Dzięki

Cena

SO

odkryciu węgla brunatnego

W związku z dużymi 1)E>rsipek
tywami rozwojowymi przemya szcz.ególnie
słu kluczowego,
en€'l"getyc.z:n-e.go w pow. Turek
w najbliższym
po.stanowiono
cz.asie przystąpić również do
buoowy :na tym terenie pozbawionym dotychczas kolei, pierw
szej sz.erokoitorowej linii kolejowej, k·tóra poląo.zy Konin :z
Turkiem i Uniejów z Lodzi.ą. _
Projeikitowanie inwestycje po-

TUREK (PAP). Wicie nacl.z.iei

llok XIV

Ł6dź, piątek

na

Nr 38 (3493)

H lutego 1958 roku
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Modernizacia
Władysław Gomułka.

Co usprawnić wprzemyśle lekkim

uczestniczył

w zebraniu POP

Komisia seimowa omówiła plan i budżet MPL

na Zera ni u
12 bm.
WARSZAWA {PAP).
odbyło się zebranie Pod.stawowej Organizacji Partyjnej Fabryki Samochodów Osobowyoh
na Żeraniu, na którym Komipoinformował
tet Zakładowy
o wynikach akcji
z.ebranych
weryfikacyjnej oraz dokonano
oceny pracy org.aillizacji w okt'e.sie kampanii wyborczej do
rad narodowych.
w zebraniu uczestniczy! I sekreta;~ KC PZPR Władysław
jak wiadoGomułka. który jest członkiem organimo · zacji partyjnej przy FSO,
ożywionej
W dlugotrwalej,
clyskusji, w której uczestniczy.
Io kilkudziesięciu cz.lonków orzabral
żerańskiej,
ganizacjl
m. in. glos W!. Gomułka, p<>rUiSzając szereg istotnych problemów gospodarczych. ideologicznych oraz pwblemów.. zwią
zanych z pracą org.anizaci1 partyjnej FSO.

żąda

ewakuacji

wszystkich wojsk francuskich
o-I a k.-cep·
czwartek komu d 1acj1
· ·

PARYŻ (PAP). W Tun1s1e

w
publikowano
1
tanu d o
ni k.a t Se:.i:retari.atu
Spraw Zagranicznych. Komunikat stwieridiza, że szef stale.i delegacji tunezyjskiej w ONZ zo
stal upoważniony do pr:l'ed.st.awienia Radzie Bezpieczeństwa
zarządzeń wydanych przez rząd
Tttrusu
·
w zwiazk.u z wy<l arzeniami w Sakiet~Sidi-Jussef i po
danych do wiadomości franC'Uski·ego charge d'affaires w Tunisie w dniu 8 lutego.
Wymienione w komunikacie
zakazu
dotyozą
zarządz.enia
wszelkiego ruchu francuskich
oddzi<>lów wojskowych znaj<lujących się w Tunisie, wplywania do portów joonostek franmarynarki wojennej,
cu"1ki<'i
nad.s)"la nia p-o.s.ilków woj.slkoWych Z Francji drogą morską i
lotniczą oraz prz,elotów samolo
tów francuskich nad terytorium
Tun!1su.
Komunikat podkreśla. że wojsk.a francu5kie w Tunisie nie
są ani uwięzione, .ani internowane: rz~d tunezyjski w ka&:dej chwili 1wtów jE•st ud~!elić
im WlSzel!kiej pomocy w ewak·ua·cji.
PARYŻ (PAP). Konlerencj.a
prasowa. jaką od.był w czwartek prezydent Bourgu~ba, pow całości sro.ra1
święc·()na była
"~rie 6"l-01Slln• {ÓW francusko-t1inezyi.skich. Prezydent P-Owtór.zył
Z·a'd. an'.<>
.· akuacJ·1·
ew
- calko\l>-:itei
o<ldziałów francuskich z 'Tunisu
jako warunku współpracy z

s

Francją.

Bourguiba prz.e-mawial na kO'll.
feren<t"li w t"n'e kateirorycznym.
Z.apo·.,;;edz.iał <m, ż·e Tunis st.awi ooór, jeŻ€.Ji oddziały franous1tie 1'.p:róbuią silą przerwać
blokadę o'.l·O'zów wojskowych.
Bourguiba oświadczy! dalej,
że Tunis gotów jret 1:n:-redys.kutow.ać z pa1),51;wami NATO - z
wyjątkiem Francji - .~nrawę udostęonienia Zach<Jdowi bazy
morskiej ·w BLzere:e.
Odpowi ad.:i i<:>,c następnie n.a
pytania d7.'.ennikarzy, prezyd.e<n.t
powiedział, że w wy.p.adiltu za-

Jeden z nadajników
t958''

zamilkł
WASZYNGTON (PAP). - Laborat<Jt'ium badawcze Marynarpodało w
ki Wojennej USA
środę w1eczore.a1, że jedno z u.
rz.ądze11 nc,dawczych .amerykań
skiego sztucznego satelity, . naóające sygnały na cz;ęstotllw<>
ści 1G8,0::.. megacykli, przerwało
Drugi apadzi.<>laln-06ć.
swoją
rat, dz'.ałający na częstotl!wo
ści 108 megacykli nad.al nadaJe
6yg:naly.

._

bieżC4CY

na rok
WAXIBZAWA (PAP) J;i.k infor
muje Wydzial Prawwy Biura
Sejmu, 12 bm. Kom1.sija Przemy
slu Lekkfogo, Rzemi01Sła i Spół
dzielcwści. Pracy korutyntt<J<Wała
dys:ku.sję nad tegorocznym µlanem i bud.żetem · Miruster-stwa
Prz.emyisiłu Le'.ktltiego. Wielu posłów poddallo krytycznej ocenie
dziala11roo6ć rewr.tu.
J>C'S. J. Brwza
Referent
Slflwieridzil:. że założona przez
budżet i plan obniżka kosztów
j.est zbyt ni.sika w stosunku d.o
mc'Gtliw-0ści. 'Zdaniem pois.ta, w
p.r-z,eimyśle lekkim istnieją mowyników
żliw<J·ści poprawieruia
oracy.
· Odlrębnym za,g.ac11.'1l·entem ma
jącym poważny Wipływ na k!ształ
towanie się budżetu prz;emy&lu
leik:kiego jest ·sprawa s'ktt'PU
surowców włókien
~rajowych
niczych i skórzanych. W tyn1

USA - mediatorem w konflikcie?

„Alfy

rOZWOJU

zaniedbanego dotqd powiatu Turek
Linia kolejowa Łódź - Uniejów - Turek- Ken'in

Wydanie A

Tunis

•

Wielka szansa

gr

to

-

·

·

e

warua przez rTancJ.ę m
USA • T ums got
ze s.Nmy
"· prze•d'
·
·
tow Jes<t wycof ac· sirar.,:ę
loż·oną Radzie . ~e~'Piec.zefa•itwa.
Bourguiba wyJasrul, ze. Tun_1s
ocz,ek:uje od R;adY Bez~1~z.e_i:stwa rozw1ą.zama tru~n~l'sc1 roznego rozwoJ.u, wlą<;zme ze spra
wą wycofania WOJ.'lk francusproblemem
k'ieh z Tun1~u i
.
Algieru.
PARYŻ (PAP~. ~genCJa Fn:rn
DO<laJe
Paryzu
w
ze
P
. .
.
•
oe re~is.e .
przy.jęto z z.adiowole.niem OSWl~d
czeme rzeczruka De.p .art.amentu
Stanu USA, pr?ponuią_C'€ pomoc
w zbkw1<l?wamu ~onfliktu mię
dzy Francją a Turusem.
0

PARYŻ. - Największą niespo
dzianką .s·ewnu pllkanskiego
Francji, jes•t

pm·ażk.a

j.akiej do-

zn.al mistrz Francji, St. Etien w

roku skup p1'zyniesie 1.700 mln
zl: strat. Wpływa na to - oook
waidlliwie ustalonyoh cen slm;p.u
- zla organizacja. Sku'!> surow
ców - ufaniem p,rnsla - należy przekazać branwwym centralnym za<I'ządom, a Centxalmy
rozwiązać.
Zar.ząd Sku,pu Pewn·e 7..aniepokojenie W:!'lbudza również falvt, że t€goroczny
plan re.<N>rht w znikomej mierze przewiduje rekornstrukcję
pariku ma.s.zynowego i nie zabez
piecza peinej rezerwy mocy
produkcyjnej.
Wiele m;ejsca w swym kor-efe
r.aoie pocscl Brz;oza poświęci! za
gadnieniu jakości towarów p'.'<>du~wwanyd1 prrez przemy.sł lek
ki. Mimo stałej popra'!llY, jakość
lch powstawia wiele do życze
nia. Wynika to m. jin. z pow.aż
nego obn,!.żenia dys.cypJiny kon
twli jalmśc.L
An.al'izując prz,edstawiony plan
i bu-d!ż.<>t lv.8nisterstwa Przemy
-"'lu Lekkiego na rok 1958, po•.eł
następujące
wysunął
Brzoza
wn;ooJd:
-;-. K<>misja "id!U lw.nioozn-01Sc 'łm'liękmenh wysi.fk&w
rządu w celu ?..a.pewn:ieinia. reSOO'ł-OJ\\".i środków dewi:r1<J·wy<l!h
na 7,a,kup maszyn i ca"Ządu.eń
niezbędnycl1 dla m{)dern.i1r..at'lji
b' ,_ .
b d
nowych
u ·n·wy
i
,o aeu;.t11w
h
'd .
w .eg<:•NH:JzJH"ZeW1· rzaa.nyc
nym pla.ni.e.
aby
po1stulu.ie,
K-0111.isja
pmv.o<fana w ubieglym roik.u
międzyr~.rt-0<wa komisja, opbin
poraoo•wata. szC'Ze.gółowy
pe1·spektywi~ny bud<HVY Pl'Z<'l7.
n1"Zcmysl kraJ·,u.w:v maszyn wló

<m-łllZ ilcśei

n~e jest w

po.."Llo.

I

Za „planem Rapackiego''

J{'f>mfafa

międzyreS-Oll'toweg•o

p0<w<Jł<1in.ie

który

wyświi.eltŁUby

l>l"ZYC2Yl1Y obniżeJ;llia się pi>daży kra.i«nvej wełny i skór i
(lo!>'<aco;wal w te.i sp.rawie odp-owiednie wnioski.

a.rtykulów
bra.ku
Wo·bec
pierwSlZe,j pll'trzeby, k,omis,ia
zleca. resort>ll'wi pr.zemysłu lek
kiegio srers-re uwzględnianie
potrzeb rynku w jego polityce a.sortymentowej.
M-0~liwośd.i powa.7,nych os'l.azędności komisja. wiidml w
dalsze.i reo.rganirz,a.cji sikupu
oraa: w USJ)rP,wnienh1 eiwidenc,ji ma.teiriaJowej w przedsiębiocstwa.ch.
w dySlkusiH J>OIS. J. Spychalski
zapropoTuOWał wniesienie prz,ez
kmnisję poprawki do r>l.aniu gos.noliarczie""' na rok 1958. Chodzi
„~
przemysłu che
o"' zobowiązanie
b'
.
d0
·
w ie
rozszerzenia
micznego
żącym roku prod:ukcji steel<'mu.
JJO·trzeby
na
barwników i kleju
przem)'l"'lu włókiennicze.go.
Poe. M. Szulz zwrócił m. in.
uwagę. że prz;eprowadron.a
lychcz.as reorganizacja resortu

tys. osób.
praC'Ujący

większości

i

obecn:ie
i;:ię w

Ludzie ci,

Ultrzymujący

z

na wla-

pracy

&nych, dróbnych 1-2 ha gospod.arstwaoh, znajdą w przyszłaś
ci zatrudnieme w przemyśle klu
crowym,

Jutro pogrzeb
Marcela Cachin
PAnYż (PAP), ~ Paryski kor&"'POndent PAP donooi:
Pogrzeb 1V[.arcela Cachin odbę
<lz'e .s ię w sobotę, 15 lutego,
Or.szak żałobny wyruszy sprzed
gmachu „Humanite·', gdz'.e od
)).ątku wystawione będą zwło
ki. Kondukt pogrzebowy prze.ip:zez wielkie bulwary,
dz:e
Plac Bastylii
Plac Republiki,
kle:ując się na cmentarz PereLacha '.se.
zw!oki zmarłego
Chw:lowo
spo.~zywają w jego mieszkmiu
prywatnym przy ulicy Au.gu.ste
Blanqui mi. przedm '.eśc'iu parysk!m Cho:sy le Roi. Do m:efZkania tego naG.chodzą obecn:e depesze kondolencyjne z
ca!ej Francji.

40 uoominków
robotników
dla
I~wartal_„ ub. r. "rzyW

l

IV

"

" -

••tą,o·.·ono w ..,~,ic1adacl1 1·m. Mare to w1sp·ólzawoon:ichJ€wSkiego """"
et.wa międ1Zyoddzialowe-go, opar

~

tee-o na lronl'.aetnycll

tn.varoych

wskaźnik.ach. W&kaźn.ików tycll

ministra Rapac!Gieqo.

zdjęciu: w idole wyPe l;iione.i rnli odczutowej. U gó· k·o b a:om
· „ za s t re f ą b eza f omnwą - przeciw
ry napis:

Na

rakietowym".

Wyw·1ad z min. Rapac •m
Foto - CAF

ka

a

I

dIa

ra d.ta mos k"1ewsk.1eg o

Mini.ster Rapacki stwie:-dz.a w
Radio
MOSKWA (PAP).
moskiewskie nadało wywiad u- wywiadzie, że niedawne jego
dziel-0.ny przez ministra spraw rozmowy z min. Gromyko w
A. Rapackiego Moskwie były dobrym, bu<luz.a.granicznych
k<Jre.spondentowi tego radia w jącym i owo·cnym spotkaniem.
w sprawie polsk!ej inicjatywy
Warszawie _ A. Panfilowowi,
utworzenia w Europie środkowej strefy bezatomowej panuobu
je
dów. że jej realizac ja byłaby
ważnyelh środków
jednym z
,
wiodących do odprężenia w tak
_: ważnym obszarze J'.ak Europa
?

całkowita zgodno•ść

-~~Timi1

. a m. Ln. _ ilość, jakMć,
19
a.<;<>rtvinen.t. planowe
wartość,
wyk<l'rz.:; >t.anie ur!o.pÓ'W< wy,•o1
·
ko;ć abs.en.cji (w pierw15zym rzę
dzie nie oopr."lwicdliwionej). vry
konan.!e remoMów. st.an BHP,
Wczi:>r.aj odiby'lo się p.odsumowan'.e uzysk.anych wyników i
wręczEnie n.ag-ród zwyci.ęz,oo.m.
Pierws;:e mJej.sce we ws11ól.z:i.wo,d.nlictwie w IV kwart.ale ub.
roku zoobyfa, ~ecl!z<llr•;a cdi>ad
kowa. Oddział ten. obok przechooniego pro'.)Orca, otrzymał
na,grc1dę w P'MLa.eii 40 upcmi11ków dla rcootn<ików (tn.l'hY dam
ski.e, f-0 tem:ki. k.(JIS7.'Ule i 2 radio
odbilOil"lliki „Sł.olioa").
w
której
Wykończ'.IJ.nia,
zajęciu I miej'&C.a pr?,elS'z.lrodz:iło
n'ewykonanie wskaźników eksportu, onym.alą nagrodę pociesz.enia (15 u;>em.illlków).
Trzer~·e rniejsiDe we Wl."!Dólzawod:niciwie zdobyła przędiz.alnia
śroonioprzę·dna, czwal'tę - niTkalnia i
ciarnia.
ci€nkoipt'zi)<lln.a w ogóle nie zostały sklasyfi.:lrowane. gdy~ nie
wykonały pfa.nu prod1t~~yJnego.
w
.rrueJG~a
I
Ufrzym.arue
I k wa rta1„
"·'""
· lm-"""-wa
-·
· - br · bedz1e
ło przę<lza1nię odpadkową ZPB
"'Y. · '<'.-•ego -poro
M.or~t-'~
~
~
~ -·u-„~'""
.s!lku bO'W'iem dobrze ro000częly 151t~rt w br. prz~lnia· średni<:•J!"l·ędma, tkalnia i wykoń(l:T)
czalnia.

j~t

Głowa kościoła ewan.?elicldego w Hc!·ji - pa.~tor Niepod<'za., odczytu wyglo.>=:nnego w Wattemmoelle1',
· za P / anem
· l su:
· d z<a
· R u Iiry ) w11powze
se I1eid (=ag Ię b ze

dT.a.jów maszyn
spr-01\'Va.dlzenfa
oo

zespołu,

cl:użych
e:wolą ina 'W'Chło!llięcie
nadwyżek e.iły roboczej, wyno
szacunikiOwo około 10
szącyoh

---

i n>-

k-0<niecrmyeb
z za.granfoy.
p-0.sf!uluje rllW111.ież

pow. Turek w wojewódzrtwie po
zn.ańskim z odkryciem tu ostat
nio rprrez ekipy geologów znacz
nych zasobów węgla brunatnego.
smcunkowyah obliWe~u.g
w rejon.ie Adamowa i
czeń,
Wł.adyslawowa w powiecie Turek znajdują się wielkie złoża
węgla brunatnego. Zalegają one
na przestrwni panad 6 tys. ha
girubą war.siwą od 16 dio 40 m.
Z.as<Jby te W)"StaTCZą, jak się
oblicza, nawet pr>zy bardzo intensywnej e~?loatacjd, na zaspokoj.enie potrzeb wielkiej elek
trowni o mocy 500-WO 'MW
przez przynajmniej 100 lat.
Obecnie rozpraoowywane są
zal.<Jienia i proje'kty w\Sltę,pne no
wej kop'1lni węgla bmna tnego
i eleiktrowni, które mają ze.stać
uruchomione w olrolicy Turka
do 196S r. Prawdopodobnie j.em
cze w br. T'O'Zp<>cmie się uz,brajanie terenu pod budowę elektrowni. Eksploafacja węgla bru
natnego na piernr.szych odkryw
kaoh kopal.rui.anych nastąpi ok.

wielu :pr.zy;padlkach
właściwa. Ścin2.1nie p.rz.ero.stów
Po
ad~:ni.nhsit:acyjn~oo
lmn zwol111J1erua 1JTacoiwniko~
Jecl!n.oc~neJ
pr~y
sz.ere.gowych
mz1Yudow1e etaiow n.a wyzszych
SZIC"'~blach.
Komisja postanowila powołać
zespół, który zajmie się opraoo
waniem wniooków :mnierzających do po·pr.awy pracy przeI L963 r.
myslu lekkiego.

•

"

kiennirn;ych

przyszłość wiążą miesikańcy

rzą-

prz.ędzaln~a

St.
rozgrywkach o puchar.
Et:en n:ie przegrał w mistrz.ostwa·e>h .ani je<ln.ego meczu,, .a
. . wye l'm·11~
" ·
· ·
1 1~
środkowa
nairue.5;JX!"z:ewainreJ
. _
.
· .
wany został przez drugx>ligową
W .odpow1edz1 n.a. pytame k~.
·
d
W-"l
~...,
1
·
= u,g . on.i~ED.E1-. • . ,
drużynę, k:tóra w mis:tr.:iowRapacki
mm.
respondenta
,
„".'olkS6t1mme
dzienmka
s1en
Sik:ich rozgrywkach.„ nie odniosamoloty amerykanslue z baz stwierdził, że polsk~ in:cj3tywa
.siła jeszcze zwycięstwa.
echem
w zachodnich Niemcze~h me- od.bila się szerokim
Hokeiści USA,
LONDYN. mal oodzi<;nnie naru.s.~aJą gra- ~zczególnie w Europie. Udziektórzy mają reprezentować St.a
mee poW1ecrzne Austru. W dmu lily jej poparcia nie tylko krany Zjoonocrone w mi.s<!Jrzo12 bm. kilka samolotów amery- je socjalistyczne, ale również
stw.ach świata w Oslo, przyUn C!On0rlUSZ9
•
kań.s'Jtich krążyło nad .teryto- masy pracujące, działacze różśpies1zyli swój przyjazd d•o Enrium austriackim w okolis:.ach nych partii i k ierunków polir01py. Hokeiści USA rn:zipoczęli
tycznych Zacl!odu, w tym rówI. • Salzburga.
tournee od Anglii. Grali ze e;na Sł
Brytyjska Izba nież i działacze kól rządowych więzienni
LONDYN. ną z.awoc10'wą dl'użyną Han.falLordów na ;;.o.siedzeniu w śro- szeregu krajów za·::-110dnich.
~
gay Ro::ers, z którą prz,e.g rali
Mimo że idea strefy bezatodę 12 bm. powzięla rezolucję
4:5. Kanadyjczycy natomiast po Ł
wypowiadającą się za przyję- m::>wej ma również przf'C'iwniQ ZI
konali tego prz,eoiwnika 6:2.
- oświadczył min. Rapa~
ków
NATO.
do
Hiszpanii
c~em
Różnica klasy jest wi<l.oezna.
Kongres ki _ trzeba powiedzieć, że oRady robotnicze Lódzk.ich Za- j NOWY JORK. Na akadeMONACHIUM. dokona! w ś!'odę p!nia publ iczna Zachodu ocemickich m!.strzositwach NRF w ·kla.dów Bnd·mvy Masreyn i ZPDz , Gwatemali
po·l.ską propozycję jako
Oberammergau odbył się bieg im. P .. Findet·a. otrzymały. w' wyboru prezydenta republikL niła
na 14 km, w którym obok Niem tych drnaoh li.st od Prezydium Z•oetal nim 62-Jetni gE•n·eral Mi- uczciwą i szczerą próbę dok-013 bm.
WARSZAWA (PAP).
ców Szwajcarów i Szwedów Miejisk!ej Ra<ly Nar·rxlo~ej w guel Fuentes o przekonani.aoh nania peer-wszego kroku w kierunku usunięci<J broni ato;no- Sad Powiatowy dlla m. st.
s.t.artow.iłi zawod.ndcy polscy. Słupsku z giorącYID; pod'z,ę·!'?'wa kon.serwatywnych.
w
Agencja ADN wej ·z obszaru o decydującym Warszawy ogłosił wyrok
BERLIN.
St.art ich był baro·zo udany, bo- ruem. i seroe·CZJ?Ynu s!owami u~
funkcjonariuszy
b.
wiem Wójcik zajął 3piet'"\\~~ze znama z.a szyak:e, zyoz:l1we ~ clono.s.i że wkrótce w Dortmun- znac<.;eni.u d1a pokoju w F:uro- sprawie
.służby więziennej zatrudnionych
miejooe mając czas l.00. l. a dru kolliklreti;i·e u.stcts.un.kow:mie . .si~ dzie :ozpocząć s:ię ma w!elki pie.
w Koronowie -...
w wiezieniu
stie - Mare1{ 1.0t.Z6. O dobrej do ~polpr.acy n:1ędzy Loc1zi:ą J proces przeciwko byłym dziawoj. bydgookie.
fonmie Po•fa·k ów śwdadczy rów- Stup~~uem (za·d1ekl.arowa:no ~lup laczom i, czlonkom K<!;Jnun:styNa lawie oskarżonych z.asi.aprzekaz.anie maszyn l u- czneJ· Partii Niemieef(KPD).
na. elkowi
·zawc•dniik.mia!
że trveci
nież
c;
rz.ądz,en)
(Sz:wajcaria)
mecieto,Kriebs
dali: b. naczelnik więzienia Da.Jedtn~ześnie "I'zewodniczący Pod zarzutem kontynuowania
czas i:l.ab\$zy 00 Mark.a 0 1 min.
0
ni el Kozak oraz dwaJ· oddziazdelegalizowaneJ·
· '
."
'. . .
,
·
Fi. dz ..alalności ·
Kultury
Kom1ktu
zajął 13 M1e1Slk:,eigo
14 isek. Roj-Gąsienrlca·
Jan Lemiszka i Józe.t
Jowi i
,
ZY'emej w S!U'pisku, W. Oieplow- KPD ~dpowi.adac. ma pr.zed sąmieisce.
Mal ino•..vski. Odpowiadali oni za
Boks.er.skie ski zwrócił się do nasz,2 j red.ak- ~c;m L> bvlych działaczy l członWAR.SZAW A.
nadużywanie wl.adz;y i stosowa.
reprez:entacje Polski seniorów i ·cii z :prośbą o prz;ek.aza·ni.e pod.zię .o.ow KPD.
nie kar niezgodnych z regulaP.RAGA .. - . Sw1at~wa Fede.il1'11iorów oczekują w najbl.iż- kowań kier:::>wnfctwu Federacji
Rzą~ .br:y- m inem wlęziennym._
~O!'DYN Ci:'AP>..
Sp1J1rioiwycb „Włók- raqa Zw1ązkow . ~_awodowych
szym czasie :spotkania z Nie- l~lubów
Wszyscy <J1Skarzem zostall upomocy fyJsk1 poda'! ao wiadomosci. ze
Federalna. n.iarz" w LoidlzJ za ;przyehylny i postanowiła udz1elic
Republiką
mie.."l.1'ą
Bry. znan i winnymi zarzucanyoh im
.W;elkiej
.
w
przY.stąp~<Jno
Sakie-tDla senJorów będzie to rewalJIŻ 19e.!1d€C2'llly stcisunek do \l,1Slpół- •!)~i.s-:rom bo:nbardowa~ia
1
za ubiegłoroczne wygrane me- rpracy w dziedZi.nie organiz.aoji S:d 1-_Jus1Sef przez lotnictwo !ran j tanu do pro~ukC'Jt bomb w?do- czynów i wyrokiem sądu skaosk. D. Kozak na karę
cze w NRF, juniorzy nat0<miast t!1potkań .'\10.or<towych między .airu cuski.e. śFz.z wyasy_gnowała .na rowych o sile wybuchoweJ <>- zam:
. raz pierwszy. 1żynami Sliup.sika i Lad!zi. Pro\Śibe ti:n ~l tys1ąc funtow. szterl:n: 'kolo mi'lio.na ton trotylu oraz~6lat więzienia, osk. J. Lemiszzm.iem.ą się oo
na karę 7 lat •lllięzienia i
oolid.arnooCJ. do wyposażenia w te bomby
Dru.żyny 'sen1G<rów =ięrzą sięltę z przyjemności.Ą niindej1S1Zym ,gow z funduszu
Kwotę tę przeka,zano tunezyj- brytyjskiego lotnictwa wo.isko- osk. J. Malinowski na ka:rt
<:hvukrotnie: w Lodzi 9 marea. i ~my,
~ roku więzi.em.,.
·
we~
sJdm związkom zawodowym.
frr)
·
w W amzatwie 11 mare.a..

I

"Y

un· •

do-I

ups k

d.

B f k.

• UJe
dZIA"

•

skazani na więzienie

nadużywanie
władzy

za

Ang,.13 pro dukUJO•

bom b·y WO dol!'owe

pociski balistyczne

I

Na I sesji DRN wybrano
I

Pi€1"W'Sza sesja llWWOW)"branej lclóry wyrnienil najbardziej

DRN-Sródmieście rOZj)OC7;ęl'a
a:ię

tego

:rodzaju

zebrań

SJ')rawy ~ród
mieścia. Należą do nich: ()-Oprawa renwntów ,1-oi;bud'1ltwa szkół,
p.:rze~ilrllka wtlel!A rodzin rnJe
m:kają.cych w fa.tJ.1.lnyah warunltMlh lllliemkalllimvych do n.owych
blolk6w z walących się
ruder, wre.s:ir~e poipina.w.a warunków k()ll'I1un>?.lnych w obrrze'.illyclt
rejonach Sróclmief.cia. Selkret.arz
K'llnz.a'wa zadieklarował ipelne po
parcie radnych PZPR w praooch Rady i Prezydium.
W llrnienlu S'trQlllil.ictwa Demo
kraitycznego gioo zabrał radny
J. l\fąorewski, który pol.o-żył na
ciLSlk na. kOolllie.cmn~ć uregulmva.nia sp.raw l'Uiillilosla (l(faz nalecy.tą ornp·iekę na.d wych01wa111:Iem

se- ne do
we

w.szyst:kich dz:lelnilcaah Lod2li.
~sjl

przez dotycholla.OOwe~ pr:rewod!n:i(l2'JEl,cego OL. Joa.cll!lmila,Ir.a. i powitaniu
preybylego
na i»E!l9ję przew.
.Prez. RN m. Lodd E. Kaźm!erazaka., pcr-z.ewod'n:lc:two objął n.aj
starszy radJny ~ prod'.. Ousl.a.w
Dyb.oiwsld.
Po ofJW.arcW

Radnń.

12lł<l!tyli

ślubowanie,

.załatwienia

W dniach lrl i 13 kwietnia br.
w ramach imprezy artystycznej
o::gan!rowanej przez „Estradę"
i redakcję „Ei.;presiru Poznań
skiego"
odbędą
.S:ę
wybory
„Misis Wielkopol.ski".

pil

po

ozym w :!mienil.11 Dz:ielnrl.oowego
Komitetu Fronw J~ Narodlu ooo.rerne sprawozxianie o
IPNOObie·gu k.am'J)B.llii i alroji wyborcziej zlmyl priz,eo&s.tawiciel te
go OOomitetu - J. OllólD.!lk.
w ·imiOO'l.u KD 'PZIP!R głos zabral I irekretarz Komitetu Dziel młodl?jfeży.
mco•wego PZJPR Kurzawa.. I Z kolei glios zabrał przewod-

KIELCE
Radomskie Zakłady Sprzętu
Goopodarczego przystąpiły ostatnio do proou.kc.Ji pierw.szej
partii
pralek
elel~tryaz;n,ycll.
Pralki te wykonane zosianą według wrorów za.granicznych.
Do końca br. zaikla".ly wyprodulmją iah około 3 tys,

CZESLAW JOACHIMIAK
1>!"2',t!JW'(lodJnj oz11,cy

Praz.

DiRN-śródrrui.eściie

Uroczysta sesja Powiatowej Rady Narodowej
Wc:roraj odlbyl.a się pierwsza
uroczysta s.eąja. Powia.towej Rady Narodio'W>ej JJ'O'W. łód2lklego.
Po śiubowaniu zlożonym przez
54 radlnych., gloo .zabrał przew<ld
niozący
pawi.aWw."€go Komitetu
FJN - Wlad~aw Surowińs.ki.
Omówił on
p:rizebieg kampanii
wy.borcrej na ~renie 'PQW. ló<l:zkiego.
W imieniu Klubu Radnych
PZPIR - pr.z,emawial I sekretarz
Komif.€.tu PIOwiatowego PZ'PR Staruillław Bojkow.slti, po czym
w imieniiu K1ubu Radnych ZjednOC210nego str-o:rmiotwa Ludi<1wego głos zab'rari: setroretarz Pow.
Komitetu ZSL Jan Spionelk, w
imien:illl
Klubu Radtrry'Clh SID przewcxln1czący k!1ubu Loon
Grwgior?..ak ora2: w imieniu gru
PY radnych ~ beZJpaiityijnych
radny Jan G.Lłms.
W wyniku wyborów wybra,no
nowe 'Prezydium, w skiład które
go w~zli jako 1Prz.ewodniazący
prezydium - Zygrnurut Trzoiń
&ki, z-ca pr.zewodn!iczącego Andrzej \V1adzińisl\d, sekretarz prerz;yidlium Wadaw Koczmo;ki oraz
członkO'Wie prezydium: Tadeusz
Moraczewi..<!ltl i lYLiohal J aslński.
W dyskltlsji zaibral m. ln. głos
11:-ca. preewocllnic:z.ąoego prezydium. WRN Bolesław Bron.iarczyk, który apelował do radnych o stałą więź z wyborcami
poprzez komitety Frontu Jedno
ści. Narodu. Zwłaszcza w gro. mad.zkich radach narodowych

Zbiornik wodny
na Odrze
Praoownicy
wrocławskiego
„Hy<lroprojektu" przystąpili do
opraoowywania wstęp:nego projektu wielkiego zbiornika wodne.§lo na Odrze kolo Raciborza.
Zbiornik ten będzie miał olbrzy
mie znaczenie dla użeg!ownienia Odry i będzie jednym z elementów projektowanego ka.ał O<lr
Dunaj
n u
a •

noiczący Prezydium Rady Narodowej m. Loci1zi E. KafJilim'cza-k,
który :z:wrócil 1S?iewgó~n::i uwagę
sprawa ta ma szczególne zna- na umo-c:n.ien;Je więzi pomiędzy
czienie. Wyborcy bowiem będą radnymi a wybooronmi przy zamog.hi. na rod.zień lwnrtrolować la:nviaruu vnoizelk!ch nawet n.ajpracę radnych. GI"Olffiadclrie ra- <lrob-niej.szyoh spraw w CEntiraldy narooowe w ()paTCiu o ~wą nej dzielnicy na1Sze~o miasta.

I

ustawę będą miały zwiększone Pr.zewoodiniczący
Kaźmierczak
ąorawnienia. Toteż J praca rad- mówił również o p<JiPra,wie Sitynyoh będzie o wiele trudruiej- lu pracy agend prezydium.
"'2.a,
(Kr)
Ra.da wybrała
prezydium w
na1Stę:ouj ąc:ym
skladizie: prze..

Jrl)n1czny
• wypa dek
U5
I'

01 U ICY

przestrogą

dl a rodzi"co' W

.

Wczoraj, o godz. 6,35 Komenda Ruchu Drogowe~ MO otr.zymala wiadomość o tragicznym wyip.adlk'u na ul. .Srebrzyń
skiej (w pobliiCu ul. Jarzynowej).
!Po przybyciu na miejll<Cle o!icerowje milicji stwierdz.iili, że pod
tramwaj liinH „3" wpadl 5-letni
Sławomir Gibelc, zam. pr,zy ul.
O:nzeclJ<YWiej 9. Chlopieo dootal
się pod kola. dioc1JeQJ1kl, które obcięly mu obyd'wie nogi i prawą
ręikę powyżej łokcia. Slawomirn GHJlka J)'I"Zewie.ziono diO Szpitala im. Korczaka, gdzie w kilika godzin później ~m.arł.
Pl're..<il'uc1h.any na. miejscu wy
paod.k.u mowrniczy llleznal, że już
w od:leglości kilkudziesięciu me
trów robaczył malego chłopca
stojąoogo mjędzy
torami tramwajowymi obok 1Slupa trakcyjnego.
Począł więc
hamować
przy p-0mocy piasku i wóz moto!"owy powoli
prrejechal Ob()k
a.łiłopca.
NaJpraV17id'CYpodobniej
zxierorien1owane dziecko chciało

ta.nec.ma.
TELEWIZJA
14 lu,tego
17.30 „Tele-eoho" (W).
Audycja rozrywkowa (L).
Dzi.e:runilk '1:elewizyjny (W). 19.00
Prregląd aktual'lllOŚCi ('L). 19.30
!Piątek,

~~n~~H~~~~zW'a~~~
Wal"Slzawie (W).
2

aferzyści
słaną

Niedawno ukazał się projekt komisji
KC IPZPR, dotyczący nowego sta.tutu
przedsiębiorstw, statutu,
który
p.od
względem 7lllaczenia. ekonomicznego jest
dokumentem historycznym,
Ale nie ucichła jeszcze dyskusja nad
dobrymi i ujemnymi cechami tego projektu (bo i o takich mówiono), a. już
ma.my do czynienia z następnym, dale·
kowzrocznym p111unięciem
obliczonym
na dalsze usamt>dzi.elnlenie przedslębiorshv, na wYJaśnicnic szeregu za,~ilych
problemów strukturalnych i organizacyjnych w naszym 1mi:emyślc.
l'\iamy na myśli ogł<Jsz1my w
tych
dniach p1'0jekt dalszych zmian w zarządzaniu pr'.remyslcm. opracowany przez
wspomnianą komis.tę
U:C PZPR
dla
spraw rad r1>botniczych li systemu za·

PIĄTEK,

rządzania,

Jak donosi ,,Trybuna. Ludu" - novvy
projekt jest wynikiem toczącej si0 w
kraju, fachowej dyskusji ekonomistów
i pr'iktyków przemysłowych, głosów pmay na ten temat oraz <JpiniJ Rady Ekonomicznej. Wyjaśnia on wiele spraw do·
tąd dyskusy,jnych
czy nie.fasnych, w
każdym r~c
jest nowYm poważnym
krokiem na drod1,e do konsekwenh1ego
przeobraża.nla st<Jsunków organizaeyjnoekonomi-Ozmych w naszej iroapodarce naronowej
Po ogłosze·niu tego projektu zawrzało
1 w środ<>wlsku iód.7.kiiego ,;włókna". Dyslmtowaue są na.~tępujące sprawy, o
których mowa w projekcie:
zamiany
dotychc.zasowYCh centralnych zarządów
na. 11;jednoozenia, wpływu tych zjcdno·
c:reń na. podległe sobie przedsiębiorstwa.
uprawnień zjednoczeń w za.kresie samo·
. dzielnego prowadzenia spraw zaopatrze-

!

przed

skim
trasa 1000-kilom.etrowej wyprawy kajakowej, w którą wyruszą
w bież. roku młodzi turyścl z
Nowej Huty.
Część kosztów imprezy pokrywają iSarni uc:zegtnicy W)Cpraiwy,
wpła·caja,o do wspólnej kasy po
700 zł. Drugą część zamierzają
młodzi turyś-0i pdkryć z imprez,
które org.an:izują.
Spółdtiekze

tytoniowi

sądem

I

we

'\Vrocławi u

konywandu sysitematycznyc:h kra
d:zieży p0rnagal nie praou.jący
nigdzie Józef Kulok a.
Dokonanie miliooowej kradzieży dowodz,i karygodnego bra
ku nadrorn i kontroli rre 5trony
wr<>claw.skiej dyirekoji składnic
wyrobów tytoniowych, której
podlegała siklad!n.ica
jeleniogórska. W tym Qlkre&ie bowiem
przeprowadirono k1lkakroitnie remanenty, które n~e wykazały
jednaik żadnych braków w towarze. Jak .się okaZllje. działo
się tak dlatego, że remanenty
pr:re1>mwadzala właściwie Helena Włóda't'cz;Yk, kończyły się one
zre...o:ztą libacjami.
W meliinaol1 zlo<l.2'.iej.sltich zna
leziono liczne kOMJt<>Wn.ości zakupione przez Helenę Włodarczyk za pieniądze uzysk.a111e z
kradzieży pa.pierooów.

•I
•
zmiany

nia surowcowego ~ eksportu got()wycb
wyrobów i inne. Zatrzymajmy się nad
niektórymi z nieb.
Powszechnie uwa:ia się,
że decyz.l a
naszej myśli elr.onomicznej przewidująca
utworzenie zjedn<><'zeń
przemysłowyrh
w miejsce centralnvch zarządów jest najzupełniej słuszna. Bo nie chodzi tu tylko
o inną nazwę, a o zasadnicze znaczenie
zmiany. Zje:Jnoczenia, zgodnie z projektern, ma,ią być związane organiczn.ie L
podległymi zaltladami, utrzymywać się
z wpłat tych przedsiębiorstw i być natura.luym przedłużeniem fa.bryk, a nie
jak d<Jtąd - reprezentantem maltlastel'stwa. Urealnienie pozycji zjednoczenia
przem:vsl<>wego i zainteresowanie go wy·
nikami pracy podległych przedsiębiorstw
może przynieść naszej goslH}darce ty!ko korzyści, nie mówiąc już o lepszej
sytuacji samych przedsiębiorstw.
.Tak głosi projekt, 'L!l.sadnfozym ogniwem w nasz:.-.i gospodarce ma być p!'7ecl
siębiorstwo jednozakładowe. Czy wobec
tego w Lodzi, takie zakłady, jak np.
kombinat po b. Schelblerize, stan4l'Whl ma
cztery oddzil'lne przedsiębiorstwa,
(bo
kiedyś p!".tecleź, potrzebę ta.kil.ego ro·zblcia. udowadnia.no), czy też - zgodnie z
iluchem n<JWego pro,iektu, zna,idujemy
sill w przededniu ponownego poJ11czenla
obu przcdzalni na Księżym Młynie, tka!·
ni i wykończalni w jedno, ściśle z sobą
powiązane branrowo
i organl1zatyjnic
przedsiębiorstwo? Ponieważ w projekcie
jest mowa. o mcżLiwośoi. powstania przed
slęblorstw wiclO'Łakład<>wych, (ale <> jcdnej dyrekcji, radzie robotnfozej, k<>ięgowosci itp.). jeśli to będllie uzasadnione
ekon-O'l'llfeznłe - c!.ebwe, jak będzie
wyglą.dalo to uzasa.dnienie w przyszłoficl,

----~--~-----_,_....,
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Pregołą, Kanałem Elblą
do Os~ródy
bieo będzie

Za przywłaszczenie 2,5 mln zł

Czy zaidq

•

Wilią,

POZNAN'
zakl8.d.y prailnic.re w Poznaniu
ot:rizyimały
jako pierw&z.e w kraju - nowodn.iczący
P.re•zydlium - Oze• woc:zesne maszyny francuskie.
islaiw Joa.chimiiak, wi!Cleprrewod- Dtienna przepU1Stowość ka.Werriczący Wl,a,dysłaiw KoOłl!ulski, go agregatu wyniesie do 600 kg
ookretarz prezydium - Alicja gaxderoby.
Woodwrcrqk.
Członkami prezyCentrłllnY Zwi.ązek SpóldzielICUum Zo0\9łoali: Ad<Jolf 1!11Jdelu.s, Ja- cz00ci Pracy' zamierza za.~u;p:ić
kub Og<)J.nilik i Zyemu:nt :&ódla.k. z pull dewizowej w br. podoolbPod lroniec rebtan.ia c'LeJegacja ne urządzenia również do inSzikoly nr 76 złożyła
IllO'Wej inyoh zakładów pralniczych
w
DRN-Sródmieścle żyC12Jenofa. oraz
kraju,
w.ręc:z;yła !kWtiaty prrewod.'niczącemu Ka:fun:ierczakowi 1 JoachiWARSZAWA
mialrowi.
Z inicjatywy Pen Clubu PolRada. wybrała równie~ 7 sta-1 skiego, w dniach 2-9 lipca br.
łych
komilSji i iCih ,pro1le'WOdin.i- odbędzie się
w
Warszawie
czącyoo,
międzynarodowy zjazd
thuna(&k)
czy literatJury piękmej.

WROCLAW (PA'P). Do Sądu
Wo}ewódzkiego we Wrocławiu
W'Płynął akt os.kar.lenia przieciw
ko b. kierowndczce skl:adnicy
wyrobów tytoniowych w Jeleruej Gór7.e, Helenie Wlod.arc'zyk,
która stojąc na czele szajik:i aferzystów naraziła skarib państwa
n.a stra·ty si~gające 2,5 mln tl.
Akt ookarżenia zarzuca Helenie WJ:odarozyk, że od wr:oośnia
prredostać się na drugą .stronę 1954 r. do Hpca 1957 r. wykor:zy
uJ1icy i ;vipad~o wprost p-O<l kola stuiąc 1SWoje stanowiSko wyda
doczepki .
wal.a z pominięciem faiktur paDaJ:sze śledztwo wykazało, ±e pier<J\Sy za gotówkę którą droiechlop1eo rrostal
:w:r-"1any. ,do li~a .si.ę z i:ra<:ow~ikami .ski.ad&1-lepu prze.z swoich :rodztc?w. mcy i odlb1oocarru krad:zi?neg?
Ten ~eik:kQ!IlyśJJ:iy krok wini.en towaru. Do swych machmaCJ1
b{'ć Jeszcze
Jednym ostrreze- Helena . Włodarczyk wciągnęła
mem. dla wszyistkich. ~lców, brygadz11<;tę ma,ga~ynowego Teby me poz.walali dzi~om wy-,ooora Kowal<.!W&k1ego, macraz:yobodlzić bez opieki na uli~.
niera Władysława Sobol~de(si)
go 0iraz kilku kioo.k.amy. W do

I. łalfl.Ulizja.
14 LUTEGO
15.10
SW'Ojskie melodie
gra zespól h.armoin.istów. 15.3-0
Dla dzieci odc, 3 opow. „Dom
Wtielki,, jak ~at". rn.05 !Pięć
pieśni ludowych J. Sokior.s.kiego.
1o6.20 Gr.a ook. ;ta~ W. Kazaneckiego, 16.50 „Dlaczego tak!ie dme" - !p()gadaJ1111'.a. 17.02
(L) Fel!ieton.
mgr Anny O&t.er
1Pt. „'Patr.zę w oczy <lz.ieclka".
17.15 (L) Muzyka rozirywikowa.
17.25 (L) Mlodaj muzycy prz.ed
mikrofunem - :riespól kameralny Pań·.9tw. Lio2um MuzyCIZllego. 17.45 (L) Muzyika operowa.
18.10 (L) Lódiz!ki d11.iennik radio
wy. 18.35 Muzy'ka i a!kbualności.
19.00 (L) „Parę s.lów o komisji
kuitur;" - felieton lliteracki Jo
wity Pieńkiew1cz. 19.15 (L) „Run
da z pioisen!ką" w OIP'l'aC. red.
Ludwika Szumlew1S~ego.
19.30
(L) „K<l'll.OOrl życz.et'!." w oprac.
Haliny KrukOWloiklej. 20.00 Stan
ipo•~Y i dziennik
wi.eczorny.
20.23 Kroni•ka ISIJJ'O'I'iowa. 20.35
Primaba.Jerin.a - wią.za:nika melodirt. 20.45 „E'Ulrydyk.a" - sluchowiLSlko. 2.2A'5 WieCWDn.a audycja kameralna. 23.07 M~

Sreurzy
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KRAKOW
Rzek.ami i jeziorami PoIBkl i
Związku Radz.iec.kioego: Wis.lą, Pisą, Narwią, Bielmą, Niemnem,
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Nieraz tak bywa, te poUty1'
musi zmienić front, musi odejść
od wytkniętej przez siebie linii,
jeśli zauważy, że prowadzi ona
na manowce. Im lepszu duplo·
mata, tym wcześniej zabiera się
do rewizji swego postępowania.

stię porządku obrad, ale ntew4t•

pliwie daje się zauważyć, że potł
presją opinii publicznej, głównie
w państwach bloku zachodniego,
Waszyn;f':on poczuł stę zmuszuny zmienić swoje sztywne stannwisko i w ten sposób powolł u•
suwa się przeszlwdy i być mo•
. Sekret.arz . stanu mr. Dulles 1 że konferencja czterech na naJ•
me. nalezy niestety do tego typu wiiższym szczeblu
stanie się
polityków.
wkrótce. w myśl pragnień mmoChodzi o spotkanie na najwyż nów, faktem.
, .,
szym szczeblu.
Rosjanie, jal'
•
wiadomo, zaproponowali zwołaH. W ALENDA
nie takiej konferencji, wychodząc ze słusznego zalożenia,
źe
można będzie szereg spraw omówić,
niektóre może nawet rozwiązać, a nade wszystko doprowadzić do odprężenia w sytuacji
międzynarodowej.

Zapytacie - cóż prostszego?
Przecież spotkanie szefów
rzą·
dów wielkich mocarstw na pewno nie pogorszy sytuacji. Kon
ferencja genewska, lctóra spowodowała znaczny
spadek napię
cia, jest tego najlepszym dowo·
dem. Sek jednak w tym, ź'!
min Dulles zażądał lwnferenc:ii
ministrów spraw zagraniCl!Y h
jako preludium do spotkania na
najwyżsźym szczeblu.
A wiemy przecież, jale bezowocne były konferencje ministrów, gdyż w niedalekiej. pn~
szlo§ci, odbywały się one i konczyły bezowocnie. Po cóż więc
marnować czas, gdy wiadomo, ze
decyzje co do pewnych spraw, u
których chciano rozmawiać, mogą zapaść ty'ko na szczeblu pre·
mierów.
Na szczęście Dulles widząc, że
może pozostać p·rzy swym poglą
dzie osamotnion1J, zmieni! zdanie. Wiele zapewne dala mu do
myślenia ostatnia odpowiedź pre
miera Macmillana na list Bułga
nina, w lttórej szef rządu w.
Brytanii nie wysuwał tego warunku, a poza tym i w innych
stolicach państw zachodnich odzywały się glosy niezadowolenia
z postępowania Waszyngtonu.
Jest talcże bardzo prawdop1Jdobne, że na zmianę stanowislta
Dullesa wplynąl przebieg rozmowy między Eisenhowerem a nowomi.anowanym
ambasadorem
ZSRR w USA - Mienszikowem.
A oto co o tej sprawie pisze an·
gielskt „Daily Express":
Mtenszikow zlożyl wizytę Eisenhowerowi, by wręczyć mu
ltsty uwierzytelniające i spotkal
sie ze zdumiewającym przyjąciem. Miała to być oficjalna i
nudna 5-minutowa ceremonill.
Haoerty (nef prasow11 prezudenta) stanowczo oświadczyl, że
jest to zwykłe oficjalne przyjęcie t fotografom nte wolno ro~ić
zdjęć.„
Spotkanie trwało 3ednafo 35 minut a z chwilą gdy
Mienszikow t Eisenhower wyszli
uśmiechnięci, prezydent powiedzial reporterom - „róbcie zdj~cia"

•

Nie należy oczywiście przece·
n!ać obu tych spraw - ·do konferencji droga dO.!elca i truana.
Pozosta!o jeszcze wiele probie·
mów do uzgodnienia, wystar~zy
wymieni~ chotby spornti kwa-

LONDYN (PAP). - W środę
wieczorem w Londynie podano
oficjalnie do w.iadomości o utworzeniu nowago ugrupawarua.
padli
lahourzy.s•tow.skiej
pn.
„O zwycięstwo socjalizmu". W
.skład
ugrupowania
weszli
m. in. następujący cZJlonkowie
.pa!"lamentu: H . Davis, F. Messer I. Mikardo, S. Silverman,
s 'swmgler, K. Zilliacus i inni wybitni działacze partii 1aoourzystowskiej.
W edlug doniesień pracy lon-dyńskiej,
nowe ugrupow~nie
Labour Party zmierza do ZJed•
n.oczenia wszy&tkiah sił lewicowych i wyrnżających niezado-wolenie z polityki O!ficjalne,go
kierowniotwa partii.

Polscy

prządzalnicy

o swych wrażeniach

z raazieckh:h fabryk
włókienniczych
W Stowarzysreniu Inżynierów
i Technil'ów Pr:mmyslu WlókieruruLc:z;ego w Lodzi odlbylo się
ciekawe spo·tkani1e uczestnilków
wyci,ecZJki p•:>lskiieh prz.ędzalnii
ków do 'ZSRR z inży.ruierami i
t.ecih.nikaml lódlvkich 2Jat.ltladów
przemyl:J1u ba.wełnianego.
W relacjach Zie swego pobytu
w wielu ra.<lzi~h zakladaoh
pmemyi,;iłu
bawełnianego
inż. Sad!koWISlti i Zawilsza

iruż,

zapo-

znali z;ebranycll z organizacją,
precy i tochnologia, w różnych
µrzęd2'.alniac:h bawelny w Związ
ku Raidz;iieclkim. Przędzalnictwo
radziook:ie jest obecnie :intenisywnie modernilrowane,
Pl'IZY'
czym w więks':/XJIŚci wypadków
polega to na catkO'Witej wymianie stare,go parku 1Tua>9zyn?"'
wego n.a n'°'W'OC'2lesny, za.pewma
jący o wiele wyższą wydajność
W, ten ~b p~zy stosun~ov~o
rue\~kim .stame Z;<1trudn1.e.rua
i n.a me imnęldronieJ pow1erzchni produkcja starych przędzalni radZile·Clktoh
zwięks.za
się o 80 do 100 proc.
Remonty maszyn w fabryk.ach
::adziecltich przeopir<l'\Vadzane są
z przynajmllliej trzykrotnie więk
!Szą OZę.9totliWOścią niż W fabry
kach polskich, a sprawność
obisłuigl
jest również o wiele
wyższa.

iakie?

Za;pozn.an'ie się z posif:ępcmą,
i r.aidz.ileoką <JII",ga!l1Jiza.cją
pracy jpO'ZWQJi z.aSt.c.sować je
w na.szyoh fa brykach i zmienić
pokutująoo jesz;c-ze niektóre nieżyciowe pr:uepilSy i normy teCih
teohniiką

jdli przy.111,ć, · że I potrzebę rozdzielenia,
równie-! kiedyś uzasadniano ekonomiez·
nie?!
Bardro cieka.wie zapowiada się dyskusJa na. temat wpr(JIWadzenia w bcie In··
nych upr11wnień
nowych
zjednoczeń
przemysłowych, a mianowicie prawa do
samodzielnej organizacji zac~atroonia i
zbytu produkc.il na eksport. Oznacza <>·
no odebranie Cetebe- i Tcxtilimportowl
monopolu w tych dziedzinach gospodarki w pr2lemyśle wlóklcnnJczym.
Czy
Mhtlsterstwo Handlu Zagran!.cznego uzna
taki krok za. celowy gospodarczo i jaka
będzJe argumeinta.cj2. Ce-tebe crc.; Te:!l.IHimporiu na rz,e.m; clotychc1..a.sowego stanu rzeczy - przyszłość pokaże.
Wypada jedynie 7..aznaczyć, jak to o·
eenia.Ją ekonomJścl i praktycy „włókna"
łód1.kfelt'o - takie usamod1.ielnienie ma
swó.i zdrowy sens; wszelkie i7A>lowanle
bowiem producenta od odbl>11·rcy (w tym·
wYpadku przez Cetebe czy Textiliirnp1i.rt),
odbj.Ja. się ujemnie na praktyce produkcji I za.opatrzenia, przemysłu oraz zbytu.
Interesująco l:apowfada się
również,
dyskusja na. temat uprawnień zjednocz~ń do regulowania takich spraw, jak
róintfcowanle pla.c w podlegJych sobf Pza.kładach, jale wpływanie na nile Pl"T.J
l)Omooy bodźców ekonomicznych l inne
uprawnienia. które wreszcie mogą uczynić ze zjednoczeń ciała naprawdę odpowiedzialne 7.a. prawidłową gospodarkę
swych fabryk, z pożytkiiem dla nich sa·
mych i korzyścią dla. całej gospodarki
narodowej. Wszystkie te sprawy zna;jdą
niewątpliwie wyraz już wkrótce w rzecwwe.i dyskusji. Jesteśmy bowiem dopiero u jej· p<>czątku.
~
F. BĄBOL

.__...,,..,,„,___

Nowe ugrupowanie
Labour Parły

t
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nicznie..

,

wypadkó~

A

Jak wynik.a z danyc:h uzysk.a
n ych w dziale bhp Centralnego Zarządu Przemy~u BaWeln:ianego miniony rok ujawn:il poważny wzrost wypadków
w IJTZedsiębiorstwach przemy.
slu bawełn ianego. Wypadki te
w roku 1957 przyniosły ostra.tę
47.485 dni roboczych (tj. praw ie 10 proc. więcej w stosunkiu do roku 1956).
Najczęstsze powody wypadków przy pracy to wadliwe metody pracy (582 wypadki),
wadliwe urządzenia
(23S), zla O!'ganizacja pracy
(211), oraz brak przeszkolenia
i 111adzoru (370 wypadków),

O CZYM MOWIĄ
TE LICZBY?
Sprawa jest jasna. W zaklaprzemysłu

:najczęstszą

bawełnianego

przy<!'ZY!lą

wypadków są nie ty'.le wadliwe urzą
d:zenla tecl!niczne, ile niedba.1

lłwo ł Iekcewa.żende

zdrowia

•

•

coraz

dacl!

.
.
renc1sc1

'\V1ęcey

•••

CZPB egzaminy z zakrMU
bhp dla głównych energetyków oraz zapowiedź dyr. naczelnego CZPB Kubosz:ka rygorystycznego
egzekwowania
tych egzaminów - jest pierws-zym krokiem na drodze do
unormowania
niepokojącej
sytuacji.
Idąc dalej, n.ależal()lby postulować
pod adresem CZPB
ustalenie i egzekwowanie obowiązku w zakresie bhp od dyrektorów, naczelnyc'h inżynie
rów <>raz praoown:ik6w inży
nieryjno
techrucznyc:h w
prze&tiębiarstwach,
a
także
systematyczną kontrole ze osko
ny związków mwooowych.
Wydaje się te:i:, iż nie od
rzeczy byłoby zrewidowanie
struktury organizacyjnej sluż
by bhp, kit6ra będąo na etacie przedsiębioratw uzależnio
na jest w swej pracy od dobrej CzY zlej woli. kierownictwa przedsiębiorstw.
K. WYRZ.

zarówno :przez czynn.i.ki admiJlrl$tracyjne, jak i przez sa• - - - - - - - - - - - - mych robotnik6w.
W dwódh tylko o.st.atinic:h
możemy
miesiąc.ach ~ grudniu i stycz111iu zdarzyło się at

Czy

1% WYP ADKOW CIĘŻKICH

I SMIERTELNYCH.
Są to w:ię.c zjawiska n icp<>ko
jące, i dol!IB!gające się natychmiastowej int erwencji , dokonania j ak najs zybszych zmian
w dziedzinie bezpieczeństwa i
h igieny pracy, ustalenia zadań i obowiązków nie tylko
dla referentów bhp, ale tak.że
dla perrońelu tec-hnicznego,
d yrekcji przedsiębiorstw oraz
zalogi..
Codzienna ;praktyk.a wYkaZUje, że w ootatnic'h latach mimo teoretycznych zmian niewiele się zmi eniło w dziedzin ie pieczy nad zdrowiem i bez
:pieczeństwem robotnika przy
pracy. Znaczy to, że nasze
organa powołane do sprawowarua nadzoru w tyi:n zakresie nie wywiązują się ze
swych obowiązków, a bardzo
często
traktują
sprawę
bhp
jako czczą formalność lub

produkować

więcei płyt

gram of on owych ?
Na ryniku odcruwa s.ię - można powiedzieć permanentne
braUti ply1:, zwykłych ply•t gra-

mofOilJOwy•ch.
Jak się ob1icza, w chwili obecne j rynek jesrt w ®taruie
.\J'Chlonąć 10-12 mln szt. płyt.
W r,o<ku ubieg.J:ym znala•zlo się
w sprzedaży 2,5 mln s~tuk, natomiast n.a rok bieżący pmewiduje się .zwiękmende d<llS'baW do
ok. 4 mln ISait. w tym ok. 15 mln
sztuk płyt tzw. staru:l.ardiowych
i ok. 2,5 mJn. szt. płyt dilugogra
jącyoh nie tłukących się.
Główną
trudnośdą w zwięk
szeniu produkcji płyt je&t brak
odPQ'Wiediniej ilości pras tłoczą
cych. Ma5zyny te musimy sprowadzać z zagra.nicy (Szwecja).
Gdyby pol.skie nagrania mogly
„ PIĄTE KOLO U WOZU".
otr,zymać 20 pras (na oo potrzeb
Dyre.lctorzy J)'rzedsiębi<>rstw, ny jest wydatek ok. 50 tys. dozainteresowani przede wszyst- larów), mogłyby zwiękl<>zyć pro
kim produkcją, najczęściej nie du.keję -plyt do ok. 6 mJn sztuk
zdają sobie spnwy z tego, iż rocznie.
spo&mew.anie jest, te prasy·
wyniki prod!ukcyjne z<1leżą w
dużej mierze od warunków n.adejdą (w ilości 10 sz;t.) w IV
pracy robotnika. Stąd wnioski lk'Wartale br.
referentów bhp nie tylko nie
znajdują posłuchu, ale nierzadko tSp<>tykają IS'ię z wyraźną

rozwiązania.

W materiaJach
zebrani\'oh
pr zez CZPB podczas ostatniej
kontroli warunków pracy w
podleglych przedsię biorstwac:h
znajdujemy przykłady stos.owa
:nia różnych form nacisku na
wartościowych referentów bhp.
Ludzi tych, a specjalnie najbardziej g6rliwYch w s]l'l"awowaniu swych funkcji, usuwa
IS'ię z Pt"acy przy lada okazji
Dl>· kompres.ii eta.tów Up. W
:niektórych przedsiębiorstwach
nawet li kwiduje się w ogóle
etaty referentów bhp.
Nic wiec dtiwnego, że w roku ubiegłym

AKTYWNOSC SLUŻRY BHP
WYRAŻNIE ZMALALA,
że na stanO\l\Tisk:u refer-entów
tego <faiału coraz mnie.i s:po...
tyka s:ie ludzi enengicznyc.h i
zdolnych.
. Wprowadzone ostaJtnio przez

"

·· ;,"""~

Sejmową KoPlanu będzie
dla rozwiąza

nia problemu. rent i emerytur.
M. in. Z01Staną przejrzane wydatki na wzrost nieuzasadnionych zasiłków
chorobowyoh.
Będzie się szukało tych środ
ków w dodaitkowej obniżce
kosztów własnyoh i tak da1ej.
Czy nie na!leży jednak szukać dodatkowych środków finansowych w usunięciu różnic.
jakie wYStępują przy przyzna
wall!lu zaopatrzenia. rencistom
pracującym
i nlie rzia.tirudnionym?
Zagadnienie nie jest łatwe
do rozwiązania i należy się
dobrze
zastanowić
przed
powzięciem ostatecznych
decyzji w &prawie ludzi starych. Nasuwa się 'kilka pytań.
JednYm z n:ioh jest to, czy
rencjsta, będący w pełni sił,
pracujący i
ll'Obierający
wyiroki zairobek, powinien karzyostać z renty?
A w każdym
razie, C'Z1Y powinien korzystać
z renty w sytuacji, gdy w~
runki finaTuSOwe ;państwa nie
są w stanie pokryć tego rodzaju wydatków i - silą rzeczy - stawiają rencistów niepra.cujililł'Ych
w osytua.cji pokrzywdrw.nych? W.skutek tego
bowiem, że renty i emerytury pobierają renciści pracujący, brak jest funduszy dla
:podwyższenia rent i
emerytur rencis ton.l. ni epracującym.
Logika jest tu prosta. Z pustego n ie n<ileje_ MO'Żna tylko
przesunąć określone sumy z
kon ta jednych na k<mto drugich.

przewidu,Jącym

ich po.dn.i c.sienie 00.
li
lipca. br. i zniesienie „stare- , ,
ł
go pocrtfelu".
Dzień
wnibienia
takiego
li
projektu '!>Od. obrady Sejmu ••
jest bliski. Proiekt ten poli
wini en oczywiśc-ie postulować
podniesienie rent i emerytur
najwię szą
do takiej wyookośc-i, aby naJni7.sze
z
nich
zaipewnialy liczbę głosów
chocia~ skromną eg-ey5 teneję
Czytelnicy tygodnika „Film"
ludziom, którzy samotni, poz- w ostatnio przeprowadzonej anbawieni pomocy i opieki naj- kiecie za najlepszy film produkbliższyoh mogliby :i:yć nie cji polskiej wyświetlany na ekrawyciągaJąo ręki po jałmużnę nach w 1957 r„ uznali „Kanał",
do obcych lub opieki &'!)<>lecz- a za najlepszy film zagraniczny
nej.
- „La Strada" (produkcja wloWydaje się również slu=ie. ska). Na drugim miejscu znaaby przy podniesieniu rent i lazły się: z filmów polskich emerytur
załatwić i drugi „Kapelusz pana Anatola", a z
problem, a mianowicie zlikwi filmów zagranicznych film
dować istniejące dzisiaj dys- szwedzki „Ona tańczyła
jedno
proporcje w wysokości zaopa.. lato".
trr.enia emerytalnego.
W ankiecie wzięło udz"ał ponad
Min:l.siter finansów, - re:feru- 23 tys. osób. Pośród jej uczestni
jąo w Se.1mie budżet pańlStwa ków rozlosowane zostały cenne
na 1958 r., stwierdził, :!:e re- nagrody.

Ka n a

la Strada

otrzyma Iy

k

I

Przez trzy dni gościć będziewŁodzi
czarodziej kukiełkowej sztuki
Wspanialy artysta ł uroczy
czlowiek - Sergiusz Obrazcow
- ma w Polsc;e licznych przyja.ciól.
Zyskał
ich zarówno
wśród dzieci jak i dorosłych dla swego teatru lalek - dla sie
bie osobiście - artyzmem gry
i prostotą, głębią uczucia t gorącym sercem,
które w · historyjkach lallcowych przygód, uję
tych w bajkową oprawę - potrafią widzów, zarówno mlod-

Pozdrowienia
z Sycylii

szych Jak t doroslych, rozbawić
i . wzruszyć.
Sergiusz Obrazcow, wraz ze
swoim teatrem lalek, założo
nym w 1931 r. a dziś ntewątplt
wie jednym z najlepszych teatrów tego typu na świecie,
przebywał
już raz
w Polsce
przed przeszło 9 laty. W następnych latach gościł w Czechosłowacji, na Węgrzech,
w
Finlandii, NRD, Anglii, Austrtt,
Jugosławii i Rumunii. Obecnie,
zgodnie z zawartą między Polską i Zw·iązkiem Radzieckim umową kulturalną, widzimy go
znów w naszym kraju.
Teatr Obrazcowa przyjetdt11
do Polski z 38-osobowym zesp!J
lem aktorów, nie Ucząc natura!·
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nte ltcznego „zespolu" lalek.
Przywozi trzy pełne spektakle:
przedstawienie · parodyjna-satyryczne pt. „Niezwykły koncert", tragikomedię zatytułowa
ną „Przy szmerze twych TZes''
oraz
przeznaczone
przede
wszystkim dla , dzieci - przedstawienie pt. „Buratino", oparte na motywach opowiadania
A. Tołstoja „Zloty kluczyk".
Pełne spektakle zobaczą, nieste
ty, tylko mieszkańcy czterech
miast. Przez 6 dni teatr Obrazcowa występować będzie w
Warszawie, przez 3 dni w Lodzi (23. - 25. II.), a następnie
po 4 dni gościć będzie w Katowicach (27. II. - 2. III.) t w Kra
kawie (4. - 7. III.).
Sergiusz Obrazcow przygotowal jednak jeszcze coś - poza
spektaklamt - dla polskich widzów. Będą to jego występy
solowe - naturalnie z lalkamt.
Recitale te zatytułowane „Romanse z lalkami" zobaczy pnbliczność w Warszawie I Bialymstoku. a następnie - w 01.sztynie (20. II.), Łodzi (22. II.),
Gdańsku (24. II.), Katowicach.
(26. II.), Wrocławiu (1. III), Kra
kawie (3. III.) I Poznaniu (6.

· *~

~; ~:;" :":!:'•

misją Budżetu i
szuka! środków

powa.żne

I

niechęcią p.rzełożonych.

sort wspólnie z

Mam przed sobą I:lst nap.i&ny przez starego człowieka.
List jest dlugi i porusza ba.rdzo bolesny problem, który
wymaga szybki~o i ostatecz..
nego rozwiązarua.
•.• „jestem
rencistą,
który
oswoje lata młodzieńcze ł d6jrzaJe ]>{>Święcił pracy dfa kraju... Od kilku Ia.t pod koniec
ka:bdego miesiąca do moich
drzwi ostuka listonosz, JM""ZYnOmąc mi rentę 240 zł. Powiedźcie, czy mogę za to Żyć,
jeśli na dzień wypada 8 zł?•.•
W tym samym domu mieszka
drugi rencista.. Człowiek w peł
ni osił, na dobrze płatnym stanowisku, bo zara.biający powyżej 3 tys. zł. On otrzymuje
ręntę większą od mo.ieJ tl'7;Y'
ra7.y. Czy oo sprawiedldwe?".
Nie trzeba nikogo przekony.
wać~ że sprawa rent i eme.
rytur od dawna dojrzała do
załatwienia.
Niedawne próby
uregulowania
jej
załaitwiły
problem połowicznie, ponieważ ok. 700 tys. osób, pobfera.lącyc.h zaopa.trzenJe z tzw.
„sta.r ego portfelu", otnymuje
renty nie parantuJące im
minimum erzystencji, Trwające od miesięcy ;prace rzadu nad poprawieniem doli
rencistów i emerytów upewniają nas, że los ludzi starych uJeghie poprawie. Na
styczniowym posiedzeniu Sejmu minister fin.a'll.sów Tadeusz
Dietrich oświadczy!:
„W
spra.wie
p-Odniesienła.
rent i emerytur 1"7,ą.d wystąpi
jesrzcze na. ~hecnej ses.Ji Se.1mu z oddzieJ.nym projektem
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Tournee artystyczne Obra.zcowa po Polsce trwać będzie,
niesteti1. tylko trzy tygodnie.
Cóż robić... Na teatr Obrazcowa czelca już bowiem Buda:lleszt.
J. Z.

I

~ "~~~A9Ł-..\eav

Dziś

w Klubie MPiK
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Drlliś, 14 b:m. o lł'(lllh. 18 dr
J enzy Sl.IJc0u{:Jkii w;v gliotsi {)l(l'Cleyt
pt. „ U dma.t P'C\1skii w pracMh
ONZ".
Po referacie Mim oo.kumenta.lny z k.rlolllij)i ONZ. Wstęp

.wolnf,

Ale niesłuszne byłoby tu
chyba pakowanie virszystkich
do jednego worka. Zarobek zarobkowi
nierówny.
Toteż
warto byłoby chyba równocześ
nie określić granicę zarobków,
kitórej przekroc-zenie wstr:zy•
małoby
wyplatę
zaopatrzenia
na czas pracy zawodowej
rencisty.
I jeszcze jedna wątpliwość:
ezy n1e należal6by także wy.
łączyć spod tego rygoru inwalidów wojennych ł inwalidów pra.cy?
Rozwiązanie bolesnego problemu ludzi 6T!aryoh,
ludz:i.,
którzy
odeszli,
rostawiając
przy warsztacie pracy swą
młodość, siły, zdrowi.e n ie
należy do łatwych i dlatego
W,Yma.ga powaznego zastanowienia &Się przed powzięciem

(Korespondencja

decyzji. Przecież ludzi irta.9
ryc:h, schorowanych, pra,gnl!,•
cyc:h odpoc::zynku jest wielu.
Nie zwalnia się idh z pracy,
gdyż przeważni e równa łoby się

to WYT.Zuceniu cz!owieka za
Wprawdzie ootatnio
zwiazki zawodowe podejmują
akcfę
pomocy
finanoowej
..swoim" emerytom, wypłaca.
ją
zapomogi
otrzymującym
naj niższe zaooatrzen:ie, wynajdują im dodatkową , chałup
niczą pracę to jednak ma
rozwiązuje zagadnienia wm::;stkich rencistów i emerytów.
Dlatego tet z taką ruecier1>llwością oC"Lekujemy
7:apow1ed~anego przez rząd projektu
r<YZWiąza.rua problemu spo·k"J"'
nej. pogOO.nej ostar~cl ludzi
pracy.
.J
GRAŻYN A ZIELSKA
burtę.

własna

z Egiptu)

KAJR, w Iucym
Kałt- Z'Mi"Dfwi f za.skocz:v 'Pl'!ZYb~ 7: EuroJ>y: 2.5-millonowe miasto obfituje nie tylko w mec-zety i zab<ytkl bud.ownictwa. P-onad nia.iba!'dzle,j .strzelli.ste m inar ety wyrosły
wys.oko 20-J>iętrowe d'°mv miesuka;lne. Bla,•k b. paiłacu
królewskiego nie pnvćmfowa. wspanfaileg-o n-0woc2esnt>'50
J?machu Ligi Ai·a,h .skiej, wyka11czaneg-o nad brzegami Nilu.
Di>mv 8-1~-Pietrowe n•a. cen tralnych ulicach są c·n raz
C7.:ęsłS'ZY'lll zjawiskiem; w <Ofierze im rozbiera się pa.roipię

trowe CZiYM"OOWe kamienice.

Rozmach tJUd.owlan.v Kajru - mll>C'm~e w'lękm:y od
'varS?.a.wSklego - za.'i'tan.a.wia.. Za ozyje plenftą,dze powstają ta.k lulksusowo wykońC"Zffile gmaehy? Podishwow:vm
fnwe.stocem je.st ka'[>it.a.ł prywatny, ~lównic - egill\Ski. Po
().balenlu nmnarchii J)rzed 6 laty ka1J>Hał ten 7!~~'1<>wal
zna.c-zną rezerwe wo,b ec p·olityk<i g-051>0darczej republik.ań
skriego ru.du. Oba.w y przed nacjonaliza'""-a. 1>rzedsieblorstw
przemyslow.vch &kłaniały welkfoh kap'łl'a_Jistów do fokowanfa znaciz:n.vch sum w nierucho<nm„~ciach , .które uważa,..
no - 1 nadal się mvaźa. - 7a. najpewniejsze za.bezpieczenie 1 amortywwauie majątku.
S!ąd takle tempo budoWiliictwa
prywałlllego
J>rzede
wsz:vst.ldm w Ka.irze ł. .• pewne kłopotv finansowe państwa.
InwestycJe przem.vsl<>we spadają głównym cięż.arem na
rząd. Nie ,fest to łatwe zada.n ie w momencie prób rr.allzac.if ambitnych planów gospodarczych, których końco
wym celem je.st wy-rwa.nie kcraju z hist6rycznego zaoofanla.. Gigantyczny projekt budowv 5-kilometrowej, ultranowoczesnej zapory wodne.i na Nilu pod ASISUanem ista.I
sie dla mą.du polit:vcznl\ alternatywą: rezygnac.ia. z projektu grmiła.by 'P<J'dwa6;eniem fundamentów ca.J ego t>rogramu gospodarczego; podjęcie budow'Y będ"llie ·wysiłkiem,
rnog11cym przekroW<,Vc1 mOO:llwości. Rokqwa.n.ia z 7,a,irranicz..
n:vmi oferentami nie przyniosły wyników, prywatny kaJ»ta.ł krajuwy ocią.gat osię. Pomimo to postanowiono w-·tvm
roku JM'7<YStw!ć do pierwszych prac; kh zakońc7enle ma
na.stąpl6 za. 5 Jat, ale - rozumiejąc wYsiłek o1'&'alrlzacyjny,
techniczny f f!na.llS()wy - nikt w Egi'[>Cie nie wetmie rza.
złe, jeśli !rudowa 'lla:pory się przedłużY. Zródłem finansowym mają być dochody u macj0<ma.llzowa.nero Ka.nału
Su e-.s<kti ego.
Dz:lesis,tkf różn~,Języczn.veh wydawnlcłiw propa.gują to
dzieło na Nilu, które śmiałością i rozmachem wyrasta. ponad pJramid(v fara-ODÓW f sueski kanał Lessepsa.. 110 m
wy1SOkoś.ci t.a.my, 130 mld. ms rezerwuaru wodnego, 34 tys.
ton konstmkoji stalowych, 16 turbin elektrycznyoh - oto
kilka liczb, ilus~rujących wielkość projektu. Czy warlo go
realizować? Pierwsza. odpowiedź
bmmi: powierzchnia
uprawna kraju wzrośnie o 30 proc. Jakże bezcenny jest
ka.tdy slrntwek ziemi t.a.m, gd!Zle panują ws-zechwłaidnie
piachy! 23 mln. ludn tłoczą się na utyźni6nym obs'Za.rze
delty Nilu i wv.dluź wąsikiego pasemka tej rzeki; wszystko stanowi łą.cznie zaledwie 3 proc. ogólne.i powierzchni Egiptu. Zapora na Nilu ma być tym blogosła.wień
stwem, które da. milionom głodnych chleb i prr.eę.
Praca, to drugi all'gument. P.raea na roli i w przemyśle,
który - bea; energii, zrodtronej z wód Nilu - nie ma.
więks~ch smns r<YLWojowych. Dzisiejszy pnemysł Egiptu
z wyjątkiem bawełnianego, skóna1Uego i po części
s·pożywczego nie zaspokaja rosnących własnych potrzeb. Nie.słychane skoncentirowan~e osiły roboczej w wielkich ośrodkach miejskich. a jest ich zaJedwje kilka, stwarza Illier&T.W:iąza1ne problemy mil!IS'llkan.iowe. Wieżowce
J>Owsta.ją dla. zamożnych, biedot.a. robotniaz;a i handlująca. mieszka w warun1kach, o kt6rych nie ma.my wyQlbraiżenia. Tra.gic7JDY spadek po feudalnej 6liigarchM, rządzlłCeJ
jes"ZC'Ze przed paru laty!
Wielką ambicją :rządu jest rozładowanie tej sily roboczej, ciągnącej spod pusty:nf ku miastu. Na to potrzebny jest 7!decentiralizowany przemysł, na. to konieC7lna .nowa, upra.wna ziemia. Inaczej mówiąe, na. to w151ZYstko
potrzebne osą spliębrzone pod Assua.n em wody. A więe _.
od począł.ku - zapora na. Niiu. Dzisiaj droga. z Ka.iru do
Assulllnu, około 900 km długości, wiedzie raz po raz wśród
za,bylków Wielkie.i Historii starożytnego Egiptu; od piramid w El Giza. J)()przez świątynie Abydosa. LuOOs-Oru, Esny
1 EH'u, poprzez JWtę".Łne grobowce Baru Hassana, piramidę w Sa.klkara. i kolosy Memnona„ Jak7..e rzadlko iirafi się
po drodize cu.krownfa . Iub ga.rnilamia. Wąziułiki pasek -rieIeniejącej ziemi Pł"Zerywa gwaltownfo bez1'lI'es pustyni,
k.róle.s·two gazel f' hien.
To jest ten lD<ny E!l'i'(>t, który wyrasla. 'Lllled'Wie p0 kilku
nastu minutach Jll7Aly na południe cd Ka.i ru. Ale 7Jgoła.
inny kra.j mógłby się tu zrodzić, gd.vby zd<>la.no po:sikNr
ml~ kaprysy jednej rzeki, która. żYwi niemal caly na'!"ód.
Z lotu ptaka, ~Y patrzy oslę przez małe olkienlko sa.moJotu. ogrom pustyni za.trwa7.a.. Z ziemi w te nieprzyjazne
pla.ehy łrzeb·a. się wdzierać
kawa.t eczkami,
pa.sma1ml
wąskicll kanałów nawadnia.iących. W delcie Nilu są ich
set'ki. Ziemia je.~t tam 1SOczyst.a. i hojna. dla. ludzi. Taką
sa.mą może si~ stać kiedyś dołina rzeki. licwna n a. s-zerokość nie ~u jak obecnie, lecz kilkud:lliesięciu kilo/ me!Jrów.
Więc 'lln<JWU - zaq>ora pod ABsua.nem. Oby zrupał ł wytrwało.§~ ludzi dzyprowadziła. to d7Jleło do k6ńca! Ja.kilkolwlek lcosrit ono pocbłooie - obticzanw chwiłowo' na. około
250 mln. do.ta.rów - ta.ma. będ21ie 7..s.wsze inweslyc.ją, g-Odną współc:zesnej t.oohnikj, a. dila. Egiiptu - zaczątkiem nowej jego historii.
ANTONI PAWLIKIEWICZ
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tylko do mieszkań prywatnych
nie
ale i do.„ punkłow usługowvc h

ZYCIE
ULATWIC
KOBIECIE? W
Warszawy'' była na
„życiu
ten temat dyskusja, a przedstawiciele ministerstw wypo.
wiadaJ.i się przy tej okazji, w
jakkh rozmiarach ich resorty
przez produkcję aparatów i
urządzeń oszczędzających pramogą pocę i czas kobiety móo w rozwiązaniu zagadnienia. W dyskusjach owych
ujawniono, że najwięcej mitrę
gi sprawia pracującej kobiecie prainie, a że przemysł maszynowy nie jest w stanie
wszystki.oh kobiet
zaopatrzyć
JAK

PRACUJĄCEJ

K.
nir 1:
Okręg wybo;roey
Jankowski, J, Błocll, A. Szeler, M. Lipczyń&d.
.l\'L
nr 2:
Okręg wyborozy
Orel, z. Adamczewski, S. MadeJSkii, B. Da,br()WSlci,
A.
nr 3:
Okręg wyborezy
Ka.crlllll.a.l\S, M. Solml<>wskl, H.
KiełC?Jewski, R. K()moon:icik:f,
A.
nr 4:
Okręg wybcm:!"..cy
Bednarek, K. Dltig~eWISlld. M.

Pol<lllll&ld. C. Molenda.

óklręg wyborozy nr 5: F. Hemer, J. Cymerman, K. Stud7liń

______ ____

skll, S. K()waJBikrl.
Okręg wyborczy nrr 6: HaliF.
:na Nowak, A. l\lajewski,
Blooh, Miros?awa Bujacz.
Okręg wybo<re.zy nr 7: J. Kasperski, W. Pabi.ańceyk, E. l\larusillc, W. Królewski, J, Popiela&
Okręg wyborczy nr 8: T. N()M. Koś'W'ak, H. Ow~ek,
ctuch, A. Szczerkowski.
Okręg wyborezy m 9: J, Kusa., W. Fiks, M. Ma.t!ia.s, K.

.,..

Prof. dr
A. Pruszyński

nowolworuch"

Knop,
~

B.
nil' IO:
Szubert, B. G<J<)lfill:, R. Pies-re;wski, E. Pach-olC'Lyk, Staruiisława
Jaszcza.k, E. n:amiń&k:i,
nr 11: J.
Ókręg wyboirozy
H. Kied.-rz;yńska,
wrorui.razyk,
W. Pl"usin1lwski, I. Wacel.
W.
Okręg wyboirazy nr 12:
Rybak, S, Jon~.k, W. Ornaf,
H. Urba.n:iiak, K. Janowski.
A.
13:
Okręg wyoorazy
S.
B. Kurowski,
Morawski,
!\farta Wtcdaircizyk,
Pie~nak,
wybOlrazy

W dniu dzisiejszym, o god,>;.
Lódzltiego Domu Kultury (Traugutta 18), prof. AM dr med.
A. Pruszyński wygłosi odczyt
nt. „Złośliwe nowotwory u ko
biet". Wstęp 1 zł.

18, w sali odczytowej

l--------------

=

J. Frc.n.fo-zak.

•

K.
Okręg wyborc.zy :nr 14:
Rakowski, A. Miller, J, .Ja.Iw-,

Mk.

wyboroz;y nr 15: .J. OGenowefa Nassal&ka,
b1elaik,
S. Oz:apiński, Helena. Włcdalr
czyk.
E,
Okiręg wyborczy nr 16:
Hencyka. Soikołowska,
Knisze,
B. Buxda.
K.
Okręg wyboroz:y lllir 17:
W:lerucld, W. La81ro, T. Lek.
Okręg

złośliwych

„O

Zegnamy

karnawał

Klub Filmowy przy KL ZMS
organizuje w dniu 16 bm., o·1
godz. 17, w pałacyku przy ut.
Piotrkow!ikiej 262 wieczorek ta
neczny pt. „Zegnamy karnawał".

Gra zespól jazzowy Trad:thional Jazz Group. W progra
m!e m. in.: soliści Pol i Makowiecki, wyświetlanie kreskówek i konkursy tańca.

Kilka pytań „Dziennika"

Oreorganizacji

służby

farmaceutycznej

mówi mgr S. Grabowski
ma podniesienia edrowotnośet 1połeozeństwa nie wyetarczy tylko należycie działająca pomoc lekarska. Po•
slu:l:ba farmaceutyczna.
'' dn11 rolę spełnia tu równlet
to
llość I jakość leków ()raz sprawna. Ich dystrybucja,
na,fważni.ejsze za.danie farmacji, z którego trzeba stwfornie za.wsze dobrze wywia,zywaty się wszystkie podzlć,
wołane do tego celu Instytucje. W związku z tym zaszła
konieczność przeprowadzenia reorganizacji w ~łużble farmaceutycznej w całym kra,iu. W Lodzi t'eorganirz.acja naH?rt-0wnl
Aptek,
stąpi w Lódzkim Przedsiębiorstwie
Aptek WoJewódz·
Farmaceutyczne.i ł Przedsiębiorstwie
twa l.ódzkiego.
- Na mym polega. reorganizacja i ja.kie da ona ko-

w pralki eleik:tryc:zne (nasze
skromne możliwości produkcyjne, n.o, i oczywiście koszt
takiej inwestycji w przecięt
nym budżecie domowym) pow.stal problem na.stępujący:
W jaki sposób przez
właściwe rozdzieirnctwo pralek, które ukazują się na ryn.
ku, przyczyn:ić się do złago
dzenia ostrości całego problemu?
Ciekawą propozycję w te'
sprawie wysunął w ostatnim
(z dnia 11 lutego br.) numerze „Gazety Handlowej" Brunon Sikornki. ProptJDuje on
tworzyć m. in. przy pomocy
„talonowych" pralek elektrycz
nych _.;. nowe punkty usługo
we. mogące obsłużyć znacznie
więks'ze ilości klientów, Przytacza on przy okazji nieoo
obserwacji z An.glii:
„Z wielu tysięcy punktów
usługowych, .!,akie 'się spl)tyka, ta.k w Londynie, ja.Je i we
wszystkich miastach angielskich i S'llk-Oclcicb wynika, że
bogate społeczeństwo a.n,gielskie za.mifu'lt kupować miliony
pralek i umiesuzać je w każ
dym gos?Odarstwie d·omowym,
woli po.siadać kilkanaście tysięcy punktów uslu~wych z
kilkud'Zic.si~ciu

Iek, z których

tysiącami
k-()rzysfają

pra--

mllio

ny r-0 rl'zin".
1

się nad tą propoJe..~t przezycją zastanowić.
c:eż faktem, że w takiej Lodro istniejące pralnie miejs„lcie
zaledwie około
zaspokajają
10 proc. potrzeb mieszkańców,
że więc około 90 proc. kobietna<lal zmuszonych
gospo<lyń
jest we własnym zakresie rozproblem
uciążliwy
wiązywać

Warto by

zam'any brudnej bielizny czy
J<arderoby na czystą. W kierownictwie M;ejskich P.rail;ni i
Farbiarni. usłyszeliśmy nawet

obsługi.

._,____

,_~,

____

4 DZIENNIK ŁÓDZKI

nr

Rozmawiał:

__

A. BIEDRZYŃSKI

_....__

38 (349al

~~~~~~-~~

s;póklzi elczych 1:1llnktów ustugowyoh, które by jak
naj.s.zybC1ej wypełnity istnietym odcinku usług
jąc.ą na
lukę. Gdyby takfob sp.óldzielpra.lntc-zych
punktów
ezych
nruchomlć w tYm roku w l..()dzi cnoćby z 50 - \VS'ZY\Stkie
one znajdą z pewnością klien.
t.ów I to w nadmiarze!
CFB)

l:.it1ty do r2da.kcji.

Jaka nagroda?
W dniiu 31 styczmia ~palając
jak zwykle papierooa. „Sport"
.z:wróc:il«n uwagę na jego nieprzeciętną wa,gę. Tajemnrl.ca. wy
jaśnila się już po pierwszych
pajpieros zazaciągnięcriach,
mia.st tytoniem., nadlziany był
śrubką dJwu i pól centymetrowej <l:lugości.
Ponieważ mam poważne oba
wy, że z braku wyżej wymienionej Wlkręffiti w maszynie,
prod!.!k,cja Łód.2Jkiej Wytwórni
'.Papiel'OSÓW... może ułec zahamowantu, przekazuję ją do...
archiJwum redakcji.
A może w ramacli tak modnych dziś róimych konkursów
ŁWP ufunduje jakąś nag.odę
- dla ucreiwyoh znalare&w,
~{tórzy w papier0&ach zamia.st
tytcmd.u... znaddują śrwbkh.
Starus!:a.w Barloira.

Oezywlście,

nie

ehO<bł

tu

o wstrzymanie 61>.f'Ledaty pra-

osobom
clekteycznych
lek
prywatnym. Tę sprzed.at na1et.v utt"eyIDa.ć. Chod.r.i jednak
o to, by przeznaczać pewne
N.ości pralek również dla pow

Andrzej Munk I Jeny Sta.wińskl, to znana -para rea.lio.t(JiI'6W
filmowych, których n~v:isk.a. stały się głośne nie tylko w kraju, ale również w sibt·a.ch fi,!mQwych za granicą. Ostatni teh
film „Eroica", uzyskał wysoką ocenę krytyki I widzów. Andnej
Munk należy do najzdolniejszych polskich realizatorów fiJmo..
wYCh młodego p~kołenia. W swym dorobku ma. k!ilka filmlhv
dokumcutalnych i trey fabularne.
wyświetlany w wielu kraja.eh,
Jeg-0 „Poranek nJiedzielny",
ołr:iymał
ckszył się dużym powodzeniem, a. „Błękitny krzyż",
nagi·odę ni:. festiwalu fLlmów gór5kicll w Trydencie. W 194'1 r.
za film ,.Człowiiek na torze" Andrzej Munk etnymal nagrodę
za najlep~zą reżyserię na festiwalu w Ka.rlovych Varach. Jerr.y
„Człowiek na torze'',
St.awil\sld po scenariuszach do filmów
„1\.a.nał" i „Eroica" ukończył niedawno sc=iusz do filmu o
l\larysiie1ice - żonie Jana. Sobieskiego.
W realizacji znajduje s:ię teł film wg jego scenariusza pt.

„Dezerter".
Na

FFF,
•

I

-

rzyści?

Z pytaniem tym zwróciliśmy się do pełnomocni.ka MiCentralnego Zarządu Aptek do
nisterstwa Zdrowia spraw ::-eo::-g:mizacji w Lodzi - mgr S. Grabowskiego.
- Abv nalE:.'Życ:e zrozumieć cel· reorganizacji, spójrzmy
prz,~ tym. jak dotychczas od.bywa S:ę dystrybucja leków.
P;crw.o.zym ich odbiorcą z zakta<lów produkcyjnych jest
CSF - „CcfaT'ffi" w Warszaw!e. Z „Cefarmu" leki
zakupuje Hurtownia Farmaceutyczna rozprowadz.ająa je
Mstępn:e do aptek. Obok hurtov<mi funkcjonuje jeszcze
Przcd'l°!<>b'~""~'"<> Apte!t, które m. ill. 7..ajmuje się stroną
rozJi·:-ze11 za nabyte i wydqne przez autekę leki. A więc...
nir>"Jotr7ebna dwu~owość. Dlatego też w pierwszym rY)<lz'e HUr!{J.\vni.? Fa„maceutyczna zo.s~nie włączona do
Aptek. tworząc z dniem
f~Mz'.;ir-((o P~-zed•iP.biore;twa
I kwietnia br. ?,ód?.ki Zarz.ad Aptek.
- Nil''l"~!JJ-Hwie w vi'YlliJm r..olączenia tyeh dwónh in.~tv
hooz!e praoowników z .ulministTMji?
tucji ..:walni:ić F-ię
- WłaGn'e n'e. Roorgani22cja n!e ma na cc1u kompre$ji
etatów. Ch')dzi tu przede ~'.szystk!m o u<;l)rawn:enie dy·
str:vbucji leków, podniesienie jakości oraz v.ipf'wnienie
wys-tar::zającej iC'h ilooc'. Abv te załmen;a naJe·::Vcie zrealizować. potrzebna jest dość <lu±a ilo.5ć pracowników. a na
;pewnyoh s!anow:skaC'h fachowców z -wy'.-.szta·~ceniem
farma-ecu tycznym.
- .Ta.ki charakter będzie l'lia~a rrorga.n1-mcja w Przedsiębic!".!lt1.vie Ait!ek Wnj. !'...ó<lz·kie;;o?
- W p~zeds!ębiors.twie tym 6.ą specyficzne trudności.
NajpowainieiiSzym mankamentem jest brak hurtm=i
farmaceutyczne.i. 7.aopatru.iąc>e.i w leki województwo. Jak
dotychczas. rolę tę spełnia jedyna w Lodzi hurtownia,
która z uwagi na szczupłe ma,'.'azyny nie jest w sta..<'e
wywiazać 19;ę z oqrcmu za::lań. Uzy"'kanie ma.gazy:nów dla
Zarządu Apt~k Woj. Lódzk'e.r:o (który p.owstarrie z dnJom
1 kw!~tn\a 1!35.'l r.) jeo:t potrzeba nie <:'erph\cą z-VV"1'~ki.
to największa bolączka hamują
T;-u<lnośd lokalowe ca rozwój sieci aotel{ w województwie. A co gor,;;za.
5P;awa ta nie zav.·s:ze zn;:jdowala zro:z;urn.:en:e ze strony
terenowych rad r.r:cdowy~!h.
- Czy nie byl!lby wi~c wskaz<ine, aby -zi11TL!\ldv aptek
wląCT'lć d-o MieJskiej i Wojewód'l'kle,i Ra.(ly Nar·ud-awej?
- Tak, to jes.t celowe. W tej obwili właśn'e dyskutowany jest w M:nistersi,w:c ?-<"rowia pr~ielct, w jakiej formie to zrealizowafo. Z dmem 1. r. 1959 r. zarządy a::;tek
mają być włączone r'o Wydc;'ału. Z:d-'°\'°:ia . . .
Czy re<:·rganizaeja prz;yceyni. me rowmez d·n tego, że
milkną \'l'Te.'.>7..eie męczące .,kolejki" w aptekanh?
- S'J~awna dystrybucja leków, fachowe kadry wpłyną· niewątI>liwie na zmniejszenie „kolejek" w a.pte.kach. Poz.a tym w Ministerstwie Zdrowia i CZA roz;J)<ltrywany jest projekt wprowa<lzenia do aptek zryczałto
wanej c<lpłatnoś::-i za leki wydawan~ ubezp1ecwn~n; n<l:
recepty, co róWJliei: przyczyniłoby 5lę clo sprawn;eJSZeJ

.stających

taką <>pin'ę:

Trzeba. by nam jeszcze
10 takich pralni, jak nasza, by
M<l'iliwości
miasto.
obsłużyć
wypełnienia luki przez pralirle
prywatne, których jest ()kolo
nowootwa.rte punkty
i
30
ekspresowe - to w dalszym
l'l~gu kr01>le w m<>T'l.11 potneb.
Tak więc problem prania w
Lodzi jest ciągle otwarty. W
tej sytuacil wn'osek .,Gazety\
Handlowej" wy<laie się mieć
„ręce i nogi". Ale oo na to
czynniki
za•nterf.~owane
Rada Narodowa, Zarząd Handlu, orgs.nlzacit> kobiece i pro
ducenc: pralek?

Głośna para.„

Dwa ogro:nme stawy na

Księ

na panewce". Ostatnio jednak
tereny te - wydaje nam się zaczynają być właściwie wykorzystywane.
Na K.siQżym Młynie rozbuogrody
obecnie
się
dowuią
działkowe. Podczas gdy jeszcze
w ub. roku z ogrodów przyzakładowych korzystało zaledwie
180 użytkowników, w tym roku jest ich już 400, a dojdzie
chyba do 600.
Nowy zarząd ogrodów zajął
dziaiek,
sprawą
się na serio
które są dla rodzin robotniczych miejscem wypocz.vnku,
przyjemnej pracy na świeżym
powietrzu i źródłem zaopatrzenia we własne warzywa, owo::e
Młyn
Księży
kwiaty.
i
przygotowuje się już do nowe-

W 6/43 ciągnieniu, które CYlbylo się 9 bm., padly następu
jące wygrane: II stopnia (4 trafienia) 8 szt. po !8.564 zł; ITI
stopnia (3 trafieniaJ 519 szt. PJ
392 zł; IV stopnia (2 trafienlal
11.101 szt. po 18 zł.
podajemy, Żf?
Jednocześnie
7 /44 ciągnienie odbędzie się
16 bm. w Pabianicach w D()lllU
Kultury o &odz. 11.

Stawiński (z

co

z

~

tego wyniknie.„

W ubiegły wl-Olrek otwarto w stolicy plerwS"ey Festiwal Festiwali Fil:mowyeh. Widzowie w a.rS"Zawscy będą mieli :mll'ŻDO&Ó
obejrzeć 14 naJłeP6'Q'Clh filmów fa.bula.rll3'Cb i dok-umenta.lnych,
nagNdronych na czterech fes,ti wa.lach 1957 r. w C11.nnes, Karlovy0h Varach, Wenecji i Ber'linie. Będ'Zie to włęo przegląd
na,iruYWszego dlolrobku ldai.ema.to grafii sw.ia.towej.
Polsce nie może być traktowane jak „ubogi krewny". Z-irówno FFF jak t przegląd filmów dawnych mogą być chyb.l
zrealizowane.
~e
Ile jest prawdy w tym,
:iroducenc! filmów wyświetla
nych w ramacli FFF zastrzegli
sobie wyśwtetiante tch w jednym tylko mieście? Czy rzeczywiście nie można bylo rozazerzyć tej umowy, a może zabra1,lo tylko dobrych chęci?
Tych chęci wctąź jest bowiem
za malo. Wystarczy przytoczyć
choćby przykład kina panoramicznego. Swego czasu bylt w
Polsce (w Łodzi także) filmowcy węgierscy, którzy żywo interesowali się naszymi projektami i osiągnięciami w dziedzinie „panoramy". Nasze doświad
c:zenia miały im posłużyć do
prawłasnych
opr1teowanta
jektów. Węgrzy sprawnie VIbrali się do r!?alłzacH zamie·
rzeń: jak do tej pory mają JUŻ
panoramiczkilkanakie kin
nych.
A u has? U nas wszystko p~
ataremu. Każdy sobie rzepkę
skrobie. Prasa sobie, widzowie
sobie, OZK sobie i przedsię
biorstwo, które opieszale pruwadzi roboty w „Bałtyku", tak
że sobie skrobie. Ale, do licha,
czu 11ie za dużo tego... skrobania!
Chcemy w Lodzi obejrze~ Fe
stiwal Festiwali oraz doczekać
sie wreszcie przeglądu starych
filmów. Takie ;est żądanie o·

Niestety ta niezwykle ciekawa impreza przewidziana została t11lko dla Warszawy. Tr11dycyjnyrn już zw11czajem t tym
razem nie pomyślano o „pr'Jwincji" choćby nią były duże
ośrodki miejskie.
Wiadomość o festiwalu poru•
szyla szerokie rzesze lódzktch
kinomanów. Wiele osób zwraca się do naszej redakcji z zapytaniem, czy i kiedy filmy festiwalowe dotrą do Lodzi. Przy
okazji nie omieszkano rzucić
cierpkich uwag pod adresem
Okręgowego Zarządu Kin i łódz
kiej Ekspozytury CWF, które
zdaniem czytelników niezbyt
troszczą się o uatrakcyjnienie
kinowych repertuar<iw.
Wydaje się, ie glosy te nie
są pozbawione słuszności. Drugie co do wielkości miasto w

go &e'WnU. Jak grzyby po dienowe aitany,
buduje się ogrodzenia I studnie, naturalnie przy pomocy
Centralnego Zarządu Przemysłu Bawełnianego i dyrekcji pię
samodzielnych zakładów
ciu
(dawnego Kombinatu Bawełnia
nego "im. Stalina),

SZCZU powstają

Działkowicze

lewej) l Andrzej Munk.

....___,

działkowicze

dotychczas byty
źym Młynie
zupełnie nie wykorzystane. Mó
wiło się i pisało wiele na temat urządzenia tam kąpieliska.
Dyly w związku z tym różne
ale zawsze „spalały
plany,

Jeny

____________________
panorama

Ośrodek l{ąpielowy
na l(siężym Młynie
urJZądzają

zdjęciu:

pinii publicznej. PrzedsiębłfM""
stwu zaś, które prowadzi prace
przy ustawianiu ekranu w ki·
nie „Bałtyk" radzimy rozejrzeł
się po §wiecie. Elcrany panoramiczne już niedługo staną się
przeżytkiem a tu dale] trwa~
będą te niezwykle „skomplikowane" prace przy ustawianiu
paru desek. Przecież to do•
(jot)
prawdy wstyd.

Wycieczka rowerami
Korzystaj l\C z pię'k:!liej pogody Klub Ttrrystów Kolarzy
PIT-K urz.Ądza. 16 bm. wyciecz
kę „po poludnilCYWych peryferiaoh" miaSlta. W.szy15tkich chęt
nyoh WTaz z roweramli. zapra•
sza się na .P1ao Komuny Paryskiej o godz. 8.15. Wyja.uł
god.iz, 8.30.
(k)

Klub MPiK
apeluje
filerowtnil.dwo Klubu Młę
deynarodC1Wej Priasy i .KsiBjżkil
- zwraca się r21 a.peiem do stałych bywafoów czytelni Klubu
o rocime ~ uwa,si na.
osc<bn.ików wylil'adająoych CU•
l!Wlrpisma. z tecirek i paJa,k"ów.
Zl!.bieraJa,c Pii•
łub
poo;baiw.lan?l\V setki Cl(ey•
tetników morimoścł k>:inysta.n.ia
NdS'llCCl;ąc

Silli)

fil ni'llgio.

Osoby

.flłee

~ce

lldsma.

lub zaJn.ora,..
do

będlł pocń11.rane

odp,OIWiedlzialnlO\ŚeL

Pierwszy krok •.•

postanowili za-

jąć się również uruchomieni~m

ośrodka

wodnego, który z nimi
W pierwszym rzucie powstać ma tu przystań kajakowa, później urządzone bę
dzie kąpielisko. Działkowicze
chcą wejść w porozumienie z
harcerzami, którzy stworzą gru
py ratunkowe, a w zamian za
to będą mogli wykorzystywać te
ren jako ośrodek treningowy.
Organizatorzy przyrzekają, że
jeszcze w bieżącym sezonie o(paynajmniej
będzie
środek
częściowo) już oddany do ui:yt
ku. Aby zdobyć pieniądze na
ten cel, właściciele ogródków
prowadzą zbiórkę i organizuią
różne imprezy. Ostatnio w sali Zakładu B odbyla się b;irdzo
udana impreza pn. „ZgadujZgadula", z której dochód wyniósł kilka tysięcy zł.

do poprawy zapachu mydeł

są::;iaduje.

ponJSey"!iśmy
gazety
Przed tygodniem n.a. Ja.mach na.w;ej
nle zawsze jes-roze wła8 ciwej ja.kości naszych kosmetyków a przede wiSeystkim po zostawiającego du:llo do ty~
nia... 7..apachu wielu na.wet do t>rych mydel krajowych.

sprawę

Jak .się dowiadujemy, w Cen
tralnym Za.rządzie Przemysłu
1'łusrerowego odbyła się o.st.atni0 dwudn:owa konferencja
iJOŚWlecona wlatŚ.!lie tej sprawie. Wzięli w niej udział dyrektorzy i .g!ówni inżyniero.
wie poszczególnych za.kładów,
któ.rz:;r wypowiadali .się na tein.at przedstawionych komoozycji za:pacllów olejków mydlarsktcll. Próbifl poddane by·
lv zarówno na.s:ze krajowe
lcon'lpnzycje, jak i oferowane
Cennej inicjatywie społecz·
przez r.:ztery tirmy z.agranicz.nej urządzenia kąpieliska, wła
ne: dwie holenderskie. Jedną.
dze miejskie i dzielnicowe win·
fr~ncn„<::ka i jed:ną z NRF. za„
ny wyjść naprzeciw i udzielić
granic:zne kom1pozycje źe~ta
jak najdalej idącej pomocy.
wione zostały w ten spo,sób,
trzymanie ośrodka wodnego na
że użyto do ich wykonania
miejscu niebezpiecznych staró,vniet niektóre olejki proktóre rokrocznie powów,
ciągają ofiary, jest dla Lodzi I dukcji polskiej.
rodza.iu konferencja
1'ąs;o
sprawą dość waż,ną,
jest bezwzględnie pierw.szym
lkas)
pole~enia jakaśdo
krokiem

0-1

l

ci

kmr.,pozycji

używ;:rnych

zapaabowyo.h,

m. naszym rynku

Plerw;!lZym ale
my<llanskirn.
nie jedynym i nie ostatnim.
ciągu należałoiby
w.spólpracę z fir•

W dalszym
rozszerzyć

mami zagranicznymi, aby do-puścić do rywalizacji i :inne
firmy (nie tylko te cztery, z
którymi obecnie nawiązano
kont.aktj. Tylko tą drogą wy•
tworzy 1'iię konkurencję, d'7lic·
ki któ1 ej m<fżna będzie wybrak kompozYcjo najlep.s-z;e i
n.'.!Jlań.sze. W oparciu o te wy•
brane olejki fachowcy z róż·
n:Vch z.akladów krajowych bę
dą mo,gli, przy użyciu &u.row·
ca kra_iowego, opr.acowywa~
koJ.ektywnie najwlaciciwsze za·
bowie!ll
Dotychc:zas
paohy.
niestety, zaJdady nie miaft
w tv-::h .s;prawaicih nic do '(Ili/I.

w ie<lzen:La.

~--
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Dnła 13 lutego 1958
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""" V
profesar Uniwersytetu Łódzkiego, kieroKom. Mie.Jska. MO 292~22
PALMIAR.NIA CP l1k ó
w<Jda. zam:ien:ie•na pakói
Mic.isk:i Ośr. Infor. 35!1-15
łt ~ . . . . fll.._ •
S0FJilmt1SZ (Nowe Złotno) dll:il5ika) czynma,a 11.oJ'z.
z kU.cih'nia lub 2 PO~
wnik Katedry Pedagogiki.
Pryw, POJJtoo Lek. 333-33
_.., i-.r"'W'
dok. ft. 21 „Przy 10-18
.ie.
Koszty
remo!!lltu
555.55 BALTYK (Narutowicz.a lr<l'~Y Pa.ta f Pa.la.cho- zoo _ czYJlllle ft, 9-l 6
W Zmarłym Uniwersytet Łódzki kaci
zwr6oe. ZarwwSka 37.
20) Film dirnk u:. 9 3() i na. do:uw. od lat 7. e:.
.....,...._
PLAC z prawem budo- me.. 4
2528_11.
wybitnego pedagoga, szlachetnego i od22.
..Pamietnik ·mjr 15 · 17. 19
11 •
ł
wy
EUJll'Z'eidam.
Tel .. 4 POKOJE. kuchnia. I
danego pracy czl!}wieka.
332-1:>- od
Thompsona" dozw. O<i STYLOWY (Kilińskiego
godz. 17 do 20 1 Dietro. WYgody, &lonecz
lat 14 g. 10. 12. 14. 16. 123) •• IirrUdd z dia.
PLAOE pod bud.owe w ne (oell'trUm) zam'.en:e
Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 15
NOWY (Wieokow.skiego
18. 20
_
błem" d<>zw. od Lat 16 TuWJma 19. Wólozań- Ksawer<>W1e b1isko _tram, na d'"·a p:>Jwie. kuchma
lutego o godzinie 15 na ementarzu K'D15) Il'.. 19 ..Wizyta. sta.r- l>WORC~WE (Dworzec g, 16. 18. 20
ska 37. Pliotl1kow1ska 2~5_. i wa.n~ sprzedam. ~iadc;-' oentraln.e
0gr~v:';'-nie
muna.lnym - Doły.
szej. !}ani" _ Mala sce . Kaliski) .,Mo.ie dz.ie- SWIT (Baru-'"' R
k 2'g1er.slka 14u, Nowiot;r.i, mosc ChleboWISild.. Mie-1 n_1e wvklucrz.one bioki. na g 21 30
S'.lA>lltk.a
ck-0",
„Kocm<>łmrzek"
Film .
=• vne l 12. WoilSika PQls'kiego
56, czys!aw. Ksaw€Tow 52 V.'tadomość teL 24~-00
REKTOR, SENAT, RADA 'WYDZIAŁU
w.i:ity~O:..uteir;;_clra"
!!. 8. 9. IO. li. 12. 13
trasie d~~· iior~ea~!': Dąbrowskiego 24-b
~rz,~.al!lEk tramwaiowy POKó.J ;z lmohnia. sli0FILOZOFICZNO - HIS'fORYCZNEGO
9_g 1 nof'.<"'21ne zam;enie na ooJARACZA [Jaracza 27) J~· l5. 16. 17. 18. 19
dozw.
od Lat 18. g. 16.
~
Al.
K~oiuszld
48
eklin
.
25.'
.
!i POP PZPR UNIWERSYTETU
g, 19 •.K.r61
Henryk GDYN,2IAI. 22(T ,
18 20
J>ełni stałe dyzury noone DOM,~ JE<lOOrodzmny d.oh,..; w m~eście. Moc:hIV"
Film'
uw1tn.a nr 2) TATRY (Sienkiewicza „,
·
P'O'ruv.1e :I: kuchinia. o- nad'rl:ie"'o 22b m 5
ŁÓDZKIEGO.
""'•ns
'Ob
dok. g, 9 i 22
..,,1 DYŻURY SZPITALI
grodem i garażem za~
P ...,.
•••. ZECHNY
' 15 30
r.
Program dJa naimłod~ Film dok. g. 15 i 22.
mienie na 1 lub dwa oo
2
Sta~i~rad'U 1.l g, . ·
szych: „Magf{Jfl.ny iw_.- „La Sh'!tda" doz-W. od Poło:l:nfotwo:
Szoital koje z kuchnia w blo„Cyd g. l~.3-0 „Pa.ra
dzelek", „Snie"OWJ> li- lat 18. u:. 16, 18, :W
Rlin czny im. Ctirie-Sklo kaClh. Dzwonić 329-41
_
_
da Pa.rnella
stonos:z". „Stefek Bur WISf,A CTUwima n;r 1)· dowlS.'kie.i, Ul. CurJE'-Sklo
ML_ODE~O WID·ZA ClMo czymucha." g, 16. 17 Filn; dok. g, 9 i 22. uuw~ltię1 15 - Choiny i
ZAWOD ma
· k'
Prezesowi Janowi ZIEMCE z powcdu
11J1Uszk1 ~) g, 19 „Wal „Kochanek o J>Ólnocv'
„D.z1ewCY.:eta. z Immen Ruda, S21pital im. u,r H.
.
kretarki zd.C>=f1_ed-~
ka kobiet „
do:ow. od lat 18. I?. IO
holu" do21W. od lat 7. Wolf. ul. La,l?iewnicka _
1 kun~ach Stowar.zvsz.enia
.,TEATR 7.15 (Trauu;ut
12. 14. 18. 20
.u:. IO. 12. 14. 16, 18. 20 34-36 -'Widzew. Staro_
Zgt>nU
1 Stenografów
Maszvnita nr !) meczVUUlY
MLODA GWARDIA (Zie WOLNOSC rPrzvbY1Szew mie,ilłka'.
Sródm:ieście, ;1:~"''"':1u,.:;~ą ug,i,.";''u'- stek. Zdolnych absolOPERETKA l\Piotrkow- lona 2) Film dok. e:. 9 skiego 16) Film do.k 821J>1tal 1m. dr H. Jorda- 'k<:-nuesrz.arkę do ciasta wentów kieruiemv do
ska 243) I?. 19.15 •• Bal
l 22 •. Chleb, miłość i
g, 9 i 22. „08/15" K.a na. ul. Przyrodnicza 7-9 ~az kotOf,ly na 'W~zkac:h pracy, Zmiżlki koJ.ejowe.
w Savov'u"
fa.ntaz.ia" dozw.
od pitulMi.ia"
oorui. "nr - Batuty - Szl'Pita1 im.
PH~..
. erty 'PJ.semn;e Zapisy Pl. Zwvcie.!rtlwa
„PINOKIO" (Koc-ernika lat 16. Il'.. 10. 12. 14. 16
dozw. od lat 18 g 10' Madumwicza. ul. IU'zJe- p~50tk Bi'kaUT0 0u;łQ6/ren, 2. tel. 278-16. Pi,()trkow16) g, 17 .• Pin()k!o"
18. 20
12, 14. 16. 18, 2o ' · mien}ecka 5 - . Polesie, .Q T ows
.ska 83. tel. 300-46
„ARLF.IUN" _(Wól<:zań- l\IU.ZA (Pabianicka 173) WLOKNIARZ (P.róchni- Chirurgi.a: WOJ.sik. S~21Pl (
POLsKI-ZwiaŻek"~
ska 5) g. 18 „&lladyF1J.m dok. e;. 22, „Fu- ka 16) FHm ck>k Il'. 9 ta.I I<-UlllliOZTuY. ul. zerowv organizuje kurs s.a
wyrazy głębokiego współczucia. składają
na"
tro nurkowe"
dozw
i 22 .. 08/15" „KosŻa- rom&kiee;o 113
moc-hodowo - mo·tocvkloSTUDENOKI
TEATR od lat 16, Il'.. 16. 18. 20 rv" I SJeria. dozw. od Interna.: Szpital im.
wy. Zapisy pn:yjmuie
SATYR
PSTRĄG" PIONIER (Francis71k:at1lat 18. g, 10, 12, 14, 16.. d1r So!lltl.€'llJbeI'lga. Pleni- OKAZ.JA! Spr:zJeidam rir sekretariat PZM Łódź
PRACO'W'NICY BIURA SPOŁDZIBLNI
(Zachoct'.nia ·56) !l. 20 llka 31) Film dok. ~: 22 18, 20
ny 30
m.Y „Bach" Hl/OO maszy µI. Piotrk~ura' 183
·
„Kra.l na, ziemi"
.• D~dek Hassa.n - ZACHĘTA (Zgierska 26)
.
ne .sanec2ikowa mecllani KURS kroiu. szycia i
PRACY BLACHARSKIEJ w ŁODZI.
doz\\. od lat 7. I?. 14
Film d.o.k g 2 ?. Szk.i
La.rvn&'oloaia: S.21P11tal czna aUJtomat do prodJU:k modelowania o.raz ku.rs
POtL6. 0~~A20CP:.-~ '-·-k
ce węglem"· <lmw.
im. r:': ~arlickiee:o. ul. ecii mv-et;rów sta:n idiea1- haftu rnas11:ynoweg~ _
„!Jv,rJ\/V'w"' a lat
16. g, 10, 12. 14 Kopeu\.skiego 22.
ny. Tet 335-44
TKWP. ZaPJISY C>OdzienFILHARMONIA (Nar.u- 1.67 >?. Film 8 d<,;~· I?. 9·3R .,Tu,~cia" dozw. od lat
Okulistyka: Sroltal im. SAMooffoDY.
marki nie ookretar:iat kunsów
towicz.a 20) 11.. 19.3-0
l~.rn „0 /la .,Fl"Ont
18, g, 16. 16. 20
dr Jonscbera Milion<>- ,Chevrol€1t de Lux 51" Wróblewskieiro 15 ookói
X.,'CII Konoert symfoII rena. dmw. ~ lat LACZNOSC (Jó.ref&w 43) wa 14.
•
oraz „Plvml\.lllih" &Prze- 210 TT Dietro godz. 8-15
Koledze Eugeniuszowi MERGESOWI
.
d. )TY'~~n
"~ t. . H e~ • lB,. 11,. 10.15, 13, l:J. 17. •. W!na
Wł. Olmera"
"'nm
Ad'-C--~--·
KURS
mcznY,
uia
•
,,.,,.;
~llltXill,
.
malowania na
19 21
z powodu zgonu
ryk Czyz, l!Obstkli G1- POKOJ (Kazimierza 6) d.ozw. od lat 16. g, 19
DYŻURY PORADNI
Sląska 6, garaż. telefon tkan1na.ch
oraz raddonette. Martenot !FranFilm dok. g, 21.30 POPULARNE CO.e:rod.o45-56
2884 g ~hni~y TK~. Zaoja) 1 Stefama ~!0~ •• Kapelusz 1>ana Anaw wa 18) „Jutro bedrLi·e Pomocy lek11.rsk.ieJ dla SAMOCHOD .. Mercedes Pisy
Zeroms.k1ego 115.
w1<;z oraz chór Z<=nsk1
Ja" dozw. od lat 16. g, za nó:fo·o" dozcw. od d(l!l'osł:veh uchieJają od V 170" pilnie sprzedam. pok6:1_1!0.__g~,_8-1_5_
Pan.sitwoweg.~ L1oeum
15.30. 17.30. 19.30
lat 16. f!. 16. 18. 20
godz. 19 c1o 22 POI'.a.din.ie: Lódiź, R21goWLS!ka 163. ga- KtJnS lcierowców sam0Muzyczne1?0 l PodJ5ta- I MA.JA (Kilińskiego 178) l"RZEDWIOSNIE
(Że- Pi?trk~ska 192 ~ ~ r.aii:
2879 chodowych kat. I. II. IIJ
v10.we1 Szk<>ly Muzycz Film dio•lc. g, 21.30 romskie1t.o 76) „08/15" dzielnicy
Sródm.1eśc.1e. TALKU chiń'5iltiego wie- amatorski TKWP. ZaoineJ
„Noc sylwe!ltrowa" „I<oszar:v"
I
seria. PiotrkowlSika 67 _dla k.sza partie ISIPI"2'Jli'dam. sy Tuwima 15 godzin.a
wyrazy głębokiego współczucia składają
-doZl\l\T, od lat 7, Il'.. 15.3-0 dozw. od lat 18, u;. d:i:1eln!cy Poles1e, I.:a- Ofet"ty BJ urn Ogk.Gzeń. 8-15
801 k 1
/li
A
17.30. 19.30
15.3{) (g, 117.30 s.ea:rns rra g~ewmcka 36 - ~a dztel Piotrkowska 96 P<>cl. -- KU:RS dziewiarstwa ma
ROMA (Rzg<YWSka 84) kupfony), Il'.. 2IO „Me-u- r;1cy Bałuty. P1~rk~w- „2540"
2540 g szynowego TKW!P Za.t>i
RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBOMUZEUM ARCHEOLO- .••India.ń.sk.i woJmvnik"
lin R"''''!re" i występy sim 269 - dla dzielrucy MO'J'C>ĆiYKL--: WF'M" si sekl"etariat . Śzlrofr
TNICZA,
DYREKCJA i PRACOWNICY
GICZNE I ETN~~A dozw. od lat 12. g, 14. airtv&t&~
d1Rzu1de.a1m'·~.
CZl!llChocza.1.nY.6 -dllZulia nowy sprz.edam. Lim.a- Zeromekiego 115 POkói.
FICZNE !'Plac Woxu<>16. 18. 20
~,
20 god>z &-15
58 k
z ŁÓDZKICH ZAKŁADOW V'IYTWORł:C"i T"r 14) czvnne Il'.. STlllHO (BY19trzvcka 7-9) GARNIZONOWY KLUB Pacąnowekiej 13 - dla nowskiego 184
2512 ;..:,YSTEN··.T
te- ..__,•.
~16
Film dok. e:. 21 .• Ostat OFICERSIU CTUwim.~ dzielnicy Staromiejskiej. MOTOCYitL
czycH KOPII FILMOWYCH.
„BMW" ~
. ma m.aw~t
MUZEUM SZTUIO (Wie n.la wa.łka Aul!ICllla" 34) „Pla~ctL" oozw. <XI a dlla mies21kańców Lódź R-35 350 om sześc. rok przy,gotowu1e do matuC'k<l"Vl'l'k'cgo 36) czvnne <lor.w.
od lat 12. g,
lat 16. g 1'7.30. 19.30 Sro!ti przy ul. Zbocze Pf'Od'lDk~ii 1951 - m>we .ry. N<>wort:ki 38-14
2
7 19
si. 9-15
1.
_ ___:. lf. *
!&., w ir.odz. od !9- 1. ~it~,g!a3~ie;,~aib~
,.
ł ZD.JĘCIA rent11enowskie KOREPETYTOR 00 maRADIOAPARAT-- ~~
zebów wykonuie s:oecial tem.atvki. fizyki lkla&v
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PRACOWN ICY POSZUKIWANI Ili
(lii.!---·--------------.m.w
U

ktyką w branży przetwórstwa owocowo-wanywnego zatrudni natychmiiast na kierowniozym stanowiisku Nadwarciańska Spółdziel
nia Pracy w Sieradzu, ul. 15 Grudnia 106, tel.
386. Bliższych info.rmacii udzieli zainteresowanym zarząd spółdzielni na miejscu. wzglę
dnie Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy
Dział
Produkc,jj Chcmiczn11-MlneralnoSpożywczej w Łodzi, ul. Piotrlrnwslta. 116 w
gcdzinach od 8 do 15.
924-K

w

STARSZY księgowy potrzebny od za·raz. Podania z życiorysami mogą składać ty~ko pracownicy
posfadający
pel.ne
kwalifikaci:·
Ofert.y piE·emne kierować do Biura Ogłoszen,
Fiotrkuwska 96 pOd „903".
903-K
MISTRZA wykwalifikOW1anego .na zgrzebl~r
ki pos'l'Ulkują Zakłady Przemysłu Ba.wełnia
nego im. Rewolucji 1905 roku w Ł(){lzl. Zgł.o
szenla przyjmuje dzli<ał personalny przy ul.
Strzelczyika !li!' 6 w godzinach od 7.30 do 15.30.

dresem.

uL P.K.W.N. 35. Zgłcszenia
pod wyżej wymienionym a900-K

FREZEROW, tokarza, szlifierza na szlifowanie płaS<kie zatrudni Fabryka Igieł Dziewłar·
skicb w Łodzi. Reflektuje się wyłąc:znie na
si~v fachowe. Waruniki wyn.agrodzenia do omówienia w dziale kadr ul. Kilińskiego 128
w godzinach od 8 do 14.
883-K
OGRODNIKA parltowego, n.aj·ohętnlej eme~
ryta na cały, względnie pół eitat·u oraz sprzą
taczy :podwórzowvch przyjmie od wraz .,Textilimport", 22 Lipca. 2.
878-K
MASARZY (rzeźników) zatrudni ~raz Pań
stW"Owe Przedsiębiorstwo Ha.ndlowe „Konsumy" w Łcdzi, ul. Piotrkowska. nr 101.
BLACHARZY na roboty wentylacyjne i kliinatyzacyj111.e oraz monterów-spawaczy na roboty centralnego ogrzewa:nd:a i K. W. przyjm:-e Łódzkie Z,iednoczenie Instalacji rrzemysłowycb w Łodzi, ul. Wólczańska lM-160.
Zgłcszen~a :po.kój 37.
928- K

Z.~ .B.

im. I Dyw. Koś:iuszkowskief
unieważniają pieczątkę

o

treści następującej:

„Zakłady Przemysłu Ba.wełnianego

'm. I-sze,j Dyw. Kościuszkowskiej w Łodzi
Dlliał Gł. Mechanika".
896-K

im. ANDRZEJA STRUGA
ul. Sienkiewicza nr 70-72

Łcdzi,

OGŁASZAJĄ PRZETARG OGRANICZONY
na samochód o)~żarowy marki „GAZ" typ AA
nośność 1,5 tony.
Cena wywolawcm wynosi zł 30.000.
Przetarg odbędzie się w_ ~nlu 2B lutego
1958 roku o godz. 10 w siedzibie zakładów w
Łodzi ul. Sienkiewicza 70-72.
Zgodnie z z.arządzieniem tninisrora !komunikacji z dnia 8 maja 1957 roku w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samocihodowymi - M.P.A. - nr 56 poz. 353.
Celem obejrzenia stanu samochodu należy
zgła.sziać się w dziale transiportu zakładów w
Lodzi przy ul. Sienkiewicza 70-72, rel. 251-41
w godz. od 10 do 14.
Przystępujący do przetargu wini~ złożyć
przynajmn;ej na l dzień przed przeta•rgiem
wa1lium w wysokości 10 proc. Wad"tości ceny
wywolawrzeJ.
850-K

STARSZEGO technika no·rmowania zatrudmd
Miejskie P~edsiębiorstwo Remontow!l-Buduwlane nr 1. Zgłoszenia pr.zy.imuje dział zatrudnieinia, ul. Arm~d Czerwonej 30.
901-K

tla.n" w Łod1li,
należy kierować

D_zialowa 8 (Ruda)
T„ „KT"'"" La t Bul
n.n1 · ...,...., „
ll1IC
dog" 25 KM stan idealny
apreiedam. Marian Ow~?n;~e'r - •- Chełmc~ k.
~~- ,._ .,...,..
~
K~na
2587
~

'""GO
ZAKŁADY PRZEMYSŁU WE ŁNIAN.Il<

INŻYNIERA-technolcga lub technika z pra-

MISTRZA re 2'Jn1ajomością robót tokarslkoślusarsUtich przyjmie Spółdzielnia Pracy „Ko-

1
0~1: or~~0~~!~~~
oo.n" 19P'l'Z€da.m. Lódtź.

PRZETARG

NOWE, k.omipletne urzadZJe'llie pralni me.chan.i-cz
ne.i typu orzemY1s•loi.ve11.-0
- wvdainość I t bklizny na J?odt.Jne siprz,edam
wzu;lednie zamienie na
nowy samoc-hód mal.olitrażowy,
naichetniei
Skoda" 440-Spartak :ran:k<JWiak. Poznań. Ko
ścieln~'!,3
2592 Il'.
MASZYNĘ do pra,o.r>wa-

Tei.
POMOC d"'vr-h--', zaca ~
- 1···-•
""'
trzebM.
z.-_
_
0 szać
sie
uod.z. 10-12 Kilińo.'h"ego
?O
9
2"9$
v • m.
v
I?
UCZEię' na maktv'k.a;:;:
ta cukiern1·~-~no
z·~b
- ~~ ~ ~~t.-.
~'
~
ny, Wiadom:>ść Główna
p.r 17
.2599
AKWIZYTOROW PROWIZY.JNYCH do roz:oro
wadrzania Prcdukcii .>.-oól
• d'Zlielcr.-ei i D.ań!'>twowe1
ooszukuie Snółdzkln.ia
POMOC dQ<JTlOWa docho Pracy „USLUGA" Dział
dzaca ootr:zebna. Refe- Pośr-ednictwa Handfow~
rencie kon.iiE!c21n-e. Tram- .!!'<> ~ Kraków. RV111ek
waiowa 3-14. Zglo.<:z,e- m. 34
8'i7 k
nia oo 16
2866 g
Dr SIENKO er>ecialista
skórne • w~·
~:ner:vczne. W ł O
sów w r?odz
Ki
li'n'.-'-'e"'o ,;,.; 16-18
27·22 „:
:m.l "'
"""'
Dr WOYNO
~kórne · w ener:vcme.
"burzenia
zaPłciowe.
Nowotki 7. front. 11 _ 13.
17-19
2556 ..,
"

-;;:eoialista

I

PRAGA

'

nia
SIP1"7Jed.am
Cena- 18parowa
łyi;;. z?O<tyoh,
Ma - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ciej Swie~„ P<>zn.ań. Ga1owa 4-10

PRZETARG

UNIWERSALNĄ dlwuło
żyslrowa m.as;zyne trvko

tar.9ka „Trickolette'' SJ:>rZJedam.
Wiarl.omość
Katowice, ul. Dabrows'ka 2. m. 5. Ptr7Jec7Jek
KOMPLET maszyn. do
maoowei !ahrvkaci~ ży
letek (ooł.rz.a do golenia)
F. DUdicial. Poznań. ul.
Kozia 8. m. 2'.7
2589
MASZYNA d'ziewia-rsik:a
Knitter" do sorre<l.ania.
Pabianice. Próżna 5
MOTOCYKL marki Ziinda.prp" 200 stan cfobrv. sprzedam. Ozorków
ul. Lęczydka 12. Cz.ekaleki B.
2632 g
SILNIK elektryczny 2
KW 220-380 sp17iE"dam .
Aleksa.ndll'ÓW
Lódlzki.
ul. '7,Jt.iel'ISlka 22._ _ __
R.Amo-::Be~oven" 1;1prz••cl'am. La1u;iewn~oka
l'1ll' 28..'ł
2630 e:
MAGIEL
rec.z.nv
cl.o
eor7Jediania . W id'rewtS!ka
23. m. 4 (Widrewl Kar-

FABRYKA KOTŁÓW i RADIATORÓW
Łodilł, ul. Warneńczykz nr 18 ogłasza.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wy:konanije z marerfaru fa.bzyki 01;1przętu do
kotłów centralnego ogrrewania (wyroby ndetypO>We wg rysunków)
1) rur·ek do miark<>W111ilków,
2) gwizdawelk na wodę,
3) Skracadel,
4) rącz.elk sprężynowych M-12.
Oferty należy składać w z,alaikowanych kopert.ac'h z napisem „;przeta.r.g" w sekTetairiacie
n. fabryild do dnia 28 lutego 1958 ir.
CZE'll)lS!ka
, 2'623_1!
Soczegółowych informacji udzi,el.a dz. za.opaCEGIF.LNIĘ
W2l!!ile<l111ne
k0€inoia, tel. 320-02 w god'Z. od 7 do 15.
udzJaq pilin.ie spr~•am.
Do prvetairgu mogą pnystą,pić instyilucj& Wl:iidKl'lTIOŚĆ
tel. 3M--08
państwowe, sp.ółdziekze
i plt"Zedsiębiorstwa irodlz. 16-1.8
2621 I?
nieuspolecz:nfone. Otwa1rcde ofert nas~a:r>I 3 SAM.OCH OD
„DKW"
okaz;yin:ie.
mM"ca 1958 iroku.
904-K am-ZIE'ilam
IPiotrkOW'Bka 84 u d.ozor
w

'--------...J. ~~ep%1f;,~s~nmtvC'Z- ~~~.~o%~~~Y-

DrCJadwki_ga ANFOROWI Z & orne. wener:vcz
"
ne. ko bieoe. 15.30-1"'·
ul. Próchnika 8 . 2359 s
Plf;C TRÓJEK - czvnne cała <lobe. Tel. 333-33
Wizyty domowe lekarzv
soec.ialistów
2595 11.
Dr REICHER soocialita.
k·
s • - weneryczne, s orne.9 Płciowe9 lzaburz~mial
s- . l6-l . Piotrkow1810
ska 14
DZWOJQ PIEC RAZY
PIĘC (tel. 555-55) Prv·
watna Pomoc Lekarzv
orzyśle Ci natychmiast
odoowiedniego specialiste. Czynna cala dobę

Łódzkie Za.kłady Przemysłu Sportowego
w Łodzi, ul. Mickiewicza 16-18, tel. 253-85

wewn. 13
PRZETARG
na wyilronanie remontu budynku fabrycznego
przy ul. Mickiewicza 16-18.
Remomt prrewidywać będzie:
a) częśolową wymia1J.1ę stropów,
b) do1kona.nrle wewnętrZ111Ych prllemUJrowań
ścLan dzieJ.nyoh,
c) r-r:rerobienie dwóch klatek schodowych.
Wsiw-Lkklh i1I1Jforma10ji udziela dlzi•ał glłów
ruego mechan.iika. DYTekcja Łódzik.ich Za:kladów Pr:oomysłu Sportowego ZJastrzega s·obie
prawo wyboru oferenta bez podania bli2lszych
przyczyn. Otwarcie ofert nast.ąpi w 14 dniu
po oglos:ren~u przeta·rgu.
926-K
OGŁASZAJĄ

Obrona pracy kandydackiej

__
ROtM~-.J

PERSONELOWI. a iszcze
rzólnie dr Fuchsowi i
Tolew.11kiemu Zp Szoitala im. Sonneniber.:a -

f'kłada se~e='1"

Łódi.

ul. Prądzyń."'kiego

nr 28

2614 ii:
- artystyczna cerownia na'°ra
wia izaroerobe bez śla
du. Wieckowskiego 6-5
tel. 251-78._ _ _ __
Z_ESPOL Tłumaczy Przy
sięgłvch
Łódź.
Piotrkowska 49. tel. 305-02.
Tłumaczenia uwierzytelnianie dokumen~ów. prze
k!adv techniczn<>. nauko
W". iezvków obcv<"h
Wl'JtABIAl\:l sita farmaceutyczne. odlewnicze i
różne ll'.CISlOod:arcze o·-""'.
siatki t-echnicr.n-e J:)O<l:tyn'
kowe. wialniowe. :<:tand
sław Korna!. w·ar."zawa.
ul. Tar:izow:i 28. m. 4
J,JC7NJK. k·crn~ie m.
ta1lu~ów ke. Cz,e kf!m P!'Or>o.zycj i. T<'1. 387-37 g<>d"tina 15--18
245
nnrno matrv·monialne
.. W.4P~ZAWIANKA" War<o7..llwa. 'Polw1
42,
tel. 895-50 ułM1w:ia nan ;om z rórnvch środo
wi!S<k 8P'(}ł-"oznvch nawiazać lroni„kt w celu m<ttr:vmonialnvm w kraiu
i 'Za e:r.andca. Ze-łasza,iac
od'erte 'Ul łacz zn.aczin na
odpowiedZ
870 le
PARYŻANKA

Rada Wydziału Metematyczno - F•izyiczrnoOhemd•cznego UL podade do wiadomości że
dinfa 24 lutego 1958 roku o godz:. 12 w ~uii
Uniwers.ytetu Łódziki,ego przy ul. BucZJka 27
odb~ZJLe się -publiczna obrona :pracy !kandvdia,ck·iej mgr Helen.y Zaih.ors1ldej na tem.a·t
„ChaQ-.aki;erisierung der M.enge VOl!l Nkhtexi:stem.z pumikltel!l des Ral!lidiwerlies hairmanisoher
be:schrii1111k·te!r F'umlk;tionen".
cy
2619 Il'.
Praca kandydaclta w.raz opiniami referenMASZYNg~wiar.•~a tów ma.jdu.je si.ę do
wglądu w Dzieikanac·:e
Ra P' <liex"
f'!>T7.ledam.
NaWTO<t 13-4. wawn ofi Wydz. Mat.-~.i:z. Chem. UŁ (Na.rutowicza 65
cvna
259'7 I? p. 16).
892-K
Państwowe Sanatorium w Tuszynku
~OMIP'LETNE urzadziekoło Łodzi
111.ie betoniarni oorz.<>~:irn
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
Oferty oisemne „25111
Biuro ol!'l'ooz.eń. Pin.trna wycofamy z eksiploatllc.ii samoc<hód cięża~ iltOIWls:ka.
TY
,
.._Uje
2.581 e:
96
rowy ma.nki „Ford" nośność 2,5 t tyip 2 G 8 T, SAMOOHOD b.a•gażów'ke
który odbęclizi,e się w dniu 1 marca 1958 r.o:ku sMn <lobrv. cz,eści zaoo
Q Wy
SZC ZęŚfiW8Q0
1

p R ZETA RG

o

:e

~żej

wymienionym

zaikładzi.e

<> godzi-

=1Jw~it~~~ ~~~.~a~:

L

Lim.gnow..'!kle!l'o ?5'74 ~
Cen.a wywoławcza zł 30.000, samoc'hód jest
do obej.rzenia w rz,a1klad2l'e w dnfach od 1~ do
28 lutego br. w godziruad1 od B do 15.
Do <p.rzetaTgu mogą staw·ać spółd~i,el.nfo, organizacje SIP01eczne, przedsiębiorstwa nie- POKOJ 11.amod'Zieilnv za
uag>łe:_mitone o·raz dog;oiby fi·zycznde.
~T;:n!rze:~2~B" 0J~~
o "'L€1' y na 1ezy o1ąc:zyc wa mm w wys.o- Ogll:'•szeń, Piotrlro'\V'$ka
k\ości 10 proc. oen.y wywołav<JIC7JeJ.
80~-Klnr 96
2548 11.l
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Pod znakiem koszykówki
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miast

niego,

dzt:,lę.Płerwsze

wtcepreze1a

•

•
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Ka-

Młodz1ezowa

reprezentacja ZSRR
:~a:~~:~. p~;;;;g~b;:cii:~~~ t~~ ~~e~z~:~:~j1;0~~ra~o z~~;~~~;,~ dała . naszym hoke1stom dobrą lekCJQ gry

eliminacyjne
Sprawozdawczy charakter
ma byc! nadany dwudniowemu spotkanie kandydatów do III H•

staną drużyny Widzewa i Czarnych (Radomsko). Mecz odbedzie się na boisku Widzewa o
godz. 12, a rewanż w priyszla
niedzi. elę w Radomsku. Widzew
wystąpi w swoim normalnym
składzie. Przewidziani są - bi•am
karz Waliszek, b-cia Bruckmano
Lenarcz11k,
wie, Augustyniak,
Danecki, Biernacki, Sieradzki,
Owczarelt,
Jeżak,
Danielski,
Krupka i GawryszczaT,,
iii Zwolennicy pilkf 'l'ęcznej
W składzie delegacjt lódz
•
ktej na walne zebranie PZPN. postanowili zorganizować w Z.októre. odbędzie się w Warszawie dzi związek okręgowy. W tym
w dniach 15-16 bm„ zaszla zmta celu zwol.ują w niedzielę 16 bm.,
na. Łódzki sejmik piłkarski wy- zebranie dzialaczy, sęd;iów, tre
bral m. !n. p. MC!-linowskiP.go. nerów i sympatyków, Tctóre o-ilecz w związku z 7ego chorolia będzie się w świetlicy ŁKKF n
zarząd l,OZPN wydeleguje, za- 1 godz.,10.

dzie w l.odzt w ·dniach 15 f 16
bm. w l,ódzktm Domu Kultury,
ul. Traugutta 18. Początek obn:l
pierwszego ł drugieuo dnia u
godz. 10.
1!11 l.ódzkt Klub Sportowy zatolacfllmia, że termin wałnego
na
zgromadzenla wyznaczono
tej chwtli
dzień 23 lutego.
nie wiadomo jeszcze w jakiej sa
Ił odbędzie się zgromadzente.

piqty
„popełni-

la'' ...

chyba :qadrnniejsz.ej wą·tpliwości, jak jeszcze daleko nam do
tego, żeby z takim hokejem pro
dukmvać .s.ię ina. wielkiej arenie
W Katow1nuęd!zynaroooweJ.
cach peiprezentacja Śląsika (czytaj mistrz Pol\Slki) . J;!.~Ziegrala
gJ:adlko 2:5, a wcroraJ w Lodzi
drużyna kadry narodowej , równoznaazn.a z reprezentacJ.ą Polski, doznała dotkliwej porażilti
2:6. Trzeci meC'Z z ve•prezentacją rnlOO:zieżową ZSRR roz.egra
w robotę w
ją naiSi hokeiści
Warszawie. Podobno po tym
spotkaniu zarząd PZHL wiele
sobie obiecuje, gdyż zamierza
wprowadzić do naszego zespolu
loorekty. Nie jesteśmy
jakieś
vv"tajemniczeni na czym mają
pole·gać te zmiany, wiemy natomiast ponad ws:ueilką wątpli
wość, że jakby ni·e .prret.asowywano naszej czolówki nic .się
z ni.ej nie wyk;rz.ies z,e.
więcie.j
Przyszfo.ść n<isoogo hotkeja J.eży
oowiem nie w tyoh zawod:ruik.ach, lecz w młodzieży.
Katastrofalnie dla naszej kadry wypadła pierw.s.za tercja
wczillajszego meczu. Drużyny

Wymierzono cios

małżeń

w „lewe kasy"

stwo!
gwia.zrla

:lnana

Rita

filmowa
Hayworth
raz piąty
pełniła"

po

„po-

małżeń

ra·

stwo. Tym
zem

wyszła

7.a

filJames

produl'enta
mowego

Hilla.

widzimy w
chwili 7.awicra-

kontralctu

\v San·
ta Monica (Kaślubnego

li~o-rnia-

USA).

FOT - CAF

Menu kosmiczne: pasta z glonów
Towa.rzystwo Goograt'i~e
Krajmve
Amerykańskie
USA pr-0owa.d?lą bada.nfa
oznajmiło w piątek, że uozenti
mikI·-0skopijną :rośliną jedn()lkoomórkową
być d·O·b rym poi.y,vi.enrem dla. przys-i:lych
a.stmna.utów podróżujących na Księżyc lub na Marsa.
moiżna. by z p·owt>clzeniem zaJ.ori.yó
HodO<\vlę chl<i-rclli.
w statln1 międzyplanetarnym. Roślina pochłaniałaby wydychany prŁeZ pasażerów dwutlenek węgla, a wYdrz.iJ!ala

'(
!
,;

I

nad chL1>rełlą - która m<Yle

tlen.
Chlo,r ella jest z;ielol!J.ka.wym gl-0<nem i za.wiera wiele warWści-O•w·.rch

,pracy, a W1Szy.s.iki.e ich indywidualne wysil!ki. z góry skazane
były na niepowodz,enie.
Przy tych wszystkich minusach podJStawowym błędem Polaków było usiłowanie atakowa!llia środkiem, powtarzane z
uporem, w przeciwieństwie do
Rcsjan, którzy mądrze przerzucali i rozszerzali grę.
Fatalnego wrażenia z Jl-O'W'(J<l:u
tak 1slabej po.mwy Polaików nie
2ld·olaly poorawić dwie nacste„:me
tercje, w których gra była bar<lziej wyrównana, no:siła cec<hy
waL~i. a przez to samo stała
się dekawsza. Polacy mieli kilka okazji na poprawienie wyniku, lecz braki techniczne i
szybka or:en.tacja
nie do<lć
,
przeszkodziły temu.
Gdy na skutek błednego podania h-rążka przez Czech.a go~cie w 5 min. uzysk.iili p:erwpi·zez Cycynowa,
szą bramkę
da1sze trzy zdobyte w.stały w
oo.s.tępach dwuminutowych. Na
listę strzelców· wpis.ali s:ię Wo1kow (dwukrotnie) i Groszow.
Pierwsza tercja była wiec jedpokazem hokej.a,
nostronnym
nic więc dziwnego. że wynik
4:0 dla g<llści p0<lzialał przy;gnę
bfaiąco na wido\1tnię.
W drug'.ej tercji Polacy zagrazacz.ęli
li z większym zebem,
wzlczyć, w wyn iku czego · :udobyli dwie b:-amki przez Kur.ka
Zwłaszcza
i Ch<J·dakowskiego.
bramka Chodakow.skie.sio oadla
oddany
strzał
nieoczekiwanie,
był bowiem pod os.trym kątem.
W momencie generalnej ofen-

Do uporządkowania polityki
finansowej klubów pilkar~kich,
która pozostawia aż nadto wi~le do życzenia, przyczyni się niewątpliwie zarządzenie wyda!l')
Finansów,
przez Ministerstwo
bilenakazujące stemplowanie
tów na imprezy pilkarskie przez
odpowiednie wyckzialy rad na0 9J0WY
rodowych. Powinno to w znacz-J
nym stopniu zlikwidować tak
często obserwowane zjawi•lrn
"'f
lewych kas" a przez to samo
ł
powiększyć d~chody klubów.
PZPN ma zamiar równie~ za~
rządzić likwidację bank1etow 1
W walce o tytu! najlepszej dru
przyjęć, ograniczyć ilość belplat
nych biletów wstępu ! wreszcie żyny nas?.ego okręgu spotkali się
zabronić tak licznych i kosztow- mistrzowie dwóch grup - zgiernych upominków dla zawodni- ski Włókniarz i ŁKS. W pierw
ków. Piłkarz będzie mógł jeden •zym meczu niespodziewanie wv
raz w roku otrzymać od klubu g,ali Wlóknia.rze 7:6, imponu1ąc
uoominek nie przewyższający niesłychanie ambitną postawą.
że
zarzucić,
Można im tylko
w'ar.tości 1.000 zl.
mecz grali tylko
cały
Położy to kres zaopatrywaniu przez
zawodników w kupony materia- ośmioma zawodnikami.
spotkaniu
rewanżowym
W
na garnitury, Duerery,
łów
Bee·thoveny i inne tak kooztow- ŁKS polwna1f zgierskiego Włók
niarza 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
n.e ,,upominki''„

H k •

Nowożeri

<'Ów

nia

stać bylo na danie
aitakująoemu µrwe
na.sz.ą reiprez.enta- ciwniik01Wi.. Grala Ol1a nad wy raz
pnzygorować
jakcję do m:istrrostw świata mają ślamazarnie, chiaotyic:zn:ie,
tę dobrą stronę, że chyba naj- by nie :istruiała na 1odow:isku.
1
głowę
na
ją
bit
Pr:oeciWll1Jik
go.rliwiszych zwolen:n.i ków wyja.z.du do Oslo przekonały, :iż szybszą jae.dą, błysikawi'<:zną onie mamy tam cz,ego .sZJUkać. Po rientacją i lepszym O'))al!lowad!wóah meczach z !r€{Prezemacją Il!iem krą2Jka. Co więcej, Polacy
mł>odz;ieżową ZSRR n.ikt nie ma zaj)Omllieli o zespołowej WL<ipÓl-

Starania polskich wladz hoke po:hS!tioej nie

jowy<lh, aby mori:liwie najlepiej oporu szyb!lro

w

Po raz

•

•

mistrz okrogu

•
WY OnJony

I

(37)

Georges Blond

składników.

Kilka de-ka.gramów pasty gfonowej mogJ;o.by prawie oatkowiicd'e za.spo!wdó daiienne za,Pll•łl'zeb-Owanie <'.zło/Wieka na wi1tammy. W zailem<fficl od
pocUoża, 11Ja. którym chlorella. jest hodzy,,vana, moie ona
iaiwierać mniej lub wtięoej białka, bądź tlumioz.u.

Mieszkania za... 100 lat/
Jaik po.dal fra.ncuski urząd statye!yezny, na. pelne NllLwiątLanie por<Joblemu mieszka.nfowego we Francji pobt2:eba jesz;C?.e oo na.jmn~ej 100 lat i t.o pod wa.runkiem, że
roc'ldllie pJ:'7<Ybywać będ7..ie 250 tys. nowyoh mies7lkań.
18 procent wszys!Jk.ich domów we Franeji liczy więcej
niż sto lat.

Uśmiechnii się

SPISfH
(p1'7:ełożyła

~-:- ---~

PRZECIW
HITLEROWI
-

__

Kl.OS-GWIZDALSKA)
z francuskiego
...........
..... ..-.._---........._............. .......-..._......
.........l\fARIA
.....
....

.

-~---

.._..,.........._.~,....,...

~

Muss>OJ.ini nie mógł naiwet ,przieezlrodiz:ić Nioemciom w iwydian~u
wyr.oku slk1azującego (pr.ze.z sipecjaltny n€1of.a.::,zylstoowlsfki. tryibu.nal
9olity1cz!ny) i w strac.eini11.1 ojca GWotlch wn•uokó'w, swo~egiao iz:ioęcia,
z.ap€IW'lli<ila4 że słyszał~
Cia'nlO. ;pe'W'!la d.zie.n lnjikarka włiCiska
z u1st Mus.soliniego, j .ż cd tamtego styczn.ioweg<> P01fanka 1944
1'>01ku ZJaczęlo się jego ·k oo.anie, a azas wyid:awal mu .s.ię oikiruit:ni<1>
cfilu1gi.
'I1aik pI'1zec1rsitatwia1t 1S1i ę czław:lek, krtóry ria.nJkiem 20 J'i/pca 1944
"Zt:ll\ża11 clio kwatery gl(l/\'ilt!lej iw Kętr'ZYlll.ie. Uda1wal sioę dioo HLtleira
z p•rośbą o zJa1g<od.renle reżimu Qik'l1ipa:cy•jnegk> i Zl!UiniieJi'>reni4>
le1p..,1ze :tiraklt1owanie •riob:cń!nikó'w wl1c11r.<'.ileih w Niem•
TekrN'izycji,
02:1eictl'l. o .rnniejr,,zą isuro1vv'OiŚĆ w kair.alr!Jiu ·za zamaohy. A1oowliem
7.am.ac1hy :na wojL0 ka niemieckie były com.z ozęsbsze. Marsza.lek:
'Ke..,selrin,g o•gl1msdl właśnde naffięlpujący 11c>21k.a1z: „Dzia~e..ln>0ść
')Jartyziantów na terem.ie teattru wk>jenmetP.'Oo we Wlosiv..eeh, zwłaiS-7.
'l?~a we Wło..,.zech śrn<lłmlW'Jteh, 'Pl!"•ZYb!l"ala w 'Olsita•tmich c12Ja•sach
~.akie rt0o2miiary, jż isfar.cl\vi t01rna ;::iotwa'Żme z<i,gro.żel!l1e dła walczących odo:Jizfa!ów i Ji'11ii lromun~kacvjinyoh. a także ldlla przietny.słu 1WOde:nl!lego 01ra.z poftenaj1allu ek.<mom:iJCJz;oogo".

'°'

W Normandid 1Paid1ał dietsizr.:rz. Ról\'l:ll'i:n.a wiOkolio CaE!!l byla ~ed
nym blo·tn:lsitym je•ziQirem. P'Od.m:as wielu tYog>D'<llni romby i rakiety z ~1airr.olt0łów, i:toc'~fid {;. IQlklręitów i tdlzial lądowych Ofla.z
il'Gtvrywaly i nils1wzyly trawy
mfażdiżyly
gą.siem;foe1e crw•l gów
1 .wi:\'!.ellką rośl•iin1rność No1rmarnd1.i, mimo wtsizyl'l!tilro ges~ą 1 mlOc:llK>
iz.aJmr7JEl1'1ilOIJJą. ~-e1s1Z1cze 1.eira.z mrni:,n1a było wiltl:z:i.eć ob>ra1c.aiące się
wc1lno na ]:Cl\\'JH1Z1C.h1JJ'i' rr1<mza bloro 01gr•crrrll!le ozi0<ligi, k·tóre t01d
czsl5u idlo c.za1m ot•wiiEr;.a~y ogioeń, odcaJiaja;c .,-1'e po tn'.ldLu jedllle
od d;ru,gicih, jak ipancern.ilki po SRlOlń<:.wnej bil11wie„,
Bi~łwa

·-----------------------------

ta rzic.,.rtała twyda:na

w dmu 18 lipoa po

(O!f'zez

bomb:a:rdiowa.f'.łu,

M•orn•t/gń)J'llery
miairll:i'llałlk.a
ckJitąd je=e nie

j.akiegio

przeciwnikami

ŁKS

sywy na bramkę gości, gdy zdaOd dziś do niedzieli program
że za chwilę znów
walo się,
padnie bramka, wystarczył mo- imprez łódzkich stać będzle pod
ment nieuwagi i D~oń.ski po znakiem koszykówki. „Na „pierw
k' LKS
. ń" .d k
bl:J'ISok.aWlcznym przebo1u popra•
oszy1rnr .1
i ą
Wynik , szy ogie
wi1 na 5:2 dla goocL
s.potkani.a U5taUl w trzeciej ter- Zmierzą się one dziś, 14 bm„ o
cji Jaku.S'zew roobywając iszó- godz. 18, w sali przy ul. ZakątneJ· il2 z krakowskim AZS W
stą bramkę.
'
1 tóry grał
:isk"
l
W
n.ad z:r::_ze ~bo,un~y~ijali się meczu I-ligowym. ~utro, 15 bm.,
Chodakowski, Olczyk o godz. 18.30 w sali MDK, koszy
jed:;onie
karze LKS gościć będą jedną z
Rm.
i Kurek,
najlepszych drużyn krajowych.Y. •
•
Pod k.oniec ub. miesiąca aw1- krakowską Wisłę. Po sensacyjp:-zyja:ud do Łodzi nym zwycięstwie nad Legią, aspi
zowaliśmy
LKS, wyraz'n;e wzrosły
hokeistów mi.;otrza NRD W:ismut
·~
'1Carl Marxstoodt) i :m.istlrm Pol- racje
Górnoiika. i jest bardzo prawdopodobne,
Ski - katowic<ki-ago
na-n
Otóż ów wystę? nastąpi. ale <lo że i tym razem zgotuje
pieno w marcu, ze względu na niespodziankę, mimo iż Wisła to
start repr.ei,enta·cji Polski na mi
nadal poważny pretendent do ty
ISt.rzostwach świata.
O .szczegółach µrzyjarou gości tulu mistrza ligi.
z NRD p.oinformowa1 nas wczoWreszcie w niedzielę, Hl bm.,
raj jec1en z kieI'OIWlllików Górnio godz. 17.30, w MDK ko~zykar
ka, p . Grajkowski:
- Chcemy ooa.egira-0 w wia.szej ki LKS walczyć będą z WKS
41-d Wawel (Kraków), a o godz. 19
bali f,rzydrn~mvy tu.i"Jlliej 14 d.o 16 ma.rea. W turnieju spll)t koszykarze LKS ze Spartą (NoJm.Hby 61.ię LKS (w2lmofl~,n-<.iomy za. wa Huta), która nieźle poczyna
WGoc1nikami Ley.id) 'Z Wiismutem, sobie w pierwszym sezonie ligoGórnik z VV!icsmutem c.raa; LKS wego bytu i ostatnio pokonała
nawet poznańskiego Lecha.
ri: Górnikiem.

Trzy drużyny w I lidze
Taką pozycją mogą siłł

w

Łodzi poszczycić

cięiarowcv
Na razie łódzcy ciężarowcy szy
nieoczekiwanie Lódź wy- kują się do pierwszvch meczów
rosła na jeden z czołowych ligowych. W niedzielę spotkaia
oś.rodków w kraju w podnoszeniu się dwaj lokalni rywale Start 1
ciężarów. Specjalnie podkreśla- Gwardia (sala przy ul. Głównej
„nieoczekiwanie", 17, godz. 11), a w ramach t2go
słowo
my
gdyż atmosferę, w której pra::u- meczu dojdzie do ciekawego p<>ją nasi sztangiści, trudno nazwać jedynku Szejn - Kostrzewski.
zawo- Obr,k n ich zainteresowanie wyOsiągnięcia
sprzyjającą.
dników ·i trenerów rzadko spoty- wotuje start reprezentanta Prilkają się z uznaniem nie ty!~.;:0 ski Palińskiego oraz wicemistrza
opinii publicznej, ale i samego iPol1slki, Augustyniaka.
w drugim spotkaniu, jakie oda~ty~u. SI?ortowego. .Podnosz::me cięzarow _to przec1ez dyscy- będzie się w Lodzi, LKS gości
plm_a mało ieszcze popul~rf:: najlepszą drużynę kraju - warc~oc na po~ularność bez wą P · ~zawską Legię. Tu sensacyjnie
„ . , zapowiada się wa. !ka zawodnima zasługu.ie.
_Nie maią łódzcy szta_ngi~ci ków w wadze cieżkiej: rutynow1ększ~go poparcrn, ale tez zn~- wanego Roguskiego z mlod.vm
łodzianinem Słowi6skim, które}~?;łY 5p'~z~l~~i;
przepowiarlaJą
fachowcy
mu
Q
'"'
,;
' ore
fi.lit ~ wielką karierę i... udział w nalg~rstce zap~L.n
bliższej Olimpiadzie. W Legii
I :'fi
spoko.1n~e
cow
wystąpią m . in. zdoby w ca bra~rip~acować. To ~~
1
wego medalu w Melbourne. Zie~tarc.zyło. , D- ,'!
liński,' oraz reprezentant Polski,
n:amy w ~Odtl
Jankowski. Mecz odbędzie sit?
az trzy druzyny
w sali przy ul. Zakąt-lej 82. Pote.
w ekstra!< las
tek o godz. 12.
.
P~dobi:iy~i wymkam1 me mogą poszczycie się czą
A więc wszystkim t.v m. którzy
inne dyscypliny sportowe, wiGc
chyba komentarze są zbyteczne. znają podnoszenie ciężarów tylLKS, Start, Gwardia to na~i ko ze słyszenia. radzimy v:ybrać
pierwszoligowcy. W tej chwili się na mecz najsilniejszych lunie pretendują jeszcze do mi :ł- dzi. Miłośników tej g:iJęzi sporna najlepszych zespołów Polski. tu zachecać nie trzeba; nie"Nleale za rok, dwa: przy utrzyrn"-, tu ich jest wprawdzie, ale na
nlu dotychczasoweę-o tempa pra każde snotkanie stawiają się w
komplecie.
cy i postępów„. Kt!l wie?

tylko

D

ość

I

w c~l'Eie którefo '11r1uircir'o 12 tvsięcy to1JJ biomb, nie
poci'13-ków z pa1111::er1ri'ik-Orw. Na punten nr:uestr:zetn1i. ja.ka sie
ipr.ze,z tlO O'tW'orzvl.a. pait1f.:'erne wo·ii<dk.a a1i'91l•tó-N <tJIO•;.uwałv l!'•;e n'.!łp!')zóld za. pc.Oiwójną clSbO!ną artylerii moC1Sikiej i ląidY.J<wei. W ten
f>Do~.ób .zna•l.azłv się i:cid boicmvm obstvzałem ni•2mieck1",c<h dy'Wizj:i t01an.0<rrnyoh. Uciekły one ,z in:a,i1wiei'n•ą.vm po~io;>!'·choem
~ mi1a1Zdżt0mej p•C>:'l t:kiaml. eitrefy, có.."'Zl9ikały t'o k·o·ńca 1°*.a~ .o·wego
~lepu, :p.otem 12.-ęcz:n:ie i zuchiwaae, róiwnioe .s'Zybko wiróC'iłv. aby
1Q1s1hrzieliwać flia1JJiki C710lg61W i samoch'Odólw b'rytyj1Siklich ciągtn.ą
było,
Heoząc

0

cych 'p0\pll"Z€'Z II'ÓWninę.

I oto zaczęl.a siP. prawdlz:iwa bitwa: poniad tysi8.C: ctwlgÓ'W'
aUai1'1cldoh pr:recilWlko trzystu coołi;rom niemieckim. Pi erw1sz.e.go
dnia alianci IS/traci.li kxyst.a cziołgów. Ni.emcy Pi ę6dzi€s;ąt. Na&bęionego dln!ia o świcie niebo zaciiR~eło s!e chmurami, zi;..'."zal
p.aidJać dlesZ!Cz. Taka pog.flda oznaczała: mie ma loilln;atwa. Ludzie
:n.a niemiec:ki<:"n crol.g ach mieli nar~mx:·!e wraiienie, że waliczą
rów•ną bronią. B'.otwa u1g:rz:,ę2Jła w błocJe. rze!d•ła ...
Na drugim f'•krizyd~.e fronitiu Amerykan'e z;o1sitaJrl za:hrzvmani,
4 Hpca oipuści>li sw.ojie pozycjie na 1połuc1cnie <>d Cotentin, aby
poisunać się ku pool.udniQtwi. ~ w clą.ro kilkl\l dlni wszy;;cv
radiOISiłuohacz.e w Euro1pie mCJ1g1i 1SJly&Zieć w swo'ch a1t11aratach
dziwacznie przez j.a111ke1s1k:ie1~ .sipe,ake·ra wymawiantą ng·zwe te:!
isamej mie,is<XJ1Wl0<ści: La Haye...a,u~PuN:1s:. Wo.i1~ika generała B.radleya 21d·ernyly IS·ię fam z <llbrumą ni•em:ecika. Potem ;posu1neły s'.ę
jesizm:e tr.ocihę wzidi1uł dróg La Hayie-du~ii:IS'-Le.."!Say ~ Cairent.an...Per:iers.
Bi.twa w niczym. ni.e byla poOO•bn.a d-0 wałlk '.[:'<lid Caen. Dzfala
przec<iwpanoorme, karabiny ma.s1zy:nowe i karabiny n demie<:1kie
czaiły się za kaźdym z IS€'!ek ży,w1Qploiów 'OdJdlZlielająey<•h polebk:Ja o•d laLSku. Za każdym raz,em k iedy czołg amerykańsiki ruszał, abv przejechać pr.zez żywopłot, kiedy csię 1):"10<dnc1>il. .. i;tawal
dęba" ukaw1iąc l„woje ł<iitiwe dQ 12;rarn:ien.ia '\V'1'1ętl're. na.rat.at .się
ll'la z.niis zozernie. Wojna czerwcinv1'1kórych czy Szuanów 'DOO "'11':'Urmi.eni.a.mi des:Z1C.2:1u. Tam r-ó'wruież bl01.15oołoa.wi<eń.s,l'Wlem dlla. Ni€<mców była <;~raz. ba111dzie·j po~r.s,za·iąic'l. się •DO!god.a: nie było już
OIW!Yoh mysltwcow bombarou1ą,cy.oh, kitóre latalv ni1<.k.o nad ziemią. jak:by 'J}0<1101waly rut króliki. i miotały śmie~cionOIŚn·? 'l>Oc<:silrl
i raik:iety ośl€~d~1!ące, j<iik błyskawice. Ameryk.anie zootali za.trzymam n.a. lina LeS!Say--.,Peritensi SaiiJJ11:-I.;o.
Latw.o było prziewidJzieć, jak dQugo pokwa tem odp()IC'Zynek:
dokład!m.e. d10. momenitu tpOJpra wiienia s.ię n0<~'C1!y. Wlsizy.s.cy g.ene~
rnloo!l'ae 1111em1ec•qy F'rxm:tu Zaoh-0dn,ie,E:10 byli o tyim w:uekon.ani,
Ta.kże von Ki~uge.„ M!l.rszal·ek \llOln K1ugie. eksdowód!:::~ grupy
arm:11 „Srodiek · 'w R<J\!tj1:- zgło.._'<il isię do miej:ooa. ~·a...~toju Rommla
w La Roche-Gyon 5 lipca, doldadinie d'wa ty.godtnie prZJed!tem.
<C. d. n.J
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