z

D

I

*

*

*

Powiało XX V posjedzenie Sejmu
Kiedy wystrzelimy sputnika?
Morwy rosną pod Łodzią„.
Tym rnzem „prano'' ;;.....;..._~----------Felieton· Jana Koprowskieyo
• zdrowym nurtem
Sport, sport, sport,
Listy do redakcji
pralnie
W numerze•
Ś

*

*

*

*

Szere:! nowych usta w
na warsztacie prac Izby

Cena
50 gr

Wydanie A

'•~.

('

':"" •

:

'

• •

,~

•,

'

'

'

,'

•

•

1;1'

'

•

Łódź,

Jtok XIV

'

~

„

'o•

środa.

I

'

<

'

'•

'

o

•

I

'

'

~

'

•

'•

l

',

'

Nr 155 (3610)

2 lipca. 1958 roku

Przedstawiciele Dalsze pogłębienie współpracy
krajów socjalistycznych

brytyjskiej

WPG
wynikiem IX Sesji R

Izby Gmin
przybyli do Polski
WARSZAWA (PAP). Na zaproszenie Sejniu PRL przybyła 1 bm.
brytyjska
rewizytą do Polski
delegacja parlamentarna. W skład
członkowie
wchodzą
delegacji
Izby Gmin: N . Birch - członek
partii konserwatywnej, przewodni
członek
czący delegacji S. Dye partii labourzystowskiej, J. M.
Howard - konserwatysta, J. Llnd
7.

say -

]{onserwatysta, T. C. Pan-

szawę.

Kraków,

nel - labourzysta i R. Wool labourzysta.
.Tak już podawaliśmy, delegacja
brytyjskich parlamentarzystów za
trzyma się w Polsce 8 dni, w cią
gu których zwiedzi m. fo. Warraz zapozna

się

Sląsk,

z

pracą

Poznań

Sejmu.

o-

Krajowa Rada
Spółdzielczości

Produkcyjnej
zakończyła obrady
WARSZAWA (PAP). 1 bm. zadwukończyły się w Warszawie
dniowe obrady VI sesji Krajowej
Rady Spółdzielczości Produlccy,lnej. W czasie obrad omówiono
zeszłoroczne

osiągnięcia

zespoło

wych gospodarstw oraz pe1·spelc_ty
wy dalszego rozwoju ruchu spoldzielczoścl produkcyjnej.
Pod koniec obrad sesji podjęto
uchwałę, w l•tórej Krajowa Rada
dokonuje oceny dotychcza,;owej
oraz wytycza dilłsze
działalności
podstawowe kierunki prl\CY za·
równo dla zespołowych gospo1tustw, jak i terenowych związ
ków.

BUKARESZT (PAP). W dniaoh
o.a 26 do 30 czerwca 1956 r.
od·byla ;;!ę w Buokare<>Zcie IX
Seaja Ra.idy Wzajemnej Pomocy
Gospo:ia•I'Czej,
W pracach Sesji braly ud:zfał
delegacje wszys1!kiJC'h krajó~
członków Rady.
W skład delegacji wchod1zi1l
pa.ń.stwowych
przedstawiciele
miniplarnowania,
or.gainów
sler.sfw 11andJu za,~Tarniczm~g.o i
niektórych innych m:nisletwtw
oraz urz€dów krajów - człon
ków RWPG.
Pr.zewcd1niczyt ;na Sesj.l Rady
]>rzed.sta<w}ciel Rumuńskiej Republiki Ludowej w Radz'e Wza
jemnej Pomocy G-O>S<;xida re.z ej
A. Bi1'ladeaonu.
Na SeG.ii Rady, z1godn'e z po
stanowieniami ]:Clsiedl.enia pr7,ed
staw.icie1i lromu.ni1~tycznyoh i robotn'cz,ych. partii krajów
członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodam:~.zej, która się
odbyła w maju br. w Mo.::Il,wie,
rozpatrzono pra:kty·C1"1.Jne śrnd1ki
dfa dalsizego r6ZW-O·~H wsipól'p.racy go.!lp·oda.rczej międozy krajami s-ocjalisl-y<l'mymi na ~·d'S'ta
rea!i·.Gacji
wie konsekwenmej
&O>Cjalistycz
międzyna.r<J>dowego
nego podziału p.racy.
Na Se.s·ji zwróCO'l1o ~ze,gól.ną
uwa.gę na zagadnienia wsOOC<hstronnego rozwoju bazy surowoowej gcepoda.rd-r.i narodowej i
ene:i.igetyki.

Komen.łarze zagraniczne

Jakiego rodzaiu poparcie
zapewniają

USA

Po wizycie ministi'a spraw
zagranicznych Libamu, Charlesa Malika u sekretarza st1rnu
USA rzecznik Departamentu

Stan~ potwierdził wiadomosć,

MaHlrn o
że Dulles zapewnił
poparciu, jakiego rząd a1neruka•ński udziela rządowi Libanu.
Rzecznilc odmówił jednak odpowiedzi na m1tanie, jakimi środ
kami rząd USA zamierza po11ierać obecną władzę w Bejrncic.
Deklaracja zlożona przez Mau.ka po wyjściu z Depa1·tamentu
Stanu wielokrotnie podkreśla to
poparcie .. ,Jestem dziś bardziej
pewny niż kiedykolwi.ek - oze Stanu
świadcz:yl Malik Zjed•wci:one stać będą twa•cl·1
po stronie Librmu (c~utaj : - obecnego rządu libańskiego prz;1p. red .) Stanowisko USA
wobec 11rol.>lemów. z jald.mi boryka si.ę obecnie Liban, nie •.1,Strnu
lcglo żadnej zmi.a.nie.
Zjednoczone i Liban są C11lkowicie coodne co do sposobu uregulowania. tych problemó:n-.
Stanu Ziednoczone wykazn.iq
dobrą wolę i chęć pomocy Libanowi.
Podstawowe zaaadnienia zaarozil M.a lik - nie mogą być

rządowi

Liban u

i nie będą p!'zedmiotem Tcom."Przyjaciół,
Mamy
wśród nich U SA, które pomagają nam w utn11maniu nai::~j
niezawisłości i w prowadzeniu
naszei politt1lci".

7Jromisu.

Komentują~

tę

deklarację

infoi·macji
dyrektor
Malika
Ziednoczonej Republiki Ar:ibs/ciej, Saad Afra w przemówieniu transmitowanym przez Radio Kair .podlcreślil, źe minister
Libanu
spraw zagranicznuch
stara się prze/csztalcić Tcruzys
wewnętrzny jego Tcraju w kryZJJ·' międzunarodowu.
Dzienni/: nowojorski „New
York Times" anal-izując sytuację Libanu dochodzi do wnionaislwteczniejsZl/11!
źe
sku.
środkiem bulabu tu nie jednostronna interwencja St. Zjedll?
czonucl1 . lecz międzynarodowa
pol-icja ONZ. kt.óra raz jut z:illlrr. e11zami11 1·1J konflilccie egipslco-izraelskim.
„New Yorlc Times" sfwierdz11
iednaTc równoc;;eśn,ie. :i:e podolma propoz11cja .rnotka się •ii:?
tulko z vetem ZSRR w Rad::ie
Bezpieczeństwa, lecz rqwn;l'ż
nie uzuska więlcs .zości dwoch
trzecich w Zgromadzeniu Ogólnum.

po.święoono na
Dużo uwagi
Sesiji Rady pogłębieniu &pCcjali'ZWji i koopera.cji prod;ułmji mię
d'l.Y k·r ajami SoOcjali&tyczntvmi w
celu dalszego :rozwoju go.s<_oodarki i uprzemysłowienia zarówno pcszezególrnych krajów
- czrl-O•!l.ków Ra.dy, jaók i całe
go obozu so::::}al;stycznego, a
tak.że ja,k najbaNl:ziil'.i racjonalnemu wykorzyso!aul.u naturalnych i gosp-Od.a.rm:ych. zarobów
knjów.
Na Ses.ji Ra-:ly rozpa•brzon<:
zB,gadn'enie dałs'lego r07!woju l

USA z bliska. obserwuje rozwój wydarzeń w Libanie.

i

w

dążności

w.~.pólpncy na~bko: rządowa pod p~·zew-o·dn'.dwem
wo-lechni1l'1lnej między k1·aJam1 wi.cepreze.sa Ra·dy Minis.trów P.
Jaroe;zewicza. Sesja odhyla się
.wcja \i.st.yC'llnym<i.
Pc.~tanowiono zacieśn'ć wspól w Bukares=ie.
dziafa.ni'e placówek naukowob4da•wczyeh. i projektowyc.-h kr.a
jów - ucze.stni.ków Rady,
Na Sesji Rady do.kona:no v.ry
m:an1y poglądów na temat d·alszegoo r()lz;woju handlu w ohecn.yin o~r€1S!e między kiracj.aimi o:
bozu so~;jalistyczne1go i krajami.
ka.pifal'stycz:nymi., uwz.g l ę<l:n:a
jąo rozrwi.jan"ie się kryz~su go.;
,pooarc-źego w kraja·ah kapitalisty<."znych .
MOSKWA (PAP). Agencja
Sesja Rady postan-o•wila uTASS ogłosiła teksty 3 not,
1worzyć niektóre nowe organa
wymienione
zostały
które
Ra<ly Wnjemne;i P~m1ocy GosRadzieZwiązkiem
między
J>(}darczej. Powo1ano kom.'.®ję eckim i .Jugosławią w spraprzy
która
Rady,
konomiozną
wie wzajemnych stosunków
gospodarczych. Poniżej przywspó1pracy z praoownitkami nau
taczamy obszerne fragmenty
kowymi i specjal:ilStami w dz:e
tych dokumentów.
dzinie planowanfa krajów
uczestników Rady powinna się NOTA MINISTERSTWA SPRAW
p-OiSZczególnymi. za·
zajmować
ZAGRANICZNYCH ZSRR
ga.dnieniami ekonom'.c2l!lynn, wy
DO AMBASADY FLRJ
· W MOSKWIE
n·ikającymi z zasad międzyna
Z DNIA 27. V• 1958 ROI<U
rodowego podziaJu prac;}'..
Utworzo,na wstała komisja
W nocie tej Ministerstwo Spraw
s.tala w.s.pólpracy e}{onomioznej Zagranicznych
ZSRR nawiązuje w
i. naukowo-tech.ni•cznej w dzie- imieniu rządu radzieckiego do udzinie budownicbwa.
kładów gospodarczych z 12 styczB:orąc pod uwa.gę sta.Je ro.s- nia i I sierpnia 1956 r. oświadcza
nącą wielkość przoewozów mię Jac, że układy te przewidują ud.Żielenie przez ZSRR Jugosławii
uc-zestnikami kredytu
dzy krajami· w okresie 19J7-1964 r . na
Had.y, po-stauowioono p 1Vołać ko sfinansowanie budowy zakladć1w
dla spraw tran- aluminiowych, na pokrycie należ
stał'\
m1•9Ję
s;podu.
ności za urządzenia dla przedsię
SeS!ja Ratly Wzajemnej Po- biorstw produkcji nawozów sztucz
I dla Innych fabryk, a talcźe
nych
mocy Gospoda.rcz.ej odibyla się
prace dokumentacyjne i inne,
w a.imosferze całkowitej jed- na
wymienione w układach . Nota
:nomyślnciści i wzajemnego zro głosi dalej:
w chwili obecnej zachodzi konieczność zrewidowania terminów
kredytów udzielonych Jugosławii
zgodnie z wymienionymi układa
mi. Konieczność ta wynikła w
związku z powziętą niedawno w
ZSRR uchwalą dotyczącą przyspieszenia rozwoju przemysłu che
mlcznego, zwłaszcza zaś produkI•
cji materiałów syntetycznych I
wyrobów z nich w celu zaspokoPARY Z (PAP). We wOO!rek .ienia potneb ludności I gospodarprzed p:>Judniem samolot gen. ki narodowej .
Realizacja tego zadania wyde Gaulle'a wylądował n ·a lot·
nlstku woj.;ikowym w Alg:e~ze . maga pocźynienia w ciągu na.1Wraz z francu..» kim prem'.erem bliższych lat nowych nakładów
inwestycyjnych w przemyśle chcprzybyli min!;Ster stanu Guy micznym związku Radzicclciego.
radziecki
Mollet, minister obrony Pierre w tej sytuacji nąd
Guillaumat, szef szitabu gen. wprowadza korektury do swych
Paul Ely i Rene BrouiJle1t, se- planów finansowych, mając na
względzie · zapewnienie najbardzieJ
kretar.z do .spraw Algierii.
Prem:er bezzwło::zn.ie po przy efektywnego pod wzgtądem ekonomicznym wyllolrzystania rezerw
byciu udal iSJę na inspekcję finansowych. 1111
w tych warunkach rząd ZSRR
rejonów polożoonych wzdłuż gra
nicy z Tunezją. W n<>cy odla- staje przed koniecznością zapropo
nowanla, by ustalone zostały pót.tuje o•n do Oranu.
We wtorek w Algierze ponow niejsze terminy wykorzystania unie .skonfiskowano nakład dzien dzielonych J~goslawll kredytów,
M d " 1„ t · ik ta a mianowicie.
.ka
zgodnie z układem z dnia 12
on• e . .-.on :IS a
„Le
Ill •
przyp'.sywa:na jest zam:eszC'ze-, stycznia 195& roku w jego części
niu przez dziennik l'..s:tó.w c.ziy- dotyczącej dalszego w:i:korzystatelniików, wyrażających . s:ę kry nla kredytów ustalić, ze kredyt
tyczn·e 0 polityce alg:el.'31.1<.iej ten będzlP. wykorzystany w oktes ie 1962-1969 r„
,, '
f
d
Zgodnie 7. nkladem z 1 sierpnia
.
rancus.K.ego..
rzą u
Na ta.! 'gu w dz1elmcy mu- 1956 r. ustalić, że kredyt będzie
zul.mai'iskiej Alg:eru wybuohla wykorzystany w 1963-1969 roku.
we wtorek rano bomba, której' .Tednakże radzieckie p~zedsię
biorstwa . ha!1dht 7.agran1cznego
odJamki ra.n;ly 23 o.se.by.
PARYŻ (PAP) Jak donos· 2 mogłyby, ,1eślt z:v~zylby s_oble te go rząd FLRJ, dostarczyc przedl
•
·
.
.y><iryza ko:es.;:ondent PAP, tam siebiorstwom jugoslowiańskim 11tejsl cbserwat.orzy są 7.<lania, 1rządzĆń oraz wykonać prace doże obecna podróż de Gaulle'a 1-:nmentacy.\ne i Inne prace w terma charakter n·czej rc1br.::zy; min3:ch us~alonych w 111·otokólach
nie ocze'mje ·s:ę by podróż ta z d'!1a .2? lipca 19:i7 r: oraz do_starczyc rozne urząduma 7.godme z
: _, d f' ·'t
.
1
)lrotokMem z 2 sierpnia 1958 r„
przyn.OL.«;a e .'n1 ywne ur.e.~u.owan;e .S'KompLl:kowa•nyc:h proble lecz uie na kredyt, a na warunmów. Po::h'óż oticjaJn:e poświę- kach uiszczenia należności hteżą 
cona jest przede wszystkim cymi dostawami townowyml,
problemem woj.s:lw•wym, je-dnak Do czasu uruchomienia _przewiże p:·em:er mu.si zashmowlć się dzianych układa~! 7.akład'?w prodnkr.:vjnych, m. in. zakłndnw pro·
11~:l ewo'.uc.1,i zaroW'!'lo .s-ytUaC'Jt dukc.il n.a.wozów s?.tncznych, stromillta.r11ęJ, ja•k l n.aisii:r-OijÓW lud na radzi<lcka na t:vc7.~nle ~trony
Jugosłowiańskiej mogłaby :w tryl'll09ci,
Jl•Oglębie11ia

I

Wymiana

między

ZSRR i

not

Jugo(!;lawią

w sprawie wzajemnych
stosunków gospodarczych

Gen. de. Gaulle
Przybył

do A lgl•ert•

„

Rząd

duchu przyjaźni
w.szy.s\ki.c:h krajów
.soc.jabstycznych do jesreze wi~J:
sve."o· zac'.eśn.ienia brater.S!K:e.i
w.s.pólpracy i zjedno~zenia sił
w imię wzmo::.-.n'enia roziwoju
ekonomiki i s,ystematycznego
pvdnoszenia stopy życiowej na
ucz.e>tników
rodów krajów Rady Wzajemnej Pomocy GwP·Odarczej.
b:n.
WARSZAW A (PAP).
rano powróc:-Ja do Wan;oz.a1wy z
Sesji Rady Wzajemn€(i Pomocy
Goopoda•rczej poh:Li:a celegacja
zum:enia.

WARSZAWA (PAP). Ostatnie
w sesji w:ose.nnej dwucb.iowe
p-0.siedzen'.e Sejmu PRL otw~
rzyl 1 l'.pca br. wicemar.>zał·ei;:
Sejmu Ze.n.on Kl'szrl:o. W Joża·ch rządowy-0h i R'Kly Panstwa zajęli m:ej&ca: I eekreta1~z
KC PZPR Wladyslaw Gomulka. p.rzewodn'.czący Rady Pań
stwa Alek.san.de~ Zawadzki, pre
Ze.'; Ra<ly Ministrów Józef Cyranki-ewjcz i czlonkowie Rady
Pafostwa o~az rządu.
Zaa•kooptowany przez po.s:lów
dz:enny posie<lze•nia
po~·ządek
przew:.duje rozpa1rzenie 12 p~
oraz zat.wierdzeustaw
jektów
11:e uchwały Rady Panstwa w
sprawie zmiany w sikladz'.e Rady Mi.n"strów, po·djętej w okTe&ie między II-III Se;;1ją
Sejmu PRL. jak również przyję-c:e uc:i1waly w spraiwie zam1;,:
ni. ę::;a sesji.
W pierwszym pu:nikc:e porząd1ku dziennego pos. Wladys·'.a•w Wilk (PZPR) zrefer0.wał
w imieniu Sejmowej Kcmisd.i
Budownictwa i Gosp.oda.'."'ki Ko
munalnej rządowy projekt usta•wy o pozwolenia~h na dz'.a
lalncść zawodową w z akre.s'.e
projektowania robót budowlanyc:h. Projekt ten wprowa<lz~1
vbe>wiązek J}OIS!a<larnia zezwoleri
l1a wykooywan'.e projektów budowlanych, po:l::za.s gdy dotychczas projekty te mógt wykonywać każ-dy kto po.;;iadal cd
p:_>wiednie kwaHiikacje.
Ustawę Sejm przyjął bez dys
kusji.
'.l; k,olei -p<>s. Aleksander Ro~~
m1are1K (SD) w 1m1en.iu Kcm,sJ1
Han_<llu Wewnętrznego. o:·az; Ko
m:.sJt P~ze:ny_slu. Le.ld':'e.go, Rze
m;w-la i Sp-0ldz1elcza>c1 Pr3cy

-:

„

.

..

ble wzajemnej wymiany townowej dostarczyć Jngoslawil nk1·eślo
nej ilości nawo?.ów sztucznych, a
także i innych towarów przemysłowych 1>rzy odpowiednim porozumieniu obu stron.

Przedstawione wyżej propozycje
zgodne >ą, zdaniem rządu radzleclclego, z zasadami współpracy
gospodarczej między państwami z
dla obu stron. Rząd
korzyścią
ZSRR wyraża przekonanie, że
zrozumie
właściwie
rząd FLRJ
propozycje przedstawione w nl·
nlejszej nocie I ustosunkuje się
do nich pozytywnie,

Izbie rządowy p•o
j€kt . ustawy 0 zez,~ole~~ach na
wykonywanie p7C·:i.ukcJt przemyslowej, rzem:c.sla, h'.'-nd:lu i
niektórych usług p~zez Jedncstkl go.s•podar•ki nieuspoJ.ecz.ruo,
nej.
Rzemieślnicy. którzy ukonczy
li. 60 lat, zatrudniają n'e wię
cej niż jedną silę najemną, pra
cują w zawo:iz:e c•:> najmniej o<l;
lat 20 i prowa·dzą co najmniej
cd 10 lat S"NÓj zakla:l, są zwol
n:eni od konce.;;jon·::>wan:a. tak
sc.mo jak chalupni::y. osoby
zajmujące s'.ę przemysłem Iu<iowym i artystycznym oraz z.a
kłady wyt wó~.cze kóle.k i ze::i:xiJów rolni<:zych. pod wa.run1'.;::iem,
artyk'lllY
że wytwarzają one
przeznaC'7..one wyląc?.n'e na zaspo!wj-en'e wla.".nych potrzeb.
W glcisowanlu Sejm uchwalid:
usta wę przy jed•nym ,gloisie p-.ie
c:w.nym i pię::lu wstrzymują
cych s:ę.
W dalszym ciągu ob·rad po.s.
Sla.ni->law Zieliński (PZPR) w
im:eniu Kom;.sji Komunikacji
i Lacznruci zreferował rządowy
proj.ek·t u.sita1wy o ZJ!Tl!anie dekretu o niektócyClh p·rawa.ch i
-cbowiązka<lh ;prarowników koiejowyoh. Projekt, zgcdn'.e :z:
p01;;.tulat.ami kolejarzy, znosi -obe::ne stopn.'e slużbowe, 1.v•1x·owadzając na ic.h miejsce zasreU.stawa
c ·c,!:J:ste.
regowan:e
zm:enia taok:i:e sy.~t-em kar dy&:ypli.nar-nych i de::yz.ję o ich
wymierzeniu uza1leż.nia od zdan'a specjalnych kcmisji dyscy•
plinar:iy:ih.
Izba przyjęła projekt bez dys
kusji.
Po przerwie obiadowej pas.
Zbi·gn'ew Janusziko (PZPR) w
imien'.u Kom:.Sji Planu G-0.s'Podal'ozego, Budżet.u i Finan1;ów
zreferował rządowy projekt ustawy o prawie biu:iżetowym,
Projekt ten 2.1godny je.>t z linią przemian, .za:hodzących w
na·szym ikraju po VIII Ple•num
KC PZPR. Roiisze1-za on upraw
n'.enia budżetowe Sejmu w .~to
sunku do rządu i uprawn'enia
ra·d na~odowy~h w stos1unku do
prezyd:iów rad. 'rak n.p. u.stawa zobowiązuje rząd do przedstawia.n:a Sejmowi szczegóło
wej ust.awy budżetcwej, wylicza.jącej d0>c'hody i· wydatki poszc-zeigólnyClh re..<.0rtów. Sejm
decydować będzie także o prze
znaoz.eniu nadwyżki budiżetowej.
Rady Narodowe układać będą
swe budlżety w oparciu o dochody własne. Projekt budietu
na rok naistępnY rząd będii'.e
Sejprzec'łlstawić
rob<>iwią.zany
m.owi na miesiąc: prze.i upły
wem poprzedJniego okresu buprzedstawił

dżetowego.

Komi.sja wprowadziła do pr<>
NOTA SEKRETARIATU SPRAW jektu S•zereg porpraoweik.
ZAGRANICZNYCH FLRJ
Projekt :został przyjęty jedZ DNIA 3 CZERWCA 1958 R.
nomyślnie.

W nocie Sekretariatu Spraw Zagranicznych Jugosławii czytamy
m. In.:
nie może przyjąć
Rząd FLRJ
propozycji rządu ZSRR wysunię
tych w jego nocie dotyczącej ustalenia późniejszych terminów
przez
wykorzystania kredytów
Jugosławię, nit terminy, które u(Dalszy ciąg na str. 2)

W d.a·l.s:zym clą.gu obr,ild -pcs.
Staniisi'.a>w Zi.arckiewicz (PZPR)
w imieniu tej samej kom'sji
przedstawi! Izbie projekt us1.awy o zmianie dekretu o podatku do·Clhodowym, Projekt ten
zwalnia od p:a.:enia podaVku clio

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Rowery, motocykle, samochody

Co dostarczy handel
w Ili kwartale br.
WARSZAWA (PAP). - „Mo7c~
ryzacyjne perspektywy" :na IJJ
kwartat przedstawiają się w tym
roku korzystniej niż w tym samym okresie roku ub. Zgodnie z
ustalonym w Ministerstwie Ihndlu Wewnętrznego planem dostaw_ na rynek, w najbli~zy:h

3 miesiącach w sorzedaż:v będzie
70 tys. wwerów produkcji krajowej i 60 tys. rowerów sprowa:izo
nych z NRD i CSR. Należy leż
liczyć na powaŻ'ną pail'tię (pra·w do
podobnie 50 tys.) rowerów z
ZSRR. W ub. roku w III kwartale bylo w sprzedaży 96.700 rowerów. a więc obecnie będ:z.ie ich
prawie dwa razy więcej.

Następna pozvcja - to motf)rykle, 20 tys. WFM, SHL i „J•_1naków" dostarczą fabryki krajowe. a 5.5 tys. motocykli rosta11i€
sprowadzonych z za):(ranicy. Nie
mieckich motorowerów „SimSO.Jl" otrzyma handel 7.5 tys.
sztuk, a więc o 1.200 szt. więcej
niż w tym samym okresie ub.
roku.
LONDYN (PAP). Jak doNie będzie natomiast w II pół
i :.baiisiki „Al roczu br. poszukiwanych na ryndzien111:ik
nosi
we wtorek <>.resz· ku skuterów. Nie przewiduje się
Dż.av'.da",
•.owai!1.0 w Ammamie 1'.! ofi- bowiem importu. a Warszawsl,:a
która mial.t
l)f- Fabryka Motocykli.
pod
zarziutem
cerów
rozpocząć ich produkcji', nie dozamaćhu · .sta11,i.1. starczy nawet pierwszej zapowu:.
ganizowania
odmówiły dziane.i o.artii. W zamian za skn
jordańs'kie
Władze
jakichkolwiek wyjaśnień n.a t<:n ter~' zaklad zobowiązal się ZWl".k
sz;yć do.stawy motocykli.
t€mat, n·i e zaprzeczając j€dnak,
Dostawy samochodów mają .,ię
że śledztwo jest w toku.
przedst.awiać w III kwartale 11"1Wapomniany wyżej d:ziienn 'k stęoująco: „Motozbyt" sprz.et'a
dodaje, że rząd Jordani.i. ZJwró- 1.625 „Warszaw" i 260 „Syre-i•·
oraz ok. 300 s'L.lllochodów Jmp~r
e:l się o pr>moc wojs~'ową do towanyc.-h- „P-70"', „Moskwicz"'
Jr<ilm, który o·biecat przysłać i .. Skoda Spartak".
Warto podać, że w ub. roku w
niezwloaz:nde :5 tysięcy żołniel'.t.'- . Jak wJadomo obvdwa '""'ń- III kwartale był.o .w sprzedaży
1.200 szt. .samochodow „War.sza· "' . „_
.
"'
sitwe. •l)(i'l(.cw11e SG ~1~. iede- J wa" a rnni"lj .samochodów impG
.~wanych.
: a.iIYt,.

Zamach stanu
w Jordaniił

Znaczqc swój

ślad

XXV posiedzenie Sejmu

zniszczeniami

fala p wodzi powoli

ustępuje

(Dokiończenie

we wtorek walki w
PARYŻ . .Libanie toczyły się w pOblłżu mia
sta Ainab, gdzie trwała 4-godzinna bitwa wojsk rządowych z par-

Natychmiastowa pomoc
zapobieµ-ła ofiarom w ludziach
KRAKÓW (PAP) Dzięki nię
:z.nacznej poprawie pogody, wody w rzekach w pow. Brzesko
Dunajec i
.spadają.
powoli
Uszew wracają do swoich k'>W godzinach pll'l'annych
ryt.
poziom wody w dolnym biElgu
Dunajca wynosił 6 metrów 10
centymetrów.
Największe szkody poc:z.ynila
powódź w zakolu Dunajca oraz
we wsiach: Chorzewke, Filip'>wice, Zal{Jic:zyn, Melsztyn, Wielka Wieś i Wesołów. Stą d w niedzielę w nocy oraz w poniedziaewakuowano
wieczll'l'em
lak
chk1ipskich,
łącznie 177 zagród
Drzenosząc na tereny niezagrożona blisko 900 osób, w tym 435
dzieci.
z których ustP,Na terenach
wspólnie z
chłopi
l7\.lją wody,
ekipami komitetów przcc:iwpowodzimvych oraz jedinostkami
wojskowymi i Milicji ObywaM.:1skiei przystępują już do naprawiania szkód spowodowanych
przez żywioł.
KRAKÓW (PAP) Sytuacja powodziowa w 7 powiatach wo.i.

Nowa gwiazda
na sztandarze

USA

WASZYNGTON (PAP). - Selllat
amerykal'iski uchwalił ustawę o
włączeniu Alaski jako 49 stanu do
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Ustawa wejdziie w ży
kiedy zostanie podpisaina
cie,
przez prezydenta I zaaprobowana
przez ludność Alaski w specjalnym referendum. Nie ulega wąt
pliwości,

większość

że

ludności

Alaski wypowie się za przyłącze
niem Alaski do USA.
Ostatńlmi stanami, które pmyłą
czy!y się ·do USA były Arizona i
Nowy Meksyk. Było to w 1912 r.
W związku z włączeniem Alaski
'<10 Stanów Zjednoczonych zachodzi kcmieczność zmiany sztandaru amerykańskiego, mianowicie
trzeba dodać jeszcze jedną gwdaz
dę.

W kołac!i amerykańskich oczekuje się, że w najblltszym czasie z prośbą o włączenie do USA
a następnie
zwrócą się Hawaje,
Portorl<!O.
Warto dodać, że Alaska została
kupiona w 1867 roku przez rząd
za 7.200.000 dolarów
amerykański
od ówczesnego rządu carskiej
Rosji.

-

Wysokie
kary

więzienia

dla

członków

bandy rabunkowej
KIELCE (PAP). - Sąd Wojewódzki w Kielcach wydal wyrok
na 8 czlonków bandy rabunkowej. która w latach 1953-lll~7 na
terenie pow. Kielce dokonala
szeregu napadów rabunkowych
z bronią w ręku.
Bandyci napadając: na kasjerów instytucji państwowych zra•
bowali ponad 200 ty.s. z!. Podc:zns
jednego z napadów przestę.pcy
usiłowali dokonać zabójstwa, cięż
ko raniąc strażnika PKP.
Sąd skazal głównych ookarżo
nych: lnic:j.atora szeregu napadów Leona Zawiasa na 14 lat wlę
zienia, Stanisława Bieleckiego na
13 lat więzienia, Czesława Bieleck.i.egio na 12 lat więzi€liliai

Już

jutro

e

Smlcrć

e
ee

Auto-moto-sport
czy zabawa i l<unawał
Kiedy mllc~eć nie wolna
żabie skoki na archipelagu

e

Agnieszka

starego dziwaka

9 coctail wschód-Zachód

śmierci

wśród

gangsterów

tytuły r.lekawstych reportai artykułów, które zna.Idziesz
jutro w nowym (19) numerze
tygodnika

oto
ży
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stron -

1

7:ł.

krakowskiego ulega poprawie z
godziny na g.odzinę. Wody opadają we wszystkich doplyw::tch
górskieh, oo związane jest z polepszeniem się warUi!lików atmosferycznych. Opady zanikają,
następu.ie rozpogodzenie.
Punkt kulminacyjny na Wiśle
znajdował się wczoraj przed południem w miejscowości Karsy
poniżej ujścia Dunajca i wynosi! 694 am (najwyższy stan wody na tym odcinku podczas•wi~l
kiet powodzi w r. 1934 wynosi!
844 cm.).
KRAKÓW EP AP) Fale Dunajca, które w dni.u 30 czerwca znipola uprawne i W3ie
szcz.yły
Nowosądecczyzny prze.suwają sl~
w dól kierl.1jąc się do Wisty.
ki~kaszosy
Wroluż
wi&nlemetrów
<l.ziesiąt

co

ją ślady powodz.i - wyrwy, naniesi-One kamienie, drzewa i cżP,
ści zabudowań - wokoło p&walo.ne. zamula.ne zboża i uprawy
roślinne. Na zabudowaniach !(O·
spodarskich widnieja ślady p::r
w.stawione ~żez wodę. Niek1t6re z nich sięgają pawyżej okien.
Wszędzie piasek i' mul. W .st:.tdniach brudna woda - niebe7r
pieczna, nie nadająca się do picia.
W mz,szym biegu Dunajl)e
zmienia swe oblicze, Pod Tarnowem koryto rzeki ma już sżero•
mimo
kość ok. 200 m, jednak
znacznego wzrostu poziomu, wody nie wyrządziły tu wit}kszych
s;vkód. P.rzed zailewem oC!hrooiJy
bowiem okoliczne wsie wysatkie,
solidne wały.
powiat Dąbrowa
Urodzajny
Tarnowska: wśród Bzeroki.~go
rozlewiska, utworzonego w widlach walów ochronnych, widnieje po środku topieli wyspa
-Przysiulek. Od 24 godzin zabudowa:nia mieszczącę się w Pri.ysiulku, pt>dmywa bez przerwy
woda. Trzeba iście chlop.sk.lego
uooru i duże.i dozy ódwag.i, aby
w te.! sytuacji, będąc gdciętym
od świata, wytrwać w swoich
doma·cih. 15 rodiz:in nie uleglo
namowom ratowników i MO, P<>zosta.iąc razem z dobytkiem na
wyspie.
Kiedy woda w nocy 1 bm.
wtargnęła do miesz,katl. i zagróa,
ludzie .schronili się na .stryc:h;v
murowa.n:vc:h obiektów. Zupe!.n.te
jak arki Noego wyglądają z daleka zbudowane na.prędC'e tratwy. na których plyWa cały ży
wy inwentarz m. in. na tratwach w przykładnej zgodzie w
obliczu niebezpieczeństwa przebywają razem psy i koty.
Poziom wody jak dotyehcz.as
wzraita na godzinę od 6 do 8
centymetrów.
z własnej woli od
Odeięci
Pr:11yBiUtkc1
mieszkańcy
świata
Zaka.nale nie pozo.stawieni są
bez opieki. Do wyspy dobija.ją
lodzie z p'omocą lekarską, ży
\vnością itp. Mieszkańcy zostają
poddani .szczepieniom ochronnym.

w

połu
NOWY sĄcz (PAP)
dnie 1 bm. po raz pierwszy od
kilku burzliwych dni kotlinę Mwosądeoką rozświetliły promienie słońca. Równoczemie zaobser
wowano poważny .spadek wód w
korytach Popradu i Dunajca,
Informują o tym róWnieź przedstawiciele c:zecho.slowackich k:r
mitetów pt'zec:iw.pawodz!owych,
którzy donośzą, iż np, w gÓ!'•
nym bieg.u Popradu nie obsP.t'wuie .się przyboru rzeki.
ewakuowanych
Mieszkańcy
wal wracają do swych domo.stw
i zabierają .sie do uprzątania zagród, czyszczenia domów, naprawiania szikód i dezynfekowania studni. Przy pomocy prezy-

tyzantami Kamala

diów rad narodowYch przystą
piono również w kotli.nie nowomasądecklę.i do naprawiania
łych przejść i 'Przejazdów, aby
.iaik najszybciej przywrócić stalą
lączność między wsiami.
Jak wynika z meldunków zl()e
przez załogi amfibii,
żonych
które dQltarly do Żegiestowa, w
żyw
mieście tym jest &pokój,
dostatkiem, ofiar w
ności pod
ludziach nie było.
Bezpiecme są również kodonie
nowoz~romadzone w kotlinie
sądookie'.i. Nie zdarzył się wśród
blisko 3 tys. uczestników kol<>nii znajdujących się w tym rejonie ani jedan. wypadek.
Dzieci otoczone są troskliwą
wychowawców, prezy()pil!ką
diów rad narodowych oraz mil'\iscowego społeczeństwa. Wszystkie koJa.nie posiadają dostateczne ilości żywności.
Obecnie w kotlinie now~ą
dec:kiej, po ·pełne.i napięcia sytuacji, panuje atmosfera odprc:żen.ia.

Wymiana not

o

między

ZSRR

FLRJ musi te:ł zwrócU uw wypadku gdyby rząd
wagę radzlet'.!kl podtrzymywał swoje sta
nowlsko - na odpowiedzialność,
jaką bierze na siebie rząd ZSRR
za straty gospodarki jugoslowlal1sk!ej. Rząd . FLRJ zastrzega sobie
w tym wypadku prawo domagania się odpowiedniej kompensaty.
pod uwagę,
powyższe
Biorąc
F'LRJ oczekuje, te rząd
rząd
ZSRR zrewiduje swoje stanowisko sformułowane w nocie z 27
maja 1958 roku I będzie przestrzeswych zobowiązań przy.łę
gał
tych z tytułu wspomnianych ukła
dów.
Rząd

(Doroończenie

ze str. 1)
stalon.e zostały w n leładach„. Nie
mote r6wnież przyjąć propozycji
dotyczących dostaw urządzeń dla
ptzedslęłliorstw

Dżun1blatta

punkt w::::':ny ze względów strategicznych. Wojska rządowe rzuciły do walki bombowce odrzutowe
i ciężkie możclzierze.
RZYM. - Premier Fanfani nadal prowadzi rozmowy w sprawie
przydziału tek w swoim gabtnecie. · Ustalono dotychczas, że socjaldemoktaci otrzymają m. In .
ministerstwa: finansów, poczt oraz prasy i informacji. Główna
trudność, na jaką napotyka Fanfani, pol<>ga na przydzielaniu poszczególnyeh t~k przedstawicielom różnych kierunków własnej
partii.
W poniedziałek
LONDYN. minister rybołówstwa Islandii, Jo
sefsson podał do wiadomości przez
rad.ie, że z dniem 1 września br.
Islandia rozszerza pasmo swych
wód terytorialnych z dotychczaso
wych 4 do 12 mil morskich, a tym
samym obce flotylle rybackie nie
będą mogly dokonywać połowów
w tym pasie.
We wtorel< rzecznik bryt~•jskie
go Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych oświadczył, że rząd brytyjski nie zamierza uznać decyzjd
rządu islandzkiego.
W koszara.eh w
LIZBONA. Amadora. w pobllżu Lizbony, w
czasie wykładów dla żołnierzy
wybuchła nieoczekiwanie bomba.
Czterech żólnierzy I podOficer wy
Idadowca zostało zabitych.

jugosłowiańskich

i wykonania prac do!mmcntacyjnych oraz innych prac za należ
ności, które miałyby być regulowane llMżącyml dostawami towarowymi.
propozycji wysunię
Przyjęcie
tych w nocie rządu ZSRR z 27
maja 1958 rokn spowodowałoby
dokonania leorektur
konieczność
w bieżącym I perspektywicznym
narodowej
gospodarki
planie
FLRJ w sensie zmiany ju:!: zatwler
dzonego podziału dochodu narodowego, zwłaszcza w dziale h1westycjl, a więc odpowiednio odbiłoby się na stopie !l:yciowej ludności. Ponadto uwzględniając okollcznolić, :te budowa niektórych
obiektów przewidzianych wspomnianymi układami została częś
ciowa ju:!: rozpoczęta i te strona
powolala organijugosłowiańska
zację, która działa w tym kierunku, jak równieź uwzględniając to,
że zaangażowane są w tej budofeo-]l'01Vażne siły I środki, wszelka zmiana terminów przewidzianych ul<ladaml przyniosłaby Jugosławii i gospodarce jugosłowlań
sklej bezpośredni uszczerbek.
Wychodząc z tego zafożenla, jale
r6wnie:!J z faktu, te rząd FLRJ
kieruje się w stosunkach między
narodowych zasadą lumsekwentne
go przestrzegania umów i zobooraz
międzynarodowych
wiązań
ma an pełne
że zgodnie z tym
te zobowiązania
liczyć,
prawo
takle będą respektowane również
ze strotty Z"•lązku Radzieckiego
- rząd FLRJ nie mo~e się zgodzić
z przyczynami przytoczonymi w
nocie rządu ZSRR.
pominąć
Rząd FLRJ nie mofe
takte faktu, te strona radziecka
jut w swoim czasie wysunęła
kwestię odroczenia terminów wy·
konania tych układów I :2e wówczas strona .1ugosłowlańska, pramaksimum dobrej
gnąc wykazać
woli mimo poważnego uszczerbku
materialnego, wyszła jak najdalej
na spotkanie tyczeniom strony
radzieckiej I zgodziła się na zapro
panowane odroczenie termln6w.
W swej nocie z 27 maja br. rząd
Związku Radzieckiego proponuje,
aby ponownie, po niespełna 10
miesiącach odroczyć terminy, co
te w stosunku do
oznaczałoby,
plMwotnych układów, terminy
plerwszeJ1ó układu odroczo1 f•by z
6 do 10 lat, a drugiego układu z 7 do 12 lat.
Rząd FLRJ musi stwierdzić rów
nlet., te tego rodzaju posunięcia
wnrowadzają atmorządtt ZSRR
sferę niepewności do stosunków
gospodarczych między FLRJ I
ZSRR, co mate jedynie zaszkodzić
normalnym stosunkom między oboma krajami.

NOTA MINISTERSTWA SPRAW
ZAGRANICZNYCH ZSRR
Z DNIA 28 CZERWCA
W noi;ie z 2T maja br. rząd
ZSRR wysunął wobec rządu FLRJ
propozycje w sprawie rewizji terminów wykorzystywania kredyt6w udzielanych przez Związek
Radziecki Jugosławii zgodnie z
układami gospodarczymi z 12 stycznia i 1 sierpnia 1958 r. Rząd
ZSRR - czytamy dalej w nocie przy tym tnotywy,
przedstawił
które skłoniły ga do wniesienia
te.I propozycji I wyraził przekona
nie, :!:e rząd FLRJ we właściwy
sposób zrozumie ten krok związ
ku Radzieckiego.
Jednakże rząd FLRJ nie wyrnzll
zgody bodaj na omówienie meritum propozycji związku Radzie clclego l zajął stanowisko, lctóre
nie mote nie wywołać zdziwienia.
Treść I ton noty z 3 czerwca br.,
podobnie jak I całe podejście
strony jugosłowiańskiej do tego
zagadnienia, m. In. nleuzasadnio·
nie oświadczenie, :te Związel< Radziecki rzekomo zerwał te ukła
dy - świadczą o próbie przedsta
wlenla w niewłaściwym świetle
stanowiska Zwlązlcu Radzieckiego
w radziecko-jugosłowiańskich stosunkach 11ospodarczych, a zarazem o próbie podania w wątpli
wykonywania
należytego
wość
przez Związek Radziecki zobowlą•
układów międzyna
zań z tytułu
rodowych.
Nie ma chyba potrzeby dowod:iat, :te Związek Radziecki pro•
wadząc politykę umacniania pokoju I rozwijania współpracy
~c!§!e wyko·
między państwami,
nuje swoje zobowiązania między
narodowe.
Wiadomo także powszechnie, że
poszczególnych warunzmiana
ków układu w wyniku rokowań
stronami nie wykracza
między
poza ramy normalnej powszechmlędźynarodowej
nie przyjętej
praktyki w dziedzinie układów
międzypaństwowych, te same uklady nie pozbawiają państw pra
wa wysuwania problemu zmian
poszczególnych warunk6w ukła·
d~ząd radziecki wysuwając wspa
mnlaną

Wspólna deklaracja ZSL

propozycję

uwzględniał

interesy strony jugoslowlań
Swladczy a tym fakt, że
prononując przesunięcie terminów
wykorzystania kredytów I odpowiednio terminów dostaw sprzętu
I
oraz wykonania prac projektowych i innych, przewidzianych w
strona radzleclca wyraukładach,
Złfiązku Chłopskiego
ziła gotowość, aby do czasu urudoprzedsiębiorstw.
chomienla
WARSZAWA (PAP). 1 bm. po
art:vlmlów
Jugosławii
Delegacja uczeSl!miczyla w u- starczać
pOOWięOO'l'lycih przemysłowych, które mają prowróciła do Warn'La!Wy po trzy roczystościaCJh
tygodniowym pobycie w Bulg.a 35 ro:::znicy za.mordowania przy dukowM: te przedsiębiorstwa, w
rii delegatja Nac:zieln~ Komi w6d1c:y cihlopów bułgair.slkioh -:- trybie bieżące.I wymiany towarotetu ZSL z wlceprezesem NK Aleksandra Stambolij.s1kiego, któ wcj. Przy tym rząd rar.lziecki
ZSL za,stępcą przewo•clnicząoe re odtbyly się we ws:i Sław<>- miał, rzecz jasna., na uwadze, że
dostawy realizowane byłyby po
go Ra1d(Y Państwa Boleslaiwem nka,
korzystnych cenach
wzajemnie
Delega,oja N~ ZSL 7.i0l9tał.a f.wiatowych. Równocześnie, w wyPodedwornym na crele.
Delega.cja bawila w Bułgarii prz.yjęta przez I .siekret&r·z a KC padlm jeśli olcaże się to bardziej
z.aipro.szeni e ltietolWJllictwa Kcim.unis•tycz,nej Partii Bułgarii do~odne · dla Jugosławii, rząd rana
dzieci<! wyraził gotowość kontybulgar.sikie.go Ludowego Zwiaz- _ T. Żiwkowa,
również w ramach ble
" „ od nuowania,
b"'' d
.
"
ku Chk1PS:ldego. W czasie 121we
żące .I wymiany towarowej, dopo• J'u e 1e,,,aC:Jl
„ czasie
'
si~ rozthowy z kierown.i- ~taw sprzętu i wykonywania pi·ac
go pobytu zwledzila ona s.ze- byly
reg 151P'óldzielni produ~cyjnY'cth, dwem bulgarakiego Ludowe,go pro.iektowych 1 Innych przewidzia
Związka.i ChłopĘrA'.!ego, w wyni- uych w itkładach, w terminach
zap·ozna,ją·c się z ~iągnięciami
Bulgarii w dziele rozv1.-oju S•O· ku któryclh pod.p'sana. w.~taila 11przednio uzgodnionych. Jllż to
ajalizmu. zwła.s>zc,z;a w pr:rehu- w.spólna deklarac·ja, pre~yzują- ~wiad~zy o clobryc~ chęciach, z
pal!'tii ~al_<lmt strona. radziecka podchooibydwu
1
dowie rolnictwa oraz w bu- c a s t a:nowi<llkO
d1.1 do zagadnienia.
. .1.
downictwie miesiz1kainioiwym wo wo~ec w.el u. aikl'_Ull.lnyd1 i.aigaid
wnosząc propozycję przesunięwisiiacih i w mia~ta~h,
. cła • terminów .WYk.orzystywanla
ruen,

• bułgarskiego

~~~~~~~-=~~~~~-,--=~
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także

sklej.

Ludowego

j

ze sfa•.

1)

chodowego osoby praJWne lub
stowarzyszenia bez o.siobo<Wości
prawnej, o ile doohody iswe
przeznac;z.ają one hezpoiśredin:io
na cele użyóec:z:ności s.polec:znej,
·natomiast obowiązane .s.ą pladć
podatek dochodowy od dodhodów, które podlegają podatkowi
obrot{]fWemu. Projekt ustarwy upoważnia Radę Min.istrów do
stos.fJ'wania ulg i zwoln.ień od
podatku do~:b.odowego dla tych
które wykoirzystowa.r:zys.zeń,
stują środiki !ina'lliSOWe w sip<>sóh epo·l ecZllie pożytec:zny.
Po dys1!·msji usta.wę ucllwalono jed•n-Ollnyślnie.
Iziba wyslucihala
Na.stąpnie
sprawozdań Komi.s.ji Planu Gos
pc•darC7Jego, Bt1dż·etu i Finansów o rzą<lowyda proj·ekla·c~
ustaw: o zmi.an:e dekretu o podatlru.dl i opłatach terenowych
Si;)rawo2idawoa p•Ot!il. Jó:oof
Czap.!iki (SD), o docihodai::-h rad
sprawozdawca
naro•d>rnwych pas. Zbign.iew Strz,emie'[Jki. (ZSL)
C<raz o rozliczeniu n.ad1wyżek
bud.7..etów terenowyoh na koniec
sorawoodawca
rok.u 1957
Rześni·01Wieciki
Tadeusz
po<>.
(ZSL),
Wszyg!lkie trzy projekty wp.ro
wad:zają :zimiany w !Systemie fi
na.n.sowo-budżetowym rad narodowych. Zmiany te JSą wynikiem proc:esu decientraliza·cji i
re-form w za:kres!e zarządza
nia goopodarrką narodową. Dzię

•

I

FLRJ

kredytów, co do pewnego stopnia
zrównowazyloby dogodność ukła
dów zarówno dla jednej, Jak i dru
glej strony, a nie tymo dla Jugosławii, rzad radziecki nie proponuje zm!S.ny pozostałych warunlców układów, mimo iż również te
warunki są ulgowe wyłącznie dla
FLRJ i nie są zazwyczaj stosowane w wypadkach, gdy układające
czysto
powodują się
się strony
komercyjnym! względami wzajem
nej korzyści. Tei;o równld nie
można nie uwzględnić przy omawianiu propozycji radzieckich.
Wychodząc z powy:tszego zało
za
uważa
rząd radziecl<i
żenia,
przysłuszne, aby w najbliższej
szłości nastąpiło spotkanie przedstawic"lell obu rządów, by w spos6b rzeczowy om6wlć problemy
wysunięte w nocie radzieckiej z
27 maja, I by dojść do porozumienia w sprawie zmian w układach
z 12 stycznia I l sierpnia 1956 r „
jak to proponuje rząd ZSRR.
Rząd radziecki ze sweJ strony
polecił prowadzenie rokowań Pań
stwowemu komitetowi do spraw
Stosunków Gospodarczych z Za-

ki ustawom rady narodowe U•
zyskują n,p. możliwość wprowa"
dzen1ia podatku od Sjp<Jeycia W
loikalach ro:m-ywkowych po godz;inie 23 oplat od środlk&w
transj)Cl'l.'to\vyoh przeds>iębiomtw
państwowych, ol'\ganizacji ISPO"'
lecznycih i politycznych, opiat
na tamgowiSlkacll Hd.
Wszystkie trzy projekty pO
ląc:znej dys.~US1ji z-01Stały ;przee
Izbę jednomyśLnie przyjęte.

W ostatnim punlkcie wiorkowyd1 obrad p<JIS. Ja1cl'wj.ga Praw
dzioowa (SD) :zreferowała w
imieruiu Komisji Pracy i Spraw
Soc:j.alnycih :rządowy projekt u•
.staiwy o ozaisile prac:y w jii'z.emyśle i handlu. ustalający jed
pr:z,episów
wyk!a1d'l'llię
nol htą
pra1wnycll dotyczącyclh pracy w
godzinach nadli:::zbowych. Ustawa zootala przyjęta, p0 ozym
wicema.rs:z-alek Jerzy Jodfowski
za.r:ządzil przerwę w obradar-..Ji
do środy 2 bm. do .godz. 11.
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Trzy oidicimro(i B kll!!»" '
now qoiewają·c:ych na to sa- '
mo imię i naz.iwisr.to z ka:ż. 1
dej z czterec'11 gier lipoo·wyah „Kukułeczki".
czte:recll
e Dołączenie
kupO!IlÓW z „Dziennika Lódzkiego", !które zamieszczać bę
dziemy każdego ity,godnia,
OdpoJWie<lź na pyta.rnłe
•
korumroowe, które zamiesz·
cWille będzie pod koniec
miesiąc.a

- oto ~owe waIU!!lu.dzia!lu w kon:kuriS.ie '
ki
lipooiwym „KUKUŁECZKI''
i „DZIENNIKA ŁÓDZKIE
GO",
l.
Główne

naigrody to:

SAMOCHÓD OSOBOWY
„WARSZAWA"
elek1'ryc=a
P1'3Jłka
Ai>ar.at ra11U.owy ,,Wola."
Apair.at f-0.f>og;rafi~rw „ZO!rlkJld"
Pragnąc umożlilwl.6 wyjeidża~ącym na urlop Uldzial w

na&zyrn kon1mrsie „KuJku.
lecz'ka" ul"UC!hoanila w :tJ'UITlkcie odbioru nr 5 przy .Pla•C:U
lteymo'll!ta tzw. zleceniowe
przyjmowanie kuponów. Każ
dy wyjeżdżając.y może z góry zlciżyć odpowiednią :Lkiść
lrnpcJl!lów i opłacić idh ud.zi.a!

w grze,

granicą.

Sejmowa Komisja Kultury
nad

zbadała stan prac
odbudową Tumu pod Łęczycą

WARSZAWA (PAP). Jaik :in-podJącia
spowodowainie
formuje Wydzia1l Prawwy Biu przez wla.dze rniejscowe prao
ra Sejmu, 30 czerwca O!JJbY'lO nad UJporządlkowaniem otoc:Zienia
się posiedwnie Kco:n.iS(ji Kultury Tumu i
wrgaini.rowan.i.a od[lOi Sztuki pod przewodnictwem wiednich warun.ków dla szero..
poo;la Jana Karola Wenoogo. kiego ruchu tuzystycznego. Miej
W imieniu 4-.ooo~o zes- scowy aktyw społeczny joot go;polu poook<lkiego, poow-OJ1ainego rąco zai:nteres-0iwa:ny tą a.prawą
<lo zibadania aiktualne.go stanu i g)Warnntuje realizację tego
pra,c nad odJbudawą za1bytJko- pootula tu,
weg0 Tumu w Lęcz;yiey zlofi:ył
Propozyicja pod1lmmlisji ~ta
sp·r aiworoanie poJSeł Jerzy Hry- la jednomyślnie przyjęta.
iZa
że
an.,
Stwierdiz:il
niewieclkl.
równo olbeona orga!ll:iza~ja robót, jak i kredyty urucihom.:ione na te:n cel .ruie giwaranll:ują
ukończenia robót k<Ylleerwatorskiah i wyip01Sażeniowych w roku 1960.
Tum w Lęez.ycy stanowi Jeden z ;n.aijcen:niejszych za1b yt'ko
,,_ 't-"h b · kt •
wyc 0 ie ow arc.u ""'-tury ro
mańskiej z ipoc:zą'tik()JWeigo okresu państwowości polskiej. 0SRODA, 2 LIPCA
becmy brak jednollitego kierowniicitwa oidibudową TumJU, fun-~ni i tańce ludowe. lS.30
P:
15.1~
doozami i pracami badarWIClzy„Błę
mi ujemnie wpływa na . po.stęip A.ud. dla dzieci starszych
kitna sztafeta". 16.00 Wiad. 16.20
p.rac a talkże utrud!n.ia pełne (Ł) . Konc. ~-ozrywkowy w wykowykorzyS1tanie 2ibieraIIJY·C:h na naniu orkiestry mandoLini"Stów
ten cel fundluszów spole=ycih. ŁRPR pd. Edwarda Ciuks-zy. 16.45
Mając to na uwadze podJko. Aud. historyozna. 17.00 (Ł) Omówienie pro,'5ramu telewizji i ramisja proponuje:
dia. 17.02 (Ł) „Pożegnania" - reM
·
1
inister- portaż. 17.20 (Ł) Kalejdoskop mu- powo arue przez
stwo KuHury i Szt'Ulki autocy- zyczny. 18.10 (Ł) Łódzki dillennilc
tatywnego kier-0rwnika calooci radiowy. 18.25 (Ł) Chwila muzyki.
prac. który by Slkuipial w swo- 18.30 Wiadomości. 18.35 Muz. I akim ręku :nadzór nad realizacją tualności. 19.00 Koncert Krakowskiego Chóru PR. 19.20 Magazyn
db u'!
· kt
prOJe - u o" t owy i d,ys„ozy- Ziem Zachodnich. 19.40 (Ł) „Poecję fi:na;ns~ą ora!Z by1'by od- ci Łodzi" - wiersze.
20.00 Stan
powiedzia.Inym reprezentant.em. pogody i dziennilc wieczomy. 20.23
sprawy od1budowy Tumu wo-- Kronika sportowa. 20.35 Utwory
beo wszy.stkic1h wladz, rów- na gitarę. 20.45 Kolumna debiunieź i . władiz kośdelny·ch, któ- tów: wiersze. 21.00 Koncert Chore ma.Ją być prz;yszlym użyt- pinowski. 21.30 „Pelnym glo·sem
o sprawach młodzieży", 21.55 Ori:ki
J
kiestra Taneczna PR. 22.30 Wolna
mwn · em obiektu,
22.43 M11z.
powołanie wy.so1co kiwali- Trybuna Literacl~a.
fiikowanej kom'sji technd·cznej tan. i ronywkawa. 23.50 Ostatnie
dla 21ba·d·an1a zagrożenia pl'.'zez wiadomości.
wody gruntowe ca~'()IŚ·C:i ()Jb:ek•tu,
TELEWIZJA
za.be2Jpie:::zenie na okre~
Sroda, 2 lipca
realiz<K~ji prac komerwa.t0i1-.s!kicli
17.30 Czarująca szewcowa - :!rag
sUJmy oko~o 1 mil.n. zł.
Garcia Lorca (Ł).
- spowodowanie ja;k najszyb ment sztuki
19.30
sze;go opraoowania P·elne,j do- 18.00 Film fałluhi.rny (Ł).
(Ł). 20. K0<nt;-lew1zyJny
Dziennl1:
.
kumentaoji odlbudC•vV'J Tumu 1
\cert sol!stow (W). 20.30 Rozmowa
'
, ·. t
z
apewruęn,i.e W1idiu.sOOw na ten z telewidza ml (Ł). 21.00 Telesei>.
111is (Ł),
oel.

I

„
l. t~lawizja.

pomyśleć

Dlaczego nie

o zyskach?

l\łorwy rosną pod
W o:idalonym

=

od
o l:I
centrum Lodzi Augustow:e, 0 d
byla S:ę w tych dinfach i1nte·
resująca n:a•r<uda, cds!aniająca
kuli5y jednego z ciekawszych
problemów naszej gocp.o·Clarki,
a mianD'wic:e p.:oblemu jedwa
biu naturalnego. Gdy czytelnH' p•omyśli „jed!wa;b naturalny" - wldzi tylko Mifanówek.
Tymczasem okazuje s'.ę, że
obok Milanówka wyrosfo w
kraju szereg L-ikjail;yw spóldzlelczyqti zar&lvno w dz.ie:izi
n:e uprawy drzew.z.k morwowych, jak i ho:lowli jedwabników, cz.y wreszcie - w dZ:e
gortowego
produ1':::ji
dzi1nie
jedwabiu.
By problem moona było nawsrecll.stronn:e
świetlić
lódz.ka
oi;.gainiz:ator na<radv,
drugi
„Osno~va",
sipóldziclnia
po Milarnówku prn&uoen.t w
branży jedwabiu naturailne.go
w kraju, 2.apro.sił przedB<ta wi·
cieli n:e tyliko Centrailneg0 i
Krajowego Związku. S;:ió'.dz:·elni Pracy, nie tYl:ko delegatów

- ~'''~
•

Powiało·

zdrowym
nurtem
Jeden

z czytelników

(ob.

Sł,,

K. z ul. Wysokiej) w obszer11um liście na temat ciążącc1
na naszum życiu gospodM·czuin epidemii zwolniei~ Lelcarslcich. pisze m. in.:
„Choru otrz11mal ~wolY1.ie11ie 11a sobotę, niedziele i. ponicclzialelc. W nied:::ielę IJyl
w tea.trze. a w poniedziacek
clo prac11 11 ie przuszedl. Podc:as rozmowu z lekarzem na
ten temat. lclcarz bronił choreoo, w lcon$ekwencji oświt1eł
c:.111. że nic takiego się me
stało, i;e chory postąpił nieładnie, ale on, lekarz. nie wld~i w tum nic grożnego i ILwa'!:a. że mimo wszystko zwol
nieliie wudal słusznie''.
T c!cich listów przychodzi 'J·
stafnio cora.z więcej. Również i. w fabrykach i przed·
s:ębiorstu:acli powiało jakim.i
now1111i. zclrow:um nurtem, ro.z
sądku i obuwatclskiego zrozumienia. Odnosi sie też wra
żenie, że obecnie - po ogloszeniu ustawu o zwolnieniach.
lekarskich - powoli, ale systema,tucznie traci na znacze·
opi.nit
niu w przeciętnej
wśi'ód zalóq „,;mqa „cwaniactu;a" i „sprytu", z które .i ko·
rzustali dotąd l!Ldzie nte tmk
tującu serio swoich obowiąi
ków.
„spryciarze"
Dlaczego
„cwaniacu" przesta.jq by~ 111
fabryce popularni? Bo usla.wa. o zasiłkach chorobowycl•
mówi wyraźnie: tyle i tyle
wolno wydać na zasilki z ty·
tulu zwolnień lekarskich, reszta obciąża fundusz zaldado·
wu i premie do podziału
zalo11i. Kazrl11
całej
wśród
jest
vracownilc i robotnik
więc osobiście za,interesowanu qospodarką funduszu prze
znaczooego na zasilki i jesl~
;uż trzeba z niego skorzystac
- to chyba jedynie w wyp1Fl·
kach uzastulnionuch i słu·
.
sznuch.
Al.e warto b11 jednoczdn1.e
pomuśleć i o drugim odctni'lł
frontu: o lekarza.eh w amb'ltla.toriach fabrycznych. Dopdkt bowiem n·ie będą oni śct
ślej zwiqza.ni z życiem i gospodarką fa.bruki. dopóty nie
będzie gwarancji właściwego .
sp1·aspołecznie załatwiania
wu zwolnie1i. Glosy. lctó"'e
vadłJJ na Kon11resie Zw. z,iwoclowµch na temat stworz:?nia instutucji lekarza przemy
słowerro' wychodzą z zaloże·
nia, że talde zbliżenie leka·rza
rJ.<> zakładu przemysłowego
przyniosłoby wielkie korzyś·
ci'. LekQ//'Z miałby okazję za.1Ćt~ się ball'dziej komplek~o
wo zdrowotnością w fabruce,
ni~ obecnie, gdu calu jego wy
silek polega na interwe11.C)t
w wypadkach rzeczuwist'!<10
czu sumulowanego wyp11;d1cu
zacltorowani.a.
Stworzenie bodźców zainte
lekarz.u
resowa.nia. samuch
sprawami fabryki, jej sytu1icji oraz tum, by chorych w
tabruce buło mniej, a nie cnraz więcej - oto problem,
któreqo rozwiązanie dla do·
brtJ nQ;Szej gospoda.r~i t zdrowotności zalóg powinna przy
n!dć najbliższa przyszłość.

I

F. B.

okolicznych rolników, za.inte·
rewwaonych p1antac:ją morwy
·i produkcją tzw. kokonów, ale
i przedstawioieli partii, ln.E•tYtutu Jedwabiu Naituralnego z
Milanówka i nawet nauki, w
osobie profesora Uruwersytetu Lódz:klego. Wielogod:uinna
narada dostarczyla sze.·egu da
.
ny:-h i wn.:c..sików.
jak wygląda
Najpierw
sytuacja?
J.\oIORW A ROS NIE
POD LODZIĄ
Oto spóldzieln:ia „Osnowa"
w Lodzi po.sZU:mjąc: cztery la•
ta temu ma,gazynów na od·
padki i surowce dla swej produkcji wlókienniezej, otrzyma
la oi Ra<ly Narod.c•wej zrujnowane .go~po·darstwo w Au.gu·
1>tow:e, w którym ob<Ji!i:: moż
liwości ma.ga•zynowania surow
ców znalazły ~dę równ'.eż moż
liwoocl dla p'.onier.slk.iej pracy w dz'.edzinl·e jed•wa.h:u naturalnego. Zaa!Thg:ażowano fa,!;!howca, :m...~r Apanańs~tiego z
za.inwestowano duże
LO<lzi,
plaornta:cję
zal&cno
środiki,
mocwy, by, z cza:se:n mOl4Tha
było z::ealiwwać ambitne zam'ary spóldz'.eln;i - p:r-0dukcji
got<>rwego jedwa.biu n.aturaJnego w zamkniętym cyklu przed
aż
~:ęl>'.owtwa: od morwy no gotowej jed1wa.binej apa&ki.
jak w:ele
Ale wiadomo,
pra.cy i kapitał.u chłoną procesy związane z je:iwaib:em
Po to in.µ„ by
na:tura.Jnym.
dwa lr..rosna jed•waionLcze mia·
ly oo robić w ciągu roku,
morwą
trzeba by ohs:adz.ić
cale 20 ha oµusz,::rones;o gos.podarstwa. wybudować dużą
ilość p.ar.vilonów dl" p::odukcii
oprzę,du
czy!'
ko'.rnnów.
jedwal::mika. trzeba by w.:elu
ka•pHai
wysi1ków
noWY'C!h
łów. któ;;-e am<r..tyzują się n'e
tak ła•two, je3li p!'7.yiąć, że
ta·k'e pawilony rrioqłyby być
zaledwie dwa
wyko~zystane
mie.S'iące w roku.
TR.TJDNOSCI SPOt.DZIELNI
Ta ostatnia k0ince?cja, jak
stwi•e•l'.'d:d na n ,aradz:e prezes „Osnowy", Teoer, odiUa.dla
- zresztą n.'e t.v·Hw z obawy
o zam~oż0u-ie ka1p!faJ_y1 ale
rów;1'eż w związku ze stanem
wspó!cze~y::-h baida11 w dz'edzin:e jedwabiu na!uralneg<>.
Jak bow'em wypowia<l.ał się
jeszC?e rok temu prze<lsta.wiciel iedwal:m'ictwa fran::-uskfogo, bawiący w Poloce, b3rdz!ej eke<nomic.zna jest rozdrobn'.o:na hodowla jedwabni•
ka. •
ZwTóoo1no s:ę więc do chło
'pów Augustowa. Przemówiły
do ruch korzyści płynące z

Kiedy wystrzelimy
sputnika?.
Łodzią.„

morwy i hodowli
uprawy
je<lwahników i :zxl.a;walo. by s;ę!
że wszyis.bko je.st na naJlepszeJ
drodze. tymczasem„.
tymcz:asem
Właśnie
wynl:kly trudności i przesz.kody naitury ogólnej. A więc
sprawa
wszys.tkim
JH'Zede
skupu · kokonów od hodo~
ców. Wiadomo ws-zy.s•LJk1:m, ze
wlókiensurowców
skLbp
n~czych w Polsce je.st s.::entra·
lizowarny, że &LU'·owce te .są
reglamentowail'le, że nikt, poza
przedlSiębiot\s.twami sku:pu, n ie
ma pra.wa kupować od ahlo.
pa ty.eh surowców.
To je.sit uza&admone chocby
zr.nusz.one
t)'m, ż•e państwo
jest w dals.z.ym ciągu dopłacać
miLlornowe 1SUmy do tyc'h su·
rzywców, a ceny pla•cone ohlopom za surowce wlók;ennicre
i skórzane, wśród nic:h - za
jedwab w kQkonacih - są ~u
ktore
od cen,
żo wyższe
państwo uzy,;:,kuje w prwmyśle. Po oofatniej np. pod.wyż
ce cen za dootarcza1ne prz,ez
rolników kokony <lo 90 zł,
pa1i,;;;two dokJada do tego „interesu", c..ryli do Mi.Janówka
okolo 65 2lł za ,garniec kokon ów (4 litry). Czy w t·ej sytua
spółdzielni
in<iicja.tywa
ej~
je..>t skazana. na
„Osn<J1Wa"
niepowodzenie?
PO CO Z ZAGRANICY,
SKORO J.\olA!\'IY WLASNY?
Wiemy, jaka je.st 01gó1n.a
sytuaqja pok1ki0go jedwalb:u
naturalne.go. Ciągle jes:zc:z,e za
mil:o~1y zt w dewizach przywozimy z za.gra111icy jed!wab
sytuacji,
na1hura'lny i to w
gdy z l"Oku na r<Yk klll"czy
się haza Jn·ajowego za-01patrzenia w surowce <lla tego prze
myslu. Zaraz po wojnie udawalo .się skupić w kraju około 250 tys, gat"nców oprzędu,
o.sitatn:o zaś s~up spadł do
75 tys. garnców, a więc :paeszlo trzy.krotnie. Cży w tej
sytua.:-ji można s-c•bie p•oz;wolić
t.ego, có
na przekreślen;e
ooo;, Mi.Lam.ówka, o<l:>ok pa11stwo•wego s:\.upu usiłuje się
przy pomocy inic-ja·tyrobić
wy spolec-zmej, jak choćby
przy pomocy l:ódzkiej „Osno\Vy"?
Uważamy,

że

poowj,nini> 'śię

in'.cja.tywę
każ<lą
pe.przeć
do wydżw',gnie
zm:erzającą
C:a ·się poJ,ó"kiego prz.ęmyslu

jedwabiu natu:-alnego. Przein. z powodu nieoplatej p~odukcji. zap:::dla
nawet decyzja o Hkwi
d.acji In,·ty.tutu Jeclwa•b nicz,ego w Mila:nówku, bo ta „zabawa" clJroao nl!s k()lsztuje.
WNIOSKI
Praca „Osnowy" w Aug.u-

cież m.
C'<>lności
o.~tahnio

na
jest pionierska
prawdę (do pierwszej produkcji tkanin z wl.asnego surowca „Osnowa" dołożyła „c:ęż
kie" p'.eniądze, m. in. dlait.ego,
że za .samo rozmota;ni.e 300
stowie

gamców kokonów M:lanó,;e~::.
p-0liczyl: rob:e 11 tys. zl!), że
warto jej jnicjatywę, i tnnyoh

jerozwodu
orcranJ.zatorów
d,;abnictwa w Pols·ce, otoczyć
troek.Jiwą ap'.e.ką. Bo to się
nasz.ej go.019-0darce opla-ci 1\JO'wi cle. Trzeba by też 'J}Ó'lnyśleć
o uJ.dze podatkowej dla produkcji z włais•nego .surowca dotychczas nieoględnie stooowa.na stopa podatku obrotodos1cr..m:e
proc.)
(62
wegio
„zarzyna" w.S'zelką kalkula·cję.
trzeba
Najwa:imiej.5ze za.ś by w m01no;polu skurpu uczyuzasad'ILio.ny gos.pod.at"Cro
nić
wyłom i rezwolić „0.>norwJe"
trzem
czy jeszcze dwóm kraju na
epótdzielil''.om w
zaroln~ików
o::gan:zowa11ie
czas
pos·w1ęc1c
m lerzającyc;h
morwy i hodowli
up.rarwie
jedwabnik.a. Tym bardziej, że
jedwabiem :na wsi nie :zajmu·
ją się chłopi zamorżn.i, którzy
wielką

prowa•dzą

prroidukcję

cz.y roślinną, a ma
2-3-heklarowe gosrpodarłe
stwa, dla których parutysięcz
:ny docihód rocz.n:e jest niemałą po·zycją w bud.żec:e doFELIKS BĄBOL
morwym.

hodowla'!lą

Wyniki konferencji
samorządu

robot n i czego

wZPB im. Harnama
Głównymi problemami I konferencji .:1morząd11 robotniczego w ZPB im. Harnama były:
usprawnienie organizacji pracy,
zabezpieczenie wzrostu wydajności i ogólne zwiększenie produkcji. Na przedzalni w wyniku
1>oprawy organizacji pracy zllltwiduje się 4 etaty, przea.nalizudalszego
je jednak możliwości
zmuie,js.z enia stanu zatrndnienia.
Qdpadl•ów
ilość·
Na tkalniach
obniży się o I proc. w stosunku
do planowanych.
Poważnym osiągnięciem pierw
szej kon ferencj! w ZPB im. Harnama jest 7.nalezienie rezerw·
<lla zwięl~szenia produl<e.fl'. Przę
dzalnia w:vproduku.fe w III kwar
tale ponad plan przędZf' o wartości 2:;7 tys. zł. tkalnie dadzą

wy-

produlccję w
sokości 44.6 tys. metrów tkanin.
Wylrnńcza.Inia wyprodukuje po-

ponadplanową

l\adplanowo w III kw;irtale 163
tys. metrów tkanin o wartości
\
ponad 2,5 mln złotych.
(gr)

Powiedzmy sobie od razu:
nie można dziś dać efelctawnel
odpou;!edzi na to efel•toume
pytanie. Nie mo::emy jesz,r.e
nawet posta.wić sobie takiena
zadani!i. Możemy natom·i ast 7J1J
tanie to tralctować sum boliczza
sputnika
nie, uznajac
techni·zpostępu.
s11mbol
nego. Ale rozmyślania o postę
pie technicznym w naszvm
kraju, jeśli nie mają się stc~
muszą
verne'owską .fantazjq,
na rzeczach l1l1 ::oprzeć się
szycl1 nam, bardziej dos~ Ęp
n11ch. Oczywiście sprawa st'l)e
się przez to mniej a.traJ;cyjna.

mi t 1n.11ślą k.adry technicznej.
Tu dochodzimy do sedna spraW!J.

Postęp techniczn.11 ma ju~ U
na s konkretne u;skatnikl - w
fa/ctacll skupionych soczcw1ct1
stalu.•tyki. i w faktach dostr.:e•
aanuch r;olum okiem, w. codzienne.i obserwacji. Rosna~a
z roku na rok ilość traktorow
· i ma.szun rolniczuch na w~i.:
w ciCH/U oslatnicn
slwcząca
dwóch lat od zern do setek tv
sięq; .•ztiik, produk~ja różno
rodnuch mechanizmow cod•1~11
neoo użytku; coraz pou;necriniejsza kariera pralki, f:elewizora i motocykla; fakt, ze slr:Warto sobie uświadomić, że
1·y Cegielski, produkujqcy od
po to, by wyjrzeć z naszego kra
dziesiątków lat parou;ozy, zaju na wszechświat, trzeba ;Je·
ustęplL
ko1iczuł tę produkcję,
szcze coś niecoś w tym kl'(!·
jąc miejsca lokomotywom el~~
ju zrobić. Bez m.echanizac~i
trucz11ym - oto są powszedn:e
rolnic·lwa. elektryfikacji kolt-1.,
1:.roki postępu technicznego w
bez motocykli, pra.lek i lo:ić
naszum kraju. Tr::.eba sobie uwek - sputnik, czy rakieta na.
świadamiać te fakty, trzeba
1w?nas
dla
będzie
Księżuc.
mówiac o sputniku - doslrze•
li
k
że
mimo
mrzonką,
realna
gać go nie wysoko na niebi11,
kaset czy kil/ca tysięcy kilome
ale w powiqzaniu z tq naszq
trów daŻej na ziemskim globie
TrzehtJ
codzie11nq techniką.
jest już rzeczywistością. Nie
te o ile
sprawę,
zdać sobie
wustarczu. patrzqc na osiqg.11111
przyszłość. wzrost naszej silli
cia ti!clmiki światowej, stwiergospodarczej, podnie·sienie p~
dzić: żyjemy w epoce atomo:tiomu 71aszego życia są zalez·
wej. Po to, byśmy w niej i.stot
ne od rozwoju techniki, o ty'e
nie żuli w naszym. kraju, poten rozwój jest z kolei zależ•
trzebne jest szerokie zaplecze
nu od u:zrostu naszej ktulry te•
żucia,
w technice codziennego
chnicznej.
w c~dziennej m.yśli techniczłtf
Tymczasem oka zuje s!i:,
nej. Można to nazwać i.nu.czej:
mlod::ież i.dąca 1ia wyższe sh.1
konieczna jest politechnizacja
dia. chętniej wybiera kleru.nki
spoleczdistwa. zrozumienie r>o
11umanistuczne niż polilechni.c:
trzeb11 1·ozwoju techniki, u1nie·
ne. Na humanistyc.znych wyjętnoŚci dostrzega.11ia jej nie·
dzialach uniwersytetów 11a je•
koniecznie ksi.ężycowych perdno miejsce przypada przecięt
spektyw. Tymczasem my wciąż
nie od 3,5 do 5 zgloszdi, a wy
niezbut dokładnie sobie u:iu;la.·
dzial11 matematyczno-f!zuc:me
da1niam11, czum jest epoka aodczuwają dw';y 11iedobÓT kan•
tomowa, ja.kie możliwofri i po
Na politechnikach
dudatów.
trzebu techniczne wnosi ona 10
ma ti:ziecie wydzial Mchitektu
nasze co·dz ienne życie.
ru (5 zqloszeii na jedno mieisce). natomiast wydzialy coEpoT,a .atomou; ti byla d'a
dziennej, szarej techniki (wl6,
ludzkości za.slwczeniem. Wy•
kiennicze. hutnicze. mechanibuch/a bombami nad Hirosil·
zacji rolnictwa) - nie przyci·1•
Pojawi!n s!e
mą i Nagasaki.
oają zainteresowań mlodzie!:y.
jak.o qroi:na, nieludzka sila. Po
tra·
z historii
Wynosimi1
tem dopiero ujawniła w;oje
d.t1cie narodu bohaterskich boludzkie . oblicze tv dzialar.111
jowników. Od dwu lat zdo:J!/·
pi.erwszei · elektrowni atomoteamu ostrogi trzeźwych pali·
we.i pod Moskwą i znstosowan<i11
i rozsądnych e16o-nom !·
tuków
promieniotwórczych
iwtCl'JJÓW
w meducunie. Warto sobie za.- stów. Może by tak się jes"cze
pokusić o to. b11śm11 się stali
dwa obliczc1,
pamiętać te jej
narodem fizuków. inżynierów
monumt i miejsce ich naroi tec1mik6w? Oczywiście nie
dzin. To ob'eśla perspe1:tyw11
q11bm11 po drodze wiedz11 hu·
te cl111iki w dwóch ustrnjac11. w
manistucznej, qd.µż bez nie.i fi!
sustemacli oosvodardwóch
cl111ika staje się ślepą silq. 11;yc::yrh, na jakie dzieli s[ę dzi·
z rąk l11d:1cicl1.
m11ki1jąca się
sieiszu śu;iat. Fakt, że my, 'li!
W każdym razie warto sie
synaszum kra.iii tworzµmy
pokusić o to. bu w przys;;lości
stem socjalistucznu. daje nam
kied1.1
odpowiedź na pytanie:
1110 .żn ość wulwrzustania sil tcw11strzelimu sput.nikrr? - mochni~znuch. 1ctór11mi dy.mo1111je
p/a być bardziej realna ni!
współczesna ludzkoś(! - dla rodziś.
zwoju życia a nie do jepo niszczenia. Możliwo.ić tę trzeba.
ZYGMUNT KOCZOROWSKI
jednak dopiero uchwycić ręka·

\

trosze
dtzia.Ja.
od11H1.wiedrzia.la:
ki1:ita:1w-0fa1ie w
-------~---_...
weszlem, a. ,jeden
---------,------------------Pil"ZYslu.chi.\va.
ubieg:iym
~·-------------------~------mo„derektor", eo
da.
wypra.c<Jowa.n.lu
Ach, jaka t-o
killka
Iem

W

się

tyg41•ihLiu
przez

popohtdni

eg?..a.mitnom wstępnym do Wyż·
. szej Szkoły Teatralnej i Filmmve.i (hk
wiad41mo, obydwie te uczelnie połą.
. ClliYłY się w jedną). PostZedlem na te
. egzaminy z wlasn~j ni~1-zy1~11LWA1rne.I
woli, p-0n.ieważ c1i;ka.w1 m1.11e, ~a.~a.
jest t.a. ml-Odzież, ktora pragme posw1ę
ci.ć sję pracy artysłycrllllej. · Ja.ki jest
jej · p-Ord411!ll ogólny, jaki posiada. zasób
wied'lly, czy jest intel~,gentna i umyKrólik<> mówją.c: 'Il
sl6wo ZMadna.
czym przychod2.i do uczelni artystycz·
nej.
Kandydatów bylo w tym roku bardrro dużo, bo aż dwtlstu, pordC".i:as gdy
miejsc wolnych dwa.c&Jeścia, czyli zaledwie ooeslęć procent mogło licz;vó
na przyjęcie. Swoją. drogą. z.asta,nawiają.cy je.st te11 nalot na. uczelnie artystyczne, Mniej więcej w tym samym
czasie s1YS1Załem pneypadkowo w radio wypoMiedź. dotyc:tą.cl\o tego,oc'll·
nych zgłois.zeń na studia. wyż.sze. Au.lor
na. J>O·ds.t.a.wie
dillWCdził
~o.wjedzi
istniejących danych, że odoo.uwa się
niedo1S1ta.f.ek zgłoszeń na ek01noonię,
fizykę, ma.tematykę, a. nawet na. politoohn~kę nie ma tylu kandyda.tów,
co w r-0ku ubieglvm. Czyżby to znaczyło, że ma.my do cmyruenia z ·odpływem oo nauk ścisłych i politechuie'&lyoh? I czY to za.razem o.zn,a-O"Za
na. uczelrnie
napływu
zwięksl.enie
artystyCIZlle?
Mówca. radiowy tego me Jl-O'Wie·
dzial, ale ooś Jakby na to wychod!zi.
Więc d!laC'llego ml-Od'llież cią.~e do
stZkół: a.kt.ooskie,i, filmowej, plastycz·
WMoczni.e 7A.Wód
nej, muzyC1J0ej?

ZBMiera ,jakieś niewyjaś
piękl!lo. Mo•
mlod'llie~ pooią.ga chęć zdobycia

u~ycmny

nione, a. ukryte w 841bie

że

a z tymi zaw'-O>dami ko,iarzy
ona na.jbar'lłziej. Mor.le uśmiecha.
do nie.i „łatwy chleb", a. może p.o
p<r-0stu proz;eśwfadczerue, że tu ,vymaga się na,imniej i niel>rud!no pirzejść
))l"ZCZ ucho igielne egza.mi:nów. A może
ariystycmych idą. ludzie
do szkół
o :nie sprecyZoOwa.nych GSt1LtecrŁ111ie ikon
zawodowych,
kretinie pragnienia.eh
kióeym wYda.je się, że za.w ód artystycz
ny Je.st n.a,jbaNrl:i.ej ,;pojemny" i Jl'Otftfł za.i;o>ok.Olić WSl.elkie nie uo§wiadomiroine jesu'lle ~y.
&la.wy,

się
s.ię

~-.,..~~„

...

ka.ź
tu Po
Możlirwe, że
z wyłuszcronych pobudek, a.
że żadna. z nioh i są. jak:ieś inne jersiz-

cze -

przea: nas

nie od.le.ryte?

Nie

wiem.

i
rooważania.
te nasze
przypa.trzmy się owej ml-Odzieży, która mówila wiersze, fra,gmen.ty pr~.
wyk<i·nywa~'t z.a.!lainia a.Milrskie i prezent.owala. swo~e wiadoon.-OŚci z dziedzdmy hiis·toriJ Uteratm·y i drama.tu.
Zjechali się ci .cht.oipcy i te dziewczę
ta z różnych st·r on Polski: z Gdia.ń·
Pl!•rzućmy

najwjększe

użył
słowa.

d<JoWOO'lli, ze nie byl io przypadek
i ł!Z\V. :przega.piona. omyłka.
f.yeh mło
Sl'Uc]1ając w,vrpowiedlzi
dych (c,zęsto ba.N]oo SY'lllpatycznycb)
ludzi myślalem robie. że może dobne
liceach
w
przywrócić
był-Oby
przedm.iot, 71wa111y dawniej retoryką.,
ezyli po ]lll'-OS•tu naukę dobrego mówienfa. mimrdydaci do za.wodru a.k;t<Jorskiego nie umiej:\ mówić, nie ma.ją.
pojęcia o aikcencje, nie znaJi\ rytmu

Jan Koprowski

Jaka jest ta
sika f Jeleniej Góry, ze Szczecina i
Lubilitna, z R.ze.szo'\va. i Sląska. Górnego, ~·lu.ego i Opolsikdego. Była. na.-

czaJ'llLa,
Białeg-0sl·0iku
~mukfonoga i n:Lc n.ie umlejąca. Oca;ywjście niemala. ilość ka.ndyda.tów p.o-

wet miss

wojeLodzi i
chOO:ziila z samej
·
wództwa. łódzkiego.
Pi<erw.siza rrzecrz, na. kt6r11t ohcfałbym
'ZWt'ócić uw<i.gę, to pewne zlmdywiduali
7;0.\vanie tej mloo:zieży. Nie są oo.i
(chl-OiIJ<iY i dziewozęta), tak zesehematyrr,owa.ni, jak jesl'Zczś przed paru
laty, z czego 'vyn.ilk.a. ze w SrLkole na.stąpify zmiauy na lepsrze. Przejawia.
się w nfoh usifoe dą.żenie do sa,mo-

i osą<l?:ani.u,
dzi.elności w myślen~u
~inl~-OŚć i -0dwa.ga w '"'Yraża:ni<11 powo1;n1cowa.nie w upo•dO'ba•
glądów,
niach ł gustach. Jei.~·t to objaw ze
wszech mia;r p.or.iesrz.ający, choć sła.bo
je.w.cze romvinięfy,
Nato-miast ba.r.drzo tle pmedst.a;wia
sp.raiwa wyniesi-0<ny·ch ze szkoly
wiadomlJoiici. P-011a nfolkrz.nymi wyją.!
tegoroC'Zll1i pi51Zą.
maturzyści
kamł,
okropni\ pol,.,.zc~ną, a ich ortograJ'fa
W6la. o Jl'O'llbStę do nieba. A więc J>iszą.: muw:i, odczówa, ®6śeii!em, lubtał.,v za.miast l'llbiły, żadnyeh n.iC5'llas1k,
zan:rlla.st :badlnyeh niesnasek, p-0.siZłem,
się

~~~~~„

.................. ...„ ...
~

młodzież.?

mowy polskiej, tle bud'lłjĄ 7xlanlia, nie
„ucha.", wyc.zulonego na dźwięk
i bl"llmienie wyp<l'Wiaidaneg.o slorwa.
IHolliŚ mi J;>Owie, że trg-o na.uezą. s.ię
właśnie w mkole tear!Jralnej. No tak,
ale ja myślę w ogóle o mlod:zici.v,
i o teJ. która JM>P•rzesta.n ie na szk-0le
śre-dniej i na daJsze studia. nie pójmają.

d:ilie.
W'YiJWS!ła.
Trzeba., żeby mlodrz;iez
z liceum d1>brą. 7ln.a.jo:m-0ść pt>J,s.zczyz,ny
w słmvje i piśmie, by wladafa j~y
ka.żdym
PO'd
n1enagann,yni
kiem
względem. Ciągle mi &ię wydaje, że
na. te rze1ny nie kłaid1zie się d,GSta.tecz
nego n<ic.isku w szkole średrniej i należafo,by chyba zaa.pel<l•wać do włada:
oświatowych i nauczycie~f:wa o zwrócenie uwall'i n.a. spirawę języ. k.a. mówionego u mlod!;z;iezy, A co ta mfodrzde~
czyta? Dużo, to prawda, a.Ie raczej
chaol.yezmie i bez żad•nego wyboTu,
Wśród ~wu.stu 7Jdających nie znalatzł
się !J.odaj a.ni jeden. co by umiał coś
o dramacie
powied~eć
rozsądnego
sla.mgrecki.m. MieSTLano Ajso.hyl-Osa. z
F.w:ypidesem. Ale to jes'llcze me. Kłoś
narnwaJ Arystofanes.a. tragediop.Łsamem
i pn,y.p dsal mu aut.onst.wo „Antyg{)llly''.
Jakaś dziewczyna zapy•łana, która z
pnecu.yta.nych ksią,źek 'lJI'Obiła. na niej

Vl'l'ażenie,

pięk

„T1-ędowafa".
Czytałam.
powieść.

i t>lakała.m.
na.
J.A1sy Stefci Górskiej tak mnie W7!rusza..ją.

ze

mogę

~tać

ten

utwó1·

!Uru\S'Z!kówny vi,;eie ra>zy.
W7..rusrująro
choć
to.
Wyzmanie
dowodzi braku
na,twne i S'llC'l.el'e,
.i·aldeg-0il mhviek rozeznania. w Jiteratnrze u dzieWt'iZYDY. która. bądź oo
otlv<ymala. śwfa.dedwo d.ojn:abądź
lości.

!n.telinaJmnie.ł
Zdumiewają.ce:
gentni byli ci. co w:vbierali fiJm<J~vy
kierunek studiów, Ka·Thilvda.t<1m da
llillmu wydaje 1>1ię, widać, że wystarczy jaka t.aka. uroda. a w glow;ie
moźe być idealna. pustka. Ciekawe.
skąd oni na.braJi takich wyobrażeń?
na podstawie dzi.alalnooci
Czyżby
Filmu P-0-L!!kiego?
Ale wśród tej duże.ł liczby 'Z'da.ją
cych 21na.j•dowaliśmy oo C'T.asu do C7.asu szcizere złoto. Dusza. się rad-owa.la,
rzec:zowe.i. a.
gdy cu.łowiek słuch.al
niekiedy i pięknej wypo.wicd'Z.i. Jed:n1t
z ka.ndyda,tek. której ulubionyn1 p·i&arzem ,les•t Pni~. umiafa wsnani.ale
opowledizieć o .,Ema.ncyp-an.bkach". inna z ka.nd!y<latek oświadczyla: - Mam
czterech ulubionyeh dramato"01t<óarzy,
wmy,<;ey na. S. - Szekspir, Schiller.
Sha.w i Słowacki.
I ja.le wY'kaz.ał dalw,y tok jej wywodów, 7llla twórczość tvch autorów
i untie interesu.fa.co i cieka.wje. nadf'
wsrzyst•ko zaś sa,mod.11:ietnie. 01>ow:iadać
o sw-O·i.eh wrażeniach z lektury. Kto.~
bliski S'Obie utwór
za. najrba.rdziej
U'Zllał „Dusze zaC'/,arowam.ą." RoJJa,nda,
ktoś in.ny „Upadek" Camusa, a prawie wszys.cy za.chwycają. się wiersza.
mi Gałw.yńskier.o.
Poucza.ią.e.v był ten egzamin. I choo.i.aż -0i:tsł'()<tl]l <>ll'l'Omne braki w wvdf>wiÓdl
ml-Odzieży,
k.ntałceniu
również. że są. wśród niej tacy, któny budzą podzj.w. Tych df>JJU.szczono
do s~udiów. I ta.k właściwie wfono
być _za.wsze i wszędzie. Pr-ey,im-0wać
nalezy najlepsrzych, najbardzie.i utalen
zagwa.ra.n tuje
To na.m
fowanych.
postęp w ka.Mej dzie1l'z:inie i ucłJro.nf
-0d JN>mna.żarua „duchowych kalek".
których niemało wyprodukowa.no w
ł,
minionym olm-esie.

~~~~~~~~-~---,------,

___, __
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N A WCZORAJSZYM p OSIEDZENIU PREZYDIUM RADY NARODOWEJ, PADLO M. IN. ZDANIE, ZE PRALNIE MIEJSKIE W LODZI NALEZĄ DO NAJLEPSZYCH
W KRAJU.

Włosy na glowie się jeżą
jeśli tego rodzaju opinia jest
w istocie prawdą. Skoro w Lo
dzi - ~olówce krajowej musimy czekać 3-4 tygodnie

na odebranie pan-u koszul, oo
wielu ubrainiaoh są plamy, .a
w pla.szczacll dziury, to cóż
dopiero dzieje się w Poznaniu, Raciborzu i innych miastacli, gdzie podobno (tak gło-

Był,

ale

usługi praanicze
na jes:ocze niższym poziomie?
Czy moina się ci~ć, że w
Lodzi jesit najlepiej w Polsce
pod względem usług pralnictwa miejskiego? Chyba n;ie.
Na tym również staltlowisku
stoi Prezydium Lódzkiej Rady.
Wcroraj w czafile
debaty

si statystyka),

są

•

już.•. nie

ma

Jak bary mleczne
·11

wzbogacily 11 iadlospis1

,.BYL TWAROG, ALE .TUZ WYPRZEDANY".
·,. Oto c·dp.owiooź, którą, coozie llJIJlie us]ysrzeć może
klientów barów mlecwych.
Wszystko

ko, i kefir,

Łodzi

było,

:I z.siadle mlei rzodkieWlki ze

śmietaną.
Czy aby naprawdę
były, skoro ciągle narzekamy

na ich brak?
W upalne dni spragnieni ło·
dzianie, którzy nie mogą znaleźć w kioskach piwa i ormżady, szukają czegoś do picia
w barach· mlecznych, lecz i tutaj także odpowiada się inii
„Nie- ma". Mimo wielokrc~t111ych obietnic, że jadło.spis ba·
ru będzie urozmaic-0ny, wszy.,t
ko zostało bez zmian. Do picia
mamy tylk-0 mleko i;lodkie i
zsiadłe, kefir. śmietanJrę - jeżeli jeszcze oczywiście nie zabrakło.
Próbowano wprowadzić napoje produkcji własnej
zakładu, takie jak „laktoral",
„napój wiosenny" i „litewski".
Były one jednak niesmaczne i
nie zdobyły sobie amatorów.
Zostały więc wYCofane ze sprze
daży jako deficytowe.
• Gorzej jeszcze przedstawia
się sprawa dań obiadowych. W
trzech barach: „Mlecznej Perle"•• ,Zachęcie" i „Zaohod!l1.im"
jako jedyne dania mleczne figurują kluski i ryż z mlP.kiem.
Nie wprowadzono więc nic
nowego. Niektóre bary przestawiły
się
na dostarczanie
swoim kiientom
nowalijek.
Stąd \'l jadłospisie „Mlecznej
~

Perły" figurują młode kartofel
ki z marchewką, botwinka 1
knedlle z truskawkami. Inne ba
ru. jak np. „Zachodni"; czu
,,Zachęta" wciąż oferują swoini
konsumentom tulko zupę 11rzubową i fasolową, czy też naleśniki z serem.
Sta:n ten nie może trwać dlu
żej. Trzeba pomyśleć w końcu
o należytym rozszerzeniu jadłoopisów.
Wprowad'7.ić nale·
ży do jadłospisów nowe zupy
mlecz.ne i owocowe, gdyż oprócz rabarbarowej nie przygotowuje ich żaden zaklad. Ba
ry mleczne powi!nny raz zdać
sobie sprawę z tego, że ich nazwa z.obowiązuje do zapewnienia klientom jak najwięk
szej ilości dań i napoiów mlecz
nych. Przecież mleka i p:ovduktów mlecmych mamy w tej
chwili ba.rdzo dużo.
(K. N.)

nad zagadnieniem pralnictwa
w naszym mieście dowiedzieliśmy się, że pran!e bielizny
klientów prywatnych jest deficyt<>we. Def'.cyt je.sit dość duży, bowiem w ub'.egłym roku
ogólna strata w praniu bielizny prywa.tnej wyni-0sla 574
tysiące zł. do prania chemicznego garderoby dol-0żyliśmy
340 tys. zł, a do farb-0wania
64 tys. złotych. Te straty miej
skie pralnie p-0krywają z tzw.
„ekiS'presów" gdzie usJ:ugi są
droż.>ze, oraz przy pra;niu bie.
lizny tzw. społecznej, to znaczy fartuchów z gas tronomii,
zakładów sanitarnych, b'elizm.y
stołowej z kawian1 itp. Pranie
tego rodzaju okryć i bielizny
jest masowe i tańsze.
Z drugiej jednak strony roz
patrując tec:hni:czne możliwoo
ci pra.lni
łódzkloh,
trzeba
dojść do 'vniosku, że nie mamy ani odpowiednich l-0ikali,
ani odpowiednich
urządzeń
toohniCZJnych.
Poolugujemy
się
prymitywem w .starych
„budach", źle wentylowanych,
gdzie możliwości zagu,bien'a,
zniszczenia bieliz:ny 0 ra.z wszel
kioh k<l'Iltroli ze względu na
szczupł-0.ść miejsca i niewłaś
ciwą
lokalizację
nie dadzą
się już usprawnić. Mas zyny
używane do prania, c:zyszcrenia i farb-0wamia to s·tare graty zużywające więcej środ
ków chemicznych, niż nowocz;esne agregaty. więcej wody, :nierzadko niszcz.1ce nawet
odzież i hleliz:nę.
Zachodzi
wi<:c zasadniC!lle
pytaJ:1ie: czy sluS'lllle ,iesit inw~wać
w tych obiektach
da~ miliony złotych skoro
wia.rfomo, że nie nl'.da,ją się
one do tych celów, czy też
trzeba w niedalekiej przy-

szfoś<li wybudować jedną, ('f1.y
dwie duźe pralnie miejsikie
nowocześnie
wyposażone
i
u.rnądzooe? Wniosek Wydziału

Goopodariki Komunalnej (do
przedwczoraj Zarządu Uslug
Komunalnych) szedł w tym

Techniczne Dni Drogowe
w ŁODZI

________

W dnia.eh od 3 do 5 li'l>Ca br. odbędzie się w Lo·dzi Ogólmokrajowy ZJatr,d Drogowl'ów (i!llżynierów i techników drog-0wyeh),
P-OłąCZOlllY z konfereJ!cją naukow-0-'technic:zmą pn.
„Toohnic-zne Dni Drogowe Woj. Lódzkie,go".
Podąbnie
jak pcl!Przclnie
„Dni" (od!byte w paździ€l11'l.iiku
ub. rokiu), pOIŚwięoone były
sprawom droigowym woj, krakowskiego, tak tegorocme ma
ją
za oe1 Up-OIW\Szechnienie
osiągnięć
teclhn.iczmy1clh pracowników droigowyelh ~o
województwa,
Na obecnym
zjeździe, po zobraoowaniu gosp-0darki drogowej woj. łódz
kiego przez dyrektora Woj.
Onei;daj mial miejsce nieP<l!SIPQlHy jubileusz. Bawi~
Zarządu
Dróg
Publicznych
od dłuższego 0'"3511 na terenie województwa łódrnkiego
inż. Jana Mejera inżynie
Czechosłowacka
Rewia Iluzjj „Rosi.ny",
da.la swoje
rowie łódrey wYstąplą z dwo
100 (sł-0wnie: setne) przedstawienie. Szczęśliwym go.spoma zasa<lnicz;ymi I>roblemami:
darzem imprezy był Ozorków.
• za.stosowanie na droga.eh
Należy zam.aczyć, źe rewia „Iros:liny" eie.9llY się ogromtzw. nawierzchni
smołowo
nym powodzeniem w okresie, gdy teatry łód:~kie, a. na•
wodnej (wg metody opraoowawet przyjC"lidne zespofy za.graniczne Jliie mają kompletów.
nej P'l'ZCZ inż. Rudolfa Gar.rurCzyżby iluzj-Ollliścl ,,Rooiiny" opanowali również ma,g!Jczka z Lod'Zi),
ną sztukę przyci~a,nia. wiid:IJa?
E s!.<>sowa.nłe przy budowie
(j, b.)
mos'tów przyczóI!ków z pali
betonowych.
Uczesitnicy zjazdiu w czasie
jego trwania WYjadą .m. in. na
drogi naszego województwa,
Nowa plaga egipska - brak skarpetek dla dzieci w wieby naocznie zapoznać się ze
ku 10-14 lat. Są mniej~ze l to tylko z przędzy „hel'l11sposobami
układania
nako" po 35 zl. Tanich, bawelnia11ych skarpetek. do tramwierzchni
1 budOWY mostów
pek nie ma nigdzie.
według omawianycil na ko.nfereocji prooesów· teahnoloPo kilkugodzinnych biegach wzdlui caleJ PiotrkowsldeJ
udało mi się kupić dwie granatowe parki w IV Domu Togicznych.
wa1·ow11m ZSS prz11 ul. Piotrkowskiej 53. Niestety skarNa Dnd Drogowe przyjedzie
petki okazały się nie do noszenia. Po małym spacerze
wielu
specjalistów z całej
w nich nogi chlopca zrobiły się„. granatowe. Skarpetki
Polski. Zgłosili też swój ud:zial ·
przed.sitalWiciele
drog0<wców
nlewlaśctwie barwione - farbują.
czeahoołowackiOO.
P.S. Okazało się, że bylu to skarpetki ze starych rema•

....

k.łZlflinlu«?
Rekord powodzenia

Skarpetki, skarpetki...

nentów. Wspomniany sklep otrzyma! ich ••• wszystk.iP;go
5 par. Byly to jedyne skarpetki na calej Piotrkowskiej.
(wy)

Za

jakieś

1.400 lat.„

en

Wobeo

Hasło dnia
tramwajarza

bądź

gnecmy nawet wtedy,
autem.

jeźd"lliS'l: własnym

Oj,

nieładnie.„

kierunku, by . Prezydium podjęlo uchwalę wstav.ierria do
planu na na jbliższą 5-latkę budowy jednej
nowoczesnej
pralni w naszym m ie.ście.
Prezydium nie negując w
zasadz:e
sluszności
tego
wnioo!cu stwieroziło, że jest
an nie dopraoowany. W cią
gu mies'.ąca p-0lCoo•no Wyd2ialowi Gospoda.rki Komunahiej
oprac·tYwanie f-0rm. i metod
uspcrawnienia
usług
pralni·
czych Lodzi w obecnie istniejących
warnnkaoh. Położo.n<1
w <l.vskusji nacilsk na to, by
przyśpieszyć te usługi, żeby
nie trzeba byl-0 czekać cały
mi tygodnia.rui na wypranie
bielizny,
czy wyczyszczenie
cd2ieży.
Trzeba się również
za.stan-o.wić nad tym, czy je1St
w tej chwili cel uruchamfa.nia
nowych punktów usługowych,
któr e mają przyjmować bieliznę i c-dzież do czyS""...czenia
i prania, skoro nie ma technicznych moi.liw<:>ści rozszerzenia tych usług.
.-- W dalszej pe:-spektywie facl!owcy mają przedlożyć Prezydium ściśle przeanalizowai1e wniooki. dotyczące spraw
inwestycyjnych. pralni łódz
ki.eh w najbliższej 5-labce, a
więc: budowę jednej, diwÓC'h
czy trzech p::alni. Polecono
rów;n'.eż

zastanowić

się

fa-

cJ:!owoom nad tym jak uspraw
nić
usilugi typowo pralnicze.
Czy nie zaprowadzić wwrem l
za,grainiicy prania bieliZl!ly w
pun!ktaah usłu.gowyCLli za poDojrzały już czeresnie. Są sio dkie i smaC7ine, znajdują, więc
mocą
pralek elektrycznych, JiC?Jnych am.a.t'illfów. AJe trzeba je kupawać w ®klepa.ch - a Illle
bez
żadnych
doda tkawych zry:wać w cudzych ogroda.ch, bo to ba.n'IZ-O niełallfnje. Pamiętaj
czy_!lill-OIŚci, a więc bez maglo- cie o tym, dzieci.
wania i prasowania?
Na pewno jeśli poproofoie ro dzieów to wam je kuplą. PoTe wszyst'kie
zagadnienia patrzcie, jak to bl!"l.Ydko WYB'!<\. da, gdy wasi koledz~ wdrapują
wymagają dokładnego rozezna się na pairkan, aby zrywać oud
ze czereśnie.
nia i analizy, gdyż trzeba
Foto: L. Olejniemik
wziąć p-0d uwa,gę również ten
fakt,
czy
wobec
stałego
wzrostu produkcj l p.::-alek elek
trycznyoh nte &padnie w najbliższych miesiącacll lU!b latach podaż na USlługi w pralniacli miejskich.
Z
niecierpliwością
®Oleczeństwo
lMzkie oczekiwać
będzie na konkretne wnioski
półkoloniach
mieście
zmierzające do usprawnienia
pralnictwa miejskiego w LoNie w~ dizlooiom można 2a.pewnić przyjemne i wesołe
dzi, które mimo że zajmuje
waka.cje nad mO!l'lllellll cey w góraAlh. Nie Wl!rey&1lki!e mogą, wY·
czołowe miej.s.ce w kraju dla
jechać z tych czy mnych ll'l"ZYllZYB _. n-a kol(l1llfo i oboliY
przeciętnego klienta powstawędrowne. Duża. męś(i dzieci musi ~ w l.odid. I wła4•
wia wiele jeszcze do życzenia.
nie dila. niOOh przm;nao;rone ~ wc.Msy w ntieście.
ZB. SKB.
Oiiganizaoją p6lkolon.ii zaj•
mują się ])0Ei2l0Zególne oddziały oświaty przy prezydiach
dzi.elruoowyoh
rad narodie>wYah, wespół re szkolnymi
komitet.ami rodziciels1timi i
Wydziałem
Wc:z.asów
przy
M.iejSlkim Wydziale Oświaty.

.7.500

łódzkich

spędzi

jeśli\

Więcej

takich kursów

na

w

Jak długo jes,zcze
1ł'

będq trwały „wyk1opki"
Parku Ponialow·skiego

Już od wczemej

wiosny hr. na. chodn:lku uL Zeroms'kdego

\\"Młuż Pa.l'ku im. PoniatoW\Slkiego trwają. mtensY'W'lle prace nad
bud<>Wą głównego ciągu cieplnego, który połączy Elekitroci~
pl-0wnię z uJ. Ląkową. U!l\vm-rono tu !()Olęlmy wykop,
kitóry
wejście do pa.rku i nie })rZYSiJl&l"Ła mu bynaJmmieJ
piękn-0ści. Wielu czytelników =~tuje nas w llilt:a.oh, w;y jeszdługo p.otrwa ta. budQowa i jak dłuro J~e nie można
będzie P-0 ludzku d<J<Stać się do parkU.

ut.rudnia
rrre

Otóż. jak nas informuje Wy
dzial Go,,ipodal1ki Komunalnej
przy Prez. DRN • Polesie, zakończenie tej budowy przewiduje się na koniea październi
ka br. Być może, 1 Wa<rszawskie Przedsiębiorstwo Robót
Cieplowniczyah. przieprowadzająoe te prace, szybciej zakoń
czyloby budowę, niestety. roboty jego są poważnie UJtrudnio.ne na skutek braku niektó·
rych materiałów. Utrudnia także prace wykopowe fakt, że
jest to przecież teren bądź oo
bądź zadrzewio.ny i praca koparek mechanicznych na.trafia
jących na korzenie ..- mwsi
być często za.stępowana prac!\
.ręcz:ną.

dz.ie je.57.CZe rozgrz,ebainy, z
czym chyba mUS!imy się poigodzić, albowiem wszyscy doceniamy znaic2J0!l:ie tej budowy

dla

111~0

miasta,

Jodnakże przy ~zji warto
przypol!linieć wyżej w~omnia
nemu przedsiębionstwu o obowiąz:k:u oszczędzania drzew w

alejach parku. Jak wiaidomo,
otrzymało 0I1J0 zezwolenie od
Prez. DRN-Polesie na. budowę
m, in. pod warunkiem, ze
drzewa będą o.=ędzane, a
nawet zabezpi ec:zone. Tymczasem ...- jak dotąd - drzewa
nie tylko nie zootaly :zaibezpie·
crone, ale nawet iniektóre z
nich zatrZUOO!!lO WJ>«topaną ziemią aa: Po same koronyA
·

Tak w!ęa przez cale lato
teren ten prawdopodobnie bę-

(g)

---------------------~~-~~~~
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dania dzieci do I klas szkół pod•
stawowych l dzieci wyjeżdżają
cych na kolonie letnie w sierpniu odbywają się w Mltldzyszkol
nej Przychodni Lekarskiej przy
AI. Kościuszki 29 w godz. 15.30
do 17.30.

Kilka dnl temu ok: 60 pracowników Prezydium Dzielnicowej
RN Polesie ulrnńczyło kurs w
Motocykle
zakresie prawa administracyjne·
go. W ciągu 2 I pół miesiąca słu
Pralki elektryczne
chacze zapoznali się z podsta·
i inne cenne przedmioty
wowyml wiadomościami z dziePodziękowanie
dziny postępowania administracyjnego, karno-administracyjne78 Łódzka Drużyna Harcerzy,
go, organizacji rad narodowych przy Szlcole Podst. nr 108, w Ło•
I ustawodawstwa admlnistracy.I·
dz!, składa serdeczne podzlęko
nego. Wszystkie te wiadomości wan!e Dyrekcji Fabryki Kotłów
na pewno przydadzą się pracow·
i Radiatorów w Łodzi, przy ul.
nikom DRN do wlaściwego WY·
Warneńczyka 19 oraz wszystltim
DOMYSLAJĄ SIĘ
wlązywanla si<i z pracy. Uważa·
pracownikom, za wydatną po·
Z!lł>ęwne
nasi
łl7..Vtelnicy,
my, że pozostałe DRN powinny moc finansową I materialną w
że mowa tu o KONKURSIE
przystąpić do organizowania PO•
zorganizowaniu obozu harcerdobnych kursów.
.._ skiego.
Zbiórki Ma.kula.tury i S'2llllat,
g.
Do podzlęlcowanla dołącza się ~ który trwa tylko do 15 lipca.
.._
kierownictwo Szkoły Podst. nr
108, Rada Pedagogiczna, Komitet
Zarząd Służby Zdrowia Prez.
Rodzicielski oraz Kolo Ji!rzyJa•
,RN. m, Łodzi powiadamia, że ba· ciól ;Harcerstwa.
·-- - - - - - - - - - - - - -

*
*

złote
tylko do 15 lipca

za 3

!

Badania dzieci

dzieci

wakacje

w kilku zrl.a.nla.e.h

Czytam w prasie, że 1800-letni Kal.im wkrótce odetchnie
z ulgą, bo wreszcie po wybudowaniu za.projek:t-Oiwa.nej
już za1p<»'Y wodnej na Pr%nie - miJasto -iabezpiec:rone
wstanie raz na zawsze w wodę i nawet będzie mogło nią..
częstować innych spragniionych. Ecb! Lza za.kręci się w
oku, gdy człowiek pomy~J~ o Lodzi i o jej wą~łej n~~~
d1:1!l>tarczającej wodę z P1ltcy, o herbacie, któreJ tydzien
temu nie można było d05'tać w łód'llkich kawiarniach, bo
właśnie nitka nawa.Jl.la 1 o zbliżaJącym się jubileuszu.
ISOO~leeia naszego mia.~ta. No, bo może, W1J0orem Kali.sza,
za te głupie 1400 IM i moje Hd!zimle miast<> będzie miało
wody w bród.„

iI

(g)

Obiektywem po lodzi

________ _____,

W 25 ~rodkaclt półkolon!J
nych w Lodzi i;pędizl wakacje
'1,5 tys. dzl.eei ze .-zJkół pod·

stawowych.

„„

Ośrodki

pólllrolonijne or,ganiz.o•• są, przy szkołach
zna1dujących
się
na pery·
feriaoh miaJSta, vr pobliżu parków, zieleńców i lasów. Ośrod
ki te przystoeoiwane c;.ą do
przyjęcia przeciętnie 150 dzieci.
Zdarzają
się
jednak
punkty, talkie jeik np. Arturówek. gdzie mO'Że przebywać
300 ~i.cz.ów.

Pólkol.oll!ie obejmują diwa
turnusy po 25 dl!1i. Pi~zy
turnus już trwa .... rozipoc:u\l
się

25

C2lel'Wca4

Dzień wczasowy w mieście
lWJpOCZyna &ię o 9, kończy się

o 17. Dzieci epędzają czas na
zabawaoh, wyciec::zlkaoh krajoznanvc:zyoh, spaioeracll i grach
harcersikioh, a w razie niepogody
na , zajęciach
świetlirowyclh,
Każdy punkt
pół.kolonijny ma swojego kierOWnilka, wYchowaiwoów, sta·
łą hi.giertistkę i doohodząoego
lekarza, a talk:źe
personel
tecihni~• .
Półkolonie

finansują

dzle!·

nioowe wYdzialy o§w:iaty, komitety rodzicieJSkie i w miarę możnośei rodzi.Cle uczestni•
ków, z tym, że ich dopłata
jest rozdzielona równomiernie
dla WISZy'Stkich dzieci. Ro<Wce
nie mają 000wią7Jku dopłacać
do dzie~
.1 ••

Przy przyjmowaniu 111.1. pół4
lrolonie ':pierwszeństwo mia(?'
dzieci znajdujące się w ~~
kiC!h wairll!llkaich materfaWn;yoh
i. złych Wartl!lliltaoh mioeszika•
nioiwyc:h, Uoze61tm.ictwo w kolOl!ti.aoh Il!ie :przekreśla morżno.ś
ci pobyitu dz:leclk.a. na półko
loniach. Wychowaiwcy i kie·
rownicbwo o.środlków półkolo
nijnych dokładają Wl'>zelkich
starań,
aby jak najwięcej
dzieci mogło skorzy.stać z tej
formy wakacyjneg<;> odpoczynku.
-

WAZNB 'l'ELBl'ONY
Pogot. MlltcyJne
zsa-aa
Po1ot, Ratunków• 254-44
Strat Po:l:arna
08
Kom. Miejska MO 292-22
Miejski Ośr. Infor. 359·15
Pryw, Pomoc Lek. 333.33
555-55
Pryw, Po1ot. Dziec, aoo-oo

. ' . _ ~-- ~ r;"„•Mw. „ „,,

CliW:'el ,

,~

·

·

C

·

•·I

PRZEDWIOSNIE O - Ze·
romskiego 76) „Neapol,
miasto milionerów" dozw. od lat . 16 g. 15.30,
17,45, 20
GARNIZONOWY
KLUB
OFICERSKI (Il - Tuwima 34) . Dziś I jutro
„Przygody dobrego wojaka Szwejka" dozw.
od lat 16 g. 18, 20

noc" dozw. od lat 16
g. 15.30, 17.30, 19.30
ROM!\
(II
Rzgowska
(W nawiasie podajemy
nr 84) „Złoty kask"
kategorie kin)
dozw. od lat 18 g. 16, 18,
ADRIA (Il - Plotrkow- 20
•
ska 150) „Zelazna ma.
ska" dozw. od lat 12 g. SOJUSZ (Il - Nowe Złot
OPER'!\ w gmachu Tea· 15.50, 18, 20.10
no) „Dziewczęta z Im• tit •
tru Nowego (WIE:Ckow.
menhofu"
dozw.
od
aklego 15). W lipcu o- BAŁTYK - nieczynne
lat 7 g. 17, 19
uwaga! Repertuar sporzą
~era Łódzka nieczynna. DWORCOWE (Il - Owo- STUDIO CHI _Bystrzycdzon.o na podstawie koNOWY !Więckowskiego 15) rzec Kaliski) „Lonclyń- ka 719 ) „Pan!enki z mię mumkatu Okręgowego
g. 19.30 „Ich czworo"
ska Etiuda", „Czarodziej clzymiastowej" dozw, od Zarządu Kin.
;JARACZA (Jaracza nr 27) skle dary", „Migawki !at 16 g. 18, 211
• • •
g 19 wesele"
afrykańskie" g. 10, 11,
POWSZECHNY (Obr. st.a· 1192, 2103, 2114, 15, 16, 17, 18, STYLOWY (I - Kilińskie PALMIARNIA (Park Zró
llngradu 21) !(. 19 „Achil· GIJY' NI.A (II _ T
) go 123) „Mala urocza dl\ska) czynna g. 10-18
!es t panny"
uw 1ma 2 plaża" dozw. od lat 18 ZOO - czynne g. 9-20
„'l'EATR 7.15" (Traugutta „Folies Bergere" dozw. g. 16, 18, 20
__
nr 1). w l!pcu nieczyn- od lat 18 g, 10, 12.16, SWIT (II - Bałucki Rvn:v.
14.30, 18, 20.15. Program nek) ,.Główna
ulica"
OPERETKA (Teatr Letni dla najmłodszych: „Swa dozw. od lat U g. 16,
ul. Północna 49/51). W wolne kaczorki", „We· 18, 20
Tuwima 19, Wólczańska
lipcu Operetka nieczyn- sele W koralowym mo - TATRY (!1 _ Slenklewl- 37, Piotrkowska 225, Zgler
na
rzu", „Nowe szaty kr6- cza 40) „Sprawiedllwoś- ska 63, N?wotki 12, Woj„PJNOKIO"
(Kopernika ~;''• „Flps Psotnik" g. cl stalo się zadość" skt\ Polskiego 56, Dąbrowi~sa•f· 10 „Diamentowa t,ACZNOSC (lll - Józe- dozw. od lat 18 g. 15.45. skiel!O 24-b.
fów 43) „08/15" - Kosza- 18, 20.1:(
AS Al. Kościuszki 48
ry dozw. od lat 18 g. 20 T.ATRY-LETNIE (prem!e- pełni stale dyżury nocne.
I
I
MŁODA GWARDIA (Il rnwe - S!enltlew\cza 40)
.
zielona 2) „Noce Cabi- „Hotel du Nord" dozw.
DYZURY SZPITALI
)(LUB MP I K (PlotrRow rll" dozw. od lat 18 g. od lat 16 !(. 21.15 - k!no Poło:i:nictwo:
Bałuty,
ska 88 - t piętro), Wy- 9.30 11 ,45 14 16 .15 l8.3o
czynne tylko w dni po- Staromiejska Szpital
stawa fotograficzna l!lu- 2rA5
' '
'
' godne.
Im. dr H. Jordana, ul.
geniusza lłanemana pn. MUZA
(Il _ Pabianicka WtSf,A
(premierowe _ ?rzyrodnicza 7, Sródmie„Impresje wlosk!e" - 1
•
Tuwima l) „Ryszard III" scle, Ruda, Chojny, Szplczynna li( 10-20
173) „KslQzna Gero!- dozw. od lat 18 g. 9.30 ta~ . im. Curie-SklodowltLUB MP' 1 K (P!otrkow steln" dozw. od lat 14 12.10. 14.50. 17.30, 20.10 sk~eł, ul. Curle-Skł~dow
!lka 86, parter). Wysta- g. 18 • 18 • 20
WŁÓKNIARZ (t _ Próch sk1eJ 15. P~lesie. Widzew
wa reprodukcji malar- PIONIER (Il - Franclsz- nika 16)
„Tańczymy Szpital im. dr :1"1a.dustwa w grotach Adzan- kańska 31) „Dziec!, mat- wśród gwiazd" dozw. row1cza, ul. Krzem1e111ecty - Indie czynna g
kl I generał" dozw. od od lat 18 g. 9.30. 1t, 45 , ka 5.
12-20,
lat 16 g. 15.50, 18, 20.10
14. 16.IS. 18.30, 20.45
Chirurgia: Szp. im. N.
POLONIA (premierowe - WOLNOSC (I - Przyby- Barlickiego, ul. KopcińPiotrkowska 67) „Para- szewskie~o 16) „Nie- skiego 22.
graf I miłość" dozw. od zwykły świadek" dozw. Interna: Szp. !m. dr
MUZEUM SZTUKt (Wię lat 14 g, 10.30, 13, 15.30, od lat 14 g. 9.30, 11.45, Rydygiera, ul. SterUnga
14. 16.15. lR.30, 20.45
13
ckowskiego 36) czynne 18, 20.30
POKOJ (lI - ,.,,az
·~ ! I
(Il - Zglerg. lł-20.
m erza ZACHĘTA
ska 26) ,,Kamienne
ho- Laryngologia: S21p.„ Im.
nr 6) „Ewa
MUZEUM ARCHEOLOGI- dozw.
od lat chce
16 g. spać"
ryzonty" dozw. od lat N:. B_arli ck'·tego, u I. K op15 ,50 , 16
CZNE I ETNOGRAFICZ lO, 20.10
g, 10, 12, 14, 16, 18, ClI~Sk1eg•O 22.
NE (Plac Wolności 14)
20
Okulistyka: Szp. Im. dr
czynne i:. 11-16,
1 MAJA (!! - Kilińskie- POPULARNE en - Ogro- .Jonschera, ul. MU!onogo 178) „Siad wiedzie w dowa 18) „Riala grzy-wa 14.
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------------------------------------------DOZORCÓW do ------------------piJnowa;ni.a obiektów za.tru-

fil PRACOWNICY POSZUKIWANI Ili

MURARZY, tynkarzy, stolarzy, rna.lar'zy dekarzy, robotników budowlanych zatrudn{ natychmiast Mlejskłe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 5 w Łodzi, ul. Nowotki
nt. 247, barak nr 9, [!oMj nr 18.
4433-K
25 KIEROWCOW samochodowych i ciągni:ko
wych z II i III k:at. t·lus dwuletnia praktyka
oraz 60 ładowaczy zatrudni
natychmiast
Ł6d~ie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa w Łodzi, ul. Karolewska 33. Wynagrodzenie według układu zbiornwego w
budownictwie. Zgłoszenia
przyjmuje dzi.ał
!kadr w godzinach od 7 do 15.
4599-K
KIEROWCOW i wykwalifikowanych monterów samochodowych zatrudni Przedsiębior
stwo Trans1>-0rtowe Handlu Wewnętrznego
nr 3 w Łodzi, przv Alei 1 Maja nr 124. Warunki do omówienia w sekcji kadr. 4625-K
MON'rti:RóW-hydrattlików, pomocników monterów na k. w. t centr. ogrzew„ rlozorców
przyjmie natychmiast Zjednoczenie Instalacji
Sa.nltarnyrh f Elektrycznych w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 23-27. Zgłoszenia osobiste
przyjmuje odd .,, .pitrudnienia od godz. 8 do
14.30 (w sobotę
12).
4448-K

ao

MONTERÓW
hydraulików,
pomocnili;ów
monterów, na kanalizac,lę, wododągi i centralne u.girzewanie przyjmie natychmiast
PrzedsiębiGrstwo Robót Instalacyjnych Budownictwa Terenowego w łAdzi, ul. Nowotki
nr 247-249 barak nr 2. Zgłoszenia osobiste
przyjmuje dział zatrudnienia od gudz. 8 do 15.
WYKWALIFIKOWANEGO prasera na pra(30 ton) zat-,Jdnim:v.
„Sp6jnla", ul. Buczka 23.
4621-K

sę bakelito•wą ręczną
Zglo~zenia: Spółdzielnia

MISTRZOW na krosna ko·rtowe, tkaczy na
krosna kortowe I angielskie oraz uczniów
f•owyżej 16 lat na tkalnię. przewijarki krzy±owe, cerowaczki, portierów. pracowników
do dozorowania. palaczy, brygadzistę. ślusa
rza do remontów maszvn wykończaln;czych
2aitrudnią natychmiast Z.P.W. łm. A. Stru!la
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 70-72.
4629-K
TKACZKI, uczennice na tkalnlę, wrzecloniarki, i:omagaczki. uczennice na przędzalnię,
ślusarzy do brygady remontowej krosien I narzędziowych. elektryków, murarzy, dozorców
l!locnych, sprzątaczki, Zamiataczki, robotników
nie wykwalifikowanych na tkalnię, .przędzal
nię 1 do transportu. woźnice przy.ima natychmiast do pracy Zakłady Przemysłu Baweł
nianego fm. Cz. Szymańskiego w Łodzi. ul.
Rzgowska 26-28. Zgłoszeni.a przyjmuje dział
personalnv w eodzinach od 7.30 do 15.30
MAGAZYNIERA, pomagaczki na przędzal
nię. skręcarki wykwalifikowane. robotnice na
oddział przygotowawczy. ezMarkl, woźniców,
kierowców, robotników nie wykwalifikowanych (meżczyz.n). palacza do przedszkola. zamiataczki, strażali;ów p. P-Ożarowycb i pomoc
• do kuchnl - 7,atrudnią natychmiast Zakłady
Przemysłu
Wełnianego
Im. WJ. Reymonta.
Łódź, ul. 'Łąkowa 3-5.
4479-K
SALOWE, palacz:'!'. dozorców i pomoce kuchenne zatrudni Szpital im. dr K. Jonschera
w ŁOdzi, ul. Milionowa 14. Zgłoszenia w referacie personalnym od god'Z. 8 do 13.
PRACOWNIKÓW fizycznych przyim;~ Szpł·
•
• k'
K i ·
ta.t im. dr B1egans 1ego w Łodzi, ul. n azie·
· w d zia 1e gospo d ::irC'Zym
w Icza 1-5. Zgł oszema
~ aodzinl!_ch od do
CQdziennie•. :4587.-K

a

iz

ZAKŁADY MIĘSNE w OLSZTYNIE

Dnia 30 czerwca 1958 roku zmad na•
gie w wieku lat 64

dysponują.

obecnie nieograniczonymi mo~liwośclaml sprzeddy
MIĘSA WIEPRZOWEGO MROŻONEGO,
SMALCU. SŁONINY MROŻONEJ,
MIESA GOTOWANEGO Z WARCHLAKólV WARCHL ~KÓW MNIEJ WARTO·
ŚCIOWYCH I PEŁNOWARTOŚCIOWYCH
ORAZ WSZELl!UM. ASORTYMENTAMI
PODROBÓW.
Oferty w sprawie kupna prosimy kierować
na adres:
Wo,iewódzkie Zakłady Mięsne w Olsztynie
ul. Lubelska 26·28, telefon 23-38.
W wypadku pełnego v11ykorzystania źró
dła tran51Portu (wagon, samochód) jesteśmy skłonni pokryć koszty przewozu.

RYSZARD STANOWSKI
oficer rezerwy, b. legionista W. P.
odznaczony Krzyżem Niepodlegloi!ici,
długoletni pracownik Oddziału Finansowego Prez. Dzieln. R.N. Łódź-Chojny.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 lipca
br. o godz. 18.30 z kaplicy cmentarza
św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej o
czym zawia.damiają pogrążeni w głę
bokim smutku
ŻONA, SYN I RODZINA.

I

m

OGŁOSZENIA

r NIERuuHoMośm 1
POSREDNICTWO
Spół
dzielni „Inwalida Wojenny" Tuwima 4, tel. 239-86
poleca domki jednorodzin
ne, działki i gospodarstwa rolne.
4614 K
PLAC2cio0-3000 m2 w
Chełmach sprzedam. Tel.
3S~·l2.
13543 G
w IGNACEWIE pod Konstantynowem
sprzedam
dwa place o wymiarach
1410 m kw„ 700 m kw.
(Dojazd tramwajem lutomierskim).
Wiadomość
Anna Rzeźniczak. Informacje można otrzymać
codziennie.
.13554 G

KUPNU

_I

SKRZYNIĘ
biegów lub
czę!lcl samochodu
„Skodn Populare" kupię. Tel.

I

:l69-44.
1S297 G
_ _ _ _ _ _ _ _ __,,

l

.
SPRZEDAZ

dni nat:vchmia&t Łódzkie Przedsiębiorstwo
Elektryfika.cji Rolnictwa. Zi<łoszenia przyj- .__ _ _ _ _ _ _ __,
muje sekcja personalna w Łodzi, ul. Gru- KAJAK - składak nowy
dziądz,ka 5 (Żabien~ec).
4624-K okazyjnie sprzedam. Tel.
5.
Wl-33 godz.
4 PORTIERÓW (mężczyzn lub kobiet:v) or.az nt.AM barani7-l
pilnie sprze
gońca przyjmą Miejskie Pralnie i Farbiarnie dam,
cena 1.000 zł. Al.
w Łodzi, ul. Cz. Hntora. 34a, god:z. od 7 d,) 15. Kośc!uszlti 23 m. 6.
MOTOCYKL „Iż" z oryINŻYNIERA chemiika n.a stanowisko kiero- ginalnym koszem sprzewnika zalkładu zatrudnią Łódzkie Zakłady dam. Gdai'1ska 21 m. 36.
Chemiczne Przemysłu Terenowego w Łodzi. SAMOCHÓD „DKW" sprzedam. Łódź, Pawla 24
Al. 1 Maja 14,
4643-K po godz. 16.
13547 G

Ili

DROBNE

PRZYCZEPKĘ

do
11

ru "Awo Sltn.son

nową

sprzedam. Tel. 204-47.
RADIO
sześciolampowe
nowe, zegarek

złoty

I

Wyra,zy głębokiego współczucia. kol.
Kazimierzowi KOWALSKIEMU z powodu zgonu Jego

moto-

OJCA

„Mo-

skwa" sprzedam. Nowotki 57-7. •
13394 G
TF;LEWIZoRmarkl -„Belwed~r" nowy nieużywa
n~· sprzedam. Ul. Kościel
na 2 front.
13405 G
SAMOCIIOD „Opel Kadet" sprzedam. Traugutta 17/19 (ślusa.::.rn:::.l:ca~)._ __
ll'lASZYNĘ męską
krawlecltą
I ub gabinetową
„Singer" sprzedam. Sterlinga u-7b.
13G39 G
ZAKOPIARSIUE
pasl"<l
do zegarków. Hurtowa
sp1'Zeda7,. Pracownia
Wólczańska 71, Białecki.
NORKI szafirowe lmpOTtowane sprzedam. Sawicki. Gdynia. Górna 17.
8AMOCH0D „Warszawa."

'I

S. t P.

składają

I

--' I

DYREKC.TA. PODST. ORGAN. PART.,
RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBO•
TNICZA DrM KOLEŻANKI I KOLE•
DZY z ŁÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIOR·
STWA UEMONTOWO-BUDOWLANEGO.

LOKAL handlowy z magazynem nadającym się
na konserwację owoców
i warzyw zamienię na
dwa pokoje z kuchnią,
wygodami, lub jeden pokój knehnla oddzielnie.
warunki
do omówien.Ja.
Ofei·ty pisemne
„13356"
z taksomierzem „Halda" Hinro Ogłoszeń P!otrtrnwi koncesję sprzedam cal- ska 96.
13356 G
lrnwlcle lub połowę . Piotr- KOMFORTOWEmie~ka lrnwslta 1.11. godz. 14-16. nie pokói z kuchnią w
sA'M:ocJ.iOD--.-.citroen" centrum Gdyni zamienię
BI. 11 na bardzo dobrym na podobne w ł.odzi. Wla
ogumieniu sprzedam .. O- domość Piotrków Tr~·b.
_glądać codziennie w godz. ul. n rodzka 3 m. 23 Hurle.
l.5-17, Andrzeja Struga 12 S1'UJH;N'rKA
poszukuje
(ostatni !Laraż).
13585 G
sublokatorskiego.
SAMOCHÓD „Mercedes" pokoiu
ocerty pisemne „13583"
v 170 sprzedam. Zarzew- Hi11ro Ogłoszeń Plotrkows!rn 22a .
13~56 G ska 95.
13083 G
MOTOCYKL „WFM" fa- POKOJ z wygodami zabrycznle nowy, samochód mienię na dwa 111b tTZY
„Opel-Super". wagę auto- pokoje. Warunki do omómatyczną uchylną
od l wienla. Wiadomość ul.
do 25 ltg sprzedam. Strzel Helska 19 m. 17 (Zabiecz;-ka fi6 , godz. 15-19.
i::i.!ec).
13572 G
MOTOCYKL „Junak" 350 DWA pokoje, kuchnia,
nowy sprzedam lub za- wygody, śródmieście, zamiElnię
na
motocykl mlenl<l na pokó,i, kuchnia
„WFM" Łódź. Więckow w blokach. O!erty pisemskiego 21 m. 21.
ne „13576" Biu ro O ,gloszeń
Piotrkowska 96. 13578 G

KOBlETA do sprzątania
na 5 godzin dzienl!lie potrzebna. Zwirkl 20 m. 14.

ł

lEKARSKIE

I

_ _ _ _ _ _ _ _ __,_
._
Dr REICHER specjalista
wer.eryczne, skórne, płclo
we (zaburzenia) 8-9, 1619 · Piotrkowska 14·
Dr KUDREWICZ specja•
lista weneryczne, skórne
moczoolciowe 8-10. 13-l'F
ulica :ii Lipca 4. 13437 G
CHOREMU DZIECKU o
każdej porze udzieli pomocy Prywatne Pogotowie Dziecięce. Tel. 300·00.
Dr MARKffiWICZ specja•
lista chorób skórnych,
wenerycznych,
moczopłciowych
Piotrkowska
109-6.
Dr BIBERGAL specjall·
sta chorób wenerycznych,
skórnych 16-18 Piotrkowska 124.
13736 G
Dr WOYN'O specjalista
skórne, weneryczne, zaburzenia płciowe. Nowot•
ki 7 front 11-13, 17-19.
PU~C PIĄTEK tel. 555-55
Prvwatne Pogotowie Lekarzy Specjalistów o każ
dej porze załatwia wizyty domowe. Do dzieci
wyjeżrlżamy natychmiast.
PIĘC TROJEK
tel. 333-33
wizyty domowe lekarzy
dziecięcych l innych spe-

- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · DOM
wv dodrewniany
rozbiórki pi~tro
sprzedam.
Zeromskiego
43,
MAŁZE:&STWO
renciści
Majerowicz.
13552 G
po,zukują
samodzielnego
pokoju,
może
być
poza
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T E L E W I Z O R „Belweder"
miastem. Oferty pisemne
FABRYKA CUKRÓW „OPTIMA"
nowy sprzedam.
Łódź,
„13577" Biuro O,!!łoszeń
Zgierska 120.
1354fi G.
13577 G
W ;uvdzi, ul. A. Struga 61
MO'l'OCYl\:L „Zilndapp" LEitARZ
przebywający Piotrkowska 96.
OGŁASZA PRZETARG
250 ccm sprzedam pilnie w r,odzi kilka dni w tyŁódź, ul. Srebrzyńska nr godnlu poszukuje pokoju
na remont kapitalny kotła dwu,płom!enicowe- 11.
13546 G sublokatorskiego. Oferty
•
go o pow. ogrzewalnej 100 m kw. (wymi.an:a CIĄGNIK „t.anz-Buldog" Pisemne „13598" Biuro
t
d br Y tanio Ogłoszeń Plotrlrnwska 9G.
c.islnośct całą dobę.
obmurza. oraz wybicie nitów) z ma1eriałów sprzedam
45 KM • san
Łódź
Chojny SOI.IDNY rzemleślnilt po l\fATEMATYIU udzielam ZDJĘCIA re.n tgenowskle
zleceniodawcy,
ut. Liter~cka 34- ~'elicja szulcuje lokalu posklepo- indywidualnie
(matura). zebów wykonuje specjalOforty należy składać w sekretariacie dy- Dudek od godz. 16.
wego ewent. przyjmie w Konsultacje cna nauczy-, n ie rentgen dentystyczny,
rektor.a od dni.a 10 lipca 1957 roku "Odz. 10. PRZYCZEPĘ traktorową dzierżawę część lokalu na cieli Narutowicza 54--12. Piotrkowska 121-1.
· ._
·
"f t N' 15.000 -,
fortepian
- dogoclnych warunkach w
T ep:o sa.mep:o d nia nast ąPl o"'varc1e o er . 1e 5.ooo .- magiel 4.ooo ,- o- ruchliwym punkcie, oraz ulica 22 L.!J>ca 4. 13720 G
wyceniony kosztorys można otrzymać w dzia- raz samochód „Willys" poszukuje pomieszczenia KURS kierowców kat. I,
le głównego mechanika.
(kareta) sprzedam. Zakąt- sublokatorskiego. Oferty II, III, amatorski i motona 24 Antecki.
13490 G pisemne „13550" Biuro cyklowy. Zapisy Tuwima
Do przetargu mogą przystąpić przedsiębloT- MOTOCYKL „Triumph" Ogłoszeń Piotricowska 96. 15 godz. 8-15, tel. 297-46.
stwa państwowe, spółdzielcze i uspołecznione. 350 sprzedam, Kolonia POKOJU z kuchnią szu:
W DNIU 25.VI. 1958 r. !O·
<tawiono w pociągu na
Dyrekcja zastrze"a sobie prawo wyboru o- Brużyca k. Aleksandrowa kam. Warunki do omó·
"
tI
13493 G wienta. Tel. 352-66.
trasie Warszawa - Łódź
ferenta jak również odstąpienia od przetaqm Tomaszews t ·
POZNANIU mieszkaU
- teczkę z rachunkami.
bez podania przyczyn.
4603-K TELEWIZOR
„Orion"
no____
_,
l!przejmie proszę uczciwy i maszynę Cyk-Cal< nie samodzielne 2 pokowego znalazcę o zwrot
r,przedam. Telefon 295-10 jP, kuchnia, lt0mfort KROJCZY-ni
do
konfekbloki: rachunkowego. ,Tadzwonić od godz. 16 do 21 zamienię na podobne samodzielne w l'.odzi. Ofer- c.Jl bieliźniarskiej męs- n!na Gajda, Łódź - Ruda,
SAMOCHóD
osobowy ty pisemne .,13522" Biuro klej - siła wykwalifilrn- Niedziałkowskiego 3.
„Wanderer", stan b. do- ogłoszeń Piotrkowska 96. wana - potrzebny. Oferty pisemne „13597" Biuro ZGINĄŁ pies (owczarek)
bry nowe ogumienie pilnie sprzedam lub zamie- DWIE Izby w domku jed- O .głoszeń Piotrkowska 96. maści czarnej, podpala·
nej, z kagańcem. Łaska
Tomaszowskie Zaldady Włókien Sztucznych nie
na motocykl nowy norodzinnym wolne, wy„Jawa", „Iż". Ul. Plołu- dzierżawię w Łodzi przy l'RYZJER męski lub fry- wego znalazcę uprasza się
w Tomaszowie Ma.z., ul. Zubrzyckiego 103
zjcrka
męska
- potrzeb- o od.prowadzenie za wynowa 12, boczna uJ. Zio- tramwaju. Tel. 239-SG.
Wieckow- nagrodzeniem Łódź, ul.!owej.
13507 G POKOJU lub pokoju___z ny na stałe.
OGŁASZAJĄ PRZETARG
•kiego 4.
13533 G Lipowa 78 m. 6
SAMOCHOD „Mercedes" kuchnią pilnie poszukuję.
na wykonanie remontu obmurza bloków re· V-170 w dobrym stanie, Wszelkie koszty zwracam.
tortowych w Wytwórni Dwusiarc7Jku Węgla nowe ogumienie sprze- Nawrot 3 m. 2 (wejście
w T.Z.W.Sz. z materiałów z.lecenlodarwcy dam. Zcromslclego 10-11. od ulicy) !fOdz. ! 6 --~:-1
(remont obmurza bloku jest robotą o charallc- NOWY motocykl „Jawa" POKOJ duży, słoneczny,
250 na „16" sprzedam. Tel. samodzielny II p. z użyterze robót kotłowych).
235-93.
13513 G walnością kuchni I wygód oraz pokój samoBliższych informacji udz1iela dział gł6wnePOLISTYREN - Transpa dzielny, słoneczny III p.
go mechanika T.Z.W.Sz. w godzinach od 8 do rent w różnych kolorach bez wygód w śródmieściu
16, gd;!ie również znajdować się będzie do sprzedam. Oferty pisem- zamienię na pokój z kune „13526" Biuro Ogłoszeń chnią i wygodami lub
wglądu ślepy kosztorys.
·
Plotrlrnwska 96.
13526 G dwa pokoje. Oferty plTermin składania ofert z podaniem cen je- WTRYSKARliĘ 60-gramo- semne „13693" Biuro Onową J?,loszeń Piotrkowska 96.
dnosf1kowych w dziale głównego mec'hanika wą, automat ZAMIE~ISZ
T.Z .W .Sz. unływa z dniem 14 lipc:l 1958 roku. sprzedam. Oferty pisem- POKOJU sublokatorsklene „13536" Biuro Ogłoszeń go z oddzielnym wejOtwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 1958 Piotrlrnwska 96. 13536 G ściem poszukuję. Oferty
ąc ogłoszenie
ro.ku w biurze działu głównego mechanika.
PRZYCZEPĘ do traktora pisemne
„13393" Biuro
Oferty składać mogą przedsiębiorstwa pań dwukołową z podnośni- Ogłoszeń Piotrkowska 96.
kiem sprzedam. Stoki, ul. DUZY pokój na parterze
stwowe, spółdzielcze l prywatne. Ceny w o- Giewont
38 (ogrodnictwo). z wygodami zamienię na
fertach podawać należy ścisłe i ostateczne, a PIANINO „Arnold Fibl: mały. Praska 14-7.
nie orientacyjne.
r,ier" krzyżowe na metapłycie
sprzedam.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta jak lowej
Jan Rojek, Łódt, ul. Sarównież odstąpienia od przetargu bez poda- sanek 61.
13540 G
Ł
G
nia przym:y'Jl.
4637-K SAMo-ciłOD „Opel-Olim,_________________
p!a" górna 4-drzwiowy po
na tłoczni (100 I 40-tonowa)
- - - - : : kapitulnym
remoncie
GILOTYNĘ sprzedam. Grudziądzka 3
róg Limanowskiego 207.
oraz prace związane z obróbką ręczną
1
MOTOCYKL „SHL" sprze
I
ko w a 1 ski e (kuźnia)
dam lub zamienię na nowy „Junak". Tel. 257-79.
I
w III i IV kw.art.ale 1958 :r. Łódź, ul. Rzgowska 102
AGREGAT - elektrownię
I•
•
WSZELKIE PRACE
J KW 120 v z silnikiem
I~
benzynowym, 2 silniki na
~
na mas.,ynach: tokarkach, szlifierkach
ropę 25 i 10 KM sprze(do wałków, otworów i płaszczyzn)
dam. Łódź, Sienkiewicza
i gwinciarki - n.a IV kw. 1958 r.
względnie zleci wykonanie siatki ogrodze5' warsztat.
13702 G
0 ferują: Z&chodnio-Łódzkie Zakłady Remontu
niowej w ilo~ci około 10 tys. mb.
TELEWIZOR
„Rubens"
:
M.aSzyn Pr„emyslu Włókienniczego
j
Oferty należy ~ikładać do dnia 10 lipca w
(produkcja niemiecka) .
G
sprzedam.
Łóaz,
ul.
Alek[
•
Łódź,
ul.
Wólczańska
nr
19
4630-K
137 61dzia1e zaopatrzenia.
sandrowska 145 (koło KoZakłady przyjmują już zamówienia na
ro.k 1959.
_!!!!
__ _ _ Ch(!nów~ih
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do

Łodzi

piłkarze
Fryzura jest

ważna,

Nicda.wno prrt;eczytaJem artykuł, który pO,l"US'Z.a,l za.ga<dnienie dysl-0kacji s'k lepr.w i punktów usługowych orn:z.
sprawę o•pies11:alego wykańc1.a.nia lo-ka·1i p1-i,C7JD:acz-0111ych
dla. ha·ndlu. Pod111iesienie lego IM'Oblemu wydaje s>ię bardzo sius'Zine. Gdyby uruchomiono wszystkie d·u tego celu
przwnaczone lokale, to mO'i:na by rnnitknąć, a przyua.jmn~cj w 2:na.c'Ziuym stoJl'lliu skrócić czas wystawania. w
kolejkach.

ST. TARKOWSKI
Lima.nowskiego 34/36

Skarga wysokiego
Mam 1,87 W7Jrestu, ale pr:zy t;vm nie odlzinaczam się
tuw.ą Paula. Robesona. Mimo t.o, nj,gdy n.ie uda~e m~ się
znaleźć w na.szych łód?;ki,ch ~klepach go!•owcj kon.fe,kc.ii,
w której nJe wyglądałbym, jakbym wziiąl ją z ml-0<lr.;zego
bt·ata.
Nie J>OW<Sta.ie mi więc nic fin.nego, jak biegać do kraiwca z kawą. m·o·bnostką. ·i płacić p0<ważne sumy 7a ,,i.glę".
O.• tat.ni.o ta,k było z plasrw7.em leiuim. l{ole~l:zy kupm sobie 1>laszcze Jl-OIPClinowe. Na mnie ocz.vw:i~cie ()d(J-O·wie d11iego rozmiaru nie było. O tym. abym do-stal po1peH11.ę
w skle1>ach wlókieinniczych nie ma m<JJWY. Tak więc, aby
nie zostać bez Jet.niego plas2c7..a, mus7'ę kupić d'l·o,gą gaba.L'llynę, żeby pnooież w czymś chodzić.
0

Kiedyś łoo1lka prasa p,isah o konieczności urucbomie·
nia pun.ktu dla takieh, jak ja „nietyp-owych klientów".
l\le ja.k dotychczas handel nie spelnił teg0< }>{lst.ulatu.
ta.kJego punktu byłoby nie- .
Możliwe, że uruchomienie
pewien
pnedl!ilt.a.wić
rent-awne wobeo teg-o chctalbym
pro·jekt. OLy nie moriata. by klientom „niebni;N>Vl'Yffi" udo·
s(ępnić kupna ku;pooów popeliny na plasrwze, czy ta.n,iej zeineba jakoś uregul<>wać,
rówki na ubranie? Sp•ra•wę tę
bo prtecież wysocy, czy ba.rdzo niscy mężczy:imi nie są
milionerami i zarabiaj<\ tak samo, jak tbni o „typmvych"
figunch.

~sawer6w

ma kłopot z makulaturą

Wia·tfomość o k-Oillkurs-owej 7:biórce su.r~vców wtómych
mybko dota.rla. do Ksaweniwa. D-0•t:vchC'U1.s jednak nie
nasza Gminna
gdyż
ru<nrliśmy w7Jią.ć w niej ud?Ji.ału,
Spółdzielnia. ani my~li o ,9knp>ie 1na.kulatury. Lud7:iJiśmy
k u 7. p.ne'!llu7.enfom zbiórki d.o dnia
się, że w zwi:w1
U lilpca, n~ GS w K:;a,werowie ?;mieni '1Jdanie i pm;w<Jili
nam na ud:zfał w ko,Jikursie.
Ale pomyliliśmy się, gdyż GS k.sawer"""silti p·oidllegly
GS Samopm1mc ChJloipska" - Wielka Lódź, jest konsekw'~it.n;v i a.llli myśli r-0i:npo, c7:ąć skupu. A porzecież teraiz,
kiedy na&le dt7.ieci ukończyly naukę, w każdym d<l'Jllu
znajd'Zie się mnó~1hv<> sta.rycb ze.w.;vtów, 2misizczonyeh
książek, które chętnie o>din~eślibyśmy do punktów sik.upu,
aby wz;iąć udlliał w konktt.l\Sic, a z drugiej strl)ny przyC'l.yil!ić się d.o za-OS"Z<!!Łędzenfa deficytowego drewna.

l\UESZKANCY KSAWERO W A

Julianów nie zgadza

się

punkcie
usługowym
w
Będąc w osta.fotich dniach
~kłarskim pt"ZY ul. Kniaziewiw.a 2 na .Tulria.nowje, d-0wicże Za.n.ąicl S~>óld7.:i1>lni im. J. Kra5ickkgo,
dri:iałem się,
któremu punk·t p<0dk.ga, µo.s.ta.nowil go w Upc<u z~ikwiido
wać. Powo·dem tej decy'L,ji Jest fa.kt, że punikt .ie.sit, nie·
rentowny gdyż .•. ,.nde ma wyma.gam:vch 7090 zł obiro·tu
mies<ięc71neg.o". Z d·a1s'7iej rormnowy d<J<\l>iedzi~łem si(), że

płk.

Reymana

śmielej sięgać po utalentowaną młodzież

Dziś rano przyjechać m~Ją
do Lodzi piłkarze (Spartakus)
z Buda,pesztu, by wziąć udział w turnieju pil.karskim,
organizowanym przez „Starl'"
w ramach jego jubileuszu.
Jutro natomiast przyja.ią z
Pragi siatirnrki z klubu Spar
ta oraz pilkarze Cracovii i
Calisii.
Rozgrywki pi!karskie r:>zpoczną się w sobotę, na n:lwootwartym stadionie Startu
J1a Julianowie, przy ul. Terc-

ale .•.

Obok koniec~ci mybkiego ooidawainia. do użyliku lliOWYCh sklepów i punktów usługowych, is~nieje drugi
problem, a. ruian-0wic'ie wlaściweg0 ich rll'2mlieezc1Łeruia.
Tymczasem przy ul. Liman<Jiwskiego, na ()ileinku -Od ul.
choo
ZachiNiniej do Piwnej (odłeglość illkoło 300 m),
istnieją. tu już cztery cz~'!lne za.kłady fryzjt.vskie planu.ie
bloku
w
piątego
się uruchomienie w na,il>łiWzym cz~"'ie
nr 427 (nr }>{)sesji 34/ 36). I <b:iej '} się to w czasie, gdy w
nieHclZillych tu sklep·vkach branży spDŻyweuj, zajmują
cych ba.i·d'ZO maleńkie pmnieszczenia p:muje caly d!z.Jcł1
U-0k.
W zwią~ku z tym, czy nie należałoby i nie byłoby słusz
niej zamiast jesuze jednego zakładu fry7:jerskiego, urucho~ć sklep biran,ży sp.ożywczej'!
Za taką decyz.ją pnema,wia. je.w;crze tein a;rgument, że
w tym rej'(}nie miasl.a. <CdJrla.n.o do użyb.ku kilka nowych
bloków mie51llkalnych (a w najblitszym oz.asie odJdane
wstaną dalsze), których miesu;kańcy 7JJl1US!Łe:ni są wystawać go,d7:fu.1ami w kolejkach, lub uda.wać się d.o oddalonych sklepów w śródmieściu.
Ma.my na,dz;ieję, że Redakcja. przyczyni sl.ę d·o właśc·i
wego rozwiązania ic,i ®IJ<rawy (dop6ki ist.nieje jesiroze
możłhniść -mu.iany decyzji) i zwr6ci uwage k-0mpeie11tuym
kt6rz:y
c'7ynnik-O'lll na apel loka torów nowych bloików,
pr<wią o uruchomienie w tym miej.scu sklep.u s0pożyw
cze1ro.

Sokole oko dla

z Węgier

zawiedli.
Pomyśleć tylko nie przyno.sj, gdy7. prz.e::::vm:ik
ni!il rei;irezenh1je żadnej klaiSy, Jaldmi więc p1·7eslankami k·ieP r ze.grana reprezentacji B w rowaH się .selekcjonerzy wy'.LnaPoznaniu 0:2, to je.sz~·z.e htJ<leś- czając foh przedtem do picirwniej.szy c'os, <lopelin'ający mia- s'Zej drużyny'? Ja•k'.Cih wa 1lor ~~"
mlodz:eżowcy si~ w nJ·ch do.o;7JUk.Lwano? Gory goryczy, a
sp!sali s:ę niewiele lep'ej re- !owi jesteśmy iść o zakla<l, że
m!sując w s::;1werin 3::3. W wal pan Reyman odpowie na te PY
ce na czterech frO'Iltach z NRD ta•n'a bez ctlwili namy,„tu: „dajn!e zawje<lli tylko juniorzy - c:e le;:iszyoh". sqdz.ąc, że tym
wycz.e~ple zagadniei:Lle i uąiokoi
wygrali 5:2.
.
Knmu właściwie były pott'2eb cipiln!ę publ'.czną .
Na tym wlaśnie polega niene te cztery fronty, jeżeli kapita•nat PZPN o.cl zarania sew- P·Or-0zumienie, ~ nam nie ch-0•
nu ma powa~ne kf<J,p-o'ly 7: ze- dzi o . t-ego, względmie. innego
stawieniem "je<lmego choćby na- zaw-0•d.mka. l~iz o ~w1e~ Plan
p·ra.wdę wartośc;{)rwego 7.CS•P·D'lu. dzi·~llldtia_. klory będzie nuał
Gm'!Zej, iż rorz.wiąza,nie tego P~'O- ce i nog1. Chodzl .n~m ? to, ze
ł>lemu prizerasta. jego możHwoś-1 by przy ustalamu en:laou repre·
ci na co w&;:aizuje <lo.śwJadcze- zenW::'YJonego powooowa•no silę
llLl>
trzed.1 ni-2, . nazr.v:sk~ml , w;~:e;
po!)rzednich
z
loby o sprowadzenie zawodni- ni:e
ków z zagranicy, i łatwiej oczy- SIJlO!kal'l międzypai1stwowyoh z mn.e1 popula1,ny~1, le-z 1 a,kt~~l
Irland'.ą, Dan'ą i Szkoają. Tu ną formą .za':"odm1ka. ~·0 wti1m1us
wiście, byłoby zapewnić start kil
ku najlepszych naszych zawodni s.ię .sztukuje, ta'm lata i n:c n'.e iny_ z,do,b yc :;n.c: wres:z·c.te. na -0<1:
wyciho:lzi. Calo·ść jakciś .slę rGZ- wa7iny 1..:·-0•k 1 wczesnH~J zaezą_c
ków.
k-0:rzyslac z usfag mlc·ll·;,zyc1h pił
Jednym słowem w naszej lek- !ni. zresztą 11 :c sp~s6b o:zekoatletyce powinno być wię:~ej bwać imiego wynilku, gd.yż w karzy, iak to <;~yn:ą w rnnyc;ti
ka1pitanatu nk kraJa«::h . .Brazyl1Jc:zyk V.ava, m;spol"tu, lekkoatletyka łódzka po- poczynaniach
winna częściej dawać znać o so- możn;i, .s:ę do;:iatrzeć pewnej m.o .swo.d1 17 -czy l~. lat był
nap-:::.s1tn.1K.em ":'
bie. Należy przyspieszyć tempo logicznej i kon.sekwentn:e reali- c.o.sikonaly~
f:nalowym 1 .strzelił
me::'zu
wwanej my.śli
SZJwedom dw:e bramki. Pele n.ie
,,
·
1e1 zyCJa.
W Roo.to:iku atak zawiódł wiele s:hl•t-szy wieillem, rÓ'wnill'L;
Kto ma zająć .się tymi wszystP'.l<?._nan:u <le-1 należa! d·o na.jlep.szych w tym
kimi .sprawami? Nas7:ym . zda-1 ,ko~letnie, . w
rnem_ ŁOZL~. Przi:ciez to J~:l_v- f~ns,wa byla do mcwg(), c~o- turnieju. A my tymczasem chuna mst::'tuc.i a, kt?r~ pm'łmna c,az, wys;~rx:wały w n„eJ ta"<ic chamy, dmuohamy na naszych
pracowac nad podniesieniem po- „gw.az:J.y , Jak Ma.sl_1ell1, Grzy- jun:orów i o>pal'ulamy i'C•h p:eziomu lekkoatletyki l dążyć do boW1S<ki, GaiwL'k, ktorych kap.ta imz,k3ml wy.ch(ldząc z w:·ęcz
n.at ~ZPN ~:e raz desy,g:n•c<wal falszywyc..11. zalożeti, że di:i<b~ym
uatraikcyjnienia sezonu.
piikan:em może być mlo:JZ::edo p:erwszeJ reprez.-entac11.
JA. NIE.
n'.ec n:e wcreśn:ej. jak 'PO cd-------------byciu .s'1użby wod"lk!>wej.
Ł
Z"
INZY ja.kii-eh
Kiedy więc i
~
okaz.iach m~o·de talenty mają,

znów, n'.estety, mamy <lo
odnotowania n~epowodzen'e nap:J.k:any w sp·o<llk an:u
szyoh
międzypal'l.~~wowym, tym razem
z NRD. Oficjelom marzył .s·ię
rewanż za klę.s1'.;:ę doz1na:ną przed
dwoma laly na Stadion:e Slą
naiSz
.>kim, a' tu tymcza.sem
team A z<lolal uzy.sc;:ać w Ro.stoc:ku zalediwie rem:.s 1:1. Taki wynik - należy powiedz:et
.sob:e prawdę - za15zczytu :nam

sv.

Trzeba uatrałicy jnić
sezon lekkoatletyczny w
Lekkoatletyką łódzka

potrzebuje n.a.tychmiast zbawczego zastrzyku, wymaga jakiegoś radykal!neg.o wstrząsu, który by pvdz:alać mógl tak ~kute::znie, by
ta ta:k ważna gałąź .sljJ'Qrtu zaczęła nareszc;e żyć,
Od kHku lat, a może i więcej,
czekamy na poprawę sytua:cji.
Karmierti jesteśmy nadziejami,
że ten i ów zawodnik wypłynie
na .-;zersze wody, że rozpoczęta
praca od podstaw, zacznie nieb.i
wem wydawać tak bardzo przez
wszystkich mHośników sportu
ocz.ek·i wane rezultaty.
Od prezesa ŁOZLA dowiadu!e
my się, że jedną z przyczyn .,Z«··
stoju" w lekkoatletyce jest zta
praca w klubach, brak dzialac;.,v
no i brak odpowiednio u,rządzn
nych boisk lekkoatletycznych.
Wydaje się, że przyczyn „zastoju.'' jest znacz.nie więcej, a
brak zapalu
najpoważniejsza do pracy. Wśród działaczy ni~
wyc2luwa s:ę entu7Jjazmu. Jest co
prawda kilku zapalel'lców, alt!,
niestety. ich za,pał nie wystar.::z::i.
Kto wie, może nic mamy odp<.,~
wiednio wyszkolonych instruktoi·ów, może je.st ich zbyt malo, a
może praca_ z mł?dzieżą jest pccwadzona n1ewłasc1w1e.
Trzeba by się zastanowić, C!V
da Lod.z i nie warto by .sprowa·
dzić trenera, choćby na okres 2
miesięcy lub zorganizować ~oś
.
.'
w rodza.iu obozu trenmgowego z
czołowych
udziałem wszystkich
9w:pdrnik,ów. · 'Może warto organizować popularne czwartki, piąt
ki czy wtorki z tym, że za lrnż
uwagłówna
razem
dym
~a skierowana będ.zie na .i:=dną z konkurencji. Jeżeli są tcu
dności z organizowaniem za''l'ldów z programem szeroko rozbu
dowanym, to kto wie, czy me
warto pomyśleć o przeprowa:lza
niu zawodów z uwzględit1ieni~rn
pow.iedzmy skoku w dal. czy te;;,
jednego z biegów na dłuższvm
dystansie. Wówczas łatwiej by-

''

Łodzi

DZ I.en n 1• 1

Zainteresowanie

konkursem

Ilonów

!f

7

od startu, tj. ocl

z napisem „Dziennik pełnić dokładnie, wpisując imię
nasza ~o i nazwisko oraz swój adres I nieodesłać do Łodzi pod
stanowiła ~łączyc_ się do tej i~ zwłocznie
bezpłatmc adres: ~· -ss ,_.start" uL P!otrko,-:oflarowuJąc
prczy
dzieciom Łodzi - 150 balonów.
ska 48. homtsJa sędziows.J;;a obi!czy dokładnie kilometraż i znaRegulamin konkursu jest nas lazcy przyzna nagrodę.
TERMIN NADSYŁANIA KART
tępujący:
CEL. Celem konkursu „MAŁE- KONTROLNYCH. Kat'ta kontroipowinna być ostemplowana
jest na
GO GORDON BENETTA"
st.emplem urzędu pocztowe~o i w
spopularyzowanie sportu.
do
START. Wypuszczenie wszyst- nie;przekraczalnym termm1e
kich balonów nastąpi 5 lipca w dma 10 lipca odesłana do SKS
czasie uroczystości otwarcia sta- START" w Łodzi.
dionu SKS „Start" w Łodzi pl'lz:y "NAGRODY. Nagl'ody przyznane
ul. Teresy. Balony wypuszczać zostaną nie tyJ.ko znalazcom lJabędą dzieci zgromadzone w dniu łonu, ale również. i tym, którzy
ten balon w dnrn Jego startu wytym na boisku.
Na ltarc1c kontrolnej
KTO ZWYCIĘŻY? Zwycięzcą puszczą.
konkursu balonowego będzie ten, znajdować się będą numery, któaż do ogłoprzechować
należy
re
kartką
z
balon
odnajdzie
kto
w miejscowości naj- szenia wyników.
kontrolną,
będzie

(1)

- Henryk wzmacnia sobie zapl~cze - rzucił trochę ironicznie
Antoni, spoglądając w stronę tarasu, gdzie Nielecki oparty o baMiętuszką.

Nie bądź złośliwy - Zenon odrzucił papierosa na trawnik
- ostatecznie to zrozumiałe. Ty również nie byłbyś od tego, żeby
nawiązać bliższy kontakt z tą zgryźliwą małpą„.
Gwiżdżę na niego!
-Ale jak każdy z nas, trochę się go boisz. Ostatecznie n.ie moż
na się dziwić. Nieleckiemu, że jako mlody aktor, kaptuje sobie
-

położonej

Łódzk!"· Otóż rc~ak.cja

PRZYGODA

lustradę, rozmawiał

dalej

się r-O'ilWijać

i

krzelJ~"1ąć'?

Nie

ich na .sizerszy
wyp~=-amy
śwlat, a póżniej narzekamy na.

~:;t. ka~dydatów oo
ew

tutaj nfo jes.t w

rePQ"ezenporząd.kU.

Gordon Benett" staje się stadionu „Startu" przy ul. Tere- Pam:ętarn, jak dz:s.:aj me·~Z hcoraz 'viększe. Jnż 5 bm. na sta sy w Łodzi:
,f!,ow.v ŁKS z Ruchem z cill:esu
dłonie przy ul. Teresy zbiorą się
i mlo:iziutk:e
KARTA l\.ONTROLNA. Po od- mię-•-,ywojenne"'O
0
dzieci, które wezmą udział ·w tym nalez.1en1u
a
.~
J.,
·
.
.•
balonu nalezy dołączo-1 et ~
lrnnkursiP. balo110wym. Część ba- ną przy nim J'artę l•ontro1ną wy- .-.o . V, o<larza. <leb"u,u;ą<;e„o na

„Mały

STRASZLIWA

~

dz k 1•,,

,
0

Ofl'arował 150 balono'w
w konkursie Mały Gordon Benełt

lf azlmlerz Korkozowlcz

:

:i::

lewym .skrzydle. Smy,( m :al
16 lat. a grał jak z nut. Kapitanem związkowym PZPN był
wtedy Józef Kałuża, a ten' m:al
00·- 0 1e oko
.
.
. ·
·' ·
. ~0?>0b1111e .S<O'kolego :SPOJ•r2enJ&
1 snuelsq;ego wysuwarua do C'.Zi>łówki utalentil'Wanej mlod'llieży
- oto czego życzymy g·0<rąco
obennemu ka,pjit.a,11owi zwią7lkowemu Wówczas będz.'.e on mial
. .
.
_ .
, .•
mn1e3 tr·o13il~ l zma.rtw1en, za lo
więc.ej nocy .;ipo!wjnyd1. Nlikt
nawet w wypadku n:epowod:zcnia n:e b~ie mial clo n:ego o
to pretensji a<lyż w ~m.iałych
.
. cll .„ ,
~ ,
J>O~Z) narrna , <'!op.a.trzy .stę pewne„o planu l sensu.
K.· ROZMYSLOWICZ

niebie, motor warczll cicho i sennie i auto mknęło spokojl,ie,
daleko przed sobą rozcinając ciemność dwoma klingami białego

światła.

Tak ujechali parę kilometrów. Z dalek:i widać już było świa
miasta. Główna szosa, ku której zmierzali, znaczyla się
przed nimi częstym Pl"zelotem sun:icych szybko świateł samochodów. Biegły jeden za dru;t.im niby żuki lub mijały się w
szybkich przelotach. W tych krótkich momentach ich kontury
rysowaly się w świetle reflektorów ostro i wyraźnie; były wówczas podobne do małych pudełeczek na kółkach.
Pan Miętuszko obserwował z wewnętrznym zadowoleniem tę
podmiejską panoramę letniego wieczoru. Zmiana otoczenia dawała takiemu mieszczuchowi jak on odprężenie i odpoczynek.
Ciche, duże drzewa stały nieruchomymi grupami wzdłuż dro!P.
Gdzienie.gdz:c sp::mllięclzy gęs<bw iny krzaków, mrugalo ku nim
oświetlone okno.
W pewnej chwili motor zaczął strzelać, prychać i auto stanęło.
- A niech to diabli! - zaklął Henryk.
- Co się stało? ... - Pan Ksawery rapto·.vnie ocknął się z zatła

myślenia.

- Przypuszczam, że nic gorszego od braku benzyny ...
gramoląc się
- Ładna historia - mruknął pan Miętuszko,
ł Słońce zaczęło się już chować za korony drzew otaczających z Bamochodu.
ł willę. Pierwsze, fioletowe jeszcze cienie gęstniały pod ich konaNielecki zajrzał pod maskę. Pan Ksawery podszedł do niego
rami. Poma1·al1czcwe śwJal!o letniego wieczoru przepajało cie- z krótkim:
błyskało refleksami na szybach domu. Postacie
i
No i?.„
powietrze
płem
punikt byłby rentowny gdyby <ttrzymywal większy µrzy- Nie ma benzyny.
towarzystwa raz.proszonego w ogrodzie rzucały na trawę długie
d1z;iał szkła. Tymczasem <los1ta,ie on jedną d·G trzech &kit-ly- Co zrobim:?
; cienie, a jasne suknie kobiet zdawały się płonąć bairwn.ymi,p.Janek S12Jkla na mieisiiąc. które ri: reguły 1'-0'00b-0d'l;i się w cią
ł mami. Goście pojedynczo i grupami poczęli się zbliżać ku taraNielecki roze.irzał się wokoło. Troc:he w głęl>i, za pniami
gu tygodnia. Pt-zez pm;-05tale dni w zasadri;ie w -punkcie
sowi, by pożegnać panią domu.
drzew w:dać by'ło c:emne kępy krzaików SP-Ollliędzy któnie ma oo robić.
Oryginalność pomysłu inscenizacyjnego „Złamanego kola", któ- rych ukazywały się żelazne pręty sztachet, a za nimi kontury
Pn;vznajP, że WYjaśnieruia tego słuchałem 7: mieszanym
ry rozwinął Nielecki, do tego stopnia potrafiła zainteresować zna- małego domku.
uc?;uciem. Jak to, zarząd spółdzielni jednym pooiąi.nięciem
: nego kryt~·ka teatralnego, Miętuszkę, zwanego wśród teatralnej
- Jeśli nie dostaniemy tu benzyny, trzeba będzie auto pchać
pióra li.kwi1clu,je ta.Ie ba,t"d1ZO l>O'trz:elmy obiekt dfa mie&z:braci Miętusem, (bano się jego złośliwego pióra jak ognia), że do szosy i tam prnsić o pomoc - mruknął Nielecki.
kańców Julian.owa, Rad·O•g-OS'Zc-ut i Helenówka, narra1.ając
- Ładna mi przysługa ?. podwiezieniem do miasta - taki
wyraził zgodę na odbycie podróży do miasta w samochodzie młoich przez to na wędrówkę z kai>dym stlucz-01nym lu!!"1tirem
ambaras!... - v,rybuchnąl Miętuszko. - Zawsze to samo - bez.
ł dego aktora.
czy szybą do śródmieścia, p11<dcus gdy mógłby rooz;wiązać
pcitem morduj się człowieku!
ł Zanim wyruszyli, słońce już zaszło. By! ciepły, letni wieczór. troska lekkomyślność, a spr'.3-wy.
Być może dostaniemy benzynę
tę sprawę w in.ny sp-0sób nit>. P'°'P'l'Zl':z: JN·zydrzjelamie więksizej
- Nie przesądza.im:".
ł Mrok począł gęstnieć i Henryk zapalił reflektory. Auto wymknę
w tym <l·omu - rzucił pogedna wew N1e!eciki.
ilości szkła nierenfo·wnemn punktowi.
; ło się z polnej drogi i podskakiwalo na trzeciorzędnej szos.ie,
- To niechże pan wreszcie lam idzie! - burknął Mietus.z.ko.
Pr-oszę bard>T..Q o ()gl-0s1Zenie m;vch uwag w ęal'lecie, b-0
; bicg11·ącej skrętami pomiędzy chaotycznie rozrzuconymi, podmiej- Jak clluqo mam tu i::zekać!
Radc1g<>srzcrza
na pewn11 wielu miesikań<l'-Ow Julin.n<0wa,
; ski mi osiedlami.
. Henry~c bez, słowa odwrócił sie od niego i oo chwili roztopił
I Helenówka nfo zda.ie sobie "!"Ta.wy co _im gotu.ie ZaI Pan Miętuszko rozsiadł się wy11odnie obok Nieleckiego, konty- się
c1emnosc1ac!1. Miętuszko slyszal jego oddalające się krorząd SFółtlz:ieJnj im. J. lirasicikiego ·i ·~ tego p·o•w-Od•u nie
# nuując rozpoczętą rozmowę. Ponieważ ten. zajęty prowa 1zc- ki, wa petem
doleciał go ~tuk uderzeń klamką. W ciszy letnieiio
za.pr<>testi>wać Pl"'Leciwko
niem wozu nie podtrzymywał jej wątku, dyskusja urwala s!ę
moE;"ą. <rni głośno. tak jak ;ia.
wszystkie b odglcsy rozlegały się z ostrą wyrazistoś
ł wkrótce. Jak to często się zdarza. zITJana warunf:ów otorzenia wieezoru
temu niepl'2:emyślancmu kr-0<kowi.
cią. Potem rozległo się wołanie;
wywarła swój wpływ na tol~ myśli, powodując wyg'1śnie:ie te- Panie Ksawery!
m;itu, który jeszcze przed chwilą wydawał się lak pas,ionujący.
- No, czego lam!? - glos Miętuszki nadal daleki był od
) Pan Ksawery zdjął kapelusz i pozwom, by cie;;ły Ped powie- uprzejmości.
trza głaskał mu twarz. Pierwsze gwiazdy poczęły błyszczeć na
c. d. n.
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