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Premier Cyrankiewicz

Izrael wycofał swe wojska

Gratulacje

z Wietnamu

EGIPT PROKLAMUJE dla A. Zawadzkiego
delegacji rządowe;
J. Cyrankiewicza
~ospodarczy
bo,jkot
Chiny
odwiedzi

na czele

WARSZAWA (PAP). - PrezyKAIR (PAP). - Przed północą z "I na 8 bm. oddziały policji dent Demokratycznej Republiki
ONZ zakończyły zajmowanie strefy Gazy, rozmieszcza.jąc poste- Wietnamu Ho-Chi-Minh przesłał

w kwietniu br.

na ręce przewodniczącego Rady
granicy egipsko-izraelskiej.
W piątek o godz. 16 ostatni oddział wojsk Państwa Polskiej Rze<:zypospolzraelskich opuścił Szarm el Szeik na. brzegu Zatoki Akaba litej Ludowej Alek.san.dra Zaa t:irm samym ostatni skrawek ziemi egipskiej, okupowanej
przez wojska izraelskie od przeszło 4 miesiecy. Fińskie oddział:v wadz.k.iego, telegram z gorącymi
wchodzące w skład międzynarodowych sil policyjnych ob.lełY pozdrowiendami i życzeniami z
okazji ponownego wyboru na to
służbc ·w t:vm rejonie.
Jak podaje Agenc.ia. United Press. przed opuszczeniem S7.arm stanowisko.
Premier i minister spraw zael Szeik, wo.iska izraelskie wysadziły w powietrze szereg obiekgranicznych Demokratycznej Re
lów wojskowych.
PARYŻ (PAP). - Jak donoszą pr~ięwzięci~ch, które J?TZY- publiki Wietnamu Pham-Vansię do umacmani.a Ixmg prze.słał depeszę z najlepz Kairu, egipskie Mirusterstwc czyruałybJ'.
szymi gratulacjami prezesowi
rozesłało specjalne gospodarki Izraela.
Finansów
.Pismo okó1:11e egipskieg<;> Mi- Rady Ministrów Józefowi Cypismo okólne do innych ministerstw instytucji oraz resor- msterstwa Finansów stwierdza rankiel'liczowi z okazji ponowtów gospodarczych w sprawie w cześci końcowej, że w wypad nego powołania go na to stanorozszer/Ze!l.ia ekonomicznego boj ku nieprzestrzegania tych wy- wisko.
Rady PańPrzewodniiczący
mogów przez kontrahentów zakotu Izraela. _,
Zgodnie z tym pismem, wszel granricznych. wszelkie umowy z stwa Aleksander Zawadzki i pre
kie towarzystwa i firmy zagra- nimi mogą zostać zerwane, z ze~ Rady Ministrów Józef Cyniczne pragnące Uil:yskać :r..amó- tym, że Egipt zastrzega sobie. ra:nkiewicz przeka.zali w o<lpowiedzi gocące podziękowanie.
wjenia od rządn egipskiego lub prawo do odszkodowanfa.
!irm egipskich będą się musjaly zobowiązać do niezakładania
l
swych filii w Izraelu. ZObowdązanie te!(o rodzaju obejmowałoby także rezygnację z fmportu
towarów izraelskich, udzielenia
Izraelowi pomocy socjalnej w
WARSZAWA (PAP). - W jak.iejkolwiek formie, czy też
dążeniu do da~ego rozwoju pomocy !ina:nsowej instytucjom
przyjaznych stosunków mię- izraelskim.
Firmy zagraniczne, pragnące
Rzecząpospoliitą
dzy Pol.sika
Jak się dow.iadujea przedsta- jnad 899 tys. rodziin z dwoj~em
z
gospodarczych
B l · · ko!lltaktów
L u d ową i Królestwem e gn, Egiptem, muszą się też zgodzić wJciel PAP, Centra1.ny Za.rząd dzieci, ponad 469 tys. z trojgiem
rządy obu. kraj~ postanowii- na zerwanie wszelkich stosun- Ubezpieczeń SpolecZl!lych w po dzieci i ponad 304 tys. z czworhandlowych z firmami
ły podniesć swoJe poselstwa ków
CRZZ pl!'zygoto- giem i więcej dzieci. Suma, jaw Brukseli i WMszawit; do spmedającymi produkty Jzrael- rooumieniu z
przeznaczyć na
podwyż- ką nalężałoby
projekt
obecl1lie
wuje
wymienić\ skie; nie mogą one również par
sbopnia ambasad
jakichkolwiek szenia zasiłków rodziinnych dla ten cel wyncsl - w myśl prow
tycypować
ambasadorów.
jektu około 1 miliard złotych.
rodzin wiel.odzietnych.
runki

wzdłuż

KAIR (PAP). -

Na
WARSZAWA (PAP}.
rzaproszenie rządu Chińskiej Republiki Ludowej w kwietniu br.
do Chińskiej Resię
uda
publiki Ludowej z wiaytą polska delegacia rządową z prezesem Rady Ministrów - Józefem
Cyrankiewiczem na czele.
Pobyt premiera Cyrankiew.icza
w Chinach będzie rewizytą w
pobytem premiera
związku z
Republiki Ludowej
Chińskiej
Czou En-laia w Polsce w lipcu
1954 r. oraz w stycm.iu br.

I

I

Poselstwa

w Brukseli i Warszawie

podniesione

Pro,·ekt CZUS . CRZZ

do stopnia ambasad

Kosztem miliarda
podwyższono

by

zasiłki

Według zalo?..eń projektu, zasiłek na dwoje dzileci został):>y

U progu kryzysu rzqdowego

Sytuac_ja gabinetu
nadał

nie

włoskiego

wyjaśniona

145 na 165 zł,
240 na 275 zl,
na 445 zł, na
595 zl, na s.zez 540 na 745 zł oraz na

podwyższony ze
na troje dzieci z
na czw<M"o z 34-0
pięcioro z 440 na
ścioco

WParyżu

powstał

Teatr Narodów
(PA.P). - M.Lnister
PARYŻ
Jacques Boroeneuve wydal w
dnia
wieczornych
godzinach
7 bm. przyjęcie w salonach Ministerstwa Sztuk Pięknych z okazji oficjalnogo powołania do
Narodów w sali
życia Teatru
Sarah Bern,hardt w Paryżu.
poprzedziła konfePrzyjęcie
rencja prasowa, na której dyrektor generalny Teatru Narodów A. M. Julien wyjaśnH, że
jest to Pi€'1'1Wszy wypad~ stałe
go funkcjonowania teatru, w
którym zespoły ze w.szysl;Jcich
krajów św.iata będą mogły wysztuki w swym wła
stawiać
snym języku,
TegOi'oczny program otwarty
zostanie w dniu 27 bm. wystę
pem Opery 1*lgradzkiel,

Ponad 2,5 tys. wolnych miejsc
nie liczqc górnictwa i innych
kluczowych gałęzi gospodarki
nych pracowników zapewniono
kwatery, hotele, a nawet mieszkania.
Podana liczba poszukiwanych
pracowników nie obejmuje wol
nych miejsc w zakładach kluczowych gałęzi naszej gospodar
ckiego zgłosiły w bm. zapotrze ki (jak np. w górnictwie), które
bowanie na ponad 2,5 tys. ro- prowadzą stały werbunek.
wolnych miejsc
Najwięcej
botni.ków wykwalifikowanych i
nie wykwalifikowanych oraz spe pracy w województwach zachod
cjalistów i techników różnych nich i pólnocnych zgłosiło w tej
chwili budownictwo, rolnictwo
branż. Dużej części poszukiwa- i leśnictwo oraz służba zdrowia.
Do najbardziej poszukiwanych
wykwalifikowapracowników
nych należą: mura.rze, cieśle,
stolarze, tokarze, ślusarze, monterzy oraz pielęgniarki.
Bliższych informacji o warun
kach pracy i wynagrodzeniach
odwjedzają
oraz adresy zakładów można ui referazyEkać w oddziałach
tach zatrudnienia przy prezy~raie
diach miejskich i powiatowych
8 bm. rad narodowych.
WARSZAWA (PAP}. do Sianów Zjednoczo-1 - - - - - - - - -- wyjechał
nych na zaproszenie ośmiu wyż
szych uczelni tego kraju, sekretarz
Wydziału Nauk Technicznych PAN
- prol. W. Olszak, wybitny specjallsia w zakresie współczesnej
teorii plastyczności.

Jak
WAJ:J.SZAWA (PAP). komUlllikuje Ministerstwo Pracy
Spol:ecz.nej, zakłady
i Opieki
pracy z województw: opolskieolsztyńskiego, zielonogórgo,
skiego, szczecińskiego I katowi-

Naukowcy polscy
zachodnie

Edward Gierek
skierowany

Pro!. Olszak wygłosi w cza~le
póltoramleslęczneqo pobytu w Stanach Zjednoczonych cykl wykła
dów z zakresu swojej specjalności.

*

*

Tego sameąo dnia •1yjechal do
Anglil, w celu zapoznania się z bu
qazowych oraz
badaniami naukowym! w tym zakre
sio, dyrektor Instytutu Maszyn
Przepłvwowych PAN w Gdańsku pro!. R. Przewalski,

dową turbozespołów

Ghana
członkiem

ONZ

NOWY JORK (PAP). - Zgod
nie z uleceniem Rady Bezpieczeństwa, ZgromadzenJe Ogólne
NZ postanowiło 8 bm. jednozasiłków
podwyżki
Projekt
myślnie p.zyjąć w poczet człon
przewiduje m. in. ków Organizacji Narooów Zjed
rodzinnych
nowe niepodległe
rówrued: zniesienie trzyml.esdęcz noez.onych
nego okresu. jaki obecnie obo- państwo powstałe na kontynenwiązuj do nabycia U"rawnień cie afry~ańsk.im .- ~ha.ne.
Obecme Orgamzacia Narodów
"
.
e
do zasiłku rodzinnego przy pod J Zjednoczonych liczy 81 czlonków.
jęciu lub zm.ianie pracy.

BiZY.M (PAP). - Jak już po- j paa:tii i wicepremier ~1>t;cnego siedmioro z 640 na 895 zl.
Jak się oblicza, podwyżka zaSaragat, s.przec1wia ~Qę
daWaliiśmy, rząd wlosk.i zn.ala11:l rządu
~ w ciągu rnimionych 48 go- wystąpieniu z gabinetu S7gn1e- siłków rodzinnych objęłaby pod7Jin u progu kiryzysu. Sytuację go i nie określa daty ZJazdu,
~ wywolała dymisja sekretal!'za którego zwołanie je.st dla socjal
I>artu socjaldemokratycznej Mat demokratów szc:z.ególruie ważne
teottiego który domaga się wy- re względu na konieczność pastą.pieni~ tej partii z włoskiej wzięcia decyzji w sprawie zjedltoalicji rządowej. Gdyby żąda- nocze:n.ia z socjalistami.
za porozumieniem
Rezolucje obu ugrupowań ape
nie Matteottiego zostalo przez
socjaldemokratów lują do Matteottiego, aby podyrektoriat
uwzględnione, koalicja rządowa, został na stanowisku sekretaNOWY JORK (PAP).
z której niedaWlllO wystąpiła rza partii i wycofał dymisję.
„Myślę, że nie ma najmniejJlart.ia republik.ańska, przestalaszej nadziei na powrót Czang
ostatniej
~~jf~e~~:~:xJ:n~:;
Kai-szeka do władzy w Chicja i liberalowde - nie byłyby
RZYM (PAP). - Dyrektoriat 50- nach, - :i;;owinniśmy się pow stanie utrzymać g~binetu cjaldemokratyc:r;neJ Partii Włoskiej rozumieć z ludźmi, którzy
Segruego pri:y władzy).
powziął w piątek wieczorem jedno
faktycznie stoją na czele teNad wnioskiem MatteotJbiego myślną decyzję, odrzucającą wnio- go kraju" oświadczył spesek Matteottlego w sprawie jego
J sprawą jego dymisji obraduje ustąpienia
ze stanowiska sekretaprezydenta
od przeszło doby dyrektoriat rza generalnego partii. Dyrekto- cja.lny doradca
Partii ·Socjaldemo- riat odrzucił takte wniosek M.it- Eisenhowera, Meyer KestnWłoskiej
bardzo teottlego w sprawie ustąpienia mi- baum.
kratycznej. W wyniku
Agencja France Presse, cy
dyskusji uczestndcy nistrów - socjaldemokratów z rzą
burzliwej
wypowiedzieć się du Segnlego. Postanowiono, te lua- tując tę wypowiedź podkreś
obrad mają
za jedną z dwóch rezolucji, jowy kongres parlli odbędzie się w la, źe Kestnbaum wy~aził
poglądy czerwcu br.
odzwieorcJedlających
przekonanie, iż Chińska ReMatteottl wobec decyzll dyrek· publika Ludowa powinna zodwóch ugrupowań w łonie pairw
wniosek
swój
cofnął
1orlatu,
tli llOCjaldemokratycznej.
stać przyjęta do ONZ.
sprawie dymisji.
ugrupowanie
~. lewJcowe
proponuje wystąpienie socjalde
moikiratów z ~du oraz zwolarue zj82du partii w czerwcu.
na
prawicowe,
Ugrupowarue
którego czele stoi przywódca

Z

zł

rodzinne

I

•

poszukują

pracy

Doradca Eisenhowera

Oto cl wa pierwsze nazwiska
z ośmiu biorących udział

z Chinami .Ludowymi

wwielkiej imprezie artystycznej

chwili

I

PRZED PROBAMI
WODOROWYMl
LONDYN. - Jak podaje pra'a
anqielsika, za~ończony został pierw
s~ eta.'P ewakuacji ludności Wyspy Bożeqo Narodzenia. Wysp~. w
której rejonie Wielka Brytania zamierza przeprowadzić P'.óby. ~ ~"!n
bam<i wodorowymi, opusc1ło ]UZ oO
na
Przewie~ono i>:h
tubylców.
Wy.spy Gilberta.
BEZROBOC:IE W ANGLII
LONDYN. _ Według ofkja,lnych
danych Angielskiego Ministerstwd
Pracy, w połowie lutego br. w Anql.ii znwidow,to się 421.500 zareje·
strowanych bezrobo,łlllych.
Bezrobociiml dotknięta jest szcze
qólnie l;Jandia pólnocna, gdzie licz
ba osób =aijdujących się bez pracy wynosi 41.400 (równa się to 8,8
proc. zatrudnionych}.

PODR.02E NIXONA
LONDYN. - Do Liberii - Mon
rovJ.i pTZyibyi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Nixon z trzvdndowa wd.zytą.
Na lotnisku powitał go wiceprezvdent Liibef\M, Wdliam Tolbert lr.
ora• c1il:onkowie n:11du.

Nix<>n
dy.

:i:

Liberii uda

się

do Ugan-

ADENAUER ZAPROSZONY
DO USA
NOWY JORK. - Mi.n~s.ter spraw
zagranicZ!lly•ch NRF von Brentano
opuścił Was:tYRgto:n po pJęciodnio
wei Wizycie w Stanach Zjednoczonych. Oświ·adczył on, że prezydent
kanclen11
zaprosił
Eiosenhower
Adenauera do USA.. WJzyta .ta .na
stąp1 prawdo'Podobnie w maiu ur.
TRZJlSIENIE ZlEMI
ATENY. - W p,iątek w godz.:nach p0>ludniowych dało się tu odziemi,
czuć dwukrotnie trzęsienie
które - zdaniem miejscowego ob·
miejsce o
miało
serwato~ium 240 km na ]'.>Ólnocny zachód od
Aten.

* * *

RZYM. - W pUjta-k przed świtem mieszkańcy Sycyl'.d Poludnio·
wej odczuJ,i qwałtowny wstrząs ;iod
ziemny. Ludność miasta Nagusa
OIJ>Uściła w popłochu dOIJl'ly, Sko11czyło się jednak na strachu, gdy-ż
po kilkudaiesiędu sekundaah drganda 1J0dZ1iemne ustały.

Barbara Bittnerówna i Witold Gruca
w tańcu NOKTURN Chooina

Już

wkrótce
w Łodzi
Dalsze
szczegóły

niebawem!

do pracy partyjnej
na Śląsk
KATOWICE (PAP). - 8 bm.
Katowicach
w
wojewódzka konferencja sprawo
PZPR. W
zdawczo-wyborcza
konierencji uczestniczą czla.nek
Biura Politycznego KC PZPR Edward Ochab ora1 sekretarz
KC PZPR -<E:_dward Gierek.
pleKonferencję poprzedziło
num KW PZPR, w czasie którego członek Biura Politycmego KC PZPR Edward ~ab po
infonnował zebranych, · e Biuro
woluje
Polityczne KC PZPR
z Katow;c i przenosi do pracy
partyjnej w Komitecie Centralnym I sekr ...,l{W PZPR Józefa
OlszewskiegqJ Jednocz.eśnie poinformowano uczestników konfer€1lcji, że sekreta!!'z KC PZPR
Edward Gierek z.ostał skierowany do pracy partyjnej na $ląsk. /
roz,poczęła się

:.-----

-

.

Archeolodzy polscy
przeprowadzą

badania w Egipcie
(PAP}. - O bm.
wyfechala z Wardo Egiptu, 7się
szawy, u-Oając
osobowa polska ekspedycja archeo
logiczna pod kierunkiem pro!. dr
Kazimierza Michałowskiego.
Większość członków ekspedyr.Ji
stanowią młodzi pracownicy nau~o
wl, uczniowie prol. Michałowskie
go, którzv ukończyli studia tuż po
wojnic .
Archeolodzy pobcv prowad?:lć
będą prace wykopaliskowe na terenie starożytnego miasta Tell Athrlb w delcie NEu, które odgrywało ważną rolę w starożytnym Egircit>. Przewiduje si~. iż prace nas1ef
ekspedycf! trwać będą ok. 2 mieWARSZAWA

drogą

lotniczą

sięcy.

W rozmowie z przedstawicielem

PAI', prof. K.

Michałowski ośwlad

czyl, lt jako prezes Towarzystwa
Przyjain\ Polsko·Eglpsk!ef zamierza wykorzystać swói pobyt w Eą!p
Ciłl d!a nawiązania bl'.tszych kontaktów z przedstawicielami egipskiej nauki I kultury.

Konserwatyści

Itr~;N~lo!~,arn~ść'n'"

marca odbyły się wybory uzupełniające do Izby Gmin w Bris1.olu zachodnim i w okręgu
W obu
Warwick-Leamington.
wypadkach zw·yciężyli kandydaci partid. konserwatywnej. tracąc
j€dinak znaczną liczbę głosów w porównaniu z poprzed.nimi
wyborami - na rzecz part.ii labourzystowskiej.

7

Agencja Reutera stwierdza, że
wybory uzupełniające w o!<.rę
gach Warwick-Leamington i Bri
stol zachodni tyly „nowym powa:tnym ciosem" dla partii konserwatywnej.
Agencja przypomina, że w nie
davmycil wybo!"ach uzupełniają
cych w okręgach North-Lewisham oraz Carmarthen mall'ldaty
zdobyli labourzyści, a w okręgu
W.z dnesbury konserwatysta zdobył mandat, ale stracił znacmą
lic:z;bę głosów na rzecz la.boUTzysty,
0

To

.

Polska Delegacja
Gospodarcza w USA

nrzvnos1 dewizy ...

Nasze stocznie remontowe
zyskuią

montowej wpłynął motorowi&
bandery fińsk.!ej „White Rose".
J est to jednostka o około 4.600
ton brutto, a więc największa
jaka zawita1a do
zagraniczna,
polskiej stoczni na remont.
W dniu 8 bm. stoczniowcy
po 48 gogdańscy zakoń ·zyll dzinach tzw. kosmetykę oraz
przegląd głównego silnika uprze

Przywódca rebelii
we wsch. Indonezji
ogłosił się

gubernatorem
NOWY JORK (PAP). - Jak
lmre:,:pondent Agencji
podaje
Associated Press w Dj akarcie,
przyl.vódca rebelii w Indon<>zji
wschodniej płk. Sumual o.'7,tosil
gubernatorem wschodnich
się
obszarów kraju.
Sumual mianawal jednocześ
P. Pettaraniego
An<li
:nie
gubernatorem wojskowym Celebesu poludn.iowego i połud
niowo-wschodniego oraz wyznaczy! czterech innych gubernatorów wojskowych dla pozostałych prowincji objętych rebelią.
Do stolicy Celebesu - Ma.kasar przybyli w czwartek wieczo
rem wysłannicy szefa sztabu
armii indonezyjskiej gen. Nasutiooa, którzy mają przeprowadzić rozmowy z Sumualem.

remontowanej jednostki
dnJo
„Mars", zwalniając
norweskiej
d<>:k dla nowego statku. „Whjle
Rose" na1eży do najbardziej no
i najładniejszych
woczesny.:h
statków floty ba.se!Ilu baltyck·iego.
W ciągu 5 d.nl ok. 200 stoczdokona kon<:erwacji
niowców
podwodnej części kadłuba, zdemontuje śrubę i ukcie walu śr u
bowego w celu ich 1}<}prawienia,
sprawdzi I wyremontuje urzą
dzenia ładunkowe.
Warto zaznaczyć, że armator
fiński otr1.ymal ocJ „Lloyd's Re~ister of .Shipping" ~.apewnienie,
że dokum enty wyst.1wione przez
polski rejestr statków będą w
pelni honorowane. J est to pierw
szy dowód rozpoczynaj::\C'f'i się
praktycznej wspólpracy między
polskim i zagranicznymi towarzystwami klasyfikacyjnymi, C()
w dużej mierze ułabwi zagranicz
nym armatorom korzystanie z
usług naszych sto<:zni remo1n.lowych.

Z posiedzenia
sejmowej komisji

wymiaru

sprawiedliwości

W
WAJIBZAWA (PAP). dniu 8 bm. odbyło się pod pruwodnictwem wicemarszałka JoposJe-dreinie Sejmodłowskiego
wej Komisji Wymiaru Sprawie-

Ze ziazdu
plastyków radzieckich:

"Z wyeiężyla
raz na zawsze
metoda realizmu
socjalistycznego''

dliwości.

Komisja rozpatrzyła prz.ed stawiony Sejmowi pr1..ez Radę Pań
stwa dekret o zmianie niektórych przepi5ów Kodek.su Karnego Wojska Polskiego. Dekret ten
wydany 31 grudnia ub. roku lagodzi sankcje karne przewidziane dla osób, które popełniły dezcrcj ę, a także likwiduje Jgtnjepoprzednio wojskowe odjące
działy karne,

ol1·zymaly kobiety

Szczerze prosto i serdecZl!l.ie
uroczywypadła {,, tym roku

MOSKWA (PAP). - W M<>skwle i.akończyły si~ obrady
I Wszechzwiązkowego Zjazdu
Plastyków Radzieckich. W ostat
nim dniu obrad uchwalono st.atut związku oraz dokonano wyboru naczeln ych władz zwiqzku.
Uczestnicy zjaz<lu prze lali do
KC Komunistycznej Partii Zwią
zku Radzieckiego pismo, w którym stwierdzają, że w walce z
różnego rodzaju prądami i kieBUDA.PESZT {PAP). - Komlrunkami formalistycznymi r :naturali• ycznymi w plastyce ra- sja Dyscyplinarna Węgierskie
dzieckiej zwyciężyła raz na zaw- go Związku PHkl Nożnej zastosze metoda realizmu socjalistycz sowała szereg kar dyscypHnat'nych wobec piłkarzy Ifo.nv~du,
n ego.
którzy niedawno powrócili do
Budapesztu po tournee w Europie i Ameryc~ Poludnio.wej.
Tacy znani piłkarze, jak &uza, Lantos, S:lndor, Boz.sik, Rnkoczi, Farago, Buda! 1 Kolasz zo
siali 1.awies.zeni na 3 mies-iące i
WARSZAWA (PAP) . - Na kole- wykluczeni ze wszystltich rozgium Minislerslwa Handlu We· grywek ligowych i towa rzyskich
wnętrzneqo rozpatrz.ono m. in. spra w kraju, a także pozbawtiea1J mo
wę .powola.nia przy mini strze tego ż liwości grania w meczach mlę
resortu rady naukowo-ekonomicz. dzyMrodowych do dni.a 7 wrzenej. Zadaniem rady, w sklad któ- foia br.
rej weicla naukowcy I ha·ncllowcy.
opracowywanie
praktvcv b~dzie
problemów ekonomic'.l.llych związ.l·
nych z dzialalnośc1ą resortu.
Na t~·m samym kole!fium zatw1er
dzono także plan pracy lnstytutu
Handlu Wewnętrzneqo na rok bieoraz dalsze uproszczenia w
żący
sprawozdawczosci handlowej.

go Dnia Kobiet.
łódzkim Domu
Wczoraj w
Kultu1"y punkt\l,(\lnic o godz.
LB.13

0

Pianistka węgierska

Judit Meri
w Lodzi
ZacleśnJaJące się w ostatnich cza
och kontakty kulturalne z Węgra-

ml -przyniosły znaczne otywlenle
w wymianie artystyc1nel mlęd1. y
obydwoma krajami. w lutym odwledzll Bud„peszt Władysław Kędra, obecnle zai przvbyła na występy do Polski świetna planistka
węgierska Judi! Mer!. Artystka wy
stąpl z recitalem w FllharroonU 12
muca br.
Judi! Merl jest czolową przedsla·
l l
wlcielką mlodeqo po k o ł enla Pan·
stów węqlersklch. Mimo młodego
wleku posiada jut dutą poimlarnoAć w swojej ojczyinle. 2-4-letnla
arty~tka została o•latnio mlanowana profesorem konserwatorium, co
stanowi wyjątkowe wyrółnlente.
Program recitalu, z liłórym Judlt
Meri wysląpi w łodzi jest bardto
Interesujący. Pierwszą część wyp~lnlą : koncert włoski, .T. s. Ba·
cha, Sonala a-moll Mozarta I 32
war:acJe c-motl Beethovena. Druga
część poświęca planistka trzem 11aj
wlększvm kompozytorom węg1„rsklm (FranclS7ek Lini, Zollan Kodaly I Bela Bartok). Między Inny·
ml wykona słynne „PuneraUles"
Liszta.

na tranzycie

z ZSRR do NRD

Propagandy
O
Marksizmu-Leninizmu ·

w nowej siedzibie

I

Lódzkl Ośrodek Propagan·
dy Marksizmu - Leninizmu
powiadamia. wszystkich słu
chaczy Wieczorowej Partyj·
ncj Stkoly Elrnnomlcznej I
Wieczoro .fego Uniwersytetu
M:r.rksizmu - Leninizmu, że T
dniem 7.III. Ośrodek zmienił sw~ siedzibę z ul. Traugutta 1 na Al. Koiiciuszki
107/109 (gmach KL, parter).
Wszystkie dotycbc7.asowe nu
mery telefonów z wyjątkiem
nr 201-58 pozostają aktualne.

PREMIE
ZA PRODUKCJI; EKSPORTO. WĄ
BYDGOSZCZ. - 135 tys. zł premii otrzymała Bydgoska Fabryka
Syqnolów Kolejowych, z. a produk.
cję na eksport w IV kwartale nb .
rok.u wyłączników kopalnianych.
Odblorcamt by>dgo skic h wyl;ic-zai
ków kopalnianych były: Związek
Radziecki, Jugo.:. \aw;a, Bra·zyli<\ i
Wietnam.
PEŁNE WYDANI!
DZIEŁ GAł.CZY1'1SKIEGO

0

lud
d l
.
ra będz1e piel'W'!Vlym t~o ro za .11
calkowi.
o_bie;k.t-em, w.ybudowanvm
cie :i; elementów pr.efab.ry~o~~:
Bud<?wa eleUrocie;p .°i li
nyc.~.
trakt~wana 1est ekspeiyment z~~?·
zTbian~ w ;rok.i:
'.'- _doswiadczenia 05
0 sz
uzą
ie1 wzno.srnn"a P.
CJO roz.pow~z.e~hni<>o.\a t~qo 9 P<>sohn
budowy prą rnnyoh ol>iektach pne
my&lowych.

I

HISTORIĄ HAR.CER.STWA
W ARS ZA W A. - Zgodni• z U·
chwałami !ódikieqo zjazdu harcer·
skierio rozpoczęto już 0<pracowywa·
nie historH harcerstwa w Polsce.
Główna kwatera ZHP or!fani7Alje w
tym celu centralne archiwum, które qromadr.lć będzie akta i de>k.ume-nly dotyczące działalne>ści har·
cerstwa polskieqo od chwili jego
zalo'i:enia, LI. od ro,Jm 1909 - llŻ clo
roku 1956.
Główna kwaitera ZHP zwraca się
z apelem do wszystkich osób d in·
s-tytucji, poslada·jącvch tego rodu·
ju d-0kumenty o po.moc w ich. kom
pleLowani.u,

ZNOW U „HAWEtKl"

kraNares'l:cie
KRAKOW. ke>wscv piwosza zaspokoją swo1e
praqnienia. Re>pre"Lentacyjna restau
racja „Hawełka" jut w najbliż
.szvm czasie bę<ltz.ie prowadz.ić ta,k ja.le przed laty - wyłącznie
wyS'l!ynk: piwa ze :i:nanego browaru
okodms.kteqo.
Staraniem dyrekcji browa.ru przy
qotowu ie sie w „HawP.!ce" 1RPeCj5l·
na pow.eszc.zenla oraz instałacje.
Lokal zo~tanie pra:ez kra.kowsk;ich
przy ul.
plastvków odipe>wjednio ozcloi>i<»lY
Wczoral w qodzinach popołudnlo i zaopatnooy w reik:iamowy neon.
Warto dodać. i2 okocimskie piwo
wycb oddzlal Straży Potam•i wy)echa! na alarm syqnallzatora ullcz cleszy się wśród smakonów dobra
n0!1o do polaru 11<1 ul. Pozn11.ńską matrk~. O!ltatnio np. rutde~Y :DSnr 29. Nledluao potem wy1lano mówJ6Dol4 łld: z Ameryki.
drugi oddział straty.
w 4-plęlrowym budynku mleukaluvm na III piętrze wybuch.I
O!Jleń w mleszkanlu Zyąmunta Ur·
ba{u.Jdego, PflłCOWDika PKP.
Sirat po przybyciu Dl miejsca
st wlerdzllab kahta,1trofa lne 1kulkl uda.
1
!T e!lo wy uc u 01111 1a, na 1praw opodobnie! od zapalenia płynów 1atwopalnych lub materiałów wybnchowvch.
Meble w mieszkaniu zostały po.
przewracane, a na)bardzlej uclerWARSZAWA (P;\IP)• ..... W
piell mlt:•zkadcy, Wlaśclclela. mie- związ,lm z 1icznymi głosam~ <>Zyąmunta Urbańskiego, pin.ii pubticznej i prasy, krytyszkanla,
leno tonę Morię Urbańską I slostr4= kującyn1d obeone stawki opłat
tony Annq Wieczorek, klóra pny- celnych, w dniu 8 bm. - z inibyła w odwledzlnv, silnie poparioMLnł.~terstwa Handlu
nycb przewieiłono w słanie bardzo cjatywy
ciężkim do kllnlkl na ul. Sterlinga. Zagran!c1.nego - zwołana zo.sta
Dwote dzieci zostalo •11alonych la w tej spraw.ie specjalna koin~
tywcem. Sa to: 3-letnl Andrzel Ur feTencja. ucze.qtniczyJ,i w niej
bański oraz 5·letnia Krvstvna Wie- µrzede;tawJc.ide
Mmlistei"S,fiwa
czorek, córka Anny Wieczorek..
F,i•nai!lSów, :Miinlsterstwa Spa-aw
Od naqle!JO wybuchu potaru zo. Zagranicznych
mLnioraz
siało lekko zaczathonych dwoje dzle sterstw: łiandht Wewnętr:mego
cl na IV pletrze w mieszkaniu Je.
rzego Bieslaka. Halina I Ryszard i Zagrn11icz:1ego.
Na konferencji wyłon.lono koBleslak po udzlelenlu Im pomocy
lekaTsklel po1'01tawleni zostali w misję, która przys-tąpila już do
st.awek opiat celinych,
rewi·z ji
domu.
Jak slę lnformowa11~my w kllnl- pobieranych od pa.czek przesyce na. ul. Sterlinga, stan Marii Ur: łanych do Pol.ski z zagranicy, a
bai\sk1ej I Anny Wieczorek jes. ze,wJE:rających pr1.00mioty przebardzo clężkJ, ZV!fmunta U.rbań- znaczone do u:iytlcu o~obistego
skleąo - mnie! 'JlOWainy.
Sledztwo w sprawie przyczyn wy adresata i noszące chairakter da
buchu J potaru przy ul. Poznań- rów. Wkrótce kom.isJ• ma a(s.)
akleJ pro~a.IJ,il prok11.i.-to1.
ko~9'P ~;.vJ>J•. P!"~

Zkroniki wvoadk6w

Tragiczny wskutkach
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Część artyRtyczną uroczystości
zainaugurował polOll'lez w V.'Yk<>-

naniu zespołu wo.kaJ.nego i orkiie
stralnego LDK.

* * *
Po uroczystości spotkali się na

lampce wi·na w gmachu Brezydium Rady Narodowej m. Łodzi
KL
egzekutywy
członkowie
PZPR i radru z kob;ietami róż
nych śroclow.iisk łódzkich. Spotkanie uµlynęlo w milej i serdecznej atmosferze,
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Zwyrodnialec
zantordowal
14-lełniq

WL
pub
dan
dna
tnie
dzie
ak.i"
ces.

dziewczynkę
(PAP). - J bm.
WROCŁAW
o świcie w podwroclawsd<:Lm osi'!!·
dlu żerni-ki znaleziono ciało zamor
dowanej 14-letniej dziewczynki Lu·
Badanie wykaza
dosla~vy Rzeż11ik.
ło, iż morderstwa dokonano 6 bm.

'"'
"'"' La. L11.l „-. lL„„l l"l l'l ljll !l' ?.~~:~:~~~'.~=~~~~;
li.1111111;::~111111ml':i1m::~:i~:~11ii
11 111

Spółdzielnia wydawnicza „Czytel
nik" przystępuje clo wyda.nia peł
nej pięciotomowej edycji utworów
K. I. Gatlczyńskie!fo. Już wkrótce
na ipólkach ksieqarskich ukaże si~
I tom tej edycji, zawierający w uDudas i Toeroecsik zostall 7_a- kład7.ie chro noloqicznym wler'l.e
wiesze.n•i na 4 tygodnie i poq.ba- liryczne, nap,isane w la.tach 1923wieni prawa udziału w meczach 1946.
mięOOynarodowych do 7 lipca br.
ELEKTROCIEPł.0 WNIA
Ma być jeszcze rozpatrzona spra
Z PREPABRYKATOW
wa Machosa i Tichy'ego, którzy
tlopiero teraz powrócili do BuNa jednym
BIELSKO-BIAŁA. dapesrzit u.
z prudmleść Bielska budowana
Nie wstali zawie .zen1 jedynie jei.t wietlka elektr-0cie,plownia, .któ·
Babolcsai, Solti, Budai i Palicsko, którzy powrócili na Węgry
po zakończeniu rozgrywek w
Europie i nie beali udziału w
toornee po Amery~ Poludri.iowej.
Jaik wiadomo, w Ameryce pomanych piłkarzy
~lo kilku
m. in. bramkarz
węgierskich,
pożar
Groc&is i Puskas,

SOBOTA, li MARCA
15.30 Muz. rozrywkowa. 15.30
Dla dzieci słuchow. „Stacja końcowa k&ięzyc". 16.05 K0<ni:ert
6
Malej Ork. Rozgł. Sląskiej. 16.45
Dnia 14 bm. odbędzie się
Reportai. 17.01 (f,) „Podziemneuroki" _ repo.r1aż I. Stankiewi
pierwne w tym roku, orga.nizebranie Komitetu
cza. 17.1!1 (L) „Moą..aika muzycz zacyjne
na" - m~lod·ie B1iqkiego i Da17 45 (L) w Eta.powero X ·wyścigu Pokow h0 d
1 ki
W
B lin
• p
"
·
u.
se
e - ego
a.rer
reporl.aż W. ,u ra.ga krainit' bajki" Bilińskiego z Wytwórni Filmów 1zawa.
Z uwact na JubłleuszoWY
Kukielkowych. 18.00 (I,) „Walc
cesarski" .Jana Sl.rau..~'!a. 18.10 charakt~ tegorOO'Z.llego wyśclpraca Komitetu Etapowego
fU
radiowy.
(L) Lód'lki dziennik
18.35 Muzyka i aklualnokt 19.00
S'L~ególnie wytężona
będ'Zie
.„
k
!Ili
ś
N
" owo. 1 muzy • r<YZXYW ofe), tym ba.rdzłej jeiełl Łódt nanowego za gran cą ·
19.30 „
20 23 da.I ......,„nie utn.ymać pierw
k'
k' f
p
' „.-„
·
19 .4 5 iosen. 1 rancu.s ie.
Kronika sportowa. 20.35 Murzy- Sllieństwo.
ka taneczna. 21.30 XXV Raport
Amadeusza Pr.zf'piórki - „Mo!!t
przy Grey Owl". 22.00 Koncert
wieczorny. 23.03 Muzyka tsnecz
•
ki ta ecz e ·
t
24 oo D
n J.
n
. c. mizy
.
na.
TELEWIZJA
7.e w 8 zakładach. na dzień 24.2.
Sobola, 9 marca, rodz. 19
stwia-d2ono
1) Pol~ka Kronika Filmowa. (hokej na Jod2ie)
2) Telekoncel't, 3) Ple~ mil:cyj- dotychczas 6 rozwiązań bezblęd
ny przie.d kamerą. 4 ) flilm tabu- nych, 115 z jednym hlędem oraz
larny pt. „Mój przyjaciel Fa- ok. 1. 220 z dwoma błędami. Na
.
d
.
„ do~w. o d 13•t l",„ 5) Obra- / nagrod y I s topma
bj
przypa a. więc
an
zek scemceny Wit Czeeh()W& pi, po ok. 9.200 zl. II st.op.ma '-'.. 400 zł i III stoiPtUa - ~ zl,
„Oświadczyny",

2 DZIENNIK Łól>ZKl JJ.r 5~ ~320~ "'

Za.rządu

łódzkie

lód.z.kie. Krzyżem Kawalerskim
Odrodzenia Polslci odznaczono:
mgr Z-Ofię Bartnicką, wiceprzewodniczącą ZL LK Stanisławę
Aletową, nauczycielkę z zawodu,
Srebrne krzyże zasługi otr-zymały: Irena Kobza, pr zewodrucząca
Dzieln. Zarządu Ligi Kobiet na
Wicl7..ewie, Zofia Paprocka, pr.zewodnicząca Z~r::7..qdu LK z .dz~el
nicy Starorrue1.ska, Stamsl&vi:"a
Bislmpslrn, dz1alaczka Strooructwa 0€m~kratyczne~. Brązo
wym Krązem Zaslug1 udek<;irowano Zofię Szulec, członki.n.i~
ZD LK Widzew.
W imieniu nagrodz<mycb podziękowała mgr. Zofia BartnJ.eka.

Zarabiamv

wobec· piłkarzy HONVEDU

w sposób naukowy

przewodnicząca

Lódzkiegc Ligi Kobiet, Zofia
Kalinowska, otworzyła a.kademię w obecności I sekretarza
KL PZPR, posłanki na Sejm MiTatarkówny-Majkowch11inv
o,kiej, 'przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Lod:zd
Edwarda Ka:i.mierczaka, przewodnuczącej Zarządu Wojewódzkiego LK i poslan:d na Sejm Jadwigi Prawdzicowej oraz wielu,
wielu kobiet łódzkich: robot.ni<:
i lekar:?k, nauczycielek i gospodyl1 domowych.
W serdecznych, bezpośrednich
słowach przemówH do zebratoczą się w Waszyngtonie ronych gospodarz miasta E. Kaźkowania. gospoda.rcze między
mierc1.ak. Mówca przekazał go„
delegacjami USA I Palski.
rące wyrazy uznania dla kobiet
lódzkich za owoce ich pracy 1.aNa zdjęciu (od lewej): Marian
wodowej, &polecznej i domowej,
Adamski, Roma.na Buzek, Zyg•
realizowanej nieraa: z wielkim
munt Karpiński, przewodniuporem i poświęceniem w nielaczący delegacji polskiej Hentwych jeszcze warunkach. Przezapewnił, ie tegowodniczący
ryk Kotlicki, zasti:pca asysten·
Otwarta roczme hasło Dnia Kobiet „PoLUBLIN {PAP). ta sekretarza stanu do spraw
moc matce i jej dziecku", bę
ekonomicznych - przewodni• została nowa kolejowa linia tran dfile konsekwentnie realizowazytowa ze Związku Radzieckie- ne. Następnie złożył życzenfa
czący delegacji USA Thorsten
V. Kalijarvi, ambasador Pol- go do NRD, przechodząca przez dla kobiet w imieniu KL PZIPR,
Prezydium RN m. l,,odzi, w
ski w USA - Romuald Spa- stację granic:zmą w Dorohusku.
8WOim i wszystkich męt<:zyzn w
Hnil
tej
na
już
ku1"Sują
Pociąg.i
sowskl, Edward Iwaszkiewicz
Lodzi, których - jak powJenorm.alnle.
dzial - jest na tej uroczystości
i Stanlsla.w Rączkowski.
Rozszerzenie zakresu i ilości reprezentantem.
Fot. - CAF
Za te zyczenfa w dnJu swego
tranzytowych jest święt.a kobiety podz..lękowały ojprrewozów
dla nas bardzo korzystni>, ponie- cu miasta gorącymi oklaskami.
Z kolei. pr7.-ewodniczący Kaź: - - - - - - - - · - - - - - - . waż za każdy pociąg tranzytowy
. , mierczak udekorował w imieniu
.
.
.
1
w zalezności OCt Rady Państwa najbardziej zaotrzymuiemy,
środek
łódzki
arlykułów i ciężaru, ok. 10-15 służone w działalności społ~z
nej i pracy za.wooowej kobiety
tys. rubli przewoźnego.

Kary dyscyplinarne

Problemy handlu

I

stość z okazji Mi~ynarodowe-

Po dyskusji ruLd dekretem k<>mi·s ja posta.noW:ila wystąpić do
Sejmu z wnioskiem o zatwierdzenie go,
W cza~.ie dyskt1sjl wskał)"Wa
no, że celowe byłoby opracowaprzyszłości jed.noUtego
nJe w
Kodeksu Yarnego, którege> prze
pisy dotycz vłyby wszystkich obywateli, a więc Mrówn.o cywil
nych, jak i V.'Ojskowych.

w dniu 8 marca

Wysokie odznaczenia

:~.

zagranicznych klientów

GDAŃSK (PAP). - 8 bm. do
basenu Gdańskiej Sto=i R e-

Miła uroczystość

dok=""

,.
w " , .-, _ funkC)on11Jnu
sze
przestępstwa
MO aresztowa.ll ~brodniar2.a - 25·
letn.ieqo. Stefana Li1p ińs'kiego , pracown"ka hurtowni materiałów hu·
dowlan ych we Wrocławiu. Jak łlę
okazało, mordu dokonał on na tle
ero·tvunvm. Podc1a.s rewizji w jeqo miesrz.ka.n.iu znale:z.i0<no zakrwawioną qaorderobe i nóż, którym do
konał morderstwa.
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Aferzyści
i Solca Kuiawskiego
zapragnęli
amerykańskich

dolarów
Niecodzienlila afora zaprząta
umysły pracowników Prezydium
MRN małego miasteczka w poiw 4
bydg-0slcim - Solca Kujawskiego. .Afera ta ma, jak się okarzuje daleki za>'ięg boiwiem aż do
st'.unów ZjednOCZOinych Ameryki
Pólnocnej i z USA do S<Jlca Ku
jawskiego. Ujaiwnila 5Uę ona
dzięki listowi jaki przyszedł zza
oceanu.
red.akcja jedMgo
W .liście
z dz1ennikow polskich, wychod~ących w USA, donooi Prezy~mm MRN w Solcu !Kujawskim,
~ do redakcji zaczęły na,plyWać
i napływają właśnie z Solca Ku
iawskiego liczrne żebracze listy,
pełne utyskiwań, biadolenia, na
rzekania na bardzo ciężką sytuację materialną. w której maj
dują się <tutorzy listów.
Stwierd10no, że nazwiska autorów listów są autentycme,
Ale tylko nazwiska. Reszta podawanych faktów jest calkowi•

!Ylll

cie zmyślona.

Np. w jednym z listów nieja•
ki Józ-ef Walcz.ak pro.si o pomoc
))OIIltieważ ma ŻOl!lę sparaliżowa
ną , siedmioro dzieci, a sam jest
epileptykiem ~ żyje wyłącznie z
renty(?). Inna p~tentka, Helena
Florek pisze, że jest matką
siódmego się
sześciorga dz;eci,
spodZliew<1, a mąż j,ej .znajduje
sJę w szpi.talu i jest kaleką.
Naty'Chmiastowe docbodrzenfa
wykazały, że Walczak zatrud:nio
ny jako szklarz wrabia pG>nad
1.600 zł miesięcznie, że żona jego cieszy się do'lkon.'łłym zdrowlem. Również w innych ·Wypad
kach stwle-rdzono, że listy za·
wierają zmyślone dane.
Obecnie 1rwa śledztwo mające
na celu wykrycie inicjat ora ty<'h
do r2d:ikcjd
żebraczych petycji
pobkieito dzil"nnika w Stanach
Zjednoczonyrh.
(\Varęzaw-ski Express
i !fł~orny")
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Na marginesie wykonania terenowego planu gosoodarczego

Potrzebne są: realizm i trzeźwość
Wczoraj otrzymaliśmy z
Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego komunikat o wykonaniu terenowego planu gospodairczego w ro
ku 1956, który - trzeba przy
n ie nastraja optymi7.nać stycznie.
Tak l.'.rięc np. t:'l"Zemysl terenawy nie wykonał planu
produkcji nie tylko w wartości, ale 1 w asortymencie i
to w takich artykułach, któ-

rych produkcja usprawiedliwia w ogóle... Istnienie tego
przemysłu, jako czynnika uzaopat.rzenie
zupełniającego
ludności i budownictwa. M:i
my tu na myśli cegłę I urzą
dzP.nia budowlane, wyroby
dziewiarskie I inne artykuły
których brak w dostatecmej
ilości zmniejszy! możliwośc;
wykonania planów w budownictwie oraz pogorszył zao.
patrzenie ludności w artyku
których przemysł i:-ańły,

Piąta premiera łódzkiej Opery

Udana Butterfly
piątą w cią
gu dwu i pótietniego istniepre
nia Opery Łódzkiej Domierę. Po Moniuszce,
nizettim, Verdim, Czajkowskim, pojawił się na afi„
szach Puccini.
„Madame Butterfly'', Jedna s
„!elaznycb" pozycji repertuarowych wszystkich niemal oper za
chowała swą młodość l popular·
ność, mimo, te na prapremierze
w La Scali (1904 r.t została przez
publiczność nleomal:te... wygwizdana. Nie przeszkodziło to jednak, bv w kilka miesięcy pótnief, w tych samych Włoszech,
dzieło autora „CyganerU" t „Toski" - odniosło ogromny su•,.
ces. Nieoczekiwane 1ą gusty I
reakcje publiczności. „Butterfly„
do dziś cieszy się powodzeniem.,
1ukCe!V swe zawdzięczając niemelodyjne!
plęknef,
wątpliwie
muzyce jak i bardzo ludzkiej,

I oto mamy

wzruszające!

Nam,
oceniać

treści.

trudno
łodzianom,
nową premierę
tę
Łódzkiej inaczej, niż

Opery
jako jedno z dalszych ogniw
w dotychczasowej pracy na
szei dwu ł pólletniej Ope•
CZI/
Niepowodzenie,
ry.
sukces?
wkceir, co
N!ewątpUwfe
postaram 1ię nłże; udowod•

nid.
reżysera
Zamierzeniem
bylo
Chaberskiego
Emila
wydobycie na plan pierw•
ludzkich,
najbardziej
szy
uczuciowych
najbardziej
trdci opery. l to mu się
„Butterftv"
udalo. Łódzk<i
to dziej.e uczuć ł przeżyć.
Niemat każdy .z bohaterów
jakiego~
Jest uosobieniem
uczucia.
Pamiętamy jeszcze poprzed
przedstawienie, pierwsze
ni<i Opery, gdzie chwa!ile>
się stronę muzyczną i wo·
kalną,

wspominając

o

sła

bym aktorstwie młodych ł
nie zżytych ze sceną artystów. „But terfly" to bodaj
pierwsza opera, wykonana
aktorsko niemal bez zarzutu.
tym zaslugi
Niemało w
do~wiadczonego reżysera (w
te1 operze, gdzie tak mało
jest akcji, tak mało się na
s~eJ?-ie dzieje - nie ma wlaś
ciwie scen statycznych; ży
ipa gra aktorów, wyrównu3e braki akcji) niemalo i sa
mych wykonawców.
Zofia Sliwińska wydaje
się stworzona du roli Butterfly. Ta obdarzona pięk
nym, dużym głosem, bardzo
muzykalna śpiewa. czka jest
i
wrażliwą
jednocześnie
ButJej
zdolną aktorką.
delikatsubtelna,
terfly,
któna
na, o twarzy,
rej odbijają się jak w lustrze wszystkie nawet 11ajdrobniejsze przeżycia, ujmu
je i wzrusza. Staranne i
przemyślane do najdrobniej
szego szczególu wykonanie
partii wokalnej, szczególnie
najtrudniejpiękne w II,
szym akcie, świadczy o doj

rzałoścł

nej.
Z
wać

t wokal-

muzycznej

zanotoprzyjemnością
też trzeba występ Ro-

mualda Spychalskiego, który stworzył pełną osobistego wdzięku, uroku i swoPinkertona.
postać
body
wo!calny i
rozwój.
Duży
aktorski tego muzykalnego,
czyobdarzonego ładnym,
stym głosem tenora, to także jeden z sukcesów Opery
Łódzkiej.

W

partii Suzuki uslysze-

Strzałkow
Izabellę
liśmy
ską, przekonywającą ł wzru
przyjaciół
wierną
szającą,
Buttertiy.
kę i opiekunkę
Jak zwykle pięknie brzmią

cy baryton Zdzislawa Klim
ka, tym razem uslyszetiśmy
w mniejszej partii - dostojnego konsula amerykań
skiego. Jako Goro wystąpil
Roman Osiński, jako Bonza
- Igor Mikulin, Kate - Da
nuta Pruska.
Staranne opracowanie mu
;ak
z11czne, doskonale
zwykle w naszej Operze chóry, są zaslugą Władysla
który
Raczkowskiego,
wa
również dyrygował (orkiestra Filharmonii Łódzkiej).
Różne oglądaliśmy w Ope
dekoracje.:
Łódzkiej
ize
lepsze ł gorsze, były i nieudane eksperymenty („Traviata"). Scenografia ł koStanislaw<i Jarocstiumy
kiego do „Butterfly" nie są
są za to
eksperymentem,
na pewno udane ł przyczyni
ly się do tego, że „Butterfly" nie tylko z przyjem
nością się slucha, ale przyj
muje się ją ja_ko piękne wi
dowlsko.
JANINA WOLSKA

stwowv

n~rodków

clo lal 9}.

co

żywnościo-wymł

artykułami

od 6 do 19 proc. Ale to je.d
zJawisko ogólnokirajowe w dalszym ciąiru w wydat4
kach rodrr.innych czlO'Wiek11
pracy w Polsce żywność jest
przytłaczająca pozycją w b11
dżecie (w NRD tvlko około
65 proc.. a 35 ~·roC. errtykuł:v
przemyslawe}. Wzroot obrotów artykulam! tywnościo
wymi jest równie o tyle uJPmnym zjawiskiem, że w dal
szym ciągu mamy ich za ma
ło z uwagi na nledorozwóJ
naszeg0 rolnictw:ł.
Ale zwiększona siła nabvw
cza ludności naszego miastlł
przyczyniła
pogłębienia

le byle jaką sensację miał ostatnio
Frankfurt nad Menem. Nie zdarz.a
się to bowiem często, by wielokrot
ny włamywacz miał maniery gentlemana, by zachowywał wobec sędziów posta wę godną przynajmnie,i lorda angielskiego I by w dodatku z zadziwiającą.
szczerością. opowiadał o wszystkich swoich grzechach. Przy czym robił to niezwykle sympatycznie, bez żadnego priechwalanla się „sukcesami".
Historia tego najgenialnit>js7ego po
wojnie złodzieja jest niezwykle pasjonująca.

ZEMSTA WLAMYWACZA

Karol Wiktor Erbert (lat 33), rodem z
•·
J J a...
i k a ł w K asse.
·· mesz
Cze cios
I ł owacJt,
wiclu jego współrodaków, pracował w
amerykańskich wojskowych pla<iówkach.
nabrał amerykańskich manier, szybko
nauczył się .ięzyka angielskiego I przyswoil wymowę czystej krwi Yanlcesa.
z pnczątku wszystko szło gł;idko, aż
przyszła katastrofa. Skradzione zostały
aparaty fotograficzne. Podejrzenie padło
na Erberta I amerykański są.d wojsko~
wNy wydsłabł goKna d\Wv~kltata za. kłratl~I.
1 k or uwaza
asz. o ry · aro
1
d · • ze
t
d zie Je
mu się s raszna rzyw a 1 w c s:;;y swej samotnej ~eli uknuł straszliwą
zemst"!
„ Rzecz Jasna, ż•• zrealizować .i"„
można było dopiero po odzyskaniu wolności, co się niebawem stało. Erbert of}g OóThgdl k$h~~ puścił celę więzienną nie tylko pełen
radości, ale I dojrzałych planów uzyska
- -~~
nia zadośćuczynienia.
DĄBROWSKA MARIA: C 1 y 5 1 e
Nie upłynęło wiele czasu. a oto w pn
s er ca. Ilustr. L. Janeckie!. w-wa
sie regula.rnie zaczęły się pojawiać nr;>19.56. s. 92, d 4,oo.
tatki o włamaniarh dokonanych w ame„Czysle serca" - to opowiadarykańskich domach towarowych, a nanla o dzieciach, o Ich pierwszym
wet w wojskowych kantynach. Pr7.ez
0 wakacfach, o pra
dniu wt szlrnle,
1 ż
kl
u ba
lata kierownicy amerykańskich
dwa
"k-Vl bzash11P 11 b rcersd ego„ h 0 c ę· •
handlowych drz"el1', czy
przedsi"'blorst'"
przez
zonycw szpilaSilę
w ac
e cżydowskie
"
dziecko
chore
aby tej nocy „rantom" nie złoży im nielu lip. Oplsując drobnP. codlienne
nro~zone.f wizvty. Żadna. kasa ognlowvdanenla, odslanla autnrka przed
trwala nie była dla niego dost.at:ecznie
młodym czvt~lnlktem Istotna treść
twarda, żaden safe - dostatecznie za!vcla, przviafń, dobroć, podność
mknlęty. l\fałe kasy zabierał po prostu
ludzka. prawdę, że „nikt nikomu
ze sobą I rozbijał gdzieś na. dworze.
świecie nie fest obcy". Szkoda, ·
na wvdawn!ctwn
nlA pn:ezna~zylol
że
Prócz pieniedzy kradł również papierolepszeqo 1>apleru 1 sztvwrel okładsy w wielkich Ilościach, no i oczywiśkl dla Plęknvclt o1>0wl adań Dąbrow
6k!el fdla dUec:i

Łodzis,,

001.a

jest. jak wiadomo, karygodnvm nonsensem.
Wnio.~ki dotyczącE' m-zem:v
~lu <irobne<'o ora7. soółn<7.iP1czości b:vłybv więc takit>:
r::idykalniP zmiE>nić ~tosunek
do spra\llJY ,.;aopatt7eni:i Ło
d7.i w potr7.ebne artvkulv, 7.a
przestawi~ ~ie na
~adnic7.o
uzupelnl1>nie za·potr7.ebow11nla na te .a'"1:V'kuł:v. którvc'h
r·r7emvsł p::iństwowv nie nro
d11k11io w dostateczne! ilości.
W7':!1E'<lnie tl'. do kfór:vch nre>
dukcii powołana iest nn.1>d1> W~7Vstkim nrobna WYtWÓI"
c~ć tt>renowa.
Zwiekszona sił"' :nabywcza
1udn~ci (podw:vżki i reirulacJe płac. wy;)lata roszczeń)
spowocJ.owała wzrost ohrotów

N

0

może nadążyć

w
Niewykonanie zadań
produkcji podstawowych artykułów dotyczy zresztą nie
tylko przemysłu podległe)!o
Przemysłu Rady
Zarządowi
Narodowe.i ale 1 spóldzii:!lcz:>
ŚCi podległej łJZSP. Spóhl7:iel
nie nie dały na rynek ptąno
wanych ilości takich artykułów. jak wyroh:v dziewlarskie, okrycia dziewczęce I
chłopięce na.rzedzfa n.emleślnlcze. kuchenki elektryczne. lampy itp., a więc ar~y
kułów, które przede wszystkim powinny interesowa~
pracy f drospółdziek'zość
bny pr:z.emysł, jeśli sektor
ten ma spełnić pozytywną ro
le w poprawi~ 7.aopatrv.P.nla
rynku
Z komunikatu MKPG w.vni
ka Jeszcze .fedna słabość, noto
wana zrf'.~7.tą już od lat: zaledwie 40 proc. r-rodukcH
odbie.ra mie1s,półdzielcze1
srowv handel detaliczny, 60
proc." 7.aś wędruje no 1nnych

FRANKFURT n/MENEM, w marcu

1

nie

produkować.

również d~
Jn~

się

kryzysu na

polu. Oto poważn!P
wzrosły w roku ubiegłym obroty wó<lką i naoojam1 al·

nym

koholowymi - o 13 proc. w
stosunku do 1955 roku. ogółem za~ !odzianie w roku ubiegłym przeznaczyli na wóG
kę aż 8,4 proc. pieniędzy w
swych wydatkach.
Komunikat stwierdza dalej, że do wylrnnania zadań
w budownictwie mleszkanir>
wym zabrakło aż 34 ~·roc.
zanlanowanych iri:b.
Byłby

z~tem już najwvż

szy czas traktować sprawę
budownictwa mieszkaniowl'go w Łodzi jako problem czo
łowy w gospodarce miast.a .
Jest to z punktu widzenia
dobrze zrozumianyc'h interesów ~::>ołeczeństwa lódzkieE?o
tak samo ważny problem,
jak zaopatrzenie przem:vsłu
łódzkiego w bawełnę ; smow
ce wl6kiennic1.e. Zaopatrzejest po:>..a
nie przemysłu
ten
gestią ojców miasta jeden więc t:'l"oblem - mobillzac.ii wszystkich sił na
rzecz budownictwa mieszkaniowego powinien być w polityce Rady Narodowej problemem centralnym w ciągu
111aibliższych lat.
W dziedzinie ro.twoju ży
cia gospodarczego w Łodzi
trzeba pewnego
zanotować
rodzaju sz,kodliwą żywlolo..
wość. Oto w roku ubiegłym
rozszerzono poważnie sieć
handlu uspołecznionego. ży.
wienia zbiorowego I handlu
prywatnego (około 200 nowych sklepów prywatn:vch),
podczas gdy - I z tym się
nasz niedokażdy zgodzi l"O'Zwó.i ekonomiczny nie J)Olelt"a obecnie na braku sklepów a braku artykułów ryn
kowych. Jak najszybciej n:<ileżaloby więc zmienić kieru
ofensywy cztn_ników
nek
planawania w naszym m!P.z dystrybucji 1 żvwie
ście nia zbiorowego (a zaikłady ~a
stronomiczne nie dają ZY!!ku!) na pr-Odu'kcję, na rozwój wytwórczości oPartej o
inicjątywę jednost.ek i surow
ce m!ejscowe.
Tak z grubsza przeds~wiai
laby się naszym zdaniem ocena reallzacjJ zadań gospodarczym w Łodzi w roku ubiegłym. Sądzimy jednak, że
w przyszłości w polityce go!!podarczej miasta w znacznie większym stopniu docho
dzić bedzie do gloou realizm
potrzeb i realbm naszej sytuacji. (FB).

cle - aparaty fotograficzne. Ale za.w•
sze była to własność amerykańskiej armii, nigdy - rzeczy prywatne.
Podczas tej dwuletniej lukratywnej
na 87 włamań, 46 było
działalności
szczególnie udanych - zdobył on około
33.000 dola.rów, 1.500 marek I 140.000 papierosów. Jakkolwiek go już nieraz
przy „pracy" inwigilowano, zawsze udawało mu się uniknąć karzącej ręki sprawiedliwości.
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Piękno Czechosłowacji
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Zdradził go jeden z jego kompanów,
który chciał zarobić 10 tysięcy marek,
wyznaczonych przez Amerykanów na
Gdy wybierał
głowę Karola Wiktora.
się kiedyś na „wypad", został w pociągu zaaresztowany.
NffiZAWODNY INSTYNKT
I oto zna.la.zł się przed obliczem sędziów, gdzie rozpoczął swoją kapitalną
grę. W sposób bardzo uprzejmy, z miną
światowca, zaczął dyskretnie stłumlonym głosem opowiadać, jak to kiedyś
zfożył wizytę we frankfurckich koszarach. Przez okno wlazł do kuchni. Aby

zaś ciężką swą ,.pracę" otoczyć mgłą
·
t a j emmcy,
pu ś r Ił w ruc h maszyny
chłodnicze. Podczas manipulowania przy

kasie ogarnęło go nagle jakieś złe przeC'l:ucle. „Nie wiem, co to było - J>OWledział - ale miałem wrażenie, że ktoś
mnie obserwuje, przerwałem więc robotę I wymknąłem sie". Dopiero potem,
po zaaresztowaniu. dowiedział się, że za
ladą czatowali na niego jeden amery-

Karlove Vary.

Fot. -

Fragment uzdrowiska,

CAP.

Zamiast felietonu

WAUUWA- o~i~m łD~lianina
Warszawa jest, wg mnie
miastem paradoksów. Choć
by taki paradoks: miasto o
milionie mieszkańców a ...
zamiera już o 7 wieczorem.
ostatnio kilkaWracałem
krotnie po zajęciach do hotelu i nie mogłem się nadzi
taki kolos. a pustowić szeje tak wcześnie. Przecież,
na dobrą sprawę, w takim
Kaliszu, Poznaniu, czy nawet Radotnsku życie miasta
nie kończy się o 19, w niektórych miastach dopiero
wtedy raczej się zaczyna.
Tajemnicą warszawy jest
jednak to, że życie jej już
przenosi
przed wieczorem
się na„. prowincję. Bo jez zamieraniem
dnocześnie
pulsu życia wielkomiejskiego ożywają okolice podwar&'Zl!Wskie, puls przenosi się
na wszystkie linie komunido Błonia, Ży
kacyjne rardowa, Otwocka. W tym
oto czasie twórcy właściwe
go nurtu wa.r szawskiego ży
wracają po pracy do
cia
rodzin i domów pod

swych

Warszawą.

300 tysięcy ludzi dzień w
dzień wita 1 żegna Warszawę, Dlatego o 7 miasto zio·
nie już pustką, nie licząc po
zoców ożywienia w Polonii,
w CDT, w dziesiątkach ka·
wiarń i w teatrach.

. .
:(.

Warszawa jest miastem
bez centrum. Daremnie byś
szukał „City" w mieście, kt6

kaóskl I jeden niemiecki policjant I to
nawet z karabinem maszynowym. Chcieli go zatrzymać dopiero po · dokonanej
kradzieży. Ca.ty budynek miała otoczyć
amerykańska policja. wojskowa. Okazało
się, że Instynkt mu dobrze poradził.
W koszarach w Gelnhausen zdarzyła
niesamowita, a równocześnie groteskowa sytuacja. Było to 1 kwietnia 1954
roku. W miejscu. gdzie zamierzał „działać", stwierdził, że zostały tu już dokonane jakieś ,.przedwstepne kroki". Prze
groda, za którą stala kasa ogniotrwała,
była wyłamana, wszystkie pozostałe szafy te:i wyłamane. Gdy zdumiony rozejrzal sl~. mignęła mu I nagle znikła za
przegrodą. czyjaś ciemna. głowa.. Nie wie
dział, czy to kolega po fachu. czy detektyW - a wobec tego, że ni"e wiedział.
na wszelki wypadek dał drapaka. Ale
oto razem z nim dało drapaka dwóch
ludzi w drelichowych ubraniach. Wobec
tego uspokojony już wrócił do swego
dzieła, w cichości ducha błogosławią.c
Ich za mimowolną. asystę I zwędził
1.500 dolarów. Swoim mnie.i szczęśllwym konkurentom odwdzięczył się 'v
ten sposób, że wyniósł pozostawiony
się

:~~::~f1h b~e~~~~a~~~ek„Cli nideyl~thacnlac~
"

łem, żeby się chłopcy

zblamowali".

LZY PRZ""'TĘP,.....,
..,...
"""'
Oto dwa epizody jego mniej alflo wiecej udanej zemsty, która. oczywiście nie
ml.a.la być tylko ctlem samym w sobie,
ale miała też posłużyć do stworzenia
sobie solidnej egz:vstencjl. Ale Jak to
zwykle bywa - pieniądze, które. się latwo zdobywa, łatwo się też rozchodzą.
Karol Wiktor nigdy nie ,,śmierdział"
groszem. Starali się o to zresztą I jego
pomocnlcy, którzy razem z nim znaleźli się za krata.ml. Karol Wiktor Erbert
skazany został na 4 I pół roku więzi!'nla. To wcale nie dużo w stosunku do
Ilości kradzieży, które popełnił. w suro'
wej atmosferze sali sądowej zbladł falszywy nimb „fantomu", który otaczał
zło d zi e j aszk a. Ten chłodny zazwyczaj
przestępca rozpłakał się. Nie, stanowczo
- przestępstwa nie opłacają się!

rego serce zajęły martwe
Zimno
ministerstw.
bloki
jest w sercu mia5t.a. Pisano
o tym już wiele. sami warsza;wiacy raz po raz piszą 1
jaka
mówia o krzywdzie,
ich spotkała w momencie,
gdy decydawano się wypel•
nić centrum miasta urzęda·
które
mi, ministerstwami,
jak wiadomo żyją cudzym
życiem i tylko do 3 po po·
ł14dniu. ·
Może by jednak zrealizować śmiały pomysł ożywie•

nia ciężkich i zimnych bloków.
Słyszałem, że gdzieś w rejonie ministerstw · ma powwielki dom
stać wkrótce
warszawskiego
handlowy
rzemiosła. Kiedy otworzą tu
swe podwoje kawiarnie 1
sklepy, restauracje i kina?
na
czekają
Wa!I"szawi.acy
uruchomienie jakiegoś „Baminist.erstwem",
pod
ru
szczeblu",
n.a
„Kawiarni
czy „Salonu Fryzjerskiego
ala PKPG". Jak najprę
dzej trzeba by tchnąć w
centrum miasta troch~ ży
cia.
Daleko f szeroko rozrzu.
cone osiedla miesrLkaniowe
WarszaN/Y i scen.tra.Uoowane w samym środku mi.a.s ta
urzędy, biura, instytucje i
inne miejsca pracy nasuwają porównal!lie tego mia.sta
do Londynu. I w Londynie
ludzie pracują w City~ a
na przedmieś
mieszkają ciach. Ale w Londyn.ie jest
i odwięcej samochodów
miejscem
między
ległości
pracy i miejscem zamieszmęczą w tym
kania nie
s.topniu jak w Warszawie.

*

:/o

*

Jeszcze jedno. W żadnym
w
chyba mieście w kraju
biały dzień nie ujrzy~ tylu
ludzi o „zachwianej" równo
wadze, 00 w Wa!I"szawie.
Ale to rezultat struktury
Za
warszawsk:iego życia.
by tzw.
~aleko do domu,
zycie towarzyskie oddzielić
od zajęć zawodowych cza•
sem na golenie, przebranie
się i inne funkcje. Prosto z
czy biura wielu
fabryki,
warszawiaków, tych rdzenh i t h d .
OJeżdżających
yc
nyc
Ptzenosi się do restauracji
ba:ru czy po prostu do ..:
bramy (co zresztą nie jest
wyłącznie warszawsldrn WY
naJazkiem) i pije.
Mówią zaś, że to sprawa
~ozmachu w budownicbwie,
ze to murarze piją i że dlatego mówi się ,,bud~"l.an1""
,
vwv
bo wlani są ci co budµją ..•
Al
że tyl-1
1
k e b tod njeprawda,,
o u ow ani.
Widziałem w wairszawS!tich klubach, np, w Spatif1e. ludzi zalanych już o
6 po południu, w CDT Iudzi rozrabiających we wczes
przedwienych godzinach
~ornych, widziałem grupy
g kó
w .;:a ulicach,
pii a ,korki
li
r h tworzą
ce
uc u u cz' 1 d i w
J"uż
południe
.w
z
u
'
nym.
ś ·
rueprzyt
p1ących w
omme
b:r;amach i pod Płotami. To
wszy~tko. dlatego, że w War
szaw1e rue ma wieczoru i że
dzień musi w sobie zmieścić
i pracę i
y;srz.y stk o ta
choćby
przyJ~ość,
ostatnia bxła nawet naj-
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To nie jest

Osiedle

przyjemność
Wydaje ml 11ę, te zagadcle

nie „wjnogron" na łódzkich
tramwajach dojrzało już do te
go stopnia, że czas się nim :r.aenergicznie J
bardziej
j11ć
wreszcie rozwiqz.ać Je we wla
ociwy sposób.
Jeżeli naprawdę

my w stan ie

nie jeste§-

zapewnić

odpo-

wiedniej ilości wozów tramwa
jowych, to prwcież nie będzie
wielkim problemem uruchomienie dodatkowych linii autobusowych na trasach najbar
dziej „przeladowanych", szczególnle w godzinach najwięk
szego nasilenia ruchu. O ile
wiem, na trasie Julumów Pl. Niepodległości, pasażero
wie z trzech linii podmiejslcich
prawie całkowicie
zapełniają
tramwaje linii miejskich. Tale
więc mieszkańcy tej dzielnicy
zmuszeni są jechać na stopniach i drżeć ze strachu przed
wpadn i ęciem pod kola przejeż
wozu ciężarowe({o
dżającego
czy tramwaju, którym się jedzie.
Nie pomogą mandaty karne,
nie pomogą ostrzeżenia przed
jazdą na stopniach, bo każdy
obywatel pocmiwa się do obowiązku, by na czas przybyć do
pracy. Kierown ie two za.kładu
n ie uwierzy dane mu pracowni
kowl, że codziennie slę spóź
nia z winy MPK, które zresztą nie bierze odpowiedzialności za wypadki pasażerów jadących na stopniru::h.
Jestem :z.danfa, te uruchomienie linii autobusowych na
wyżej wspomnianej trasie czy
wielu innych najba!'Clziej przepełnionych, nie będzie problemem ani ze względu na chwi
Iowy brak paliwa, ani też
brak samochodów.
że zagadnl€'l'lie to
wlaściwe
wreszcie
ro związ'lnie. P:'l ~ażer jadąc na
robi
nie
wagonu,
stopniach
te!lo z przyjemności. Sej1,1 zam iast opracowywać ustaiwę o
karach za spóźnienia, niech zaj
mie si ę lepiej zagad1nieniem
wtaściw.,.go rozw:l~Z3Jl'lia komu
nikacjl w m.ia~tach i dowoz.u
pracowników na czas do praa stwierdzam stanowczo,
cy,
że u.stawa o spóźnieniach dotyczyć będzie wówczas znlkomej ilości osób,
T. Roksela

będzie miało
PZGS, Radv Spółdzlelczcf i przed
1tawłclell Związku, w czasie które110 wspólnie z prezesem Urbah·
1klm postanowiono, że zwolnlo·
nych zasianie 6 pracowników, a
wymówlE>nlo będzie
pozostałym
anulowane do dnia 25 luleqo br.
Postanowienia to zaakceptowała
również Rada Spółd7.lelcza w i>el·
nvm składzie na posiedzeniu w
do, 23 lutego,
prezes Urhańskl
Tymcza,em
zbagatelizował sobie wszv~tko I
1 marca nikomu nie anulowano
awolnlenla.
W końcu pod presfą władz, ob.
Urbański uległ I cofnął wypowie·
dzenle 16 pracownikom, lednilk
reszta w dalszym ciągu pozostałe
w nh~pewnoścl futra. O postawie
prezesa dużo też mówi fakt. t.e
zwolnionej z pracy kierownic~kl
sklepu nr 1 w Rznowle, ob. Jadwlql Siutowlc1, nie chciał puścić
na urlop macierzyński 1 polóq 1a•
stał ia niemal że przy pracv. Ponieważ nlo dokonano remanentu
zdawc:zo-odblorc1eqo, sklep ten 1e
szkoda dla spóldzielnl I konsu·
zamknięty
mentów pozostanie
prze1 kilka tygodni.
Dyktator rzqowskl posuwa ~ię
tak daleko, że nie uznaje na le·
renie spółdzielni związku zawodowego. Walne zebranfo wvbor·
cze Radv Miejscowe! Spóldzlel·
ni, ob. Urbań<kl w publiczne! wy
pow'Pdz! ochrzcił mianem „ma·
sówki", ubolewając, że dał „zezwolenie" na

wlednte konsekwencja w stosun·
ku do ob. Urbańskiego, bo cbwy.
ty dyklalorskln przestałv być mo
dne 1 nie maj il Już 1adnego pokrycia,
ZWIĄZEK ZAWODO WY
PRACOWNIKOW HANDLU
W POLSCE,

OKRĘG ŁODZ.

RADA MIEJSC OW A
PRZY GS RZGOW.

W sprawie
lombardów

droga

Gminna Spółdzlełnla „Samopomoc Chłopaka" w Rzqowlo k. ł.o·
dzl zatrudniała do niedawna kil·
kudzlestęclu pracowników, W Jl·
stopadzie ub. r. prezesem spół·
dzielni został ob. Urbański. Nowy
prezes działalność iwą rozpoczął
od wypowiedzenia pracv wszyst.
kim utrudnionym w GS pod po·
zorem rzekomej reorqanlzacll spół
dzielni. Posunięcia teqo dokona!
samowolnie bei wiedzy t zgodv
Rady Spóldzlelczel, c'1cąc w lak
na!krótszvm czaslR olo~zyć się
swoimi ludźmi. Sprawa la stała
sle t1•m bardzie! przykra, it. wypo
wled>enle otrzymały nawet kobie
tv ci!lżarnfl ! młodzież, korzyAla·
Jąca z nakazu pracy.
W dniu 7 luteqo br. przybyla
na te1en Spółdzielni przedstawi·
cielka Zwiazku Zaw. Pracowni·
ków Spółdzielczych. ob. Nataliil
Z \el lnlcjalywv
Prokopińska.
odbyło sio w dniu 14 łute.Qo ie·
pnedstawtclell WZGS,
brani11

Miałem wypadek w doiriu
związku z tym musiałem
koniecznie zdobyć natychMam
miast 2000 złotych.
bransoletkę złotą, poszedłem
więc z nią do sklepu komisowego, gdzie oszacowano ją

1w

na 6.000 zl, ale komis niestety nie daje od razu pieniędzy,
Wobec tego ud.alem się na
miasto do kawiarni, aby
bransoletkę zastawić i uzyskać potrzebną sumę. Amatorów znalazlem dość szybko, ale warunki ich były nie
do przyjęcia. Wszyscy bowlem :z.godnie żądali zastawu i 10 proc. miesięcznie.
Zważywszy, że w najlepszym
i:•rzypadku pożyczoną kwotę
mógłbym zwrócić po 5 mie-

Ra6laktoram

PO

wanych. W
ABY NIE
----------------~
przewidziane
NIEPOROZUMIER
BYŁO

Od
;ze w

dluższego czasu liście do redakcji

respondent J. S.

piko-

jestem

świadkiem nieporozumień, ja
kie powstają między pasaże

ŁODZI

programie zajęć
kroki podstawowe tań,ców narodowych, !udo
wych oraz tańce towarzyskie.
Zapisy kandydatów (w wie
ku od lat 16 do 25) przujmuje
dzial artystyczny ŁDK, u!.
Traugutta 18, II p. pok. 201,
codziennie oprócz niedziel i
świąt w godz. od 12 do 20.

rami tramwajowymi, którzy
upoważnieni są do wsiadania
przednim pomostem (kobiety
z dziećmi, inwaLidzi, chorzy
itp.), a motorniczym. Dotyczą one kwestii drobnej, a!e
istotnej.
Motorniczy bowiem w czasie postoju - w11ręczając kon
duk.rora, który znajditje się
w drugim końcu przepełnio Ob. Krakowiak. Pro•imy o p<>danego wagonu - pobiera opla nie adresu lub o ~Ioswnie się do
Art. GoS>p. Domowego
tę za przejazd, a!e nie wyda- MHD przy ul. P:otrkowsk1ej 113 do 01,iaje biletów.
(197-h)
łu Orqłlnizacyjneqo.
Aby uniknąć krzywdzqcvch
Tadeusz Sosnowski: Oclpowiech1
może
pytania
Pana
interesujące
na
przywłaszczania
posqdzeń
udzielić tylko Narodowy Runk
przez motorn~czych opłat za Mu
Polski w Warszawie przy ul. Waprzejazd - warto ich zaopa- reckiej IO - DepaTta.ment Zagratrzyć w bi!ety, jako że sam niC2lDY. W liście do banku musi
system wyręczap.ia kondukto- Pap oodać dokładny adrl"s I z jarów przez motorniczych na kieqo roku i fi!!kiej emisji posiada
(395·R)
banknoty,
ogói zdaje egzamin.
(krJ

ZAPRASZAMY DO TARCA
Łódzki Dom Kuitury przyj
muje zgloszenia do zespol>u

tanecznego
ł

siącach, to odsetki wyniosły
by 1000 zl. Moim zda.niem
jest to niesłychany wyzysk
czlow1eka pracy, który przypadkowo wpadnie w kłopo
ty.

sąsiadką się pokłóci, brak plw·
nic, lecą Iskry z komina - wszyst

Dlatego 7apytuję, czy ta
kie instytucie państwo\ve jak
PKO, W?ględnie Bank Naoro
dowy czy tp. nie mogłyby
zorganizować działu udzielania pożyczek pod zastaw
r·rzedmiotów ze złota, srebra
itp. w:wrem przedwojennych
lombardów. Dałoby to pań
stwu podwójny zysk, dochód
z oprocentowania i zatrudnienie dla kilku, względnie
J ednoczekilku.nastu osób.

morne~o

śnie

ukróciłoby

E. S.

Oczyma
komitetu
domowego
Jakc> członek komitetu domowe·
qo soo•ykam sie z różnym! zagad·
nlenlaml I w związku z tym uwa.

------------Czy iesteś
członkiem LPŻ?

dla niezdawanso- ---~-----""--='""'
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tam, lt wlaklwe byłoby przedy·
skutowanla następujących spraw:
I. SPRAWA UREGULOVlANIA
KOMORNEGO
W związku z koniecznością prze
prowadzenia w domach prywatnych takich czy Innych napraw,
po·
remontófł c7.y zabezplecze1\ wstają scysle pomiędzy gospoda·
paszcze·
rzem-komltetem czy lei:
Na ogót
gólnyml lokatorami.
wszyscy przy1wyczalll się, że ko·
morne jest nlerealnls tanie - Dd.
tomlast trudno się pog".>dzlć, a z
tego w!aśnle tytułu należy w ra·
mach świadczeń dokonvwać ws!el
k1ch k1mlec1nycb wydatków. Czy
nie byłoby o wlelo słuszniejsze
ustalenie komornego w takiel wy
sokośc!, by pokrywało całkowicie
świadczenia l dawało małą rezer·
drobne naprawy.
wę na różne
Wtedy lokatorzy płaciliby komar.
ne I nic by ich nie lnterosow,iła
za śmieci,
wysokość rachunków
śwlaflo, k1>m 1nlarza, uposażenie I
świadc7enla dla dozorcy I rót.no
Inne wydali<!.
Czy nie byłoby \1łaśdwe usta.
Jlć pewną sumę wyjściową komor
nerro na metr kw. z podziałem na
3 kateqorlo domów:
I) nowoczesna z wygodami i
centralnym ognewanlem;
21 clomy w śródmieściu skanall·
zowane;

31 wszystkie Inne skanalizowane lub n le.
Poza tym należałoby uwzględ·
nić:

jako I klasą - mieszkanie n11
l Pietrze;
Jako Il klasę - mieszkanie n11
II piętrze I parter;
Jako III klasę - pozostało plę·
tra.
II. SPRAWA DOZORCOW
Chodząc po mieście widzi slę
chodniki l jezdnie nlo 1prząlnię\e
lub też zqola rnpelnlo zaniedbane. Widać, że żadnych sankcji
karnych nie slosule się na ople·
Slałych I niedbałvch dozorców, a
cza3 najwyiszy, by każdy odpo·
wlad'łl 1a pracę, którą sam na
siebie przvląl.
Poza tym nagminne test w ł.o·
dzl, u dozorstwo to oC>datek do
Inne! rracy zawodowe) często tyl
ko dlat~qo, żeby zdobyć mieszka·
nln w Łodzi.
Wysokość wynagrodzeń dozor·
ców też nie pozoslaje bez wpły·

wn.

Proponulę podwytszenle uposa·
zamian z11
dozorców
żenla

w

poprzez
zwiększony teren pracy
przydzielanie Jednemu dozorcy
dwóch lub trzech posesji sąs!adu·
jących ze sobą.
Poza tym może słuszne byłoby
ustanowienie dodatku śnieqowPgo
na okres zimy wą powierzchni
przeznaczonej do uprzątania.
IU, SPRAWA KOMTTETOW
DOMOWYCH
Zapylulę czy słuszne jest l!t·
niente KD, bo przecie/: w domach
pa1'htwowych sa administratorzy,
natomiast w prywatnych Sil go.
spodarze.
W chwil! obecne! )est to tylko
zwalanlo obowiązków utrzymania
porządków l ewentualnych remon
tów qo•podarza na KD (wą zasady nlo mam tadnych do~hod6w
z domu - nic mnie dom nie obcho
dzil. N3tom:a~t jeśli są faktyczne
wydatki w pewnych mies•ącach
wyt:;ze, to zaraz ~zum. - A ph.,_
nlądze brać to KD umie. ale śmie
cl wvwldć to nie ma kto.
iwlatlo sh~ zepsuje, Silsladka 1

wkróice
8 nowoczesnych bloków

Jak zapewne czytelnicy paklemu winien koml\et. Jest to, mo mi~tają,
„Dzienn;k" rzucił
Im zdaniem, wyb!nanle zespołu
wzokozłów ofiarnych, którym według myśl zorganizowania
.,osiedJa dla
lmmoru wylewa ilfl pomyje na rem stolicy głowy.

Moim zdaniem urequlowanle ko
zllkwldowaloby całkowi
cie różne mało wat.no nlepornzu·
mienia, które częslo qęsto sil pny
czyni\ obelg, awantur i skarg są
dowych.
Go·n•odarz słalhy się faktycznie
gospodarzem domu J załatwiałby
te wszyslklfl sprawy, od któryc'h
sili teraz uchyla.
STAŁY CZYTELNIK

Antyfeminizm
czy problem
społeczny

niesłychany

wyzysk sto,owany przez gro
no „bezrobotnyc'h" kombinatorów kawiarnianych, nabijaj;i.c.vch swoją kabzę na nie
szczęściu ludrnkim.

Listy czytelników zamieszczone na tej stronie
publikujemy w całości lub z niewielkimi skrótami
przy zachowaniu ich oryginalnego stylu. Treść
tych listów nie musi pokrywać się ze stanowiskiem redakcji.

Uważam,

tędy

n!ą.

S1anowna Redakcfol Sądzlmv,
te wladze nasze wycląlJllą odpo-

zn.aj<lzie

Nie

młodych

Droga Redakcjo!
Zw>racam się do Ciebie o
pomoc. Jestem czytelniczką
Waszego „Dziennika Łódz•kie
go". Osta.tnio był artykuł, któ
ry mówił o be71l'obociu na te
renie m. Łodrzi. Artykuł ten
mówił też o sposobach likwi
dacji bezrobocia. P<na tym
twierdził, iż na ludzi z pe\vną dozą kwaliiikacii to wła
ściwie jest zapotrzebowanie.
Tutaj barow skromnie stwier
d7am iż pewną dozę kwalifikacji to ja posiadam, ale
pracy już szósty miesiąc nie
mogę dostać.

W latach 1943-1952 skoń
wedlu.g starego systemu studia w kierunku che
m!czn:vm przy UŁ, za co mię
obdarzono dyplomem I stopnia. C7.ym prędzej również
obdar7..ono mnie nakazem i
Prawyjechałam do pracy.
pr7e>z 4 lata jalko
cowałam
Kontr.
Labor.
ikierownik
AnalityC"l!lego p1-zy zakładzie
r>rodukcyjn)'.m. Praca była nie
zmiernie ciężka i odpowiedzi:alna. Kilkaltrotnie -prosiłam o zwolnienie, lecz otrzymałam odipowie<lt odmowną
z C. Z. w Warszawie. Dopieczasie
dłuższym
po
ro
zwolnić
się
mi
udało
Matka
na własną prośbę.
moja bardzo ciężko za~ęła
nie miał kto się
chorować,
nią zająć, musiałam przyjechać do rodziców. Poza tym
nie m-ezygnowałam absolutnie z ambicji naukowych,
chcę skończyć studia magisterskie, tj. druga bardzo wa
dla której
żna pl'Zyczyna,
wróciłam do l'„odzi. Zaczę
Ur7.ąd
łam szukać posady.
Zatrudnienia rejestruie po
zameldowaniu na staly pobyt. Zameldowałam się po Otrzymaniu pozwolenia z Prezydium MRN.Teraz dopiero
U1-zad Zatrudnienia mnie za
i-e.iestrował, ale t;racy mi nie
obiecał, gdyż na c'hemikówanalit;vków nikt nie składa
czyłam

za1JJ0trzebowań.
Odeszłam i zaczę!am szukać sama. Odnalazłam t>rZEde
wszystkim znajomych, zaczę.
lam się dopytywać czy w zakkdach, w któryC'h pracują

Do Karpacza,
Ciechocinka,
Polanicy
Są wolne miejsca

na wczasach
Pogoda
więc

jest

lad:ia, warto

się na wczasy.
akurat się nadarzll,

wybrać

A okazja
jest jeszcze sporo wolgdyż
nych miejsc w pens;onatach
FWP, zarerenvowanych dla ło
dzian. Skierowania 14-dniowe
ulgowe od dnia 12 bm. można
otrzymać do takic'h pięknych
jak Czorsztyn,
miejscowości
Mikuszewice, Karpacz i wiele
innych.
Ponadto są wolne miejsca
na 21-dniowe wczasy lecznicze do Iwonicza, Cie<:hocinka,
Kudowy i Polanicy.
Po skierowania można zgła
się indywidualnie lub
szać
zbiorowo do biura przy ul. Pio
trkowskiej 232, tel. 279-34

(k)

„Femina'' otwiera
dziś swe podwoie
otwiera s~·e podwoje
Dziś
siódmy z kolei w Łodzi Dom
Mod.v ŁPKK „Femina" przy
ul. Piotrkowskiej 58.
Punkt przeznaczony jest wy
łącznie dla kobiet. Wykonywa
ne będą tu u,gługi w dziedzinie
ko.nfekcji lekkiej i ciężkiej,
pnzy czym za lekką kOlllfekcję
odpowiada krojczyni N.ataJiH
Szlakowska a za ciężką Stefan Michalski.
Dom Mody „Femina" zostal
zaopatnony bogato w rozmaite tkaniny, jak misie. flausze,
gabardyny, k ,retony, krawatów
kl, jedwabie iitp. Warto odwie
dzić ten punkt, tym bardziej,
że ro.stał on bardzo estetycznie urządzony.
ósmy Dom Mo
Następny dy ŁPKK otwarty będ-zie w
lipcu br. przy pl. Pokoju 2
przy zbiegu ulic Uniwersyteckiej i Południowej. (k)

bezdomnych kochanków". Inic.;atywa spotkał.a się z ~plau·
zem, i w efekcie zawiązała
placówka w
się an.alogiczna
pod nazwą: Łódzka.
Łodzi
Mieszkaniowa.
Spółclzielnla
„Osiedle Młodych".
Ostatnio odbyło się walne
zebr.anie spółdzielni. W miejsce dotychciialSOwego komitetu organizacyjnego zosta,ł wybrany 5-osobo•.vy zarząd spół·
dzielni. Prezesem jego został
Zbigniew Witek. Na czele ra
dy nadzorczej stanął radny m.
Zielii1ski. PoŁoC:zi Witold
statut
z3twierdwno
nadto
spółdzielni, budżet i program
etap~L
pierwszego
budowy
jego przewidu.ie
Rozpoczęcie
się już

w

w br„ zakończenie zaś

r. 1958.

Jakle są plany sp6ldzlelnlł W
plcrws7.ym etapie zarząi spółdziel
ni 'J)rzewlduje wybudow;mle 216 I?·
kall mleszłralnych po dwa poko1e
~ kuchnią. Będ1!e lo stanowiło razem 8 nowoczesnych bloków mi~·
szkalnych. Na lokaltzacfe typ·.i le
się poludnlową dzielnicę Łodzi. S,1•
d1ac z powvżHe;io. muzenla o wła
snvm mtes1kanlu młodzi nie muszą
odkładać „ad act<!".
Ciekawe słuszne i obiektywne - naszym zdan iem - krys,iółdz : elnia
ter:i.um przyjęła
w przyjmowan iu członków.
Mianowicie członkami spół·
dzielni zostają ci pracown' cy,
których zgłos'ił odnośny zajako na iba.rdzi·ei
kład pracy
potrzebujących i zna ·jdujących
się w najde7.szych warunkach
mater:alnych.
Przyjęcie do spółdzielni jest
.iednm:naczne z zagwarantowaniem w przyszłości mieszkania, gdyż spółd~ielnia znaprzyjjąc swo je możliwości
muje z góry olcreśhmą ilość
cz.lonk'w.
Zainteresowa.nj !ednocieśnie bę
dący na liście wytypowa:»ych za·
kladów, które moq~. zqłaszać swyc.h
!J'l"acownlków do lei spóldzt<>lnl (ltslq tych iakładów podawal\tmv w
prasie) mogi\ otrzymać lnfonnacfe
w sprawia Osiedla Ml<>dych w 7a·
nądzlo sp6ldzlP1nt przy ul. i•tofr.
kowsklef 262, II p. pokóf 28. co·
dziennie od godz. 16.30 do 18,

Wycieczka kolarska
TE"renowo Kolo Turvstykl Kotar.
sklei urządza dnia 10 marca wy·
cteczk11 kolarską na tras!'!: ł.ódt Pai>lanlce - Rtqów - Łódź. Zbiórka na Plac11 Kom1my Paryskie( o
qodz. 9 Wycieczckę prowadzi G.
Kryszlo[iak.

------------------------Konkurs karnawałowy
„Orbisu" i „Dziennika

Łódzkiego"

w opracowaniu Gwidona Miklaszewskiego

Zadanie 11

nie ma wolnych etatów. Tutaj stwierdziłam, że prawie
każdy dci,Nał mi jednakO!Wą
odpowiedź: „Naisz dyrektor
ma uprzedzenia do kobiet,
woli mężcrzyzn".
prawdziale
Smies:ne
we, nie mogłam przeciei iść
i r•r.zekonywać każdego dyrektora z osobna, że rue wyjdę za mąż i nie będę rodzić,
zatem brać urlopów itd„
a

itd.
Po szerszym rozejrzenilu się
stwierdziłam,

że

wlaściwte

miejsca są i mogłabym być
zatrudniona, ale cóż, nie mia
lam prote<kcji, a do tego by
łam kobietą.

W tym miejscu czytelniczka przytacza przebieg swych
bezowocnych stara1'i o t:<rZYjęcie do Stacji Wojew. Epidemiologicznej oraz Instytutu Włókiennictwa. W obu wy
padkac'h dano aut.orce listu
do zrozumienia, że instytucje te reflektują tylko na
mężczyzn.

Redakcjo co robić, żeby lu
dzie z jakim takim wyksztal
ceniem byli inaczej traktoW.2'11i - pisze dalej azytelniCo robić? Nie chcę
czJka. ahsolutnie robić przykrości
wymienionym osowyżej
bom, ale dlaczego im wolno
kogoś doprowadzać do r~pa

czy7

.Fotrzebu.Jąca pra.rv,

l

Pamiętajcie przy rozwiązywaniu konkursu o dwóch
spra\1\11ach:
1) że kartec1"ki z literami na każdym rysunku dladzą Wam zaW1S1Ze po d'Vl"a w:trazy i
2) że należy ustaiwić wszystkie rysuink1 w jednY111
sreregu (nie w kolejności ich uka1zywa!lli1a się w gazecie), ab;y móc orl.czytać całe rozwiązanie kon.kwsu.

Chcesz przewieźć bagai

Sze·wcy w spód nicy

„Białe świnki" przypadną ~~- --~~

przeczyła

„Białe

gdynek,
zaczną

świnki" to nazwa
które już niedługo
produkować

Zakłady Obuwia.

e

Łódzkie

Będzie to

bucik letni z białej świńskiej
skórki na bardzo lekkiej tJ<>deszwie miikroporowatej. Cena tych gdynek będzie nie
mnie.i atrakcyjna - 130 zl.
Można mieć tylko życzenle,
aby „białych świnek" było w
naszych sklepach jak najwię
cej.
Obecnie jednak 2akłady
fasony obuwia
produkują
wiosennego damskiego i d.zie
cięcego, dzienąie 5.000 pa.r.
W II kwartale, a więc z pukwietnia rozpoczczątk_iem
nie się produkcja obuwia Jet
niego według fasonów 01praco
''vanych We własnej modehr
ni. Ponieważ produkcja i.ostanie wutomatyzowana, fabryka wypuszczać będzie co
dzień o 50 proc. par wię-:ej
niż· obecnie.
Łódzkie o.>uwie ~est wyłą-

cznie ze skóry, na podeszwach
skórzanych lub mikro~.orowa
tych w cenie nie przekracza
jącej 200 zt.
Szewcami są przeważnie
kobiety, które stanowią zdecydowaną większo~..: z,'s;:iolu.
Podobno nie ustępuj;\ w ni
C"zym ~\vo;m k•>le~ l,;1 po 'achu. Dyrektor Saroka z Łódz
kich Zakladóvv Obuwia twier
dz;, że choć rn prC'~ ..1ego ze
społu I() rn~ża tki rn.1.:ąt:e po
ł:iLlrnr i dz: ee .. wy\Ą 1ą 1,,1.:1 się
one pierw.<-,:crzędnic ze s·Jl·1;.go zadaria.
Na liko•ku.::1le pyb:ny dy
rektora o tn.dnoś„; wklaciu.
Okazuje s-ię, że najwięk
szą tr:iji:0;ć nastr< cza itrzv
manie ad'.).Jwiednich .~.tór
efekto' vn:; :J· ko·o"•lCh jak:
biały, czerwony, w1smowy,

o

błękitny.

- Zaayelujcie-prosił nas
dyrektor - do garbany, aby
wytwa17...ali więcej 'akici1 wla
śnie skór, a nie przeważnie
brą.zowych.

(Kas.)

L~x

ł

f1

ttJ

bowiązującą taryfę, 7,aś Spół
Obrońców

Wiosenno mode:o obuwia.

~------------------------~--------~----------------m~-----,--------------~
WAŻNE TELEFONY
shall" dozw. o<l lat 14
Pogot. Milicyjne 253-:~3
Port.ot. Ratunkowe 254-44
8
Straż Pożarna
Kom. Miejska MO 292-22
Miejski Ośr. 1nfor. 359-15
'f'lEĄ.T.Q.~
NOWY fWlt>rkowskli>!?G
15) 11.. 19 „Swieto Win

kelrida."
JARACZ.A <J11racza 27)
((. 14 .,Don Karlos", p,
19 .. Zgubiony list"
PASSTW. OPERETKA
<Piotrkow~ka 243) <?
16 .. Spiąea królewna",
g. 19.15 „Laika w kłasztorze"
F.STRADA SATVRYC7.NA (Trau211tta nr 1)
... k"
g. 19 . 15 „ BI 1z111a
(Olir.
POWSZECHNY
g.
StaJ;ngradu 21)
15.30 „ICróll'wna Snież
ka". g. 19 .. Nauczyciel
tańców"

KONCERTY

FILHAR)'IONIA <Naru·
towicza 20) ((. 19.30 XXIX Koncert symfo
niczny

-

IHIJZIEA

Ili

Bańczyk

przy produkcjl

pólbuclków damskich ,,Astra".

PRACOWNICY POSZUKIWANI

MUZEUM SZTUlCI (Wł<~
ckowskiego 36) czynne
g. 9-15
MUZEUM ARCREOLO·
GICZNll I JITNOGRA
FICZNE (Pl. Woln0-

od lat 16 ~. (15 oraz
film dol:um.) 18. 20
l l\J.l\JA (Killnskio:;:o 178)
,.Ludzie \v lJiC!i" _
J...e 2. 111..ł ,.._ ...
dozv>. od lat 18 g.
"'.;a...l!I.,.,.......""'
BALTYK (Narutowlc?.a 15.30 17.30. 19.30
(Ż~
20) „Tata, mama, moja PRZEDV\105lNIE
ror;i~k1eP,o 76) .. Berlin·
żona i Ja" dozw. od
lat 12, g. 9.30. 12. 14. s 1n romans" g, 16, 18,
16, 18.15 (20.30 oraz 20
RV'\IA (Rzgowska 84)
film dolrum.)
GDYNIA (Tuwima nr 2) .. Julit'lta" dozw. od
.. Wiosna, jesień i mi- lat 16 g. 15.30. 17.30
(19.30 oraz film doku!ość" doew. od lat 16
g. (10 oraz film dok.) mentalny)
12.30. 14.30. 18.30 (20.:JO SOJUSZ <Nowe Zlotntll
,.Marynarz Czyżyk" _
film dokum.)
oraz
dozw od lat 7. g. 17 19
Program dla naim!c.d
szych: ,.Odważny za- SWIT ·(Bałucki Rvn~k)
in pare" dozw.
Jla „Vivere
.J•c"
d l
,.,
„ ... Nic""rzeezna
o at 14 g. (15.30 or:iz
nusia"... Ba.ika o
film dok.urn.) 18. 20
sku" g. 16.30. 17.30
DWORCOWE (Dworzec STUDIO (Byst.rzycka 7-9)
.. Prywatn~ życie Hendo
Kaliski) „Przygody
ryka Vill' dozw. od
brego wojaka Szwe.ilat 18 Jr. 17, 19
ka" g. 9. 10. 11. 12. 13.
14. IR. 16. 17. 18. 19. 20 STYLOWY rKilińskiel!O
123) .. Ali Baba I 40 roz
21. ,22
hójnlluiw", dozw. od
MLOOA GWARDIA !Zie
lat 16, g. (15.30 oraz
tona 2) Skarb" dozw
g,' 10. 12. H: film dokt:m.l. 18. 20
od lat
,.La Strada" dozw. c-d TATHV CSJenltlewlcza 10)
lat 18 g. 16 . 18 (20 o- •• Poznane nocą"
dozw. od lat 18 ~. 16.
raz film dokum)
MUZA (Pabianicka 17gi 18 (20 oraz film doku··
.. Pierwszy 110 ·Bogu" m~talnvl
dozw. od lat 16 g. 16, WISf:A (Tu~!~ nr I)
18 (20 oraz film doku- .. W!~sna ..1es1en I m1lośc do.~w. od lat tli
mentalny)
PIONIER (Franciszkań- ~O n. 3o. L.IO. 14 · 16• 13
ska 31) ,.Ona t:u'iczyla WOLNOSC (Przvbvsi..e\"
jedno lato" dozw. od skiego 16) „Król si~
lat 18 g. 14, 16, 18, 20, hawi" dozw. od lat 16
g. 10. 12. 14. 16, 18 (20
22
POLONIA (Piotrkowsk> oraz film dokum.)
67) „Idealny maź" - Wf,OKNlAl?Z rPróthnidozw. od lat 16 f!.. 10, ka 16) „Zagubione me
Indie" dozw. od l.i.t
12.30. 15. 17 .. 19_. 21
POKOJ (Kaztrruerza 6) 14, g. 9.30. 12. 14.30.
„Male jitsne" dozw. „Wita.i nam 1'fr Mar·
§cl nr 14) czynne
10--16.

11.

„

„,„.

i:

g. l6.:łO. 18.30. 2030
ZACHETA <ZaiersJ{a 2nl
„Czerwoni' ł rzarnl'"
dozw. od lat 18 ~. 15.
19
Uwa~a: Rexrtuar 5POrządzono na podstawie
komunikatu Ok.r.:1;cwogo z;r ;du• Kin.
PALMIA.RNJA (Park ?ró
dllska) czynna 2ojz.
l0-18.
7

ZOO -

czynne g. 9-17.
-

li'\

I.

1.11yżury

ap!Gll

Tuwima. 19.

Wnlczań-

•

sk~ 37. Piotrkowska 193.
Zgierska 146. Nowotki
l2. Woisk'.ł Po1':;kle~o 56
Dabrowsk1ei:o 24-b.
AS Al. Kościuszki 48
pełni stale dyżury noCtJc
DYŻURY

Oprócz tego spółdzielnia ta
dysponuje taborem 4-15-to
nowym, który załatwia przeit,;>.
przeprowadzki
wozy,
w Łodzi oraz w wojewód:ztwie. Pl'Zedsiębiorstwo,
o którym mowa powiększy
ło swój tabor remontując n:e
typowe i wycofane z obiegu
samochody, a nie mając ro:>:budowanej administr;icji liczy stosunkowo niskie stawki za przewóz mebli, bagażu
drobnego oraz osób. \Varto
że z usług tej
nadmienić,
.spółdzielni korzystają często

ekipy rcbotnicze, ekipy teatralne itp.

SZPITALI

Poło~nlc!wol

Dowiadujemy się, że spół
dzieln.a ta powiększ~'ła 0statnio S\\"Ój tabor do 16 samochodów i fargonetek, które
mogą na. każclo wezwanie te
lefonlcznc 350-15 między godzinami 7 a. 17 zajechać pod
wskazany adres i zatatnić
przewóz drobnych ilości towarów lub sprzętów wcdlur:
taryfy 3.60 za kilometr, licząc równocześnie za postój
24 zł za godzinę.

Pole~le

Szpital Jm. dr Madurowicza. ul. Krzemienieeka 5. Sródmleście. Sta·
romfeiska i Widzew Szpital !m. ~r H. Wolf.
ul. .Lag1ewmcka 34-36,
Cho1.nv 1 Ruda -; Szp1tal 1m. Curle-Sk1odow·
sklei. ul. :::urle-Skło•lo'll'.skle! 15. Bałuty Szpital 1m. d~ H. Jorda·
na. Przyrodnicza 7-9
Chirurgia: Szpifal im.
.r-f.. B:;trlickiego, ul. Kopemskiego 22.
Interna: Szpital 1!11·
dr Wolf, t.l. La11.1ewrucka 34.
Larvngologlai Szpital
Jn1. N. Bar!icldego, ul.
Kopcińskiego 22.
Okulistyka: Szpital !m.
N. BarlickiP~o. ul. Kc;icińskiego 22.

Niezależnie od wezwań telefonicznych możemy obecnie korzystać z samochodów
im. Obrońców
Spółdzielni
Stalingradu, które zatrzymu
ją s:ę na !'OOtojach przy Pl.
Kcmunty Paryskie.i oraz na ro
gu Zielonej i AJ. Kościuszkl.
Należncść za przewóz bagażu c~r osób inkasuje wedlug
taksomicna kierowe.a wysh
odpowiedni rac'nuwic>jąc

neok.
Stwierdzić należy, że ta u·
sługowa spółdzielnia jest bar

dzo potrzebna w ni!szym m:e
śc:e i ułatwia drobne przewozy po stosunkowo niskich
cenach.

Sk.

T.OKAL sklepowy+ po

Ul

Szczecińska

'WYSOKO wykwalifikowanych blacharzy na
roboty z blach cienkich wtrudni natychmiast
Przedsiębiorstwo Montażu Maszyn Włókienniczych W Ło.dzi. Zgłoszeni.a owbiste przyj949-K
muje sekcja kadr Łódź, ul. Złota 1.

SPRZATACZKĘ

Transportowa im.
Staling„adu (ul.
Zeromskiego 54) dysponowa

dzielnia

Mf,OJ)IUHl 'W1DZA 'N'r
niuszki 4a) g. 19.30
,.Panna. Maliczewqka"
„PJNOK10" rKopern1ka
16) g. 17 .. Historia cal:l o niPbieskich ml·
!l'dalach"
.. ARI .FTON" <Piotrkowskn 1:50) f!.. 17 „Jaś i
Małgosia"
-

DarLara

do niedav:na zaledwie dwo
ma samochodami.

Ileż
często.

'

uważnie!

ła

to trudności mamy
gdy trzeba przewieźć
jakiś drobny przedmiot, niedużą r1aczkę czy kill~a pakun
ków? Taksówki bagażowe
prywatne nit zważają na o-

([hyba do gustu łodziankom nu„.;i.'4-,·.>.Ai

i

rfu~~Y~~1hire;~ ~~
~.i
trzy po.koje z kuchnia

Stocznja Remontowa

PRZEDSIĘBIORSTWO

1.

PAN' STWOWE

wygodami. Oferty Biuro
Ogloszeii
pod „2742"Piotrkowska g5
MIFSZKANIE 1=izbowe
w Pabianicach zamien;Q

Szczecin, ul. Ludowa. 11/12. Telefony: 76-26, 86-83, 33-781, 33-235, 33-226

nałychmiast

Inż.

1957 r. zmarł nagle m6J

Bor„s

P.

Bolesław

Górewiez

•

WV

m.
mąż

S. t

~f1·
~!1.~~-~~eod
- -

przy1'mu1'e do wykonan1·a mszelk1'e remonty Z zakresu·.

Techzatrudni
nikum Energetyczne w Łodzi, ul. Kilińskiego
.K
nr 172.
1020

Dnia. 6
ukochany

DWA pokoje z kuchnią
Pogrzeb adbęd.,;ie się dnia. 9 marca br.
z wygodami (sl=eczn~.
o go.dz. 16 z kapHc:v cmentarnej przy
I Pietro) w blokach pr.zy
ul. Wierzbo.we.i - wul. Ogrodowej o czym zawiadamiają
KIEROWNIKA zaopatrzenia z wieloletnią
w głębokim smutku
na większe mie
\mienię
w branży budowlanej oraz majstrów,
pralktyką
szkamie 3 lub 4 pokoje
techników i robotników budowlanych zatruŻONA i RODZINA
! ~·1?~~fJ~~~~i w god1..
ł
dni od zaraz Łódzkie Przedslęb11>rstwo ReP0KóJ-p0:<;k1-epo-wy-20
ul. Plotrkowmontowo - Budowlane w
m kw. zami.emie na lał
„
ł
1003-K
ska nr 171.
dny P-Okó.i na piętrze
O
lub na wieksze miesiika Dr SIENKO sk6rne. weINŻYNIERA konstruktora o wysokich kwalineryczne, wlosów 16-18
nie w śródmieściu. No- Kilińskiego 132
fi1kacjach z długoletnią praktyką i znajomowolki 35 od godz. l&-18
MAGISTER matematy·
ścią branży metalowej zatrudnimy natychDr WOL~OWYSKI s•"-"!· ki przygotowuje indywl
miast. Wairunki placy do omówienia. Reflekw amfiladzie pa·rteir. cialista
I N F O RM AC J I udziela dział techniczno • ofertowy. DWA-00koiZk°i:i"chnnd.
skórne. wen-.:· duaLnic do matury. cześ{'iowe wygody (fród
tanci proszeni są o zgłaszanie się do Głowryczne. Wschodnia fl, Mickie-wic:il! 26-5, II p,
nieńskiego Przedsiębiorstwa. Przemysłu Tere- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · mieście) - zamienię na 9-10, 18-1'9
godz. 16-18
RADIO nowe ..Stern" 2 pokoie. kuchnfa. WlYZd
w1R B u D 0 wL A N y
nowego, Głowno, ul. Swoboda 12, codziennie
Biu
Oferty
wniody.
kie
Wiadomość
sprzedam.
1021-K
15.
od godz. 7 do
Je!. 330-32 godz. 18-20 ro O!i!losz-eń, Piotrkoww dobrym gatunku sprzeda.je
FORTEPIAN „Tresse!1" ska 96 Pod .. 2974"
Dnia 5 ma.rea. 1957 r. zmarła. w Ło
z wlarnej żwirowni położonej
PRZĄDKI na maszyny obrączkowe, wn:eciokrótki w dobrym stanie PO.SKLF..POWE mk•sz.Jm
koło R A D o M s K A
dzi po długich i ba.rdzo clężldch ciersprzedam. Narutowicza nie, dwa Pokoie. ku-chRADOMSZCZANSKI
niarki na maszyny grube i średnie. uczennice
pieniach nasza najdroższa. żona., matka,
nia - zamienię na po74 m. 5
na maszyny obrączkowe i uczennice na wrzesiostra i babcia
kói. kuchnia. duże lub
KOPII"
;
REJON LASÓW PA~STWOWYCH
ciennice grube i średnie za•trudrnią od zaraz
dtwa pakoje, kuchr.ia.
__::
w R A D O M S K U.
S. t P.
Widzewslde Zakłady Przemysłu Ba.wełnlane
wygody, I piętro. w ce::i
Zamówienia należy zgłaszać do
go „1 - Ma.ja". Praca odbywać się będrL"ie na
WLO\SIE końskle (!lrz:v 1rum. Gda11ska 6!h m.
Rejonu Lasów Państwowych w Ila·
2938 g
wy. ogony. odpadki) - 3a
"
· k·
trzy zmiany. Ubiegający się o pracę proszeni
1 W aryns ie go ''
d omsk u u•
kupie. Oferty Biuro Osą o zgłaszanie się w dzia1le kadir gd12:ie otrzyz domu KUNICKA
LHAftSllE
93
Piotrkowska
głoszeń.
do
bądź
1024-K
mają d·okladne informacje.
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Nasz konkurs-plebiscqt

Tegoroczny ozwa-rty j.uż z
konkurs - plebiscyt na
1O naj,le.psizych sportowców
Łodzi cieszył się jaik i poprzeza,irnteresowa·
dużym
dnie
niem. O ile w poprzedni'Ch
konkursiach w.alka o pierws·ze
miejsce była raczej z góry
to tym razem
przesądzona,
niemal do ostatniej chwili
trwała zażarta walka o palmę
rzędu

W Parvtu wypróbowywany le•t obecnie oryginalny robot,
który, zdanlem Jego wynalazcy, może w czule naszeąo snu
pełnić rolę np. nauczyciela języków obcych. 34-letnl psycho·
loq francuski Jacques Genevay, który skonstruował roboli\,
wierzy, lt , mechaniczny nauczvclel" będzie także w stanie
leczyć alkoholików l zmieniać lch w zagorzałych abstynentów.
Nowv robot jest rodzajem aulomatolonu l składa się z urzą·
dzenla odczylującego automatycznie za-pis magnetofonowy oraz
z 11tośnika. Podczas prowadzonvch obecnie ]>rób ludzie pel·
nląc.y rolę „króllków doświadczalnych" wvsłuchują w czal>ie
snu - lekcji języków obcych Jacques Genevay twierdzi, że
uczenie się podczas snu eliminuje prawie całkowicie wy511Pk
umysłowy. W zależności od rodzaju nagTaneqo tekstu ucz•
lub uczyć się
ołowie mogą „wkuwać" ąramatykę łacińską
wiersza, aktorzy są w sianie szvbko zapamiętywać role ltd.
Odpowiedni tekst użyty przez robota zamienić ma alkoholika
w abstynenta.
Wszystko to - lak mówi pan Genevav - da się osiągnąć
pod wpływem lrzyminutowe110 monol<>11u. którv wypowladanv
Jest przei robota z odpowiednimi przerwami 30 razy w ciągu
nocy,
Jacques Genevay WV]>róbował Jut robota na sobie. Po dwóch
nocach nauk\ fęzvka nlemleckteqo przy pomocy robola umiesz.
czone110 pod podu51,ką, psycholoą oświadczył, te w krótkim
czasie opanuje ten język, !eśll tylko poświęci mu systema·
tycznie 11odziny snu.
Podczas deinonstrowan!a protolV]>u swego automatołonu
przed gronem peda11011ów, psychologów t lekarzy, Genevay
wyqlosll odczyt nie korzyslałąc z ładnych notatek. „Pnygolo·
te
wyjaśnił wynalaz.ca
wałem wykład w len sposób naqrałem tekst na taśmę 1 w c.zule snu uczylem się go na
11amlęć",

W NRF

przeważają

małżeństwa

jednodzietne

W Niemczech zachodnlch dafe sl41 ostatnio zauwatył przewa11a małżeństw Jednodzleloych. Z obliczeń ogłoszonych w
biuletynie rządowym wynika, te od roku 1950 coraz więcej
nowych małteństw ma tylko ledno. dziecko, podcun gdy na·
rodziny drugleqo, trzecle!lo l czwarle!lo dziecka są coraz rzad·
sze. Ilość urodzin na tysiąc mieszkańców spadła z 16,2 w r. 1950
na 15,7 w roku 1955.

Komi'sja oblicv..ająca punkty, w skład której między innymi wchodzili przedstawiciel AZS • Maa:erant oraz popularny kolarz Teofil Salyga
po kilkudniowej żmudnej pra
cy ogłosiła ostateczne wyniki
Zwyciężył zdobywca srebrnego medalu w Melbourne
Adam Smelczyński, u?'yskując
miano na.jlep&Łego sportowca.
jego
Najgrnźniejszym
Łodzi.
rywalem okazał się drugi na.sz
olimpijczyk Jan Bochenek, a
na trzecim znalazł się Włodzi
mierz Szwendrowskl. Tu musimy na chwilę zatrzymać się.
Piórkowotóż konkurs na-sz obejmował szego olimpi,jczyka
v.--yniki uzyskane w 1956 roku skiego.
Drugą piątkę otwiera Jerzy
wówczas gdy Szwend·rowski
był jednym z najJepszych żu- Bek, który odniósł w 1956 rozwycięstw
żlowców. Nic też dziwnego, że ku wiele cennych
mimo niesrezęśliwego wypad- na torze. Za nim znajduje się
ku jaki 51powodował, czytelni- przed15·bawidel piłkarstwa Lecy nasi, pamiętając o sukce- szek Jezierski. Tuż za nim
sach jakie odniósł on w 1956 kroczy lekkoatlcl.a Piątkowski,
roku, oddawali na nilego swoje oracz; „kolega po fachu" WieCzwairte miejsce wy- sław Jańmyk. Pierwszą dziegłosy.
toro. siątkę wyróżnionych va.myka
walczył najlepszy nasz
Marysia
5'itatkarlka
wiec Grundman wyprzed-za- mana
1
jąc nieznacznie t:zedego na- Chrzanowska.

Oryginalne menu dorsza

Chińczycy sta;ą się więksi
chińskich zwiększyły się w
ozna]mlł antropolog chiński, prof.

1 waga dzieci

Wu Tln11·llanq.
Ogłosił

on ·niedawno wynlkl przeprowadzonych przez siebie
w roku 1936 oraz w roku 1956 pomiarów wzrostu i wagi dzlPCI
chińskich. Pomiary dokonane bvłv w obu wypadkach w po·
wiecie Tantanq w prowlncJI Kiangsi. W roku 1936 profesor
2.400
zbadał tam 2.100 dzieci szkolnych, zaś w roku 1956 chlopców I dziewcząt uczęszczafących do szkól podstawowych,
W clagu 20 lat - jak wykazały wyoJki pomiarów - pcze·
clętna wysokość małych Chińczyków zwiększyła się o 1,7 cm,
o 1,5 kil, zaś obwód klatki piersiowej
przeciętna waga o 1,3 cm.

-----------------------------~
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Erich Maria Remarque
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zyc1a
Czas
.
, .
.1 czas sm1erc1
- I nas - dodała Elżbieta. - ?rzydaloby się,
Stala przed nim. Mgła osiadła w fej włosach,
a słabe światło migotało w nich. Isknzylo Slię na
sukni, a twaJ!'IZ jej była wilgotna jak owoc. Nagle ciężko mu było rozstać się z nią, zerwać pajęczynę, tkliwości, <;dpręż$'\ia, ciszy i podniecenia, która tak niespodzianie rozpięła się nad
wiecrorem, i wracać do smrodu i dowcipów koszarowych. do bemadziejności czekaruia i rozmyślań nad przyszłością.
Ciszę p!1Zerwal ostry głos:

. - Nie macie oczu, podoficerze?
Stal przed nim mały, tłusty major z siwymi,
nastroszonymi wąs1'.1<.ami. Nadlszedl chyba na gumowych podeszwach. Graeber spcstrz.egł od razu, że to wydobyty z lamusa, wyslurony wojaik
re11Jerwy, który popisuje się teraz swoim mundurem. Najchętniej i:: xlnlósłby s.tarngo i solirlnie
Postąpił
przetrzepał, ale 11ie mógł ryzykować.
jak doświadcrony żolnien: stal na bacuw6ć nie
odzywając

s!ię

ani

słowem.

1) Adam .Smek:zyński

Stary oglądał go w świetle laital'kii kiesronkowej od góry do dołu. Graeber, nie wiadomo dlaczego, odczul to jalto obelgę.

21 Jan Bochenek
3) Vlłoozimierz Szwendil'owski
4) .Józcl Grundman
5) Zbigniew Piórkowski

6) Jerey Bek
Jezierski
8) Edmund Piątkowski
7) Leszek

il) Wiesłlaw Jańczyk

Tak więc

w

pierw~ej d:z.ie-! 52),

siątce zna.J.M;ło się

P<> 2 ;prz.edkolaootwa i piłki
nożnej, po jednym strzelectwa podnoszenia 01ęwrów,
żuż.l~, piłki siatkowej i wreszcie boksu. Na liście tej ma·
,
sportu, a mia·
my 7 mistrzow
nowicie: SmeJc.zyńskiiego, BoSzwendlrowsildego,
chenka,
k"
, k
Pior ows iego,
Grundmana.
Beka i Pi•ątkowskiego.

stawicieli

Do najbardziej trafnych odwwiedzi, a więc jednocześnie
i do nagród książkowych zakwaUf;kowane wstały kupony nadesł>ane przez Zdzisława
Pawlaka (Łódź, Narutowioem

Paradny mundur! - szczeka! stary. - Mosobie na to pozwolić, bo dekujecie &ię pewnie n.a jakiejś posadzie, co? Wojak ojczyźniany
w paradnym mundume! Tego jeszcze brakowało!
Dl-'lczep,o nie jesteście na froncie?
Grael:>er nic nie odpowiedaiał. Zapomniał przenieść odmaczenia bojowe ze swego starego munduru na pożycwny.
- Umiecie tylko ściskać dziewczęta, · co? ....
szczekał major.
Swliatło latarki
Elżbieta poruszyła się nagle.
padło na jej twarz. Spojrzała na starego, usunę
ła się z zasięgu promienia i zrobiła 'Uok w jego
obrzucił ją krzywym
strOillę. Major chrząknął,
spojrzendem i odszedł.
- Miałam go już dosyć ..... powJ.edziała.
Graeber wzruszył rarnionarnJ.
- Nie ma sposobu n.a te stare ca.py. Wałęsają
To jest
się po ulicach ~ tr.zeba im salutować.
celem ich życia. Po t>o natura pracowała kilka
milionów lat, aby wresz,cie stwarzyć coś takiego.
-

Elżbieta zaśmiała się.

- Dlacz.ego nie jesteś na frOillcie?
Ckaeber wyszczerzył zęby.
- Oto skutki os:w.stwa z paradnym mlllndurem. Jutro wlożę cywilne ubranie. Wiem, kto
mi je po2:yczy. Mam dosyć salutowanfa. Wt-.edy
mogli spokojnie siedzieć w „Gerbędziemy

manii".
Chcesz tam znowu pójść
Tak, Elżbieto. To są rzeczy, które W1lpomina
na flroncie. Nie dzień powszedni.
się później
Przyj.de po ciebie jutro o ósmej. A terM. już
sobie pójdę. Bo ten stary pie.mik gotów tu jesz-

3584 pkt.
2834 „
2422 „
2258
2204
2187
1387 „
1199
952 "
732 "

„

„

„

10) Marla Chrnanowska

żecie

-

konpleAdam

Sme!czyński

uznany przez
Czytelników
„Dziennika
Łódzkiego" za
najlepszego
sportowca Ło
dzi w r. 1956.

najlepsz.emu sportowcowi Ło
Adamowi Smelczyńdai skiemu - i wręcreniu dyiplomów honorowych pierwS1Zej
dziesiątce na,jilepszych spoT \
towców 21awiadiomimy czy·t elników niebawem.

Polski Związek Kolarski otrzy
mal list z Angielskiego Związku
Kolarskiego, w którym Anglicy
naszego
czołowego
zapraszają
kolarza torowca Zająca do Londynu na szereg startów towar.zy
skich. Organizatorzy zapewniają Polakowi zwrot kosztl'.lw podróży, zakwaterowame l wyzywienie na miejscu.
PZKo.J. skorzysta chyba z tak
dogodnej propozycji.

imprezy
sportowe
SOBOTA, 9 MARCA
Zapasy. Mistrzostwa Lodzi seniorów (półfinały), godz. 19, w
sali przy ul. Lipowej 49.
Siat~ówka'. Mistrzostwa Lodzi
juniorow l iumorek, godz. 18,
ul. Główna 17.
~

MISTRZOSTWA SWIATA

stołowym rozpoczęte
Polacy pokonali
Francię 5: 3

wtenisie

Puchar Swaythlinga. W
meczu Polacy po za·
pojedynkach pokonaU silny
zespól Franc Il 5 :3 Rosia n - Ca·
fiero 21:12, 19:21, 21:14, mistrz P,<>l
ski Kus.iński przei:rrat 18:21, 19:21
z Granierem, Calińskt - z Chergw
9 ,21 , 21:15, 19:21. Kusiński - Ca·
fiero 21:14, 21:16, Roslan - Cher·
qui 21:16, 2t:17, Caliński -:-; Gra•
nier 21:18. 16:21, 20:22, Kus10sk1_-;Cl:\ergtll 21 :13, 20:22, 23:21. Cal!!l·
ski ,:_ Ca.fiero 11:21. 21:16. 21:14.
A oto pozostałe wyniki :.onku.tenc ji drużynowych: Chiny - Szko
cja 5:0, Węqry - ~1ban 5:0, Ju·
goslawia _ His7J!>!1nta 5:0, An~ha
_ WaEa 5:0, Indie - Szwaicana
e7.V

Odzwyczaia od picia

W pobliżu wvsp Jo lotów rvbacy norwescy złowili olbrzy•
ml8!Jo dorsza, w którego tołądku znaleziono„. naszyjnik ze
ntucznych korali oraz całv numer d..:lennlka „Lofolen-Postcn·•
z 26 czerwca 1956 r. Mimo przeszło J)Ó!rocznego# przebvwanla
w żołądku dors1a, dziennik nie został strawiony i niektóre
arlvkuły można było Jeszcze przeczytać.

Zwycięzca

naszego
kursu
biscytu,

Jęczmienia.ka.

ciętych

W czwartek, 7 bm., w królewsklej haH tenisowej w Sztokholmie

XXIV mistrzostwa
roz;poczęly się
świata w tenisie stołowy,m. Patro·
na·t nad mistrzostwami objął k!ti<1!.ę

szwed:oki Bert:J. W zawodach st·Htuje ponad 360 zaiwodników i za·
reprezentujących 36
wodniczek,

państw.
W pierwszym

_k_

rozpoczętv

dniu
się

&potkania eli

~~~:~~\ned'7u~~~

męskich

0 Pu·
char Swaythl'n(Łódf, Ki:liński,ego 217), Wieqa oraz w konsława Sztendla (Łódź, Drewdrużvn
kobiecych 0 Pu·
r kurenc1i
nowska 9 - 30), Bolesława Le·
char Marce;l,a Cor
szmyńskiego (Łódź, Nowotki ~
billona. Nasze re
98), Krystynę Stopko (Łódż,
:1 prezentantki, któ
Kilińskiego 60), Wfodzimlerza \\
wylosowaiy
re
'
S zewczy k a (Łódź • Stu d enck a
qrupę l spotkały
16), Annę Dorożyńską (Łódź, się w pierwszym meczu z drużyn~
Ekonomiczna 10). Wyżej wy- szwed1.ką, przegrywając 1:3. Jed yny punkt dla naszych barw z<l-o·
t
ł
· · ·
nuemem w przysz ym ygo- była Szmidtówna, zwyciężając czo·
dniu proszenj są o zgłaszanie !ową pingpongistkę Szwecji s. Tesię do Sekretariatu Redakcj'i i:rner 20:22. 21:9, 21:12. W drug!m
ul. meczu przedwniczkami Polek hy.
„Dtli;en111iJka Łódizkiego"
Iły Koreanki. I tvm razem spotka·
db'~
P'ot :kowsk 96
• po O !Or na- nie zakończylo się porażką naszej
~, 11 . . a
drużyny l :3. Punkt dla Polski zdogród ks1ązkowych.
była także Szm:dtówna, wygrywaO terminie „,.,,,,.,...,stego wrę jąc z Kionq-Ja--Chei 21:15, 21:19:
Dobrze natomiast WvPadt debiut
•
-~~·~J
•
czenia puchairu przechodniego naszej drużyny męskiej, która wal·
Henryka

o

pi~rwszym

Oto oficjalna. lista dziesięciu najwybitniejszych
sportowców Łodzi:

Chemicy kanady)scy z uniwersytetu w Toronto wyhaletll
nowv lek, który znajdzie zastosowanie przy odzwyczajaniu
alkoholików od picia. Lek nazwany „CCC" powoduje, lt pacjenci napiwszy się alkoholu, czuja się chorzv. Działanie „CCC"
jest więc podobne do wpływu lnneąo leku lego rodzafu antabusu, % tvm Jednak, że w odrótnlenlu od teiio ostatnleąo,
nowy środek nie wywiera żadnych ubocznych skutków na organizm.
Wynalazcy „CCC" planufą uruchomienie produkc)I nowego
leku. Chemicy kaoadyJscv oslneąajll Jednocześnie, te „CCC"
mote być zażywany Jedynie ściśle według wskazówek lekarzy.

lat -

Odd?Jial Wojewódzki Państwo
wego Przedsiębiorstwa Totalizator Sportowy zawiadamia, że w
dniu 10.III. br. w prrerwie zawodów piłkarskich LKS - Reprezentacja juniorów Polski odbędzie si~ losowanie zakladów
„Toto lotek".

Anqlicq
zapraszają Zaiąca

!

„Jail House Rock"

Przeciętny wzrost
cląqu oslalnlch 20

na niedzielnym meczu

pierwszeńs,twa.

Jlotyszcze mlodzleżv amervkańsklef, król rock-and-roll'u, 1!1Vls Presley podpisał w wytwórni „Metro-Goldwyn-Mayer" kontrakt na swó I trzeci film.
Presley wystąpi ze swą gitara w filmie J>t.• ,Jall House Rock".
Będzie to opowieść o śpiewaku-amatorze {Presley!, który wtrą
cony do więzienia ks1łałcl swój głos pod kierunkiem doświad·
czooeqo ..• kq·minalisty. Za nowy film Presley otrzyma 250 tys.
dolarów.

Spo!!

"Toto•lotek•'

najlepszym sportowcem lodzi

marzenie dzieci leniwych

Robot -

e

Losowanie

Smelczyński

Adam

SpÓrt

„
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I

cze wrócić l zażądać <>tle mnie książeczki wojskowej. Dobranoc.

ona nie O,Pierała się.
ramionach, odtajało
tyl'JO jej i niczego
WlęceJ, trzymał ją mocno i całował, nie chciał
jej wypuścić, a jednak wypuścił.

Przygarnął ją do siebie, a
I nagle, gdy trzymał ją w
w~zys~lro; pożądał, pragnął

Raz jeszcze poszłdł na Hakenstrasse. Stanął
przed domem rodziców. Księżyc przedMl zasło
nę mgły, Graeber nachylił &ię, gwałtownym ruchem wyrwał kartkę spo·między kamielltl. W rogu coś było dopisane grubym ołówkiem. Sięgnął
po la.tarkę kJeszonkową. „Zgłosić się na poczcie
glóvmej, okienko pięt1I1aste", odczytał.
Mimo woli spojrzał na zegarek. Było jut za
późmo; w nocy poczta jest nieczy;n,na i przed
ósmą niczego się nie dowie, ale jutro rano nareszcie będzie coś wiedział. Złożył kartkę i schował do kieszeni, aby okazać ją na poczcie. Idąc
do koszar prllE!Z śmiertelnie ciche miasto czul się
tak lekki. jakby nic nie ważył i sz;edl w próżni,
z której nie miał odrwagi się wyrwać.

XIII
Część budy;nku pocztowego stała jes=ze. Reszta była zwalona i spalona. Wszędzie tłoczyli się
ludzie. Graeber musiał jakiś czas czekać. Wreszcie dotarł do okienka numer piętnaśde i okazal
kartkę z zaWliadomieniem.
Urzędnik zwrócił mu ją.
- Ma pan dokumenty?
Graebe.r podał przez kratę książeczkę wojsk<>-

5:1.

Sekc1"a Motorowa
zno' w czynna w ŁKS

Przed kiilku laty Sekcja Motorowa LKS była nai·liczniei·szą w
L<>d:ri. Miała ona pr~...szlo 3oo
człol1lków, ale później zlikwidowano ją. Ostatnio przystąpiono
do reaktywowania jej.
Mot01rowa _LKS Liczy
Zapisy b?'łyc.h
i nowych członków przyimuie
sekretariat klubu w czwartki od
godz. 19.(Zakątna 82). Na czele
sekcji stanęLi pp.: Fijałkowski,
Jańcz, K\~iatkowskii, Muszczak i
Sekcja

już 50 członków.

Leśniewski.

wą i kartę urlopową. Urzędnik sprawdził je dokładnie.

-

O co chodzi? -

spytał Graeber. -

Jakaś

whdomo.ść?

Urzędnik nie odpowiedział. Wstał l zniknął w
głębi. Graeł>er czekał wpatrując się w swoje pa-

piery, które pozostały rozłoiOille na stole.
trzymał w ręku małą, poUrzędnik wrócil,
gniecioną paczuszkę. Raz jeszcze porównał adres
z kartą urlopową Ckaebe'ra, Potem wysunął
paczikę przez okienko.
- Proszę tu podpisać.
Graeber poznał na opakowaniu p.ismo matki.
Poislala mu paczkę na fr0J1t i teraz stamtąd mu
ją dos~ano. Spojrzał na nadawcę. Jako adres podano ieszc~e Hakenstrasse. Wziął paczkę i podpisał pokwitowanie,
- To już wszystko? - spytal.
Urzędnik podniósł wzrok.
- Czy. pa~ sądzi, że coś zatrzymaliśmy?
. -:- Alez nie! Myślałem tylko, że otrzymaliście
JUZ nowy. adres moich rodziców.
. - To me nasza sprawa. Proszę się zapytać na
p.ierwszym piętrze, w dziale doręczeń.
Graeber posz.edł na górę. Pierwsze piętro tylko .w. P~łow:ie było pod d...OOm. Nad po.zostalą
częsc1ą Jaśniało niebo z chmurami i słońcem.
. - Nie mamy nowego adresu - powkdzfaJa
siedząca za okienkiem urzędniczka. - Inaczej
me P05Yłalibyśmy tej pa~ na Hakenstrasse.
:Ale mo-że pan spytać listonosza z pańskiego reJonu.
- G&ie go znajdę?
Kobieta spojrzała na zegarek,
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