

.
.
sm1erc1
,

„To komendant obrony pr1.eciwJo,tnlczej Pomyle.niec. Któż by iinny?" stał fronton, I
Podsz0dł d.o domu, z którego
W głębi jakaś postać zerwała
szarpnął drzwi.
Graeber zauważy!, że był to tein
się z fotela.
sam zielony fotel, kt0ry stał przedtem na ruinach domu jego rodz.iców.
Co się stało? - ostro spytał zaskoczony
lromendant.
Graeber spostrzegł, że tamten nie ma n.ie w
ręku. Dżw.ięki rozbi:zmiewaly nadal.
- Co to jest? Skąd to pochodzi?
Stary zbliżył do Graebera wilgotną twarz.
- Ach, na.sz żołnierz! Obrońca ojczyzny! Co
to jest? Nie słyszy parn? Rcqu'.cm dla zasypanych! Wołanie o ratunek! Wykopcie ich! Wykopcie Ich! Sko1'lczale z tym mordem!
- Bzdura! - Graeber patrzał w górę poprzez
jak::>y ciemny kabel
Coś
wmoszącą s.ię mglę.
wtietrze, a za k.ażdym raz.cm,
kołysało się na
gdy opadało, slychać było zagadkowy dźwięk
googu. Nagle przypomniał sobie fortepian z :rerwaną pokrywą wyso~o zawieszony w ruinach.
Kabel uderza! w odkryte struny.
- To to:tepian ! - powiedZliał.
pomyślał.

„Na półmetkl:l" prowad zi

Jak przedstawiafą się wyniki
naszego konkurs u - plebisc ytu
po sprawd zeniu cząści kuponó w

Dwa stada dzikich słoni pri,ebywają w lasach w chlflsklej
prowincji Junnan, graniczące! z Burmą l Laosem.
Slonlo widziano w statlach po 20-30 sztuk w !Jntdnlu ub. r.
t w styczniu bieżąceqo roku. Wędrowały one przez lasy w
okręqu Szlszonq Blnna, zamieszkalym przez narodowość Tai.
Odkrycie dzlklch słoni w Junnanle wywolalo duie zal.nie·
re5owanle wśród :r.ooloqów chii1sklch. D~tychcLas bow;em brak
bvlo naukowo potwierdzonvcb danvch o obecności tvch zwiena terytorium Chin.
oczywiście na wolności rząt -

Erich Maria Remarqu e
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~m~luJń~~i ~ne~ ~ol~en~iem

w Junnanie

Eiffla

- Forlep!am! Fortepian! - przedJ!1Zeźnial go
stary. - Dużo się pan na tym 2llla, nieszczęsny
morderco! To dzwon za umarłych, wiatr go poru r..za! Niebo wola o zmiłowanie, ty strz'i!lający
automacie. o zmiłowanie, którego już nie ma
na ziemi! Cóż pan wie o śmierci, niszczycielu?!
I skąd pan rruialby o niej wiedzieć? Ci, którzy
nigdy o niej n.ie nie Wliedzą! ją powodują,
PochyLil się. - Umarli są wszędzie - szepnął.
- Leżą pod gruzami, mają zm!.ażdrone twarze
i rozkrzyżowane ramiona, leżą tu, ale zmru:-twychwstaną i przepędzą was ...
Grael:>er cofnął się na ulicę.
- Przepc:dzą - szeptał 2lll nim komendant. Będą was o-skairżać i sądzić za każdego z osob-

na ...
Graeber
biących się
pły głos:

go nie ~"id.ział. Tylko :z.za kłę
strzc:p6w mgły słyszał jeszcre ochr.Y-

już

- „Bo cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
braci moich najm:niejszyc.h , rnnieście uczynili"
- głosi Pan ...
- Idź do dinbla! - mruknął Graeber. - Idź
do diabla i zakop się sam pod ruinami, na których straszysz ja1k ptak um.aq-łych! - Poszedł
pomyślał z goryczą. „Umarli
dalej. Umarli, umarli! Dosyć już mam umarłych! Po
co tu wrócilem! Czy nie po to, aby przekonać
się. że gdzi,~ś w tej pustynJ Jstnieje jeszcze ży
cic?"
Zadzwonił. Drzwi otworzyły s.ię natychmiast.
jakby ktoś za 111!.-n.i czat.:>wał.
- Ach, to pa.n.„ - powJ.edziała paru Ll€$er,
zasfooczona.
- Tak, to ja - odparł Graeber. Spodziewał
się

!

m

Polski emigrant, iniynler chemik Jerzy Kruk-Waflluch, pracow...ilk naukowv w dużych wkładach chemicznych w stolicy
Sz1'ocll - Edynburgu, uzyskaJ nledawno w Brytyjskim Urzę
dzie Patentowym l>illent na swój wynalazek poiegający na
nowvm sposobie produkcji preparatu znleczulaji}cego - lignocainy. Wynalazkiem polskiego Inżyniera zainlercsowaiy się
żywo sfery farmaceutyczne w Szkocji, sposób opracowany
puez inż. Wańtucha jest bowiem o w!ele tańszy od dotycłl·
czas stosowanej szwedzkie! metody produkcji.

Wieża

I

Jfeldu nki
Z zagran zcy

Chłopiec wyszedł w nocv z przedziału, w którym spal jego
stanąw~Z'Y na kor)'larzu oparł się nieostrożnie o niedomknięte drzwi. Gdy ojciec przebudził się na stacji Tilov Veles, stwierdził, że synek 11dzleś znikł. Otwarte drzwi kazały
spodziewać się najqorsze!jo. Zrozpaczony ojciec opuśclt pocląg
i poble!lł wzdłuż toru kolei<>We!lo w stronę Skoplje. W pewnej odle11lości od miasta usłyszał głos swe110 dziecka.

olclec, i

Słonie

~~~~2~ ~~~ip~~~~>nF~:.~

:
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ujrteć Elżbletę.
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W rozmowie z przed··
st-awicielem PAP przewodniczący LIHG p. Ahea.rne oświadczy!;., .że LIHG nie dopuści, aby w przyszłości waJ.
czyly z sabct w mistrzostw11ch
świata drużyny reprewntujące tak różny poziom. W na
stępn.ych mistrzostwac h świ11
ta w Oslo zespoły zostaną
podzielone na 3 grop·y, w za
teżności ·od reprezentowa nego poziomu. Mistrzostwa świa
ta w 1959 r. odbP,dą się prawdopodobnie w Szwecji.

• * •

Prasa radziecka poświ.~
•
ca wiele miejsca spotkaniu
reprezentacji
hokejowych
ZSRR i CSR. Wszystkie aazety podkreślają doskonalą
grę Czechosłowaków. „Prnwda" pisze, że reprezentw=j' l
CSR, mimo porażki ze Szwewzniosła się na szczut
cją,
swoich umiejętności i zagra.la doskonale. Prasa zwractt
uwagę na doskonalego skrz11

Szczepański dozna] kontuzji nie tyle groźnej, Jle wymagającej dluts:r.ego czasu leczen:a.
Nic ujrzymy go w.ęc w zespole
ŁKS na niedzielnym meczu z re·
prezentacją juniorów przyqotowado' udziału w turnieju
jąca sl11
FIFA .
Polonią

Cl

Sześć

partii Dz i ęciolowski

SUwa, zaipewne. n ie wy.jaśni , któ·
rv · z tvcb szach.i~tów będ'!>ie rena mistrzl)o
Polskę
PTe•ento"1•ał
stwach śwj-at.a w Irlandii. Ostntnia szóstą partię przeciwnicy od·
łoiytli w p01Zycji wyrażn!e remisowej . Gdy dokończenie jej ni&
przVllliegie przewagi jednej ze
stron, trzeba będtie roo:eqrać ie$z
cze dodatkową paxtie. W pó!fina·
!owych rozqrywkach o mistrzostwo Polski po 12 rundi.eh prowa.dzj Dworzyński - 9 pkt. przed
8 pkt. Trzecie i czwar
Szuksztą le mieisca dzielą Bra111icM z Karn·
kows.kim - po 7,5 pkt., a piąte
i szóste Różański z Sz8ipiro po 6,5 pkt.
W PZPN w Warszawie od•
bylo się losowanie rozqrywek o
m!strwstwo I i li ligi plłkarsk!eJ.
W piennzel kolefco spotkań, któ
ra zostanie roz.-11rana 31 bm. S;><>t
kala sl11 ze sobą: I liga: Polonia
Bytom - Ruch, Górnik Radl'n Lechia, Stal Sosnowiec - Du~o.
Górntk Zawla·nł Opole, Leqla brze, Lech - ŁKS, Wisła .,-- GwcU
dla Warszawa.

otwieraW tej samej chw:ili wys.zla ze swego pokoju. Nagle Graeber usłyszał nad sobą brzęk
nego ok.na. Uję'..a w ramy światła, wychylila się
Pa.n.I Lieser tym razem usunęła się bez słowa..
trzymając
- Wejdź, Em.st - zawołała Elżbieta. - Za- Elżbieta z obnażon.Ymi ram.lanamJ, drugą d"'!ndwie suknlc: jedną zlocLstobrąwwą,
raz b1>.dę gotowa.
flag]
- Czv to twoja najjaśniejsza sukni.a? - spy- ną. o nieokreślonej barwie. Powiewały jak
na v.ietrzie.
Elżbieta miała
tał, gdy znaleźli się w pokoju.
T"..a sobie czarny pulower i ciemną spódnicę.
spytała.
- Którą?
Za.pomnia!aś, że dzisiaj wychodzimy?
Wska7..ał na zlot:istą. Skinęła głową I zamknę
- Mówiłeś to na serio?
Nikt nie zauważył tego
ła okno. Obejr~l się.
- OczywJścle! Popatrz na mnle! Oto paradny . wYkroczenia przeciwko przepisom obrony przą
tr1undur podoficera! Kolega ml go dostarczył. ciwlotn.iczej.
Zostałem o·szustem, aby pójść z tobą do hotelu
Chodzi! tam i z powrotem ale noc wydala
„Germania". Chociaż n.ie jestem pewien, czy nie się_ nagle bardziej rozległa
pełna. Zmęczenie
tam dopiero od podporucznika dn11a, przedziwny nastrój wieczoru I decyzja odwpus.zc.zają
wzwyż. Wszystko prawdopodobn ie będZ!ie zalewrócenia się od przesizlości zamieniły się w ła
żało od ciebie. Nie masz irnnej sukni?
godne podniecenie i niespokojne oczekiwanie.
- Tak, ale ...
szybkim krokiem;
Elżbieta wyszła z domu
GrnelJc.r spe.strzegł na stole butelkę wódlki od
smukła i gibka, wydawała s-ię wy-.i:sza w dlug>iej
Btndii.nga.
- Wiem, o czym myśli,sz - powiedział. - Ale Zł<X:istej suknd, która lśniła w słabym świetle'.
teraz zapomnij, Zaipomlllij także o p&ii Lleser Twarz !ei także . się 1J!Tlienila, była szczui:iła, a
i o sąsic!d.ach. Niilkomu tym n.ie zasz;kodzisz; mu- głowa Jakby mmejs.za; dopiero po chwili Graesisz kiedyś wyjść, ro.z;erwać się, inaczej zwariu- bet- uświadomtlł sobie, że sprawia to suknia odsłanaająca szyję.
jesz. Chodź. napij się wódki.
Nap.eł.nil kieliszek i podał jej. Wypi!a.
" pani Lieser widziała cię?
- Czy
- [)()b:ze - powiedzi.."lla. - To nie potrwa
:--- T~. Za.tka!? ją. Uważa, ~ poWlinnam
dlugo. B'ylam już mniej więcej przygotowana,
tylko nie miałam pewności, czy ty nie zapom- :wiieczn:e odprawiać pokutę, odziana w worek
chwilę
PIJ"~
poplołe.m,
1 z głową posypal!lą
nialeś. Musisz wyjść z pokoju, gdy będę się
miałam· wyrzuty sumlenia.
przebierała, bo pani Licser gotowa mnie zadenuncjować jako prostytutJcę.
Wyrzuty sumie.nia mają za.wsze nie cl, któ- W tym wyp:a;dku nic by nie wskórata. z rzy- je mieć powinni.
poc:reAle
patriotyczny.
czyn
to
żo!nienzem
kam na ulicy, ruie w przedpokoju.
- To nie tylko wyrzuty sumienia. To był
także strach. Pomyśl tylko„,
Wyszedł. Mgła z.~edla, ale między ścianami
domów kłębiła się jeszcze jak para w pralni.
Cd. c. n.)
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