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koronujq,cq
forma!nościq
Zakończyla się wizyta narozmow11,
przeprowadzone
delegacji w • sto!icy
szej
Delegacja udala się niemniej jednak dało ono
Chin.
uczestniczącym w tej urodo Szanghaju, gdzie zwieczystości niezapomniane wra
Nr 87 (3233)
dzi największą fabrykę wlóW okrq,g!ej sali au~
żenia.
i
elektrownię
kienniczą,
mieszczącej
diencjonalnej
do
odleci
Stamtąd
stocznię.
się w poludni-Owo-zachodniej
Mukdenu, a potem dalej na
do Kore! Ludo- części bylego palacu cesa~
wschód bratniego skiego oczekiwał przybycia
trzeciego
wej,
kraju oczekującego przyby- delegacji po!sldej przewod~
przedstawicieli narodu niczący Chińskiej Republi~i
cia
Ludowej Mao Tse-tung, wipolskiego.
Ale zanim nastąpil odlot ceprzewodniczący ChRL z Pekinu, 'l'anek dzisiejszego Czu Teh, premier Czou En•
dostojnicy pań
dnia wype!niony byl wyda• lai i inni
wać lf1W'C sitare ce1e czę..<>to ma5które nie tylko stwowi. Powitanie bylo serrzeniami
kuj ąc Je nowymd formami. W
wspólcze~ność, ale i historia. deczne. Mao Tse-tung nie
Europ1e wskrzeszają .siły miliuzna za ważne dla dalszej pominąi ani jednej osob11.
tarystyczne Niemiec zachodn1ich.
bylo widoczne
Wzruszenie
współpracy między naszvmi
W Azji nadal uprawiają działał
na twarzach wszystkich PoCyranPremierzy
narodami.
n.ość za,grażaj ą<:ą n.ioeza.leżnośd i
kiewicz i C.zou En-lai podpi- laków, którzy ściskali dloń
wJiielu krajów ten;.";.'.'ut.ralności
wielkiego przyjaciela
sali tek.st wspólnego oświad tego
go rejonu. Na Bliskim i $mdkowym Ws<:hodziie kola rządzą
jed- naszego narodu.
czenia wykazującego
ce Stmów Zjedmoc:wnych larnł
Polski
voglądów
ność
Po podpisaniu o.~wiadcze
sują doktrynę EhsenhO<Wera ceChin na aktualne zagadnia0 wniesiono lampld wina.
l€m pr:z,ejęd.a pozy<:ji kolorn.iał
nienia międzynarodowe.
przewodPierwsz<ł podano
nych Angliii. i Francji.
Podpisanie dokumentu tak nicząceMu Mao.
Po spel•
wielkiej wagi jest ju.ź tylko nionym toaście Mao nawiq,(Dalszy ciąg na str. 2)
z premierem
zal rozmowę
Cyrankiewiczem wypytując
go z zainteresowaniem o
podróży.
program
dalszy
strój skromny,
Włożywszy
szary plaszcz i czapkę odprowadził naszef?.O premiera
MOSKWA (PAP). _ Agencja debaty w Podkomisji Rozbrojeaż za próg pawilonu do oniO<Wej nad sprawą r€dukcji s'.l
TASS don<>&i. z Londynu:
czekujących aut. Wydarzei brQUd klasyczne].
Dzien.nrlk „Time.s" opubLlkowal zbrojny<:h
nie to, na po.zór zwykle bylo
wdadomości za<:zerprrięte ze źró .Times" iil1formuje, że szef dele
komentowane przez
żywo
del amerykańskkh o przebiegu ga<:ji amerykaó&kiej w Podkodzienni~arzy zagraniczn11cll.
S~SS<'!Il
mrisji Rozbrojeniowej,
oświad<:zyt ootatnio na pos1e?zePremier Cyrankiewicz, kt6
niu, że delega<:ja amerykanska
ry wkrótce potem odpowiazgadza się zmniiejszyć ?-~tk<>rządem kOS,Cl.Ołem wo o 15 proc. swe zbroJem.a ty- dat na pytania dzienn~karz11
konferencji
zebranycll na
i odpowiednio
pu klasy=ego
I(
zredukować sily zbrojne po prasowej, podkreślał nie•t l:J.rojny<:h
-ńA k '
jednokrotnie niezwykle gowstępneJ 1 ""'u "<:Ji si z
~'"9
rq,ce przyjęcie, jakiego doBUDAPESZT (PAP). _ Agencfa Stanów Zjec1noczony<:h, ZSRR i
znala delegacja. Powiedział
i
żolnierzy
miliona
2,5
do
Chin
Ept·
komunikat
MTI opubhkowala
skopatu węgierskiego na lemat rot- 2'JITil11.Je]SZ€lllll>a zbroje1'1 i butlreon: „Jesteśmy pod wra.iemów między przedstal\'.'~Cielaml ko- tów woj~kOW)'Ch o 10 proc.
Twfo:~rd.2li. się tu, że podczae o- niem spotkania z towarzy·
śc!oła katollcftiego na Węgrzech a
rządem węgierskim. Rozmowy te statniego po.siedzenia podkomi~ii szem Mao Tse-tungiem i jepo•
stes'my wdzięczni, ' :te
do.lyczą uregulowania . problemów delegat radziecki W. A. Zorm
'!'ldzv kościołem • panstwem.
f . '
święcii nam tyle
m. ,, ,munlkat !llosl m. in., ie niekłó wystąpi! z szeregiem uwa~. .
.z:asu'"
. t •
.
do wystąp1eI111a
Nawiązują<:
Kt '>leiny zostały fu:t uregulow<1·
'.')es ~i~~_,· bardz;
3eszcze
re Prot -iwolenlem obu stron l wy prz.edstawiaiel<t ameryk.ań.skliego
w;yyty
,myj
„nie=·-z~c.fw.1.ml&T\~ul'ii"
if
1łiG~'1y
i:"ull.TTi
.„~g
ne z zad~„le-. 1t 1a1ct.„ 'li"" J>'""lll<- "I
1
•R
·» . • „. L.Jl'\lh IJVW•~~-~.·' ..,1." 'Ił.- •"ta. n,o-• . - - nasze
,...„.,"!". ll"\'!."l•L~.
rata nndz1
my zostan11 rozwiązane pomyślnie. ma żadnych podstaw do mówit.'- w Chinach i jesteśm11 prz«konani, że wzmocni ona bar
o wleLk:ioh ustęn•twach"
Episkopat węgierski - jak 11tosJ nia
.-"
dalej komunikat - z zadowołeniem
Na
dziej naszą przyjaźń".
obserwuje wvsilkl rzadu, zmlena- czy.nlony<:h rzekomo przez dele
konferencję prasown nie pofące do U.kwldacjt błędów prze- gację USA. Przypomruial on, ze
"'
28 maja 1952 r. delegacje Stanów
szłości,
zostaio wiele <:zasu. ZbliżaZje<ln0C20I1ych, jak równrl.eż An-

n·ade·k Iar ac·J· apolskiej .delegacji
I
,
s
rządowe1
w35 rocznicą KZM W PO

Młodzież łódzka

~~~yz==:i1:; i

delegacii

rządowej Chińskiej

Republiki ludowej

PEKIN (PAP). Podajemy tekst wspólnej deklaracji delegacji
~ poświęaoo.a wo21011·a„js:za
uroc.zym.a aikademfua, która od- rządowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i delegacji rządo
byla slię z liinJ.cj.aitywy KL ZMS, wej Chińskiej Republiki Ludowej.
Na zaproszenie rządu Chińskiej Republiki Ludowej przebyw sali tea:t!r.alnej MDK; W ak.a- wa w Chinach z wizytą przyjaźni delegacja rządowa Polskiej
dieirmJi, prócz mlOOrzAeży ZIMS-ow Rzeczypos1>6Hlej Ludowej pod przewodnictwem prezesa Rady
llllaLej, W'2lięli udCl.iiiaJ: sitiarzy drzii.ar- l\Un.istrów Józefa Cyrankiewicza.
Gorące powitanie I serdeczne przy.jęcie, z jakim spotyka się
laic:zie ruc-hu mlodrz.ieżowego: Mi
delegacja. rządowa. Polskiej R.zeezy1>ospolltej Ludowej ze strochałilna Tart;an:•ków;ool"11ffiar}Irowsika ny na.rodu chińskiego I rządu Chińskiej Re·p ubliki Ludowej,
-< I seklret.airz KL PZP!R, St.ar- jest wyrazem bra.t.erskfoh uczuć łączących naród chiński z nan:hslaiw Oiieśla.k - oolm-e<ta['Z KL rodem polskim. Wizyta polskiej delegacji rządowej w Chinach
~ z okresu diZi.aŁaJności tej przyczyni się tło dalszego zacieśnienia. swsunków polsko-chińskich i swsunków łączących wszystkie państwa socjalistyczne.
w czasie wizyty przewodniczący Chińskiej Republiki Ludooogam.irziaicji, P~byl-SitaJ.siki ,_
6wazeme- wej Mao Tse-tung przyjął delegację rządową Polskiej Rzeczy~Ol!lek egrekutywy
go KL KZiM Stanisłaiw Gaijek pospolite.i Ludowej.
J?lro-1 DelegacJa. rzadowa. Polskiej Rzeczynospolitej Ludowej przer:?JeWooru'
. prowadziła. rozmo.wy z delegacją rządową Chińskiej Republiki
" ~cy ~y „.
- . p.
mi.e!llistych • JÓ7le:f Ryibacczyk 1 Ludowej pod kierowructwem premiera. Czou En-lała.
lala1ll.
Rozmoowy toczyły się w pr.zyja1ZJ11ej i serd(OCZl!lej a:tmooferze
oraJZ w duchu wmjemnego :ororzemiosła zależy
21umi.einia i br.abemlci-ej jed:ności.
ro:z,mów obie stirooy
W czasrhe
dKlllronały w op<l!miu 0 polsikochlińsiką dek.Lairację z dm.i.a 16 sty
c.zm!La 1957 roku wymia111y poglądów fili remat nO<Wych morn€111.tów w sytuacji międzynarodowej, na temat dail.siZlego umoc1~ so1ida["!J.Ośoi między krajamli. s<>cjaJ.istycrz.nymi oraz rozsbO\SUJnków
woju przyjaznych
ą dy'S\kOOję• mięrdlzy Pol.siką '.Rze!cząpoopo\Jiltą
~.~·~AA •a-'-yCh l.<:t.:.„.• •n '\,.i,~ W, wdiciO•g>O•
Chińską Republiiką
tiemruty 1 Ludową i
~ =~ ·
~""li"""""'""""' •· "" 1
Ludową. Obie strony ooiągnęaktywiem rzemiio!sŁa praerodziiio na lllJ3i],J:>ił'fdz.ieJ !l<;robne . •
w wyżej
• bo<ląc7.Jki oot:;.t..ące lÓ~{,'~ i;ę- ly ~.„<11r" '~Ć po"lądów
h
. ·~ · _.i(,:..„.h 0 bl
kodzi.ela;
KierowlllJi.ik Lódzkńiego Zamządu wymi.e1U1iio111y'ć'•• ·~ , ,ema:c "
Ocierui.ając siL\ia.Cj!; ·,?'iedz~P.rizemY1SłU - AramowSki w lm"ót
kiiej j!Il!onmaicji o roziwoju rzie- rodową w oo!Jatndm okrosie'~?i~
mrl!OLSła w Lodzli w&k.a!ział na sbooiny stwierozają :l..e mim.o i,_
. .
'
. d mil · .
-ń"· ń"ó
·
ui.ą<:e pok 6 J ~ re rząWARSZAWA ~AP). 11 bm. dlośc znaczny w~ """"łCJU "!' naro y
SboJą na gl"Ulll!C.i.e podIDktóre
dy,
ok:resa.e
o.<rtiartiruim
w
l'JWlasroozia
zrulroń.czylo obrady VI PlE!llJum
(po 15 mall"Ca było. w LO!d:zń. 4.168 joiwego regulowamda S>pomych
N acalel.nego Komttetu ZjiedllllOCll.O
Zakliaidy te pmv.srt:a,Ją , prob1em6w międzynarodowych,
Stiron.n.iotwa LuidK>iwego. :z,aklaidów).
n-ego
pv:zJew.admiiie w oentrum miasta ruLe ustają w k0il'hl1truktywnych
którym a m.a.cz.irrie mniej na peryf.e- wysiłkach oo dop.row.adiz:ilo do
obrady,
TuTzydn.iowe
pr.z>ewO!dinJ.czyl pne2lE!l9 iNK - .Ste r5Jach. Syituiaicję memd.o.sła wtrud ztaig>CJldzenia
sy;f;uacjj
ogólnej
fam Ignair - .ktoru::enitroiwaly Slię
'
· .
lrola ·
·
·
. IJ!llpemi,a.1i.stycme
głÓWl!!!ie fili fij>raiwaoh ideoil.ogliicz nrua nn.e uneguJ.~wal!La do tej pocy °'?'l"eisywm.e
~~ojowej
~Ją
~
.
.
~ca
preydz.iału
iS'praNro.
n.yx:h .strorundictwa;
~ .J:VJemA?- d7aałamoś01 i usiluJą realirroiPleinum malkooptoJwaJ.o opubli sil.aSpr.arwa
w ~. s~ się osa.ą
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PROJEKT KQNST'YTUCJI

ła s.ię godzina odiotu.
glii i F'rallliCji, wyrezily w propo
Na lotnisku, gdzie źegnalto
zycji wysuniętej w PodJrom:isji
Rozbrojeniowej ONZ zgodę na
najwyższymi honorami
z
Zlllll1liejszen.ie sil zbrojnych USA.
polską delegację znów był-O
ZSRR i Chin do 1-15 miliona
niemalo takich momentó'lp,
'
żołnierzy.
które pozostaną na dlugo w
powiiedzi.al delegat
Debata pamięci naszych przedstawiLONDYN (PAP). - W czwartek tychczasoweJ kolonu brytyj&klej radziecki - sugeruje że przedcieli. I kwiat11, i slowa, poprzed "Południem został pod.pisany Singapuru. Singapur ma być pań- stawiciele mocarstw 'za.chodnkh
·
śm' h
naw Londynie projekt konstytucji do· stwem posiadającym autonomie i n.ie są bY111.ajmniej gotowi
wchodzącym w ~kład Brytyjskiej prawdę rozwiązać za.gadnien:ia parte byly u iec em na.3bardziej serdecznym. Minih i
Wspólni>ty Narod?w. Delegacji Sin . t tn j red k „ 1 •1 b .
pani
ster s·prawiedtlwości
u CJ . si z roJnyc
gapuru przewodniczył minister Lim 18 0 e.
w tym
zbrojen oraz OSJągrul.ć
Yew Hock.
~
Szy Liang :i:egnala panią
celu odipowiiedniego porozumiepoj$~im
Cyrankiewiczowq,
Wg projektu W. Brytania zatrzy. p;ia. Propozycja kh sprowadza.
pocalunkiem „z dubeltówki".
mufe w swych rękach politykę za· mę na razie do dokonania zaó
b-. .
t
S
h kr-'·ó
.
granlczn11 i obronę. Wprowadzono 1 d'·-'
am..o ot wz i. się w g rę
. """ w, przel
również pewno Zii.strzeienla, Jeśli e. W'L~ p1erwszyc
A
poszybowal na poludnie,
chodzi o sprawy dotyczące be1'płe· widujących nad€i" ru.ezna<:zm,ą re
"'li
h
d ·
d
czeństwa wewnętrznego. Przewldu du.keję, a W niektórych wypado prawa ZC/JJq,cyc
a ręce
fe się, że w określonych wypad- kach dających prawo państwom
d!ugo jesi<:ze posylaly pokach zagrażających bezpieczeństwu oo pod!noszeinri.a poziomu zbrożegnania, ta.k dlugo, aż na.
Kutnowskie Zakłady Pa.rmaceu- wewnęlrmemu, konstytucja może jeń, !Qtóry uważają one za kotyczne Sil poważnie rozbudowywa- być zawieszona. Brytyjska baza woj nieCTJny dla :z,ape;wrieni.a swego! horyzoncie zniknął .im zu.(API)
pełnie z oczu.
ne w zwląz·ku z planam.I rozszerze- sk<Jwa na WYS'J>le Singapur, która be~ecz.eństiwa
·
obok Hong.kongu stanowi nalwa~nia produkcj.i.
Nowym, cennym dla medycyny nlejszą pozycję strategiczną Wie1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . , . - - - - - 1
Ł
ł
środkliem, którego produkcja pne- klei Brytanii na Dałeklm WschoZł
sw1ę
widziana jest w Kutnie, będzle dzio - zostanie utrzymana.
Brylyfskt minister kolonu Lennox·
dekstran - tj. pewnego rodzaju na
łk"
ł
miaslka krwi, Dekstran m~e być,Boyd narzucił wbrew vroteslom de- •
stosowa.ny w wielu wypadkach Zll· legacji Singapuru wai'unek, aby w
•
·
uzgromadzenia
pierwszego
skład
miast krwi do ~ransluzjl.
Dotych.czas mew~elkie jego ilości stawodawczego Singa,puru nie we'Ił
produkuf11 Warszawskie Zakłady szły osoby, które w ostatnich Ja.
tach rprowadziły dzlala.t.ność dywerFarmaceuly.cz.ne,
ł
ł
Planuje się, it rozruch odd.zlału syfn11 (chodzi tu przede wszyst• •
Z(8ZY
de'k stranu w Kutnie nastąpi w koń kim o komunistów, którzy domaga·
•
cu 1958 roku . Pełna produkcja le· U się niepodległości Slnga.puruj.
Dokładna d&ta wejścia w tycie •
go środka w 1959 r. wyniesie ok.
konstytucji nie została określona.
lOO ton.
Przewldule się j.ednak. te będzie
Wozoraj odbyło Idę poale-, ka KŁ PZPR, T, Wrębia.ka ona obowlllZYwać nafwcześnlet od
1 stycznia 1958 r. Projekt łumsty- dzenle Łódzkiej Komisji Po- sekretarza KŁ PZPR, G. G6rr:vw=~~: ~
Stronnictw towskiego - sekretarza Miej.
tucjl uzgodniony w Londynie, wy- rozumiewawczej
ł
te
·
.
.
maga aprobaty zgromad\tenla usta•
sp~a,w:I'. preey
OOWJ'Ch I O
Łodzi
Politycznych z udziałem prze- Komitetu SD, S. Staniaszka
wodawczego Singapuru.
dium będzie energit~me wystęsekretarza. ~om. Miejskiewodniczą,cego Prezydiu~ Ra-- WARSZAWA (PAP). - Sekretapo~alo do w~dz. Pireayd~um
przy ul. KopcińSkieigo 54.
dy Narodowej, E. Kazmier- go ZSL, D. Kuznłaka - czlonst-01 na stanowisku, ze wydawa- r.La·t Tvmc:z,asowego Komi•tetu CenImpreza odbędzie s:!ę
Miejskiego
Prezydium
czaka, przedstawicieli zwią,z- ka
nie Z&woleń na.. uruchai.:1~i;C tr<i>ln.ego .Zw1ązku Młodzieży SocjaKomitetu SD
lod · ·
eh
ków zaw d
1
nowych wa.rsztiat~w ~·zell1lesln1- 11stv<;-zne1, ·?maiwu>1ąc na swo1m oW NIEDZIELĘ,
•
ziezy,
m
'
?WY
O
ceych bez odpow1edmego zaopa Sl<blru1m pos1edz:emu :pirzygio tow.an'e
14 KWIETNIA
W dzielnicach zosta.ną po•
społd2li«:lczosci pracy, , wojska
6
trzenia surowcowego· prowa-d-ii do Kongresu ZMS, do->z.edl do wn•.o
o g'()dz. 11.
Dzielnicowe
przez
tworczych. wołane
srodowisk
oraz
do nadużyć, spekulacji i na.by- sku:. ze :z,~ wz;g!E}~u na stan oigainiPorozumlawa;•ucze
któ- KomisJ·e
obrad,
Przedmiotem
Mogk1ł'Y
O
wania surowców z tzw. pneci-e uqi konu.ecme iest z·a.proponowaUdział w niej wezmą:
"" '"
I
d
~
d.n.
w
delegatów
'l:ehrame
by
nie,
t
.
,_,_
.
. t .
•
k ow,
rym przewo n czyt v-przewo- analogiczne komis3·e.
co Jes . ZJa.WISl\.J!\?m wyJą - 25-27 kwietni.a nosHo charakter i
KRYSTYNA
.
I .. p
K
MOSKWA (PAP). - Do Moskwy d ·
.
. .
kowo szkodliwym
W dniu 1 Maja na Pl. ZwYorozumieom SJI
mczą,cy
z..1.a.,,;uu . konsty.l.ucyiniego przybyła 11 bm. albańska dele<1ac fa
na·z.wę
~--·_
NYC-WRONKO
premrerem wa.wczej Stronnictw - dr. L. ci~-;twa. zostanie zorganlzowa:i:
Zwuązłm. MŁodziezv Soa1a:J,tstyczne.1. partyjno-rządowa
HANNA
1
były sprawy zwią,- ny wielki ogólnołódzki wiec,
d;~~:~;~e~:!~~~-0;z: ~'mz'.J;r~: ~~hmet Sheh,u Dla czeKle. 1Tegot 1Niteokl,
DOBROWOLSKA
popoludnlou roz zane z przygotowaniem świę- a w go„-'-afth
Y s ę na rem rządon a rozpoczę
· d u . mowy
, . TKC
,l'az II. pJ.enum
lJ
UJJuaZOFIA K ULESZANKA
między delegacjami
. . ZMS • 7.Ja?chw.ailii <Lelkl·a:r. a<lJę [deowo:-p·o•htycz- wo-partyjnymi Zwląllku Radzieckie- ta. 1 Ma.ja. Postanowiono PO- wYCh na pła.cach ł w par, ,
MICHAŁ SLASKI
Si"' imprezy ar~ staitut ZMS Ol'8;'L wyrl>;er:ze wla- go i Albańskiej Republiki Ludowej. woła6 dwie komisj.e: propa- ka.eh odbAd!L
ną
powroc1ła
LECH REDO
"'
"' ""
dzoe cen.trailin•e, a więc :z;aikonczy oLONDYN (PAP) _W <lin" kres tymcza.sow:ości wZwiąrzku. Ró- ...,...,_ _ ...,_ _ _ _ _ _ _ ga.ndowo-organizacyJną i im- tystyozne i sportowe oraz za.WIESŁAW GŁOWACKI
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d~legac11 rządowej Chińskiej Republiki Ludowej Jak będzie podzielony

·:.o~~~~~ ~iiem=· i do- ~eglego roku poroourniertia rnlę Chińskiej Republiki Ludowej fundusz zakładowy za 1956 r.
•
Y s:troną ~ó~ewską. a Palet jest głęboko przekonany, że
_JJ. pr~
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Obie ~ przyczyna Slę do ZJed.nocrre- Polska. Rzeczp-0spolita Ludowa Zasady tworzenia funduszu na
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SUJt~ych boba kraje ważnych
•
pro _ema.c •
~b1e strony są przekonane, ze
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Do wysokości 3,5 proc. rocznego funduszu płac fundusz
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Za delegację rządową
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Cala
·
tódź czeka na wyniki terapii
Co myślą nauczyciele
Wyniki ciekawej ankiety

o przyszłej strukturze szkolnictwa?
Wydział Oświaty i Zarząd
Okręgu Związku Nauczyciel
stwa Polskiego ogłosiły ankie
tę wśród nauczycielstwa łódz
kiego w celu wysondowania
ppinii o przyszłej strukturze
szkolnictwa
podstawowego,

średniego

ogólnoksztalcącego
Materiały te
będą podstawą do podejmowania wniosków na Zjeździe
Oświatowym w Warszawie.

i zawodowego.

W ankiecie wypowiedziało
się ponad 3 tysiące nauczycieli z różnych szkól. Najwię
cej uwag dotyczyło szkoły
podstawowej i średniej, naj•
mniej zawodowej.
Zdecydowanie opowiedzianauczycielstwo łódzkie
za 7-letnią szkolą podstawową, domagając się jednak w
programie nauczania general
nych zmian.
Szkoła średnia powinna być
5-letnia, oparta na 7-letniej
szkole podstawowe.i. Zróżni
cowanie i wybranie kierunku ew. przys złych studiów
np. humanistycznych, albo
mat ematycznych nastąpiłoby
po 3-letnim gimnazjum.
Jeśli chodzi o typy szkół
najwięcej
zwolenników ma
liceum humanistyczne, nastę
pnie fizyko - matematyczne.
Minimalna ilość osób opowie
działa się za liceum klasycznym.
Ksztalcenle
nauczycieli
szkół podstawowych winno
opierać się na liceum humanistycznym a następnie na uzupełnieni u wiedzy na studiach pedagogicznych. Pełne
studia uniwersyteckie winny
dawać podstawę do naucz•ania
w szkole średniej. Po trzech
latach nauczania
powinien
ło się

List czytelnika
i co

ustaliliśmy

na iabieńeu

W .związku z listem jednego
Ozytelników, wydrukowa-1
nym przez nas 22 ub. m. i noszącym tytuł: „Kółko dla. rolników czy dla szabrowników?", po zbadaniu sprawy
na. mieJscu ustaliliśmy nastę
pujące fakty:
Nieprawdą jest, ze w zarzą
dzie kółka „znaleźli się co
więksi spryciar1Ze", gdyż są to
dobrzy organizatorzy, ludzie
zasługujący na zaufanie. Działalność za.rządu
kółka jest z
gruntu pozytywna, w krótkJm
bowiem czasie udało mu SIC!
zdobyć fundus7,e na zakup poirzebnych do wspólnego użyt
kowania. członków kółka maszyn i narzędzi rolniczych (żni
wia.rk;a, siewniki itp.),
Żródlem
niezadowolenia w
gromadZ1ie jest pewne nieporo
zumienie. Ogółowi ri>lrników
bowiem wyda.wa.Io się, że kół
ko - kółkiem, a.le opony sp;rowadz.ane przez jego za.rząd powi,nny być rozdzielone wśród
całej gr6ma.dy, oo jest sprzecz
ne ze statutem kólka, pracującego
przecież
w interesie
swoirh członków, a. nfo wszystki<lh rolników groma.dy. Nie
zadowolenie z tego wynikają
ce jest tym więk·sze, że iswtnie, Kółko Rolnicze w Żabień
cu ma. ,ieszcze zbyt Wl\skie oparcie w gromadzie - na 90
gospodarzy należy do nowej
orgaini.za.cji tylko 20 rolników.
Prawdą ,jest ,iednak i to, że
rozdziału sprowadzonych opon
dokl>nano
zbyt
poopies.z nie, tak że nawet nie sta;rezyło ich dla wszystkfoh
człon
ków kółka. Ten pośpieeh oraz
wspomniany fakt, że do kółka
należy na razie znikoma. częś9
mieszkańców groma.cly,
mógł
wywołać niezadowolenie.
W świetle powyższych faktów 1>ka.zu.ie się, że w pewrvm stopn1iu wprowad,zen,i roswillśmy w błąd przez naszego Czytelnika i 7.&mieswza.jąc
jego list, wyrządziliśmy nowo ·
Z·org.ani~owa.nemu Kólktl Rolnirzemu w Żabieńcu krzywdę.
za. co jego!! kieirown°i:>two i
czfonk&w przepraszamy. Nie
mniej jednak trzeba stwi.e rdz.ić. że intencją, naszego Ozytelnik.a, był wzgląd na. dobro
społeczne całej groma.dy, co w
zwią,z.ku z nimnajomością zada.ii statutowych , Kól!ka Rolniczego moglo go sklmi•ić do użycla ostrze<~Ych na.wet zwTo-

s

ł6w. .?

F. JJ.

obowiązywać

wszysitkicli
egzamin nauczycielski.
Zabrano również głos w
sprawie przedszkoli, stojąc
słusznie na
stanowisku, że
czas zajęć dzieci nie powimen przekraczać pięciu godzin. W wyjątkowo trudnych
warunkach ekonomicznych,
tam gdzie matka długo pracuje, może być przedłużony
do 8 godzin. Taki długi pobyt
nuży
jednak dziecko i nie
przyczynia się do jego rozwoju umysłowego.
Zdaniem nauczycieli wbrew
pewnym tendencjom, nie na
leży w przedszkolu stosować
systematycznej nauki czytama, pisania i nauki rachunków, gdyż w tym wieku jest
to męczące. Dziecku potrzebne są pewne sprawności fizyczne, wyrobienie spostrzegawczości,
przyzwyczajenie
do życia w grupie.
Materiały
te.i pożytecznej
ankiety przyczynią się niewątpliwie
do naprawienia
wielu błędów.
(lg.).

Cierpimy w Lodzi na powailny niedorozwój budownictwa
mieszkaniowego.
Od szeregu lat znamy np.
prawdę o potrzebach miasta, o tym, że powinniśmy
co roku budować około 20
tys. izib, by nadążyć za
przyrostem naturalnym, by
P~okryć
straty tysięcy iz;b
w domach SJ"Piących się rok
rocznie, by wreszcie przenieść ludzi z suteren i poddaszy do lepszych mies7lkań,
Od szere.gu lat jednak, mimo
uświadomienia sobie ogromu potrzeb i zadań - za„
mia·s t przemysłu budowlanego,
:zdolnego w ramach
istniejących

1Jwu poświęca łódzka organizacja partyjna plany
budowy nowych izb nie są
wykonywane, społeczeństwo
zaś zamia.t o izby, wzbogaciło się o„. szereg nowych
i „genialnych" określeń, takich jak „poślizg", który
jest niczym innym, jak murarsko-literackim tłumacze
niem nieudolności budowniczych powodującej, że część
zadań nie wykonanych w
jednym roku przenosi się na
rok następny, jak „sta,n y
surowe i gotowe", jak wreszde „drabina produkcyjna". która polega na stopniowym
zaawansowaniu
robót tak by gwarantowały ciągłość pracy na budo,
wach i pełne wykorzystanie

możliwości

wa·runków,
ocganizować
proces przysparzania miastu
nowych mieszkań - posiadamy w Łodzi jedynie chałupnictwo budowlane. Chałupnictwo niezdolne nawet
w skromnym zalcresie realizować postawionych przed
budownictwem zadań.
Stąd też z roku na rok,
mimo olbrzymich wysiłków
Rady
Narodowej,
przede
wszystkim finansowych, mimo uwagi, jaką budownLc-

środków.

wszystkie okTeślenia
do elementarnej wiedzy o procesach produkcji
w budownictwie i nie rozumiemy, dlaczego łód1zcy
budowniczowie wytaczają je
niczym
naJc1ęzsze
działa
przy każdej okazji niewykonywania swoich zadań.
A tymczasem przez wiele
lat na wszystkich na,radach
Te

należą

Scholastyka biurokracii
W średniowieczu modne by
cenników Q,kreślających przez ne, przejęcia od spółdzielczo
ly scholastyczne spory na te- b. PKPG wysokość marży za sc1 wiejskiej funkcji dystrymat np. ile diabłów mieści robkowej na artykuł dla wsi butora tych materiałów nie
się na końcu szpilki. Dzisiej
z rozdzielnika państwowego jest realna, choćby z tego
sza scholastyika w nieco zmo- trudno zrozumi.eć, skt'.>ro I względu, że produkcja teredemizowanej, bo biurokraty Woj. Ratla Narodowa i WZGS nowa nie zawsze pokrywa za
cmej formie każe zastana- (.jak nam oświadr.zył prezes) potrzebowanie ludności na te
wiać się nad innym, choć ró
materiały. Musi więc istnieć
uważają, ze można byłoby tu
wnie fascynu:jącym proble- przeprowadzić pewnl\ kore- dystrybutor ogólny, który w
razie zwiększonych potrzeb
mem, a mianowicie: ilu urzę ktę?
dników siedzi na jednej ceNatomiast propozycja te- terenu mógłby sprowadzić
gle czy kdlogramie wapna, ozy renowych zakładów, wytwa- wapno czy cegły z innego wo
(k.w.)
li inaczej - ile musimy do- rzających materiały budowla jewództwa.
płacać do materiałów budo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'W1anych za rozdęte kosztowne pośrednictwo administra
cyjne między zakładem wytwórczym a detalicznym od-

„Z innei beczki"

biorcą,

W tej właśnie sprawie pido redakcji pracownicy

szą

Radomszczańskich Zakładów
Materiałów
Budowlanych,
podajqc konkretne przykła

dy
tzw. ma.rży za1'<llbkowej pobieranej przez różne
PZGS i GS oraz Wiejskie Do
my Towarowe, przy rozprowadzani u materiałów budow
lanych w terenie.
Jak informują ce.ytelnicy - PZGS otrzymując zlecenie z Biura Zbytu Wapna
w Warszawie na 8 tys. ton
wapna, za sporządzenie tylko rozdzielnika na poszczególne GS otrzymują marży
zarobkowej 9 proc.. co w
tym wypadku wynosi ponad
225 tys. zl.
GS z kolei za wypisanie
kwitów dla odbiorców na 8
tys. ton wapna otrzymują
rńwnież 9 prcc. marży zarobkowej czyli nowe ileś tam
tysięcy
złotych, praktycznie
:i:a godzinę najw:Wlej biurkowej roboty. Podobnie GS lub
W.D.T. otrzymują 9 proc. mar
ży zarobkowej za wypisanie
kwitów dla odbiorców na 6
milionów cegiel.
Nie na tym jeszcze koniec.
Bo np. za rzekome ładowa
nie 6 milionów cegieł (w pra
ktyce cegłę ładują i zabiera.ią chłopi własnymi furmankami) GS otrzymują ponad
20 tys. zł, a za rzekomy prze
wóz na odległość do 5 km
tycJi.iże 6 !milionów cegieł doda~kowe 157 i;ys. zł.!
Lącznfo pośrednictwo, nierzadko czysto papierowe, przy
sprzedaży 6 milionów sztuk
cegieł
i 8 tys. to.n wa,pn.a,
podwyższa cenę tych artykułów o ponad 1 milion zł!
vV Prezydium oraz w Wy
dziale Handlu Woj. Rady Narodowej potwierctzono prawdziwość
nadesłanych
przez
czytelników informacji. Okazało się przy tym, że sprawa
owego zbyt kosztownego pośrednictwa była już porusza
na przez WRN. że wysuwano
propozycje ograniczenia łań
cucha pośredników, zwlasz<!Za orzy zakupie materiałów
budowlanvch z cegielni wo.ie
wództwa łódzkiego.
Dla!lzego więc do tej pory
nie załatwiono tej sprawy i
nie dokonal)o rewizji starych

Nowy program Teatru Satyryków
Hisit.a.rycy

te.a.tru poJs11"iego,
dz,ieje esbrady z !rut
1948-1955, nie 2lap-O<m:ną za-

oma1Wk1,jąc
IZ!llacrzyć,

że

i'€Żys.er-zy,

wówc:aas d.ać
:niośc~ tll'>Oichę

chcąc

s.zeroiki1e1j publicz
miesiz;cz,a.ńskiego

sentyme111fa1, wz,ględntie po.karz,ać im :r:zieczy, które. masowo
za1iiwyczaj oglądać m'01iemy na
pla,żach,
pOISługiwali snę dn.abe1ntie chytrym chwytem. Oto
po prostu urzą d;z,ali „ kabaret
w ka ba.recie", clio którego wpro
wa.dz.a.1110 (w sipooób niby sa;ydere.zy i

demaiskalboirski) S!t.are

mclod[e i rormy,
}I.i,st~i,rycy n!iJe om.iesi:zilmdą teł
dodać, że w chwili, gdy socre.:111im1 w:7Jiąl w łeb, zacrz..ęto
w pr:z.edstawierui..aich estradowych wykpii·w.ać zdymi;sjoo!O'WA
ne bós1twa i zdea'ktuailrla.mva111e
kian-0a1y, używając z kJOlei al!lafogiic7lnych chwytów. Ilustiracją tie.go są niektóre fraogmelllty osta.tmiego programu Lódizkiiej filsti!"a1dy Saty!rycznej „z
i111111ej beczki" (według soeaia11fa1s= J. .Ain.tJCzaika, L. RY'b:icik·iego i I. SiJkiJryclciie.go~ a w
veży&er>iii. J. Al!liwuiik.a>).
Zail'o!żeruia progiramu
bairdizio

Konwencja
turystyczna
z CSR
nie

będzie

rozszerzona

Wbrew krążącym pogłos
kom, w nadchodzącym sezonie letnim teren objęty konwencją turystyczną
z CSR
nie zostanie rozszerzony. Na
stąpily nawet pąwne o~ani
czenia,
Mianowicie z konwencji bę
mogli korzystać tylko posiadacze kart turystycznych,
lecz bez rodzin i prawa organizowania wycieczek zbiorowych. Wszystkie wycieczki
grupowe zostały na bieżący
sezon wstrzymane. Co się
tyczy przepustek na przekro
czenie granicy CSR, będą one
wydawane w biurze MO w
Zakopanem. Posiadacze prze
pustek otrzymają czeki na ko
rony również w Zakopapem, I
. w oddziale NBP1 - · · · · \
dą

ambidme, o jego zaś asipdracjaoeh mówl sam tytuł „Z illl~j

beczki".

Rea,Ji,zatiorzy programu wydocinki i podjaizdy sa1ty•ryozme,
które jeS©cze
rok temu, ja.Jw ruiiezwykle śmia
łe i rewolucyjne, przyjmowane byłyby grzmotem oklasków, ooiś nie ekscytują JUZ
lekko zblazowamiej widO!Wtni.
Poota!llowthli więc triacącą na
czuwają, że

aitiraikcyjnlOŚc.i
nową

tr~ć

odświeżyć

fOirmą.

Stąd
k<l!!h.1ekwentme dążenie
do „udr.diwnieniia" widowhsika i
w:prowadrmn:iia
!11Jiezwyklości,
wydobY'Va111;ych pr:ziez zesitaiwrie
nie róm'ych stylów i elementów w;idowi&kowyich. Dawało
to momenty ba1rdi:ro ntlieiraiz
efektowne i uda111e, n1iiemmei
cało.~ć Wlidowdt.Slka
tntd!!10 nazwać

Wj"I'ÓWnainą,

Naj.mooniJej,oizy
rez0t111a111S
wzbucllzi.l :n:a w:iidowin.i em.itgriacyjny, sentymentailny, pełen
łaodiunoou ~ii w~ Hemara „Kwiac.iamka z Piicadhlly',
w św!iebnym wyk<maruu Jadwd·gi Aridr,rejewslciej,
która
wydobyta z utwO!I"ll jego ucrz;uctlioiwość i ooobliwy kolo;ryt.

nieodmiennie
powtarzały
te same „odkrycia": że
na budowach kradnie się
materiały budowlane, że nie
gra harmonogram robót, że
spóźnia
się
dokumentacja,
że BZ-ciarze dopuszczaią się
ordynarnych oszustw wpisując roboty nigdy nie wykonane. że majster boi się
swe.i załogi a kierownik na
budowie nie ma autorytetu,
że „niedoróbki" i „usterki",
że jednym słowem jeden
wielki chaos.
się

Wydaje się, że przez wiele lat nie dostrzegaliśmy
istotnych źródeł zła. i że
teraz dopiero po zmianach w resorcie budownictwa i po innych przemianach w naszym życiu spoglądamy prawdzie w oczy.
Widzimy teraz np. że in„
spektor nadzoru nie ma nir
do powiedzenia na budowie
tylko dlatego, że nie dysponuje żadnym autorytetem, a
nie ma autorytetu. ho brak
mu podstawowych wiadomości fachowych (do dziś
naczelnym inspektorem nadzoru w wojewódzkim DBOR
na wsz~stkie budowy w województwie jest.. słuchacz
technikum zaocznego!) Widzimy też, że nie może byi~
mowy o ułożeniu sobie wzajemnych stosunków między
załogami
na budowach a
ZBM bez poważnego zmniejszenia panoszącej się biurokracji (na 11 tys. osób w
łód:zikim
budownictwie
2,500 urzędników!).
Widzimy też, że jakim~
kardynalnym nieporozumiE'niem jest fakt ogołacania
łódz:kieg'o
budownictwa
fachowych kadr mzynierskich i technicznych - pracuje ich w Łodzi tylko 3
:12roc!
A przecież - mówił na
ostatniej naradzie w sprawie budownictwa wicemini. ster Piróg (i taki głos sły
szeliśmy
po raz pierwszy
od tv,Ąu,;,Jąt.> ,.-:-- k~o ma b n,..
dować, · jak nie inżyn!er?
Przecież

faktem jest, i to
rozumiemy obecnie, że budownictwo jest przemysłem
a nie rzemiosłem czy c·hałupnictwem i że <> jego poziomie i sprawności decydu-1
je organizatorska praca ludzi nie tylko z doświadcze
niem. ale i wykształceniem
fachowym, a więc praca
ludzi,
którzy
wywalczają
sobie na budowach autorytet nie murarskimi wyzwiskami, lecz. wiedzą i latami
studiów.
Dlatego ostatnią naradę
budownictwa łódzkiego można uważać za punkt zwrotny w ocenie choroby i jej
źródeł. Jej wnioski rychło
powinny przynieść poprawę: zwiększenie kadry inżyniersko-technicznej do 10
proc. stanu zatrudnienia, likwidację przerostów administracyjnych,
stosowanie
surowych sankcji wobec zło
dziejstwa i oszu~tw na bu-

dewach
z pracą

(aż

do

zw olnień

włącznie),
lepszą
organizację
zaopatrzenia w
materiały

i kadry fachowców (murarze, tynkarze i
zbrojarze),
stv.rorzeni e dodatkowych bod ż ców materialnego zainteresowania dla
budowniczych (choćby rzucona na naradzie propozy„
cja wiceministra oddawania im co roku pewnego
procentu izb).
Nasze zadania w budownictwie będą wzrastać z
roku na rok (w 1960 r. mamy osiągnąć już liczbę 15
tys. izb), jeśli więc chodzi
o proces jego uzdrawiania
- nie ma czasu do stracenia. Całe nasze spoleczeń-·
stwo czeka na wyniki te•
rap ii.

F. B.

Zbliżaiq się

„Dni
-----

Wrocławia„
__.,..„

Już niecały
mi~siąc dzieli!
Dolnego Sląska od

stolicę

tegorocznych „Dni Wrocła
wia". Komitet. wykonawczy
„Dni" opraeowal już ramowy program tej wielkie.i imprezy, która Lrwać będzie od
2 do 9 ma.ja.
W ciągu tego tyg-0dnia odbędzie sit; we Wrocławiu sze
reg ciekawych imprez kultu
ralnych. Organizatorzy staraj:} się, aby „Dni" były
imprezą
o
charakter?.e folklorystycznym. Otwarcie uroczystości będzie
poprzedwne harc.a.mi żaków
wrocławskich
w hist-0rycznych strojach. W dniu inaueuracji odbędzie się na rynku, na tle Ratusza, premiera
widowiska 'Vojciecha. Gluziu
skiego pt. „Kamienic mówil\
nocą". opartego na historycz
nym fakcie buntu posp~l
st.wa wrorławskicgo przeciw
ko patrycjuszom.
Teatr Polski wys!.lnvl w
czasie trwania „Dni" sztuk;:
Brei!hta „Oper:i za trzy gro-i
sze" w. reżyserii Jakuba ll'Utbauma. Teatr „R-0zmaitości"
zai.nauguruje obchód Roku
Wyspiańskiego

premierą

-#

„Wa.rszawianki" i fra.gmentów „Nocy listopaclowej". W
Operze zorga11iz-1>wany bę
dzie Tydzień Muzyki Polskiej, na który złożą siQ
przedstawienia „Ilalki". ,,Stra
sznego dworu'', „Hrabiny" I
.. Parii"
Moniuszki, „Jj,'.lli"
Rytla oraz „Erosa i Psyche"
i baletu „Pan Twardowski"
Różyckiego.

W Muzeum Sląskim otwar
ta zostanie „Wystawa Koś
ciuszkowska". Ba.rdzo intere
sującą imprezą będzie ogólnopolski
przegląd
studenckich zespolów jazzow:vrh w
Hali Luclowej. Wśród wielu
innych imprez kulturalnych
odbedzie siQ też premiera
ma.Io znanej opery komicznej Stanisława Moniuszki pt.
„Bettly" w wykonaniu zespo
łu MDK pod kierownictwem
dyrygenta Opery Dolnoślą
skiej, Antonirgo Wicherka..
W każdej dzielnicy miasta
odbywać

się

będą

wesołe

„Zielone festyny".
Przewidziany jest zlot dolnośląskich
harcerzy.
8 maja bęclzie
dniem wrocławskiego rze~
miosla. Rzemieślnicy przedeNda!lbety, w pocówna111iu z ofilu.ią przez miasto w histoW)lllll
d.ooik<lłll.ałym numerem,
r:vcznych
stroja.ch
cechotym moaniJej ZJairyoowała się
wych, a następnie odbędzie
niieróWllllOść pot?JOOtałego :oosiposię uroczyste wręczenie dYłu wyk()l]1iawców, który :oe.sitap!omów mistrzowskich i czewiilony byl dość przyipaodilrowo.
Iadniczycb.
A właśnie wii1ele fragmentów
w czasie trwania „Dni"
programu - cienkich i niielamia.sto będzie odświętnie utwych do wypllltlktowamna dekorowane. Uczestnicy urowymagalo specj.a.1n€lgl0 podmuBiuro Projektów Służby Zdrowia
czystości będą, mogli nabyć
rowa.niia zie Sitrony in.terpr.etu- w Warszawie przystąpiło ostatnio
pamiatkowe plakietki, a pocz
Jących je aJI"tystów,
do ()IJlracowywania typowych prota będzie stemplować Usty o1 j~ jedna uwia.ga poda Jektów budowy różnego rodzaju
kolicznościowl'm nadrukiem.
:na byirua,jillli!U.ej n.ie w f<lil'lmi.e placówek lecznictwa.
„Dom Książki" wyda pami<it
za.nzutu,
Opracowanv zostanie m. in, typo
kowe exlibrisy.
wy projekt budi>wv S'.llp!lala rejono
W trakcie uroczystości od.Akcja speik:bak1u toczy1ia &ię wego na 152 łóżka, z podziałem na
b
w na,j002lll1Jafiitiszych miejscach.„ Internę, chirur!Jlę, położnictwo i pe
ędzie się inauguracja pierw
na.wet na di11Jie ooeanu. Pir2ie- dialrię. Przewidziani> także opraco
szego we Wrocławiu Uniwer
wia~ 11 e
jedmialk: :bak baro= wanie projektu typowego szpitala
sytetu Powszechnego, a na
zwi;µJalllJa ooia była temart;ycz- na 25 łóżek, który poza wymienio·
zakończenie sesja Do·lnośląnrue z Wainsizia.wą że niiekiiiedy nymt oddziałam! mieć będzie ie· skiega Sejmiku Kultury. Na
Old
'ito
.
' . .
.. .
szcze oddzlat zakaźny l przeciwsesji tej wręezone zostaną
iryo'S1
się wiriaa:etrue, . lZ J<l- gruźliczy. Ponadto jest opracowy
nagrody miast.a Wrocławia
stes~y l1Ja ]JII'(nedsta1waeniuu, ZJOII' wanv typowv projekt duże!Jo szpl·
za najwybil'niejsze osiągniega1llllJ:oowainym„„ ina
Fwndusz laia mielskiC!Jo na ok. 500 lóże.1<.
eia w minionym roku w dzie
Odb~wy ~li<?li>cy. Naoomia•s<t
W biurze projektów rozpnt:zęlo
clzinie nauki, literatury, muo Lod1li1 - JIElJ eiktu.ailmych bo- także opracowywanie projektów ty
ląC'Zlkia<:h, pooblem.aich i n!.łstro powych 11>rzychodnl lekarskich.
zyki, teatru, pia.styki, publijach - nde padło tu a111Ji je,d W clą!Ju minionego roku opra~ocystyki, architektury i fot-0!JO słowa, 3llli jedna aluzja,
wauo typowe projekty wiejskich
grafiki. „Dni Wrocławia" za.Ni'
ośrod,ków wrowia wraz z Izbami po
kończy zal:.a.wa żaków.
ae prz.ema.wia. prooz n,as rodowvml na 5 t 10 łóżek, a tal<!e
Na okres „&i"
b d
l&WW:iiruilZITI lokalny, ruerruntlej projekty tvpowe dwóch rodza·Jów
przy ę .a
uwa(Ż.amy, że kilka czy.sito łódi<:j żłobków na 80 łóżek. Obecnie 11 0do
Wrocławia
del~ga<:Je
kiiah a:koerntów zbl3iżyłcby ten szczególne rady narodowe w opar·
władz miejskich z L1~erc:i.
~ do łódrnkiieigo wid~'· ciu o te wzory rozpoczyna'iil budo(Czeehoslowacja)
i
Z1tta:1
'
· M. JAGOISZEWSIO: ków
wę żlobków
oraz
wiejski$
ośrod- _
(NRiD).
zd,rowia.
_ _ , _ _ _ _ __

Jypowe pro1e• kty

bUdOWDICIWU
•
sluz·by zdrow1·a

Baranki i zajączki
ak będq kursowały o~usz~zają stada~i

Wytnij i zachowaj!

Wczorat,

Jpoc1qg1
pracownie
• • •
• •
w okresie sw1qlecznym cukiernicze
przez Koluszki do Zakopane
go i Krynicy orarz: be21poore-

dinie
Łódź

w.agony

I d. II

Fabryczna -

i futro Bałut

Tam, gdzie piały koguty „.

łodzk1e

Spodziewając się dość du±ego ziwiększenia ·ru1chu pasaże!'Skiego w okresie prz.ed
świąteczmyim, kolc1je uruchamiają w przyszłym tygodniu
B'L€Teg dodatk01Wych pocią

dziś

rozpoczęto niwelację terenu
pod przyszłe boisko sportowe. Ponadto ma tam być teren spacerowy i urządzenia
dla matek z dziećmi.
Od zachodu postępuje rów
nież zabudowa tzw. Bałut IV
i V, pasa zamykającego się
przy ul. Zachodniej i. Limanowskiego.
Termin zakończenia budownictwa blokowego przewiduje się w roku bieżącym.
Niektóre stare budynki pozo
staną aż do śmierci technicz
nej (w Lodzi proces ten po$tępuje bardzo szybko) i uzyskania odpowiedniej ilości
mieszkań zastępczych. Najbardziej zawadzające budyn
ki zostaną usunięte. Nie wszy
stkie jednak, chociaż stare
rudery przeznaczone do v.ryburzenia powinny zniknąć
jak najszybciej, nieraz ze
na bezpieczeństwo
względu

Przed dwoma laty było tu
jak na wsi. Z okien nowego
bloku roztaczał sie widok na
małą chałupkę z przybudów
kami, komórkami, klatkami.
Bylo to świetnie zagospodaro
wane podwórze. Latem biegały tu prosięta, kwitły róże
l dalie, szczekał pies przy bu
dzie, a dwa spasione konie
ciągnęły platformę i dochody
dla właściciela. Codziennie
piały koguty nieomylnie zapo

klasy

Zakopa-

(odjazd z Łodzi godz.
21.30) będzie kursował z War
szawy i Łodzi 19 i 20 kwietnia, zaś z Krynky i Zakopa
nego 20 i 22 kwietnia. W poz
ciągu tym będą sleepinigi
Wa'l\S!Zawy,
Uruchomiony wstaje dodaitkowy pociąg · świątecrmy
ne

gów.
Od drni.a 18 do 24 kwietnia
'będ"Zie kursował V\'Ycofainy z
ruchu zimą pociąg pośpie
SZIIly Łódź Kaliska - Gdynia
odjeid.żający z Łod"ZJi o godz.
22.45 a powra<:ający z Gdyni o godz. 5.22. Pociąg ten
KatoWarszawa Główna posiadać będzie sleeping II
wice przez Koluszki. Od•jazd
lkla-.:;y,
z Wa.rszawy 20. IV„ w KoluiszPociąg ooob::1Wy Łódź Kakach 17.14, odjaoo rt. Łodzi
Kołobrzeg, który o
liska 16.40. Ten sann pocią.g powró
becnie kunsuje jedynie do . <:i z Kaitowi:c do WaTsn.arwy
Torunia, w dnia,eh od 18 do
23. IV. W Kol'U6.Zl1rn.ch będzie
23 kwietnia kursować będzie
o 4.40, a w Łodzi Fa·bryiczmej
do Kołobrzegu i z pOIW'I"otem.
o 5.22.
Odjazd z Łodzi KalLskiej o
Uruchomfotny wstaje p<JIS12.20, prrz:yjazd do Łodzi z Ko pies:zmy pociąg świąteC'1lny
łobrregu 10.32.
Szczecin - Warszawa i poBezipośredl!li pociąg rposlPie
wrotny. Ze S=€<!il!la pociąg
Główna
Warszawa
szny
ten wyjedzie 20. IV. o godz.
19.16 mililie Kutno 21. IV. o
godz. 3.08 gdzie trzelba bę
dzie przesiąść się na pociąg
przyja·zd do
posipLesz;ny Łodzi 5.22.
szyhko postępuje naprzód
Dyre'kicja kolejOIWa w Ło
dzi od dnia 18 bm. W7.1lnOcni
· .składy W1SzyStki1ch dail.€ikobierżmytli pociągóW posipi1es1Z
wyznaczyła
mych i ooobowyich, a więc z
Łodzi do Ka:Y1I1ią:, R?.e.Szopełnomocniku
Olsztyma,
S2Jc:zecirna,
wa,
(s)
Gdyl!li J Wroda1wia.

wiadając

świt„.

Potem domki rozebrano, a
inwentarz żywy i martwy
przeniósł się razem z wlaści
cielem na właściwsze miejsce. .
Niestety, znikły też drzewa.
Dziś w tym samym miejscu przebiega mila uliczka otoczona czworobokiem nowych bloków. Takie drobne
'\O\rycjnki złożyły się na powstanie nowe.i dzielnicy.

mieszkańców.

szcze wiele starej brzydoty.
Obok asfaltu - bajora, obok
sklepów - ustępy z fekaliami, obok okien - śmietniki.
na to, że higiena
Wygląda
jest też dopiero zaplanowana. Na razie staje się tu ona
urągowis
niejednokrotnie
kiem. Brak trzepaczek, brak
dostatecznej ilości puszek na
oświetlenie
skąpe
bolączki nękające
na comieszkańców Bałut

śmieci,

ulic -

to

dzień,

_ Najpoważniejszym mankamentem jest w tej ceglanej
pustyni brak zieleni. Aż dziw,
że przy wytyczaniu nowych
uliczek nie pomyślano o wysadzeniu ich drzewkami. Ma
ło, bardzo mało drzew przeciwstawiło się na Bałutach
urbanistycznemu rozmachowi. W tych nielicznych, które
pozostały, gnieżdżą się ptaki, przypominając głośnym
ćwierkaniem .o wiośnie.

PLANY
Na Bałutach już nie pieją
I\'.IIASTECZKO DLA SIEBIE
A RZECZYWISTOSC
koguty. Z tamtych starych
Nowe. wyasfaltowane uli.o
Plany, jak wiadomo, mają
cech dzielnicy pozostały jesz
ce, nowoczesne sklepy. róż to do siebie, że dopiero będą
cze tylko stada białych gołę
Za[mtrzelbowa1nie w p:rzetlnorodne punkty uslugowe- realizowane. Pomówmy więc
bi. Niech pozostaną„,
to wszystko sprawia, że Ba- o tym, co jest na Bałutach.
cuświąteczmym okresie na
LUDMILA GUTKOWSKA.
stały sie miasteczkiem
łuty
Mimo nowego piękna jest je
k:rowie baa:ainlki i czeikoJ.adlQIWe
samym w sobie. a raczej sauiuąicztki jast oilbrzymie. Promodzielną cząstką organizmu
wielkiego miasta. Stworzyło
duieend tyich trady1cyjl!lych sło
się jakieś nowe, bałuckie cen
dyw..y mają peiłine ręce robotrum, niemal z drugą„. Pioty, Baa:a1IJ.iki wychodzą w wie trkowską. Trudno bowiem
inaczej nazwać ulicę Wlady
lotysdęc:zmycli „stadach" z ouBytomskiej. Partery wszystBudowa hali sportowej w
wę
Trz.eba przyznać, że s.z.ce.egól od których lrupowal najmodikiemicz.yoh prac<YWIIlli. i
kich bloków tworzących tę nie w ostatntlch czaisach ndele- rn.iejsze „przeboje", placąc im
końcową
Łodzi wkracza w
druj ,ą rna póll'.ll:i Skil.eipów S(plOpu11i
sklepy
zajmują
ulicę
fazę. Ponieważ do calkowitP.
galny harndelek kwiitn:ie w Lo- po Hl z1 od sztuki (płyta kożyiwiczyich.
kty usługowe. Jest ich tu odzi na całego. LudZJhe „i:nrtere- szt.l1}e 9,60 zł).
go oddania hali do użytku
Jednak Duoowski€'mu opła
koło 30 po jednej tylko stro- · su" oblegają sklepy, wyikupupozostało niewiele miesięcy,
się wy.szukiwa!Ili:e pośred
już teraz trzeba pomyśleć o Zarząd Oddzlalu Łódzkiego Sto- Z crz,eilro'lad~1i zająm'ka nie. Mieszkaniec tej odległej ją co atr>aikcyjniejwe towaa:y, calo
dzielnicy może się zaopatrzyć a.by późni.ej po odipowrednio n.Lków, jako że na Rynku Bawłaściwej eksploatacji tego warzyszenia Inżynierów t Techn!- mi je.sit goa:ze.j. ZaQ?Otrizeibotwawygórowa'l'lych oen<J.Ch spTZe- łuckim .s.am k.alkul01Wal sobie
w artykuły codziennego uży
.
b' '-t ków P1·zemyslu Wlókiennicze!Jo or , . . t
.
ceny, pobierając za płytę od
o ierv u ganlzuje zebTanle sprawozdawcze nie JelS. Qgrom1n.e, ale 1I11,e ma
reprezen t acy1nego
Bałucfoim czy
dawać je ma
tku, jak i w bardziej luksu35 do 70 zt Spryt.ny handlairz
Ziekmym Rynku.
z nara~ t uchwal ut Kong1·esu In- S'U'I"OIW>Ca, t7Jn; pl'ziede'W'Szyisitlldm
Łodzi.
sowe na miejscu, bez koniepotrafiJ maskować S1ię prz,ed
Do tall:li.ch srprybn~h spekuW trosce o to Prezydium iynlerow I Techników, lldbytego w
udawania się do lantów niaJeży właśnrlie Ant()lni
czności
wystawiają<.:: swój
„wlaic!;zą",
ma•Slł.a lkafkaQIWego. Sz~roda,
RN 111,. Łodzi powołało pełno- dniach '24-26 lutego br.
śródmieścia.
Dubowski (zam. Pie;prwwa 6), towar w wózku dz.iie.crlęcym.
.Tematem zebr~nia będzie O:mó- bo zajączlki są bardZJO ładne,
mocnika Rady do spraw zwin
'
"' w1enio za!Jadnlen 11or11szanych na
Dub<Jlw.ski cieszył się JJ'O'WO"'
Obok sklepów spożywczych. kthry od .kriJ.ku m!iJestlęcy upra- dzeniem
zanych z organizacją specjal III kongresie: „Rola lniynlera l 1e- a jalk twieridzą smaik<J1sze i
ubiegłego tyaż do
wia ha..'ldel płytami patdcmomięsnych, z pieczywem i na
nego miejskiego przedsiębior chnika w gospodarce narodowej" zmaw<:y wyirobów CiUlkietinibowiem 6 bm. =tal
godn.ia.
ut.rzymvwa!
Dubowski
wymi.
za
oraz „Planowanie, organlzacJa l
t
'k'
p z
f
·bialem .iest bar-restauracja.
zł<i1painy na goiracym uczyrum
ścisły .kon.t.aik.t z "kOlllikamd.",
przediszikolcizycll w wielku
. e rw~ocni, i~m ym rządzauie przemysłen1".
s wa.
bar-mlf'czn:i'. 5ą sklepy z arp1•zez funkcjon.ar.iu„qzy MO z
Zebranie <>dbędzie s1e· w lokalu
został Hieronim J;(.e1niak, zna
elektrotechnicznytykułami
Dziiel!lJ.ioow~j Komendy Bałuty.
ny na terenie Łodzi d?ialacz własnym Stowarzyszenia Intynie- nym, kh smalkorwri nie mogą
Za sprwdl31Wan1riie stacych płyt,
mi, chemicznymi, obuwiem,
spoleczny i sympatylc spor- r~w ~ Technl.ków Przem_vsłn Wló· docÓWil'lać żadne lll.1k&J1Sy ouna które Dubowski nie mial
z odzieżą lekką, artykułami
ktenniczego w· Łodzi, P10trkow1ka ki~"~i· ""·e.
tu
zez;wolenik'l., otrzyma kaa:ę pie"'''"' v.135, dzlł, 12 bm., o godz. 18.
·
gospodarstwa domowf'go i za
za spekulację nia1oniężną,
bawkami dla dzieci.· Jest też
miiast w ruiedl u~im c zai..<tiie odksiegarnia, fryzjer, nawet fi•
•
•
powie prized sądem. (st)
lia CPLiA. Wszystko na prze un1ew1nn1a1ący
str:>:eni kilkuset metrów.
W numenz-e 60 „Dri.ie~mi'ka
W przyszłości powstaną tu
dalsze placówki handlowe, Łódzlkiego" z dnia 12 ma•I"Ca
które w całości stworzą z tej· br. pod.ali.śmy, że właściciel
ulicy główny ośrodek handlo prze'1Jwómi mię.sa przy ul.
R"Z1g{)fW'skiej 78, Stefan Wożnia
wy.
Nowy system rozprowadza mach ich uprawnień, bezpo- ly zbytu, W innych zakładach
korw\Slki, skazainy zorstal przez
(Tabela nieurzędowa)
nia towarów włókienniczych średnią sprzedaż wyproduko- przewiduje się całkowitą de
Sąd Po•wiatowy dla m. Łodzi Zł. 250 na nr nr 30956 35722 35725
Z TEKI URBANISTY
centralizację na tym odcinz fabryk do sklepów sygnali
wanych towarów (zwolrooPlany przewidują peszerze na grzywnę 400 ?Jl: z zamial!lą 42928 66848 67312 70745 70746
nych z eksportu) wojewódz- ku do 1 lipca.
zuje zmierzch biurowych po
160443
nie ulicy po stronie północ- na 14 dini a•I'es'Z.itu za sprz,edaiŻ 71175 78483 116750 131380 232113
Podobnie wygląda sprawa
średników, różnych centralkim hurtowniom handlo160447 178303 219250 230999
nej. Na uzyskanym w ten spo zepsll.1ty1ch głów W4lł1owych i 232118 245629 246807 257126 295114
(jak informuje PAP) w zanych składnic i podskładnic wym.
sób obszarze powstanie za wą·troby, Wyrok ten wydB1110 29.5117 296981 297043 315361 315369
kładach odzieżowych. Zlikwi
Cetrrtrali Tekstylnej i OdzieNiezależnie od kor-zyści fi323892 340477 353586 362644 386755
pare lat - w miarę możli- zao.eZ1n,ie.
pracy i
żowej w zakładach
nansowych, jak zmniejszenie dawano już około 70 proc.
394721 394778 398105 454172 454473
pię
waści realizacyjnych składnic CO i powiązano pro
związane.i z tym tasiemcowej
kosztów personalnych, tranOd tej de:cyzj~ Stefan Woi- 454476 454478 483257 505204 544735
Ulica
spacerowy.
bulwar
kny
biurokracji. Znikają więc ster sportowych, wyładunkowych ducentów bezpośrednio z hur
544739 568760 580141 580148 580WJ
Wlady Bytomskiej nie będzie niaJlwwiStki odiwoq;a:i: się pol!lo~ 600389 603357 603360 626575 630106
ty pism i stempelków. Niepo i załadunkowych - ten no- towniami wojewódzkimi.
Sądll.1 powi.atoiwego 643024 667281 684971 684975 704199
stanowić przelotowej arterii wnie do
trzebni urzędnicy i magazy- wy system wnosi poważne
Jak wynika z pierwszych komunikacyjnej, Będzie nato m. Łodzi, który po pa·zeisiłu 714449 719096 721588 731667 731668
nierzy, których funkcją było zmiany w zaopatrzeniu jakodoświadczeń, decentralizacja
miast przedłużeniem pasa zie -charntu świadków wydał w 735133 753619 753868 754401 75&9G2
wielokrotne opisywanie, skła ściowym rynku w tkaniny .i
768526 789359 789360 834835
ta przyspieszyla obieg towaleni i usług aż do Rynku Ba drniu 22 mairca p<rawom,()lany 768522
842164 842168 844805 881643 881648
dowanie i przeładowywanie
odzież.
rów na rynku o przeszło mie
właściwego cen- już dziś w,fI'olk uniewinniają 883594 883595 895428 904587 922328.
łuckiego z jednej składnicy do druPo piel'Wsze - bezpośre siąc. Zorganizowanie zbytu
trum Bałut w przyszłości.
cy Stefana Woźniakowskiego
giej, mieszczącej się na je- dni odbiorca, jakim jest wo- towarów odzieżowych i dzie
WYKAZ PREMU NPRSP
W połowie bulwaru na
dnym i tym samym podwójewódzki handel hurtowy, wiarskich na nowych zasa- skrzyżowaniu ulicy Marynar ze stawianych mu przez Sta,cję
WYLOSOWANYCH
Sanitarno - Epidemiologiczną
rzu fabrycznym, jednego i te ma możność zakupowania to dach dało również konkretW DNIU 10 KWIETNlA
skiej i Włady Bytomskiej wy zarzutów sprzedaży klientom
go samego towaru - przejdą warów, których faktycznie ne efekty ekonomiczne. Np.
budowany ma być w przysz- zepsutej .głowizny ł wątroby.
(Tlllbela nieurzędow al
do bardziej produktywnej domaga się konsument a nie w marcu sprzedano o 42 prołości budy.nek 7-kondygnacyj
pracy.
rozdzielnik Centrali Tekstyl- cef!t odzieży więcej niż plaZł 10.000 na nr 75617.
ny, Mieścić się w nim będzie
Ten system wielostopnio- nej czy Odzieżowej sporzą nowano.
Zł 5.000 na nr m 75611 248876.
poczta, przych<Jdnia lekarska,
wego pośrednictwa został z dzony według starych sche·
li 1.000 na nr nr 123939 28032.9
pośre
łańcucha
Skrócenie
·od
mieszkania.
zajmą
resztę
zaniebr.
kwietnia
dniem 1
299039 386157 409251 525762 56251.5
matów, według osławionego dników pozwoli również na
strony wschodniej Bałut, w
856468 625832 698216 733646 782926
chany, W wielu zakładach
zakładającego
już „klucza"
pracy
ustawienie
właściwe
849215 850080.
847441
i
Górniczej
Brackiej,
okolicy
pracy składnice CT czy CO procentowy rozdział towaCentrali Tekstylnej i Odzie- 1 Okopowej powstanie park
zostały zlikwidowane, zakła
Zł 500 na nr m 2715 14263 21473
rów na wszystkie wojewódzżowej, której zakres działa
w urządzenia
wyposażony
53055 64132 83934 l 00859 168031
dom zaś przyznano, w ratwa, najczęściej bez znajomo nia ograniczy się wyłącznie
168033 168036 184345 202249 235359
sportowo-wypoczynkowe. ości specyfiki handlowej da243860 248872 253117 293553 293556
do dystrybucji artykułów re- becnie wykonywany jest już
304545 343921 368446 385867 419333
nego terenu, gustu klientów glamentowanych - deficyto projekt zagospodarowania te
PIĄTEK, 12 KWIETNIA
450704 462251 462252 462257 4714.24
Krytyka nomoała
itp.
wych. (wyrz.).
renów tego parku, a nawet
4~809 492391 525766 562548 586470
15.10 „Swiojslci.e me.lJOldri.e"
Po drugie - bezpośredni
621678 625834 640631 651714
588733
gra 21eS1pół harnJJO!l'lJilSltów. 15.3-0
odbiorca ma możność selekDla dziecti. -odc. 11 ])OIW. „Ba:n- 655255 655260 671499 705318 725036
733649 762885 771558 790979
cji towarów przedstawianych
kTuctwo małeg;o Dicim". 16.05 733644
799034 843966 850071 85-0078 87179 l,
mu przez zakład, wyboru naj
Falillta:zja fiis-mcill.
Su=yńsiki:
Ponadto wyiJo.sowarno 64 premie
16.20 Melodriie 1Ja111Jec:zn:l!e. 16.50
połamanego lepszego gatunku, w kolorze
„l.Y.lag;Lczmy obiektyw". 17.01 (L) po zł 250 orarz 925 pl'emil po zł 150.
najbardziej popularn;vm na
rynku.
Audycja aikbualnia. 17.15 (L) Au(ł.ódt.
Spółdzielnia Pracy Wytworów Chemlc,znych „Plon"
płotu
Jak nas poinformowano w
Cles~~lska 25) wvprodukowała nowy napój o na:twle „Speclaldycja z cyiklu „Muzyika jarz:wli.i
Cola , odpowiednik slawne.1 Coca-Coli. Jest to na11óJ mocno
wa" - w opr. Witolda Afolita..
Centralnym Zarządzie Przeprzedstawiające
Zdję~le
musujący" uwiera cofetnę lekko barwioną, pochod:ienia natu17.40 (L) $pi•ewa Yma Sumac.
Półmysłu Bawełnianego przewrocony plot przy ulicy
ł.DK
Ht,.
godz.
o
bm„
12
Dziś,
kawy.
prawdziwej
ekstrakt
l
Co~a
ralnego, ekstrakt orzeszków
17.55 (L) Murzyka popuJarn:a. odczyt mgr K. Ży!fulSk\-ego w
„U
noc, już w 6 zakładach woro '
Wólczańskiej 1, które zamieNapój ma dziala'llle wybl1nlo orzeźwiające. Butelka zawi~
18.10 (L) Lódz,ki d.zienllllillt raidi>0- źródel sztuki" oraz prelekcjapt.prof,
wadzono nowy system bezpościliśmy w „Obrazkach z mia
ra jedni\ . nkla·nkę t odpowiada warloic\ dziala.nla „pól czarwy. 18.35 Muzyka i akituailru>ści. T. Klepy „Wit Stwos~".
nej". Z tych W~łJ!ędów dla ludzi z wysokim ciśnieniem napój
sta" 27 marca, odniosło sku- średniego rozprowadzania to
muzycmy".
,,.Miagaizyin.
19.00
nle I est wskaz.any.
warów. Zlikwidowano skfa•
tek.
19.40 RaidJi(JIWa Spóld'mellllia SaW J>rzyszlym tygodniu „Speclal-Cola" ukaie się na stolach
MZBM - Bałuty zawiada dnice CT w ZPB im. Martyryc.zma. 20.23 Kron.iika spcla.'lx>Na ra.zle sprzedat w
łódzkich za'kładów ga.slronomkz.nych.
chlewskiego i ZPB im. T. Ko
mia nas, że wprawdzie z bra
wia. 2-0.35 Pior9e.nilai. firancUSik.ie.
kioskach n1e fest przewidziana z tego względu, że spółdziel
W niedzielę, 14 bm., o godz. 11.
20.45 „Ni~ailina szarta" _
ZPB
butelek
zakłady:
tysięcy
5
niż
Cztery
więcej
ściuszki.
bieżącym
WV'Pf<>dukować
nia nie m<>te
ku funduszów w
UtWl()['y Impreza rozrywkowa dla dzieci. 'V
22.15
sluchoiWlisko.
rzł).
5
butelka
(z
d
4
wynosl
Col.i
Cena
dzten,nle.
im. Harnama, im. Dubois,
roku nowy płot nie zostanie
programie m. in. loteria. Dla ro·
W reda,kcjl wypróbowallśmy Ju! ten nil!PóJ, Mofna mu ~osk.rz;yipcOIW'e. 22.40 J.\/IuzyJm rio;z- dzlców pogadanka mgr ZvgacllewiOzorkowskie ZPB i Pabianic
postawiony, ale w zamian za
(z)
kować dute powodzeni•.
rywk.owa ~ 1laineCZll1Ja. 23.00 Norc- czowej pt, „Dlaczega diltci kła.
to na posesji urządzi się e- kie ZPB przejęły funkde
· !llf.t"•
ny k§.ruce.rit sy~, i
składnic. C~_p.J.:zez •\\'.:Oje dzia
stetyczny zieleniec. (Kr.).

Budowa hali

Rada Narodowa

Płyty pa tef onowe po 70 zł
w... wózku dziecięcym

Zebranie
sprawozdawcze

I

I

Wyrok

Na drogach naorawv

Zamiast

osławionego

„klucza"

•

Wykaz premii NPRSP

wylosowanych wdniu 9 kwietnia

l

Zieleniec

zamiast

Mamy własną

Coca-Colę I mm•

Im pre ZY w
• •

4

DZIENNIK ŁóDZIQ µr. ~1. !32331

•oK

.CO~!ld-z:te?KiEl>Vf ZA~!~y~IA ,~:;,:~~~:~~~~~~~
WAŻNE TELEFONY

FICZNE (Pl. Wolno- I MAJA (Kilińskiego 178) STYLOWY (Kilińskiego
do:nw. 123) „Ona tańczyła je„Mąż idealny"
ści nr 14) CZ}'!Ulie g,
.Pogot. Milicyjne 253-33
g. 15.30, dno lato" dozw. od l:łt
od lat 16,
12-18
Pogot. Ratunkowe 254-44
17.30 (19.30 oraz tiJ.rr. lB. g, 16, 18 (2() oraz
film dok.) .
Straż Pożarna
dok.)
!(J !t ...., 1'11. •
a
ROMA (RzgOIWska 84) Uwaga: Repertuar spolii'-'111-.r-s
Kom . Mie jska. MO 292-?.2
Miejs>ki Ośr. Infor. 359-15 BALTYK (Narutow'cz.a „Osiołek
Magda.ny" rządZ0<110 na podstawie
Ok!'es<o20) „Lady Hamilt~n", d=w ..od I.at. 7.„~. 15.30 komunikatu
„Ludzie w bieh dozw. wego Zarzadu Km
dozw od lat 16 g 10
łft"'
•
12 45 · 15 30 rn ·20 3o · od lat 18, 11.. 11.30
. OW.ORCOWE (D oi:-z.ec (19.30 o.ra.z film dok.) PALl\IlA.RNIA (Park Z~ó
.
Edw;d w SO.JOSZ (Nowe Złotno) dlisk.a) czyn!!l.!l godz.
Kaliski)
10-18
„Ozerwone i ca.arne"
opalach". " „Lubelska.
NO'\.VY (Wieckowskie.go
Przno- dozw. od lait 16, g. 17 zoo _ czynne g, 9-17
Starówka"
15) g, 19 „Cka miłości
dy Gucia' Pi~ll"w.ina" SWIT . (Ba!ucki Ryn~!
I śmierci"
roma.ns
]'l
" 9
JARACZA (JaraC7..a 27)
13· 14 ' „Berhnsk1
dozw od I.at 12 g 16
·1610· 11 · - 19
"'
g. 18 „D<>n Ka.r!<Js"
20
15
•
18 (20 oraz tilni dok.i
·
•
17. 18,
·
KAMF.RALNY ITraugut2 1. 22 •
STUDIO (Bystrzycka 7-9)
ta 18) nieczynny
(Obr. GDYNlA (Tuwima ,pr 2) „Pozna.ne n&cil" dorzw.
POWSZECHNY
Ob..r. Stalingradu 15,
od lat 18. g, 17. 19
~
St<lliin.gr.a.du 21) g, 16.30 „Wesoły chłopak
„0 Janku. co psom dozw..od lat 7 ft.. (9"i0 TATRY (Sienkiewicz.a 40) Pabianicka 218, Jair.acza
. Główna 50. Koper.
32
ostatniej kropli
oraz. film dokum.) .. 12. „Do
szył buty" (gośtjrn1t1e
26. Piotrk01Wska
krwi", I(, 16, 18, (20 nik.a
wy.ste py Te.a.t ru Objaz 14, 18 (20 oraz fllm
67, Pl.ac Kościelny 8
Pro- oraz film dok.)
Bajka" z dokumentalny).
dowiego
l)
.
dla n.a1mtod- ""~SLA
gram
)" ·
W
(l'Uwrma . .111'. „ AS AI. Kościuszki 48
szych „Pieriu leniu- „"'
<lll'Sl"AWY
„u:omba.in". „Wa.kac.ie sycyli,lskie pełni stałe dyżury nocne
chów",
ML.OD.E~O WIDZA &To
ntU$2lkt 4a) g, 19 „Czło „Odwa.Zny za.ląc", g, dozw. od ~t 18 g.
(9.30 oraz film dok.) DYŻURY SZPITALI
16. 17
wiek I cleń"
Położnictwo: Polesie
PA~STW. OPERF.TKA MLODA GWARDIA !Zie W~L~ts~· (~Y~ ysze~'I Szpital
im. dr Maduro.
(Piotrkowska 243) f!.. looa 2) „Dziewczęta. z
19.15 „Lalka. w klasz- Placu Hiszpańskiel{o" ski~go 16) „Cza.rowm- wicza. ul. Kn.emienjeod lat 14, g. ca' dozw. od I.at 18. ck.a 5. Sródm.ieście. St.adozw.
torze"
4
d \6·) 18 (20 oraz romiejska i Widzew E..~TRADA SATYRYC7- (9.30 oraiz film dok.). f:~
1
Szpital .im . .dr H. Wolf,
oc.
12, 14, „Wita.i na.m
NA (Traugutta nr 1)
mr l\farshaU" dozw. WLOKN1ARZ (Próchnl- ul. LagJ.ewrucka 34-36
nieczyirun.a
„PINOKIO" (Kopernika od lat 14, g, 16. 18 (20 ka 1~ „Wina Wł. 0 11- Choi!1Y i Rud.a - Szpi·
mera dO'ZW. od lat .6 tal. .im. Cur1e-S'.<łodow
16) g, 17 „Tajemnica oraz film dok.)
1\IUZA (Pabian.icka 173) g, 9.~. 12. 14, „Ta- skie1 .. ~· Cur1e-Skloczarnego ieziora"
jemmca domu towa.ro dowskie1 15; Bałuty Król sie bawi" dozw
wego" dozw. od I.at 7 Szpital im. d~ H. Jorda~ lat 16, g, 16, 18 (20
g, !S.30. 18.30. 20.30 n.a. Przyrodnicza 7-9
oraz fiJm dok.)
FILHARMONIA (Nant- PIONIER (Fr.amei1sZlkań- ZACHĘTA (Zg/e~ska 26) Chirurgia: S:npit.al Im.
31) „Wlóczęga" „Dym w lesie dozw. N. Barlicki~go, ul Kopto<wkza 20) g. 19.30 ska
d>oow. od lat 16, g. 16. od I.at .7, g, 16, 18 (20 cińskiego 22.
XXXIII Ifonoort 5'YIDInterna.: Szpital lm.
oraz film dok.}
orn:z f.itlm dloik.)
(20
18
fornic.ZJny
POJ,ONIA (Piotrkowska LĄOZNOSC (.Józ.e-.fów 43) dlr P~rogowa, ul. Wól;.__
67) „Czarownica" do- „Wesoły chł-0pa.k" dio- czańsk.a 195
Laryngologia: Szpital
zwolone od lat 18. g. ziwolane od lait 7. g.
trl'I•
Im. ~· Barlicklego, ul.
19 or,atz film dok~
JO. 12.30. 15. 17. 19, 21
MUZEUM SZTUKI (Wię
?..2 ••
Kon<'1ń.~ldego
(ŻePRZEDWIOSNIE
ckowskiego 36) czynJ11e POKOJ (Kazimierza 6)
Okulistyka.: SzJPJtal, l:ffi.
„Ich tro,fe" dozw. od romskiego 76) „La.dy
9-15
„Hamilton" g, 15 (17.30 dr Jon.s<'hera, ul. MilioMUZEUM ARCHEOLO- lait 14, g, (15 ocaiz film
i 20 siearn.soe zaku!liKJ!ne) nowa 14,
GICZNE I ETNOGRA dial.li:.). 18. 20

ZPC

* •

-

Ili

KRA:wcow wykwalifikowanych

Jak olbrzymie było wczoraj zdziwienie pracowników
rzeźni, gdy w stadzie baranów przywiezionych na rzeź
z powiatu łowickiego zauważono jedną sztukę o czterech
rogach.
Ten niecodzienny okaz zenatychmiast zbadany
stal
przez lekarza, który orzekł,
że sztuka jest zdrowa. Nastą'

przyjmuje ref. personalny

spółdzielni.

POMOC

nr 4'79 -

ul. Grunwaldzka

80 RoBOTNIKóW nie wyik:w.alifikowanych
do robót torowych (w delegacji) na terenie
DOKIP Wrocław z zakwaterowaniem i stołówką n.a m1ej\SC'll zatrudni natychm1ast PKP.
Robót DrogoOdddał Zmecha.nizowa.nych
wych we WrooJa.wiu, Plac Kirowa 20e Dwo1592-K
rzec Swiebodzkl.

l ~A_LE
~·

I

MONTAŻU

3) WYKONANIE I STAWIANIE nowych
kominów bla.=n~h oraz wsze1kie prace remontowe kominów murowanych.

30 ROBOTNIKOW nie wykwalifiik:owanych
na budowach: Rzgowska 54, Gdańska 130, Dubois 7/9 (przy tramw. przystanku „Lotni~ko"),
Demokratyczna oraz na PI. 9 Maj.a, zatrudni
Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego nr 1,
Kier. Budowy w Lodzi, Pl. 9 Ma.ja. Płaca od
1000 zł wzwyż. Przyjęcia :uałatwia Biuro BudowY na PI. 9 Maj.a. - wejście od ul. Żeli
1553-K
gowskiego.

4) HYDROFORÓW I ZBIOB.NIKóW niskociśni:eniowych ora:z den tłocronych
do 500 mm średni.cy.

l

w

feMy 1'.Jlioomne Biuro O,11;łosi:zień. Pi.otrkawska 96
pod_„5014" _ _ _ __
FELKA - Kolsikie,11;0. la.t
47 zamieszkałego dawruiei w Łodzi, ul. NarutOIWioza 49 - poozukuie
rodrz.ina. W.i.adJOtll1ość ~
Bioc.a 01(lorować dJOo
.sz,eń, Phot:rk.owska 96 52.~R Il.
pod .. 5236

I

śródmieściu zamien:ię

MAGISTER u.dlzicla .Im-/
dywtldoolrnie lek.cjd mate
malt:Yllti i ję;zyików (polski,
rosyj.sk.i., niernieclti, fr.an
tel.
ainip;ieJ<Slki)
cooki..
351-18, Nawrot 13-8

na 2 ~gledn:i.e 3 p.ok<>ie. kuchnia, WYt<Ody, n.ai
I ptęt:ro. Warunki do omówienia.
Oferty Biouro Ogłoszeń.
Piotrikowsk.a 96 pod 5221 g
„5221"
DWA pokoje, ku<:hn.ia,
wYi!Ody, t.ax.atS, W domu

Miejskie Biuro Projektów

śRUBOWNIKOW i przykręca.ezy

na samowózkowe oraz izolatora do ruroparowych .ziatrudnią natychmiast
ZPW im. N. Barlickiego, ZgłoS'leni:a osobliste
przyjmuje dział kadr w Lodzi, ul. żerom
1557-K
i;;kieito 108 w godz. od 8 do 16.

w

Łodzi, ul. Piotrkowska 17

lllADl(A
n...!.,..

I

l!!ARSllE

DROBNE

111

I

AZ

Mly-1

m

'9&f1E

f

I

I

P

Takie szanse
daje tylko loteria

Pieniężna

na 5.100.000
41.100 wygranych
. . .
c1ą~n1en1e

„._, ·-

:z.am.ie.mię

na mieszkanie dwupotko
iowe w śródmieściu. oforty kierOIWać Biuro
Piotrkows.ka
Oglos.zeń.
5226
96 Pod „5226"

-

zł

19 kwietnia

I

Lódź,

.s.z.ać

I

sie cod:nlermie od GARBOWANIE-:-farb-0·
wanie i strzyżenie skór
godJz. 15 do 18 -- ·- _
GOSPOSIA 1wb pam(l.c baranich. Termin 8 tYdlO!mowia. do d:nl·ecika po· j' F.(Qd,ni, cena 150 zł. E.
tr.wbna. WaTl\Jnki d011're Makowiedti. Pm.nań SQlacz. Gród.zienie<: 66
Zlieil<ll!lla ~. · m. 8 _

'
PIES

z_ou!Y

riasY

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy oddali
memu mężowi

wtiJk (oiemny)

21 giinął. OdPl!'(llW.aJd,zii.ć za
W)"nagrod~erniem. Reduta 7 (Ru.da Pall:xiJain!iiok.a)

ostatnią

I

przysługę

S. t P.

Mieczysławowi

Jagielle

a szczególnie Radzie Zakładowej, Dyrekcji Z. S. S„ Koleżankom i Kolegom,
którzy oka.zali ba.rdzo wiele serdeczności w tragicznych chwiliwh składam tą
drogą serdeczne podziękowanie
ŻONA

l

.
J?r BIBERGAL speqalista wen~ryczne, skor!le 4-6. Piotrkowska 134
Dr WOYNO specjalista
skórne, weneryczne. za·
UNIEWAŻNIENIE
Noburtenla o!c1owe,
wotki 1. front. 11-13,
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi unie~
SALĘ o wY'Illriiatr.ach 3910 ~
wa.źniia. sltradzione pieczątki o następują
prądowych.
zamriiendmy 17-19
14X7,25 m
cym br:zrrnieniu:
ANF'OROJadwiga.
n.aidiaJjący Slię Dr
lokat!.
na
TELEFONY: 353·77 i 348-60.
na biuiro (5-6 ))Ollroi). WICZ skórne. wenerycz
1) „Zarząd Zieleni Miejskiej PrzedOfell.'ty dJo Re.iO!JJOtWiego ne. kobiece 15.30 -19
siębiorstwo Państwowe".
ul, Pró.::htL:ka B
Pll,'zedJs:ięb.iKJll.'.Sll:wa
lam.p
11
„Amartli"
RADIO
.
Gosooda'!'c·zych w
2) „Za. Dyrektora. Kier. Działu Ff
bailamsówkę 6 now
PR.AS~
NO<WlOspr-zedam.
I1JClWe,
REICHER spec;1a.liDr
Krtasicki~go
ul.
Lodzi,
i:nJtrO!Li.g.artonsiką
i
ton
Janina
nansowo - Księgowego
miej sika 2-17
5171 g sta. weneryczne. &'.<orne.
malą sprzedam, Gd.ań- nrr 4.a
Włodarska".
' I pl~owe (zaburz.em.a) ska 27, m. 8
ogrodzeiniiową
SIATKĘ
8-9, 16-19, PiotrikowRADIO z ad.a.pte1"tem _ I
3 mm ~pię. Tuwima siprzediam. Silera.dJZk.a 3, ł
5215 G
ska 14
__
117-24._ Od _godz._15_
OGŁOSZENIA
specj.aJ.iROZYOKI
Dr
d
--'-'~-··
d
PANU
ul.
z
wejścje
19,
m.
,
, ,Y•<=t.~J•,ouoyvQ T
.
5474
SNOWADW i prrziew~- Rzavmrskiei 3
chorob
Alichmii.ew11Crowd dtr Ham sta akuszerii.
me.chatnJicme _.„~'---- ·
MiOT-0-CYKJ, DKW 250 jair'kę niepłodność
kobiecych.
chw.aroo•w1
i
ki1€JW1i.c:rowi
250
BMW
.M~<?CYKL
NZ w idealnym st.anie~ na chod"Ziie sptrz.e<lam'. i siJnitk zaparowy sprzie za szczęśliwie przepro· Piotrkowska 33. Czwar-.
SPRZED
sprziedam, Zativ..ewSkia n Oferty piis•emme Bj1uiro
1805 G
waidroną operację 01ra7 ta - szósta
_ OgłOISlreń. PiotrkOIW\Slka dam. 0.rla _ 4
- ·
PIANINA - forbeipiiany OPONY 750X20-16X550 96 pod „5495"
KR:OSNO ila,k.arrd101We - Ol!)iekę lek.a'!'9ką W'fi'fJ.ll.Y Dr SIENKO, skórne 'A'e
stl'Oli, rep.eJ·uje, J'.)r'2iewo- SJPraZ>d.am. (Zctrow1el ul.
wdztitęc,z1noś<'i neryczne. włosów, 16-- ·
k.aipy, SP!'ZIS,d1am Ko1nstam. glebo,kLei
Zi, ocMW'ieża i c~~eini1a BaTs1k.a 12
5524 g PIANINO krzy7.owe k.a- tynów. tetle!otn lllI" .51
Ja.nina. Nowa- }B. Kiłińs.J~,~2_132_ _
składa
f ubro -----~---- lrowska. Lódź, Peirb. 7
og;ntiotrwaJą,
isę
nisitrumeintu fil{'
Wa'l'i·OiŚĆ i1
:ma Czaiik0tw1Siki, Łódź, FOTEL d.e:rutyS'tyczm.y - męi.'>'k1e z kobnier:rem wy
P€'!1SOn>el(l•W1 Or MARKIEWICZ speCALEM'U
RACA
RewoJ.uicji dry - sprzedam. 22 Liro
P.io1mkowska 86, m. 3, 19PoraedJam.
l€1ka1r5k1iiemu i piiel ęg,n•Larr cialista skórne, W€neca 10-17
5477 G PANIENKA do myci.a l'kiemu I~ .Klin.iki .Chi- ryczne. moczopłciowe.
tel. 303-75
· 19()5 r. 24, m. 3a
glów, ~·PI'IZ<ltamii.a oraz r>Url1;1{::z,nie.l im. st,err-liinga Piotrkowska 109-6
homoopat.a
mę&kii fryz1,eir pobr:z.ebni. siotSl~"Ze. przelożcmiej, sio- FELCZER
Al. Ko.śoius:zJti 41. ft:"y- stTOl!Il .1111.s.trukt?'k>?rn - M.aa-cela1k Adam. wątro5563 G W.amoo1e S1JJnew1cz l ba, kaimi<'.a żókiow.ą, h~
zjer
D.:irn1UCN! Sloonk.a, 71'.l. tro mocai<ly, e,gZJEl(I1a, wem.ie
t
,
P<_JSZUI~UJĘ SIJ)rzed~- / sk!ti1~ą .001iek.e s.erdeczmoe ryc2Jll>e. wiele .iJnmy<:h.
skla.dta Na.rutlO\'ll'kza 31-14
ców lodow „'P.l!n,gwJill „ podz.tekiofw.ame
39, m. 24, Ja111::rn.a. Perl.aNow.ak0Wl9ku,
Protirlrowl'ilka
_ _.,.
I' _ _ _ _ __
7
Ba.LoowWz Józie[. Zgh-

wmow:vm -

pcdaje do wladomości zainteresowanych.
może przyjąć do opracowania
że
roku dokumentacje
bieżącym
w
projektowo • kosztorysowe w za.kre·
sie architektury, konstrukcji i instala.cjl elektrycznych silno i słabo-'

Kraja

•_„_______.

Przystąpię clio IJIPÓlkii. O-

chętniej

prząśni·ce
ciągów

Esperanlvstów w łodzi
Domu Książki przy ni.
Piolrkowsklet 5 wystawę kslątek,
czasO'pism, ilustrowanych kart i
znaczków pocztowych.
Wystawa czynna będzie od 1.5
do 20 kw!einla, w !JOdzlnach 17-20.
Na wystawie zorqanlzow~no kler.
masz, na którym będzie można nabyć książki, czasopisma i podręcz
nlki esperanckie.
Związek
urządza w

Stanisława

DWA samodzielne nrleszkal!lJi.a zamiende n.a jeden lub dwa pokoje z
'ć
.
kuchnią. Dzwonit 373-67
DW0CH. lub iednego
(nie
pokoju .z kuchnią
~c.1„~gE•iących kwaterun
kowd) w Lodzi lub w
po.szulm ie;:.
Z~oe.rz~ ".V.:;:t.clk1e kOtSZty renmn:
w zw:r.acam. I'.utkow~k1
ul.
J< ranc1szek, Zwe:rz.
5272 g
P. Ska.rgi 19
DWA oakoie kom.fortowe, w~lkie wygody
(wspólna kuchnia) ce.ntrum, z.amieruię na dwa
razy po pokoju z kuchOferty
(WYl:(ody).
ndą
Biuro Oglosireń, P1o·rkowska 96 pod ,.5224"
M~ZKANIE pookleroo
we - 2 pokOje, ku<:hnia, częściowe wYllOdy

tel. 935, 976

nowych
urządzeń zaisilających kotły parowe.

2) REMONTÓW

WJ'Slawa
•

artystycz
cerownia naprawia
garderobę bez śl.adu. Z powodu tragicznej śmierci
Wieckowskiego 6-5. tel.
G
4910
251-78
CHCESZ otworzyć wła
sny warsztat rz,emieśln.i
czy drobnoprzemysłOIWY
pra.cownlka Wojewódzkiego Związku
h.andlowy,
usługowy,
Spółdzielni Pracy w Lodzi składa.ją rochcesz przvstąpić do zeserdeczne wtra.zy
dzinie Zma..rłego
spoiu spółdzi:eJni, z.api~z
współczucia
SJę na ku.rs llllf~cy~
ny. Zapisy PI"ZY1mu1e
kursów sekreta.rl.a.t
RADA ZWIĄZKU, ZARZĄD,
TI\ Wi: w szkole, Aleja
PODST. ORGAN. PART„ RADA
Kościuszki 65, III pię-1
tro. sala 30, codziennie
MIEJSOOWA oraz KOLEŻANKI
<>G i'-"6'---'2"'0'------i l\,OLEDZY.
OVERLOCK nrzvruitkoWY. dwi,główkę lrtebmów
1
kę na prąd - p0stiiaidam • - - - - • - - -1

BIELIŻNIARKA ooście-

1) WAŁÓW WYKORBIONYCH jedno i
dwukoliankowych do krosien tfoa>Cikkh
angi€lskioh, SchVJ1abe i innych ty,pów.
Wykonalllie w III i IV kwartale br.

i technika. BHP zweryfikowanych oraz mistrzów budowlanych z praktyką
za'l.vodową przyjmie Z,iednoczenie Budownictwa. Miejskiego, Lódź 1, ul. Pi-Otrkowska. 55
1578-K
- dział personalny.

piły krótkie pertraktacje telefoniczne z łódzkim ZOO.
Jak nas poinformował inspe
ktor hodowlany ZOO, inż.
Ślusarska, ogród zoologiczny
zdecydował się przyjąć ten
okaz i już w dniu dzisiefszym czterorogi baran zamiast pod nóż. trafi do wy(s)
biegu w naszym ZOO.

p<>-' PARYŻANKA

lOIWla lub zdolna _ gzyjąca - potrzebn.a. Gdań
.sika 65a-6

na wykonanie

INŻYNIERA

domowa

Zerom.sk.iego lb, m. 7

~flJiIDUjij lBIDÓWienia

1590-K

wa.ć.

traebn.a. W.aJI'ttniki oobre. na

GDAŃSK-OLIWA

na roboty

mę~kie i damsrkie zatrudni od zaraz Spół
dzielnia Pracy Kuśnierskiej „Kuśnierz" w Lodzi ul. Piotrk«YWska 83. Os·obiste zgłoozeni.a

nóż

ca 130 m!, czyli 8 izb lub jak kto woli - trzy mieszka
nia?
Smialo więc można było
wykonać co najmniej po d.wa
mieszkania, co po pomnoże·
niu przez ilość klatek schodowych daje sześć miesz·
I to prz:v niewielkim
kań.
stosunkowo na.kładzie. Praw
dopodobnie MZBM - Lódź
Chojny, który blok ten prze·
„wygospodaruje" tam
jął,
dodatkowe izby, ale można
to było od razu zaprojekto-

do ogrodu zoologicznego lnleresująea

trafił

GDAŃSKIE ZAKŁADY
REMONTOWO- MONTAZOWE P. L.

MAGAZYNIERA wyikwali.fikowainego piilnde
PosrukuJe przedsiębiorstwo państwowe. Oferty kierować do Biura. Ogłoszeń, Pfotrkow5572-K
ska. 96 pod nr „5572".

Dom przy ul. Praskiej 4-6,
który ·niedawno został oddany do użytku, jest jednym z
nielicznych budynków o nic
powierzchni
wykorzystanej
igadza.my się z
użytkowej.
tym, że każda klatka schodo
wa musi mieć pralnie i suszarnię, ale czy do tego potrzebna. jest aż powierzchnia

czterorogi baran

„.IJZE A

we wszystkich szwach po
pierwszym praniu. Reklama
wątpliwej jakości. Do nabycia w sklepie ... problemowym
- Piotrkowska 100.

Nie wykorzystany strych

Żółte żonkile i rozkwitające
·wierzbowe baźki oraz kaczeń
ce z podmoldych łąk można
nabyć na każdym skrzyżowa
niu ulicy Piotrkowskiej od
przedsiębiorczych przekupek,/
które rozkładają wprost na

Zamiast pod

bluzki noszące etykietę tychże zakładów, kosztujące 213
-zł z groszami i rozłażące się

List do redakcii

KWIATY NA ULICACH

KONCERTY

PRACOWNICY POSZUKIWANI

JEDENASTA OFIARA
Jedenastą ofiarą Zakładów
Ofiar im. 10 Września są na

sła".

Oyzury aptek

Ili

bram pełne kosze i wiaderka
wiosennej roślinności. Cena:
owszem, owszem, dla kwiaciarni konkurencyjna.

są

to Zakłady Przemysłu Cukier
niczego) o wdzięcznej nazwie
„Jutrzenka" w Bydgoszczy
wytwarzają nowy rodzaj „tof
które po rozłożeniu na
fi",
niczym
się
języku okazują
innym tylko zwykłymi irysa
mi, natomiast z „toffi" wiąże
Ich tylko kawałek papieru z
błędnym nadrukiem. Ten pro
dukt ignorancji cukierniczej
nabywa się w Lodzi m. in. w
bufecie poczekalni kina „Wi-

„

'fl.ENr-.„

(domyślam się, że

Dnia 13 kwietnia. 1957 r. odbędzie się
ekshumacja. zwłok z Brat'°szewic do
r;odzi

S. t P.

Czesława

Jerzego

Szperlinga
pseudo „NERO"
partyzanta A. K.

byłego

Przeniesienie trumny ze zwłokami
do grobu z ka.plicy cmentarza na Mani na. Nowym Złotnie nastąpi o godz. 17
tego samego dnia, o czym zawiadamia.
znajomych i przyjaciół
RODZINA

LIKWIDACJA
Dyrekcja Pnedsiębiorstwa. Transportowego Budownictwa. Wojskowego nr 7 w War·
szawie podaje do ogólnej wiadomości wszysitkich swoich kontrahentpw jak i osób zainteresowanych, że z dniem 15 kwietnia. 1957 r.
likwiduje Ekspozyturę Transportową PTBW
nr 7 w Łodzi ul. Kopcińsłdego nr 71, w związ
ku z czym pu·osi o zgłasza1nie wszelkich pretensji i roszczeń wynikających z działalności
Ekspozytury w termini€ do dnia 31 maja.
1957 r. pod adresem: P.T.B.W. nr 7, War.~z..'l
wa 62, skrytka. pocztowa. 21. WsizelkLe pretensje zgłiaszane po upływie wymienionego wy1593-K
żej terminu nie będą uwzględn~ane.
azIENNIK ŁODZKI Dl' 87 '3233) ł

Przed meczem

Woczekiwaniu ligowych niespodzianek

Start-Kolejarz

w

bezpośrednim pojedynku,
Wręczenie nagród Z Lechią
10-ciu najlepszym z Gwardią pośrednio o przodownictwo
, dz1e
, 'ę pl'łk arze ŁKS nych
dz!elnyc·h w nr Jtdz,e łódzkiej na
sportowcom łodzi Wa Cz rt W nie
teży wysunat ctwa: mecz 1oka1.
'1
rywali Startu
oraz mecz pabianickiego Wlóknia.
Jak zapewne Czytelnicy
' Ili lidze łódzkie derby ~~:rw~~y tejs~rat~klasie,0:!1~!mo
~~~':i
sobie, w wy czyli tak zwa

Czy nie za wcześnie?
57-letnl Georqe Has!am z Worksop (Anglia) oznajmi! w troli uzyskaJ od ojca pozwolenie na

dę swym przyjaciołom,

ożenek.

Ojciec Haslama ma 90 lat.

Panna młoda liczy 23 lata,

„B-36"
W księdze stanu cywilnego w pewnef zamieszkałej przez
fndian miejscowości w danie Oklahoma znajdują się nastq·
pulące nazwiska członków Jednego z rodów: „Dzielny Orzeł"
(ojciec), „Latająca Strzała" (syn) oraz „B-36" (wnukj. 8-36
test nazwil jedneqo z nowszych typów bombowców amery•

przypominają

niku
przeprowadzonego
przez „Dziennik" dorocznego konkursu-plebiscytu, za
najlepszych w r. 1956 sportowców Łodzi uznani zostali: Smelczyński, Bochenek, Szwendrowski, Grundman, Piórkowski, Bek, Jezierski, Piqtkowski, Jańczyk
ł Chrzanowska.

lrnńsklch.

Defektoskopy promieniotwórcze
w poiskim przemyśle

..t
I'

ł

W kilku zakładach t Instytutach - m. in. w Instytucie Od·
lewołctwa, w spawalnictwie, w stoczniach gdaJ\skiel 1 gdy{J.
skie), w hucie „Małapan~w", w Energomontatu na terani~
powstają małe laboratoria posługujace się izotopami kobaltu.
Promienie gamma wysyłane przez Co-60 przenikają niezwykle
lal wo przez stalowe ścianki, prze§wietla (ą lepl·et od rentgena,
pozwalafą wykryć nafdrobnieJsze braki I skazy.
Jest to niezwykle wafne - Energomontaż Pio. prowadzi np. budowę elek·
trownl, gdzie od jakości sialowych rur, zaworów l złącz zale·
źy wytrzymałość
urządzeń.
Przed przenikającymi poprzez
WS7.ystko promieniami nie ukyje się ładna niedokładność. Tak
było np. przy budowle Jedne! z elektrowni, gdzie już po zakończeniu mootat.u, przy pomocy delektoskopu promieniotwórczego wykryto wady w fednym z trójników l wstrzymano
rozruch, zanim nie dostarczono trólnlka wymiennego. Ekl.py
z defektoskopem doclerafą na terenv budów w całym kraju,
wprowadzając i::otopy do pracy w budownictwie,

l

Ochrona roślin przed przymrozkami
W USA zabezpiecza sl11 rośllnv przed. przymrozkami przez„.
wykorzystanie ciepła wydzielanego przez wodą przy spadku
Jet temperatury. Obliczono mia.nowlcle, te około pół kiloqrama wody przy zamarzaniu wydziela ciepło równe 144 bry•
tyłsklm jednostkom cieplnym. A więc priv polewa.niu roślin
za.marzatąca woda wydziela dostateczną Ilość ciepła dla utrzy•
mania Ich wegetacji podczas przymrozków. System Irygacyj•
nv, przv pomocy którego w lecie zrasza slę rośliny, służy w
zl.mle do ich zabezpieczania przed chłodem. Dzięki teł metodzie można wysadzać rośllnv do gruntu o 3 tyqodnie wcze·
śnief nit dotychczas, jesienla zaś o około 3 tygodnle przedłu·
żyć okres weqetacvjny roślin, bez względu na spadek temperaturv. Sposób ten wypróbowano na drzewach owocowych,
kwiatach, kukurvdzy, na licznych warzywach. Przy systema·
tycznym polewaniu wodą udało się ochronić rośliny nawet
przy spadku temperatury do 6,6 lll>]lnl C ponltej zerłl.

Pierwsze

I
I

w-niewoli

Wcz or aj

_______________________" '____ _
(77J

•
•
Czas
zyc1a
.
, .

.
1 czas sm1erc1
- To niby racja. , Ale mimo to nie mam dla
was mtmdtllI'u. Bairdzo mi przykro, Wszystkiie
są jesz.c.re gorsze od waszego.
Spojrzał na Graebera p.r7.elliiJiliw1e nń:ebiesik:lm
okiem. Brąz,orV'le patrzyło tępo. Graeber pol<ńyl
na st.ole paozkę papierosów od B1ru:llin.ga. Feldfebel łypnął brą2'JCIWym okiem, odszedł i J)OIWI'Ó·
cil z kurtką mtlllldurową.
- To wszystko, co mam.
Graeber nawet nie dotknął kurtki. Wyjąt z

Na stM"cle oboik 10 kadrtl<Wfe%6w
znalazła się · cala ple.lada ich mlodszych l starszych kolegów nile za·
kwalifikowanych do kadry. Trasa
z Ząbkowic prowadziła do Wrocławla prze.z Swidnicę i D7liierioarlów
na metę do ZąbkowlLc.
WyśclQ" r07JJ>oczyna się
na.rzucenita doś·ć ost~o tempa. Niespo
dzdanka jest pow.stanie w tyle Wi·
śnJ.ewsklego.
Ko11tl'z ten wy<l'ainie
iest niedysponowany. Czołówka roz
bLl• się na kilkia grup. Kadrowicz
Będyński =ieIIJia koło.
F&kt ten
oobudził do ucieczkd niekadrowi·
czów, ale pozostali kadrowicze
trzymaj& się bardw dobrze i nadają ton wyśclqowi.
Wydaje się, ie
tym razem trudno będzie któremuś
z niekadrowiczów p.rzeł.amać hegemonię tych,
którzy trenowali w
Bardo.
Tempo wzrasta cO<l'az bardziej, ho
l do mety juź ni·eda•leko . Czołów
ka rozbija sie na kilka grnp~k. Odpada od niej zdecydo<W'lllil.ie Woźn!aik, który skarży się na bóle t0łądka.
Słabni-e Grabowski,
który
jedLJie tuż obok Kowalskiego.
Na _czoło wyskakuje jak 'Z procy

malą,
pla.!iką butelkę koniaku, którą
zabrał ze oobą na wwe1k.i wypad<eik, i positaiwil
obok papielI'<OLSów. Feldfebel :z.nikną! i wrOOil z
lepszą
kuritką i prawtlie nowymi
spodl!liami.
Gra,eber sięgną! najpierw po spodlll<ie; jego
wła&ne byly mocno połatill!le. Odwróci! te nowe
i zauważy!, że maga1zyniier położył je Ulik, aby
:zakryć wielką jaik dJoń plamę. Popaitrzyl bez
słowa na plamę, a potem na kOlllJiak

kieswni

~

~

Feldfebel pokaizał zęby w uśmiechu.
Rozsądne pytanie.
Ale tamten rolniieI"Z
chcial mundur śmierdzący front.em. Coś takiego jak was"". Dwa lata siedział w jakiejś ka.ncela.l"ii w Mediolanie, a swojej nairz.ec.zonej pisał listy z fr<llnitu. Nie mógł przyjechać
dJO..
mu
nowych spodniach, na które wylała się

oo

w

tylko miska sala.ty. To najlepsze spodnie, jak.ie
są w magazynie. Naprawdę.
Graeber mu n.ie wierzył; aJe nie miał przy
sobie n:Lc więoej, aby wytal'."go<wać coś leps:ziego,

Mimo to

się nad

wić. Pozostały
zespoły , które

pierwszy Więckowski

oo

Erich Maria Remarque ....

'A jest

czym 7J<lstano.
nam zaledwie dwa
w walce o pierw·
sze m.iejsc.e w tabel.i idl\ „łeb w
Wręczenie nagrody-puchałeb" bez straty punktów.
Są to
ru Smelczyńskiemu, (który
warszawska Gwatdia I ŁKS. Mię
dzy nimi dojdzie w niedzielę do
uzyskał
największą
ilość
decydująoej rozgrywki,
wpra.w.
glosów) i pamiątkowych dy- dzi.e
nie bez.pośredniej, ale wyda·
plomów wyróżnionym zawoje się nam, że po nied7liell o
dnikom, odbędzie się w nie- pierwszeństwie jednej z tych dru
dzielę
przed
meczem
o żyn nie będzie już decydował sto
bramek. Ktoś w nled'llielę
mistrzostwo III ligi Start sunek
zambt punkty, ktoś je straci.
- Kolejarz, na boisku WiGwaxdlq czeka „święta wojna"
z zepchnięta z wlelkieqo pledesta
dzewa.
Ponieważ zawody
łu
Legią.
Będzie to bój o pry·
Tozpoczną się
o godz. 11
mat 1>lłkarskl stolicy.
zapraszamy
wyróżnionych
ł.KS znajduje się w Innym niespoTtowców Łodzi o wcze- co poloże11lu. Po świetnie roze·
granym
meczu w Zabrzu, łodzla·
śniejsze przybycie na bo-I
nie, po raz pierwszy w sezonie li
iska Widzewa, mianowicie 1 gowym,
wystąpią
przed własną
na godz. 10.30.
publkznośclą.
A czeka Ich nje

Minv naszych kadrO'W'lczów nie
były :zibyt wesołe, gdy stawali oni
na starcie do drugiej ellmi.nacjl
Pl"lled ustaleniem reprezentacji Pol.
ski na jubileuszQ<WY Wyścig Po>toju, bowiem w pieTwszym dniu sz'łl!1
se ich z-ostały :zimniejszone. W
pierwsze! d:ziieslątce znalazło się
i-eh tylko 5. Z dużym więc zaint.eresowan.!em ~egnaJiśmy zawodn\·
ków zqrup·owanycb na s!Mcle w
Ząbkowicach pod B&rdo. Dystans
drugiej eliminacji wyniósł tylk-o
150 km,

żony.

szlokholmsklm ZOO, przyszła na świat foka.
Jest to prawdopodobllie plerwsz!I foka, która urodziła slq w
niewoli.
FGt, - CAF

Urok rozgrywek ligowych i ich moc pociągająca olbrzymie rzesze kibiców, mają swe źródło w niespodziankach,
jakich dostarcza każda piikarska niedziela. Liga sypie niespodziankami jak z rękawa,
przekreśla
przewidywania,
uchodzqce za „murowane", sprawta zawód, przynosi rozczarowania, dostarcza emocji. Mamy za sobą zaledwie dwa
terminy ligowe, a ite już niespodzianek zanotowano. Totkowicze glowią się: czy w trzecim terminie mają obstawiać
tak zwane pewniaki, czy też grać na fuksa?

Kadra niepokonana

1'. SmMh, mleszkanlec Ottawy, poddał 1tq niedawno operacji,
w wyniku które! odzyskał ntraconv przed ł laty wzrok. „Ho,
ho, aleś okropnie utyła." - takle były pierwsze słowa, z Ja•
kim! po qperacjl zwrócił 1\41 pa.n Smith do swej ruadowanej

W Skansen -

w

--~~~~~~~~~~~~~~~

spostrzeżenie

Urodziny foki

I Kol ~ Jana.

pclltr7.ąsnąl głową.

A więc dobme - pow1ed:zJial !e1dfebel. .....
Inna propozycja. Nie potrzebujecie wymieniać,
Zosta-wc.ie .sobie wrusze stare łachy. W ten sposób otrzyma.cie dodatkowy mttnd:\.11". Zgoda?
- Nie potrzebuje pan starego, żeby fil.ość Silę
-

zgadzał.a?

Feldfebel ma.chną! lekc-ewalŻąco ręką. Jego
niebieskie oko pochwyciło promień s!ońca. który wpadł przez zakurzone okno. - Ilość już od
dawna .sdę nie zgadza. Co się w ogóle jesiz.cze
zgadza? Mme wy w.ieeie?
- Nie.
~ No więc ....... pcllWli.ed?Jial feldfebel.
Prrechodiząc koło sz,pi.f:.aJ.a miejskiego Graebe!t'
się :z.atraymal. Przypomniał sobie Mutziga. Obiiecał, że go odi1vied2Ji. Pr:rez chW'iJę wahał s.ię; ale w końcu wszedł. Ogarnęło go nagle prm.sądJne uczucie, że przekupi los dobrym

na.gie

- To nie krew - powiedział feldfebel. - To ·
najlepszy gaitu.n.ek olilwy. ŻOlnier;z. który je no.sil, przyjechał z Włoch. Trochę benz,vny i plama znikni.i;~.
uozynik:iem.
- Jeżeli to takie pl"<llS't.e, dlaczego on sam i.eh
Ampurowain.i m.jmowali pderwsze piętro. Pairnie wyczyścil, tylko wymi€t!lli.l?
tier pr:z.ez.ruJJcmno dla ciężko rannych i niedaiw-

IWięckowski

z Bugalskim il. Prusldim.
Pie·r wszy na mętę Wl])a.da Wlęckow
ski - 4.13.29. W tym samym CUI·
si~ ko·ńczq wyścig BugaJski i Pruski. Dalsze miejsca zajmują Paradowski 4.13.30, Graibowski 4.14.33 l
Chwlendacz ten Hm c:ziiu. Pancek
jest 7, Kowalski 8, Komunlewski 9
z czasem 4.19 .14. Następne miejs·
ca zajmują: Podobas, Jankowski,
Cza.meoki i Woźnlalll:.
W piel!'wsziej dzd:es!11tce . mamy
trzech nieikadrow9.czów, a ml&D.owicie Pain<:ka, Komuni,e'Wskiego i P:>-

clo~:sj;6ch' ellminaJcjach' kolejność
zawodników przedstawia się na.stę
pująco: Więckowski, Bugalski, Pa·
radowsk,I, ChW'lendacz:, Pruski, Gra
bowskii, Kowalski t Komuniewi>kl.
Dziś, w piątek, k0<ll!J'Z0 mieć będą
dzień odpoczynkiu, a w sobotę od·
będzie S'ię ostatni-a elLmilllacja na
50 km z tym, że kolaira.e sta.rtować
będ11 indywłdualni.e na czas.
Jarosław Nlecleekll

iużlowcy Tramwajarza
iadą

do Rybnika

żużl~y łód.zkiego TN!mwaj = rozpoczynają roogrywki
I-Jigowe spotk.amńem w Rybniku
z tamtejszym Górnikii.em. Slą.za
cy byli rewelacją ubiegłego oo-

ronu, a ich as atutowy - Tkocz
od!!iiósł
wereg zwyctięsł.iw ·nad
C2X>lówiką krajowych żużl(JIWców.
Lodziia111Je wystąpią w Bkładrzie:
Krakowiak, Wróżyńskl, Mirowski, Sumiński I rez. Gołoflt.

łatwe 7.adan!e,
będą mleK
bowiem do czynienia z przeciwni·
klem znanym ze 1wofej nleuslłl"
Pllwel, twarde! gry - z !Jdańską
Lechią .

Oc.eni.ając wartość

no operowanych,

którzy nie opus.zczali łóżek;
kh bylo szybciej znosić do .schronów w CZJa&ie n.aJotów. Amputowainii nde uchodzili za bezradnych, dlatego też ulokowano .i.eh
wyżej. Podczas alaJI'mu mogli sobie wmjerrmie
pomagać. Be·z:nogi kaleka obejmował Zia szyję
dwóc,h bez:ręktch i ci znosili go dO schronu,
podczas gdy personel szpirtalny 2)8jęty był ra•oowall'lliem ciężko raminych.
- To ty? - powiedział Mut.2!i1g do Gra.ebera,
- Niigdy bym nie uw~ł, że się zjawisz.
....... Ja też nie. Ale jaik: widzrl.s,z, p.rzys,zecllem,
- To ładJ111ie z twojej 5troiny. Stiookmal!lll1 tcl
jest z nami. Byliście ra2Jelll w Afryce, prawda?
- Tak.
Stockmann stracil prawą rękę, W~ z dwoma iinnymi kalekami grał w ska.ta.
~ Emst powiedziial - co się z tobą da;ieje? Wzrok jego ślizgał się badaiwcoo po
Graeberre. Mimo woli szukał rany.
- Nic - odpairł Graieber. Wszyscy mu silę
przyglądaJi ta.k sanno iaik: dtockma:n.n. ~ Mam
url()l!J - powiedział za.żenowany. Czul .sde nlemaJ. wiamy, że nic mu n.ie jest,
- Myśl.alem, że dosyć oberwa.liŚ.._w Alryce,
aby na stałe wrócić do dlOl!l1u.
- Wylalf:aJi mnie, a pot.e.m wysŁali do Ro.~ji.
- Mia.leś s:łlCZęśoie. WŁaściwn..e - ja taikre.
Wszyscy l1111ni do.s<tali s:ię do niewo1i. .Tuż nde
można i.eh bylo ewakuować. Stockma.n111 wymachiiwaJ siwym kikutem.
Jeśli takie c.o.ś
stąd można

moż.n.a na•zwać su.:z.ęSclem.

żoJn,~ siedzący

w stól,

tego

pr,ieciwru!.ka należy mieć na uwa.
dze jeqo zeszlorocrny dorobek
(trzecie miejsce w tabel!) 1 uda·
ny start w obecnych mistrz<:1·
stwar.h. Zwolennicy ŁKS wiążą
swoje na.dzieje nie tylko % uda·
nym meczem w Zabrzu„ ale w
da•lszym ciągu wierzą, że trad ycjl
stanie się zadość. Łodzianie ho·
wiem, qrając na własnym bois.ku,
z reguły nie dozna.ją p<>rB;~ek
w
meczach
liJ:Towych. M'mo
wszystko
przestrzegamy pr2ed
zbytnim optymizmem - nie bę·
dzi.e łatwo wyqrać z Lechią.
A więc Gwardia, czy ł.KS?
Kto wyjdzie zwvcięsko z rui·ed•iel
nej próhy, obejmie na dluż!'Zy
czas pLerwsze miejsce w tabeli?
Stawka tych spotkań je.st wielka,
zwłaszcza, i.a
z.a tym! dwoma
wielkimi kandydat<Lm\ czai się w
ukryciu sosnowiecka Stal, która
ąośct u .siebie uśmierzonego lwa
- Górnika (Zabrze).
Pozostałe trzy spotkania n.I.a ma
.111 już teqo cięż.aru qatunkoweąo.
Polonia bytomska !JTa z najbllt·
szvm swoLm sąsiadem w tabeli !.echem, któremu WY'P&dru\.e .ro7:e·J
qrać pierwszy mecz na wyijezdz1e.
Wisła w Krakowie zmierzy się z
Budowlanymi, a w ostatniej parze spotka.ją się maruderzy tabeli
Ruch - Górotk (Radlhi). Ocenę
stawe.k niedzielnych spotkań uła
twi czyotelnikom tabela.
t. Gwardia (W·wa)
2 • 3:0
2. ł.KS
2 4 7:2
3. Lechia
2 3 2:1
4. Stal (So1n.l
2 3 4:3
5. Polonia (Byt.)
2 2 4:3
fi. Budowla,U
Z 2 4:4
7. Wisła
ł' ·-:- 2 2 2:2
8. Górnik (Zabrze)
2 2 3:6
9. Lech
2 1 2:3
to. Górnik (Rad.)
2 1 1:2
11. Legia
2 O 1:3
12. Ruch
2 O 1:5
Drugołigow.e ro"Zgryw~i !irute;e:
sują naszych czytelników w mme.i
szvm stopniu, ł.6dt nie ma bo·
wiem w tej klasd.e swojego re1Jre
"Ze.ntanta. ·w gruplie poludn!o·
wej, które! dzlsLai prnew·odzi Cra
covia, w niedziele grają: AZS Na.przód, Concordia - Szombler·
kl. Piast - Włókniarz (Chelmekl,
GarbaiTnla - Cracovia,
CWKS
(Kraków) - Stal (Mielec), Stal
(Rzeszów] - Stal (Radom). W
qrupie północnej -nespoły wrocław
skdeg-o i bydqoskiego CWKS utrzymują się na czele ta,beli, jaiko
te nie straciłv je.szcza e.nq jedneqo nunktu. Graja w niedzielę
CWKS (Bydq .) - Polonła (Bvrlg.),
PolO'llia (Gdański - Bzura, War·
ta - Górnl·k (Wałb.l, Pomorzanin
- Sparta (Lnbańl. Calisia - Ma
rvmont t CWKS (Wrocław) Chrobry.
•
N a pierw5ZV plan s'Potkafl nie·

pośrodik.u pl.a19ru1? kail'tami

ł.od7li w

ne derby lokalne, a drngi - roz
qrywka o pierwsze miejsce w la•
beli. Na razie drużvnom Il! hq!
przewodzi Granat ze Skarżyska,
któreqo ujrzymy na przedmeczu
zawodów pierwszoligowych ŁKS
- Lechia w walce z rezerwą
ł.KS.
W pozostałych spotkaniach
grają:
Radomiak Partyzant,
Włókniarz zgierski z Włókniarzem
ze Zduńskie! Wolt, Sparta (Radom
sko\ - Lechia (Tom.) l KSZO
(Oslrowiec) - Sparta (Kźm. Wiei•
kal.
1. Granat
3 6 1:2
2. Star
3 6 '1:2
3. Włókniarz (Pab.}
3 6 12:5
4. Radomiak
3 5 8:4
5. Si}arta (K. W.)
3 3 6:5
6. Lecłlla
3 3 3:3
1. Kolejarz
3 3 .5 :6
8. Start
3 3 3:5
9. Włókniarz (Zg .)
3 2 2:3
IL KSZO
3 1 6:8
11. ŁKS I B
3 t 3:6
12. Partyzant
3 1 2:4
13. Sparta (Rad.)
S t 2:1
14. Wiókniarz (Zd. W.) 3 1 2:8
Rrn.

Mimo braku 5najlepszych

-Wmeczu zbokserami
Finlandii
liczymy na

zwycięstwo

Bez

Adamskiego, Stefaniuka,
Niedźwied.z,kiego, Walaska, Grze.
laka i Mańki wystąpi reprezenta·
cja Polski w nadchodzącym, nie•
d7.ielnyrti spotkanLu z FinlandJią.
Mimo to, jak twi.erdzą rzec~oz
nawcy, nasi pięściarze powinni
odnieść zwycięstwo.

Co upoważnia do tailtiego opty·
mi:zimu? Prrede wszystkim równie
dotkliwe osłabienie składu fiń·
skieqo, w którym zabraknie ta·
ktch mlstrzów ja.I;; Ha.ma.Iainen,
Niinlvu0rJ i Koski. Poza tym
Plęśoia.rae, którzy zmierzą się z
Polakami, nlie reprezentują,
w
· więkSZ'Ośal, zbyt wysokiej klasy
i niejed.nokxotnie już ponosili w
Polsce pora?:kl.
Osta·t ecznle na ringu stołec:zmeJ
haJ.i Gwardii zmierzą sie następu·
jące pary: musza Kukier Luukonen, koqucia - Slelczak Limonen, piórikowa - Rozpl·erskl
- Slvonen, lekkia - Paździor Maeld, lekk0<półśrednia - MUP.W·
ski - Rau!iatnen, półśrednia Droqosz - Huhtala, - lekkośre·
dnia - Łukasiewicz ew. ŻmljeW·
ski - Backman, średnia - Pie·
trzykowskł Matlnaho, półcięż·
ka - Piórkowski - Kokkonen,
ciężka .Tędrzelowskl Aho.
W na.szel dzi•esiątce najsilnnef·
szymi punktami są Kukier, Rn·
pie-rski, Droqosz i Pietrzykowski.
Kukii·er spotka się jednak z na)·
lepszvm p1ęścia1Tzem fińskim Luu.
kon:enem, z którvm już dwukrot·
nie prz.eqrał, trudno więc spodzń<'!
wać się, by teraz, kiedy walczv
'Znacznie słabiej niż w ubiegłych
lata.eh, miał zrewanżować się Fi·
nowi,
Transmł~ja radiowa z niedzf.el·
neqo meczu rozpocznie się o godzinie 13 w programie II.

..... Gramy czy ględzimy? ..... gpytal

slm.

·

irrubiań-

Graebe:r za,uwa~yl, fe tamten nie ma obu
nóg. Arnputnwame były harcWo wyooko. U prawej ręk!i brakowalo dwóch palców. Pozbawa.one
rzę.s powieki były n.owe, czierwone i błyszczące;
robily w.ra©eruie sr.aJonych.
Grajcie dałej - powiied!11ial Graeber, ,.....
Mam czas.
- Jeszcze tylko tę rundkę ~ ~wi:adczył
Stockmallllll. - Zaira.z skońc.zymy,
Graebea: pl"zy.s:iia,cR na oknie obok Mutzi.ga,
- Nie zwracaj uwagi na Arnolda - szepnął
MUJtzi.g. - Ma clzisd.a,j swój zly dzici,
- ?-"o tien pośrodku?
~ ~a.k. Wczoraj odwied.7l!ł.a go :Wina. Po jej
wieycie mw.siie jEM piv.ez kilka dnd w zlym hu-

m.a!7JE!,

-

Oo ty tam wygadujesz? .... zaiwołal w I.eh

-

Mómmy o diaiwnych

stronę Arnold.

wolno, :nile?

czasach. · To chyba

ArnOild warkną? coś 1 gral dalej.
Zazwyczaj jeSit tu całkiem przyjem111.i e i
~ridoo w~lo - zapewnlliaJ MutzLg 9kwapliw1e. - Wiesz, Arn.ol<l był murarzem dJla niego

-

to nllie taiklie proste. A żooa go :z.drndza; mą,tka
mu o tym powiedziiała.
Stockmain.n cisnąt karty na stót
- Przeklęty pech! Solo :żołędne było murowaine. Kto by przypuszczał, że wszystkie trzv
·walety są na jedinym ręku!
AmioUd 2lalehi~hotal i

ina

nowo ~.al ka.i-ty.
Cd. c. n.l
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