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Młodzież
•
l

Członek
Biura Politycznego
KC PZPR, Jerzv Morawski, wy·
obszerne przemówienie
na III plenum Tymczasowego
Komitetu Cenlralneqo Związku
Miodzieżv Socjalistycznej.
Podajemy kilka fragmentów
tej interesującej wypowiedzi.
głosił
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sobota 23 marca 1957 roku

DeC"yzia bolesna, ale konieczna

Ożywiona

dyskusja

w Sejmie

nad roszczeniami pracowniliów
w

sprawie
po-I

wypłat

zaległości

Bylo tu postawione drama
tyczne pytanie: co będzie z
5 milionami młodzieży?
To nieprawda, że wskutek
slabega addzialywania ZMS
obecnie jest tam próżnia..
Próżni nie ma.. Dzia1ają róż
ne sily, dziala plebania. i
ksiądz, dzialają różne podziemne grupy kontrrewolucyjne, dziala.ją różne typy,
które demora.1.izują mlodzież,
które szerzą najgorszego ga
tunku szmirę wśród mladzie
ży. Nie od dzi§ stwierdza·
my, że rea.keja ześrodkowu
je swoje wysitki szczególnie,
aby addzia.lywać na. mlade
pokolenie.
Glównym blędem,
który
popelnia. ZMS, blędem, który za.waży! na. tym, że ZMS
nie maże przela.mać trudnaś
ci,
jakie się przed nim
piętrzą, że nie
może
się
rozwinąć w prężną i silną
organizację, jest to, że nie
nastawa się i
dotychczas
nie nastawia. się na. ekspansję
ideową
do szerszych
kręgów młodzieży, że nie na.
sta.wil się i nie nastawia. na
walkę o zdobywanie mlodzie
ży. Tutaj nie chodzi o werbunek nowych czlonków, o
wciąganie da organizacji, a
o addzialywanie na. masy

polityka
mlodzieży, o kierowanie ma.
sami.
Wspomniano w referacie
o minionej w tych dniach
35 rocznicy powstania. Kamunistyczn ega Związku Mlo
dzieży. ZMS początkowo za.
pomniał
o tej
rocznicy;
tera.z sobie przypomniał. JeżeH ma.my nawiązywać do
tradycji
przypomnijmy
dziataczam ZMS, jak dzia.lali w cieżkim okresie faszyzmu nie!egalni
KZMowcy,
jak
2-3
KZMawcow potrafi!o prowadzić
za. sobą setki i tysiące mlo·
dzieży
do
walki z faszyzmem.
Mimo częsta popelnianych
blędów, sekciarstwa,
KZM
byl żywą, prężną, bajową
organizacją, byl rzeczywista,
awangardą· niemalej części
mladego pokolenia.
Dziś jest inna. sytuacja. Dzi§ ZMS może i po•
winien prowadzić za sobą
miliony mlodych lud::i do
pracy i walki o sacjali::m.
ZMS chce być awangardą.
A wanga.rda. to taki oddzia.l
zorganfaowany, który za sobą prowadzi masy. Awangar
dawa. jest tylko taka. organizacja, która jest przednim
oddzialem masowego ruchu.
Dopóki czym§ ta.kim się nie
jest, nie można. na.zwać się

WARSZAWA (PAP). Piąte
stępnie pos. G«'tych Sik.łada ślu organów adminiistracjd państwo acja elronom.i.cma kraju je.st nad
wej
w niektórych galę?Jiach z\vyczaj trudna, pos. Szczepań
sied2lende Sejmu PRL w dIIJiu 22 bowanrie.
bm. otworzy! wicemar.w.a.lek Je
Sejm przystępuje do drugiego przemysłu, budownictwa i ko- ski oświadcza, it nie będzie
muruikacji.
Sprawozdanie
w głooowal prz..e<:iw ustarwie, a
rzy Jodłowski.
, punktu porz~dku dziennego W pierwszym pU'll.kcle porząd sprarwoodairuia komisji: pnemy15lu i.mileruiu komi.si.i składa po.s. wstrzyma Slię iedYl!l:ie od głosu.
ku dziennego pos. Kazimierz ciężkiego, chemicznego I górni- Aleksy Sleradzk·i (PZPR).
Zabiera gl08 po.s. Zbigniew\
Zawadzki (SD) .składa sprawo- ctwa, budorwnictwa i gospodąr
Omawia on projekt ustarwy, Maka.rczyk (bezp. koło po.słów
zda.nie Komisji Malildatowo-Re- ki komunalnej, komunikacji i który
przewiduje połączenie: katolickich „Zmak"). Stwierdza
gula·minowej w sprawie stwier- lącmości, rolnictwa i przemy- 1) min1stexstw Hutni.ctwa i Prre on, że przekrocz,enie fll'll.duszu
d.2lenia ważności ponownych wy stu spożywcr,ego oraz spraw mysłu Maszynowego w Mi.n. plac w styczniu i lutym br.
borów do Sejmu PRL w dniu weWl!lętrz.nych o projekcie usta Przemysłu Ciężkiego, 2) mill1i- części<l<WQ tylko spowodowane
17 marca br. w ol>ręgu wybor- wy o zmianach w organizacji i sterstw Górnictwa Węglowego i było brakiem dyscypliny płac.
czym nr 37 - Nowy Sącz. Na- I zakresie działania naczelnych Energetyki w Min. Górnictwa i Drugńm powodem było przekra
Energetyki, 3) ministerstw s1;1- czarne planów produkcyjnych i
downnctwa i Przemysłu ~atena wzrost wydajności pracy. Zjałów ~udow~anych w Mlll1. Bu- wisko to dodaje otuchy i wska
dowructwa i Prremysłu Mat<;r1a 1zuje, że w perspektywie istnie
łów
Budowlanych,
4)_ mm.1- ją realne mO!Żliwości wygosp<>st~rstw
Prz.emysłu Spozywcze- darowal!lia
sum na podwyżkę
go i Skupu w Min. Prziemyslu płac
Spożywczego i Skupu o:raq; 5)
~łowie kola Znak" - oawangardą.
mintsterst w K~lei i Transpor- świadcza pos. Ma.k,;irczyk - glo
Jeden z projektów, które
tu. Drogowego i .. Lotnic.z.ego w sować będą za projektem tej uMm. Komu~il~cp..
staiwv jedynie re względu na
przedstawili nam towarzyZ za:-trzezenianu w stosun~u niezwykle trudną sytuację gossze z sekretariatu ZMS dla.
do proick.~ ustawy. Vl'.ystęouie poda:rczą, w jakiej 7l!1alazl się
poprawy sytuacji, przewidyw dyskus11 pos. W0Jtys1ak (bez- nasz kraj.
wał podjęcie dyskusji pupnrtyjny). Jego zdamiem Min1sterstwo Rolnictwa powola(Dailszy ciąg na str. 2)
blicznej w prasie na. temat
ne do kierowania organdzacją
charakteru
organizacji
produkcji rolnicrej - pow:im!.O
czy ZMS ma. być arganiza•
skupiać
również
za.gad!nienia
cją masową, czy c,va.ngarskupu produktów rolnych oraz
dową.
przemysłu rolnego. Mówca wy··
N.ie przeczę, że problem
powiada się m skupiOOJiem tych
ten ma znaczenie w granie
trzech d~ów w jednym resorcie. Ponieważ proojekt ustaaktywu ZMS, dLa. ustalenia
wy nie rozwiązuje tego za~d
perspektywy
dalszego roznienńa w talki
właśnie sposób.
woju organizacji. Ale nie
pos. Wojtysiak
zapowiadia, iż
wystarczy na. ten
temat
nie będ:zrie glosowal za jego
dyskutować. Trzeba. dzialać
przyjęciem.
Sejm PRL, po zapoznam.iu się w walce o wzrost produkcji,
w głosowa.n1u Izba uchwala w t'Jlku prac budżetowy~h z sy- podniesienie jej jaloośc:i, o podejmować praktyczne kr~
u.~tawę przy 2 gło.~ach przeciw tuacją gospodairc:zą kraju, wzy- oszc~lność materiałów i enerki. Nte wystarczy ust(\lić
i 3 glo.sach wstrzymujących się. wa
kioerownictwa
p.rz.edsie- gii.,
(Dalszy ciąg na str. 2)
Izba przystępuje do debaty biorst\v i zwraca się z apelem
Sejm PRL. kierując się zasanad sprawozd.amiem
Komisjd do załóg praOOW111iczych o pr.ze darni spra·wiie<lliwego i słuszne
Pracy i Spraw Socjalnych 0 pro strziegarrie gospodarności i prze go gospodarczo podziału wy.iekcie usta.wy 0 umorzeniu za- piisów prawa w dysiponowaniu tworW<nych środków, stwierdza,
ległych roszczeń dodatkowych finansami społecznym~, a :ziwla- że nie wolno tolerować łamaT1lia
ze stosunku pracy. Sprawozdaw s.zcza fundusz.em plac.
dyscypliny plac w mikladach l
· t
s•· ....
•-·w Osms
· · kl
W rok u u b"1egl Y'ffi, s?JCz.egól- ten
samowolnego
zwiększania
w
cą ie.s· pos.
....rus
snr.so"b k~~tem
ogółu p~a_Dziś przybywa d
(PZPR)
nie w drugi.ej jego połow.ie o„~
~,~,
•·
o naszego
Poo. Osiński w imi€l!l!i.ru komi- ra!Z: w pierwszych rniesią::a<'h cujący~h .za.!10bków poszczegól- nuasta pełnomocny nadzwys.ii wnosi o uchwaleruie p..--ojek- bieżącego ro.ku, place i irune pie nych pracowników czy grup czajny ambasador Federacyjlu u~tawy, która przewiduje, 2P- niężne dochody ludności wzro- praccwmczych.
.
.
.
nej Ludowej Republiki Jugorosz.cz,erua objęte ustarwą z dnia sly bM"dzo poważ.nie. W 1956 r.
W tym . ce~u staie 1n.ę mezbęd sławłi, Miłorad l\.'.lilatn ·
_._
d
1956
f"~d"·z
pl
ó-•
15
mil'
ne
wzmozeme
kontroli
nad
lep•rzyJazd
.
19 li"""'pa a
r. oraz rosz- ~"' ~
ac wzr "' o
·i.a~ galnos"cią wypLa~ w zakładach
ambasadoraviic.
pozo.
czenia o zwrot nadpłat podatku dów z.l w porównan.iu z po''
staJe
zwi zk
od wynagrodzień za okres do przednim rokiem.
pracy. W stosunku do wtlruiych
w
ą u - jak już O
Na zdjęciu: premier J. Cyran klewicz w towarzystwie prednia 24 lliltoipada 1956 r. UZl!l'i!je
W ciągu dwóch pierwsa-.ych lamaiil.ia dyscypliny finansowej tym donosiliśmy - z premiemiera U Nu w Rangunie.
się za wygasłe. Ustawa poz.ba- miesięcy roku bieżącego m.acz- nalciy stos<Ywać .sankcje przie-I rą opracowanej przez zespół
CAF - fot. Zyg. Wdowińskii
wia mocy ustawę z dnia 19 li- nie
pr.rekroc:rono pl.amowany wid~ne p_rawem.
. .
Teatru Powszechnego komedii
stopada ub. roku.
fundusz pła:. To nie~ieczne
K.ierow.ructwa p:zedisiębioorst.w, serbskiego pisarza, Branfslawa
po S
W
O ży
W dyskusji nad projekitem u- dla gospodarlk!i narodowej zja- ~:~~.: w!~~~~i:~rz~ wNusic.a pt:. „Pani Ministrowa."
staiwy pr.zemaw.iało wielu po- wisko spowodowane zostało gló- kh obowiązkiem wobec n&odu
rezyseru dr. Bratko Krefta,
I ' słów. Pioe!l'Wszy poćl. Jan Willie niedocenianiem ma.c.renia
Szczepański
(bezp.)
zarzuca mchorwa.nia róWlllowag!i pomię- I państwa jest ścisłe honorowa- reżysera N ar od owego T eat ru
.
sprawoo.dawcy kom.iL!lji, Iż p<ll!Tli dzy wzrostem produkcji i wzro nie uprawnień, przysługujących Słoweńskiego w Lublanie.
nął aspekty moralr;<>-pra~e u- st.em plac re strony wielu kie- pracownikom i równooz.esna sta Ambuadora Miłorada MiI s.~wy. Mówc:i- uwaza, że ;ue na row:n.ictw przedsiębiorstw oraz la trosH:a 0 ogól<!ly iinteres go- l~t-Ovica, reprezentanta bratlezy pozbaMa.ć obywateli pra- ich władz nadlizędnych.
SP?darki narodowej i mas pra- mej Republiki Jugosłowlań.
wa
.
doc~o~~a
.flus~ycht
?~zDalszy
wzrost
pl<M:,
nie
mającu~c~
samym również kde- sklej, witamy serdeczni~ w
PHNO)ł PENH (PAP). 21 mu ca dzień przyjazdu polskiej
arru= ze się 5• a 0 - cy pokrycia w odpowiedn:im runku powinny prowadzić swą naszym robotniczym mieście.
delegacji rządowej do swlicy Kambodży Phnom Penh, obcho- cze~.
stwierdza pos. Szcz,epanski • · • P roa··'·
j"
·
że trzeba anulować - na WilliO ~Zl!'oscie
u.H.C 1 1
?bn'"'I"-'-:" pracę organa samorządu robotdzonv był jako dzień świ~tecz rry.
Wszystkie szkoły były nieczy nne, ponieważ młodzież wyle- sek rządu - ustawę uchwal0«1ą 1ej kOS2ltow, m~gł~y obnizyć si- nicz,ego, realhrujące udział zaJo
kilka
miesięcy
temu,
równjeż
z
ł~
naby~c~
pien_ią~za
i.
ujemgi w zarządzaniu pr.redsiębior1la n& ulice, aby powitać polski eh gości. Zamknięte również
iniicjatywy rządu.
rue odb1~ s~ę na JUZ os1ągnię- stwem w imię zarówno ilnitereOrganizo\\tany przez
były wszystkie instytucje pa.ńst wowe łącznie z bankami.
.
tym poz.:Qffile dl()Chodów ludno- sów wlas.nej za.logi, jak i ogól·
Delegacja polska przybył.a o
„Dziennik Łódzki"
~ówca ~łrusza "W11'1ilOSek, by ści pracującej miast i wsi.
nego .interesu klasy robotniczej
godz. 13.45 na poklad?Jie tir.z.ech &ii:n robo'W1ąza~ Kom~ję PraW tej sytuacji, mimo że po- jako całości
samolotów indyjsk.ich l:iJnil lot- cy l ~praw SocJ~ych do po- ziom plac ciągle nie· je.c;t jeszcze
Sejm PRL wzywa rząd do czu
.t.~.~~~~,„.~.~-~~~ ~~
niczych. Wysiadającego z samo wolaan~ podk~sji, lclóra za- dostatec7l!1y i i5tnieje nadal po wa.n·ia nad utrzymandem równo
lotu prem[eria Cyrankiewicza i majami~·bY ~o1.ę z ~zcz.enla- t:r.zieba zwiększ.el1Jia plac, przede wagi pomiędzy wzrootem zasowrócił
jego malżO'll.kę powitał premier mJ, ocemła, .ktore .z ruch są stu- ws.zystik!im :najmniej zarabiają- bów rynkowych a silą nabywWARSZAWA (PAP). W zwią.z San Jun wraz z malż0111ką, sref sme, a k~ore. n1esh.11Szn.e ~ cym, &jm PRL, w po:zuciu czą ludności. Konieczma jest
ku z plenarnym posiedzeniem protokołu dyplomatycmego o- złoź:J'.ła Wll"UOSkii C? do ukarra1ru.a odpowlied:z.i.ail.ności za dalszy roz maksymalna. ostrożność w poliSejmu, które odbyło się 22 bm. raz .szef delegacji polskdej Mię lu<iz! odpowied~ych za. !a- wój gospoda!l"k.i i w trooce o za- tyce płac, aż do czasu gdy
rozpoczyna się jutro
oraz pracami w komi.sjach przy dz)"!1arodowej Komisjd Kon.troll marne w przeszło:lci prrepllSów bezpiec.oonie w.zrostu r=yw1- w.zrost produkcji i poziom zbio
stych dochodów ludzli pracy rów w rolnictJwiie poZJWolą na
gotc>wujących projekty różnych i Nadwru w Kambodży, amba- prawa pracy,
w niedzielę. 24 marca
Przyznając,
że obecna sytu- stwierdza,
że nie ma
obecnie wysunięcie planu dal57.ego, reustaw, powrócił z Cziecho.slo- sador Bolkowiak.
możliwości
dok0111ywania
inalnego
wzrostu
stopy
życiowej
wacji do War=wy wiceprezes
Wzdłuż 8-kilometrowej trasy,
•o•••godz.
„•••••••9
nych podwyżek płac poza już mas pracujących.
Rady Ministrów - Piotr Jaro- prowadzącej z lotniska do miaw
sali
MDK
przy ulicy
ustalonymi przez rząd.
Plan dotyczący dalszych moszewicz.
sta, delegację polską serdecZl!lie
Mon1uszki 4a
Dla zabez.piecz-enila w bież. r. żliwo.ści pod'vyżek plac winien
Rozmowy w Pradze ezeskiej poodraw.ialy tysiące mieszkań
w2J00Stu średIJJiej płacy o 6,9 być opracowany przez rząd w
przy udziale w.i.ceprezesa Rady ców Phnom Penh. Dmeci trzyMogą
w nim
wziąć
proc. oraz dla podiniesdoerua fun porozumieniu ze Związkami Za
Ministrów P. Jaroszewicza, mające w rękach chorągiewki o
udział chlopcy i dziewczę
interesujący
duszu za,5ilków rodz.irnnych do- wodowymi w drugiej połowie
prowadwne będą nadal w przy pols~h i kambodżańskich barta. bez względu na stopień
k<l!!lujemy w plarue 1957 r.
bieżącego roku.
Równocześnie
sz.lym tygodniu.
wach narodQWYch wliitały prze- I
zaa.wansowainia. i przynaważ.nego 2lllmiej.szemda
nahla- Sejm PRL :z.wraca . się do ludno
je~dżającą delegację oklaskadórw na inwestycje i na obrooę ści wiejskiej o pełne i terrnino
leżności do zrzeszeń, króm1.
kraju, a wydaotki na administta we wywiąza.nie się z obowJąz
cej mówiąc wszyscy chętni
cję ro.stały :z.nacz.nie obn.Yżone. ków wob€c państwa i przyczyw wieku od 7 do 18 lat.
I
W tym samym celu zaciągamy nienie się tą drogą do utrzyma
czyn.ek, P<> czym gOOcie udali ( „111111•••rflrtt111111,..."'•'t... "1"'...„,„11,tttt•••1t!lłllłl'"'"'
Zapisy przyjmowane bekredyty zagra'I!<ic.z.ne.
nfa ogólnej róWl!'..owagi w go.spo
się do swoich rezydencji,
A więc naszie ludowe państwo ciarce na.rodowej.
dą na miejscu przed rozdla wszysfildch
dak<llll.uje,
pomimo
trudnych
Sejm PRL wyraża prziekOll'.laPremier Cyrankiewicz wrarz. z
poczęciem gry. Na zwyCzytel:ndków
waru:nków, poważnego wy.silku nie. że lud!ność pracująca w glę
małżonką zam.iesz.kal w paŁa.cu
ci~ów
czekają
licme
dla
poprawy
sytuacji
m.a.ter1ia·lbok.im
zrozumieniu
sytuacji
gokróleW5kian, poro!ltali człookoZwyolęze6
t!ftka,fą
na•grody. (Uczestnicy poWARSZAWA (PAP). -Z oka:zji WJ.ie delegacji w hotelu rząd<>W
n.ej mais pracujących.
spoda!rczej kra1u będzie eiktywt!więta narodoweqo Paldstanu, przy wym. Jest te> w.spaniialy budyV 1· Mus.imy jednak pamiętać o nie \\•spótd.zrlał~ć w rea1lmcji winni przynieść ze sobą
Pada1ąceqo w dni? 23 bm, przewo- nek, który niegdyś zajmO!Wał
szachy).
•
podsta.wowej pralW'd~ życia go Ui$ad zawart~h w nJiniejsrej udniczącv Rady Panstwa - Aleksanki
kom.i
ji
spodarczego, te trwalym źró- chwale, um.aCllliając w ten llJlo- WIĘC - JUTRO W MDK
der Zawadzki wystosował telegram wyso
san Franc
w
Szczegóły -tra
<
cilem
podinoszenda
doohod&w sób pod.<Jtawy budowinictwa so~ratulacvinv do prezY'Clenta Muzuł-1 ~ambodży, a ~óry ab.tł1 obe_c- 1
praicownlczych. motAt być jedy- cja'1!15tyC21l1ego ł w.zro.stu ®broO A'OOZ. 9!
mań~kiei Republik.i Pak.istanu - rue do pode3rnowand.a wybit- l w numerze jutrzejszym
lskanderA Miny.
-·
. DO'Ch gości r.zą® Kambodą.
).....--~,,.,,..-~,--...,.,.--__. nie ZWll.ęlmron7 W11Sdlek załóg byitu ~

Premier Cyranl<iewicz

UNu

REZOLUCJA SEJMU PRL

Musimy przestrzegać
dyscypliny finansowe)
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Konferencja rozbrojeniowa w Londvnie

(Dokończenie

Oczym mówi się na Bermudach
PHASA KANADYJSKA
wróży

nie

powodzenia konferencji

LONDYN (PAP). - W plqtPlt, w
przedc>statnlłn do.lu konferencji 11nqielsko-amerykati~kle1
na Bermudach, toczyły si<: rozmowy mi<:d.:y
Dulle•em i Selwyn Lloydem, potlcras qdy Eisenhower 1 Macmillan
zajęci byli studi-0wan1em raport~w
nadchodzących
z
Waszynqto11u
wzqlędnie z Londynu.
Jak przewl-

15

w1•ześnła

wybory w NRF
BONN (PAP). - Prezydent N iemieckiej
Republiki
Federalnej.
1-leuss, wyznaczy1': termin wyborów
do Bundestaqu na dzień 15 wr?•'śnia br.
Zal'Ujd1enie to podplial
Heus• w pi\tek, 22 bm,

Sloczniowcy
brytyjscy
zakończą strajk,
a metalowcy
rozpoczną •••
LONDYN (.PAP). Pliąt.e« by1
szóstym dniem i;lrajku 200 l)llS.
stoczniowców a.n ~iebkLch, którzy wspólnie z 1-obo<tn.i.kam1
przemysłu m<1!ll:y.now.P.go domftgają
się
10-prooonitow~j
wyżk.i płac.

po<l-

bm. wiecrorem epotkall
przy jednym stole ~ po roz
pierwszy od rozpocz~ia . trajku - przywód<'Y 7.wiqzku Zawodowego .Stoczmiowców i preed
1:tawiciele przed·~iębiorc6w. W
tr11kcie rozm6w osiąsinieto poro
zumlenle w sprawie za.kol1c1,enfa strajku.
W soboti: r07.PQCU\~
mają
strajk robotn.tcy przemy~lu maszynower;o w 10 głównych okrę
.i;:ach przemysłowych Wielkiej
Brytanii. M. in. w Glasgow,
Bristol,
Shefrield, &Hast i
2.2

się

M~nchester.
Lączna licllba

robotników pr7R
mys!u
m.Mzynowego,
którzy
przerwą pracę w soooti: w polu
dlllie, wynie ie okolo mlliona.
Dalsz..e 2 miliooy robotn•ik6w
przylączą się do strajku w cl11gu najbliższych 2 tygodni, jeśli
przedsiębiorcy rtie tt.~tąpią pr:red
żąd.a.niem lQ-procenl<iowei
podwyżkii pla-c.

Strajki
we Francii
PARYŻ (PAP). W ciągu dnia
21 bm. strajkowało na we:iiwa-

nie zwJąz.ków mwodowych oko
lo 12 tys, robot:n1ków ~bryk
~amolotów w Tulttz.ie,
Rochefort i amn~s.
mrurcu robotnky zakladów bud01Wy samolotów w Tuluzie jut cztery razy proklamowali
24-godizi111ny
strajk. domagajac &I~ poprawy
sytuacji ma.terialnf'j.
Stoc'lJniowcy Dunkienkl od kil
ku tygodni walczł\ o podv..-yżk~
plac. Policjanci trzykrotnfo atakowali robotników, którzy stawili zdecyoowa111y ~ór. W wyniku ostrych starć - są ran.ni
zarówno wśród robot.nidców, jak
i policjantów.
Dokonano wjelu a.re.sZJtowań.

w

Lopek Krukow ki

w

ŁODZI!

Oto wfadomog~,
lektryzowała. cale
_...,...._,~

A gdzie, kiedy?
O TYM JUTRQI

Pomoc gospodarcza
dla Izraela
NOWY JORK fPAP). -

nych 1 IztaPla przystap!ly do rokowa1\ ,w sµrnwie pomocy gospodarCZ!'l dla lz~aela. Pomoc ta z<>5t 1la
zaw!es.zona w pai.d~it"inika 1956 r.
wo\Jec ro1pocz~cia przez Izrael dtla
lat!. wojennych 'lm'!eciw Egiptowi.

Uwaga

słuchacze

WUM-l
Kierownik Katedry Ekonomii Po·
litycu1et Uolwersylełu tódz.kiego,
]>rof. A. Konopka - rozpoczyua
w dniu 20.111. br., o godz. 15, dla
I roku studiów Wleczoroweqo Uniwersytetu Marks17.mu·Lenlnlzmu, a
w dniu 8.IV. br., o godz, 15, dla
li roku studiów - cvkl wvkla1lów
pl. „ W1pólczesne kierunki u n kl
ek<Jnomlc7.neJ w kra1ac1a kapllałl·
stvcznych",
Plerwuy wyltlad obelmu !e I•·
mal: „Gr~nlca teorii wartołcl opar
tej na pracy",
Oprócz słuchaczy WlJM-L w wykładach IDO!lll ucze1tnlczyć wszy&!·
kie 01oby ulnlere1owane. Terminy daluych wvkład4w bedl\ poda.
wane 1v1tematvcznle w 'Pratle.
Wykłady odbvwalą 111, w tcldzkim Ośrodku Propaqandy Markslt:mu·Lenlnlzmu przy Al, Xośclust
kl 107·109, parler.

Krnn,·ka
wvvadk6w
Wczoraj
łudniowych

w godz.inach pc>po:ridal'!l.ył

flllę

Koru !Antynowskiej
Krańcowej

ŁODZIU

na ut.

przy

ni·e.sW'11ę~liwy

ul,
wy-

padek, który omal nie zako!lc·zyt slę śmierc·ią mlode&o czlowieka.
Szes.na.'łto1etnl W!eslaw Wasllewski (zam. Konstantynów, ul.
1 Maja 3) wisiał na stopniach
tramwaju „Konstantynów 8",
W pewn-eJ chwlll Wasilewski,
„gimna.i.tykę" na drq·lkach uchwytowych, oojJ<idl z jac.ącego tramwaju na torowisko.
Waailew.•kl do:1mal otwarłlego
1-ewego podud.zia oraz
c-gólnych polluczeń i j)Tz.ewiezio
ny zostat do Szpitala. Wojskowe
go.
Oto ak.-utJ<d lekk.om)'filn<>ści
złamania

~===:!::=======~ln~l~od.,o~ ~owie.be"'·
2 DZIENNI&

Rzt'c-z.nik

Deputam~nlu St.urn osw;auczył 2i
bm., że rzącly SL.nów Zj~dnoc7.o

robią<'. .•

która. zemiuto.

JUZ WKROTCE!
..,.,......,

duje korespond~nt Aqencll Reutera, obdj sz~!owie rządów spotkają
się jeszcze dwukrotnie vł sobolt1 rnno oraz teqo.G dnia na pos1e<lt~niu koi1co\Yym,
Korespondent dono1! t"·kie, te w
oiqtek omawiano na ll8rmudach
problemy zwla1ane ze wspólną obroną h.rn juw należ~cych do NA TO
Akluall1a była m. in, sprawn amerykańskich dostaw bronl
r4kif'IO·
wci dla sil 1.brojnych \Vielk,ej Bry
tanii. 1'011.Jdlo na porządku dz,enuym o\Jrad znala1.ly sit: takie zaqednlenla jak zjetlnoczt•nle Niemiec, sytuacja w Enmple wschodniej. 1wlaszcza na W<?qr1ech, pilny utworze-nia wspóln~go ryni<L1
i.uropt>jSkif·qo l Bur.itomu,
Z WJ.~zynglonu przybyli D•a BHmudy: 7,astGpca minislrn obrony
USA R, Rohortson, minislf'r lolnktwa USA D QnJ.rles oraz 'J>Nt'WOdn lc1.11cy komisil do ~prow a.l<>1110
wvch USA - L11wi1 Strauss.
OTTAWA fPAP}. - Komentując
pr1abl99 rounów brytyjsko·amery.
ka6sklch na Bermudach, kanadyjski dziennik „Standard" nle ukry.
wa sceptycyzmu I podkreśla,
ł.e
„sprzecznokl mlłdzv USA a W.
Brytanią sa zbyt wielkie, aby mofna le było u1unąć w wynlku czl&rodnlowych rozmów ml11dzy 1zeh1mi obu n11dów",
Równlet dzlennlk „Globe ud
Matl" nie wróty powodzenia toni!!·
renc11 bermudzkltl, podkrejlaf'lc
zwluzc1a 1puec1.nołcl między USA
I W. Brytania na polu gospoddf·
CZYlJI,

nr 70 (l216)

„.

dyskusja wSejmie

Ożywiona
ze str. 1)

stawa nalety do „trudnych",
Pomimo to tę „trudną" sprawę
trreba załatwić tak. jak dyktuje to zdrowy roz.sądek i istn.iejące praktyc:zmie mO'i:liwości.
Zdaniem pos. Jerzego Bukowskiego (bezp.), nie ma obecnie J
.
b a 1
·
h
ś~·"·ó
nie
ę ze mnyc
wu.1" w
zwięk~zania fundu.ozu plac, jak
podnoszenie produkcji, zwięk-~z.anie wydajności pmcy, zwic;k
szanie akumulacji.
Pe>s.
Zygmunt
Nowakowski
(bezp.) uważa , iż pos. pos. JaszC7.uk i T:it;irkówna źle zrozumie
l
i wypowie<l7.i po.~. S7.czepańskie
go, Mówca dzie1i się następnie
sz.:ix:gicm uwag na temat morał
nego znacliCnia ustawy. Ze
względu
na ciE?żkie położenie
ekonomiczne mego kraju - mó
wi po.~. Nownlrnw;«kJ _
bęcl~
elosowal za li> ustaw~ zd ·.

Nasłępnie 17lba rozpatruje 9Jlra•
wozda,nla K<>misji, dotyczące pięciu
dekretów
wydanych przez Rad11
Mówca przypomill'la je.s.zcze,
Państwa,
:i.e ustawa uchwalana jest :z. poNa wniosek posła-S'])rawozdawcy
m i,nlęckm pierwsrego czytania.
Leona Poniedzialka (ZSL). który w
Zd;rniem mówcy, nie należy sto
imienri.u Komisji Spraw Wewnętrz.
sować takiej praktyki w przynych referuje dekret z dnia 10 grudnia 1956 r. o 'Przywróceniu nazwy
szłości. D<>kladnn znajomość pro
miasta Katowice i woj. kalowicKie.
jektów u staw lmnicc7.na jest w
qo _ Sejm dekret ten jeclnomyśl•
celu podję<'ia prz~,z Izbę odp-0uie zatwierdza.
w!oo:Lial.n~·ch decyzji. Przykład
Pos. Bronisław Ostapczuk (PZPR)
u.o.lawy z 19 Ji.~topada ub. r., kl<l
si.lada sprnwoz.danie Komisji Spraw
rą obGcnie się anuluje, Jc•t teWewnetrznych o dekrecie ri dma
go najlepszym dowod~ m.
3l qrudnia 1956 r. o wyłączeniu z
Kolejny mówca, pos. P.olewo jewództw miast: Krakowa, Poznnnia i Wroclawia orn'Z o nadan1u
qtaw .fas1.cwk (PZPHJ polemimiej~!dm radom narodowym tych
zuje
z o.4wiadc7,enSem
JJ<A~
mtolst uprawnien wojewódzkich ad
Szczcpańskiego
zarzucajqc mu.
narodowych.
iż ,.,,·skaza] tylko na negatywne
W qlowwaniu Sejm jednogłośnie
.~trony projc·ktu ust.awy, ale nie
zatwiertiza dekret
W imieniu komisji spraw W9·
18 bm. rozpoczęły RIP. obrady ~[rn·mul<iwal :i~1dnvch wniosków,
które wskazywałyby drogę wyj
wnr.trrny~h pos. Władysław Spy·
Podkomi~jt Rozbrojenlow('j
ś2b
z
obecnej
bardw
trudnej
cral~k.i. (SD)
sklada spr'!'wozdan1e
o~z.
.
·;.
'"
<IF\C komisu o dekrecie z dma 1 JuteNa. zdjęriu (od łewt'j): przed- sytuacji w dztedzinie pl<ic.
50bie sprawc .. 7:e w ten ~po,;?!) J qo 1957 r. 0 zmianie dekretu o go·
sl:iwlciel USA - li. Slassen,
Kol-ejny mówca, po;;. 1\ll<:hall- trzeba nadrob1c 1< kk<l:nyslno-;~ die \ barwdch Polskiej RzeczypoprzNlslawlclel ZSRR - W. na.
Talarkówmi - l\lajkowska i nieuc1;iln<·,\ć , klĆ>t'{' i•lr.l:1ly w spolilej Ludowe! oraz o pteczq.
Zorin, minisil'r spraw zagra- (PZPR) slwi~rdza, że w imię prze.•z!o.~ci i doprowadzily kraj clarh pa1htw<>w1·ch.
Dekret ten, klóry wvrcrwadza spe
nicznych W. Brytanii - Sel- głębokiej odpowiedzhalności :zia do obecnej sytu·icji.
, ,
Clitln4 p!eczeć dla Sejmu PRL, ZO·
wyn Lloyd,
przed8ta.wiciel I01.sy kraju z bólem serca tnePo wy~tąp1emu pos, An_te>nleg,) ;lajo jednomyślnie przez lLbę za.Francji - J. Moch, przedsta- ba uchwalić wniesiony prz.ez. Andrens1ka (bezp.),
ktory 11 '.0 tw:erdzonv.
wiciel Ka.nad:v - D. Johnston rząd projekt.
wno.s~ do dyi;ku.ąji nowych clep 05 , Bolesław Silęzak (SD) w 1·
I przedstawiciel W. Brytanll
W im.ieniu klubu poselsldeg<> mentow, zabkra gło.• po~. Win- mieniu Komisji Spraw Wewnęlrz·
- A. Noble przed rozporze-- ZSL zabiera głoo pos. Piolr rcnly Karuga (bczp.), który wy- ny~h sklada sprawozdanie o dekrcciem konfcrenrjł, Fot, - CAF Szymanek. Stwierdza on, że u· powfada się za po·woianicm pod cie z dnia 1 luteq<> 1957 r. o usta.
komi.sj.i, zgodnie
z wnioskiem nowlenlu Wielkopolskleqo. Krzyża
p<>.'I. SZiC.'Z<'palis.kiego.
Po~slańc1eqo.
Uzasadnia1ąc celop Jo ·
St
· t
De ·- wo'ć wydania teqo ~ekretu, poselos wie
roi;nic wa
mo sprawozdawca opisu1e historię bo·
krnlyczn0go - oswwdC7..a
m1- hal n.kich wulk ludu włelk:Oj>O!skie
stQJ>ny 7. kolei mówca po~. Pn- qo w Jatarh 1918-1919.
bolalych, od datvna .ran!ed- wet Dubirl - mieli wątpliwości 1 Sejm jednomyślnie dekret n·
(Dokończenie ze str. 1)
, ? C
• co do trybu debaty nad poprzed- tw 'erdza. .
.
,
ba~yc1~ prob!emow.
_o P.O nią u.qtawq (z Jisiopada ub. r.l i I ~V dt1ew1ątym pnnkc.e por.ząd;c~
kryteria prz11jmowania do de3mu3e ZMS W sp1 aw1e, sLwier<l7.ajq, że gdyby uchwale- d~1cnne>1.o pos, Kaz1ml,crL Zawa~k1
która bardzQ n_urtuje i mlo- nie jej odbylo się po odpowie<]- 1~0) w i•r;uen.n'. Kom1s11 Wymiaru
organizacji, chod:i o to, ja·
. . .
_ .
.
,
.
. Spraw1edlLwosc1 składa sprawozdakq rotę organizacja będ?:ie
dztez ' na11c.Gyc1clstwo,
w nitn przedy.skutowanm n .e 11 10 0 dekr~cle 'Z dn la 31 qmdn.i;i
odgrywać w życiu. kraju. i
sprawie nauczania religii w prz)_'nio.ąloby to teraz takich klo l!J56 roku 0 zmianie niektórych
mtodtgo pokolenia. I to za· s-kole co chce robić abu potuw.
1>tzGJJhów kodeksu katneą<> Woj·
~ale?' ć
propaao'wanie
POI~. Dublt>l uwafo, t.e nalefa- ~ka Jlol kleqo. Dekrnt ten znoSi
decyduje, czy będ:ie orga0
-Y
loby wpmwad:-.ić na przyszłość tzw. kamo o~dr.latv ora'Z ka;rę sk1e
nizacją
przodującą,
cz11 1!a_1.tk~wego
poglqdti
na środlt.i, które zagw<irantowalyby rowanla do mch, .Wprow.adza
zamkniętym na c:tery spu·
swwt.
praworz!ldno:ir w dzi<"..cl:z.inle sto s~.'~r".<I 2m„an w WHokośu kar pr~sty ktubem w:ajemnej a.doKiedy wysuwamy wszvst- sunlm Pl':l.<'Y Jego li.daniem tr ·c w1dnanych 1.a snmowol,ue O•PU<~Z-·
.
.
.
· .
.
• " me j~dnostkl luli mle1sca sluzby,
racji.
kie te sprawy, to powinno ba n.iez.wloc7'"1Je 7,mlemć prze- lak również za dcrnrcji:. Również
być jasne dla każdego, to- pisy 11.iP-.L.goclne z obowiqzujiwym i ten dekr t St)jm ~twierdz.a jedno
Wydaje 1ię nam, iż to, że
warzusze, iż nie diod<.i nam u'.~.t av."Odaw11twem ornz t!Jecino'i- ąlośnle.
ZMS nie widzi, c:y w każ·
o to, aby ZMS przesta~ być c~c prz.epl.~y po.ąt~powania, w~Wicemarszal~k Jodlow<kl ln.fardym razie w niedostatecznv organizac]·
ideowo _ poti- nik.ljące ze sporów w zakrf'..s1e l!mJe następnie. Iz\Ję, li Prezyd111m
sposób wysuwa na pierwą
.
.
~to.•unku pracy.
:Se1mu, naw1ązu1ą~do wniosku \{<r
t~cznq, a stal się organiza- w imieniu klubów po.-;eJ.skich misji Requfamwówe1, jak I ·v~io
sze miejsce w swej pracy
c1ą
sportową,
turystyczną PZPR, ZSL t SD p<h'ł. Stanlsław sków iposłów Ziem, Zachodnich-.
to, co powinmo b11ć jego czy
kulturaino • oświatową. Kuziil~kl (PZPR) Tołasza projekt przedstawia prQ<pozvc1ę powolama
glównym zadaniem, to zna·
.
,
•
...,
Komish Nadzwycza!nej Z1 m Zacno
czy walkę o oddzialywan!e Kto tak rozumie, ten nic rezolucjl Sejmu w sprawle pod clnich. Propot.ycję li\J& przytmuJe
nie rozumie.
Chodzi nato- Rtawowych zadan poJ.ltyki plac je<lnomyślni.o.
socjalizmti,
socjalistycznej miast o to aby ZMS
ttmial w br. (tekst rezolucji podajemy
W imieniu Konwentu S<!'nlOTówpolityki na masy mlodzieży,
trafić wlainie z polityką zlo<l<lzielnic),
pr.0µ01wwany •h.lad osouowy ko·mi·
to prowad~i do wewnętrz
'd
· .
'
Ponown:e zabiera
gloo poo. s11 PrLedsluw1a
pos, Franc!&:zek
t eą soc.1a 11styczn~ .do sze1·- !'izczf'pailskl, wyJa"nla <>n m. 1n„ Ke!npa.
nej slabo.~c~ organizacji, do
SZ)Jch mas mlocb1e~11.
Aby
iż
poslnwll
wnioaek
w
NPrawi~
Se1m
jednomyślnie
przyjmuje 9ro
nastrojów zwqtpienia i nieumial wplmcać na d ,ialal- powolania podlcombji, ki<'rujiic ponow uy k.lau komlsJI.
wiary w swe siły, które roz·
ność instytttcji, organi~acji, się tylko aspektem prawnym za
Na zako1\czeni!' posiedzenia wiceprze~trc:eniaja,
się w ZMS,
klubów, zrzesu1i, gdzie sktt- g;1anl0nia.
1m1zes Rady Ministrów Pl<>tr Jaro·
do wewnętrznego paraliżu
sz„wlcz udziela lz.bio wyjasnleń w
pia się mlodz:ież i zaspokaja
Po raz dn.1Q'i w tym dniu pr".le liwiqzku z wystąpieniem posła 11.
wielu ogniw ZMS.
swoje potrzeby turystyczne, mawia
pOll, Ani.oni Wojlysłak crnka, ktury nie otrzymał w termi·
sportowe, oświatowe,
(bezp.), wypowiadając się i. w nie o<lpowiedli na ~wn inte~pelacj{),
Jeżeli nill nastawimy or•
tym wypadku krytycznlc. Arl(u- WiceprPmicr wvJaś~ia, że stało >;J~
ganlzacji na walkę, na eks•
menty
przedmówców co clo ko- lak wskutek zo11iedbania ze slro111
pansję, na działanie t0 ~ro·
nicc:11ności l\lchwalcnia proj.ckiu aµaratu Uriędu Rarly Ministrów.
dowlsku, które jq otacza, to
Czę:ic pierwsta lnlerpelacji
doty·
ustawy - nie przekonują go.
tzyl;i sµrawy n~aktvwowania spólorganizacja taJca
musi w
Mówca zupow!acta, że będzie dziekzoścl mlf!Czarsk:lej, Sprawa ta
krótkim czasie by~ z siebie
.!l'l<i.~ow.al pl'7.\~dwko uchwaleniu zusł,1la jui: i,al.ilwio111 - Rarla Miniezadowolona ł doj~ć do
u ąt:iwy .
nlslruw notljęlu oclpowledniq ufaiszywych.
wniosków,
że
Wicemar.~lek Jodłowski
od-i chwal<!. Co ci1• tyczy sprawy reakczyluje następnie poprawki ....,._ tywowania póltlzl,..kzoścl ~rodru·
otacza ją masa obojętnych
dakcyjne
do proj-ektu ustawy, czej. wice;premiN komunikuje, że
czy nieżyc:liwych, że mło
uch wala rządu w tej sprawie jest
wnie.si<l'lle przez. komisjQ pracy już w za~ad1ie zaa.µrobowana .
dzież jest niechętna <W poWARSZAWA
(PAP).
2.2
bm.
i
spraw
socjalnych.
Izba
w
gł<>Kończąc, wicepremier Jarosie·
lityki, do problemów, któu.konstytuował się Zarząd Głów sowalliiu
przyjmuje poorawki, wic:z 'Przeprasia pos. Ilczuka,
n:e
rymi żyje przecież calu kraj. ny Zw. Zaw. Pr.ac. Poligrafii. p.rzy dwóch glo.sach wstl"'.,;ymi..- otrzyma! on odpowiedzi na Jż
inlet·
Przewodniczącym
wybrany zo- jących się.
pelację we właściwym terminie.
Oczywiście na1'wamfe3'sze stal Jerzy Okhoi1ski - lilitogi·af
w·1cemarsz11 1«1c: J o dlows k'1 K• omu •
Z kolei wicemars1~1lek Sejmu
jest, jak tę waikę prowadzić. z Warszawy, a wiceprzewodni- poddaje pod glosowanie lzby pro- nikuje, ~e zloione zostały następuNie pomogą ani apele, ant
1'
It
t
.
·
j~ce interpelacje:
czącym
ino•lypi•sta z Lod:?Ji - j e~
us awy o umorz-emu
zaie_ posta Anlonieqo Gładysza dc>
żadne ogólne deklaracje, nie Leon Majew.ski.
&lych ro.o;zcz.eń dodatkowych ze mlnlslra sprawJed11wości w sprawie
pontoie - w każd11m razie
Na sekreta•rza ZarZljdu GJ, .sto.mnku pracy - wraz z po- stosowa11la prze,p tsów ustawv o u.
na krótko tylko pomoże - Związ1ku powolllllo Zbigniewa prawkami. Sejm uchwala ust:;- strofu adwokatury przez rady adwo
reklama w prasie.
Ra.siń&kiego monotypi.s.lę z wę pr:i;y jednym glosie przeci\V kackle w Rzenowle i Kra,k<>wie;
Wa•rszawy, który o.s•ta.tnio pelnil i 12 głosach wstrzymujących .siQ.
- posła Anlonleqo Gładysza do
Natomiast na pewno rację funkcję sekretarz;a Zal'Z. GL Rezolucję zgłoszoną przez ltlu- ministra handlu wewnetrzneqo w
mają ci towarzysze, którzy zw, Zaw, Prac. Kultury,
by p<>.selskie PZPR, ZSL i SD _ sprawie syluacli wlaśclciell prywat
tu mówili, że zadecydu1'e to,
ł
nych sklt1pów spożywczych w Tar·
Sejm uchwala wię1t&t.OOOlą go- nowie i w pow_ tarnowskim;
co ZMS praktycznie robi,
sów przy jednym glosie przeciw
- posła Bolesława Koquta cło m1
jak d;;iala, jakie podejmuje
l1'I
i 3 w11trzymttjących sii:.
ulstra kullnrv i ulukt w &\)rawie
inicjatywy, jakie problemy
Na temat wniosku po.s. Szcze.. i:wrotu Wlelkopolsce zbiorów golu·
rotwiąmje. Krótko mówiąc,
pańskiego w sprawie powołania chowskich;
k
podkomisji wypowiada się ooo.
- posla Wlncenleqo Karuqi do
ja ie są wyniki jego pracy
•
Bronisław Ostapczuk (PZPR). 1>rezesa Rady Ministrów w ~prawie
z punktu widzenia in tereJe.~t <l'1l przooiwny powolywaniu niezaliczania
przez Ministerstwo
sów kraju, życia i rozwo3'u
Przemysłu Materiillów Budowlanych
podkomisji. Uza.sadnia to tyin, okresu sluthy wo!s.k~el z pobo·
m!od.z ie.tv•
0 SZ 0 O W
że podkomisja mtl&iaJa by zamae- ru na poczet cląqloścl pracy }U·
Co ZMS Jako organizacja
nić islę w sąd rozstrzygający w dności rod>l1net Ziem Zachodnich.
siµrawie mnóstwa pret·.erusjl
Następnie po odczytaniu komnni•
m „n do powi·ed,.,•eni'a, ni·e W
".I
u.zasadnlonych i llllie uza1SacLnlo· katuw o termlnach posiedzeń ko·
o. góln11ch haszach,, bo hcuel
WARSZAWA. (PAP). _ W tych nych,
mi·sji, wict.narszałek Jodlowsk.i zam
·
ń
PO,iNlzenie Sejmu.
Jest U naa Il ez Hk U, a l e Widniach powróciła do kril)u del~aPo wymiame zda mi ędzy µo- knał
o tenninie następnego posieqzesposób konkretny, w for- cja Związku BoJownlków o Wol- słami, którzy zabierali glo.s
w nia nasl<1pi oddzidne :z.awiadomie·
mie rzecZOW'IJCh propozycji ność I Demokrację, która prowadzi- lewe.stil formalne-j, wicemarsza- nie.
.
·
d .
.
d la we Fronklurcle n. Menem roz- lek Sejmu zarządza głooowanie
i planów
zialania, na po - mowv z przedstawlcielamt koncer- nad wni001kti.em pos. S2lC:repaństawie a.natic:y sytuacji
w nu I. G. Farbeninduslrie. Deley~. skiego. za wnio.skiem padlo
spratvie rad robotnic;;ych, cja w •kładzi~: dr Adam Zachar~kl, głosów, W!łlrzymalo się od glozwlan:c-a w sprawie udda- doc. ~r Jan Selm, mqr Witold Sle- ~owatt"" 15 po.•low, wobec czego
•
"' . .
,
• niecki I Francl~zek Peterslle zloty- ~
'""'
'
lu młodi.1ezy W d<.talalnos- ta do kasv likwidacyjne! I. G. Far- \\111-0'.Wk upadł.
ml~
el rad,
jak!
będzie
U· benin<lustrl• 2.321 wniosków I olrzy
W kolejnym punkcie porzą'.lku
diiai ZMS w
dz!alalnoś- mała oqulne potwle1'dienie Ich zglo- d7.ienneąo po,. Piotr Pawlina (ZSI.)
Akademią
szenia.
skła<l11 sprawO"ldanie sejmowej le.od zwiazków
zawodowych,
Skladaląc wnioski, deleqac!a wy-, mi~ji spraw wewn~tnnych o proWARSZAWA
- 22 bm. w
w
rozwiqzywaniu proble- siąpił.i z tądatUem przyznania od- jekcle 'Ustawy o WJlanie ustawy o Pałacu Kullury ti(PAP).
Nauki w Warsza.
mów socjalnych i
byto- szkodowań tym obywatelom poi· reformie podziału admlnistracy!ne- Wie f0•7JPOczęly .się O'OZIDOWV mię·
,·
b t ·
· ~kim, którry lftko wlęłnlowle oho- qo wsi i powołaniu ąromadbklch
wych młodzieży ro 0 nicze1, zu kom:entrncvlneqo w Ołwl4ci- rad narodowych. Wnonąc o uchwa dzv dełeqacjaml Prpzydium PAN i
Akademii Nauk ZSRR,
to rozwoju pracy kultural- mlu prac<>wall przymu&0wo dla I. lenif' tej u~tarwy llJO~el·spra•wotda,.,. Prezydium
ma.jace na celu o,pracowanie porozu
no-oświatowej, wczasów, tu- G. Farbenlnduslrle w iel przedslę- ca podk.rPóla, że JH0<ponowaue zm•a mienia w sprawie form I zakre~u
rystyki, sportu?
_
\Jlorslwacb: Buna tv, lI•Vdebreck, ny pozwolą na zwiekszenie samo- współpracy na·ukowej obu tyi:h
Fllr~tenqrube 1 Janlnaąntbe.
dzi~lnoścl wojPwudtkich Tad naro- akademh, PorozumieJl le to ma być.
Jak clalece ZMS posunql W toku prowadzonych rozmów dGwych. Pm~kozonie dm 11praw- zawarte
w ramach realii:acj( umosię w pracy nad tym
aby ustalo .;,p m. Jn., że wnioski obywa· 1 nie11
w 1-akresie
dokonywania wy kulluralnej polsko-rad:deckiej
'
. leli µol'!!klch będą opracowywane zmi·an w qranlcach gromad oraz 11- n' rok 1957.
zana~iwwać sytuuc/ę pos„- przez Hkwldatorów 1 te zalntere,o· j sla·lania sit'<izih qrom dzkich rad Obradom .przewodn1czą na prze.
C:egoln11cli środowisk mlo- wani będa otrzymywać sukcesyw. narodowych odciąży Radę Minikirrownicy oirn deleq il dzieiy i wychodzi{: % pro- nie indywidualne .potwierdzenia 1qlo strów od spraw mających wyb ii- m!an
prnes PAN prof. Tadeusz K"t~r·
jcktamj
konkretnych roz- szenia, Rozmowy nil temat 1111'>- ~n IP lo1c11l ny ch~rakler.
hińskl <>raz wic-e;preze, Ak1d•mli
. ń ," h
szonych roszczeń bodt kontynuo.
W qlosowanm Se-1rn jednOilllyśl· Nauk ZSRR prof. Konuanti.n Ostro·
WHFa
ro-.n11c , tz•t
M· wane.

•
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Festiwal coraz bliżej

O ·tódzkiej komunikacji

o

czyli nauka zamiast znachorstwa

Co przygotowu.ie Moskwa?
O Co przygotowu.ie Warszawa?

Ostatnio bawila w Moskwie
delegacja polskiego Komitetu
Festiwalowego w celu zapo.inania się z warunkami, jakie gospodarze proponują na
a.iej delegacji (chodzi przede
wszystkim o miejsca wystę
pów artystycznych itp),
Program Festiwalu nie jest
jeszcze ostatecznie opracowa
n11, aczkolwiek prace przygotowawcze gospodarzy tegorocznego Festiwalu. zaawansowane aą w poważnym stop1'iu.. Glówna trudność polega n.a tym, że nie wiadomo
jest jeszcze, z jakim programem wlasnym przyjadą poazczególne delegacje.

przede wszystkim
boje o miejsca w
1.200-osobowej
delegacji
Montaż
delegacji artystycz·
nej rozpoczyna się dopiero te
raz po zapoznaniu się z
warunkami występów. Wiel·
kość jej nie jest jeszcze osta
tecznie ustalona, waha się od
300 do 400 osób.

Niedawne expose premiera Cyrankiewicza, a raczej
pewna jego część, wywołała
na ostaitniej sesj'i Rady Narodowej m. Łodzi rozgoryczeniie. Radni mieli premierowi za złe, że 111ie docenia
ka.tastrofaJnego S'ta!llu komun.ikacjtj w Łodez..i i ziapowi.ada daJszą jej poprawę.„
w Wars:l'lawie i na Sląsku.

Brany jest pod uwagę :respól „Sląsk", teatr studencki
„Bim-Bom"; teatr lalki „Coto", zespól cyrkowy i zespól
gimnastyki artystycznej.
Przeciwnicy „Sląska" chcą
wyslać
więcej,
ale mniejszych zespołów. Która koncepcja zwycięży, okażą najbliższe dni. W każdym razie
„Sląsk" ma poważne szanse
(wlasna orkiestra).
Koncert galowy damy pra
wdopodobnie w sali koncertowej im. Czajkowskiego. W
sumie będzie okola 40 występów. Weźmiemy udział w
11 na 17 konkurencji konkur
sów artystycznych. Plakaty t
zaproszenia prawdopodobnie
wykonamy sami - i tym
przecież możemy się pochwa

Postanowiono więc wysłać
specjalną
delegJację,
która
ma wailczyć o powięks.ze.nrie
łódzkiego ta.boru. Z pewnością potrzeba LodZJi nowych

U nas

toczą

Jesteśmy

trzecim krajem.
którego przedstawiciele powiedzieli gospodarzom coś
nieco§ o programie artystyc.inym swej delegacji. Jak
na razie utrzymujemy się
więc w czołówce obt1 to
byl dobry omen dla nasz11ch
a.rtystów i sportowców.
Wszyscy delegaci festiwalowi zamieszkają na terenach
Wystawy Rolniczej. Każda
delegacja będzie miala do dy
spozycji odpowiednią ilość
autobusów, a nawet samochodów ' osobowych. Na występy artystyczne przeznacza
nych jest wiele teatrów t 120
estrad. Uroczystości, zabawy
festiwalowe nie będq zgrupowane w jakimś jednym
punkcie, ale rozrzucone po ca
lym mieście.

się

lić.

Toczą się pertraktacje, by
delegacja sportowa na Mię·
dzynarodowe Igrzyska Sportowe Mlodzieży, mieścila się
poza limitem 1.200 osób. Oti
sadzamy 23 dyscypliny spo1'·
towe. Sklad ilościowy również nie jest jeszcze ustalony.
AGES

Festiwalowa szata Moskwy,
wszystkie
dekoracje
będq
dzielem studentów moskiewskiej Akademii Sztuk Pięk
nych. Nasi delegaci widzieli
wiele szkiców i projektów i
atwierdzili, że są bardzo ciekawe. Na opinię speca tej
miary, co Lech Zahorski, mo
żemy się zdać w zupełności.„
Najatrakcyjniejsze imprezy: oczywiście karnawat z lampionami, ogniami sztucz
nymi. i wszystkimi rekwizytami karnawalowymi - w
kiiku punktach miasta; dożvnki znakomita okaz)a
do przeglądu zwyczajów świę
ta plonów wielu krajów; prze
jażdżk.G po rzece Moskwie
200 fantastycznie udekorowa
nymi barkami, w blasku. ogni sztuc.rnych. Nie obejdzie
się bez kawalkady cyrkowej
i - wielkiego balu pożegnaL
nego na Kremlu.

Wietnam

wago.nów
tramwajowych,
autobusów i te muszą się dla
niej znaleźć.

1

Czy jednakże po uzyskaniu kill.kunastu lub więcej
Vv"Ozów można będ2'Jie uważać problem m :roowiąza.ny?
Z pewnością l'llile, bowiem
nie tyliko w ta1borze tramwajowym tkwi źródło dia.
Szukać
go trreba także w
innych sferacll, dotąd skrzęt
nie omilja111yoh bądź Pt"Z'ell
niieświ.adomość,
bądź przez
wygodnictwo. Tkwi on mianowicie - i to trzeba robie
wreszcie uprzytomnić - rów
nież w odpowiedzi na pytanie:

GDZIE
LUDZIE MIESZKAJĄ,
A GDZIE PRACUJĄ?
Nie wiiem, j.alk.i jest w tym
sens, aby np. tkacz mies.2lkiający
w Rudzie musiiał doje2dżać do Zakładów Marchlewskiego, a robotnik z Juli3Jllowa - gdzieś n.a kreńce
Chojen. Albo: dlaczego pew-

(Artykuł

dyskusyjny)

neJ absolwentce polonistyki
UL, ITilieSZJkającej przy uL
Narutowicz.a, natk:.a•zano doje2dżać na god:ri!!llę polskiego
do szkoły na Małych Górk.ach, hen, u Józefowem?
Te właśnie sprawy - odleg~ości
międtzy
miejscem
2'JamieszkainLa e. pracy, wy·
noszące nieraz
średnicę całej Łodzi stanowią. o problemie komunik.aoji miejskiej.

to

ni~łychande
~e wszystkim
z.e względu na
że ood:2'lien
nie dZJiesiątki tY'sięcy ludZJi.
marnują po kilka drogocen·

Sprawy

bolesne.

to,

nych godl2'ltn, któTe ziamiaist
na dojarz.dy - mogliby spożytkować
na wychowanó.e
dziooi, kino, książkę czy chooiiaciby sen. Każe Im suę prze
żywiać kOSZirullr tramwaiJowego tłoku.
SKĄD SIĘ TO
WSZYSTKO BIERZE?

diziićl

Geneza jest zrómioowiana.
Przed wojną pracowało w
Łod:z.i około 120 -130.000 ludzi, a zaitem około 15 proc.
ludności. Bezrobocie zmuszało do przyjmowainiia
pracy,
gdi;~e to tylko było możliwe.
Kwestia odllegllOOoi. nie grała roli. Ci lud2lie, przyzwycmjeni a nawet pr.zywiązani
do zaikładu, wraoali do niego po woj.nie.
To jedna strona :ziagadnienia. Druga - to liczba obecnie z.atrudntlonycll. Przecież
w mioeście, pod względem
ilości mieSZJkańców, nie wńe
le rÓŻlll•iącym się od pl"7J0dwojennego,
pracuje
d2liś
330.000 ltud'ri: i jeśl.1 odległo>ść od miejtSOa zamieszkani.a do mi.ejroa pl'acy zwięk
sza się u nich - :rosną tym
samym trudności komunikacyjne MPK.
Trzecia wr-e.szoie - równie
waina - to ł>rak lll:kjiaitywy
ze strony władz miejskich,
by istotiniie pr2iec.iwdmLałać,
zairadiilić złu.
Brak dążenia
do pormani.a nagiej priawdy
i apojll'zenila jiej prosto w o-

czy.
PQII'lllewaŻ ta ostatni1a spra
morże zadecydować o oałośoi :zia1gadnienLa, zatjmijmy
się bliżej
posibaiwionym za-

wia

Festiwalowy Dzień Dziewcząt będzie okazją nie tylko
do przyjmowania kwiatów,
prezentowaniG strojów ludowych i przeglądu najnowszej
mody, ale - drżyjcie, dziewczęta - wykazania zdolności
kulinarnych.
Przyrządzenie
najbardziej typowej potrawy
narodowej
zapoznan<e
tych, którym będzie ona sma
kowala, ze sposobem jej przy
rządzania i calą recepturą to zadanie dziewcząt - oczywiście dla jednych latwe, dla
innvch bardzo trudne.

wtedy 182 miln paisarżerów.
Z roku na rok rosŁa ilość
wagonów, ale t"Ze<:rz jiaisna rosły też pt"ZeWQzy.
I doszło
do tego, że z 477 wagonów
(średnio) korzystało w r. 1955
diziennie już 365 mln pasaże
rów I
Skoro więc powiększanie
ta.boru nie przynosiło rezultaitów, skoro z drugiej strony produ:kicja. wa.gonów jest
ograniczona (staJl, stal!) ozy nie nale2ało s2lUlk:ać także ~nny<:h możliwości napra
wienia sytuacji? Nikt je~ak
nawet nie
próbował
ich
dojść. I nie próbuje
dałej.
A tymcusem problem komun ikacjJ w LodlZli nadal nie
wykarz:uje naijlffilll.iejiszych nawe.t tend·encjti do poprawy.
Przeciwnie, pogarsza się z
dtnia na d:z.ień. Codziennie w
naprawie znajduje się około
20 proc. tia100ru triamvviajowego! A 1udZJie m\JtSIZą jeź

rzutem.
Oto w roku 1946 na uJ.:ioacli Łodzi Jmraawało dziennie średlllio 396 WQ!ZÓW tramwajowych. Przewoziły one

OTÓŻ

CZY

TO:

MUSZĄ?

proc. 7.laltTu<llilionych. To jm
jesit 33.000 osób i 66.000 pneJazdów d'Ziennie mniej. A
sens społe=y tego pociągnię
c ia w postaci kilku god1Jin
zyskanych dzienn ie dla siebie pl"Zez te osoby?
Zres2'Jtą,

sie rrwż.n•a

po pewnym czaz tymi osobami

przeprowadzić
badania
sprerwdmjące,
zapytać, ery
nie lepiej im się żyje. A oto
pri;ecież w socj.a.1ill.mie m. in.

chodzi, by luda:ie byli zadowolen..i.

BADANIA,
BADANIA, BADANIA..
To jest z.altem jeden z kierunków dzi.a:łlania, Oozywist.a
- długofiatlowego i poprzedzonego wnilklhvymi bada"'
niami, które dałyby obriar.ll
rzeczywńistości.
Przy MKPQ
powołano

niedaWl!lO

Radę

Naukowo
Ekonomkzną.
Ona chyba pCJl\vinna się tymi badan i.ami za,jąć , opracować sposób i.eh przeprowadzenl:a.
i sformułowan.iem
końcowych wniosków pomóc
władzom
m iejskim w pra„
wi dłowym rozwi ą2Janiu palą-•

- na pewno talk, bo cego problemu komunikacji.
ni!kt o tym wcrora'i nie po- A o pot.I'zebie nowego tabo„
myś1ał.
Bo <:rwo „wcZ01"8.j" ru oczywiście nie wolno za•
nosilbo i tę oecih ę, że z.na - pominać.
ohol"Stwo
górowało
nad
SERGIUSZ KŁACZKOW
naiuiką. A do tych zagadlilień
musi się wreszcie wziąć ktoś - - - - - - - - - - - - kompetentny, w.ząć powiarżnie i rozwiązywać je w spow Łodzi
sób na'Ulkowy.
Dzlś

Plastyka

Cóż np. stoi na pr7.ie'S7Jkodz:e temu, by pracownik
MHD - Odzież mógł ~rze
da'Wl<łć w sklepie tego same-

Wystawa malarstwa
Zygmunta Zagańczyka

łódzki
artysta malar.z Zygmunt
go przedsiębioristwa, poło Zagańczyk obchodzi obecnie 60-le'I·
innym jednak w pobliiti.u je- nlil rocznicę swoich urodzin, a 20·
go miej•soa :ziamiesz.kia!llLa? letnią pracy twórczef.
W związku z tym rorganlzowanil
Co przeSl2lkai<Wa, by prządka zo!lała
w Ośrodku Propagandy
l'U!b tkaCl'Jk.a, nie izmieniiaóąc Sztuki (Park Slenk!ewtcra) wystaant branży ani uposażen ia, wa lego prac. Obejmuje ona 115
praeniosł.a się
do mtkładów obrazów, pochodzacych z ró1nych
okresów jego twórczości.
w swej dzielnicy?
Wy,tawa otwarta będzie dziś, w
Nie wsz.ędzie - a przede sobotę, o godz. 18. Czynna jest
cod:r;iennle od godziny IO do 13
wszystk.im n:e od rezu i nie iona
od 15 do 18, prócz poniedział
dri:iś da się to prz~rowa ków. W niedziele od godz, 10
da:ić, to ja5Ile.
Są przeoieci do 18.
A.
specjaJ.hśoi., niezbę<llilJ. dila zakł:adu,
są ludzie ogromruie
do mieitSoa. pracy przywią.zar
ni. Ale podstawowia masa
prarującyClh? Kobiety pt"rede Or
OWS 8
wszy.stk:m, dila któryoo doCzubi~sklego
ba ci.ągle ma zia mało godz;in? Czy :im taka zmiiana · Dziś, w sob<>tę, o godz. t4, w lon;e urmszłiatb
d b ?
J kal u Klubu Międzynarodowej Pra.„,, . Y .na o :re.
sy i Książki na I piętrze {Piotr! młózmy, ze tych
kowska 86) otwarta z01;tanie wyni~ udia~oby się w pt"Zyis.rlo- stawa artvd~cznych prac:
Marli
ŚCll, w pierws.z:ym etiaipie, do- Borz~kowsk1e1 !«?brazvl oraz Wio.
konać w stosunku do 10 dzinuena Czubmsk.iego (rzeźb~

Wystawa prac
8 za k kl J
I

pr.z;esu-,

_________________________________________, ___________________________________
Na

zdfęciu:

w Hanoi -

fragment

występu zespołów dziecięcych,

Ponlżef zamieszczamy specjalną
korespondencje z Burmy w związku z Pobytem w tym kraju poi·
sklej dele!lacfi rządowej.

Fot. -

CAP

jutra, rozwó.f przyjaźni między wszystkimi narodami. Mówi on także o
pragnieniu dalszego zacieśnienia przyj azneJ· wspo·1 pracy o b 11 kra jów we
wszystkich dziedzina.eh.
W kilka minut później jedziemy ulicami MandalaJ. Serdecznymi okl:iska•
mi i kwiatami wltaJ11, delegację tysl11,·
ce mieszkańców tego duzego miasta,
w którym obok Burmańczyków żyją
liczni Chińczycy, Hindusi, Malajowie,
Khmerzy I przedstawiciele Innych na·
rodów. Widać różnice w odcieniu skóry, w rysach twa.r~y, w strojach. Ró:tne są także napisy na sklepach. W
pewnym
momencie
przejeżiłtamy
przez
chińską dzielnicę
handlową

1

Król Mlndon był przedostatnim wład
wolnej Burmy; jego syn, król Thibaw po zaciętych walkach z brytyjk"
s im I ko l on f za t aram.• zmus:tJony był w
wyniku trzeciej wojny anglel.~ko-bu.rmańskiej w roku 1885
zło:iyć
broń.
Został
on wywieziony z Mandalaj I
zmarł na obczyźnie. Miast-0 zbudow11ne przez wielkiego Mindona. przecho•
dzilo cię:ikie kolejtt losu w czasie dru·
glej wojny światowej. Zostało ono
znls:rorone w 85 prDC. przez lotnictwo
Japońskie, lecz obecnie jest już w dużym stopniu adbudowane. Przybywajl!i
tu dość licznie turyści, by zwiedzi6
m. In. słynn11, grupę 730 pagód. 729 to
małe świątyńki, z których każda za•
C;\

warowni f starych pałaców. Przenly- ł
wamy obok ruin starego mlasta. Mln- ł
gun, w któi-ym zachowała si" m. in. ,
"
pagoda „Mantara Gyi", w niej
zaś
na•w1'okszy
ś ·e i
kr em Iow·'
...
na
w1
c
e
po
sk'm
c " d
w ·
1„0
1
ton i "maarze - ł 0 zwon.
'1
tró azy on k •
ści
przesz
me w wysa o•
Wycieczkę po rzece uprzyjemnła.jl!i '
odbywają.ce się pod rozgrzanym dachem pokładu występy burmańsklego
zespołu muzyczno - tanecznego. Dwie
tancerki wykonują piękne ludowe
tańce burmańskie. Qrkiestra gra. na. '
dziwnych insfJ"umentach, dziwne nie '
znane nam dotychczas melodie. Premicr Cyrankiewicz serdecznie dzię- 1
kuje zespoławl za występ. Wspólnymi ,
siłami
fotoreporterów,
film~ców, ,
dziennikarzy i wszystkich posiada.czy
aparatów fot-0graficznyrh roblmy mu
zdjęcia w otoczeniu członków zespołu.
Po kilku godzinach przyjemnie spędzonych na statku powraca.my do mia
sta i pożegna.wszy się z gospodarza.ml
odlatujemy z powrotem do Rangunu.
W czasie powrotu mamy ochotę wsh' 1
pić do
historycznego
miasta. Pe•
gu, rucdaleko którego przelatujemy.
Wiemy bawiem, że wśród licznych zabytków w pobliżu tego miasta wa.lduje się jedyny w swoim rodzaju po- ,
sąg leżącego i medytującego Buddy,
Ma on 60 metrów długości i około 14 '
metrów wysokości. Zbudowany został 1
w IX wieku naszej ery, lecz w następnych wiekach calkowicie za.poro- '
ni.a.ny. Porosła na. nim bujna dżungla,
która skryła go na długi okres. Doplero pod koniec ubiegłego wieku ro- •
botnicy budujący tory kolejowe odko- 1
pali przypadkowo posąg, który został
następnie odreslau.rowany.
Pe;ru warte jest zwiedzenia, ale nlestety krótka wizyta w Burmie zbliża .
się już do końca. Jutro rano delega-11
cja nasza odlatuje do drugiego z kolei kraju Azji, objętego programem
tej długiej podróży - do Kambodży.

rzcl-0t z Rangunu do Mandalaj
trwa dwie godzin". Lccilny nisko
•
nad ziemią, która tu w Burmie
jest bogata i urodzajna, dostarcza corocznie kilka milionów ton ry:iu na
potrzeby wewnętrzne i na eksport, w
tym również do Połsk.l. Pod nami na
przemian mozaika maleńkich pól ryżowych, zielone masywy dzungli, w
Organizatorzy
Festiwatu
której ścieżki trzeba nożem torować
bardzo dużą wagę przywią
I gdzie dotychczas odbywają się polozują do spotkań studenckich.
wania na słonie i tygrysy, wstęgi I
wstążeczki rzek o.·az porośnięte lasaPowstanie specjalny klub stu
mi
pasma. wzgórz. Krajobraz całkowide'ltcki. Zorganizowany zocie odmienny niż w naszym kraju,
stanie też studencki bal na
inaczej wyglądające miasta i wioski.
Uniwersytecie im. Łomono
O god7.inie 9.40 lądujemy w Manelasowa. Delegaci będq mieli ołaj,
Na lotnisku oczekuje premiera I
kazję obejrzenia wielu wyczłonków delegacji mer miasta. wraz z
staw - artystycznych, filalicznymi przedstawicielami 1udnośc1,
własna
dowódca. wojskowego okręgu północµ
telistycznych i fotografii arty
nego, kompania honorowa oraz dziewstycznej. Tyle o Moskwie.
częf.a. w barwnych narodowych sfJ"ojach z wiązankami kwiatów. Polski Mandalaj. Chińskie dziewczęta podwiera. Jedn11, płytę ka.m.ienn11, z wyry·
hymn państwow .1 , raport dowódcy biegają do samochodów z kwiatami,
tymi na. niej fragmentami pism Budkompanii honorowej, przegląd kom- powazm kupcy uśmiecbaj11, się serdy. Wszystkie płyty razem tworzą
panii, burmański hymn i p1-zechodzi- dccznie I klaszcz11,. Powitanie w całym
skorygowany przez wybitnych mnlmy do prowiwrycznej bali, gdzie od- mieście jest bardzo serdeczne, lecz tu
chów buddyjskich na polecenie króla
bywa. się krótkie spotkanie naszej de- nasz premier I d ;legacja przyjmowaMindona wybór n.a,iważnlejszych dzieł
U adzą się
legacji z przedstawicielami mieszkań- ni SI\ tak ciepło jak starzy przyjacleBuddy. Jedna świątynia jest znacznie
ców miast.a. w ich imieniu mer od- le i znajomi. Są to naprawdę wzruwiększa od innych i stoi w ich otoczeczytuje adres powitalny oraz wręcza szające chwile. Widzimy, że gorąc~'niu.
0
g"
U
jego tekst w srebrnej oprawie premie- mi przyjaciółmi nasllego n.arodu są nie
Płyniemy po rzece, mijamy liczne
WARSZAWA (PAP). _ Na -za·
rowi Cyrankiewiczowi. Delegacja o- tylko Chińczycy, którzy mieszkają w
wielkie tratwy z drzewa teakowego,
'Proszenie plastyków egipskich
trzymuje także cenne podarki, wśród swej ojczyźnie.
które Jeszcze w ubiegłym wieku było
Mm1~terstwa Q§wiaty Egiptu,
w ~ których znajduje się pięknie rzeźbioNa przystani na.d wielką, dwukrotnajlepszym materia.Iem do budowy
Pierwszych dniach kwietnia ma wy
na srebrna waza. oraz rzeźba z drze- nie szerszą od Wisły rzeką Irrawiuldy
statków, a do dziś jest ba.rdzo posz11le<:hać do K<tiru grupa polskich ar ~ wa hebanowego.
wsiadamy na oczekujący Juz parowiec
kiwanym surowcem. Tratwy spływają
vs tów~plastyków.
Premier
serdecznie
dziękuje
7..a przy „Mlndon", który wzi11,ł swą nazwę od
do
portu ranguńskiego. Mijamy barki
5
ę?z1e to
wyjazd na latem
zasardz.1
· Ie powitanie
·
· zgo t owa- Imienia wielkiego króla. Burmy, b u'Wymiany
bezdewizowei.
go·e
jacielsk'1c, „ ciep
o dziwnych, odmiennych nl:i n.a. naicić będziemy w Polsce wyciec2lkę , ne del~g~Jt. w Mandalaj. W krótkim
dawnlezego Mandalaj wraz I jego
szych rzekach ksztaltach. TransportuPl astvków z Egiptu
przemow1emu wspomina o wspólnych licznymi zabytkami architektury, nieją one ciężkie worki z ryżem. Nad
Polscv plastycy ~biorą ze sobą
celach, jakie przyświecają narodom zliczonymi pagodami I urządzeniami
brzegiem rzeki przytuliły się male
irwe nrace
zaJcresu malarstwa
obu krajów - utrzymanie i umocnie- iryga,cyjnymł użyźnia.ją.cym! okallcz:ne
wioski. Co pewien czas spostrzega.my
l'hżby, !lrafik11 i tkactwa artystyc~
nic pokoju, zbudowanie szczęśliwego pola.
wśród zieleni kopuły świątyń, ruiny
nego, które eksponowane będą :na
lfecJalnej wvstaw:ie w Kaiin.e.
~.._ ____ " ·" - - - - - - -.... ---~~~--~..,,•~-~~~~~-..~----'--' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

P

I

Na u11ca
• ch Ma nda Ia1•
(Koresnondenci·a

z Burmy)

Pl asłycy Polscy
d
d E ipI

„

i

!

-

VZIENNIK ŁÓDZKI nr 70 (321._

f

.f. •

J.i k •• e Domek za 55 tys. złotych e W

J.i

trzy clni stan surowy

.-z91aszajcie swe

udziały

„K:o~t~łacił, :~~ : . :!.~ „Prz Siań" rozpOCZJDa prac
0

ma
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Ot np. Spółdzielnia Budowlec wpłacić jednorazowo
zwraca się za naszym pośre
wla.no-Mie.szkaniowa „Przydnictwem do swych czlon- w momencie ro'Zpoczęcia pro
w Rudzie Pabianic·
stań"
ków o deklarowanie ewentu
dukcji.
Dnia 12 marca br. powrakiej rozpoczęła już swą pra
Deklarao.ie te winny być
alnie posiadanych materiacając do domu wsiadłem do
cę. Dzięki staraniom komiroboczogodzin zgłaszane do końca oież:ice
ilości
łów,
tramwaju n.a ul. Naru,towitetu organiwcyjnego tejże
przy wykonywaniu prefabry
miesiąca, pod adresem
go
cza. Gdy tramwaj dojechał
Prezydium RN
spóldzielni
katów, bąflź też poclanie
Łódź 12 ul. Przystań 19.
do następnego przystankum. Łodzi wyraziło zgodę na
(Kr.).
kwoty jaka, może udzialokonduiktorka wczęła biletoprzydzielenie pod budowę
·wać, podchodząc od i;asaże
terenu w -0k0Iicy
domków
M.v, mies21kańcy <lQmu przy
ra do pasażera. Zapłaciłem
łódzkich
dzielnicy Rogi, Parku 1 Maul. Bojowników Getta Wa•r za bilet i usiadłem.
ja i przy ul. Popioty.
sza wskiego 24 żykmy w cią
również plac
Okzymano
głym strachu, bo dom, w l>;:tó
W pewnym momencie usły
przy ul. Odrzat'lskiej, gdzie
rym mieszkamy w każdej
szalem bardzo donośny głos
produkcję
się
rOZipooznie
konduktorki „kto nie płacił chwili grO"Li zawaleniem. Do
prefabrykatów. Trzeba boma przyjść do mnie". Obej- tyczy to w szczególności
Ten film produkcji francupastor, zabobon ksztaltuje !y
wiem \\"iedzieć, że domki jeszczytu budynku, którego
rzałem się machinalnie i zosko-szwedzkiej (reż. Michel
cie Ludzi. Zabobon wypędzii
(dwuizbowe),
dnorodzinne
została
temu
lat
kilika
część
na
konduktorkę
baczyłem
Andre) poprzedzila duża reze wsi starą kobiet~ i jej wnuk!tóre będą budowane werozebrana.
mie}scu przeznaczonym dla
klama dotyczqca zarówno sa
sną produkcję materiałów.„
czkę, pozostawiajqc je po.za
dług projektu inż. Witolda Ma
konduktora, w pozycji v.rpół
W swoim czasie chcleliśmv ramej treści i koncepcji, jak i
jawicza być mają prawie w ca
nawiasem życia. Wieś osądzi
tować nasz dom I zwracaliśmv się
siedzącej wpół leżącej z wy
łości wykonane z żużlobeto
odtwórczyni tytulowej roli, je la jP. czarownicami, skazała
wszędzie. I do Prezydium R.artv
ciągniętymi oogami.
Narodowe! m, Łodzi, I do DR'I,
nu. Wyeliminuje się do mi- dnej z najpopularniejszych je na samotne, dzikie życie,
i do kwaterunku. Początk-0wo
nimum materiały deficyt oaktorek europejskich, Mariny pozba.wila wreszcie nawet ta
Tymczasem zauważyłem, DRN łódź·StaromieJska twierdzi·
we jakimi są cegła, drzewo.
Vlady, którą my oglądaliśmy
kiego życia mlodą „czarow:l',e znajdująca się obok mnie ła, źe domu nte warto 1ui reperodachówka. Dzięki temu koszt
tylko w „Przed potopem".
nicę", za to, że ta ośmieli/a
starsza kobieta siedząc ty- wać, bo będzie rozebranv. Po PP·
zda
kałkulo:
się
zmt~nlła
będzie
czasie
lednak
budowy
wnym
do wejścia nie mogła
łem
Gl6wnym bohaterem filmu się pokochać normainego czlo
nie I powladomlla na~. że remont
wał w granicach od 50 do
że konduktorka
zauważyć,
jest chyba jednak nie tytulo- wieka i zdobyć jego milość.
ro7pocznle się w I kwartale 1956
55 tysięcy złotych. Godny
usiadła i trzymała swój bilet
roku. W II kwartale przvslano
wa „czarownica", a zabobon.
Marina Vlady doskonale
Liczne skargi i narzekania
podkreślenia jest także fakt.
nam pismo mÓWiiłCe, te remont
(10 przejazdowy abonament)
Zabobon ws:echwladnie pa- zniosla rolę i trudy s:::wed::niewłaściwe
na
będ1ie właśnie w lym kwartale, studentów
elementów
gotowych
z
że
Po
gotowy do biletowania.
nuje w małej, szwedzkiej kiej czarownicy - pierwotw III, że teraz. Podobnie hyło w
żużlo
r,refabrykowanych chv.·i!i konduktorka zerwała IV kwartale. Obecnie równiei; o- zaopatrzenie stołówek akadewiosce, przed zabobonem T?ie nej, dzikiej, a jednoc:efoie
zwopowodem
były
mickich
okre
w
będzie
można
betonu
się z siedzenia pę<lem r~od
pl,mo mówiące. ie
trzymaliśmv
rzadko ustępuje i miejscowy
pelnej uroku i prostoty. Dosie trzech dni zmontować w
remont rozpocznie sli, w I kwar- łania wczorajszej narady w
b:egła do owej starszej niefuż nie wie Lódzkim Zarządzie Handlu,
wiadrom
mv
ale
tale.
.
bry jest również jej partMr
stanie suro\\'Ym domek.
wiasty, chwyciła abonament rzymy.
W tej chwili jednak naJMaurice Ronet w roli symNa naradzie tej przedstawii z baedzo złymi błyskami w
ważniejszym problemem nopatyc:rnego inżyniera francu
A sprawa wymaga szyb- ciele Akademi'i Medyczmej i
oczac'h zaczęła swoim dziurwozorganizawanej spółdziel
skiego, zakochanego - a:: P'>
kiej interwencji, gdyż w mie Rady Okręgowej ZSP porukaczem wycinać przejazd~'·
ni jest roiipoczęcie produkcji
oltarz - w mlodej czarowSiedziałem. obok i zacząłem
szka.niu ob. Barana i Maro- szyli przede wszystkim spraprefabrykatów na placu przy
nicy. W fHmie oglądamy róliczyć: 50 gr. zloty, złoty pięć
ska zarwały się sufity. Bel- wę tych studentów, którzy
Il DZIER CIĄGNIENIA
ul. Odrzańskiej. Przywieziodwa pięćdziesiąt,
wnież wdzięczną Nicole Cour
dziesiąt,
ki są ta1k powyginane, że po jedzą wyłącznie w stołówkach.
30.000 zł nr 37015
no już tu ponad 100 ton żw!
trzy, trzy pięćdziesiąt, cztespojrzeniu na nie ogarnia W ciągu cał1"go roku akadece! - gosposię i żonę z dwu
20.000 zł nr 41174
cementu,
ton
10
ponad
ru.
ry, abonament się skot'lczyl.
czlowieka strach. Na zako11- mickiego,
„Tata,
filmu
10.000 zł nr nr 16236 18526 częściowego
zaś
szczególnie
które Komitet Blokowy nr 47251 72935 81879 88039 108641
Pomyślałem sobie w duchu,
czenie chcielibyśmy llladmie ostatnio, daje się odczuć nadmama, gosposia i ja", tym ra
zaofiar.>wał
Rudzie
w
532
że dobrze iż nie ma abonanić, że w listopadzie była u miar mięsa
zem jako rywalkę do serca
5.GOO zl nr nr 130 14566 27882
Uustego, które
na za,ooCV! tik owanie robM.
mentów 100 przeja7.dowych
nas straż pożarna, ~dóra r·od jak: stwierdził na naradzie
inżyniera.
58299 58353
409fi
40715
3<>476
„Przystań"
Spóid7Jietnia
i zaraz tisłyszalem głos koTlstemplowała walące się su61507 64011 73552 74396 75207
dr Lewensztajn, źle wpływa
Wiele pięknych zdjęć z ple
fity.
duktor>ki: „Ma pani 7,a tv, że
92367 94158 119871 121411 133817
na młody, rozwijający sie orwie.<
(autentyczna
2.000 zł nr 11r 13355 18600 2!>829 nerów
pani nie przyszła do mnie".
Zdaniem dr Lew("TJPrzedsta1w'iliśmy Tedakcj1 ganizm.
21301 24735 25384 36707 49026 szwed.zka), wiete dobrych, z
Przvpomnlało ml sli, wówczas
również
należałoby
całą swoją niedolę 1 prosi- sztajna
50832 51877 !52.594 52663 55351 dużym poczuciem humom
które
przyJaclół,
powiedzenie
stołówek
58:l51 65995 732:l3 7:l886 78108 zrobionych scen, dobra gra,
my o interwenc.1ę, bo dłUJicj zmienić recepturę
przez 10 lat przestrzegałem: „Jak
73443 78616 79061 82.'l98 85693 niecodzienna treść, sprau;ia,w takic-h wairunkach żyć nie akademickich, bo dotychczasojedziesz tramwaJem, to nic nie
87993 98.'l42 161580 109373 109934
podobna,
i
jednostronna
.i est
wa
mów I do nlkoqo slę nie odzy.
choć na pewją, że film lll 733 134956 135396
waj", ale zaraz potem puypou1mvzględnia zbyt mało jarzyn,
no nie z tych nieprzemiiajqKomitet D-Omowy,
zł nr nr. 2141 2733 6779
l.000
nlały ml się rótne gorące arty·
jaj, śledzi itp.
kuły w „DzlennLlrn" omawiające
9416 10038 12187 12414 cych i epokowych - jest inooób o tym 7444 9077
Choć niewiele
jak
Brak chudPgo mięsa I wzvwaJące spoleczeóstwo do
14143 Hi018 16992 17708 13073 teres11jqcy i sugestywny.
czynneąo ud1lału w zwalczanll1
oświadczył dyrektor Lódzkich wie, Studio Filmów K'Ulkieliko 208:!6 21413 22Q:l4
22780 22994
Jedno tylko il.ręczy mnie
lld,
on!ynarnoścl
chuliqańslwa,
7,akladów Mięsnych - spowo- wych w Łodzi ipraouje inatlal 23160 2.1.126 2.3630 23746 24708
ciqgle: nie wiem do dziś, c y
Ponlewd zachow.inle sli, lei kou•
2B568
!Ui55<l
26453
26297
25343
filnowe
to
coraz
iprodu,kuje
i
ilo·
dowany jest m. in. małą
duktorkl, bardzo młode! zreslłą.
29375 29941 31-099 31715 32365 realizatorzy filmu - wierz; w
ścią do~taw wołowiny i cielę- my.
wobec tel starsze! niewiasty, lełli
33060 332.19 34559 34793 35123 czarownice, czy też nie. Bo
nie było ordynarne, to w katdym
W dniu 20 bm. pl,aliśmy o nie ciny oraz tworzeniem pewujuż
aą
1
wystly
atelier
Z
3:>147 38989 3958.5 41656 41703 wprawdzie i ustami pastora
razie wysoce nleqrzeczne, a la •P<>tykanym naruszeniu woli koze
związku
w
rezerw
nych
persokierownika
przez
lektywu
nowe fillmy: 42040 4<>718 473.'>1 48020 50367
kończone dwa
tet Jestem lut starszym człowle·
i 'inżyniera potępiają zaboklem, podniosłem się I grzecznie nalnego, ob, Barańskieqo, który zbliżającymi się świętami.
żegta. 51324 52308 53296 53486 53548
„Przygodt1 Sindbada
bony, wprawdzie wydobyJednakże na naradzie przyzajął mieszkanie przyznane Inne.
zwróciłem uwa!fę dosłownie ntó·
rza" w treż)'ISerii E<liwarda 54026 54293 54493 55291 56184 wają z „czarownicy" najbard
mu pracownikowi, będącemu w o
wląc tak: „Mogłaby pani w grze
~
cznel formie załatwić tę sprawę, wiele 11 orszych warunkach loka. rzeczono lepsze niż otychczas Sturlisa z iprojeikltam.i plasty- !\6452 56597 57921 58:)67 5894
dziej ludzkie cechy, ale jedqdvt la pani Jest Jut stara, a pa· Jowych i nie chce qo opuścić, W zaopatrzenie stołówek akade- cznymi Adama Kfili.atn.a oraz 64292 64388 64516 68432 68607 nocześnie umie ona swą wo69381 72160 72167 72706 7:ł793
ni bardzo młoda". - przyporni· notatce tel skrytykowaliśmy też mickich.
nam, że w tramwaju ctąqłe był<> ratlę zakładową I dvrekcfę za to.
Obv nie skończyło się tvlko „o~trożność" według wien<>zia 74864 75181 762.28 76424 76939 la przewracać ludzi na r6wh
·b. t .
Gałozyńskiego (jest to właści 77949 78447
tylko 5 osób. Na Io kondąklorka Jerowanle teqo faktu.
78958 78.<J67 79311
n.ei drodze i konie stawiać
(st)
o ie mcac .
na
powiedziała ml, te to nie moja
wie ekranizaicja wiel\.<JZ.a Gal- 79355 80487 82772 83005 83326
dęba malo tego, umie w
dvani
jednak,
się
okazuje
Jak
sprawa, a Jeśli mam pretensję, rekcla, ani rada 1akladowa nie
1
856,')
8.55:M
851R8
84618
84287
czy11skiego) w a:ealizaocji Jerze
czasie pelni księżyca czytać
to„. tutaj jest mól numer - vo myśllł zachowywać się biernie i
87392
87:l05
86911
86738
86244
go Kotowskiego, z projt'lktami
czym qwaltownle podniosła torbę J>Oczynflv już pewne kroki przl'w falach jeziora swą przy87614 88278 88293 8Sl3na 90971
tak, te mól nos znalazł się we clwko nlezdy~CVl>lfnowanemu pra
plastycznymi Lidii Skarżyń !11724 92672 9.5596 95688 00858 szcość - i to be::blędnie! I
wnętrzu torby, a oczy zobaczyły
cownlkowl. Przede ws1ystklm zo
skiej i Kazimierza Miku1skie- 95936 96065 96268 97285 97970 nie przypisać tego diablu?
całą Jet zawartość.
siat on zawieszony w swoich
go.
98880 !'9640 99665 1{)0703 lr.5764
Okazuje się, że czary '(no::„
rada
następnie
a
czynnościach,
Gdybym byl przypuszetLał zakładowa wystąpiła do władz u
FiLmy wy&1.Jy z atelier, a]e 100(}63 10043' l0952:'i 110303 11-0812 na dawać, albo tak jak to roco to z tego będzie, nigdy przymusowe przekwaterowanie go
nie wiadomo 111-039 111649 112032 116373 116~{1-0
dolkąd poozły bią AngHcy: z dreszczykiem,
bym tego nie zrobił, a było do poprzednieqo mieszkania.
ale i drwiqco - zawsze : nie
Czy ulk<'t,żą się na ekranach? 118405 122133 122374 123076 126228
130123
1~!1330
128921
128411
127831
już za póź.no.
Tak więc anl tupet, ani stano.
dopowiedzeniem, albo też c~i
Również nie wiemy. St.ale po 131669 132513 134106 135905.
wlsko nie uchroni oh. Baralliii<'fl·
Walne zebranie członków Związ·
kiem na wesolo, satyryczni~.
Autor listu t1rzytacza w
go od poniesienia konsekwencji ku Inwalidów Pracv odbędzie się dobno brak na nie cz..a•su w
Reaitzatorzy „C::a.rownic:y''
czyn,
1wól
za
w dniu 24 marca o qodz. 10 w świe seain.sie !ilmow:vm, choć
tym miejscu dalszy rozwój
tllcy Zakładów Przemysłu Bawelnla rzecz dziwna - na dość dlu,gą
zrobiii coś trzeciego, co w re
Ili DZIE:R OIĄGNIENIA
wypadków. Przybycie k,;mneqo Im. Feliksa Dzleriyńsklego w re·klamę tota.liza<tora
zultacie atbo trqci taniości.'1,
sportotrolera, bezowocne wyjaśn;e
łodzi przy ul. Plotrkowsklef 295.
30.000 zł nr 41492
albo każe widzowi wierzyć w
filmonadprogramie
w
wego
nia, legitymowanie itp.. Czy
* • •
25.000 7ł n'l' 77412
czarownice.
telnik kończy swój list:
załatwia sią
ZBoWiD wzywa wym - U1?Be:zio.no C'Zas i miej
Zarząd łódzki
20.000 zł nr nr 20578 76611
(T. WOJ.)
wszystkich czlonlców weteranów soe.
92525
58864
IO.OOO zł m nr
Dlateg 0 starzy przyjaciele
i wlelkopolsklc!t
pow<;tań ślijskich
cały dzień
Wytwórnia pracuje mimo to 10412!) 133320 135948
należących do związku o przybycie
mają rację-już nigdy się nie
5.000 zł nr nr 6897 22316 27136
Od wielu łat ma.m 11rzytępio- w sobotę. 23 bm., na !fodz. 17, r111 nadal. W chwili obecnej ireaJi
odezwę w tramwaju nawet
ny słuch. W roku ubiegłym u- lokalu związku, ul. Piotrkowska zuje się groteskę fantastyczną 33366 34153 38200 57358 76369
gdyby szyby leciały i noże da.lo mi się z Prez. Rady Na.ro- 106 w sprawach orqanlzacyjnych.
117737 133514.
97442
Sherlodka
przygód
według
2.000 zł nr n:r 38!>9 5989 9940
byly w robocie, nigdy nie bę dowej uzyskać apa.rat słuchowy,
* • *
dę (j<Jk zaleca prasa) inter- ale fakt ten nie poprawił bynaj
W zwlą1kn z przeprowadzoną Holm€1Sa Ccnain Doyla, pt. 18457 19852 25327 28.'l34 36174
.Jest to 38679 3!1341 40'774 43130 49835
weniował i P<xnal'(ał pok:rzy mniej rneJo samopoczucia. Apa przea Polski Zwią:tek że11l«rski we· „Sherloclc Holmes".
,.,,-dronemu a J;'l'7..eciwnie, bę rat wymaga bowiem eo parę ty- ryUkaclą stopni żeqlarskich Tury. debi•u t :reż)'ISerSiki Lidii Hor- 52115 62364 67619 74759 76803
godni zmiany batcl"il i aby ją styczny Jacht-Klub PTT-K prosi niokiej, iproje<kty plaistycime 80649 83439 86620 88989 89950
dę przoohodził na dru~ą stro
członków
żeqJarzy
uzyskać bezpla~nie musz«: zwol wszystkich
SOBOTA, 23 l\IARCA
91131 98400 100476 101270 105769
nę ulicy lub uciekał jak naj
PTT-K 1 nlnrzeszonych o zglasz.a- Adama Kj,jja111a.
.
"'d
.
, i
lS.lO Duety na flet i gitarę.
120913 124248 124527 127711
n ic. s ~ z _pracy I o Sto meJ riu~o nie sle w Klubie z dokumentami t.e
„Holmesa" 100463
Po ukońcieniu
dalej.
w
d
.
zapasac się do lekarza, oczek1- glarsklmi w piątki od qodl. 17-19 rozipocznie się ireali1,acja no- 131362 l:J2165 133878.
1.000 zł m: nr 1281 1560 1627 15.30 Dla dZJicc1 - gawę .a " ę
Do MPK oczywiście nie wać klika godzin na przyJede, \v lokalu PTT·K przy ul, Piotrkow·
Kon
16.05
malarZErn".
z
drujemy
554
4229
3984
3887
2384
„Tajemnicze
pt.
fiilmu
wego
9 6339
piszę, !i(dyż d~leki jestem od po otn:ymaniu od JekarU\ s!wier sklej 102a do dnia 26 bm.
8824 9377 9538 cert rouyWkov.7. 16.45 Rcpor*
Będzie to his~.i0ria 6593 7119 7656
*
sygnaly".
tego, aby zażaleniem na pi- dzenia, że rzeczywiście do apa14530 taż. 17.01 (f~) „Magazyti mlo14094
11663
10412
9765
Turystyczny Jacht-Klub PTT-K fanta.s•tyczna o podróży na
ratu potrzebuje nowej baterii,
silkodzić konduktOll"Ce,
śmie
(Ł) Muzyka
ogólne zebranie teglar1y Venus. Reżyseiruje Teresa Ba- 15276 19953 21583 22085 24823 dziieżowy". 17.30
zwołuje
się z tym do DRN :iglosić
rozrywkowa. 17.45 (L) „Dyżur"
6
a poza tvm musiałbym pPW- lam posiać tro<'hę po zlecenie, turystów w dniu 29 bm„ o godz.
32.'l70 33136 _ renn.ntaż Htcracki Wac!awa
25357 26015 275'.J
plastycxne
OIJ)Tacowanie
dzian,
nie kil;kakrotnie tam cho- na które dopiero wyda.dz!\ ba- 18, w lokalu PTT-K przy ul. Piotr·
r"'
33518 35385 37193 37295 38076
38597 39416 40033 4010 7 4 n 53 Bilińskiego. 18.00 (L) Walc Jakowsklel 102a, na które zapraHa Wacława Ko.ndlka..
dzić a ja nie m~m czasu. w terię
nie·K,
PTT
z
żeqtarzv
wszystkich
•
Chcemy og'ladać w kinach 41Hl2 41'500 41784 41866 42553 na Str.nous.•a „Rót,e południa".
końcu zrobiliby ze mnie win
Procedura ta Jl'st tak odstrę- zrzesznnvc!t, kursantów PTT-K I ml·
43649 44784 45000 45699 46046 18.10 (L) 1.ódz:ki dzi<mmk radio
n ego.
(Woj)
rzaja,ca, że najczęściej rezy- !ośników ieqlarstwa. dla ?mówienia filmy h"'llkiełkowe!
46241 46408 46~14 4 78.<JO 50704 wy. 18.35 Muzyka i aktu<ilno.~ci.
gnuję z bezpłatnego przydziału q>raw oqólno-orqanazacyrnvch, go53171 54126 54?.18 545?0 55644 19.-00 „NO\\'<Jści muzyki rozryw•
Piszę 41atego, t.e prasa mote
i kupuję bateTlc: za własne pie- spodarczvch t przynotowan!a do
5600.'i 58231 5flfl83 59736 60570 kowej". 19.30 „Co n()wego za
WJ>łvnać z większym skutkiem na
•
nia,dze. Niestety, nie zawsze lelmch reJsó!" •
61910 62.!f.32 63878 64472 51 704 gran.ką". 19.45 Piosenki w wyk,
odpow!ednlelnv dobór. zwłancza
W łódzkim ZOO przyszły 64909 6742::1 68096 7049 7 70909 kwarrt,2Jtu wokalnego. 20.23 Krokonduktorów w MPK. l przypasz. znajduja, się one w wolne~ ·Prezvdium Dzielnicowe! Radv Na
s~ncdaży. Co jaki~ czas .chcl\ · rodowej Łódź-Sródmieiska zawlada· na świat dwie antylopy „Nil- 71247 71296 7205!) 75 765 76845 ni!ra eporlowa. 20.35 W tytmie
czam, te po kilku latach cląglll- nae
21.00 „Noc na chmu
chca,c muszę wh:c tracić J>Ól mia, te Ili zwvczaina sesja Dzielni· gau" pochodzenia indyjskie- 78654 79483 79484 80095 80352 tanecznym.
rze" _ slu:hoiwi,s.ko. 22.00 Kon110 przypominania w prasie na dnia pracy na. załatwianie biu- cowel Rady Narodowe! odbędzie
Potomstwo przyszło na 80864 81866 82070 82921 83254 cert wieczorny. 2.'3.00 Mu,zyka ta
ten temat, mote się wreszcie coś rokratycznych formalności, któ- się we wtorek, 26 marca, 0 qodz, 14 go.
85545 86539 87506 886fl2 necma. 24 .00 D. c. muzyki ta•
być zredukowane w sali szkoły VII TPD przy ut. świat z matki „Jagi" i ojca 83962
.
91128 92103 9247:{ 92609 9320:5
z.mieni na lepsze. Ja Jestem jut re mogłyby
„Sułtana".
minut. Przeclet oddziały Nowotki 16.
do
94919 95917 96321 96704 96626 nec:z.nei.
zniechęcony, gdyt widzę, ie pra.
Noworodki to para: samiec 97130 97871 99292 9969-! 99741
•
•
•
a.paraly
że
wied'lą,
zdrowia
sa sobie, a tycie sobie I dlatego potrubuja, co jakH czas wymla. Ze wzqlędu na dute ulnlerP.so· i samiczka. w tej chwili przeTELEWIZJA
9!1745 100196 100634 1011.35 101464
Jut w tramwaju wi11cel 1L11 nie ny baterii I powinny wydawać wanie wvstępaml zespołu Hot-Ch1b b
.
. ,
sobota, 23 marca.
W2039 10'l837 102890 103474 104182
pom1~s-:cze.
w
J_eszcze
!waią
ImPrzrdslęb!or,two
Państwowe
uprawdowodu
okazaniu
po
je
odezw11.
Godz. 19.00: 1. Polska KronlJUZ w 19528.5 105521 106916 107341 1082221
nlaja,cego do korzystania z apa- prez Estrade>wych nrqanlzule <I'>· mach zimowych, a
Tylko w ~·rasie nie nale7.y ratu słuchowego i bezpła.tneJldatkow.tvl koncebrt tw dn'ud dzl~leJ · pierwszych dniach kwietnia 112f)C4 1128.1'.l 11::1006 1145Hl 116119 ka Filmowa. 2. Film fabufarnY
.
.
od
'd
116723 H6870 117708 117779 121431 produkcji jarpońskiej pt. „Węszym, . w so o ę. o qo z. 19„,
b
· t
r zicam1 na wy- 122053 122109 122136 123090 126481 drow.ni muz.ycy"
w MDK. Bilety do Dilbfcla w ka· WYJ ą I
się zbytnio dziwić ym "o o pomocy.
Koncerł
0
(S)
biea.
sie MDJC.
(3342 - K. G.)
jętnym" szczególnie Po tym
przed k;arner'"
127332 128844 129025 1330671
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przyjść do

Łódź.

mnie"

Sprawa wymaga
szybkiej
interwencji

O domkach jednorodrz.innyoh ootatnio wiele się pisze, mówi, dy;;.kutuje.„ Nie
brak bowiem w Łodzi zwolenn i'ków tego rodwju budo
wnictwa, jadw że w poważ
nym stopniu r.-rzyczyni się
ono do złagodzeni.a głodu
mieszkaniowego.
rozszukają
Entuzjaści
nych diróg prowadzących do
o
zrealizowania marzenia
swych własnych domkach
jednorodzinnych. Zakładają
spółdzielnie budowlane. Sta
się za pośrednictwem
rają
tych spółdzielni o
zarządu
przydzial kredytów, placów
vod budowę, organizują wła

Na

ekranach

,,CZAROWNICA''

Zmienić recepturę

stołówek

akademickich

Tabela wygranyc~

Kukiełki
chcą wejść

na ekrany

Jeszcze o skandalu

w ZSE

I

Trzeba na to minut,

a

„

Narodziny w ZOO

0

a..

,

Epidemia grypy utrzymuje się

l

Ustąpienia

IJ
o
p

Epidemia grypy utrzymuje
się w punkcie kulminacyjnym.
Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna notuje codziennie przeszło 5 tys. zachorowań.
Lekarze
przychodni obsługują w ambulatoriach i na wizyt::ich domowych przeszło IO tys, osób.

ć

jej lekarze spodziewają się wnajbliższych dniach

fg,/WCi4~
~lODZ

Łódzki Dom Kultury
przyjmuje
zc:iloszenla do zespołu taneczne.10
dla zaawansowanych. VI progra:nie
zajęć przewidziane kroki podstawo
we tańców narodowvch, ludowvch
oraz lańce towarzyskie. Zapisy kiln
dydatów fw wieku od lat 16 do 2.il
przyjmuje dział arlystycznv ŁDI{,
ul. Trau~lta 18, II p., pok. 201,
codziennie oprócz niedziel I łwiąl
w godz. od 12 do 20.

• • •

„Dom Książki" zawiadamia swych
klientów, że po remoncie olwuta
została ponownie Kslę!Jarnla Arty·
styczno-Graflczna przy ul. Plolrkowsklel 149. Kslę!Jarnia test hogato zaopatrzona w albumy, re11r1Jdukcfc,
!Jraflkq,
farby, pędzle
i inne malerlaly oraz narzędLla
malarskie l dekoracyjne,
1

* :{. *

Dnia 26 marca, o godz, 10, w
tón1kim Domu Kullnry, 111. Trau!lUłla 18, pok. 204, mgr Stanisław
Kaszyńtjcl
wvolosi prelekr.lę pt.
„Wsllólczesov teatr zachodnlo-eu-

ropeHki".

Obecność

lr,atraloych

fi

ln~lruktorów

obowiązkowa.

Mimo, że zmobilizowano
do walki z grypą blisko 100
lekarzy ze szpitali, Akajemii Medycznej, wojska l
przemysłu, jest jeszcze pewna liczba osób nie załatwia
nych w
dniu
zgłoszenia.
Przeważnie są to jednak wypadki, gdy wizyty zgłoszono
zbyt późno.
NiezalatwianiE' wszystkich
pacjentów
ambulatoriów
wynika często z tego, że sami lekarze również chorują
na grypę. Stosuje się jednak
zasadę,
że osoby nie załat
wione w jednym dniu przyjmowane są i wizytowane
następnego dnia w pierwszej
kolejności. Ponieważ najgorzej przedstawif1la się sprawa z załatwieniem chorych
w dzielnicy Bałuty, Zarząd
Służby
Zdrowia wzmocnlł
tam obsadę lekarską. Dziś

zaleglości mają być usunięte.

problemem w
żadnej dm::lnicy Lod·~i.
Grypa najbardziej ataku.ie młodzież. Do wczorajszego
dnia zamknięto 18 szkół,
gdzie ab!!encja
przekracza
40 proc.
Jak twierdzą epidemiolodzy
ze Stacji SanitarnoEpidemiologiczne.J, epidemia
grypy po osiągnięciu punktu
kulminacyjnego zacz.nie najprawdopodobniej już w naibliższych
dniach
słabnąć.
Tym bardziej, że PrJgodA je1.t
ostatnio słoneczna, a slońce
to wróg nr 1 wirusa grypy.
(Kas)
w tej chwili

fTI

WRZECIONIARKI, pomagaczki i uczennice
na maszyny cienkie i średnie ocarz: pomagaczki na maszyny obrączkowe zatrudnią od zararz ZPBaw. im. Obr. WarszawY w Łodzi, ul.
8 Marca nr 25. Praca odbywać się będzie na
trzy zmiany, Zgłoszeniia przyjmuje dz.Lał per,i:onalny.
1199-K
WYKWALIFIKOWANEGO palacza do kotła
parowego zartrudini od :zJaraz Spółdzielnia
P1·acy
„Ksawerowlanka"
w KScawerowie
k/Pa.blanic.
Zgłoszeni.a
przyjmuje Za.rząd
Spółdzielni Ksawerów 102.
1202-K
ZASTĘPCĘ

kierowni!(a budowy do spraw
ekonomicznych
przyjmie Energomontaż Północ IClerownictwo Budowy Łódź p, Elektrociepłownia
Łódź,
ul. Wróblewskiego 26.
Pożądane wykształcenie
ekonomiczne lub
prawnicze oraz praktyka w przedsiębiorstwie
produkcyjnym.
1243-K
2 STROICIELI do harmonii i akordeonów
oraz 2 stolarzy meblowych do naprawy pianin 1 fortepiianów zart rudni „Usługowa Spół
dzielnia Pracy „Uniwersum" w Łodzi. Zgło
szenliS osobiste przyjmie Zarząd Spółdt;lelni
w godz. od 8 do 12 Łódź, ul. Zgierska nr 150.
RYMARZA uprzęży oraz garbarza skór futerkowych zatrudni Powiatowa Sp-nia Pracy
„Pionier" w Łodzi, ul. Piotrkowska 88.
KIEROWNIKA radiowęzła o pełnych kwalifi'kacj ach zawodowych, nialarzy, tkaczy, śru
bo\'liników, przykręcaczf oraz prządki na maszyny obrąc2lkowe i wrzedennice przyjmą
natychmiast Za.kłady Przemysłu Bawełnia
nego im. J. M:archlewsk!ego w Łodzi, ul.
Ogrodowa nr 17. Po skierowanie należy się\
zgłosić
do Samodzielnego Wydzi:ału Zatrudnienia.
1237
.l\'IURARZY

oraz robotników budowlanych
natychmiast Miejskie Przedsię
biorstwo Remontowo - Budowlane nr 5 w
Lodzi. Zglos.zeniJa do I Gl'upy Robót ul. Nowotki 19 w godz. od 7 do 15.
1222-K
zaangażuje

16)
t'ia.

292-22

:~59-15

rKopernłkl>

godz., 17 „Bistocala o niehieskirh

migdałach"

rzemieślnika łódzkiego

„ARLEKIN" (PlotTko•'lska 150) ii. 17 „Jaś
I Małgosia."
Jeden z najstarszych rzemieślników
łódzkich
Piotr
KONCERTY
Ziółkowski Obchodził onegdaj
jubileusz 50-lecia pracy zawo- FILHARMONIA (Nantdowej.
~wlczat 20) ~- k19.30
~ce:fr roww ;,0 "o/Y.
Ziółkowski
jest z zawodu
~ehl y p Lshlzg o~
cukiernikiem - karmelarzem i
0
.
z e1
ego
prowadzi przy ul. Pokładowej
Ilia.
_

REMONTOW-EKSPERTYZY I WYCENY
PORADY TECHNIOZNiE I INSTRUKTAŻ - przeprowadza:
BIUR O OBR OT U
MAS Z Y N AM 1 '

w A R s z A w A, ul. ŻURAWIA nr 3/5.
Telefony: Central& 21·05, wewnętrzny 7'18, bezpojrednt 8·81-81.
Skrót telegr.: „BOMZA" - Konto N.B.P.W-wa O/Mokotów
1525-6-22.
BOMZ - ułatw lia jednostkom g~amazym upłynnia
nie zbędnych ma.szyn i urządzeń technicmych
BOMZ - z a kupuje na rachunek wtasny i pnzyjmuje
do sprzedaży zbędne ma1szyny i urząd.zenia
techniczne
BOMZ- z-aopatruje jednostki go~'flk,i pańsitwo·
wej i spółlizielozej oraz rz.emiieślników i drobnyich wytwórców w maszyny i umądzenla techniiczne
BOM.z - o r g a n i z u j• e i·emonty lm.a·s zyn i urząd;i;~ń
technic.znych
BOMZ - prze pro w ad z ia na Zllecenie eksipe11tyzy 1
wyceny mlłLS!ZYn .i urządzeń t~hini.cmych
BOMZ - t1 d z i e 1 a porad technLcznych i dokonuje instruktażu w za!kresie mont.a,,żu 1 obsługi maszyn
produlcc.H krajowej i zagrankznej.
ZGŁASZAJCIE zbędne mas;zyny i urządzenia techniczne do
BOMZ.
NADSYŁAJCIE zapotrzebowania na mamyny 1 urządzenia
techniczne do BOMZ.
BIURO OBROTU MASZYNAMI ZBĘDNYMI
zostało powoł.ane przez Ministra Przcm)"słu Drobnego 1 R.ze•
milosła w porozumieniu
z Min.is-trem Finansów zan:ządze·
niem z dn. 1. III. 1957 r.
OSTRZEŻENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

ostrzega. punkty skupu ziarnu 1 inne 090·
by przed nabywaniem kradzione.t z ulicznych kanałów i wodo.ciągów armatury jak:
pokrywy do hydrantów, zasuw l wła
zów, skrzynki wentylacyjne, ściekowe,
włazowe, hydrantowe, kraity itd .
oraz oświadcza, że osoby, u których
przedmioty te z{)s•taną ujawnione pociąga
ne będą do surowej odpowiedZJialności
karnej.

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

OSTRZEZENIE
Ostrzegamy przed kupnem elektryc1mej
maszyny clo liczenia maorki „Facit" nr fabr.
309014, nr. inw. C. O. XXIV-a-19, sk1·ad•ionej
w Centralnym Zarządzie Handlu Odzle:tą w
ł..od1li przy ul. Sienkiewicza 3/5 w dniu 19
marca 19::i7 r.
1252-K
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Dyzury
•

Ogłoszeń

MASZYNĘ mę.ską krawi~ką 31 kl. kupię lub

oddam w zamian damską, Nawrot 8 krawiec

OBRAZY malMZY żydowsk.ich kupię. , O'.erty Biuro Ogloszen P1~;r
kow.ska 96 pod •. 3621

-~

t

::::.:::.mnu.s„:::um.112 ..•z..12.:: ... ii.LL •• „aM
PRZETARG
Zanąd

nasza

S. t P.

Maria

Piątkowska

z HOFMANOW
Pogrzeb odbędzie się dnia 24 ma.rea br. o godz, 15 z kaplicy na Starym
Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, o czym
zawl&da.mlają
pogrążeni
w głębokim
smutku
CORKI, WNUCZKA i ZIĘC.

Dr LASZEWSKI skórne
weneryczne,
14-15, 1719.30.
Armii Ludowej
27
przy Narutawitza .. '
Dr S'IVIF;CILO soeciall·
sta chorób koblecych
przeprowadzi! .sie <:\+· ry
Rvnek B, tel. 505-71
Dr RóZYCKl speciall·
na akuszerii. chorób ko
biecych, niepłodność. Pio·trkowska 33. Czwarta-szósta
Or MARKIEWICZ oP~·
clallsta .kórne. weneryczne.
moczopłciowe
Plotrlrnw~ka 109-6
.
Dr WOYNO specjalista
skórne, wenervczne. za
burzenia olc1owe.
Nowotki 7, front. 11-13.
17-19
3910 ~
-Dr-WOL•\.OWYSKI s~
clałlsta
skórne, wenervczne. Wschodnia ~7,
8-10. 18-19
Dr REICHER spe<:jaJi
sta - weneryczne. skór
ne, p!cjowe {z.aburzenia)
Piotrkowska
14. 8-9.
16-19
3622 g
NASwm·rLANIA 1EilnPą
kwarcową. solux.
dia·
termia. lampa oromicni po<lczerwonvch, wvko
nuie ANALIZY CHEMICZNE I
lek.:irsk.1e
przyjmuje chorych we
wszvstkich specialnoś
ciach Spółdz.ielnda U
St.UG LEKARSKICH I
DENTYSTYCZNYCH
PIOTRKOWSKA
159,
tel. 1A!J-50
1100 K

''

zmarła

Drila 20 ma.rea 1957 r.
matka

11m----=--------------

TASCOW koresoonden
motocykl cyinie ucze. Poznań. I\tlj
„Iż". żwirki 28 m. 1
ckiewi<:za 27. m. 7
SPRZEDAM

fe1{

na.jukochańsza

P:iotl'kowska 96

ra „ l ~RHIE
4 0

I

2

„

okrycia) ,_ potrzeb.na
od z.ara.z.. Oferty Bimo

APARAT wzmacnialr1cy sluch (an.l{iel.skl) kupie. Wiadomość Limanowskie~o 66 m. 38

11

11,, I

CZELADNIK kra'Wlieck.i samodz.ielny potrzeb
ny. Na·w rot 8
ZDOLNA
krawicowa
(sp€c,JalnoM kostiumy,

ZBĘDNYMI
Prneds1iębiorsitwo Państwowe

I

MA.JA (T<lllń~kiego 173) Z.~~:~~~~u~Z ~f;,:.~~. ~
..Ozarodzie,jski kapl'- doz.w. od lat 12 g. 16,
lu~z" dozw. od lat i:?..
IB, 20
U lit lllh.l ,._ 4t
g. 15.30. 17.30, 19.30
llwaca, Rc-pertuar ~p,;....,„,,,_~
Plllf:IHVIO::.Nrn
(ZI"·
r7.ar1 7 ono na oocl<taw;e
BALTYK (Narutowicza romskiego 761 ·Tata.
komunikatu Okrego20) „Król sie bawi''
mama.
mnia
ion0~ wego 7rl'rząclu Kin
doz.w. od 1a t 16 ~· ROMA
I ,fa" g.(R1.i;:owska
15.45. 18. 2~4)
• • •
9.30, 12. 14. 16. 18, 20 „Ona tańczvla jedno P.1\1 Mf.\RNJA (Park t:6
DWORCOWE (Dworo'c lato" dozw. od lat 18, dlisk11l czvnna ~odz.
K;.liskil „„Miasto
W-18
"- .na g.
15. 30 . 17 ..30 119
. .30
. olt
wzg Ór7.ac I1 . „~,,owie
ruz film dok l
ZOO - czvnne «· '\.....
dział
dzh:ciol ·sowie". .
·
·
„7. r•~r7.enie w autobu SO.lllSZ <Nowe .Zlotn;;>
t
sic'• g. 9, IO. li, 12. „Zimowy
zmierzch"
ap
13. 14. 15, 16, 17, 18,
dozw. od lat 16, g, 11
19. 20. 21, 22
19
Piot.rkow.oka 165. NaGOYNIA (Tuwima nr 2) SWIT rBaluckJ Rvne~) rntowicw 6. R1~owska
Program dla na imlod- „Ali Baba i iO rozbił.I 147. Wię<:kowskiego 21,
szvch; „Pieciu leniu- ników„ d<nw. od lat Karolewska 43. Przybychów".
..Kombajn". 1S I!. (15.30 oraz film s7.€wskiego 41, Lima.. Odważn:v za.iac" .. E:: do!rnm.). !B. (20 oraz now•kiN~O 80.
16. 17. „Do ostatn1e.1 film dokum.)
AS Al. Kościu~zkł ł.q
kropli krwi". dozw. od ,
k
S) pełni stale dyżury nocne
lat 12. !!. 9.30, 12, 14. S rn~I 0 (8~vstrzv~ a 7- .
18. (2S oraz film dok.) „Ta.1;;mnlca "irnnrj DYŻURY SZPITALI
'1f,0DA GWARDIA (Zie nocy dozw. od lat
Jona 2) „Jak be-ipań- g. 17· 19
..
Polofolt'two: Poleo,Je
~kic psy" dozw. od lat STVl,OWY ~ilińskl~~~ Szpital im. dr Marlu~o
18. g, 9.30. 11.30. 1:uo. 123) ,,Ostatni mosi • wicza. ul. Krzemienie·
„Nikodem D:vzma" dozw. od lai .14. f!.. 16 ck.a 5. śródmieście. Sta
dm.w. od lat 16 I!· 18 (20 oraz ~ilm dole\ romieisk.a I Widzew 15.30, 17.45 (20 oraz TATRY (S!en,k.iewlcza 4f·dl Szpital Im. dr H. Wolt,
film dokum.)
„Bogaczk:i' dozw. 0 ul. Lulewn.icka 34-~6.
MUZA (P b. l k 179) lat 12. g. 16. 18 (20 o- Choinv I Ruda - Szota ian c„ a
rnz fil.rn dok.)
tal Im Curie-Sklodow„Poznane nocą doz.w. WISl.A (Tuwirroa nr n kl 1 ' ul. Curie-Sklood lat 18, g, 16, 18. „Wiosna. Jesień I m•- ~o;sklei 15. Balutv (20 oraz fJlm dok.)
łość" dozw. od lat 16 Sz ital im. dr H. Jorda·
PIONIER (Franclszka•i- I!. 9.M 12.10 14. l~. !8 n/ Przvr(>(jnfcz;i 7-!1
ska 31) „Sąd Boiy" 20. g. 22 „Wakacje SY Chirurgia• S7.Pital Woj
dozw. od lat 16. g. 16 cyli,Jskie"
skowy, ui. 'zerornskl~
18, 20
'WOLNOSC (Przybysz.ew iw lla
POLONI~ <Piotrkowsk~ sklego 16) „Wakac.ie Interna: Szpltal Im.
67) „Wielka przygoda
~vcvli.fskle" d.ozw. od N. Barlickiego. ul. Kopdo~w. od lat 7. g, IO,
lat · 18 ii:. 9.30, 12. 14. cińskiego 22. I Kli~.
12„,0. 15.
..Idealny
16 18 (20 <>raz filni
1 1
S pita!
mą;.•• g. 17. 19. 21
d~'-·m·
. . 1,arvn110 o~ a:
7.
POKOJ (Kazimierz.a 6)
v•ł\.u .), 22 · 30
im;
dr; P1iro1<owa, ul.
„Paryski listonosz" do WLOKNTARZ (Próch01i- Wokzanska 195.
zwolone od lat 12, g. ka 16) „I>ziewczęta z Okulistyka: Szpital Im.
ll5 oraz. film dok.), 18 placu Hiszpańskiego" N. Barlirklego, ul. KOtl20
doow. od lait 12 g. 9.30, cińskle11.o 22.
nr 14l czynne
10-16.

POMOC domowa do le
karza potrz.el:ma. Sien)l:ie·w:Icza _ 53 _front _II p.

ORGANIZACJĘ

-------------------------=

s.tosov.rn:e do uchwały
i Rady M'nistrów z dnie.
14. 12. 1950 r. wszelkie zażalenia i odwoł.a
nia e.ała.twi;a dyrektoa:- lub jego zastępca
w poni~działki od godz. 10 do 14. a w środy od gQdz. 16 do 18. Jeśli w poniedziałek
lub w śro<lę przypada dzień wolny od pracy, dn'.em przyjęć jest najbliższy dzień
powszedni tygodni.a.
1248-K
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ZAKUP i SPRZEDA.Z
maszyn i u1•ządzeń tecbniczn~ch

ROBOTNIKOW nie WYkWalifikowanych do - - - - - - - - - - - - - - - - - · prac ziemnych zatrudni od zaraz Miejskie
DYREKCJA
Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowo - KaMIEJSKICH PRALNI i FARBIARNI
naliza{!yjnych w Łodzi, ul. 22 Lipca nr 5.
w ŁODZI
Przeciętne wynagrodzenie w aikorde.ie wynosi
z a w i a d am i a, że z powodu koniecznow granicach zł UiOO. Zgłoszeni.a przyjmuje
ści przeprowadzeniia. nagłego remontu P. U.
dział OTgantz.acji pracy i płacy, pakó.i nr 7
nr 7 mieszczącego się przy ul, Wię.ckow
(parter).
1226-K skiego 12
wydawanie CzYStej garderoby s te·
go punktu odbywać się będzie w za.MAZOWIECKIE
kładzie II M. P. i F. przy ul. Cz.
Hu torn 34a.
ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
1241-K
w TOMAS ZOWIE MAZ.
ul. N, Barlickiego nr 23,

1

ści

8

nr1 W'\1'.1'W"ft~
• ;: "1l:t1'T 8 '9&.
N OW„ ""lęckow•l•le~o
"·1o-ś 15) •11,. 'vv
19 „ G ra m1
cl I śmierci"
JARACZA (Jaracza 271
g. 15 „Pan Jowialski"
g, 19 „Interes przede
wszystkim'•
KAMERALNY
(Traugutta 18) 11,.. 19 „Kobie
ta. twoje,! ml-0dości"
POWSZECHNY
(Obr.
StalinP'rndu nr 21) e..
19 . Pani ministrowa"
PAŃSTw. Ol:'lo:R~:'l'KA
(Piotrkow~ka 2431
a.
16 „Spłaca królewna"
g. 19.15 „Czarodziej
znad Nilu"
ESTRADA SATYRYCZNA (Traugutta nr I)
g, 19.15 „Bli7.niak"

r-

MURARZY I robotników nie wykwalifikowanych zatrudni Miejskie Pl'Zedslęblorstwo Re·
montowo - Budowlane nr 4 w Łodzi, ul. Towarowa 75/79. Zgłoszenia osobiste przyjmuje
dział zatrudnienia i kadr, pokój nr 32_ 1033-K

że

Stra~ Pożarna
Kom. Mlei~ka MO
Mielsk.i Ośr. I n for.

„Decydują.cy

COk'fldi{ę?KiEPV! ~~J~nt·~. !~~'"ie.~

Poeot. Mlllcy1ne 253-33
Poi<ot. Ratunkowe 254-44

„PTN0KJ0"

50 lat pracy

12. 14.3<1.

TELEFONY

Trzeba stwierdzić, że lekarze wciągnięci do pomocy
w lecznictwie otwartym do
frontalnego ataku na grypę,
na ogól wywiązują się z zadania. Trzeba też pochwalić
za bardzo obywrtelskie sta- zakład wyrabiający galanterię
MUZE/ł
nowisko Zrzeszeni•~ Taks6- cukierniczą. Ziółkowski całą
wek Prywatnych, które wy- produkcję swojego
zakładu MUZEUM SZTUKI (Wię
znacza taksówkarzy do dys- dostarcza sklepom uspo!eczckowskie11,o 36) czvnne
li(. 9-15.
pozycji Zarządu Służby Zctro- nionym I pracuje wyłącznie
MUZEOl\1
ARCHEOJ.').
wi•a.
Dzięki temu sprawa na zlecenie państwowych inOIC'.tNE J ETNOGRA
przejazdów lekarzy nie jest \stytucji.
(s)
l FICZNE (Pl. Wolno-

PRACOWNICY POSZUKIWANI

przypominają,
Rady Państwa

WAŻNE

Dyrektorowi naczelnemu Łódzkich
Metalowych nr 2 P, T. w Łodzi,
ul. Armil Czerwonej 43 serdeczne WY·
razy współczucia z powodu zgonu
Zakł.

MATKI
składa

RADA ZAKŁADOWA
oraz PRACOWNICY.

i

Rodzinie

przyjaciołom

w dn. 20. III. 1957 r.

ZmM.„.

Tow.
Mieczysława Jankowskiego

I

wyrazy szczerego
po stracie

współmucla

długoletniego

pracownika.

i

1

I talu

zasłużonego

n/zakładu składają

DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA
i PODST. ORGAN. PART. Z.\V.A.T.

---·•-a11____________.

. .,
I

Koleżance
WOŁOSZCZYK

AURELII
i kol. T RE L I RE~llGIUSZOWI
z powodu zgonu Ich

Ojca i

wyrazy

da.ją,

teśeła

głębokiego współczucia skła-1

Łódzkich Kolejowych . Zakladów
RADA NADZORCZA, ZARZĄD
Gastronomicznych w Łodzi, ul. Piotrkowska.
i PRACOWNICY Spółdzielni
nr 3'1 ogła&.1a pn:eta.rg na wykonanie robót
„Metalowiec".
remontowych w zaikresie: mala.rskim, posadzkowym, mur.a•I'Sikim, zd,uńskim, wod.-kan.
i stolairskim - w zakładzie restaura.c. K. Z. G.
na st. Koluszki. 'tennln wykonrani,a robót do llllllllllllłlllillllllMllllllllllllllllllllllllllllll!llllłlllllllllllllllllllillrlllllllllli'llllllllllllllllllllllllllllllli:~
dniia 22. V. br. Bliższe dane co do wymiarów,
WlłDOMIENIE
i[ości i opi~u robót - udzie.lolJle zostaną w
sekc.j,i techniczno - inwes•tycyjnej ZaQ"Ządu
Pabianickie Fabryki Mebll podają do wLaw ł.<>dzl, ul. Piotrkowska nr 37,
telefon domo.ści ws•z)'stkim byłym pra-cown~kom, że
218-58. Oferty mogą sklad.ać przeds.ięb'.orstwa ostateczny termin zgłaszania pretensj.i z typaństwowe, usipoleczn ione i osoby prywa:tne
tułu nadpłaconego podatku od wynagrodzeń
w terminie do dni:a 12. IV. 1957 r, w Zarzą za okres od l. VII. 1953 r. oraz wyrównania
dlliie Ł. K. z. G. - z re.zna(;zen'em n.a kope'.- Z3. węgiel de-putabcnvy upływa z dniem 15. IV.
cie „przetarg na roboty remontowe". Kom~
1957 r. Po tym terminie roszczeni.a pracownisyjne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie ków ni-e będą uwzględniane. Zgloszeni,a przyjŁ. K. Z. G. dniia 15. IV. br. godz, 11. Zarząd ' mujre P. F. M. Pabianice, ul. Skłodowskiej
zaistrzega SO:b~e prawo wybo•ru oferenta.
t nr 8/10.
4238-Cł
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J>ZIENNIK ŁÓDZKI nr 70 (3211)
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Już
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OrganJ.za~orzy
zgłoszeń

Włoch,

Na Ukrainie uzyskano po raz pierwszy w praktyce roln1czej
nasiona buraka cukrow0110 o Jednym kleiku. Ma to dute znacz„nie dla rozwoln uprawy tel rośliny, Jak wiadomo nasiona
buraka cukrowe110, stosowane dotychczas, zawierają' po 2-3
kiełki. Utrudnia Io plelęgnaclę zasiewów, wvmaoa bowiem Ich
przerzedzenia, co pochlania duto pracy,
Zaslosowanle nasion o Jednym kiełku zmniejsza nakład pracy
przy pielęquowaniu za.siewów o 15-20 proc. Plony są przy
tym t;!.lde same, a w wielu wypadkach nawet wyhze nit przy

Kairski turnlel tenisowy wyłonił
w grze poledynczeJ pierwszego ff.
nalistę. Jest nlm Bel11 Washer, któ
ry pokonał w półfinale Skoneckle110 8:6, 8:6.
W druqlm półfin01łe Llcb spotka
slę ze makomitym Szwedem Dawidsonem. Uprzednio Liols pokonał
Włocha Ma!J!ll 6:2, 11:2, 6:2.

njyciu;~s;:;;Y;;;~cięfnq europejską

Według opublikowanych ostatnio danych statystycmych, w
Bułgarii na 1.000 mieszkańców przypada co najmniej 5 lótek
nµltalnych. Jeden lekarz przypada na 869 mleukańców, pod·
czas 11dy przeciętna dla Europy wynosi 956 osób (dane Swia·
!owej OrganlzacJi Ochrony Zdrowia).
Porównanie Bulgarll z !el poludnlowymt sąsiadami na Balkanach wypada jeszcze korzystniej dla te!Jo kraju: w TurcJI
bowiem na tysiąc mieszkańców przypada 1,3 łóżek szpitalnych,
taś w Grecll 2,3,
Dzięki wysllkom bułgarskie! slużbv zdrowia I zapewnlen!n
!el lepszych nit przed wojną warunków pracy znacznie zmnlef.
szvła slti ilość wypadków chorób zakatnych. Na przykład Ilość
zachorowań na tyfus brzuszny zmalała piętnastokrotnie, na malarię 200 razy. na szkarlatynę umiera obecnie 40 razy mn1P.j
dzieci nit przed wolną, a śmiertelność wśród noworodków zma·
lala dziewięciokrotnie.

W !Jrze podwóJnel Polacy Lich,
Skonecki po zwycięstwie nad parą
libański! 8:10, 6:2, 6:1 spotkalą się
z dobrym deblem meksykańskim
Palafox·Reyes.

• • •

~#

Na plyiwaLni Pałacu Kultury w
Warszawie zmienyły się watel'J>o·
!owe- reprezentacje Polski B i Rumunid B. Wygrali goście 8:1 (3 :1).

• • •

W. C. sprzed 3

tysięcy

lat

tysięcy

lat, wyposatonil w rezerwuar na
wyspie Bahraln archeolodzy duóscy.
Uczeni znad Baltyku jut od czlerech lat prowadzą na Bahraln
(wyspa w Zatoce Persldell prace wykopaliskowe pra11nąc zbn·
dat Jakle stosunki łączylv starożytnych mieszkańców polud·
nlowel Mezopotamii - Sumerów z cywJUzacją, która kwitła
w dolinie rzeki Indus jdzlslelszy Pakistan).
Trwające od czterech lat prace nie przynosiły do niedawna
spodziewanych rezultatów. Znaleziono Jedynie kilka drobniej·
szvch urzedmlolów porhodzących z okresu, w którym nad Zatoką Perską mleS7kall Sumerowie. Odkopane w czasie prac
narzędzia z epoki kamienne! oraz kule arm<tłnle pozostawione
na wvsp!e pl'lez siedemnastowiecznych żeglarzy portugalski~h
nie interesowały Dilńc1vków, posmknlących przede wszystkim
niezbitych dowodów więzi między Sumerami a ludem znad
Indusu.
Wreszcie w tych dniach odkopano na wyspie kamienną
trumnę, w które! znajdowały się
zwłoki mętczyzny,
Obok
trumny !opaty odsłoniły fraqment !aktchś fundamentów. Wśród
archeologów zapanowało zrozumiałe podniecenie. StróJ mę>.
CLYznv wskazywał, lt był on tołnlerzem straty przyboczne!
jakiegoś władcy sprzed 3 tyslęcv lat. Być mo-ie, strażnik zo·
stał i>ochowanv razem ze swvm panem. Duńczvcy przyptuz·
czall 1>0czątkowo, te odsłonięte częściowo fundamenty wska.
zula droqę do iakleqoś wlęknego qrobowca królewskle!fO. Za·
brano się do kopania. Po kliku qodzinach okazało sle, te do·
mnli!mane miejsce włeczneqo spoczynku władcy slu:tvlo bar·
dziej przvzle1nnym celom, bvło mianowicie ubik'łClil - zupełnie nowoczesną, bo wyposdoną w rezerwuar na wodę„.
3
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o froncie,
śnić

Erich Maria Remarque

Możesa:
szedł.

-

to

zrobić.

Transport jesz.cze nie od-

- Co?
- Stoją na dole. Zejdź 1 oddaj mu, je5li cię
gryzie sumienie.
Rummel wstał i wys:nedl.
Jeszcze jeden wariat! - powjedzial Feldmainn. - Co t.amten zrobi z tą fOl!'S<\ na froncie?
- Będzie ją mó!!ł przegrać po ra.z drngl.
Graeber podszedł do okna i wyjrzaJ:. Na dole
zbierał się transP01Tt.
- Szczeniakj i stare dziady pomedllial
Reuter. - Od cza.su Stalingradu biorą wszystkich.
- Tak.
Tran.sport formował s~.
- Co się stało Rummlowi?
spytał zdumio-ny Feldmainn. - Na.raz mówi!
- Zaczął mówić, gdy spałeś.
Feldmmn, w samej ko.szuli, podszedl do

ok.na.
-

Tam stoi

jajowaty leb.

Teraz

być

n.a h'oncie I

śnić

o

sam
spać

Wkrótce wszyscy .się o tym przekooamy oświadczył Reuter.
Lekarz sz.tabo<wy zapowie.dział mi, że następnym razem mnie róWi!lież
u21r1a za zdolnego do służby. Bohater z niego,
uważa, że prawdziwemu NiemCXl'lvi nie potrZJeb·
ne są nogi do ucieczki. Walczyć można i na
-

.
sm1erc1

przelron.a, czy to wszystko j00no -

cz;y

ojczyźnie.

•
•
zyc1a
Czas
.
, .

1 czas

Na sta.r cie wczorajszeqo 'bie!lu na
15 k.m stanęło 90 zawodników. Co
pół minuty startuje narciarz za narciarzem. Słyszymy coraz qłośnioj.
sze nazwi.ska. Jest doskonaly Czachostowak Teply, star.tuje mistrz
Francji Merme-t, bieqną szybcy
Szwajcarzy. Są zawodnicy z NRD,
słe>wem piękna iiewia as6w narci.aa'.·
skich tras.
Na,si chłe>pcy na o.qól szczęśMwie
wylosowali numery startowe. Wy·
ściq rozpoczął
co prawda młody
Zelek, " 'l e pe>tem b!.eqli Szwajcarnv,
Czesi, Juqe>slowian'ie 11 nasi nai·
lepsi mieli numery końcowe.
Punkt [•nfo.rmacy jny z 5 km do·
nosi , ze Kwainień b1eqnie ,p ierwsze>rzędnie, ale powainie rnu zagraża
Teply i Francuz Mermet.
Snieq fest nośny, a•l e bardzo nlebezoieczny.
Na trasie trwa zażarta walka o
sekundy. Groń lamie deskę, biequie dalej, a1le nie odegra on tv:in
razem poważniejszej roli wśrod
kombina,torów, zwla·szcza, ~e Lalu
(CSR) znajduje się w dOlbrej (e>r·
mie, a S1.wa ;car Kocher -z;daie sobie
dobrze sprawe, że nadarza mu si~
doskonała okazja do pokonania me
dalisty olimpijskieqo, Gronia. Jankowski startujący pod numerem 36
rozwija c-0raz większą szybko-ść.
PierwSILy na metę wpada Szwaj·
car Zwinqli - 53,55. a tuż za nim
nasz Zelek. Już tłok na mecie.
Nadbieqa Kwapień.
Sęd'l:liowle
uybko obJ;czaj11 mu cza.s - 51,44,
a wif'C na jfepszy.
Ja:nkowski C?:asem 51,54 zajmuje
dru!lie miejsce 'Lil Kwa.pieniem,
traecie miejsce wvwa\czył Teply, a
c7Jwarte Mermet. Piąty był startujący do biequ zlożo.nego Lahr, 11
szó~ty nasz Janek Fiqura z czasem
52,58.

slę

tutaj

siedząco.

Z dołu doblel'(ły sława komendy.

Transport

wyma.szerowywał. Grnebe[' widz.lał go jak prze'Z
P<J!!TlJil'iejSIZB.jące szkło. Oddalający się żomderire
podobni byli do żywych lalek z cmecin:nymi

kara1binltami.
- Biedny ten jajowaty leb powiedział
Reuter. - Nie na mnie był wściekły, tylko na
swoją żo;nę. Boi się, że ie.a-z zacz1nie go zdradzać. A pm.a tym jest wściekły, poiniewa<t ona
otrzyma jego doda.tek rodzinny. Podejrzewa,
że za te pi€a'liądze będzie się barwić ze swoim
kochank iem.
- DO'datclt rodzial:ny? Istnieje coś takiego? spytał Graeber.
- Ależ, chłopie, z kl5iężyca spadłeś? - Feldmann potrząrnąl głową. - żona do.staje dwie
stówy miesięcznie. To kupa forsy. Z tego po·
wo.du niej<.>d€al już się ożenił. Dlac.zego miałoby
się

pańslwu coś

darować?

Reut.a odwrócił głowę od ok!na.
- Był tutaj twój przyjaciel Binding l pytał
() ciebie - powiedział do Graebetra.
- Oziego chcial? ZostawH jaikąś wiadomość?
- Urządza małą uroczystość u siebie w domu. Prosił, żebyś także przys:z:>e<lł.
- Nic poza tym?

8

pomysł się

nie

Sport

udał

Trener Pisarski
krytykuje
system
• t t p I k"
tegorocznych mlS fZOS W OS I

llśmy w ostatnim dniu tumie

gę: Walczak, Szymaniak, Przy
łucki,
But1Zyński,
Lukomski,

:zida.nie?
- Sądzę, że jestem wyrazi
cłelem ogólnej opinii. RoWJa•
wiałem z kolegami trenerami,
którzy nie są zachwyceni tą
innowacją.
Bo i jakże może
być
ina.cze.I, jeżeli połowy
swoich wychowanków wysła
nych do Szczecina względnie
Lo'dzl trener nie miał możnoś
ci obserwować. Stanowczo ten
pomysł się nie udał.
Rm.

D aliśmy

już

wyrarz temu,
że system rozgrywek pięś
ciarskich o m1str;oo.stwo Polski w nowym wydalll.du nic
zda.! egzaminu. Słabą stroną
jego jest, że powodując olbrzymie wydatki nie dal obra
zu poZ'll\llalającego, choćby z
grubsza, zorientować się w
aktJuaJ.nej sytuacjli.
pięściar
stwa polskiego. Ciekawtlło nas
jed>nak co o tym sądzą lud:ziie,
dla których botks jest chlebem powsz.edn:im, zasięgamy
więc ich opin,i i. Rozmawiamy
z trenerem Piisalt"5kim.
W ogólnym przekroju
łódzkiego
turnieju
poziom
W&lk był sla.bszy, w porówna
nlu z elimina.cjaml przeprowa
dzonyrnl w ostatnich dwu la. tach w Krakowie i we Wrocławiu,
kiedy tn mistrzostwa
rozgrywano za jednym zamachem. Wid2iałem w Lodzi zaledwie kilka walk na lepszym
poziomie.
Którzy pięśc.iarz,e „wpadli panu w oko"?
- Podobali ml się ci, na
których i prasa zwróciła uwa
WYSŁANNIK

DONOSI

Bukowa

i Kwapień

najlepszymi biegaczami

amerykań5ka okazała wiele zainteresowania wlado·
o nowym radzieckim samolocle pasażerskim czteromotorowym turbośmlglowcu typu „Ukraina",
Oziennlk „New York Times" pisze, że „Stany Zjednoczone
nie zlrndowaly jeszcze swojeqo turbośmigłowego samolotu pasaterskiego" i stwierdza następnie, te pierwszy samolot typu
„Lockhead Electra", który można porównać z radzieckim ~a·
molotem pasażerskim typu „Ukraina", ukończ:ony będzie do·
plero w przyszłym roku.
Tvgodntk „Newsweek" zamieścił specjalny artykuł pośwlę.
eony rozwo!owl pasażerskf0f1o lotnictwa odrzutowego na śwfe·
cle. Z artykułu wynika, te modukcJa odrzulowych samolotów
pa~ażersldch
w Stanach Zjednocronych, Wielkiej Brytanll
1 Francll rurwlnle slia dopiero pod koniec 1950 r.

Prasa

mością

Ubikację sprzetl
wodę, odkopali na

Ten

NASZ

W Nowej Hucie podczu mistrzostw Polski junl01ów w boksie
niedawny zwvrJęzca Juslkl, Szcze·
paóskl (Stal, Kutno) przeqrał w wadze muszej z Wosiem !Szczecin).

Prasa amerykańska o nowym
radzieckim samolocie pasażerskim

l

spodziewają się

kolarzy Austrii,
NRF, HolandH i Luksexnburga,

jesZC7.e

Ciekawe osiągnięcie
radzieckich hodowców roślin

l
!

państw

Do Komitetu Organizacyjnego tegoroc:zmego Wyścligu Polkoju wipłynęły już zgłos2'J€111.ia dru
żyn 15 państw.
Oprócz organiza•torów: Polski. NRD i Czechosłowacji, udział w imprezie zappwied:ziiały: An.glia, Belgia, Buł
ga.ria, Danja, Egipt, Finlal!ldia,
Fra1ILCja, Jugosławia, Rumunia,
SzwECja, Węgry i ZSRR.

Reforma monetarna w Indiach

ł

15

w Wyścigu Pokoju

Dotychczas Indyjska jednostka monelarna, rupia, dzieliła s!ę
na 16 an.n, a ta z kolei na 12 pals. Od 1 kwietnia br. wpro·
wadzony zostaje w Indiach system dziesiętny, rupia dziellć się
będzie na 100 nafa palsa. Łatwo sobie wyobrazić, fakle lrudnośct pocJą11nie za sobci przeliczenie wszystkich cen 1 taryf
na oowy eystem.
Na dłutszą metę jest to Jednak ułatwienie, gdyt system
d:tleslętny sprawia znacznlo mnie! trudności w tyciu corlzlen·
nym. Dlat~o w Indiach zostanie też wkrótce wprowadzony
system metryczny miar I waq, zamiast dotychczasowego skom·
1)llkowanego systemu anglelskle!Jo,

•

e. SJ!ort e

Sport

Memoriału

Wspa.ni·alym

sukcesem Bukowej
b:eq •kobiet na 10 km.
Mistrzyni Polski wysta.rtowała ja>ku
24 a na metę po minięciu swoich
rywalek wpadła jako druga, uzy.
skuiąc czas 40,59.
Drugie miejsce
zajęła Józ.ka Pe.ksa 41,14.
Do'J)iero na trzecim miejscu znalazła się najlepsi;a Czecho.sl<>Waczka Pa1teckova - 42,46. Mar'Y'sia Gą
sienioa·Buko-wa zarau. po skończo
nej k.onkurencji ruszyła na sipotka·
r.ie Kowalskiego, który walczył jeszcze n'l trasie.
Wtajemniczeni
lwlerdzą, te wkrótce będzie można
im poqr1>tulować „portowego malzako-ńc zył się

przerwę,

ustępliwością.

A
o samej organoizacji
turniejów elirnJnacyjnych?„.
- W efekcie turnieje te da
ły poważny niedobór kasowy.
Słyszałem,
że
organizatorzy
dołożą
około 80 tys. zł.
Nie
ma co! Spory gro-sz wydano
zgoła nlepotnebnie. Narzekano, iż poprzednie mistrzostwa
trwały zbyt długo, b-0 cały tydzień. Obecnie pięściarze mają już czter-0dniowe ba.talie za
sobą i eo uajmniej drugie czte
ry dni potrwa turniej finało
wy w Gdańsku. Gdyby chociaż eliminacje wyłoniły pół
finalistów, lecz nie, znów z
dalekich krańców Polski zjedzie do Gdańska 80 pięścia
rzy - P-0 ośmiu w każdej wa
dze. Dublujemy więc przejaz
dy, powodując olbrzymie wydatki po to jedynie, żeby mistrzoshva.
1·ozpo6ząć
niemal
od nowa.
- Wobec tego jak ula.n iem
pana powinny C•dbywać się
miistrzo'Stwa Polski?
- Z pod.ziałem uC'lestników
na dwie grupy, nie dzieląc ,jednak wag. 'f.i.Jko tnrnieje eliminacyjne wyłaniające półfi
nalistów byłyby ciekawe dla
widzów 1 p-0zwalalyby zorientować się w układzie sił. Wal
ki z każdym dniem zyskiwałyby na poziomie, gdy tymcza
sem w Lodzi ze względu na
rozstawia.nie zawodników mie

sportowe
SOBOTA, 23 MARCA BR.
SIATKOWKA. Gwardia (Wrocław) CWKS (Warszawa) i
AZS (Wrocław) - AZS (Łódź)
l liqa, od godz. 17.30, w sali MDK.
PODNOSZENIE CIĘŻARÓW. Mi
strzostwa Łod1Ji seniorów - godz.
17 - ul. Za>kątna 82.
TENIS STOŁOWY. Finał druży.
nowych mi·slrzostw Polski koti-iet
- od qe>dz. 8.30 - ul. Ty'1na 6.

Na Go-rycozkowej przy dużym zainteresowaniu :publiezności, rozegra
ny został slalom kobiet. Zwydęiy·
ta Grosso (Francja) 106,0 se-k. Jl'Ized
Schikl (Austria) 110, l i Grocholską
(Pol&k.a) 110,4, która, jak się do·
wia«lujemy, idąc śladami Krzcsi ń·
skiej-Duńskiej będ:z·ie musiała moroczną

ci dwaj ostatni nie są
nowicjuszami ringu. Podobał
mi się również młody Hebda.
Wykazał on wielkie serce
do
walki i zdumiewał ambicją.
Musi jednak wiele popracować nad sobą,
aby zbytnio
nie- eksploa.t-0wać sił, bowiem
dzisiaj braki tel'hniczne nadrabia żywiołowością I nie-

imprezy

ż,eństwa.

bić

chociaż

oczekując

dzi·ecka.
Słabo
pojechwla Telinge (Fran.
ej a), która mfnęła bramkę i •zo.sta-1
ta zdyskwalifHwwana. Startowały
23 -z;awodnicz.ki, a u.koóczyło slalom
tylko 14.
.
Tak więc Memoriał dobiega już
końca. Czekamy z nlecierpliiwośoią
na konkurs skoków. Orqawizatorz-v
prócz zapasów śniegu sprowadzili
do Zakopaneqo jakąś tajemniczą
mieszankę soli chemicznych, które

I

PIŁKA

RĘCZNA.

Zakoń07.eni e

turnie-ju szkól po<lstawowy·ch godz. 15, w Par'ku 3 Maja.
Łódzki

• • •

110·

Komitet Kultury FizyC'lnej komunikuje, że z dniem 23
marca br. uleqa.ją unieważnien;u
ka·rty wst~pu na zawody pilki noź
nej na teren.ie m. Łodzi. Karty
wstepu z omac:-z;eniem poszczegól
nvch dyscyplin sportowych są na
daJ ważn-e.

wodzenie konkursu, a w ke>nkursie
tvm start·ować przecież 'będą nie Ja.
d•a mJstr;z,o-wie nart na czele z zawodnikami ZSRR, Finla'lldii, Szw.1jcaria, NRD, C~R. Jugos!awhl., no I
oczywiście Polski.
J. Nieolecki

ł.KS zruwiadamia swoich syrnpa
tyków, że bilety na niedzie-lny
mecz piłkarski iz Wisl~ (Kraków)
nabyć można w przed~przedaży
w MDK (wejście od ul. Traugutta) w god7. o-d 10 do 19:

mają

zagwara.rutow~ć całkowite

• • •

- To wszystko.
Wsziedl Rummel,
- Spotlkaleś go jeszcze? .... !!pytał Feldmann.
Rummel skinął głową. Twarz mu da:-gala.
- On przynajmniej ma jeszcze ronę - pat"•
skinął nagle. Ale iść na front nie mając nlko.go .. „

Odwróclit

się gwałtownie

l rzucil

na

łóż.ko.

Ws:z.yM:.y udawali, że nle·=acają na to uwa.gi.
- S.zkiOda, że jajowa>ty łeb iego nie doc:uekał!
- sziepnął Feldrnairun. - Założył się o grwbszą
foirsę, że Rummel załamie się dz.i.sdaj.
- Zostaw go w spokoju - pOIWliedział Reuter
gin.Jewll'1ie. - Kto wje, kiedy ty sam się :oo.ła
miesz? Nikt nie jest pewny. Nawet J taki lunatyk jak ty. - Zwrócił się do Graebera: ~ Ile
ci jesrzcz.e poil<>Stało?
- Jedenaście dl!l.i.
- Jedenaście dni! To dość dl\lŻO.
- Wczoraj bylo jesreze dużo - oidparl Graeber. - A dzhsiia.j to już cholernie mało.
- Nie ma nikogo - powiedziafa Elżbieta. ~
Ani pani Ljeser, aai.i jej dz.iecka. CaJe mie~
ka·n>i.e ;należy do nas.
- Chwała Bogu! ZamOl!'dowałbym tę babę,
gdyby dzllś wieczorem powiedziała chocby jedruo słówko. Miałaś z nią wczoraj aiwa!ll/tll['ę?
- Uważa mni•e za prootytubkę.
- Dlaiczego? Przecież wczoraj wlecz.orem by·
liśmy w domu tylko godJZJinę.
- To jesZicze za praedwcZXM"aj. Przedwczoraj
spędziliśmy tu caly wieczór.
- Ale zawiesiliśmy dz.iu'l'lk:ę od klu~. a pa·
teio.n grał bez przerwy. Skąd j·aj to przysuo do
głowy?

Ju_n~~n:~j i:.!~kt~7:0 ~~~~·!cie

Telefonem

z Budapesztu
•
na

Węgierską opinię pubUC7·

oburzenie na wiado·
na lamach londyóskio.go
dziennika „Daily Mail" zaczęta
się nkazvwać seria artykułów Puskasa szkalulących Węgry. Na
wstęp;e cyklu swoich artyku!ów
Puskas stwlerdzll, że zdemaskuje
„sport za żela zn ci kurtyną", po·
każo „ciemne typy oficerów polityc7.nycb", zapozna „z wlclk1m1
planami podbolu świata" Itp.
Dz~ennik „Nep Szabadsag" pięt·
nuiąc Postawę Puskasa pisze, że
jest to „świa Iowy rekord nit?·
wdzięczności".
Puskas - pisze
dziennik - zapomina o nagro·
dach i odznaczeniach oraz o tym
Ja.kie warunki stworzono mu n~
Węqrzcch, a tylko
krytykule i
obrzuca oszczerstwami swą ojczy
oqarnęlo

mość, że

Zn.!ł:.,

BI Piq_ściarz.e budapeszteliskie·
go Vasasu wyj~idi.ają na tournee do NRF, qdzie rozeq r ają czte
ry spotkania. Swego rodzaju sensacie stanowi fakl, iż w skladz:e
zespolu węq i ersk i eqo znajd'1.je
się nazw:sko trzykrotnego m:strza
olimpijsk.ieqo Laszlo Papp'a. który miał przejść na zawodow~tw<>.
Pa'P'P - w rozmowie z dz:enmkarzami - oświadczy!, że z ra·
dością wyjeżdża wraz ze swyrn
klubem do NRF. Po pOIWrocie do
Budapesztu z.adecyduje on osta·
te-=znie, czy prz,ejdzie na zawodo·
wstwo.
81 „zutóf w piłkarstwie wę
gierskim" - pod takim wlaśnie
tytułem ukazał się w węgierskim
piśmie
snorto"''Vm „Nep Sport"
wywiad z rllkarsklm !re.nerom
państwow'Y'm M. Bukovi'm. Znany
spec węqierskl oświadczy!, że O·
statnio w całej Europie daje się
zaobserwować
poważny
rozwój
piłkarstwa.
„An!Jllcy przyswoili
sobie doskonale sz.kołę węgierską
i dziś Inż qralą tak, jak niegdyś
najlepsza jedenastka Węqier. Wio
si kosz.tern !OO mln. lirów zor!Ja·
nizowall dla swe! utalentowanej
młodzieży szkołę piłkarską. Szwaj
carzy poszukufil skrupulatnie we
wszystkich kantonach sweqo kra·
ju talentów piłkarskich. Niemcy
zachodnie systematycznie szkolą
swych najlepszych piłkarzy na
wletotygodniowvch obozach. Wę
glerska piłka nożna zatrzymała
się natomiast w rozwofu. Potrze.
ba nam w związku z tym, że mamy porządnle podstarzałą czolów
kę, wyszkolić młode rezerwy, a
Io nie mote slę odbvć bez obo·
zów, Dlaleqo leż dla dalszego
rozwolu weqierskleqo piłkarstwa
potrzebna jest qwarancja organ!.
zowanla obozów
wvszk.ołenlo
wych oraz co najmniej 5-6 spoi.
kań mlędZYJ>ilÓStwowvch w roku.
BE'7. teqo iostaniemy na pewno w
1yle za Eurooi! - J>Owtedzial ua
zakończen!e M. Bukovl.

- Tak, .sikąd - powiedZiiala Elżbieta i obrru-.
cila go szybkJim spojrzmiiem.
Ckae?era oblał n.agly żair. „Gdzie ja miałem
oczy p1erws.zego wieczoru?" - pomyślał.
- Co się stało .z tym szatainem? - spytał.
- Po.szla z dzieckiem na wa.eś zbierać daiłlki
na jakaś . tam . pomoc - .zimową czy letnią.
~rócl 9oip1ez:i Jutro w nocy. Dzi@ejszy wieczór
I cały JUtrZeJszy dzńeń należą do nas.
. - Jaik t.o caly jutiiz.ejszy dizień? Nie mu.sWz
iść do fabryki?
. - ~utro illiie. ~Ultro jest niediuiela. Na razJie
medz1e~e ~amy Jeszcze wolne.
N~ela! Co za szczęście! Nile mi.alem o
tym po.Jęcia! .Nareszcie będę cię mógł zobaczyć
w dzl.ennym swietle. DO<tychczas widywałem cię
zaw.sze wieczorem lub w rux:y,
-

D<>pra.vroy?

. - Tak. W poruied~alek wyszliśmy po raz
p1e1'Wszy. Z butelką armainiaku.
- To prawda - powtiedziala Elżhleta :za.sko~a. - Ja .ciebie też jesZ>Cze nie widzi~lam za
~!Ja. - Umil.kła na chwJlę, potem spojrzała na
mego l znów odwróciła W2lrok. - P.oowadZimy
bardzo g0l!'ąc2lkowe życie, praiwda?
- Nie POOJOS!aje nam nic iillnego.
- T~ tell: prawda. A co będlz.ie, gdy jutro w
polud:n.1e stamemy naJprzec[,w siebie w ja&kra·
wym śwJetle slo;necmym?
- Porostaiwmy to bo.sokii.ej Opatr:z:n<>ści. Ale
co :zirobimy z dzi.siejszym wieczorem? Pójdrzliemy do tej samej re.stauracji, co wcz<ll!'aj? To podła kmaj.pa! Brak nam „Germ.ai!lii''. Szlk-Oda, że
zamknięta.
.
Cd. c. n.)
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