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WARSZAWA (PAP). 31 lipca śJaj~cą zadania poszcze~ólnycn
br. odbyła się w Urzędzie Rad y resortów w .zakresie produkcjl
Minist·rów w Warszawie konfe- 1 tych matenalow.
rencja prasowa, na której dziennikarze prasy stołecznej zostali
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H~dy

ciągu

1\1inistrów,

podjqtych

ostatnich kilku tygodni.

Jak donoszą z Tel
KAIR. Avivu, 31 lipca przybył z jednodniową wizytą do Izraela podsekretarz stanu USA, Mnrph~'· Jak
infonnuje prasa, Murphy omówi

n'lin\.t;tre1n spra\V
sprnwq
Izrae~a
przerzutu do Jot dani i ameryka1isl<ich wojsk przez izraelski obszar
z premierem i
z.a~ranicznych

powietrzny

szereg innych

oraz

za_gadnieli.

Senat USA
WASZYNGTON.
w:,-powiedziGl się 31 lipca znacz-

o

skich do Chin: maszyn rolniczych za 33 mln rubli,· silników
dieslowskich za ok. 10 mln rb„
„ Warszawa·'.
furgonetek
500
t.200 ciągników „Ursus", 1.900
przyczep transportowych oraz
szereg innych maszyn i urzą
dzefl inwestycyjnych. Do Chin
zwiększone będą także doslawy
sprzętu optycznego, jak mikroskopy i przyrządy geodezyjne na
sumę 4,5 mln rubli, różnych nałów.
Porozumienia te przew i dują rzędzi warsztatowych na sumę
rwiększenie dostaw towarów pal 1,5 mln rb. oraz dodatkowe dostawy żelazostopów i chemikaliów.
Na mocy nowych porozu~ic11
otrzymamy z Chin zwiększone
dostawy cyny, ołowiu, molibd erudy
wys~koprocentowej
nu.
manganowej, surowców minera!
nych jak fluoryt, grafit, piryty
oraz chemikaliów, jak żywica
państwa
syntetyczna, barwniki, farby, laTOKIO (PAP). Japoński mini kiery. Dostawy z Chin obcjmuster spraw zagranicznych Fudz1- ją taltże wiele towarów konjama oznajmil w czwartek, iż sumpcyjnych. A więc otrzy.majego rząd postanowi! uznać Re- my 50() ton herbaty. 2 tys. ton
pomara11czy, przetwory owocopublilcę Iracką.
RZYM (PAP). W Rzymie o- we, ryż, soki, dżemy, konfitury,
znajmiono w czwartek, ii rząd miód, orzechy włoskie, daktyle,
włoski postanowił uznać Repu- tkaniny jedwabne za ok. 5 mln
rb„ swetry welniane za 2 mln
blikę Iracką.
SOFIA (PAP). Jak donoszą ze rb„ płaszcze skórzane, obuwie,
Stambułu, rząd turecki powiado pióra wieczne, termosy oraz wy
.
mil w czwartek ambaslldę Ira- raby artystyczne.
Rozszerzenie wymiany town:o
ku, iż postanowił uznać RepUbli
we.i. ustalone w obecnym stakę Iracką.
BRUKSELA (PAP). Rząd bel- diL1m ro7..mów między delegacJa
gijski uznal w czwartek oficja!- mi obydwu krajów, zwiększy \~
br. obroty handlowe polsko-chm
nie Republil;:ę lrncką.
WIEDEN (PAP). W Wiedniu skie przyn:i.jmniej o 160 mln rb„
oznajmiono w czwartek. iż rza,d \i. o ok. 50 procent w .stosunku
austriacki uznał Republikę Irae- ' 1o. kwoty przew1dz1anei poprzeInią umową handlową.
k.q.

ną

W

W AnSZA W A (PAP). Podczas
tegorocznych Targów Poznai1skich zostaly rozpoczęte rozmowy pomiędzy delegacjami Chin
i Polski na temat dodatkowego
rozszerzenia w tym roku wymiany handlowej między obydwoma krajami. Chociaż rozmo
wy nie zostaly jeszcze zakoń
czone, zawarto już szereg dodat
kowych kontraktów i protoko-

Irak uznany
przez dalsze

I

celu

pełnego

większoScią
stale~

"rykor.!ystania rzenie1n

,elosów za utwopolic.li NZ „dosta-

bndo- tecz11ie silnej. aby była zclnlna do
możliwo~ci
i:Jndal:\\::r"\V'.\-c:n
pokoju n.a Bli~kitn
przez utrz~rmania
\VY domów mies.zl<a lnych
na Wschodzie. czy t~ż w jakiejkolsnó!dzielnie i lndywidualnie
~.~i.~m!ach Z:.1choclnich 1 Rada Mi- wiek innej strefie".

istró\:\.r zw~„;k:;zyla o 80 rn1n zl
k redy t banl.:o\'-'Y na te cele

J'I

Bulgaria dotkn!P,ta

SOFIA.

została

posuchą,

co

może

się

od-

bić na urodzaju burnlrn cul<rowerezerwy buc1żetu centralne- go, kukur,"dzy, winogron itp.
Do walki z posucllą s!<.nęła
go przeznaczono 50,1 ml11 zt na
reononty J adaptac.ie oblel,tów P--ede wszystkim mlodz iet.. którll

Z

p•rzejn~ow·anych

Bagdad był niedawno widownią 1·ewol11cji. która doprowadzila
do utworzenia Republiki Irackiej. Obecnie w Bagdadzie życie
Na

wróciło .inż tlo
zdjęciu: główny

not'malnego

~tanu.

plac w Bagdadzie.

FOT. CAF

I

Komitet

Generał Szehab
wybrany prezydentem Libanu
PARYZ (PAP). Naczelny do-1
wódca armh llbań.sf.dej, gen.
Fuad &ze.hab ws.tal wybrany
w cz.wal'te<k prizez pa:rlamen:t li
bai1:siki 48 glosami na 56 <leputowanych biorącycn udzial w
glo~ow1rniu, pnizydentem Rapu
bliki Libafr~t~iej. J€.g•o konLrlrnn·dydat Raymond EcJ.dc o•Lrzy
mal 7 glosów, jeden dieipwtowa
ny odidal bialą km:tlkę,

ciwko dobrze uzbrojonej armii
regularnej".

przeL. shti:.bę zdro. d!'liem

wia. Poza tym o 17 mln zwięksZl'nO naklady inwestycyjne na
\'.ypo•azeme tych ob1e 1<tow.
Ntt tegoroc?.ny fundusz nagró<l
za post.~ p techniczny przeznaczono l~q mln zł. z czego m. in. Ministerstwo Pr7.emystu Ciei.kiego
otrzyma UO mln zt, a Mini31.erstwo F rzem,'slu ChemiczneE(o Ministerstwo Górni12 mln zł i
-ctwa i Energetyki - 7 mln zt.
Eltonomic7.ny

J\lrinistrów podjql

uchwałę

l

nocą

częstokroć

bez.

chwili p,-zerwy, zrasza wo<lą pola.
GENEWA _ w czwartek zakoń
obi·ady
czyly się ·w Genewie
XXVI sesji Rady Gospodarczej l
Społecznej ONZ.
Ożywioną

dyskusję

wywołała

sprawa Korr.isji do spraw Surow
ców. W wyniku dyskusji pc~tann
wiono, że komisja ta mR o<ltąr\
zajmować się badaniem międzv
rynków surowconarodowych
w:·ch, ruchu cen, popytu na suRady rowce ltd.

\V

Na

spra

posiedzeniu

CZ\vartkowym

wie "ozbudowy Skawlńsl<ich Zn- PoJ,.kA zestala wybra11a do tej
kladó1v Metalurgicznych w latach komisji .
Dnia 31 lipca
MOSKWA.
~958dolS6~, kzob_owiąwje. ona ~-es~r~
Y. ~t. :i\\ 7, ,?na. 1 :. 1-~ sz,ei egu ~ 1 ac 1:· µierwszy zastępca przei.\·o dniczą
ZSRR Mitei ~.1." 1) c11 z ~,_Ja dow ...Jułcn z c~go Rady M·n·s•rów
1
pun.!::tc\\· l;ch,~vały U7.i1~JP. . rfzbn-1 kojan, prŻyjął ~r~eby,vającego oprzywódcę
do\\5 zak adow w Skaw1n e za becnie w Moskwie
1:~d.0 ;.awową 111\~estycJę ',",..1>Udow Partii Demokratyczne.i USA, Steadz'ł
przepro
i
vensona
pou_.az
ldCi.\. lC prze1n~slowym
1 z im
n
w
leca zainteresowanym mrnlstrom I rozmowę.
sp-~cJaluą
budowy
utocz0nie tej
W rozmowie uczestniczy! przeo~.eKą.

I

Raport st'.>\rierdza, że ohserwodniczĄcy Państwc)'we~o Kon1i ...
wacJe t~ „oparte sa. na ;"Y'lllKomitet Elrnnomiczny zobowią tetu Łączności Kulturalnej Z Zak~ch meus.\a.n.pego. patroio:".a~ zat ministra górnictwa I energe- granic~, Żukow.
tyk• do l1s·:.alenia W- b~·· zasobi,v,,.·
n .a w. pow~etrozu 1 na .la<km.e
oraz ze k~żda mformacJa była nowoortkrytego zloża nartowego "
oraz zainstalov.;an1.1
l.1HłHi:czowje
s'krupulatme rozwaza.na.
cdnowjedni,:h urząd ze il W.\ dob \'V
dodatkowe zadania
te
Na
czych.
CHROMIK !'OBIEG. ·.rn
.
przeznaczono ponad 40 mln z!.
KM Z PRZESZKODAMI
W trosce D zapewnienie przeZ chwj1Ją ogloszen.ia przez ra
WARSZAWA (PAP). W CZ\\''1.(odrolno-spoż:vwcze1nu
mysłowi
tel< kierownictwa drużyn Pol,l<l
dio wiadomOŚ·C.i. O wyborze geJlowieclniej bazy technicr.nej, pre i USA dokonały pewnych zmian
nerala Szehaba, w ca.lym mieś
zes Rady Ministrów wydal zarzą w składach. I tak w biei::u na 3
cie - zaró\l\rino w dz:elnicy za
dzenie ust;dające, które maszyny km z prz~zkodaml Polgkę reprei urząct;:enia dla tego przemy~łu zentować będą Chromik i Krzysz
jętej przez pow.,,,tańców. jak i
ma produlrnwać przemysl ci~żki. ko 1 .viak, w rzucie oszcze.oem Siw innych czę.ścia.ch mia,9ta, dlo i Radziwonowicz, rcz.erwa rozległy się strzały na wiwat.
5,5 mln zł został() przeznaczone
okazii 3l rocznicy u~w-orze
na kontynuowanie robót budowla Kopyto, w biegu na 100 I 200 m
,
General &zehab liczy 56 la.i
At'mii Ludo>wo- no-montażowych w elektrocie• F~ik I E. Schmidt, w biegu na 5
i należy do chrześcijańskiej 15ek nia Chińs1kiej
plowni WSK w Rornszowle, która km Zimny i Jochman.
.
ty Maronitów. Nowy :prezydem.t WyzW'Olenc:zeci, mill1Jister obro..'ly ma ogrzewać południowe osiedle
Libanu trzym.al się na ubo- narodowej PRL ,gen, broni Ma- mieszkaniowe w tym mieście.
NOWY REKORD SWIATA
c.zu od s1p~aw pohtyki. i po- rlan Sipychal.s>ki wyst<l13>Qwa~ de
Jolant~
BUKARESZT (PAP).
Nie stać nasze budownictwo na
święcal się c-al~icie karierze
klepkę podłogową, która jest bar Balas uzyskała w Bukareszcie w
wojis!kowej. Cie;;!Zyi się on popar pesr-ę gra.tulacyjną do Wice- dzo droga, wiąc powlęokszO'ny skoku wzwyż znów wspaniały wy
kdch wla.śnie waruinkach, gotów c\em pewnej części. deputorvva- premiera Rady Pa1listwiawej
pr,ogram budownictwa · na . lata nik, Przekro-czyla ona wysokość
zapcwniema •181 cm, a więc 0 1 cm lecie.i od
~vy!n~ga
~9a8-l960
l:>yl1bym się udać oo dowolneg>o nyicil1 opozycji.
zu~cz~1ych 1losc1 zastępczych ma- wlasnego niedavJno ustanowione111arcdowej
ohrony
mlnislra
PARYZ (PAP). W c7JWartek mic.st.a w Eur01Pie w dowolnym
Jak ,podaje Agencja Reutera, CbRL - man:,'1Załka Pa;g Teh- te~ialow P?dlogowych •. W tej spra "O rekordu świata.
po polu.dniu dyrektor ge111eral- termi111ie, który byłby dogodny
wie Komhet Ekonomiczny Rady "'
prell1!i.er Sami S.olh o?.lnajmil z
ny franc.u.slkiego MSZ wr{lcz:yl dla .uctzes.!Jników.
SZERMIERZE JADĄ DO USA
__ia_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,.._ _M_1_n_is_t_r_ó_w__P_o_d_J_·a;__.ł_u_c_h_w_·_ai_ę;_o_k_reiż nie 1.11ZIJa wyooru S:z.e- 1_1u.a
góry,
Ze swej s·trony prOIP<J<l1owalamba.sady
prz.edel.a wicielowi
b.ą. na prez}"denta. Twierdzi
ha
WARSZAWA (PAP). Ostateczw
nastą.pilo
spotkanie
by
bym,
ZSRit w Pary:iu teki.st odl)>::>wie
nie zalatwiona już została spraon, iż na mocy kon1~1tybuciji ża
W/H~ia"°skieqo'
dz.i de Gaulle'a na list premie- Genewie 18 sier'P'Ilia".
wa podróży nasz),ch szermiet·zy
den woj.';uwwy nie m.oże objąć
Jeśli chodzi o cel kcmferenra ChrUiSz.t:zowa z d1n:ia. 28 lipna mistrzostwa świata do Filadelkontynuuje de Ga.u1le, .siamowi.s~rn prezyden.ta poi:-zed ucji ca.
fii. Szermierze pojadą polskim
plywem s•ześciu mies:ęcy od
statkiem „Batory", który wyruSze! rządu frane'US'.dego pio- to moim zd.aniem nie poowinna
szeregów
chwili opuszczenia
szy z Gdyni w dniu 9 sierpnia.
twierdza, iż rząd fran~.ski ,,,_,ga stlę ona ogramiczać do proble;- a!'łmii.
Do tego czasu szermierze przedza się na ko:Ueren.~ję ,j.eśli mów jakie nasu·wa obeono1śc
bywać będą na obozie przygototyllro dojdzie oma do skutku wojsk amerykańsltioh w Li:ba„Dziś, nika. I jak wówczas nie szczc:- wawczyn1 w Cetniewie, na któ(PAP).
WARSZAWA
l{OLE.JNY RAPORT
w niez~dnej alrnoo.ferze obie- nie i wojsk brytyj.sltich w Jocjak przez cale 14 lat po wyzwo- dziliśmy ofiar, krwi 1 zyc1a - ry 1n podobno osiągnęli już barGRUPY OBSERWATOROW
ktywnoś.c~i i SJ?Ookoju. „Gdyby in dan.ii, l~tóra je.st tYlko następleniu, w dniach sierpnia i wrze- tak dziś nie będziemy szczędzili dzo dobr• iormę.
w LIBANIE
syt.uatji,
caloksiztał.tu
ne zaiintere.sowarne rządy zigo- stwem
wracamy myślami do dni trudu i pracy dla budowy nowe
śnia
dzily się, iż należy taką kon- ani też do sprawy ewentualne
III LIGA
zawalki i klęski, czcimy pamięć go szczęśliwego życia" G!"lllPa
(PAP).
JORK
NOWY
k~
s!T:e~y
icrencję pi:-zeprowad.2lić i w ta-\ go ro21Szerzenia się
W rozgrywkach o •mlstrr,ostwo
tych, którzy w beznadziejnej kończył mówca.
nie obserwatorów ONZ w Libanie sytuacji walczyli z przeważajągidyz
:z:brojnego,
fli.kitill
Na prcgram części artystycz- III ligi padły wczoraj następują
stwierdza się konfliktu tego ro przekt><zala 31 li.pe.a Radzie Bez cymi silami wroga w obronie nej zlożyly się wiersze Wł. Bro- ce wyniki:
pieczcństwa kolejny raiPOrt.
diza.ju.
Kole.Jarz
K. I. Gałczyńskie- Włólrniarz (Pab.)
niewskieao
stogodności
i
wolności, honoru
oświadczył przewodni-, go, M . .J"a;truna, Jasińskiego _:. CL<?~~) 5;1, Boruta (Zg.) - Orkan
licy" Ob
Konferemoja powmnaby omóserwatorzy - jak głosi m. czą~y Prezydium Rady Narndo- .,Rudego" i in„ poświęcone wal- (Łooz) 1.2, Lechia (Tom.) -:- Start
wić w $P'OSÓh srrozery i wy- .
5 ·2• Start (Łodz> „nie wy<k.ryll oGób. we.J m . st. Warszawy - Z. Dwo ce narodu polskiego z okupan- (Rad.omsko)
·• raport czerpujący całą s1;,ii:-awę Bliskie 111
PTC (Pab.) 2:1, Stal (Głowno)
·
.
"
b
k' 31 r
\ldore by przybyly z zewnątrz
czarni (Kutno) _
,
,
1-b
ŁKS
utwory
oraz
h1,llerowsk1m
tem
czasie
w.
r.
~pca
1
ra,ows
2
4
wo Wscib-o<l'lr i stan ciągłego do Libamu dla porowad~enia wal
I Wlókniarz (Zg.) 1:1.
kryzysu, k.tóry prz-es.zikadza te.i ki". ,„Jedynie na bard:zo OO'ra- uroczyslego. wieczoru, P.osw1ęco- Chopina i Szymanowskiego.
s;trefie żyć i roziwijać s!ę w nioW<llą stk.alę" przemyc.ana Jest nego roczmcy powstarna warbroń i. to zasadniczo mal<>kali- szawskiego.
nornnalnych wa.nmkaoo.
Na uroczystość, zorganizowa-LONDYN (PAP). W czwartek
R~d. francuis1ki nie ma za- browa oraz amunicja
re QW
feSZ 0W8Il]a
ną przez Związek Bojowników o
p-o polu<liniu premier brytyj1:1'.d strzezen oo do pTzeprowadze·
Wolność i Demokrację oraz Raglosi
Macmillan odc.zytal w IZlbie nia. nowej. se.~ji Ra1dy Bezpie-1 „Należy pcdlkreślić, na pods;tawie dę Narodową m. st. Warszawy,
Gm'ill teks1t odtpowiedzi na Lst czens!Jwa, ,Jak to su,gem.1ą rzą- dalej raport róż
przedstawiciele
ol:>serwacji uvbrojen.ia i or-ga- przybyli
premiera Chru&2lCZI01Wa z 23 l:p-- dy brytyjski i ameTyikafl,siil:i.
nych wars\\-- społeczeństwa stoDe Gaiulle stwierdza na.sitęp- nizacji na terena•'2!h komtrolowa licy, wśród nich liczni uczestnioa.
Macmillan p=zy~iał na n:ie, że nie lrnleży miesiz.ać ta- nyeh przez op<',zycję, że sjla cy walk powstańczych .
kiej ewentualnej sesji. Ra.dy rojowa elemerutów opozycyjwist.ępie swą prc•;x>ZYCJę w spr.a
„Mówmy praiwdę o p•owstaniu.
Wie zwolan:a speajatlnej ses31 Bezipiec·zeń.stwa z lronferencją nych nie jest z,d1olna do prowadze.ni.a skutecz:nej walk.i prze Oddajmy należny hold obro1\Rady Bezpleczeń.stwa z udzia- szefó.w rządów.
!barykad.
warszawskich
com
łem. szefów rządów, Of'a:z podschylmy głęboko czoła przed
kreślił, iż u.dzielił stałemu ]Yl'zed
ki:-wawą ofiarą, jaką zlożyl Jud
. stawicielowi W. Bryta!l1ii w
Warszawy. .\le musimy jednoONZ in.;>h-ukc-ji, by zapr09i>nocześnie widzieć i rozumieć zgub
Rady
pr·zew-0dn'.cząoornu
wa1
która doprowadziła do
ną grę,
Eczpie::zctl.slwa zwolan!e se.oj.[
tej naszej og(omnej tragedii na
a,1et,jalncj w -dniu 12 siic!'i])n'a.
rodowej.
Do tego cza.s:u stali. p:zedlj.(a
może
Gdzieś w śródmieściu,
wicfole p·owiTuni omówić p.•.lygo
na Pl. Teatralnym - mówi da1owania do .s91e::jalrnej sa.;1ji i
lej przewodniczący St. RN :>.~decy<l0 awać, g<lzie się c1na o.a
stanie Pomnik Bohaterów Warpierwszy
Aczkolwiek
szawy.
bęt'!zic.
WASZYNGTON (PAP). Poda-/ perlów rozpio~ła s'ę w ,pierw kon'rnrs nie dal zadawalające?,o
Ma<:,.nllla111 przyr,i-0rni·na 5Wą
f.uge:.:ic:, że na epecijaLnej sesji n<> tu O.::> wlacbmośt:i, że rząd .0 ·~:v1m tygodniu pa7.d'óetniika w wyniku, artyści są pełni zapalu
Rady Be·z;pfe(.,z.eńsi.wa n.ie po- USA p.rrekazal odp:>wiedrź n<1 Genew:e. Rć.wino•::ze.i\onie rząd i wiary, że stworzą dzieło godne
winno .s:ę wy.suwać żadnych re llsty pre.miera Chn:i;;zN1or.r.ra z USA zaz.nacza, że k-0nfe>re111·:tia epo!'i i godne wicl!rnści bohater
zolucji, je.m nie będą one wy- 9 maja i 2 lip._--a br„ w który<C."h ekisiperlów powin;na s.:ę olZ't'aini- stwa obrońców stolicy. Należy
Brytyjskie władze Dkupac;v,lne posunęly się do masowych aren.1kaly z uprzed!niegio uzgoónle propo1nO\Val on 21wola;nie kon- czyć do „zagadnień teclltn~.az im życzyć z całego serca, żeby
sztowań na Cypru. Oblicza si,, że pon;,d 1.600 osób zostało dotąd
tak się stalo.
fer.encji ek1:>pertów, po~więc10- nych''.
n1a.
ares::towany.ch i zamlmiętycb w obozie konccntracyjntm w Kok
Idzif.rnY w lepsze jutro. 14 lat
Raz:umie się - sbwiero·za pre nej iro~trzeniu metod zal!>Oltlnotrym1tlua. ':"'śród 2.resztowany~h znajdują się naukowcy,
Jak wiadomo, Cbru.s'Zl:OOW w terriu jednoczyła nas wszystkich
mier brytyjski - se5Jja ta nie bieżenia nagłym a!dom ?Jbrojprzr.dstaw1c1ele władz mlej5k1ch, duchowieństwo i tp.
Na
mi1Clść
listach swyich sugerował utwo- nienawiść do wroga i nas
wyiklucza możlLwości odlby<:ua nym.
zdjęciu: greccy CypJ· yjcz.v~.y na ciężarówkach, J>rzed przerów
wolnoś~i. Dziś jednoczy
wiezieniem icł1 do obov,u konccnt;e_cy jneizo.
;naj.wyż:ozym
na
konr!'ren'C'ji
Jak wyinlka z d010ies.ic11 A- nrn'.e specja1nej s~refy i.n.::l':>el'
FOT. CAF
s~zF>blu, na rzE'<'lz h--tór<!!j od ;;imcji UPI, rzą:d USA p~()łpio cjl dla zapob'oeżenia niei.wd:zie ni0ż silnie potężna idea pro~ramu PKWN, proJi?.ramu Pażó.riar;pewnego cz.asiu <lzialamv.
TIJUje, by taika ko0<nfore1.1·c:ja e~-.s- wanym atakom.

.
proponu1e:

De Gaulle
-----------------

Genewa, 18 sierpnia
Odpowiedź

sportu

.

31 rocznica
utworzenia

armii
z

chińskiej

na list Chruszczowa

z 28 lipca

W 14 rocznice nowslania

Uroczystość

w· stolicy

Odpowiedź

Macn1illana

na list Chruszczowa

A

Jak zapobiec nagłym atakom

na

USA zgadzajq się
konf erencię ekspertów w tej sprawie

t

• G k,

na Cyprze

Wymiana uczniów
między Polską i ZSRR

~z~:~

Tajfun nad T akio

MOSKWA (PAP). Nat zaproszenie Ministerstwa Oświaty RFS:ttR
i Moskiewskiego Wydziału Miejskiego Oświaty Ludow·ej przebywa obecnie w ZwiiµJku Radzieckim grupa uczniów z Polski. Od
chwili ich przyjazdu do ZSRR
ro!nął już tydzień. Zwiledzill oni
przez ten czas Moskwę. spotkali
si<: z ucznlaml szkół stlOJlcy ZSRR
i odpoczy wali w jedn~•un z podmoskiewskich obozów
pionierskich.
Dnia 31 lipca udała się z rewizytą do Polski
girupa uczniów
szkół moskiewskich.

cHw':i~X~~~~scY

Nad Tokio i jego okolicami przeszedł gwałtowny tajfun, w
czasie którego 10 osób poniosło śmierć, wicie zostało rannych,
a liczne domy zburzone i ulice Zalane wodą.
Na zdjęciu: przedmieście Tokio dotknięte powodzią.
FOT, CAF

,,Zgodność pouJądó\\1 ''
i włoch
USAi;;ikiego
W.i:iehodu

na le ma I Bli

~

~

WASZYNGTON (PAP). Prezydent USA Eisenhower i premier Włoch Fanfani oznajmili
w środę wieczorem we wspól°:Ym . komunikacie, że uzgodnili,
iz przy rozpatryWaniu spraw
Bliskiego Wschodu Stany Zjed-

Abv pa mieć o bohaterach nie za gi neta

Konkurs na utwór sceniczny
tkaczka łódzka, Konkurs ten ogłasza w 40..lecie
Bytomska, młody powstania Komunistycznej Parrcwol ucjonista - Samuel Engel, tii Polski
Komitet Obchodu
Malwina Wardowa z Kutna, Jaś KPP
z
Wy<lzialem Kultury
ka Sonenberg z pabianick!P.go WRN, Woj. Ośrodkiem In&tvukKZMP. Mieczysław Kozak z Ra-1 cyjno-Metodycznym LDK i w
dom.ska i Leon Pakln z Fabia- porozumieniu z Zarządem Lódznio, którzy zginęli n.a fron~ie kim Związku Literatów PoL
hiszpańskim, Adam Dzięg.i.elew- skich.
ski z Lowicza - to bohaterowie,
Konkurs na utwór scenicz.ny
których pamiętają żyjący, ale o ma charakter otwarty. Udział
których pamięć powinna prze_ moż<0 brać w nim każdy, kto zna
trwać Jata cale.
działalność KPP, walczył w jej
szeregach, czy też zna przebieg
Aby, przypomniel! ws~nle akcji rewolucjonistów.
tradyc1e ruchu rewolucyinego,
1>0,;:łębić wiedzę o przywódcach
Utwór sceniczny ma mleć roz
KPP, oglooz-0no konkurs na u- miary jednoaktówki. Zgłooze
twór sceniczny, związany tema- nia na kan.kurs przyjmuje Wotyc1Jl.ie z działalnością Komu- jewqdzki Ośrodek Instrukcyjnonistycznej Partii Polski ·na te- Metodyczny LDK, Lódź, ul. Trau
renie województwa łódz.kiego. gutta 18, do 30 września 1959 r.
Bohaterska

Władysława

. Zwycięzcy
nagr.ody:
zł, druga 4.000 zł, i
!·000 zl,
Ją

1 SIERPNIA

fa
USA

k~ursu

otrzymapierwsza - 10.000
7.000 zl. trzecia
cztery nagrody po
(lg)

-1

dla ofiar powodzi

Zamach

na IokaI

FPK

.
noczone powmny. brac• pod uwa
gę punkt widze_ma
rządu wloskiego.
Komunikat wydany przez Bia
ly Dom na zakończenie dwudnio
,
ó
f' .
h
.
wycn rozm. w o icJa1nyc . między Fanfam~ a członkami rządu USA glosi: prezydent, sekretarz stanu (Dulles) oraz premier
(Fanfani) d-0konali wy'miany poglądó~ na te~at. ostatnich wydarzen na Bliskim Wschodzie.
Rozmowy wykazały zadowalającą zgodność oP'.IIlii,
Z komunikatu śre>dowego wy~
nikaloby, iż wytyczając kierunk"1
·
1·t k"
BI" ! ·
noweJ po i Y i na
is nm
Wschodzie Stany Zjedne>czone
zam1iederzatą w jakimś stnfopniu uwzg , nic sugestie Fa aniego.
· f ormacJ1
··
„
w e dl ug m
agenc31
zachodnich, premier Włoch uważa, iż nai"i=szym sposobem na
-„
zahamowanie
niekorzystnego
dla Zachodu procesu zmian politycznych na Bliskim Wacho- Przeszło 7 tysięcy przyszłych
Q I
Q0$C19 W
UZeUm
ZfU
dzie byłoby powa:ime rozszerze- je)wwitów, ubranych w stroje
------------------·------nie pomocy gospodarczej i fi- kąpielowe zebrało się na plaży,
nansowej dla krajów tej strefy.
Zgodnie :;. tym Fanfani propo- po czym jednocześnie weszło do
nuje opracowanie międzynarodo wody przyjmując chrzest. Cerewi:go programu pomocy dla Bli- monii przyglądało się z brzegu
skiego Wschodµ.
około 10 tys. widzów. Srodowy
Tych małych gooc1, kt&i:'zy skiego, konie Kossaka, stylowe
Premier Włoch - jak podaje] h
t k
N
J ku b ł wielką gromadą zapełnili nagi~ portrety Bacciarellego. Niezna.,
0 10 . ?wego
Agencja Associated Press - c rzes
or
Y pu.ste przed chiwilą Bale łódzki~ ne cuda, barwne wspaniałości,
pragnąłby również, aby wielkie podobno
naiwiększym chrztem go Muzeum Sztuki, mało obcho- których
istnienia
nie przymocarstwa zobowiązały się do grupowym, jaki kiedykolwiek dzi sztuka współczesna. Obo- puszczalo .się dotychczas.
n:!ei~erowania w sipraiwy we- miał miejsce.
jętnie też mi,JaJą kompozycie
Goście, o których mówię, to
wnętrzne
krajów
BHskiego
Na wspomniany kongres w Strzernifa;kiego czy Hillera. Moc
Wschodu i aby te ostatnie przyniej natomiast przemawia do jedna z grup dzieci, bawiących
rzekły, iż nie będą się mieszać Nowym Jor~u przybyło około nich realizm: wielkie wrażenie w ośrodku wczasów letnich dh
wzaj emnie do spraw innych 170 tys. Swiadków Jehowy ze! robią n.a nich historyczne płót dzieci wie.iskich, mieszczącym
państw tej strefy,
123· krajów.
na Mate jir.;, oejz.aże Wyczółkow- się w szkole przy ul. Bojowników Getta 13, a pozo.stających
pod opieką Wojewódzkiego Wydzialu Oświaty.

I

w•a dk.owie•h Je.howy "

Jeszcze ieden
kwiatek z Hollywood

przyJ 1 C rzes •••
w stro1·ach

M 1·

M
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Dzieci

•
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d'Zidają-

na.l'.towych,
Bliskim Ws:ch007lie.

Na 175 rniil.ioo.ów ton rqpy naft<J<Wej,
wy'Cllobywan)"Clh roazm.i e
na Bli8iki.rn
Woohod.zie 172,5 milin., a więc iPI'ZeszJo 98 pr~c. znajduje się pod lrorutro1ą międzvna.rodowego kartelu, w którym .zdeCydowaną przewagę ma,ją, monoipole .an;gie1'9k.ie i amerykań~e.
Kosmy prod'llilmji
W)"d.obycia i
tn:amsport!u rqpy naif·rowej w)1Iloozą
np. w Arabii Saudyjski.ej według obliczeń amerykaruski.ego czaoopisma „Fortune" - 30 do 40 ceaiitów za ba<ryllkę
(j edlna baryłka o.koło 1/7 tooy). W tę
iSlllmę wlictzoina jest o.pła ta 22 oeD1tów
za ba.ryllkę, którą airnery'kań~i k<mcern Aramco ;przek8.2l\l!ie kirólowi Arabii Saudyj&kiej.
Na każdej bacyl:ce ropy, d~
nej do portów Za1Joki Penslkiej, ao:nerykańlSiki monopol zaraibia ;pr;z;eciętnie około 2 dolarów L2-30 OEmltów (azysty
z~ 1 dola1' 80 centów). Na rO>C'Zlllej
produkcji 350 milionów baryłeik, AramC'O o.siB;ga zy151k 315 miliomów dolairów.
Ogólna suma wydatlków moo-OtJJOli wynosi olooło 85 mdili<llllów d()ł1aoróiw rocz111de. Oz.ysty 'eyl!Jlk wY.OOSi wlęc 230 mi·

I

BOl.9quet podlkreśla, że nawet i ta suma nie jest JPl!"awdlziwa. Zdmiem wdellu
wybitnych eks\pertów, roc:;,ne zYSki ameryklllńs•kllch i ain,gie1skich 1nmn<JtIJ-Oill
prLekraczaJ" millaird d-oil.arów.
Europejc;ika komisja go..ąpodaroz.a ustailil:a, że czyl'rte zylStki międz:yina,rodow~o ka:r'relru O.pel'Ującego na BliS'kim
Wsah<l'd!Zde wytniooły 3,5 miliarda. dolarów za okres od 1945 do 1954 roku.
Pnzy oboonym zwię'kls:zemiu wyd.l{)lbycia,
za ok.res od 1955 do 1964 roiku zySkń.
te wyniOISłyby 8 milla!l"ldów d()-Ja.rów.
Międzynarodowy
kartel wł.ada nie
tylko wyd.obyciem rapy naftowej, ale
rów.nież caJą potężną machiną jej tratn
siportu i zibyflu. Sltladają się na nią
c.ale wielkie floty sta·tk;ów-cyist"er:n,
liaztne raidiner:le, przedlsięb!Ol"ISlbwa samo
chod-owe apecj.aJm.ie pI"zystoOO'Watne do
tra~1·tu
inafty, stacje po.rrl\p ibp.
E~ploa.tacja 'W\'lzyst!kich tych urządzeń
doota.rcza kartelOWi dodat'k<J>Wycih ZYISków. Tak inp. saan transport m<mskl
m<>i.e IJ>rzynieść, w iclkJresie pOl!l1yślnej
k~nmrumi:ry, 230 proc, wszystlk:foh zyskow.
· Międz)'tnał'odowy kartel jE'Slt woliny
c•d ~zelkiej lronkiurencji i nń\kit nie
ma pra•wa wt.aingnąć w jego domerr1ę.
Tak nip. gidy premier Irrunu MCL<sadlik,
po u:pa.ństwowtieniu n.afty w r0ku 1952
chaial sprned.ać część wyidiobytej ro1py
innym, nie n.aJeżącym do kartelu .p~ed
siębiorsbW01lll, n.atycbmiaS!t Udaremniono jego zamiarry. Żadem arim.atoor nie
od'waiżyl się za1krutpić nafty, któ.-a należał.a oo Nati<l'n.al kam.ian Oil Ocimpainy. Bowiem nawet niezaJeżini armat<l'I"IZy są zwiqzani u.m()IW'ami na tral!lSlp01't; 111.afty z międzynaro·doiwym kartelem i WL"IZel!kie saanoidzielne poi.s1U1nię
cie grozi :im bojlrotem ze &Sltrony wielkich moo<J1P(J!li.

Ibn Saoo za.µra,gm.ąl wy\9w•e>bodzić się spod klurate.li Aramco i w
tym celu chciał s.t•worzyć wlaisn.ą flotę
do tr~ nafty. Slyumy airmait-Oir
Ona&Si:s zatPT<llJXl'.nowal mu wynajęcie
siwyc-h O!krętów. PodtPismno nawet obustronną .umowę, która j ed!nak niig<ly
nie
=stala zrealiZXJ1Wana.
Otn.aissis,
„pnzyiparty do muru" przez międzynarodowy kan:tel, musial się w osta.\ln;iej
Cihrwili wycofać,
dyjs!kriej

Jednakże prizysziloo"ć

mdędlzynarodlOIWe

go kartelu naftowego me
się

.pomY\Śl!n.i.e,

Ptrzyizn.ają

zapowiada

to naiwet w

prywatnyclh roro'lowacl:! fwnlrojonairiJusze Aramoo. Jak twierdzą 2maJący się
n.a rzeczy ekonomiści europej1sicy, „upa.deik" kartelJu, czyli ewerutiualn.a :nacjonaili.zacja za.sobów nafty ipr:zez pań
stwa arabSkie bytnajmm.ie:j nie !P<l'cri. ą,g
hęlaby za sobą rÓWIDJOozesnej kil~
go.~pO'daTczej
Europy. Pań.s.twa. eu.ro·
pejslde mogłyby nwwet na tym !zyskać.
Był.a:by wówczas bO'wiem ]Jt"!Z"'JWII"ÓOO_l"\a
wolna kolllilru.renoja 1na ryn'kac-h naftioWY'Clh i ceny nafty n.ie ra.fi1111oiwanej mo
.glyiby być obn.i:OOne. Poza tym d!o1S1tawy t~pańsbwowionej n.a1Jty airabslk:iej
n.ie byłyby już p.łai'De w dolao-ac-h czy
fum.tacih szt€1!"'1inigaic:h jak obe:m:ie. Moż
na by za nie płacić w karoej wa~uc:ie,
na zasadzie TllO•nm.aLnyiclh umów handk.JWyich. W ten a]'.JI06ób EtllI"or;>a otrzymyiwalaby 111.aitę z Bliskiego Wsc:hoo'U
21!l.acmie tatniej niż dotychc,zas.

15.00 (Ł) Informacje dnia. 15.10
Spiewa zespól Pieśni i Tańca
Chińskiej Armil Ludowej.
15.30
Dla dzieci odc. 3 pow. pt. „Chłop
cy z ulic miasta". 16.05 Muzyka
lionów dolarów.
dla wszystkich. lS.50 Re-portaż znad
Trzeba dodać, ze 'Zlloia naftowe w
żóltej Rzeki". 17.02 (Ł) „Na biblio
filskim rumaku'' - felieton JanuAraobii SaudyjtSlkiej n.ie należą d;o na.jsza Dunina. 17.20 (Ł) Z cyklu:
baroziej wydaj111.ych. Przewyżl!łza.ją je
„Słynni soliści" Lew Oborln pod względem wydajl!lości złoża Kufortepian. 17.40 (Ł) Fragmenty owel.tu. Porw.idto, zl.O!ia w Kuweicie =.i
Jaik stwierdzało w rokn.t 1955 15!P'I'aper. 18.10 (L) Łódzki dziennik radl\lrją się wz.dlłu:i wyib!'zeża mocS!tiego,
WO•:zda!!lde rady elronomicrzmej dla Euro
diowy. 18.35 Transmisja z I <lmia
międzyoa1\stwowego meczu lekkoa więc nrie potrzeba tam budl<l'wać dl'U
py, i'Tllteresy międ:zynarodoiwego ka:rteatletycznego USA - Polska i mugi<."h rurociągów, aby wy>d;obytą roir>ę
1u na:f:ltoiwego nie są jed'n<l'ZlTl.aczme z inzyka rozrywkowa. 20.23 Kronika
od1prowadzać do portów. Jednakże :natere.'>ami g-0<9Poda'11ki eu:rooej~ej. Wręcz
sportowa. 20.35 Wiązanka piesni.
wet biorąc za podgta.wę same t~
odwr-01bnie, t>ą z nimi oal'.k:ow.lcie &51Prze20.43 „Godzina W" - siu.chow.
zyflki Aramco, ooląiginiemy 51U1rllę 805
<l.Z1ne~
21.43 czego chętnie słuchamy. 22.20
I I
' I I
A. Honegger: „Król Dawid" milionów dolarów czystego ro~o
Opir. J.
oratorium. 23.40 Melodie na dobranoc.
- - -..."~~'°""°~"~~"'°~'°~...,~~'°...,~~~'"~-~ -~~~~~~~-~
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PIĄTEIC,

i ZSRR

Ostrowie Wlkp. bawi 4-ooobo
WARSZAWA (PAP), Wymia- kie,gio roziwija się
wa delegacja francuskiego mia.
sta Maubeugc, leżąc~go w północ na nadwyzek towarowyCih mię myślniej i Jlil'IZYb.iera coraa: 61Z:eu."
nej Francji. Miasto to liczące 42 <lizy resortami han<liliu We'W!Ilętrz eze rozimia·ry. Wartość tram.sak
tys. mieszkańców, podobnie jak I
,
..
Hautmont z Kaliszem, pragme ne.go Po1s'ki. 1 Związllm Radtzfoc cji zawartych w tym r<Jłku wy•
zawrzeć
przyjaźń
z Ostrowiem. - - - - - - - - - - -- - -TllO\Sti. już ok. 25 mln. rb. z każ
Goście francuscy zwiedzili zakładej str<JIIly. W wynilku ipod\.t>i.sal"
dy pracy i inne obiekty w
mieście oraz zapoznali .się z orga
~r
nycl'l lrorubraktów, w zamian za.
nlzacja pracy Prezydmm MRN.
U
naszą k101nfelroję męiSlką i dam•
w najbliższym c-.,zasie odbędzie
ste robocze spotl\:ante delegacji
OSCIO
6iką., tryik-0taże, tkaniny llnd.MJ.e
Maubeuge
i Ostrowia celem oOTaz artykuly sip•ortowe, ot'rzy•
mówienia stałej współpracy.
W
mamy ze Zwią.z:lru Radlziookie
„DOM ROLNIKA"
go ;pcwame pal."tie ,pooziukiwanyclJ. na naszym ry'J:l.OOu towaWARSZAWA (PAP). 31 li1P- rów p:-zem:,y1Stlowych (rrl:p. roZarząd Powiatowy Związku Kó
łek Rolniczych
w Jarocinie po- ca br. pr7~ew.odni•c:zą.cy Pol.~ikie
wziął uchwałę o budowie w czy- go
Komitetu PQ\ffio:::y SiJ:;olec•zlllej wery, elekitroil111klsy, aiparaty fonie społecznym Domlt Rolnika. w
pr0I. dlr Leon K ur>O<\N1Sik:i bo.~afiozne, pirailiki, Iodówtkl, ze
gmachu tym urządzone zostruną
gabinety lekarskie, przychodinie przekaza~ dla ofiair k.J.ęsik ży gaoo).
wiolowyoh
i :i.rnnyd1 osób podentystyczne, 11abinety zabiegowy
W bJeż. pólroazu zooitaną zar<
i . fizykoterapii oraz pracownia trzebuj ącyc-h ,p<J<rn.oc-y na tererentge-nologiczna.
nie B wojewód:?Jbw, m. in. k:ra- warte dailisze transakcje w wyTereny budowy zo!ltaly już u- kow.s.k.i.~"10, wr>0daw.s1kiego i lu
staic5ne, a fundusze wpływają be!Eikiego, p-cmad 11 ton <Ydzie- niku rozmów, kitóre przeproiwa•
bardzo hojnie.
ży i obuwia, otrzy.rnanyah w da dwn.o w MHW w maij u br. --<
rze od pOlhskiego 1n:arod<l'wego pod!c:zas pobytu w WaTszaiwie
SZKOLENIE
PSOW - ł'RZEWODNIKOW
kooc:i.ola katoli>ekiegQ w Sta- ministra hal!ld11.u wewnętnnego
DLA OClEMNIAł-YCH
na•Clh Zject.n.oc-ronych,
ZSRR, D. PawlJowa. W naj•bliż
Z
okazji 10-lecia
Polskiego
sozyic:h dniach zoo.taną po<lipisa:ne
Związku Kynologicznego w Chotran..."'!!k,cje wymri.enm.e warloś>ci.
rzowle
otwarto
pierwszy
ośrodek
szkolenia
psów w- kraju
przeok. 25 ml'Il.. rb. Przebywający
wodników dla ociemniałych. W no
wootwartym ośrodku, pod kie.-ow
ostatnio w Polsce jprzedstawi•
nictwem 4 treserów, szkolić się
ciele kilku cerutral ham.dllu webedzie około 15 psów. w la·tach
przyszłych w miarę
ro.zbudowy
\ll:nętrizmego ZSRR diokona1i wy
ośrod~a, liczba szk?lonych psówPARYŻ (PAP). W nocy z wtor
ooriu
szeregu towarów, kitóre
przewodnl,ków będzie systematycz ku na środę dokonano zamachu
me wzras,ala.
Kredyty na budowę ośrodka na siedzibę sekcji Francuskiej będą !Przed.m:otem wymiany z
handlLem radiziedkim,
dostao-czył PoiSki Związek Niewi Part·· K
· t
j
V 1
domych.
li
omums yczne w
a ence w Departamencie Dro.-ne.
s• •
Na progu budynku umieszczono bombę która wybuchła 0 k "
I
. '.
o
•
ł
lJ trzecie] nad ranem, demoluę ~
jąc częściowo lokal. W środę
wieczorem mieszkańcy Valence
kąp1'elowych zorganizowlfli wiec protestacyi·- filmowa
Znana amerykańska gwiazda
Lana Turner uzyskała
ny. Setki osób złożyło swe pod·d
NOWY JORK (PAP). z okarozwo ze swym czwartym męzji odbywającego się obecnie w pisy pod oświadczeniem, potę- ~:~ ;;,~:::Jiu B;yrfer:~.· iloBwar°:
piaJącym
ten faszystowski zaNowym Jorku kongresu „Swia<l
mach i domagającym się uka1:a- ker ,,zm'l11Szal Lanę ,.,...zemoo"
„~
"
ków Jehowy", na . podmiejskiej
do jedzenia, bijąc ją po twarzy 1
nia
winnych.
gdy
nie
miała
ochoty
jeść".
p 1aży odbył się 'l,ffiasowy chrzest - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nowych wyznawców tej wiary.

naro owego
kafolickiego

GENEWA (PAP). Adam Meller, stały delegat PRL przy Europejskim Biurze ONZ w Genewie złożył w środ<: w Między
narodowym Biurze Pracy dokumenty o ratyfikowaniu przez
Polskę
dwóch międzynarodo
wych konwencji
dotyczących
. pracy przymusowej. Są to: daw
na konwencja z 28 czerwca 1930
roku o pracy przymusowej i obowiązkowej oraz konwencja o
zniesieniu wszelkiej pracy przy
musowej uchwalona 25 czerwca 1957 roku.
Polska ratyfikowała dotychczas 55 konwencji międzynaro
dov,1ych uchwalonych przez Mię
dzynarodową
Organizację Pracy. Kraj nasz jest jednym z 10
państw
członków MOP,
które
ra tyfikowalo najwięcej konwencji.

We Wrocl1awiu odbył się zjazd
przedstawicileli wszystkich grup
cygańskich
dwóch zamiesa:kują
cych w Polsce plemion - Lowari i Kelderari. Uczestnicy zjazdu
składali „krńilowi" plemienia Lowari - Czurko Łakatoszowi sprawozdania dotyczące liczby Cyganów, sytuacji bytowej, zatrudnic
nia itp. J'ak się okazuje, w Polsce żyje około 11 tysięcy Cyganów.
Podkreślano, że w wielu wypad
kach Cyganie, pragnący zaprzestać koczowniczego życia, nie spo
tykają się z należytym zrozumieniem i pomocą władz miejscowych. Tak jest np. we Wrocła
wiu, gdzie od 4 lat mieszka w wo
zach cyrkowych g.ru.pa Cyganów.
Cyganie ci pragną zamieszkać w
normalnych pomach i chcą je bu
dować za swoje pieniądze. Rada
Narodowa jednak nie pr.zychodzi
im z pomocą.
Pomimo przyrzeczeń, władze oświatowe
nie zorganizowały też
nauczania
dzieci cygańskich i
starszych. Również doskanali fachowcy - kotlarze mają często
trudności ze 2lnalezieniem pracy,
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Pr.zez ośrodek ten kolejno
przewija się dziatwa z opolskiego, rzes:wwskieii;o, lubelskiego,
z województwa warszawskiego i
łódzkiego.
Niektóre z nich. po_
chodzące z zapadłych wsi, w o;;ó
le po raz pierwszy .zetknęły się
z kole.ią.
Nic więc dziwnego.
że łódzkie Muzeum Sztuki,
do
którego przyprowadzono je, robi na nich tak wielkie wraże
nie.
Jak .iuż wspomnialem, do ma
łych gości
przemawia sztuka
realistyczna. . Bardw też podoba
im się wy.stawa rysunków dzie-.
cięcych eksponowanych w Muzeum: jest ona bliska ich ma_
łym serduszkom i wyWołuje roz
liczne komentarze.
Bardzo pożyte=a i przyjemna impreza. Można by zrob~ć
tylko zarzut, że trwa ona zbyt
krótko - że dzieci, przechodząc
dość szybko z sali do saJi, n.:e
mają możności obejrzeć wszvst
kiego dokladnie i szczegółowo.
Zainterpelowane przeze mnie
w tej sprawie, kierownictwo
przyznało mi rację. ale wysunę
ło p0ważne argumenty:
- Każda grupa wiejskich dz.ie
ci, przyj.eżdżających do Lodzi,
bawi tu zaledwie trzy dni. Miasto nasze nie jest wprawdzie
Paryżem, ale posiada wiele obiektów, godnych zobaczenia więc różne zakłady pracy, inne
muzea.
nie mówiąc już o ..•
Ogrodzie Zoologicznym. Ten o>t:~.tni
dla wielu dzieci wiejskich, lctóre dotychczas poza
krową, koniem i świnią nie widzialy i.nnych czworonogów, J&t.
naprawdę

zaskakującą atrakc;ą.

Tak więc, niestety, na zwi zunie Muzeum Sztuki nie pozosta_
je zbyt wielo cza.su.
Dotychczas przez .sale nas.i:c-go Muzeum przewinęło się - w
związku z akcja we.za.sów
letnich - p-oszczególnymi grupami
2.500 dzieci. Myślę, że wyniosą stąd cluż.o mocnych wrażeń
i pięknych wsp.omni.eń.

ll4. J.
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Rozwój i nowoczesność
i;>owa:i:l1e te:n;:io i11lwestycyjjak:c notu}'.:n1y c~.!<.:atl1 i.<>

ne,

w p;:-ze;i.1y.31e le:tli'.'rn. pm::wala
W'll.'rukować. że kierownictwo
nasz.ej go.;-•:;>0:ia.r:;Q z.daje .soolbrzym:cb,
z
bie .spraiwę
wieloletn'ch zaniedbań techniczno - p!"<l.:lukcyjnych tego
przemyslu i że k-0,n'.eczne je.s.t
ja.k najszybsze ioh nadrx;h_.en ·e. W przemyśle baweln1~<-:
nym wyc:ągamy n!!). w 111'-01?i:~
sytuaci1
zarówno z ogólnej
produkcyj1nej tego pr-remyslu,
jllk z sytuacji na rynkacl1 za·
gra.'!Jcz:nych. Budowana o.b-..<>.,..n:e w Fastaeh na Bial-OStOO-:czyźrtie tkaln:a. produkowac

n·11-

po.?ZU'.{cWa!'!e na

beó.z.ie

:k~ch zagran'.c.z:ny<.'h sz,ero~:e
tk<miny k<J.lo::-owe, JC'b jak.ość
zaś

za.pewnią

wyrok-o wyd;1.Jne k'oona z importu, mno.ż1i
w;ają<:'!: rn. in. aut.Qłmatyczną
wymianę

Tuż

czńlenek.

pod

LJ:>d:Z:ą

~z·e
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.rozbu<J."J'\\·aprze-

nowo-::z.esmy

mys.l: bz,wel'nia;ny

W TROJKĄCm
ZDUŃ°SKA
BELCHATOW WOLA - ZELOW.

bl'.s~o 3 razy więcej, niż podvb-nych ur~dzreń prod..fł.L.1-\.owa
ny-c:h. dotąd w kraju.
W zw:az:<ru z COT«Z ·więk
sz:ym 1.vykorzy.s:tywaoiern w
p·rzenyś!-e we:nia;nym \Vłókie..n
znac-,;en:e
duże
s3tU::2l!lyc..'1,
bądiz'e m'.ala za?lan<hvana w
Lód"Zk[cb Zakładach Przemysłu \'\'eluia.neg-o cze:alrua a.,go
„Gwa<rdii Ludc.wej"
w
ny,
urząd'"tona bc;,.-dz·:e nowo:2·emna
(ucruwakar·oon'.zaiDja webly
nie w.szelki.eh zain,:e~-?.ys;z,::zel't
:1:w:erzę-cy.::h z
r-0·3liIK1ych i
surowca). Wres=:e vv-op-0mn.ij
my 0 zam:erzainej :iinwe.5itycji w Ti>ru11:iu, gclz'.e już w
roku przyszlym ma być I'OZw:-e~kiej
bud<YNa
pocz.ę:a
welny ol>l'.cZlO'Il.ej
przędzalni
na 50 tys. wrz-e::'on.
Ogóle:m do 1975 ro'.m pows!an·e w caJym kraju o:<ol'O
nowocz.esL'lych
15 nowych i
za!;:tadó;„ p1·rr.emyelu wełnia
nego, które sp.ow-od.ują wyd7.wi.~ięcile s!ę calego p:-z.em~r,s.ł•u na wys.o:d poz:om wyc!aj oośct i jakości produkc;ji.

izbach zam:e;>z:kają czł>Diilko
w!e „Osie·dlla Mlodych'".
Ale ~ipójrz;my jak wygląda
DRUGj\. STRONA l\IED.'\LU .•.
Spóld.ziclcze pla1ny na przyroz.)'O<Częle
również
szlcić, a
już bloki, budluje się iw. bu.rdzo n.'.epewny1n gnmc:e. Do
tej pory ąo. nie zajęto się
sprawą

odei.~~
na
· Tvmcz2se1n
buC.o\vni-c-twa
spót.d:zielcz;ego
m'e.,,--zkailliowego ze 5roj(i;:ow
tego
ludnoś·.::i
wła.snych
na.}ważn\cjsz;ego k'.-an.la°lkU nowej po.Lty:"1 mies'Zkan'.owej,
po:::zątku ZACZYNA
już o<l

(WarSaska

Koniec inwestycyjnego ukppciuszka"

06'.edle „Lol\'..lrlora" (na 2 tyB.
i:?.b), p:-zy ul. Jaracza 38/10-0
k<:r::-zuje s'ę t.eren pod 363
iZJb .,Naszego Domu'", a p:·zy
ul. Pojez:ernk.'ej 20/23 w p..;.·zy
szlym ro'.m w 8 blokad1 o 784

Wiele było dys.1iusji wol:ót
tych zwlas-.xz.a uchwa~ XI
PJoo.um, które ustalaly kierunki. nowej poliLyki m'e..sr,:.'.ra
i to zwlasz
n~owej. Lu<lz:e cza w Lodzi, m:e.sc:e najbardziej zan.iediO.a.nym i pc•:-.rzyw
d:ronym, jaśH chodlzi o '.llaude.sol>y mieszkaniowe szyla s:ę z za.p-0-wiadwnych
z:n!an, pomimo że byly one
ra.;:.zej prz.ykre d.;a b.-ies-ze1n;.
realna
oow:em
Pows'..:.>la
pens9ektywa rozr.viązania bolacze!{ mies.z.kain.:owyc:h.

DZIAĆ SIĘ ŻLE.

Zasadą nowej pol:.1yftti je<>--t
.--- po._;:>i .erać ~óldlliclcwść lo()w
ją
zrów;nuja„c
katxwską,
budo0<wnic·twem
z
prawach
państwowym (o c\Żym wyr8'7.nie mówi uchwala l:l.a•dY Min.i.&trów Nr 59 z cri;a 15 marca 1958 r.). Jest to bowiem
najbacdz:ej s;>0łeczn.a form.a
środków
ze
buri.l()•wnictwa
m.ies:zi'..;:anie
gdyż
wtasinych,
-po;,,ootaje w!aa"J.ością &9óldzlel
n.. i za.mieezk.ują<!iy nle ma
pra;N·a go e)l'!.·zedać.
A j.a..1< jest z tym pGip3.>l'cietn
&:;:>óklzlel.cz.oi.ici lokaitordla
skiej w Lodz'.?

W

wykaza.c:h statyistycmych

wyg].ą.da
s1ot"a'V:>0:uda1i1iJa·ch
WSZJ;stko p-lęh"'I'lie . Do d:Lia!al
no3ci imvoru:tycyjrn.ej przy1s1tą
p1ły w nais:zym mieśc'.e 3 du-

i

że pow.s:ze{Jiiine Jll!.OÓ!<lzie1nie 1o
„LClkator'", „021'.ekator.~k'.e -

d'le
Już

Młodych"

1.lT\ięd.zy

(FB)

i

„Na_,IZ Do.rn".

soo:odiz:elc=§.;
mies:?Jkan.'.owa oc1.:ia do UżytklLl
paręset izl>, a Frez. RN m.
Lodzi o„orzedaje .,Lokato:ow:"
684 jz,by. W ro-ku przyszłym
ma być od•d•3łne do urżyllru·
prrez spól<l.ziel-crość 2.5 . ty.s.
Dola-ah - We::hódi
izb. Na
w

br.

Wojs~'a

ulic.arni -

'Po1sik'ego, Sbr.;"lkow.ską i Harce~.stką oo<luje się już duże

I

wywla.s•:,::zeń

terenów

bud.'vwy.
p<>\o\'G""..a.ją na C'Z2,:c•wo
Bloki
zajętych <:'udzyeh plac.ach, a
w i.a<l-011no p~"'Ze e: eż, że j e5 li d-0
1 s.ty-c2lnia l959 r. wywlaszcze
dokonane,
n:a nie roGta.ną
ban>k nie udz:'.elL dal.s?.ycll k.re
dytów i !>udowa będ!zie musiała być W\9trzymama .

pvd

spókl.zielcze

Kl

T

R
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Ponad 600 dzieei I mlodzidy Po

o.i czy żnie.
większą,

zastanowić ...

Ta opieszalo.ść może d:-ogo
bo-.v:e:11
grozi
ko.s.zJ'~O\VClĆ,
opó±n.l en'.em rozwcju budownict:\va

sp&ldz~e!("'ze,_go.

Podob;ia sytuacja j esit z lokaLz.a,::ją. Za~ząd Ar·ch'.tektury i Budo-,„11n'.citwa n:e tyl1!w
n'e :oo•pola<nowal diotąd terenów
pod budo\\-n'.r.:tJWO sr,:>óldziel·::ze
lait 1960-65, ale na1wet nie
zabez,o·eczvl ie3Zot.'1Ze co najb'Jplaców
mn;ef polowy
w
potr:rel.l!!lych
do·,via'Tlych.
1959 roku.
s;pó"dz'.eb:1:orn
PrzydzielO!le
lo:rnLz:i.~.ie

m:es;;~n:owym

wlaśc:wemu
SL:>rzyjają
n:e
rozwojo\ 'i lego typu budlO'wn'.cŁwa. ZB<ll1'.ast dacwać tcru"ly
J>l'd zwarte <><o"<ied!le apóldz'el-

ozc,

·c:.

roz.3je\i;1a

l:Jt..1.~1 ~w-

spól<lz:ek.•ze po róż
nych pun:._tach m:a.s-ta. Pokry
wa się to ozę~<J>k::oć z dąże
n~arrni spóldz'.e1ni miesz.ltan:onic:t'ń'O

Niebezpieczeństwo

wyóZiałoNy

proemys!o
tik.a.\.nia i v.ry
Zelowce ma

zakład

(J>rzędz.alnia,
w
kończal'l"lia),

powstać nowoc~-na p-rzięd'Zal·

n:a

sre<lniop-rzę<lna.

P<·awd:zlwy jedina:k rozm.ach
"'' bu<lowie nowOC't.e.;inych zawlóltienn:.czych zakl adów
<>i>.:o""ei:wować można w twanźY
welni.a nej. W ogóle należy
że l>ranża ta w
is:twierdZ:::ć.
e.alym przemyśle lekikim koI"Z)1Sta o.st.a.\nio0 z uajw:iększe
gu uprzywilejowa.lria, <.-o pozna<:2e2106'tało
dvktowane
tej
ekorwm:c-.mym
niem
bramży, jak i stopniem z.a<.'00

fania

Dość

technicznego.

pr'Llemysl weł
n.i?<1w w tym roku otrzymał
kredyzy inwes.t)·cyjne osiem
ra-;;y większe, niż w roku
Ubiegłym. a jeśli się weźmie
pod uwagę rozwój tego przerny.s;l:u w pe~.;ipel;;tywi.e okr&""'ll
trzeba podo 1975 roku wied:cieć, że w dziOO.Zinie inwestowania środlków na rozbudowę p!'Zl01llYSlu włók.ien.ni
CZego występuje wyraźnie
•.KIERUNEK NA WELNĘ".
wąpomnieć,

że

Wykor.zy.,.tując

budymki po-

L/st

Krn'.

oOIJ)<Lkow.llJnia artykuPrzed zwykłym puprzc-z;roczy11tej
w
delldem lllJndrynek
~katulee. <.'Zlil-wiek się -zahYESln'llje i pia
ci 120 dinarów, ch-0ć w Lc>il;z"i mzybna
dootac znac7lnic smaC?:niej57.:e za 4,5 zł.
~ioony na.sz „Wedel"! Skoro w tej
chwłli za tabliczkę czeko-lady „wedlowskiej" turysta, nic posiad. aJący obcej
waluty, m-0>ic zjeść -0•bla,d w czeS"kim

ll:i •••

Lodzią

rozpoczęto

teC'hniC2llle -

czesarki, urzą

<Wemia wykończafalcz.e
ne maszyny

mające

i

itn-

stanowić

OIS>f!atn;e słowo techniki, wy:POw1edZiane w krajach na.s.ze!;1'0 obozu, a wiadomo, że krap1·odukl.!ją
łe. llOcja.liS>'tyC'7..ne
JW: w tej eh \vi1i maszyiny dla
P.rz-esny&lu wlókiennkze"o na
P<>ziomie techniki świa'f.owe.i.
W samej Lodzi szybko u.s.uW~my zatn.ieóbania w poszcziegoln)'Ch dz::edz;ina.cb w-elm±arstwa. Talt więc w ZaJdada.ch
im. Reymonta odda.na 2J0<Stan:e do użyt!ku "l\7jelka praln:ia
Wełny, pra•aująca w Q?arc:iu
o wydajne ma.szyny pr-a•lniore

belgijskie t21w.. .,Lewiatany"
w~"<iajność wynosi
kt~

świetne 1 są
spożywc-zych!

Ja,k

w

Po<i

z Jugoslawii

lV Be)grad'Eie, pa.nie reda.ltiorze, postron.
ze wscy1Stkich
kusy C7Yhają
A z'vła.szcza w różnych dzielniciwh han
d1<l'wycb. Za:pewne na {;'Ościu z Wiedmia.
nle · r<l'bin, specjalnego
lub Paryża towarów
pełne
wli.el.kie,
WTażenia.
witryny, jeśli ,iednak kt.oś jlll9t z miasta ~dzi - biega oo wys.ta\V.Y do wysta.wy. Ozy są, tam jakieś „a•tcimowe"
cuda•! Nie! Ale wszystko to jrulwś łw
nie }>O'dane, estetycmie ulo.żone, nie
zakul"Zone. Na,wet naśze r·l)dzime „Szarotki" na wystawach sklepów bel.gradtzkieh wyglą.dają, o 100 pro-Oent lepiej.
cale
kos-Ltują
pewnie
też
Dlatego
25 tys. dina.rów, co w d-O<iić d·owolnym
przelic-.ieniu wynOBi 2,5 tys. zł.
łów

Zgie:-2JU budowę pełnowydz.:a
lowycb zakladów welnianycll..
Trzeba dodać. że zarówno
~agań, jak i Zgierz otrzymanowoczesme wyposażenie
Ją

Tak :nip. pnyd..z'.el-0•no pilao
p:-zy ul. Kil'l'1~1\cego Zl/29,_ na
k t órym z;71ajduje s.;ę .maga;;~
Zcf:.tal on wpra.wdz.:e ~proz
p 0<::>rzec.1n1egQ
przez
n'.<:O"J.V
wlaśdc'ela. ale zajqla .go be'?;p·a·•r1ie So-ó~dzielma im. H,
s~~:~:~:~'ej .• Wla-d!z.e m:ejs:tle
for::nalnym
na
poprz.es·t aly
.
.
pny<lz:ale te.-enu.
w;ęceJ•
jest
Przykl2.r.lów
Bat·dzio trudny do wyk.orzystam:a teren darno E>póldz:iel•
cwśd p::-zy ul. Jaracza B8/ 100,
podobnie i:vrzy ul. K1~:.i'IB1k!iego
207/'Zll, gizie n.ie m<J'l:na. pr?.1
s'.ą.pić do bt:•d-owy. gd;rz dil.a
zam'.eszkujących tam Jes-'~e
1ud·,i:,. potr:rebne są izby i.a-

n1 · enrne.

c-z;y węgierskim wa.g-0>nie restalll!"a.cyjnym, to przy większej . diba.!-Ości 0 estetykę opakowania, można by pewnie dosta-0 jeszcze dodatkowo ze dwa konia·

zoopatrzioine
Sklepy .iu~ł<l'wiańSlkie
00sk-0;nale. Tłoku w nieb nie ma.
Jedynie po „pierw19Zym" il0>ść klientów
Pod·<>bnie jak u
gwaJ.t-O\\o'nic wzrasta.
nas. Ludziom się nie µrzclewa, mumą
wi~c d-0<1'lad.nie koulro·fować swaje wydatki. W dodatku ·wiele 05Ób ma do
pfacenia raty za pralki, od1kuT~e.
l.o•dówkj i inne rzecizy ulat"'.\<'iające ży
cie. l\1otna je nabywać n.a st-Oc9ttmkowo
wyg-0dnych wał'l.lnkach, splacają.c pn..e?:
dłll.Ż$ly. okres c:za.su. Na te inwestycje
decy.ch1je się bal'd-zo wiele r-011-an, b-0wiem d.uży procent kobfot pra.cuje zawodo·wo-, a pontoe.n.foe domowe nie Bą.
tam modne.
są

A jednak jest coś, eo Ul}>(J'dabn.i.a jusklepy do nasryelt gos.lowiańsltie
raz· pierw6'ZY
PO
Kiedy
remaneniU
ujrzałwm w Belgradzie na zamkniętycll
drzwiach sklepu napis „Inwentaryzacja" - rooplaJ.ta.ła.m si(l z r-r-zeW'Jl.ienia.. Ta·k to swoj®ko wygią.da! Tyle. ze
nie była w zwy'.kła kartka papieru,

lecz
literaani,
koślawymi
ta.bliczka.
·wy>kaligraf-owama
Czy to -re ·w~gl~dów estetycznych, oe-zy
też dlfl·tcgu, że rema-ncnty są ba11dut
nie umiem p-ll'wie.Ozieć.
C?.ęsle juróżni
cal!k-00wicie
Na.tomias·t
go1Jsłowfański handel od naszego ro, że
ceny nie są tam '\\'IS"l.ędzie je<Ln<>lite.
Istnieje różnica nie tylko między ceną,
tego sa.mego artykułu w BeJgTadz-ie
i Za.gni;ebiu, a więc d1wócb rMmych
republlitaeh, leC'Z także międ."ey cena.mi
na jedne.i i dTugiej ulicy. Po pros.tu
przcd.siębforaf;wo sklepowe majll!ce niż
me kos7.ty, sprzedaje towary tainiej,
w ten s11<1sób klien,tów
P"l'"Zycią,ga.jąc
i zviiększając o1Jbroty. Prór.z tego sklep
&!.a.m s-ię 2lna.Jeźć jak '.la,}!1111.'S"lc i<ódł-o
zakupu. Oto i wszystko. Fa.bryka cbc:i,e
7lnaleźć <>dbiCl'NÓW, musi otmiżać koszty
pl'<ldukoji. A jeśli nie p-ol;rafi utrzymać
zwyc-zaj>n.ic p.la.ituje.
się na ryn.ku Interes likwJ.d.11.ic się, zaś ludzie iidą do
inlllYeh za,ldad1iiw. Pracy. ISZ>C'Zególnie dla
mężczyzn., nig>dzie nie b1·a.kuje.
Niesitety, o t.ych sprawa.eh d-0<wicd'Ei.eliśmy się -zbyt późno, kictly b-uciki były już kupione. Bo buty, pa,nic reda.kl-o
M!e, to specialHe de la mai.ison Ju.g-0,;;iawii. KUJp•ują je chsba w~-zyscy tu.ryś·ci,
a co d-Opie>f>() mówić o na.seyrh 1·-0<lakach. Ja.k tu zre.;;iztą nie kupić. kiedy
w ka'Ż>dym m.ieśc.ie. na karoc;i uli-cy kusi człuwieka p·o kilka. sklepów z tyslą
ca.mi butów i paintoi'li. Wyb-Or olbrzy6'.kireślona
pięknie

pa1iis•ki.m

d.wut.y;S!ęcznym, ••
walczylam 7

pok11są, broni!.a m ~ę pq-zcd ·wydanjem gr-csza z
l>iedy
Lec'G
m1>jc.i pusta.w e.i klesy.
mnie 'Za.pcw·nfon•B, 1.ic Ji:aż.-Jy turysta ·w·ra
cają.cy d<> Polslti bez buci·ków jugo;;.l-0wia1iski-ch wygląda p-0<lejrzanie i cc~ni
cy g-O·l·G•wi są u1>atrywa.ć w nim wic;k1;zego pri;emytni'ka, zala.mafam slę.
tych pa.nU>fol'.kach -i.l-0<żę pierw\S'Z.ą p>Owaka.cyjna, wizytę w dyrnkcji naszego
p~:emysl.U obuwniczego.
Zresi;tą, nmic i d·0>brze się sta.lo. 81>
za pantofle za.p·!aeiła.m itylko 'llieoo wię
cej, niż k-0ez;tu.je kil-0gra.m salami, którym miałam 7.amlar ugc6cić p.r.cyjaciól
pa p-01wrccie d,o kra.ju. Okazuje się, że
ten jt1gool(J•wiański specjał jedynie u
nas jes~ tani. 0:2ywiście, jeśli w ogóle
jc!>t. Tam si~ p!aci aż 1.50(} d1na·r6w ?:a
kilo. Zres?Jtą i inmc wyroby mię&ne nie
są tamie.
Sk<>w jesteśmy już P'l"'ZY mięsie prrnnioomy się na targ. Ta.rg{l;wiisika
miejskie za,zvfyczaj nic są c•biektem
hi.s!QryC'llTlym. A je-dna.k turyści chętnie
01.łwied"Ziła.m je-den z
tam z.i..glądają.
ta.rgów w Zzgrizebd.u. Rynek wieEri,
kUkukondygna.c;vjny, e.(Qiska. -z;wpatrzone w lodówki. d'Zięk.i c?;emu nawet P1"ZY
ja.tkaeb mięsnych nie m!I. przykrego
odoru. T<>wa.rów dużo. Piętrzą .si~ obnk
sieb>ie cebule wie!lwści bmaka, i skr-.cy:n
ki p~roara1i.czy, ml-1i.de kartofle i iziefociel~iny i ...
różrywej
ne fi;:-i, pia.ty
źab!e nóżki. Jak widać, kuchufa .iug<1<Słowia11sk.a jest nieco różua (JO namej. Króluje w niej c:1J01Snek, pa.11'ryka,
oliwa.
Oliwa ,iest dobra, bll'lJwonna. M~na
na nie.i nie tylko smaocye ryby, lecz też
natart'>Zy się ula, bea C•bawy <1>pa,ncń,
sma.żyć się na pla,:i:y. O lycb sp•rawach
P(J•ezątk0>wo

'V

p 0hżowyeb
liście.

na.pi,f>zę

już

w

oGi?I')\''; P< 1;.„P„

„.

A-tu pod wz.~ędem wYgo
ue..onęly
ZBM
konaiwslJ\v.a.
z ,po-rtfelu zamówień z;~lc.-.ze
n · e sr>ó'.<lZ.:elczoo<::i !!"!u 3.> mln.
zlo\y~ih prze:"Obu i tyEto ro~
pla111-ern. bez ża•dmy<:h . z,obow;ązail, ZBM - 3 przyJąl zamówienie na romę 5 mln. zl",
SPB n.a.tomia..o:t :nlie mwe podo:ać n3wet cz.ęśd s:-:>ółd.ziel
czych zaidia.ń, bo n:ie otrz)-.nu·
ję z Warszawy dootatecznych
środk>.óiw pr<Xllt.Lk-cói.
nie:z;roz:umialy
Na.tomi.al&t
joot i;.to,..,.,mek wladz do er;iól-

dz:e1oC"ZiC!Ści lokato::>.Skiej, jeśli
chodzi o MATERL\LY BUDOWLANE.
Z:u·ządzenle Pań~twowej

na.~t~p·nym

IRENA BECK

Ko-

m'aji Cen w War.sz.aiv."ie ka.że
r&-•..,.n'e-i: Jokato~.s:kiej ~!!lóklZ:el
mioo:zika,n'owej pl•adć
czośr.i
za mo:te::-iały bu>d1mvlaJ'oe cenę
o
pomn.iejsZ'l\ną
del:al'.croą
9 pr<Y~. raobait u. A tymcz.a·rcm
bu~iown:ctwo

mi. Nas urze1dy na.jm-0·dniejsze obecnie
na Zacltcd-zic, s-.t.a.lowe. calkiem bez
pięty „kla.p>ki". które zape'\\me nas.z: NJ·dzimy p•rzcm~·sł wn>mdukuje w ro:.Cu

Od „Szarotki" do żabich nóżek
czyli wiadomości. · handlowe

zakladów proetny&.u fi1{."()wego w żaiganiu
n.a Ziemiach Zachodnich bi.1du,je się tam obec:n.ie dużą
~lnic: wełny, która da U.:e
ty lk.o zatrudnienie miejscowej
ludności, n:e tY'.l:ko przyczyni
clo aktywizacji mia.sta,
się
ale i -wypelni w dużym stop~
n!u lukę pl:'Oduk.cyjn2, w caprzemyśle . wel•n:ia111ym,
łym
stan-<l'Vltią jegdzie czma:Jn.:e
d.Tio z tzw. wąskich gardeł.

niemie~h

TEREN OW
d~a ep&Mz~el·=~ci mieszk<l~i<JI
wei t.rakt,uje się . w <J<6ole
d-0«ć powi=howin:c.

pańsit wowe

materiały

otn.y

zn.acz:iie'
niższej c-eniie :r.bytu. Na d-Oo:Jatck soóldlz'.elm:e m:e..<:Zt<:a111'owe
musz.8, przekazać zak:u1::>;one
maie:-'ały budc~vlame wykonu
roboty pr;e:fa;'ęb'or
jącemu
Jm,,z,tory<os~wu po niż.-;owj.
wej ce:iic, a różniC>C k;o.'e.:nije
s'ę j<'·lw wyda.1'.ek bez efektu
rnuje

terz.z
Be:k:h;; toW:e JUZ
budruje się tkalnię, w Zduf1sk:ej Woli po·Ne\aaie pein<;>-

zja.\~1 ~-siko.

SPRAWĘ PRZYDZIALU

.-a ?ez:o:l·~L.oncgo

typu zapalenia pluc, który je st
niczym innum, jak zmianą w
„klasucznym" zapaleniu plur,
spowodou;a11ą stosowan;em stil
jami.dów i antubiC>tyków.
Przu leczeniu stanów zapalnych, np. miedniczek ncr/~„
wuch i pęcherza, początkowo
wydawalo się, że a~Lrcomycy
na i terramycyna zli.kwid 1 Lją
te schorzenia w ciągu lzrótkiPObec~.ie ilość wyfJO czasu.
padków zapalenia miednicze/c
mia.la
nerkowuch i pęcherza
czterokrot•iic,
zwiększyć
się
za.parównież
zwiększulu się
lenia woreczka żółciowcno.
Wi.el1L uczonych dochodzi na
u:et do wniosku, że ant11bwt11ki moi:;ą wyu:oiuwać ::mian)/
wlaściwości c1-;;iedzicz1111ch ?ale
moi;ą
które
terii (m11t acje),
wytworzyć 11owe gatunki b11.klerii i u;ytcolać 11oii:e, nie zna.
ne dotuchczas chorob.v.

W

wy

dłcJwe

Soóldz'elcze bu<lo(l".Ąmi.ct'<"·o W
Lo-:i:zi n:oe ma równ:eż dotąd

„cudownych leków"
Ostatnio liczni uczeni zwracają uwagę na zjazda.ch i ko:igresach meducznuclt, na n«?
d,e>strzegane dotychczas as1nhtu, towarzyszące 1·01powszechnionemu stosowaniu sulfamiTwie1•dów i antybiotyków.
dzą oni. że medycyna noWJe
obecnie szereg zmian tOW'lr<y
dotychczas
z11anym
szacuch
chorobom. Zmiany te są tak
znaczne. że utrudnia to niejednokrotnie lelwrzom rozpoSądzi sie,
znawanie chorób.
że należ11 to zawdzięczać musowemu stosowaniu antybio• li
ków i wlfamidów.
Lekarze od clawna już SYqna,lizowali zjawisko uodpnrniania sie !Jakterii na pPwne
lecznicze.
reu:elacujne środki
Tak buło z sulfamidami, które
niszcz11ć
mialu
począilcowo
wsz11stl•ie mil•roby... Ostatnw
uZyskala np. domed.i1cuna
co do noweyo
kladrre dane,

wvch do uzvs..1ian·ia tzw. a<tral!i
C)~jnych pl:iców w . pobli.iu
nie m<>zna JCśródm:eścia,
dna·A: tego u~·•>.ż.ać za praW'l.„

go<r)cd:a~czego

po

(!).
TI:er.J•DTOIZl.lłlllienie

Zu.u-eł.ne

pod "tym wzigl'-'::!em ma miej-

siee w Lo:lzi. Wb-:ew

zarządze

n:u PKC, pob'.era się od sJPÓTza
<lz!elo~ m:e.;i:ika1n'owej
oeme:n•t cenę det.atl:loezmą bez
Ta.k
przew:<l:z:anego rababu.
więc w naszym mieś:rle Et?6l·
dz'elnie moe5721\ram'.Ol\ITe pła~
za cement mariki 150 - 421,20
zt z.a tqnę i 576 z! za cemein t
marki 250. podcza,s, gdy ZBM
pła.ra odi>0wi-ed1nio po 240 7l1:
i 340 z!'. Jeswze J;Q-zei je.'<t
w wojewódz:t>w'.e. Spóldzielw
1lJl.
C'Z<Jo5ć m; esz...1'.a:rić<"Wa
Ra.dom.soku i Wiclur.i'u mUISi
placić aż... pomad 700 zł za
tonę cementu.
Is!mieje ta:kże w Lodzi tenblcli:ów
lf1!JITZe.da.ży
denoi.a
s;>ókl.z' elcro.ści m'.es:7Jkam 'O'Wej
prze~ Frez. RN m. Lod:z.i nie
IJ"C'Z<ll'„~
wedlug twardyoeh
wych cen. za ml?, usta!o:i·p~h
prze"- Mi:ncrsters1bw0 Go.,-podarkt. Kom.unaJrnej, a na po-dl'l!aw1e indywid:uamy·~ ko.s.ztów

budowy

u-:>srozególnych

bu-

dynków (?!!).
jeszcze jed'!la
I WTe.szc:e
szyrawa. W Lodzi nie 1.ajQto
się • dotad . realizacją u.::hwaly
Raoe1y Mm1strów o ooow:ązku
~::-zedaży 20 pro::. ii<l> z bup:-zyza kład->w ego
di()\'l'Tl.i<jt w a
sr>óMzi:elCWiki m 'es'21k>a.n1~'Wcj.
Uchwala p<>ZAJtSJtała na patpic-

rz.e ...

. Uw~żamy, że ,pr-zy takiej rea
h".<LCJJ zasad nowej po!ity:d
m:eszk~n:owej Ló-dź mme nie
uzy;~k~c _dodatkowyc.'1

tys'.ę>cy

nowyc.1 izb mies2!1<'.a1ny::-h. To
wym.aga =tanowiem!a.

_ _ _ _ _ _J.
Prowianty zal<upione na tarpodolmo
gu
najwygodniej no
sl się na głowie.
W centrum pra·
'l'l'te
wego

półmiliono

Zagrze1'ia
wygla.d.a to nie·
co dziwnie. Za to
doskonale wpły
wa na utrz~·ma
nie piękne.i. prostej postawy.

GRĘBOWSKI

I„Odgłosów"
Nowy 23 numer

już

w kioskach
Cena 1

zł

----- - .
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Defilada
'
małych wczasow1czow

Siadem naszych artykułów

~~~lie

to

miła nie~1o~lian~a.„

jaśnienie

001!Ja.tnio wy-

z Wy>d!7Jiaru G<lL"l)o-

darki Mie.sizkanioiwej
Prezydium RN m. Lodzii., z którego
dowiadujfillly się, iż ws zystko
jMt w porządikru i nie ma n.aj
nmiejsz;:yc-h pod..<t!.aiw do niepokoju. Wydział Goo.podarki
z~ewnia

Mieszkam<J1Wej

nas

o tym, że remointy t>·zkół prowadz,one przez podilegle Wydz.iałowi MPRB,
przebiegają
zgodnie z harmonogramem
tak . że na ogól WlSZyf>Ucie
szkoły
1
pCT.ed\;m!rola będą
mogły
rozpocząć
zajęcia
w
terminie obowiąZJUjącyun. Fakt
;nieroi2lpOC:Zęaia
robót w
12
obiektaQh, Wydzia! ~
ki Mia~ka.ni<J1Wej tłumaczy
tym, jż w pierwszej k<JOlejrnoś
cl roboty rem<)'rutiowe TOZJPOczęto
przede WSZY191Jkim w
tych obiektach, g;dzie zahes
robót ·wymaga dilruższego cza.su :z; uwagi na charakter i
wiellk<>ść

relllO!lltów,

Tak w.ięo,

j~'.k wyn:ika

z

APEL

wyjaiśm.iorua, n.a dzień 1 wrześ
nia dzie•Cń I"C'21JX>CZJ!lą na u!kę
(z wyjątkiem silroly przy ul.
WięckowlS'kiego Ili!" 13,
gdzie

ZBoWiD
Czechosłowacki Związek

Bo·
Antyfaszystowskich
(SPB)hwr6cił się z prośbą do
ZBoWiD o dostarczenie dokumentów o :tyciu dzieci w obozach koncentracyjnych.
SPB
interesuje nie tylko materiał
statystyczny, lecz równie:!: listy pisane przez dzieci, wykonane przez nich rysunki z o•
kresu pobytu w obozach oraz
wspomnienia pisane przez dzle
ci po powrocie do ojczyzny.
Materiały
te potrzebne są
SPE do wydania ksią:tki, Której tytuł roboczy brzmi „Skradzione dzieciństwo". Pnedmo·
WQ do książki
przygotowuje
znany literat L. Askenazy.
Osoby, które posiadają poszu
kiwane materiały proszone są
o nadsyłanie Ich na adres Zarządu
Głównego
ZBoWiD,
.I Warszawa,
ul. Rutkowskiego
f nr 15.
(Kn)
....
Jownl!WW

_

__..._..,.......... __.....__
Podziękowanie

harcerskie
Rada 57 Drutyny Harcerskiej
Poległych
Obrońców
Weprzesyła serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy
pomogli jej w zorganizowaniu
tegorocz:nego obozu.
Szczególnie wdzięczni są harcerze kierownictwu Zjednoczenia
Budownictwa Miejskiego
nr 2 za dotację umożllwlają~ą
zorganizowanie obozu oraz kier<>wnictwu Oddziału Remontowego PKS za samochód do przewiezienia sprzętu. Harcerze po?.drawlają wszystkich swoim hasłem „Czuwaj ! 0
(Kn)
\m.

sterplatte

Z ukosa

J. Kr.

skiej i Andrzeja Struga j<ist
centralnym punktem miasta.
że czekająq.1 na przy~tanku lu
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WCZASY NIEDZIELNE

coraz popularniejsze

się, że
tr<>szcizą

jednej st.rony 2'Wią7iki zarwowięcej, niż 'k.iedyko{)dwiek
o r<JIZrY\Vkę niedzlelną dla SWY>llh praoow1nl'ków i czI01111kÓ>W,
a z dint.gJej me.ny, że lud-zle chętnie kor:eystają z \vypirffll.owanej formy wypoczynku, Jwką są wycicC7Jki do nledaile'ldch, ul"l>ezyeh miejscowości naszego wojewód7jl1\va.

dowe i za.kłaidy

pra.cy

wyjeżdża

poza Lódź,

około

:JO tY\S. łodzian - może
cieszyć.
Napawa również zadowoleniem, że coraz częścieJ
.zaklady pracy organizują właene ośrodki wczasów niedzJeL

nych i świątecznych, że zw1ąz
'k i zawodowe uznały za k9-

nieczne poro.a.gać fina.nsowo w
zakupie domków campingowy-eh. kajaków, i!lprzętu turystycznego. że wre-szcie powolały nawet specjalną komórkę
interesującą siG wczasami ni~dzielnymi, turystyką i sportern.
Widok długich szeregów wo
zów ciężarowych, ,przysto.sowa_
nych do przewozu praoowników, · ciągnących w eob<>ty po
po!uG!liu
czy w niedziele
wcze3nym rankiem BZOSami z
Lodzi. to zjawisko bardzo ~ęste.
Pracownicy Widzewskich Za
kładów Włókien Sztucznych 1
ZPB im. 1 Maja spędzają czas
wolny od pracy . we własnym
ośrodku letnim w Spale.
Są
tutaj kajaki. „parkiety" do tań
ca. a nawet schronisko, cho_
ciaż o wiele za szczupłe w sto
surtku do potrzeb. Zaldacly
im. Marchlewskiego mają swoj
ośrodek letni-skowy w Grotmkach. Bardzo często zakla1y
organizują wycieczki do ośrod
ków kolonijnych, np. Zakłady
im. Armii Ludowej do Drzewocln, im. Świerczewskiego do
Węgr>zyn()fWa koło Toma1SJzowa
itP. W tym wypadku na orga
nizatorów spada jednak dodatkowy obowiązek, aby dopilnować właściwego zachowa
nia d<>ros!ych przy zetknięciu
.się z dziećmi. Niestety nie
zaw.sze to zachowanie jest bez

JEST

sprawą.

Przykładem dobre:}, prawdzi
wie estetycznej reklamy
są

trzy slupy r.ekla.mowe, wyko.
nane
pJ"zez Przedsiębiorstwo
Usług Relclamowych i.,Rekla·

„Reklama" wykonała dotych
czas slupy na ul. Plotrkowskiej 104, na rogu Głównej i
Piotrkowskiej
i na Now•Jtld
przy Placu Wolności. W naj•
bUższum cza.de przedstębiorstwo to postawi w różnych.
p·u nktach mia.sta 30 nowych
slupów reklamowych. Sądząc
po dotychczasowych, przyczy_
nią się one do estetycznego
wyglądu mia.lta. Przedstęb!or
stwo „Reklama" używa takzc
pięciu kolorów. Ale inaczej
i nie wszystkich na raz, jak w
reklamach MPK
Np. reklama restauracji „TiVQli'! - na
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się

zarzutu. Jak się dowJaduj~
my, Zw. Zaw. Wlókliliarzy pro
jekttt.ie jeszcze w tym sezonle
uruchomienie -OŚrodka wcza.sowego n.ad Wartą w Sieradzki em. rówrnież z kajakami i dom
kami campingowymi.
Metalowcy łódzcy korzystają z ośrodka campingowego w
Topi.szu kolo Radomska. gd.iie
'ZTua.idu.ią się boiska do slatkówki i koszykówki i kajaki.
Okręgowy
Zarząd Zw. Zaw.
P<>Stawił tu ostatnio jeszcze
20 nami<>tów, które bardzo Gię
przydały, gdyż w niedziele
przybywa tu wiele osób. Pr<>.oownicy zakładów branży spq-.
żYWC""Lej upodobali sobie wycieczltl autokarami do Pienin
i Gdańska.
W porozumieniu
:z; 2hrządem Głównym Bwojcgo związku i zrzeszeniem spor
t<>wym „Sparta", organizu!ą
często kilkudniowe wczasy turystycz.ne piesze z nocleganii
pod namiotami. Związki w·•P<>życzają namioty, materace.
kuchenki, plecaki itp. Dość
dobrze mają zorigianirowane
wczasy niedzielne chemicy, To
maszowskie Zakłady Włókien
Sztucznych P<>Siadają nad Pilicą swój ośrodek z przeszło
50 kajakami. Co niedziela w
ośrodlrn gra orkiestra zakhdowa. p.rzywozi się napoje chlo
dząoe.
a nawet... <>biady z
wła.snej stołówki. T<>też praoownicy z łódzkich zaklooów
chemicznych chętnie jadą nad
Pilicę, choć najwięcej klopotów jest z noclegami i ll'lieraz
trzeba spać pod gołym niebem
na plandece.
Nodegi to pięta achille.so_
wa wszystkich wczasów świą
tecr..nych w na.szym wojewódz
tw.i.e. Domków campingowych,
namiotów czy schronisk je.st
wciąż za mało.
Dlatego wvda.ie ·się, ż.e przeznaczanie fun
duszów związkowych i zakła
dowych na te cele jest 7.e

HANDLU„.

ale nie zawsze

dzie mimo woli przypatrują się
tej
niee,s tetvcznej
reklamie,
że szpeci ona, zamiast doda·
wać
uroku miastu, prosimy
MPK o zatnteresowanie się tą

ma".

>Z

DZWIGNIĄ

powiedzenie „reldama jest dźwignią handlu" zawodzi
w wypadlcu, gdy jest ona wykonana niechilujnie i nieestetycznie. Staje się wtedy antyreklamą.

:ZważywsŻy, że· r6g Piotrkow

Dużo kłopotów ma dyirektor S7JJ;>i.tala dir Taube z budowniczymi
ad.aptowanego
pawilonu. Nic dziwnego w
łazienkach i UJbikacjach brak
wentylacji. a mndę wmontowano tak, że drzwi się nie
otwierały
swobodnie, gdyż
przesZlkadzały
temu wy&tające mury ścian. Do dźwigu
nie mieściły się więc nosze.
Doszło do tego, że mucy trze
ba było rozbijać i ścinać ukoś.nie. (Ach ci projektanci!)
Szpital dotychczas nie ma
chłodni, gdy'}; elektrycy nie
dotrzymują terminów. W ma
łej lodówce mieści się tylko
mięso, a co robić z młekiern
i rnnymi przetworami? Dyire
kt()[' szpitala nie jest w sia

Przy sobocie po robo·cie

Słuszne

słupa.

wa:rz.yszyla orkiestra zM1:fai.1(l!Wa. W tej „k11~-0nijnej pllil"a.dzie" w-zięI1> u>d'Zi.a.l 250 d7Jecj, kotóre oojecha.ły d11> rniejsco'Wości C'Zlc.pa w woj. k-0iSZaJ.ińskim. na <l'bÓ'Z rz<OTganirrowami,V'
pr.zez lh~zikie Za:ltłady Włókien S7jtucznych.

niesp-Odzianką.

REKLAMA
T11powum
okazem
ta1ciej
„antyre'7Clamy" jest slu.p rek 1a
mowy MPK na przystanku
tramwajowym przy zbiegu u•
lic Piotrkowskiej i Andrze1<t
Struna.
Dobór
kolorów w
napi-sa.ch i
wykonanie
ry·
sunków je.st §wietnym przy·
kła.dem złego smaku. Żólt71m
kolorem krzyczy napis: „Arty
styczna
pracownia
haftów",
pomarań.czowym - „S. Sere.
duńska". biał11m - „Pi.otrkow
ska 275". zielonym - „wykunuje". niebies1etm - „szta.n(laru. proporce ...". Całość tej r!iklamy uzupełnia fatalnie wykonan11 rysunek
proporczyka
1 ornatu. Pozostałe
reklamy
umieszczone na slupie nie różnią się od powyżsugo priy·
kładu. Poza tym szybki reklamowe sa popękane, potłuczone i powgniatane do środka

Ulica.mi Lod.zi flll"zejecJta,Ja >0negidia.j lll!z;iecięca def!IJ.ada. Z-0.rganiZ>fl•wana została. <im.a przez l,ó.dzkie Zakla.dy Wlókie•n
SzLucznych. Dzie·ci-0m w czas.ie przejaw.lu iJ>r>ZC'Z miast-() W-

Jeśli rzec-z:ywi~cie
w tym
r-0ku wyk-011awca robót rem<l'll
fiowych d<>tl"Lyma. slowa, bę
d'Lie t-0 dla wszystkJ eh milą

Fakt, że przy sprzyjającej
pogodzie, dzięki organi.ww<:nym wycicczltom w soboty i
niedziele (nie licząc dalszych wy
cieczek organizowanych przez
„Orbis" i wycieczek PTT-K)

czechosłowackiego

Blok operacyjny tego szpitala t-osiada trzy sale operacyjne, sale przygotowawcze, g'.:psownie oraz dwie sale operacyjne okulistyczne.
Ogótem szpital posiada 355
łóżek z tym, że niestety około '70 jest nieczynnych z powodu braku personelu „białego" i pomocnic.zego. Sytuacja z obsadą pielęgniarek
zmieni się na le~ze po zaan
gaż.o.waniu o.statnich ab.5ol:wen
tek szikół pielęgnia.J:1Skkh. Pro
blem zdobycia salowych stoi
otw<>rem. K.t óra z kobiet zainteresowana jeet toaiką pracą
niechże j.ak najszybciej zgło
si się do administracji sz;pitala.

·

kla1Sach,

W tym Toku <l'biserwu,je

CIENIE
Łodzi

SZPITAL im. JONSCBERA PO OTRZYMANIU NOWYCH
PAWILONÓW I ADAPTACJI STARYCH MA W TE.J
CHWILI PIERWSZORZĘDNE WARUNKI LOKALOWE.

w.Jl'kooawca robót MPRB nr 3
zakończy remont ozęiśct przeznaczonej do nauc:zaillia na
dzi eń 30 września) w ca.ł
kow"i-cie
wyremoa:l'lx>wainycll

CZYLI

I

Szpitala im. Jonschera w

1Wkr-0cznie obserwujemy w dkresie letnim nie-mdoiwa.Iający
stan remontów ló-d"lJkich budynków szkolnyeh. P..ol~ro"2lnie na
I września. d'Zieci wraea,ią do s'.llkól, gd'Zie je.s-reze 111ie 'llUpetnie
brygady MPRB za.końc-z.yły sw>0je roboty. Toteż nauczeni smutnym d-o-śwfadc-zeniem nie bard.ro wierzymy, iż w tym roku
sytuacja ulegnie raidY'kalnej J>O<pt"awie. Daliśmy temu w:virarz w
artykule pt. „Nienau"lepiej przebi-ega a.lee.ja rem-0ntów s7Jkół". w
którym m. :in. 121wraica.liśmy uwa.gę na 111ierooip~cie robót
w 12 obiektaieh. Tymczasem ..•
Otrzymaliśmy

•

BLASKI

~

pomarańczowym tle rysują się

lekkimi

konturami
sylwetki
czarno-białuch kelnerów. Jeże
li reklamy wykonują, tak 7alc
w
omawianum przedsiębior
stwie, doświadczeni plastycy
i qraficy. są one ozdobą i zachętą dla klientów.
W przeciwnym razie nie tylleo, że 12ie
spełniają swego podstawowego zadania.
przyciągani.a
lolienteli, ale do tego szpecą
mt.asto. A ptzeciw brzydocie
trzeba protestować.
Jednocze§n.ie apel do MO:
karzcie surowo chuliganów i
pijaków, którzy tłulc~ szy1'ki
reklamowe i wykręca1ą żarów
ki. Jedną szubkę reklamową
robi się dwa tygodnie i pra·
cuje nad niq kilku ludzi.
I jeszcze jedna uwaga: czy
nie można bi1 do slupów reklamowvch wmontować zega_
rów? W Warszawie na każ
dum prawie przystan.Tcu stci
.~lup reklamowy
z zegarem.
W1mlada to bardzo ładnie i ułatwia żucie. Może Prezydium
RN zastanowi się nad tą spraw() i. przeznacz11 trochę pteniedzu na ten cell

'

(l. D.)

wszech mia:r wskazane.

Pożą

dane bylobu też, aby paszcze_
gólnumi ośrodkami wczasów
letnich zajęły się związki zawodowe, jak· np. Spalą włók
niarze.a Uniejowem meta;low-1
cy. Taka opieka w zasadzie
zdaje egzamin. pozwala u trzy-'
mać ośrodek w porządku.
Bylolw również sluszne, aby
wszystk'e
zarządy okręgowe
związk6w zawodowych nie roz
proszkowywaly sum przeznaczo
nuch na wczasu letnie na poszczególne zakłady pracy,
a
przelw.zuwaly je na urządza
nie ośrodków letnich. Dobne
np. że Zw. Zaw. Przemysłu
Terenoweao i Rzemiosła, posiadane 20 tys. zł pragnie prze
zn.aczuć na urządzenie ośrod
ka sportów wodnych dla swoiclJ czlonków.
(Kas.)

określić, kiedy poz;będzie
tych kłopotów. Może więc
budowniczowie nam to wy-

nie
się

jaśnią?

Kas.

zapewniłeś

jut sobie udział
W LOSOWANIU SAMOCHODU
Jeśll

„WARSZAWA"?
nie, to dziś jeszcze wy-

~liJ, względnie

kupony

złóż

konkursu

osobiście

lipcowego

„KUKUŁECZKI"

„DZIENNIKA LODZKlEGO"
(ul. Piotrkowsl<a 96)

Rozrasla się
sieć bibliotek
Bogaty księgozibiór I RejonoBiblioteki dla DoroGłych
przy ul. Przybys~wa~:~ 68
pr;.oenies'.>0ny zosta.Je _obecn•e dO
wej

wie~iego,

dizonego

n<J1Woczesrue

urzą

lokalu

rówrn'lez przy
tej samej ulicy pod rnumerem
46. W eta.rym naitomia.st lokalu
uruchomiona ZJO:>-tanie (po dokla<llnynn remoncie) XX Rejonowa Biblioteka d!l.a Doroołych.
Rówll'oeześnie w nowych blo
kach przy ul. Przybyszewskiego 63 Wkrótce już ołwOT"LY się
XV Rejonow~ Bibliotekę dl&
·Młodzi-efy.

Nie za.pomniano również i a
Dla dziellllicy tej prze
wid'Ziaina jeS>t nowa biblioteka
d1a d<l'lXJ<S'lyoh, a to przy ul.
Zgierskiej 71.
Tak więc piękna akqja upow
sz.ecihnian!ia czytelinictwa w Lodzi rozwija się powoli, ale syst>ematyl'-....mie,
Bałuta.ah.

. pr~vc~vnv
[
lWal la111ozarow !

M.

~------..----

Choć podłoga się ugina ...
50 tys.

różnych

asortymentów

dla sportowców z

całego kraju
produkują mie~ii„eznie LZPS

Olbrzymia· sala produkcyjna na pierwszym piętrze. Tu
mieści się szwalnia. Wokół
na stolach i stołkach leżą
różnego rodzaju letnie spo·rtowe wiatrówki, spodnie narciarskie i łyżwiarskie. Gdy
idziemy przez długą salę mijając st-Oli.ki z maszynami do
szycia, nad którymi pracuje
na jednej zrniamie ponad 100
kobiet - wyraźnie od-::zuwamy jak ugina się !POd nami

t·odłoga.

T-0warzyszący w zwiedzaniu Łódzkich Zakładów Prze
mysht Sportowego - dyrektor naczelny Henryk Stanecki z uśmiechem UJspokaja:

-

ProsZCl się nie obawiać,

J>Odłoga. wytrzyma. To tylko
takie pierwsze wrażenie. Swo
ją jednak drogą budynek,
który zajmujemy wymaga.
poważnego remontu.
Teraz nachylamy się nad
maszyną, która fachowo nazywa się guzic.zarką. Jak mó
w! sama nazwa, maszyna
służy do przyszywania guzilków. Niestety, nie mieliśmy możności zaob:;.erwować

jej pracy, z tego prostego po
wodu, iż była popsuta.
- Tak. Z maszynami mówi dyr. Stanec'ld-mamy
wiele kłoi:·otu. Jedyna guziczarka - i;byt często zawodzi. Otrzymaliśmy róWll'lież
rok temu z importu (NRD)
nowoczesną
ma.szynę
dziewiarską, na której moźna
wyralbi·ać
dziani1ny o róż
nych w.zorach. Cóż jedn.ak z
tego kied!Y masti:yna prawie
rdk <:.z•a•su stała bezużyteoz;nie,
ponieważ na.sza centrala im
por~owa „Warimex" „zapommała" o komplecie igieł
dziew~a.nskich, bez k.tm'Y.'. eh
rzecz Jasna maszyna me mogła pracować. Dopiero ZPDZ
im. Konopnickiej pr.zysrzły
nam z pomo<:a i otrzV'mali-~my oą nich igły. .
- ·'

Zwiedzając dalsze hale fa-.
bryczne rzucają się w oczy
coraz to noiwe asm:tymC'llty
odzieży 91>ortowej z dzianiny i tkaniny. Łącznie 50 tys.
sztuk miesięc2Jilie {A"od.utkują
zakłady różnyc'h asOTtymentów dla sportowców z całe
go kraju.
Na dole trwają prace przy

J. Kr-ski.

~mil&
"Klub kobiet'' -

Jeśli chcecie sf.ę rozweseUć,
wzruszyć, poddać urokowi mlo
dości i zobaczyć wiele
ła
dnych
dziewczęcych
twarzy
(nie tyllco, nt.e tylko), id.żele n!l.
fi.Im produkcji francusko-wło

skiej pt. „Klub kobiet". Reż11ser teno fUmu, Ralph H'l.bi.b. twórca znanuch u nas „Po
znanuch n.vcą" i „Prawa ucici1" zmień.il tym razem - swój
„nenre'', porzucił wątki Tvry·
minalno-sensacujne
o mocno
pesumistuczn11m zabarwieniu i
zrobił milą,
pełną humoru i
chwilami szczerze wzruszają
cą komedię.
„Klub kobiet" to
historia grupu omalte bezdom_
nuch studentek paryskich, któ
re włamują się do niezamieszkałego domu. obejmują go w
posiadanie i zakladają tam
właśnie klub kobiet pod h'l.slem:
mężczyznom
w step
wzbrontonu. z czego wynikn.
wiele zabawnych
perypetii.
Dziewczęta
młode ..•

są

PTZecież

ładni?

i

j

przebudowie z,akładu. Uzyskane pomi&5ZCZC'llia od , dyrekcji „Warzyw i Owocó·w "
przydadzą się na nowe, nowocześnie urządzooe hale fa
bry·ci;ne, dzięki którym bę
dzie rnożrua zwiększyć produiktję odzieży sportowej.

Film zagra.nu jest doskon.a·le. lekko i z wdziękiem. Wśr::id
aktorek widzimu popularną na.
nu C~el i Nicole Course-l.
· Po.za tum. 1Janie zainteresuje zapewne sposób ubierania
się parużanelc na wszelkie do
mowe okazje (spodnie, SP?dnie). namów. .. reszta.
Na.leżu jeszcze wspomnieć o
wuświetlanym i,e<lnocześnte

m

j

mie krótkometrażowum 1'et11serii Kazimierza Jaworskieqo
pt. ..Wojna" Artura Grottgera. Film ten z dużą silą ekspresji
ukazuje
tragiczną,
wstrzasajacq treU cylclu dziel
naszeao malarza •. podkreśloną
jeszcze doskonale dobranym
podkladem muzucznym. Wrażenie jest duże.
Oba ftlmu silnie ze sobą kon
trastuia. Aole to właśnie mo.
że pobudzić do refleksji •..
W-k

W nowym

numerze

,,7(a.ruze.li

11

pierwszy raz w Euro.;
ple i okolicach „Mamusia Kubusia" Bogdana Brzezińskiego i rysunkowa rewelacja z życia prywatnego
kanclerza Adenauera„
Włodzimierz
Słobodnlk
opisuje
wszelkiego rodzaju „Strachy na
Lachy", Przegląd sportowy „Karuzeli" spowodował już w pierwszym dniu 10.000 listów z pogróź•
kami •. Ale my się nie boimy!
ukazała się

z

poważaniem

-1>4.RtJ'ZEL.\"

W AZNE TELEFONY
253_33
l>ogot. M!licyjne
Pogot. Ratunkowe 404-44
08
Straż

Pożarna

Kom. Miejska MO ;:~:~~
l\Iiejskl Ośr. Infor.
Pryw. Pomoc Lek. 333 _33
555_55
Pryw. Pogot. Dziec. aoo-oo
1ll/

TEATR •
OPERETKA (ul. Północ-

_ ) „Daj buzi, Kate",49g.51 .

na

19 13 (Kopernika
„PINOKIO"
lS) g. 16 ,30 „Bajka 0
dzielnym szewczyku"

*
* :;.Niepodległa-

CYRK - Pl.
ścl g
• · 19 ·15

WYS'l'AWV
l\:J,UB MP I K (Plotrkowska 86 - I p.) Wystawa foto g raficzna Eugeniusza Hanemana pn.
„Impresje włoskie" czynna g. 12-20
l!:LUB MP I K (Plotrkow-

~11~ a'ł-~ft~f~

ft..:WfłC.V.lłft.
"U'lf°L~qZ,,~~O
p
;
'
--dozw. od lat 18, g. 15.45,
18, 20.15

BAŁTYK

(premierowe N~n'.t_owicza 20) „Chleb,
m1łosc I.„" dozw. od lat
18, g. 16. 18.15, 20.30
DWORCOWE 'II - Dw.
Kalisk i) „Wilk I 1 koźlą
„Leniwy zajątek",
czek"', „Organki" g. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. 19, 20, 21
GDYNIA ~n„- Tuwima 2)
„Na plazy dozw. od lat
18, g. 10, 12.15, 14.30, 18,
20 .15. Program dla najmłodszych: „Leniwy za
jączek", „Lokomotywa"
„Spodenki z kieszenlami", „Niezwykły mecz"
g. 17
LACZNOSC (III - Józefów 43) „Plątl<a z ulicy
Barsldej" dozw. od lat
16, g. 20
;\tf_ODA GWARDIA (II _
Zielona 2) „Dobry wo-

go 178) „Itto zabił" _
dozw. od lat 18, g. 15.30,
17.45, 20
ROMA (II - Rzgowska
nr 8~) „Na trasie do Bor
deaux" dozw od lat 18
•
g. 15.45, 18, :io.15
SO.JUSZ (II - Nowe Zlot
no) „Noce Cablril" dozw. od lat 18. g. 17,
19.15
STUDIO (III - Bystrzyeka 7-9) „Siad wiedzie
w noc" dozw. od lat 16,
g. 18, 20
STYLOWY (I - Kilh\skle
go 123) „Szatan zazdrości" dozw . od lat 16 g.
15.45, 18, 20.15
SWIT (II - Bałucki Rynek) „Człowiek w niepnemakalnym płaszczu"
dozw. od lat 18, g. 15.45,
18. 20 .15
TA TRY (II - Sienklewicza 40) „Wieczorni goście" dozw. od lat 16, g

l\:LEKTltOMONTEROW wytkwalifikowaeych
Zgler- i pomocników elektromonterów wykwalifilk<>na bui nie wyk:walifiJrnwanyał). sk:! 26) „w obcym kra- wanycll
zatcr-udllli
Ju dozw. od lat 14, g. dowy miejscowe i zamiejscowe 10. 12, 14, 15, 18, 20
Przedsiębior
POPULARNE (II ' - Ogro natychmiast „Elektromontaż"
stwo Rohót Elektr·'ll"li"vch w Ł()d:r.i, ul. Redowa 18) „La Strada"
pi{z:i1ii~~OSNIE (I_ że- wolucji 1905 r. nr 21. Praca na a'kord, wynagrodzenie według układu .zbiorowego pracy
Id
ki
76)
„W mo" w budownictwie.
roms ego
5198-K
17.45, 20.15,
g. 15.15,
dozw. od lat l8

ZACHĘTA

Odpadowe
pełno w artośeiowe

(II -

* :(. *

Ili

Uwaga: Repertuar sparzą
dz,no na podstawie komunikatu Okręgowego
Zarządu Kin.
-Dyżury

aptek

OGŁOSZENIA

NIERUGHOMos·c I

Tuwima 19, Wólczańska
37, Piotrkowska 225, Zgier
ska 63, Nowotki 12, Wojska Polskiego 56, Dąbrow
2 MORGI ziemi w Cheł;;kiego 24-b.
AS Al. Kościuszki ł8 mach k. Zgierza - sprzellelni stałe dyżury nocne dam. Wiadomość Chelmy
15716
g
19, Pawlak
DYŻURY SZPITALI
od 250,000, domy
WILLE
Połoźnlctwo: Bałuty - od 65 ·000 • gospodarstwa
Szpit al im. dr H. .Jorda- od 60.000, place od 12 zł

DROBNE

surowce i półfabrykaty metalowe posiada
do upłynnienia

Spółdzielnia

Ili · AGROMONT''

„Panonia"
MOTOCYKL
250 CCfI) SV'rzeąam. Pio.trk 173 sklep mebli
k
ows a _ ' - - _ _
MOTOCYKL „Jawa" 175
Tel.
s przedam.
nowy
15008
401-20, wewn. 41
1'E-LEWIZC>°nn0wy;:Belweder" spr zedam piln1e z
powodu \Vyjazdu. Wiadomość, Piotrkowska 129,
tel.
krawiecki,
punkt
15610 g
358-56
MOTOCYKL „Lo" na dota r ciu sprzedam lub za-

''

,.Piękno ziemi
skiej" czynna g. 12-20

• 'Z EA
~
/H
MUZEUM SZTUKI (Więc

kowskiego 36) czynne g
'
9-15
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I E'i'NOGRAFICZ
NE (Plac Wolności 14)
nieczynne

MU~~
~

(Il'_ Pabianicka

173) „Bosonoga contessa" dozw. od lat 18, g .
15 "36 ' 18 ' 26 ' 30
Pror:rIER (II - Francl!izl<anska 31) „Droga zycia" dozw. od lat 16 • g.
16, 18, 20
POLONIA (premierowe Piotrkowska 67) „Zbrod
nia i kara" dozw . od lat
16, g. lG, 18.15, 20.30
- Kaz1'mlerza
POKOJ (II
nr 6) „Taiiczymy wśród
i;wlazcl" doz w. od lat 16,
g . 15.4fi, 18, 20.15
Kilińskiel MAJA (II -

„7-miu złodziei" dozw.
od lat 12, g. 21.15 - klno czynne tylko w dni
pogod!le
WISŁA (premierowe 1:uv;ima 1) „Kiub ko b1et' dozw. od lat 16, g.
10, 12, l', 16, 18, 20
WŁOKNIARZ (I - Próch
nika 16) „Gdzie jest pro
fesor Hamilton" doizw.
od lat 12, g. 10, 12, 14,
16, 18, 20
' \'OLNOSC (! - p rzyby•
szewskiego 16) „Agniesz
ka wśród gangsterów"
doz,w .od lat 18 g. 9.30,
11.40, 13.50, 16, 18.10, 20.20

7

11

dowskiej, ul. Curie-Skłodowskiej 15, Sródmieście,
Staromiejska, Widzew Szpital im. dr H. Wolf,
ul. Łagiew.nicka 34-36
Chirurgia: Szpital im'.
Pirogowa, ul. Wólczańska 195.

NICTWA SPOŁDZJELNI
„CZYSTOSC", Piotrkowska 39, tel. 377-31
DOMEK jednorodzinny za
mienię na mieszkanie ze
wszystkimi wygodami. Wiadomość Łódź, ul. An15593_ g
taniego 6

15742 g

rysin

SAMOCHOD osobowy „Merccde·3 V 170" stan do
Pięk
bry 25tanio sprzedam15733
ff
no
PI.ASTIK zagra.ni.czny w
wysolcim gatunl<u - czat
ny, brązowy - sprze<lam .
15614 g
Telefon 216-16
SAMOCH(ID osobowy _
„Zim" ma lo używany _
sprzedam korzystnie. Ja5kól ski, W,a!cz, Byd~oska
1.> 79 g
nr 6, tel. 482
MOTOCYKL „Imperial" z
w óuklem 500 ccm ·sprzedr,m (7.0~0 1.)) Orkana 9,
m. 10, od S!ąsl<iej

Interna: Szpital im. N. DOM z ogrodem w PiaBarlickiego, ul. Kopclń-. ·stowie k. Warszawy sprze
dam lub zamienię na po
sklego 22, III Klin.
Szpital dobny w Łodzi. MieszkaLaryngologia:
wolne.
nie dla nabywcy
im · .N, · Barl ickiego ' ul · Wiadomość
l(INlł
Łódź, Jaracza
Kopcmsklego 22.
(W nawiasach podajemy
22 10
..!"...cl~
Wolski,
•
Im.
Szpital
Okulistyka:
kin)
kategorie
N. Barlickiego, ul. Kop- PLAC 2.700 m kw. lub po
ADRIA (II - PiotrkowIowę z domkiem w Che!cił1skiego 22.
sk<i 150) „Noce Cablrii"
mach (Zgierz) sprzedam.
Wiadomość ul. Jabłonio- FU1.;RO-karakułowewdo
stanie na niski
brym
---------------------~-------~,----~------------ wa 12 (Hel~ówek)
----~~-------------------------- DOMElt dwuizbowy, wol wzrost i maszynę dzie-

ZAKŁADY

WYTWÓRCZE

SPRZĘTU

ROLNICZEGO

~Y.Z.G.S. „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37

Obwieszczenie o lic,tae,ji

ny, w Łodzi. sprzedam, za wia raką
ł

marki ;,Dubiet

t

I

1

dawniej
:iAKŁAD

REMONTOWO-MONTAŻOWY

WYKONUJE
dla przemysłu państwowego, spółdziekzo
ści i osób prywa mych
ZGRZEBLARKI do wełny owczej
PRZYCZEPY CIĄGNIKO'\\-'E 3 t
STOŁY WIBRACYJNE do elementów
prefabrykowanych o wYM. 125x80
BETONIARKI 150 litr
WOZY jedno- i dwukonne
wym .ogumieniu

na. no-

Zamówienia przyjmuje i informacji udziela
Biuro tel. 266-85 i 314-20.

PR z ·E TARG
ZAICŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

im. N. BARLICKIEGO
w Łodzi, ul. żwirki nr 19
OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:
1. roboty instalacyjn_e wodn.-kan. wody cieplej i zimnej, c. o. oraz kotłowni w łaźni
w kolonii letniej w Justynowie pow. Brzeziny.
2. na budowę stacji transformatorowej na terenie Zakł. Przem. Wełn. im. N. Barlickiego.
oferty w zamkniętych kopertach
7. napisem „Oferta na łaźnię lub stację transformatorową" składać do dnia 7. VIII. godz.
10 w d:;:;iale inwestycji, gdzie można również
otrzymać informacje oraz ślepe kosztorysy.
Pis~mne

Otwarcie ofert nas„1pi tego samego dnia
o godz. 10.30 w gabinecie dyrektoTa. Z.P.W,
1m. Barlickiego zastrzegają sobie prawo wol5274-K
nego wyboru oferenta.

PRZETARC:l
Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa.

Miejskiego nr 2
Łódź, ul. Rzgowska 102
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż używanego samochodu osoboweE!o marki ,.Skoda" typ Tudor-1101. Ce.n.a wywoławcza 36.000 zl.
Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 1958
roku o godz. 10. Wyżei wymieniony pojazd
•Jest do obejrzenia od dnia ogłoszenia w go<izm:ach od 10 do 14 w Ł.P.B M. nr 2 w Łodzi.
ul. i:tzgowska 102. Do oferty należy dolączyć
wad1u.1:1 w wysokości 10 proc., które należy
wpłacie w Banku Inwestyc/;inym Od<lział w
Łodzi nr konta 66-110-52 najpóźniej do dnia
8 s ierpnia 1958 roku.
Do prz:tar.gu ;tieo.grankzonego mogą staw~ć ?procz osob fizycznych również s.p óld~1elme, org~mzacje społeczne oraz przeds•~b l 0".'••twa meus:pa-łeC7.'1ione, któ.r e prze:lsta'11.'.lą d-0kumen.ty '\\:ymag.ane zarządzeniem ministra '.komu111JrncJ1 z dnia ll maja HJ57 roku
nr 353 ogl-0szone w Mr·n'torze Pols·kirn rr 56
5278-K
:z. dnia 20 lipca 1957 ro~u.

ZAPISY

r'

nr 9.

ETA RG

~ '. ółdzielnia Pracy „ETYKIETA"
Drukarnia- '\\-1ytwórnia. Opakowań i Etykiet
Tłoczonych

w

Łodzi,

ul. Piotrkowska 80
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w biurach spółdz i elni przy ul. Piotrkow!lkie.i 80 o łącmej kU<baturze 5 .000 m~ i zapotrzebowaniu ciepła 74.000 K cal/h. Powyż
si.a instalacja C . O. ma być wykonana w terminie do 30 września 1953 ro:ku.
Do przetargu przystąpić mogą i;:•rzeds i ę
biorstwa państwowe. spółdzielcze i prywatine.
Oferty należy składać w zarząd.zie spółdziel
ni przy ul. Piotrkowskiej 80, tel. 310-09 godz.
od 8 do 15 w terminie do 14 s ierpnia br.,
gdzie można otrzymać bliższe j,n formacje. Komisyjne otwarcie ofert 18 sierpnia 1958 roku.
Za~trzega się wybór oferenta, jak rói.:vn!eż
odstąpienie od przetargu bez i;:-odania przy5300-l'C
czyn.

Miejskie Za.rządy Budynków Mi~kialnyeb
Łodzi

w

zatrudnią pracowników: mężczyzn

i kobiety
porządkowych.

w ekipa.eh

Mogą być zatJrudl!lieni relllciści i emeryci
w niepeŁnym wymiarze Jlodrzin pracy przy
zachowaniu praw do pobierania rent i e:rnerytl.'lr. Zgłow..enia p-rzvjmują MiE.ljskie
Zarządy Budynków Mieszkalmych.

Łódź Łódź -

Sródmieście-ul. Piotrkowska 100
Polesie - ul. Piotrkowska 100
ul. Łagiewnicka 3'7
Bałuty Staromiejska - ul. Zawiszy zi

Łódź Łódź -

Chojny - ul. Parkowa 4
Ruda - ul. Parkowa 4.

Łódź Łódź -

POKOJ z kuchnią, małe,
z telefonem przy Piotrkowskiej - zamienię na
więks1.e. Oferty pisemne
.,15605" Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska oo

lEKARSKIE
Dr REICHER

)

specjalista

=i~;':i i~~~~ MŁODA, pracuj11ca poszu ~~nt!'l(z·~~~~:e;~~~r;_:g,Pi~~
;~~~~/~fue~
~~~'. kla~:~'I'sc~!~jo 1 ~~ leca
P.oman S · · 1 k' l<u,ie pokoju sublokatorowslc_a1:_4_
rk_
...,.,~ u~~t_
,.
migies 1 k
1

się

kandydatów z
Na semestr I przyjmuje
'
na se- wleczorem)
kl. VII szkoły T·Ods'tawoweJ·,
u k onczoną
,..
t I
mes r II po 7,,as.adniczej szikole chemie-mej, 8
na semestr V absolwentów liceum o·g ólno-

kształcącego.

tel.

11

/W "przeclarn pilnie, tanlo. Łódź, ul. 22 Lipca 22
ruehomośei
m 10, IV piętro, front
-- Km.
SAMOCHOD „Opel" do
nowe ogumienie
remontu
Komornik Są<lu Powiatowego w Łęczycy
DOMEK murowany jed- cena 14.000 zł, sprze<lam.
mają.cy kancelarię w Łęczycy, Al 1 Maja nr norodzi,nny, sześcioizbowy Łódź,
ul. Zarzewska 27,
9 na podst.aw:e art. 608 k.p.c. podaje do pu- (rnieszkania wolne ogwód ri1. 9
15591ł
bli=nej wiadomości. że dnia 4 sierpnia 1958 1.600 m) oraz 1,000 me- PIANINO krzyżowe, pły
sprzedam. ta metalowa, stan dobry
roku o gad.z. 9 w Ozorkowie, ul. Dzieri:yń trów ogrodu
Kochanówka. Glebowa 36 z powodu wyjazdu sprzeskiego nr 31 odbędzie s!ę pierwsza licytacja mlędzy 7-9 tel. 463-24
dam niedrogo. Piotrkowsię z samochodu GOSPODARSTWO ogrod- ka 86, m . 3
skla<lających
ruchomo·ści
15775 g
osobowego marki „Dodge" nr rej. T. 30292. niczo-rolnlcze 9,5 ha, w MOTOCYKL „Jawa" 250
Oglą
sprzedam.
„16"
nu
m
840
z!Jnna
hala
tym
oszacowanyc.h na łączmą sumę zł 70.000, nalrnr., okna inspektowe, sa<l dać od godz. 16-18 Gdań
leżących do dlużni 1 ka Antoniego Suchana.
owocowy, 2 morgi kala- ska 77a w podwórzu
Ruchomości można oglądać w dniu licyta- florów i
inna uprnwn, Bł.AM barani (nutriety)
cji w miejscu i czasie wyżej ozmaczooym.
spr1.edam. Cena
morga ląld, inwentarz ży pilnie
wy, martwy, sila, śwla- 1.900 zł. PE'.WN 15, m. 10
KOMORNIK.
tło, de>m z wygodaml - ULE „wa.rszawskie ''sprze
sprzedam. Wiadomość Pa dam. Lutomierska 42, m .
15647 g
tel. 501-06
bianice, ul, Me>niuszkl 45.
15625
Linke
MOTOCYKL marki WFM
DOMEK je\inorodzln•nY - spr;zedam. Ogrodowa 20
sprzedam z zamianą na RADIO-sprzedam:- Gda,\:
TECHNIKUM CHEMICZNE
ie s zkadnia. Dzwcmić tel. ~ka 17 • prawa ot., I plę58 - 95 o godz. 17 do 19
tro, Księżnlalc
15620 g
w Łodzi, ul. Tamlrn, 12, tel. 318-46
-· --na Zdrowiu, zn- SIATKI te.chnlczne, buPLAC
Wydział Zaoczny tUa Pracujących
ctrzewiony, ogrodz0<ny, z dowlane, hodowlane, o'
siatki od
og.asza zapisy na semestr jesienno-zimowY budynkiem gospodarczym grodzeniowe,
1.300 m kw„ sprzedam. Ul. much, drut do obciągar. szle. 1958-1959
T 1 22 32
~z · e · 5 PLAC zadrzewiony sprzedam. Chał11biilskiego 52,
Wiadomość Bema 40
11

w Andrzejowie

PRZ

:Y~tEi0iJfE (premie- reas i~ , . 1i'1~J~~dn~~z0Jn y p~ ~~rze~:~~ i-po~~~~~Je ~g ~~~~~alt~: 2:W~~dano;~~
~=~ l~~'~ej~:;o, dlol~~: ~1, Ti5T
~~ro~~~j~~~t:~cz~ysta;:
r owe - Sienkiewicza 40) Szpital im. Curie-Skło- kupna BIURO POSRED- blanicka, prz;)"6tanek Masłup- 16.15 18.io 20.45
3

Pracy

KUPNU

dy~~~~:~~~i~V!-~~i:~i·k~a~::J~op~~~~~~~
1

,

I

·
, . Armil
15632 Lodz,
_
Ludowej 19 , ~ iego. Dz.won c w g"""'. _
PIĘC PIĄTEK tel. 555-55
lclep otwarty od godz. 9-13, tel. 268-60
Prywatne Pogotowie L<;15600
-17
' karzy Specjalistów o kazMASZYNĘ g~bi•netow~ '

tynuowania studiów na wyższych uczelniach. PIANINO kuplę. Oferty
- - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - I z podaniem ceny pisemne
„15712" Biuro Ogłoszeń,
15712
Piotrkowska !>6

Przetarg nieograniczony

SPRZEDAŻ

Młejski Za.rząd Budynków Mieszkalnych
Chojny
Łódź OGŁASZA

I

EFE:~:2:n~~~~~~:~. ~

SAMOCHOD marki DKW
z s ·lnik'1 m
1 ,
011
" 1 bmbp a' t z
e
tak~om·e
1 rze-m
ez, a·
uUl. Długon io sprzedam.
sza 11 (Koziny)
MOTOCYKL- w·=s"'K=--no-wy
sprze<lam. Łódź, Odyńca 31, oglądać od godz. 17
MAGIEL ręczny w dobrym stanie i cztery ule
z pszczolami - sprzedam.
Nowe Złotno, Podchorą
15642 g
żych 12
lłUFETYsklepowe z gablotkami sprzedam. Tel.
15643 g
311-03
MOTOCYKL WSK nowy
na dotarciu - sprzedam.
Lutomiersk, Kilińskiego 40
MOTOCYKL „Iż" z przytelewizor „Start",
czepą,
maszynę @ szycia kra-

fi~gf:.l!e~:~;~~~1:~;

_____._
' -___P_R_A_CA
RADIOMECHANIK zdo1ny z kilkuletnią prakty·
potrzebny od za.r az.
k.ą
Oferty pisemne „15601" Biuro Ogłoszeń, Piotrkow
15601 g
ska 96.
POMOC domowa potrzeb
na. Sienkiewicza 53, m. 5

I

WYTWORNIA PrefabryPOMOC domowa po~rzeb
katów Buduwlanych na. Stępniewski, Łódz, Tyl
Ireneusz FabłS'Zewsk.i, na 6 (wejście przez porJózetow
15613 g
~ód:!-Chojny,
tiernię)
o.ka 13b, polecaul.: slupy
grodzeniowe, pieńki beto
FRYZJER męski potrzebn'>We do słupków, obrzeny zaraz Jaracza 30
płyty
trawnikowe,
ża
W przetargu mogą wziąć udział przedsię- chodnilcowe, płyty ście.ko
biorstwa państwowe, spółdzielcze i pryvia- we, trylinkę, pustaki. Wy
konanie solidne l termltne.
15768
g
Ślepe kosztorysy są do wglądu w dziale te- nowe
---------~
Chojny. ul. Parkowa MOTOCYKL BMW 350, wiecką „Bajan" - sprze
chnicznym M.Z.B.M. nr 2-4, pokój nr 17 w godzinach od 7.15 do stan dobry - sprzedam. dam. Paszko Józef, Huta ZAOCZNE kursy przygodo egzaminu
p-ta Dali- towujące
Tadeusz,28.Błaszki,
Meler
15 .15 w termin1'e do dnia 10 sierpnia 1958 r.
Cena Bardzyńska,
ul. Sierad2lka
czeladniczego I mlstrzow
ków, k. Poddębic
15616 g
Oferty należy składać w zalakowanych ko- 15.ooo zł
ski ego: fryzjerskie, fotoChojny, WÓZKI dziecięce w dupertach w sekretariacie M.Z.B.M. gr-nczne, cukiernicze, pie
karskie, wędlinlarsko-ma
ul. Parkowa 2-4, pokój nr 5.
żym wyborze oraz walizsarskie. Udzic.;a informaKomisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11 ki poleca sklep, Nowocji ! przyjmuje zapisy
15547 g
miejska 7
4,
_ _ _ _ _ _ _ _ __, ZDR,
sierpnia 1958 r.
4893 k
tel. 289-05
DKW 200
O wyniku przetaTgu zostaną zawiadomione MOTOCYKL
ccm stan dobry - sprze- POKOJ z kuchnią I p.
zainteresowane przedsiębiorstwa.
wygody zamienię na 3 po ZDR Łódź, Łąkowa ł, tel.
dam. Łęczycka 58-3
koje z kuchnią. Hutora 289-05 wewn. 8, codziennie
MOTOCYKL nowy „Ja- 48-10, Janikowska
udzlela informacji i przyj
sprzedam. Ul. nwA?okojezkuchn!ą muje zapisy na ZAOCZwa" 250
Hutora 3, m. 26
nie podlegające kwaterun NE kursy przygotowują
MOTOCYl{L „Jawa" 250 kowi kupię. Hutora 48-10 ce do egzaminu czelad15594 g niczego i mistrzowskiego
TERRAKOCIARZY, robOtników ł .spną,taC'Z· sp~_edam. Lutomierska 2, Janilcowska
m. 2, bl. 24, tel. 566-48, KOMFORTOWE samodzlel w zawodach: krawiectwo
t
b
d
p
k
15698 ne 2 pokoje z kuchnią w damskie, męskie , szew• rze się JOPS woj od godz. 11-20
l u zatru d rn
„ars_za~s ie
SAJ"iOCHÓD osobowy - śródmieściu Poznania za- slwo i cholewkarstwo
Budowlane nr 1 Łodz, ul. :lrodłowa nr 52.
prod . mienlę na podobne w Ło UWAGA! Polski Związel<
340 rok dobrym
l ó w targo- BMW wtyp bardzo
· Pac
·""'IAT„CZ
Y do u1przątan1a
r...
Z ,.,,„_
dzi. Oferty pisemne - Motorowy prowad'?.i k'1r1950
Biuro Ogłoszef1, sy samochodowe i motosprzedam. ·Al. „15576"
wych zatrudnią niezwłocznie Targowiska sta~ie 15576 cyklowe - przyśpieszone,
P1otr·kowska 9G
Miejskie w Łodzi. Zgłoszenia przyjmuje dy- ·Kościuszki nr 3 (II podwó
556
w godzinach przed I po1 !- g 111:A'Łz:Er.is'Two bezdziet- południowych.
_ ..
rekcja Targowisk Miejskich w Łodzi, Al. Par- rze)
Informacje
ne poszukuje .pokoju lub
konną PLATFORMĘ
3
d
.
·
. 4
k
sprzedam. oglądać wtor- poltoju
od 7.30 o 13. O.
~·~g_c:_dzmach
sublokatorskiego i zapisy - sel<retarlat ul.
w l:..O<lzi,
183
p;otrkowska
Zygmunt So- w Pabianicach (okres 6
ki, piątki
d .
1
•
"""" d
sze- m1es1ęcy, pla~ne z góry).
zatru n1 zaraz czek Skierniewice
ozorcę 1 pa a.cza SALO
°15582 g O t erty pisemne „15615 °
Szpital im. dr Heleny Wolf przy ul. Łagiew- roka' 19
nickie.i ~·-36. Zgłoszenia w dziale kadr od godz. SAMoCHOD „!fa" 8-- Biuro ogłoszeń, Piotrkow
15615 g
15442-G sprzedam. Tel. 204-05, ul. ska 96
8 - 15. Warunki do omówienia.
Piotrkowska 166 w godz. x'oKOJU
-- - - -- -·15603 g
G01'TCA i robotnika nie wykwalifikowa-' rn-21
nego zatrudni od zaraz Łódzkie Wydawnic- MA.SZYNĘ do szycia krasprzetwo Prasowe, Łódź, ul. Piotrkowska. 96. Zgło- wiecką „Singer"
I d dam. Wschodnia 57, m. 55
d .
. d . ł ,, d
.
.
szem.a przyJ!l](UJe Zta 1n.a' r w go 21:n'1.C l o prawa of. drugie wejśpie,

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonan,i e remontów w budynkach z zaik1'ch , i·~~Iakresu robót murars1kich, tynka•r••
~
~
cyjnych, stolarskich, ciesielskich i dekarskich
na 38 posesjach.

•---------„
LOKALE
I
'

Ili PRACOWNICY POSZUKIWANI Ili

LECZENIE ULTRADŻWTĘ
KAMI. Dr szcreszewski,
·ma 40
19 T
17- • uwi
PIĘC TR()JEK tel. 333-33
wizyty domowe lekarzy
dziecięcych i innych spccj alnosci czynne cala do15397 f!,
b"';
ANFOilODr Jadwiga
WICZ skórne. weneryczne, kobiece 15.30-19, ul.
15126 g
Próchnika 8
CHOREMU DZIECKU o
każdej porze udzieli pomocy Prywatne Pogotowie Dzieci!lce. Tel. 300-00

I

HAU KA

Łódź,

Łąkowa

„,

I

I

ZGUBY

I

:'ltyszard
KACZKOWSKI
zam. Łódź, ul. Nowomiej
ska 11 zgubił świadectwo
z Techn. Stoi., leg. Zw.
zaw. i służbową oraz In15611
ne dokumenty

w DNIU 27.VII. 1958 r. po
zostawiono w tramwaju
nr 22 książkę magazynową wzór nr la i kslążkl'
wypieku (produkcji i obrotu) wzór nr 2a 1inny
„Piekarnia C, Olszański,
Łódź, Nowotki 159. Łasl~a
wego znalazcę uprasza się
o zwrot za wynagrodze15637 g
niem

ROZME

_„_

..„,

8 do 16-.

~313-;K

m

,Pl~trQ

ł~607 g

. lłZIENNIK

ŁODZKI nr

181

(3~

5

Sport •

Sport

e

Sport

8

Sport

e

Sport

e

e

Sport

Sport •

9 Sport

Sport

• hMigawki

e

Sport •

Sport

e

Sport

USA -.POLS
KA ~a us.ta~ h wszystk~c ~~~~;.;~1:,\E~~~~~:: Dziękuję Panu, Redaktorze
.
Będzie 1.1 - lypu1e dowc1pn1e trener MulaK
scztaeps1'hee1111s,5d,yastawnsl9t;7nl?.rwzeabliaesg1'1ea\••'1-~
•
d • Ia au ogra fy o burqcz
M urc h1son roz Zie
/, }
( O d soec;a ln ego wys/anni'KO
ł

Wszystkich fascynuje niewąt
pliwie pytanie, j.ak zakończy
si.ę mecz le1'1ma,\;lel'y cimy
Polska USA. Odipowied.zi al na
to w sp<J\Sób rre~wy i d<JOW'ci!P
ny trener Mulak.
- W konku.remcj acll męs;k!icll
przegramy różnicą 2-0-25 pkt.
będzie więc 1 :O, ale potem nasze pa<Ilie zd.ol>ędą :plll11.k;t i w
sumie mecz zakończy &i.ę wynilrjem remi.sowym 1:1.
- Czy USA zaimierz.a.ją za.prosić

naszą

drużynę

na

rewanż

~

jak również nie otrzy- \ Poratka
'!' Mookiwie (w
m.a.liśmy odipowiedzi ilu zareje- punki.aC'ji ogolmej) zrobtl.a duze
&t~owanyQh zawooników pcs;a- wrnżen:e
na. reoreze!lian tacih
<
•
, , .•
da federacja 1. a. Na!Wm.iast u,s.A: NaJbairdz.eJ
ISll.ntttny, w
dowiedzieliŚ>my
się,
że
IM· eK11p1e
byl
chyba
tycz.'UllrZ
koatletyka w USA uprawdal!la Brewer, któremu nie p<l'wic>d!.lo
jest przez mJod:z'.eż uc-.an.io~ą s~ę na lużnia.lti.m sta.dionie.
Tn·D.ei· zoopolu kobiecego p.
1 studencką, i że z chwllą zakończenia studiów ma.Io który Temple pawiedz'..aJ::
'
z mlodyeh ludzi. w USA myśli
PQl;ta.ramy się podmieść
o srporc;e,
pozlorn nuszego zoo'.J'Ollu kobleNa kO!llferancji prasowej do- oego. Są:d~, że na Olun.piadzie
wiedzieLśmy
sję
rów:nież, że w Rz.ymie :n.asze dziewczęta l>ęrekordzista Ś\via.ta w d'Z!iesi"cfo- d
. i1n' . ·~·h
"
ą jeó11ym Z :na;)<S' ieJ!SZJ~,
boju John.s'C\.-i je.3/t bardw wy- ze.;ipolów.
czar.pany sta.rtem w Mosk>wie,
Trener Easbment stwierd!zill
ale m.hn.o to za.mierza z.a.p~ezen natom:a~t:
tować się publiczmOOci. i &ta•rtować w dys!\.u, kul(, wz;g!ędl!lie
Dot:r'Qhczas na za•wodach
w QS'2JCzepie. Ba.rd.z,o inte•re.sują umwersyt€·C:kicil nie rozgrywa·
liśmy takich konJ>:urencji
jak
cym S2'<!Zegotem j€.1Slt, że m:ota- tró.·jsk<Jtic, h'.e!!'i dJlucr 'e. a w, niecze USA, jako 5-port uzupe1nia.,...
ją<"y trenują podnoozenie cięża- których stanach i rzut o.s:zczerów. Tu m:sitrzem jest Long. pem i to zemśc:i~o sie na nas
Mlo.dy ten, bo ld.czący zaledrw:i.e w Mookwie. Sądzę, że już od
18 lait, chlo,...~k, nn.dn~...: OL·~a- 1!)59 r. konklurenaj e te trzeba
,,.,.
,..- ~•
...,,,
będzie r<~orywać . Choć praw·
ry przekraczające wa.gę 100 k,g,
b <l.z
. ,.
a w kuli ma wyniki dochodzą- <lopodobmne
ę ierny m 1 e•1 z
ce do 18 metrów. Skoczkowie tym ;:icwne klop<J<ty. Np. na•'>Za
natomia.sit trenują mięśnie szyi . pub'li<:zirl<JEĆ, kiedy roztpoczyna
Wielu roz,cza.rowal i t"cz;karze się bie.g 'N'. 10 l~m. woE iść na
USA. Przecjeż Ameryk.i' &lvn~•a phvo, 11!ż obserwować wal.kę
J"'<'
bjegaczy. Tt•z.eba l>ęd:zie wi<~
z tego, że ma su.per kla.sę ty.cz- wychować także amerykai'laki oeh
karzy, a tu tymcza,;;em w Mosk·,•:ie Mor·ris przesze<ll za.l ed- v;~dz.ów .•
wie wy·&eokaść 4,40.

Lo1S Angeles?
- To bardzo koszitowna J'.l'l'ZY
jerrm-ccić o:i}'.>owiedzial prezes
Ameryka&:J dej Federacji Lekkoatletyczne j. W pierwezym
rzędZl.ie mamy zakontraklow a111y
mecz ze Związkie:n Radzriec-kim ,
a oo do Polski t>O je.szic-ze porozmawiam y po zawodach.
Które ze spi>tkań kicrownicf.wo ekipy USA uważa. za
t:-udoiejsze <fo wygrania.
Jeżell chodzi o korukiuirencje męskie to nie wiemy jaka
różn'.ca jest między podanymi
wyn'kamu
lekkoatletów :polskich w programie meczu, a ich
obe::ną. fom1ą; nie wiemy równ'eż czy w Wail".ó'.zawie bo 1 s(~o,
a spe::jalnie sk0C2Jnie WZJwyż i
w dal są ta.k d'OC1ko1nale przygotowa1!le jak w Moskwie. Nie
wie:ny czy je..<it tutaj aparait do
- w Moskwie byfo
a
•
m'erzenia
skoik6w w dal i w Wa.rsza.wie, ja.k nam 4.40,
powiefoto:(cmórk. a.
<lziul trener Ge-0rges Easiment,
Niestety, konkretnej odrpowtie
p-0-prawi
dzi na te pyta.nia ;nie obrzyma- Morris nJe lepiej
swego
reikt<>
wie czy
kordu wYno.s-zącego 4,63.
W lekk.oatletj• ce c,zęsito tak
bywa. że obliczeni.a
matematyczne przed zawoda.ml pl.atają
figia, ?. do:> sen.saoji SpOII'ltQwych
z.al'.czamy nie tylko zwycięstwa,
ale i poraż;J,m najsJyinmiej~eyoh
Rozgrywki ligowe, a zwłaszcza
na świecie zawo<lmiikhw.
w'.Ika o pierwsze miejsce w taJ. NIECIECKI
beli, weszły w takie stadium. że
uawet wielki mecz USA - l'ołska
w lekkoatlet.yc e nie ,iest w sta*
*
*
Wa·rszawski
Gra111d
Hotel nie odwrócić od nich uwagi kibioblegany je;;,t p:·zez w;elbiciell ców piłk:irskicb.
Z wyjątkowo korzystnych. POZY·
oiportu.
Dziesiątki
młc·dY'C'b
eh!00ców i s.tarszyd:l wiekiem cJ1 wyjściowych ŁKS ma okazję
zaatakować
pośrednio bytomską
k!,b:cbw polowalo tu na auto- Polonię.
Na
bezpośredni nagrniy mi.s.brzów oJrimpijBll:ieh i de.idzie czas atak
za tydzień. Sobotni
rnko:<lz'stów świata, ci,lotikól\v p'rze·c iwn'lk łod:lian - bo mecz oddrużyny lekk<J·atlety eznej USA, będzie się w sobotę o godz. 18 klóra
która,
przybyla
d.o
stolicy to Polonia z Bydgoszczy,
jalr wiemy, zajmuje 10 miejsce w
30 VII. po po.udin.:u.
tabeli,
a
więc do najsilniejszy ch
O'Brien, Gl€.l!l, Dav\s, Con- nie zalicza slę.
nolly, Brown, Bahka bairdro
W momencie, gdy LKS ma ochętnie rozdzielali podipisy. Naj
kazję . powiększyć dotychczaso wy
dowci>pniejs zy był jedinak sprin dorobek o dwa punkty, leader tater Murch!son. Gdy 2ll'lalazl się l1eli staje przed bardzo cieżkim za
W clnlu 29 lipca nrr pokladzle
daniem. Sląsk będzie świadkiem
M/S „Batory" przyjcchala w
w dużej gru;pie łowców aut<J·gra „świętej
wo.iny": Polonia g1·a z
odwiedziny do kraju - slynf'.liw. rozdz'.elał pod1pwy jedino- Ruchem. Praca trenera Steinera
na lekkoatletka
Halina
cześ:nie prawą i lewą ręką.
zaczyna dawać rezultaty, gdyż z
Kono.packa.
Konopacka
na
Go..4a: e s;:>oilikali się z bardzo tygodnia na tydzień zaobscrwoJgt·zysltach
Ołimpijsl<ich
w
wać s ię daje lepsza gra drużyny
serdeC'Z'!'l.'-m
przyjęcitnl.
„Je1928 r. w Amsterdami e, zdo·
co jest niewątpliwie wyni
f'tem zz.sk.=ny wielką up7·zej- Ruchu,
była pierwszy Złoty Medal w
kiem
szczęśliwego
odmłodzenia
historii polskiej l'Ckkoatletyk i
mośclą i trosklLw00cią
gospo- składu.
za najlepszy rzut dyskiem.
darzy
powiedział
Jnż na wiosnę Polonia, gra,jąc
mistrz
Na zdjęciu: Halina Ko_nopacol'.mp:j'51ki Oo.nrnolly. - Nie są 11 siebie, nie zdolala uporać się z
ka .na pokładzie „Batorego"
dz:Iem jedmak., że Wamza1wa R uchern i musiała zadowolić sle
w porcie gdy1iskim, udziela
jest Ulk bardz.o 21niszc."Z<lłllym wynikiem zerowym. Należy przy:
pierwszych wywiadów.
'Puszczać, że obecnie czelca ją ,lesz
CAP' tot. Uklejewski I przez wojrnę mia.ste:n".
ez!' trudniejsze zarlanie . Ewentual

I

t•

bałałajki.

O póżnienie

samolotu do '\Var·
. szawy spowodowan e b~lo trzy
godzmnym „popasem" ekipy ame
rykatiskiej na lotnisku w Wilnie.
Leklrnatleto m
USA smakowało
ba1·dzo mleko litewskie. Szkoda,
dodajemy od siebie, że na lotnisku na Porubanku, nic popzęstowa.no ich sielawą i ogórkami.
(n)
-

ł.o"

dzka Uni"a

,
p0Z:0Sta1e W l"d
f ze
Najslabszym i ze&polami w lidze
mi(!clzyokręgawej koszykóv.•Ici mę
skiei okazały si:: Piast (Brzeg) oraz Kolejarz z Rociborza i one to
spadly do klasy A w swoich województwach , a nie łódzka Unia.
Na ich miejsce awansowaly mistrzowskie zespoły A-klasowe z
Wrocławia i Opola.
Rozgrywki sezonu 1958-59 r. rozt>oczną się w lidze mlędzyok1·ęgo
wej 18-19 pażdzicrnilca. Pierwsza
runda przeciągnie się do 15-16 listopada. Rozgrywki II rundy roz
poczną się 30 listopada, a zak011czą 10-11 stycznia przysztego roku. (k)

'Wielce Szanowny Panie Redak-1 Sam Pan, Panie Redaktorze, ra-1
torze: Niech l'an mi wybaczy, że dził
zatrzymać się w Grand Hote•
na wstępie swe;;-;o „listu z podró- , Ju ... przy ul. Kruczej.
ży" 11oruszę lcillca spraw osobiI tak się stało. (Jestem zawsze
stych. Sądzę, że mogą one zain- 1lojalny). Dziękuję l'anu szczerze
teresować
szerszy ogół naszych 1i serdecznie za tę radę, W hotelu
czyt,eluików.
tym stopniał żal, że nikt nie pytał
Otó:i; po powrocie z kortów te- mnie o Sk.011cckiego
. o l,>Ogodę w
nisowych z Sopotu, po przyjściu do Sopocie i o zawartość mego porredakcji nikt łącznie z Panem, trelu.
Panie Redaktorze (przez duże P
Nie będę pisał o leklrnatlctac li,
dwa razy i jedno duże R), nie za· ale o hotelu. StraciLem w nim
pytał mnie, jak grai Skonecki, że I kompleks niższości i tu dziękuję
wygrał.
Patiu za wysłanie mnie do WarNikogo nie interesowa,ta pogoda szawy.
nad morzem, ani zawartość mego
Lanccster w Londvnie to szmipo;tfclu. Od r:..zu oblano mnie ra. Alcron i inne Belwedery - to
zimną wodo. Padł rozkaz: „Na- mucha. Cóż, za wspanialy gmach.
tychmiast do warszawy na mecz n 0-c może, że przegramy mecz z
Polska - USA?"
USA. ale goście nasi dzięki tem11
Wielu zazdrościłoby tal• wspa· hotelowi mają dobre wyobrażenie
niałej okazji, bo to przecież dar- o Polsce.
mowy prze,iazd pierwszą klasą po
Lekkoatleci
poszli jn:!: spać.
ciągiem pośpiesznym, diety. hotel, Spać b~dą w wyirodnych luksusono i suoxt. Ja się jednak nie mo· wych pokojach. Proszc sobie wyglem cieszyć, bo miałem w oczach ollraz;ć, że lcażdy pokój po5iada
piłki w wyclaniu Skoneckiego i si- 1~z1enkę i telefon. l'rzcpraszam za
we fale biegnące z Helu do So- szczegóły: w łazience myciło i
potu. A tu prout warszawy.
cztery ręczniki,
pokoju radio,
Nie wicnt, czy wyczuł Pan, Pa- telefon, dywany, w
lustra - slowcm
nie Redaktorze mój smutek i roz- Jcuropa. r to tak blisko f,otlzi!
cza.rowanie. Kocham Co prawda
Już się nie irnicwam o piłki te•
Ickl<0at1etykę, ale nie wiem, czy nisowe i o Bałtyk.
zamienilbym ją, nawet w wydau.e•1·Ruracja Grand n 11 t„Tu może
niu czarnego Murchisona, na po- zaspokoić apetyt:v wszystkiclt, a t
dróż statkiem „l'anna Wodna". przyjemnle
łerht~ć ... podnichi~
Stalo się! - pomyśl.alem.
Zbie· nie.
Nikt w Lon!lyi1ie nie poda
glem schodami redakcyjneg o gma- tak apetyczn~e usmażonego bc!chu I Piotrkowską skierowałem sztyka
Chateau-Bri and. ,jak w
się wprost na Dworzec Fabryczny. Grand Hotelu w \VPrszawie, DzięDla otarcia" łez gryzłem w dro- ku.ię ranu, Pan•e Rerlaktorzr. za
<lze <lo Warszawy „baton hareer- ten przysmak. sątlze, że tckkoski waniliowy" za S złotych 50 atleci USA przed pó.lśc'cm suać
groszy.
też wybrali z karty befsztylc ChaI oto Warszal>l·a.
teau-Bria.nd.
!I .B~'.lem wt Rzymie, Paryżu, Ln.nDyskretne śwlatlrr.
w
. v1ne. C•Y ,„Iem kart.ki z podróż~· czyst~•ch. bialych, joleKellter?.y
~nieJ': ma•
red. Mariana Bieleckiego, ale w rynarkach i co na.iważniejsze Warszawie spotkała mnie nłcspo- umiej"cy dobrze, uczciwie poddzianka, jakich mało.
snmowywać cyfry bez dopisywania do rachunku dat.
Dziękuję Panu, Pani" Rcd2l;:torze za to wyróżnienie, że 11ojechah~m na mecz Pol.oka - USA, ,ja,
a nic któryś " moich kolegów re-
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N 1e zapr zep a s CIC sza n sy

Mecz z Poloni·ą Bydgoszcz to walka

rnożc być

H:Jlma Konop acka
w Polsce

ŁKS

radę

nia sii; w hotelu
Krucze,l,
'111J;;cyjnych.
i zaprzv ul.zatrzymaktóra ur:r.ed wo.ina stvuęla z tego,
w każdej ka!nienicy zna.idował
się sklep 7, na.ibardziej wyszuka·
nymi kapeh1szami .
„Cudze cpwalicie - swego nie
zn•cie".
Iilaniam się Panu i wszystkim
Szymczyk otrzymał 3 miesiące dy- czytelnikom
zawsze rln usłu~
<l<w>li!ikacj l, Ryszarda Krajcwja. nic.
s.h:iei;v odsunięto od gty na 6 mlePełny tytuł: Jaros!aw Nieciecki
sięcy, a obu winowajcom zawieszo
no ,Jednocześnie
wszelkie prawa
wynikające . z „karty pillcarza", P. S. 0 lekkoatletyc e obok.
czyli
pozbawiono ich jalciclll<0l·
wiek dochodów, z kt,;rych kor>.y- - - - - - - - - - - - - - - stali Jal<0 czynni zawoclnlcy. Nic ; ; - - - - Jest wykluczone, że w Krakowie
powtórzy się historia z I i·undy:
(2:2) i padnie tam wynik remisoYC!8CZ 3
wy.
Dwa pozostałe mecze stać będą
pod znakiem ucieczki od strefy
zagrożonej spadkiem, który grozi
Cracovii, a tym bardziej Bu<lowlanym.
Trudno będzie Cracovii
wygrać w Zabrzu, chociaż nie należy się zbytnio sugerować porażk~ doznaną przez nią na własnym
boisl<u 1:5. Od tego czasu wiele
się zmicnilo w drużynie mistrza
Polski i mecz ten skłonni ,iestcś
my potraktować jako próbę si.I
równorzędnych przeciwnikó w. 0Wycieczka tj.o Bytomia autol<a.
czywiśc ic własne
boisko przema· rami i pociągiem. Cóż za okaz.ia
wia za Górnikiem.
i przyjemność dla kibiców ŁRS,
Gdańska Lechia ma porachunki którzy zechcą w przyszłą
niedzle·
z Budowlanym i, którym nie za· lę dopingować swoją dl'użynę w
pomniała porażki w Opolu 2:3
i w~łce z Polonią <Bytom) o pierwzapewne dołoźy staral1, źoby za- sze miejsce w tabeli.
ciągnięty dług spłacić i tym saWycieczki te organizu.je Sportsmym postawić Budowlanyc h w je- Tourist w ł,odzi i od poniedzi'lł·
szcze
bardziej
krytycznej sy ku przy,lmuje zapisy uczestników
tuacji.
w swojej sl<!\:!zibic przy Placu Ko·
. RM.
muny Parysl<iej 5.
że

o p·e
I r ws
. z e m·e·
I I sce w I a „el.
u
I

(5)

UIZf Ulia.du
Co jednak było przyczyna tego i jakie przeżycia z przeszłości
za tym, Dupont nie dowiedział się nigdy. Widocznie
czlowiek ten miał swoje powody do dzialania na szkodę Trzeciej Rzeszy. Dupont zdecydował się nakłonić go do wspól:pracy
z wywiadem, gdy dowiedzial się przez zaufanych lud.zi, że
„Sauer" od pewnego czasu na wlasną ręk~ sabotowal produkcję najnowszyc h typów samolotów b'Jjowych
przez opóźnianie
budowy prototypów. Dupont zaaranż.owal z nim spotkanie, lecz
zaproponował mu współpracę dopiero po uolywi.e pewneg-0
czasu, ponieważ ,.Sauer" by! niezwykle ostroż'1y i wietrzył wszę•
dzie podstęp. W końcu doszlo jedna:: między nimi do decydującej rozmowy i ,.Sauer" przystał na propozycję Duponta,
który zabronil mu odtąd dzialania na własną rękę i sabotowania
produkcji. M·.J-zlo to zwrócić szybko uwagę geslapo i doprowadzić do zdcma3 1{">Wania ,.Sauera". O wiele więeej pożytk:.i
sprawiP mó.<tl 0n przył1ieść dziala;ąc jako tajny agent i dostarczając wa;\nych ; n formacji.
Pn otrzyman;.u szyfrogramu
Duront polecił poinformować
„S•.uera" o miejscu i terminie spotlrnnia. Następnego dnia o
ustalonej god?.inie radiostacja brukselskiej grupy radzieckiego
wywiadu nad'll>1 w eter na8tępujący tekst:
„RMS de YTR. Kent do Sauera. Kontakt wecllug pozycji 6-R.
Cz::isu PK. Pr0szę pokwitować odbiór".
Szyfr ten rnnarzat miejsce 5potkania według 5pecjalnego lducza, w którym każdy z punktów kontaktowy ch określony był
kryły się

_
•
·•
czówna w 11,6. Są to dwa najstarsze rekordy
rzorgcrdaamgo~•eacnzy.u, ,jez_set tapkrz5ew,vi edt.n jiee
„
1 11
co. hc;dzie w _1965 .roku. Otóż dow1aduJcmy się, ze w rolm tym
rekordzista świata w biegu na
400 n;i _bę~zie Jones USA 4;;,2.
Dla sc1slosc1 dodaJemy, że _ten
sam .Jones dystans ten prze:i>1egł
w 1956 r. w Los Angeles w ident~·cznym czasie.
1'6.i iemal wszyscy lekkoatleci USA
p1·zywieźli z Moskwy piękne

.
P

li..śmy,

Jerzy Hornu ng

FeliPtn n niby sporto wv

ua w~·grana Ruchu, przy jednoczesnej
porażce
Polonii (Bydgoszcz) w Łodzi, da.fe ŁICS pierwsze miejsce w tabeli. o tej szansie powiniy(pami<;tać ŁiiS-iacy i
postarać się Ją wykorzystać . w
pierwszej kolejce rozgrywek LKS
zr~mi•ow.ał w Bydg?szczy 3:3.
Lokalne derby czekają również
widzów warszaws!cic h. Tutaj Legia zmierzy się z Gwardią. llfecz
ten ma dla r,egii prestiżowe znacztmie: chodzi o rewanż za dotleli
wa porażkę z pierwszej rundy
(L,egia przegrała l:S) 1, co ważmejsze,
utrzymanie kontaktu z
czołówką. A ewentualna przegra·
na oznacza dla Legii niemal cal·
kowitą utratę szans w walce 0 tytul mistrzowski.
Stal postawiła wreszcie pierwszy krok na drodze zwycięstw.
Czy będzie on jedyny, przekonamy się po meczu z Wisłą . Na razie trener Cebula może być zadowolony ze swoich uczniów, gdyż
odmłodzenie
zespołu
okazało się
il.ość szczęśliwym
pociągnięciem.
się, iż kierownictw o
Stali
zdecydowało się na wprowadzen ie

Zdaje

w swoim zespole ligowym niezb<:d
ue.i dyscypliny. o tym mówią coś
Jrnnsekwenc, ie wycią~nięte w stosunlrn dn zawodników , lttórzy w
sposób niesportowy zachowali się
na meczu z Górnilciem. Marian

inną literą i cyfrą. Tak wię<: i w tym wypadku nozycja 6-R
oznaczała dworzec kolejowy w Augsburgu, dokąd „Sauer" uda'"'.at się bardzo często na inspekcję tamtejszej fabryki samolotow Messerschm itta. Czas PK - oznaczał godzinę. 20.00.
Radiotelegrafiści przez kilka minut po.z ostawali na odbiorze,
oczekując; na odpowiedź .,Sauera".
W ,pokoju panowała cisza.

Wolno btegly sekundy oczekiwania .• Wreszcie lamoka kontrolna radionadajn ika rozbłysła różowym światłem. To odezwała
się tamta stacja. „Sauer" był na posterunku.

*
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*

Późnym wieczorem 30 lipca 1941 roku Duoont wysiadł z pośpieszi:iego _P~rjągu na dworcu w Augsburgu. Spojrzał na olhrzymtą, osw1etloną tarcz.ę zegara i pochwalił sam siebie za to
że zdecydował się wyruszyć wcześniej z Brukseli, niż miał po~
czqtkowo zaminr, ponieważ tory zatarasowan e były przez tran'Sp~rty w:oiskowe. odchodzące
na front i pociagi wewnętrzne
m1aly k tlku.godz~nne spóźnienia. Mialo to zresztą także dodntnią
stronę, ~omewaz w paru wypadkach ekspres
zatrzymywał się
w bezpo.srednJ 2J bliskości od eszelonów i Dupont swoim wprawnym okiem mógł poczynić kilka ważnych spostrzeżeń.
Przez olbrzymią halę dworcową przewalały sie tłumy ludzi.
żołnierzy i oficerów Wehrmachtu . „Pst! Feind hort mit" prze:
strzega!y wielkie plakaty z których czarne, pontire sylwetki
milcząco spoglądały z góry na rozkołysany tłum.
Wśród tej
·płynnej, gniewnej 'l cuchnącej masy ludzkiej z trudem torowały sobie drogę patrole Fe!dpolizei i gestapo
w poszukiwan iu
maruderów. dezerterów i tych, którvch wygląd zewnctrz,ny
mógt na5uwać różne podejrzenia . Dupont z trudem prz~brnąl
przez halę dworcową i wszedł do restauracji- Już od drzwi
spostrzegł „Sauera", który w mLmdurze putlcownik:i. Luftwaffe
siedział w głc;bi, przy malym, ukrytym w niszy stoliku.
- Bal~ si$, że pan dziś nie przyjedzie. herr Kent ~ powiedział rta powitanie „Sauer". Coraz trudniej jest podróżować. Pociągi chodzą bardzo nieregularni e. Jednocześnie stają
się widocz.ne p1en:vsze s:"'.mptomy nadciągającego kryzysu. Gestapo i SD zaczyna szalec. Aresztowan ia są na porządku dziennym. Trzeba być bardzo ostrożnym. Otrzymałem informację,
że Abwehra ma w najbliższym czasie rozpocząć akcję zakrojoną na szeroką skalę, przeciwko wszystkim tainym radiostacjom
.
„Sauer" poinformow al Duponta, że jego dobry znajomy in-

1

I

W. k

do Bytom;--}

Jedz iemy
na mecz

Polonia-ŁKS

żyniC[" Hegelbach, zatrudniony w fabryce „Wolf-Radi o" produkujące.i sprzęt. radiotelegra ficzny do potrzeb Wehrmacht u, powiadomi! gc;i, ze ~i:ma „Transmare '', Z'3 którą stała Abweht·a,
zamówila lolkanasc1e goniometró w zupełnie nowc~o tyou. Według H0gelbacha anaraty te pozwalały na bezblqdne zlokalizowanie każdej stacji nadawczej w pr-0mieniu kilkunastu kilo-

metrów.
Dupont zrozumiał, jakie znaczenie dla wszystkich grup wywi<l;d?W-?ZYC:h przedstawiała ta informacja. Nie ulegało wątpii
wosc1, ze _Jeśli Abwehra zamawiala tego rodzaju sprzęt. to
miała zamiar się nim poslużyć do walkl przeciwko nadajnikom
będącym na uslugach wywiadów.
Można by jednak przeszkodzić Abwehrze w realizacji tych planów przez
dokonanie sabotażu w zakładach „Wolf-Rach o". Z tą mysią Dupont zwrócll
się do „Sauera":
- Czy Hegelbach jest dobrym pańskim znajomym?
-;- Znam go dosyć dawno. lecz nie utrzymuję z nim obecnie
blizszych stosunków wyjaśnił „Sauer".
-: Nic_ ni_e szkodzi - rzekł Dupoµt . - Proszę się zoricntowac;, w Jaki sposób, bez wywotywańia jakichkolwi ek podejrzeń
rn~Z111a ~Y. z n!m . wejść w bliższy kontakt. OC'-qwiście nie bę~
dz1e _to iu: pansk1m zadaniem. Tą misją, ze względu na pańskie
b.ez~1e~e.nstwo. olbarC:Zymy ~:o_goś innego.
Pan pozostanie w
c1e:im i ~Iegelbach rne powinien nigdy domyślić się pańskiej
r<;>h w tl!J spr~wie. Gdyby zaś próby zwerbowani a Hegelbacha
nie z.ostały _uwieńczone powodzenie m, będziemy zmuszeni skierow~c kogos ~nne_go_ d<;>. pra-cy w tej fabryce. Nowe gc>nfometry
powinny. ~awierac Jak1s błąd konstrukcyj ny i podawać fałszy
we wyniki . Ale do rzeczy - ma pan coś ciekawego?
„sa~er" sięgnął do kies~eni
munduru i wyją! z niej male,
plask1e pudełecz!rn; w ktorym zn.ajdowala się niewielka buteleczka 7. cz.arnego szkła .zawierająca perfumy. jak glosila naleJ)tona na rneJ złota etykieta. Dupont przyjął ją z rąk „Sauera"
1 schowa! w zanadrzu.
- Co zawierają te materiały? - spytal „Sauera" zniżając
g!os do szeptu.
- Dane. o dziennej produkcji samolotów
l\lfe-110 oraz o stanie liczeb?1ym Luftwaffe. Jest wielocelowy ch
tam kopia planu ()KW. użycia sit lotniczych do wsparcia
natarcia grupy
arn1JJ „M1tte·• na Moskwc:.
(c. d. n.)
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