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PARYŻ (PAP). Tematem obrad
na środowym posiedzeniu Rady
NATO w Paryżu była spra•wa od

„ ....................................„ ............„ .....................„ ............,_.........„ „.......„ ......................„ „ „.......................................„.powiedzi

mocacst-w zachodnich na ootat1Ji
list pren1iiera Chruszarowa. pr;;~
widuje_ iż prezydent Ek."€!11hVwer chociaż wolałby, aby konf~rencja na najwyższym sza;~
błu odibyła się w Nowym Jm·ku, jetj01ak7..e zgod:z:i się w koń
au na Z\vola.nie je; w ramach
Hady Bez;pieczeństiwa gdz;i.eko~
'Vliek w EuTO.pie, z wyjątkiem
Moskwy. i zaproponuje da~ pO
miedzy 10 a 15 sierpinda.
Na środowym
PARYŻ (PAP).
posiedzeniu rady NATO przedsta
jak pisze
wiclele 15 krajów „próbowali
Agencja Reutera doprowadzic do osiągnięcia kom·
promisu między brytyjsko-amery
kaliskim a francuskim punktem
widzenia na sprawę zwołania. kon

mocarstw zachodnich
na ostatni list premiera ChruszNr 180 (3635) czowa.
Łódź, e7;Wartek 31 _lipoa 1958 roku
Rok XIV
Delegaci Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przedstawili w glównyc-h zarysach
projekt odpowiedzi swych rzą
dów, nad którym wywiązała się
dyskusja. W kołach dobrze po~
i nformowany-eh przypuszcza się,
iż odpowiedź mocarstw zachodnich przesłana zostanie w ciągu
najbliższych 48 godzin. Ponadto
prowadzone są bez przerwy kon
sultacje między Paryżem, Waszyngtonem i Londynem w celu
stanowiska trzech ferencji szefów rządów''·
uzgodnienia
mocarstw zachodnich w sprawie
Po przeszło 2-godzlnnym po5if!•
konferencji na dzenlu popołudniowym rada od·
formy
i
miejsca
plan ży blm :n,p. telewi-z,oców, pra.lek, najwyższym szczeblu.
Przekrocrono l'Ównie-ż
roczyła obrady do czwartku,
Wyniki wykonania Narod<JM1'€ mę planów miesięczmycll, zo..
lodówek, cynkiu, oegły i wa1P11<1.
go Planu Gmipoda;rezego oraz stał wykonany w 105 p1'0c. co prod.u.locji podlsta•wo•wyoh wyroWedług doniesień z Paryża, w
W I pólrc.czu 1958 r, osiąg
:rozwój goopodał"ki narodowej omacza osiągnięcie 49,3 proo. bów konsumpcyjnyioh, jak tkanajbliższych dniach przybyć ma
pracy do Londynu francuski minister
poprawę
wtobną
nięt0
j«l.
wełniane,
baiwelinia.ne,
niny
w
USltalo.ny<ih
Zadań
l'OC"łlDYcb
:w I pólroczu 1958 roku we~1ug
wyroby d:z:ewiaru!k.ie, przemY'SlfU w~g:lowego.
spraw zagranicznych Couve de
wstępnych dainych przedstawia Na·rodowym. Planie GOl.."fP"Xliall"- wabne,
Prod!uikąja enerigH elektryCIZ- Murville w celu przeprowadzeczym n.a 19!'>8 r. W porówna- pońcro.s2ln1cze, obuwie skórZ3Jile,
ją się następująco:
r.
1958
pól>roczu
I
w
wzr01Sta
nej
niu z I półroczem 19-57 r. wa.r - .rowery, ocllbiorni:ki rad:Lowe, ma
nia rozmów na temat sytuacji
ca-la produkcja na Bliskim Wschodzie. Rzącl
niż
tość pr-Oduiluiji globalnej w?Jro- szymy do szy<oia, mięso, mlclt.o, szyhoiej
PRZEMYS'L
Krzyża
umożliwilo
co
przemy.;;1Jowa,
martoip:<l<!le,
ma\S'lo, tlU!Sl2lc:ze
sla. o 10,5 rproe,
Francji - jak wiadomo - nadal
Roczny plan prod!ukoji to- g~.ry:ia, piwo, paipiermsy. Szcze- zminiejsze.nie 0 gra1ni,ce,.e11 w di<>- dąży do zorganizowania konfePlMl produkcji globalnej prze
Półksiężyca
eleklbryoznej rencji w Europie poza ramami
eneugii
,„ta wach
ce- warowej w oona-ch zbytu 2'IO- gol?1e duz~ _ix>naóplaU1ową na<(} dla przemy.silu.
tllSlJ.)OleC'ł:nionego w
mysłu
ONZ.
wyikonany w I póŁroczu wyzkę uz)'51ka:io w. prooukcJL
:iacil porównywalnych na I pól stal r,
zaish.\,"'Llde
pod'k.reślenie
Na
PrMR
LONDYN (PAP)
mięsa, tłus=zow zw1er2ęc1eh i
w 48 9 proc
rocze 1958 r., stanowiący lllU- 1958
masla w ziw1ąz,ku z pomyslnyim również fah-t uizy.stk.ania s;tK>SUrn- brytyjska srnuiąc prZYJ>US'<r..<:e ·
'
'
WARSZAWA (PAP). 30 bm,
proobieglem skupu żywca i mle kowo '.llnac-21n-e.go wzrc5/Lu pr<>- n ia
oo co tre'.ki odlpowi~ zJ
Produkcja ważniejszych wyrobów w przemyśle u~polecznio- ka.
am.basa<l= ZSRR w Pol~ dub."C"ji sreoogu najbard'Zliej denym kształtowała się następująco:
Piotr Abra1simow przyjął azlon
wyrobów w pr.reRównocześnie jedln.aik nie wy ficytowych
ków prezydium ZG PCK z pre
kona<no planu pt'<><lukqji niek.tó _ myśle chemi=nym, nip. w podir I reną Domańską
ze9€'rn W rówina•ni u z I pólrocz.em 1957 r.
rych wamyc-h wyrobów.
na ciwle i wpęczyt im pismo
sziczegól1n.ośoi nie wykonano w produkicja j !WOQ"Zy·w· SIZULlOZn)"C'h
od prezydium k«nit>etu wyikopel!nL planu produ'.lreji sizieregu ~·z1r1:>.sila -0•gólem o 38 proc„ 611.ee
n.31wc~o Związku Towamyst.w
ma.s·zyn i ue.zą<lzeń pr7l.emysl•o- Jonu o 88 proc., opo.n o 58 pnx-.
LONDYN (PAP). Jak: donosi Cze1,wo11egio Krzyża i Czerw<O!Oe
Wa.1·"6.ść produkcji globa.J.nej
wydli, taboru kolej<01Wego (21wła
Reutera,
go Póbklsiężyca ZSRR, w któs;zcza, waig<J<nów towa·rowych, pa w ca.lym p1•zemyśle U"lpoleoz- z Damaszku Agencja
„
elektrycz nionym, przypada•jąca na joo- rzecznik wojskcwy syryjskiej rym Ra1dzieckl Czerwol!ly Krzyż
Jokomotyiw
rowozów,
"'
::l f'\t·ocent wykonania
nyah), loży.sik toc:zinyc-h, wyro- neg10 za,frudnionego, w:zr<Xsila w prowincji ZRA oświadczył 30 i OzerW'Otl1y PóLktSl:ężyc dekla)VysZ<!zególnienie
planu
bów metalowych trwaaego u- I półroczu 1958 r. 0 7,3 proc. w bm. wieczorem, że w środę w t·uaą pomoc w wys. 700 t,y.s. rur pólroczem pobliżu posterunku granicznego blL w likwl<laoji na.sitęips:tw
z
porówn.ain.iu
1957 r., w tym na jedn<ego ro- Bad Elhawa doszło do 15-minu- klęSk ż:ylwdołowy:ch w Pohsioo.
botnika. grupy JJ'l'?.ienlY\SJ]o0wej 0 towej wymiany og,nia między
żolnierzami syryjskimi i ture<::6,8 proc.
"
~
\Vyda.jność pracy licz<J!Ila wo- kimi.
2
Rzecznik powiedział, iż w goilOOc.u. ptX>d!ukcji przypadającej
na Jedinego robobnika gruoy dzinę po starciu żołnierze tureczaczęli zajmować pozycje na
cy
·
'
Ogólnopol3ł bm. w siedzibie
113,4
łfl,9
lH,3
1U1ł,ł
·
bi"
h
·
nastęwzl'OS!la
energia elektryczna w mln KwB
wzgorzac w po 1zu granicy.
skiego Komitetu Pokoju odbyło P'I'z.emylS•OWej
k:'
•
„
pr°oduk
pująoo·
100,3
59,3
181,8
ł7071,2
węgiel kamienny w tys. ton
iż powodem
doda!,
Rzecznik
OJl surow l o
.
w
·
się posiedzenie prezydium OKP z
122,0
44,9
105,0
3430,9
węgiel brunatny w tys. ton
1•5 proc., staJ.i 0 5,6 proc., kok-1 incydentu było · naruszenie przez
udziałem delegacji polskiej, któ98,2
51,3
102,8
83,1
ropa naft.owa w tys. ton
ra wzięła udział w sztokholmskim SIU o 3,8 pr~., oomentu o 5,4 turecki samochód wojskowy gra
102,8
49,5
101,4
5485,G
koks w tys. ton
kongresie na rzecz rozbrojenia i
nicy syryjskiej.
surówka żelaza w przeliczeniu aa
(Dalszy c1ą.g na str. 2)
wspólpracy międzynal'odoweJ,
102,3
48,3
100.0
1869,1
martenowską w tys. ton
dele·
udziału
z
Sprawozdanie
101,l
2769,5
104,7
49,3
stal surowa w tys, ton
gacji polskiej w pracach kongre
101,2
49,2
102,1
1820,3
wyroby walcowane w tys, ton
w p1·zedd.z:ień, 14
31 bm. su sztokholmskiego złożył prezes
107,7
51,0
102,8
152,l
rury stalowe w tys. ton
rOC?Jndcy J><l'WS1tania war&r.awi przewodniczący naszej deOKP
U,7
98,6
98,8
78433
cynk w tonach
w saE F<iłharmor..it
l"kiego prof.
legacji w Sztokholmie
122,3
50,4
191,6
11084
aluminium hutnicze w tonach
Stanisla\'I' Kulczyński. .
Narodowej odbędzie się urooZ'l
HO,l
43,3
uo,s
266,5
maszyny wirujące w tys. szt.
s.ty wiem.ór. Na J>,L-ogcam witObrady prezydium zakończyły
obral>larki do obróbki wlóroweJ
43,l
7771
109,1
100.ł
się przyjęciem uchwały, w której
metatl w szt.
C7Nu zloży ·się obok pr~ó
sftawozdanie
zebrani aprqbują
rolnicze w
wienia ok-olicz.nościc·wego przemaszyny i narzędzia
prof. Kulczyńskiego oraz wyraża
7tł,I
103,5
5~,s
lnt,<l
mln zł wg cen porównywalnych
81.
Prezydium
wodniczącego
s
solldarnoś~
i
poparcie
pełne
ją
53,1
79,3
2124
57,5
traktory (bez jednoosiowych) w szt.
Zygmun1:<1.
Narodowej
Rady
kongresu na rzecz
uchwałami
wagony osobowe (bez wąskotoro
Dwora!lOOIW'Slciegio boga ta cz,ę5ć
rozbrojenia i współpracy między
311
117,1
51,3
102,łl
wych) w szt.
artY\SityC'ZlOO.. WY'slapJą w ni.ej
narodowej w Sztokholmie.
wagony towarowe (bez wąslrotoro·
m. jn. Haliina Czern.y-Stefań.<>k<i ,
77,ł
Ułł
65,9
36,7
Końcowa częśc uehwa.ły wzywa
wych) w szt.
Irena
MOSKWA (PAP). W 6-rodę \przerwa.nie n~Y.wadą tam wio~- Leon Pietiraszk:iewioz,
wszystkie organizacj~ społeczne
5ł89
90,2
155,d:
45,3
~amochody osobowe w szt.
w
udziału
czynnego
wzięcia
do
i
Iwanow
Ma~k:iewłaz:, Igor
g.raimK-u
wie02J0reim agencja TASS opu- ska amery;kańskie.
101,S
457ł
43,2
93,7
samochody ciężarowe w szt.
uchwał
popularyzacji
szerokiej
i.nali.
wojska
są
ścią,gane
Syrii
oom
które
0<\'1,<.•ia<lczenie,
a
l
bli'kowastatki pełnomorskie w tys. DWT
kongresu sztokholmskiego,
911,7
3G,5
64,I
114,1
1urecik1ie. koncentracja tureckich
głosi m. illl.:
(od 100 DWT)
motocykle, skutery I motorowery
Stany Zied'0!002lOIIle i Anglia oddlzialów. odb)iwa się takż_e
44,6
99,3
136,n
37902
w szt.
po dokonaniu ZJbrojnej inter- nad gra111-1cą Iraku .. W Turic.i 1
59,4
1\i4,5
103,S
rowery (bez dziecięcych) w tys, szt. 141,2
wenqjL w Li.banie i Jot·d-anii oglwzono mob1.J:zac1ę rere!"wt286,7
26,6
71,7
18644
odbiornilti telewizyjne w szt.
szy•klują się obecnfo wraz z~ stów. Minister sp.raw zagrarno~
odbiorniki radiowe lampowe
123,ł
51,1
106,5
ł06,l
w tys. szt.
Tu;c..ii. Zorlu. pr zyzna~
wspólniikaimi z pa·h.-t u bagdadz- nych
1
kwas siarkowy techniczny w prze·
LONDYN (PAP). w dniu 3ł up- kiego do dal.szej agresji. W Li- s?.lcWL-ze. ze w.<>z.ystkte te P 7;Y
105,Z
4i,7
192,5
262,1
lirzeniu na 10n proc. w tys. ton
KAIR (PAP). Wedlug don:eca rząd Iranu, a po nim również bamie gromadzone są ameryka'Yl gorowania _mo.ją na oel.u na·pa~c
soda kalcynowana 98 proc. (na zbyt)
d ··
na Republikę Ir.aoką 1 ZRA.
rząd Pakistanu uznały Republikę skiie silY zbrojne.
143,6
45,2
99,1
s:eń z Ammainu, W Jo!' .<1'll1L
170,7
łącznie z sodą ciężką w tys. ton
podkreślić, ;,.,.
Należy
Iracką.
111,ł
48,5
102,1
Róiwnlei w lra•nie powolaino wzrasta fala represj1 i a.re-.>'i:lO73,2
Na terytorLum TurcjL w posoda kaustyczna 96 proc. w tys. ton
Iran i Pakistan są członkami pak
nawo~y azotowe w przeliczeniu na
b1izu Adanu (k!i~ka minut ło- rezerwistów i odbywa s-ię dyis- wań osób poclejrzamych o sprze
tu bagdadzkiego.
110,0
43,3
100,7
107,1
czysty skladnik w tys. ton
BONN (PAP). Jak podala za- tu do gi·anicy Syrii) s.k<J•nce.n- lokacja oddzia.Jów wojskowych. oiw'ia:nie się polityce króla Hunawozy fosforowe w przeliczeniu
trowa.no nrze.s2lli0 150 amet·"- Na<l Zatoka Pereką .na polu•d- 51sehna. Are.siz;towań d.o·!mnują od
DPA,
agencja
chodnio-niemiecka
94,ł
40,9
182,0
87,1
,., ·
na czysty skJadnik w tys. ton
1
k
,.
,...
rząd Niemieckiej Republiki ł'eden ·e od Iralrn , trwa -on·c-en ra- d!zialy wojsk brytyj~•l(ich, ,.,.opościnowy kallSklch sa1m;alotów uznać
postanowił
ralnej
zł
ochrony roślin ·v mln
środki
n'm Hue-,ei'll prwkazal pełno:zibrQ,nych.
sil
brytyjlSlkich
cja
Niebombowców.
i
gowców
Iraku.
l'ząd
w cenach. porównywa.lnych (na
---""' ~oc-niotiwa sJ,użby bez.piecze1'l·
123,5
f l tów
sa,o
UJ,t
36;1
zbyt)
. - !"""'' stwa.
W śwj.eble tyoit a.t,przędza sztucznego jedwabiu
Aresztowa!lli~ oojeły okol.o 2
Ja~s~ę
klreśla TASS - staJe
ra ZleC lC
104,3
UCZQfiYC
fOJe
0,2
101,9
8857
w tonach
n.e, jak wielkie niebe 7-·1!>1€'CZen: •v-s osób cywtlin·~1 1 i ?00 oJi100,0
49,4
108,l
20491
włókno cięte w tonach
J'-"
·
'nai'Odam1
nad
~o
·
'
188,3
45,:J
192,6
1015
steelon w tonach
\ c.erów co stanowi je<i'Tla t~e'I
za~v's
l"vWO
wyroby farmace~tyczne · · mln zł
BliSk:iegio i Srod'l~°'."'ego Wsc10-_ cia c~legio korpusu of.ioer.s:kie138,6
52,5
104,7
92',7
w cenach porownywalnych
"O arniH jorxlańskiej. Za n:edu oraz my1Jn J1'lt.<1'.reoo;n: wy
opony samochodowe I motocyklowe
sł-ugują się kraje azJaty-c.ci~, na ~ego uważa się "szefa ,<;zta~
157,8
54,ł
101,9
626,6
w tys. szt.
Jeżące ~o. paktu bagdad2lkl~~· bu aranii j<>riclańskiej gen. Ma·
cc
. 46,6
113,6
101,9
2378,J
cement w tys. ton
ln5,9
47.5
99,2
803,t
tych
pir.zeciez
A
'wapno palone w bryłach w tys, ton
wy
prz~e wszy51tlkun
powi'Il<llY
99,5
31,8
91,7
1013,3
c"'lla w m'n szt.
*
oiąiginąć W01iw1ki z niedawnyah
&:ckło ciągnione okienne w przeli·
KAIR (PAP). Robert Murphy,
88:il,1
99.9
46,1
lOG,l
czenlu na 2 mm w tys. m kw.
specjalny wysłannik prezydenta
3421,5
97,G
n1,o
51.0
utra Eisenhowera, przybył w środę
tarcioa w tvs. m sześc.
2152,5
ns,a
49,4
101,5
meble w m'n zl w cenach zbytu
wieczorem z Bejrutu do Amma·
MOSKWA (PAP). Dwaj specJa-, jedną „polówkę" naszego globu. ciU z<]Ql111ość tr•zeźwej oceny nu,
116,9
103,9
48,6
99,5
celuloza w tys. ton
stolicy J'ordanil. Na lotnisku
nauk Podobnie fale wysyłane przez ko rzeczywistośc.L na Bliskilm i ammafrskim o~wiadczyl on dzien·
101,J
liści radzieccy: .kandydat
211,1
105,2
48,0
papier w tys. ton
smlczną staćję telewizyjną, poru- Srod!kowym. W.sahod"Zie, ltOCłlzie, nlkanom, 7.e zamierza. spotkać
Drużmatematyczno-fizycznych
tkaniny bawełniane w tys. m (bez
102,ł
103,;,
48,9
kin i inżynier Sorin proponują szające się po linii prostej przenio Jrto' r-v nie 00 ,..~ Si" liczyć z się z królem Husseinem, by omó·
tkanin kordowych I transporter.) Z9ł899,ł
"
-....,,
• .u
stację re- słyby obraz telewizyjny do prakosmiczną
zbudować
101,0
102,7
SO,:>
38981,8
tkaniny wełniane w tys. m
z nim „całokształt sytuacji"
transmisyjną, która pozwoliłaby wie wszystkich punktów jednej z duohem czasu. mogą w'kTaczać wić
tkaniny jedwabne w tys. m (bez
programy telewizyjne półkul naszej planety. Na tym na drogę awalllltur W'Oje'!l;ny•ch bliskowschodniej.
odbierać
161,9
165,7
49,2
45210,6
tlrnnln steclonowychl
prawie pewne, lt tematem
Jest
moskiewskiego w Ar.jl, właśnie polega ogromna zaleta i obwa<l'tej wałki pr7..eciwko ru rozmów będzie sprawa apelu "
studia
97.5
111,2
43,4
tkanitiY lniane i pakulane w tys. m 37584.3
retransmisyjnej stacji stacjonar- chowi narodovii<>-<WY'2lWOlei'toz,e- pomoc wojskową, wystosowane11:0
102,1
Afl'yce, Europie i Australli.
106,0
49/i
44730,2
wyroby dziewiarskie w tys. szt.
SzczcgółY tego projektu Drut- uej: będzie ona, jak gdyby gigan
102,~
103,4
50,6
5428'-,8
'l\'Yroby µończoso;~nicze \V tys. par
dwa tygodnie temu do USA i W.
ltin i Sol'jn przedstawiaja. w arty tycznym masztem telewizyjnym o mu.
120.8
103,8
51,5
<>buwie (bez ~urnowego) w tys. par 27093,9
Nie ulega wąt.;>liiwości, że je- Brytanii przez króla Husselna.
kule zamieszczonym na łamach „wierzchołku" uostrzegalnym te:
121,3
104,0
54,6
w tvm obuwie skórzane w tys. par 17951,6
czasopisma oreLycznie z połowy obszaru kul! śll pi:-zeci.wko miłując-emu wolnumeru
ostatn.ieg,
mydło do prania (w kawałkach)
nośt narioclow~ irackiemiu doziemskiej.
„Znanje-Slla",
116,5
48,6
101,2
31768
w tonach
„Istnieją wszelkie podstawy, by kona.na zo.;.ta.nie agresja. któIJecyzję w sprawie rozpatrzenia
mięso z uboju przemysłowego
~ .
wzlot
obecnie
już
że
pomysłu powzięto na posie- sądzić,
tego
129,ł
55,3
113,8
537,2
uC?;es •nJCY
przygotowu.1ą
dzeniu seltcji telewizji przy Na- „sputnika telewizyjnego" można rą
w tys. ton
konserwy mięsne w wadze netto
paktu bagdadi2lkiego - jn;ne mi
ukowo - Technicznym ·rowarzy- inzygotować i urzeczywistnić•' 109,5
59,7
95,4
18,5
w tys,. ton
)ujące p<ikój narody przyjd10,
stwle Radiotechniki Telekomuni- podkreślają auto1·zy artykułu.
88,3
40,0
81,7
5024~
ryby morslcie (polóW) w tonach
l\Ioc elektryczna niezbędna do z pomocą aflerze agrelSlj i.
kacji Elektrycznej ZSRR jeszcze
128,7
47,0
112,9
42&69
masło śmietankowe w tonach
zasilania telewizyjnej apaTatury
br.
styczniu
w
NOWY JORK (PAP). 83·l~lni
126,5
48,3
9K,O
W zwią2lku z po·wy'.csizym -:- Lad''silae Ca1ujo mies21kający w
tłuszcze roślinne jadalne w tonach 29187
Sztuczny księżyc z umieszczoną 1·etransmi•yjnej 'w sztucznym księ
117,l
54,0
Ko22
104,1
Wyroby ezekol11dowe w tonach
w nim telewizyjną stacją transmi życn równa się mniej więcej 2 ki .stwierdza TASS w za•lmńc>ze
107,5
50,8
2990,3
105,8
Piw() w tys. hl
celowe jes~ zwrócenie Carn-cas (Wenezuela) jest ojsyjną - pisze, Drużkin i sorin - lowaton1. Drużkin i Sorin propo• ni•u Wóllki czyste, gatunkowe i spirY·
należy wyrzucić na wysokość o- nują zastosować baterie słonecz- uwa.g.i r7...:tdów forajów nalcią c-em 143 dzieci, z których 106
tus butelkowy w tys. 1 w przeli·
przechodzą cych do pakt.u bae;d~d<zkiego. że żvje. Krew·k1 slarUBzek ma po
obecnie
koło 36 tys. kilometrów. Obiega· ne (które
no,2
35914,1
44,3
102,3
czeniu na spirytus 100 st.
ś1ub;ć wkrótce 19 -lelnią piękną
jąc naszą planetę w takiej odleg- chrzest bojowy w sputniku nr 3), cala odi1X'Wied'z1.a•l.ność za dal117,6
55879,1
52,3
101,2
wina i miody w tys. l
przyj a~woją
tości s1rntuik będzie poruszać się a w niedalekiej przyszłości male S7-Y rOZJWÓJ. a!!re.„i· i i WY'""'lyiwa- Wene~uelan:kę,
100,3
21930,3
Sl,6
102,7
'"
·
z prędl<0ścią równą prędkości o- l'eaktory at()mowe.
papierosy w mln szt.
ni·u~kin i sorin obliczają, 1z jące l'ftąd nast0c.~twa ~padną cióhkę, która pow:la mu już
llrotn Złcmi dokola osi, w związku z czym „zawiśnie" nad da-. koszty realizacji 11rojektu będą na rządy c- ta.nów Zje-C1~-0·:!IZO bli ź,n i·aki ,
Lad;lóllae Carujo zdrndził tanym punktem powierzchni nasze wielokrotnie mniejsze niż w wy- nych i Vi 1el:k'ej J'...::vlan•ii, a
W I półroczu wykonano z nadwyż,ką plan produkcji większoś go globu (jako tzw. satelita sta• i>adku budowy tysięcy stacji te- 1akże na kola rzą<'l1-ące tych j<E>!Tlinire swej żywot.rnosci: każ
wyrobów przemysłowych,. jak op.:. energii 1ejon.arny).
paktu
ci podstawowych
cze;><t•ników
u
dego r<l!oka apoiżywa ()l!J. dwoJewizy.inycłl, kablowych I naziem kra\iów
.
Hipotetyczny obserwator umiesz nych linii przekaźnikowych naelektrycznej, węgla kamiennego, kok.su, stali >urowej i wyroje O<:!\ZU byka w s:~klaince w'na,
aluminium, maszyn wirujących, maszyn czony w sputniku „wiszącym" w wet jeśliby trzeba było eo roku ba.gidadzkiBgio, które '.dą na pas P<> OZ)'llll .wwi:,ia li~ iimeżej
bów walcowanych,
odległości 36 tysięcy kilometrów wyrzucać w przestrzeń nową ko- ku pali·ty'ki mooo.nsitw i.mjperi<t·
i narzi;,dzi rolniczJ<ch. kwasu siarkowee;o, nawozów azotowych,
~
J>łl Ziemi wldzlalb)', pra.wle Rłłl smiczn\ 1&oae~1; rdransmlsy jn~ i llscy=ycll.
cemeAtu..

Wzrost
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Wyniki I półrocza wprzemyśle, .rolnictwie i handlu Dodatkowe

sumy n3 inwestycje

w terenowym przemyśle
materiałów budowlanych

kato1Ndick:ie;!Q, gdań- (.stan wkładów -= o 67 proc.)„ niu z I póJiroo2Jem. ub. r, o S,O
proc., pr.cy cz:ynn wair.tooć ilmW po:rówrumiu z
sk:ego, opolskiego i l"ZJelSlrowproc., tarcicy o 13,3 proc., t'ka- skiego.
nim okresem roku u;b. W'llrosly por1Ju była nińs:i:a o 6,3 .p roc.,
wywozu o 3,4 proc. Zreaaia
proc„
WwMÓW
5,0
o
większości
ruin jedwaibn:f'C'h
Klę!Jk,a powodzi. objęła bl'.slro d-0stawy
Z1Wlaszc:za z:owa.ny w I J)Ó'troczn.l pczywóz
a
Komitet Ellroniom:iC2111y Rady zaioji inwestyioji prV..emySl.u te-wehliamiych o 0,8 proc. wydaj- 4 ty& miejlSoC'CWOśd, a ilość zglo . żywnościowyilh,
ność pracy przy proóuilroji tka szeń o odszkodowa111ie wyn<l!Sli tłus=ów 'ZJWierzęcych, mięsa i i· stal!llO'Wi. 46,8 proc„ a ~ Min:il'iltrów pOOóąl na oota.tnim renowego materiałów bu<liolwlaśr<J1dlk:i. wl'.asne przed.pooieidJz;eniu uch!walę pirzezm.ai::za nych nin bawelnianyc:h spadła o 0,3 dotychcza19 - wg danych PZU przetworów mię.9nych, m.al1ga- 45,0 proc. pla111u l'OC'ZJ!l>ego.
S(padek obrotów w pocÓIWlna- ją.cą 65 mlm. zł na my<bis:zą rea- sięb'.iJonslbw teren()IW)'ch na inryny, cukru i mleka. Spadek
- pomad 94 tys.
proc,
Na podLS:tawie meld'llllllków pre docet.aw masJa 0 9 proc. w po- nilu z anaJqgiamym ok'res>ein lizaoję mwesł;yqji w teretn<>- westyqje są już bowiem wyNa W7l009t wy>diaj111ości pracy
w przemyśle wply.nęla m:ięd.zy zydlów rad narodiowyoh, sza- równatnuu z I półrocziem ub. r. I roku ubiegłego o.ra-z: sitosu'Irlro- wyrrn przemyśle IIl<llteriałów bu- CZ€11P<UDe.
65 mln. zl, ;pnyzmam.e prrez
imrymi. rea..Uzaaja ucl!wail XI ouje się, że pow<Nizie obj1lłY <>- wiiąże się :z pt"ZCSUlnć,ęciem zapo wo ini:$ki. poziom wylrona!Il'ia za dowlanyoh. Na(jwiękls1ze kredyty oit!17JY1Ila ~ pirzemyis:l w wo Kom:i~et Ellroll!Olffi~=Y, będ;z:ie
Pl-enum KC PZPR o likwida- keto 198 tys. ha użyLków, ok. 104 trzeb-Owania na tańiSze t:lu=ze dań :pła!llowanyoh na 1958 r.
imlJ)Orw
;;powo<l!O'Wa;ne
stały
wycji przerostów w za,tru<llllicniu, tys. ha grum~ów orm.ycll i oko- z.wierzęce i mar.ga:rynę, w
jewódJz;Lwaah: biail<J\SltOdkim (11 pr·ziezmacwme gaÓIWln:ie na dotrudln,ościami płar1m1iczy- millll. zł), ikieleclkim (10,5 :m[n. końozen.i.e budowy i rozlbudlc>niik,u z.miany cen 1Jl:u'51ZlCZÓW do aie stabilirzacja załóg lo 94 t.Y\S. ha łąk.
wzraJSt:ająca
niekoeklstooI"Cie
w
a
mi,
r.
1957
kOOCIU
w
i wroola'WISlk.im (10 mU111. :zll.). wy 22 eoeg:elni oraz bud()llVę
zl)
k<malllej
a.bo.sen
zas:iewacl!
w
straty
zmniejszenie
Powa.żnę
oraz pewne
Od począrtrou 1958 r. =a- rzystn.ą, kon:i.Ulllllot·urą na ryin.lkacl!.
Komisja Plaro.orwalllia prey Ra 38 suisza·mi w azyn1nyclh obeC'oj~, a w sz;...--zególru>IŚC'i '.llwolnień i :z:hioracl! poc:zy111.iły burze gra
Mim.iGILrów, Min~ nie za1kładaclJ. POZlOIStaila część
czyl się sys:tem.a~y=ny 8Jl'lldek świa~h. :z:własreza wsk'Utelk dizie
nieo1beonośc:i <i.owe,
i
choroboiwycih
będ!z;ie
nie uspra.wiedli:wi01Dych..
zakupu Vl'Yrobów aJk6h>Oil6wych spadiku oen wę,g\la, cy1!l!ku i nie Buid!O'W'Il.iabwa i Przemysłu Ma- śr«!'ków finanoowycl:i
w ha1nid'lu 'U.SIJl'Ołe•cZJllionym. W którycl:i aritykuilów irolmo-1Spo- teriałów Buid()IW'la.nycll ląc!Zlllie przezna·czona na medhan:izaąję
pańistJworwym
przemyśle
W
Stan po.głowlia :ziwierzaj; gos- por&wna1T1iu z I
pólroozem żywozych oraz n:iewykonan'.001 z wojewódzkimi radami nairo- i mo<lernizaJOj ę ozyn."lycii. zakła
limba nie przepra-00wa.nych go- poda'I'Ski:ch w całym oodnicitwic
dzin przypadająca na jednego - wg prowi:z.oryCZ!tlych dianyoh 1957 r. &J}rzedaż wódek azy.sicy.oh ~itaw Wk<Jll'l.t.raktoiwanych to- <klwymi opra!OOWU!ją na nao'blJilż dów przeinyalu maite.rfalów 1buprpgram'Y dc-wlanycll.; Inwestyqje te bę
o około 12 wairów przez pr.oomyi;ll: maisey- sze
dziesięaiO'lecee
t'OOOfm:i.ka. grupy prz.em)'l'llowej, spisu C!Zef1\~ego w z.a- i spirybUJSu spadfa
rozwioju produkaji materiałów dą ba<r-dz.o opla1::.al!lle, ,gidyż d'zię
z powodu zwolnień chorobo- s.ad!2li.e utrzymuje się na po- proc-„ wódek garl;unltrn1wy'C'h o rnwy,
buduw'la111ych w p<J1512lCZlególrnych lu n'.im 21dol.nooć prodiul<JCyjna
około 8 ;proc„ wtin i miodów
wych obniżyła się z 65 godzilll ziom~e ub. l'O'IDU.
ZATRUDNIENIE, PLACE,
województwacll. Po zalkończe- terenowego przemyi.;ihl maieriapitnych o około 4 ;proc.
w I pólroazu ub. r. do 5'/ godz.
Licz.ba &póldzielmi prodl\likcyjSWIADCZENIA SOCJALNE
niu :prao nad diOTaimym pro- łów bwdoiw'1aITTyicih W!Zll'ośnie już
zakresie t<J!Wlll:rów prziemyW
w I półroczu 1953 r„ tj. o 11,4 nych
wynOGi!a w dniu 30 czevw
proc. Analog:iic:znie liC'ZJba goRrrecię·tina lietZba zaif:Mldlnio- gramem na br„ pow\Sltaaa kc- w !Pnzy.s.zlym rclku o ok. 130
slcwych naj-wię'k.s.ziY wzro.:;t doca br. 1326.
dzin ;nie ueprawiediliwionych obstGli\v na :z.aiol)Jaitrz.enie ;rynikJU za nyclh w g~ US'pO'lec1?r- ni007Jlll0Ść p.11zy~p!eweinia reali- min. ciegiel.
n iżyła się z 9,7 db 8,2 g<ldz.iey,
ob1>wiązlko- nobowano w <lzied'Z.lim.ie a111tykiu- 11!ione,i w I półroczu 1958 r. wy
d'()1Staiw
Udzia.1
tj. o 15.8 proc.
wych w ogólnej ilocie.i Skll\PU łów metaQowycll i elekit.rotecih- nosd!a 6.850 tyis. OISÓb, t,j. 101
W rzemfośle prywatnym liaz zmniiejsz.a'ł się w d:a·ll.9zym cią- niC'Zlnych, a z;wfa~= 1odió;wek, proc. w sł.ol!mnlku do I pół'r><>oza
ba za.kładów w&oola ze 131,7 gu. W g<JGpodarstwa·ch ohlqp- odlkiUirzaozy i froterek, pralek, 1957 r.
Przieciętma liO:zJba za.trudln;i()tys. (pod koniec 1957 r.) do s:kioh wyl1!l'Sil w 4 :zJbożacll 61,4 motocykli i rowerów.
około 139.5 tys. na k<J·niec I pól proc.
N·ie ooiąignęly poziomu I iPÓl nych w adnnd.n:i15'traoji pań!Slbwo(w roku gos1P0>darezym
rocza 1958 r. tj. o 6 proc. a 1957 ·58), . wobec 68 •2 proc. w roaza 1957 r. doostaiwy tkanin i wej ulegiła 'Zll'lllniie\jlSl".oen.h1 w I
licrz;ba zatrudlnionyich zwiększy popm.edimm. rolm g'O!.il~darczym, kOJJfeikojL Mimo ZltTlmJej6'2Xl'!'lycil. półroczu 1958 r. w porówna.nilu
W zw!ą:nku z opublikowanym
urząd
tego z tutulu prawo
ła się z 209,5 tys. osób dv Q- a w ziemmatk.aoh 64,8 pT<l'C. dootaw, za.o!P'3.iraen:ie w wym.ie z pI"z.eciętnJ'llll zaitrurll!llien.iem w
komunikatem Gene- państw(Y(VJJ. Jeszcze przed dewczoraj
h."Oło 215 tys. tj. o 3 proc;
:V0 bea 69,4 Pl:OC· . W Slmpie n ioine towary ulegllo poprawie I jpÓl11"0'C!Zlu 1957 r. o 35 tya.
ralnej Prokuratury o zajęciu cyzją
za.~tosowania środkó•...,
zywca (w przeliazenm na tn.o- , pod względem jalkośc:i. oraz lep ooób, tj. o 12 proc.
nielegalny.eh druków w kl.!'szprzumusowuch skierowano na
„życie
j asnogórsl<im.
torze
ROLNICTWO
Ogólem zwolm!ion.<' b~-'" wy
dę chlewną) <liootalwy o~iąz- sz,ego óo6toooiwa111ia al.90I"tymmido odpoostrzeżenie
plśmte
CVU"
""
Warszawy" pisze:
"'"'~" '--··
.,_
~
kowe st.am.owiły w I pól:roczu
pow:iedzlal!'lo praoę w I poiłoWedibug prowiwryczmych da- br. 24,l proc. wobec 25,l IJ'OO'C. tu do po.rzev na1v„.,,ncuow.
kościel
władz
wiedzialnuch
Wciąż jedmak bra'k na rynilru wie 1958 r. pon.ad 100 .tys. iJl!l'a-1
nych. I jeszcze raz - bezshunych czerwoowego. "'"P'tru .rome- w tym samym okres:e ub. r.
p0111Jtarzać
będziemy
Nie
tecznie. W końcu kiedy po„
Sikup rnJeka, w porównaniu nie!k.t.órych poozuikiwal!l)"Ch ro- C'OIWl!lilkom pobierającym renty
go c!łllkow~t.a ~1er;ZiC'hma ua·
które komunilcat
szczegółów,
próbu n(J)klonienia
wtarzane
z 1 pól'I"oc-LJem l9.'>7 r„ w-zxós.t dzajów tka.nin, a :zwłas=a jed stal'lc:re bą& :inlwadid:zlk:ie I 1 II
~ew.?w w br. me. odlbiie.ga
przedstawia o'bi.ektywnie i zgodo szacunku dla prawa speldnie z prawdą. Nie chodzi
sa>dn:c:ro .od JJ'Ol'llleriicihm ze- o ok. 331 mJn, J., tó. o 24 nokolorowyiclh tkanin ,podl>\zew- grlJiPy.
zlu na nicz11m. trze•ba było zaLiOZlO!a ooób po.sizrukuijącyclh ( zresztą o szczególy, nie chodzi
Jeciyiue pwc., a skt\p jad 0 oik:. 69 ml!n. kowych.
~01<>c:zmeJ.. Na~p1l
pracy, .za.rejesittuWainYJCih w pre
.
w~ powier.2lClhni uprawy
o nieistotnu w gruncie rzeczu stosować przymus.
6 zt. tj. 0 6 proc.
W ha:nd:lu. tb~lec:~nmmym. za. 2.)'ld:iadh rad nairodl()(Wyoh wyraikow cu:krowydh (o około 5
któru towarzyszy!
inc11dent,
Tak .się przedstawiają fakty
pasy towa.row pr:z.ezmaczcmycih n<>siła na k<mrieo l póhioc:za
INWESTYCJE
proc.),
wkroczeniu wl<Ldz. Chodzi o co i okoliczności odn oszące się do
na zaopat~ie 1udmośai. twg ! 1958 r. 32,l tyis„ w tym 21,5 tys.
i BUDOWNICTWO
*
inneno.
zdarzeń, które nastąpiły przed
e.tanu na dznen 30 czerwca. br.) kobiet.
w roku bieżącym ro1Jllictwo
parit dniami w Częs.tochowie
ł
L'1 b
Nakłady i,nw€1Sltycyj;ne w ca- wzr01SJly w pormvna1111u ze SitaFaktem najważniejszym jest,
'PO'llioslo skaty w zasiewach i
jasnogór.okim.
klasztorze
. ?2l a 2lg 002l0nyah WQJ:nycli. że naruszenie prawa wynikła wJesteśmu
zbiorach wslcu.tek klęsk ŻY'Wi<>- lej goo1;i-0d:arce n.aTOdl()IWej wy- !"em z początku roku o 5,6 mld. j
że właśnie
pewni,
aoy wyno.."llła na ko- i tu
ł°"-'Yilh. Tegoroc:zme pow<>dzie n iO!lly w pierwszym pólr<J>C'Zu 7!l w tym ZlllP3"''Y w han.dllu de-I mteJISC
jako bezi>ośredni rezul1
one zadecudują o stownku oruec P łrooza. l958 r l78, 7 tya
poczyn.ily straty na terenie wo l!l58 r„ według WL«l~ych da- ta'li=nym o 1,6 m~d. zi:.
tat postępowania określonych
pina publicznej do całej tej
Os6bowy fundusz pła.c w .goisObroty h.an<l'lu za,graniCZl!l.egQ
jewództw: wamzawskiE1go w.ro- nyoh, około 24,'2 mld. zil: z oze·
czynników podległych kościo
drażntącej i przykrej sprawy.
claiWISlkiegQ, JmrlrowSkiego', bia· go na mwesitycjc w gospodarce w I półroczu 1958 r. wyniiooły podarice narodowej klsz;tałtiowal
rezuU'Li
bądź też jako
łowi,
jalk
interwencji
r,
1958
~
Wokół sprawu
.I
w
się
I
<lewi~,
zł
milid.
4
IJ(lnad
7
2\
przypada
U."IJJ'Oile=ti.onej
ziepoznańskiego
łootx>cik1ego,
d;i.atania osób blisko z Komurów
o·brębie
w
wlooz
lo111ogórsikiego, byd,gioak:ieg~, kic mld. :zJ, tj. o ponad 0,2 mld. zł co oznacza spade'k w por<JW'l:l.a- następuje:
Fak.t ten
ściołem związanych.
kJlaszto<Tu jasnogórski.ego krą
więcej niż w anafo."i>CZnym oglęboki ntepc;w11wolać musi
fałszywych i balażu szere(I
lcresoie roku ubiegle;go.
l;ój i troskę opinii publicznej.
Przeciętna
mutnuc:h poQlosek. Ze szczepłaca
FUndWIZ płac
Stosunlci międz11· kościołem a
Naklaidy inwestycyjne SC'elngólną gorliwością są one eksmiesięczna
państwem zo<Sfal11 znormallzr1tralizowame wy;nioiSły w tym
portowane na Zachód. Nte zawane z i11!c;at11wy partii i rzą_
O'kresiie pon.ad 16,6 mld. ził, co
mierzamu zgłębiać żrcidel po_
du po przel,omie paździ ernilco~
N
oznacza wykonanie p:I.am,u rocz
chodzenia tuch fałszów. Wywum. Dokonano w tej dziedzine.go w 38,6 proc.
,_g
...g
jednak stwierdzić, że f'Lpada
z
się to
Stalo
niema/o.
nie
:op.
P'l"'Z<'mysłu
r<>Zbudowę
Na
la dezinformacji i po prostu
pełną aprobatą szerokiej opia.
Rada Państwa mianowała na p:rzyµadało w piet"WIS'zym pół
:,\Vyszczeg&lnieni~ ;
'"g nii publicznej, z aprobatą ogó- zmyśleń może - poza krótkr.'.d
stanowi.!ko po.sla nądzwyczajne roczu 1958 r. o!rn.Jo 44,l · pr<n.
""8
...
.>!
~
,,
przyzamr:tem trwalum
lu Polaków wierzących i nie.l?O i ministra petnomocnego P<>l- nakładów, na train.s:pilrt i łą.<:z
]Ili I wier-zących. Kożd11 światlJ.1 i nieść jed11nie szkodę sprawie
o
isltie.l Rzeczypo.spolitej Ludowej n<iść - 10,8 proc., oblrót to•.vanormalizacji miedzy kościo.
"3
"'
.>lemu&lacu człowiek w Polsce ży
-"=cw Uru~ivaju, ob. Edwarda Bar_ rowy 3,7 proc„ budownictwo
:;:
i państwem. Polsce nie s~
'""'
"""
a:::: czy sobie przestrzegania tych lem
tola.
a:
a:~
p!'Z.e\Srdo 18
mieSlika•nluwe
za}ąlrzenia i lwnpotrzebne
zasad w stosunkach między
E. BartoI pełnić będzie tę proc Naiklad.y mwesityx:yjl!le na
Nie
flikty w tej dziedzinte.
gospodarce uspołecznionej
ogółem w
pa.ństwem i lcościolem. Z pc!funkcję obok funkcji posła nad- górniobwo
kamiennego
węgla
105
1395
106
fanatyzm
potrzebny
nam
61087,0
jest
nieuspołecznionej
i
możem11
przekonaniem
num
zwycza.Jnel'io i mini..stra pełno sfal!l.o•wily ponad 15 proc. oigólu
w tym:
i obskurant11zm, który konże taicie same są
powiedzieć.
mocnego PRL w Argentynie, Któ nakładów na przemlY\SI]: uspolec:z przemysł 1 rzr.mlosło uspołecznione
185
1633
108
28686,2
fliktu te podsyca. Troska obypaństwowy~h.
wl<Ldz
intencje
106
1583
1119
21687,7
grupy
przemysłowej
powierzono mu w styczniu nnony.
rą
robotnicy
w tym
watelska i poczucie odpowiejednak toleRząd ni.e może
1958 r.
uspołecznione przedsiębiorstwa
końcu
w
muszą
dzia.lności
W porówl!laniu z okresem
105
15~0
101
5891,9
budowla.no-montażowe
nie może
rować bezprawia,
tych,
wztać Qóre n<Ld głosem
110
1581
107
ł592,3
pierw~go półrocza 1957 r„ na
w tym robotnicy
patrzeć przez palce na nielelctórzu chcielibu jątrzyć, nad.
gospodarki uepolecznio·
kłady
sprzecznq :I! prawem
galną,
przyznanych
użuwać swobód
Wypla·ty z tytułu rerut i emeNiezależnie od wy•pła0t z fum.- /
n-ej ''l"Zr<>sly: na budownictwo
dzialalno§ć, niezależnie od tewiewygr11wać
kościołowi i
m:eS'Z'kainiowe o około 450 mlm. duszu plac wypłaaono praoow- ryimr w:zl'OISly w I półroOZlU
C/O, kto ja uprawia i gdzie n
rzenia reliQijne dla celów pozl. na trainsport i ląc:zność o n~om uspoleczm1onycth zailda- 1958 r. w porównaruiu z I pól:·
się uprawia.
też
być
litucznuch. Nie może
<low pracy na.grody z fu1r1d:uiszu
okolo BO mln. zJ:.
Wypłaty z tyt.u- roc:z.ein 1957 r. o pan.ad 600 młn.
Egzekwowanie szacunku dl-i
w Polsce nikogo, kto móulby
Wartość nakładów gospodar- zaklad<J<Wego.
prawa jest elementarnym obopo n ad prawem.
się stawiać
ki nieuBpołeczniomej w pierw- Ju 'plac łącznie z na.girod,ami z zl, tj. o ponad 25 ;proc. PrreSądzimJ.1, że pod tym postulawiąz1ciem pa1istwa i ani furta
szym pólro·=.i 1958 r. S'ba.Cu.je funduszu zakładowe@<> wzrosły ciętm.a miesię=a renta w:aotem podpisze się każdy myklasztorna. ani suknia kaplan_
Na Międzynarodowym Fe.stiwa slię (na podstaiwic imformacj!i o w I pólroC'Zll.l 1958 r. w porówniezależnie od
ślący Polii.k,
ska nie może być tu przelu Filmowym w San Sebastian (Hi obiektach oclda:nych do lli:ytk.u) nainLu z o&powiedlnim okriesem sła w tym okrEólie o ok, 19
proc.
szkodą. T1·zeba stwierdzić, że
sz;pania), reprezentującym kine- na okolo 2,5 ml<l. zł, z c:oogo roku ubiegłego o ok. 8 proc.
sweqo o~obistego stostmku d:>
w tum konkretm1m wypadku,
spraw wiar11, religii ' kC'.
mato~afię polską, film reż, Ta- na budownicbwo miie'.512ikaniowe
o którum mówi komunikat, ściola.
deusza Chmielewskiego „Ewa przypadło ponad 0,8 m14. zt.
chce spać" zdobył „Gral!l Prix"
Nakła.<Jy inwł'stycyjne na. buwladze pai~stwowe wylcazaly, - - - - - - - - - - - - - - ·
naide»lej idaca dobrą wolę w
festiwalu. tzw. Złotą Musz.lę.
downietwo mieszlrnniowe wynio
celu uniknięcia zbędnych naRównież wyświetlany w ::za_ sly
pólro::'ZIU
p'erwszym
w
Wielokrotpięć i zadrażni.e1i.
sie tego fe.stiwalu krótkometra- 1958 r. Jączm.ie (gospodarka unie wzuwano wl<Ldze koście:
żowy film oświatowy produkcji s.polecz.niona i
nieu!SIP<>leczmione do zaprzestania dzialalnopolski.ej „Drzwi gnieźnieńskie'', na) ponad 4,7 mld. zl, przy
reż. 'l'adeusza Jaworskiego. od- jednocmsonym znacznym wzr<l\Ś·
z prawem.
kolidującej
ścl
Doroczna generaln~
30 bm. odbyło się w War.sza- radców.
spotykając cie budownictwa mie.>'>'Jrn.niowe wie posiedzenie Pań.stwowej
duży sukce.s,
niósł
bezskuteczni!!
Wielokrotnie Międzynaro!lowe1
konferencja
się z bardzo przychylną oceną go realiwwamego ze śt'Odlków dy dla spraw Pokojowego WyKo Agencji Energii
- przypominano, że obowiąAtornoweJ w
jury oraz wlarnych oraz lcredyitów pa1'1- rzystania Energii Jądrowej. PcL Wiedniu dokona m. in. wyboru
międzynarodowego
zują w Polsce przepisy, zabr!l.pra.sy.
stwowyc:h udzielanych ludności. nomocnik rządu do .spraw wyl{O części składu rady gube~atoniające powielania i rozpoW• pierwszym pólroczu 1958 r. rzystania
wszechnianLa p'ism nie kontroenergii jqdrowej _ rów tej agenc.I!. Jedno z m1eisc
oddamo do uż~u 78,2 t.)"s. iZJb min. w. Billi.Il. zlożyl obszerne w.:...r:.:a::.d::.zi::':.:e_:P:.:l.'.::Z::.Y.::.p.a::·_d.n_ie_P_o_Js_c_e_.____z_ow_a_n_y_c_h__pr_z_e_z_p_o_i_v_o_ia_n_u__
CZWARTEK, 31 LIPCA
a_o
miesa:kalinych, z tego 49,7 tys. sprawozdanie z bieżących prac
15.05
(Ł) Informacje dnia.
15.00
w m ieście i 28,5 tyls. na wsi, w dziedzinie rozwoju atomistyProgram dnia. 15.30 Dla dzieci aud.
w g.<JISpodaI'()() UISl;lOlec'ZniOIDej ki w Polsce, m. in. z przepr:>wa
z -CY'klu: „Z piosenką i tańcem po
odida.no do użytlru 49,4 tys. izib. dzonych ostatnio konsultacji z
kraju". 16.00 Wiadomości. 16,05 (Ł)
z 'be.go 39,9 w mieście i 9,5 tys. grupą wybitnych specjalistów
Koncert rozrywkowy w wykonana ws:i.
niu ot<i<iestry ŁRPR pd. Henryka
Zgoonie z zaipowledrzią 'Ml!lli~Y dziś 'kutp>0111 msi«>C'ZY
radzieckich w 1Sprawie budowy
17.00 (Ł) Omówienie pro
w naszym kraju drugiego reak- dfa uczestników lkootkUll\5'U liipooweg-0 „Kuk'UlOO<T.k.i" li ,,Dzi.em.- Debicha.
•.vczoraJ po południu u zbl1>gu
gramu telewizji i radia. 18.10 (L)
WEWNĘTRZNY
HANDEL
ul. Wojska Polskiego l Ziel·nej
tora atomowego, który 7..olStalby nik& LOO!llkieg-0", a~tórzy 111ie zaopaotirozy>li się w 'kupony n<r 1, 2,
Łódzki dziennik radiowy. 18.26 (Ł)
przechodzący nieprawidłowo jeU!
w det.a- następnie praktycznie wylrnrzy- 3 i 4 7a.mie8'2ie'Z&ne w numera-eh wtor'kowy·ch nasrz.ej ,gazety.
epirzedaży
Warl-0ść
Muzyka i komun>kat CZ P1·zem.
w stanie nietrzeźwym, Ma- lic2111ym handO.u us:polec:z:ni<mym., stany przy budowie pierwszej w
nię
PrzYP<1>mLn~ !OO kmn.p1let (12 ooclmców „B" !ku1p·anów ]iJl'C'e>Guzikarskiego. 18.30 Wiadomości.
rian żywczyński (Marynarska 79)
18.35 Muzyka 1 aktualności. 19.30
z zakładami gast:roino- Polsce elektrowni jądrowci. Pań wej „Kukułce21M" ~ trzy IZ ka:bdeg-0 tygo~nia ora-z ~e'l'Y lruwpadł na jadącego rowerem Cze- ląoz:nie
dziwazakopiańskich
„Galeria
ikonpytR1roa.
na
<Jdpowle·doz1ą
z
L6<l7Jkleg0"
„Dziennika.
P<l'DY
beąoo
sprzedażą
i
stwowa Rada przyjęta w zas:isława Nader' (Franci szkańska 49). micznym:i.
ków". 19.59 Komunikat harcerski.
Rowerzysta doznał wstrząsu móz- śrcdtnią z pro·dukciji wynio1sija dzie uchwalę w sprawie trybu kurs()lwe), należy włiv.Gyć do k<Joperty i iz d-0p.isk.i-0m K<1•n!kum
wiedziennik
i
pogody
Stan
20,00
gu i poranienia twarzy. Przewie- w I pólroc.vu br. okolo 91 mJd. postępowania przy zamawianiu Lipcll'wy pt"Zeslać p0<wlą fub złilYi.;yć CJ&<>ł~iściti od.() urny k~Mrklln!Hl
20.23 Kronika sportowa.
czor»~'.
zion.o go do S;>;pitala im. Pirogo- zl. W porównamiu z I pól'ro- i r-0zdziale izotopów promienio- wej (pn;ed we,jśclem do :redallceji), Lódź, Pi&trkqwska 96, w t&20.55 Opera w przekroju: Mozart:
wa. żywczyńslc! ma zranioną gło
ozem u.b. r. "'!)f'Wdaż hal!ldRu twórczych. Związane z tym za- mi.nie do 16 sie1ipnla br.
„Uprowadzenie z Seraju". 21.55 Fe
(s)
wę.
lieto.n li ter ac ki. 23.10 Jan B.rahms:
UC"ZeStni.cy k<J1n'kull'sn, ik>tórzy ł»'81gn~ brać udrl:ial w J.osowa1ni1u
dctaliazmego wzr-0~.la (w oonach gadnie~e ochrony radiologiczII Symfonia D-dur op. 73. 23.50
(wymi.e\[)Ji'()1nym w~j) wiruti
bieżący&!) o 10 proc„ przy wy ne.i pra<X>WJ1ików zatrudnionych nie tylko 'Z~ioom.ym llmmipletein
Ostllitnie wiadomości.
Iron ainiu plamiu ro<.'2l!1.ego w o- w tej dziedzinie uznano za pierw przesłać !ka.żidy ikom}lllet w od~ej k().pero.le,
koło 47 proc.
szop1anowe i wymagające szcze
TELEWIZJA:
W I pólrocZlll nat<;J\.ąipila pew- gólnej uwagi.
Czwartek, 31 lipca
na sta.bilioza.cja sytuacji rynlkcPolska będzie reprezentowan:i
we-j. WpłY'IJęlo ·na 1>o lepsze i
18.00 Program dla dzieci star~
szych: „Magł1l.yn nr 10" (W). 19.00
w ostatnim ciągnieniu gry licz- bardziej t€1!'minowe zaopaitnvc- na dwóch światowych konferenzwołanych
nuklearnych.
cjach
„Czarokr611kometrażowy
Film
zaufaWZl'O.St
nazw:Usko
i
oraz
Imię
rynku
nie
z
kuponów
bowej „Kukułeczka"
dziejski pędz&Jek" (W). 19.30 Dzlen
we wrześniu br. Na światową
6 trafieniami nie znale~lono. Ku- nia lu<ltnofoi do p!ennądza.
nik telewizyjny (W). 20.00 „SpraW I pólroczu 1953 r. w ISl(o- konferencję atomową w Genewie
ponów z 5 trafieniami było dwa
wy łóclzlcle" - komentarz tygodpłatne po 46,927 zł, z 4 trafienia• s:un'J.."U do I półrocza 1957 r. wyjedzie 5-osobowa oficjalna de
I
niowy (Ł). 2n.10 Film fab. prod.
mi - 191, płatne po 675 zt i z 3
.
Adres
trafieniami - 3.353, płatne po 38 l'czba ks'ążeczek <A.<rZJC·zc::l1n-01~c;o lcg·acja. której będzie towa.r7.Yh!nduski<'i ,.PurC\C:rat i mllo:ić",
1goz:w~ od lat 14 ~.
V.'Y'Ch PKO wz.r~ła o i6 p.roc., SZYĆ około 20 ek.spertów i dozłotych.
(Dalrońcumie
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Szacunek dla prawa
jest
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w Urugwaju
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„Ewa chce spać"
zdobył I nagrodą

w San Sebastian

Etapy prac wiodące do polskiej
elektrowni

i~drowei

Ra-1

•
I.

Kronika

,,Warszawa'' czeka ...

-

~,c„Kuku
~

·teczka"

Kupon zasl.;pezy
• .,., •,• -- • . i:. • ' •

•

2 DZIENNIK ŁODŻKI-nr 180 (3635)

•

-·-·

·- .
•

.

ffl.le.wizja

Eliksir młodości dla... włókna
Prawda, że nie jest t<>
sprawa taka pro1Stta, 5 tys. ludzi brakujących do pełnego
st.anu zatrudriieni>. v.r przem1•śle lekkin. t." cyfra.
ktÓra mówi sarn• za 5:ebie. Niższe, niz gdzi" indziej zarqbki. zacofanie t<><:hni.:.zne o.ra7 wynikające 'teizo zacofania uciążliwe waJ'u;ki pracy nie zachęcają do
obierania zawodu tkacza czy
prządki. Ale nie tylko to jest

przyczyną odipłvwu młodych
od 'Z.awo<lu włókni.arza. W pe
v..'Ilej mierze winę za taki
stan· rzeczy ponosi również i

Jcerownictwo przemysłu, któ
xe przez cały okres ostatn'.ch
lat nigdy wlaściw!.e do pro-

Jak to było w Korei

Jest oczywiste, że tak znikoma ilość sz.koł włókienni
Przemysł włókienniczy stancje się ~ zastraszającym
czych, posiaciaJących zresztą
tempie. Na 400 tys. ogólnej liczby włókniarzy młodzie
n:ewielu słucnaczy l.::>ZKOla
.iy jest zaledwie 3,2 proc. prawie tyle samo co inwali.f'rzędzalmcza
przy WZPB
dów (3 proc.): Ponad 21 proc. ogólnego stanu zatrudJm. 1 MaJa w Lodzi na 150
nienia to ludzie liczący sobie p9nad 50 lat. W tej sytum.ejsc ma tylko 60 uczennic)
acji. 3forąc do teg() po<l uwagę słaby napływ. mł~zie
me Je.st w s•iarue pokryć za- 1
:iy do zawodu obserwowany w ciągu ostatmch kilku
pot1·u:bowania przemysrn n.a
la\ perspektywy przemysłu włókienniczego nie przedsiłę roboczą. Lachcazi więc
stawia.ją się zbyt różowo. o ile rzec7; jasna nie pode~
paiąca potrz.eba organizowamie się energicznych kroków w celu odmłodl',ema
ma
p1·zyzakladowych szkól
przemysłu, zapewnienia. mu doplywu młodych, wykwa·
zawortowych oraz du,zkalali:ikowanych robotników.
- ma przywarsztatowego. Tym
czas.em, jak słyszeliśmy na
jednej z narad, w k1·órej uWeźmy spr.a wy sz.lc.oleni.a
blemów zabezpieczenia doczestn.czył wiceminister prze
zawodowego oraz tzw. doplywu młodych rąk do p1·amysiu lek.kiegn M. Mmor,
sz:ka1ania.
W
pierwszym .wynagrodzenie prządki do.szcy nie przykładało dpstatecz
okresie powoj.ennym mło
kalającej
młodzreż
uzależ
nej wagi.
dzież
garnęła
się
do
nione jest me od jej wkłaciu
fabryk. Ze wsi na.płynęło
pr.aicy lub wynikow sztKolewiele tys·ięc~· mlo<lych, chę
nia, ale od tego, czy szkolotnyoh do roboty w prz.emyśle
ny cnlop.e.c a,oo (J.:Uewczy•na
Judzi. W zakładach prz.emyzostaną w zakładzie czy nie.
stu włókienniczego właśnie
A ponieważ zdarza s:ę, że
młodzież i.a.inicjowała współ
młody robotnik przed ukoń
zawodn'.<!two pracy i właśnie
czeniem nauki rzuca pracę-
ta mlodzi€i masowo z,głaEiza
ucząc.a go prządka czy tkała się do kiJku istniejących
czka zoJtaje wówczas bez
wówczas
przyfabrycznych
wyna.grodzenia . To, rzecz jaszkół tkactwa i przędzalmd
sna, n:e zachęca do udziału
ctw.a.
w szkoleniu i coraz trudnieJ
namów'.ć wy:cwalifikow.aneAle tak - było. Dziś śladu
prawie nie .pozostało po ów,go robotnika do podjęcia się
o:esnym
za.pale młodych..
ob::.-wiązku instruktora szkoDlaczego?
lenia zawodowego.

Mówi dr Stefan Chmielewski
odznaczony Orderem Sztandaru

Czterech lekarzy łódzkich otrzymało ostatnio w!sokie odznaczenia koreańskie. Orderem Sztandaru Panstwowego
U sto·p nia ooznaczony został dr Stefan Chmielewski, Orderem Sztandaru Państwowego III stopn•a. dr dr Zenon
Tarzccld, A. Wierzbowska i A. Laudański.

Miss Polonia w USA

Zajrzy,fm.v

do

statystyki

.przemysłu lclddego.
Cytujemy dosłownie z referatu
wygłoszonego
na ostatnim
plenum Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Prac.
Przem. Wlók. Odzież. i s:~ó
aanego przez przewodniczą
ceg::> ~w:ązku posła Józefa
Spy.~hah~kiego: ,.Dotyd'a„za-

Miss Polonia Alicja. llobr-0<V1•ska. przybywa do IJ.O'llyw~·nd,
witana. pl"'re'Z Mias USA 1957 r. - Charlotte Sheiield.
F-0ot. - CAF
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*

Jaki ma być klub-świetlica
Jak zorganizować wolny _czas

- bada opinią społeczną
Łódzki Ośrodek Metodyczny

sowe szkolenie zawodowe pra
cowników przemyslu włókien
niczego i odzieżowego jest
wielce nie wystarczające. Po
siadamv bow'em zaledwie 1
eksper~'mentalną S:?ikolę otwa1·tą w br. przy ZPB im.
1 Maja w Łodzi oraz 1 szkolę
Przysposobi·eni a Zawodowefl,o przy
Sosnowieckich Zakładach Przem. Wełnianego.
Poza tym ż2den ?:~kład nie
prowadzi szkoły zowodowej
dla mfodoc·anych Mókniarzy. Ministerstwo Oświa1y
prowadzi tylko 6 s~kół typu
zasadniczego dla przemy&l'u
bawełnianego, szkolących ro
botników i 6 s'Zlkół s'Zkolą
cych techników· dla niektórych branż przemysłu włó
kienniczego".

Pod}~ta przed paroma tygo<lrdami i:•rzez Biw·o Polityczne KC Partii uchwaLa w
sprawie zmia.'1 w za.kresie
szkoleni.a, zatrudnienia i wyn.agradzania młodzieży w go
spodarce uospołecznionej naldada na przemysł poważny
.obow'.ązek natychmiastowe.go zajęcia się sprawą szkoleni a i dosz,kalania zawcd-0
wego młodzieży. Odnos·i s:ę
to szczególnie do przemysłu

I

włókienniezego.

Wydaje

się,

jest rzeczą
konieczną,
aby w ślad za
wspomnianą uchwałą energiczne kroki roz.poczęła administracja przemysłowa w
JdenJinku za„pewni.enia w.arun
ków do realizacji tej uchwały przez wszystkie zakłady
r·racy,
że

Odmłodzenie

Pańslwowego

przemysłu

włók:ienni~.1:ego bowiem. za.pewnien:e dopływu świeżych,
młodych kadr-wykwal.ifiko
wanych tkaczy i prządek
staje się sprawą pierWlSzej

wagi.
K. WYRZ.

Przedstawiciel naszej red;tkcji prze{JrO
wadził
rozmowę z ,jednym z
od zn a czo ny eh
dr
Stel'. a.nem
Chmielcwski111
(:lldjęciie
obok)
ordynatorem od
działu

chirm~

gictticgo Szpih
le. im. Jonschera.

_

Kiedy pan doktór byl w

Korei?
- W
195:l-5G.

roku

akademickim
z 18-0ó!obo\1. ą
grupa Polaków pracowalem w
miescie
Hamhyn - po~1ada
jącym obok stolicy Korei dru1'<1 w tym kraju Akademię Me
dyczna. W tym mieście Polacy zbudowali szpital. który ie.st
szpitalem klinicznym tej akademii. Osobiście bylem kiero_
wnikiem naszej po),skiej grupy, konsultantem do spraw .organiz.:cyjnych szpitala klm1cLnego i konsultantem chirurg~ez
nym. Duż'1 ilwć czarn na.:;za
grupa poświęcala pracy sp)_
lecznei - a więc odczyty i po_
gadanki z dziedziny sanilam?j
W raz

i hi,a-ieny.
- W iakim iezvTcu?

-

Po oolsku przy pomoc~'
Ale muszę z..'lZllaczyć.
że przed
wyjazdem Jo
Korei uczyliśmy się języka kotłumacza.

reańskiego i

opanowaliśmy if,::J

o tyle, że potrafiliśmy np. :'.Upelnie dobrze odczytywać i p'.sać koreańskie nazwiska.
- Na czur.I polega.la practt
anmu polsk-ie i slużbu zdrowia,
którei buł pa;n kierownikiem?

- Naszym naczcln~·m zadaniem była dydaktyka. Mif'ilś
my wychować nowy narybt·k
;,isystentów kliniki Akademii
Medycznej w Hamhynia.
- Czv oprócz pana buli w !el

aruPie
-

Dr

i inni lodiianie?
Laudański,

laryngo-

log. i dr Torzecki, anatomopaioiog.
W poprzednleJ g.-up •..:,
kLOI«J. praoowala o ro.K wcze,_
nie.i -

d1..· V.• 1erz"oov:s.\.a. .
Ja-k ulo:ż11/1. sie w~pulpr.i
ca z koreansk.1111i 1e;.;atza1,.i w
-

Hamhunie?

- Szybk-0 z.dobyliśmy zaufanie •ospod".rzy. W naszych po
kojach godzinami siedzieli iue
tyi1e-0 asystenci, ale i proie0>0r-0wie, którzy garnęli się do
na.s, chcąc unowocześnić swą
wiedzę mz.dyc;:.ną.
N .toz.a gr!l·
pa potraiila ugruntować .sooie
pewną oozycję w spoleczeń
stwie koreai1skun, kwre bardzo się do nas pr~y wiązalo. ·r"
zre„ztą najlepieJ
uw1doczn!>o
się orzy odjeździe.
- Zeanano ucas serdecznie?
- Barciw. Na malCJ ocloJdowanej stacy·ice żegnało :\JS
przeszło
tysiąc ruób,
a trzy
przedzł.aly peine były kwiatuw,
N ie brakło przy pożegna.n.u
ani
gorących
i serdecz11:1l!h
słów, ani n.av."et łez.
- A jak czuje s1e pan w ro.
li od;znaczoneao?

,

- Na uroczystości w amb<lsadzie koreail..<\kiej bylem jak chyba wszyscy inni - ba:dzo wzruszony. W Korei każ
dy z nas chciał pracować Jak
najlepiej i dać z siebie jak nn.1
więcej.
No cóż, przyjemnie
jest być docenionym i zyskv.ć
zaufanie.
Rozmawiała

W ACLA W A KASPRZAK.

,
----------------------------------------~--~-----~-------wyroby
iak
w dooorterza. naoelniaiac sie mieszanka CocaBRUKSELA. 10 lipca 1958 r.
skonale.i restauracji, panuje ni.e opisa:iy
Coli. Cala. olbrzymia fabryka jest ::>b-

Ostitnio daje si4l zaobrerwowa~ 71nów zwrot w kim:'l~ku ~
woj.u swietHc i klubów. P-0nie'\1Vaz dotycll.~.s-0>we ~nilti, w m1niO'IIJ'ffi okresie, nie dały d10b-rycb ef~'.!-6':<'· ~h-0~'Z1 o wyS-01l!dowanie opinH Sll'Oleirnnej: ja·1'a ma. byc sWlełibca. i oo UC'ZęSllCZa
jący oo 11iej chcą ta.m znaleźć.
cz,ol{)IWe zagadnienie soojoloZainteresoowanie tą sprawą
g!czme w W:elu krajach na
przejawiają
róNnież
i i111ne
Zachodzie. Niewątpliwie zain
czyniniki, jak Prezydium Rateresuje on i u nas również
dy Narodowej i ZJWląz:ki zaprred."lta'wicieli różnych śro
wooowe. które prrezn.aczyły
dowisk.
pewne sumy na te ba<lania.
Chodzi o to, żeby w oparW tym celu Ośrodek Inciu o
faktyczme
potrzeby
strukcyjrno - Metodyczny LDK
ludzkie
sbwor.zyć nowe i ciewespól z Zarzą4em Głównym
kawe formy pracy.
Zw. Zaw. Włókniarzy roz:j)OZaiko1'ic:oonie prac badawczął prace badawcre, które w
czych prrzewiduje się w paźkonsekwencji mają wytwodzierniku.
(lg)
rzyć
pogląd na zagadnienie
ruchu klubowo - świetlko
wego, Baidamia te prowadzi
15-osobo'WY z,espól po<l kierun
kiem socjologa M. HessenoWej.
.
pamiętnik
Badania obejmą a.nkietyzację 1-00 punkt&w w tym
50 spośród łód11kioh &wietlic,
dornów kultury i klubów, 25
Pracownia badań centralnej
punktów po clawnyoh świetli
Poradni
Amatorskiego Ruchu
cach, które zlil{'widowalll<> (bę
Artystycznego (dawniej Centralny
Dom
Twórczości Ludowej)
d'Zic t<> świetny materi.al dila
rozpisala konkurs dotyczący hibadań, jakie blędy zade..")"Clostorii
amatorsl<iego
ruchu WojeartyWaly o likwidacji i co się
stycznego.
Równoczesnie
&talo z majątkiem epoleozwódz.ki O śr odek Intrultcyjno-Me
nym oraz z dzialac.zami tych
todyczny ŁDK rozpisał konkurs
z dodatkowymi nagrodami za
świet.lioc) i 25 pun.kitów przy
uwzględnienie tematyki łódzkiej
tych zakład.ach pracy, gdzie
(z Łodzi I.ub woj. łódzkiego). w
nie byto świetlic.
którym
przewidziane
Eą wys-0. Już pierwsze v.ryniki badań
kie nagrody
pieniężne.
o.ały
ciekawe s~trzeżenia.
Ponadto
03roclek
prowadzi
za wczesnie jednak o nich
cyki prac badawczych w prasie
mówić obeonie przoo zakoi1okresu międzywoje'1nego na teC7.enJem
mat działalności amatorskich zepie::-w\Srego et.a1pu
spolów
artystycznych.
W pracy
badai1. Dodajmy tylko, że date;i
chodzi
wydobycie
pew0
Ją się zauważyć takie c:ekanych wartości amatorskiego ruWe przypadki, iż mimo likwichu artystycznego z okresu 20dae.ii świetlicy i z:nik.nięcia
lecia I nm·tu rewolucyjnego oetykietki „świeLlica"
zeraz
z tamtego cennych
okresu. do~wiadczeń
ce:em wydania
na- f
społy . sp.o,tykają IS'ię i nadaI
st<'pnle publikacji.
ł
:P<aou.1ą w tym samym Jo~a
Są np. wers.ie, że w l'~odzi bylu. .F~ktycznie v.riGc świetlic-a
lo szereg mnie.i znanych rewoistitucJe. Nie są to wypadki
lucyinvch wierszy Broniewskienotory>-."'2me. Swiad!czą jednak
f!O, które krążyły w odpisach po
fabrykach
oraz wersja o wyjeźone o tym, ż-c lud!zie chę\,nie
rtzie grupy rec:itatorów z rewogąrną się do życia klubowelucyjnym programem artystyczgo.
nym. która przedostała się droW
póżn1ej-myrn
terminie
gą nieler.-alną za !(ranicę.
przewidziana jest ankieta d!la
Tematyka prac konkursowych
Zbadania oph1 ii €.poieezonej w
powinna
obejmować
nia zwiazane
z hi~torią zagadnielub biena;;.zym mfościc na temat ru·J:~ca
ctziałalno~eią
Rrtystyczn~
chu świeWcowego i zorgan1·ro
7.espołu i życiem artystycznym
Wall'ia sobie C<:ll!Su po pracy.
„
T~ teii stanowi
ol.x."<:nie śr~ow is.ka,_

KONKURS
na

wspomnienia

Cli>

pamiątkowe.

p

rzeprowadzilem wśród z11.ajomych
w Brulmeli ma.y pleb:s;:,yt na tern.at,
który z oawilonów najbardziej się
podoba. zarówno pod względem
fll'Chi.tektoniozn:v.m; iak i kultury eks90zycji. Zdecydowana większość wyp-0wiedziała .sie za oawilonem czecho,to_
wackim. inni zaś za angielskim. Wprawdzie ktoś z indagowanych zapytał: czy
można wśród tysięcy różnorodnych kwiatów odnaleźć najoiękniejszy? Wprawdzie
iest tu nieopisana or_g ia archi.tektoniczn.a i iest widoczne dążenie architektow
do wzai~mnego orześciimięcia się w ' odszukiwaniu nowych form. Wp.r.awdzie
trudno tu skoncentrować uwagę na je_
dnym obiekcie wobec tysięcy zjawi~!;:
ia odwracających i rozpraszających. Ale
mimo to i est w czechosłowackim paw;lonie coś. oo \\'Yróżnia iio ze wszystkich.
Nowoczesność formy w .tym pawilonie iest ściśle !>Owiązana z treścią ekr,oozycii i ie.st iei oodoorządkowana. Ni~
fol"rna góruje tu na>d treścią, lecz n.a od
wrót. Sam pawila.n - dzlelo kolektyWne
architektów orasltich - jest budowlą o
wsp.anialych rew.wiązaniach architekt•J.
d ai.e
.
1as t·ycznyc h .
niczno-p
przyiemne
wrażenie estetyczne i góruje nad innymi ood wzalędem kuLtury i artyzmu.
Co poka.ziu.1ą C~? Ich paJwilon w
sposób niezrównany ilustruie technikę,
kulture i Prace na.rodów Czechosłow:,.cii. B u d za Powszeclmv podziw wso.a.r.iale orecvz.vine m.a.szyny. choć konkur-=n...
cia w Brukseli i('>_st kolosalna. Zachwvcaia wyroby z kryształów. zdumiewają
supernowoczesne narzędzia medyczn<:,
· · 1c
· h <>s1ąrnięci.a
·
·
zast anaw1a1ą
w d z1·ea z1nie budowv el-ektrO\VlU wodnych.
Ale nie zadowolili &ie oni tylko pokazem o.siagnieć w dziedzinie kultury m•'"
"b może nai'bar d Zl".?J
· ·
teria1ne1.·
·v sooso
zi·ecznv i atrakcyjny wystawili dziela
swoiei różnorodnc~i bogatej sztuki i Uorzvstepnili zwiedzającym zapoznanie
s:ę re v-•1.~p.:mfa1!ą muzy1ką. w żaom.ym z
pawilonów nie ma takie""' ścisku. Jak
""~
orzed sala koncertowa i w ogóle w calym bud:vnku C2Jecho.słowacki.m.
Włożyli oni olbrz.vmia sumę 4,5 mi[i.ona dolarów w budowę pawilonu, aie
trzeba stwierdzić. że te nakłady dQSkon.a,Je orocentuia. W kilkudzie8ięciu kioska-ch. rozstawionych po terenie wyst.a_
wv. w których sprzedaje sie atrakcyj Ile

•
_
1.~-~-~--- ......~:!'>~

...

również

ruch i tłok. Czecho.słowa.cy zrobią na
tvm dobry in•teres.
Chodze po wystawie od pawilonu do
oawilonu. oszołomiony oii;romem wrażeń i zmęczony wielogodzinną wędróv;ka_ Upal i est niesamowity. wiec zatrz~ muie sie chwile n.ad strumykiem. I oto
znowu cuda. Również woda stanowi Jeden z elementów ola.stycznego tworzywa
wystawy. w t!lebi parku Heysel splvwaia urocze sch-0dy wodne. op~duj;'lce
oroE!ami na niższv poziom. Mimo to iednak wrażenie iest takie. iakbv woda
olYnela w odwrotnym kierunlm - w gó-

z pawi•1onu

• • •

do pawi•1 onu
• • •

(Od

· l
naszego spec7a nego
'k
)
1
wys-tan.ni
a

re. Jak to sie dzieje? Wrażenie to d'.'1ia sztucznie wvwolane kontrstrunuemr:.
Na.a głowa znów co chwila przelatują
ro'z'.nobarwne
wa1>:oniki
kolejki linowej,
~
zawieszonei nad terenem wystawy, przC"_
wożacei tysiące ludzi pragnących rzucić
okiem z irórv na oawilonv. Gdzie :i.ie
spoirzysz, wszedzie oastelowe kolory i
mile dla oka kszta!ly pawilonów wabią
cie w różne str.cmv.
A wiec Belgia. małe państwo, kt.'m~
orawem cro.soodarza zaimuie naiwh~cej
or·zestrzeni wvstawowej. bo a.ż 665 tvs.
metrów kwadrni-0w:vch. na których zb.udowano 22 pawilony, nie liczac innych
wzniesionych orze7. firm.V prywat<l"'·
Wszędzie podziwiasz 1>0tęgę przemyslowa malei Belgii.
Oto oaiwilon kon.cernu energetyczne!!<> ACE.
Automatvcmy informator. uruchamiany za naciśnisciem iiuzil.:a. opo.
wia.da w sześciu językach o rozmiar:ieh
i ootędze koncernu. Dalei z.nów pa vlJon mieszczący w sobie zau toma t;yzowRną falyyik:ę ·coca-C-0•i. Tys:ą-::e but-elek
orzesu•Na sic automatycz.nie na trans-

slugiwa.na tylko przez jednego C'Z.lowieka. worawiaiacego w ruch automaty.
Po·t!.lm znów pawilon .,czekoladowy",
zautom.at.yzowana
fabryka cze.koli'Jriy
Naorzeciwko oawilon z napisem „T:·tot'l''.
W ie.go wnętrzu - fabry:,a
oapier-osów i cyg.a.r. Na ścianie :i'atystvka: świat. wypalił w 1939 roku
528.706.000.000 oaoiernsów, a w 1956 roJrn
- l .200.000.000.000 sztuk. świat. i;i.k widać. ?..atruwa sie nikotyną. Ludzie. corp_z bardzie·i podnieceni i zdenerwowani,
oala oaoierc.s za papierosem„.
Na malym wzgóniu. w gą.•wzv w·e~kich pawilonów. .zrrnjd·uje się nil!wiclki
budynek Sviamu. Pawilon w ksztalcie
świątyni. Wewnatrz ousty. bogato ob•_·a_
mowan.s zlotem.
Pośrodku znajduje
sie coś w rodzai u tmnu Buddy, Mimo,
że Pawilon. i~t maly, że prawie nic w
nim sie nie znaiduie - iest oelen WYmowy i nikt 20 nie omija, Ni.o? c-zyt,iiac naoisu. każdv wie. że Pawilon rePrezentuje krai Dalekiego Wschodu. że
ie.st to Azia.
Również i oawilon. !ra.ncus1<:i. J:!dvby
nawet wewnatrz był pusty. jak pawilrl'l
Sviamu. kaz' dy do•.trz<>_a,łbv w sam ci· l'l>~, •
strukc.ii iantazię francuskich archit·='•tów. fantazje narodu. którv wvda1 Carbu~iera. choć nie on ten -pawilon P~'Jiekl owal. Na·wet fachnwc:v są .zaskoe?.cni śmialością technicznej koncepcji pawilonu francuskiel>'.·O
.
~
Du:~e zainteresowanie wzbud?.a
ró_
wnież ukrvtv wśród zieleni i drzew pawilon oai'lstwa Izrael. Wyróżnia s ę
orzede wszvstkim tym. że poza ekep'Jzycia dorobku .e:ospoclarczego T7.rae1,ł,
DOkazano w s1>0sób plastyczny i ba~ctzo
suqe.stywny dzieje nar<.><l.u ż}·dowskie,qo
i ieiw martyrolo<tii. Glówna ideą e!csD07.Ycii iest has1o: „Naród boz ziemi ·
przvwróconv zierrii bez narodu".
Kończę mói pra.oowity dzionek obeirzeniem oawilonu NRF. I tu konstet„
nacia. w pięknym i rozle;ilym pawiJ(Jnie Niemcy doslownie nic nie ""kaz11J·a..
.~
Sadzac Po cz,awart.ości ich oawilonu, rne>żna sadzić. że Niemcy to kraj wYłącznie
rolnic?.v lub też. że inie innel!o nie rohia tylko„. przviiotowuią · kandydatt'tw
do POko.i.awei Naitrody Nobla. Pod-0b..,o:
nawct wyb uc hł z tego powodu skan•!al
w NRF„.
MARIAN BIELECKI i
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HandlowoPierwszy w Polsce usługowe
kłopoty
walec wibracyjny
Za.sadnlezym tematem obrad o.sta.Vniej sesji DRN - Chojny
rozwój sieci handlu, punlkt<nv usługowych i ~a.
materiałami. buidowlainymi Ila terenie dzielnlcy.

był

oraz mechaniczny
ubijacz gruntu

Na terenie Chojen ist:nd.eją
4-04 sklepy uspolecz.nJone ora:z
136
pcywa·mych
pumktów
sprzedaży. Nie jest to ilość
wylS'tarcz;ająca.
Szczególnie
odczuwa się braik isiklepu elek
trotoc-hruicznego,
gdyż
cały

otrzyma
łódzkie MPRD
•""'".....'

łódzkiego

Przedsiębiorstwa

kiosk
tych

trud-i

BZYD·

.Ja.k

Miejskiego
Robót Dro

kulami

sprzedaż

artykułów,

skle.Pu z arty

pi.śmierunymi.

A

prze·

ków z ogródkami. Potrzebny
im jest sklep z narllędz.i.aani
g<>spodar<>kimi i
arty!wlamt
chemicznymi. Niootety, jednak
uruchomienie
niez:będ.rnyoo
placówek: jest w tej ohw:ili
n:iemO!i:liwe ze wz;ględu na
brak pomiesz.oez.eń.

Sierpień

potrzeb

Jedynie kostkę nadal
(Kr.}

1

miesię ·

mieszikańoów,

śr«.iek,

aby popra<Wić katastro

JeszMe

...

...

wiceprzewodniczącym

DR·N-Choiny
fu..ielnicmva Rada Narroo<>-

gdyż

wa

Lódź

- Ch·0<j1ny wybtrala

....'"....""""'„""""'"'"...

.
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Do IDowłodza I

zwróciliśmy się więo

Owszem. Na życz,enie
kobiet i mając przede WSLYstkim na uwadze pomoc w
organ.i:zacj.i życia domowego,
chcemy unządzić obok dawno
prowadromch kunsów kroj1;1 i
:szycia, szereg nowych kursó~.
A więc w pierwszym rzędzie
kun,-v goopodal\'lt;wa dQl'Ilo•wego. Dotychcz.aoowe jedn1-0ra7JOwe pokazy były niie w~ll'
czające.
Zorganizujemy więc
3-miesi.ęcz;ny kuns tego rodzaju
oraz
szereg
krótkioh
kursów np.
WJ11Piek: cialSlt!
przyrządzanie
drugicll ~
itp. Na Chojnach i Poles:iu
:wrgamizujemy
kui!'sy haftu
IDBS?il'IlQWego oraz pill{owainfa
ka.Mer i robót ręcmycil na
drutaah. Wprowadzamy, jako
nowość, lekcje ryfJrlliki i ~im
nastyki le=n.icwj. Pra,gruemy

także zarga.nizować kursy ję
zyków obcyah minimalm:ie odpłatne.

W
naszej
poradlni
krawieckiej, która cieszy się
dużą popularnością, zamstaJujemy ma.szynę dziewiarską i
zorgani!Źujemy poradniotlwo w
tej dziedzinie.

- W jakich jeszcze tnnyc:h
kierunkach pójdzie poradnictwo Ligi Kobiet?

-

Obok

poradni
które

społeczmych,
wśród
łOOzianek

opini~ .
wrzesma

prawnomają już
U1Stailoną

popularrność,
od
organizujemy prz.y
Lódzkim Li.gi Ko-

Zarządzie
b'.et.
porad:nię

pedagogiczm~
Będą w meJ

dla rodzi.::ów.
udzielali porad lekarze i peda,god.zy na temat j<rlt wychowywać dzieci, 21właSZ1Cza trud
ne. Choomy też or.gan.i2awać
§JPeejalne pogada<nki m. in. ,na
te tematy na piątikowyc:h w1ecoot'kach, które odbywać .się
będą w świetlicy
przy ul.
Andrzeja Struga 1 „przy te:
lewizorze".
Otwieramy tez
dwie poradnie z zaikresu gosoodarsf:wa domowego, w tym
jedną
praiwoopodobnie
na
WidzeWie. Do takiej poradni
będzie moż.na zwracać się z
zapytaniami np: dllacz.ego nie
udają się weki, jak nakrywać
do stołu jak unądizić przyjęcie ślubne itp. Przy poradni czynna bęodzie b1blioteka.

nad

CZ11 nte projektujecie ~
rządzić poradni z za.kresu h1oien11 f zdrowia kobtety?
- Owszem. Bałuty przy.gotowuj ą już pora.dlnię tego typu gdzie porad udzielać bę
dizi~ pol<Jrżna. Kob~ety tego
zawOOiu :re w:ziględu n.a prz.ec! ążenie
pracą
zawodow".l
trudno nam jed!nak pozyskac
do pracy spoleczmej. A od
go p.rrecież zaJcine jesit uruchamianie dalszych tego rodzaju poradni, które są jednak bardzo potri:iebne. Myśli
my też o zorgrunizowaniu niezwykle aclowej porad:ni świia
domego macierzyńsbwa. Zarząd
Główny
Ligi Kobiet
przyrzekl: nam w tym wypadku pomoc nawet fmanoową.
Od Prezydium Rady Narodowej
a
zwlas:ocza Wydziału
Zdrowia oczekujemy pomocy
w fomtie lokalu i o~dy f0;chowców. Wierzymy, ze wapol
nymi siłami na pewno nam
-

stępną.

Za.wiadamiamy, ł,e w zwiąi
ku z urlopem 1Ja.srregora.dcy,

uda.
.
.
- Jakie są zamierzenia u;
dziedzinie akcji charyt(lltyw-

p~
·~„az·
~„ 1 ~~

wi:d'ZiilllY

od dziś pora.dy praWDe zostaj ą. zaiw:ieszone i W'llllowie-

w

dals"""'"' ciągu celowość tej
__,...nasz Komitet p omocy
akcji,
Spałc=i.ej
będzie poprzez

studeneldeh

student6w z

zamie&'llka.
różnye!h

1.500

wj'd~a

lów Uni!wensytetu Lócl:Zk:iego.
Dwa nie objęte
rernonitami
dO!my
zajmują
studenci
S t'U!Cltlium Zaocznego i praOCJIWnicy
zakładów
nauik:owycih
UL. UintwensYitet; Lód21ki dą
ży

w

mia;rę

mO'ŹJ!lJOŚci

oo

zrrurriejsrenia liCl2lby mieszkai\
ców
domów
studemcltich
Ideałem byłoby, aby ;na jed
nego
sUuden<ta.
przyipadafo
6 m2
powierzx:!lmi.
W tej
ahwili n.a jedinego mieszkań
ca
DS
przypada
śreclinio
4,3 m2 ,
Remonty są w to.kl! i jaik
nas zapewnia wiced~
administracyjny UL Sty
czYJWki_ Uikońcmne ZOISltamą, w

nie ich na""'
w
~...i(J'i d<i>niero
"
dniu 25 sierpmia..
0

Dwa dni temu, obok tamy
wodnego, znajdujące
na rzeczce Dobrzynce
w Sienkielowie kolo Pabia
nic, znaleziono zwł.oki jakiejś
> ·1 -· t
s t amzeJ· k o b'1e ty. z W1<Jil\.1
e
były już w stanie rozkładu.

młyna
go się

jmprczy dila
gromadz11
sumy i:-a -=============:=.:__;_P~oc~zą'.'.1.Uk~:'.o:_w~o'......'.m::'.:il~iCJ::'..'..
a:_~P:rzy~pu~
pomoc
o.sób rnezamor.tnych.
Za
p00red111iouwom.
Dzi€J!lil1.iika Lódzikiego" choi.alabym przy okazji proS'ić o
pomoc SiJ':>łeweństwa w ta:kich wypadkach. Ciągle tez
oczekujemy na da.JBze de'lclaracje ze strony za~aicl;ó:V pra
cy w forirnie .sUJID p1erui;znya?,
da.rów w naturze, wziględme
W Sopocie zorganizowana została 11 Ogóinopolska Wystawa
beZiplatnyc.h banów do sto- Malarska, obejmują.ca trzy wielkie sale zapełnione eksponatami
o różnej technice.
łówek za:kladowyoh.

Prace plastyków łódzkich

na wystawie w Sopocie

- Czu lato jest okresem zu- - - ' - - ...- - -......... _
pelneqo zaniku prac11 w L\-

ciągu

dz=! o nic, w
ia:ta na
sre członkinie brały udzia.l' w
kon.trofa.c:h wczasów w mieście. Obecnie bierzemy udzial
w kiwaJ:ifikowanilu dzieci do
przedszkoli.
Na zakońw.enie chciaJabyim
jeszicze docliać, że przy Li.dz,eaa
·Kobiet powstamie od wrześni
ze..qpól
radnych-kobiet,
Jctó··
rych jest w Lodzi 116 . S~ykając
się z nimi
będziemy

~ Komenda Chorągwi !
1 Ziemi
Łódzkiej ZHP ~
•

ł

' za Ja
. d afilJa
. •

t
W
I
1
1
I wszystkich drużynowych wicjł skich, udających się n_ a ob~~ :
I d
kle 1z
~ do Rzucewa, wo,. g ans
• . ,1
zbiórka uczestników odbędzie
I się w dniu 1.VIII. 58 r. w Ko- 11
wszysbkie I mendzie Chorągwi o godz. 14. 1
problemy ~Wyjazd nastąpi w godzinach:
łódzkie.
wieczornych.

przekazywać
im
najaiktuaJniejsze
nurtują<:e kobiety
Rozmaiwiala; W, 1'~ ~------------ -- .- -- --· ---~ -- -
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(kas)

studenckie

do nowego roku akademickiego

*

Czy terminy

pl.'2leWidzianym

we

terminie

w.r~u.

• • •

POlwarl:ne trudno6oi

tzn.

Jak

informują

nas, na powyż
szą wystawę
prace swoje poslali również i dwaj artyści
łódzcy, a to: L.E!CH KUNKA i
.JERŻY NOWOSIELSKI. Pierw
szy z nich przesłał pięć kompozycji, drugi dwa pejzaże
miejskie „Miasto ~ górach",
„Droga w lesie" oraz portret
kobiety.
Obok Wystawy Młodego Ma-J
Jarstwa otwarta została w Sopocie również wystawa prac
Hel ElnTi z Paryża oraz bardzo
interesująca
"Wystawa bur-

sztyne>wa",

~

będą
my

dotrzymane?

sbudendk:i.e

będą

na
pr.eyjęc:ie
studentów. Już 1 październi

w

re-

montach dlOIIlów st'llldencikioh
ma Łódzka Politeohintika. Remorutu(je 0111a 6 domów stuOOnclk:ioh i 3 stolówiki. Wmy~tie
roboty
oipróciz zduń
Slkiicih, wykonuje bryigada remorut:owo - i!lllSltaila.cyjna Poli<teahJn.iki.,
która zalbrudln:ia
około 40 prBlOOWlnilk:ów. Brak
dostateczmeJ liczby ma.lalr.ey i
stolarzy w powaitnym stopniu

ka 1.350 studerutów Politechni'ki będ!zie istlę m<J®l:o o tym
naocmie prz.e&:onać.

*

*

*

Jedy!l1y diem st>uden.aki. Aika"
demii Medyoz:n.ej prz;y ul. Bystrzy<lkiej 11/13, objęty jest
pra.cami ' elewacyj111ymi, które
ŻOsta111ą ukońcwne w końcu
sdeiipnia. Oclida się tu clio
uż5r1jk!u ballk.ony i tarasy.
(I. D.)

opóźnia

J utrudnia pracę.
W tej eh wili na ukończeniu
jest

remont II DS prr.cy ul.

Dą:browsklego 87,
a
:zJduńSkie zaJ!rońC2JO.llo

III DS

przy

roboty
juiż;

w

W.. Próchni'k:a.

pcll7.(>Stałydh budynków są rozipooz.ęte. Dodatkową trudnio.ść stwarzają domy

RemonJty

stu.dieniokie
przy
ul. Bystr.zycldej i pr.zy ud. żeirom..
sk:iego.
Wykona.iwea ich -

1 wywiązał się ze
za.dań niesolidnie. Na
niedbałej roboty twosię
za.cieki,
'VJ'l(>allla.j4

ZBM nr

swoich
skutek
rzą

futryny itd.
M,gr Kujdowioz """ ~
tor
a<lrn!~ny
PL
tiwieridza iż mimo wymienionyc:h tu' klopotć7w i dodatlro. wej triudmości braku oclipowiedn:iej ilośOi ISIPII"Ząta1c:7Jeik do

.sZC.?Jała, iż mo7.e tu zachodzi
wypadek samobójstwa.
Po wnikliwym dochodzeni-u okazało się, że są to zwło
:ki 76-letniej Stanisławy Dą
browskiej, zamies·zkałej w
Łodzi przy ul. Mierzej€wskiei
nr 6. Jatk twierdzi rodzina

denatki, staruszka

cierpiała

· i!la zanilk pamięci. W dniu 20
lipca wieczorem wyszła z do
mu i więcej nie powróciła.
Rodzina dała więc znać na
milicję.

Dokładin€ oględziny zwłok
pozwalają

że

wysnuć

chodzi tu o

wni<Jsek,
wy:pa

zwykły

dek. Widocznie starus1'ka, po
wyjściu z domu, idąc po ciem
ku, spadła z brzegu do rzeczki i utonęła. Sekcja zwłok
potwierdziła

sklerozę

dobrze

przyigoł.owane

76-lełnia Stanisława Dąbrowska
Uwaga, Gzytef nicy! utopiła się w Dobrzynce

się t<>
·7

Pilicę ...

KO ZMS I Towarzystwo Krzewienia KUltury Fizycznej organizują w nledzlelę, dnia 3 sierpnia br. wycieczkę samochodami
do Inowłodza nad Pilicę. W pro
gramie: kąpiel,
gry sportowe
itp. atral<cje,
Dla członków
uczestnictwo
bezpłatne, nie członkowie - za
minimalną opłatą. Ilość miejsc
ograniczona.
Informacji udziela sekretariat,
ul. Sienkiewicza 9, tel. 211-42
W razie niepogody wycieczka
odłożona. będzie na nledzlelę na-

te-I

ne_J.

sika. Ba.rbal!'a SkaJ.slka, Aleksandlra. Sty~ńska., Afokisa111~lra Janecb .Józefa Ja.Imbo1wska - to prym-..wki. Ale nie tyl!ko ca~-o
za<t'tu~ołOllle są -z dy,vlomó;w. SJ"ij~e na. te> r~eśm!a;ne flwaa:l:.e
ml<J>Ciych piclęgniare'k. O pracę me J>Otrzebu~ą. się m~rl!wic.
Kamda ma. d10 wybo1m m;tery p'll\Sady. W lhdZI, c:zidTOIWiLsbcb
i wielu imnyeh miaista.ch.
p,rzeszło pol01Wa a .IJ<S>e>lwent.ek 7J69!a.nie w Lodlzi, zasila.ja,c tui ejme .sluilby zdir.o<w.ia, m. in. ~Hal na. SpoTnej. Dzitm'c7Jętom.
k!!óre ma.ją. ma.turę w kieszeni i namyślają 5ię -01> dafoj robić.
radzimy. rzarpisać się do S.zik01ly Pielęginiairstwa., która cl>ooni·e
będ'll.ie 2,5-letnia. Po-iania kan'(]yda.tek w wieku oo 18 do 35 lat
przyjmowane będą óo dnia. 15 sieiip:nia br.

Remonty w toku

różnycih IS!P<eC!jalJ.nośc:i.

mit!ISł~

Czy za;dą jakle! nowości
1'roaramie wasz11ch kursów?

Pań,;ilwowej S2!ko•le PielęgniM\5<1rwa nr 2 w. Lo'il•xi obch-0milą ur-0-0.ey.s:t.ość
wręczenie
dypfo•mttw . 67 ~b :~1-

W

dwno

weinblmm, IMóre p.rzylS'Zły do S'llkoły ;po mail.ur.re. Jamna Z1elm-

łódzkie domy

urlopowym, a.le jut myśli się
do sekretllJI'Za zaKobiet JANINY MACKIEW!CWWEJ
1l prośbą 0 informacje, Jak orgamnacja !kobieca wid'Zi swe plany
pracy na. ostatni kwll«'ła.l br.

·en

c

--Mgr---R. ---...--Szyburski

*Co? *Gdzie? *Kiedy? _J>_~_wo-dną_m_etod_ą_„by-1e
• jest

maturą

falnv stan staa:ych bu<lyników
m:eSzkałnycll.
K. N.

!

Kobl•ety dla kob1·et
s1erpic;n

z

pręd:i;ęj". W tej ahiwili więk
szość z nicih wymaga kapitał
nych remcmtów. Jed!nak ilość
mate.ri<iłów buoowlanyic-h do.starC'zanycil przez LZH nie
JJ<J;crywa zapotnebowainia. W
br. 73 proc. podań o rem<Otrlity
zostało
pozycywnie y,,Javw'.i•o. nych. Tak wyisoki µ1'00enlt
c.i:ąg:ruięto na skutek zmn.ej-sz,e:ma do 7 proc. prz)"<iziahl
mat<0>ri.ałów
bUJci>0wlanych dia
nowego
mrdownictwa
iooywiid:uailinego.
Byl to jedyny

i

·Od 1 sierpnia korzystać będą
z zasłużonych urlopów zespoły
Teatru Jaracza I Powszechnego.
Rozpoczyna
natomiast pracę
łódzka Operetka w sali przy ui.
Północnej, gdzie wystawiana bę
dzie komedia muzyczna „Daj
buzi, Kate"~
W Teatrze 7.15 zespół poznań
ski daje dziś 31, ostatnie przedstawienie (,,Ich dwóch"), a od
2 sierpnia wraca na afisz tego
teatru sensacyjna sztuka Wallace'a „Człowiek, który zmienił
nazwisko", w wykonaniu łódz
kich akoorów.
wznowi również pracę bawią
cy obecnie na występach w Sopocie zespół Teatru Nowego:
od 6 sierpnia do końca miesiąca
grać on
będzie
powodzeniową
sztukę Zofii Nałkowskiej „Dom
kobiet".
A.

będzie się ubija.ć ręamie.

kilka

Pierwsze pielęgniarki

więk&w.ść lyclJ. placówe-k znaj
nowego
wicepr.zewo.d1nicząduje się na ul. Rzigow1Skiej.
cego Prezydi'lllll - mgr R-0Obwartych jest na niej aż
mua.kla. Szyburskieg.o, c-złon
49 zakładów szew:skicll. Obecka Slr<>nnicłiwa. Demokranie na peryferiac'h dziell!licy
tyc.zmego.
uruchomienie pumk>tów spó-1Mgr R. ~zyburski P-elnił
dzielczych jest niemoi;l.ilwe ze
do tej pory funikeję ra>!lcy
względu
na bra.k l<llkali, a
p~awi;iego w l'llbie R-zemieślprywatni
rz.emieślnicy
nie1 llłC't-eJ.
chętnie otwiera.ją zatk:lady w
tak malo atraklcyjnycih miej- ~
&ach.
W na•jbli2Jszym aza!Stle uruchomicne 2;0G1taną · przy ul.
Lubelskiej
Nr 25,
nowe
punkty usllugowe - ąpóktziel
aze: szewski i krawieC!ki. Lokal jest już g<Ytów. Dlaiazego
przygotowują się
w.ięc DBOR 21Wleka z odldaniem go do ui:yi1Jiru spółdziel
ni? Ze ·.vzglęcllu
nierentowność zli:krwidowa!Il!O w br.
Un'iiwensytet Lódzlki ma do
12 sipólldzielni pracy. LokaUe
swojej dYISIPOZY'Oji pięć doz<J\9ł:ai!y pr:ziekazane do użytk!u
mów stJuderlJClkioh, z kt"ryc:h
Wydział('IW'i Gosipodarki Miesz
trzy są w tej chwili. w rekamrowej.
Jedinooześnie
w
moncie.
Prace
remomtowe
tym samym okresie wydaJ!lJ()
prowadtrone są w diomu przy
pozwolenie na urlllicl1omien:ie
Al. KościUISlz!ki. 17 - gdzie :ronawy<lb 79 placówelk rzemieśl
boty są już na u:koń=eniu,
niazyah
w .X DS na B)'IS!br.zyicik::iej,
Chojny isą stal!'ą za111iedlbaV DS 111a B.YISltreydk:i~ - pree
ną dizie!rnicą. Wi~zo.ść bujętym w lipCIU od Poliitechlllidynków wybudowama 2lOIS!tala
ki LódizJkiej,
a
taJcie
w
tr.z>ooh
studendki>dłl
stołów
kach. Wy.sokooć k!l:edytów na
remomity WY'JllOOi 400 tys. ZJł.
Od 1 pa.źd!1;1emlka w t-nooh
odlrestaurowa.nych
do.ma.eh

w łódzkich
teatrach

tomiast mechaniO'lalY ubij.a.ez
w c1wu ~ ubije oo so
. do 120 mz ziemi, gruzu i be

zamknięty

cy temu. P<llnad 5 tys. csób,
które tam zwy:kle zakupywały
mh;s.o i węclll"iny muisi t&az
odibywać dwukilometr<J<We wę
drówki do nacibliższiego s:k:lepu mięsnego. i\UIM tiwierdzi,
że otwa.reie sklepu w zaanknię
tyrn lokalu •Jie ma. sensu,
gdyż będzie
on nie:ronW\Vny??!
Sytuacja może u.leg.nie po
praM'ie, gdy oclldame Z<lGltaJną
do użyCk:u lokale sk!J.epowe w
czterech nowowy>i:ruidJo>w anyC'h
dQ!Uach przy ul. PrzybylS:ZleWskiego i Lotkafons.ltiej.
Podobnie, jaik ro·ziwój sieci
handlowej
wygląda
spra.wa
punktów uslugowych. Na terenie <lzie.łnicy i1Strui~je ich
48. Nie z.a"JPdkaja to jedna.k

cież są tu si:k:oly i dzieci,
Mieszkańcy Chojen to glów
nie właściciele malycih d<OID-

się obecnie dowiadujuż wkrótce nadej-

!. .---------·--„. .--..

prowad;,ący

OOl!lelu.
Bra.k: również

dzie do Lodrzii, pierwszy raz do
Polski sprowad!zo<ny z NRF
jednotcnmvy
walec wibracyjny oraz również z NRF
meohaniczny ubijacą; gruntu
(ziemia, gruz, ooiOID).
Waleo wił>ra.cyjny w Lodzi będzie przechodził swego rodzaju próby. Ok.a7'e się
czy 7.da on egzamin i ozy
nadal będziemy spcowadzać
P<!'dobne ma.szyny.
Mecha,.
niemy ubijacz gruntu, podob
uje jak i walec wibra-:yjny
w Jl'OWażnym sto.prpiu przyczynią się do przyśpdesrz.enia
robót drogmvych. Dotychczas bowiem ziemię, gruz i
beton robotnfoy ubij.a.Ii ręcq;
nie. W cią.gu jednej godziny wyidajność jednego robotnika. wyno&ila od 10 do
15 m2 ubitegQ grunt·u . Na-

tomi.

stał

dzielnicy

ikitóry (oo
goraz;a) w tej chwili }est nieczynny z JX)wodJu braiku pell'-

gowych, j.cst brak odpo~vied-!
niego sprzętu mechanicznego, d-zięki któremu można
by było przyśpielS'Zyć robo1y
drogowe na ulicach nas.zego
miasta. Toteż od dawna dyrekeja Przed&iębio~iwa czy
nita intensywne st.a.rani.a. . o
przyznanie niezł>ędnych majemy -

rejon

ma do dyspozyoji tyliko jeden

„ ...................

Jedną z poważnych

n<JIŚci

południowy

Czasem bywa je.dlnak odWr<Y1mie. J€1Slt lOikaJ, a nie ma
chę1mycth do jego zagoon:;odarowania.
Tak wygląda np.
sprawa sklepu mię.5.nego pra:y
uJ. Trybuna1Sk:iej, który :ro--

Chojen

m&z-

gu. (g)

Do nabycia.••
Komisja Młodzieżowa PJ:'ZY Zarządzie Łódzkim TPP-R za:wiadamia kierownictwo pólkolcmii
ora·z wczasów w mieście, że dysponuje materiałami kulturalno-oświatowymi,
które nadaJą
się do wy1korzystania w wyżej
wym. ośrodika~h.
Materiały są do odebrania w
seklretairlacie Zarządu Łódzkiego
~P.R-ii. ~rzY. _ul, HarutoW'.i<:Za ~•.

chińska
przyjedzie
do l..odzi

Opera

,_ Pned dwoma mfESiąca-.
mi llMZeka.lliilllly na nad!miar
artystymnych a.trakcji. W tej
chwili jest oowrotnie: c-zęśó
teait.rów U!l"lOP'U.ie, tak więQ
uia.my w Lodzi posuchę kulturalną.
W 71W!ią-d'"ll z iym
interesują nae m.oono wasze
plany
na n31Jbliższą przyszłość.
Czy przyg<l<i>owujecie
dla. Loodzi. jaik.ąś ciekawszą
niespod'zla.ukę?
~aca.my
się do dyrektora. Państwowe
go Przedsiębiomtwa
lm!Pll"ez
Artysityeznyeh Starusla.wa.
Szpengla..
- Niestetu - rozktada ręce
d11r. Szpenael - fale posuchy
dotarły również i do nas. Niemniej zaplanowadiśm11 d,/,a l~o
dzi sensację artystyczną naprawdę wysokieqo kalibru.
Kra,jową, czy zag.raniczną.?

- Zagraniczną„. Zacznę od
teqo, że prz11pomne iż swego
czasu ciesz11l się w naszum
mieście wielkim powodzeniem
chiński
balet. Otóż wczornj
otrzymałem z Warszawy wiadomość, że z kolei będ.ztemu
mieli możno.~ć poznać również
i opere chińską.
- Oryginałną.?
- J a.k najbardziej or11ginal·
ną!
Mówię tu o BO.osobowym
zespole Reprezentacyjnej Oper11 Chińskiej, bawiąc11m ostatnio na qościnnych występach.
w Analii. Interesujący nie tyl·
lco ze wzalędu na swoją egzo
tukę. ale i poziom artystyczny
zespól ten ma wkrótce prz11b11ć do Polski. Najprawdopodobniej 1eż usl11sz11m11 i zobaczum11 qo w Lodzi w połowie
sierpnia.
•
- Dla. licznych melomanOIW'
łód'7Jk:ich jest to istotnie int>eiresu(jąca

Wliaido>roość.

~

simy więc o l>Użsre &1.C'regóły •
A może ma.cie jajkieś :lldlię
cia?

Dyrektor Szpengel

potrząsa

głową.

- Niestet11, w te; chwm 1ł~e
moae służyć wam ani zdjęcia
mi ani bliższ11mi informacjami.
Ale w swoim czasie nie omiesz
kam zatelefonować do was '
podać daisze szczeqóły.

.._ R<mna.wial; IL J.

wuNE

TELEFONY

l'o&ot. Młllcy,lne

253-33

P.lłf}tl'fl;!I,

Zamknięcie

POPULARNE <II - ogro
?fl7•1["'ft'f~ dowa 18)- „La Strada"

ruchu ·kołowego

4~:-c 4 VM~ 27_Q.g.ee ~IH!t.V'Jitp P~zi~~~osN1E ex - ze:fr~~t.P~:~::owe
76) „Człoromskiego
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--:Miejska MO 292-22

I

W
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Dh. hm.
ze

Miejskie Przedsiębjorstwo Robót Drogowych
w Łodzi
Kom.
w nfeprzemakal- zawiadamia o ziamknięciu ruchu kołowego na
c a b"in-1-„ aozw. od lat 18, g. 15.30, wiek
N
1\{lejskl otr. Infor. 359-15
nym płaszczu" g. 15.15,
Pryw. Pomoc Lek. 333-33 ska 150) „ oce
b. na.czetnika Związku Harcerstwa Pol·
dozw. od lat 18, g. 15.40, 17.45, 20
_
17 .45 , 20.15, dozw. od czas trwania robót na ul. Wschodniej na odcin555
ROMA (I! ·- ~zgowska lat 18
ski ego
18, 20.15
· _55
p
kru od ul. PóinocIJJej do Nowo1tki. Objazd 1Thi- t
00
0
30
KLUB 1 cami bocznymi.
n· 84) „Na trasie do Bor GAR:-.l'IZONOWY
BAl:.TYK (premierowe ryw. Pogot. Dziec.
5286-K '
i
Tu_
(Il
OFICERSKI
18,
lat
~ca.u:< dozw. o;i
Naru_L_owi~~a 20) „Chleb,
serdeczne wyrazy współczucia rodzinie
wima 34) Nieśmiertelny
dozw. od lat „ t5 .ło, 18, 20.lo
m1łosc I...
Zmarłego składa
SOJUSZ (U - '-To~i:.,~łot garnizon""' prod. radz.
18, g ,16, ~.15, 20.30
dozw. od lat 12 g. 18 20
'l'EATR 7.15 <Traugutta 1) owoacow~, _ ru - D_w. no) „Noce Cab1r11 ,
'
'
Kal1sk1) „Wtli( 1 7 ltozlą dozw. od lat 18. g. 17,
g. 19.30 „Ich dwóch"
RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
~
.
„Leniwy ZaJą- JD.15
l\ll:.ODEGO WIDZA (Mo- tek",
i INSTRUKTORZY KOMENDY
nluszkl 4a) g. 19 „cza- czek'"• „Organki" g. io,;S'J <.JDIO (III - BystrzyBawełnianego
Przemysłu
Za.kłady
CHORĄGWI ŁODZKIEJ.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eka 7-~) „Zloty kask" Uwaga: Repertuar sporzą
t'UJaca szewcowa"
im. Obr. Westerplatte
dozw. od lat 18, g. 18, dz~n? na podstawie koOPERETKA (ul. Północ- 18, 19, 20, 21
w Łodzi, ul. 8 Marca. 24
mumkatu Okręgowego
na 49-51) „Daj buzi, Ka- GDYNIA (II _ T 1
2) 20.15
Na plaży" doz~w ~C:iat STYLOWY (I - Kilińskie Zarządu Kin.
te", g. 19.15
OGŁASZAJĄ PRZETARG
-(Kopernika i'8 g 10 12 15 1430 18 go 123) „Szatan zazdroś„PINOKIO"
aptek na wykonanie n-w robót:
16) godz. 11 „Ba~~. o 20'.15 .. Pr~gr~m· dl~ naj~ c!" - dozw. od lat 16 g. Dyżury
Dnia 29 lipca 1958 roku po
młodszych: „Leniwy za . ia.'l•. 18, 20.15
dzielnym szewczy
1. Wykonanie i 7,ałożenie rynien na budynek
Pabiani·cka 56, Plotr,„e!'pienia-0h, przeżywszy lat 6';' zmarł
jączel<", „Lokomotywa" SWIT (II . - Bałnckl Ry~ *
jednopiętrowy .
CYRK - Pl. Nlepodległo- „Spodenki z kieszenia- nek) „Czlowick w me.~ kowska 127, Tuwirno 19,
nasz najukochańszy ojciec, <ttiadek i
mi", „Niezwykły mecz" pr~emakalnym p!aszczn Wólczańska 37, W""hod- 2. Adaptuw.anie ~>0mieszczenia po windzie na
ścl, I· 19.15
S. t P.
brat
dozw. od lat 18, g. 15.45, nia 54 Limanowsk ic~ o 80
magazyn olei ' smarów (I kondygnacja) i
g . 17
o
18, 20.15
szatm~ (I! kondygnacja) .
LACZNOSC (III - Józe- TATRY (II - Sienkiewi- AS Al. Kościuszki 48
ltLUB MP 1 K (Plotrkow- fów ~~) „Dzieci party- ~ za 40} „Wieczorni go- pełni stałe dyżury nocne 3. Wybetonowanie zbiorni'ka kondensacyjnedozw. od lat 7, ście" dozw. od lat 16, g.
ska 8ll - I p.) Wy- zanta
mistrz krawiecki, były więzień obozów
go przy koUowrw.
DYŻURY SZPITALI
15.30, 13, 20.:;o
stawa :fotograficzna Eu- g. 20
hitlerowskich.
4. Wykonanie szybu przy studni.
•
.
geniusza Hanemana pn. ML~DA GWARDIA (II - TATRY-LETNIE rpremieBałuty 5. Naprawa tynków zewnętrznych na buzielona 2)_ „ Dobry wo- rowe _ Sie nl<icwicza 40 ) Połoznlctwo.
„Impresje włoskie" odbędzie się w dniu 31 lipca
Pogrzeb
Szpital
jak SzweJk' doz~. od „7-miu złodziei" dozw. Starom1e1ska czynna g. 12-20
dynkach.
1958 roku o godz. 18 z kaplicy cmenkLUB MP I K (Piotrt<ow- lat _16, g, 9 . 3o, ll. 4o, 14 • od lat 1_2, g. 21.15 - lei- /} dr ~· _Jordana ul.
tarza katolickiego na D(}lach - o czym
no czy nne tylko w dni . r_z yrodmcza 7. Sródmle-1 6. Wykonanie prac murarskich w suterenie
k 8 86 parter) Wystawa 16.lo, 18.30, 20.45 . .
Szp!
Chojn'·
maRud&.
-\cie.
urz.ądzenia
odne
przędzalni właściwej, celem
MUZA (II - Pabianicka
• .
s
pogrążeni w głęboltim
7.&wia.damla.ją
ta' im. Curle-Skłodowpt. 173) „Bosonoga contes- P 0 g
:fotokraioznawcza
gazynu przędzy.
· Skło d ow
1 c uneJ u.
-kl e.,
·
(premierowe
~A
"'
" d ozw. o d 1a t 18 , g. "'I
ziemig słup„P1ęknoczynna
smutku
,
~
·'
„
sa
2sk'eJ'"
Materi.ały zlecenlodawcy. Bliższych infor·
1
T uwima 1) „IUub ko- skiej 15, Polesie, Widzew
· 1 20 15 .30, 18, 20.30
DZIECI, WNUCZKA i BRACIA.
PIONIER (U - Franclsz- biet" dozw. od lat 16, g. - Szpital im. dr Madu- mac.ii udziela dział głównego mechanika w zaAl
row1cza, u!· Krzemienie- kładzie w godz. od 7.30 do 14.30.
kańska 31) „Droga ży- io, 12, 14, 16, 18, 20
/"1a
llS..I
Oferty w -zalakowanych ko.pertach przyj'MUZEUM SZTUKI (Więc cia" dozw. od lat 16, g. WL_OKNTARZ (I_ - Próch eka 5
49" - RADIOMECHANIK zdol„Iż
rnka 16) „Kapitan z Ko Chirurgia: szpital fm mować będzie sekretariat dyrektor.a do dnia MOTOCYKL
16, 18, 20
kowskiego 36 ) czynne g
sprzedam. Łódź, ul. żró ny z kilkuletnią praktylonii" dozw. od lat 14, N. Barlickiego, ul. Kop~
' POLONIA (premierowe l4-20
pcńrze-bny od za.raz.
ką
wojsko(bloki
52
dlowa
7.30
od
godzinach
w
roku
1958
s.ierpnia
10
MUZEUM ARCHEOLOGI- Piotrkowska 67) „Hotel g. 10, 12.30, 15, 17,30, 20 ci!'Jskiego 22.
15651 g Oferty pisemne ,.15601" we)
CZNE I ETNOGRAFICZ du Nord" dozw. od lat WOI,NOSC (T - Przyby- Interna: Szpital 1m. dr do 14.30.
Ogłoszeń, Piotrkow
Biuro
o~ --"<łrcie ofert nastąpi w dniu 11 sier-pnia SAMOCHOD osobowy - ska 96
ul. Łagiewnicka
15G01 g
NE (Plac Wolności 14) 16 !? 9.45, 12• 14 ·15 • 16 ·30 • szewskiego 16) „Imieni- Wolf.
400
typ
„Moskwicz"
2
1
34-36
nr
od
dozw.
Henrictty"
ny
.
.
K
1
°·J
·f
P08
nieczynne
1958 roku o godz. 10. Do przetaorgu przystąpić <przedam. Plac Wolności AUTOMOBILKLUB prz~· j
1• 0
azimier7al lat lE. f! ~.30, 11.45, 14,
(11 15626 g mnje zapisy na kursy zaSzpital mogą przedsiębiorstw.a państwowe, spółdziel 7--16
Laryngologia:
nr _6) „Tańczymy wśrod rn.i;:, lB.30, 20.45
ll'l dr Pirogowa ul. Wól cz;e i <pryWatne.
gwiazd" dozw od lat 16.
kat. I, II, III osprzedam wedowe
SATURATOR
•
L;ACHr•;TA (IT - Zgier- c~ańska 195.
g. 15.45, 18, 20:15
amatorskie I motocyZastrzega się prawo wyboru oferenta.
tanio. Rewolucji 1905 r. raz
ska 26) „W obcym kra(W nawiasach podajemy
szkolne saJazdy
klowe.
3J-6a, lewa oficyna, Il mochodem m-kl
Kllh'iskle- ju" dozw. od lat 14, g. Olmllstylta: .Szpitai MON
l MAJA (II kategarie kin)
„Warsza
1ul. żeromskiego 113.
piętro, godz. 18-19
10, 12, 14, 16, 18, 20
ADRIA (II - Piotrkow- go 178) „Kto zabił" wa". Zapisy I informa~
Al. Kościuszki 61, te
KLATKI do hodowti no- cje.
lefon 212-39, godz. 8-17
.W i ad ol'ek sprzedam.
mość tel. 277-19
ROBOTY:
BRUKARSKIE,
POSADZKARSKIE, MURARSKIE,
ZAKŁAD PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
MALARSKIE, KSYLOLITOWE,
im. N. BARLICKIEGO
CIESIELSKIE, DEKARSKIE,
LECZENIE UI,TRADZWIĘ
ZDUŃSKIE, SZKLARSKIE,
w Łodzi, ul. żwirki nr 19
GOSPOSIA na stałe po- KAMI. Dr Szereszewski,
trze-bna do lekarza. Refe 17-19, Tuwi·ma 4-0
BLACHARSKIE,
OGŁASZA
rencje koniec1me. Przyby PIĘC TROJEitte~
HYDRAULICZNE
PRZETARG NIEOGRANICZONY
63-18, zgła- wizyty domowe lekarzy
szew.skiego
i STOLARSKIE
dziecięcych I Innych spe
s!~ć ~ę w gooz. 17-21
na:
WYKONUJE:
doPOl\IOC domowa potrzeb cjalności czynne całą
1. roboty instalacyjng wodn.-kan. wody cie15
03l g
na. Sienkiewicza 53, m. 5 bę
płej i z'mnej, c. o. oraz kotłowni w łaźni
Spółdzielnia
Da REICHER s~cJalista
POMOC domowa przycho weneryczne, skórne. plcio
w kolonii letniej w Justynowie pow. Brzedząca, do 4-Jetniego dzie- we (Zaburzenia) 8-9, 16nabędziesz
ziny.
potrzebna natych- 19, Piotrkowska 14
ek«
2. na budowę stacji transformatorowej na teJadwiga ANFORO·
Zgłaszać się ul. Dr
mia$t.
renie Zakt Przem. Wełn. im. N. Barlic1I<opclńskiego 35, m. 285od WICZ skórne, wenerynl55 g ne kobiece 15.30-19 Prógodz. 14
kiego.
U CZEill' do praktyki cu- chnika 8
Pise mne oferty w zamkniętych kopertach
1_s_p_e_c_i_aJ_1_'1_d
__
_D_r_N_I-TE_C_K
w Łodzi, ul. Milionowa 23.
kierniczej potrzebny·
z napisem „Oferta na łaźnię lub stację transskirne, weneryczne, mo·
Lódż, ul. Główna 17
formatorovv.ą" składać do <linia 7. VIII. god'Z.
czopłclowe 16-18, Nawrot
13780 G
32.
10 w dziale inwestycji, g<lzie można również
otrzymać informacje oraz ślepe ko~ztorysy.
Dr LIBO choroby USill,
Tuwima 6
ul~ Głównej
gardła, nosa,
Białostockie Za.kłady Metalowe Przemysłu
Otwarcie ofert nasir1pi tego samego dni.a
164~6 g
Terenowego
• - - - - - - - - - - - ' · tel. 301-50
o g odz. 10.30 w {1iabfa1ecie dyrektoTa. Z.P.W.
PIĘC Pii\ TEK tel. 555-n5
w Białymstoku, ul. Staroboja.rska. 32
im. Barb~kiego zastrzegają sobie prawo wolKURSY kierowców I, II, Prywatne Pogotowie Le·
5274-K
nego wyboru oferenta.
III kat. TKWP. Zapisy karzy Specjalistów o ka2·
wykonują terminowo po cenach konkurenTuwima 15, godz. 8-15 o- del porze załatwia wtz~-
cyjnych następujące wyroby:
raz amatorski przyśpie tv domowe. Do dzl<'c\
typów
1. Wózki transportowe 15 różnych
MOTOCYl'L BMW ···· 350, szony (1-miesięcz.ny) . Ter wyjeżdżamy natychmla>l
i nietypowe
stan dobry -- sprzedam min rozpoczęcia l sie·rp- CHOREMU DZIECKU o
5141 k lcażdej porze udzieli popilni<!. riotrkow•ka 218 --4 nia.
2. Nakrętki bakelitowe do słoi przem. i
mocy Prywatne Pogotol\10TOćYKL· -;„1a,V-0 -25ó
butelek o różnych wym.
Klub Motorowy wi<' n~lecfecP Tel !!OO-oo.
LODZKI
na „16" sprzedam. Oglą LFZ przyjmuje zapisy na
ŁODZKA WYTWÓRNIA WIN
3. Pudełka bakelitowe do pasty
specjalista
WOYNO
dać od godz. 16-i8, Zdu1\. kursy motocyklowe. Pra- Dr
w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 28
4. Szafy metalowe 2 i 3-drzwiowe oraz naWILLE, domki, gospo- ska 77a (w pO<\wórzul
weneryczne. zabu
wo jazdy słuchacze otrzy skórne,
d&rstwa, place budowlane
rzenia płciowe, Nowotki
OGŁASZA
rzędziowe
-- poleca do sprzedaży i SAMOCHOD - osobowy--=.· mują _w 4 dni. po zdaniu 7, front 11-13, 17-19
5. Wozy gospodarskie ogumione 1 i 2-konPRZETARG NIEOGRANICZONY
p0szukuje do kupna BIU- marki „Olimpia Górna" ~gzaminów panstwowych.
n.e na. łożyskach (stoż. roik.)
POSREDNICTWA sprzedam. zarzewska 27 , Zapisy i :nformacJi udzie
na v.rykonanie kodownicy pół.automatycznej RO
La Łódzki . Klub Motoro„CZY- oglądać od godz 16
SPÓŁDZIELNI
6. Młocarnie szerokomłotne typu B\YJ
z pełnym alfabetem i kompletnymi cyframi STOSC", Piotrkowska 39, - - - - - - - - ·____ wy LPZ Piotrkowska 125
7. Grabie metalowe 12--14-zębc.we
5154 k
introligatorGILOTYNĘ
od o do 9.
5287 k ską sprzedam. Łórlź, ul. tel. 367-57
tel. 377-51
8. Lemiesze i odkładnie kowalskie
W przetargu mogą wziąć udział instytucje
Związek
Polski
UWAGA!
1.750 m kw. Kilińskiego nr 85. Maje- Motorowy prowadzi kurPARCELĘ
9. Osie wozowe nr 1 (AKl) i nr 2 (AK2)
państwowe, 51-półdziekze i prywatne.
15546 g
pod budownictwo indywi- rowicz Jan
10. Gwoździe pa,p. i druciaki (drobne)
sy samochodowe 1 moto- 15 LIPCA pozostawiono w
Zglcszenia przyjmuje dział głównego me- dualne (ogrodnictwo)
alzackiego: cyklowe - przyśpieszone, taksówce teczkę z dokuOWCZARKA
o
wolno-kute
i
m~trycowe
Odkuwki
11.
chanika Łódzkiej Wytwórni Win do dnia 10 sprzedam. Oferty p;sem- rocznego - sprzedam.
w godzina-eh przed i PO• mentami zawierającą akt
wadze od 1 do 30 kg.
plan ziemi i
ne „15321" Biuro Ogłoszeń Wiadomość tel. 508-48
południowych. Informacje rejentalny,
sierpnia 1958 roku.
15321 g ŃOWOCZESNY aparat fo i zapisy - sekretariat ul. różne pokwil-owania - w
Ponadto posiadamy do uplynnienia opóŁ. W. Win zastrzega sobie prawo wolnego Piotrkowska 96
Łodzi, tym rachunek do .zapłace
w
183
Piotrkowska
5283-K GOSPODARSTWO 5,40 ha tograficzny „Ex Varex" tPL 278-43 w godz. 8-16 nia telefonu. Uczciwego
ny regenerowane samochodowe oraz mawyboru oferenta.
ogrodniczej, pod dwa A z dalmierzem oraz
ziemi
proszę o zwrot
znalazcę
teriały branźy metalowej i elektrotechnibudynkami - nowy radioodbiornik - ŻDR Łódź, Łąkowa ·4, tel. ?.a wynagrodzeniem pod
Łodzia, z
wewn. 8 udziela
cznej.
sprzedam. 289-05,
,,Beethoven''
sprzedam. Tel. 522-32
przyjmuje adresem: Łódż. Bazaroinformacji i
Piotrkowska 43-3
Na żądanie zainteresowanych wysyłamy
Jan Szczygielski.
wa 3.
zapisy na ZAOCZNE kur Telefon
15561 g
5273-K
DOMEK je<lnorodzinny z
388-76
szczegółowe oferty oraz wzory.
do
przygotov.'lljące
sy
czeladniczego UNIEWAZNIAM Z1'1gublo- SAMOCHOD „Mercedes" egzaminu
SALO°"'E, dozorcę i palacza. - zatrudni zaraz wolnym
ul. oŁódz,
sprzeclamv.miesz~anlem
Żerom
V 170 sprzedam.
mistrzowskiego w zawo ną pieczątkę firmową 15535 g skiego 18-11, od godz. 10 Idach:
Szpital im. dr Heleny W olf przy ul. Łagiew- kręgowa '74
bednarst\vo, stolar- „Zakład Stolarski Wyrób
1~ stwo, kołodziejstwo, cie- I,istew i Ram - Stus Fedo 16
nickie,i i:A-36. Zgłoszenia w dziale kadr od godz.
MOTOCYKL WFM używa sielstwo, murarstwo, in- liks Rzgów ul. Łódzka 7"
15442-G
8 - 15. Warunki do omówienia .
wod.-kan„
ny, w dobrym stanie - •talatiorstwo
lin
Szydłowiecko-Kunowskie
malarstwo,
Zgierz, Obr. tapicerS'.two,
sprzedam.
IUJ
SALOWE, ~anitariuszy, robotników podwópolewnictwo
szklarstwo,
_
__
stalingrnd_':l:_~_m...:_6
Bic~
dr
im.
Szpital
zaraz
od
zatrudni
rzowych
Zakłady
łukową kupię MOTOCYICL BM'-"' 350, AUTOMOBtl.KLTJi"° przyj
gańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza nr 1-5. r,AMPĘ
stan dobry - sprzedam. muje zapisy na kursy za
Zgłoszenia w dzi.ale gospodarczym w godzi- pilnie. Lódź, tel. 2-14-51
wodowe kat. I - · I I - III
MelP.r Tadeusz, Bł~szl<i, cr~z
5244-K
nach od p, do 12 codziennie.
w Szydłowcu, ul. Widok 1, tel. 64
amatorskie I moto- tl'WAGA! Pogotowie Ra28
Zapisy i i11for- dlotelewizyjne „Prom!e1'1"
cyklowe.
~i ooos~~radzka ' 15~;~~ macje Wydział
TKACŻK1-:- ~;nice ~~-tkalnię 1 przędza!- ł
zgodnie z zarządzeniem ministra BudowprzyJmowanie
Szkolenia wznawia
koszem At. Kościuszki 61, tel. zgłoszeń, w godz. 8-12,
nictwa i Przemysłu Materiałów
MOTO!:YKL z
przewijaczki, zapomagaczki,
15110 g
tel. 30i-23
M-72 sprzedam. Wia-clfl- 212-39 w godz. od 8-17
·
Budowlanych
miatac?:!d omiataczld krosien. dozorców, porul. Obr. Stalingrad:i
moi<ć
iieró\" ' r~botników placowych i do transpor- 3 POKOJE ' kuchnia
UPOWAŻNIONE ZOSTAŁY
·w podwórzu) od "odZ
' kom :n
· ·
1ii'so
tu, ślusarzy do brygady remontowej krosien, fort - zamienię na dwa I l7·~19
do prowadzenia wszelkich robót montażo
oddzielne m1P.!<7.kama. - 1 :.:._...:.:--~-----'-'• k
oka•uY, woz arzy Tel 342-23, od godz. 15-16 'SAMO{:HóD osobowy niurarzy, s t o 1arzy, f rezera._ t
Wych z zakresu kamieniarstwa na terenie
województwa i miasta Łodzi - z mate-riana przędzalnię - zatrudr.11ą nat-l:'chmiast Za.-; cz;rERY :JokoJe z wygo-1„.r•_". ".tl-E1t.·e1" kabriol~t kłady Przemysłu Bawełnianego im. Cz. Szy- ,darni w sródmieściu za- sp•?."d'!.m lub zamienię
ł?w. własnych i powierzonych od przedSwier<:_Zewm1en1ę na 2 ;>okoje luk'.su nl~l mo.~2cykl.
mańskieao w Łodzi ul. Rzgowska 26-28. Zglo-:lsowe.
siębiorstw państwowych, spółdzielczych i
"..' P·g.o_: _ _ _ l5o60 g
Tel. 34~ -84
' .
.
"' .
.
prywatnych.
kuchnia. 1 cr:nt.Ę pier'"""Y- giił.\,:'nelc
szenia przy,JmUJe dział personalny w ~~?dz~- , 3 --poj{-ÓJE,
,,„~o-«: ·.-;szelkie wygody, mały! w, <lowo,i n_;-J lln~ci sprzen~:_~od.__~.30 _do~5.3~.
Z&"lo~zenia pnyjmuje wyżej wymienione
MicW . a„'>mn1'ć
metraż, w śródmieściu
•
...,_ •
oraz Zakład Kamlenia
przedsiębiorstwo
posiada do upłynnienia
ROBOTNII{vV\i do transI>OltU sam?cho·dowe-\zamie-n!ę na 3 lub .1 po- !~.1•"·''.lcza _29. od godz. i5,
Budowlane&'o
go (zarobek do 2.000 zł) - przyJmie na tych- koje ż irnch nią ro?.kł~dc- '.:."'..!.:'!~'"'·:±· _~ntrm,_ -~5558
Łódzkie Przedsiębiorstwo Remontowo.Rudzie Pabiani- MOTO<'YKT. M-72 cznwo
miast Zjednoczenie Budownictwa Miejskie-I WP w
w Łodzi, ul. Cmentarna 12-14.
Montażowe
piRemne -:-\ u:;r. nowy._ z koszem I Iogo - Łódź 1 ul Piotrkowska 55 dział zatru-lck!':!!· Of.orty
ni u ro Ogłoszen, dowke ,.7..1m e-lektryc7Jlą
1.. l~:n17"
'
•
.'.
.
.
Łódź, ul. Lipowa 85
'55571-.. ·.;!Jrzedam tanh Ul.
5173-K I Pionrkowska ~6
dnienia. p:;.ko1 1.07.
Pierwszeństwo w nabyciu mają
:Piasta ·:, ""· 3. Stc!m?.szek
h' \
"··'sk k'
TECiiNIKA ·- -- t
WOZKI-dz;~c\;ce--w·- du-1
UNIEWAżNIENIE
__na s anowi. o 1erow.m""'- arc ~,
pańishYowe, spółdziel
przedsiębiorstwa
waPz;,,·az
,;·yhor1e
l ży~.1
techmcz;nego o.1·az ekonomistę z wyrz.-1
wurr
cz~. a następnie rzemieślnicy posiadaj.ący
E~clctrownia - Łódź unieważnia zezwole:!<l ;:i.oJ_ec:> ~klep, N_c:--:os~ym w~kształcemem na stali0\~Tlsko zastępcy I
nie na zakup matryc i pa.pieru światłoczu
Zainteresowani mogą się
uprawnienia.
l~"._:.i:!
~1..:}":!::i_7
k~erowmk.a -,)t'.O<.:Dwni - zau·uQni od zarazi
łego nr D-733 wydane przez Wojewódzki
z,głaszać pod wskazanym adresem do dzia1 ~oc'!-'OD
„w•a··'""
:
"'"
dam.
„Singer'".
,YNE
.
MASZ
•
KomunalneBudownictwa
PJlojektów
Bi.uro
•3ka oębcnkową ,,;abmeto- p!'zyczepka. części zara~o
.
k
t
Urząd Kontroli Prasy w Łodzi dnia 15. 9.
5285-K
łu zaopatrzeni.a.
go w Łodzi, ul. Pio rkows a. 67. I piętro, Iwo, - sprzedam pilnie. -1wP - sprzedam. Mazur5276-K
1954 roku.
~m i
»GSl ska •
· 6280-K .Qc!!\1'lslq1 ~li-i
front, Tel, 226-37.
DZIENNIK ŁÓDZKI W'. 181> (3635) 5
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mistrzostwa św~
Słoi i ca CSR

wylądowali w WarszawielKajakowe

„Ra~dka" małżonków. Connolly na Okęciu

•

•.

•
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przygotowana
•
• lk·1•e1• 1mprezy
d o wie

!"lłlłP
USA podaje, że w Moskwie do- bowiem w Warszawie wygraćlraz dziennikarze i fotoreporte-.
to wym wywołał mecz Polska - starczono (-1-merykanom pro gra-! mecz bardzo wysoko, a nie tylko' rzy na przybycie drużyny ameUSA jest, iż organizatorzy spo- my, zawodow, mających. sii: o.ct-j wy~rać. Grozi nam wię~ zapło.-1 rykań&kich lekkoatletów. Dop,iedziewają się przybycia ok. 100 byc w Wars?..aw1e, na ktorych .z~j ceme raC'.hunku za porazkę go- ro o godz. 16.20 (Z poważnym o1 póżnieniem) wylądowały cztery
nailepsze wymki ści w Moskwie.
dziennilrnrzy krajowych oraz 25 mieszczono
•)
p
ł
Prawie cztery godziny czeka-' srebrne „Ily" przywożąc z MoPolaków. Wyniki te wprowadzizagranicznych.
·01'8Spon enC/0 W asna z ragi
PZLA pomyślał o najmłod- ly Amerykanów w jeszcze więk- li wczoraj na lotnisku Okęcie skwy ekipę USA.
mistrzostw kie urządzenia, jak nie prakty„
Zbliża się termin
Gości powitał wiceprzewodniszych entuzjastach lekkoatletyki. szą melancholię, niż sama prze- przedstawiciele Polskiego Zwląz
czący · PZLA Witold Gierutto. kajal~owych śwJata, które tym kowane dotychczas bloki startoPrzeznaczono 4,3 tys. bezpłatCSR we, specjalne aparaty na mecie.
stolicy
w
się
odbędą
razem
wiązan
wręczeniu
po
Następnie,
H
d G
d
nych biletów dla dzieci do lat 14. ,-, • 'd .
ki kwiatów, odpowiedział sekre- przygotowującej się starannie do mierzące dokładnie czas itp. Try
nfeJem
tfaTid
Ponadto Redakcja ,,Swiat Mło- 11 WJaZ ZJSfy SZf TI
buna nad Wełtawą zostala roztarz honorowy AAU p. Daniel tak wielkiej imprezy.
dych" otrzymała bilety na 25
Zbyt cl..<ileka i kosztowna była budowana i obecnie może pom:ie
Ferris, stwierdzając, że kierowsektor. Będzie to „zielony seknictwo reprezentacji USA cieszy droga do Melbourne, żeby walka ścić 10 tys. widzów (w tym potor" harcerzy.
się bardzo ze spotkania ze spor o laur olimpijski mogla się od- lowa miejsc siedzących).
w sklaq reprezentacji Polski
i być w licznej i doborowej obsa- Zawodnicy zostaną zakwaterotowcami ?olski.
wejdą wszyscy nasi najlepsi zaw drużynie Stanów Zjedno-!-02,ie. Wiele. państ~ nie mo~lo SO wani w. ~owoczesnych. domach
łysi·
wodnicy z wyjątkiem kontuzj•Oczonych najwspanialej reprezen b1e pozwohc na aelegowanie na akadem1c .... ich, wyposazonych w
"I
wanych - Rychterówny, Bożka
tują się miotac.ze. Zresztą wszys • t~ .odległy zakątek l~uli ziem- komfortowe urządzema, niezbyt
i Jarzembowskiego. Pod znakiem
}!.Y zawodnicy USĄ mają znalto- skie.] . swoich ekip, ktor.e ni.eza- przy t')'.'m oddalo.nych od m1e]sca
zapylania stoi jeszcze start Bimite warunki fizvczne. Prze- 1woa-nie m1a1yby tam tez cos do zawodow. Tu nie będzie im na
browe.i i Malcherczyka, WprawPomyślano
ciętna ich wzrostu· w granicach I powiedz~n~a: Te ~strzeżenia u-1 n~czyr;n, zbywało.
dzie dawne konfuzje mają już
cm, najmniejszy jest cza'l'nyfoa.da_Ją! Jes.h c.hodz~ o ,Pragq, to- rownaez o r·ozcywka•:"'l kul185
S,08Cj'Otnego WYS Onn/1<.Q
wyleczone, ale nie wiad<łmo, czy
f tez JUZ dz1siaJ wiadomo, ze w turalnych. Od Welta wy do kwa•
spri nter Murchison. ·
lekarze zgodzą się na ich udział
Na lotnisku -miala miejsce czul tegorocznych • k.ajakowy~lt. mi- ter będą kursowaly wahadłowo
Jak.ie jest zainteresowanie
z balkonu Grand Hotelu w
w zawodach.
ła scen<l powitania pary malżon sti:zostwach sw1ata we.zn~ue u~ ~P.C:CJalne autokary. Sprzęt mieAby lepiej zorientować się w Warszawie powiewa gw.iaździsta meczem?
będz1e w wybudowa- Niemal wszystkie bilety na 1!tów Olgi i Harolda Connolly. ilz1ał ok?ło 300 zawo~mkow re- sc1t: srę
aktualnym układzie sil, kierow- flaga USA. Oo wczoraj goszczą
nych hangar.ach na .wyspie.
nictwo naszej ekipy ma zamiar w tym hotelu lekkoatleci amery oba d!li zostały już sprzedane, f Mistrzyni olimpijska w rzucie I prczentuJących 23 panstwa.
Jed~~. z m~spodzianek dla za~
bo już 120 tys. Sądzę, że mecz dyskiem Olga Frkotov.a-Connol-j .stolica CSR była już raz widow
w killrn konkurencjach - skoku kańscy.
Wchodzę do hotelu. Spotykam w sumie oglądać będzie 160 ty- ly do Warszawy przyJechal~ z nu1 _Podobne] impręzy. Mialo _to wodmkow ..swiadczących, o zaw dal, skoku wzwyż. tyczce, kuorgamzatorow ?E!pobiegUwosct
czaowe
W
temu.
lat
23
mie.1sce
lotmskuj
na.,
Jeszcze
.
..
Hets.mek
sięcy widzów. Zainteresowanie
li, oszczepie wystawić po trzech Barbarę Janiszewską.
zwrn.c1ła su). ona z pro.soą o ze-, sy nie znano jeszcze takich udo dz1e wyznaczeme trasy w wysc1- Czekam od 3 godzin na za- jest rekordowe.
Z<1wodników. Mecz z USA. będzie
więc jeszcze jedną eliminacją wodniczki USA i nie magi: się ( Trener amerykańskiej druży- z.wolenie JeJ na start. poza kon~I' sko na leli technicznych, ja.\;: obec- g'.l~h na 1.000 m .przy pomocy
przed mistrzostwami Europy w doczekać. Spieszę się na ostatni ny pan Georges Eastment mówi, kursem. Prze.dstaw1c1ele PZLA me. foto;;ż nie~podzianką dla u- roznokolorowych pileczek, narutrening przed startami na 100,, że wszyscy jei;!o zawodnicy czu- z ochotą przyJęll tę propozyc3i:. czestn1kow mistrzostw bęaą ta- zanych na sznury.
Sztokholmie.
Kajakarze CSR niejednokrotją się doskonale i są w . świetnej
200 m, no i w sztaflecie.
nie już odnieśli szereg cennych
formie. Podróż z Moskwy do.
_ Jak się pani czuje?
Dla naszej reprezentacii męNa. o_statnio odbytych
sukcesów.
ŁKS
:i'
doskonale
- Siedzenie w wygodnym fo- Warszawy odbyli
skiej mecz z USA będzie 64 spot
mistrzostwach swiata w l\.tacon
kaniem w historii polskiei lek- telu nie wpływa na obniżenie wielu z nich pragnie uzyslrnć w
(Francja) reprezentant CSR w
Warszawie rekord<>we wyniki.
koatletyki (26 po woinie) . Warto formy~
V k
· d k h
łeż ilodać. że w ostatnich H meo ·ne;, za.liJC yn ac '. .l.erzy
Popularny w Polsce starte<
-:-- Jak będzie z r€!mrdem Polczach (od 1955) odnosiliśmv koasow, zdo~
S\'l_'tatowyc~
do
r.zany
sparr1•ng-parłnera
Jejno same zwyci<:s!wa.. Repre- skt n.a 100 m? Ma pani dwie ry- Marian Sienkiewicz twierdzi, że
byl tytuł. m1sh'zowsk." W Pra~ze
1!ł
będą konkurencje, w których
zentacja kobieca rozei;ra swoje walki.
startowac on. będzie w wysc1- Znaidzie się chyba w tej nasi reprezentanci wykażą świa38 spotkanie (23 po wojnie).
n
Dotychcza.s wszystko szlo glad cują nad odpowiednim . pr_zyg„_ gag}1 na. ~.~OO i 10.00~ rn.
t.rt)jce jedna, która osiągnie czas tową formę, lbęclziemy &wiadka. a lis.cie . zglo~zo_nych ~->
naz
spotkarlia
do
się
towaniem
mizdobyli
LKS
kQ - jwliorzy
mi huraganu rekordów.
Program zawodów pozostaje 11,5.
P'.lnstw figuruJą: Angha, Fran·
···-" .
dol t
bez zmian. Być może. tylko w
Olbrzyini hall hotelowy iajęty str·zo.<t"'o okrę!Zu, w·y<>rymali·.
- Czy cl1ce pani powr'edzieć
CJa, ZSRR, Polska, Wę:.rry, NRD,
s ępnym przeciwiruuem.
'
"
"
~
- n
sobotP. 2 bm., pOZ'l kon~r;:em przez to, że szykuje się niespo- został walizami zaoceanicznych sze spotkania
NRF, Włochy, Rumuma. Bulgakwalifikując ~iG
chód na 20 ktn. dzianka?
się
odbędzie
N
F' I d'
1 ·
A tym razem nie będzie t<.o • J
,
.
gości.
Punktacja w konkurencjach koWśród gości zagranicznych by do następnych kolejek rozgry- przeprawa łatwa. Mal-0, że t:·z.e ~~:gia~gS~s"~e~J:: S~~:j~a~~~. ;~:
- Przed startem nigdy nie sta
biecych i męskich bedzie prawa wiam horoskopów.
Beliria,
Austria,
Kanada,
siralia.
Racib'.>z
la Halina Konopacka. Co chwila wek o tytuł pi!karskiego mistr~a ba grać z gróźną Unią
dzona oddzielnie. Konkurencje
·
dod tk
1
podchodzili do niej cora7. to ina ·u na oocym Holandia, Luksemburg i CSR.
Drugim naszym rozmówcą jest ni znajomi· z dawnych lat. Pawi Polski. Obecnie. korzystając z rza. ecz w
punktowane
indyWiduałne lbędą
przerwy, przebywają na oboz:c boisku. To nakłada na kiero- Kto zwycięży? Oczywiście najwiceprezes PZLA Witold Gie- tania były bardzo serdeczn e.
5, 2.
~ 5, 3, 2, L a sztafety wnictwo jak i na drużynę .spe- lepsi, a do nich z<iliczają się karutto,
w Wiśni.owej ,Górze, gdzie pra- c.ialne obowiązki. Mecz z Unią jakarze ZSRR, NRF, RumunU i
J. NIECIECKI
Korespondent „Trybuny Luprzy- Od pierwszej chwili
odbędzie się dopiero 20 sierpni<i. Węgier. Nie wolno jednak nie
bycia do Polski zawodników
pozo.staje więc jeszcze wiele wol doceniać pozostałych. MistrzoUSA zrodził się nadzwyczajny
stwa odbędą się w dniach 14-17
nych dni.
serdeczny i~cic sportLl'NY nastrój.
sierpnia, ale już w drugim dniu
Chcemy nastrój ten utrzymać
Po.stanowiono je cdpowiedni·:> Za.\.vodó\\•, po nryścigu na JO km,
przez cały czas pob}·tu na:izych P. P. Totalizator Spó t·towy za- wiazań 7. 2 .bledami (11 trafień) -:- wykorzystać. Ponieważ w Lo- będzie slę można zorientować w
Staramy się być wiadamia, że w konkursie Toto- wygrane po ok. 39 zł.
miłych gości .
dzi trudno dobrać dla jwuorow aktualnym uklaclzie sił.
.dobrymi gospod'1rzami. _ak je- Lote•k z dnia 27 Upca 1958 r. stwier w_ 2 z"1''a'Clach „.sz~z.ęśliw,ej 7" LKS odpoJ.viednieg-o
W ostatnich czterech latach ka
sparring
nam zwyciężyć, to ctzo110 :' 1 rozwiązanie z 5 tirafie- stwierdwno: · 2 rozwiązania ' z 6 partnera, w spotkaniu z którym jakarstwo poczyniło znaczne pożeli uda się
tym większa bcd z;c radosć. J e- niami premiowymi (z dyscypliną trafieniami
1
wy'grane po zł 0 r:l · ·1 b
stęuy niemal we wszystkich kra
n:es i Y oni pewne ~orzy~
wygra·na 869.430 zl, 7.281, 120 rozwiązań z 5 trafieniadodatlrnwą) i zyskało wiele na popularUstalono, że spotkania w bok- żeli dopisze pogo da to ::>:,>.wodni 75 rozwiązań z 5 trafieniami
mi - wygrane po ok. zł 121, 1.244 ci. zwrócon{) uwag,~ na Śla.;k, jach
że może
przewidu ją,
U5A
cy
sie Polska - Węgry odbędą się paść ·v Warszawie kilka rekor- wygrane po ll.592 zł, 4.389 rozwią rnzwiaza·nia z 4 trafieniami - wy najsilniejszą bazę p}li~arstwa ·po l ności. Na tej po<lstawie można
wygrane grane ·po 01<:. J5 zł.
skie_g-o. Wstę1>ne rozmowy szvb oprzeć przypuszczenie. że walki
frontach dów świata. Zwracam specjalną zań z 4 trafieniami jednocześnie na trzech
po 297 zł oraz ponad 86.250 rozwią Począwgzy od przyszłych zakła- ko doprowadziły obie strony do na Weltawie będą mialy niezwyWęgrzy nieoczeki29 września.
uwagę na bi0g przez plotki na zań z 3 tra!ieniami kle interesujący i zacięty przewygrane po
dów na dzień s sierpnia br„ w porozumienia. Śląsk ,gotów ie.s~ bieg. Sądząc z przygotowań i liwanie zmienili zdanie i proponu- 400 m i na 800 m.
15 zł.
reprezent"-lcję
Lodzi
do
przysłać
wygraniewypłacania
u
przypadk
- Dlaczego zg·odziliście się na
zgłoszeń, bez przesa dy moż
ją nowy termin pod koniec paź
z nej wynoszącej mniej niż 10 zł, swoich juniorów. Wystąpia oni sty
piłkarskich
W 14 zakładach
objęcie programem IO-boju?
na Z:.łryzykować twierdzenie, że
PZB nie zaakcepto·
dnia 27 lipca br. stw ierdzono: 20 kwota · przypadająca na wyg.rane
dziernika.
- To jest nieporozumienie. rozwiązań bezbłędnych (13 tra- tego stopnia przechodz\ w całości w meczu z jLmiorami LKS w 'egol'Oczne mistrzostwa będa rewał tej propozycji I zrezygnował
Dziesięciobój jak i chód na 20 lie1i.) wygrane po zł 9.188, 469 na wyższy stopień, a nie jak było śr-odę przyszłego tygQdnia t5 kordowe i najlepiej z dotychczaw tym roku ze spotkania z Wę- km nie wchodzą w ogólną punk ro„wiązań z 1 bl~dem (12 trafiefr) dotychczas na wszystkie pO'l.ostale sierpnia), o .godz. 18, na sta r1io- sowych zorganizowane.
(K)
tację meczu.
nie przy AL Unii.
grami.
- wysrane po ok. 391 zł, 4.712 roz stopnie.
JAN KOTRBA
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UIZf Ulia.du
Oficjalnie. jak głosiły zresztą ogłoszenia reklamowe, zamieszczane w pismach wojskowych „Wchrma<'.hl" i .,Adler''. firma
trudniła się dostawami sprzętu techniczne,g'J i materiałów budowlanych dla armii niemieckiej i organizacji Todta. Jednocześnie prowadzilc: ona dobrze zakonspirowaną działalność, odgrywajaca bardzo poważną rolę w skomplikowanym systemie
zaopatrzf>nia '1iemiP<'kiego przemysłu zbrojeniowego w surowce
strategiczne, i<:tr)rc sprowadzano z krajów neutralnych oraz niektórych patistw znairlujących się w stanie wojny z Niemcami.
Przez towarzystwo „Svmpex" prowadziły nici wiażące przemysł
zbrojeniowy nzeszy z kartelami i monopolami a'merykańskimi,
które wbrPw interesom wlasnee;o kraju, różnymi kanałami wiodącymi przez porty Sz~ecii, Hiszpanii i Turcji dostarc2aly niemieckim fabrykom zb:-ojeniowym cennych surowców, rud moli?denu, wolframu, ~hromu itp„ niez~ędnych do produkcji brom. Lecz o lei drug1e1, zamaskowane1 dzialalności towarzystwa
„Sympex" wiedzieli 1ylko nieliczni, najbardziej zaufani pracownicy przedsiebiorstwa.
Ta podwójna dzialalność firmy zmuszała ją do utrzymywanfa
ścislych kontaktów ze służbami zaopatrzenia różnych rodzajów
broni, przedstawicielami fabryk zbrojeniowych oraz Ministerstwem Przemyslu Zbrojeniowego Trzeciej Rzeszy.
Ze względu n::i specyficzna dzialalność przedsiębiorstwa i jego
w kształtowaniu potencialu wojennego Trzeciej Rzeszy personel składał się wyłącznie z ludzi specjalnie wyselekcjonowanych przez SD i Abwehrę, których lojalno ść woboc Niemiec
i hitleryzmll ·1ie bu.dzila nawzt najmniejsz~.i wątoliwości. Byli
to w przeważającej liczbie kolaboracjoniści 'belgijscy jawnie
rolę

•)

Degrclliścl

-

,,Totl{.a''

laszyścl

spod znaku Degrella, w.>dza belgijskieJ

partii faszystowskiej.

współpracujący
separatyści.

z okupantem,

degrelliści•)

i flamandzcy

szym . piętrze te70 d~mu, w i:>okoju z oknami wychodzącymi na
nadawczej pracozaułek, P\ZY ukrytei w . walizce aparaturze
wało dwoie lL;Idz1 - ~ad1otelegrafista i szyfrantka. Mieścila się
tu konspir~cy.1na sta_c.1a nadawcza grupy brukselskiej radziec-

fa.s-,1;yści

Dyrektorem towarzystwa „Sympex" by! dr Hugon Dupont,
wladz okupacyjnych i . kontrwywiamąż zaufania niemieckich
du. człowiek, w którego rękach zbiegały się nici wielu tajemnic
państwowych Trzeciej Rzeszy. Dyrektor Dupont z racji swojego
stanowiska utrzymywał li~zne i · rozgałęzione stosunki z wieloma wyższy10i ofice•rami Wehrmachtu, urzednikarni administracji niemieckiej i wysokimi działaczami ŃSDAP, uchodząc w
oczach tych ludzi za zagorzalego degrellist~. Generał Zuffenhaucen, dowódca wojsk olmpacyjnych w Belgii i pełnomocnik
Wehrmachtu do sprawy ibudowy umocniet~ Wału Atlantyckiei;o,
który przyjaźnit się z Dupontem i bral od niego czę5to w imiernu firmy laoówki za udzielanie zamówień ze strony Wehrma.chtu _na dostawę różnych materialów. miał powiedzieć kiedys. do Jednego ze swoich współpracowników, że ufa Dupon.
tow1 więcej niż samemu sobie.
~~ssier puponta, • zna iduiące się w szafie pancernej bruks·elsldeJ plac~"".ki Sichęrheitsdienstu, a zawierające informacje o
i:a1bardzie.1 intymnych $Zczególach z jego życia, nie nastręczało
zadnych. powoclów do jakichkolwiek pode,irzeri. Mater'ialy dos~1e1· s.tw1erdzaly. że Dupont by! Flamandczykiem modzonym w
Jedne] .~ republik poludniowo-amerykańs:<ich. Już we wczesnej
mło~osc1 by! sympatykiem ruchu nacjonalistycznego, a po utwostał się aktywnym
::z~mu w .tym . kraju partii faszystowsltiej
JeJ cz,lonk1em r dziataczem.
f'.O wybuchu wojny w roku 1939, w wyniku ewolucji, uległy
zmiame r'ządy w r~pubtice i Dupont musiał ratować się ucieczką ~ako jeden z przywódców byłej partii 'rządzącej. Zirodnie ze
swmm1 ~o~łądam1 u<lal się do Niemiec, gdzie wlaclze hitlerowski~ udzi~l!l.V: mu polttyc.z~ego azylu, a po zajęciu Belgii przez
;a.ro1ska mem1eclue po.wroc1ł. wraz z nimi do ojczystego kraju
i został .dyrek.torem 1, wspolw!aścicielem firmy .,Sympex".
. ~ego, b1?g'.a[ta. sposob bycia oraz świetna znajomość jf".zyka
1 mem1e~J(leJ lm!tur.v u~atwiala mu nadzwyczajnie nawiązywanie
ko~taktow ~ N1emcam1. Nawet szef miejsc .. ·wej placówki SD
zabiega! o Jego względy. co oczywiście nie przesz.kadzało mu
sprawdzić wszystkich d3.nych życiorysu Duponta.
Nikt jednak ze stal.e ot~cza.i~cych go ludzi z łona Wehrmachtu. SD i przemyslu me wiedział o tym, że wieczorami przy jednej z bocznych uliczek w. dzielnicy Moulenbeck zatrzymywał
się duży, szary Opel, z k-torego szybko wysiadał dyrekto'l' Dupont.
.Po prze.iściu kilku uliczek i 1.i:ilkunastominutowym lawirowanm po sadach. Dupont wychodz1ł na ma!y zaulek wokół którego stały niewielkie wille otoczone ogródkami. Znajdowała się
tam piętrowa willa, otoczona gęstym żywopłotem. Na pierw-

kie~? .wywiadu: Stac:i.a. ta ytrzy~y~ała staly kontakt z „Gilbertem 1 Centr.~!:. Pomewaz .moc 3e1 byla bardzo duża, przckazywala ona ~ak~- do Central! te meldunki, których z powodu ja. kichś zak.łoce.n nie mogly i:radać radiostacje innych grup. w tal:nch wypadk~ch rpeldunk1 te były zostawiane w sp€{.:jalny<'.h
skrz?:'nkach konta.ktowych, skąd zabierali je łącznicy z rad 1·ostaCJ1 brukselsk1e1.

.°7:ialalnośc},ą grupy brukselskiej kierował człowiek o pseudon1m1e „Kent .

Czlowiekiem tym był doktor Hugon Dupont.

C~~te . WYi,azdy D_L;IPOnta z ramienia towarzystwa „Sympex"
1
em1ec. 1 ~ran~Jl w sprawach slużbowych pozwalaly mu
do
~e~- budzenia .n1czy1Ch J.'Odejrzeń na utrzymywanie stałe"o' kontaktl! ze ;".spo~pracowmkami. Dzięki temu naczelne do;ództwo
, arm:i radz1eckte1 ot_rzym:"~ało zawsze na czas potrzebne informa::.1: o . nowych_ n1em1eck1ch rodzajach broni, przesuniedach
WOJ~k ko·ncentracJach tyłowych oraz operacjach wojennych planowanych przez Oberkomando der Wehrmacht.

.

Kiedy Dul.'~!1~ 25 lipca 1941 roku wieczorem odwiedził willę
n„a Pi:z~dmie.s.c1L.' l\ofoulenbeck, radiotelegrafiści jeq.o punktu
ll,czn~sci Przy,1ęh rad1o~am od pewnego agenta z Niemiec. poz' e d '
Do 11.0 s1"1 on
s ugu1ącego się pseudonimem Sauer"
u a,o
•
·
·
:•
· 'nf
mu s1e zd b ·
o !c ~enne i ormac1e o produkcji samolotów bo.i-0'.
,
1
zonatychmiast
Dupont
sta~ie .ltc~ebnym Luftwaffe.
'".Ych
~ient.~wtał się, !~kie zn.a<'.ze:rue mogly mieć te wiadomości dla
·
owo z wa a·rm11 radz1eck1ej. Sauer" był 1'ednvm z ·e
~efsfych0 :-vsp?lpracowników i 'nupont ufał mu' bez ~a!t.~z:t.iii
11~ Jest to .mozhwe w tego rJdzaju pracy, Pracując w
M'y·ef
1
na bardzo wysokim stanowisku,
~~~r~;shl:ie Lotmctwa
8
;.;ie ufat ~iał / 0 s.t ę? ~o n~jb~rdziej, ścisłych . tajemnic. Dnpont
u,h opoG rue prze!,o.nal się zupełnie o wiaro<>odności
·c
dnstal
„
przez n:eg 0 1· f
za.nyc
·
„ s auer " byl" zawsze
1:1 bo~:-mac!1.
uśmiechnięty. zadowolon-y
z s1e ie, Jego zewnQtrzny ·wygląd
. 1.
· 1'ł .
ni
gl;b;1~';; s~/~ni~ ~~'-·JCl~ś dram.atyczn~cl1 prz!'.źyci.ach, które mo•
t·P a~y na r:-:ecz radz1eck1eqo wywiadu •
.Sauer" nigdy
gdy mówił o w~i;1~?Z ~ me wspommał .° tych sprawach, tylko
ie I Hitlerze, twarz Jeg.o przybierała nieocze.
.
k 1wame
z1owrog1.1 wyra.z.
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