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Owacje na ulicach Hanoi
WIETNAMCZYCY
manifestują swą przyiaźń

dla narodu polsl{ie~o
HANOI (PAP). - W środę o
godz. 16.40 wYlą.dorwal na lobnisku G.i.alam
samolot mdyj.sdti,
wlozący polską delegację rządo-

4 1"włetmi11
to dzień
ostatecznego wyzwolenia zie
mi węgierskiej spod wladzy
hitlerowców
i rodzimych
węgierskich
faszystów Salassy'ego,
Od 12 lat dzień
ten jest obchodzony na Wę
grzech jako święto narodowe - dzień wyzwolenia.
Niełatwa byla droga brat•
ni.ego,
szczególnie nam Polakom - bliskiego narodu
węgierskie-go do odzyska'll,ia
wolności.
So.iusz z Hitlerem dlYJJrD"vadzil do pchnię
cia węgierskiej armii na
fronty wojny, gdzie Honwedzi ginęli na obcych ziemiach i za obce im intere~y.
Opór patriotów dusila
policja, więzienia, gestapo„.
październiku 1944 roku
wojska II Frontu .Ukraiń
skiego
pod
dowództwem
marszałka Malinowskiego i

w

człtla'lrkorwie

wojsk11 III Frontu Ukraiń
skiego
pod
dowództwem
marszałka Tołbu,china przekroczyly granicę rumuńsko~
węgierską i wkroczyly
fl4
t'rytorium Węgier.
Już prawie cala Polskll
byla woLną, a n~ _w_ęgrzech.
jeszcze trwa,l71 cię~kie .wc:z.Lki ze stawiającymi zaciekly
opór wojskami hitlerowski·
mi. 16 marca wojska ra-i
dzieckie przeszły do nowego
natarcia
_
w
kierunku
Wiednia. Wyzwolone zostały
zachodnie polocie Węgier i
w dniu 30 marca przekroczo
n.a została granica węgiei:
sko-austriacka. 4 kwiet'I!'~
terytorium Węgier bylo 3uz
cale wolne.
Trudna byla droga węgier
ski.ego ludu do wolności,
Trudne bylo i jest jeszcze
budowanie nowego
życia:
Szlo ono skom.plikowanymi
drogami, kosztującymi wiele ofiar, często prowadw,cymi na manowce. Jednak na•
ród węgierski głęboko wierzy w słuszność swej siprawy i dlatego szuka i musi
znaleźć drogę najlepszą dla
ludu i kraju, drogę wydobycia się ze zniszczeń i

delegacjl wiitarli sdę
z crlonkami rz~du wiet.nrarnskiego. Naistęp:n:ie goście polscy zbliżyli s.ię do liczin.ie zgromadzową.
nej lu<lrnoścJ.. MŁo<lzież otoczyla
Już od goclzi;ny 15 zbiera:ta się premiera Cyra;nkiewicza, ofiaroludność na 12-kilometrorwej tra- wując mu og,rom111y wderniec
sie. Przed deszczem, który pa- kwiaitów, wiwatując j powiewadal od poludn.ia, kob:iety chro- jąc ch<l'rągiewkam.i.
nily się pod dużymi ~tożkowymi
Premjernwie DRW i PRL v:yka.ą:Jcluszam.i. Droga wiodąca na głooill pt·7..emówienia. Premie·r
łoń!liisko przepełn.i0tna byla aufa- Pham Varn :Q<J1ng wyrr:rzil „wielmi. i rower.ami. Ludno.~ć z róż- ką radość, że ma możność ponych dzielm.ic miatsta wynajęla wilać w imieniu 1·ządu i na.rodu
nieszczęść, drogę wiodącą ku
GENEWA (PAP). - W grudniu
pryv.>atne autobusy w celu vrz.e wietnamskiego delegację polską.
19511 r. przypada 10 rocznica proLepszemu życiu.
wieziernia st.air.szych mi1es!Zlkańców Naród wietnamski - p-O•wiedr?lial
klamowania deklaracjl praw czło
mia.sta, Na lotnisku zebrało s.ię .on - jest szczęśliwy, że może
W tych wysiłkach, podob„
wieka. Komisja Praw Człowieka
5 tys, o.sób, rząd w pel.nym dać wył·az głębokim i szc:t.erym
postanowila nadać obchodowi tej
nie jak w
wielowierkowej
Hanoi,
W
dzielnicy
handlowej,
1
1Srkla dzie i przedstawiciele koc- uczuciom podziwu dla ciężkiej
rocznicy !łzczególni"e uroczysty chawalce, naród węgierski ma
CAF
rakter.
pusu dyrplomatycznego,
i bohaterskiej walki, .iaką toczył
pełne
poparcie, uznanie i
Od dwóch tygodni na 13 sesll tej
Po odegranj,u przez ork:ie,'lbJ:-ę bl'atni naród polskri o swe wyserce narodu polskiego. Do·
komisji trwa na len temat dyskuhymn.ów narodowych Polskiej zwolenie i jaką toczy o budo.wę
sja. Zgromadzenie Oqolne NZ dowadów sympatii i przyjaź
Rzeczypospolitej Ludowej i De- socja.Jizmu. Jestem przekonany,
tychczas
nio nadało deklaracji
mokraitycznej Republiki Wietna- że ·~vizyla delegacji polskiej przy
ni, jaką naród polski darzy
praw czło'\\·ieka formy konkretnej,
mu premier
Cyrarnrk.iewricz
czyni się do dalszego zacieśnie- •
Węgrów, bylo i jest bardzo
łzn. formy konwencji obowiązują
nią więzów bratel'Skiej przyjaźcej rządy. Do uchwalen'a konwen
dużo.
Sto !at temu, w
ni między naszymi ki·ajami, że
cjl nie <!opuszczają wielkie mocardniach Wiosny Ludów, gewzmocni jedność I wspóln<l<lę
stwa kolonidlne.
Przedstawiciele
nerał
Dembiński
pisał
w
tych mocarstw starają się również
·kl'ajów obozu socjalislycznego".
swych pamiętnikach: „Ko1 na bieżącej sesji, aby obchód rocz
Na.slęprnie zarbral gloo premier
nicy mid charakter nieobowlązu
chałem Węgry jak mlodzień
Cyranki.ewicz. „Delegacja t-ządu
Jący.
i narocln polskiego - powi<>d.zial
czą mM1pść moją;
bi!o mi
W tef sytuacji wielkie wratenie
on - przywozi bralerskie poserce dla kraju tego, jak dla
wywarło wystąpienie delegatki polzdrnwienfa dla bohalerskiegil
Po przedpoludni<J<wym &potkaNależy r;ałow.ać, że to cieka- skiej,
mojej wtasnej Ojczyzny!",
Zofii Wasilkowskiej. Podnarodu wietnamskiego,
Naród niu z prrZedrstawlcielamli prasy wre spotkanie odbylo się w wą kreśliła ona ratącą dysproporcję
Historia następnych lat polski był całym set"cem z wami oraz lódzdtiego środowj:ska kul- skim gronie 7..ałogi, pod1czas gdy między treścia deklaracji praw czlo
aż
po
dziś
dzień
WASZYNGTON (PAP). - Se- gdy toczyliście długą, bohaler- turalrnrego i naukowego człornek chęln1je wzięliby
w nim zapew- wieka, uchwalonej przed tylu Jaty.
zmieniła nie 'raz pamiętni•
kreta.rz r-0Inictwa USA, Ezra ską, słynną na caly świat walkę Biur.a Politycz,nego KC PZiP.R
a
praktyką
deptania
tycll
praw
doudział rówrlllież licz.n,[ mie•szDens-on
oświadczył, że jeśli 0 wyzwolenie. Jest .Wiś z wa- Roman Zambrow.ski oraz I 1S€1k1·. ne
karski czas przeszly „ko•
rotpowszechnlon'ł
na
kańcy dzielnic,
z k tórych Ro- tychczas
bba Reprezentantów w ślacl za mi, kiedy w waszym kraju bu- KI, PZPR M. Tait.a.!:'kówn.a, odświecie.
chalem" na czas teraźniej•
m.am
Zaimbrowski
kandydował
Najlepszvm
sposobem
uczczenia
Senatem przerlluży clo 30 czerw- dujecie z wielkim wysiłkiem no wierdzili z kole.i zalogę ZPB im. do Sejmu,
szy. Przypomina nam to rów
rocznlcy deklaracji będzie przyję
ca 1958 roku ważność ustawy we, spr;iwieclłiwe :!:ycie". Slowa Marchlewskiego. Spo!ka.n.ie to
nież dzisiejsze święto.
cie prze% ONZ konwencji praw czlo
upowainiająeej rząd clo sp1·ze- I<" prz) jęte Z<J<sl.aly bul."Z.liwymi byk> pierwsze z 7.apowi ~clrz.ia
-------~------, wieka oświadczyła WasilkowI<.
daży nadwy:i:ek rolny1'1t
rirjom okhlskami.
nych w
okresie przedwyborska - I podpisanie Jef w dniu
•
:(.
fi
obcym, w t~·m r6wnil'ż kl'ajom
Pr~mJet'" Cyra,nkiewlcz W2lnriósł czym spotkań poolów z wyborrocznicy.
Aktem
tym
ONZ
nada
Europy wschodnie.i, to depaJ·tn- okrzyk :n.a cz.eść przyj<iźni poJ- c.aitni.
W dniu święta narodowego
treści deklaracji konkretny charakment rolnictwa dążyć
bęclzil' sko-wlebnamslmej, na cześć poWę-gierskiej Republiki Lud'Oter.
W ob.~7.iermej fa1formacji Rodo zawa.rcia takich transakcji koju.
Szereq pai1stw poparło stanowi- wej
przewodniczący
Rady
„njewątpliwie z Polską i OzePrzejarzd
czlonków polsrkirej marn Zambrowski pr.z€dstawił
sko pnedslawicielki Polski. Dele- Państwa Aleksander Zawadzehoslowacją", a
prawdo.podob- delegacj.i rząrdowej przez miatSto zebranym obecną sytua.cję goąact ZSRR, Norweqil, Argentyny i
kraju oraiz omówił
nie również z Węgrami.
był
je•diną wielką owarcją na spodarnz.ą
·
Libanu wysląpill enerąicznie prze- ki, premier Józef CyrankiePAR~Ż _(PAP). - W zwią 7.ku ciwk<> argumentom przedstawicieli wierz; i minister spraw zagraSprawa
1·ozmów gospoclar- cześć P-01.s·k•i. Auta wiw.ą.ce czl-0rn v.ryin.ikające w zwiąZJkiu z tY"m
zard.arn.la.
z
ustąp1•eru·em
p.rermera
liranu
1
11 aństw kolonialnych przl'strzegają nicznych Ada:m Rapacki przeezych między USA i Polską by- ków delegacji pol.sl<ioej i przedPrzytaczając
szereg da:nych Hurs.s•eina Ala, sza·c~ Iranu de-1 cych przed „zbytnim poś~!echem'' słali depesze do przewodni•
la także przedmiotem pyta.ń na st.awicieli władz wielnam.<>kich
sygnował l!la st<llnow1sko prerme oraz podkreś!ili swoja so.idarność
wtorkowej konferencji prasowej JXJc~llwaly się powoli ul.ką Pham za.c.zer,pniętych ze 1;1fatytstyk, Ro- ra Man.outchera
czącego
Prezydium
WRL
E.ghbala.
ze stanowisk.iem Polski.
sekretarza sta.nu Dullesa.
Bi.nh Phun.g.a - znanego rnain- man1 Zambrowski w.ska'7..al na
Istvana Do.bi, premiera Japrizykladac·h, Ze
W odpowiedzi Dulles, jak po- da1:yn<1, który 7le>rganirz<>wał w kornkrelmych
nosa Kadara i ministra sprraw
daje agencja
AFP, ostrzegł kmku XTX Srtuleci.a
pie~:wszą droga, którą ltiroczymy je&t sruzagranicznych
WRL
Imre
mimo pocz.y>nJ0111ych w
przed „zbytnim 01>tymi1,mem" pariyzalllltkę
przeciwko lrol0tnJ- szna,
Horvatha.
ludzi spodziewających się po za.torom
framcuskLm i uLi 1 cą pr,z,oozlo·ści błędów i mimo wytych rozmowach jakichś „szcze- Uoorn.g Dieu - ma111Jd.airy;nra pa- s·~ujących jeszcze marnrk,amengólnych wyników". Dulles od- trrioty z tego okresu - podąża tów.
mówil również wymienienia wy jąc do palarcu prezydenta
Ho
Mówiąc o sprawach gors,podar
sokości ewentualnych kredytów Chi Mirnha. Tam tee crzekal na czych, pooel ZarmbrowskJ. stwier
amerykańskfoh dla Polski, uwa- gości prezyd€111.t.
d21il, że głównym za•lożeindem
:iając, że w obecnym stad·ium
Przyjęcie delegacji przez Ho partii i rządu je5,t podmies,ienie
rozmów, byfoby to przedwcze- Chi Mirnha upłynęło w niezwy- stopy życiowej mas pracują
gne.
kle serdecm.ej artmooferze.
cych. Wyrazem tego ma być m.
WARSZAWA !PAP).
Przed
k!lkoma dniami w księgarniach wę
im.
projeilctowa1na w bieeąc.ej
WAP.SZAWA (PAiP). - 3 bm.
Ustalono też, że uchwała rur 25 g1erskłch uka.zal się „Pan Talhlaitce pod1wyż.ka reamych plax:: od·byl.a się w WaQ\S<Zarwrie ko111lenie ma za.st>OS>Owania w przypad deusz" Mickiewicza w przekładzie
o 3<J proc.
rencja prasowa, w czasie którrerj ku, gdy zwolniienie pracow.nik~ młodej poetki Ewy Soboek. Jak
Ana.li.iiując środki prowadzące wkern.ioni.ster prax::y
i orpieki s.po- n.astęjJ'Uje z im•nych przyczyn niz twierdzą znawcy, przekład ·ten oddo p-0rdin.iiesi.el11ia s!>Opy życiowej, lec1.1.nej Tardeusz Kocharnowicz zmnJ.ejs:oonie
starn u liczebne.go znacz a się dużymi walorami artyRoma.n Zambrowski. wspomniał z.arpoznal dziein111Jikairzy z uchwa- µracownlrków,
z.wią.za1ne
ze stycznymi.
o pertraktacjach z USA w spra- lą Raidy Mil!lritSrtrów z 1 kwletinia z.mniej.szeniem lkzby et.a.tów oW ostatnich latach oddano w r11
wie JOO'Żyozki. Zaz.nerczyl jedrnaik, br. „o zakres.ie i trybie sibosowa ralZ g•dy stooUrnek pracy lub st.o- ce czytelnika węqierskiego sporo
że przede
WlS<ZylS'lkrim musimy nia uchwały nrr 25 R.ardy Mirni- snnek slutiby u.staje bądź z po- przeklaclów dz!el naszej literatury.
Uczyć n.a wla..srne siły, wykorzyin. ukazal'r się obszerny wys-1.rów z dinia 18 stycz,nia 1957 r. wodu rozwiąza,nia umowy o pra M.
bór pism A. 1\{ickiew.;cza, Jak tet
stując WSZY\S'lkle
istnriejące rew spraJWie za.sard zwalniar11ia j cę Zlllwartej
111a okres próbny, antologla twórczości J, Slowackie:ueirwy produkcyjrn e i zachowu- za.rt.rUJdrni.am\ia
pracowm:irków w bądź też z powod1u upływu cza- go.
jąc dyscyipłinę fi1narn.sową.
zwią~ik1u z reorg.allli;eacją aidmlirni.- su UJs-llailone,go w umowie za.war
Pro1ę
polską
reprezentowały
LONDYN WAP). - Jak po- termojądrowych podikJorniiisj.a tej na czas okireślooy.
„Nad Nlemne.m" E. Orzeszkowej,
Na.stępnrie za1biieraU głos człorn .s>bracji".
daje Agencja Uniited Press, Pod jak pilsz.e agencja - ma W!I'Ódć
Jak wyjalŚrniil w , czars.ie konff'Ostaitrua uchwała Rady Mirnri· „Wierna rzeka" S. Żeromskiego.
kowie załogi zadając referrern;f;okomisja
Rozbrojeniorwa ONZ, mniiej więcej za 2 tygodnie.
nie ors.iągając porozumiernria, zaAgMcja A&->ociat.ed Press do- wi srz,e.reg pyta.ń d<J<tyczących na r€(ncj.i wicemin. T. Kochamowkz .'lirów wyjaśnia rów1nie.ż szerreg
prizy rearliJza,cji
uchrwaly nr 25
kończyła dyskusję nard propozy- nooi, że po.rniedizi<llłkowe i wtor- szej polirtyk:i krajowej j zagracjami diotycz.ącyrni ogra.nicZJeJnia kowe obrady nie 'ilmio.sly żad nirc,znej, ha1nd'1u, p-rzemJllf>lu, stro- poW1Stało szereg wątphwości, oo
dośw:i.aiac?leń z bNJrnią teTIIlloją nych zmi,arn jeśli ch<Jdzi o .sta- sunrków ze Związ.kiiem Radzie-. kitórych należały przede ws.zyrs-td!I'ową.
Delegacje posta:nowlly nowisko delegacji w sprnw1e ckim, d.a'hs'>rej regu:lareji plac, kim . sprawy z.wrią,7..arne z zrusię
gi.em oraz trybem jej sio.s.owaprzejść do :na6tępnego punktu bror.i. wodlorowej. Zairówno USA &praw podart:llrowych, repaitriacj.i
rni.a. Aby zalj)Óbiec częs1tym nijePD11Ząod1ku dzierunegro i na poeie- jak i Wielka
Bryta111Jia obsta.ją itd.
uzaisardrnlionym roswzeniom do
~ u 3 bm. przystąpić do dy- przy k'10tllltynuowaruu prób z bro
przywjJejów, wym.ika.jących z tej
sikus.11 nad sprawą redukcji bro nią ją·drową.
uchwały, ustalorn<J<,
7..e p<JtStaawPARYŻ. - We wkm~k ra•
ni kla.syc2lilej. Do .sprawy prób
Wedlug don~e.sień agencji zano. delegacja kolejni'C·twa pol'w.ienia. uchwały nr 25 ma·ją za~
ch-0idJnich, 111Jiepowoaizeru.a d<ltych
skieqo z mini'strem 'kolei R. Strz<l
stosowanie wylączrnie w jednoczasowej dyskusji w
sprawie
leckiun na CZ€1e opuściła ,po prze
stkaich
aqrrnirn.is.trncji paa1s•twolPARYZ (PAP). - Fra111cu&ka
prób termojądrowych nie zamy
szło
2-tyqodniowym pobycie Fran
wej i wyrn:ia,ru sprawiedliwości. Rada
Reipubliki
debat>0rwała
ka.ją dirogi do z.n.ale.ziiEln.i.a wyj- uczestniczyć
cję, uda ją.c s·ię do Brukseli na
N()IWa uchwała wyjaśni.a narsrtęp 3 kiwietrnia nad sytuacją polirtycz.
śc.i.a. z im.paisu. świa<liczy o tym
zmproszenie belqijskiego ministra
nire, 7..e prZJeiZ okre.ślen ia .,ardmi- mą w Af.ryce Pólnwcnej. Gl-O!S w
komunrilkacji. Deleqarcje żegnali
fakt - jak za.macza Ąge1ncja
111.iistracja gocspodiat'CZll" lurb „jed tej spra1wje z.abral senator Dena dwormi paryskim ambasad-0.r
UnM,ed Pres.s - że pod<komisia
'll<J~bki
g>Cl!SJpodaa·cze"'
zarwarrrte
w
bre
{!'El!PUbHrkarnin spolecmy),
PRL Stanirslaw Gaj<!wski oraz
WAR~ZAWA (PAP). - Na za- jed!llomyśln.ie po.s.ta!llJO<Wlła wepoiprz,edrn.iej uchwale, roiiumieć który 0rst.ro 1>1krylykorw.ał poUtyprnedstwwiciel kol<!t francuskich.
pros.zeame Instytutu Martema,tyczne- zwać Jaiponię, Jugoolaiwię, Nornależy
cenrtiraolrne
za.,rządy
wchoNOWY JORK. - We wtorek
kę
Frramcjr
i
w
s,tosurnku
do
Tum.i.qo PAN przybył do Wau.szawy pro- weglę li Indie, tj. kiraje,
kitórre
podał &ie do dymisji tymczasowy
dzące w sikla.d
miJnirs.terstw lUrb su i IMarorka. Wy.powioerdziai się
jesor Unt,•1ersytetu w· Chicago An- złożyły w swoim czasie propotoni Zyqmund. Uczonv ten - na.sz
prezydent Ha<iti, Frank Sylvain.
WARSZAWA (PAP). _ c~ntra:1nych ur:;;ę<lów oraz woje- om przeciw obecno.5ci ame.ryk.ań
rodak - jest uczniem pro.f. w. zycje rozbrojeniowe w ZgromaDym1sję p1e2.ydenta poprzedził
. .
.
.
wodziktre 1 t><>wia.towe za11·ządy,
Sierpi:Jisldeqo, wychowankiem Uni- dzeniu Ogó1nym N'Z, arby prze- Rada Mmn.strow, biorąc pod podległe prezydiom właściwych sk,iej misji gosJ)Oda.rczej w Tustra.jk rpowszechny, który ca!kow:nisie
ora:z
tworZ€'11
iu
kO!llSu1
wersytetu Warrsz a•wSk.iego:
kazały nowe
sugesrtie w spracie sparnliżowal pracę zakladów·
uwagę uchwalony 30 mar- rad narodowych.
państwowvrch i prywatnych.
w cz.arsie swego dwulllJesięcme- wie ograrni.ozenia prób z bombą ca br. przez Sejmową Ko- 1 Ja:k wyn,iik,a z wyjaśnrień wiree- Ja,tów USA w Marroku.
W odpow:i·e.d1Li na to prz,emóqo rpobytu w Pol sce, p~of. Zygmund ter:mojąod,r()IWą.
DJA KART A. - W zw;ią2.ku
mi,~.i ę Planu Gosipodatrcrzego, miinirstra
T.
Koch.arnowlcza,
uwienie p-0<c:Ls.ekrerta1rz sta.n,u w
z rE!'Lygnacją Suwirjo z mi-sj'i utwo
wyglosi cykl wykladow w WarNOWY JORK !PAP}. - AmeryBudżetu
i
Fin.am.sów
wniosek chwała !1.r 25 rn;ie stosuj~ S:ię nip. 'Mim.i&tershwie Spraw Za,g,raJ11Jiczrzenia rrządu. prezydent Sukarrno
szaw1a i innych ośrodkach naru:ko- kańska komisja energii at<>mowel
zwol·al na czwartek konfererncję
wvch
P<>dala w środę d<> wia·domoścl, :le o Slkireśłenie kredy,tów na ce d<J admrlllllltSrtir;areii pirzedistębiorrstw n,ych, iMaur.ke Faure br<J•ndl povrredstawioielri i-artii poiitvcznyclt
·
·
ł
czy zaikladow prlJe:mysł·o.wych, liit.yki r!LądrU,
utrzymując,
3 bm. wyjecha,Jri do Londynu nal około 15 maja br. p<>dJęta zostan)e
że
1e
.
:iiw1ązaine
z
~działem
Po
kJtóre
pow.in:ny
2JWaliniral!'Lym,
po „ dztałai!rnrn§ć
i reprezentantów ludno5ci. ·Na
II ~ięazyn.a'.rodow". Kong'11e·~ Akty- w st;in~e Nevada nowa seria prnb
ameryikańsrka
w
kouferenoeję za']Jr·oszonych zostało
w Ak~e Pól!nOO!!Jej 1t1rie ma mewnosci. Pow~erz·chmowe•1 pmf. Bo: z brnma wodorową. Próby trwaćl f"kJ w wy;staw~e po~ec.h- pt•zeszkol€111Jiu z,a;peW>r11ić 14 wybHnych osohi·sto5ci, m. in.
nej w Brukseli, postanowlła mi.arę mO'LliJwości - pracę ma preyjraimego chairaikiteru w .,._.
gdan Karoń eńśkii i ~di'llilkt AndneJ będą z przeJwaml 11rH1 cały oklei
gubernatorzy ;v-:hodniieJ ł zachoPomiiil1Dowski..
letni.
a udziału tego zrezyznować'. ~e t>eio sameao r.iaiklradu.
&Ul!lJlw Qo P'rtaru;:~d HI
&niej Ja,wy

Głos Polski
w Komis.ii
P.raw Człowieka

I

DULLES

Roman Zambrowski
Michalina Tatarkówna
wśród robotników

ZPB i1n. Marchlewskiego

o kredytach

dla Polski

1

z.

Nowy premier
Iranu

interpretować
uchwałę Rady Ministrów
Węgrzy czytają

Jak

I

o

zwalniani'! ~raco.~ników
z adm1nu~trac11

„Pana Tadeusza''

Podkomisja Rozbrojeniowa omawia
redukcję broni klasycznej
Dotychczas brak porozumienia

w spruwie prób lermojqdrowych

1---------------

~~,:~:u~~
.1!~%1 (I.JJ
sytuację

Kontakty zagraniczne

naszych naukowców

Polska nie

będzre·

omawia
w Tunisie

Maroku

w wystawie
brukselskiei

1

1

_G_ro_te_wo_h_..I:

Trzeba przygotować warunki łliUZJ ! ~~~iat?w~~~ti!al~~e~!~~

d I a z1· e dno cze n 1· a N 1· em 1· e c
BERLIN ('PAP). - W środę rozpoczęło się plena.me posdeobrad przewiduje
Izby Ludowej NRD. .Porządek
d2lenie
pierwsze i drugie czytani.ie ms.tawy o wyborach do terenowych p:r2ledS!tawicieLstiw ludowych. Izba zapozna się z.e stall'!JOw.iisk:ioem rządu w tej S•piraiwi.e Oil'arz :1.e spra'W'OOdalniem komisji prawnej.
Praed roopoc:zęciem debaty nad tym pUl!l:ktem porządku
dzieiniruegio zabrał głos premier Grotewohl, który w lmien1u
rzą,<lu zlożyl oświa<lcz.eini.e, dotyczące aik!tualm.ych problemów sytuacji międ.zynaroclmvej.

-1

mu lmperłallstyczne110 roobiją stę
i>owinni zro.iumleć
m. in. Grotewohl - że w zetknięciu z połączonymi silami
zma!laiynowanle broni masowej za krajów obozu socjalistycznego.
W zakończeniu premier Grotew tę
qłildy i próby wyposażenia
armil zach.odnlo·nlemlecklej
broń
wywołują z konieczności kontrak·
cję. Rząd Adenauera zgadzają.c się
na zma11azynowa.nle amerykań,kłej
broni atomowe! w NRF wziął na
siebie powatną odpowiedzialność
za ewentualne następstwa wobec
cale90 narodu niemiockle90.
Nawiazując do sprawy czasowe110 stacjonowania wojsk radziec·
kich w NRD, premier Grotewohl oze wotska radz!cckie
śwladczyl,
bronią pokofu I zd<>bvczv socjalii·
mu pried wszelkim niebezpiecze1i·
stwem.
M~lilaryści

ośWJadczvl

wohl wyrazi) przekonanie, te w
Ni11mcze<:h zachodnich zwycięża te
slły, które kierują się realnymi lak
taml l które w interesie pokofu l
pokojoweqo rozwoju na·r odu nie·
mlecklego zajmą właściwe stanowisko.

„Brigitte Toft"
w porcie Eilath

•

T.

Chruszczow
o Ly~enee
MOSKWA. - Agencje za,chod
nie, pc'W'Olujaic się na radio moskiew.skie podają, iż N. S.
prZ€m.awlając w
Chrusz.czow
sobotę na lronfe.ren.cji pracowirtików rodnictv:a powJed;ziaJ:
„Sądzę, iż niewiciu jesit na.u·
·
·
·
k owcow, ktorzy :zmal1by s~ę na
gleble taik dobrze, jak towarzysz LY\S'6.'lko".
N. S. Chroo~row okll"eślil Ly-

0

zo nI•e1· ze
ł

I zr a

Prze d

I scy

Dnia 25 ma.rea br. statek duński „Brigitte Toft" przebył Zatokę Akaba i wpłynął do portu Eilath. Statek ten 0 wypor-

ności

3.700 ton

w

*

*

*

został wynaję- śni• e

.

,

d em

• ara b ,
za rozslrze Ianwe

Ameryka
nabywać
książki polskie

chce

WARSZAWA (PAP). Ostatnio
powrócił.a do Warsza,wy :ze Stanów ZjednocZ<lalych doelegacja
oan.trali handlu zagi:iainicZl!lego
„Ars Polo•na", krtóra nawdąz.ala
po raz pierwszy st<llstm.ki hanksięgars,kimd
d.l~ z firmami
- ameryltań5kim.i o.raz po]JOnijnyrn.i.
Najwięk>sz.a. polska ks.lęgamia
w Ameryce „Poliish Amea:ican
Book Oompamy" w Chicago zgło
sila chę& nabyda polskich k.siątek na sumę 10 tys. dola.rów.
Podobne zgłosl.ienia napłynęły
również m. illl. od firm: „Pollsh
Book Imporli!Ilg Oo" w Nowym
Jorku, „Gryf Publicatjons" w
Albainy oraz „Polish Book Cenber", „Maerpol En.t€ł1Jrise" i
Ludmra" w De„Księgarn.h
troi.t .

2 DZIENNII{

ŁODZKI

go Międzyina;roc1owe1 Org.amaz.aNOWY JORK fPAP). - Amcji Dz.iell1l!liikairzy (MOD) zrzeswa
rowskiego i siostry :z.aik'.<mnej jącej poin.aid 60.000 cdoników.
baisaidoc USA w Ma:rclrn CavęnoW posiiedzemju hlotrą udz.ial d!ish Ca:noo i marokańska. mimiWalerii NiJcle~kiej.
Jak wiadomo, wym.iiemoioine o- delegaci i goście z 15 l~rajów. Sltea:" spraw za.grall1iiiczmych Bala·f poroiz,umiQ!ll!Le. na
soby za rzek<Jimą działalność an- soo.·,v.arzy'S=.ie
D~111111!ikai-zy rej podpis.a.li
.szp<l.ego,~ką, a Polskich repreZJeJrlll.'Ulją: :redaktor mocy rotórego stainy Zjedno•CZO.
typaństwoiwą i
k.s. biiskup Ka.czm.a.r•eik paooóto naczelny „Głosu P:racy" Teofil ne udzielą M.airoku pomocy goza faszyzację życia paiistwowe- Glor..vacki oraz red. Jan Hal- .spodareziej w wy.soikic>ś.ci 20 rnigo p.rz.ed wojną i w.spó]lpracę z pern z „życia WM.S7.awy".
liooów ckJJ.ar6';„
z,ootaly
ska,z.al!lo
okllpante.m,
przez b. Wojskowy Sąd Rejooowy w Wairszaiwtle na k&'y dlujedynie
goletl1iiego więz:i•anda;
w stosu.nku do N1k.1ewsJtiej wykanainie kary zostało za,w.iesz<>.
W.iidłaka,

Dą.b

ne.

;

"„,

..

'a

S~~J~f!i~O·~r~i remiza strażacka
~;~~;t:1r.l1a~?~~~b~e
stąpił;v już do wykonywania c-<ęścli
do „Biesa", kt6rvch monta.i rozwraz z S!-kaw ką
pocznie się w najbliriszym czaisie.

Instytucie Naftowym w Kro·
buduje się obecnie urządzenie
ty przez izraelskie łowarzy- e'lek:tronowe do :i;dalneqo pomiaru
stwo ,,ZIM" i dlatego płynął ciśn.i.eń na do.ie szyb6w naftowych
opr.aeowa.li jn'i:. Andrne..1· Md
e
,
flagą Izraela Podczas że- PrCl'iekrt
poo
ę
glugi przez cieśninę, statek kucki i i.nz. Mar~an Gruszedd.
GDANSK
n·i e napoikal żadnych przew br. mieszk.ańcy Trój:m~a.sta 0 •
szkód ze strony władz
r·az 1icZllli wcz,asowicze i turyści,
eg.!pskich.
odpowiada1'ą
Na zdjęciu: „Brig1tte Toft" w którzy w sez•o.nie pirzybędą n!IJd mo
.
~e z całego kraju, zwc.•atie le<piej
porcie Eilath.
Fot. - CAF zoopa.trywani będą w świeri·e ja·
Są
rzvny.. Pochod•zić. one.. będą z ol.t . warzywnib rzym1ef!O „ k om b unai.u
&
Off c-Ze!)"O. Jednego z naiw1ększych w
kraju, wybudowain.ego w PGR .Md·
lin w pow. Tczew, kosztel!Il ki.likuLOiNDYN (!PAP). - Jak dooic>-/ rozk&z zejścia z \VIOIZÓW, który- ~·a.st" mlbionów złotych.
~
hali 1· rostali zastr:wleini "
· ·
„
_,_ ·
k
W sezo·ni.e produkicja „kombina'.
•
ore.spon.....nc1 agencJJ za- nu Jec
szą
?hodn.iC~l, w Jerowlirn.i~_: przed ~d·czas probr ucieczk!"· Po- tu" ;przetltroczy 180 tOTI św.ieżyc!l
sądem wo1s.kowym i~czm.ik ~<laJ:, ze w pobliżu wo- 1arzyn, w tym ok. 100 ton pomi·
1ZN1Clakim
toczy się proc.es przedwko ka- zow n.aJ.iiczyl okol<J 30 za.bi.tych., durów.
KRAKÓW
Deh;;rn zacytował rozk.aż maSzaizraiel.s.kiemu
praJowi
Coraa: więcej zll!kla.dów przeimylam.owi ! 10 iinm;ym żołm.i.erz.<;>JU jora Ma.liinky, w któr}'1m. Polecił
pogranliCza! osk.mrzo- 0111, „by P.i;'ZY CZU"'.81!1JlJll ?~ s!owych wo.J. 'kraikiowskiego podej·
ochrooy
nJ'!Il • O zamoll'd;owan.Je 48 .w1e- p:rizies·tinzegarnem go•dJZll!ly pohCYJ muje pr.odukcję uboczną maiteri•a•
śrua~ow al!'abslach. ~a la~ . <>:- nej zapMlll'l•ieć o wyrozumiało- 1óW budowlanych na, potrzeby bu·
~OWl!l.l>CZ ści". Ma<linky mLaJ: też pe>Wle- downictwa ~ndywvdualnego. Prace
zasiedli
sk.anxll!lych
dwaj prz.ełoźend Sza.kima - po- dz.ieć: „Dobrz,e się st.al.o, że za~ na.d un.ichomi.enieilll produkcj<i pur.u.cmiik. Dehan ora:z maj<n" Ma~ strzelono tych kilka osób, gdyż sta!ków, cegieł, p~e.faibryk?wanych
tera.z. w strefie za.panuje spo- e1lement6w beton.owV'ch i zuzlo-be~
l.inky.
tolllOwych l'Ol7!pocz~tti :r,ostaly JUZ
kapral kóJ"" .
. y
Gł•OWIIlY "'.~5l{arZOł!1
m. ;n, w Hucie ~m. Lenina, w Za•
•
Prokur.am. wojsk~ Izraoi,la, kłaidach Chemi=vch w Oświęci
Szalom ośy."Ja.dczyl we wtorek
„Wykony_walei:n przedsitalwi.a1ąc sądoWl całą spra miu, Zaklil-dach Az•o•towych tm. F.
na rozpra'Wle:
siłowni „Jaiwo•i·
dokładnie ro.zkaizy tak, Jak Je wę ośwuaidczył, że mord pop.el- D:z.ierżyńsk1ego,
niany w Kf.M' Has.sen „stiunowl ;no I" i dnn.ych.
rozumiałem".
00
WROCŁAw
~
Wieśniaków zamordowano. w plam~ :na h~or~ <'.alego
,
l 1ego armlri.
Haissen w ""'bliżu grarocy du lzraelskiego
Kfa.r
W na1jwl~ks~eJ w kraju kopa11ni
prLreciwko „~~rafowi
Proces
'd .
1"~
. _ _,_. kie'
rudy mi•edzuanej „Ko.nrad" na Dol"""'"
. .
·
JOi=ns J w nocy 29 paz ·z1erni.ka ub. roku, w czasde jz,raiel- Szałomcm1 l wspóloskaci•OrnYJ? ;nym Sląsku diol>iegaiją ko·ńca prace
is]tjej inwazji na Egi1pt. Wieś!!liia 'WIS·zczęty mstal l1lB. poleoorue rpr,zy budowie nowego szybu K-3.
Z·os\i'IJ!lie 011 cxl'~y do ek&pl·ocuta·
cy na.jwidJOCmicj n1e zna.Ii za- Ben Gurma.
cji :pod :koniec bie.ż. roku.
rzą;dz.enJa o godz.inJe policyjmej.
w pelnym bok.u Si.I równi ei praZ.alstrzekmo ich, gdy po praJCY
ce wzy budow.ie glówne110 s.zybu
wracali nocą do domu. PorUiczwydobywc:r;eqo K-1.
d
d
l
'k
Opr6oz tego, w „Komaidzie" bu·
·
rn Dehan z,ezne. Jl'l'Z€• są• eml,
duje .s:tę t!!lkie srereg obiektów po
że - jaik mu powiied.W:ll kaipre
mocniczych, lliei;będnych p~y prze
Sz.aJom - „wieśniacy otrzymali

ks. Wlaidy<S!aJama Damtl•lewicza,
Posta-\ wa
k.s. Józefa

WARSZAWA (FAP). now:ieni€'ITI Naczielnej Prolruraitu
ry Woj.skowej z dmiia 30 malt"Ca
1957 r. umoc:rone iiostało z bra~
ku dowodów wi:ny pootępowanle karne w spraiwie ki.~. blJs.kuKa.c=.a.rka, ks.
pa Czesława

_

S

D z"1 en n "1 karze
Z 15 kra·io' W
(Warrsz. „Expre<Ss")
obradują . w Pekinie rpóbce rt.1dy.
Umorzono postępowanie PEKIN (PAP). - Jak don.os.i omoc USA
Nowych Ch.iin., 3 bm.
Agencja
w sprawie ks. biskupa Ci. Kaczmarka I"OIZOOczęło
się w Pekinie poisie- dI
a Ma r 0 I(a
dz.0nii.e Kom.iitetu W:Ykon.aw<;ze-

sen.kę jaiko jeclnego z niajwyb.!Jtniejszych w ZSRR s~jali<S.tów
"7 dziedzill'l.ie nawożelll.ia gleby.

•

I

Propozycje NRD w sprawie zJe·
dnoczenla Niemiec nle wysuwają
postu!atu przeprowadzenia reform
socjalistycznych w Niemczech zachod11ich, jak usiłufe to przcdsta·

:;J~cka:ro;:o:on~:cze{a;~~~~~~~n~~

PAP, ookretacr-iat Po1skiego Komit.etu Fes•tiwaloiwego na o.starl:KATOWICE
··tal.il: rozdJ ·ei
Z !.nicja.tywy Komitetu Woje- .
?.!
wódukiego Związku Młodzieży So· ~m pooie d:uea.'Ml u.;,
cja1nsty<:znej w Katowicach posta- nik poiszcz.ególnych grup mlonowi·ono ro7lJ)ocząć w rama.di spól d.zi€ży, wch<Jdzących w sklad
dzie:lni budowę „osiedla młodych". polsk.i•ej delegacji, która weźw VI ~wialtowym
Wybrany korn.ite1t organizacyjny mie udział
budowv „osiedla młodych" zaJmle F·eistiwa.l u Mł·odzieży i Studensię w ,najbliższych dnia•ch m. in. tów w Mos..li:wie.
z Polski wyjedz.ie na FestiwaJ.
opra.co•waniem kosztorvs6w i lokali
·ogółem 1.20(} osób. Gru.pa artyza.ci<a przyszłego osi.eclla,
S·t ycma liczyć bedzie 360 czlonW ARSZA w A
W Pols-kiei Akademii Nauk po- ków (w tym ta.kie isolliai bi•Ou<lz.i.al w m.iędzy1nwod•O
wstały dwa nowe zakta'tly na.uko- rący
wo-ba·dawcze przy wydzi,a le 6 - wych konkursach). W skład ek.i.nauk medycznych: z,akla.d fizjologii py s.portowej wejdzie 200 mlodych rawod!llików, wytyp<J1Wai 21aiklad chirurgii dośv.nia.dczailnej.
Ze wz,ględ6w os.zczędn?'ści-0wy~h · nych pr?A:z pol~ciie związki &por
usta1loM dla t'l'.ch zaikladow wspol- t()We. Porostałą cu:ść sfaina.wić
będą delegaci il.rybi.erami w ponq admmJ>StraC]ę.
szc.rególnych środowi<Skaich mlo
POZNAl'il
delegacji oca:z
Spo·fir6d 400 a.hso.Jwentów Wyż- dzieży, obsługa
d:!.i1eninik<l['Z;e, radrliowcy
szej Sz·koly Rolniczej w Pozn11Jliu, rnt0>dzi
którzy w br, ukonczyli studla - na i filmąwcy.
ded·'?>"aiów prz9P4'>'
Wybór
wydziałach r~lnym, le·śnyun, zo·o.
technicznym 1 t-achnol<>Q1lli drewna, •
ZVl'.'Ją.z""'t . iMŁcdz1ezy
ponad 200 inżynierów ro21poczęło wai~ą. już pracę w r6żnych ośrodk.a<:h So-.1;al.ii.~tY';:z:tle~, . Zw1'l-aek Mło
pr7.emvstowych i rolniczych or-az dziezy W1e1sk1<eJ, Zw1ązek Ha!['-placówkach naiu.'cowo-ba.d<iwczycb. cerstwa F\'Jol~ki•ego i Zr.wszi0il1lile
Pcnostati a•bsolwenci otrzymają Stud€<ll'tów PoJ.s.kkh.
*
•
skierow.a'lllia do p·r a.:y w mi11lrę daJ·
"'
szago n"'pływu z;aipotrzebowań.
3 bm. powstał w Warszaiwl~
Komitet Festiwalowy, w skład któ
. .
RZESZÓW
WKS Mielec przygotowuie s1~ do reo;ro weszli przedstaiwticieLe o.rgami
rozp.oczęcia produkcji, znanego s.w zacjti mlodz,i,eżawych. Komitet zaj·
ro.ki>!l1 r.reszom miło·śnikom l o t n 1 c - 1 - - - - - - - - - - - - - twa, nowego samolotu sportO'wego
polsk.ię.j ko·nstmk.cii - TS-8 „Bies''. r
ft 1!!1Aft9JI
Biuro k!o.nstrukcyjne wytwórn.i wy
GllB
~
p'i V
koruało już wszystki.e rysuruki. O·

I

Grotewobl polfflllizowal 7. twier.
dzeniem Adenauera. żo Republika
Federalna o.pow;ada s!ę za zjerln O·
czeniem Nlsmiec, nio wysuwając
żadnych warunków wstępnych.

mokratyczne odpowlariające lntere·
som caleiJo narodu. Idą one w tym
klerunku, by Republika Federalna
:i:erwata z 1>aktem atlantyckim i z
lnnvmi uqrunowanlaml wojskowy·
mi, by znieść w Niemczech zacho·
dnlch powszechny obowiazek służdalby wojskowej
ho
N" 1
t I i uniemożliwić
•·
S ze pnt'\~ ~ z a can1e
d iem.eeD zac g •
b
· h
d me
a·
oma
ową,
wvpa
a":
w
Fcderal·
Republico
w
aby
my sl1:.
nel zlikwidowano panowanie mono
połl i obv hitlerowców t zbrodniayzy wojennych usunać z aparatu
J>aństwoWe!JO I nosnodarczeqo NRF,
Doma11amy si11 wyl!Jorzenlenla fa·
szvzmu z Niemiec zachodnich i
przvwr Ócen 1a pra W I swobód de •
mokratycznych.
Rząd NRD jest zdania, te propo·
•ycje te odnn,••• adal~ intei·esom ca
~
·~
~
łe!'.lo. narodu nlemle!:kle110 I ie Ich
reahzacJa stanowllabv realną podstawQ rokowań mlędiv obu paf1·
slwallli niemieckim! w spra~le zje
dn00zenia Niemiec. Wszel'lde próby przyłączenia si.tą NRD do syste·

il~l~i;i~~y p~row~:;~~
d~~ereAW!ę ~~:'Wli~~ e~1~
zaJącego. s1ę Fes!Jw<rl':1 w ~vfosk.w!a,

,.P::::::i::::~

WARSZAWA (PAP). - Wojewarsz.aiwskie należy
wódz.tJwo
do tych te:renów, gdizie je..-t
a~
'- duz· v~ poz' "rów.
swry~go''~
w
~V uw.t:
n:u·~"-'""'
r·'~J·, gdy z bud""kaITil'
="-"'=
, "'
=

palą s'"
n"m'
.,..
.1••~ - ·darCZ'"""';···
,.,u l' g.~"P~.
również urządzeniia przecJiwpożair~iwe.7 Jak wówczais wakzyć z

O•gnJJ.'2Jlll.

w1riesi€lllia 8Jktu osk.arlle.lda.

Wymienieni księża WIS'l.ali już
uprzedlruio zwolnienii z więzrl.e
nia: k:s. DabroW'sk.l - w mall'Cll
1955 r„ ks. Dam.tl€1Wiicz - we
wir.ześn.iu 1955 r„ k.s. W.iid.la..li: w 1hstopadzi•e 1955 r„ a k.s. biskup Kaczm.airclt - w maiju
1956 r.
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WARSZAWA (PAP). - 2 bm.
do Polski na trzytygodnio·
we totumee artV'stycZIMJ słynny a•
merykanski zespól jazzowy Glenn
MHleira, którego kie-rownikiliem J-=st
perkusLst.a i śpiewak Ray Mac Ku~"'.l
ley. Zes'Pól ten J.iczący 25 osob,
występować będ.zie w Sa-li K-0ngre·
sowei Palacu Kultury l Nauki w
dniia<:h od 2 d;: 5 bm.
Zmairły w 1944 r. założyciel or·
kiestry stworzył swói odrębny styl
jazrzowy, tzw. Sweet Swfung.
przybył

Japończycy
płacą Egipc~anom

całą należność
za przejazd Kanałem
TOKIO (PAP). - Rząd pirem.irera Kisz.i za1ecil w środę japoil.skim towarzystwom o.kr-ętowym, aby całość oplat za korzy-

s

•·

z Kam.al u ~ ues;nego
stame
u.i<S.=ły wł.adzom e gipskim.
! to-

W~g~c:i~~J°~~~~~~~{()~V~; jż

je.go firma o.trzymah od. rządu
j8.J!'.l'(l<ńskiego spec jaJ,n,e pozwioileni.e na wp!aiean ic nalei:iności za
koczystainie z KanwJiu Su-eskiego w dolairach rządowi egi:pstltie
mu.
7.200-toinowy „M;ogamisrun M-ido tO'\va1,-"'"""·
„.rc·o.CTa
ru" n.aJ.eżący
okręboweg·o · 1fitsui prziepłynle
przez Kam.ał Su-es.ki p1·awd<J<p:>do•bniie w czwairMk.

T/

.ka

Tl) nl

wyvadktnv

Kaczka dziennikarska

sensac1a naukowa?

z•mem&o•
'J

ok •
mimQWQ Iny

cze1pę,

CC

i;m\.ażd·i;enia

doznając

dłoni

lewej ;ręki i ogólnego potluczeni,a :
Urbas-z;k11 p=w!el'li·on-0 do szpitala
(s)
św. Rcd'lliny,

·
5sAB1;1a
SZ"UC!"Y
v.ih• 1
ua J
!.
Jak donos! A11encja Reutera, PO·
wałując się na nowojorski dziennik
„New York DaUy News'', wysirzeLona przed kilku dniami ameryk.ań
s-ka rakieta sterowana „Atlas" wy·
mknęla się spod konlroll i według
przypuszczeń powinna obecnie znaj
w górnych warstwach
dować sill
jonosfery.
Wedlu!f uzyskanych przez diJennlk l!nformacfi rzekomo z ,,bardom
autorytatywnych źródeł" rak11;"la
była napędzana przez zespói silników rakietowych noweJ konstruk.
cji, których moc prześcignęła wsze!
kie oczekiwania. Wedh1q przypuszczeń naukowców „Atlas" stał slę
obecnie sztucmym satelita I okrą·
ża Ziemię na nieznanej wys.okości.
„A11as" wystrzelony zostal przypus:iczalnlo z bazy lotniczej w Pa·
trick na Florydzie i w niewiele
chwil PO starcia osiągną? szybkość
8. km na sekundę. Wedłu!I ostał·
mch obllczeń rnkłeta obległa już
ki!kakrotnlo dookoła świata.
Wiadomość podaml przez „New
York Daily News" I powtórzona na
stępn!9 p1·zez Agencję Reutera oraz szereq pism za<:bodnio-europej·
sklch, może slanowlć sensacjQ na·
miary, jeśllbv
ukową najwyższej
okazała ~i~ prawdziwa. Dotychczas
brak !est jednak oficjalnego po.
twierdzenia tej wiadomości.
(Wanrllawskli „Express Wiecz.")

Utalentowany
plastvk-amator

W Amsterdamie I>ibkarze NRF po
konail1i w międzV1państW'owym me·
CZ'U HolaindJę 2:1 (1:0).

*

„ •

GmiePaJ!nv egUl!m!n p1il!kiairzy csa
prz.ed n8Jdcho<Lzący;m sezonem wy·
Pierw•
patlł clla nich pomyś!n.in.
s21a rł!llJrezantncj" p·~komała zacho·
Frainkfur•
dinio·nieimiecką drużynę
ter 5:1, druga reprezenta cja zwy.
ciężyła

„ jedena<Stkę"

szwiedzką

Djurgarden 3:0, a junQor.i;y zre>mi·
sowali z praską Du.kią (dawniej
UDA) 1:1.

• • •

Drużyna mi·strzów świ.ata w ping·
pon.gu, Jap-0111ioa, bawiąca na tournee w Angl:il, odn.io&J.a zwycięstwo
ncud reprezent:tccją W. Brytanii. Nie
spo.dJZJianką była ponżk.a 'flllll114ldy
i; Lewtheun I :2,

• • •

Mi.stm; OlitnJPli S!koi w sprintach,
AmervkJa1ndn Morrow, znajduje sii:
w do·skonałci formie. Osta1tnfo wy
równał 2 rEik.OTdY świaita na 100 j.
9,3 j 220 j. - 20 sek.

* * *

W Moskwie odbY''l'a się, z.lożo·
ny z 24 p·arlii, turni·ej szacho·'A'Y o
mtstrZ-O•S!IVro świata pomiędzy Bo·
tw'.nn;ki·em a Smvsłowem. Na pół·
melku prowaidz:i Smysł-Ow 7;5,

*

*

*

Do-tychc~s 14 drużyn 1>otwierdzilo swój udział w X Wyśc'. gu

Pokeyju. Oc;z;ek.uje si.ę jes?cr.e oH·
cja1lnvch zgło~z;en Wł.och, Szwajca•
r•ii 1 Luksemburf[a. OdwolaH nato•
mi•ast swój przyiaz.d kolarzti Au·
strili, HoJ.and,i<i i NRF.

W dniu 28 gru<llillia 1956 r. Naj
Wojskowy na wnio
sek nacile:l.11ego prolmratora woj
skio'\vego uchylil wyrok i WZlllawJając pootępowanie k.airn-a zarządzil prz,eiprow.adzenie tl2l119elśledztwa ze względu
na poiwame zastr.reże.nfa co do
ma.1eri.alu
wartości dowcidJ0>wej
podstawę sk.az'.'\sta1nowlącego
nia. śled.ztiwo ".z.upel.n.ia.jące n.ie
pod!&taiw do ponwwnego
dało

zesn. o GI onn

Taki wypadek mi.al miejsce o- l'\_
w Lochowie w VVY!V,
il'!iegclaj
bu-/
Sierip . .Patstrwą og.n.La, oboik 5„_„
d"'.!lików gosp•oda!L'Czych, tJ·.: 3 ~
~·' i 2 st<Jdól,
paidla.„ ro-."ffii2ia
bór
w której splonęla
sllraiiacka
·, ·
•~·
tal · j ·d'
..i;z,e. e yna w . v-c-J !l'lJJCJSOOW<>5'C.l s.ii!{.MV'ka sitrazack.a.;
Wczoraj po południu Jan Urba·
szek, zam. na Stokach, Mo1'51kiie
Oko 44„ 'P'racown'k Łód2lkich Za·
Piekarniczych, W)"piws7.y
kładów
_
spwą ilo-ść alkoholu, chciał wsko.
,
nr rej. A-29652.
czyć na aiągn.i•k
GZf
kolega s
Ciąqni:k pro-wadził jego
tych samych zaikLatlów.
Oczywiście pri·janemu Urbasz.k.owi
rąza
skok s.ię n-ie udał. Wp adł pod do"li

wyższy Sąd

n.tającego

sprawamn oqpuuzacy1~ym1, wyborem delega·tow, druzym spoa:towych zespolów a.rtysty=yoh Jrtip.
'

Augustyn Mit.Ziarek, dyżurny
kolejGwej
ruchu na stacji
Groszowice pod Opolem już
pozamiłowaniem
z
lat
od
każdą wolną
rzeźbie
święca.
goo1..inę. Jego tworzY'ivem jest

gips. Prace A. Ma.z:i.all'ka. zdouz·n an.i e na kilku wysta.ww.:b.
Na zdjęciu: A. Maz.ia~·e.Jc ze
swym synem Rysza.i'dem w
prac.7Wn.i.
CAF - foit. Grzędla
były

*

*

*

lit

•

•

W tow~l'rzyskim snotkaniu pil·
kas-El.Ilion Budow1hni (Opole) wygra·
li z Unią (Kc;dzienyn) 3 :O.
.

Z każdym dn;em nadchoda:ą do

PZLA p\sma z różnych krajów eu·
roe)ejs<kkh po.twierdz~jące start ich
lekkoa>ŁJ.etów w dm·ocznych za>wod<tch o Memoria! Janusza Kuso clń
Ostatn'o Anglicy 11ar.1<ia·do.
~kiego.
mil'i orgairi.izaitorów Memor: ału, że
przyslą do Polski swe czołowe za·
wo.rlmdcz1k.i. PZLA zapro.sH d-0 War
szawv Il Ari;:Fie.1€1<: Scrievens, Paul
. i Armi•hagc ("pdnty), Leut.he.r, LGa'ke1s i Pe!lki111s (hi·eqi średnie) ~
HO!Jllkiin.s i Ifo1lk.i.ns (skollrli.l.

-

Najpilniejsze sprawy szkolnictwa D

zifl.nni.k e;o~pod.a.rez71

* Obniżka

*
W

wymiaru godzin dla nauczycieli
Częściowe zaspokoienie potrzeb budownictwa szkolnego

ciągu najbliższych m~e

sięcy

w szkolnictwie t:-<>dstawowym i średnim mają
być przeprowadzone poważ
ne zmia.ny dotyczące ·tarów
ino jego ustroju, jak i sytuacji nauczycielstwa. Projekty tych =ian, żywo obecnie
dysJmtowane w zaint~eso
wanyah środowiskach, maidują
również
szeroki oddźwięk w
pracach Sejmu.
,Główne postulaty wypływa
jące :1; tej dyskusji
omówił
przewodniczący
Sejmowej
Komisji Oświaty i Nauki, wi
ceprezes Za.rządu Głównego
Związku

Nauc~lycic:st:wa

Polskiego - Kazimierz Maj
w
wywiadrzie ud;:ielonym
przedstaw ictlelowi
Polskiej
:Agencji Prasowej.
.JaJiie
najważniejsze
sprawy 'Clotyczące szkolnictwa. znajdują się na warsztacie prac Sejmowej Komisji Oświaty i Nauki?
Komisja zakończyla ostatnio rozpatrywanie projektu 11ządowego prelimina
rza budżetowego Ministerstwa Oświaty J1a rok bieżą
cy. Zapro.ponow<iliśmv dość
7.nac7.ne zwiększen~e ogólnej
sumy
tego
preliminarza.
Świadomi jesteśmy trudności fina.nsowych, z jakimi
boryka się nasz kraj, ale uważamy, że jest •o niezoodne przede wszystkim dla
przeprowadzenia z począt
kiem nowego roku sz,Jmlnego obniżki wymiaru god7.in
dl:a nauczycieli oraz pokry-

„Reaktor wodorowy"
zamierzają

wybudować

Amerykanie
Amerykańska
Ii:omisja
do
spraw energii atomowej (AEC)
podal.a do wiadomości, iż zamie
rza zbud01Wać „stellarator"
urządizernie o ohaira:k:heriue eksperymooitafiliym, kltóre wyij:Jwairzać
ma energ.ię termoj<łck'orwą w ten
BpQtSób, by moż,Jiwe byłx> wyJ~o
rzyst.ain<ie jej do celów poJ.miowych.
Admirał Lewis Sitralll&S, przewodni.czący
AEC
oświadic.zyl
1 bm., ż,e pla111 zibudowainia „s1:el
Ja.ralłlor.a" jest jak na raizie naj
większym krokiem, jakrl.ego dokonamo na świecie, w celu wytworzenia na. ziemi procesu ter
moi<1;dlro<wego zachodzącego na
Sl.ońcu .i. wyk0tI1Zys~al!lia go dJa
prncy pokojO<Wej.
Stel!.aratoir ma być czymś w
rodzaju bomby wodorowej, któ
rej energia wybuchu rozłożona
zostanie w OZlasie. Einiet"gia p<>\~tająca w traikcie loolll!trolQ!Wanej reakcjl tea:moią<id'owej nie
będ.z,ie tym samym
wyd;z.iielać
się talk gwałtoiwirui.e jailc w bombie wodoirowej. Umożlirwi to
wykorzy.•tal!lie tej energii dla
celów J>Gkojowych.
Jak o§wiad:~zyl Sbrauss, zaisad
niczą częścią
ste11aratora ma
być
r:u1'a wypełni.ona ga,z,em.
Pole m.agnetyczme, jakie wyt;wo
rrone .zxxs<tainie dOCAk:ola rury,
stanowić
będzie
niiewidocZll'lą
ścianę
UJ11Jiemoż1'iJWiaij ącą
ro.zpr;i;cstrZiellllia.n<ie się gazu. W sa-

mej rurze wytwocoona zostanie
temperatura rzędu
mili0tllów
stoplll.i., która umoż1irwi syntezę
Wodoru w hel.
Sel1aTa1tor mieścić się będzie
w ośrodku ba·dawczym Uniwersytetu Princeton w New Jersey.
Pierwsze eksperymenty pr:oopro
wo.dwne 2iosta.ną pod kom.i.ee
1960 roku lub w roku 1961.

......
~---""----------------------~

~~~~

choćby w niewlelkiej
najpilniejszych po
trzeb budownictwa szkolnego. Komisja uchwaliła także
rezolucje w s.i:·rawac'h:
płac
nauczycielskich, wyodrębnfonia
z rad narodowych administracji szkolnej
oraz obsady stanowisk dyrektorów ; kierownik:ów szkół
w drodze konkursów.
Zatrzymajmy się nad
pierwszą sprawą wymia
ru godzin, Czy można prosić o szczegóły?

cia -

wet w średnich - okolo 12
nauczycieli o niepeł
nych kwalifikacjach.
Rozwiązanie tego problemu zależy w znacznym stopniu od
racjonalnej poliiy.ki uposa-

części

pracy

budownictwa
jednakprzychoinicjatywie - zwłaszcza w środowi
skacth, które zd011a.ią zgromadzić choćby czqść odpowiednich materiałów i funduszów.
·
- A czy prezydia ra.d narodowych nie powinny rówPaństwo
że będzie musiało
dl'lić z pomocą tej

szkolnego.

żeń.

-

A jak przedstawia.fa

się

możliwości

pokrycia niektórych potrzeb budownictwa
szkolnego?
Całość potrzeb bucownictwa szkolnego przewyż
sza w obecnej ahwili kilkakrotnie możliwości finansowe państwa. Liczba dzieci
w wieku 7 lat, rozpoczynającyah
naukę w szkołach
jest z każdym rokiem wię
ksza
wskutek wysoildego
przyrostu naturalnego. Iziby
szkolne, i tak już przepeł
nione nie będą wkrótce mo
gły pomieścić uczniów.
W
związku z tym Komisja uznała za wskazane organizowanie społecznej inicjaty-

Nie
przes:adzę,
jeśli
stwierdzę, że wymiar cza.su
dl.a

nauczycieli
pQ<lstawowych 30 godzin tygodniowo - jest cl.hyba ;najwyższy
na świecie. To odbija się fatalnie na . całości procesu dy
daktycz.no -wychowawczego.
Nauczyciel
jest wyraźnie
przeciążony zajęciami
i w
praktyce nie może im podołać.
Dlatego proponu,iemy
od wrześn.a br. zmniejsze- - - - - - - - · - - - - - - - . . ,
nie v,rymiaru godz!n dla na·J
czycieli szi\ó' pod.<;'a"'ow ~·ch
do 24, a su fil śre1rnich d_o
21 18 godzin tn;vdniowo.
W związku z. tym po,~·;;tanic i
J-c1·1tcz.no§ć przy7.!1<1i1ia ~z:•'.J1
le m dodatkowych et~tów na
uczycielskich, co JY>Ciqgn iP
22 marea przybyła do St.
~.v1i~kszone "-'Yd<it.'.<:'. L·~~że
'i':jeclnoozc>nych z trzytygodniową wizytą
na 7..a.proszef,)We w wysokości l!l7 mln.
nie
orga·ntzacji
„Natiozł w br. Ale na ten cel środ
nal Coa.[ Assoeiatlon" ośmio
ki finansowe powinny s:ę;
Z'1aleźć. W pnectwnym wy- I os<>b-Owa delegacja polskic·h
eks1>er!ów gómictwa węglo
ra<iku praca w S7jcołach be
wego .
<l:.1e ciągle kui.'!':.
Na zd,jęclu: ez!.onk1>wie p1>l
.Jakie jest !ltanowisko
~kiej delegacji na przyjęciu
Komisji w S!>rawi." płac naw Nati-1>nal Ooal AssoeiaUon.
t»l zycielsklch?
FOT - CAF
UchwiaJiliśmy rezoh1cję wzywającą rząd, aby gdy tylko możliwości fi.n.ansowe państwa na to pozwolą d,okonał podwyżki
uposażeń nauczycieli. To rów
nież jest warunkiem pod.n'ie
sieni.a poziomu pracy szkól.
Przeciętne miesięczne wyna
grodzenie nauczyciela w całym szkolnictwie podstawowym i średnim wvnOSi 998
zl:, a w podstawowym - 920
zł. Są to uoosażenia :znacznie niżs·ze niż w wielu innych grupach zawodowych.
Nic dziwnego więc, że w ta
kiej sytuacji nastęr·u,ie odplyw z :zawodu nauczydels,kiego ludzi o wysokich kwa
lifikacjaah. Jednocześnie zaś
mamy w szkołach podst.awowych - i co gorsze nazwłaszcza

wy na rzecz

tysięcy

szkół

Polscy eksperci

1!

węglowi

w

nież zająć się tą sprawą?
Niewąt,r·liwie tak. Ma-

my

jednak bardzo przykre
jeśli chodzi
o działalność prezydiów rad
narodowyc'h w dziedzinie oświa,ty.
Potrzeby szkolnictwa stawiają one niemal z
reguły na ostatnim miejsou.
Zapewne wskutek tego
właśnie powstał projekt WY
odrębnienia
administracji
szkolne.i z prezydiów rad na
rodowych?
- Tak jest. Chodzi tu jednak przede wszystkim o
tzw.
nadzór ped3go,giczny
sprawowany
dotychczas
przez wydziały oświaty. Pra
ktylrn wylwzała, że nie ootrafily one wywiązać się ze
swej roli w tym zakresif'-·
doświadczenie,

•
••
•
w
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Zniknie „wąskie gardło"
w farbiarstwie dzianin
Kilka słów o pachnącej produkcji
Wybitni fachowcy„. na lodzie
Przemysł produkujący na ślepo
ubiegłą sobotę nastąpiło

oczekiwame od daiwn.a uruchomienie farbiarni w za.kla.daoh
dziewiarskich w Sieradzu.
Jest to obiekt n:i.jwięks~ z
1>-0&iadany-0h w iprzcmyślc dziewiarskim. Jak wynHm. z oceny
Centra.1.nego Zairządu Przemysłu
Dziewiarskiegu - bęcl-z.ie
on mógł w dużym stopniu
Jl'l"LY<"ZYJ!ić
się
do likwidacji
„Wą.5'kiego garoJa" e1Stniej!l!cego
dotąd w farbiarstwie d"Zia.nin.
Istnien,ie nowej !i nowoczesnej farbiarni w
przemyśle
dziewiarskim odczuje niewąt·
}llliwlie dość szybko rynek, wy•
rol>y dziewia.t'Slkie zyi;kaJą bowiem na efektywności i ja.ko·
ści.

* * *

Pra,cująca w Lod7.:i Centralna. Wytwórnia Olejków Etery•
~nyeh dysponu,ie
już wcale
pokaźnym
a1para1.em produkcyjnym. Nie istnir,iąry u :nas
JHU;d w~.iną
JH'Zemysl ()!c,jkars•ki rfrzrusl si~ d·a 9 za.kl.:ldów 11rodulrujących sut'"''wce.
7 wytw1irni olejijców i 5 <>.~rod
ków d c~wiad·czaln~rch,
Przenwsł
ten jest również
zaniedbywały n.ajważnie.is zP.
po-ważnym d-0.sta.wcą <lewi?..
a
sprawy wychowania i nau-1 ok-!tlo 50 pro·c. p.ro.dnkcj i d-07.ie
czania, wydawały często nie ,już mi. eksport - du kraj6w
df'mokracji ludowej, NRF i
r,rzemyślane
zat'Ządzenia.
USA. Wysyłamy za granicę
Dlatego Komisja pm;t.a nowi dównie ole,iki: s•osnowy, .iodła
wystą1pić z wnioskiem o
f.awy, świ~1·kowy, anietmvy l
podporządkowanie
admini- lmlendro111'3'·
W !kraju przemysł ten 7.a,stracji szkolnej bezpośrednio
opatruje zakłady fa.t·maceut.yMin·!sterstwu Oświaty oraz
C"llne, S'J)·Cżywc-ze, 1C111<iern!C'T.e
o przywrócenie dawnydh ku
kosmetyczne i wytwórn.Je paratoriów
inspektoratów piero,~ów (np. mentol).
szkolnyc:h.

OSA

* * *

W§ród zawodów rzemieślnie-z.ych najsla;l>iej reprczen~
towanych w Lodzi wymiemc
należy szbukatorst.wo (a.ni jednego za,kJadu), mecharukę ortopedyeamą onrz o.ptylu:.
Pracujący
w
Lo·dzi optyk
Modzelewski, !który poc-.iada
b<11gate dośwfadczenia zawod>1>we (praktyka w za,kla.dach
Zeis.~)
pr.rez szereg lat nie
mi41,J mu.lliw~i wykOill.ywan.ia
swego zawodu z uwa.gi n.a
brak przyd'Zia.lów szkła optycznego oraz zleceń us}>l}lee7-n.ionej służby l!Xlr•owla, sweJl'>ll
~astl
oowiem nawet '"'Ybitnym f.acb()<W<!>()m
.odebran11>
pra.wo il'ealiz.aioji recept dila.
ubezpieczonych. Sąd?limy, że .i
w tej dzied'Linie
zwycięży
trzeźwość i l!'-O'lSą<lek.

* * *

Jednym z 11>rzemyslów, któr"
niemal ri;upefni.e be'.!
oglądania się na irealne P<>kzeby rynku, .iest przemys!
ma.tcrlalów biurowych i pnS\·
tworów !PllJJl'iern;iczycb,
pracują.

........
sześcio-1

~''~'''~~,,~~,,~,~~~~~,,~,~,~~~,~~,~~~~''''~~~'''~~,,~

lc

PARYŻ,

w marcu

o ~ra,j, to obycrza,J, Według oby.:
eza.in f,r~ncuskie!l'o, maJ1>i_nycJ;i zaprasza. się raezeJ do kaw1a,rm lub
resta,uracji, niż do cl1>mu. Tylko sWOJęśliwemu zbiegmvi 1>koliC7lnośei zaiwMJięczam, że udało mi się odwiedzić kilka
rodzin paryskich w ich mieszkaniach.
Pani Janot przeprosiła mnie za nie·
ła.d w lewym skrzydle swego apartamentu. Właśnie jest w trakcie remontu
i przebud·owy. U jej ma,tki również
przeróbka mieszkania. Pani Bonnard
oświadczyła mi, że ma. spokój na na.jbliższy ob:es czasu, bi> właśnie ukończyła rekonstrukc,ię swej willi. Pa,ni
Tessier nie zajmuje się w tej chwili
szczcgólnie swym p.Myskim locum, bo
całą uwagę skupia na przeróbka.eh pała
cyku, który właśnie zakupiła. nad Mar·
ną .
·
Wyznam szczerze, że ten szał prze.ró·
bek mieszkaniowych osz.olomil mnie.
Tym bard:i;iej, że przekonałam się, Iż
pr.zy okazji rekonstrukcji z lekkim sereem rezygnuje się ze zna.cz.nej crzęści
powierzchni użytk.awej mieszkania. Powsl.ają nie wykorzystywa,ne zakamarki!,
poddasza. i.tp. Lojalnie zaznaczam, że do
marnotrawstwa nie wlie11am n,awet np.
cztei·ech obszernych gal'de<rób dla ezteroosobowej rod.ziny, tudzież dwóch 1>-0koi kąpielowych .
Nie zaskoczę chyba nikogo wiadomoś
cią, że tego rodzajµ ro,z legle apartamen
ty, jak również kł,«i>poty remontowe, nie
są udziałem ka~dego pa.ryżanina. W
przytlac=.iącej większości domów paryskich nie ma. w ogóle łazienek. Ur.ządze
nie to za.lic.za się do luksusu, a moje
()J>-OWiooan.ia, Iż u nas w nowym budow
nictwie wyposaża się każde mies7Jkanie
w kąpielowy, poczytywano za „propa-

Byłam też

mieszkania.
u lud21i, którzy
tylko na noc rozkłada,ji>, łóżka, bo za
dnia nie mieliby się gd'lie poruszać w
swych klit.kach. I wręcz lękam się napisać, by z )iialei w Polsce nie posąd.zono mnie o „schematyczną Pl'Opagandę",
że w wielk.bn oogatym Paryżu widywałlldll lud-d śpiących na uHcy.
Dziwne t-0 miasto - Pa.ryż. Zabytki
monumentalne, patace, w~lle, solidne
kamienice mieszczańskie, a. obok w.i ekuwe domy, na zewnĄtr'l ha.rmoni>lmjące z
1>toezeniem, eza.sem malownicze swą st.a

I p arysk •e
1

k o n t ras t y
(Korespondencja

własna)

rością. lecz wewnątrn przerażające stęch
lizną I :ruiną. Quasi-podwórze - w istocie studnia, od.ra,pitna sień z wspólnym
dla. całego domu k ranem i ubikac.ią,

3-6-izbo·w e lokale; 50 pro-cent
osoh()wych rodzi111 U.oczy się w 1-3-izbowych mieszkaniach.
W bud1>wnictwie luksusowym kupuje
się mieszkania. według kalkulacji mnie.i
więcej 2 miliony f.r. za. izbę. Tak zwane
budownictwo socjalne nie rozporządza
funduszami na znikome zaspokojenie
głodu mieszkaniowego tych, którym brak
milionów.
W Paryżu zresztą trudno o kącik nie
tylko dla 7.ywych, ale I dla umarłych.
Proszę wybaczyć, że z kolei przejdę do
spraw raczej m.a.kabrycznych. Wra.z z
ro.zbudową swlicy da.w ne peryferie znalazły się w obrębie śródmiejskich dzielnic. Oment·arze sąsiadują z najruchliwszyml ulica.mi. Trochę uieswo,jo się ezułam np. prze,ieżdZa.jąc nocą. wiaduktem
nad cmentarzem na Montma<rtr.ze. Na
tle ne&nów reklamu.iących loka.Ie rozrywkowe - nagr1>bk.i; zgiełk aut I śmie
chy r1>zbawi1>nych przechodniów zastępują przysfowiową ciszę. Ach, jakże tu
trud.no był.oby rzec „to lubię"„.
Wobec cmentarnej ciasnoty. pa.ryżanie ma.ią s"·oje specyficzne problemy i
kłopoty. Słyszałam np„ że nierzadkie
są spory o mie,isce w grobie rodzinnym.
Rozmawiałam z ludźmi, którzy wstą.pili
do różnych stowarzys-zeń, biorą udział
w Ich działalności i imprezach, tylko ze
względu na to, że Instytucje te posiadają dla swych członków groby. Oka.zn.ie

Brzmi

to

jak pa.ra.doiks,
bo11Wiem trudności
w gosp-Odaa-ce papjercm, faktem jest jedna.k, że wsp-Om•
ni.a.ny przemysł w ostatnich
latach na.produl:.t.>wa.ł zbyt du·
że ilości
szeregu artykutów.
„Kryzys" 1J'l}\~·a.2lnych nadwyżek towa,r-OWJ ob
dotyczy tu
zeszytów, bri.:.Lionów, papier6w
pisemnych, k..1.lek itp,
Z drugiej strony rynek od·
C"Zuwa pov ażne braki w za•
-opatrzeniu w talde a.rtykuly,
jak papier do OJJaikowań (bez
którego nie ma estetyki ba.n•
dlu), too.Ietowy, serwetki, ga.·
lanteria. papierowa w lepsz.ym
gatunku itp.
W tej sytu a,cji iJ«mjeC7Jllośei4
staje się większe uelastycznie·
nie produkr.ji i przestawienie
się na produkcję potrzeb~ na
rynku.

p1-zeżywamy

(F. B.)

Nowe władze
Komendy Chorqgwi

Ziemi Łódzkiej ZHP
W ł.odzi odbyła się konferencja
wyborcza działaczy harcerskich 1
województwa łódzkiego, w wyniku
której ustalono naslepujący skład
Ko'DPnrly Chorąq'l\i Ziemi łódzkiej:
rlh dh Stefan Tomaszewski, Józef
Makowski, Tadeus7. Da•zkiewicz. Ze
non Michalski, Jerzy Nowicki, Jan
Kuras:1\ski, Jerzy Kurzawski, Hallna Jankowska, Zdzislaw ::Oanyrat,
Marian Slokwiszewsk.i, Tadeusz Derejsk.i.

Nowości

filmowe

KOOPRODUKCJA POL~KA - NRP
Filmowa prasa nlemie<:ka donio·
sła już
o podpisaniu umowy o
wspólnej produkcji filmowców poi·
skich z przedsiębiorstwem niemiec•
kim CCC-Film.
Jako pierwszy przewi<lule sh1
„Osmv dzień tyqodnla" wedłun Hła
ski, jako druqi - „Człowiek śmie
chu" według powieści Wiktora Hnqo. Scen·ariusz napisze Peter Frev.
Plęc!u s-pośród
głównych
odtwór.
ców stanowić będą aktorzy nlemiec
cy I francuscy, dwoje - Polacy,
Reźyseru ie Aleksander Ford.
„ZBRODNIA I KARA"
NA EKRANACH
Na razie jednak tylko w Parytu.
Film ten, zrealizowany pr7ez reźy.
sera Georges Lampin wt>dlug dramatu Dostojewskicqo. wszedl In~ na
ekranv l<ln francuskich. Krytycy
filmowl wvraźaia się o nim pochleb
nie, chwaląc przede wszystkim reźyse1·ię, zdjęcia i grę aktorów.
NARESZCIE
Po d·wóch lalach ban icji film tran
cuskl wedł ug Maupassanta „Be\
Ami" fktóry oglądaliśmy przed kll·
koma miesiącami w ł.od'li) uzyskał
zezwolenie władz francuskich na
wejście na ekrany. Jak już bowiem
pisaliśmy, film ten był dotychczas
we Franci! na lndelt~le - ze wzglę
du na naświetlenie polityki kolo·
nlalnel (Alger!l ! tycia najwyt.
szych sfer politycznych.
NAGRODZENI
Nowotarski klub krvtyków filmowych przyznał naqro.iy 7a najlepsze
kreacje aktorskie w roku 1956. Ptrzymali je: Kirk Douglas za ro)ę
w film ie „Ządza tycia" I Ingrid
Be~gman za rolę tytułową w filmie
„Anastazja".
(woj.)

,, Pożegnanie z diabłem "
aowy film

polskiej produkcji

w warszawskim kinie „'.Moskwa" cdbyla się premiera fil·
mu prodUikcji pc.J.skiej pt.. „Pożeg.nal11i-e z diabl·em" z udzial~m
['ea1Lz'1•to·rów
i
wykonarwcow
glówuiych ról.
Wątek filmu oparty zo,o;,t.al: na
cyklu i'€pcrtaży Jacka. Wolow·
skiego pt. .,Głęboko sięgają kor7;eii:i~". Jego akcja rozgry,wa się
WS!lólcześnie w małym mias.tecz
ku i sąsiadującej z nim wsi.
Bohater filmu (młody dz.ie11mi·
karz), demaskuje istniejącą na
t.vm te.renie szajkę, która wy)co
rzys.tuje dla własnych celów

Stra.uss POdJtreśLil, że bud01Wa
steUrnra•1iOra
będzie
dop.ierro
koślawe, wydeptane schody
oto
wstępem · do pokojowego opłaohraz wca.le powszedni naiwet w śród. caln,ego wykorzystania eli!eTgii
miejskich d•zielniocach. W mieszkania,ch
term::>jąd<O\Vej. Ad.mi.ral dodał,
nie wiadomo, ezy lepiej zamknąć, czv
się, że rc'iżnie można uatrakcyjnić
że piE:rwsw u.r.ząd1zerua termootwOl.'Zyć okna., by pozbyć się mroku i
aktywność społeczną. Ludzie boją sie
nuk.leall'n.e będą znacZ!Tl!ie więnatrętnego zapachu zgnilizny, starzy- wspólnych grobów opróżnian~•ch co
cej energii ;i;używać niż pro.auzny, butwiejących odpadków.
pięć lai. Chyba. zupełnie naturalne .iest
k()lwać. „Dopk,ro
po wielu law Paryżu Istnieje i niezwykły luksus to dążenie do za.pewnicnia sobie skraw1
tach wytęż{)IJ ei Pra~y uc:ronych
miesz*a.nfowy, I straszliwy głód miesLka ziemi po śmierci.
- dodal Strauss - bila:ns enerkań. Zna,jomy dziennikarz polsk.i, bawią
Mniej na.tomiast naturalne wydaje sie
getyczny .,;'tcllaratorów .stanie
cy od dłuższeiro czasu we Francji, poprzybySZ(}wi z Polski, że w mieście, w
się dodatro ·
dał ml między innymi następujące da- którym brak cmentar.zy dla lud'l:i,
Jednak nawet wówcza,s urząne, -<>Darie na offojalnych enun.cjacjach:
istnie,ie cment.airz dla piesków, ozdobiocie'mnQ•lę mieszkańców.
dzeaid.a fo będą mni·ei oplacalne,
gandę".
2 miliony rn<Win francuskich mfoszka w
ny pomnikami wiern:vch pudelków, peW trolach głównych wystą.p.ili:
n.iż tradycyjne źródła. en~gii.
Odwiedziłam pewnego e.rtystę~malarza,
budynkach pa·miętających cizasy bitwy
kińcą.yków I wilczurów.
~ Ign.acy
Gogolewski, Jadwiga
Zarum ,.re.a1\d1oiry wodorowe . wy
który wraz z żoną 1 dzie.ckiem zajmuje
pod Waterloo, a ponad mil.fon - w doI to chyba tr.zeba zl<1żyć również na
And;rzejewska, Stefan Sródka,
suną się na pierwsze m1e1sce
więcej niż sk,rornny pokój z kuchenką,
mach z C'Z.ltsów I,udwlka. XV. Jed'na
ka.rb paryskich lwntrastów.
Tadeusz Białoszczyń.ski, Mieczyp<Jid wzgledem oplaiealnośc.i ista
bardzo
przypomoinający
wa.rszawskie
trzecia 0<9ób sam()tnyeh zamie::;:zkuje
F. BOR. ' sław Stoor i iinni.
ną się najfańs.zym źródJ.€m ein<er •
'.:
Film .s.po•tkał się z życcliwym
[dJ. upłynie wiele J.a;t.
~-'"''-~"'~~''''~'~~''''~~~"-~„~~",..._..,.,...,...,~-~~·~"' -~~••- --~--- przyjęciem publicmości.
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8 Lepsza prewencja 8 Mniejsza biurokrac;ja
Wozy pogotowia śledczego• Psy obronne

e

O milicji - pozytywnie

,

mogłoby

Problemy, których

nie yc

jaikiej znajduje się przemysł
Rud.zkiej, koniecznej
mocy produkcyjnej te'j bran szej"
dla ustawi.en.ia kilkudziesię jedwabniczy oraz wobec coży. Pod warunkiem natural
nie, że posunięcia te zostaną ciu stołów drukarskic'h dłu raz wi~.kszego zapotr.zebowa
Komenda Główna MO kła- miejscu przestąpstwa będzie
dokonane :i sensem i z my- gości 50 metrów każdy, nie :nia rynku krajowego i zadzie obecnie szczególny na- można w bardzo szybkim
ślą o istotnych
potrzebach. można ruszyć z robotą, bo granicznego na tkaniny dru
cisk na uleq;iszenie prewencji czasie zebrać i zahezpieczyć
Z tego co usłyszałam w Biuro Projektów .nie chce kowane techniką filmową;
tak,
by
funkcjonariusz wszystkie ślady. Nie nara?..aCentralnym Zarządzie Prze- podjąć się wykonania wmó- sprawą tą powinno zaintere
wienia wcześniej jak dopie- sować się ministerstwo i poMO w miarę możliwości jąc się na wydatkowanie demysłu Jedwa1bniczego wnios
z ap ob ie gał przestęp- wiz, wozy te ' będziemy prokuję,
iż
plany
inwe- ro pod kooiec roku. Ows:ziem móc w przyspiesz„niu termi
st w u w zarodku. Ponieważ dukowali w kraju.
stycyjne lderownictwa po- tę samą r·obotę i to za pół :nu rozpoczęc1a robót.
winny przynieść pr:LJemysło ceny, można byłoby wykonajwiększe nasilenie przePonadto w tej chwili KG
Zwłaszcza teraz, gdy n,e
wi i masom konsumentów nać prywatnie w ciągu 6 ty stać nas na jakiekolwiek
stępstw notuje się wieczoMO opracowuje specjalny
godni
ale
przepisy
og5L'le
jego towaTów poważne korem i w nocy, KG MO za- program szkoleniowy oraz
ma:rnoitrawstwo
najmn1ejnie :i:·ozwalają na tego rodza szej nawet ilości surowca
rzyści, o ile, rzecz jasna, na
mierza zwiększyć nadzór mi- zamierzenia
organizacyjne
swej drodze nie będą napo- ju praktykę.
licyjny o tej porze.
·
włókienniczego.
maiące
na ce1u podniesienie'
Wydaje się jednak, że w
tykać lekceważenia i biuroW dużych miastach wie- kwalifikacji
zawodowych
Dyrekcja Muzeum Sztuki w
K. WYRZ.
tak szczególnej sytuacji, w
kracji,
co
się
jeszcze
od
czaC2lorami i w nocy częściej funkcjonariuszy MO.
Łodzi w po rozumieniu z seksu do czasu zdarza i teraz.
będzie można spotkać zmocją rysunków i pracy ręCZJnej
toryzowane patrole milicyjPoważną kłodą u nogi WODKO organizuje doroczny
WYRWANE
ne a w małych miasteczkach aparntu śledczeg_g MO są
MARNOTRAWSTWU
konkurs
rysunków
młodzieży
i wsiach posterunkowi będą „biurokratyczne"
przepisy
Tegoroczne plany 1nwesty
dokonywali obchodu swego Kodeksu Postępowania Kar- szikolnej od klasy I do XI cyjne przemyslu fodwa.bniz
terenu
Łodzii.
terenu „w towarzystwie" nego, zgodnie z którymi ofizdecydowały
pociągów
Tematem wystawy będą czego idą w kiel"u.nku adapsów obronnych. Psy te od- cer śledczy musi wypełnić
ptacji
starych,
opuszczonyclh
stertę często mało komu wrażenia z pobytu
w muZ dainych statystycznych, nienie punktualnego kursopowiednio wytresowane po- potrzebnych
druczków, zeum. Mogą to być prace o- budynków fabrycznych mar
wania pociągów pasażerskich
dotyczących wyników spóź~
niejącyoh albo w zu.pełnym
za obroną osoby milicjanta, kwestionariuszy,
załącz.ni- brazujące sale muzealne, wyw naszym okręgu trwać bę·
nień pociągów pasażerskich
zapomnieniu
.albo
wskutek
będą współdziałały w ścigak'
s
·
·
"
ow.
podziewamy się, ze cieczki, poszczególne ekspolizie nieprzerwanie równiet
za
miesiąc marzec, wynika,
niewł:aściweg
ich
wykorzy0
niu przestępcy „na gorąco · nowoopracowany
KPK naty (rzeźby, obrazy, tkani-ny,
(Sk>
że
ogólnie we wszystkich w kwietniu.
stania;
np.
zabudowania
Czy szybko staną one do .mnniejszy tę stertę paipier- warsztaty).
:i:·rzy ul. Orzeszkowej 48, na pociągach osiągnięto 98,1 %
służby? Zależy to w dużej ków do logicznych granic.
mierze od możliwości zakuF'race muszą być wykonane leża.ce do dawnej fabryki pun;ktualnoś~i, - w. daleko- · 'NnTĄTUf
pu,
sprawnego
szkolenia
Chcąc się zapoznać z ruk- własnoręcznie i samodzielnie
,„Chodaków", o 1512edorwydh
bieznych
i
pospiesznych ~--·~----,,.---....--"
.
, ___ fi.„.i..
psów, no i od prywatnych cesami i doświadczeniami na karcie rysunkowej bloku dachach i salac'h, przystoso- 94%, w miejscowych 99,1%
hodowców owczarków.
policji krajów ościennych w Nr 2 techniką dowolną (a1kwa- wanych do wszelkich wymo i w ,podmiejskich 98,3%. Re- \ g, ~ i'iUUW'CIAl12gO'
zultat ten .iest lepszy od luJ
Bezsprzecznie, aby MO ściganiu i zwalczaniu prze- rela, tern.pera, kredka, piórko, g·ów prcdukcji włókienniczej.
i.i V
mogła skutecznie walczyć. z stępstw, KG MO parokrot- wycinanka, malowanka na W budynku tym mieści się tego o 0,1 %.
dotąd
Dziś, 4 bm., o godz. 18, w sall
!Składnica
Centrali
'Orzestępcz.ością, mu.si posia- nie już wysyłała swoich szkle). Na odwrocie każtleg·o
Z zestawienia tego rzuca impreiowej Klub.u Towarzystwa
dać odJ;lowiedni sprzęt ma- ekspertów do różnych kra- rysunku należy czytelnie po- Tekstylnej i... w tym wła
się w oczy niska
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Naru·
teriałowy
i
techniczny. jów demokracji ludowej. Za- dać imię i nazwisko autora, śnie tkwi pierwszy problem, · waść punktualncściprocentaw mar- Łowicza 28, odbędzie się w;eczór
Wprawdzie w ub. r. firma równo stamtąd jak i z kra- wiek, klasę, do której uczęsz- którego mc·głoby nie być. cu w pociągach dalekobież- poświęcony twórczości Gorkiego w
opracowaniu maturzystów Liceum
MORS" w Gdyni podjęła jów zachodnich - o wyso- cza i dokładny adres s7.kołY. Wskutek bowiem uporu donych i pos.piesznych. Nie jest KO.
fyclhcz.awwych
użytkowni
~ię produkowania aparatury kiej technice kryminologicz- Rysunki należy odesłać w terto bynajmniej winą czy nieW piątek o godz. 15 - impre7.a
do radiowozów
sprzęt nej - sprowadzane są obec- minie nieprzekraczalnym do ków ocaz nieudolności Wydopatrzeniem personelu służ- rozrywkowa dla dzieci starszych.
ten okazał się jednak zły nie regularnie specjalne wy- dni<i- 15. IV. do Muzeum Sztu- dzi.ału. KwaJterunkowego Cen
by ruchu i personelu dro- W programie konkurs na odgadlli•
cie postaci dwóch bajek Andersetrala Tekstylna nie chcezwol
jakościowo i z całej prod~- dawnictwa naukowe. Nie- ki ul. Więckowskiego 36.
gowego. W dniu 24 i 25 mar- na l Inscenizacja bajki .,Księtnict
nić
pięknego
budynku
fabry
CJ'i wyszły ,,nici'. Poz:ostaJe które metody w nich opisa·
t
ne są u nas stosowane.
Najlepsze prace z;os ainą na- cznego, nie mając pomi.esz- ca nad okręgiem piotrkow- ka na ziarnku grochu" w wykonawięc nadal jedna droga grodzone i umieis2lcz.one na czenia zastępcze.go na ma- skim przeszła fala wiJ.got- niu uczniów Liceum KO. Bilety
nego powietrza, po czym wstępu do nabycia codziennie w
jmportowanie cennej aparaReasumując,
wyipada wystawie w muzeum.
punkcie informacyjnym Klubu.
gazyrn.
Zaś
M1nisterstwo
tury ze Szwecji za dolary. stwierdzić, że KG MO doChętni, którzy nie :pamię
nastąipiło silne ochłodzenie,
• • •
Przemysłu Lekkiego nie barObecnie KG MO czyni sta- il.dada usilnych starań, aby tają dobrze muzeum, mogą dzo interesuje się tą S[l)ra- powodują•ce oblodzenj.e przeŁódzki
Dom
w todzt
rainia, a'by we wszystkich jednostki MO wolne były zwiedzać
galerię w godz.iwodów elektryczny·ch na li- wsipólnle z Tow.Kultury
wą.
Krzewienia Kultumia•stach wojewódr.zikich by- zawsze stać na straży po- nach otwarcia. Przyipominanii
Radomsko-Częstochowa.
ry
Fizycznej
w
ł.odz.I
orqanlzuje
Z nieco leipszym powod'Ze
ly radiowozy.
rządku publicznego i strzec my że w czwartek muzeum
odczytów. Prelegentami bil·
niem rozwijają się zamierze Z tego powodu nasiąpiły cykl
dą wyblin! specjaliści i naukowcy
Jeżeli chodzi o ma.~a- mienia obywateli.
J ot~arte jest od godz. 14 do 20
nia inwestycyjne na Do1nym przerwy w dopływie prądu Akademll Medycznej.
Pierwszy
menty zaapatrzeniowe, k:tóZB. LENARTOWICZ
i wstęp jest be:z,płatny.
Sląsku.
W Lubawce przP- i 24 marca 11 pocią_gów da- odczyt pt, „Kultura iizvczna a zdro
re można usunąć jedynie z a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mysł
jedwabniczy uruaha- lekobieżnych poważnie się wie" odbędzia się dZ'iś, 4 bm„ o
pomocą dewiz a nie tak
godz. 16 w sali odczvtllwej ł.DK,
mia zakłady w budynku opóźniło, a następnego dnia ul.
Traugutta nr 18. Wstęp wolny.
łatwo o nie to odczuwa
aż 15 pociągów . Te dwa dni
!Jrzejętym od przemysłu włó
• • •
się szczególnie dotkliwy brak
zaważyły
na
niskiej
stosunkien s.ztuc:znych, a w Piław
Wydz.lał
Oświaty
Prezydium Ril·
urządzeń
błyskowych
do
kowo procentowości punkce Górnej w nie wykorzysta
dy Narodowef m. ł.odzl podaje do
aparatów fotograficznych. Z
111ej dotąd b. fabryce kon- tualnego kursowania po- wiadomości zalnteresowanvch, te
komend :powiatowych MO
ciągów.
kurs dla aktywu spole.czne11o0 na koserw.
w całym kraju dochodzą
lonie letnie zgłoszonego przez za•
Natomiast
kłady
pracy rozpocznt.e się dnia
problemem,
kM
W sto:mnku do pracownisygnały, że za mało jest karego mogłoby nie być, jest ków słuilby ruchu wyciąg 6 kwietnia 1957 r. w sŹkole nr 106,
set fotodalkJtyloskopijnych, że
ul, Gdańska 90 (godz. 17).
illowoczesny obiekt fabryczn.ie wszędzie są „wa.liz.ki
nieto konsekwencje dyscyW związiku rz: loonie=o- wych wyn!iesie 6 zł. Za kiaż
śledcze",
które zaiwierają ścią dostic»oowania QIP1at do dy naJSltępny WJIU'8Z opłiata ny w Gorzewie Wlk,p. Tru- plinarne za zaniedbanie oListy do reda 'krii
dno bowiem zrozumieć dlabowiązków. Dyżurny ruchu
sprzęt służący do za:bezipieiloosZJtów własnych d:ziia.ŁałrrlQ wyMJSi 60 gr.
czego pr:LJez 12 lat :fabryka w KoJ.e Stanisław Jóźwiak
czenia i zbierania śladów.
Opłata miesięcznia za. głoś
ści
przeds,iębirnrstwa pań
ta stała pusta i nie wykorzy otrzymał nagane za zlekKG MO w miarę swych
ra.dliowęzłowy wynosi
stwowego „Plol:sika Poczta, nik
stana, podczas gdy inwesto- cewazeni-e swoich czynności
6
zł,
natomiast
alboIJJament
możliwości usiłuje stopnioTelegra.i :i Telefon'', wprowo likwidować braki w za- w.adzona zo:st.iaił.a od 1 kwi·e- za odbior.n.i'k lampowy poo;o- waliśmy grube miliony w (nie podał na czas semad:ora,
Fasty czy Zambrów. Objęc1e
ooóźniając
pociąg
daleikoJestem zainteresowana spra
tnia 1957 ;r. :z.miiana tairyfy sta.je bez zmtan.
opatrzeniu.
obiektu w Gorzewie przez bieżny). Równilee; inag:an,ą. wą zamiany mieszkań. Dlate
za
niektóre
usłu.gi
telefoPose;c:zególni
abonenci
oJeszcze w br. zwiększy się
przemysł
jed
wabnkzy
j·est
11karany został dy_żurny ru- go też czyt.am wszystkie oni1c.2ine i telegraficzne oraz trzymają :ziaiwJ.adomienila o
~ trzydzieści procent liczba
niewątpliwie
sł!usznym
zazll'nian1och
wprowad'ziooy·ch mierzeniem inwestycyjnym, r.hu stacji Częstochowa- głoszenia nie tyLko w prasie,
radiowozów,
oprócz tego rad'i1Qfonii prrewodowej.
5tradom Czesław Krawczyk, lecz naklejane gdzieś na
Opłata. za i'llSt.alację teleod 1 kwietn~ br. za usługi
wszystkie komendy wojefonów w mieście będzie wy- teJief.oiI1ictzne j, teiLegl'\SJ:i'C'Z!le które przy n~ewielkim sto- który opóźnił pociąg dale- murach, przy przystank.ach
wódzkie MO otrzyr,1ają spesunkowo naikl:adzi·e wyda tnosiła 350 zł, a zainstaJowaocr.a·z radiofonili. przewodo- ków powaq;nie zwiększy moc k.obieżny Częstochowa-Wro· tramw.a,Jowy..:.h itp.
cjalne wozy pag.otowia śled
r.ław. gdy zajmował sie ekllW jednym z ogłoszeń, któ
niJe
telefonu
„towarzy6kiego"
wej.
czee:o. Będą one wyiposażo
produkcyjną
te.go :przemy- pedy·cją pociągu lokal'.Ilego. re mnie z.ainteresowalo, byne we wszystkie niezbędne t. j. takiego, gdy w jednym
słu, a tym s:amym i ilość tka
ło dokładnie opLsane mieszbudynku na jedne.i linii są
przyrządy śledcze, jak ciemOprócz tej!;o czterech dy- ika.nie, lecz zaznaczono że
ll'lin jedwabnyclh na rynku.
tJia fotograficzna, mikros- dwa apalI'aty pod jednym
żurnych
ruchu
na
stacji
Uruchomienie wymieniowszelkie wiadomości o 'danumerem - 250 zł.
ł ,ódż-Fabryczna
pociągnię
kopy itp. Dzięki temu na
nych
obiektów
wymaga
Opłata miesięczna zia abotych będzie do odpowie- nym lokalu otrzymam przy
rzecz jasna dodatkowej iloul. Głównej nr 18 m. 36. 'Unament telefoniicZIIly wynie<lzialności za to, że nie inści maszyn, zwłaszcza w wy
dalam się pod wskazany asie 40 zł, a za kontyngent l~W
końcwlnfach.
Tymczasem teresowali się przebiegiem dres. Kiedy weszłam
do jerozmów - 25 zł; zaś za kon(nieoiicjalny)
i:;rodiukcja krajowa maszyn pociągów przychodzących do
dnego z licznych zakamartyngent 250 rozmów - 85 zł.
nie pokrywa zapotrzebow3- ;f.odzi, przez co opóźnili po- ków tego domu, ogarnęła
Zt 5.000 n[' 78102-0
Inne rodzaje kontyngentów
r.iągi odjeżdżające z ł.,odzi
nia, z importem zaś maszyn
mnie lciemno·ść. Zapukałam
telefoI11i<J2l!ly0h mają terż odPo .zł 1.000 :n;r na.- 186162 188577
zagranicznycih nadal nie jest Fabrycznej.
wtedy bardzo delikatnie do
powiedniio ZllTii~mi.Jone opŁaty. 242(110 200431 298302 391084 różowo. Czy i pod tym wzglę
844623
Równocześnie
trzeba najbliższych mi drzwi i prze
Dl.Ja a1P1a1ra.tów telefOIIl.L'CIZ- 468208 !>90789 735921
dem nie można bylobY. liczyć
CZWARTEK, 4 KWIETNIA
r-raszają·c pytam o nr 36, ik.tó
81ł2214.
stwierdzić,
że
pracownicy
nyich,
któ.re
mają
lic<mi1d,
ona większą n1iż dotychczas
15.10 Tydz.i.ień muz.yik.i. węgi-e['
DOKP Łódź, zwłaszcza ze ry właśnl·e znajdował się opŁata :z;a prowad'Zenfo do 50
Po zl 500 nil' nr 1284 L2287
pamoc MPL?
ski.ej. 15.30 Dla dcZi»:!Ci - aud.
bok
i;{użby ruchu i ze służby drororzmó.w m~ejwowych mre- HJ:J..~ 70493 76660 95074 18664-0
.sfow.-mUJZ.. pt. „Spi-eiwamy pi-0Na mój widok od stołu
s~ęcznie wy:noffi 20 zł; za 188575
gowej w marcu nie wyko188578
190386
229952
&cmki i sluchamy muzyki". 16.05
CZY TO CZASEM NIE
ka.żJdą dailszą rozmGWę opłtl- 242006 269436
310329
346504
nywali
zbyt int€'!1sywnie wstał mężczyzna w sędzi
Ko.ncext orki·zstxy
Rozglośni
BIUlllOKRACJA?
ta wynosi· 40 gr.
349257
3733'.lO
405465
478706 I
WrocłaWl'>kiej.
16.50 „Ch.Lr.urgia
kontroli, zmierzającej do u- wym wieku o zewnętrznym
489222
517121
53418.5
574785
Nie llla tym jednak koń
wygl..1dzie dość zdawałoby
J:>o....z grozy" pog. dr. K. Losorawnienia
pWlktualności
lws.vt rwmowy mieJSCO- 574788 590781 !>951\26 595Wl
czą się inwestycyjne marze
dzińskiego.
się inteligentnym, zbliżył się
17.01 (L) Audycja
kursowania
pociągów pasawej
telefoiniicznei
prowadza635286
64014.{)
64-0906
735926
nia
i
kłopoty
przemysłu jedla mloid7Ji.eży. 17.15 (!',) „Rlllil:da
do mnie, schwycił energicz.
nej z automatów pooostaje 739878 745854
820816
825400
dwabniczego, Pow.ażnie n~. żerskich.
z pio.senką" w oprac. J.'ed. L.
nie za irami·ę, ·wypchnął za
bez
zmian,
czyli
50
gr
za
roz83957-0
855925
855930
873574
Dalsza
walka
o
usprawSz.umlewski.ego. 17.35 Muzyika
przedstawia się sprawa wypróg, mówiąc:
mowę.
873577
875825
89:l.2.15
897555
polska. 18.10 Lóc:Wki dzi€Ulllllik
kańczania
tkandn techniką
„Tu nie dozorca".
Opla.ty
'Zia
międzymias•
t
awe
909622
92U26
926264
926269
radiowy. 13.35 Muzyk.a i a.~tu.al
druku
filmo.wego.
W
całym
Wrażenie, j.aki~o domarozmowy telefooiczne pro- 933533 992032 997763.
ności. 1•9.00 Audy<:ja poetycka lam za dr-z.wiami, trudno mi
Now,~ liryki A!lJl'ly Sw:ir.sz,czyń
wadzone w godzin.a.eh od 17 Po'11Jaidto wyLoJS•owano 110 pre0
s.ltiej.
19. l•O K<JU1•C€'l.'t życ~l'i.
opisać, gdyż po iraz pierwdo 24 or,az od godz. G do 7
!!JO .U 250 oraz 918 p['ęmili. pe>
wani·e druk maszynowy, a to
IU
15
20.13 l{[x):nika sporbo•wa. 20.25
szy w życiu w ten sposób ze
Sll,, zniżone o 40 proc. w po0.
dlatego, że pozwala na osiąFa.la 56. 20.40 Frlml: Wiązainika
mną postąpiono.
róvmaniiu
z
Q1Płoatami za rozz kom. muzycznej: „Roba·czki
WYKAZ PREMII
gniecie :Le,pszych efektów
Droga Redakcjo! Proszę o
mowy w godzinach silnego
świętojańskie".
2'0.50 Jaicq u.es
drukarskich,
żywszych koloruchu.
wydrukowanie mego listu w
wylosowanych w dniu 1 JrwietOff.2irubach: „Opowi-10śc.i Hoffma
rów, wyraziistszego rysunku, "
1
gazecie, raby ów pan mógł
Na podkreś1en!e 'Zlasługuje
nia po zl 250
na" - opera w III aktach. 22.00
go przeczytać. a przypuszFelieton. 22.10 D. c. opery. 23.25
fa.'l;:t wiprowadzen1a stałych Nr inir 4961 4962 4965 4969 szerszej gamy barw.
Przy ul. Anni.i C:zoerwonej 47 oW naszej sytua<:ji ustawi- twaa-bo rpo generralnym remonciA re czam, że to uczyni, gdyż w
Muzy~a = dobranoc.
god~in rncchu nocnego
od 12:539 26226 33521 45373 45376
godz. 24 do godz. 6. Opłata 62638 66!!26 108011 109241 12694-0 cznego braku atrakcyjnych stauracię „Wi&zewska". Jest to lo ohwili, ,ki.edy doń weszłam,
TELEWIZJA
tkanin jedwabnych
tzw. lk·a•l gastronomiczny III !kategorii.
zaor.ami')tale czytał gazetę.
za 3 minutową rcnmcwę 1465.39 2549~1 :58330 261047
W „Wi(\ze1w!kiej" wprnwadzono
350589
Czwartek, 4 kwietnia
międzymiastową prowa-0.zo- 261048
„ga.Uuxowych" na rynku, 2'WYCZU.j
:UHO;xJ
Zlł0429
Może zrozumie, że tak bru
stosowany w Szwe:j•i. Mo•
.
401436
4()7242
407249
400684'
G<lcliz. 19 .OO. 1. T·el·eiwizyji:na
sprawa ta powinna mieć :bna :i;aima•wi·ać jwynie wódkę nn talne obejście się z kobietą
ną
w
noc~
~iesie
od
~
~o
4722Hl
472214
51254,1
555318
kt"QI!iioka filmowa. 2. Es.trada w
szczególne znaczenie. Tym- ki elis21k.i :pod wa.ru:rulciem. że równo nie przynosi mu zaszczytu i
4 zł, zalezme od odleg!osm. 57-0242 570246 57·0249 579483
pieć g.r-OISZ)'. 3. Tekfi1mowy kluib
czasem mimo wyasy,gnowa- c.r.eśnie za.m.aiWj.a się zuikask~ lub nie świ:adczy najlepiej o jeZgodl!lie
z
nową
tacyfą
te5317•
05
!Hl5B26
675546
7165()5
„Ódron" dmq.i·e da.nie. Bez za1kąsek oraz w
Fe5ti wał poilsk1ch
fi:lmów pr210dwo0jennych. 4. Au- leg.rafkZJDą, O!Pł.a ba za tele- 729S52 8~2242 844686 8678941 nia 7,5 mln zł na prz~budo butie·lkad1 wódka poda.waina w "W1· go kulturze,
wę
WYikończalni
w.
„PierwJ. 4407&
987218
gram
.di:ewsdlliej" we będzie.
({,Q
10
w.Y.raJZliw:
t.airrto,916387
'611
925000
957024
dyicja pt. „Ciielrow.e i waż.ne".
59 milionów zł jakie w br.
przyizruano przemysłowi jedwabniczemu to WiPrawdzie
niezbyt wiele, wystare.7.y jednak na przeprowadzenie
naj.potrzebniejszyc'h
posunięć w kierunku zwiększenia

Konkurs ·rysunków

dla młodzieży
0

Dwa dni przymrozków
·o.„ opóinienfu

I

'i]
onz

Zmia.ny w opłatach za usługi

telefoniczne i telegraficzne
oraz za

głośniki radiowęzłowe

Tu nie dozorca.„

Wykaz premii HPRSP
wylosowanych 2 kwietnia

I

I

:i

~:~i:o~an;;ar!awi~~~y~~=

Szw dzk1·e obycza1·e
w res !aurac11••
W .d zews k a „

0
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DZIENNIK ŁÓDZKI nr 80 (3226)

WAŻNE TELEFONY

~=: ~Ni~~':e m~ CO?fl<li{e?KiD>Vf(Że· u~~~~~:.:~re

Straż ~

pełnomorskie

Rejsy

lat 18 g, 16, 18 (20 o-

DWORCOWE CDw0ir2ec PRZEDWIOSNIE
komunikatu Okreg<>Kaliski)
,,Koledzy", romskiego 76) „Lady wego Zarządu Kin
Mie1ski Osr. Infor, 359-15 „1.200.000 Izb", „Spie- Hamilton" g, 15, 17.30,
•
l'll't~1lnnft~
wa.j, uprawiaj sport, 20
~
Pozornie zdawać by się
l:~ł'l"ilf,9
ucz się", „Sen kibica." ROMA (Rzgowska 84) PAL:MIARNIA (Park .<.r 6
mogło,
że
Łódź miasto
g.
10,
12, 13, 14, „Sad Boży" doz.w. od
czynna godz.
(wbrew swej nazwie) bez wo
NOWY (W!eckowsklee;o 15, 16. 17, 18, 19, 20, lat 16. g, 15.30, 17.3(),
·
dy - nie przejawia żywszej
15) g, 19 „Gra. miłości 21, :l2
19.30
ZOO - czynne g. 9-1'7
I śmierci"
GDYNIA <Tuwima nr 2) SOJUSZ (Nowe Złotno)
............,
działalności
·wodni:acJdej.
JARA. CZA (Jara.cz.a. 27) „Dzi~w?zęta z placu/ „Ostatni występ Gror
Tak nie jest. „Bezwodna"
g 19 Pan Jowialski"
Hiszpanskiego" dozw. ka" dozw. od lat 12, KJ'
ł'
li" a
Łódź
posiada wielu szcze·
"
od lat 14 (g, 9.30 oraz g, 17, 19
.
rych i zapalonyc'h entuzjaKAMERALNY 19 (Trau- film do.kum.), 12. 14, ŚWIT CBaluckl 'Fbrnek) P1o~lwwska 165. Nag?tta 18) .g.
··'!~;; 18 (20 oraz film dol{.) „Pan inspektor przy- rut<J1W1c~ 6. Rz.e;owska
stów sportów wodnych.
b1eta two.1!'.t mlodosm
Program dla naim!Q<l- szedł" do.zw. od lat 16 147. Więckowskiego 21,
Ośrodkiem
skupiającym
POWSZECHNY
(Oor. szych: „Pięciu leniu- g, 16, 18. 20
Karolewska 48, Pr7:ybyStalia1gradu 21) g, 16.30 chów".
powa7..ną część łódzkich wo„l{ombajn·•. STUDIO (Bystrzycka _ ) szewskiego 41, Lima7
9
„0 .Jank,~t co psom
„Odważny 7,ajqc", g, „Ona tańczy'ia .ied~o nowskiego 80.
dniaków jest Klub Sportów
szyi buty
16. 17
lato" dozw. od lat 18 AS Al. :Kościuszki 48
Wodnych LPŻ (dawn. Klub
PA~STW. OPERETKA MLODA GWARDIA ('Zie g, 17, 19
pełni stale dyżury nocne
Morski). O planach i pracy
CPJ<Ytł"kowska 243) g. łona 2) „Sledztwo" - STYLOWY (Kllińskier!O
tego klubu mówi jego kiero19.15 „Lalka w Irla- dozw. od lat 14 g. 123)
I<ról się bawi" DYŻURY SZPITALI
wnik Gabriel Leśko.
sztorze"
(9.30 oraz film dok) dozw. "00 lat 16 g, t6,
•
ESTRADA SATYRYCZ- 12, „Ta.ta, mama, go- 18 (20 oraz film dok)
Pofoznlctwo:
Polesie
Dla
żeglarzy zrzeszoNA (Tr
tta
1) sposia i ja" dozw. od
.
. .
· Szpital im. dr Maduroaugu
nr „. la·t 12 17, 14, 16, 18 (20 TATR~ (Si~nk.iewi~z.a. 40) wicza., ul. Krzemieni~
nych w LPż - organizuje19 15
· „z innej beczki ' oraz film dolmm.)
„Panienki.„ z międz:v- eka 5. ~ródmieście. Sta•
my w Jir-cu i sierpniu obóz
„PINOKIO" (KOPern~a MUZA (Pabian>icka 179) mias!oweJ
dozw. od rQmieiska i Widzew szkoleniowy
w
Suchaczu
Hl) g, 17 „Taje~01ca „.Jak bezpańskie psy" lat 1ą. g, 16, 18 (20 o- Szpital lm. dr H. Wolt
na<l Zalewem Wiślanym. Z
cza.rnego .feziora.
dozw. od lat 18 g. is, raz film dokum.)
ul. ~giewnJcka 34-36,
Łodzi wyjedzie 60 osób. O18. (20 oraz fiilm dok.) WISfJ~ <Tu:nima nr 1) Cho1:iv l Ru~a - SzoilllłJZEA
bóz będzie trw.al 3 tygodnie.
PIONH<:R wrancis7..l;;:an- „Poze;::name
z dla- t<'ll 1m. Cur1e-Skl<Jodowska 31) „Tata. mama, błem'.' dozw. od lat 14 skiei . ..ul. Curie-Slt!<>Będzie to szkolenie wybitnie
MUZEUM SZTUKI (Wię mo.ia :iJona i ja" dozw
g, (9.30 oraz fllm dok.) dowskie1 15: Bałuty praktyczne. Teorię bowiem
ck.owskiego 36) CZYill!le od lat 12 g, '14, 16, lB 12. 14. 16. 18. 20
Szpital im.
H • .Jordapoznali żeglarze w klubie
g. 14-20.
120 oraz film dokum.) WOLNOSC CPrz:vbyszew na. Przvrodnicza 7-9
n.a kursach. Ukończenie kur
MUZEUM ARCREOLO- POJ,ONIA (Piotrkowska skj;er.o 16) „Czar()wni- Chirurgia: Szpił<tl lm.
su będzie równoznaczne ze
GICZNE I ETNOGRA 67) „OLarownica" ca
dozw. od lat 18, N. Barlicki~l?.O, ul. KopFI.CZNE (Pl. Wolno- doz.w. vd lat 18 g, 10, g. 9.30, 12.. 14. 16. 18), ciliskie"o 22.
śc1 nr 14) czynne g,
12.30. 15. 17. 19. 21
(20 oraz film dokum.
n
•
11-16.
POROJ (Kazimierza 6) Wł'..OKNIARZ (Próctini- lnte-rn'.': Szpital lTT_t.
~
t&
„Ozerwone i c1.arne"
ka 16) „Wina Wł. Ol- ~,r Sterlinga, ul. Sterdozw. od lat 16. g. mera" g. 9.30, 12, 14. liinga 1-3.
.
15, 19
da.zw. od lat 16, „Ta- Lary,ngolol!1a.: Szpital
BAl'.TYK (Narutmvlcza I MA.JA CKiliń~kiego 178) jemnica domu tl)Waro im„ a". Pu·ogowa, ul.
20) „Lady Hamilton"
„Wiosna, .iesień I mi- wego" dozw. od la1t 7 Wolcz.anska 195.
dozw. od lat 16, g, 9, łość" dozw. 00 lat 16 g. 16.30, 18.30, 20.30
Okulistyka: Szpital. 1.m.
11.45, 14.30, 17. 19.30, g, 15..30. 17.30 (19.30 o- ZACHETA <Z~ier.ska 2o) ~~,;;n17hera, ul. MilioWyżsrn Szkoła El•onomiczna w
22
raz film doJmm.)
„J,a Strada doz.w. od
·
Lodzi przeprowadza zapisy kandy- - - - - - - - - -....... -----~·----- - - - - datów z województwa łódzkiego i
kieleckieqo na zaoczne studia ~ko
norniczne
na
rok
akademlc!d

* •

9,

11,

fJ.::fal

il'\yz" urv

an'ek

a:

* K,„ 1\1.,...,.. *

Zaoczne wyższe

studia ekonomiczne

Ili

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Ili

~~clE~!! ~~~A~~

ZASTĘPCĘ do spraw admlnistracyjno-handlo-

wYch o wysokich kwalifikacjach zawodowych
przyjmie Pabianicka Fabryka Narzędzi. Ofertę wraz z życiorysem należy składać do dnia
10. IV. 1957 r. w dziale kadr Pabianickiej
Fabryki Narzędzi, Pabianice, Warszawska
nr 73, tel. 31-41.
1413/K

wykonujem.y n.a z am ów ie n ie.
Warsztaty Szkolne Technikum
Przemysłu Jedwabn. - Galanteryjnego
w
Ł o d z i,
ul. Czesława Butora nr 69,
tel. 344-15.

WYKWALIFIKOWANYCH lakiernil~ów 2la ·
trudnią nartychmtast Zakłady Mechaniczne im.
J. Strzelczyka w Łodzi ul. Wólczańska 178.
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr w godzinach 7-15.
1408/K
TKACZY i uczniów na tka.czy 011lltl przą~kł
i uczennice na przędzalnię średnio1przędną
przyjmą na,tychmi~:st ZPB im. F. In;jerżyń
skłega. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio
dział personalny w Łod:in, ul. Piotrkowska.
nr 293/5.
1458-K
WYSOKO

kwalifikowanego Pra.oownika z
praktyką konserwacji
maszyn
biu.r"<nvych za!Jl:udni C.I.P.Wł. ,,Textilimport"
w ŁO'dzi, Zgłosze.ni.a przyjmu je O.zi1ał lrnick
i u;.trudn1eni.a, Ł-Odź, ul, 22 Lipca 2.
1460-K
długoletnią

•

200 krosIen

„Widzewska
Manufaktura"

ROVVER damski mlodzieżowy kupię. Obr.
Westerplatte 14a m. 7

z &;:i~n
lrnnuj.oow zakupu ws.z•el
kie.i g.alanteni.i, ko10f.ekc.ii dzi<?cię,~ej oraz .arty
kułów z tworzyw seituczmych
dla !lJO>WO'r.>Owst.a_łr2.i '?'"'. W11'odawrn:
~lam
foryJ10•e1. hurf;onllffil
ul. Jedu1os.c1 NarodoweG1
178
47~
SILNIKI elektryic:me 2
do 6 _KM obro,tów 144-0
na prad .220-3~n tylko
h('lrmietylu kUP'J.E:. Tol.
320
-21
494~

"i:o.rv.'i957 a1!

Przy-

(zakład

SAMOOHOO--::KDF"-i

części

zamienne tainio
sm.redam. Nowotki 93
ni. 12 GawOt!'.a
MO'J.iOCYKL DKW- NZ
350 ccm spr.rod.am. Zamoohofa 23 m. 12 od

zakładu „BIAŁA" przy ul. Rudzkiej 33/35,

tel. 399-44.

gOOiz. 16

;::~'llll'lll/11/lllllllllllllllllllJllllll/llllll!llll'llllllllll'lllllllllilllll/llllllllllllll/ll/l!:llillllllllllll~lllllllll/111

KONKURS
Zarza,d i rao(]a nadz.orcaa Spółdzielni Pracy
·
h , u·
1 Si e nk'iew1·
w p·ab'1amca.c
cza 15, tel. nr 38-73 ogłasza konkurs na stanowl.sko kierownika technicznego. Oferty i
ewent. ziapytaniiia P['OS;imy kierować pod w/w
adresem,
1465-K

·
Ina "
„ un1wersa

$ię

praco•wnlcy uspo{,ecznionych zail<ł-'l
dów pracy, którzy p.asia<lają świa·
dtJctwo do·irzalo·ści, p,ra·cują z.a'wodowo Prl'elZ okres nie krótszy niż
jcde"! rok, uzv~lkają ~klem-wanie
na studi·a z zaiktarju pracy oraz zło
żą z wyniki,ein1 pomyślnyi.-n
egza-

-Czy macie jakieś J>lany w związku z Parldem 1
Maja?
Ohcielibyśm:v

-

:przejąt

wypożyczalnię

kajaków z ge
stii ZZM. Nie w iemy, ety
Prezydium RN m. Łodzi n:i
to się zgodzi. Moglibyśmy
wykonywać wówczas społe
czni.e różne drobne naprawy
w klub:e, roztoczyć szers;q
kontrolę
porządkową
nad
stawem. A poza tym projektujemy urządzen:e stałego
bufetu, szatni, a w niedzielę
koncertu lub dansingu na
świeżym powietrzu.
L. G.

można będzie ?..do·być sto·~·
żeglarskie. Rejsy odbę
dą się w okresie
wakacyJnym. Udzi.ał w nich wezmą

nie

„

wstępny,

Moi'OCYKL- BMW350
ccm ~P·I'7.iedam. Kan·pia
17
5034
MOTOCYKL „DJ\V;.·3{lO
c.cm stal!l łJ.a,r<l.zo dobrv
· d · Lód' ""'"ZUi!'
siorze <iim.
z. •vi.a
s•lra 52a,
Kos.zada

POMJOC d<'mo'"'.a potr:oe.l?n.a. Warui~iki d'~bire
Łódz. Rewolu.c11 1900 r.
nr~m._ 38
POMOC ::lo kuchni na
.stale potrzebna Re"tau
·
• •
".:.
"
r.ac1a. Głowna
o
KUCHENKĘ gazowo-we POMOC domowa poglową. wa10:ne, tapcZJal!l trzabna.
Wynagrodworaz n"1e meble siprze-4 nie d10 <lmÓwj-erlla. UL
dam, Łódź. Próchnik.a Ol>rol'i.ców StaJfagradu 3
~:...-~t~· 311--0 1
skl-cip lJ'()d :ziegarem
WOZEK sipa.cemwy (cze
ski) 5,przedam. Bedln.a~·ska 24 m. _35 _ __ 5048
KREDENS Oi!7.J€ChiOiWY i
irr11!1e meb1e oraz małą POKO.HJ z kuchnia pil
tokaa:"kę J radio ..PJ.a- nie poozukuię. wa,runn~" sprzed.am. Od go- ki do omówienia. Oferdz1JJJY 15--18 ż.&om.slue ty Biuro Ogloc0 ~ei1 Piotr
go 31-7
kowska 95 pod „ 4795"

r

5020

KÓSZ
lekki nowy
mO'tocyklo
wy
spo'!'t.Qwy
sprz.e
dam uJ. Re.wolvc.ii 19()5
n.r 9 !!od.z. 16-18
WOZEK-g!ęooki
1 ~ buty dłue:ie sprz.e dam. Obr. W-a~t-erplaitte 14a
m .-7- (blok.i)
-----'MOTOCYKL
„Axdie"
600 z ko.~zem, st<i1n barrl.m dDbry soriiedam. ?~ódź. ul. WaJJJiennn Hl
(Ko1ziny)__
4912 G

ub'egać

Ponadto łódzki klub otrzy,..
mal do swej dyspozycji 16
miejsc na rejsy pełnomor
iikie. B·a.7..ą wyjściową dla
n ic'h będzie Szczecin. Dalsze
plany przewidują udział łó
dzkich żeglarzy w pełnomor
skkh regat.ach Gdynia Swinouiście,
które odbędą
się w lipcu br.
- A stare. i>O~ciwe Jezlo
ra. Mazurskie?„.
- Jak zwykle niezawodna
odskocznia dla
łodzi.an, i
wdzięczny
teren szkoleniowy. Na Mazurach odbę<ią
się
trzy tygodniowe rejsy
stażowe, po których również

ACH, TE CENY!
Komplety: wieczne pióro, 'l\1ie
czny ołówek i dlugopis, które
k1>szt·owały 140 zl
w ,.Camel"
zniluięły
w rekoril,owym tempJe.
Za. to w skler,ach prywatnych
jest ich ile dusza zapra~nie. W
cenie? Ta ju:i: zależv t:olko i wy
łącznie od „widzimisię"
przcdsiębi-01'czyclt

k upc1)w.

Pl'ZYkiad:v: pr.flszę bardw -w
s~let>ie
P~Y~~tnym
przy ul.
P1otrk,owskreJ ,o k<nnplet ten
k<isztuje 173 zł, z:iś przy ul.
Piotrłrowskiej 120, cena za. iden
tyczny kompiet wzrasta do 186
złotych. Interes idzie jak zło
t.o. Nieprawdaż, proszę PIH?
,
(Kr)

I

I

v

towa sprzedam.
bysrew.skiego 5
stolarski)

Połudnl1owo - Łódzkie Za.kła-dy Przemysłu
Jedwabniczego w Ł~dzi. ul. Strzelczyka. 70.
Bliższych
infoirmacj;i udz~el.a kierownik

gistra ekonomii.
O n rzy;jęcie maga

miło

sportów wodnych na
wet w „suc'hej" Łodzi j€'st
wielu. Dla tego w sezonie uciek::i.ją oni do inny::h, bardziej szczęśliwie położonych
pod tym względem ośrod~
ków jak Szczecin, Mazury
itp.

blągu.

również studenci A. M. w Ł>J
dzi. Będą o.ni przechodzić
szkolenie pod kierunkiem
instruktorów LPŻ.
- Jak wyglą,da sprawa
sprzętu w klubie?
- Sezon
zimowy, tzw.
maTtwy, wykorzystali łódz
cy żeglarze n9. szkolenie t~
oretyczne i niezbędne remon
ty sprzętu. Czym dysponuje
łódzki klub? Mamv dwie ło
dzie żaglowe typu· SZ (sześcfo - wiosłowe),
4
łodzie
klasy N (dingi), ~ łodzie kla
sy Fin, 2 łodzie BK - popu
larne bączki i 6 kajaków
wyści.g·owych oraz lkilkan.aście zwyczainvch
c to ·. ·
ł
zy
me za ma.o. ~
- Jest ~o .sta:iowczo ~a
ma·l~ w porownarnu z potr~e
b2m1 klubu. Brak bowiem
sprzętu uniemożliwia dalszy

A

śników

Uezeiwego

-ZA"~ AD,AMJA•nr - . :-

SYPIALKĘ jasna c7..e<:ZJO

sprzedadzq

Studia są równomac:me w prawa.cli z odpowied-nimi studiami zwy
kłvmi, trwa!il 5 lat i po ukońc! e·
nlu a,b~olwenci otrzymują ty tut ma

pełny jego rozwoJ.

zdobyciem sfotpnia sternika
jachtowego.
- A skąd weźmiecie jachty?
- Jachty kilowe wypoży
czy bratni klub LPZ w El-

Ostateczny termin złożenia doku·
mentów upływa 15 kwietnla br.
160 SKRZYNEK do ho- Dobór ka,ndydatów odbywa się po
dowli Piecza.rek sprze- przez zaklatlowe ik(}lllJi·sie rekrutadam. Wia1d •omość Ro,gów cyjne, które udzi:elają szC?,egóło
znalazeę
k. Kolusz.ek, apteka
wych
informac1·i o niez~ędnej
MOTOC:Yn:L-:-.Triumph" przy za1Pisach dokumeTutacji oraz
damskiej
toreb kii pozosfawio.n ej w !Pociągu
250 z przyc:oopą
do upmwnieniach l obowiązkach stu·
1 kwietnia br. o godz. 4 r.ano na trasie KOLUSZKI .sprz~d,ani.a. Zgierz, ul. tlenlów stuchów za·ocz'llych.
łJÓDŹ, proszq o 21vvrot ?a w y n a. g r o d z e n i e m
Nal!'ut<:>wi.cza 4 n~_l__
InformacU udziela również sekredo BIURA OGŁOSZEŃ W ŁODZI, ul. PIOTRKOWPIANI.NO krzy:i:e<we _ tarlat studium w qodzlnacl1 od 8
SKA nr
.
_K
96
spri,~dam. Ze!Xlm.ski"°go do 15 przy ul. Armi! Lu~lowej 3·5. -....;;;.;.;;.;;.;..,;;;,....;;~----------------,,;;.:;;:;:..;,:~
1469
41 praw.a oficyn.a II wie1-~--......-~--------..,..-...-.......,--_."°
~-śde m. 38 pa;rrt.elI'

I

mk budowy 1924,
gładkie, szerokość robocza do 120 em.

195'.i'-SC.

min

I

firmy

UC OGŁOSZENIA DROBNE
I NlERUCHQMOiCI l

p

łódzkich żeglarzy

Nie ma wody, ale są wodniacy

8

K?D'.l· 1'.;tie1ska MO 29 2-22

dla

I

-, ,- . •. n'lt;;l!f
".~E

LD_Ki'_u

OSTRZEGA SIĘ

Lo-1

Dr SWIDERSKA nfoka skÓI'!ne . włosów,
kosmetyki~ lekall'Ska -·
Pio brlrowska 224 telefon
341-72
4877
Dr ROZYCKI speciaU:
sta al u
„
h
·
{ szen1, c oro· b
lrobiecych, nleplodność.
Piotrkowska 33, Czi.varta - szósta
4805 G
Dr WÓLB:OWYSKI sne
.cjalis ta .skórne wenery.cz.ne. Wschodnia 57,
8 10 '6--18 ,

PRZED
NABYOIEM

M A S Z Y N Y do L I C Z E N I A

marki "T R l" U M PH A T O R"
nr· fabr. 182529, skradzionej
dn'.1.
·
30. HI. 1957 r. w gma.chu D.O.K.P. w Łodzi
Przeds. R.01bót Elewa,c. Łódź, ul. Strzefozyka nr 21 ,
1461 -iK

ITI ~:lE. ~~l~~:r~~ MIEJSKIE BIURO PROJEKTOW
0

l

ODNAWL\M'i'. czv~ci
my, barwimy wsz.elkle
kożusz.kJ systemem fa·
chowvm. Punkt uslugo

____, ,. .,_. . , ,__"'_,. . . . .,. . .,. ._. .

Dni1a 3, IV. 1957 r. zmarła po krótki.eh cierpieniach. opatrzona św. sakramentami, prze-i;yws:cy lat 72
S. t P.

Marianna Sze!gowslta
z WASIAKOW
Wyprowadzenie zwłck nastimi z kaplJcy na Zarzewie dnia. 5. IV. br. o go(lz:inle 17, o czym powiadamiają

DZiIECI, WNUCZKI
i PRAWNUCZIH

llli•1111m11i:maqmi•1111•m•1111Smmm•1::111ii

-~~ZgJersk~_ao_._ _ _

..-........_....-i......._Amlllrr. ...... ...-.......-.......-.....-............. ..-br.....-.....-.

LOKAL -'M. P•:J·szukuje
p01s.i.aid<1nJ
wspólnika fachowca z
gotówką. Warunki do
omówienia. Oferty pisemne Biuro O,e:lo,s;z..eń
Pioitrk<J1Wska nr 96 pod
·· 503?"
-.
PARYZANH'.A artyistyc:i:
na ce.rown1a na,ol!'aw1.a
ir.arderobc;> bSJz ślaidu.
_l.
Wieckowskiego
6-5. tf>,
251-78
4!'.Jl'l G

Łódzkie Zakłady Drzewne Przemysłu Tereuowego w Łodzi 01głaszają konkurs na .stano.wiS!ko dyretktorr-a tegoż przedsięb'.orst:wa. Podania z życi:oryse:m i odpisiami św:iade·citw na.leży s1kŁadać w termiin. i·e do dITTiia 15. IV. 1957 r,
w biurze przedsiębiorstwa, Łódź, ul. Kaliska
lG/lS s·t
.k d
b' .
h . t
nr
• a>
n owlS o o o. J~;ia na,tyc mLas ,

1'arbial!'11ię

r

=

N~~

·r

KO„KURS
•ia

EM

W&&L

Mfa

w

azwwww_

Nr Km 81/57.

PÓL morgi s:i.du i do- dl.ii.na - 8--l·l _]:3r?Jt€1I':grn__.'.!
w Łodzi, ul. Pfotrkowska nr 17
NOW(}CZK-,NEGO kromek j.adnoroclztnny k. SILNIK „Fiat" 500 „Sim
ju damskieiw. dziecię
pod1aje do wi:aidomośei ~a:interesowanych,
Lodz.i, bli.~ko las, rzeka ca" do !'e'TIO!\tu spr:ziecego nauczymy szvbko
(mieszkal!lia na zamia- dam:..._Tel. 36~77_ _ _
,
•
o
I
ruchomości
op.a.tentowanym SPOO<>NIERUClłOMOSC
w ne) .sprz.ed.am. WiadJoocm. Gw&rancja naucze
Z!fierzu .do sprnedania. m.aść 22 Li<rica 76 m. 22 MOTOCYKL „Jaiwa" oKomornik
Sądu
Powiiatowego dla pawiatu
w
nia. Zapisy Nawrot 32
M1esz~rrH~ wolne. Wia- godz:_14.::::-~6
4879 raz sportową przyczepłódzkiego w Łod121i, M. Różewski, m?j.ący kandomosc Lodź, Maryn1arkę snrz.sd.am. Jal!'ac?a Hl
cym roku d01kumentac,ie pri>,iektowo - kocela1dę w Łodzi, przy ul. Rewoluc:H 1905 roku
ska B10tk 18, I klai!lka DO!MEK z pl;a.cem w Ro m . . 23 , par.~r_ _5~?5_g
s:i>tocysowe w zakresie architektury, konm 12
4847 G g>ow1e spr:uedam. Wiin~_,y
nr 24 i!)a !PO':l:s tawie a~t. 608 k.p.c. podaje d'O
strukcji i instalacji elektrycznych si!no
·- domość Kilińskic~o 49 PRAJ,KE
elektrvcz111<i
puhlk:i..ne,1 wi,adomości, że dni.a 12 kwietnia
'DZIALKF.! ~>emi 3.500 m . 14 oc'I god.z. 16-20
„&i'2:a !>5" <JII'az dywan
sła.bo1>rąd•llwych.
,
J{UBAOKA 'Z·ofra zam . 1957 r. o godz. 15 w Zgierzu - Chełmach, ul.
m iklw. nadaiącą się na
25-0X350 .<>przed.am. ZaTe I ef o ny : 353-77 i '348-60.
Bystr,zy.ck.a X DS zgubi Sosnowa nr 8 odbędz.ie ~1!ę 1 Fcytacj1a ruchoogro,dn;Lctwo i POld bu- PLAC 678 m kw. w Ru .chodrrtia 73 m . 43 druga
l:a legitymację .studenc- mośd, należących do Hay-Fyga•s a Jeirzego,
d<J>Wę sprz;ed.am. St.adti dzi>e Pabianickie.i 5iprz?. brarrna I p.ie.tr,.;:o~--ul. Chmu."ri~"I
2 (Wys.ia- dam.
Wia ,domo5ć
.ul.
„________...,.
ka Jlir 625 wyd,~ną prz.ez skl'a.d.ających się z 9.SGO szt. tub cynkowych,
DWA oddzi>e1ne nokoie UL
dać na 2 pr.zystainku od Przy,M dnicza 22 (Julia- RA.DoJiO „Unidi.ne IkiI''. 4B30
pRACA
1.800 szt. koncentratów kolorowych do pczy7am~snlę na pia,:<ói z ku
N-OWoitki)
Gryik,a
lllÓW)
Ka.Liński
4943
SPJ.7..edam.
Kilińs
ie·'"D
ul
T.amas'7D•
- - --· - chnią.
-l'Jódź. Wó!czań G AL'liUSOWI
4!) m. 14 od godz. 16-20
..,,.._.
tywek, 8'.lO szt. słoików pasty retu;;zerskięj,
-~CHOMOSC
·- OD 4.:.--6 mórg ziemi w - - - - · -- - - - RENCISTKA zadmie sie r-ka !l4 m. 14 Wiktorski wi zam. w Gałikówku
69 skrad.z.:,~OJO le 1446 toreb:>!t czerni retuszerskiej n„ I i II
staw i Hl placów - ca- okolicy P.aibian.ic bez z.a M2T0CYKL B1yrdw. 7ty!>~, dZliećmi. Of'21!':ty pi&em- Ta.deu.sz
5013 M1lYm
g. i.tyma<eję
slużbowa nr 100 kg trójchJoru e.tylenu, 30 kg perhydrolu:
•-ść - w TuiszYIJ-lesie budowa{: s]'.}rzooam. -- z ..,.os ZR.l!Tlk - przo 1
ne Biuro OglOtSzeń 71 wydainą prz'!n Zakład 50 kg koncentratu fi.ksatyny. 2~0 kg zi<mi bie"'
· &prz.1?1dam. Of.zrt Y Of·2.'1' ty skl.a...,ac
-' · B'11u,„
r~ na
~n - snne
pi!nde
d te1es.-o•M
1 ']) 1tki·e- Pl'otrk~w-", ~ """" nr 96 ~i
µvu
Sic,()i Elektrycz.nych Btu:ro O~lDsz.eń Piot.·- Ogl.a1Sz~ń P1otrkOIW6ika 96 ~Bu· iO(•f;rł~)
_„_49_2_3_"_ _ _ _ _ _ __
Łódi-mia,~to
5!l27 lącej, 40 kg gliceryny technicznej, 40 kg czerk<JIW~ka 96 p,od IJ>r „5_04-0~' 'PCd „4939"
~ ·-- -!!?--'--9__a." '·-U'_,Y""-_
ni retuszerskie.i II, 600 butelek srebriolu, 7110
DO!\:IEK -fednarodlzilnnY f
LOl>OWKE .,Zis" nową P,?M~ ~omowa z re- Dr STENKO skórne. we· WOJ.S!{A„ T.eresa. Si€!!l: kompletów retuszu białego, 309 kg bieli cynpcd Wa!'srz.awą sorze- I
l(UPłłO
01k.a1zy.inie .sprmdam. - fdi6.'1CJ~mi. potrz€b1'.~· neryczne. wlo.sów 16-18 ki{)wkza. 22 m. 18 z.v,ubita legjt. na.u.czv<"bel- kowej, oszacowanych na łą{:zną sumę 89.400
Na.ruLód.ź, 0,G(ll'OdOIWa 10, BP.gła,czac sie Na.rutocv..- Ki.Jińskiego 132
d'"~. •m. Z"'k•sz,?""ia
„ _ (fmrut)
"''
49&1 G zł. Ruchomości można o,glądać w dn1u licyta486__7 -~- 94 m.·-9-- - - - ·-·- - - --- ··--- ska
toWii<'za_.76
_ ·-- MAGIEi, w dobrym 1Sta hiic
--- z
Dr MARKIEWICZ soe- n '1i ~TftSZ-T-T~niryk,cji w miej•scu i czasde wyżej omaezo:nym.
p ..LAC o po·wi,erzchni , ni'e lub oktJde żelamcl R.AJJi!1().{,elewd1:mr „Bj.a- FRYZJER mę,ski
po- cialista skól.'rl!2. wen<'l- lińskie.go 258 z;ruibił Kik600 m 1.-w. na Mar:vsi,nle \do mag1'a kiu.pię, Ul. rnm I l-01ru.ś" sprz.<'d.am. Swier trz1ebny na stale Rz''"~'w rycZ111e, moc?.ll•nlciowe, 1<i.<tvmacię
Dn.iia 9 marca 1957 r.
Uboezpj'""7"lJ"1i
llPl'zedam. Tel. 377-511
~z.a 2li
~Ol;j ~~skiiego 23 m, lł
i.ka 5a 6037 Piotrkowska. 109-61
Sip,cł,
oOOO G
Komorn'k M. Różewski
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Z „ Orbisem''
do Zabrza
na mecz
Górnik-ŁKS

8 postaci miesc1 się
na 7 milimetrach powierzchni
Wli>sk! malarz, Plero Busanera, znany Ja.k-0 twórca najmniejszvch na świecie malowideł, pobB ostatnio wła,sny reko~d.
ukończywszy obraz o wymia-rach 2,8 mm na 2,5 mm, tj. prawie SO razy mniejszy od normalneqo znacz·k a pocztowego.
Obraz przedstawia pr.ix:esję. Widać na nim osiem postaci,
Poza tym w oknie,
wyobrażających wiernych i dzieci z chóru.
z którego zwiesi.a się chorągiew, widnieje postać człowieka,
podpartego na łokciu, zaś we>kó! wieży kościoła uwijają się
jaskółki. Całość obrazu jest wi.dGCZna gołym okiem, ale szczegóły dojrzeć można tylko przy pomocy lupy,

zdecydował się zorganizować popula.rny pociąg ·turystyca;ny w
do Zanled:z.ielę
najbliższą
brza dla kibiców I syrop.a.tyI-ligona
ków pilka.rskich
wy mecz Gómik (Za.brze)
Llffi.
• Odjazd pociągu nastąpi z
Dworca Kaliskiego około godziny 7 rano, powrót z Zabrza. do Lodzi około godz.
24 w dniu 7 bm.
Lódzld

Gdy inni nie potrafili
Przy wejściu do portu Aalesund w Norwegii znajdują się
utopione przez lotnictwo brytyjski„ następujące statki nie·
mieck.ie: „Log", „Il'is", „Barcelona" t „Albert Janus" o wy·
porności od 2 do 8 tys. ton. NOTweska firma „Wenco A /S"
zwrócila się początkowo do finn niemieckich, angielski.eh i ho·
lenderskich, proponując im obejrz.enie wraków t podjęcie ro·
ból przy ich wydobyciu.
Niemiecka ekipa nurków przeprowa.dzila badania podwodne,
Równi.ei
jednakże odmówlla podjęcia rcbót wydobywczych.
ekipy angielska i holenderska odpowled:iiały odmownie.
Jak już podała prasa, zadania tego podjęła sii: polska ekipa
pod kierownictwem ka·p ltana F. Kowalskiego, która pe>dplsala
z firmą „Weuco A/S" umowę na wydobycie wszystkich czte·
rech wraków blokujących od 13 lat wejście do rnchliwego
portu nor weskierro Aalesund.
Właściciel firmy „Wenco A /S" wyjaśnił, t.e o ile wydobyte
wraki będą się nadawały do remontu, zamierza odesłać je do
stoczni. vV przedwnvm raz-ie wraki z<>staną pocięte na ziom.
Firma zapewniła już sobie możność remontu wraków w stoczni w Aalesund, ~- także zawarła ')'Stępną umowę z jedną z hut
na ewcntnaluą dostaW4l złomu.
Dziennik norweski „Verdens Gang" podkreśla, te władze
miejskie Aalcsu-.1 d z entuzjazmem przyji:ły wiadomość o za·
ntiarze podjęcia akcji przy wydobywaniu wraków. Utrudnlaj~c
żeglugę wraki le powodowały, ie po wojnie ruch w porc10
Aalesund zmalał,

Tennessee to

już

Uczestnicy tej wycieezki
mieli zapewnione bilety na mecz. Zgłoszenia. przyj
muje „Orbis" od dnia dzisiejszego. 11.00ć miejsc ograniczona.
będą

Nie S, a 6 okręgów

i
~

'

„Zadzwońcie do mojej żony"
wspólny film czechosłowacko-polski
Już w czerwcu rozpocznie się nakręcanie filmu produkcjl
polsko-czechosłowackiej pt. „Zadzwońcie de> mojej żony". Au;
torami scenariu,za są Zdzisław Gozdawa i ·waclaw Shunen

maz Vaclav Jelinek - redaktor naczelny satyrycznego tygodni.ka „Dikobraz". Film reżyserować będzie Jaroslav Mach,
który zapewnił sobie w.;µól'pracę polskiege> operatora Adolfa

.

filmu są przeźvcla ! przvqody czeskiego rezysera,
khiry w poszuk\waniu tematu do filmu jeź.dzi po Polsce W
towarzystwie urocze!lo przewodnika płci żeńskiej. Film b~d21e
ob!ilować w komicme .sytuacje uowstale m. in. na tle· nuo,parozumie1't językowych. Obsada aktorska nle Jest jeszc7.e znana .• Przewiclnje się. że prace nad tym pierwszym fumem c.~e
chosłowacko-polskim zakończone zostaną jeszcze w br. Film
ma być nakręcany w Polsce.

•• •

•

Film czechosłowacki zamierza zrealizować komedi11 pt. „Ja
tv" według scenariusza Stefanii Grodzieńskiej,

„,„__,_....____,_,,,_,,___, ___ „,_
Erich Maria Remarque

•

•

Czas ,zyc1a
•
•
•
1 czas sm1e1'c1
La.ziem.ka Bindi111ga była obszerna, wyłożona
zielo nymi kafe lkami i błyszczała porcelaną i niklowymi kra.nami - istny raj w pocównaniu z
prysznicami i cuchnącą środlkami dezynfekcyjnymi łaźnią kooza,rową. Mydło pochodziło jeszcze z Francji, prześcieraidLa kąpielowe i recz.niki
leżały ułożone w wys okie stosy, prrewody wo-_
ucierpiały od oomb, a gorące]
dociągowe nje
wody było tyle, ile dus·za za,pr.ag.n.ie. Zinala.zla sdę
na.wet sól kąpielowa, dwż:y flakon p>ełen ametys1owych kcysztal.ków.
Graoeber leżał w W10dizie nie myśląc o niczym,

w zupellllym odrp;ręż'ilI! iU, i ooz.kaswwal' się s·zc~

ściem, jakie daje c.ieplo. Życie go na.uc.zylo. ze

nie

ro.z,czairowują

tylko rzeczy

111aj.pr0\.~tsze:

cie-

pło, woda, dach nad głową, chleb, cisza i uf!ność
we włas ne cialo; i w ten właśnie sposób chcial
bez rozmyślań. w odspędzić reszrl:E: urlopu prężeniu

szczoś liwy ,
rację: ni•eprę dko

jak tylko :z,dola. R e udostainie znów uirlop.
Cdsun<V krze.slo z mundurem, wz.ial gadć soli
lrnpielo-we j i z z adowo leruiem rozsypał wokół sif'.bie w wodzie. To była garść luksusu, a tym s0mym pokoju - tak samo jak biało nakryite

t.er mia•t

i tak

wrozgrywkach

oPuchar Kałuży
Jak wiadomo, walna zebran;e
PZPN wy,powli·e dzialo s.ię za wzno
wieniem roz,grywek o Puchar KaW mz9rywkach tych brałuży.
łyby

okrę
. udz,iał re1prc~entacje
śląsikJiego,
krnkowskieqo,

lódzkieqo i war.
go•toObecnie
SZ1'wsk,iego.
do uclzi. ału w rozgrywwość
kach o oucha·r Kałuży zgłosił ró·
wnież okręq <>polski.
Projekt wznowien ia roz.g rywek
Puchar Kałuży omawiany bę
d?:ie na $Obolnim zeb r aniąt przeclzainteresowanych oslaw'.cieJi
k•ręqów. NaTada odbe>ci?J;·!l siP, w
K raoko~vie i usta•li ilość uc:oestników. regulamin, a talkże terminy
spotka1i.

o

e

niespełna miesiąc

tylko

WBardo Śląskim ważyć sią bądą losy
kandydatów

do reprezenłacii
Polski
Z kaildym d!ruiem tI'€111.imgi na
szych kolairzy preybieragą na
bo1nterusywności. Z.bliża siE:
wJern termill1 elimiinacjii, mar
jącycll wył<hl1tić niajJepszą s~ó

repreZieI!ltairutów na X WyPokoju.
Kadra trenuje w Bairdo Slą
slcim. Trenerzy wychodzą z
caJJ.ciiem slUS12mego załooeinta,
że najwdęks.z.e wudnioścd. spra
wla naszym z..-:uwodniikom poko
nywanie wznies.ień i dlaibe.go
właśnie wybór pad~ na ~ pięk
s.tJ~ę
ścig

ną

miejscowość

górską.

O ile w początkowym O<kresie zgrupowanfa pog()da nie
bardzo dopisywała, to terarz:
jest już ciepło a 1;.wsy są cał
kowicie suche. 'Drzeoa jeooak
li.czyć s>iE: z tym, że w czasie
trwania wyścigu ruie Z01W\Sze
wairuinki a1tmo.sfes.przyja1ją
ryczne i dl1a1tego koJ,a.rze powiitmi być jak JOO.jbaii.·dziej za
harrtowani.

* :{. *

reprerenfację Polski
w tym roku barda.o
tinidno. Poziom nasrej cz,olów
ki jest wyją·tkowo wy-róWITTa.ny, walka za1powia1da się więc
nad:1Jwycza.j interesująco. Do
el.iminacji, obok kadrowiczów,
dopus:z.cLJeini zosta.ną ws.zy&!.y
kola;rze, którzy trenują indywidualnie u s.iebie w klubach.
Eliminacje rozeg.raine zo•statną
Ustalić

będzie

wil:eś'!

- Nie,
Biinding spoj,rzał na Gra.eberra, zdurrrl01?1y,
- Już od wielu lat nie mam czasu dobne się
nad czymś 7Ja&tan.<>wiić - powioedział Gira.eber,
Alfons wys.zc.zerzyl z(lby. Potem uniósł głowe
1 pooiąginąl 111.osern.
- Co„. - węszy! dalej. - To ty, Ern.sit? Do
diabla, to chyba sól kąpielowa! Wziąłeś jej trochę? Pachniesz jaik cały 0191"ód fiolków.

Nic nie

• :/- *

wych przygotowaniach k(liJarzy. Słys.zeliśmy o dobrej fo;rmie Bułgairów. Wiemy, że
Niemcy już w najbliż.szą niedzielę rozegrają wyśdg jedno
eta,p owy, a w połowie kwietniia st.mną na 51tąircie wyści.gu
KoLarze ra •
trzyetaipow€go.
dz.k~ccy również n.ie „zasypiają grus.rek w po.piele", tren!U•
zawzi(lcie n.a południu
jąc
ZSRR.
:{.

w Wa•rsre wie tł>
o m~strzostwo Pol·
ski w koszyikówce kobi•et. W Poznaniu, gd2ie drużyny w.alozą o
m'.eijsca o<l 1 do 6, CWKS (Kr.)
])Olkomił Wi•słę 60:46, a w Warszawie (drużvnv wa1lczą o miejsce <Hi
7 do 12) ŁKS 'liWyciężyt mi~j scową
Sp•artę 53:40, a w drugiim m€czu
Spójnią
pok-Ol1ał
Start [Gdatisk)
(Gdańsk} 47 :42.
'N Po~naniu i
czą się tumieje

Rozpierski
w

- Niie, - Graeber wy.pil ko1ruiak. Zły był na
siebie, że siię wygadał, ale Bmd.IDg go zaL>koczył.
- Jeszcze jedne.go, Em!St! Niecodz.ieinrue
czloW:iek żeirui.!
- Dobrze.

się

potrzebO'Wał

zawsze

Polski

0

się sam. Jeśli to będZJie za długo trwało, przyspieszymy sprawę. Mamy dobrych przyjaciól w
ges ta.po.
- W gesta.po? Co ma wspólne.go ge.stapo 2'JEl
ślubem woje1!111lym? Przecież to ich nic nie obchodzi,
Alfuins zaśmiał &ię dobrod.usznde.
- Nie ma siprawy, która nie obchodziłaby gestapo! Ty, jako żołnierz, :nie orientujesz Siię w
tym. :zresztą, nie potrzebuje<>z. Przecież nie masa:
zamiairu żenić się z Żydówką lub lromUlllistką.
A joe>d1nak będą chyba za.sięgać infu.rmacji. Oczy'
wiście, to czysta formaJność.

Grae;oor: nie odpowiedział. Na.g ie ogarnęło go
prrerazeme. Jeśli będą zasięgać informacji, mu~
si się wydać, że ojdec Elżbiety jest w obozi~
Wcale o tym nie pomyśl.al.
konce1D>tracyjnym.
Skąd zresztą mógł wliedzieć?

-

Jesteś

tego pewien. Alf<l!llS?

Bi!Ddi!ng znów

B.iiniding odstawil
s.zony.
że

reprezenłac1·i

* :/- *.

wnę?

będztliesrz

ZwyciEtsłwo
koszykarek ŁKS

Kapitan sporlowy PZB Cendrowski ugtalił skład re-pre:oentacjó Pol·
ski na mający się odbyć 14 kwiet·
ni·a we Wrocławiu międzvpa:ństwo
wy meoz bokse-r S1k1i z Finlandiią.
Ba:vi: Polski bronić będą: (w. ~olej·
nosct wa.g, od mus7'eJ do ?te±klieJ)
Kuki·er, Ste>fan·iuk . (rM:. s1.ekzak),
. Rozip.i~rski, Paźd<Ziior, MHews1k.1,.. Dro
.
. ,
.
.Boga.c. I W d?S.WJ.adczerua m1-1 !'.fGSl.'l (rer1.. NO'Wrukowski). żml]eW•
m0<nych wysc.igow, ra<l::mmy skJi, PietrzY'kowslki, Graelak, Ję.
kJe.rowtnicbwu PZK"ł„ by w drzejewski.

czuję,

pamiętaj,

i dobr:z,e po•z.nać trasę przy
najmniej dwóch pierwszych
etapów. Chodzi o zwrrócenie
.s.pecjalnej uwa1gi na. o.s.ta•tinie
kilome•try trasy oraz na wjaz
dy na stadiony. Pamiętamy,
że nasi zawodnicy regularnie
przegrywa·li etarpy dJatego, że
nie umieli poradzić sobie n.a
fiini.Szu. Wja>ZJcly na bieżnie 15.t a
d.Loinów są trudne. Niech więc
nasi reprezentaillci dowiedzą
ja>kie czekać
wcześniiej,
się
ich mają niespodziam:ki.
Jarosław Nieciecki

się

z

~Ty 111Je, ale ja. Poczekaj, aż trochę wywietrzeje. To pods.tęip1na mieszain,ka. Ktoś nu Ją
przywiózl: i Paryża. Początkowo ledwo się czuje. a potem człowiek pachnie, jak cała mwJac.iairnia. MuL>dmy to zneurtxalizować dobrym koniakiiem.
Bindi•ng przynif>sl bUitelkę i dwa kie!is.zkl.
- Prost, Er.1St! A więc żeini1sz si(l! Serdeczne
jes.tem i pozos.ta;nę
gratuilaicje! Ja, oczywiście.
karwa•lerem. Czy 7lnam właściwie twoją przys.zlq

- Jeśli
pomocy,

niż w lata.eh ubiegłych wysla
ło kola.rizy na sstairt. Zawodru•
cy powiinru zaaiklimatyzJo•v1ać

Wyścig Pokoju jest impr€zą
ba1rdzo t.rudną. Nic też dziiwwszys~kich pań.stw,
n.ego, że
które zgłosiły swój udział, do
chodt7..ą meldunki o gorączko

Graeber powąchal swoją rękę.
~

tym roku, znacznie wcześniej

w druach 10, 11 i lG bm. Ta<k
;n,ieba.wem dowiemy .się,
któI'zy z n.a.s,zych zarwodrrl.ików
wyjadą na start a.o Pragi.
więc

Polacy odgrywali w posZJC"1.e
pokoju
wyściga.eh
gó1nych
Kilkalkro>tinie
rolę.
poważną
plasowali sd.ę na czołowych
pozycjach, a ttbiegiego roku
- ja,k pami.ętają wseyscy w.ielkim sukces·em iindywidual
nym zakończył się &tairt K.róV( X Wyśdgu Pokoju
laka.
nie u.i1rzymy tego kolall'za, i wydaje się - na sukcesy i.ndywi•d Ualne trudino będiz:ie licŻyć. Za to w klasyJiikacji drtt
żynowej n.as.z zespól powi1rnien
i tym razem walczyć z n.ajlepszymJ jak równy z równym.
Z tym większy-:n więc wi111te.resowamiem oczekiwać bę
dziemy wiadomooc.i z Bardo o
wyinikach elimiin.acji. Jak już
WIS-pomnieliśmy na wstepie, o
awansie do reprezentacyjnego
z.espolu zadecyduje forma posz;czególnyich zawoclniiików w
wyścigach
si(l
z;bhżających
kwalicfika.cyjnych. Nie wykluczarny więc rom-.liJwośc.i wi·elkkh ni>espodz.iainek

Kieirowinio1Jwo sekcji si:a•tikówki ŁKK.F może bez obaw
stanąć przed walnym zebria'fliem, ma bowi-em ro sobą bogaty doi-obek, świiadciący o jego pozytywnej pracy. . Dorobek ten je.st godny uwagii. wy;rarża · się on
bo<Wlem ri.'ie fyl.ko -Pó's:acraniem -traech drn·
St.a;rt
w I lidze (żeńskie izes1Poiły żyn
AZS) lecz
i Unia oca·z drużyna męsika ogólnym podniesieniem poziomu siJa,t.kóWlk1i
łód'i'ikiej, dowodem cz,e.go jes·t choćby wkwali:fiikowanie się drużyn junio1rów AZS i Startu do fiin•ału mistrZO's:tw Po.Iski.
Mimo t.ak pow.ażnych osi•ągm.ięć, dtziiał.a.cze
tennie wyika1rują
siatkówki: byn:ajmni.e.j
den.cH w kieruniku zorgan;'2l0waini>a rz.wią,ziku
okręgowego. Wolą dzi.ał.ać na<la.l jako sekcj>a
przy Ł:KJKF. Nie wiemy czym się kierują,
przed usamod!z'.elrnieich obawa
bowioem
niem s~ę jest naszym zdaniem nieuzasadniona, Si:a.tikówika st. ała się talk popula•rna, a uprawi.a ją w Ło
dzi tyle kluibów, że w WYJPa<lku powołania do życi:a zwiąil
ku oik•ręgowego będ1zie on mhał za1pew:n:iOIIle podstawy flnam9o;we dzi.aŁania. Niewątpliwie dojdzie na ten temat do
dyskusji na zebran.iu sip1raw«iizd.arwczym, iktó.re odbędzie się
w ponied-z;i.ałek, 8 bm„ w lokalu ŁKKF. o godz. 18.
· Tendencje wrg1ani·zowa111'i.a. związJku ok>ręgawego wykazują nafomi.~s· t dzi.a1a1cze k ·oszykówk>i. Podt<rzymuj..a ich w tym
zam1arze o dzi'\VO, d:diaiłacze p•ilki ręcznej., dy•s cypl:iiny spo.rtu bardzo maJJO u nas :popu1arnej.

- Wyglądasz. jakbyś szedł do pierw~zej komun.i.i - oświadczy! Alfons. - Nie jaik zollnlerz..
Co sio z tobą s.talo? żenisz się?
od.paid Graeberr, zaskoczony, ,......
- Tak Skąd o tym wiesz'!
Alfons zaśmial się.
.__ Tak właśni~ wvgląda .sz. Inac zej n.i-!: przed·
tł;)m. Juź nie jak pies, który szuka kości i nie
wie, gdzie ją schował. Naprawdę się żenhsz?
-Tak:.
- Ależ, Ernst! Dobrze s1ę n·a.d tym zastano-

Kandydaci do reprezentacji na X Wyścig Pokoju od•
bywają codziennie intensywne treningi na szosach dolFot. - CAF
nośląskich.

. .

Siatkarze obawiaiq się
samodziel naści

stoly w „G€rm.a111ii", w:ino .i przysmak.i ich pierwsz,e.go tam· \'{ieczo:ru z Elzb1etą.
Wytaa:l się i powoli zaczął ubierać. Ubra.nie
cywilne wyda1wało si ę 1-ekikie i cioemkie w p.Dirówna.niu z ciężkim mundurem. Gdy był już całk<>
w:ioie ubrainy, miał •vra ż-einie, że i<'.st jes:z,cze w
bieliźnie. tak przyzwycza,ił się cJ,o noszenia cięż
kich butów, pasa i br<mi. Przypatrywał się. ""'\
mu odbiciu w lustrz,e i nie mogl się po:llDac. W.id.;,iał ba.rdzo młodego chłop.ca, n.i·<imal mk~koo;1,
któr€go nie potraiktowalby poważnie, gdyby i!O
spoi'.k.al na ulicy.

ii Sport a Sport ii Spoi-i„

Sport

dzieli kolarzy
od startu w tobileuszowym, X Wyścigu Pokoju
Już

-poznańskoi·eqo,

Moc powstającego nad Wołgą kompleksu elektrowni wodnych przewyższy powdinie moc 45 elektrowni zespolu Te1~
nessee w Stanach Zjednoczonych - który prasa amerykanska nazwala w swym czasie „Cudem w dolinie Tennessee".
Warto przypomnieć, żo budowa 45 amerykańskich e:ektrowni
w dolinie T ~ uness e e trwała około SO lat.
S nadwołżań „ kich elektrowni wodnych, w tym jedna z naJ·
rozpoczęły ju:i. prdcc.
większych na świecie, kujbyszewska Bardzo zaawansowane są prace przy budowie Stalingradzkiej
Elel<lrowni Wodnej przewyższającej pod względem mocy elek~
trnwnię kujhyszewską. W budowie znajduje się już równlez
7 ogniw<> nadwolżańskie!lo syslemu ener!letycznego - Sara·
towska Elektro.w nia Wodna. W 6 pięciolatce rozpoczną się
prace przy budowie 8 ogniwa - elektrowni czeboksarskiej o
mocy 800 tys. kWh.
W roku 1957 sama tylko elektrownia kujbyszewska da
Moskwie 7 miliardów kWh •mergi! elektrycznej, tj. 3,5 raza
więcej od całej produkcji energ-ii elektrycznej Rosji carskiej.
W roku bieżącym Kujbyszewska Elektrownia Wodna .-0slą·
gnie zaprojektowana moc 2.100 tys. kWh, dając roczn1el t,oi
miliarda kWh enerqii elektrycznej.
Energia elektrycŻ.na wytwarzana przez nadwołżańskie elektrownie wodne odprowadzana będzie poprzez specjalne lmrn
przekaźnilwwe do cenlralneqo systemu energetycznego, a stąd
rl<7lej do poszcze!Jólnych odbiorców - !llównie do Moskwy•.
do miasta Gorki i Jnnych ośrodków przemysłowych,

Treścią

weźmie udział

gów:

nie cud

h~~

„Orbis"

Sport

jakiejkolwiek
na

możes~ liczyć

Alfonsa,
- Jakiej pomocy? Przecież to z~ prosta sprawa.
- U ciebie, tak. Jesteś żoŁnierzem i nie potrzebujesz żadinych :iJn;nych dokumenitów,
- Nie potrzebujemy oboje. To prz,ecioeż ślub
WO•jenny.
- Sądzę, że twoja ŻOl!la mus.i jedna,k przedło
żyć wym.agairue dokumenity. Zreszt<i, p;r:zekorui~

naipellruił

k.ielis.zk.t,

. - Taik .preyma1jmnnej sądzę. Ale nie pr:z&jmuj
s1ę .. ~zecJ.ee nie masz zam:Laru skazić s.wojej
aryi1Sik.1·ej mrwi krwią pod1udrz.i i wrogów pań
stwa. - WY1S2'Cze~zyl zęby, -. Wc~nie dioota•
jesz

się

pod

paai<tofe~,

-. Taik.
- No, więc, proot! Osta>truo po.llrJJałeś u mnie
kii11ru ludzi z gee;ta.po. Gdyby sprawa miała się
prz-eciągać, oni nam pomogą ją przyspieszyć. To
grube ryby. Zwla.szcza Riese, te111 chudy w bi·

nokla.ch,

(d, c, n.) •
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