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Co nowego przynoszą
ostatnie
O 44,5 tys.
zmniejszamy
W AR.SZAW A (PAP),

uchwały

żołnierzy

liczebność sił

zbrojnych

Rrz.ąd

Polskiej Rzeczypospoli.tej Ludowej na pooiedzeruu w dniu 25 marca 1957 r. podjął uchwałę
o ponownym zmniejsz.e.ruilu liczebności sił zbrojnych PRL o

Rady Ministrów
skich (!.a mury grube, ściank11 gnibc>ści 1,5 cegły mura.rz otrzy
działowe, stropy i fil.airy), prz.e mywał od 12 zł 30 gr do 15 zl
wtiduje, że zarobki murarzy I 55 gr, ob.ecnie l".a wykonainie tej
wm-osną
przeciętnie
o ok. 20 pracy otrzyma 26 zl.
proc.
Za I m kw ścian.Id d-zialowej
A oto kilka przykładów no- grubości •/, cegły placooo muro
wych cen za roboty murarskie: rzowi 3 zł 40 gr, obecnie zaś
Dotychczas za 1 m kw. muru zaplata wyniesie 6 zł 50 gr.

WARSZAWA (PAP). - 27 bm. roepoczęly się w Warszawie uroczysloś1..'i obchodll X I''.>Cnnicy bohaterskiej śmierci
44.500 żołnierzy.
gen. Karola Swierczę.i.vskieg·o Waltera. Zainaugurowała
Dec)'Zja ta podyktowa111a jes.t pragnien.lem wni.esieruia noweje uroczysta akademia w Sali Kongresowe.i Pałacu Kultugo wkładu narodu polskiego do sprawy rozbrojenia i rozwoju
ry i Nauki, zorganizowana staraniem Komitetu Centralnepokojowych stosunków między narodami, a tak.że dążeniem
go Polskiej Zjednocz·onej Partii Robotniczej.
do uzy.ska'Illia dalszych środków dla podniesienia go.spodarki
narodowej,
W prezydium akademii miejsca zajęli: I sekretarz KC
RóVl.'IlOC:ześnie rt.ąd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podPZPR Władysław Gomułka, czło.nkowie Biura Politycznego
jął uchwalę w sprawie
za1rud.nierui.a o.ficerów :nwolni'Onych
KC PZPR: Jerz.v Morawski, Edwa\·d Ochab, Adam Raipacz wojskowej służby zawodowej i i<'h materiaLne.go zaopatr:reWARSZAWA (PAP). Jedna 7.1 rośHn, jako zamioonikÓ\V na po ki, Roman Zambrow::1ld, Alek.sander Zawadzki oraz sekreni.a. Wojskowym zwalnfa111ym z szeregów sił zbrojnych za- uchwal
podjętych ostatnio przez czet obowiązkowych d0:>"'1.a.w zbO
tarz KC PZPR, I sekretn~'Z KW PZPR Witold Jarosiński,
pewniana będzie pomoc pa11stwa, a w szcrególności możliwoś
rząd, dotyczy spra.wy .zapewni-c ża lub ziemrJJiaków.
członkowie
komitetu obchodu X rocznicy śmierci gen.
ci zdobycia cywilnego zawodu 4 uzysk.ani.a pra~y w go.spodar- . noia środ 0ków c:lla ro.zwoju spółW dalszym ci:igu uchw<iła zo
oe narodowej,
dzielczości produkcyjr1Je-j.
I bc>wiązuje odpowiedzialne resor Swierczewskiego: min. obrony narodowej - gen. dyw. MaLudomir Stasiak,
•
'I•
W uchwa•le pod•krcśla się, :l:e ty i i.nstytucje do zapewnienia ri.an Spychalski, sekretarz NK ZSL W związku z uchwalą rządu PRL w sprawie ponOIWTlego orga.nizc>wa,nie spółdzielczych go spóldzielniom w odpowiednich wiceprzewodniczący prezydium CK SD Jerzy J·odł<>w
21'Tllliejszenia liczebności poLsl,ich sil zbrojnych, odbyła się w
spo:lairstw p<>7JO.slawia się sa- rozdzieln·i~rnch wyd7.ielonej pult 1 ski, wiceminister obrony narodowej
gen. broni Jerzy
dn. 27 bm. konferencja prasOY.•a., w cz.asie kitórej ri:recZlll.iik rzą
mym chloix>m, klól'.zy slooow- male·rialów budowlanych, ma.te Bordzilowólki, b. zastępca gen. Swierczewskieg>o z okresu,
du PRL ośwja<lczyl m. illl.:
nie do miejscowych tradycji, r.i.a.!ów pędiny"h i materialów o- gdy dowodził on II Armia WP - Edmund Pszczółkowski,
Polska fut uprzednio w cląqu jako automatycznie powrócą warunków spolec1.no-ek<momi<'Z palowyeh. a 1.ak~..e clio zaopa,f'!'ze dowódca wojsk wewnętrznych gen. bryg. Wacław Kony~h i si.o.pnia
dojrzalości po- nia
w odpowi·ecln·i-:- narz<:dzia i
niespełna roku dokonała dwukrot- do swej cywilnej
pracy, !ub wi.nni
mar, sekretarz Zal."'Ządu Głównego ZBoWiD Kazimierz Rudecydować
o
wyborze
o'.l
sprzc:t,
um-o.żlhwiajacy
produknie redukcji swoich sil zbrojnych
jeżeli chodzi o szeregow- powi<Xluiej
formy ze~polowego cję mal-erialów budowla1nych z sinek, przedstawiciele Zwią1.ku Dąbrowszcz.aków: Aleksanłącznie o !17 tys. osób.
Obecna re der Bekier, gen. bryg. Franci~-zek Księża 0rczy>k, Zofia Sz]eyen.
dukcja jest zatem tneclą na prze- ców pochodzących ze wsi go~poda1rowa.nia. I t.niejącym ~ surowców miejscowych.
atrreni królkleqo czasu.
na swe gospodarstwa.
raz nowym spóldzioelniom proUchwa-la
po~ta•n:nvia
poz..a i Henryk Toruńczyk, zastępca przewodniczącego Pre-zydium
Obecna decyzja rządu PRL 'Jlodlę
dukcyjnym po<wslającym na ta- lym, że dobrze gosPodaru.iącym st. RN - Stefan Harasimowsiki, przewodniczący Prez. "WRN
ta zo•la le w chwili, qdy podkom i·
Problem znalezienia zatrud
fet dla s1>raw ro1brolenia obradnle nienia dotyczy więc w zasa- kich wła~nie zasad::tch, zapew- sp1iłdzielniom· będzie można l>rZf' w Rze!'zo~ie - Wacław Rózga, prezes ZG LPŻ - gen. bryg,
niona :u<AStanie moomość korzy- kaznć na własność lub wyd1.ier Józef Turski.
w Londynie. Jako krok państwa,
nie bedąceqo wielkim mocarstwem, dzie tylko zwalnianych ofi- stamia z dogodnych kredytów ża.wiać drobne obiekty przemyMiejsca w !Mach l na widc>wni Ją członek B'ura Polityczneqo K~
decyzja nasza stanowi apel do cerów i niektórych podofice- bankowych, zaopa.lr)".va.nia si-; siu rolnego i zakłady pomocniwszyslklch mocarstw, by pchnP,lY rów, czyli stosunkowo malej w nowoczc,,ne środki produkcji cze, jak np. młyny, przetwór- zajeli członkowie Rady Państwa I PZPR, przewodniczący Rady Pa!l·
r1.atlu.
liczni poslowie na Sejm stwa Aleksander Zawadzki.
naunód sprawę roi.brojenia, by dil· c:i:ęsci
oraz
koczysta.nia
z pomocy spe- nie owocowo-warzywne, warogólu
zwalnianych.
W skupieniu wysłuchali uczestni•
ulv do porozumienia,
cjalis!ów w zakr<>sie orgainiza- szlaly nnpraweze, tartaki poło PRL, d7.iałacie polityczni i spolP.C7.·
Dlatego
też
nie
sądzi
się,
aże
W dalszym ciaqu konf PTencj\ nacji pracy i poradnictwa a.g.rOi!lo- żonc w granicach grunlów spół ni, well'rani ruchn robotnicreg'l, cy uroczystości referatu o życ•u,
s\Ppujące oświadczenie złożył rze- by realizacja uchwały spowo
pr1t'dsl~wicie•le Wojska Polski~go d1~.a-lalności i a;asłuqach gPn. Swier.
dzielni lnb w bezp<i~reclnim irh ora-r. przedstawiciele spoleozeństwa ozewski-ego, jaki wygl<J'it pr~ewodni
cznik Ministerstwa Obrony N~ro dowala w skali krajowej ja- micznego.
Szereg wilii:nych zaleceń i:kde- sąsiedztwie. .1ak również małe stolicy.
dowPj PRL. Stwif'rdzit on m. In.:
czący komitetu obchodu X roczu;.
Akademii pnewodniczył l zagaił cy śm;erc\ gen. Wałlera, m1ni~~r
Uchwala nądu przewiduje szero- kieś wyraźne zmiany na gor- r<1>wanych jest w uchwa.!e Rady tuczarnie przemysłowe.
Ministrów pod adre.s€m mi111iohrony narodowej gen, dyw. Ma·
ką pomoc dla zwalnianych ollre- sze na rynku prac11.
stra prmmyslu spoi:ywcz-ego I
rian Spychalgki.
rów i podoficerów. Zostana uruclrn
Gorąco przyjęto tekst pisma przv
mione specjalna kursy prz<'•zkoleskupu. Tak wiec zo1;1taną znieniowc, klóro zapewnią oficerom ~do
słane<10
UJ'i:~Z lioh~terkę w<tlk o
sione świadczenia w naturze 7.
bycie •pecialnoścl na po1iomie śrP·
wolno,\ć
ludu hiszpe1'1 ie110 ...- LlD·
clzialek
przyzagrocl<m'J"Ch,
natodnieqo wykształcenia zawodoweqo.
lor es Jl>arruri, l eqe,ndarną „Pus: ~
miast wymiar dokonywany b<:Wielu oficerom umo7łlwione zo•'anar i•:''. W piśmie tym czytamy m.
diie z całego areału grunltiw 7.l'
nie ukońnenie wyższych uc1elnl.
in.:
spolowyrh łącznie z cll!ialkami.
Zagwarantowane będziP da\s1e ko„Nas7. niezapomniany towarzysi t
rzystanie z po•iadanvch dotychcza<
Każdej spóldzidn.i produkcyjprzyjaciel był nie tylko nlachet·
WARSZAWA (PA~. Zarobki nej, w której łąki i pastwits-ka
mies1kań służbowych.
MOSKWA (PAP). - AgMcja Bądź.my jednak
całkowicie nym I '!!Odnym synem swojej oj·
Jednakże sprawa la wvmaąa ·- murairzy na budowach były d·<>- starriowią
mniej nH; 20 proc. TASS poda la, że 21 bm. amba-, s?.czerz.y, Pa.n.ie Premi.e.i:ze - w czyzny, ·był takie żołnierzem wlel·
lak wykaiuią dotychcnsowe do· tychr.zas n.i.eproporcjonaln.ie ni- użytków
1·olnych,
zmn.iej.s7.y sa<lor n.adzwyczmjny i peJ,no- d.zios·iejszych wa.runkach to do- klef sprawy socfalłzmu 1 byt śwladc1Pnla - stworzenia w całym skie
·
pozwólcie mi tale myśleć - bardzo
w po.równa1niu z placami się o IO proc. wymiat" obc>wi.ą.z mocny ZSRR w Nor,veg-'li, M. lrv,ymywa;nie obioetnicy nie
roz- nasz, bardzo hisrpańskl, :iwlązanv
spolec1e1islwłe kllmalu żvczliwoścl robotn1ików i111inych specjalności
kowych
dostaw
zb-o.i...a,
a
ti~ikże G. Gr1b.amow zlożyl wizylę pre- wiązu.ie jeszcz.e sprawy w pel- na zawsze z tyciem 1 Jstnle.niem
1 sPrdecrneno stosunku do demohlllzowanych, do udzielania im jale - tynkarzy, malarzy j1tp. Pod- obniży się obowiązkowe dwta- mierowti. Nocwegi•i E. GerhA1t1d~ nym tego słowa znacz.emu. nas 7 eqo hulu poprzer. bohalerlkil
najdalej tdacel obywatelskiej '!><>· jęta o.>tatnio uchwala Rady Mi wy zia.rna 11: obszarów p.rz~na senowi i wręczył mu ph~mo Sprawa polega nie tylko 11a wspólnole walki l pośwleceft.
mocy w usytuowaniu sle w tyciu nti;trów, w myśl której z d111icm er.onych pod uprawy kootrakto prz~wodniczącego Rady M'im- tym, że NcHw-c.glia po raz pi.elrw
Dziś, w rocznicę śmierci tow.
1 kwietnia br. podwYż.sz.cma zo- wa.l'll€'. Poza tym spóld.zielnie sh·ów 7SRR, N. A. Bulg:rni111a. 'i'D.Y w swej hi·stoc'i stala ~ie u;: Waltera, wspom'nam
cywilnym,
ze WLrD•
stanie
w
zaipla.ta
pjśmie
tym
za
wykonywainiej
N.
A.
Bulgaprodukcyjne
c7..estnikiem
będą
sojus7.u
mialy
wojo;koweprawo
szeniem
Was wszystkich, towarzy·
W związku z uchwałą rząd~
podstawowych
robót
mureirdostarozaruia.
nin
przvnnmilna
konrtira.kLowanych
na
w&tępie
wigo,
wymierronego
prneci:wko
sze
I
bracia
nas1
Dąbrowszczacy,
PRL
dotyczącą
ponowneJ,
',...~
k'
tak fak w<pomlnam wszystk;ch, któ
zytę norweskioej
delegacji rozą- sąsiadującemu z nią wie_l ·1-emu ny walczyli 1 polegli w Hlnpanli
trzeciej już w krótkim okre~
do.wej w Moskwk. która pny- mocarstwu l 2'Jffiu.;;1.ona Jt'~t - la wolność naszeąo' t Waszego na•
~ie redukcji naszych sił zbroJ
czy.l'llila się do zbliżenia poglą- wedlu~ naszego głębokiego prze rodu, dając swa walką t otiarą naj•
nych red.aktor PAP dowiadudów obu stron n;i srercg pro- kon~111.1a_ - 7'. ll~7~zerb~1en: dla pif:knlch 7 y wvrat. solida~noścl l in·
je się:
blemów i po:r.wolila zacioeśnić SW<'J !l1lezaw11;losc1 udr.1elac F.WP. terna.clonalizmu prolPlanacklei10.
stoou.nkli go.spodM'Cz.e i kulLurnl go 1e•rytorium dla rozlokowanja
Realizacja
uchwaly rozNiech wspaniałe I bohaterskie tv
ne miedzy ZSRR a Norw<'gia,. obcych &i.tabów, · a.lbo ż.e już ciP tow. SwiNcrewslciego, który w
pocznie się z początkiem przy
Szef rządu radzieck.iego l<lrcśli dzhś istnieją pla.nv wykorzy,ta- nas1ej historii był l bedzle „!Jen<'·
szlego miesiąca i zostanie zana.stę.-.n~e hristorię ro?.woju współ nia d~ celów wojenm;ch NATO ratem Walterem", rodwietla. drogę\
koilc:on.a. w zasadzie w czerw
,,..
· ·
· tk'
rod
ludu l)olsklego w lego walce o Po
pracy norwesk<>-'ra1dziiieokiej na naiw1ększego .. ma,J~ ·.u na.
~ ske socjallstVczn!l, w 1811 0 walce
CU b-r.
przestr:aeni o.st.al.nich miesiecy i wegio No·rvveg:n - Je] ma,ry;nat- l>rzociw wszystkim wrogom 1ocja·
Jak. podkreślają fachowcy,
stiwi.erdza, że pro~ram w.~pół- ki hamd.lowej. Sprawa po~ega !izmu",
zredukowanie
naszych
sil
pracy między obu kraja.mi, <>- również i n.a tym, że teryto.rtU.1;1
w cześci arlYstyczn~l akademii
zbrojnych o 44,5 tys. os6b nie
pracowamy w Moskwie podczas Norwegi•i
zostało
faktycznne wysląp;Ji artyści scen war~w·
pobytu
de-legacji
nOTWelllkiej,
zo
przygotowame
do
tego.
by
w
skich
oraz Ze:;pół Pieśni i Tanc&
oznac:a. wcale, że powstanie
i;tal nlem& całko.wide zrea.lizo- ka,żdej chwili skorzvstać mo- Wojska Polskie<JO.
konieczność
znale:ienia za-.
wa111y.
gly z niego siły zbrojne bloku
trudnienia dla 44,5 tys. osób.
N. A. Bulganin pis1.e dalej:
pól111oc1110-atlantyckiego, działają
Podstawowa.
bowiem
cze§ć
Trzeba., ni-a~tet:y, stwlernd'llić. ce prneciwko iZ1wją7.kowi Radz.iie
zwal.nianych to s-:erego'ivże .sytuacja międzynarod01Wa o- ckiemu.
cy służby czynnej, któr.:y niestaitnio poważ.nie się skomplikoI choci.a~ na lotniskach zbuwala.
dl()wanych w o,;tat:n.ich lafach w
Ni-c.dia1WJ10 uja.Wl!'lione zostały Nocwegi1i na żąda111•ie NATO n•iie
ł
Wiosenny ,,bajer"
plany rozmies1..cze:noia ame,rvkai1 ma jeszc:re ct.z.iś obcych bomktórej pracowa
skich odd17.i1ałów o specj.al111ym bowców, jeśli w ba1zach mOl!'Nitropumpadrylla
prwzmaczeiniu, twbrojo.nych w skich Norweg;ii wyposażo.nych
Korespondencja wła..c;ua
Św1"erc1ewski
bro.ń
a.tomową, na terytociach wed.lug pJ.a,nów NATO nie m.a
z Nieba
szeregu państw, prrz.ede wszyst- j<eS7..C7.e d17..iŚ obcych okrętów
WARSZAWA (PAP). 2'1
Drętwa mowa miłości
k;im n:i.leżących do NATO. Po- wojennych
jutro sytuacja
Fraszki z sexappealem
dai!lo do wiad'Omośai. że NATO może się zmienić, może to n.a- bm. w Fabryce Wyrobów Pre
Dziet'ko w meloniku
uzbroi airmię zachodniO->n.iemiec stąpić na11.vct wbrew woli naor<>- cyzyjnych w Warszawie _noMigawki z życia
ką i armie nJ.ektórych .imnych du i rządu norwe.o;kie.r;:o.
Nie szącej imię Karola Swierucze!0\1ników tego ug:rupo•wanfa wolno lekceważyć nauk niedaw czev.>;;kiego, w z·wiąllku z 10
pozagrobowego
wojskowego w bi-oń alomową.
nej prze.szlości.
rocznicą jego śmierd, odbyła.
Ballada dziadowa
R7..ąd norwe..<IB:i oświadczył u(Dalszy ciąg n.a str. 2)
się uroczysota akademia. :Przy
o kasiarzu z Pytkowa
r-oczyście,
że n1ie 7,am-ierza pobyła na nią prawie cała zaDlaczego policja
pierać polityki dążącej do agrełoga tej fabryki or.az prizedsię obraziła?
sywnych celów i nie udzieli
stawiciele zakładów pracy z
Toto
rezwolenia obcym silom 7brojWoli i organizacji partyjnych
nym na zakładanie b.a•z na
Oto co między innymi
tej dzielnicy, Wśród zebraterytorium n.orwe«kim, dopóki
przynosi n.owy numer
Nrewe.~ia nie zoci;t:miie za1a1ailrnnych robotników było wielu,
wa.na lub n1ie stanie w obliczu
którzy
pamiętają
Karola
niei>ez.piecwństwa fakieiio a taSwierx:zewskiego jeszcze z <>ku. Stwierdzamy z zadowoleW AR.SZA W A (PAP). - Wi- kresu, kiedy pracował w znaniem, że r7.ąd no.rweski d()frzyoprócz karykatur, dowcimuj<> swyc:1 obietnic w i;pr.awie cepremier Piotr Jaroszewicz. nej w całej Polsce fabryce
pów, anegdot, napadów na
zakładzie
noz3.ka,zu zak!.a·d~inia na jego te- który w związku z plena1rnym „Gerlacha" niewinnych sportowców
posiedzeniem Sej'mu przerwał szącym dziś jego imię.
rytorilum obcych baz.
swój pobyt w CzechosłowaW ozasie uroczystości U?oraz możliwości zdobycia
cji - wyjechał w dniu 27 bm. brani
wy.słuchali
referatu
ośwladczen!e ponownie do Pragi w celu przedsta.wiciela
Wojskowej
kontynuow.ainia
rozmów
z Akademii Technicznej - mjr
bezpłatnego
New Delhi. Premier J. Cyrankiewicz składa kwiaty na grobie
przedstawicielami rządu CSR Gogola. poświęconego żYciu i
Gha·ndieqo.
w .'>pra.JWie wspó!'Pracy gospo- działąLności aenerała :W&lteCAF - fot. Zygmunt Wd()Wiński Rad~oloto

Jakie

środki
na

spółdzielni

Wyłsze stawki
dla murarzy

przeznacza
,.
rozwo1

się

produkcyjnych

Li t N. A. Bułganina
do prem.iera Norwegii Gerhardsena

I

Premier Cyrankiewicz

składa wieńce na grobie Ghandiego

Uroczysta akadem1"a
W

fabryce,

w

K.

Piotr Jaroszewicz
kontynuuje

rozmowy w CSR

„K ARUZE LI"
14-dniowego

pobytu nad morzem I

Wspólne
Nehru I Cyrankiewicza
- pa!rz str. 2

dan-czej

między

obu

~.

r'

„

;

.
Z pobytu delegacji
Francuskiej Partii Komunistycznej
w Jugosławii

List N. A. Bułganina
do premiera Norwegii. Gerhardsena
I

(Dokończ~e ze stt. 1)
Nie chcfałbym być źle zrozumiany, Pan.ie Premierze. Unie
okolic:unośc!
względniając
wzywamy Wa57R-go rządu, aby
dziś cey jutro zerwał uklad w
sprawie sojuszu pólnocm<>-atl.an
tydtiego, aczkolwiek nasz st<>sunek do tego paktu, wymierza
nego IJI'Z('ciwlro ZSRR, wszy.stklm je.'lt dobrze znany. Jednakże interesy obu naszych krajów
wymagają, by między nami n.ie
bylo żadnych ntiejasności i niedom6wjeń, jeśli chodz:i o za.sad
nicze sprawy st.o.sunków radzie-

NEHRU I CYRANKIEWICZ
podpisali w New Delhi

wspólne

st.a.ne P = koła agresywne pe-

wnych mora;r tw eto utiworzenJa
pr.zeciiwko
wojsk<n.rych
baz
Związkowi Radz:iecklemu.
naszym życze
Najgorętszym
niem jest, aby wyda!l'z,enfa rozwijaly się w zupelnie innym
kierunku.
Byl Pan, Panie Premierze,
niedawno w Związku Ra<lrzrieckim - J nalciy przypusz.czać,
że m.ial Pan w pewnym stopniu

oświadczenie

PodaJemy w skrócie tekst :wspólnego
prezesa Rady Ministrów Polski~.f Rzeczypospolitej Ludowej Józefa Cyrankiewicza i premiera rządu
Republiki Indii, J. Nehru, które zostało podpisane w New
Delhi 27 marca.
Obaj premierzy wyrazili swe
Rząd 1 na!l'ód Indii są szcrzęśliwe, że ma.ją możność go.szcze- za.dowolooie, że ich wspólpraca
komimiędzynarodowych
nia przedstaiw.ideli kraju i na- w
rodu, który se1·deczmie i gorąco sjach w Indoch!nach, w któ-prl.iekonać
osobiście
mo.ż:ność
podejmował w CZlel'WCU 1955 r. rych skład wchodzą Indie, Po.1się, że wysiłlti narodu ra<lz.iecpremiera I:ndH. Pr.e.zies Rady Mi ska i Ka'l'lada, pomogła sprawie
kiego skierowane są na rozwią
n.i~trów Pol'5'ki i polska doelega- pokoju na terytorium, n.a któzainie giga1I1tycznych zadań p<>cja są s.erdeczinie i bardzo przy rym jeszcze trzy lata t.emu
k.oiov.rego budoW1.ictwa.
ck~orweskich.
jaźnie pod.ejmow.a'l'ld w Indi.a>eh. i:;f;nialy tak poważne zabuir:z.eSz.czególne znaczenie przywtią.Plany rozlokowania broni ato
1
Tch wizyta przyczyni się do dal ni..'l.
mowej na t.E'rytorium państw zujemy do problemu rozbrojeObaj pJ:l€l!llerzy głęboko uboszego zacieśnienia przyjaźni i
zachodnio-europejsklch należą- nia, którego ro:z.wiązanie stało
w.w.jemnego :MOZJl.llllJi.enda mię- lewają z powodu prz.edłużające
cych eto NATO, naszym zda- się dziś życiową koniecznością
dzy obu krajami i obu naroda- go .się niedopus:z.cronia prz.erl.sta
niem, komplikują sytuację w ctla wszystkich nal!'odów, wielwJcieli Chiński-ei Republiki Lumi.
je.szcz.e większym stopniu. Kal- kich i małych.
Obaj premjerzy poo.own.ie wy d<>wej do Orgal!lizacji Naircdów·
Rząd radzie:::kI zawsz~ uwafał
kulacje przywó~ów bloku pólw 5 za.sad, Zjednocronych i będą w dal.swą wiarę
rażają
nocn<>-atlantyckieg~ są w da- za jedno z najważniejszych
które przyjęli w czerwcu 1955 r. sz.ym cią!W czynili wysiłki, by
M. Billory IR. Gnyot w rozmowie z P. Slambollc {z lewej) i V.
n~ wypadku d?sć pro~te. Nor swoich <.adań zapewnienie t!"Wa
w War.s.za1wie jako podstawę ta sytuacja uległa zmiarue.
VlahovJcem (z prawej),
wegia przedstaw1a d'.a nich W:J·r lego pokoju w północnej częś"i
Premierzy v.ryraż.ają zad{)IW()W2J3.i·ernnych stosunków obu kra
toś~ przede :-vszystki'l'.1 dlatego. Europy J ZRcieśnlenie przyj.azjów oraiz ich JX115tępo-wania wo- lenie z powodu r.c:J1zwoju wymjia
że Jej. terytorium ~ramczy ~z.po nych stosunków ml~dzy ZSRR
kulturalnej mięclz.y ich obu
ny
nieWobec
krajów.
iłlllny.ch
bee
śred"'.10 ~ terytorium Związku a krajami Północy. z Norwepokoju, panującego w świeck, krajami w ci!l.gu ostain.1ch 2
Radz.i.eckiego. Pr~ó~ców. t:i:ch gią łączą n.as odwieczne tradyzasady te willmy być potne.w- lat. W celu d.~l.szego roowoju
rziecz ~.asna, bynaim~iej nie m- cje przyjaź.nj i dobrego sąsfodz:
nie potw.ierd:wne. Są to nastę- W7.ajemnej wspólpracy w dziie•
teresuie los No~gn na wypa- twa. W ni-cda~rnej pIT~zlości
dzin1e nauki, OŚ\via.ty i kultury
pujące zas.aey:
dek wybuchu WO}ny. Ale gdy- przyjaźń na,zych narndów przy
WARSZAWA
Warto przv'Pomnieć, że w listo·
a) wzajemne r>OST-anowanie in- oba rządy zawady jednocześnie
by plany ~trategow NATO ro- pieczętowana była dlugą wspólPonad 1 miliard 200 milionów zł padzie ub. roku minister leśnictwa tegralności terytorialnej I su- umowę o wspólP!l'acy kulturalstaly zre.aliz.owane, nar~ nm-- ną walką przeciwko najeźdź z oqólneqo funduszu mwestycyine- z upoważnienia rządu polskiego,
nej.
werennoścl,
weskl, a przede w-i;zystkim kla- oom hitlerowskim
qo przeznac-Laią w tym roku PGR pri;eka.zał Anglii parę żubrów.
rów11.icl sprawę
Omówiono
b) nieagres,ia,
•
sa. robotnicza, której los nie
na budownictwo domów mieszkulWROCŁAW
Poprawa stosunk~ mi~dz.y nych i zabudowań inwenta.rskich.
może być obojętny partii robotc) niemieszanie się w spra- rozwoju stosunków gospodarprzemysło
układach
ldlku
W
po-wmna
!l!le
Norwe~ą
Blisko połowa lej sumy wydatkomcz.ej, musiałyby drogo za.pła- ZSRR _i
wy wewnętrzne Innych państw, czych między obyd:woma krajaml i .stwd?rdwrn".I z v.idowolecić za bazy zbudov:ane w No!"' rzecz Jasna. w zadn~ .'vypad- wana będ;r,ie na budowni<:two nue- wych na Dolnym S!ąsku zaloqi z jakichlrolwiek w;r.ględów
pro- ekonomicznych,
przystąpiły do uruchomi·enia
przeszkadza~ . 1_.strueiącym szkaniowe.
ku
wegil za obce pieniądze.
poUtycmych niem po.>tępy, o~.iai;nięte dotąd
tlo
które
urząd.zeń,
t
maszyn
dukcji
Pozwoli to - jak się oblicza Cp &i.ę tyczy Związku Radzie- st~unkom . przyi~zni . na.~zyc_h
w rc·zbud·OWi·e handlu polskolub ideologicznych,
wvbudowanie ponad 30 tys, izb tychczas importowaliśmy.
ckiego - nde zamierzamy napa- kraiów z mnyrru pa.i:istwam1, na
d) rówmJść I wzajemne ko- iITTdyjski-cgo. W prrekO!!l.an:iu, że
.papierniW fabrvce maszyn
dla praoowników PGR.
i3tnio<:ją zneo.no możli·w1()~ci i:'oz
dać na nikogo, j'2d7!ak _ rz.ecz np. ~tosi.:nkom Norw~~P.L ze SI.aczych w Cieplicach uruchomiOillo rzyści.
... * •
jasna - w wypadku agres)'\V- narru ZJedn?cwi:iynu l Anglią.
swrnenia ha.ncllu niooące;;o wza
c) poko,jowe wspóllstnlenlc.
produkcj~ maszY'!I do wyrobu płyt
ambasad~r
br.
marca
21
dn.i'11
W
nych posunięć prreciwko ZSRR Ba; my_ sami dązymy do u:rzy- nadzwyczajny i pełnomocny Wi~i· pilśniowych.
P.r-erri.ierzy Pohki i Indii wY- jerrme korzyśc.i, obaj p.rc:niierzy
Dobre wyn;Jti dalv wóby pierw- r.ażaja za:iiepokoj-etnie z powo- są zd-e::ydm •ani wzmocnić i roz.st.a.nęlibyśmy przed koniccZII1oś- fi) w.a1I1ia dobrych s~rrkow z kiej Brvtanii w Polsce, sir EI'.fc Alszej krajowej wiertarki udarowoj du pogO!l\~:renia sytuacji m.i<:d!zy•1 S1'l~zyc wspólpracę g~pod.arcz11,
podjęcia najenergiczniej- mocarstw~1 z.-:ichodmm.~.
"cią
fred Berthoud, przekazał na ręce dla
przemysłu węqlowcgo.
M.amy, Jak Panu WJ.a9orno, ministra
i przemy.;1u
leśnictwa
szych kroków, aby :z.ad.ać druzna.rodioiwej pc>wsta!N!o w o.sitat- 1 m1ędz.y obydwcuna kraianu.
Sześć nowych asortymentów niagocący cios agresorowi, a tak- b:irdro dobre sto~unkl z F!11!<!111- drzewneqo dar w postaci specja.J- wytwarzanych dotvcliczas w kraju nich miesiąca<'h. Premierzy na- 1 Premicrr;zy wyr.e.ż;iją zadowoże znisziczyć bazy znajd1.1jąoe d1ą. Wy~ko cenimy prZYJ<l;Zn z nie dobrany<:h gatunków nas!on, postanowiła wprnwadzić w tvm ro legają na podjęde zidecydO<W.a- lenie, że o~:na wizyta premi.esię w pobliżu naszych granic. tym kraiem i jego P!3;cow1tym drzew i krzewów oratz k$iążelt z llu do produkcji "Zaloqa Dolnoślą n:vch i kon~ekw=t.nych wy.sil- ra Pol.ski d<:!_a ?kazjq . do osozakresu leśnictwa angielskiego.
skiej Fabryki Zeriarów w Swiebo- ków, które zmieniłyby te:n roz- histych rozmow J wyrruany poNie trudno sobie wyobra:zdć, na narodem, t~ bardziei, ~e. w
dzicach.
jak olbrzym.ie niebe:z.pieczeń- prz€.Szł~I w1~le nas dzielił<>.
wój wYda•r.zeń i przyniosłyby glądów. Wyrażają pewno.ść, że
poig!ąstwo naraża się Norwegi.a, któ- Pow~ie .PYtarne. dlac~go stoświatu lepszą na-dzieję pokoju i te.go rcdz.aju _wym!.ana
KATOWICE
rej teryt.orium ma być wykorzy su~ki . między Zw_1ąz~oem Ra- .;.._.....;.._....,..__ _...,_ _
wspóloracy oca.z Z3.żeg:nyw.amia dcnv or;;z osob1'5te ko.TJ!.ab.-ty, ia.
.
kie z ·taly n.~;w·iązane, jof'SIZCze
W Mysłowicach za.k.oncz.ono l:Ju-1 kc·nfliktóvv.
dzteck.im 1 Norwegią nie mogą
równie dobre 1 tak samo
być
wzmocn.ią przyjazne
Premierzy """r.ażaJ'ą ".lębok!! bardzi€i
dowe nafw1ększeqo i. naib.aord~1ej
ba k · · ·
~
1' · 1
t
.
"
··•• .
. .
nowoczesnego w kra1u zb1orn1ka
przyjalZlnoe jak stosunki r.adziec. _raie i ~e
ga.zoweqo. · Zbiornik ten będzie n~dmeJę, że Konn>ja Rwbro.ie- s osi;n.u, ąc~ące o
.Jui tylko trzy dni dzielą ko-fii1.sk.ie. Jesteśmy sąsiadami służą
mógł pomieścić 100 tys. metrów I nnow.a i jej Podkomi-sja będą u- \".spolpraca ob~ kraiow okaze
naitlt!l'alne
~tw<;1.rza
to
i już samo
na!! od
Js.iłow.ały rozszerzyć zas~ę_g po- się pomoc.n:i \V: 1<:h dz;alamu na
si,eśc. gaz.u.
między wdelkimi rz.o..cz pokoiu swia1ov:ego.
Gari: ten stużyć będllli·e do celów rorumienia
wspólprary
do ści.słcj
warunki krajów
d:z.iew wielu
nas-zych
przemysl..owv:ch oraz na potrzeby mo<:.errsrwam; w sprawie ogran~
.szt z ludnosci WOJ. katowiok~ego.
· ....... ~
dz.iinach.
czenia .:z.brojeń i :i'Jl"e~i;nowa.~a Poł;<nnła
uc
W Instytucie ... vvvr&yW
Rz..1d radziecki ze swej i;tr<>I
'f
I
z brani mas.n<wei<o zms:wzema.
LUBLIN
nych odbył się oryginalny p<>'ł
· 1 b d ·
Wszystc.ia.sta.
pieczenia
.••
k.aiz
wszyczym
ę zie
ny czyru
„ •
.Ja.ko n.a·tvchmh.,,tciwy krok po
Onegdaj zanotowano na Lube!stko, aby przyjaźń między na- kie reguły sztuki cuk.iern.icziej szazy-°l.Jlie pięć pożarów. Naiwiek- wk.no nas ;>pić zaniech„nie e.~
OSCI
·
szymi narodami kr.repla i rozszy z nich powstał we wsi Sawin, 1J<€rymentalnych ek&plozji tych
wij.ala się. lVIiejmy nadzieję, że byly ściśle prre:;,tnzega111e; J00 yfy~
pow. Chełm, qdzie spłonęlo 11 hu· brood. gdyż samo ich kootyn irówn.ież rzad n<'orweski _ rząd nie do smarowania l:ilaszamych dvnków
w którym wystąpią.:
B
iill•
m.ieszkalnvch i 20 budyn. owanie wywołuje wciąż rosnąpairtii roootnicrej stojącej bli- form użyto zami.ast ma.si.a
RZYM. - Kilka dnl temu 58-let.
ce niebezpieczei't.~two dla ws-rei
ków qosp-odarczych.
KAZil\UE.RZ
sko pracujacych warstw ludno- silikonowego lakieru.
kkh f<'nn zycl;i z l'i>e<>blicza,J- ni juhller Allreclo de Andrea, ba·
Laki€l" ten. zwarny antyadheści - znajdnie drogę do umocPOZNAjq
KRUKOWSKI,
nymi kr>nsekwencjami dla przy- wląc s'ę w f0 dne1 z restauracfl, p()
nienia przyjamej współpracy zyjnym (czyli „przeciwprzycu;p
Ostatnio przebywał w Poznaniu
kaia: 22-li:tnief kuchaTence. ArUI.
lu'.lz.koś-ci i cyw:ili~oeji.
WŁADYSLAWA
nym"), zapobiega przyl€p1.an1u wybi:tny archeoloq szwedzki, profe- szłości
między naszymi krajami. ·
Obaj premierzy wyn. żają P<>- li Milan!. diament wartości 200 tys,
w w.a.runkaC'h, jakie .się obt-e się twouywa do formy. Używa sor uniwersytetu w Lund i dyrek- nov.rnJe
KRUKOWSKA,
że nk można lirów. Na oczach zdumlo11ego jn·
pogląd,
nie uk.szt.altowaly, dalsze utrwa ny j-est w pr2lemyś1e tworzyw tor tamtejszeqo muzeum uniwersy- z.a.pown.ić pokoju świ-'!.to.wę•g;o i bllera Artllla włożyła diament do
BEATA ARTEMSKA,
ust l polknęła.
lail'l!ie * bez.pieczel'lstwa na póln<>- .sztucz.nych, w prremyśle gumo- teckieqo - dr Holger Ardmann.
Pan Alfredo 11odnlósl straszne 111·
wym, a w przyszłości - moż·~
STEFCIA GORSKA,
ba\}a1i bszoi<ec?>t"l\~t\va mi~dzyn.a,rc-doInteresując się wvnikami
cy Europy zależy w dużym st<>- ZJlaJ·dz.ie zastosowanie w sztuce archeologicznycli w WiPlkopolsce, w~go drogą paktów wojsko- rum J sprowadzll pn:iclę. która
d
pniu od rządu Norwegi.i, od
„la!comą" kuchareczkę,
aresztowała
mocarstw.
bl„•ków
lub
wych
jego gotowości , prreciwstaw:ie- cukiernkzej. W St.alnach Zje - qość szwedzki zwin"!dził kiilka ośrod Ob.aj premi€rzy wyrażają pa1.TJe o~a:lzaiąc ta w wlęilenlu. Po 7-dnio
nia się na·ciskowi z reW11ątrz noez.onych lakier a.ntyadhezyj- ków wykopaJiskow)·ch.
poparcie dla a.,;pi.ra{'ji i walki wej oneracll „oczyszczafącej", prosil agresywnych, dążących do ny sprzedawany jest w małych
narodów dażących d-o wy1mrole wadzonej 11rzez JlOllcję w więzie
skłócenia ZSRR i Norwegii o- butelecz.k.ach dla celów g01Sponia się spod kolonialnego pa.'10- niu. dlam nt „znalazł si~".
raz: do st'Ń°Qrze,n.ia napiętej .sy- darstwa domowego.
Próba, dok011a.1I1a pod cruj6 pn~~ur;~11~~1'\~i'l:~:tał! u~~~;~~~i:
waini.a.
przedsta.wicie.1.!
okiem
t.uacii .na północnych gra'l'ljcach nym
Obaj premierzy wy.rażają r w dokonania krarlzieżv diamentu, mlWZG, wy=tlła doskonale. $licz
Zwiazku Ra<hicckiego.
nież swe zadowolenie z p<'wcdtt mo th:muc:enla. t 11 otJlknela dla·
,,.....
że przedŻywimy nadzieję,
wycofan.i.a z terytorium Egiptu mi:-nt przypadkowo pr:v próbowa•
~taW'ione wyżej rozważ.al!1ia z<>- nie wypieczoną. rum:ia1I1ą baibkę
nlu zębami jego twardości.
sil n.aopa·tniczych.
staną z należni\ uwMą rozpa- wyjęto ~z trudu z formy, przy
C7VTY1 aru okru.o.-rvna ciasta nie , .....................,.
cJ
. ~,
trz.01I1e prze~ P.ama i prz:iez rząd -· ·;· .
Jeszcze tego samego dnia,
nm-weski. My ze swej strony ?r.z::>lep1ł.a się do blaszaJ11y 1
w którym ogtosiliśmy pJebigotowi jesteśmy w najbardziej sciarnek.
W d m5
scyt „Dziennika Lódzkiego"
jedinora~
Teoretyc7'.11de przyja:znyin duĆhu zbaooć Pl'O1110
V ,fi
n.a nazwę dla łódzkie.i gry
pozycje dotyczące oolsrego roz- pomalo1w·a1rne formy laJueżr>e'.!1.
wpłynęły pierwmr.H
liczbowej,
woju stosunków radzieck<>-nor- wystMczy. ;i.a 100 r~,zy. C~ .~
W'2.~kich. które to propozycje oozczę&:osc dla p1e~i fe;;:: sze pr!łpozycje od CzytelniKAIR. - R1l'cz.n!k sił policyj
lzrael·
LONDYN. - Przed
ków. Za.znacza.my jednr..k, że
stek, k;tore . do sma~'OIW~irua v• zechce zlożyć rz::id nO'l'wesk.i·.
nych ONZ oświadczył 27 bm„ 7-e sklm sąde<m wo·j.skowym w Jervna jednym kui>onie można
my zuzywaią pr:z.ec1ętnie 7 dkg
.
.
]>O'lliew
s.ił :zajęły w śro
rozpoczął sie
tych
zolim.i'9
jednostki
tylko jedną
za.pro{><lnować
Z głębokim szacunkiem m.a.sla na 1 kg ciasta:
d7Jiałek proces przeciwko 11 czlon
dę pozycje wzdłuż cale-i granicy
na.zwę.
(Warszawski „Express Wieoz.")
N. BULGAN1N
kom izraelskiej straży qranlcz.nej.
eqi'P~ko-izraelsk.iej.
Plebiscyt trwa. Zastanów
Tygodnik francu· oskarżonym o zamo·rdowan!e 29
PARYŻ. się i Ty nad tym, Jaki\ naski „Reqards'" poświęca cały q- p.~źdz;ernika ub. roku w wiosce
statni numer sprarwie nominacji polo.żonej nad qranicą jordanską,,
zwę nadać łódzkiej grze liczzamie•zczając
47 mies.,,kai1ców pochodzenia agenerała Speidla,
bowej. Wypełnij zamieszcz'>
również folornportaż z przebiegu
rabsk~eqo.
ny poniżej kupon i prześlij ł
a.kcii protestacyjnej we Francji.
BONN. - Przed sądem w
go pod adresem „Dziennika#
MARIA
redaktora Stultqarcie rozpoczęła się we
Artykuł na·ci;~inego
Lódzkieg-0", Lódź. Piotrkow·ł
pisma stwierdza, źe Speidel jest wtorek trzecia z kolei rozorawa
KRZYSZKOWSKA,
ska 96, dodając na kopercie ł
wrogiem Francji.
;przeC<iwko byłemu szefowi GeslaTADEUSZ FIJEWSKI,
#
„Plebiscyt",
rpo w Gdańsku, Guenterowi y,,_.
nediqerowi, o<~arżonemu o wspól
MIECZYSŁAW
ud.ział w zamordowaniu czterech
Wczoraj odbył sJę w Pradze {by powitać młodą palt'~. SwtiadWOJNICKI.
anqlolskich oficerów Jotn.ictwa,
byli Da1I1a_ l
ślub mistrza olimpij.skiego w kami nowożeńców
którzv uciekli z nicm1eckiego oNa.stęprue
mlotem Amei.-ykaaµo.a Emil Zatopkowje.
rzucie
Zapowiada
bozu ieniecki~qo i zlrpani zostaH'lil'.'olda Corlf>lly z tni."1U'z;y1nią młoda para udała się do kościo
li w Gda1\sku, qd2lie ich rozstrze.
MAŁGORZATA
do
ol.impijską w rzucie dysk.iem, Ja .kat.olickie;(o, a póż.n.iej
lano.
PLEBISCYT „DZIENJ'tUKA" NA NAZWĘ
GORZEWSKA
07.le.sziką Olgq Fi.kotową. Ty.s.ią- ewanisiel..kkiego. OO.Wiem Oo.nolPRAGA. - W Czechosłowa·
LICZBOWEJ
GRY
ŁÓDZKIEJ
c.ii wyprodukowano smyczki do
ce mk'~;z;ka11ców Pragi zebrało ly jest .k.a.tol.i:k.l~m a F'ikotova
akompaniuje
skrzYJ)i€c, któr~ zamiast naciągu
przed Starym Ratuszem prote<;.ta111tką.
&ię
z włosi< końskieqo, maią naciąq
Z kOt!ci maH:eń.sbwo Oorniolly
(gdzie odbył si" ślub cywi,Jny),
WŁADYSŁAW
ze slvlonu. Nie ui.l~pują on.e w
podejmował ambasadO!l' USA w
Imię 1 n a z w i s k o - - - - - - - - - - - - niczvm :;myczkom z włos!a koń·
NOWICKI.
Pradre .JohThS(J(ll. Na przyjęcie
skieqo.
przybyli jako goście C2l0loiwi
Ministerstwo
MOSKWA. Przez dwle godziny hę·
sportowcy CSR; n.aipłynęlo też
Ad.res
zorqani~nwalo
ZSRR
Kultury
giratulatelegramów
mnóstwo
naJplęk·
dzłemy słuchać:
26 hm. w Centra.Juym Domu
Dziennikarza w Moskwie pokaz
cyj.nych m. i:n. od amerykań
nlejszych arii operetkopolskieqo filmu „Kaoriera Nikocje·
John
silaa1u
sekreta!l'za
Zaw6d
skiego
wYCh, pa.rodll, monologów,
ma Dyzmy". Wejdzie on wl<rot·
f<>t,ster Du.Llffia.
skeczy i wierszy oraz
ce na ekrany kin moskiewskich.
(PAP).
WARSZAWA
W pierw.sz;ych dniach klwiietKOPENHAGA. - Od począt
oglądać tańce w wykonaJak informuje redakcja czaso n1ia państwo C011101!y udad~ się
ku marca si.aleje w Ko·pen~adz.e
niu primabaleriny Opery pisma „Walka Młodych", w w podróż poślubną do Aus.trll,
Proponowana na:zwa
epidem•a qrvpv. Wedłuq n'eohWarszawskiej.
cjalnvch danych, zanotowano O•
dniu 31 marca br. ukaże się Szwajc.airii 1 Framcji, a następ
koło 7.01)() wypadków "Z)(lchora..
pierwszy numer ,,Walki Mło nie do Bostonu CUSA), gd:z.ie za
sluż~V
rluńskiPj
wań. Weclłaq
Resztę biletów nabywać
dych", jako tygodnika (do- mimZlkają na st.ale.
zdrowia e1wlemia :nie os1nqnęła ie
Cornolly jest w BolSton~ie namo~na w „Orbisie", PiotrBę uczycielem hist.orli a jego maltychczas dwutygodnik).
szcze sweqo punktu kr-;'tvczneqo
kow!ka 65, w godz. 11-18 dzie on wychodzić jako organ ?A'l'lka zamierza ukończyć ·stui dl.a·teq-0 należy !>l~ liczyć w n.aj
bEższYm czasie ze wzrostem Za•
tel. 321-03.
Komitetu Centralnego Związ- dia medycme roepoczęte w Pra
chorowań.
~~~~~=:=-~~~~~k~t;,t.;MłodzieżY. Socjali.stycznej. ~
::::.::=::::;::====-===-,,-~~--~~!"!!"-·
~-...- ~-"~--~-~·-~-~ł!S!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!C:::::Z:l!!!!!!!'!!!!!!!l„„„„„„„„„„„...„91.........

DELm (PAP). -
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Uwaua, gosnndynie !
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małżeństwo

otrzymało gratulacie

od' J. F. DULLESA

„Walka

Młodych"

organem
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•. Pamięci
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generała

„Waltera''

~~~~:~;~oo~~; ~,~~~~~~Ł~ Żołnierz i komunista
uczciwie o trudnościach, z ja
iedy 18-letni Ka.rol Sv:ierkim! musimy jeszcze walczyć
czewsik.i wraz z załogą
by nie spodziewali się więcej
Gerlacha" zootał w lecie 1915
niż mogą zastać.
W związku z tym należało ~oku ewakuowany w gląb Roby raczej poważnie pomyśleć sji z zagrożonej· przez armię
nie
o zn.acznym nasileniu akcji niemiecką Warszawy polonijne'j dla nawiązania przy~·uszczał zapewne, źe roz
jak najbliższych kontaktów staje się z Polską I ze swoim
emigracji polskiej z ojczyzną. rodzinnym m iastem - WarIstnieją za gra.nicą poważne szawą na blisko trzydzieści
skupiska Polaków, które mo lat. Ani tego chyba, że wróci
gą pomagać krajowi nie tyl- do niej w stycmiu 1945 roku
ko oddziałując jako siła jako jeden z czołowych orgapolitycz.na, w sensie popiera nizatorów Wojska Polskiego.
Nic natomiast nie było dzinia interesów Polski w danydl kr.ajach. Przy odpowie wnego w tym, że wychowadniej zachęcie mogą one o- ny w rewolucyjnej a1mosfedegrać poważną rolę w for- rze ruchu robotniczego w Polmowaniu naszych kontak- sce, w atmosferze wspólnej
t.ów gooyod.arczych a nawet waliki proletariatu rosyjskiew formie ~ośredniego u-Igo i polskiego, Karol Swiercze
działu w aktywizacji drob- wski swą shtźbę wojskową
nych form wytwórczości. O- rozpoczął w listopadzie 1917
statnie próby zmiany stosun roku, jako ochotnik w moku wobec emigracji .zdaią skiewsklm oddziale Gwardii
się stwarza~ w tym kterun- Czerwonej oddał swoje siły
sprawie Rewolucji Paźdrzin
ku pewne podstaWY.
nikowej, Szlak bojowy w od(Ko'z.).
działach Gwardii Czerwonej
- - - - - - - - - - - - - _ w Jatach interwencji i woj
ny domowej, później Szkoła
C1.en\ronych Komunardów
polska S:i.koła Czerwonych
0
WlOiV
Dowódców, a następnie Aka
demia Wo.iskowa Armii Rarycz
dzieckie.; (później im. Frunze

zwraca uwagę społeczeństwa
na problem, który nazywamy repatriacją. Ze społecznego punktu widzenia jest
rzeczą całkowic i e obojętną
czy głównym ~.owodem powrotu do Pols.ki byta tęskno
ta za krajem, czy ciężkie wa
:runki bytu na obczyźnie.
Bardzo często zresztą, choć
nie zawsze, sprawy te ZWYkły się ze sobą łączyć. Mimo
to, nie chodzi tu tylko o kwestię powrotu ludzi, którzy
dość mają tułaczki po obcych
ziemiach. Ta, nazwijmy ją
uczuciowa strona repatriacji,
jest całkowicie zrozumiała i
budzi właściwy oraz powszechny oddźwięk w społeczeństwie. Tak długo przynajmniej póki mowa jest o repabriacjl jako zjawisku abstrakcyjnym. Gorzej, gdy do
ohodz:i. do fakt.ów konkretnych,
Jest

K

rzeczą zastanawiają-

cą jak proporcjonalnie nikły
oddźwięk, losy repatriantów

u ludzi mających na te sprawy bezpośre
0
dni wpływ. Zamieswzone statn io w naszym piśmie dwa
artykuły na ten temat świad
czą o tym najlepiej, Dobre
chęci nie wystarczą , gdy powracający do kraju czekają
czasem tygodniami na skiero
wanie ich do pracy, przydział jakiegoś mieszkania lub
uzyskanie możliwych waru.n
ików bytu.

budzą często

chwili obec.Jesteśmy w
illej jedynym chyba krajem
w Europie, w którym repatriacja wyslęt·uje jako swego rodzaju 2\iawi.sko masowe.
Jesteśmy bitdni i nie stać nas
na takie przyjmowanie powracających rodaków jakie
pragnęlibyśmy im zaofiarować. Faktem jest jed.na1k, że
wiele trudności istniejących
obecnie zbyt często ma za

dl
K ,
A d
Niny n
•
•
C yrank.1ew1czowe1

I

podstawę zwykłą obojętność:

Czym bowiem wytłumaczyc
fakt, że zakład pracy nie ud ziela repatriantce pożyczki
na zakup najpotrzebniejszych
przedmiotów. Bardzo niewie
le jest również wypadków
bY zakłady pracy, c.zy też r-o
Wiatowe, względnie gromadz
ikie rady narodowe same
zgła„zały możliwości zatrudnienia I „urząd7,enia" na ioh
teren ie osób powracających
do k raju.
Te uwagi mają więc na ce
lu nie tyle pobudzenie uile czynów, które by
czuć
stały się realną pomocą dla
ludzi w ich pierwszym po
latach zet>knięciu z ojczyzną„
A przecież dla wielu z nich
ta pomoc jest tak potrzebn<i;
N ie i1awsze z własnej woli
przebywali tyle lat poz.a kra
jem i na ogół nie wracają do
niego z majątkiem.

. .
:(.

Niedawno w pociągu torozmowa, w której
brał udział reyatriant przybyły ostatnio z Anglii. Nieźle tam zarabia!, żył dostatnio i z jego wypowiedzi da
się wyczuć, że trudno
wało
mu jeszcre wżyć się w nas7..e
warunki. Ktoś stojący z boku nie mógł sobie darować
i wtrącił z głupawym ubolewaniem: „A po co żeś pan
w ogóle wracał?"
Chamstwo i nledelikatno~ć
tej wypowiecl-i:i jest poza dy
Tego bowiem typu
skusją,
pytania na pewno nie pomagają powracającym z Zac'ho
du rodakom we wżyciu się
w nowe i nie zna.ne im stosun
ki społeczne i bytowe. Z ~n!
g iej strony należy rozwazyc
chvba celowość powrotu i poli
tykę repatr i acyjną z krajów
zachodnich tyc'h Polaków, któ
rzy posiadają tam obecnie zno
śne warunki bytu. Znalaz~S7::V
się w kraju spodziewają s ię
oni ;r,astać takie warunki, o
jakich mówią propagandowe
wv<lawnidwa, barwne fotop:rafie i zapewnienia naszych
przedstawic'.eli. Te zaś nie
zawsze znajduią potwierdze
nie w rzecz:vwistości. Wówczas czują się oni zawiedzeni a nawet oszukani.
Pojawiają się ostatnio gło
sy wzywające do ograniczenia rer-atriacji głównie do
tych osób, które żyj<\ na obczyła się

Mieszkanka New Delhi wręcza kwiaty żonie premiera
Ninie Andrycz - Cyrankiewiczowej.
Radiofoto
CAF - fot. Zygmunt Wdowiński

go) wychowały żołnierza I dowódcę. Nienasycona żąd7..a wie

dzy

i niezmordowana praco-

witość -

oto cechy charakteru Karola Swierczewskiego,
na które zwracają· uwagę koledzy I rrzyjaciele.
Przebywając poza krajem
ani na chwilę nie zapomina
o Polsce i Warszawie. Z opowiadań I relacji ludzi znających Karola Swierc.zewskiego w tym okresie jego życia
w~em!, że c~łonął on wprost
wieści z kraJ~. starał s1~ ~po~~ać z pols~mi ~?~un~~~~
'
orzyl'ścprzdy ywda ~ 0 .
0
a w ' ie o ro zmy p1sa 1
„realnej tesknocie za krajem"
lęc wybrał Hil~czeg
sz~a~ę? w
W zwycięstwie narodu hizainteresowani
szipańskiego
byli wszyscy, którzy nie c'hcie
li fasz.vzmu w swqim kraju,
wszyscy. którzy nie chcieli
wojny. Dla całego świata b~r ło rzeczą ja.sną. że interwenc.ia
włosko-niemiecka w Hiszpanii - to pierwszy krok n3 dr~
dz.i; d? . ro7.pę.tant q drug 1eJ
wo.iny sw1atoweJ. „~Qzpęt.ane
pr7e7. nich barba:rzyns~W(} rzu
cać be~zip 7,łownie. na ich '-' ~'1
mdasta - i·isal RrPna "n
~n~l
0
wezwaniu
w swym
ludzko~ci".
„Doansumienia
Przez cały świat pr1.efoc7yła się wówce..as fala de~onstracji, wieców i zebrań na
znak .solidarności z narodem
Przeprowad"'.ahiszpańskim.
no zbió rki pien i f>żne wysvlano żywność. lekars twa: ·oddziały sanitarne.
Najdobitnie.isz:vm ''7r :vem so
lid,a•mości z narodem Hi<·zoanii byly sławne B r yg<idy -Mi<::dzyinar.odowe. W ruchu solidarności kierowniczą rolę odgrywali komua:iiśai, oni teQ: by0trg.an.iza1torami
li głó·wnymi
brygad. Ale z różnych stron
świat.a lega. lną i nielega•lną dro
gą 51Pies1zyli do H 1sZJOanii ainty
f.a1szyści o najróim iejszych po":lądach polityc:mych i· w ierzeniech religijinych, socj.aliści i
· komuniści.,· członkowie partii
katolick1ch, be..,,...arty.1·n1·, robot-.nicy, unzędinicy i dhloipL „Nie
ma obecnie - pisa~ G. Dym;trow w styczniu 1937 roku
bal'dzje.j W2lllioSiłego ob~ią211{.u
dła międizyna:rodoweg-0 proleta
rl·a.tu, d·l~ m~s ludo"ryoh wszy•t
"
~ ~
kich krajów, dla. WSZJ'$Uk i..::h
uczciwych elementów ludzkvścl, jaik wsrechsitrOlllne :1JWiększe
·
d h'
""
·
n :e pomocy u1a naro u 1s~~n
skiego w celu zaipewniemia je· tw "
go 7lWY'Clę.9 a. ·
Nie mogło w.ięc zbraknąć na
• k. · · p 1 k.
·
ziemi hlSlZ!".>Bns IE!'.J i o a1 ow.

D

Rzucone we Włoszech przezldzili jego towarzysze broni legiony Dąbrowskiego ha- umi~ł ge.nerał . Sw;ercz~ski
sło: „Gli ogni uomini liberi so- zna.J~owac. drogi, k!or ymi naJno fraitelli" (Wszyscy ludlie ląneJ mozna trafie do du..c;zy
walni są braćmi), hastla wypi- żołnierza. A !Przy tym - z~
sane na czerwoinych s:iitanda- równo w SZJkole Czer-.vcnye;n
rach Ren11Jo·l uoji Paździerini;ko- Komunardów, jak w H :szpaWojsiku PolW€j i hi~pańslde słowa „La Bri n.ii. a później w
gada Internadonal" oraz znak slkim - przy~ła~ał. og_romną
czerwonego trójikąta 0 syme- wag() do wpaJama zolrner zom
tryczn'e załamanych bokach - poczucia d1U1Tiy nar?dowej, sza
wszystkie te znaki i haisła sym cunku dla bohaterow narodo_boUzowa-ły _ j.aik ktoś słusmie wych. Gene~ał Wail.ter pr~g~ąc,
napisał _ najbardziej polsicq, aby każdy zołn1erz był swiazrośniętą ze świadomością n.a·· dom tego, że jest spadkoh i:?rrod.u epopeję walk „Za wol- cą sprawy reprezentow anej V:
walce „Za wolność Waszą l
ność Waszą i nasza".
. .· his.zipań- naszą" przez patriotów i rewo
Sta ·k
którzy
ln ·.1. lu~J·or1; S1tów pol.sikich
ą w . WOtJnlk·~
k .. wbła
. ,
·.
~·
s .en y nie y o wo o:s~
Hiszpa.n ii, ale również polski torowali namdow1 dirogę. do
interes narodowy. „Lini~ hi- wyzwolenia nairodowego l spo
S2lpańskiego frontu repub11kan- iecznego.
Na swoim „łaziku" docierał
skiego - pisał jeden z 02Xl.lowyoh publ:cj"&tów KPP, Julia.n do m'3..s zerujących oddziałów,
Brun - z.agra<l:za hiŁlet'owsk i ej gawE;dz'.·ł z żołnierzami, żarto
Reich&wehroe nie tylko drogę wał z nimi, za glą d 0 ł do k odo Madrytu. Także - do Po- iłów, ;nteresował Eię odparzoznania i Warsz.a\\'y„. Sprawa nymi nog.ami żolnie rzy. A jeniepodJegłości Pol.&ki rozstrzy- dnocześnie w rozmo wa ch z ni·
ga się dziś na froncie pod Ma mi kreśl. ił w~wiały obraz l:'.p
drytem i na przełęczach Gua- szego jutra, któ re muszą wyw&Jczyć swemu narodowi.
darramy",
„Chłopcy nie zawiodą nl„Il General Polaco" - „Wal
Zab :eradąo
ter" obejmu,je po przybyciu 110 gdy" - maiwi.ał.
Albacctc dowództwo H Bryga glos YJ Estopadz:e 1945 roku w
dy Międzynarodowej „La Mar- wa 1·szawie na ZJ' eżd12;e Ocho•t sciłlaise", . ~ której walc;11y..Ji lników Hiszpańskich o~:"'iad
przedstaw1mełe 32 narodowo~- czvł: ,„„Chcemy z:i.pewnic na3z
ci, później zaś - dowództwo uarćd. że tak samo j:i.k waldywizji „A", w któ1•cj s!>ład o- czyliśmy na polach Hiszpanii,
prócz 14 Brygady l\'liędzyna.r~- z \aka samą energią i cntudowej weszła 12 Bryga.da lUui z.jazmem oddamy swą prace: l
dzynarodowa (w tym i „Dą- życie dla. dobra nowej odrod~o
bro~vszcza~y") ?r~ 5 i 3~, b~-. nej i demokratycznej Polski".
Zby t prędko jedna1k od:i.ał oj
ta.Iio.~y h1szfansk1~, }' pozn1eJ
. czyżn i e swe życie. 28. 111.1917
dowodztwo „5 dyw1z.11. .
T~warzysze. broni pamięt~;ą roku wyjechał po ra:t ostatni na
go Jednak r:1e tylko Jako sła~l\I inspekcję garnizonów wojeNa.
?ow.odcę, ale przeae wództwa rzeszowskiego.
nego
wszysrtikun J.aik.O „na.s.zego Wal- trzeci kilometne od Ba.ligrodu jei:o kolumnę ostrzela.ly z
tera".
Ogromną .popuł~irność z~ka- zasadzki faszystowskie bandy
ły mu bowiem me tylko Jego
wybitne zd:olności jako gene- ·~~~~·~ 0 „WaJterze" - w :erraJa. Przede wszystlkim zdoby r nym synu kla sy robo tm.
wał sobie autorytet i sziacunek
czej i part:i - jest wc .ąż l.Ydzi ęki osobistym Ce{:hom cha- wa, choci aż mija już 10 roczni
rakteru - od1wadze, prostocie
hl
i skromności. Stat·ał się ·La.W- ca jego śmierci.
Odwaga. i skromność oso sze wtrzymywać 0S01bisty kon- sta., prostota i szczero~ć w sto.
takt z żołnierzami. Żąd.ał od osunka.ch z ludźmi, nie gasnąca
ticeriów, aiby każdy żołnierz wiara w ludzi i w ich siły
był dobrze poinformowa111y o twórcze, żarliwy patriotyzm i
• _
(l
<:.ktualnej sytuacji n.a froncie .
i o na•ibLżiszym zadaniu bojo- zelazn~ \\J~rnosc zasa om _lll
cechuHCe
ternacJonałlzmu J
komimistę
·
·
t
wym.
·
Te same cechy :zidoby;vały .ego zo 1merza.
mu autorytet i szacunek pó-1 wzbu~zal_Yk _szacunek r~a:et c'au
po 1 y zn:v . •
ow
organizowan .u przec1wn1
•
.- ' · _
. . . Postać generała św: ercze·w 5k 1e
.
. przy
;n ,eJ
, ,b ·a na i· lepsze tradycJ·e
I 1erwszeJ, a naS'tępnie D1 ugie~
· '·
ndo go uo _.a 1
·· W ·~ 1 - Po1°k",ego
1\..
alk" rewolucyjnej
·
•1
•
~· 1
°'J=a
rmn
Nysą ora.z w latach powo)en- ws~odr:ei ~.d i ;e1 ck'c.h i· n.ar.odu
1 '
naro ow r„ z.
t ·
h J k ·kt ·
w .e.r- polsk;ego, ni eznis.zcza. lną w i ęż
inny nyc . a• nr
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łącząca

na ła
mach tygodnika fran
„Express"
cuskiego
z Algeru pióreportaże
ra Servana - Schreibera i
rozchwytana w mgnieniu oka książka Pierre Henn St.mona „Contre la torture"
ten sam bolesny
poruszają
problem wojny w Algerw:
stosowane
walki
metody
przez armię fr>incuską w Al
Reportaże Servanagene.
Schreibera drogo go kosztoMinisterstwo Obrony
wały:
Na~·odowej oskarżyło go „o
zamach na morale armii".
Jako oficer rezerwy i·rzebywal on 6 miesięcy w Algerze i w s·woi.m cyklu reporterskim opis·uie to co tam
widział. a że patrzył na rzeczy potworne, które nasuwa
ją żywe analogie z ok·rucień
stwami faszystów, w1ęc opinia publiczna zareagowała
nie?.'ĄJ'kle żywo. Czynniki oficjalne natomiast uznały za
stosowne bronić „zagrożone
go mo.rale armii".
kazujące

U

się

Inauel niewątpliwie wygląda
wojna alqerska, qdy czyta się suche komunil;aly o stoczonych w~I
kach i ponie~lonvch - z requly
przez nleprzyjacie.la - stratach,
lnaczel, qdv tę wofne <><1lada się
od stron v kosztów budżetowych
I debaty w Z!lromadzenlu Narodo
wym, inaczej, qdv s'c: żeqn,,_ ko·
sle na
!lOŚ bliskie!Jo udalące!lo
ironł al!Jerskl. i zupefote !nacz.el
nareportażach
w
ona
wyqląda
ocznych świadków - w pubJikaclach dziennikarskich czy Ulerac
kich. Bezpośrednie d'ramalyczne
relacle są przerażające.
Część
szA11kając

szym

o.pinii publiczne],
winnyc'h, w !>ierwporywie skłonna jest

i tylko armię
o brutalne, nieludzkie metody stosowane wobec ludnocywilnej, o bairbarzyń•
ści
sicie metody stosowaine :przy
przesluchaniach jeńców, o
rozstrzeliwanie zakładników
itd. O&karżenia te wywołują
żołnierzy i oficerów
wśród
armii francuskiej zrozumiaUważają
łe rozgoryczenie.
oni, że są kO'zlem ofiaTnym
i że nad.stawiają grzbietu za
oskarżać armię

władrze cywilne wolały przekazać tę ciężką i niewdzię
czną robotę wojskowym, a
ci z ko·lei są póilniej oskarża

ni o sto.sowame
metod.

Olk:rutnych

„Przemiana oficerów w policlan
1>0·
łów I prokuratorów stawia
Jeżeli nawP.t
ważne 1>roblemy...
nleklórzy przystosowują się do
teqo w Imię wyższej koniecznoś
ci, to ellta moralna korpusu oilc~r<l<leqo odczuwa Io jako uwlaczalące l zbytecrne; raczej Ol>U·
ści ona armię, niż będzie to kon·

Na łamach prasy zagran1czne1

„Zamach na morale armii"
kogoś,

czyje rozkazy
niali, a komu udalo
s.k.arżenia

~ł
stę

o-

uniknąć.

Znamienny jest dla tyoh
nastrojów biuletyn marcowy
1957 roiku „Message des forces ahmees", który w artyk1Ule podpisanym „Milites"
p:s7..e m. in.:
„Porażka w Algerze nawet oble
czona w zręc1ne siormulowanle
będzie prawdopodobnie oznaczać
bunt armil", a następnie: „Wa!ka
przeciwko komórkom Frontu Wy.
zwolenia Narodowego doprowd·
dzila ollcera do zbyt częstego
wykonywania przezeń zadań policjanta; oczywlkie instrukcje millecz byłoby
czą w tef sprawie,
czystą hipokryzją zaprzeczać tego
rodzalu wypadkom I poważnym
nastepslwom, odblialącym się na
morale oficerów". .

ciągu autor
zwraca uwa&ę.

W daJszym

tyikuilu

ar
ie

tynuować, jeżeli nie podefmle się
odpowiednich środków, by uwolnić armię od takiej mlsli".

Wspomniana już ksiąiika
„Contre Ja torture" jest dzii;:
lem pisarza katolickiego t
zwolennika Pozostania Alge
l'U przy Francji . Przez siedem lat służył on w wojsku
i jego praca jest król-ką ale
wstrząsającą relac.ią mów 'acą o metodach stosowanych
przez wojsk.a francuskie w
Algerze. Oburzają go dnraź
ne egzekucje, to·rtury zadawane przy przesłuch i wa
niach, a przede wszystkim
stosowanie zasady zbiorowej
odpowiedzialności.

„Nie chodzi wc~Ie o pochwycenie wlnneqo. Zakłada się - pl.sze Simon - ie cała rasa test
C>dpowiedzialna kolektvwnie i bei

n3·.ilepszych synó w p'.)l
skiej khsy robotnicze.j z Kra~
jem R ad.
Bliski i drogi powstaje w
pamięci narodu.

wyląlku

oraz t.e kaidy brat winne
!lO może za nieqo zapłacić. Jest to
dokładnie ta sama zasada, przy
pomocy której h :llerowcy uspl'awledllwiall masakrę w Oradour".

W r.-amięci FrancU1Zów, któ
rzy czytają wstrzą$ające reServana-Schreiber.a
pc1rtaże
i ks;ążkę Simona, tkwią jesz-::-ze wsp'.>TTlmenia O$lrnrżeń
jakie podnosiły się przeciwko ko·r pusowi ekspedycyjne rozpoczął gościnne wyst~py
mu w okresie wojny ind'>-·
ch i ńskiej o stoso•w an ie hitle·
rowskioh metod.

Puńslwowy

•
•
Teatr Zydowsk1

w Londynie
w

wtedy twierMożna było
dzić, że znajdują się tam byli SS. Lecz w Algerze są ty!
ko Francuzi. Dlatego sprawy
te bud zą ::iie tylko niepokój.
Społeczeństwo
lecz bolą.
francu,kie domaga się wyj11śn1eń , ustalenia faktów i
Spraw
odpowi edzialności.
tych n ie moi.na załatwić
vrzy pomocy oskarżen a o
.. 7.amac<h na morale arrr.ii".
Wydaje się. że potepien ie
przez Ministerstwo Obrony
Narr•dowej pub-likecji „siejących defetyzm" nie uspokoi wz1b urzonych fatl op'nii P 'l
blicz1nej.
W tygodni1ku „Express"
7.nany pL•arz francuski Fr:rn
cois Mauriac pisał, że teraz
nie ma już WYboru - mil<'Zeć czy mówić, gdy 100 t:vsięcy powclan~·ch r.od broń
rezerwistów powróciło z Algeru. gdy 100 tys. ~w;adkó1\"
:r.aczyna mówić. Milczenie
jest niek' edy znacz.nie cięż
sze od słów.

T. R.

ponirdzialek w teat rze

w;n.

ter Garden Pmistwowy Teatr Zy·
dowski pod d y rPk cj ą !d y K am :ń·
Isk;ej
trzytygodn iowe w y
rozpoczał

sleoy w Londyn!e pr e m i er ą sztuk.1
„Meir Ezofowicz", osnutej na i:e
powieści Orze.szkowej ,

I

W y slępv 7P"!JOiu wywo l n ły za inlere sowan :e szcze!lólnie wśro d spo
w cale]
żydowsk:eg n
l e c ze ństwa
Anglii. Mimo, że „Mc' r Ezofo·
w' cc." jrst sztuk a ra-zE j trudną
dla pu b lic z n oś ci angiP ls'< ej, In za(I.OOO mie jsc) .
pełn i ona widown ' a
rz <;s! ste okla•ki ora7. k on r i w : ~
jakie otrzymali
zan'ki kw 'atów
aklorzv św ' adczą, ie pr zz dst ~w ·e ·
n ie p<'l] r.l>alo się. Kurtyna szla 12
razv w qórę.
Na pr emierę przybyl' m, in . by.
w Mi n i~tN stw · e
ły min'ster stanu
Soraw Zagranicznych, lord Rea·
dinq z maJ;on ką, I:czn i czł o n' · n.
wi .1 hbv Gm in, p rzed•lawici ele

kornu"u · ri i..' pi omatvcT.nego,

'v ś ród

n ich wyżs i u n: ędn i cy ambasady
Prezydjum
cLtonko, v:o
Izraela,
Zvd ów,
Kong resu
$ w 1at owego
prz?d<taw' ciele ś wiata kultu ralne·
go Lond) nu, inasv anq1el sk .!" j I
zagran icmPi oraz k ryt ycy t? atrał·
ni. Na µrem 1crze obecny był tak·
Z. SzPwc7.V'l:
że charge d"a.ffa ires
i wyż si un: ~Gr.icy ambasady PRL
w Londynie.
Zespół wyMawi w Londyni-e tak
że szluke Jakuba Gardina „Mi ce ie
Al~JEfro ~ " oraz &z.tuk ę Szolema
chema ,,Tewje mlecza.rz",

I
I
I
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Przed dzisiejszą sesją Rady Narodowej

Wywiady „Dziennika"

,,STABAT MATER'' Pilne zadania handlu łódzkiego
Wysegregowałem z

Karola Szymanowskiego

partię sopranową śpiewala tL'

Poznaniu siostra kompozytora, znakomita śpiewaczka Sta
nislawa Korwin-Szymanowska.
Dyrygowalem „Stabat Mater" również przed samą woj
ną, na jednym z ostatnich
koncertów
w Filharmonii
Warszawskiej. Byl to pierwszy Festiwal Muzyki Wspólczesnej. Niestety, Szymanowski już nie żyL.

CAF
Dwudziesta rocznica śmier
ci
wielkiego kompozytora
„Mlodej Potski" Karola Szymanowskiego, przypadająca
na dzień 29 marca, obchodzo
na będzie uroczyście przez
caly polski świat muzyczny.
Rów1.ież Filharmonia Łódz
ka przygotowuje się bardzo
starannie do tego obchodu.
W piątek i sobotę odbędą się
specjalne koncerty symfonicz
ne,
poświęcone twórczości
Szymanowskiego. Uslyszymv
na nich dwa arcydziela tego
kompozytora: IV Symfonię i
„Stabat Mater''.

Rozm.: DOR.

rium.

Wyeieezki
do Włoch i Francji

Jut od dnd.a d7.l&iejszego, tj.
28.III. lódizkli „Orbi6" pn;yjmui·a ZB1P1sY na wyci~ zagra•
- Istotnie, w latach trzy- nlcme eto Fr~li i Wlooh,
dztestvch. kilkakTotnte dyryIlość miejsc ograniczana. ugowa.lem tym wspantalym w,zględinian.a będ.7lie· kolejiność
dzielem. M. in. drugie pot- ~1sów.

I

Alkoholizni
Wojewódz-

kim dla m. Łodzi rozpoczę
Ła się
rozprawa przeciwko
37-letniej Zofii Bednarek,
zam.ieszikałej w Łodzi przy
ul. Wojska Polskiego blok
16 m. 23, matki 4 dzieci
oskarżonej o to, że 1 stycznia 1957 roku pozbawiła ży
cia swojego męża Wawrzyń
ca Bednarka, zaciskając mu
na szyi pętlę sporządzoną ze
skakanki.
Przewód sądowy dostarczyć
ma materialów, które
pozwolą odpowiedzieć na py
tanie, jakie motywy złożyły
się 111a popełnienie zbrodni.
Wawrzyniec Bednarek, -pracownik. Bazy Tran~portowej Przemy
siu ZJednocz~nia Budowlanego,
był notorycznym pilakiem, ośmlo
krotnie karanym 1>rzez Kolegium
Orzekające Zd opilstwo I zakłóce
nie spokoju publlc1.11e110. Po pija.
nemu wywolywal awantury, ubll
tał żonie, bił iii I dzieci. W~pól·
tycie z męicm \ tycie rodzinne
w tych warunkach slawalo się ka
lorgą. Zolla BP.dn arek szukała po
mocy u wladz. Kiedy l<'szcze mle
nkal! na Chojnach. zwróciła slę
do Komisariatu Milkli Obywate:.
skiej na ul. Mochnack.leoo. zawla
damlając, że mąż iii maltretuJe,
żeby ,ię nią zaopiekowali. Odpo·
wiedziano !ef, że nie moga, te
ich lnterwencla może nast<!plć w
trakcie awautury, k.iedv donlOSil
o tym usied71
Nie posila więcej do mtlicji. Będąc kiedyś w m;eście, wstąp;la jednak do Za
rządu Lig · Kobiet przy ul.
1
A. Struga 1. Czytała bowiem o tej organizacji, że
p omaga kobietom, że zała·twia szereg ich kłopotów.
Poprosiła więc o pomoc kobiety, które zastała w zarządzie. Nie zna ich nazwisk
i funkcji. 'Przedstawiła im
ł

Bcdnarkowa szukała jednak w dalszym ciągu wyjśe"ia z ciężkiej sytuacji. Porr.yślala o Radzie
Narodowej. Poszła więc do Oddzia
łu Oświaty DRN-Staromiejska, popros!ła, żeby zac·plekowali się dwojgiem dzieci
młodszych i umieścili je w
Domu Dziecka, bo ona z
dwojgiem starszych chce opuścić męża i wyjechać na
Ziemie Zachodnie. Prosiła
żeby pomogli jej w załat~
wieniu wyjazdu i otrzymaniu pracy.
C?dpowiedziano jej, że dzieci
ktorc mają rodziców nie ma
ją i1rawa, do opiciu społecz
nej (!)

Wówczas Bcdnarkowa zdecy!lo
wala się na cr.yn despt"racki. p 11 •
stanowi ła męża zabić. 31 grudnia
ub. rokJt mąż po otrzymaniu za.
•ilku rodrinneqo udał się z kole·
gaml do mieszkania Jana Kurma·
na, qdzle do późnych 11o<hin wie
cz<?rnych pił wódkę. Nastqpne10
dnia, 1 stvcznia, okolo qodz. 10
rano opu~cił dom ! poszetll rnowu do Kormana. W
slho
go zamroczf'nia wróciłstanie
do clomu
okolo oodz. 14. Wówczas Bednar.
kowa udusiła qo. Jak stwierdilla sekcia zwłok, stężenie alkohc·
lu stało na po!JTanlczu dawki
imiertelnel.
Rozprawa \P17.ec1wko Zo.t
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ek-

problemami
1niezwyiklym

ciężane

przejść do konkretnych czynów

1 JESZCZE INNE...
Inne problemy jak: walka
z man!karn.i, J<raca zakładów·
gastronomiczinych, ciągnące
się w IIlieskońaz.oność remon
ty sklepów, sprawa ubytków
na·turalnych zwłaszcza kwia
tów, warzyw • owoców, wre
szcie podiniesienie na wyższy 'T'VV7;orn
obsłu:!' kli'ent""'
.-~=
vn
oraz estety\ld wnętrz i wystaw sklepowych - też maj
dą 111lewątpliw1e odbicie w
debacie na sesji Rady.

„,

przyczyną
gwoje tragiczne położenie i
położenie dzieci.
Pierwsze p:1-1:anle, jakie pa
dło ze stl'ony
słuchających
brzmiało: „Czy należy do Lł
ii Kobiet?"
Skoro otrzynwły odpowiedź przeczącą, stwie.rctziły, że Liga Kobiet nie ma
wpływu
na te sprawy 1 ze
one nie mają prawa wtrą
cać się do małżeństw.

WJ"~ ~6Wll'l~

nabrzmiała

m

dramatu

I

Sądowy epilog gehenny żony i matki

Przed Sądem

c<> utrudn·
!l.ru ich
spekulantlw
nie przez liUcwidacj d
cji Gallu.xu" uzy
)'.1"
"
.
s
się <>-<
sz~:d:n~c1 ~ a:IminiistraCJU·i.
. OJe . menaJgorsZ?".
•wazam, .ze tego ro~zaJU proba powmna przynieść dO:b~e
rezultaty. J".oza tym zmm~Jszy się mozliw<>ść wszelkich
„przecieków"
atrakcyj.nych
~warów wprost z magazynow sklep?wych do rąk pas~a.rzy, którzy. zawsze najle
p1eJ wied1zą (ciekawe kto ich
informuje!?) gdzie i ja.kie
k'
.....
poszu iwane ar.„ kuly będą
s1.rzedawane.
Skońceą się te:t plotk1 że
u
k . ·
d
'
~~~ anie pos~ Y W „GaUuxie czy sklepie problemoWY!11. kosz~uje ponoć kilka•
l12;SC1e ty~1ęc{' złotych. Nie
lezy w mc~m ~nteresie, by
n.a przewazaJąceJ części uczc1wych ip~acowniik~VV: handlu
U?połec.zi:1one~o c1ązyhr takie Pode1rzen1a.
SIEC I OCZKA
Ze sprawnym zao?atrzeniem miasta w towary <."<>-

s!<:

fii BednaTek

skich, konfekcyjnych jak i
obuwniczych.
li Dantejskie sceny w „Galluxach" i „Delikatesach" oraz problem wykupowania
atrakcyjnych towarów przez
spekulantów.
• Przecieki towarów atrakcy.inych i plotki wokół lukratywnych posad w „Galluxach", „Delikatesach •, komisach i sklepach tzw, prohlemowych.
11!1 Sieć sklepów na peryfena.eh i godziny otwarcia skle
pów pnemysłowych na prze
clmieściach.
Czy i gdzie potnebne !Il
ba.raki i skle~v prywatne.

- Oczywi§cie. Szymanowski, z którym stykalem się
wielokrotnie
zarówno
na
gruncie oficjalnym jak i pry
watnym, udzie!H mi swych
wskazówek co do interpretacji „Stabat Mater". W każ
dym wypadku, kiedy przypadlo mi w udziale przygotowywać i dyrygować jego ora
torium, kierowałem się jak
najwierniej tymi informa-

% tym przeprokTótkq rozmowę
z prof. Wladyslawem Raczkowskim, który będzie dyry- cjami.„
gować pierwszvm
lódzkim
WtlkO'll.aniem alynnego orato- ft,

- Panie profesOTze, ogólnie wiadomo, że z nazwiskiem pana wiąże się szereg
wykO'ltań „Stabat Mater" Szy
ma.nowskiego w Polsce. Czy
m.ogtiby§my prosić o kilka
1zczególów na ten temat?

. Nadal niedostateczna po-

tlaż na rynku artykułów dzle
cięcych, zarówno dziewiar-

Czy przy opracowywaniu partytury konsultowal
się pan bezpośrednio z kompozytorem?

W :ruriqzku

wydawać

z artykułami
rzem sło
mi), że wszelkfego ~od~~
.artykułów nie braku ·e Jest
bieli2111a damska i m;ska odzież lekka i ci żka mat~ria
ły wełniane, ba~eł~lane ·e
<iwabne
gal t .
kó 1 J
na i obuwie a.n ena s rzaOwszem - ale fakle to są Towary? Albo niemodne, albo 0 du
żet lub malej numeracj!, 0 przestarzałych wzorach _czy niemo~nych fasonach. B1;1c1ki pnew.izme lanie na !11Jm1e, wykonane
bardzo niestarannie itp. Czy moina slę dziwić, że tak.Ich artylrnłów ludz ie nie kupuląl Szukają
ubrań robionych w tzw. krótkich
seriach, kostiumów 0 fasonach
przynajmniej z 11bleqleqo sezonu
a nie snrzed czterech lat ltd.
EEZPOSREDNI KONTAKT
Z PRODUCENTAMI
Powodem nagromadzenia
duży~ ilości niechodliwych
towarow jest często nieprze
jednane stanowisko prLemy
słu państwowego f niektórych hurtowni. Dostarczają
one do handlu detalicznego
artykuły wg rozdzielników,
dzienne.~o użytku łączy 8 ,ę
które sporządzają,
rzadko również kwestia należycie
[pytając o zdanie handel, czy
rozmieszczonej sieci sklepów
będzie popyt na te towary.
ł godzin pracy hancllu. JeDlatego
natychmiastowe stem zdania, że błędem było
nawiązanie ścisłej łączności otwieranie na peryfer,ach
detalu bezpośrednio z za.kła sklepów ściśle branżowyc'h
darni proclukcyjnymi, zarów np. obuwniczych czy elektro
no państwowymi jak i spół- technicznych np. 7. aparatadzielczymi, jest koniecznoś- m~ radiowymi czy adaiptera
cią. .
mi. Takie z.akupy robi się
Z;'lw1eranie bezpośrednich :rzadko f gdy ktoś chce zallru
u_mow :na d~tawy artykupić buciki, radioodbiornik
ło~v poszukrwanych przez czy1 ~eble, udaje 8ię do śród
~1~n~w powi:n.no zastąpić m, eśc1a, gdzie wybór jest
1111ezyc1owe rozd.z1elniik.i, a
;viększy. Uważamy r6wnież.
małe serie i:·ro.~ukcyjne ze godzLny otwarcia Siklepów
system produkcJ1 munduro?rzemysłowych np. z a.r tyku
wej, zaś modne fasony i v.rzo ł~ml chemicmymi na peryfe
cy przestarzałe i niemo- riaoh w godz. 9-17 pCYWiindne ubrania, lkostiumy, płany być przesunięte na godz
szcze. Artykuły te powinny
10 do li!.
.
być najle~zej jakości, bez
Rom1ój ha111dlu prvwatnf'błędów i wad ukry'tych,
go był ostatnio szerolko prze
ZA PARAWANEM PLA„
dyskutowany na szczeblu mi
NÓW WARTOSCIOWYCH.
niisteria1nym. Sklepy prywaBrak.1 w arty.kulach d:z.ietne, zwlas.zcza spożywcze i
cięcych są szczególnie do'1:- warzywnicze, są potrzebnt"
kliwie. Produkcji przemysłu
P!"zede_ wsz.ystkun 111a peryfe
państwowego nie uzupełnia r1.1ach 1 w dzielnicach, w któ
należycie spółdzielczość i oba rych braik jest placówek han
łU1Pnictwo, mimo że 0 konie dlu ?aństwowego i spółdziel
cznośc, zw1ę
· k szenia
· t ej pro: czegu.
Nikt nie ma zamiaru hadukcji mówi się od paru
[at.
rno~ać rozwoju prywatnej
Rea.lne motllwokt zmiany proii;tcJaij;ywy, jeżeli otwierafitu produkcyjnego, zwłancza spół me Siklepćw od,powiednich
dzlelczoścl, istnieją od dawna, bra•nż jest uzgodnione z DRN
ale błędne i niewłaściwe ustawieRównież budowa estety~
nie planów wartościowych, zasła- cznych ba.raków w mi'ejnla Potrzeby klleu tów. Spółdziel
czość woli produkować komplety sci:ich wskc.zany0h przez Wv
damskie niż śpioszki dziecięce
c!ział Budown:ctwa i Arc~1,-_
palta męskie a nie chłopięce i tektury I11e będzie ha1eowadzlewczęce, buciki dla dorosłych,J------_..::__:__:.=:..:...:~
a nie dla dzieci, bo to im sle IP·
piej opłaca. Oprócz teqo rozwói
chałupnictwa i rzemiosła w lej I 1 ~
branży móqłby zaspolcoić staly W
brak konfekcji, bielimy I obuwia

~olticj jakości.

-

toodziliśmy

Optycznie

go bra+ków i wad. Przejrza~
~em skrupulatnie te listy wła
sme. w przededniu sesji Ra
d;y: Narodowej, na której ma
być przed,ysikutowana ocena pracy i działalności handlu uspołeezniooego w celu
dokładnego
zorientowania
się jakie problemy z dziedzi
ny naszego handlu nurtują
lo<lzian.
Mieszkańcy naszego miast
iktó
d
a,
. rzy o czuwają na
własneJ skórze :niedomagania w zaopatrzeniu
r'l.Lsza
ją w listach
w '. po
po azne l~rob l~my, nad rozwiązaniem
któryc'h będzie debatowała
dziś P..ada Narodowa.
Oto pokrótce zagadnienia,
których rozwiązania należy się spodziewać w najbl ż
szym czasie, by choć w c~ści usunąć braki i bolączki
h1ndlu w Łodzi:
li Braki poszukiwanych ar•
tykułów przemysłowych wy

skie wykonanie odbylo się w
1930 roku w Poznaniu pod
moim kierownictwem. By! to
popis tamtejszego Konserwa
torium, na który przybyl sam
Szymanowski. Zaznaczyć trze
ba, że kompozytor slyszal
wówczas swoje dzielo po raz
pierwszy „na żywo". Na prawykonaniu, przygotowanym
rok przedtem przez Grzegorza Fitelberga, nie byl obecny i sluchal jedynie transmisji radiowej w sanatorium w
Edlach w Austrii. SoLową

Ka.rol Szyma.nowskl

listów

l!ladcho<lzącyc.h do redakcji może !każdemu, kt.o patrzy
pokaźną pac~kę _ty~, któ~e l!l~ wystawy stklepów lódzdotyczą handlu łodzk1ego, Je kich (mam na myśli sklepy

rI

jest
()
gatun-

społecznymi

~l~~~!~iieg;~raci'.letr~:baob~~~';cl~ 1 Y~11 • ill
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cedensu,
a
jedinocześnie
stwierdzić trzeba, że spraw
tych w Łodzi jest tysiące,
snraw do rozwiązania nie
przez sąd lecz przez sPołeczeństwo.

Wstrzq~a.iące wrażenie wy

wolują dokumenty, !!la któ-'
ryc h f igurują i:·od;pisy wlac!z
terenowych. Są to dokume:1
ty niezwykłej bezduszno~C'i
i. biurokratyzmu. ZRcytu.ię
p1en1·.~w.y z brzegu: w piśmie
~o sądu Kolegium OrzekaJące stwierdza :i.e Bedm.reik był ośm!ok'rotnie karany za opil.~two i awantury.
Tymczasem Komenda Milicji Ob~·\\'atelskieJ' Dzielni'cy
Staromiejska stwierdza, że
Bcdr:arek cieszy się dobrą

op;n1ą. Ś\\·iadkowie zeznają

cos odwrotnego.

Druql PHYklad: 7 lułeqo pismo
Oddzl~łu Oświaty DRN-Staromlei
slca do wolmratury stwierdza,
że Zofia Berlnarek zrrłoslla się w
sprawle umies1czenia d1lecl w Dn
mu Dzie„ka, alo odmówiono Jej
z !eqo wzqledu. za dzic>cl mafa
dobrn warunl<I hytu i mle>zkanio·
we, a rodzic>? pracuia. Podpl~al
to t>odinspektor szkolny Jan K~neja. Ska<l wla<lnmo było o tvm?
Nikt nie był, nikt się nie dowiadywal, nikt nie sprawdzał.
R
ozprawa została przerwa
na do 15 !kwietnia dla wvjaśnienia wszystkich okoiiczności. Sąd postanowił wezwać dodatkowych s'wi.adków, zażądać z Kolegium
przy DRN _ Staromiejok
akt spraw_.
"'·a
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l!a Nie widzę natom;ast P04
trzeby powstaw.an':a baraków ca.y sklep >w prywatnych np. z artykułami ;;>rzemysłowymi w centrum Ło
dzi, tuż obok takich samych
skle1"6w państwowych. Tu
nie
chodzi o konkurencję,
lecz o uzupełnianie się wzajemne i zapełnianie luk w
handlu państwowym.
To samo dotyczy zakładów rze
mleślniczych
i punktów usługo
wych. Zadan!a 1 cele powstawa.
nla nowych placówek prywatnego handlu są tak Jasno sprecyzowane, te wszelkie komentarze 111.
tu zbyt„czne. Tak też rozumlelil
współprace na tym polu Łódzki
Zarząd Handlu
ze Zrzeszeniem
Prywatneao Handlu i Uslua.
Im prędzej i z większą mż
do tej pory energią handel
łódzki zacznie realizować za
dania, o których mowa, im
szybciej wyzbędzie się zbę
dnego biurokratycznego wyikonywania różnyc'h rozdziel
ników, im ściślejszą zadzierz
gnie współpracę beZJpośred
nio z ;;>roducentami tym
szybciej nastąpi popra~a w
zaopatrzeniu rynku w arty~
]{~ły pierwsze.i potrzeby, zarowno przemysłowe jak 1
spcżywcze.

Klient ma obecnie więk•
sze ·wymagania - większe i
trudniejsze · są zatem zadania pracown ików łódzk;e„o
han?Iu, zarówno państw~~e
go . Jak spółdzi elczego i pry~
watnego.
,
ZBIGNIEW SKIBICKI.

List

~o

reda Kr.ii

Kto się tym zajmie?
Listem tvm

t>raqnąłbym

zainte-

resować za pośrednictwem Redak
cl! miesrkańców Rudy l'ab a

szczeqólnie czynniki odpowiadalą
ce za qospodarkę 11a tym terenie.
Na uUcy Rudzkiej znajduje si ę
mały pairk, który do ubiegłego
roku należał do Zakładów im.
Armil Ludowej. Park ten był terenem zamkniętym, z któreqo nie
korzystała okoliczna ludność, ani
tet zakład. Należy jednak stwi·~r
dzlć, że w <>kresie tym był !am
dozorca, dbano o całość płotów,
a nawet wybudowano bufet i pokryto pocli'oqn miejsr.a, gdzie urządzane były zabawy na łwle
tym powietrzu.
Od ubleq!eqo roku qospoditrzem parko prawd~podobnle zostało Prezydium Dz1elnicowet R11·
dy Narodowej, Pl!ze prawdopo·
dobnie, qdyt niczym to nie zmie.
nllo losów parku, który Jest nadal „terenem zamkniętym", brak
Je!>! ławek., a szczeqólnle jakiej.
k<>lwlek opieki, qdy.ż zakłady po
zbyły slę niepotrzebneqo kłopotu,
zaś nowa władza nle zdążyła się
Jeszcze tym zaiąć. Słowa „teren
zamknięty" na1llsałern w cndzyslo
wie, qdvż w tel chwili z ploln,
który odqradzal park <>d łąk, nie
pozo.;talo śladu. Obecnie łupem
wandali I okolloznct chuliganarii
slafą sle drzewa znajdujące ~lę
na terenie parku. Kilka zostalo
już wyrżniętych,
a tymi, które
zostały,
nalet.alohy się natychmlar.t zaaplekować.
Mlodzll'ż wvchodząca ze nlrnły przy ul. Ru<lzklei, lak równlet
qrupv chullqanerii wytyw~ią. ~lę
tutai Jamią.c l niszcząc drzewa w
najb~rdriej wyrafinowany sucsób.
Dziwi. mal9 calkowita obojętno1ć
czynników odpowierlzlaJnych za
to, to_ fest Prez. DRN i MO, gdyt
o systematycznej kradzll'iv pło
tów na pew'lo są wrientowon!.
It~a,umując
powyższe nalety
stwierdzić. te olcollc7.nl m1eszkań·
cy z ~iecierpliwośclą oczekui;i o·
twJ.Tcta teqo parku. Oczekuja iecl
nakźe, il' parkiem tym ktoś s;ę
będzie
Ol>iekowal, ta właścl·
w" władze zalma sle kradzieżami
J>()J>elnlanvml na terenie parku
jak równ'et panoszącym się chu:

Dantejskie
sceny
jalde
Kl
·'
·
. 1.1b Międzynarodowe! Prasy 1
irozgrywają się codziennie Ks1ązkl oraz "towanystwo Wiedzy
w sklepach „Galluxu" i „De Powszechnej zawiadamiaja, że w
likatcsac.h'.' są sygnałem a- piąte)<, dn. 29 bm., o qodz. tg, od
l!mnowym, który )·aże zasta będzie sl'l w Kiubie MPiK kolejny
' "'
wieczór pytań I odpowiedzi ·pn.
1nowić się nad unia.ną syste .,Malarstwo Młode! Polski".
mu sprzedaży atrakcyjnych
Wieczór ilustrowany przez-roc,atowarów, by nie trafiały w ml poprowadzi m!lt A. Wallls.
Wstęp wolny.
I
przeważające.; więkSzości do
• ~ •
rąk spekulantów.
z powodu ch-01'0by aktorów
Komisja Handlu Rady Na dyrf"kcja Estrady Sa.tyrycznej za Ugaństwem.
Int. H. POTASJAIC
rodowej stawia pod rozwa· wiad:imia, że bilety u.kupione
gę Rady likwidację „Gallu- n.a. przedst~.wienie pt. „Z inne.i
xów" wobec istnienia skit'- beczki" na clzień 27 bm. będą
pów. z artykułami zagrn.m cz '\vii;żne n~ dzień 7.4. br. na gonym1 i kCYmisów. Towary a- dtA~ę 15.aO.
trakcyjne sprzej)awane w
Bilety zaknpione na dzieli
JAGAN CHEDJ: z a ka z a n a
„Galluxac'h" proponuie się 28 bm. będą ważne na. dzień 8.4. w o I n ość. Opowieść o Gujanie
15
19
TQZT.>rowadz
·i k ~zą zakupione
br. i:odz. n:i · dzień
· natomiast b!Jety Brytyjskiej, Przekl. z anq. T. Mar
. :.
' ć przez wę
29 bm., wat- tynowic
'V
1956 Kw
ilosc 1!1ormalnych siklepow, 1ne będą dnia 9.4. br. godz. 19.15. zł 3,00. za. ·wa
' l ' s. 140,
„ ...Rząd JKMości postanowił za·
wieslć konstytuciQ Gujany Brytyjsklej, by nie doouścić do obalenia
rządu przez komunistów i do wywolan.la nicbezplecznecro kryzysu
CZWARTEK, 28 MARCA ·
zaqrazająceqo porzadkcwi publlczlO M
d
W
nemu i ~rospodarce kraju .. , \V
1
15 : . uzyca
1tt -0iwa
Ene- Drouet. 19.10 Koncert życz.Eń. 1.wlązku z tym rząd JKMości uwaz:.teli. 15.30 Dl.a dzieci - au~y- 20.23 Kro111i.ka sportowa. 20.25 ża za konieczne wysiać bez zwloCJa. słowno-muzyczna pt. „Tań- „Fala 56". 20.40 Trall'lsk;rypcje i kl morFk:e I lądowe siły zbrojne
ce l zabawy z pi'°1S0nką". 16.05 utwocy .skrzypcowe Kreislera cel~m zachowania spokoju i. bezpie·
(L) Koncert rOOii'ywkowy w wy- 20.50 0.skar Stmau~: Ozar w 1 ~ c~e?stwa obywateli" (z oficjalnego
kornamiu orrkiestry ł'~RPR pd. ca" _ m ta•
• "
a
os,~ladczenia rządu angielskJego).
Henryk:i Debkha, soHści Ro- F retoin ani z operetkowy. _21.50 D1lało się to w październiku 1953
muald SP'..rcITTilski _ ten~r, Sla- ._c_, 1 . · 22.00 Spraw<'>iid.ame z roku. Polityka kolonialna wszvst·~
Ju"':'yw1du.a~ych mistrZICl(Stw Pol- kich rządów jest Jednakowa na "ca·
nislaow Sadow"ki - trąbka. 16.50 slti w bok,s1e. 22.05 Muzyka ta- łym świecie.Tak skończyla się waika
.,Jak walczyć z próchnicą zP,- nEC7llVa. 22.55 KO\Ilcert wiec:ror- narodowo-wyzwoleńcza, na której
bów u dizieci" - pog. dir Alek- ny,
czelo stała Partla Lndowo-Postęposego RyLla. 17.01 (L) Audycja
wa. Jednym z jef p.r?ywódców bvl
dla mfod;'O\!:'ży. 17.15 (Ł) „RWlda
TEI,EWIZ.JA
autor tel książki, który w okresie
z piosenką" w opr. rEd. L.
Ozwa:Mek, 28 marca, godz. 19 lra!Jicrnych dnt GuidnY ~prawował
Szum.
(L) Tańce
1). Film d-0kumenta.Lny. 2) Au- stewka.
iunkcię premlna
teqooqr?nicza
małeqo pań5 tę
styi lewisk.iego. 17.35
lyt
Autor nlo
·. iro:--va1n~ -. P Y: 18.10 fl'J) dyc_Ja satyrycz.na
U'Sp. aut. do opisania wypadków jesieni 1953
LodlzlkL d;-ien.mk radiowy. 18.35 ..IgLtur".
3\ Telewizyjny klub roku, W .żywych barwach przed.
~-zyi·akpa,.;.tyackkatu~oow·c1.~rsl?~()j)9
„Odeon"
- festiwal stawin obraw wyzysku kolonialne~
_ ~~ ""~eut= fiilmowy
polski.cl.~
~ów preed.W"ie _ qo .<>raz rrn.:a ciekawe śwlaHo na
niej poet:k.i U'an<:uisk!iej M.ilnou ;n.vie]).
-· v" n tlłJllllelslucla.
pohtyk<i. kol<>nlalną lalx>urzyit4iw
· ·
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WAżNE TELEFONY

8-ł)

ROMA (Rz.E(ow.ska
~1„1
„Ona tańczyła .Jedno
11'-'
Po.E(ot. Milicyjne 253-33 BALTYK rNarutowlcza la.to'~ dozw. od lat 18,
~~1t. ~:owe ~-44 20) „Król się bawi" g, lor'·~O. lJ-~) (19.30 oaz i m o ·
od la1 16 g
dozw
Kom. Mie.i.ska MO 292-22
Miie.1·.ski Ośr. Infor. 359-15 9.30, 12, 14, 16. rn,' 20 S .TU~Z (Now.e Złotno)
DWOROOWE (Dworz.ec „~.~?teczka do Fran„Miasto na C.Jt . dozw. od lat 16,
Kaliski)
,,.
wzgórzach", „Opowie- g. 17. 19
dział dzięcioł sowłe" SWIT. <Bałucki Ryn~)
„Zdarzenle w autobu- „~h ~.aba I 40 rozbo.l
sic" g. 9. 10. u. 12 , mków~ dozw. od lait 16
g. 15 .... 0, 18, 20
13 14 '5 16 17 18
NOWY (WięckoW\Skiego 19
· STUDIO (Bystrzycka 7-9) Limanowskiego 1, Piotr
•
· 20 • 2'1 ' 22 '
15) .E(. 19 „G1·a miłości
I c:w.rne" kowska. 25, Laglewnkk.a
„Czerwone
)
nr
<Tuwima
GDYNIA
I śmierci"
„2 dozw. od lat 16. g. 17 120, Piotrkowska 307,
J
Kł
Gdańska 90. Narut.owi(Kilińskie>(o
STYLOWY
.•
udyty
amstwo
"
JARAr.zA (Jaracz.a
t _ cza 6 Armil Cz.e:rwodozwolone od lat_ Jl), 123) ,....1 • k
g. 111 „Pan Jowialski"
. ·
„..,„ owie na o
(9 30 oraz film
g
rze" dozw. od lat 12. ne1 8. Srebrzyńska 67
d~k) l? 14 18 (20 o(Trau- raz·
KAJ\IERALNY
AS. Al. Koś~luszki 48
l ?ro g, 16. ie (20 oraz film
dok.uti-i
i;rutta 18) g, 19 „Ko- gram dla
pelm stałe dyzury nocne
dok.)
nai;nłodbieta. twojej młodości"
ż
szvch: „Pleeiu leniu- TATRY <Slenklewlc7...a 40)
DY URY SZPITALI
„Komba,in". „Góra. ta,iemnlc" .iochów''.
(Obr.
PO"WSZECHNY
Polesie
P!Jlożnil'two:
zwolone od lat 12._ I(.
g.
za,iąc"
„Odważny
Stalingradu 21\ g. 15.3-0
1
8 20
1
oraz film
'
GWARDIA (Zie
Jona 2) „Zuch" dozw. WISLA (Tuwima nr ll dra ,5 .. Sro<l;m1e~cie. Stawa"
moja romie1.ska 1 Widzew Tata. mama
od !Dt 12, g. (9.30 oraz
PANSTW. OPERETKA tpm ~?k.). 12. 14. „Li- Żona 't .la" d~zw. od Szpital _im. ~r H. W~lf,
dozw. od lat lat 12 , g. (9.30 oraz ul. ~gi~wtl!lcka 34-3~.
(Piwkowska 243) g. 1tomf1
dok.). 12. 14 , Cho1:iY 1 Ru?a - Szpi1?. g. 16, 18 (20 oraz film
19.JI; „Lalka w klasz„W'osna, jesień 1 mi- tal. .1m. Cur1<>-S~lod~film dok.)
torze"
ESTRADA SATYRYCZ- MUZA (Pabianicka 179) lość" dozw. od lat 16. ~~~~-kiet\ . ci~fuf,;u~
Szpi,tal im. dr H . .J0rdaN.,_ (Traugutta nr !) „Bogaczka" dozw. od g. 16. 18. 20
lat 12'. g. 16: 18, (20 WOl:VOśC (Przvbvsze;.-1 na. Przyrodnicza 7-9
rueczyinny
Chirurgia: Szpital im.
skieeo 16) „Wa.kacJe
oraz film dok.>.
"k
ul Wólsvcyli.iskic" dozwolone dr Pkogowa
i ni a PIONIER 1Francis7.kań{KoPe'ft
„PIN 0 KI 0
·
16) g. 17 •:His or a ca- ska 31) „Osiołek Mag- od lat 18. g, 9.30, 12. czańska 195 '
·s 1'tal l.m
18 (20 oraz I t
16
14
la o niebte5klcb mig- dany" dozw od lat 7
N. ns:~u~kieg:' ut. Kop~
Js · „Zimowy ulffi dok.) ·
g~z.
dafach"
. cińskiego 22. III Klin.
.
dozw. od
LEKIN" (Piotrkow- zmierzch
.'AR
,
lat 16. fi.. 18 (20 ora7 wt.OT<NTATI.Z (Pr()('hmkn 16) „Dzlewczeta z . Larvngolo~ia:. Szpi.al
ska 150) g, 17 „Jaś film dok.)
placu Hiszpańskiego" im. N: J?arl1ckiego, ul.
k
POLONIA (pj trk
l Małgosia"
Koncm.~k1ego 22.
· .·
,..,
ows_ a
Ok• r15 t k • S !tal im
d .z.w. od lat 12. ft.
67) „Panknkt z mu:Mil" · 1
u i{ a..
dzymiastowe,j" dozw. 9.3n. 12. 14.30. „Decy10·
era,
clu,iący moment", doi:~;.,v. dr Jmisc
od lat 16. g. 10, 12.30,
Ja
14
od la.t 12, g. 16.30, nowa
15. 17, 19, 21
1'
tfl• WJ

0

0

--

Repertuar sporządzono na pod.stawie
komunikatu Okręgo
wego za.rz;du Kin
•
•
PAl!MIAltNIA (Park :Zró
dh.ska) czynna godz.
10-18
ZOO - czynne ii. 9-17
Uwaga:

Dyz· ury aptek
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Hl.30, 20.30
MUZEUM SZTUKI (Wlę POKOJ (K.azimiet7..a 6)
scenę" ZACHEl'A (Zgierska 2ol Oszczędza;
na
ckow.skiego 36> czynne „Droga
·
listono5~"
dozw. od lat 12, g. 15 ,.Par:vski
1. 14-20
dozw. od lat 12. g. 16.
(oraz film dok.), g. 18
18 ,(20 or-'!z film do'<.)
MUZEUM ARCHEOLO- 20
energ1ę
(Że
GICZNE I ETNOGRA 1 MA.TA (Kiliilski,s~o 178)1 PRZEDWIOSNm
76) „Ona
rom~ki.ego
FICZNE (Pl. Wolno· „Sąd Boży" dozw. od
elektrvczną1
tańczvła. jedno lato" I(.
lat 16. g. 15.30. 17.30.
i·
ści nr 14) czynne
16. 18, 20
(19.30 oraz film dok.)
11-16

I
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„Miiastoproj ekt'' apracO'WU
je obeoni.e m. in. placy zazie
lenienia dzi.elnicy przyszłoś
ci - Bałuty 5. Pod uwagę
bierne się ter~ połoŻony
między ulicami Wrocławską,
przebici.em ulicy Żeromskie
go, Lutomierską i Liimanowskiego. J€6t to olbrzymia
się

pnestrzeń rorzciągająca

na kilkunastu hekta•!"ach. Na
tym terenie miesz.k3ć będzie
w przyszłości w norwy<ch i
starych budynkach około 11
tys. miesZJkańców, a w pierw
szym eta.pie rozbudowy prz:e
szło

5

ty\sięcy.

projektanZamierzeniem
tów jest nasycić t~ dzielnizielenią.
cę jaik najbardziej
Chodzi o to, że trzeba złago
dz:ić niekorzystny wpływ dy

Czuwajcie
nad dziećmi!
ciągnie jak magnes
z domu na ~-odwórko, a z
podwórka na ulicę. A na ulicy
czyha mnóstwo niebezpieCiepło

czeństw.

Niedostatek ogródków jordanowskich i beztroska rodzi
czuwają
nie
ców, którzy
nad zabawami dzieci, są naj
tragicz-,
częściej przyczyną
nych wypadków na jez.dniach lód2'Jkich.
r,odziców i
Ostrzegamy
opiekunów - czuwajcie nad
dziećmi, a komitety blokowe wzywamy do mganizowania ogródków jordanowskich dla najmłodszych loka
(z)
torów.

bla, Pawia, Wrocłarws1ka, na
który,ch już sporo drzew ;r~

wyn-rucainy.ch z komi•
nów Zakładów im. Marchlew
ski ego.
Wiele uli<: tej dzielnicy o-

mów

śnie.

przew:dują
Projektar..ci
dla Bałut 5 dużą ilość placów
wypocz:pnko·wych. Proj<?oktu•
je .się również urządzenie
kHku plaeów „ma-lego sportu", pla·ców zabaw dla di.ieci
młod-szych i .starszych.
Naturn1nie nie zabralknie
tu rćwoież ławeczcik oraz:
9niezbędnych w każdym
śmietni
siedlu tnepaków,
ków, otoczonych parawana'"
mi zieleni.
Oby tylko te projekty do(k)
cuk.aly się realizaC'ji!

Dla dobra
mieszkańców!
Lódź 10
może ponaj\v\iększym szczycić się
po Poczcie Głównej - i najlokalem. Jeden
piękniejszym
Urząd Pocztowy przy ul. Moniuszki 4

pokój na
hol na I

parterze i olbrzymi

ta
piętrze zajmuje
planiewątpliwi.a pożyteczna
cówka. Toteż co najmniej dziw
ny wydaje się fakt, że tak

I -

wspaniały lokal nie jest w pel
1
ni wykorzystany.
Tylko ł>owiem od godz. 10 1
do 17 załatwfa się tu int.e-resantów. Zresztą, nawet w tych
"l,,
godzinach, na kilkanaście okie
nek, czynnych jest zaledwie
~§§§
cztery, względnie pic;ć.
w tym samym czasie w wie- ;-=·-„
pocztowych.
lu placówkach
Komitet Lódzkl ZMS zawh•
które znajdują się w Z."lacznic
gorszych warunkach lokalo- darni<?, że pi~rwsza o;róln"łódz•
wych, wszystkie okienka są ka konfcrenc.la Związku Mło
czynne. I to od rana, aż do
późnych godz;in wieczornvch. d':ieży Socj11istycznej ~będzie
Czym więc kieruje się Woje- się w sobotę, 30 marra. br. o
wódzki Zarząd Lączno~ci, nie god7. 9 w Jqkalu wlasnym pn:y
w pzłni swe.i ul. Piotr~<!wskiej 26~.
udostępniając
Po ~dbwr r;ian~atow na ~:m•
największej placówki przy ul.
Moniuszki 4 _ nie wiemy. ferc_:icJę n?lc~y ~·ę zgla~z;ac do
dr.1elnico-~om1tetow
Warto jednak, aby WZL u- swoich
względnil liczme życzenia inte- wych ZM;:,.
~
resantów pocztowych i przeJutro, 29 marr.a, o godz. 18,
godziny urzęde>wania
dłużył
świetlicy Pol•
w
się
odbęd-.ie
10.
Urzędu Pvczt-owego Lódź
Związku Wędk~rskiego
Proponujemy, aby urząd ten skiego
by! czynn:v od godz. 8 przy- przy ul. Zachodniej 55 wykład
temat „życie i wędrówka
najrnn,iej do 20. Bo naprawdę na.
szkoda, aby tak piękny lokal, węi:cn:i".
Wykład wy'.?l-OSi Witold Wró•
w samym centrum miasta, by!
blewski na zakońrzenie zimowe
nienależycie wykorzystany.
go okresu szkolenia czlanków.
· (Kr.)
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UI PRACOWNICY

POSZUKIWANI 111

INŻYNIERA lub technika

na kierowni•ka ro-

bót, majstrów budowla.nych i robotników nie
wykwa•lifiikO'Wlanych do robót w Ło<izi i w te1·enie, operatora na mas,zyny budowlal!le, hydraulików i elektryków przyjm'.e natychmlast na warunkach umO"''Y zbiorowe.i w buRemontowe
Przedsiębiorstwo
downictwie
Przf!myslu D i P w Łodzi, 111. Swlętojańska
1350-K
nr 8 (przystanek Rokicie).

112.,S„ •• J._. •.•• „ . „ •.•

„„.z. .. „ ..„

..•.. !+W!W„„ •• „

UWAGA!

UWAGA!
ilVlieszkańcy

dzielnicy Wi<lze--v. N:.niejszym .ziaw'.•adamia się, że Dozór Sainiiarny Łódź - Widz.ew dła DRN Łódź - Widzew :rosit.al przeprowadzony z u~ . Armii
Ludowe.i nr 28 na ul. Szpitalną nr 5/7.
ZAKŁADY

PRZEMYSŁU

POŃCZOSZNICZEGO

'ZUBRZYCKIEGO W ŁODZI
z a m i en i ą duży lokal o powieruhni
260 m kw. &kłaoający się z 2 sal i 1 poknlu z centralnym ogrzewaniem, wodą i ubipołożony w centrum miasta., nakacją dający się na pracownię lub małą fabryna kilka małych pokę spółdzielczą, mieszczeń m~·eszkalnych o tej samej łącz
nej powierzchni, które mogą być p.ołożo.ne
w różnych częściach mi1as,ba. Zgłoszenia
ldewwia<: tel. 228-90 w gotlz. S-16. 1344-K

im.

ć

n
t

POŁUDNIOWO ŁÓDZKIE ZAKŁ.A.DY
PRZEMYSŁU ZGRZEBNEGO
w Ł O D Z I, ul. Kilińskiego nr 232
zawiadamiaią

o zmianach
nr nr telefonicznych
z dniem 1. IV. 1957 r.
1. 285 - 93 centrala.
2. 335 - 91 dyr. i sekretariat
3. 317 - 89 dz. zaopatrz. i zbytu
dz. surowców 1 rnzl.

prod.
Dotychczasowe inne numery telefonów z dn'.em 1. IV. 1957 r. są nie·
ważne.

LOKAL FABRYCZNY
100 m!
CZTERY PO MI E SZCZEN I A
150 m2
zamienimy
z instytucją państwową lub uspołecznioną
na pojedyncze pokoje na ogólny metraż
250 m2,
Szczegółowe łnfonnacje telefoniczne nr 258-19 wewn. 5
w godz. od 8 do 15.
Y

GOSPO]}ARSTWO rolne 15 mórg zi.emi, sad,
budvnki w powfocie .s:iicsprz.edam
~adzkim
DWA pl.&e w Sokolni-I }ub oddam w dzi€C7.a.wę.
kaeh sprZEdam niedn'- Wla<lomość Lódź. Rybwl. j na 15. m. 11. I piętro,
Wiadomość
go.

l

NIERUCHOMOiCI
.

373-511

- w godz. 16-,-20

. DOMEK murowany nic
dm;ro sprzedam. O(erty
Biuro Og!o,szeń, p;otx~~ska _96 pod „4485"
DWA place leśne 4.427
m kw i 4.183 m kw. w
Żaobiczkach (10 mLn. od
s:prz2dam.
tram.w.a.iu)
Och€~t 0J, Wieckowski0-go 4, m. 13 od godz. 16

________„__,

KDPHD

ł

ATAK i talerwvn lub
do
dyf.eren<:ial
calv
P-4 kupię. T<'l
Oola
269-13 ~d_godz. 19 d·r> 22
!lf0T0CYKL z ko·'!wm
nowv lub malo użvwany, na.ichetniei M-72 kupię. Oforty Biuro o96
'
, p· t l
l
JO r oowsKa .
I! O<?.Rn.
p-od „4373"
orzl.'"dz.aJniMASZYNĘ
cza H:uoic. Podać stam.
technicznv oraz cenę.
Gd~ńsk-Wrz~"<<:Z, Grun
waldz,ka 77, Słup.ski
FOTEL dt-ntystvc7nv po
]owy kupie. Of-ertv z
c""ną kie.rować: Zd 7 iniC'ki
4440
nr 22.Tan. Lódź. Sa.nort.-Q
-- -- WANNE łazi..,nkov.·a k1Jpię. Tel. 3.50-67. <'!ndz.
4~47_1!
13-18
OBRAZ R cht"'l' Jal!lOW
" Ofe1ity
'
pi-skiei kunie.
s<:-mne Biuro Ogł~szell.
i
ka 96
p· t k
~l 7 4~ 1 7r„ow.s
_g
"
WAGE n io!'mowlęcą w
d<'brym stani<> kunie.
Oforty pisemne Bi11ro
Oglos?eń. "Piotrkowska
96 ood „4416"
stan
TAMBOROWKE.
dobrv (n'lichf'tniei Lintz
) k · Of t
J b ·
>E'!l"I v
upie.
u inną
nt~·f'mn.e Biur<> 01(1-0nlf'ń
Piot.rkowska 96 pod :.:'.!-.4B7"
WANNF. ok. 150 cin ku
p,ię. Ofertv Biuro Oglosporedń ..• ~;?trlwwska 96

I

44

00

1 S.PiłlfDAZ

l\fOTOCYK.L „WFM"
K.a,JiSP'!":z.ed.am. Lódź.
nowa 38, m. 4 od iro:izi
• 4348 ,rs
'
11y _15
MASZY1"Ę pe>ncw:sZJmcza spr~edam. Lódz. ul.
Wólczan.ska 61, m. 19
.złota
SYPIALKE
brzoza.. k<»rnniet ku,~hm~
ny, du.zy stót kr,1w..il!'Y.'~i
Wlók1€'11:1Jsprzedam.
~,,!t.roHl, m. 23a, fron t J !gI
;.__
..,,...,
44~6_
KUPONY setki fil a m.
f!aTJele tropik .spnedMn
Tel. 258-13 g~z. S-12_
SAl\fOCHóD „Opel Kadet" po gene~alnym renv.mcie, ogumi.en.Le noczęści
zapasowe
we.
.snrredam. Oglad.!l.ć T<iLiń
.skiego 256/20. wi. 257-79

POMOC domowa po- DWA POiko.ie z kuchnia POKOJU z niek.rępulą
traebna. Warunki do o- zamienię na równorzęd cym weiśdam po.szukumówieni.a. Wiad,04ność ne lub na pokój z kuch je samot.na. pracująca.
ul. Narutowicza JO (skle nia i Pokój oddzielnie. W.arunk.i do omówiem3.
Tel. 345-02, go.dz. 13-17 UWAGA! Przyjme kat.•
4355 g Kilit'lskie~o 151, m . 44
pik)
da il,mć J){)'l'!l-etów do
frvzier- DWA IJ()l©ie Ź-kuchn1ią DWA mil{\<z,Jnnia
PRACOWNIK
fotograficznej,
ski męski, z.dolny, po- (częściowe wygody) z.a- pokoje z kuchnią (icdno 1 obrób.u
1 ó'
pocztowa 372_
Skrytk'l
śrc'>d-m····"
.„
•a1n~·d~1·,e1ne)
kuch
·
·
"""
• 1
t.rze bny na siale. L""ź. maenie na ])<),r 1 z
~
~
v
.,
i wo~lki ślub
WELONY
::i
na
zami~nię
duży po- ściu jeden
lub
nia
117
Nowotki
ul.
Oferty pis-emn~ ookoi-e. kuchnia. w.<zy~t m.' ora,z kapki do chrztu
kój.
da1!!:._Roosevelt'!_.2. m 15
KREDENS - bufet du- POMOC domowa po- Biuro QglfkS2l~ń. Piotr- kie wv~ody w ś~ódirn!-c- wyko:rnię na zamówi.eściu. do drugi€'.(o pietra nia z własr.(!.!i(O i powieży. bibliokc7.kę koszvko trzebna. Ul. Worcella 1 ~ kow.ska 95 pod „4..'532"
D\VA ookO:iezkuchnia Oferty pisemne Biurn rwne,.,o matiafalu. Pfaj
wą sprzed.am. ul. Zi,el- m. 8. tel._l 7o--0 2
Piotrkowska !er Wacl9''-'. Lódź. ul,
na obo'' Wo.i~ka P::>l<kie OPmKlTNKA do dwoi- w blokach. kornfc.-t. w Oclosz"tl.
Ka!'packa 21 <bocz.na 'Pa
za.mienie n.a 96 PC<l „3765"
go. bl~r IO. d>rul!i.e w'?j- ~a dzieci POtrzebna na Po,rnaniu
7
4375
E_~nick~il
ba'l'dzio podobne w Lodzi. Of,erście mieszk.anńa 9. i:!Nl „ i:t.ale. Warunki
SKLA[), :\1 J)Odz,iąkowa
Ki.Uńslcier.o 217 ty Biuro Oglo;i,eń. Piotr
4470 g dobre.
17-19
n:.e pani Elżb;,ecie Mi·
w
„_
4432 _g kOW'Ska 96 pod „4471"
FOTI.:;L skórzany, lcrzf'- m. 95
sla, lodówke. lw;ti:-o. ró:': POMOC domowa do Ie- DWA pok-?.ie z kuchnią, Dr SWIĘCILO soeciaU- ska. zam. ". Lodzj, Prókobiecych chn.il::a 10-30 za Z/Wl'ot
ne meble sprze.d,3m. - karza potr2leb_na od . za- przedpokój I P. w Zgie sta chorób
zegarka,
Lódź. Piotrkowska ~26. ra•z. 'R:efe:ren~Je kome<.z rz.u zam.i.cnię na równo- pneprowadzi! fiię <:• r-v znalezioooir~
Jan K~nkderak. Lódż,
505-71
tel.
8.
Rynek
pokó.i
duży
IO-ę. n.P.dne lub
447z g ne. Mic)tiev.:icza
m. Il
Zl(łll.sz~_c s1e w 1to<lz1- ri kuchnią z wygod,aml -Dr--WOr..·•.,.0„,:.,'SKJ 5n.~- Towarowa iQ_ _ __
---ł d
··- LOD"'",..,.J
'" •• . _
444 8 g w „ -d<z.1'. O'erty Biur<>
-MOTOCYKL „Peui:r.~t." na~h_!:>-1 6
'-"""". eh o ni.cze
cial!sta skórne, wen<:·
.
~
uu<
.
.
ORCA (
..,
. .
1>yc Ol{łoszeń
Pl·otrlrowska rvczne w~chodnla fl. szafy do naprawy i ko.n
moze
350 za::meruę na pi.am- .,,0 Z
śluprz:vimuje
serwac.ii
8-IO ·18 _19
hodowli 96 ood .:4481"
do
Lódź, emeryt)
no (forrepiaITT),
z kuclm.ia z.a- Or a'o·•vm" s"""'i'ali- sarnia. Naru1>owicza_30_
z"':'!erząt ~ wsi w po- POKOJPKWN 28-30
,,....
'-'
Lb
·
·--· - - -- blizu Lodzi ootru:bnv
wykOITluj~
PL'\.NINO „Seiler" sprzel Wiadomość U!. Nawrot m_J..enie na l?'°dob.ni; lu sta akuszerii. chorób ko PUOEU~A
4460 g Wdększe . nu'.?.s:zkanie ~ biecyc)J. nieplodno~ć. - na Z.'!tff!OW1€1llia - PluSknkiewicz.a 39, 38b m 8
dam.
Lódź. Piotr•
W1adomośc Piotrkowska 33. cz war· skowski.
wvgodanu.
· ··
16 od 15-20
kow.ska 108, tel. 202-37
GOSPOSIA Po~ebna. Tatrzańska 28. m. 2. tel. ta-szósta
· g z.
m.
435~ Dr MARKIEWICZ me- n; N •.l\RKIEWICZOWI
237,:-20
!\10T0CYK1. SHL sprze Brzeźna 4, m. 12
MAJ1: lokal przemyslo- clalista .kórne. wene- Mieczysławowi z.a t.rodam. Tel. 279-14
· ke
·
~ --' · <>- rvczne.
s kl'.n\·ą PO<mOC 1· o,p:e
moczop Ic1owe.
wv 60 m kw . w uuuzn
__
5 OPON nowych !12-~X16
w l·Z.C7'>niu przy cieżk:iej
raa: PO'l<iadam gotówke. Piotrkowska 109-6
sprziedam. Tel. 213-86
chorobie astmv-roredmy
S
POKOJ. p-okoik. kuch- Oczeku.ie propmycii. 0~ZAFĘ-arwUdnwiową w nia prz,edpokó1 (45 m ierty Biuro 0.E(k>$ 7.et'l. ~A WlETLA~lA ladlpit nluc l'l"Tdc~;,n-e pod.Liękowanie składa Stani•
a·
ux.
so
war.cowa.
DOO
96
Piotrkowska
p!etro,
·n
ooł>rvm stan.ie oraz in- kw~.
4369 G termia. lampa oromtc· 1SZPowski Wledvslaw, ~
sprze- p 1·0 trko"'ska przy Placu „4369"
n ~.~ drobne r7.~~.'
„
- - nJ podczerwonych wvko r ""'- g· dl ka lO
"
~~"
'"";;· 'ie ee _ _, ~
I.ódź, ul. Wolności zamienię na POKOJ z kuchnią za- JlLJie ANA!.IZ"'• · C"IEdam okazyjn;e.
~9-3
wnrzeimie,
:i>ON~ZE
le-k::arskJtI
MICZNE
P?koie
dwa,
dwa Pokoi~. ku_c~nda, mienie ~a
l
Kilińskie9'-Q l
wyi;:OOy, naJchętrue1 w z kuchJ?'ią w środmie<ciu przyjmuie chorych we1ze me mogę chwilowo
„AWO" blokach. Oferty Biuro W~zelkie ko.sztv zwróce. 1 wszystkich ~o<'Cialnoś-jzreahzo~rać W1Szvstk.!ch
MOTOCYKL
prawi~ nowy spr7..edam .Oirłosz,o.-11 Piotrk<>Wska 96, _V.:iadomość. Lódź. ul. ciach SPO~,DZJ.F: "ll!A. zamó\vtień na oo~te per
S1-erakowsk1e1??_ 29._ m. 4 USLUG J,F.KATISRlCH j' 10wa. ani przy.iać noStryków k. Lodzi. ul. 1.5 pod „4156"
DWA po.kole. kuchnl.<1. I DENTYSTYCZNYCH wych klientów. PO\;;ta-Grudnia 22. tel. 4_____,
ram sie iak n'liDręd:z."?1
kryształek - D~~CI w wiek.u przed wygoov. I· pietro (ul. PTO'MH<()WSKA
NYLON
z->vieks.;r;vć produk<;.ię. Re
koloru białego. różowe- f„tni,sk;::n kJ~~~~lnU; Próchnika). zamieniP. :ia tel. 389-@
oś. 1 'd' Więc- równorzędne 3 ooko1e, Dr SIENKO skórn.e w'-'I wel<I-c11J?a 7ena me uleri.o i niebieskiego sprz;e- w· d
kuchnia. Z.E(loszeni"l tel. nervczne. wl~~ów t'6-t31 imi~ z.!mam2 .. „c~nr.lia",
dam. Sieroniowa. Lódź. 1 ia ~ c 5 ~ 1 ~·
I Po·T11an, Krzyrowa l5
4444 $ Kilifakkl!o 132
299_.:j.2
ul. Kr.;iszewskie,go 30. SOIWS iego
_
T
E
.
O
POKOJ z kuchinią w
. m __3
_I p__
J,EKTROKAR!hOGNA '
śród'Thieściu zamiende 118 POIC J z k1;Jchnia . w
:l
kó'1. ku..:hnia na.ich t- K_on.stantynowm z~m!e-1 FlCZNF. ba;.iam1? s~r'"'.l· I
stołowy
KREDENS
-przedmio~y cJJ:obne spr:l/C ~i w blokach. · T~I. me na...oodobnt>. lub Je- Elel~rot~ap1a . (r,~lwanigodz. 9_ 13 i 1 de~ duw ~okó1 w Lo- z,o;ic1-'l. d.1°st~rmua itp.) 111. SlCOTNTK An:na. Killń•
d,;im. Prochnika 2J. m. ~ 89 _ 84
4320,ski"""~ 116 ".hi' 1e .t
4-!24 G 1,,, 19
13
4328 g dzt. Ofel'ty KOITl·~t~.nty- Trauimtta 9
z„ u •Ił gi ·~
'
=
nów Plac Woln-o.sc1 2
-·- - - - •
SZOPĘ nowa 4X5 oraz POKOJ, kuchnia z wy-,
1 Zw. Zaw._nr 25~151_ _
KffiPS'lA Kl·f'moemtyna,
~ ..?.~
nutrie hodowlane sprne godami• .sloneez:n.e, wy- nWIE kult~ra!,ne J?anle<n
. Ohr. Stallni:rradu 30 zgu
dam. Wiadomość Ozet·- so.ki aiTter w nrz€drw<>-j kl PCISzukuJą po'ko1u .sub
lok?tor>ki·e.Gto (warn-nek PALACZE kotłowi me 1biła le git zw Zaw
.
Ph ·bi 0 ka h
ków tel. 127. codziennie .
·- ..'... ·-.·
"'
peln:vc:i
c za~ie- spokói i ci~:ra). Skrv1.k11 posiadajacy
J~nnyc
od godz. 16-18
4454 g kwalifi.lwcii obslu,,.J ko- PIE~ do°"1'main dury',
me na. sl<ll11~:zmy PMÓ1 pocztowa 372
tlów mogą ie zdohyć na cz.1rny. podngfan_y zaP,1osobowY kuch_m.11. I piętro. Ofer- --- - - SAMOCHÓD
prowadZ01nym n?ł. Prc·zę Z"Wl·~<l?m·ć
.,()p€l Kadet" p.o remon ty ?JSemne Biuro Oglo- MIESZKANIE po.<~~-~o kuTsie
96 we w centrum zamH~il!ę orz.ez Zakl<'o Do.sko,,-1.i- \ \ ~ch~1TJ•a 65, m. 17,
cie .sprz.edam. Oglądać sZlen. PiotrkO<Wska
na dużv pokó.i z kuch:. lenia Rzemio.s!a. Lód7. kl. 344--03
ul. Kaoliczma (róg Rzgo pod „4332"
1n;ą ~ iiródmieści:i. Off'r Lakowa 4. Tel. 289-05'. SZEWC~YK-r'..ecyua,-o-:
ws~.e.i) warsztat
hyw,iit~l."'<1. A.6 .z!!ubiła
ELEKTRYcZNĄ maszv- DUŻY słoneczny po~ó1 ty Biuro 0.E(!oszen. Pi,~·tr Zapisy do I kwietnia.
P~ZYGO'rowun: in~y ·weiściówkc fahrycZl2_ą_
nę do szycia „Mewa", fr7~,1:a~~.ie nan1 3;:;;1 kow.ska 96 _oo.a „4461
JadwiJ<'a,
a.rytmometr „Fel~ks" a- lub trzv pok(\ie z kuch- DWA po1m1e po.<okleii:o- widualnlc "'! ~3kre-s1e T1t7-CJNI<A
dapwr spne.ciam. Piotr- nia. T4>l. 218:.59 <"<X!1Z. w_e (ul. Gló~a) zam1.e- szkoły średruei 1 podst::i Sprai'l'i-~'.11iwa 3.a. m. 4
43oj.9 g n!e na 2 POiko.ie. z k~c~- wowej.~awro1_13-8 _ -, 7<:rubil:a 1-eo;ii,tymację
ko·W\~•ka_39.~24___ 7.30-14.30
- ni'.l .z. wygodami w ~rod KROJU n-owo~zes11e.(<J, n tolną, WY'dma -przez
,.Sa.ra,-bov.r" - - LODOWKĘ
4431 G
o·~az pradkę .. Ry·"" 55" POKOJU ~iekrępujacc- miescm. Of~y Brnro kroju i szycia. trvkolar- TGS
s~rzedam. L6dź. Piotr- ~~s~kJie~e6'J~~t:~li~ ~ 1{ł~eń. f.,10trkow.«ka .<twa rP.c:onego, kre~le~ PAR.A~O.T,KA-dqm~ka.
krcslen zn1l<>Z1Ql!la nrzv ul. zabudowla'!lych.
· ____ _,,_.
B'ur0 Oitl
sem 0
lmwska 35. m. 22
Lurorru~j
~'IJCn, POKOJU w śródmi~ciu ma,5zvnon.''YCh UC7-" kur <''1o:l1'1,i•oi
j
· · .
96
· · -0 p<>szuku.ię lekar.z. Offf- sv TK'WP (d. Instytut ~kiei ie<t do O<lebra1T11a
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Liga lekkoatletyczna

utrzymana

będzie
Rekord

świata w

rock and rollu

W Australii padł rekord świata w rock and rollu. Autorami
Jego fest para Sonn!J Gales 1 Deverley Weiss z Melbourne. Ci
fanatycy tańca polraflll „rolować" przez 18 godzin
bez chwili wylclJ..nicnia, pokonując 1 par tancerzy, którzy razem z ni ml ubleqall się o to „zaszczytne wyróżnienie".
Poprzedni rekord w rock and rollu ustanowiony w Sianach
Zjednoczonych wynosił 14 !IOdzln 17 minut.
młodociani

„Miłość"

jak czekoladka
wyskakuje z automatu

który fest połączeniem biura matrymonialnego 1
Po wrzuceloterią, zbudował pan Ollo Griepenprog z Lubeki.
monety do otworu automalu, wyskakute
iednomarkowej
niu
zeń kartka z adresem d7.lewczęcla lub młodzieńca. którym, podcbnie jak nabywcy kartk;, sprzykrzyła się samotność. Wystarczy pójść pod wydrukowany na kartce adres, aby znaleźć
towarzysza wycleczkl, partnera do rock and rollu lid. Co prawda „nieznajomy z automatu" nie zawsze just podobny do wymarzoneqo ideału, ale o to trudno ju! mieć pretensję do pana
Griepenproga.
Automat przedsiębiorczego Niemca cle!r.y się wielkim powodzeniem, przede wszv•tkim wśród dziewcząt Lubeki. W mieś·
cie tym bowiem, podobnlo jak w całych Niemczech zacho·
dnkh, kobl.et jest o wielu więcej niż mężczyzn. „Nadwyżka"
pici plękne1 wynosi w NRF aż 3 miliony.
Automat,

Piosenka

przywróciła

jei

pamięć

Nlecod1.ienny wypadek zdarzy! siQ w końcu ub. lygodnia w
holenderskim mieście Zwolle. Jedna z mieszkanek teqo miasla. matka czworqa dzieci, poczuła sllnv ból 11Iowy ( wyszła
z domu, aby kupić w aplece proszki. Mąz zaniepokojony Jej
W komls.1klllmqod7.lnną nieobecnością zaalarmował policję.
riaclę dowiedział się. że w pobllsk;ej miefscowoścl Hallem, polł~ja zatrzymała kobielę, która nie może sobie przypomnieć,
ktnt jest, ani skąd przyszła. Była Io wspomniana mieszkanka
Zwolle. Mimo usiłowań męia I dzieci nie udało się przywrócić
Jej pamięci.
. Dopiero podczas pobytu w szpitalu w Zwolle. uslys>awszy
piosenkę, którą w domu często śpiewały lei dzieci, kobieta :1~11le odzyska~a pamięć. Nie moqła jednak przypomnieć sobie,
w jaki sposol> znalatla się w Hallem.

Służąca dziedziczy skrzynię ~lota,
wydobytą z góry lodowe;
Przed kilku dniami zol<ończvł sil) w Kopenhadze trwający od
10 lat proces spaclkowy, w lclórvm występowało 726 preten·
dentów. Zwycięiyła 24-łelnia sluząca Marlies Knudyn. Sąd
pnyznol jej prawo cło sknvnl zl<>la wartości 2 milionów ko·
ron, znałrzionel we wmarznięlym w !JÓrę lodową wraku ża11lcnvca z 1755 roku.
Hisl(}rfa tnqo snadku pnedstawia się następująco:
W roku 1946 Eskimosi qren:and7cy doslrieqli w f Ponel 7. dryOkazało !łę.
fujących qór lodownh wysła!ący kawał drzewa.
ie w !JÓrze lorlowel tkwi spory żaqlowtec. W jednej z kajnt
iaqlowca znaleziono doskonale zakonserwowany dziennik, z
klQreqo wynlkalo, że iagłnwiec pod dowództwPm kapitana
Hol!Jera Knudyna plynął z Afryki za~hodn!el do Danii, wloz'lc
cenny ładunek, m. in. skrzvnkr, złota. Gdv siatek znajdował
siQ jut. w pobliżu hrzeqów Anglii, kałJilan Knudyn spostrzegł,
że jeqo za11'owiec !Pst &ci11any przez statek piracki. Rozpocrnł
sle wyśc!q na śmierć l ivde. Ni6stcty, piracka freqala miała
więks>a szvhkość t DO dwóch dniach nościgu niebez.piecrnle
Kapitan Knudyn skrurrn·
zbliżvła slq do tluńskieq(} iaglowca.
lalnie nolowa! w d11Pnniku wszyslkie spostrze7P.nia. Ostatni
>a11is w rlziennilrn brzmiał: „Nlo ujdziemy poqoni. PostanowlNiech lló11 ześle zbawienie dla naszych
llśmv .~tatek zatoplć.
du<1„ ..
'Vidoci:nle taglowit>c 7atoplono na plylklch wodach. Podczas wyjątkowo ostre! zlmv móqt znalPźć się w warstwie lodu,
a następnie został uniesiony prądami morskimi ku półuocy w
b1yle lodu, która z biegiem czasu zamieniła się w 11órę lodową.
Kl•toria spadku po kapitanie Ho1 qerze Knudynle przez 11 lat
em_ocjonowala opinlq publiczną w Danii.

Gdy elektryczne dojarka stanie
od kliku dni w zachodniej części USA
-przysporzyl<i o<obliwych kłopotów pewnemu farmerowi spod
Elmwood. Hoduje on około 100 krów, dojąc le JHZY pomocy elek
trycznej dojarki. We wtorek wichura powywracała slupy I doplvw prądu do farmy został przf'rwanv. Farmer, który gospodarnie samotnie, zna!azł się w kłopocie: miał wvdoić ręko
ma 100 krów.
Na apel slrapioneqo qospodarza wyruszyła z Elmwood rlo
farmy ekipa „ratownicza".
Snleżyca szalejąca

Ja10

liczące„.

70 milionów lat

Z muzeum unlwPrsvtetu Col!late skradziono we wtorek Jafo

dlnr>Zaura, pochodzące sprzed 70 milionów lat. Znaleziono ie
w stanie skamienlalym w 1923 r. na pustyol Gobi w Mongo!U.

Erich Maria Remarque

•

•

Czas ,zyc1a
.
.
•
1 czas sm1erc1
Elżbieta podllliosła szkła.Tukę w strooę drgają
cego w oknie świ.a.tla kairbidowego, które padaz uJjcy. Poru.<;eyła nią lekko i obs-erwowała,
jak pedi się wJl!lo. Graeber widział jej ramiona, lale włosów plecy i linię kręgosłupa o dlugich, łagodnych cieniach.
„On.a nie mu•i zaczynać życia od nowa - poGdy jest naga, nie ma nic wspólnemyślał. go z tym pokojem i ze swym za,wodem, i z panią Lies-e.r. Należy do tego m.iizotania 7..a oknem
i do tej ni-n.cipokojnej nocy. do ślepego wzburzeinia krwi i dzi'N'1lej obcości, która potem następuje, do ochrypłych naiwolywań i g10:•ów z
ulicy, do życia, a może i do umarłych, któt'ych
ale nie należy do przypadku,
się wykopuje do pustki i do bezmyślnej zatraty. Już nJe! Wydaje się. ja1kby odrzuciła przebranie i nagle, bez
zrustan1owi.enia kierowała się naka7..amL o których \V'C.2iOlraj jeszcze nic nie wiedziała".
- Chciałabym być z tobą w Paryżu - poChciałabym. żebyśmy ternz mowiedziała. gli tam poiochać i żeby nie było WX>jny. Wpuściliby nas?
- Mme. W Paryżu n.ie nie zniszczyliśmy.
- A we Francji?
ło

Po roku dośw1adczień łódz
lekkoatletycznej,
ligi
kiej
LOZLA uznał koniecmość utrzymania ligi l w roku bieżącym. Stworzooe zostały diwie
zaliczono
grupy, do których
sekcje zależnie od repre7'el!ltx>wanego w roku 1956 poaliomu.
Do grupy I zal~=o: Społem, LKS, Widzew i Zryw, a
do grupy II: AZS, Sta.rt, Unię,
Rudzki Klub Sportowy I Victorię.

Spotkam.ia między :ziespo.łaml
rozgrywane będą w grupach
z każdym.
każdy
systemem
Sądzić należy, że choć

w

czę

zawody te zaspokoją głód
lekkoatleimprez w łódzkiej
tyce.

ści

Nie bez szans na sukcesy
stanie na ringu gdańskim

dziewięciu
Są

niektórzy

nych
fakt,

reprezentantów Łodzi i województwa

dzia.ł.acze

sportowi,

Po niiep<><wOd7...eniach w Melmebourne i pr:ziegranych
czach w Mo.skwie 7..rodziła się
poważna obawa o pozycję nasz.ego boksu. Nie ma jeszcze
potrzeby uderzać na alarm,

ligową premierą
ŁKS liczy wPoznaniu
łódzkich

kibiców

uwerturą do
l ekką
ry ligowej można

dotychczasowe

premie-

n=wać
występy pilka-

rzy na bo.isku. Kurtyna unie-

sie

się

w

górę

d·()piero w nad-

niediz'..elę, obwieszchodzącą
rozpoczęcie pierws:z.ego
czając

a.ktu długiej i trudnej walki o
pU'nkty, która z pr:z.erwą póltocamiesięczmą (30 cze1rwciec 18 sierpiE>ń) zakończy się dopiero JO listopada br.
Łodzianie będą jedruik muna pi·erwszy
poczekać
sieli
mecz U.gowy do 14 kwietnia,
wczieśniej bowiem roboty pod
jete nad up~rządlwwan'.,em wa
na stadion.ie przy Al.
lów
Unii i przysto3owaniem jego
uubLi.czmości nie bę
potrzeb
do
dą mogły być

zakończtme.

drużynę LKS
początek
czakają więc aż d·wa wyj.a7..dy:

Na

pierwszy - do Pozna111ia, dJI'ugi - do Zabrza. Kibice stę
sknieni za piłką nOO.ną w lepszym wydaniu skorzystają zapewne z takiej okazji, jak
pr:z.ejw1d do Poznania pocią
gi•em popularnym, by rowarzy
szyć drużynie łódzkiej na meczu z Lechem, we.spł·zeć ją
swoją

obecnoocią.

zagrzewać

do większego wy,ilku i doni.n
giem przyczynić się do zdobycia pierwszych punktów. .Jeśli b()wiem warsza1w~ka Gwardia, której obecna forma budzi dość poważne zastl'Ze".t.eni.a,
mogla uporać się z Lechem, to
czy LKS nie stać rówini<e2: na
zwycięstwo?

Chyba tym bmrdziej, a do ta
kiego pr·zypuszcze:nia upoważ
nia nas p!"Z€<le wszystkim ZJWY
odrnie.sione oslaJtn.io
cięstWX>
nad Wfałą, które ma prziecież
swoją wymowo. Zwłaszcza, że
w Poznaniu łodzfanie wystąpią
w lwmplecie, do drużymy bowiem wraca Szymbocski, koaktóre1w okaz.ala się
tuzja,
Życzymy ligowprzejściowa.
com łódzkim pom.yślmego startu w tegorocz111ej batalii o
pookty. Oprócz tego meczu, w
niedz.ielę spotkają się:

:Ruch,
Polonia (Bytom) Górnik (Radlin) - Lechia, Stal
(Sosnowiec) - Budowlani (0•
pole), Legia. - Górnik (Za-

- Mniej niż w innych krajach. Tam WSJZYS.tko odbyło się szył)ko.
- Mme jednak zniszczyliście. do.syć, aby n.as
nienawidzili jeszcze przez dlugie lata.
- Tak, możliwe. O wielu rzeczach zapom.irna
się, gdy wojtllJ3 trwa długo. Może nas nien.awoi.d.zą.

- Chciailabym pojechać do jaltiegoś kraju,
gdzie nic nie Zo.51tało zniszczone.
- Niewiele 7lll.a.jdzie.sz takich krajów, które
nie byłyby m.iszczone - odpad Graeber. - Ozy
mamy jesz.cze co.< do picia?
- Tflk. dosyć. Gd"Z.ie byleś jes.zcze?
- W Airyce.
- W Airyce taikże? Wiele w.i.działeś.
- Tak. Ale intl.e w taki sposób, o jaJcim daiwniej marzyłem.
Elżhieta podndo.sla z podłogii bul,elke ! na.pelniila szkl'łcnki. Graeber przyglądał się jej. Wszystko w.yda.walo się trochę nierealne, i to nie
tylko dlatego. i.e wypili. Słowa przelatywały w
pólmiro,ku tu i tam .i nie mialy zmac:z.enia, a to,
co mdało zn.a.cz.en.ie, n.ie pos.iadalo słów i nie
moona było o tym mówić. Przyp.omirnalo to
przybór i op.a.damie bezimiennej r2Jeki, a słowa
krążyły po niej jak żagle,
- Gdzie jeszcze byleś?
Gdzie Wtidzlia,.Za.głe - pomyślał Gra.ew. lern ża,gle na rzeka.eh?"
-W Hola1I1dii - odparl. - Na samym począt
ku wojny. Były tam lodzrie płynące po k.analach i karnaly tak p1askie i ni.ski~, że wydlalW.a.lo się. jaikby lodiziie su;iwly po lądzie. Ply.nęly
bf>zgłofoie i miały wielkie ża.gle, i pr:red'lliWU'lie
surnęly przez
to wyglądało, gdy o zmierzchu

na rehabilitacji polskiego bok·

z niewytluma.cro-

brze) I Wisla - Gwardia (War
sza wa).
Z &erii tych spotkań najzaciekawienie wzbuwiększe
dza oczywiście występ jedernazabrskiej w Warszawie.
sl:ki
At.ak GóI1!lika, po pozysk.aniu
Kowala i Pohla, dawnych zawodników Legii. uchodzi obec
nie za najsilniejszy w Polsce,
gdy tymc7..ase1'11 Legia 7lll.aczmie
obniżyła swój lot w porównaniu z rokiem ub. To już n.i·e
ta Legia, która zdobywała mistr1.i00two Polski - słyszy się
warszawskich kib~ców.
glo.o;y
A no - =baczymy.

uprzełódzka
LIGA
o tydz.ień pie.rwszoligorwców. ale pieri.vsze wyniki są
daleko niewystarczające clio te
go, aby na ich po,dist.awi·e mów.ić już o jakimś ukladzie sil.
Dobrą, jak na począ'ek sezobłysnął p11bianicki
nu formą
W?ókniarz, 7Alumie.wająco latwo uporał się Granat ze Skar
ż~·ska (darwn1ej Stal) z;e zduń-1
sko-wolskim Włókniarzem, któ
ry ubiegłoooc1me rozgr>"Wki ·za
na jednym z czoło
kończył
Zano•towych miejsc tabeli.
wać wreszcie nał·eży ni·epowodz.mia, jaki.e spotkały najmlod
sze zespoły tej klasy, a więc
radmnszczańską
I
LUS Ib
W nied.zielę zmjerz.ą
Spartę.
Radomiak - Wlókniarz
się:
(Zduńska Wola), Parlyza.nt Granat, Włókniarz (Zgierz) Lechia, LKS· Ib - Star, Sp:i.rta (Radomsko) - Sparta (K.
Wit>lka), Wlókniarz (Pab.) Kolejarz· (L) i KSZO - Start
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dziła
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w

ćwierćfinałach:

musza: Szczepański ...- Michulko;
kogucia: Kargler - Binek 1
Lachowski - Kunc;
piórkowa: Rozpierski - Bia·
ły;
lekkopółśrednia:

Konarzew•

Pa.sławski;
półśrednia: Debisz

ski -

- NOtWai Chmielecki - Ko-

kowsl,:;i

szałk<><wski;

średnia:

Guziński

-

Szy•

DW.1J1Ji.aik;
półciężka:

Piórkowski

Wodk.iewicz.
~

Osmy

żużlowiec

świata

, k Kamper
w'ledenczy
w n1edz1'elę
wyst;::\p1'
"'1

do fiinalu, to nie ulega wątpli
spotka się w nieże
z G1"1elakicm. Trudrno
ło'
jest tutaj typować zwycięzicę.
i
głosu pozostarnj·~
Nie bez
równi-ei: S7CZ"<pański, w wadze
Jak już podawaliśmy, żnmusziej, nfod;iwny zwydęzi~a
Lubimy Debisza, ale żlowcy łódzkiego TramwaJustki.
jarza zainaugurują sezon
ma.my pewn'.! obawy, czy już
~rójmemiędzynarodowy
7.npelnie wykurował rękę. Oby
Motor
czem z udziałem
nie od<'!zwała mu się dawna
Club (Wiedeń) i Legii (Warkcm1uzja!
drużynie austriac
szawa).
Wiemy, re wi>ele finoezji wlo
ży w swoje pojroyonki Konakiej startować będzie w:erzewsl(i. Osta1nio wlidzi~Uśmv
lokrotny mistrz tego kraju,
przecież staly wzrost jego forkontynentalpółfinalista
my.
Chmielecki - to już nie no- ~ nych mistrzostw świata, no
towany przez Anglików jaNie powiin.ien wiec
wif.:jusz.
zał.am.ać się psychicZlllie. Ma ~ ko ósmy na Liście światowej
on poważne s1.arn.se :z;naleźć się _ Józef Kamper. Partnew gru.pie najlepszych boikserami jego będą Otto HoiotLrów polskich.
bek, który w tym roku pod
Tegoroc.zne mi«hrzortwa mapisał kontrakt z angielskim
Ją jeszc1..e jedną bairdzo ważklubem żużlow11m oraz braBędą
ną rolę do spelni-e.nia.
cia Hans i Erich. SidLo. Obu
one elimin.a-cją przed ustaleni-em na.szej reprezenta~ji na
tych zawodników znają namistrzostwa ooks-ers!Qie Eurosi żużlowcy z okazji wielu
py w Pradize. w Gdańsku
wspólnych startów tak W
zbierze się do-;ta.tiecz1na ilość
kraju jak i za granicą.
naisŻych mjwybitniejszych trenerów i działa.czy, którzy u- ł Na czele Legii stoją wiebędą # Lokrotni reprezentanci Polobserwować
ważnie
wszys·tkie spot'kal!llia, by na tej ~ski - Krzesiński i Kajzer,
po•dlstawie ustalić reprezentaTramwa.jarz wystąpi z Krację. A nie tl"Y.'!ba chyba wspo- #kowiakiem, Wróżyńskim i
m1nać, że ba.rdzo nam zależy i
wości,
dzielę

i na

I

dz,,I\ im torze

w

l

l

Rywale AZS
m dzy

kraj j.aik olbraymie białe, nieb.ie9kiie i czerwone
mol;yle.
- Hola111dia„. Może po wojnloe będziemy mogli tam pojechać. Będzk::my pi1i kakao i jedH
biały chleb i dużo holende.rsk.iego sera, a wieczorem przyglądali się łodziom.
„Jedzenie - pomyślał Graeber. - W czasie
woj1n.y wyobrażenia o szczęściu zawsze związa
ne są z jedzerni2m".
- A m<>że J tam nie będziemy mogLi pojespytała.
chać? - Chyba nie. Na.padli~my na Holamdie bez
uprzedzenia i miszczyliśmy Rotterd.am. Wid.zi<1łem ruiny. Nie pozostal praw.ie ani jeden cały
dom. Tmydzieśc.i tysięcy zabitvch. ObaJwiam
się, że nas tam nie wpUS2i(:zą, Elżbif'to.
Milc1ala przez jaikiś czas. Potem unimla nagle szklankę i cisnela ją na podlogę. Szkło za.brzęcz.alo i rozprysło się.
- Nigdzie nie możemy już jechać! - krzykPo cóż wiec marzymy! Nigdzie! Je5teś
nęła. my uwięzieni, odosobnieru i ·.vyklęci !
Gra.ebel- 1.tsia<ll na łóżku . W drgają.cym wapiennym świetle padającym z uli.cy oczy jej
błyszczaJy jak prmjrzysty kryształ. Przechylił
się P<Jij'Jad nią i spoj.I'z<Ll. na podto.gę. Odłamki
szikla ciemno polyski1waly obrz.eżam.L
Mu.simy za.pa,Jić świa·tlo i pozbierać je sobie nogi.

Ina.cz.ej pokaleczymy
pow.ied'Li.ał. Poczieikaj, :zamkrnę na.jpiR.II'W okno.

'.Przeszed!l prz,ez poręcz lóżka. Elżbieta zapalii sięgJJ.ęla po szlafrok. W blasku
lampy sta.wala się W&tyd1iJwa.

'Sumińskim.

ł

Spotkanie

odbędzie się w

niedzieię na to
to' t1z' , nadchodzącą
rze przy Piacu 9 Maja. Po-

SO

bq 1
i

sobotę

ła światlo

•

ą.

JA. NIE.

A oto z kim walczą reprezenitainai Lodzi i województwa

ale czas najwyższy zabrać się
do oolid.nej pracy nad s2lkoleniem młodych rezerw.
Tegoroczne mistrzostwa (28
- 3! bm.) stać będą pod znak.iem walk.i rutyn<><wmiych mistrzów z młodzieżą. Niejeden
już ra.z mlod1.i p.ięściM?Je przy_
puszczali szturm na pozycje
mistrzów. W Gdańsku będzie
my świadkami t.ej próby mło
się wydaje, w
dzieży i, jaik
tym roku ma =a większe ruż
kiedykolwiek szanse na skuzaata..l<:owan.ie pozycji
t.eczme
mistrzów.
W p<ll!'ównanriu z ubie!(lyrnł
Lódź i województwo
latami
po-wiTllny za.pre:?,entować się w
Gdańsku zmac1..nje le.piej. A•.a
mi na<z,ej drużyny są: Piórkowski, Rozpierski. Konarzewski, Szczepański, no i Guziń
ski. Poza nimi udzial w mistrzostwach wywa.lczyli sobie:
Kargier, Lacht>wski, Dcbisz i
Chmielecki.
Jeżeli Piórkowski przejdzi-e

Kibiców sportowych czeka
niespodzianka. „Orbis"
miła
razem z l.KS organizują na
pierwszy men ligowy z Lepociąg popularny do
chem
z L o·d211· wy b'1erze
·
P ozna.ma.
sie niewątpliwie dufo zwolen
ników piłki nożnej.
Pociąg odjed21ic z Lodzi 31
bm. o godz. 6.40. W Poznaniu
przyjazd przewid'z,iany jest o
U
godz. 12.08. Powrót z Pozna.nia - tego samego dnia o go1"ę
iłzinle 19.2.'>. a przy.iaz.d do Lod:lii - w ponied21ialek o godzinie 0,58.
We Wroclawiu odbyło się snot·
oszt wycieczki wynosi ty!ko 58 złofy"h, Zapi~y przyjmu k~'nie o mistrzostwo I li!li w .siat„Orbis". Zapisywać siil kowc.e męzczy~ nom~ęd.zy mieisc.o·
je
można zbiorowo I indywidua!- wrml rywalami .AZS 1 Gwardią:
Wyqrah akadcm1cv 3:0. Przyporni
.
.
.
.
me .• War~ _.1edn.a~ SI~ posp1e-1 na my, że z obydwoma tymi zes90!6dzcy akademicy wygrali w
szyc, bo 1losć m1eJSC Jest ogra- !ami
i ni,edziele 3:2.
ub.
nicwna.

-

niepowo-

su po olimpijskich
dzeniiach.

zys I
ten kryzys.

Przed

„. na doping

którzy

zata.ió
sposobami
wszelkim.i
względów starają się
nasze przechodzi obecnie ostry kry•
pięściarstwo
że
że jesteśmy w poszukiwaniu dróg, które by zahamowały

czątek

o godz. 15.

Równocześnie

Tramwajarz komunikuje, że przed-

·
·
d ·
~prze az bitetow rozpocznie
się w piątek, 29 bm., od
~godz. 9 do 21 przy u!. Piotrkowskie3· 77 i Tramwajoł wej 7.
•
__

„„ ____, ___ _

- Nie pa.trz na mnie - porw:iedziala. - Sama nie wiem. dlaczego to zrobilam. Zazwyczad
nie jestem taka.
- Wlaśnie, że taka jesteś. I masz rację. Nie
pa.suja<>z do tego otoczenia. Toteż bez skrupułów mw...e!'Z od cz;isu do cza,su coś stłuc.
- ChcJalahym wiedzieć, do czego pasuję,
Grael:Je,r zaśmial s.ię.
- Czy ja wiem? Może do cyrku lub do barokowego pałacu, lub między stylowe meble
albo do namiotu. W każdym razie nie do tego
białego, panieńskiego pokoju. A ja pioe:rwszego
wi2czo1'\l sądziiłem, że jesteś bezradna i potrziebuje&z oq:i·i€iki!
- Bo tak teź jest.
- Tacy jesteśmy wszyscy. Ale dajemy sobie
radę również i bez opieki i pomocy.
Rozlożył gaizetę na podłodtZJe. a dru,!(ą zgarnia}
tytuly,
Spojrzał przy tym na
odłamki szkla.
Dalszie skra·canie :kantów. Cieżlcie walki pod
Orłem. Zwiną! ga.zetę 1 wrzucił ją do k0<;za na
Ciepłe światło pokoju wydawało się
pa1p1.eiry.
nagle podwójnie cieple. Z ulicy dobioegało stukanie i zgrzyt świd.rów brygady porządkOIW\?l•
Na stole stały poda.rki Bilndinga. ,.Nleraz myśll
się o wielu spf'awach rÓ'Wnocześnie" - pmes:zlo
mu przez głowę.
powiedz:iiala
:-_Dprzątm• szybko ?Je stolu ·
Elzb1•eta. - Nrle .mogę już na to patrrzeć,
- Gdz:ie chcesz i-0 PQ'llta.wJć?
- W kuchni. Ze schowa.n.iem możemy zaczekać do jut.rzejszego wdecwru.
- Jutro wieczor~m niewiele z tego zostan.!e.
A_l·~. oo będzie, jeśli pani Lieser wróci wc;.ze~
ruei?
(d. e. n.J

RE-daqole kole1Tlnm. Redakcla t Admlnlslracta - tódt, Piotrkowska 96. Centrala 293-00 łączv z wszvstklml działami. Numery bezpośrednie: Red. nacz. 325-64, Sekretarz odp w 204 75 0 1
spol.-ekonom. 228 •32,
Dział miejski 341-10 337-47, 343-80. Dział kulL 223-05. Dział sport. 208-95, Dzillł listów I koresp. 303·04, Dział woj. 314·32, Red. nocna 27'1-76. Biuro Oqłoszeó 314-15
50· ·zam Ówai'enla
l przedpłaty na
•
·
preoumeralę ·przvtmuia placówki pocztowe I listonosze, Wydawca: rnst. Prasy „Czytelnik".

g11:

I

DZIENNIK ŁODZKI Dl'. 7' {3Z20l

~

Druk. Za.kl, Grat, R,S,W, „Pra.sau

11111

Lódź, ul, Żwirki

17, _. Papier: druk. mat. IO

a.

