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Sejmu

I

W dniu 7 bm., odbyło .:;ię \budżetu i planu gospodarczeposiedzenie Konwentu Senio- go. Inne komisje sejmowe
rów Sejmu PRL. W czasie po I rozpatrzą poszczególne dziasiedzenia omówiono porzą- 'ly obu projektów i przekażą
dek obrad najbliższych pasie swe uwagi komisji finansów,
dzeń Sejmu. Konwent Senio- budżetu i planu gospodarczeNr 57 (3203)
Rok XIII
Łódź, piątek 8 marca. 1957 roku
rów postanowi!. że posiedze- go.
Intensywna praca komisji
r.;e Sejmu, które rozpocznie
się w sobotę, kontynuowane rozpocznie się zapewne w pobędzie w poniedziałek 11 bm. łowie przyszłego tygodnia.
W dniu tym toczyć się bę-dzie
nad prowstępna dyskusja
jektem uchwały o narodowym planie gospodarczym na
br. i projektem ustawy o
budżecie pa11st·.va na r. 1957.
Szczegółowy tryb pracy kotymi
misji nad obydwiema
WARSZAWA !PAP). - W dniu
WASZYNGTON (PAP).- Izba
7 marca br. I sekretarz KC PZPR
spra\vami nie został jeszcze
Reprez;entantów zatwioerdziła w
Władysław Ge>mułka przylął p. Isa.
prezydium
przez
ustalony
czwartek 350 ~!esami przeciwko
bellę Blume, sekretarza Swiate>wej
Sejmu. Jedno jest pewne: 60 uchwalę Sen2tu, upoważnia
Rady Pe>ke>ju. W te>ku rozme>wy po
Z okazji Dnia Kobiet, Komitet Centralny PZPR przesyła. ko- - Alicja Musiałowa przekazała plan i budżet ronatrywane jącą rząd Stanów Zj-ednoczoruszono niektóre aktualne zagadnie·
życzenia od ZG Ligi Kobiet dial będą w całości prz-ez sejmobietom polskim serdeozne po zdrowienia.
nla sytuacji międzynarodowej, JIO·
nych do „użycia amerykańskich
twórczy kobiet polskiC'!l.
wnoszą
Miliony kobiet swą pracą zawodową
zostające w związku ze śwlate>w-Jm
finansów, sil zbrojnych dla udzielenia pokomisję
wą
ruchem pokofu.
gospodarki I kultury narodowej. Partia nawkład w rozwój
mocy któremukolwiek z krajów
W rozmowie uczestniczył członek sza wysoko ceni ich trud i bę dzie stwarzać coraz lepsze waBliskiego Wschodu, który o taKC PZPR Ostap Dluski.
swe
rozwi,jać
najlepiej
jak
one
mogły
by
temu,
ku
rnnkl
poprosi w wypadku
ką pomoc
kwalifikacje zazdolności I umiejętności, zdoby wać wysokie
agresji.„".
wodowe 1 dzięki temu zajmować w zakladach pracy I w życiu
Senat powziął tę uchwał~ na
państwowym miejsce zgodne z zasadą całkowitego równouprawniosek prezyd-enfa E:senhowewnienia.
ra w dniu 5 marca 72 głosami
Okres, który przeżywamy, ob- szenia dochodu narodowego . Za J
p:zeciwko 19.
fituje w różnorodne trudności. ważny problem uważa.my rozNa skutek trudnej sytuacji go- wój sieci handlu i różnorodnych
spodarczej poziom życia bardzo placówek uslugow·ych, by ulżyć
pokaźnej części ludzi pracy w kobietom w ich pracy w gospoPolsce jest ciągle jeszcze zbyt darstwie domowym. W tej dzieniski. Wiele tysięcy rodzin żyje dzinie bardzo wiele zależy od
WARSZAWA (PAP). - Od kil w z.tych warunkach mieszkanio- dz1ialalności rad narodowych i
ku tygodni ;:iracuj'e w Wat"sza- wych. Szczególnie dotkliwie od- organizacji spółdzielczych. Szcze
wie Międzyresartowa KOl!!Usja, czuwają wszystkie bolączki co- gólną uwagę przykłada partia i
małych
której celem jest opracowaniie dziennego życia kobiety.
rozwiąza
rząd do pomyślnego
KAIR !PAP). - Podano oflcjal·
planu kompleksowej mechaninia sprawy za.trudnienia. Konie
Partia i władza ludowa podej- czne.'!lu z punktu widzenia ogólzacji rolnictwa i produkcji manie do w;adomoścl, te Kanał Su·
muje i podejmować będzie kro- nospclecz.nego i·ntaresu ograniszyn rolniczych.
eski będzie od piątku, 8 marca o·
Komisja oprarowała już sze- ki zmierzające do poprawy wa- czeniu ilości zatrudniO'Ilych w
twartv dla statków o wyporne>śct
Widzimy
kobiet.
życia
reg zagadnień: m. in. spor.ząd;zo runków
administracji i niektórych inbi;dLie
Żegluga
poniżej 500 ton.
no wykazy ma.szyn rolniczych konieczność takiego rozwiązania nych dziedzinach, nie moie to"
odbywać tylko w dzień.
najbardziej potrzebnych w naj- sprawy dodatków rodzi.nnych, wa.rzyszyć - co się czas-~m zdamatkom wielo- rza - pewnego rodzaju dys·!crybliższych latach naszemu rolni- by umożliwić
ctwu. Komisja rozpatrzy wk::ót- dzietnym poświęcenie się wycho minacja kobi·et. zwalnianie ich
ce problemy związane z us<tale- waniu dzieci. Może to następo w pierwszej kolejności. Związki
:r.iem wysokości produkcji i ter- wać stopniowo, w miarę f~nanso zawodowe i organizacje kobiece
możliwości państwa, w winny czuwać nad tym, by przy
ml'!lami rozpoczęcia wytwarza- wych
miarę wzro&tu produkcji i zwdęk zwaln:ianiu zbędnych prac·owninia tych maszyn.
ków, brać pod uwagę po>iadane
przez kobiety kwalifikacje zaWARSZAWA IFAP). - W dniu
równioeż fakt, że
wodo~·e, jak
1 bm. w godz •nach popołudn! owych
niejednokrotinie są one jedynypowróciła z Moskwy de> Warszawy
mi żywicielami rodziny.
dele11acja polska z m1nlstrem spaw
zagranicznych - Adamem Rapacpaństwo,
Duże wysilki czyn1
kim na czele,
PEKIN (PAP). ~ W Pekinie gu 12 miesięcy, 53 proc. rodziilo by polepszyć warunki i podnieść
placówek
i
szkół
pracy
~ziom
trwają nadal obrady Ogólnochiń dizi€ci co rok, zaś 22 proc. sposkiego Komitetu Ludowej Poli- dziewało s-ię dziecka po raz dru- wychowawczych, ołoczyć więk
szą opieką dzieci i młodzież.
Rady Konsultatywnej. gi w ciągu 3 lat.
tyCZJnej
Dążeniem partii i wlB.dzy luBez· kontroli urodzin - powie
Na pooiedzeniu czwartlrowym
1
•
ł
Podpisanie umowy o wytyczeniu Istniejącej
Chi.ny dowej jest usuwać z życia nasze
Li Tes-czuain działa
przemawiało 14 mówców.
Pfrlsko - radzieckiej w c;~ści przylegającej do Bałtyku.
'M. in. zabrała glos LI Tes- nie mo.gą uwolnić się od ubó- go kraju niedo-statek, niespraNa zdjęciu: Ministrowie Ra.pacld i Gromyko w chwilę
czua.n, minister zdrowdia ChRL. stwa i stać się krajem prospe- wiedliwość i ciemnotę, torować
•
•
wzrostowi dobrobytu i
Zwróciła ona uwagę na koniecz- rującym, bogatym i silnym. Li drogę
po podpisaniu umowy.
dążeniu
swoim
tym
w
kultury.
oz,najmila, ki: chiń
trwającej w Tes-czllaill.
wzmożenia
ność
Fot. - CAF
partia i rząd liczą na aktywne
Cranach od kilim lat kampanii skie M.ini,<>terstwo Zdrowia zaj
o regulację urodZlin i świadome mierza znieść ograniczenia do- popaorcie milionów kobiet poityczące przerywania c~ąży.
macierzyństwo.
Chinom przybyWa oo rok 15
kobiety po!na to,
Ho Szu-juain, czloo€k. Komite'!.
obywateli. tu fułdy Konsu1tatywnej, poświę sk.ie nie będą szczędzić trudu
milionów nowych
Przyrost na>turalny jest bardzo cił swe praemówienie sprawie
wysoki - wynooi około 3 proc. powrotu do Crun Ludowych inkich 1akładach pracy i insty
uzyskanych w telektuaiis.tów, oficerów i urzęd do.w ej, że wychowywać ie będą
Według danych
kilku szanghajskich fabrykach ników państwowych, przebywa- w duchu patrioty:mnu, umiłowatucjach akademie, które usię decydu·iącego głosu
płynęły w serde:!znej, towaod 690 kobiet jących na Taiwanie. Ho Szu- nia pokoju i sprawiedliwości, w
włókienniczych
ciężarnych, 17 proc. z nich za- juan, który za czasów Koumin- szacunku
atmosferze.
rzyskiej
ł
ł
d,la pracy i zasad
szlo w ciążę po raz drugi w cią- tangu w 1948 roku by! burmi- współżycia ludzi, w społeczeńw dniu dz!sie.is:z:ym odbęą
dzie się ogólnołócizka uroczy
strzem Pekinu, zwróci! uwagę, stw.ie. Wspólnym wysiłki.em pai'!
stość w Lódzkim Domu IiulKAIR (PAP). _ Po czteromie- 1 gen. Dayana szefa sztabu ge;neprzezwycieżać
że ludzie ci, posiadający boga- stwa i rodziny
te dośw:iadc:renie i wyżsre wy- musimy istniejące i niepoko· jące sięcznej okupacjJ prrez wojska ralnego Izraela, zarząd nad stre I tury, przy ul. Traui;utta l8,
ksztalceme mogą sądziić, że jest przejawy
demoralizacji wśród Izraela, w nocy z środy na fą Gazy. Pomimo godziny poli-1 o godzinie t8. Zamiast stere 0 t Ypo w ego r efera.tu · kob1·e.mlodzieżv. W trosce o
już za póź.no na powrót do oj- części
czwartek strefa Gazy formalnie cyjnej, w chwilę po przybyciu
,
ty łódzkie wysłuchają serJak nas Informują, w okoli- czyzny. Jej]j kboś tak myśli - zdrowie moralne całego spole- przeszła poc.: zarząd ONZ. Około do Gazy j::dnoste:k policyjnych
d ecznego P rz c mo· wi·en·1a prze
cach Spały pokazały się bocia- powied.zial Ho Szu-juarn - jest czeństwa, a zwłaszcza młodego godz. 21 siły policyjne ONZ ONZ, pewna liczba Arabów wywodnlczącego Pre-::ydium RaW szla na ulicę, wznosząc okrzyki:
ny.
w błędzie. Każdy mO<ie w.nieść po.kolenia, nle wolno lcll:cewa- wkroczyły do tei' stref
d Y N aro d oweJ· m. L o d z1· Nasser"!,
żyi·e Abdel
okolicznych wsi wi- swój wklad w dzieło budowy so żyć prób wsączanoia w serca czwartek o godz.inie 4 nau
- ,,Niech
Chłopi
ka • N aJ'Je psz e
- ·
E" K azm1crcza
naci·ooaliztrucizny
mlo·cLzieży
dzieli ja.k Z boćki chodziły w cjalizmu i nilrogo n~'e należy
nem - zgodnie z z,,pawied.zią ,,Niech żyje Nehru!", „Precz z
otrzymają
spośród kobiet
Manifestanci
mu, rasizmu, nienawiści do lu- gen. Dayana - woi'ska izrael- imperialista.mil".
tych dni.ach po łąkach chłopów, lekceważyć.
o :linnym światopoglądzie, sk.ie rozpoczęły ewakuację Ga· z.ostali rozpro.szeni przez policję j wyso k.ie
Następne posiedrenie Ogólno- dzi
o d znaczen f a pan· ze wsi Ciebłowice.
stwowe, brązowe, srebrne I
W tym roku zaobserwowano w chińskiego Komitetu Ludowej szerzenia waśni na tle narodo- zy. Całkowite wycofanie się od- izraeLską.
Po ł ·
·
t e krz yze
Od działów izraelskich z tej strefy
zas
zł odt
l.ęczycy bardzo wcześnie w lu- Politycznej Rady Koosultatyw- wościowym lub religii·nyrn.
k.lk
·
· ug1.
1 a
su~
na o przew1'd uJe
zjawisko przelatywania nej wyznaczone :.rostalo na pią należytego wychowania mlode- ma nastąpić w ciągu 24 godzin. ,
tym,
najwyższych odznaczeń pańNOWY JORK .~AP)" - KoreW czołówce, która wkiroczyła
go pokolenia, od przygotorwa.nJa
nad mokradłami wielkich stad tek po południu.
stwowych.
go do pracy i życia w spoloozeń do Gazy, znajdowało się okolo spond~t Agenci1 Urured ~es~
dzikich gęsi. Ptaki zatrzymują
Czym byłaby uroczystość
stwie zależy w dużej mierze dal 700 żolniem:y duńskich i norwe- don<?s1 z KaJiu, ż~. rząd eg~ski
trzcin I zarośli na
się wśród
na cześć kobiet bez muzyki,
szy pomyśl.ny rozwój naszej oj- skich dowodzonych przez pul- zaffilerza. wystąp1c z _żądaniem
bagnach. W dniach ostatnich
piosenki I tańca? Artystyczczyzny i narodu, budowa socja- kownd.ka Engholma. Samochody przyznam~ ~u decy~uiaoego glo
przeloty takle przybrały charak
ną część programu wypcłprzystrojone w biało-niebieskie su w ad~1str°"'.'a~rn s~fą Ga
iizmu w Polsce.
ter masowy. Od dawna ju:!: nie
ni~ popisy wokalne I taneez
rządowego
sztandary NZ wraz z żolnierza- zy w~pol z a.cJ:m1rustrac3ą O~.
:to •
widziano tak wyjątkowo llczne zespołu f,DK.
równoczesme
W mi duńskimi i norweskimi wje- Agencia cytuic
WARSZAWA (PAP). nych gromad gęsi, które opadaPo uroczystości odbędzie
Młędzyna.rodowym chały do Gazy, kierując s-ię na wypowiedzi egipskiego drz.iennizwiązku z
j~ na ziemię, ażeby odpocząó i
się w Prezydium Rady Naro
Dniem Kobiet, przewodnicząca plac cenhralny, gdzie pułkoW111dk ka „Al Gumhuria", który wilecieć dalej.
m. Lodzi spotkanie
doweJ
wkroczezadowoleniem
z
tając
od
oficjalnie
przeją!
Engholm
Kobiet
Ligi
RZYM (PAP). - W ciągu ostał· Zarządu Głównego
egzekutywy KL PZPR, człon
nie sil policyjnych ONZ do stre
nlei doby sytuacja w łonie włoskiej
ków Prezydium RN z zasłufy Ga:zy i podkreślając, że sily
koalicji rządowej uległa dalszemu
żonyml kobieta.mi różnych
te są narzędziem realizacji u1
zaostrzt'niu.
rówzastrzega „próbom
ONZ,przeciwko
Partii Socfal·
Sekretarz Wlosldel
~
*Lodzi.
nocześnie
zgłosi!
Matteottl,
demokratycznej,
dyrektoriatowi swofe ustąpienie, mo
kryształy,
Radioaparaty..._
imperialistycznych
elementów
tywując le wejściem w skład gabl·
garnki, pralki elektryczne,
międzyn.arodonetu na stane>wisko ministra przed- W TJlerwszych dniach Targów tygodniu. Niewątpliwie do naj· przeksztalcenia
por
serwisy
I
skórzane
torby
nowy
w
policyjnych
slęblorsłw państwe>wvch przedstawi I.ipsk fe8t bardzo ożywiony. Tłu- wlęk,zvch transa·k cji handlowych na wych sil
oto prezenty,
celanowe
agresji imperialiciela skrajnie prawicowych kół my ludzi na ulicach. wielojęzyczne Targach Lipskich będą naletaly ke>n instrument
ro1mowy, korki samochodowe, prze trakty między NRD a Polską, któ- stvcmej"
przemysłowych Togniego.
którymi może obdarzyć koUP ś · d
' d
K"
Na dymisj" tę nle zrrodzll si" ładowane wystawy s!clepów I wielo- rych nodplsanle ma nastąpić za kil
okazję przywódca
b1'et „0 czuły mą„,
będziemy
ent Ę · 0t wia · cza,
„
'
" brat, oj~1·ec
dzą
·
· koresp<>n
barwne światła neonów. Do Lipska ka dni.
wi
I
soc!aldemokratów
01
Przez pawilon polski na Targach ze 1 a rztoą ' cbe g;pdu „medpo ~ czy narzeczony pod waruncepremler obecnego rządu włoskie przyjechalo ponad 20 tys. ge>ścl
uczestniczyć
kiem, że nabędzie kupon
· a Y mię zynaro oz krafów socfa.listvcznych I kanllall· Technicznych przewJnęle> slę tyslą· zwo ą na
go, Saragat.
k.onkursowy. Kupony te w
Obserwatorzy TJOlltycznl stwler- •tycznych oraz ponad 160 ,tys. z co osób. Największe zalnteresowa- we siły policyjne objęły rolę indzają, że leżeli dyrekte>riatowi nie NRD. W Lipsku przebywa blisko nle wzbudza polski helikopter, Je- ną n.iż tylko nadzol!'U nad wyco- ł cenie 1 zł rozprowadza. Za.rząd Lódzki Ligi Kobiet, ul.
uda się nakłnnlć Matteotllego do tysiąc dziennikarzy zagranicznych I dyny na Targach Lipskich. wuto fa.ni·em się i;;raelskich sił zbrojA. Struga l.
dodać, te Poiska lest lei:lnym z nych z terytorium Egiptu''.
cofnięcia dym!sjl, wówczas poclą· n!emleckich.
Reu!ekorespondent
podale
Jak
w
helikopterów
producentów
trzech
zaiule·
o
świadczącym
De>we>dem
ga·
z
gnie ona za sobą ustąpienie
Uczestnik konkursu zobora, oddzl~!v Izraelskie na obszarze
blnetu ministrów V!gorellego, Ro- resowan!u wymianą handlową mię Eurnple.
wiązany jest odpowiedzieć
Szarm EI Szeik również przygotomlty I Ariosto, co zmusi do rezy· dzy Wschodem I Zachodem jest
interesujące, ale nietrudna.
mlędzvna·
orzekazanla
do
się
wufą
de12
przybyło
Lipska
do
że
fakt,
uniknąć
lei
crnacJI nawet chcące110
•
ne pytania. np.: jak brzmią
rodowym siłom pol!cyjnym ONZ
Saraqata I w rezultacie spowoduje legacfl rządowych I wle1e oflcjal·
8
nazwiska autorek powieści:
kontroli nad zachodnimi wybrzeżaupadek rządu włoskiego. Kryzys nycb delegacli kół handlowych z
„Marta", „Dziewczęta z Noml Zatoki Akaba. Komun I.kat wy.
qablnctowy musi spowodować tak· krajów socjallstyc7Jnych I kapltali·
WJS
„Noce I dnie" lub
wolipek",
przez
nocy
ostatnie!
ciągu
w
dany
mąż
francuski
Wybitny
(API).
że ustaplenie partii socJaldemokra- stycznych.
,,Czyj warkocz zdobył najtyczne! 11 ke>allcjt nądowej, która W pierwszych dniach Targów sta:nu b. prem.ieT Edwaro Her- dowództwo armil Izraela stwierdza,
następnyc
'ły
obszarem
nad
że administracja
h
. .k
JIO niedawnym odejściu partli re- nie zawarto jeszcze wielkich trans- . t
wl•kaz•
CJ"Z
no
„ popularnośó w histo
-.
. . i w Szarm El ·Szeik powinna być pne" o zac orowal
publikańsklej składa się w chw!- akcji handlowych. Kontrakty o zna
11
rli sportu polskiego"?
J1 obecnej Z chrześcijańsklel de- czen!u europejskim są przedmio~m czw:artek ZOISt.a.:1 przewuezllOa'l:'f do kazana Jetlnos\kom mlędzynarodo·
lg
mokracji, liberałów l 1ocjaldemo· rnzmów, 11 !eh ewentualne ipodp!sa- szp1fala. Hernot urodzil s.i.ę wjwych 1 11 policyjnych w .piątek,
11
, „„~~'''''"-""._
•bm.
-. 111• 111odzlewaa• Jest w pnyszłYm rolw 1B72.
-------·--&Ql!IJ_mll!_"!!S'!!!"!!E!!!±!!'~--krató!•
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p. Isabelle Blume

Międzvnarodowy Dzień Kobiet

,,Doktryna Eisenhowera"

List Komitetu Centralnego PZPR
do kobiet

zaaprobowana

przez Izbą Reprezentantów

pol~kich

Podpisanie umowy o wytyczeniu granicy
polsko-radzieckiej

Prace nad planem

kom pleksowei

mechanizacji
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otwarty
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z Moskwy
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w p"1erwszych dn1ac
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85 letni" Herr1"ot chory

się
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*

Odpowiedź

I

Uchwały
i zarządzenia
które. w:hodzą

~ zye1e •••
Uchwala. w sprawie przedlutenia nauki w liceach pedagogicznych do 5 lat. Wskazuje ona
na troskę rządu o podniesienie
kwalifikacji nauczycieli i pedagogów. Warto równi.eż wspomnieć o uchwal<> dotyczqcej ustalania wysokości stypendiów dla
aspirantów naukowych. Zgodnie
z uchwalą stypendia te będą ustalane w wy~o!rnści uposal:cni.a
starszych asystentów.
Skup pracowniczych deputatów w~irlowych zoslal uregulowany zarządzeniem preresa RM.
Znajdzie się on w gestii 'Ministei-stwa Górnictwa. Zaruiclzenie
U5tala, że 25 proc. wartości dewizowej skupione~o węgla pr?.eznaczone zostani<' na fundusz za
kupu atrakcyjnych towarów z
importu.
budosl:idionów z~miast
1·ak
no\ve mie~zkania ,,:n.ć
uj:.ić sen~
można by w skrócie
z:irzadzenla prezesa RM w ~pra
wie zatrzymania budowy obiektów „o mniejszym znaczeniu dl::i
go~podarki n::irodowej oraz wykorzyst.anm materiałów buc1owJanych dla budownictwa mie.,zkaniowego i obiektów produktym
Za.rz~dz..eniem
cyjnych".
wstrzymane zostaly prace przy
stadionu „Budowlabud:>wie
nych" i ,,Gwardii" w Warszawie. Materialy budowlane i załogi pracowników bndowl::inych
wykorzysti.ne zostaną w budow
nielwie mieszkaniowym i przernyslowym.
Szkolnictwo mofo 7:1\trudnlć
ok. 16 tys. Iuclzi - w tym 7.500
nauczyci~li i wychowawców oraz 8.300 pracowników administracyjnych i obsługowych. W
związ.ku z tym prezes RM upoministra oświaty clo
ważnił
na rok
zwiększP...nia ustal01nego
1957 planu za,trudnienia w szkol
ni<:twie cgóluoksztalcącym,

Adenauer zaproszony
do USA
(API). Prezydent

Eisenhower

kancler7..a Ade..<auera,
zaprosił
aby przybył z wizytą do Waszyngtonu z końcem In<1.ja. PoprzedniQ wysto•owane zapr.osreni-e nie ustalało konkretnego teT
mi.nu,

Rozmowy
z przedstawicielami
f rm angielskich
o zelektryfikowanie

linii kolejowei
Tarnowskie Góry-Gdynia
W War.<z.1wie przebywa od kil
ku dni delegacja firm pr.remys!{llWych z Anglii, która prowaMinid.l!i z przedstawicielami
sterstwa Kolei i Ministers.twa
Handlu Zal!ranicznego rozmowy
na temat zamierzonej elektryfiTarnowkacji linii kolejowej
skie Góry-Gdynia, w oparciu <>
dostawy sprzc;tu i ur.ządzeń an-

i est oczywista na pvfanie:

Kto korzysta z '' Galluxow : J.
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radzie zebrani postawią pewne
konkretne projekty, zmierzające
przyn<ijrnn!ej do częś<:iowej likwidacji paskarzy i spekulantów wyl:upujących atrakcyjne
tow.ary. Nk·s tety, na ten temat
nic clyskutow<ino.
Wniosek o przerzucenie ::itraktowarów na wir,ks:".ą
cyjnych
sklepów nle tylko na
ilo~ć
jest tylko częścio
„Galluxy"
wybrniGciem z trudnego
wym
rzucony przez
impasu. Drugi,
komisji hanprzewodnic7.ąrcgo
dlu radnego Tagowskiego wniosek, by za~ta:nowić siG nad slusz
istnienia .,Galluxów'"
nością
isto tn'e wymaga głębszego zasta
nowienia. Sprawa natomiast wy
maga natychmiMtowej akcji.
po kilim latach
Potrafiliśmy
namysłu zaostrzyć sankcje prz.el
ciw chuliga,nom awanturnikom.
Pewne rezultaty już są. Dlateg,c!rzieba, by niezwlocznie postanoclo notowić, czy w sto,rnnku
rycznych paskarzy i spckulan-

Gzy

b~dziemy budować

~ankowiec

upn!;ażeń,
planistów
przewidywań
Wg
O>iągnie ona w lodzi w przeroku bieżącego kwotę
ciągu

o 35 tys. DWT

dla Szwajcarii?

Niedawno przebywa! w Polsce
996 mln. zł. Suma dość poważfirmy „Sulzerprz..edstawldel
na,
Jak bylo do przewidzen.ia py- Diesel" z.e Szwajcari1i - inż.
radnych dotyczyły w Rinenberg. Podczas pertraktacji
tani.a
pierwszym rz~dzie up1'7..ejmości z~ Stocznią Gdańs_ką w_ sprawie
cbslugi w sklepach, która w na- dostawy dla nal! s1towm okręto
szym miekie nad.al powstawia wych, zrodziła się _koncepcia bu
w1ele do życz3nia oraz omawia- dowy przez stoczmę sl:aitJtu dla
.
nego przez nas już niejednokrot Szwajcarn.
Po aktualne szc~góły proi~k
nie problemu spekulacji atraktra.n~akCJl zwraearny
cyjnymi towarami wykupowany towaJJ„ej
mi przez paskarzy i pokątnych się do dyre~tor;a. n.aczeln-ego
handlarzy w „Galluxach" i „De- Stoc.zru ~dansk.ieJ - Czesława
Znaiewsk1ego.
likatesach".
Jakiego rodzaju bylby to
O ile na pytania dotyczące uprzejmoścl obsługi handlu rad1ni statek?
- Tankowiec, slużą~y d.o prze
otrzymali oopowiednie wyjaśnie
na!toweJ, benzyny
nia i dowiedziell się, że nns>tąpić ~·ozu ropy
powinna w tym kierunku popra 1lp. ładunkó?: płynn?'ch_. P!al!lOwa ze względu na pokatne zwię waną nośnosc prz.ew1duie się :na
l:szenie etatów w hal!l.dlu deta- 32-35 ty~. DWT (zdolność przelicznym, o tyle kwestię zwalcz::i w?zowa w tonach). B~lby to naj
nla spek:.ilacji atrakcyjnymi to- większy statek spośrod dotychwaraml, pcwied1my 01twarole, c~,s budo-:vanych na pochylmach ?-Olsk1ch st~zn1.
potraktowano m:ir~inesowo.
- K1e<ly stoczma może ro!ZpoDyrckbor Grzelczak repre1en. .
.
tujący łódz.ki „Gallux:' przedsta- cząć bu_dowę?
- Jeslt t~an~akcia d0Jdz1e do
wił wiele li:zb, j€dnak na l'arzu
ty skierowane pod adresem n.ie- sl~ut.ku, mo~my - przy. mew1el
uczciwych kombin.:icji eksped.ien kim nakl~dz1e mwest:rcyinym tów i ekspedi"ntek z kupujący- pr:-ystąp1c do montazu kadluba
J~Z w przyszlym roku. Przeka41:_a
mi. odpowiedzi<1l wymijająco.
Radni twierclzili, iż jest t.a- me ta:nkowca. do ekspl?atacJ'.
jemn:icą • poJiszynela w naszym nasląp1t0by Jeszcze w bre~ącei
.
.
mieście, Jż Z'.I otrzymanie posa- 5-latce:
- Szwaiearzy są sklooru dosklepie
dy w jakimkolwiek
„Galluxu" placi się grube tyslą- starczyć JJ<?Lrzeb.ną ~<> .bud°':"'Y
ce. Ten zmzut dyrektor Gr 7 el- dokumenta_cię. W:olehbysmy, ied
czak odparł pytaniem: _ Kto nak ogra!'!_!:::...:~ się do ~spolne
żadnych g.o ust:'łle111a z nimi z:'łł~.i:en kon~
plad. gdzie i komu?
konkret-nvch zarzutów nikt n.ie cepcyJnych P\ZyszleJ iedoootk1,
zdołał postawić. 'l'ym nie!l1niej a dokument~cJę • opra-cO<W~!<>by
wiadomo jest, że ten proced~r Centralne 1 mro I~o:nstrukci1 0uprawia ~ię. w n::ijbliższym cza- kr~tm'.'rych ~ G~a~sk~ z uwzglę
sie według slów dyr. Kowalczy- dni~n.1em sp, cy~1I_t; Jo ... al:n;rch wa
ka z Lódzkie~o Zarządu Handlu runKow produkCJl ~tocza1.1.
(Ag-encia Morska)
mają być ujawnione nazwiska
osób, które pobierają pit"niądze
za zatrudnianie ludzi na posadach ekspedientów w ,,Galluxie". Oczywiście w swsunku do
winnych wycJągn.ięte będą jak
najostrzejsze konsekwencje z i·nprokuratury wlącZll'lie.
gerencją

I

Pierwsza narada
wojewódzkich komisji
porozumiewawczych ZZ

Wykrycie siatki

Komunikat Min. Spraw
Ostatnio miały mlefsce wypatlkl
naruszania przez poszczegó!no oso·
by lub qrupy osób przepl•ÓW µraw
nych określających sposób powsla
wania I dzlałalnoić •towarzynei\.
"l,Y szczeqólnoścl były twor10n1>
„komitety organlzacyfne", „kluby",
a nawet „stowarzyszenia'', których
organiralorzy rozpoczynali działałność wyra;ającą się w przyjmowa·
nh1 członków, wydawaniu leqilymac.li czlonkow;,Jdch, organizowa·
nlu zebrań, pi:bllkowanlu komun!·
k;;lów Hp, - bez uprzednleqo uczy
nienia zadość wymo11om przewlclzla

Wewnątrznvch

Wewnęlr7.- 'i~:;~:~ia ~ft:~~ąc;O:.ri\;:~~e~~

Spraw
nych przypt>m\na i zwraca uwagę
obywatelom prowadzącym lub Iii·

7 bm. odbyła się w siedz1bie

podobnych
usankcjonowanych pramet.od
wcm i w.rządzeniami admin1istracyjnymi. Oczywiście tego rodzaju akcja powinna być przeprowadzana wspólnie przez pro
kuraturę, milicję, PIH i zarządy
prz-t'<'!siębicrstw wespół z uczciwymi pracownikami handlu dctalicznego,
ZB. Sh."IBICKI

Sldada fąc lis tv uwierzytelniające, wie rozbrojenia l utworzenia •T·
amba~ador Jose! Heqen wygłosił stemu zb!oroweqo bezpieczeństwa
pnemówlenie, w którym stwierdził w Enropie, co ulatw! zJednoczenie
l\'iemiec na zasadach pokojowych 1
m. In.:
Niemiecka Repub\lka Demokra- demi>kratycznych.
'Vzajemne zrozumienie oraz sło
tyczna J Polska Rzeczpospolita Ludowa należąc do potężnego obnu sunki dobre!le> sąsle.ddwa, ~onvija
socjalislyczneqo, któremu przewo- jące się między naszymi nanslwaml
dzl Zwl;:izek Radziecki, związane są] w <>parciu o granicę pokoju l przy
ścisłymi więnunl przyjaźni, posia- jaźnl na Odrze I Nysie, są odbl·
dafąc<>I don!oslo znaczenie dla za- ciem wspólnych interesów naszych
narodów. 'Vynlkają one przede
bez1>lec1enia pokolu w Europie.
Wiadomo slly reakcfl t a11resfl w wszystk;m z faktu, że beZ'Jlleczeńpaństwach Jmperlallstycznych us!- st wo naszych kra fów w równej ~ie
'""'ąCy
lufą priy pomocy wszelklch środ- rze nqrożone jest µrzez postęp~1ą·
\Oo.Go
ków osłabić s:l<: l zwartość oiloz:1 cą re1c1illlaryzację Nlemlec uc1:0socjallslyczneqo. Szczegó:nlo ak- dnich, gdzie pewne kola, nlepomne
tywną rotę odqrywa przy tvm za-1 nauki historii, knują plany noweifo
chodnio-niemieckl ltnperiallzm l mi- pochodu na wschód.
li)
Plenne są rachuby tych kół, k!Ó·
litaryzm, który ponownie zaqra.i:.1
.I.:.
bczpiec7.eńslwu I pokojowl w Euro- re !leząc na rozluźnienie jedności
pie. Jednym z fcqo odwetowych państw so~ialistycinych, tywl.11 złu.
celów jest rewizja rrran'cv na dzenia co <lo moźllwoścl zz.klocent.
Odrze i Nysie. którą Nlcmiecka Re dobror,ąsledzklch i przvjaznyc!i stoDo publika Demokratycma uważa za sunków, łączących nasze kra1e.
(PAP). _
"WARSZAWA
przybywającemu do gmachu Ra•
mocni'ł i nlewzrunoną granicę _pok"J'-·d .
b
W
airsz.awy Pt'ZY Y1 z t "'"" n10- koju między narodaml niemleck.m i dy Państwa amha.sadoro.,.;t, kompania honorowa Wojs.Jta PoJ.skteqo od·
wą wizyią przewodrniczący rady polskLm.
Sclsla przyjaźń obu nas1.ych na· tlała honory wofskowe przy dź.\\~ęEgip-Lu, mdnfater
produkcyjnej
r?dów w ramach w;~lk!ego so~la- kach hymnu narodowego NRD; yrzy
Hussei!n Fahmy.
Celem wizyty egipski€go go- hstyczneqo obozu po1rn1u znajdzie odjE'tclzie ambasadora Josefa Heueścia„ który pełni funkcję prz,e- zawsze pe>lwlerdzenle we wspólnej na odeqrany został polski hymn na.•
wo<lniczącego racly będącej od- ~~~~~~':n1~rzed takimi agresywnymi rodowy,
Zastępca przewodnlc7ąceao Radv
naszej komisji
powiednikiem
pla.nowan!a, jest nawiązanie dal Państwa Stanisław Kulczyński, w
szych kontaktów gospoJarczych. od.powiedz! oświadczył m. in.:
Stale rozwijająca slf! wspólprn·
ca naszych krajów słuty tywolnym
.
, ,
na5zych narodów oraz
interesom
przyięwstał
Eanmy
Mi·rusler
ty przez l'lllinistra handlu za.gra- sprawle umocnienia pokoju. Polska
nicz.nego - W. Trąmpczyńsk,i.z-1 Rzeczpospolll<1 I.udowa, podobnie
go. W rozmowie na tema,t mo- jak I N!emlecka Repuhllka Demokra
GDAJQSIC
żliwości daL~zego rozwoju knl!l- lyczn?. pragnl• szerokiej pokojow•J
gospodarrczych miedzy wspólpracy ze wszystkimi narodami,
ta.któw
W ciciqu ostatnich 'kilku tygodni
Polską " Egipt~m, uczestni~zy{ 7.!!0dnle 7. przyświecającą naszej po porty Gdynia i Gdańsk przyjęły
MH.Z lltyce !deił pokojowe!lo wspóllstnle· łącznie ok. 340 samochodów osobota
·„ek ,...
tak"
nia.
. ze p<JC:' r"',.a.r.z s 111u
wych •przywożonych statka,mi z róUdzielamy peLnego poparcia spra żnych krajów Europy zac-hodn;ej.
- Cz. BaJ&.
Samochody te przywozą dla s'!'bie zarówno ma<rynarze ®tatków
PMI-I, jak też .i inno owby.
WARSZAWA
Min. zdrowia R. Barański za,powiedzia~ 1powarine z,miany w sys~e
mi<C za-trudnian;<1 pracowników służ
by zdrO\i'ia. Z ok. 20,5 tys. lekarzy - 4,5 tys. za!lrudnionych jest
W
w a.kademiach medycznyc:h.
zmniejsze2lwiąziku z p.Janowanym
niem lie?Jby studentów medycyny w
przyszłym roku akadern!ck!m, pia·
n-uje s'e przesuni<:c:le od ipocząt:..u
50~00 lek~rzy do
września br.
pracy bezp.ośrcdnio w lecznictwie.
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Przybył do Polski
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Na Swięto Kobiet

* :[. *

W 'wyn'ku ne-e·'.\zowM1ej w koń·
cu ub. ro.ku am.n~sti.i, E.nba wię·

żniów spadła o
S.prawleJliwości

ok. 60 proc. Min.
przygotowuje obecnie proj.e~t ustawy o więzien
nictwie i nowy regulamin więzien
ny.

• * •
ostatnim kolegium

Slaba

pleć

...

Nie wiem komu i kiedy wpa nie ma zarzqdze1l. wvkonawo- czych. Po dziś dzień tysiące
kreślenie - słaba pleć. To ni- nieszczęśiiwych żon i m!l.teic
by my, kobiety, mamy być tą wylewa gorzkie łzy nąd niesłabą plcią, wątiejszą polow'.} dolą rodzin alkoholików.
Pieniądze idą na wódkę. Rarodu ludzkiego. Kobiety btuszcieplarniu- dzinę utrzymuje właśnie ona
cze, kwiatuszki
ne, slabe i niezaradne, nie - słaba pleć. Pra,cuje za dwozda.tne do samodzielnego ży- je i ufa, iż wreszcie odpowiedcia, do walki z trudno§ciami nie za.rządzenia o przymuso ·
do dźwigania wszystkich cię- wym leczeniu uratitją jej mę,
ża.
żarów dnia codz·iennego„.
Wiele tego rodzaju. trosk i
to dosie Uśmiecha,cie
brze. Pojęcie slabej plci dla kłopotów spotyka3·ą kobiet11 na
"
niikogo już dziś nie zawiera swej drodze. Ileż trzeba hartii,
wątpliwości. Życie i udział w by z takim samozaparciem się
nim lwblet przekreślt!o do siebie, zapomnieniem o wla•gruntu jego dawne znaczenie. nych potrzebach walczyć o raDziś, kiedy kobieta na równi tunek swego domu i swej roz mężczyzną, dźwiga cieżar tl· dziny, i!e·Ż serdecznego ciepłe~
trzymania domu, a nitrzadko i miło.ki, by wśród trudów i
jest jedy114 żywicielką swej zmartwień o codzienne sprawy
rodziny, gdy zajmuje ważne zdobyć się na uśmiech, na kofunkcje spoleczne i państwo- chający, dobry gest, by mimo
we, a gdy trzeba, na równi z wielkiego zmęczenia znaleźć
mężczyzną broni swego kraju sily na uslugi domowe dla
- dzi§ nie trzeba dlugo mó- swych bliskich.
Nie po różach uplvwa życie
wić o tym,. jakie_ jest. ~ycie
Każdy .
i.vsp6lczes.ne3 .kob1ety t 3aka przecie.tneJ· kobiety.
l
j
t
kto tylko umie patrzeć zgod"?;i
Jes w ~~m e3 ro a. .
W!aśn~e, przed ch~ilą we- się z tym, że to wlaśnie na
szla kobieta_. Prowadzi za rącz barkach kobiety spoczywa glów
lcę trzyletniego synka. Przy- ny ciężar wychowania i utrzuże mimo to
szla do redakcji po pomoc i mania rodziny,
ratt_mek - ra.tunek dl_a sw_ego •iakże często znaJ'du•e ona ciedło do głowy tego rodzaju

CRZZ w Warszawie pierwsza
narada prz.,ewadniczących wojewódzk:ich ko.misjj porozumi,ewmv
zawodowych,
czych związków
w czasie której przedy&kutowano najaktualniejsze za.dania komisji.
za jedno z najpilniejszych zadań wojewódzkich komisji p01roz11mlewawczych zebrani u7J!13H
wlączenle się do akcj.i za,pewn!enia pracy osobom zwalll'lianym z adm!n!st.racji. Ustalono,
że przedst:i.wiciele woj. komdsji
porozumiewawczych rJ.W. 7..a,W.
powiITTni c.ktywniej uczestniczyć
w pracach wojewódzkich kornisji do spraw zatrudnienia.
W cz.asie narady moC1n.o rówpodkreśl.ano koriiecZlllOść
nież
aktywJJej współpracy z komi.sjami cen, d'zialającymi przy radach 111arodowych. StwjerdlZ.ano,
,
ad '
tlwh L k M
że przedstawiciele zwis,2ków zaąz. sqs1 .- pły ~t.§miech, spokojne słowo
woda.wych powinni prv.!de wszy- m_ęza,_ a . ot a.
serdeczbliskich,
swych
dla
się
opamięta!
ale
pi!,
tez
ki
wystę-pupowstrzymywać
mlerzającym prowadzlć dzlalalnoU stkim
o której wytel mowa, ie powinni jące w niektórych miejscowo- ja.koś. Dużo ~oniogla m_u. W ność, bez której smutniej i tru
oni uzyskać zqodę prezydium wla- ściach kraju tend-encjf' do samo tym Liga Kobnet ulatwiaJąc dniej blJloby życ!.
śclwej Rady Narodowej, wzglf!dnle
d•"§
t
Pa~,·ęta·
podno.szenlo. cen z.a u- bezpłatne ie-czenie,
1
do rejelitru slowa. wolnego
dokonać wpisu
' dniu „.i
· c h ce nę
· d na k nie
J e1· mq ż Je
k u·
· k n.p. JtrawJee Jue,
. , t ·- . • n·w
. t o D vrn.
.. śJmy
s l ug1,· Ja
rzyszeń.
1~
~
.
.zien
a.
wię
1e3
.
nie
tym
leczyć. Ani mówić 0
Rozpocręcle dzlalalnołcl przez s!o śninskie czy fryzjersKie oraz na
pozwa.la. Więc gdyby tak mii 1est tyl~.o dowodem of_1c3alnr:3
warzyszenla, kluby itp. bez upr•e- !Le-które wyroby przemysłowe,
dn!eqo uzV11kanla zqody Prezydium
Us.ta!ono irówniet, że w naj- kcuzać, gdyby ktoś wbrew nie- k~rtu_azn c~y spol~czne 3 taktyRady Narodowej wzg\. bez doko· bli~..szym czasie zwią~owe ko- szczęśliwemu nawet oka.zal po ki. Niech ~tę stan·ie okazją do
nanlą wpisu do reje~tn1 stow.:irzy.
okazania cieplych, se-rdec'Zn?!r.~
,
ueń fest sprze~zne z prawem l ja- misj_e porornnlJ«?wawcze zwrócą moe...
Niestety - nie ma podstawr~('ZUĆ ~la nas~ych matek, zo.i
baczniejszą u_wag,:: na
m. !Tl.
ko takle niedopuszczalne,
l blt..~kich. kobiet.
ól'
d
h p
.
prav,'1dlowe 7.aopat.rzeme rynku
porządrk w artykuły codzi"'Tlnego spoży- P.1 awnyc ·
nantsrnfące
Os<>by
· j d
d ·
Ob
rze P vora ro0
. 11 w _tym n•u am e na
cia o.rarz zajmą się pl"Zygo•towY- kiem wyszla wprawdzie usta.wainlem 1wi0rai letn.iob dla drLie- iva o 'l'Zymusoioym leczeniu kobieta me b1.1!a smutna.
odpowleddalJloścl &toaownl11 do O·
iflXł
~k.olloll.XQW. ~e pą_ ~1 ~.~.!\
~
boWhlZUfllCYCb ł'rlOEl•óJ!a,

szpiegowskiej
ZSRR

D~~

złożył

Spodziewaliśmy s!G, że na na-\ tów nie 7.astosować

Spotkanie radnych Rady Narodowej rniasla Lodzi i dzieJnjcowych rad narodowych z przed
stawicielami Lódzkiego Zarządu
Handlu i pracownikami handlu,
które odbyło siA w dniu wczorajszyn1, mialo na celu omówienie aktualnych problemów l'Ą'l
opatrzen;a ludności mia~ta oraz
dotyczyło dz;alaln~ci „Galluxu"
i „Delikat.esów".
Zastępc'I kierownika l~ódzkie
go Zat•zą'lu Handlu - Ko,valczyk. zapozn.:il r~dnych z perspektywami 7Ą'lOp.1lrz 0 ni'1 rynku
w okresie wio~cnno-Ie ! nim. Pod
kre~lil on, 'l.-<! mimo zwięk•.zone
go w br. z.aopatr7.enia skl~pów
lód?;kich w artykuły przemy~lo
we, mogą wyst;:ipić pewne braki w brarni.y arlykulów spożyw
czych, zan.>trzeoowanie w podartykula-.::h będzie
ft::iwowych
callmwicie pokryte.
Powodl!m niedostatku towarów przemysłowych jest z jedn2j strony zbyt mala jeszcze pro
c1'1kcja poszukiwanych artykulów przez przemysł p::iństwowy,
spóldzielczy J rzemiosło, gdy
równocześnie Import nie pokrywa tej luki i z drugiej strony
nabywcza
możliwość
wzrosla
klientów ze względu na zwyżkę

Warto dodać, 7.e w sklad delegacji angielskiej wchodzi reprefirmy, która w Jatach
z~ntant
1934-36 przeprowadzała piea:wszą w Polsce elektryfikację linii
kolejowej nn odci<nku otwockWarszawa-Zyrardów oraz elek- W
t.ryfika.cję warszawskiego węzla
MOSKWA (PAP). - Dzl~nnlk! ra·
kolejowego. Czlonlmwie delegacji angielskiej mają d·okoinać ob- dziec.kie „Prawda" 1 „fawiie.stia" za·
wczoraj w.iadomości o wy
mi<eściły
by
linii,
jazdu projektowanej
zapoznać siG z wa.runl"8mi tere- kryciu i zMkwidowarniu przez wla·
nowymi robót oraz wymogami dze bezpieczeństwa szwed:ckiej siat
i.akimi musi odpowiadać tabor, ki szpieqows.k.iei diialającej na tt>·
.
renie Estoni.t. Dochodzenia wy'caktóry rówrui.eż otraymalibyśmy z niv. że szpiedzy szwedzc:v .pozostawali w konta,iccie z wywiadem a.me
Anglii.
rykańskim.
d i
ż
.
"d •
,.,__
U :zdema•lrnwanych S?JPleqów zna
.
.nr.ew1 UJe sq, e w. n u 11
bm. ob_1c strony ~azą swoie leziono podrobione dokumenty ordz
stanow15'ko odnoś:n1e wstępnego radiosta,cję, pienjądze, zegarki i
1broń.
porozumienia.

a

Hegen

WARSZAWA (PAP). - W dniu 7 bm. zastępca przewodniczącego
Rady Państwa, Stanisław Kulczyński, ~rzyjął na audlenc_Il am~asadora nadzwyczajnego I pełnomocnego N1emlecklel Republ;kl o_mokraIWO listy uwierzytel·
tyc1_nej w Polsce; Josefa Hegena, który

f

gieL~kich,

nv~,n~;~:;~o

,, Nowomianowany ambasador NRD

,

-z•

p.

Min·~e-r
Na
stwa Żeqłuqi n twicr<lzony został
Statut Rady Naukowej Ekonomu,zno·Technicznef, która działać będZ:e
przy mi-n.1strze żeqluqi jako org11n
doradc<:y i opi.nfodawcrzy. W skład
rady wcho<l?:ić będą naukowcy i
pra'ktycv z dz'edziny e'.rnnom;i, techn'·!ti oraz innych dtie<li.in związa·
nych z działalnością go!1J)odarczą re
sortu.

Sto

Dzi
wy
e

zWy .

• * •

1 bm. w Palacu Kuitury i Nauki
w Warszawie potlp tane zostało po•
rozumienie o współpracy naukowej
mied7.V Polsk~ Akademią Nauk l
A.kade:nią R1101uńskie1 Republiki Lu
dowej oraz plan współpracy nauko
wei mcędzy obu akademiami na rok

1957.

Podobne umowy zawarła już PAN
z a:l:,a,d€•miam.i cze&ka, słowacką, wę
qierQką, juqosloiwia~siką d NRD.
· W naj•bi·iższyin co:as:e pnew'dziaue jest zawa·rc.ie poro.zumienia dwu•
stronneąo mil'dzv Polską Akademią
Nauk a Akademią Nauik ZSRR.

• * •

Jak wynika z zapewnień naukow·
ców 'Pierw-,,za seria pol·skiej szcze•
pionki przeciwlk.o chorobie Hei:ne.
Medima zostanie wV'!>rodukowana w
kraju nrawdQ'Podobnie jeszcze w
Hocu br„ równocześnie sp<>dz;lewa·
n v ie•st zakup sz:cze)>ionk.i za graniq.
KRAKóW
iprvwał!llycl\
W u~ucham\.a1Dh1
vryhv6mi budowlanych element<>w
prefa1brytlrowanV1ch przoduje woj.
'krakowski<>. W lutym br. zarejostrowmno tu ok. 60 (iakich zekła·
dów.

Styczeń i lufy
w budownictwie
Jak informuje ki.<erowructwo
Budo'WIJ1ictwa 1
Miniisterstwa
Przemy~lu Materiałów BudlQ<\vLa
nyich !:'eaJi:z.acja tegxocznego pla
nu oddawania izb d-0 u.ży<tku
przebiega sipra.wniej niż w roku
ubiegłym. I tak w c.iągu dwóch
miesięcy br. w s!c.ltll ogólnokrnj~•ej budowlani prwka11.<1ili wla
dzom terenowym IJ'Oll'Uld 9 tys.
n01wych łzb mi1'!sz.kalnych. W Iuty.m oc!da:r.o do użytku ok. 5.400
izb wykonując pl:a.n m.ie»ięcz.ny
w J!Is:a~iej przebiega re~ll
;:acja planu w terenowych zamą
buoownidwa Bydg-c:;rix:z,
da.eh
SI::isk, P<Yl'lllań, najsłabiej w Z.'\rządzie bu~ownietwa Ló:!;;, w-edług wst~pnych przzw:dY\V·" ft
kwartalny pum w budown-ic1vr'e
mienik.anlowym zostarue w~kQ-

u
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an

no

Z życia studenckiego
• „Juvenalia" • „Kącik cichych
kochanków" • Wycieczki za
• Spółdzielnia stugranicę
dencka rozszerza się • Zwycięstwo pocztowe
. Idzie wiosna a z nią rodzą
projekty no>vych i:mprez
W głowach organizartor6w ży
cia studenckiego. Rozpoczęto
Już przygotowania do „Juvenalii", tygodnia łódzkic'h studentów, który trwać będzie
Od 5 - 12 maja. Koncei:-cjl
tego święta jest wiele. W każ
dym razie będzie ono wesołe,
'POlączone z ulicznymi kawal
ltadami., imprezami artystyMa
cznymi i sportowymi.
być ciekawa „Zgaduj - zgadula", turniej studenckich ze
&połów jazzowych i mistrz.ostwa w rodk and roll.
od tego 'l'dku,
Począwszy
;,Juvenalia" mają stać się
doroczną, tradycyjną imprezą łódzkich studentów. Jak
organizatorzy,
~powiadają
Impreza ta będzie dos~pna
nie tylko dla studentów,
się

*

~

*

'Klub studencki przy ul. Jara·
cza 7 zmienił ostatnio nazwę na
„Kącik cichych kochanków", ale
na szczęście nie są to jedyne
tlniany, jakie zachodzą w tym
klubie. Od niedawna jest tu czyn
ny telewizor, co, obok kącika bry
dtystów t spotkań uczestników
studenckiego jazzu, test nową
atrakcją. W godzinach 15-22 mo
tna tu napić sill dobrej czarnej
kawv t zająć sill lekturą gazet
czy czuoplsm. W nalblltszym pia
nie pracy klubu figuruje ciekawa
Pozycja: spot:<anie z Walterem!
* ~ *
O planach bezdewizowych
'Wyjazdów studentów za grajuż wiele
słyszeliśmy
nicę
razy, jednakże wieści te bymalo skonkretyzowane.
ły
Teraz moŻna wreszcie naipisać o nidh konkretnie, gdyż
lX>dpisane 7JOStały od•t·owlednie umowy z zagranic:znylll.i zwią:zikami studenckimi.
bo ZSRR wyjedzie 200 osób,

D

LEGACJA

Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polsliich
Wyjechała

do Pragi

9 bm. wyjoohała z Wal'sza
Wy do Pragi, na zaproszenie
Związku Dziennikarzy Czecho
Slowacldch, delegacja Za.rządu
Stowarzys-z.enia
Głównego
bzienn~karzy Polskiclh. Delegacja weźmie udział w dysku
sjach i rczmowach z dzienn ikarzami C7eskimi i słowacki
tni o aktualnych problemach
!>~asy i prac? dzienni.karzy, jak
;ownież na temat współpracy
1 wzajemnej WY!llian,v dzienni
karzy polskich czeskich ; sło
\vackich mi~y redakcjami
llas~h krajów.

400,
Czechosłowacji i Rumunii Bułgarii

do
po
100, do Francji - 50, do Gre
cji, Turcji, Szwajcarh, Anglii, Danii, Holandii i Izraela
- 20 do 30 osób do każdego
z tych krajów. Ogółem z Pol
ski wyjedzie w tym roku na
dwu lub trzytygodniowy pobyt za granicą około 1000 stu
dentów, w tym dkolo 100 z
Łodzi. Studenci za.granicz.:ni,
którzy na prawa.eh wymiany
przyjadą do Polski, zamieszkają w najpiękniejszych o.ko
licac'h nas:rego kraju - w
Zakopanem, Wiśle, Między
zdrojach, Sopocie, być może także n:a Mazurach.
Podstawowym wa.runkiem
wyjazdu za granicę będzie obd.k niewielkiej opłaty znaktóregoś z języków
jomość
zachodnich.

do

*
Studencka

*

Pis<1liśmy

Od kilku już lat tzw. popularyzacja spraw atomowych zajmuje wiele miejsca
w prasie ~ennej i periodycmej, w broszurkach, :audycjach radi-0wych, w kronikadh filmowych, i•relekcJach
itp. Mimo tej „powodzi a'lo.
mowej" trzeba przyznać, że
przeciętny o\'.lywatel, który
nigdy nie zajmował się studiowaniem fizyki, a w najlepszym razie pamięta mgliście podstawowe pojęcia fizyki jądrowej, obkuwane on
giś do matury, wciąż błądzi
w labicyncie izotopów, proto
nów, neutronów, mezonów,
cyklotronów i„. nie wie wła
ściwie, „jak to się ie".
Oczywiście nie jego to wina, lecz samej atomistyki,
któria jest dziedziną trudną,
wymagającą przygotowania
teoretycznego i śledzenia jej
rozwoju. Cóż, tak zbudowana jest wiedza ludzka, że nie
objaśnisz zasady logarytm6w
komuś, kto nie prze.szedł kur
su tabliczki mnożenia.
Otóż to. Od tabliczki mno
żenia zaczyna swój „wykład••
wystawa atomoradziecka
wa, zorganizowana w Pała
cu Kultury w Warszawie.
I to jest jej podstawową obok innych walorów - zale
tą. Jeśli nie będąc zorientowany w tajnikach fizyki ją- .
drowej, poświęcisz kilka godzi.n na mvażne obejrzenie
plansz, makiet, przeczytanie
zwięzłyc'h informacji, wysłu
chanie objaśnień przewodników, to opuścisz wystawę z
pewnym .,bladym" przynajmniej pojeciem o sprawach

Stąd

dalszy krok do przyswo
jeni:a sobie definicji izotopów - atomów posiadają
cych identyczną ilość protonów, zaś różniących się od
siebie ilością neutronów. Zro
zumiałe stają się wreszcie
dla laika spoty'kane stale
symbole „uran 238" i „uran
235".
Zwied.mjący, wprowadzo.
ny zaledwie do przedsionka
zaczarowanego pałacu baśni
atomowej, dowi:adule się ko
lejno, że IJOtrafimy „widzieć"
i „słyszeć" cząstki elementar
ne. Służą do tego komora
Wilsona, rzutującą na ekran
ślad biegu cząstki, powodującej jO!l'lizację, a co za tym

I
Łódzki Ośrodek

Prooaeandy
Marksizmu -leninizmu

w nowej siedzibie
Lódzkl Ośrodek Propagandy Marksizmu - Leninizmu
powiadamia wszystkich słu
chaczy Wieczorowej Part:v.lne.i S.r.koły Ekonomicznej I
Wieczoro .;ego Uniwersytetu
Marksizmu - Leninizmu, że 1
dniem 7.IIl. Ośrodek zmte.nił swą siedzibę z ul. Traugutta 1 na Al. Kościuszki
107/Hl9 (gmach KL, parter).
Wsz~·stkie dotychczasowe nu
mery telefonów z wyjątkiem
nr 201-58 pozostają aktualne.

idzie skr~lanie pary wodnej; „słyszeć" cząstkę może
my dzięki licznikowi Geigera-Muellera, rejestrującemu
przy pomocy trzasków pojedyńcze

cząstki.

Zwiedzający

poznaje różne typy liczników i - często po raz pierwszy - styka się bezpośre
dnio z „n:amacaJ.nymi" dowO
darni istnienia promieniowa
nia kosmicznego, rejestrowa
nego f/I'zez liczniki.
Oddzielne plansze przedsdhematy reakcji ją
drowych. Pomajemy dzięki
nim klasyczną ;uż dziś reakRutherforda, któremu
cję
po ra.z pierwszy udało się do
konać sztucznie przemian w
jądrze atomowym i z azotu
uzyskać izotop tlenu. Kolejno, poprzez naturalne reakcje jądrowe, jak np. samorzutny rozpad radu. doc'hodzimy do współczesnych me
tod, pozv.ralających uzyskiwać energię atomową w reaktorach jądrowych,

stawiają

S?JCzególne 'Zlai:nteresowa.
nie zwiedzającyoh wzbudza
estetycznie wykonany z t1lastiku model elektrowni atomowej. Przystępny wykład
przewodnika pozwala nie ty!
ko zrozumieć ogólny schemat działania. ale nawet w'li
łatwiejs~
lrnąć w niektóre
s7.czegóły, jak n:p. rola moderatora grafitowego.
Wymieńmy pokrótce niektóre działy wystawy. Oto

Dwie ekipy prze1Vodników
- liczące po 14 osób, grupy
polska i radziecka, w przystępny sposób udzielają wyjaśnień zwiedzającym, wśród
których pr.zeważa.ią zbiorowe wyciecz.ki, zwłaszcza mło
sak.olnej starszych
dzieży

klas. W dniu 25 lutego poinformowano mnie, że do tego
dnia około 50 tys. osób przewinęło się przez sale w:i;:stawowe.
Trudno wtłoczyć w szc:zuple ramy artykułu cale bo.
g.actwo eksponatów. Można
co najwyżej wyliczyć pobież
nie i:·os.1 .czególne pozycje.
A więc, jaik rzekli.śmy, zaczyna się od tabliczki mnożenia. Wielkie bar'Nne plansze dają pojęcie o budowie
ja<lra atomowego. Pozwala-

6 marca 1957 r. zastępca przewodniczącego Rady Państwa.
prof. St. Kulczyński udekorow al członków delegacji Towarzystwa Finlandia - Polska wysokimi odznaczeniaml państwowymi.
Na zdjęciu: po dekoracji prze wodni~ącego parlamentu fińją zrozumieć różnicę pomięOdrodzenia. Polski
skiego V. J. Sukselałnena orderem
dzy cegiełkami jądra _ neuI klasy (od lewej) Czesław Wycech, Stanisław Kulczyńtronem obojętnym elektryski i V. J. Sukselalnen.
cznie i protO'llem, obdarz."'__
__-_f_o_t_._z....:y....:gm:__·_w_a_ow_iń_skl
nym ładunkiem dodatnim .• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c_AF

już

nowe
W Afryce proklamowano
- Ghana. Pm;..
stwo to powstało na polączonych terytoriach dawne3· kolowii angielskiej nraz te;· części Togo,
Złotego Wybrzeża ""
Brytani·a sprawoWi'e'ka
kto'rn
.d
•
"'
na
mandat z ramienia ONZ. Na
wała
uroczystość proklama,cji przybyły eo
Ghany delegacje rządowe z obu póikul, z delegacjami ZSRR i USA na
czele. Znajduje się wśród nich. rów-

żenla

zaś

ZTóż-

strony
Ghany. Z drugiej
pod względem socjalnym
większość mieszkat1ców tego kraju, żyposlugującą w za<:ofaniu 1 ciemnocie,
jącą się 50 .ięzykaml I dialektami, u:r.nawodzów szczepu,
jącą zwierzchnictwo
szukającą schronienia przed cywilizacją
„puszek z konserwami" w czarnej magii
I mistycznych obrządkach. Jest tu I demokracja parlamentarna modelu zachodniego, I absolutna władza przywódców
plemion. Po dziś dzien· obo\"l~zuJ'e •u
•
„ „
nicowaną

nież deŁegacja PoŁski.

ekr~

rzecie z kolei -

T

po Haiti I Liberii -

państwo murzyńskie Ghana, bier..1e
nazwti od państwa, które
swoją
w trzecim
Istniało na tym terytorium
wieku naszej ery. Będzie to kraj ).lezą
cy niespełna 5 milionów ludności zamieszkałej na obszarze równym, co do

Anglii.
Jest to kraj kakao, stąd bowiem pochodzi 1/3 jego światowej produkcji.
Ka.kao, główne bogactwo Ghany, nie
jest jednak jego jedynym skarbem. Nie
przypadkiem przecież nazwano ten kraj
wydobywa się tu
Złotym Wybrzeżem:
rocznie ponad 20 ton złota. Ghana posiacla też nieprzebrane złoża rudy manganowej, boksytu, kopalnie diamentów.
wielkości

~q i kłopoty rodzinno-malŻenskie, przy których tamte, z
epoki narzeczeństwa wydaja,
się ~iewinną igraszką. Z filmu

tvyrafnie wynika, że kłopoty
n:alżeriskie są na całym świe
c~e fodnakawe, że pojawienie
~ię. w rodzinie drugiej pary
t liz.niaków nie jest witane enżuz1astycznie, że zaniedbywane

Ony mają w.~zędzie tę samą
zazdrości
budzenia
lliet0d.ę

°i;;,żCI;> ~e starsze panie„. I tak
dalej.

Ota~ ,

WKRAINIE ATOMOWEJ BAŚNI

skądinąd niełatwych.

państwo afrykańskie

.._ Fernand Led-Oux, mama Gaby Mortay i żon a - go8llosia - Nicole Cou.rcel i „ja·',
to znaczy Robert Lamoureu:::.
1 naturalnie reżyser - Jean
l>aui Le Chanois.

l

* •

dnia

plansze, pozwalające z:rozu""
i zasady
budowę
mieć
cyklotronu, fazo.
działania
tronu i synchrofazotronu gigantycznych urządzeń, slU
żących do nadawa.n.la wiel•
kich energii cząstkom elementarnym. Obok bairwne,
ładnie wykonane tablice informują o zadaniac'h rozwoju atomistyki w ZSRR, wytyczonych na XX Zje:td12:ie
Partii. Dalej bogaty d:ziat
„medycyny atomowej". Usta
wiono tu nie plansze czy modele. ale oryginalne aparaty
do naświetlań przeciwrak°"
wych. Zwięzłe intonn:ade
liczbowe podają statystyczne
wyniki, uzyskiwane przy na
twietlaniu promieniami iz~
topów radioaktywnych.
Dział agrobiologiczny po11
cza o rewelacyjnych wyni•
kach osiąganych przez stoso
wanie „nawozów promienio•
twórczych". Bogato wyposa„
że>ny jest dział, traktujący o
licznych zastosowaniach sub
stancji promieniotwórczych
w technice. Oglądamy tu ort,
ginalne aparaty do badania
masywów meta•
wnętrza
lowych, przyrządy pomiarowe pozwalające np. określa<!
poziom ciekłego metalu w
zbiorniku, po„
zamkniętym
zie>m gazu .sprężonego w zam
kniętej butli metalowej itfJ.
Dla naszych włókniarzy z pe
wno.ścia szezególnie interesu
jące będą w tym dziale :aparaty do kontroli grubości' t'ka
niny, do badania stopnia IOO•
krycia tkaniny barwnikiem
i inne.
Dzizl ubior6w ochronnych;
przeznaczonych dla persone
lu pracującego w pomieszczeniach, gdzie powietrze za
nieczyszczone jest substan•
cjami radioaktywnymi, prze
nosi nas bardzo sugestywnje
w epokę, opiewaną i:·rzez sta
nLsława Lema. Z wizją tej
baśniowej epoki atomowej
przed oczyma opuszczamy
Warszawski
Pałac Kt:ltury.
ściąga
z.atłoc:ze>n,v tramwaj
nas momentalnie z oblokÓ'\V'
na ziemię. Westchnieniem
żegnamy miraże, które rozto
pl"'2ed nami wystawa
czyła
atomowa.
A jednak jest to prawd.ti·
wa, realistyczna wystawa.
Nie 12kiemicza, lecz ukazująca zalążelt nowej rzeczy•
wistości, której kamień wę·
gielny zaktadany jest w na.
szych dni.ach.
Warto obejrzeć t~ wystawę, o które; ·poinformowałem bardzo tylko pobieżnie i
fragmentairyczrrie. Obejrze.
nie jej pozwala uzmysłowić
sobie wielką szansę, daną lu
dzkości przez naukę. Od samej ludzkości zalei.y, czy ta
s-zansa wykorzystana :wsta•
nie dla niej, czy też prze-t
ci-w niej.

______ , __________________________________, ___________________

nte starych z1U1jomych z fi!mn
„Tata, mama, g o s p os i a i
fa" - w komplecie. Jest i tata

'e3

usługo

w swoim czasie
o fatalnych warunkaoh pracy urzędu 1•ocztowego w osiedlu studencikim przy ul.
BY'strzyckiej. POC'Lta postawiła wówczas wal'UJlek, że o
ile władze Politechniki Łódz
kiej, - w której admi:nistra
cji pozostaje asiedle - nie
zabezpieczą budynku poczty
przy ul. Bystrzyckiej, zostazlikwidowana ze
ona
nie
sZ'kodą dla studentów. Jak
się dowiadujemy, urząd pocz
tawy nadal jest czyn:ny, gdyż
m. in. w wynilm naszej notatki dostarczono odpowiednie materiały zabezr,;>iecz.ające możliwość pracy w tym
urzędzie, a z nastaniem wio
sny mają tu się rozpoczać
gruntowniej1;ze prace nad
przystosowaniem lo'lrnlu do
normalnych potrzeb. Tak v11ięc
studenci nie będą zmuszeni
chodzić po odbiór paczek z ży
wnością ozy oozieżą na ul.
Piotrkowską. (slb)

iata, mama,
.
moja żona i Ja

Jednym stowem mamy zn6w
~iłq, pełna, wdzięku i uroku
0
.m.edię, Lekka, i· dowcipną,
lli·.m.o że dowcip ten nie jest
~ni odkrywczy, ci.ni specjatnie

*
91>ółdzlelnla

*

wa rozszerza w dalszym ciagu
swoJot dzialalność. W najbll±szych dniach roi.poczną tu pracę
studenci prawa UŁ z IV roku
•ludiów. W czym mo!Ją ·oni po·
mód Nie zamierzają bynajmniej
bawić sill w adwokatów. Pomogą
natomiast napisać podanie np. w
sprawie emerytury, poradza w
sprawach rozwodowych, mieszkaniowych. W poważniejszych wypadka<:h przyszli prawnicy małą
pomoc profesorów.
1apewnloną
Przyjęcia interesantów będą ~lll
odbvwaty przv ul. Piotrkowskiej
42 W poniedziałki, środy I soboty w qodz. 12-14. w pozostate
zd dni od 17 do 19.

Ma łódzkich ekranach

Spotkaliśmy więc na

cią~a iedne~o

· 50 tv si ęcv osób w
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Ghana - to kraj kontrastów. Stosunkowo rozwinięte gospodarczo wybrzeże,
prymityw i zacofanie począwszy od 50
mil na północ w głąb lądu, 6 proc. ludności pracującej w przemyśle - i olbrzy
mia większość trudniąca się rolnictwem.
Jak powiedziełismy, uprawia się tu
głównie kakao, a prawie całą żywność
- ryż, mąkę, cukier - Importuje z zagranicy. Mamy tn cienką warstwę łnte
ligencji murzyńskiej, kształcącej się na
uczelniach angiel~klch I amerykańskich,
przesiąkniętej mniej lub bardziej radykalnymi poglądami społecznymi i reprezentującej

narodowo-wyzwoleńcze

dą-

Nowe państwo Ghana

Kakao
i

niezależność

zakaz osiedlania się białych, a równouznaje aię równość ras.

cześnie

Z dniem 6 marca kończą się uprawnienia gubernatora brytyjskiego sprawładzę wykonawwującego faktyczną
czą na. Złotym Wybrzeżu. Jemu bowiem
autonomicznych
istnienia
mimo
clotychczas
podlegały
władz Ghany sprawy wojska I policji, on decydował
o składzie rządu itp. Uprawnienia te
przejmuje obecnie 104-osobowe Zgromadzenie Ustawodawcze i rząd Ghany, któ
rego premierem jest dr Kwame Nkrumach. Jak przewiduje konstytucja, nbok
centralnej administracji, zachowany bę
dzie w Ghanie tradycyjny urząd przywódców szczepów.
Zachodnio - niemiecka „Frankfurter
Allgemeine" tak pisze o Ghanie: „Wśród
3-4 tuzinów brytyjskich kolonii, pratektoratów I krajów zależnych jest kil-

bezwartościowych.

ekonomicznie
jednak wśród nich wielcy
podpory brytyjdostawcy dolarów skicgo bilansu płatniczego (I dobrobytu),
M 1 j
ft
·
jak Kuwe't
1
na ową, a a e
j k Zł 0 t w b
k' ropą
z cyn~ I kauz Jego
Y rzee
a
•em,
ci.u
„
że ze swoim kakao„."
Trudno doprawdy o trafniejsze ukazanie sprężyn brytyjskiej polityki I taktyki w wypadku Ghany. oto bowiem,
pozosta.iąc w ramach Oommonwe.althu
1 '
•
kraJ· ten nadal z ·1 • b d I
ący
ę z e cierp
asi acdola.rów
skarbiec
na notoryczny głód
brytyjski; nadal pozostaną otwarte dla
Imperium Brytyjskiego nieprzebrane bo
gactwa Ghany. A jednocześnie nie moina będzie już polityki brytyjskiej w
stosunku do tego kraju nazywać „koloka

Znajdują się

nialną".

Ghana uzyskuje niezawisłość. Młode
stoi przed wieloma trudnościa
mi. Dopiero teraz rozpocznie się właści
wa walka o uznanie władzy centralnej,
kwestionowanej przez przywódców plemion, o jedność kraju, walka z za.cofaniem I o rozwój gos?>odarczy. Ghana
posiada wielkie bogactwa naturalne, ale
żeby z nich korzystać, żeby np. zbudować potężną tamę I elektrownię na rzece Wolta, która dałaby prąd dla projektowanej wlel'<iej fabryki aluminium przez długi jeszcze czas zdana będzie
na pomoc zagranicznego kapitału.
A pnecleż przy wszystkich bud.ią
cych się zastrzeżeniach I wątpliwoś
ciach - nlesposób przeoczyć tego, co
najistotniejsze: powstanie państwa Ghana - to świadectwo zwycięstwa sil poJeszcze
lądzie afrykańskim.
stępu na
Jednego zwycięstwa narodowo-wyzwoleńczych dążeń, które w ślad za Azją
ogarniają coraz ba.rdziej czarną, Afrykę.
którymi niegdyś
Zwycięstwa sił, przed
wszechwładny kolonializm krok za krokiem musi ustępować.
Jest to chyba optymistyczny znak naszych czasów.
K. DRZAZGOWSKI
państwo

i
i

.hli. S. HENRYKIEWICZ.

„Taszyzm"
pierwszy polski film

abstrakcyjny
W atelier Łódzklej Wytwórni Pil•
mów Fabularnych powstaje pierw.
szy polski film abstrakcyjny. Pró•
hę realizacji takiego filmu podjęlt
należący do zespołu „kadr" Jerze.
go Kawalerowicza ftlmowcy Mie.
czyslaw Waśkowski (reżyser) I An•
toni Nurzyński (opera.tor). Wsllół•
pracuje z nimi znany pła.styk kra.•
kowskl Tadeusz Kantor.
film „taszystycmy",
Będzie to
twórcy lego bowiem z.decydowall
stę na realizację pod wpływem te.
go nowe!IO kierunku utukl abstrak
cylnej. Wyrazić za. pośrednldwem
filmu kształtowanie się pod pę
dzlem malarza zestawu barwnycb
plam w określoną formę t w ten
sposób zapewnić widzowi bogat•
przeżycia kolorysty·c;r,ne -· oto za.„
dania, które postawili przed aob;i
realizatorzy.
„Taszyzm" będzie filmem, pozba•
wionvm wszelkich komentarzy. Ma.
on stanowić !llkojarzenle plastyki
I muzyki - niezbędnego tła, nada·
jące!lo rytm filmowi. IlustracJii mu
zyczną w stylu tzw. muzyki 1'on•
kretnel, tworzy młody koonpozytr>r
Andrzej Kaczyński. współprac.ujący
stale z teatrem eksperymentalny1a
„Cricot 11" w Krakowie.
Zdjęcia do skladającego sill 'I
czterech królklch cześcl fllmu dłu
ąoścl ok. 500 m, zost?ly jut za·
kończone. Film Jest montowany, J)O
czym roą>ocznle slii Jego udfwię•
kowienla.

I
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------------- Jak na płonqcym statku
Do
ławników SOS z ul. Jakuba ~~!~!~!~!!~~~~~ci~~~~.
Uwaga -

Zdarza się człowiekowi w ży
ciu, że wYStęPUJe przed sądem
ja.ko świadek. Dnstaje wówczas wezwanie z sądu, które
w kategoryczny sposób wzywa
go na o.kre~lony termin do speł
nienia obo\\iąi.ku wobec sprawiedl i \\"OŚCI.
W pI7.ekonaniu, fe termin
podany jest wiążący, świadek
zjawia .!"ię w sądzie i zgłasza
się do właśerwej sali na wła
ściwą rozprawę. I zaczyna cze
kać. Ocz.ekiw&nie trwa nieraz
cztery godziny. Rozprawa nie
zaC'Lyna się tylko clate.go, że
me ma ławników. Cały porzą
dek dnia w ~ądzie jest przewrócony do g6ry noga mi. Ale
nie tylko w sąózie. Swiadkowie też zajmują określone fun
keje w określonych instytucjach i tam także c!zień wy\vrócony jest do góry nogarr.i.
I interesanci Zlólł.&twiający sr·ra
wy u cane!(o ur7.ędnika (aktualnie świadczącego) mają rów
nież
wywrócony
porządek
swych 7..ajęć co z kolei odbija
f;ię także n.a instytucjach, kt0re reprezentują. Tak powstaje
łańcuch bałaganu, który jest
prostą konsekwencji\ lełtcewa
ienia. przez ławników swoich
szczytnych i bard'.7.o odpowiedzialnych ob<>wil\zków.
Na marginesie trzeba zauwazyc, że sąd nie toleruj6"
spóźniania sie świadków i niiwet nie pr7.yjmuje wyjaśnien
~ wzii;ledu na to. co świad
kowi 2.darzyć się moglo.

„Kiedy wreszcie otrzyma
my mieszkania? Czy mamy
oczekiwać
losu lokatorów
domu przy
Mazurskiej
5? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentual
ne wypadki, życie, zdrowie
i mienie lokatorów?".
Tym! słowy kończy się
obszerny list lokatorów domu przy ul. Jakuba 16, skie
rowa.n y do przeW'Odniczące
go Prezydium Rady Narodowej
m. Łodzi (odpisy
otrzymali Komitet
Łódi.ki
PZPR. Wydział Kwaterunkowy, DRN Staromiejska i
redakcja „Dziennika Łódz
kiego").
całej treści listu
przebija nuta bezgranicznej
rozp:a.czy ludzi, zmuszonych
wegetować nie tylko w mie
sz.kani21ch
pozbawionych
wszelkich wygód, ale co gOT:
sza, nararonych w każdej
chwili na niebezpieczeństwo
Pożaru. Dom przy ul. Jakuba 16, nie posiada bowiem
najelementarniejszych zabezpieczeń przeciw

uz.

z

pożarowych,
co
zresztą
stwierdza załączony do listu protokół komisji badającej tu warunki bezpiecze11
stwa.
Udałem się śladem al
armującego listu.

• *jest. .

Niełaitwo

trafić

na
kluczyć wśród nowych bloków,
mijać
świeżo
otynkowane
domy, aż wreszcie w na.im.niej spcdziewanym momencie oczom przedstawi.a
sie rażący kontrast. Typowy budynek fabryc:r..ny jaskrawo odbija si ę od kompleksu nowych, dość okazale wyglądających
bloków.
W tym oto trzypiętrowym
gmachu pofabrycr=ym za~
mieszkuje 30 rodzin„ które
z dnia na dzień oczekują
pomocy od ojców naszego
miasita.
Lokatorzy ani na f()fę nle przesadzili npisuląc w czarnych barwach swą beznadziejną sytuację.
Wyobrakle sobie olbrzymie hale
fabryczne przerobione na kilka-

ul. Jakuba 16.

~zeba

Wystawa rysunków i grafiki
L. Tyrowicza
puszcza jodlowa, górskie
plenery Swj~tego J{pzyża, ciekawe !ragm=ty Wi ś11cy, Szydłowca czy P inczowa o.czarowały już niejednego.
Pi~kno Kielecczyzny urzekło
również i łódzkiego artysti: ma
larzn prof. Ludwika Tyrowicza, który ltilkllkrotnie przewę
dirował ten region.
Owocem jego włóczęgi są ln
teresujqce rysunki i wysoce
artys tyczna grafika, wchodzą
ce w skład wystawy, mrganizowanej
ostatnio w Lodzi
(Piotrkowska 102).
Zasadni.czym elementem jego graficznych pejzaży są:
przyroda, zabytki i człowiek,
przy czym rzuca się w oczy
silne związanie człowieka z
przyrodą j ośrodkami pracy.
Bardzo różnorodna też je~t
nde tylko tematyka, ale 1 formy jego graficznych wypowie
dzl, zamkniętych w dobn..e
sltomponowaną calość. Od rze
czy
czysto
narracyjnych
(,.Garncarz z Iłży") przech~
dzi oo do bard ziej ekspresyjnych, gdzl.e metoclą uproszczeń wykorzystuje biało-czar
lll.a

Urok ziemi kieleok!ej -

mla

słieczlm drzemiące

w cieniu ka
miennych ko.kiotów, ruiny za
meczków, rozsypujących się
na wzgórzach, osobHwa architektlU'a s:ta.rych młynów, slyn

~·

~.·

.ł

ne

możliwości

Ciekawe

efekty

pen<rpekty-

wy powietrznej wydobywa airtysta w „Szydlowcu". Wybocna, zwart.a w widzeniu ma.lar
sk1m jest jego „Ruda Maleniecka" czy „Stary młyn".
„ostatnio - stwierdza Ludwik
Tyrowicz - lnteresulę slę wlelo·
barwnym drzeworytem. Jes.t to
sk()mpllkowana praca, może odskakująca
od przylęłel obecnie
manlerv grafiki czarno-białej, wy
zwalającej siq od subtelności tonalnych, a oplerającej elekt na
sllnym, szkicowym działaniu plami! I enerrrlcznym konturem.
Pracuję Int nad spos<>bam! wydobycia z 2 lub 3 płyt więJ<szej
skali barwnej, w c1ym oczywiśc'e
zdążaJl.I do wzbo11acenla
odbitki
graficznej o pewne wartości malarskle.
Być może, te clętar tych PO·
smklwań
11raflcznych w miarę
możliwości (powstanie pracowni!
grallc:r.nel przy ZPAP) przerzucę
na lito11raficzn11 technik11".
M. J.

Premier szmuglerem narkotyków ?
Główny świadek w słynnym procesie o zabójstwo Wilmy
Montesl - Anna Marla Cagllo - zeznała przed s11dem w We·
necji, te we Wlos7.ech dz;alala banda handlarzy narkotykami,
do której naietal takie b. premier wlo·skl Fanfani. Szefem z&A
był główny oskartony, uekomy hrabla Ugo Montagna.
Na pytanie, dlaczego nle mówlla o tym podczas przesłucha•
nla w policjl, Anna Marla Cagllo (zwana lei „Czamym Łabę·
dzlem") odpowiedziała, te radziła się w lei sprawie trzech za·
konnlków jezuickich. Jeden z nich zakomunikował jej po
paru dniach. że Fanfani radzi jej milczeć. Przesluchanl przez
sąd Jezuici potwierdzili zeznania „Cza mego tabędzJa".
Fanfani jest jedną i większych znakomttołcl polltycznych
w powojennvch Włoszech. Do śmierci De Gasperl'e110 w r. 1953
był drugą osoba w Parlli Chrześcijańsko-Demokratycznej, a potem jej generalnym ~kretanem. W r. 105'& został premierem.

Po raz pierwszy na świecie ...
tym w nlemleck!ej
-wytwórni filmowe( „DEFA", aby zwiększyć częsl()llhvość kronlk filmowych, tak popula.mych w6ród kinomanów. Obecn.ia
przezwyciężono pewne trudności techniczni.', a ponadto urn·
chomlono włwsną wytwórnię kopii. Pozwoli to od zaraz puek1Zlalclć tygodniową kronikę filmowa na półtygodnlowi\. „DE·
FA" j~t zatem pierwszą wytwórnlą na 5wlecle, która będzie
miala kroniką tllmową dwa razy w tygodniu.

Co prawda męskie koszule
noszą mężczyźni, ale piorą je
i prasują kobiety. Przyzwoi-

Fanfan w Chinach
Na konferencji prasowe( w Pekinie bawlący fam Gerard
Philipe oświadczył, te ltlnl&je motllwoić nakręcenia wspól·
nego filmu francusko-chińskiego. Popularny Fenian wyraził
nawet gotowość objęcia Jaklelł roli w tym filmie, o ile tylko
tema•t będzJe mu się podobał.
0

Jubileusz 50-lecia Zarah Leander
w lublleuszowel Jmprezl1. w sztokholmskim Wielkim Teatrze
Varletu.
Zarah Leander debiutowała w wieku lat 22 w operetce.
Pierwszy wielki sukce5 odniosła w r. 1931 w S7.lokholmle !~ko
„We1ola wdówka". Oatiltnio artystka występowała rzad!.1ej,
lednakie mlmo to pozostaje na.dal wiellu' alrakoli\ nwecb.klej
sceny rouywkoweJ,

Toni Sailer ~

artystą

ł

-

filmowym

Trzykrotny zwycięzca ollmpljłkl s Cortlna d' .o\mpezzo Toru Satler będzie odtwórcą głównej roli w filmie realizowanym przez bawarską wytwóm!ę filmowi\. Prace nad filmem
rozpocm11 się po powrocie Sallera za Stanów Zlednoczcmych,
11dzte przebywa obecnie z na.rciarską r11prezentacJ11 Austrii.
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li,b mie~zkalnych. I to jak przero_bion~;
'Wnystko wskalllle na to, ze mie
sikania były urządzane z myślą
o pnelściowvm schronieniu dla o
sób, którym Wydilal Kwaterunkowy obiecał w nalbłiiszym cza·
sle pnydzial 111 \eszltań. A więc
przedo '"'Y'lklm prowizorka. Pro
wlz-0ry~zno przepierzenia z dyktv
(sufity równlet z dvkty), drewnlane stropv w sąsl.-dztwle komina - 11rotą w katdej chwili _potoren1. Jut dwa razy strai poz„.1na interweniowała, zaś ostatnio
(po raz trzeci), gdv na m plęhze
zapalll się sufit od nie iabezp1eczonvch przewodów elektryct1 0
nych.
1eden
z ~ok.atorów
P
parzony
i odw;eZJony
do zosta
szp 11 aaa.
Tak więc nie są gołosłow
ne i obliczone na efekt
twierdzenia lok::itorów.
ie
obecnie w kaidej chwili za
graża
ich
życiu poważne
niebezpieczeństwo. A
tam
gdz.ie chodzi o życie ludzkie
trzeba szybko działać. Tymczasem...

*

* •
się w Łodzi

Zdarzył
wypadek, który na szczęście
nie ek:ończył się tragicznie.
Zawalił się dom. Trzeba było czekać aż zgniłe stropy
runą, aby lokatorzy otrzymali mien„kania. Wiemy aż
zanadto dob17.e (kto z.resztą
o tym nie wie), że w Łodzi
sytuacja mieszkaniowa jest
tragiczna, że tysiące ludzi
oczekuje _n.adao:emnie przydiiału mieszkań.
Niemniej
jednak, los lokatorów domu
.przy ul. Jakuba 16, jest
szczegó1ny. Tu przedeż zakwaterowano na pobyt tym
czasowy (na<Wiasem mówiąc
trwa on ponad rok i wię
cej) ludzi, którym w więk
szości rozebrano domy, na
miejscu których wybudowa
no nowe bloki. A więc kto
jak nie oni ma pierwszeń
stwo do tych nowych bloków?
„Myśllm-v, łe przy )><>dziale mle
szkaJ\ nalety brać pod uwagq piszą m. ln. lokatorzy w łlścle do
przewDclnlcz11ce110 Prezydium RN
m. Łod~I - przede wszv•lklm wa
rnnkl bezpieczeństwa I higieny,
sprawą 1a' rotłzln mleszkaJ11cyrh
w małych, alo nadal11cyrh ale do
umleszl;lwanla lokalach, załat
wiać w druqiel kolejności.
Chcemy wiedzieć, kto olrzymnJe mieszkania w nowych blo·
kach".
Zgadz.a.m:v się całkowicie
z lokatorami domu przy ul
.Jakuba 16. I wraz z nimi
domagamy
się
jaJWil':>ŚCi
przydziału rnieszJrnń. Qp!rnJa
społeczna mu& być wreszcie na ten temat dokładnie
informowallla. Uniknięto by
wtedy wielu niepo•trzebnych
plotek godzących bezpośred
nio w pracowników Wydzia
łu Kwaterunkowego.
Uważamy również. że ze
względu na istniejące
poważne
p:>żairu

ł:a rekord światowy: na 10
tys. miesz:kanców -iO dzieci
chorowało nu błonicę, zwaną
popularnlie <:lyfterytem.
W zwi.„ZJku z. tym za<:z<>to in....,
-.
tensywnie sz.czepić
dzieci
przeciwko tej groźnej choro
bie i osiągnięto w.aicime re•
zuLtaly. \V ub. rodm n.a 10
tys. mle&z.kańoów byro 21
przyn<>dil:ów.
śmiert.ellllOŚC
"'"°
wynooiJa
1 proc. i
to
wśród
dzieci n.ie ~z.epionych.
M·.·~
.,.'-'VI.u.
,__,_. i·est
'" 'o wsz=tko,
J
w dalszym ciągu jednym z
naj-niebez.piecz11iiejszych
ou

środków pod w.>..ględem

Jak twierdzą lekarze-ep:demiolodzy, zdrowe niemowlą
'ć
·
· · d 4 ·e
&~cz ep.'
~ozna JUZ o
ml
s1ąca zyc1a.
Obecnie w Łodzi czynnvch
.
.
.•
Je.st 6 P\'.'nlktow ~zcze.p1ennych, kto r e szczeJ>lą przez
cały rok. W Olkrooie wioseon.
·ed
d
bi
~m, 1tł·. Y na . worze ~o
su~ ładnie,
matk:o:n MJlatwiej je.st doprov.-adz.ić d7..ie·d
· ń
p . ..<
ci. o s~apie .
O\'v1:i.ny
więc
uczyruć to wszystkie.
Nie należy lek<:eważyć ;;obie
szczcp:eń
na3'mniei'szych
due
•
.
ci. Trzeba pamiętać - dyfte
ryt czyha!
(kas)

za.

padalności na błonkę. Char:aiktery.st)"C:ine, że w tej Warto
chwili choroba ta ataikuje
~czególrne małe d~iem, najkonkursie:
częściej 2-letnie. Przyw..yiną
tego jest fakt, że najmniejszych d-z.ieci marbki nie SJ:czepią i to mści się f9.taln.ie.
DLatego też obecnie naJ·
Wystarczy :z.aopatrzyć się w
ważniejszą sprawą jest u·
ankietę
konkursową, wypeł
świadomienie matek, że szcze
nić ją trafnie, i oddać do Zapienie przeciwblonicze roczrządu Łódzkiego Ligi Kobiet,
przy ul. Andrzeja Struga 1,
aby w2ląć udział w losowan iu
cennych nagród. Można wy-

wziąć udział

w

,,Co wiemy
o kobielach"

gr&ć

pral:kę

elektryczną.

pię•

kny serwis i wiele cennych
rzeczy.
Konkurs \\~budził niemałe
zaintere-sowa.nie wśród !(obiet
PIĄTEK, 8 MARCA
łódzki-eh.
„Wólczance", Zats.10 „Swojskie melod1e"
kł<:dach Niedzielskiego i w ingra ze~pól ha.rmoni.s·lów. 15.30 nych w_vpelniono j·uż mnóstwo
Dla d?.ieci - odc. 2 pow. „Ban- an.kit>t. Nie nalc-i.y jednak zakructwo małego Dżeka". lC.05 pomi.neć. że konkurs trwa tylDtwory !krzyp-cowe. 16.2\l Gra ko do 25 marca br. W ankiety
z-e-spól instr. Górkiewicza i Sko-1 można 1.ao~.atn.yć ~ię w Zl.lrzą
Wrońskiego.
16.50 „MaJ:ieństwo dzie Łódzkim Ligi Kobiet przy
szkła z żywicą" - pog. 17.01 <l.) ul. Andrzeja Struga 1.
Audycja aktualna. 17.15 (L) Mu
(k)
zyczny punkt usługowy z okazji Mię<lzynarocl-0weiro Dnia Ko
biet w opr. Haliny Kmk.owsklej.
17.4-0 (L) Po premierze „Madame Butterfly" - Pucc:inie.~o w
OperlA' 1.ódzkiej - a.udycja si.muzyczna w QPracowa<lli·u Bo.leNakladf'm Klubu Międzynar„do
slawa BusiakiE'Wicza. 18.10 (f,) wt'lj p, a·sy i Ksl,.:i.ki oraz Stov.'a·
Lódzk! di:.len.nik radiowy. 18.:m rzv,zen'a Arcl1'tektów Polskich uMuzyka I aktuslności. 19.00 ,.M.a k"2tll si„ album pt.•• Architekci au·
gazyn muzyczny". 19.4() Radlo- to-karem„.
wa
Spółdzleln!a
Satyryczna .
Jes t to i>ierwsze wydawnic WD
20.23 Kronika spootowa. 2(),3.'i ilu • trulące wraże:nla 'Z plerws~J
Plo.senkl polsltie. 20.46 „Zloty tego ~o<lzaju wędrov.ki arch1teklow
gamek" słuchowisko. 22.15 IJO\&ktch. po Europie - trasa 8.500
. kam
k:1ome-trow.
Wj-eozorna a ud YCJa
· eira1ne.
Albumy •• do nabycia ..,, hltt·
22.35 Muzyka rozrywkowa i ta- 1qamt Klubu Międ'ZyMrodoweJ Pra•
neczrui. 23.00 Muzyka ta.neczna. sv i K~1~żkl, Cena albumu zł 12.

w

„Architekci

autokarem"

Konkurs karnawałowy
„Orbisu'~

i „Dziennika Ł6dzkiego"

w opracowaniu Gwidona Miklaszewskiego

Zadanie 10

niebezpieczeństwo

w domu pofabrycznym na ul. Jakuba 16 lokatorom trzeba przyjść z
doraźną pomocą. Nie można
bowiem biernie
oczekiwać
wypadku, o który tu nie
trudno.
JERZY KRASKOWSKI

KOBIECA ZMORA:
MĘSKA KOSZULA

Od dawna już zastanawiano •1ę nad

Szwedz.ka śpiewaczka I artystka filmowa Zarah Leander ob·
chodziła w tvch dniach 50 rocmlcę urodzin. Artvstka wystąpiła

dzlesląt poledyńczych

rodzice!

ta poJ:·elinowa koszula \.\'Yma
ga kilku za-biegów: prania,
krochmalenia i c'ho1ernego
prasowaniia. Kto to robi? Zona, pomoc domowa lub pralnia. Właśnie - pralnia. Ta
instytucja powołana ku v.rygodzie mężc:z:vzn i kO'biet,
odciążająca od · cię7.Jdei domowej pr.acy, przejmuje na
swoje konto wszelkie trudy
piekła domowego, jakim jest
pranie.

Ale w sprawlo koszul pralnie
praktyczn!e biorąc, nleużytecz
ne. Bo wypranlo I wyprasowanie
koszul! trwa tam... okrągły miesiąc. Bez prasowania dwa ty11odnle. Ileż więc koszul trzeba
inie<!, bv można soblo pozwollć
na mleslęcm& oczektwanleł
są,

Wszystkie próby w;r.rawnienia 'll>lug pralni nie d.aja
rezultatu. Pralnie posługują
5ię eta.r ym .<tprzętem i starymi mfotodamj prania. Ale nie
znaczy to, iż doipóki techni-

ka

nie sk:róci terminu ora•

ni~

mamy poddać się przymusowej sytuacji. Mamy już
bowiem <lobre wzory praln:
e.ksprc-sow.vrh. Tam wypranie suk.ni balowej trwa także tyl1ko 24 godziny. A koszt
I·rania - 50 proc. wyższy n•ż
normalnie.
Ekspresowe
przyjmują tylko garderobę,
ale nie w idzimy przeszkód,
żeby otworzyć taką ekspresa
wa wylącznie dla koszul.
Niech będzie termin tyg11dniowy. To wystarczy, niech
będzie trochę drożej

- wyale niech będzie
ten j<'dcn czy dwa punkty, 7
łttórych norma.Inie człowiel•

trzymamy,

mo:l:e skorzystać. Darujemy
nieefektowne wnętrza, wytrzymamy brak fresków ; Ja
rzen!owych l::>mp. Nie tego
nam w pralniach trzeba.
Na ten cel nie trzeba milionów a wydane · tysią
~e.
stokrotnie sie O'Płacą.
Mie.i:!<kie pralnie zobowią:w
jemv do szybkiego przemyślen i11 proiekt.u i zo.rgan!zo-,
W<t.nia pożądanego f•Unktu.
(t)

Teraz, gdy jut odgadliście cały pO~e.t.ek s.zukanego zdania, trzeba clerpliwJe szukać clalsrego ciągu. Aby Wam te
c!~liwość WY'Oagrod.1lić prt.ypominamy nagrody, które na
Was czeka.je.:

PIERWSZA NAGRODA - to bezpłatny udzial w W1/"
cieczce do Zwiqzku Radzieckiego (Moskwa - LeningrttdJ.
DRUGA, TRZECIA I CZW ART A to 2·t11godnlowl1
pobyt w pensjona.ćie „Orbi.9u" z bezpW.tnym przejazdem
pociągiem I ktasą tam i z powrotem.
SZESC NAGRÓD - to bezplatny 1.Ldzial w wycteczcll
„Orbisu" (wartość 250 zl).
DZIESIĘC NAGRÓD - to bonu konsumpcyjne cf.<> rr•
stauracji „Orbisu" (y;artość 100 zl),

„Słoń"-pierwszą jaskółką Wiosenne

List dn redakrli

Mężczyzna

••
Ii:
·e

Ponadto na dobro tej samej resitauracji należy zapis3ć świetnie zaop:itrzony w
apetyczne zakąski bufet. 0kaeuje s:ię, że przy dobrych
1 przy właściwym
chęciach
wykonywanju swoich obowin.zków można osiągnąć efek.t, o jak~ chodzi konsume!1
tom: sm2cznie, e!lletycznie,
zdrowo i niedrogo.
Oby ta pierwsza „jaskółka''
pod na-zwą „Słoń" z,aipocząt

istota zapomniana
Ja niżej podpisany Zenobiusz Ziótko zapytuję, czy jest
na. tym świe
sprawiedliwość
ci~.

bi

ey
e.
ie
e

te

Bo: S\Yir:to matki je~t? Jc~t.
Swięto kobiet jest? Jest.
Swięto lasu jest? Jest.
Swicto lotnictwa ,fest? Jest.
Dzlci1 dziecka. jesl? ,Jest.
Tydzień morza ,fe8t? Je•t.
walki z gruźlicą
Tydzień
jest? Jest.
stolicy
odbudowy
Miesiąc
jest? ,J e<;t.
Przcglad filmów

porządki

rozpoczną ~;„

1 kwietnia

kursy podobne były już orga•
nizowane w nasz1·m mieści411
z dobrymi efektami. Ale t.o by
(kas.).
Io bardzo da\\·no.

W kwietniu rozpoczyna się
w Łodzi tr.:idycyjna już akcJa
ASP, co w tłumaczeniu na
codziC'nny zm:.czy wiojęzyk
senne porządki. J2k się dowia
dujemy w t~· m roku wiosenne
porząd.!q przeprowadzane mabyć niC'Co inaczej niż doją
tychczas. Liczy się przed.?
wszystkim nie na prace społeczne, ale na prace odpł::itne
wvkonvwane ze st-:~cj2Jnvch
fu~duszów Prez.vdi~m Rady
Narodowej. Zwrćcona zost3.nie uwaga na lik\\·idowanie
dzi-k'ch zs~'Pisk śmieci i upo-

Pou·§taje

sekcja mistrzów

W tych dniach został powołany
komi!Pt orqanizacyjny St•Jlcjl ml·
<lnów pnemyslu l!'kklNJO przy
kował:i nową erę kulimarną
7arządzl" Clównym Zw. Zaw. Prac.
w naszych restauracjach
l'rzem. \Vtóklennic2ego, Orl7.ieżowe.
(z)
barach.
<;kórz?neqo, z siedziba w to·
qo
dz! iny ul. S!onldewicza 13, po·
kój J. tel. 394-51.
ri.a<lkcw~nie pl~CÓ',:\7.
Komiki będzie się konsullowal
W związku ze z.bli;f,ającvm r. mlslr1ami, poc.z~wszv orl 11 marra
Jc~t.
!cai~y ponled7~afrk, środę ! pl11·
w
mie.,iącem czystości warto
jest?
młodzieży
Festiwal
1si~
tek w qodz. od 9 do 11 l 16 do 19,
b:;łobv stwierdzić, że naszym
Jest.
Zbiórka odpadków użytko
tak dłu11:0 Łódź nie
7.rl~niem
W.' rh .i<'sf? Jest.
h~dzie czysta. ,jak długo nie uMleczy·
kuchni
szel
I
Ficek
T~·dzi~ń PCK jest? Jest.
Krystyna
„Sloń"
restauracll
Kierownik
sprawni się dzialalncści MiC'.1slaw Morawski w „akcll kulinarne]",
Miesi11c odszczurzania. jest?
skicgo Pl'7..edsiębiorstwa Or:zy
Fo.to - L. Olejniczak
Je~t.
szczania oraz pracy dozorsprzeda.T;vdzleń okazyjnej
W Referacie Rzeczy Znalezionych ców.
Obiady - zmora kobiet pra nać golonki i kojarzyć je z
104a znaj·
Piotrkowsk!ej
ul.
przy
ty Jest? Jest.
d
·
Ileż to Slposo'Qów
cującyoh.
dnli\ się nie tylko walizki, kołdry,
Warto b:vłob? równiC'ż poogm.ski.e•m omowym.
Rok przestępny jest? Jest.
próbowaino stosować, żeby
Wszys:tko razem nie ro.a- ale nawet słupołazy, s1.czękl szlucz. myśleć o zorganizowaniu konRok geofiiyczny Jest? Jest.
alzacki.
owczarek
i
ne
pe
podobno
i
egzaminu
wało
kursów takich j::ik: na najład
l\lóglbym tu Panu wyliczyć ulżyć doli go3P0dyini dom~
24 marca br. Łódzki Oddział
:Jf.
wej, Stołówlki przy;r..akffi.dowe, wien procent ro?Jwodów naniej ukwiecony balk0n. na naj .,Orbisu" organizuje specjalny
setki dni, tygodni, micslr,cy,
fT;augntla
.Kultury
Dom
Łódzki
P'l'Zyipisać równoupr~n\restauracje di€/tetyczne, ba1ry leży
najf'~te
na
podwórze,
czyste
kwartałów I lat poświęconych
\IBJ oqlasza zapisy do drugiego 1e.
•
.
t·ociąg tui-yst~·czny, zradiofoni
różnym oka7..jom. A ezy była
zwa.ne „murem plaoru", w n1eniu na tle kuhnarnym. spolu na kurs tańca salonowego t-yczniejszą wystawę itp. Kon- zowany do Zakop3nego na kon
najmniejsza. godzinka których polecano mężom wci Żadna l'.'€'Sta1Ur.acja nie um.1- dla pn<:ząlkulących, który rozpochoćby
kurs skoków o memoriał B.
mężczyzny? Nic, Panie RedRk
wa się bowiem do kuchni do czyna slą 20 marca.
Czecha i H. MarusarZÓ\\lly.
torze. Nie było. no nie ma
* :Jf.
.
Poza oglądaniem skoków w
J
sprawiedliwości na świecie.
m~w~~·I svtuacjl Jak meteor na Dziś, o godz. 17, w sali hby
programie: pirzcjaui P.K.L. na
Pan jako mdczyzna wie o Piękne
środku Plotrkow;klej, takle wra· RLemle~lnlczel przy ul. Mo":lusikl O
żen!e zrobiły na mnie kluski droi. odbędzie się 7.ebranle sekch opieki zaoszczędzrl1
tym równie dobrze jak ja. Pro
Gubałówkę, obiad i zwiedzazapras'a
które
na
zwlerzętart!,
nad
restauracji
w
parze
na
diowe
szę mi odpowiedzieć, rzy zwy
nie Muzeum Tatnańskiego w
„Pod slon!em". I nie tylko klu,kl c1lonk~w sekch I sYm_!'atyków Za·
kły obywatel może wnieść do
Zakopanem.
diożdtowe pnypomlnatące jako rząd Ligi Ochrony Pr.yrody.
okręgu
laski marszałkowskiej projekt
Wyjazd wycie:zki w sobO* :Jf. *
żywo mlly smak domowych koorga.ni.zow11nia
t'orocznego
tę dnia 23 bm. wieczo·rem, pochanycll obla-dów, ale takie nacz·
Święta. najbardZi('j p~krzywmlodziedla
rozrywlrnwą
Imprezę
kl 1 pierożki z mięsem oraz Inne
wrót do Łodzi dnia 25 bm. w
dimneJ. zaharowanej 1 za.po-·
potrawy robione z jakimś rnpeł· ty w wieku szkolnym wraz z fil·
godzinach rannych.
z na~ze1 uli·
„Jedenastka
pt.
mem
posma·
restauracyjnym
nie
nio
:~~~~~! Istoty Ja,ką Jest mężPon.ad milion dwieście czter
Zgłoszenia zbiorowe i indykle1n. I co najwatnlejs1e - ceny cy" orqanlzujo dziś, o irorlz. 15, w
zaoszczę
złotych
tys.
dz:-eści
przy
TPP·R:,
Klub
imprezowej
sal!
dos!osowane są do kieszeni prze·
widm lne przyjmuje „Orbis"
proszę umieścić
Odpowiedź
23.
Na1utowlcza
ul,
Do sklepu CPLiA pl"Zy ulicy
kierowcy
roku
ub.
w
dzili
cięlnego konsumenta.
w Łodzi ul. Piotrkowska nr 68
w najbll:!:szym numerze swt"J Piotrkowskiej
nadszedl
69
łódZJkiego olcręgu P.aństwowej
Mały wywi.ad mkulisovry
tel. 301-01 w godzin.ach Od 8
poczytnej gazety pod „z. z.". transport pięknych wyrobów
KomuruikacH Samochodowej. <Io 16.
p071Wolił stwierozić, że kieprze
ludowych z drz.ewa. Są to
Z powa:!:anlflDl
Dzięki właściwej konserwar'owniki·em rei>taul'acji jest
ZENOBIUSZ ZIÓLKO różne i:·udełka, bombonierki,
cji i racjonalnej e!~sploatacji
kobieta, z zaiwodu„. go'1podysamochodów obniżyli oni o 4 ~połkanie
ni domowa i świeitny garmaP. S. A mote Pan Redaktor kufereczki rzeźbione, inkrusto
wane i wypalane. Równic~
proc. normy zużycia paliw.a.
Kry.styna Ficek. Na
żer Jest kobietą?
serwetni~d. pudemicz.ki i albu
Prezydium Rarlv Narodowej m. Oszczędności uzysk.1nc w ten z red. naczelnym
oojp0Wiiedizi.a1ność
wł.aS111ą
Zarząd Weterynal1i1 Zarz.ą.
Łodzi .
my w drewnianyclh opra.wW1prowadzila nowe iportral\"IY du Rolnktwa zawiadamia, że w sposób wyniosły ponad 590
kach, rzeźbionych we wzory
typu domowego chcąc 11'1~-- I d!'i.ach od 19 ma.rea do JO .kwiet. tys. zł. Poz.a tym 651 tys. zł
„Przy!aiń"
za'kopiańs.k:e.
restanlraCJl, n1a br. na terenie m. ł.od_z1 t;>ęd~ 7.aoszczędzono dzii~lti przedłu
reputaoję
wać
szczep1·erna sw111 żeniu okresu użytkowania oprzep_rowad?.ane
by
to
po
·~\Ile s
.
•
Łódzki Klub TPP·R zaprasza lik·
Ponadto sklep otnzymał a- kt Ole !POWO=
przeciw rózycy.
•
ą
tyw oraz czytelników '1a spotkanie
pon.
trakcyjne lalki regionaJne, ma nie poić alkoholem, lecz goz naczelnym redaktorem tygodnika
Swini(' należy 7J!Tla5zać do szc-ze.
b' d
· d ,_
Najlepsze wyni.ki w oszczę „Przyjaźń". Spotkanie odbQdzle się
„Przemysłowe Zagłębie tęczyc- sikotki ludowe do samocho- t owac <:Jvre
pienia do PZLZ, ul. Kop•rn'.ka 22
.
.i.a ;:.
marca, o qodz. 11, w salt Jmpre·
Sekundiuie Je.i dziela.11e szef (tel. 372-07) oraz do punktów w0- dzaniu paliwa i ogumienia 9zowel
to temat otlczytu, który w dów, serwetki i koronki. Warkle'' Klut·1, przy ul. Narutowicza
kuohni, M~eczysła1w Moraw- teTYnarvjnych przy ul. Cie,;elski,e:i 8 uzyskały ekspozytura towaro- nr 2:!.
dn. 10 bm. (nledr.lela), o godz, 11, to zwiedzić choćby tę pi~knie
pro!. dr 11. Rótyckl. na urządzoną placówkę, posiadawy11łosl
ski legirtymujący się wyso- (tel 569-43). u~. Cz<:?chosl'!lw~c~1e1 wa PKS w Łodzi oraz ekspoPo spotkaniu film pt. „Sąd Boty~'.
. .>t (tel. 294·90) 1 ul. Pab1an:ck1e1 47 zytury w Tomaszowie Maz. i
.
, .
• '
oąólnvm zebraniu PTP im. Koper. J·ącą uprzeJ'mą · milą ob~lu«ę
Za1iro,zenla otrzymać motna W
1
• (k,)~ · 1 kimi umiejętnosmam1 kuli- „Wene<:ia", w gcxlzllUlch od 8.15
nika, w sali nr 61 UŁ przy ul. N•·\
Klublo TPP-R, pok. IO, I piętro.
Radomsku.
rutowlcza 60.
do 15.15.
nairnymi.

Atrakcy\ną wycieczką

do Zakopanego

organizuje „Orbis"

*

*

*

Ponad miHon

zł

kierowcy

zdrzewa
wyroby
d

PKS

tódzkiego

na esz1y

na paliwie i ogumieniu

do CPLiA

Zarząd

Weterynarii
zawiadamia

tygodnika

O·

a·
U·

u·

?

~

Ili

w dniu
SWIĘTA

KOBIET

skla.da.j11r najserdeczniejsze życzenia w~zelkiej pomy§lnoki P""acownicom zatrudniat1ym w Łódzkie I• Za.kia.dach Wyrobów
Papierowych

DYREKCJA,
i
RADA ZAKŁADOWA

.

o

01

PRACOWNICY POSZUKIWANI 111

MAJSTRA na maszyny pończosznicze mech.
zatrudni od zaraz na dogodnych wanmkach
Tatrzańska
Sp-ni a Pracy Wł. - Odzieżowa
w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 22, tel. 10-78
i 13-90.
923-K
WYKWALIFIKOWANE skr~carki l kotonlarki zatrudnią natychmiast ZPW im. N. Barllckiego w Łodzi. Zgłoszenia osobiste przyjmuje
dział kadr w Łodzi, ul. Zeromsklego 108.
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własnej :ż'\virowni położonej
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RADOMSZCZAŃSKI

REJON I.ASÓW PAŃSTWOWYCH
w RADOMSKU.
Zamówienia należy zgłasmć do
Rejonu La.sów Państwowych w Radomsku uł. Waryńskiego 7,
bądź do
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Dnia. 6 marea 1957 r.
lat 34
Tow.

składa

serdeczne wyrazy.
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Kazimierza
Płócienniczaka
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ną praoownicę
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Szumińska

Salomea

współczucła

Z powodu zgonu

prze-

pracownica. ŁZG - Wschód.
WY.Prowadzenie zwłok nastąpi dnia
9 marca. br. o godz. 15 z kaplicy Starego cmentarza. katollckiego przy ul.
Ogrodowej. W Zmarłej t.-acimy ofiar-

RADA NADZORCZA, ZARZĄD
ora.z PRACOWNICY Sl'-NI
INWALIDÓW „JEDNOSC"
w PABIANICACH.
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serdeczną koleżankę.
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DYREl{CJA, RADA ZAKŁADO
WA, PODST. ORGAN. PART,
i WSPÓLPRACOWNICY
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Dnia 6 marca 1957 r.
Tow.
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zmarł

Borys Górewicz

dlu~oletnl

Jego

pracownik Biura Dokumentacji TechniC'Lnej w Ładzi. W Zmarłym
praccm>nika.,
zaslużancgo
straciliśmy
zacnego łcolegę i dobrego towarzysza
pracy. Cześć Jego pamięci!

WSPÓŁPRACOWNICY ZMARLEGO
Z WYDZIAŁU WYROBÓW GUMOZAKŁADÓW
ŁODZIUCH
WYCH
WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

DYREl{CJA, RADA ZAKŁADO
WA, PODST. ORGAN. PART.
i ZAŁOGA BIURA DOKUl\lENTACJI TECHNICZNEJ.

wyrazy
rodzinie

glęb01kiego
składają

współczucia.

IWC

speDnia 5 mar<'a 1957 r. zmarł nagle
16-16 cjali ta skórne, wen<'przeżywszy lat 61 nasz najukochańszy
ryczne, moczopłciowe 109-6
Piotrkowska
ojciec i dziadek
WOYNO s-oe-c-ia..,1-is_t:i_· -. -- - - że wytwa- skórne, weneryczne, m- LECZENIE RADE.\1 na
DONOSZĘ.
S. t P.
No- czyniaków u dzieci przy
perłową burzenia płciowe.
pastę
rz.om
(Pearl Paste. Perlesscnz) wotki 7, front 11-13. ul. Narutowic7..a 75b, tel.
2601 344-25 prowadzi SP0t.i sprzedaję ją bez 7..aod- 1]=19
nych ograniczeń 4--5 U\ Di SWIĘCILO specjali- D7.JELC7 A PRZYCHOzv ta.niej od przecietnel sta chorób kobiecych - DNIA LEKARZY SPF.mistrz stolarski
ceny rynkowej „~.on- przeprowadzi! sie: Sta- C.T ALISTÓW w l..oJ~i.
cha" Pozmań, Krzy:".ov·11 rv Rynek 8. Tel. 5-05-71
Zakład czynny od godz.
drogich ll!lrn zwłok
Wyprowadzenie
___ 937 k i>r-med-:-8't.cHM1E- 8-12. 16-20
15 -·
9 marca 1957 r. o
sobotę
w
nastąpi
wznoarty- LF.WSKI chirurg,
PARYżANKA godz. 13 z domu żaloby przy ul, GMwstvczna corown1a, napra wil przyjęcia. G-Odz. 16ffAljKA
wia l!arderobe bez <;la- 18. Kościuszki 46, teL
ncj 55 na cmentarz Za.new, o czym za..
'm62 !! I~URSY kreśleń bn1odu. Więr.k<Wrskiel!O 6-5 322-42
wi.Mlamlają pogrążeni w smutku
251 - 78
maszyn<>wlanych i
Dr ROZYCKI. soeciali· wych
tel.
TKWP. Zapisy w
CORKI, SYN, WNUKI, SYNOWA
sta akuszerii. chorób ko sekreta.riacie szkoły
» &DSllE
biecych. niepłodność, ul.
l\lłft
i ZIĘOIOWIE
10-16.::.0
I!.
8
Czerwona
Piotrkowska 33. Czw>.IIDr Jadwiga ANFORO- ta-.szósta
KURSY kroiu 1 mod;>____h_o_m_co_p_at-a lowania oraz kursy try- KURSY kroju i mode- KURSY
'''ICZ ~kórne. wcnerycz l_F_E_L_C_Z_illi
nowoczesnc5ó10
ne, koł>1ece 15.30-19 ul. Maroelak Adam. wąlro kotarstwa ręrzne~o (r•1- hwania TKWP. Zapi.;:y kroju d.1mskiego, dzieba. kamica żółciowa. h" botv na druta<"hl TKWP. w sekretariacie szkoły ciecego dla potrzeb doPrórhnika 8 - - · Dr BIBERGAL speciall moroidY . eg 7 R·'lla. wen-? 7x1niw w s-ekrct::iriac1e I V TPD, Wspólna 517 - mowych. Gwarancia w:v
sta W€11€ryc1.nP, slórne ryczne - wide lnnvc!':. ~zkoły, Czerw'>na 8. ;!<J-' godz. a-1:> I Sienkiewi- UCZ.Pnia. Zapisy, Nawr1Jt
2911 Q
:ir 32.
dzma 10-16.30 2C33 G cza 89 godz. 11-17
t:w !Narutowicza 31 m.
Dr SIENKO skórne. we- Dr MARKIEWICZ
włosów
Ki1ińskiego 132

neryczne.

Dr

MASZYNY

„Si111!!era"

(dwuigłowa
mereżkarki
i jednoigłowa) do chu-

prawie nowe,
steczek,
sprzedam.
amer„l{anki
IKraków,
Bracka 8. rn. 1

na Loterii Pieniężnęj

Polskiego Monopolu Loteryjnego
t - PIOTRKOWSKA 161
-

współpracownikowi

stótdwuna

może wygrać

Ł Ó D

Ili

DWA łóiJta, 2 stoliki
nocne (zlota brroza) sprzedam lub 7.a.mienie
n.a ta.pczan i stół okrn~
DO,IEK i'X!norodziin.ny lv. Limanowskiego 24
z ogródkiem (2-3-izbo- blok 408 m. 9
wy) kupię. Oforty, Biu- DWA łóżka,
dębowv,
ro OgtosLeń, Piotrkow- st001.~obowy
braz w proszku w zl<>ska 96 pod „2748"
DOMRK iednoroclzinny tym kolorze sprz-edam.
z ogródkiem niedrogo Laurowa 10 Ro.izińska
do sprz.edanla. MieszkapRACA
nie na 7..amiane. Z~ierz,
-ul. Andricia Struira 11.
_ _ _ 2814 g PO'"OC dor>1owa docho
Kałużny
2,5 MORGI ziemi ornt>i dząca potr7;ebn.a. Tuwiw mieis.cowości Rogi k. ma 40 m. 38 godz. 16-18
Lo~zi <10„minut od tram SAi'2:0DZIELNY ksieiro
wa.1u lltm. 8) sprzed.am. wy p!'zyjmie prace na
Oferty p1se~ne Bmro gocLzi1nY. Oferty Biuro
Ogłos7~ń. „ r,10trko.wska Ogłos7...ei'i Piotrkowska 96
28 5 Q_~ pod „3072"
ll.!'~~ ___
PT,AC w Vx!~i oJtoło UCZENVI_C_A--od-lat 17
500 m kw. tanio. sprz<'- do fryz;iera .. Witold" Oferty Pl~~ne ootrzebn.•a. Piotrkowska
dam.
Biuro Ogło~z<>ń. Piotr- 56 (w oodwórzu)
kowska 96 pod „2855"
LOIA_lE
p-()Ldomu cs:lzoowv) z
wygodami. plac 400 m
T<'l.
sprz('<lam.
kw.
z kuchnia z do227-:m w vodz. oĄ 17-2l POKOJ
zorstwem zamienię na
równorzedne bez de>7.0<rstwa._ KJ!ińskie~l48-9
WLOSJE końskie (grzy POKÓJ duży prz:v Ul.
wy, ogony. odpadki) - Warszawskiej zamioo'ę
kupie. Oferty Biuro 0- na podobny w śródmieś
Zgierg!oszeń. Piotrkowska 93 ciu. Wiadomość:
ska 40, sklep pa•piM"nipod „3060"
2700 g
czy

Szczfłśliwe losy w Kolekturze
y

DROBNE

I

w dobrym gatunku sprzedaje

CENY

OGŁOSZENIA

PIOTRKOWSKA 95
RZGOWSKA 113

Władysław Stępień
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Widzew Kląska

wyróżnił

ii

!!iport

e

~'"""'m"'"""'~'"''·
i

2:18 - ten Wynik równa wlę nte.
na walnym zebraniu działalność
ustępującego zarządu Widz.ewa. omal kompromitacji. Inną fest rze·
Zatwierdzono również projekt czą, że kilku naszych piękiarzy zostatutu klubu j tym samym na- stało wyraźnie skrzywdzonych, ale
wiązując do tradycji reaktywowano dawny widzewski klub
pod nazwą, Robotnicze Towarzy
stwo Spcrtowe Widzew.

w telegrat1•cznym -=

uzna.n iu zasług stMych
•
· ł
d ua aczy, ktorzy włożyli wiele
wysil.ku W odbudowę spo<rtu
nah Widzewie nadano im tytuły
onorowe. Godność prezesa honadano l\farianowi
norowego
Malinowskiemu i Ja.nowi 1'!a.1rcinlakowi, honorowego sekretarza Ja.nowi Skibińskiemu i człon
Stanisławowi
ka honorowego
G
uzicklemu. Na prezesa nowego zau-ządu RTS Widzew wyhra
no po.nownie przez aklamację
p. Dorynia.

• * •

Piłkarze
. RTS Widzew udają
.
s i ę na oboz kondycyjny do $wj.e

Pozostaną oni w t·ej
miejscowości 2 tygodnie. Obóz
pomyślany jest w ramach wcza

radowa.

Q

~

' •
k rocie

reprePolscy tenisiści '''"'""all
zentantaml NRF 7·;ó."' W 1 trzecim
dniu spotkania Skoneckl pokonał
Hubera 7:5, 6:3, 6:2, a debel polski
Radrlo-Plątek wyrrrał z Niemcami
Herman-Feldbausch 6 ,2, 6 :4, 7 : 5 .

*

:f.

*

Slalom specjailny w ramach mistrzostw Polski w narnia.rstwJe wy

ąral Zaryck,i _2.10,9 prned G<x,1ul·
skim w czasie 0,03 gorszym i J.

Marusarzem.
lf. •
•
Górnik (Radllnl przegrał z CWKS
(Wrocław! w ramach rozgrywek o
puchar sportu l:l (0:2).
,, I(. *
· .
.
~ęq:ierscy pi.Ikarze yasutas wygrai.i z Ohmp1ą (~oznan) 10:0 (6:0).

*

*
ób zawodnie
sów i w t-m s
„ . . y Pierwszy wy~teo pllkarzv Ruchn
pos
.
k
wy o::zystaią przysluMu1ący Jm w tournee po NRF zakończył się
urlop wypo- jego pOTażka z Schalke 04 w stoW miejscu pracy
sunku 0:2 (0:1).
czynkowy.

1

bynaJmnlel nie oznacza to, te re.
prezentacja ZSRR wy!Jrała niezasłużenie, trzeba bowiem otwarcie przy·
znać, Iż ll.osjanie byli lepie) prz'f·
gotowani nie tyll<o pod względem
kondycyjnym, ale równiet i bojowośclą przewyższali Polaków. Stąd
zwycięstwo.
teżWIchwadze
muszef Jnstka przegrał
ledn~lośnie z Bystrowem, lecz w
następne) kate!Joril Sielczak zwyciężajijC W stosunku 2:1 Iwanowa, wyciągnął na wynik remisowy 2:2.
Niestety od tef walki rozp<><:zęła się
passa niepowodzeń naszych plęściarzy. W piórkowe! Wilk ułe!Jł Zasuchlnowl, będąc uprzednio dwa razy liczony na deskach, w Jekkiel
Wojciechowski nlejednO!Jłośnie uznany został za pokonaneqo w
pofedynku ze Smirnowem. Równie!
i w lekkopółśrednie! Obala walcząc
o k1as11 niże! od swych '11ofedynków w kraju, przegrał nleJednogłośnie z Simachinem. W półśrednlef J. Piński był dwa razv w
knock downie w walce z Sobolewem I oczywiście przegra! jednoglośnle. W lekkośredniej wydarzyIo się nieporozumienie. Przez dwie
rundv ·wysoko prowadził na punkty
Czajęcki. Otrzymał jednak silny
c!os w tv! rrlowy, 110 którym sędzia
polski, Kowalski, miast zdyskwallflkować Koromysłowa, wyliczył Polaka. Tak więc wygrał Rosjanin
przez ko. w średnie! Dudzi1< przeqral stosunkiem <1łosów t:2 z Sarkizowem, • w półclętklef Grzelak,

, _, ~

WAŻNE TELEFONY

I?. 16.30. 18.30. 20.3-0

•a ~,,
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Dyscyplina sportu - mało popularna

W zespole polskim najleplef zaprezentowali się Juslka, Czajęcki
I Grzelak. Prry poprawnym sę
dziowanlu wynik powinien brzmieć
14:6, lub 13:7 dla ZSRR.
W katdvm bądf razie, fak Już
stwierdzUlśmy, zwycięstwo s!lniejszych fizycznie I agresywniejszych
!JOSpodarzy nie podlega dyskusji.

Zawodnikom tej dyscypliny nie towarzyszą brawa
pisze się o nich hymnów pochwalnych.
Podczas zawodów, które trwają przez kilkanaście godzin, panuje skupienie i monotonna cisza, przerywana
od czasu do czasu strzalami karabiinowymi.
Teraz już wiecie o kogo chodzi.

ł owacje, nie

Godzi się przypomnieć, że zgodn 1e z 'POl'OZllm1e n1 em kl l'rown ic t Wa
obu drużyn w zespołach nie wał·
czyli olimpijczycy.

Sekcfa strzelecka łódzkiego AZS! do Akademickich Mistrzostw Polski
z roku na rok osiąga coraz to l"'!l· i wyfazdu do NRD, !Jdz!e rozegraJą
sze wyniki. Zdobycie mistrzostwa spotkanie z niemieckim LPZ w Lip..
ł.odzl w roku ubiegłym w konku· sku.
Sekcfa liczy 23 członków. Jak
rencjl kbks 4 I 6 przez reprezentację kobiecą AZS, zajęcie na tych na posiadane urządzenia, sprzęt,
,,Orlęta"
samych mistrzostwach plenvsze!Jo karabinki I calkowlly ekwipun2k
miejsca prze1 Bauera w kon- oraz wyposażenie sekcji - Ilość
kurencjl kbks 6, zdobycle trzech ta moqlaby być podwojona lub po·
złotych I pięć srebrnych medali na !rojona. Dlatego też akademi!:y
Akademickich Mistrzostwach Pol- przyfmuJą zapisy młodzieży I &tuski, dobre wyniki w mistrzostwach dentów do sekcji, pragnąc udoslęp
Polski - wszystko to przemaw!a nić tę piękną dyscypllnę sportn
za tym, że obok Gdańska, który jali nafszerszym rzeszom społeczei1
m<1 w swych szere!Jach KislPi siwa łódzkiego. Zapisy przyjmuje
członka kadry narodowej. mi- Klub Akademickie'Jo Zwlazk11 Spor
ŁKS
grai·ą
strzyn'ę Polski - strzelcy łódzkie- loweqo, ul. Piotrkowska 41.
Już wkrótce rozpoczną sil'! trego ~ZS wiodą prym wśród akanlngl na własnej strzelnicy w_ Par·
Dwa mecze sparrinqow~ rozegn- delUlków.
I
ne ostatnio na Sląsku 'Przez naszą
Jednak s~atv: wzrost P~~~':!~ ku na Zdrowiu.
młodzież piłkarską posłu.żyly jej
---1est ~~~porcJCWKSY
ms
opiekunom za podsla:wę do ustale- AZS-iakó~
6
'
w
nia k_ad.ry, składającej się z 1.6 Z'l-, ~ w ;~~ros emLPZwyn
·
a ' czy
wodn~kow. Oni to będą bram pod
uwagę Pf'l'( ostale.czny~ wyb_oneł Pr~yczyn takle~o stanu rze~zy
repreze,ntac1i Polsk,1, ktora wezm1eł nalez~ szukać w 1akośc1 amuniql
(s?-waica.rska, flńskal oraz karabinudział w turnieju juniorów FIFA.
kow, k!orymi dysnonują te zrzesze·
d .
. b ł 1 l
W b.
a. wy,. g yz z-a ma na trenln!Jach i zawodach w
Y
• V or 0:ie
rowno. druzyna A, Jak i B grały odróżnieniu od AZS posiadającego
slabie1. ruz teqo od. mah o?"ek1~va- broń \ amunicje o klasq gorslą,
11
GKKF
spot.kan spMnngowych ~ nie za- wlnn·r zabraniać korzystania ua
mi.erza?11Y roz- wszelkle!Jo rodzafu zawodach z po,
•
Opowiedzcie coś o sobie i
. ··:~·· dz1erac sza1 z clsków zrzeszenia. Zawodnicy win.;••:~..
swej drużynie - prosimy kolegę
ć 1d
··
'
'·"
..
e ne!Jo rod za I u a- Czerkawskiego.
d pora- n i o.tr~vmywa
. k
··.· 1>0wodu
-.:
...:..:...:.:
ozna- mumc111 w myśl zasady: „Równy
·• ze.:
- Stud iuję na Polilechn.i~ Łódz·
przez start dla wszystkich". Nie zrażając
ny~h
kłodY'Ch J>'l- si~ ta~im stanem rzeczy - akade- kiej (Wydz. Mech.) - mówi kol.
ł!!D;\
111
b~~;;;m tru 1~~ micy mlensywnie przygotowują się Czerkawski. - Grałem w AZS w
• ~
drużyn.ie piłki ręcznej. Na skutek
·
·
kontuzji z zawodnika stałem się
rownac z zespolem pierwszoliqowej Polonii bydziałaczem. Obecnie jestem kiemw·
tomski·ej. Tym niemniej mieliśmy
ni•kiem sekcji koszykówki męsk.iaj.
prawo oczekiwać, że nasi przys~li
- Jaki poziom reprezentuje wareprei,entanci zaqrai11 nieco lep.iej
sza drużyna?
·
. .
.
- Zajmujemy drugie miejsce za
. Jak 1u~ w~pommelil>my. prze.z
Kolej.arzem. Z najqrożniejszym konsito ~h;'11-1nacy100 przesz~o 16 zdPrus:uk.:iw
kurentem Cza~nymi wod,n1kow. Oto ich. nazwiska: br.am
ll Zjazd Akademickiego Zrzesze- wyqraHśmy 73:51. Mimo to nie
karze - Leśniak 1 Stein, obroncv
mamy s=n,s na awams do II ligi,
- Krzyżanowski, Szy111:czyk, Łago- nia Sportowego obok :r;mlany sta- qdyż Koiejairz jest zdecydowanie
I na7.WV zrzeszenl<1 na zwią
rlztbak Ml Sakmal, pł.omockn.1cy - lniNle- tutu
Natomi·ast będą molepsi:'.'
ucza , naipas ::.y zek, lak również wyboru no·wych zhwosciodwnas.
ar s
ro a,
przyszłym roku i są·
Gałeczka KaSJłrzyk Matyszczak władz osobowość
zalwlerdzlł
Tacy
wykon:ystamy.
ja
że
dzę,
Lerch, Jót,;iak, Marci~lak, Hajduk'. prawną
klubów
poszczególnych
ChłQ'Pcy ci wystąpią w niedzielę, Akademlckle!lo Związku Sportowe- zawodnicy, ja.k: Kasprzycki. Szcze·
paniak, Kornacki, Kolczyński, Ci e.
IO bm: . w ł.o.dzi. ~od~a~i oni zo- go.
W związku z tym w dniu 16.m. plucha i inni gwarantują coraz le;istilill~ .Jeszcze iedne1 probie - m1aszv poziom drużyny.
now?c1e, qrać bedą z ligowyim 7e- 1957 r. odbędzie si„ walne zebraPrz.ede wszystkim pragniemy dospo·lem. ŁK~. Oiekawe spotkame to nie klubu pośwlęc<>ne tym zagadnie- kończyć rnz!JTywki w I1l lidze. W
odbęd1J1e su: na stad1·ome przy Al . niom.
gospodarz.drmi
będziemy
kwietniu
Unhi, o ąodz. 11.30. Wobec dużegri
pół!ina~ów Vll Akademickich Miuint_ereE>owania, .iakie wywołał. w
strzostw Pols-k·i, gdzie obok nas,
~od;m występ na1le:o.szvch polsk1c11
będzie starbo,vał AZS Toruń (I li1u.r11orów, . zorrganrrzo:vano. przed·
qa). Częsito·chowa, GliwJce i Ro•k itsprzedarz b1rlelów. Mozna ie nabvniica.
wać w PTT-K, ul. Piotrkowska 7'!.
Mamy w pTOjekcle 5 spotkań to.
wa~zyskich: z ŁKS, lódzką Spaną,
Klub Akademlckleqo Związku AZS-A WF, AZS (Częstochowa) i
SporloWe!Jo duży nacisk kładzie na (Bia·łV'stdk). W marcu i kwietniu
rozwól s1alkówk1, Jako dyscypliny gościmy u siel>ie koszykarzy SC
wybitnie studenckiej. Możliwości Wissensc:haft Halle/S oraz 5-krottreningowe I ilość posiadanego neqo mistrz.a - SC Wissen.schaft
Universitiit - Berlin,
sprzętu są o wiele większe, aniżeli Hti.mboldt obecny stan zawodników. Szcze- Mecze rewanżowe w Halle i BetrK>bice ł.KS. • wiemy, jak wielu gólnie chodzi tu o żeńską drużynę linie odbędą się w ma•ju i czerwcu.
Nawiązujemy U!:ontaktv z akadeich jest w ł.ocrnl, 7'biera,i<t się dzi- siatkówki, -której treningi prowad7.I
koszyikówki
mickimi drużvnami
sia i. w piątek, 8 bm., w świetlicy mar Jut. Stobiecki.
Maląc na myśli rozwót tej sekcfi, CSR, Danili i Finlandii, organizu;cRSW „Prasa" p17JY ul. PiotrikoVlskiej 96, o godz. 17. Z tą iln.icia· jak równlet przvi:rotowanle do zbll- mY obóz letni dla 20 osób w sierpAkademickich Mi- niu, ewentua;lnie wrześndu w NRD
żającvch slę
tY'Wą wystąpiły redal«:je sportowe
trzech oism łódzkich, iJlragnąc dać strzostw Polski - Rada SekcJI o- lub Czechosłowacji na za.sada!CJ1 regłasza zapisy chętnych kandydat:!'k, wa1nżu.
moi;ność kvbicom o·mów>ien.ia nurtuA zatem życ-z:vmv sukcesów w
jący>ch ich spraw. jak n'IJ. wyjazdy które ~łas7.ać się mo11ą codziennie
z drużyną. orqanirzowanioe wycie- w sekretariacie Klubu przy ul. tak ).icz1nie projektowanyich sp1Jł·
kaniach krajowych i zagrarruicznych.
Piotrkowskie! 41.
czek, zakup biletów itp.
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"
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0
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„ARI,EKJN" (Plotrkowska l50l g, 17 „Dzikie
łabedzie"
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KONCERTY
FILH . R;'\fONIA <Narutowicza 20) g. 19.30 XXIX Koncert symfo
niczny
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UłJZEA
MUZEUM SZTUKI (Wlę
ckow<\<"iego 36) czynne
g. 9-15
MUZEU:\1 ARCHEOLOGICZNE J ETNOGRA
FICZNE (Pl. Wolnoścl nr \4) czvnne i:.
12--18
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BALTYK (Narutowlc?.a
romsk1eJt.O 76) .• Berlin20) „Tata, mama, moja
żona I ja" dozw. od ski romans" Jl.. ~5. 17
(19 seans zakupiony)
lat 12. g, 9.3-0. 12. i4,
16. 18.15 (20.30 oraz ROMĄ (Rzgowska 84)
od
dozw
d ku
fJ
t 16
j'Juhetta"
o m.).
i m
1- 30 • 17 30
g. fiim' dokuGDYNIA ~w!n;a nr ?>· (~ 9 30
· talorl
„"Y!osna, Jes1e11 I mimen ny
łosc" do.zw. od la.t 16,
g. (10 oraz film dok.) SO.TUSZ (Nowe Zlotno)
„Marynarz ~yźyk" 12.30, 14.30. liB.30 (W.30
dozw. od lat 7 g. 17, 19
film dok.urn.)
oraz
Program dla naimlc.d SWIT (Bałucki Rvnck)
„Vivere In pa.ce" do.zw.
szych: „Odważny zaJac". „Niegrzeczna Ha od lat 14 g. (15.30 or!łz
film dokum) 18 20
nusia", „Bajka " ole•
·
sku" a 16 30 17 30
STUDIO (Bystrzycka 7-9)
„. · · • ·
„Prywatne życie HenDWO~C~WE (Dworz~
ryka VID" dozw. od
Kahski) „ „Nietoperze ·
li~~~r~. 9• ió~~~.ólf{ lat 18 g. 17, 19
13 14 15 16 17 18 19 STYJ,OWY fKillńskie1!0
123) „All Baba f 40 roz
20: 2i
bójników'', dozw. od
'
or z
MLODA GWARDIA ('Zie
1 t 16d , g· 05
) : 30 a
f"~
!ona 2) ,,Skarb" dozw.
i m OKUlll. • 18• 20
od lat 7, ~.„10. 12, 14.
„La Strada do.zw. od TATRY (Slenklew1cza 40)
_
„Poznane noca"
lat I~ Jt., 16. 18 (20 <>dozw. od lat 18 ~. 16.
raz film d?k~m.)18 (20 oraz film dokuMU~A (Pab1amcka 17~?
mentalny)
„Pierwszy 110 Bogu
·
dozw. od lat 16 g. 16,
18 (20 oraz film doku- WISLA (Tuwlima nr I)
„Wiosna, jesień I mimenta!ny)
PIONIER (FrancL~zkań- łość" dozw. od lat 16
9.30, 12.10. 14. 16, 18
tańczyła
„Ona
3l)
ka
5
jedno lato" dozw. o<l
lat 18 Jt.. 14. 16, 18 (20 WO~,NO\SC (Przybyszew
sk:iego !6>„ „Ma.zows'1.e
ora2 film dokum.)
iz. 12, 13.
w i:aryzu
POLONIA <Piotrkowsk-a
się bawi" doow
1
Id
67 ) „ ea ny maz 14 16 lfl
lat 16
OdKroi
!!-· · •
'
doow. od lart 16 ~. 10,
(20 ocaz film dokum.)
12.30. 15. 17. 19. 21
P<'>KOJ (Kazimierza 6) W~OKNIARZ (Próchnlka 16) „Zagubione me
„Male jasne" dOZ'N.
todie" dozw. od lat
od lat 16 I(. (15 ora2
14. ~. 9.30. 12. .14.30.
film dokum.) 18. 20
„Witaj nam l\fr Marl MAJA (Kilińskle.e:o 178)
shall" d01Zw. od lat 14
„Ludzie w bieli" -
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- Ma.tka je wybrała. PochodziJa z poludnriowej Austrii, podobna była do Wloszk;i i. mi~la
nadzieję, że będę bl0<I1.dynką o nneb1esk1ch
oczach, i dlatego postanowl:a narzwać mnie Elżbietą. Spraiwilam jej zawód, ałe imJę zost.ało.
Nadszedł marabut z winem. Nalewał ostrożnle,
trzymając butelkę, jak klejnot.
- Podal-em państwu bavJzo cienkie, kry~ta
lowe ki~liszki - p:>wiedzial. - Lepiej w n~h
wi.d.1ć kolrr w1na. A może państwo wolą czaTki?
- Nie. Wolimy cienkioe, przezroczyste kieliszki.
Marabut skina! głową i odkryl srebrny pół·
m:sek. Różowe plast,r y pa.sz.tetu z gęsich wątróbek z czarnymi truflami otoczone były wieńcem
drżącej galaTety.
- Prosto z Alzacji - oświ.adczyl z dumą.
- Co za luksus! - zaśmiała się Elżbieta.
- Tak, luk.sus! - Graeber uniósł ltieliszek.
Luksus - powtórzył. - Tak jest! Pod to wła
śnie będziemy pili, Elżbieto. Przez dwa Iata jadłem z blaszanej menażki i nigdy nie bylem pewien. czy zdolam dokończyć posiłek; tak, to nie
jest z,wyk!y luksus. lecz zn>,eznie w.ięcej. To jest
pokój, bezpiecz,eńsbwo, radość j świętowanie wszystko, czego nie ma na froncie.

dOZ\V. o<l lat 18 g. 15.
·
19
LA,......N""C (Jó f' 43)
ow
ze
""
""
•. Paryski listonosz" _
doz.w. 00 laif; 12 . 18
Uwaga· Repertua/ SP<>rządz~no na podstawJe
komunikatu Okrę~cweao 7,ar•ądu Kin
·
"
•
PAl:MIA.ltNIA (Park Zró
i:zvnna go :Iz.
dltska)
10-18.
ZOO - czyinne 1. 9-17.
-
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•
DYZUfV
ap I

Pabianicka M, Piotrkowska 127, Tuwima 59.
·a
z·ie1ona 28• w.5 "hod
ni
54 · Limanowskiego 37 ·
AS Al. Ko~cluszkl 48
pelnl state dyzury nocne
DYŻUR.., SZPITALI
~
•
Polesie
Polotnlotwo.
Szpital im. dr Ma.durawlcza, ul. :r<;rzemierileeka 5. Sródm1e~cle, St.a·
rom.leiska I Widz.ew Szpit.al !m. ~r H. Wolf.
ul. .Lag1ewn1cka 34-3!),
Choinv I Ruda - Szp1tal Im. Curie-Sklodow·
sklei. ul. Curie-Skło
dowsklel 15. Saluty Szpital im. d~ H. Jorda·
na. Przyrodnicza 7-9
Chlrm•gla: SZoiital trn.
dr Sterlinga, ul. Sterlinga 1-3.
1 n t erna.• s ZP 1•-1
Im.
"'
dr Gluzińsltiego ul. Za'
1 tn 44
·
cą a
. l,aryngol~irla: Szpital
P:irroirowa, ul.
1m.
Wólczanska 195.
Okullst:vka: Szpital 'm.
dr Jonschera. ut M.ili<>nowa 14.

dr

Pit, smarkowal wino, pairzal na Elżbietę - ona
część tego wszystkiego. Pocz.uł
nagle. że tJo jest owo nieoczekLwane, co pmynosi lekkość i rozmach. co wyrasta ponad konieczność. niepotrzebne, na ))O'Zór -z:będine, porniewaź
strony życia, tej,
należy do innej, j<>śn.ieiszej
gdzie panuje zbytek, zabawa f marzenia. Po lata.eh obcowrunia ze śmiercią wino było nie tylko
wilTl·em, srebro nie tylko srebrem, muzyka przenie tylko muzyką, a Elżbie
nikająca do sali ta n.ie tylko Elżbietą. Wszystko to były symbole
llTlne\'.!o życia, życia belL zabijarn.ia i nJszczenia, ży
cia dla samego życia, które stało się już niemal
mirt em l beznadziejnym marzeniem.
- Czasami człowiek zupelnJe z.aipomLna, te
je~zc7.e żyje - powiedział.
także stanowiła

Elżbieta :z.aśmiala

się

znowu.

- Właściwie stale o tym pamiętam. Ale co mJ
z tego?
Pod,szedl marabut.
- Jak smakuje wino, proszę pana?
- Musi być baJrdzo dobre. Inaczej nie zastanawJałbym się nagle nqd sprawami, o których
o<l da1WI1a już nie myślałem.
- To słońce, proszę pana. Słońce, w którym
simo.a dojrzewały na jesieni. Wino je teraz p!"(l"
mieniu.ie z powr<'·tem. Takie will1o n~amy w
NaidrenU moostraru:ją.
- Moinstrancją
- Tak. Jest jak złoto i promi.eniuje na wszystk1e strony.
- Rz.eczywjście.
- Czuje się je już po pierwszym ldel.lisZlk.u,
nieprawdaż? Wytłoczone słońce!
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ŁKS

Nawet po pierwszym łyk.u. Wcale nie idzie
Od razu uderza d>0 głowy 1 zmie111a

żołądka.
świart:.

- Pan :zma się na w.inie, proszę pal!la! - Marahut pochylił się poufale. - Tam, pray S>toil.iiku
n« prawo, mają to samo wino. Cj ludzie leją je
jakby to byla woda. Pow.innd pić
w siebie,
LiebfrarUerunfilch l *)
Odsziedl, z niesmakiem spogląrlając na tamten
stół.

- Dzń.siejsizy dzień wydaje się przychylny d,Ja
os2JUStów, Elżbieto - powiedzirail Ckaeber. - Jak
ci smakuje to wri.no?
Odchylollla do tyłu, przeciągnęła się.
- Czuję się, jaik ktoś, kto umknął z więzienia.
r jatk ktoś. kto za oszu&-two wkrótce znów wstanie zamknięty.
Zaśmiał się.
~ Tacy już jesiteśmy! Pełni lęku prze(! narSzymi uczucJami. A jeśli zdajemy sobie z nich s~a
wę, wydaje się nam, :re jesteśmy osz.ustami.
Marabut p!'lzyniósl flądry i sałatę. G.riaebe!'
przyglądał mu się, jak usluguje; callrowici.e odczul się jak ktoś, kto przypadik.owo
pręfo·nY,
lodu i ku swemu
warstwę
wstąpi.l na cienką
zdumiel!lrlu stwierdzi!. że jest dość mocna. Wiedz-ial. że lód jest cienki j że wkrótce się załam.Le,
ale na razie utrzymywał go i to wystarcza}o.
- Jedno jest dobre - powiedział. - Kiedy
człowiek t.ak długo leżał w gnoju, potem ws.zystko wydaje się nowe i podniecające, jakby prze-

· •) Liebfraue11mllch na reńskiegQ.

gatunek pospoliitego wi-

Wszystko - na~vet
żywal t.o po raz pierwszy,
kielisz.ek i bialy obrus.
Mara.but podniósł butelkę. Traktował ich te.raz
po macierzyńsku .
_ Na ogól do ryby podaje się mozelskie w.ino
- ośwti.adczył. - Ale flądra to co ill1nego. Smakuje niiei_nal iak orzech. I)() tego prawdiz.iiwym
objawieruem J~st. wjno reńsltie, nieprawdaż?
- Bez wątp1ema.
Kelner sk.iinąl glową I oddalił się.
- Ernst - S!)ytala Elżbieta. - Czy będrz.iemy
w stanie :za.pladć za to wszystko? Przecież to na
pewno ba.rdzo drogie.
- Mo~y zapłacić. Przywiozłem żold za dwa
lata WOJny. Nie na długo musi mi staa:czyć. Graeber zaśmial się. - Tylko na bardzo krótkie
życie. Dwa tygodnie. A na to wystarczy ną
pewno.
ątali przed bramą. Wiatr uspockoił się, mgła
znow zgęstniała.
- Kiedy musiosz wracać? - spytała Elżbieta.
- Za dwa tygodnie?
- Mniej wjęcej.
-To prędko.
- Prę?k~, a . zarazem . jeszcze baJ."dzo długo.
~zas zmienia s1ę co chwila. W okresie wojny ma
"":1'e wymiary niż w okresie pokoju. Ty zapewn-e
~.ez o tym wiesrz.; przecież i tutaj je.st front tak
'
Jak tam.
- To nie to samo.
. - A jednak. Dzisiejszy wieczór byl mciln
prawdziwym dniem urlopu. Niech
pi~wszym
~og błogosławi marabuta i Reutera, i twoją zło
cistą li'uknie, i w.ino,
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