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Minister Rapacki p1zyjął
przedstawicieli dyplomatycznych
szeregu państw

Cena

50

gr

dem.a.r
Rechendorff&,
charge
d'affaires a. i. Belgii w Po'l.sce
I,uc Putman.a. oraz oharge d'aiWARSZAWA (PAP). - Mini- faires a. i Kanady
w Polsce
ster spraw 7'..agran;;cz.nych Adam John Price Erich.sen-Browna.
Rapacki przyjął w dniu 14 bm.
ambasadora nadzwyczajnego i
Rok XIV
Łódź, sobota. 15 lutego 1958 roku
pełnomocnego Zwią?Jku SocjaliNr 39 (3494)
stycznych
Republik Radzieckich w PolSce Piotira. Abraslmowa, amba.s:adora nadzwyczajnego i pelnom.ocnego
Stanów
Zjednoczonych Ameryki w Pol- przybyła
&ee Jacoba D. Benrna, arnba.sadora nadzwycz.ajnego i pełno
mocnego Wielkiej Brytan.ii w
Polsce Sir Eriea. Alfreda ner.
WARSZAWA (IPAP). 14 bm,
thouda. i ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Fran- rano przybyła do Warszawy
rządowa dielegacja goopod.arcza
cji w Polsoe Eric de Carb<>nJugosławii na czele z wi~rze
nela.
wodn.iczącym Związkowej Rady
Minister spraw zagranicznych Wykonawczej FLRJ Svetozarem
Wyniki wykona.ma Narod()IW ego Planu Gospoda,rczego na
Udział inwestycji netto w doW 1957 r. osiągnięto znaczny Adam Rapacki przyjął w dni_u
1957 r. w podsta...vowych d'Zie d2lin.ach
żYcia
gos:p.oda.rll'Zego chodzie narodowym pod:cielnym wzrost produkcji przezna-~nej 14 bm .. ambasadora nadzwycza~ Vukma:novicem Tempo, któremu
w podróży towarayszy małżon
przedstawiaj~ się
według danych wstępnych następują.co:
wyniool w 1957 r. blisko 14 n a p o t r z e b y r y n k u, n~go i pełnoirn~e~o Republl- ka.
proc.
(w
1956
r.
14,6
proc.).
zwłaszcza
w
przemyśle
spożywkt
Czecho"'.JowackteJ
w
Polsce
W skład delegacji wchod,z.ą:
DOCHÓD NARODOWY wy-r biisko 12 proc.
(w tym część
Plan produkcji globalnej w czym, oraz w produkcji wyro- Ka,rela VoJaczk~ oraz ambasa- przew-O•dinicząc:y Komitetu Hantworzony, ~bliczony w cenach przeznacz.ona na _spożycie indy.
Has.a.n
1956 r. wzro.s:l w 1957 r. w po- w1dualne ru.eco pon.ad 12 przcmyśle uspo.leczni<>nym, we- 1bów metalowych i elektrotech- dora nadzwyczain~o i pelno- dllu Za.gra1rniCZO!ego
równaniu z 1956 r. o około 7,5 proc.) zaś część akumulowana dlu,g wartości w cena>c:h porów- nic.znych powszechnego użyiku. n:oc:nego N!em1ec~.tej Republt- &JiJ!c, .ookret.arz dla i;wraw prze
nywalnyd1,
wista!
wykonany o. W przemyśle
maszynowym i k1 Demokratyc.zneJ
w Polsce myslowyc:h Zwią2l'"owej Rady
proc. (wobec założonego w pla- - o około 19 proc., w tym in.
Wykonawczej M.a.rla,n Svetnie wzrostu o 4,3 proc.) i wy- westycje netto o dkolo 6 gólem w 105,6 proc. W porów- metalowym podległym Minister- J<l,~efa .Hegena.
n.a.niu
z
1956
r.
produkcja
glostwu
Przemysłu Ciężkiego pro-, 1VI1mster sp~'.'w zap-an1czny<;'h k.ovic, dyrektor generalny Jugo
niósł około 276 mld z1. WzroiSt proc. Przyro.st zapasów i z rebalna
wzrosła
ogółem
9,6
dukcja
na
potrzeby
rynku
Adam
Rapacki
przy1ąt
w
dmu
slowiańs:k.iego
Banku Handlowe
0
dochodu narodow~o na 1 mie- zerw byl
w 1957 r. znacznie
proc., w tym produkcja środ- ·
.
14 bm.
charge d'affaires a.:. go - Tema. Gra.n.fil, general:ny
szkańca wynió.s[ blisko 6 proc. wyż.szy niż w 1956 r.
ków wytwarzania 0 9,2 proc.,
(Dalszy ciąg na str. 3)
Danii w Polsce J<>haunes Va.l- &'<kr-et.ar.z Związko-vvej Rady Udział
go.spodarki. uspoleczUdział spożycia w dochodzie
a produkcja przedmiotów spoVladimir Vuj{)vic, radioa W Konionej w tworzeniu
dochodu narodowym
podzielnym
wy- życia o 10,0 proc.
mitecie d!la Spraw PlanQWania
;narodowego wyniósł w 1957 r. niósł w 1957 r. około 79 proc.
Erwin Sz!ilil,m<m i naczelnfu:
Produkcja ważniej.s.zych wyro
około 69 proc.
(w 1956 r. - 79,8 proc.) w tym bów przamy.slowych w 1957 r.
wydziału polL<"lk:ego w l'!LinisterDoohód narodowy ~dziefony. spożycfa indywidualnego <>- w przemyśloe UEipoleczini-0,nym ostwie Soraw Zagranicznych --.
obliczony w cenach 1956 r. kolo 74 proc.
(w 1956 r, 74,5 si ą gnęł.a w 1x10::·6wnaniu z 1956 r.
Radmila: .Terkovic.
wzrósl w porównaniu z 1!13{) r. pr-oc.).
De1egacj.a przybyla dio Polski,
poziom następujący:
o około 13,5 P!Xl·c.. (wobec .zal·oaby - 21godnie z deklaracją pOO.
żo.nego w pl.anie wzrostu o 7,9
Ostatmi wypad.ek, jaki
lego kraju, e.ki;py Gómic.zego Po pi.sain.ą w ub .rnku w Belg.radzie
proc.) i wyll.,iósl około 288 mld zi.
rzył &ię w Jaskini Zimnej w Ta g-0towia Ratunkowego rz; By1to- prZiez rządy obu krajów, przie„p
trach trzymał w napięciu prrez mia, gómicy z Gliwic i Wielicz prow.adz:ić rozm.owy w sprawie
Dochód narn:'Lc<wy P<Jdzielony,
~-~
kilkaniaśc:e g-01d•~in uwagę miesz ki onaz zgla.szający się och-c•t•nl- pow-0laJiia stałego Po1:s'.!io-Jugo~~
przypadający na 1 miesz..l{a11ca
C1l
oj
c::
kańców na;sZiego kraju. Ozy ud.a cz,o tatern:cy i turyści, utrud- slowiański€go Komitetu Wsipólwyn:ósł okol-o 10,2 tys. zl. tj.
·a
·17
~
t;:..;
się
ura.tować ży>e!e 4 mł<J•dyc;1 nialy ~v dużym stopniu wąslkie pracy Gosp-0darcz2j.
~"I
wz~ós·! w stoounku do 1956 r.
c:: c::
spel€•Gl·o•gów, kltórym odwrót z l kręte korytar:re ja$k,ini, w któ
Na Dwoccu Glównym w War
~.;i~
o
ponad 11 proc.
Szy hszy
~~
~r:- ) ..... ja.skini cd<~:ęla śdana trującego r-yc.h obecnooć cz.a.au z l;:a.żdą szaiwle gości pO'Wital wke]}reWZ'.'<Jst
dochodu narodowego
2 >,"I
czadu, powstała z powodu ;:o- chwilą d:iw.ala o sobie 2l!l.aĆ oo ze~ Radv Min!strów - Pi~·tr Ja.o. ~:a
pc·dz.'elonego niż wytworzc·n.c·go
P.~ ~" żar.u
w :pc·dz\eni1'1-ej bazie groto- naz to wyraźniej.
r<llsz~wi~ z mali.on&ą.
SJJ'OW-Odowany
byl nadwyżką
ła·zów o.raz - co ispon.v-0•dowało
W gcdzina0h wiecz-crnvch 13
W godzinach popDlud.niowyoh
przywozu nad wywozem w WY- Energia elektryczna w mlin kWh 21.155
99.1
1108,5
p-o·żar - ot·o pytania, :któr-e nur bm. oe<wsta1y :nowe trudności. nastąp'..lo
spotka.nLe zas'.ępcy
!14.006
n'ku uzyskania kredytów za- Węgiel kami€umy w tys. ton
101,2
98.9
towaty. tysiące radiooruchaczy i Zaczęiy i:rzyb~-e:-.ać pcdzkmne przewod."'liczącego
Rvpa naftowa w tys. ton
Zwiazkowaj
18-0.6
gra.n i-czn yeh.
Hl3.2
98:3
czvtelruków .i;-rasy.
. wody w jaskini. Aby ko·ntynu- Rady Wykanawczej S. VukmaKokls w tys. ton
1-01,6
103,7
Część
d-ocho·du
narodowego Surówka ż.!>laza w przeliczeniu 1-0.897
1~ bm .. poz.ną nocą i>_ytuacia ow.ać a~tc:ję ratunkową za.o.toso- novic-Tempo z wicepremierem
przeznaczona na spożyc:e wzr<>w Jas.;n1~1 n!e p:-_z<•:l\staw1ała się wa.no pompy. Pcr;zly rÓ>'ll'Il!eż w P:otrem Jaroszewiczem, który
n.a in.a rt€•nows.1'ą w ty\S, ton
3.6&2
98,5
105,0
sla w st=unku
do 1956 r. o Stal .surowa w tys. ton
JX>IllY;5ln_1e. Akc1ę r~tv1rnk·ową: w ru~:h ręc2me wJadr.a, którymi przewodniC"Z.yć
. 5.304
będzie
stronie
98.8
10-5.8
w. ktorei obok GO~R i 1;1c:ue~t:n:i czerpano wodę z tziw. !X'noru.
Wyroby walcowane w tyls. ton
3.580
polskiiej podczas rozmów z de101,3
10!\,2
kow
wyprawy
brah
udz1al
zolOkoło
god<z,
23
czołówka
eJdt:>
Cynk w tys. ton
158,8
legacją jugoolowlańską.
105,5
103.6
merze, licz:m sp>el·eolo<lzy z ca- ratowniczych dotarła do pod.Aluminium w t}'l<>. ton
20.3
110,9
93,1
Maszyny wirujące w tys. srtuk
401,2
z;em:n.ei chatki, zwanej bene- ...
Hl7,8
153,5
Obrabiarki do obról:iki wiórowej
dyiktynką. Tuż za chatką ratow ~
...,
a
metali w sztukach
nicy
zetknęli się z odciętymi za
16.316
110,5
114,3
porą trując·e•g<:> czadu ~roto.Ja
Mos.zyny i narzędzia rolnicze w
zami. Aby nie do·p'llścić do zatru Jugosławii
mln zl wg cen porównywalcia grot<Jlazi. cbwiązali twarze
nych
1.387
100.0
113.2
SIT7.R.1Jami <»dz'.eży i bie1iz.ny, po
ł
Traktory w sztukach
6.858
103.9
83.6
krywajac
.ie warstwą gliny. Kie
0
tZpleCzenS Wi Parowoi:y w sztukach
eję
221
105,7
76.7
dy ogień Z.'li,o;zczyl olbrzymi
.
• Wagony. osobowe (bez poc:zt<>LONDYN (PAP). W piątek kró "piwor i rzeczy o;,o-bic•te grotoPARYZ (PAP). W p1ątek
wych) w sztul{ach
559
92,4
·1-0813
łowie Jo!Xlanii i Iraku po·dioi.s.:;ill łazów. wycofali się oni do tzw.
o godzin~e 13 (czasu GMT) roz- Wagony towar<Y\ve w sztukach
11.929
!!4,1
96.8
WARSZAW A (PAP). - Przew Ammanie wspólny k<J1111unikat korytarza rubine<l'.rego. Uwięzie
począł si~ w Tunisie strajk po- Samocho<ly osobowe i pochodine
pro.klamiujący utw-0rz.enię fede- ni speleolodzy
Marian Pul!1na, Wvdniczący Rady Państwa wszechny. Objął on wszy.s~kie
w sztukach
10.248
93,2
167,9
racji i raoko-jordańsk;iej.
J<in Rudnicki, AdBm Luczltie- Aleksander Zawadzki przyjąl
zakłady pracy,
biura, sklepy, SBmocheody <>iężarowe i pochodNowa fed..eracja b'ę<lz'e miała wicz i Ja-n Orsz.ulak byli jeis:zicze w dn.iu 14 bm. w Belwederze
lokale rozrywkowe i środki kone w sztukach
•
11.568
105,2
R9,9
w.~ipórny rząd i jedną flagę pan- na tyle sil:ni .że mogli P·O<SU"-vać na audiencji ambasadora nadmunikacyjne.
Statki Pf'tn{)l!llor:s:kie w tys. DWT
147,5
101,7
12!'1,l
i
pełnomocnego
stwową. Glową p.ań.stwa będzie się samodzielnie na:przód z eki- zwyczajne.go
NOWY JORK (PAP). - Stały Motocykle w sztuikach
62. lll3
100,3
136,6
Federacyjnej Ludowej Republiprawdopodobnie król Iraku Fai- pą ratownkzą.
przedstawic:el
Tunisu
przy Rowery w tys. sztuk
207,9
104,0
112,4
.sal. Obaj królowie mają jecl:n.ak
Znacz.nie gorzej czuli s!ę od ki Jug-0sI~:vH w Polsce -:-- R~
ONZ Mongi Slim
wręczył w
Odb;o.~niki. telewizyjne w tys,
zacł!ować .swe tytuły. Stolicą f.e- nich ratOW'l1.k y, którzy spędzili to Du~onJl<C!a, _który zlozyl lidniu 14 bm. urzędującemu przesztuk
16,0
100,0
71'7,8
deracji będą na zmfanę Bag<lad wiel~ gcdzi.n w czadz'e.
sty uw:erzyteln1aiąee.
wodn;czącemu
Rady
Bezpie- Oc'lbiorniki radiowe lampowe w
i Amman. do których król bę
Według
relacji uczeistników
Po wręczeniu listów uwierz.yczeństwa, delegatowi ZSRR Sotv.s. sztuk
646,5
1-07,3
129,6
dzie
się
;przenosi!
co
&•ześć
mi-ewyprawy do Jaskini Zimnej po- telniających
ambasador
Dubolewowi, memorandum w spra Kw<.s .qiarkmvy w przelicZ@niU
sięcy.
Pras.a
dooosi,
że
w
ciągu
żar pow:stal przypadkowo. Praw gonjic zootał przyjęty
przez;
wie zbombardowania Sakiet-Sina 100 proc. w tys. ton
498.8
97.8
1-03,6
najbliższych t.rw·ch rnies.jęcy na dopodobnie ogień zo~.tal zapro- przewodniczącego
Rady
Pań
di-Jussef. Memo:-andum zawie- Sc:fa kaJ.cvnowana w tyis. t0il1.
232,2
91.1
108.2
.stąpi także unia gosipodareza.
szony od lamp.kl karbidowej. stwa na audiencji pry>\'atnej,
ra ści.<;ly op·s bombardowania w S0da kau,~tv·::z:na w tys. \Dn .
135,4
99,1
110,9
dniu 8 bm. i stwierdza, że byto Nawozy azot0"Ve w prz,elJ<'."Zenm
.ono „zb,oj.ną agresją ze strony
na czysty sldadmk w tys. ton
200,6
99,3
114,6
Francji przec'.w Tunis.owi".
Nawozy foe.forow~ w przeliczeElektrociepłowni
Rząd tunezyjski
wyraża w
niu na czyisty .slkła<li11i1k w tys.
memorandum p:-zekonanie, że
ton
138,3
1>01,5
112,0
wytworzona sytuacja „zagraża Przędza sztuc21nego jedwabiu w
bezp'.eczel\stwu Tun'.,qu, pokojoty;s. ton.
17,0
103.0
104,3
wi i międzynarndowemu
bez- Wlokno cięte w ty>S. ton
41,4
103,5
100.2
pieczeństwu w tej strefie".
~t~Jon w tonach
1.359
99,l
171,S
Wyroby farmaceutyczne w mln
z.I wg cen po'ównywaliny::h
1.474
102,8
119,7
0_))<>11y ,:.3mocbod•OW{' i motocyklowe w tys. sztuk
886,9
94,7
L33.4
Cement w tys. ton
Niecodzi.enny widok przedista-, Po odcz:ytaniu hstu przez inż. Wojciech Piróg w dhlższym
4.487
101,9
111,2
v.iala wczoraj hala sportowa ZieJif,sl~;ego, dyrektor budowy przemówieruiu omówił sytuację
Wapno palone w tys. ton
L532
95.5
l-09,5
p:·zy
ul.
Zerom~~ego
168. faż. Graczyk stwierdza, iż uru- lódz~•ego budo\"mictwa. StwierCegła palona w mln szt.
2.67'1.9
95,6
102,1
Olbrzym1.a tafla lodowa, a n.ad chom.ienie p:Erwszego turboze- dził on. że przed nowowybraną
Sz.klo ok'enne w mln m kwadr.
18,6
94,4
l{J0,5
nią tt~ybuny zapeł.nJone pracow- sµołu z szesciu zaplanowanych ' Radą Narodową stoją w dzieCeluloza w tys. tan
224,7
98.1
101,l
Pap'.er w tys. ton
nikami wszystkich lódz.kich bu- - ma olbrzymie znaczenie dla dzinie budownictwa "poważne
402,6
99.6
101.4
11
dów. Przy stole prezydialnym na.<>zego miasta.
Tka."'liny baweln:ane w mln m
za<lan;a. I ruie zawsze nawet
569,8
100.6
102,4
Tkaniny wełniane w mln m
zasiedh m. in. wicem~n.ister bu_ Po calłm~ritym zakończeniu naj!epsze . chęci
ze strony
76,5
95.2
100.4
Tkaniny jedwabne w ml'n m
downictwa i. n;'.lterl<;l~w bu~o;v- budowy
Elektroe<ieploWTIJi
0:1cow I?J.as~ _wystarczą. Po91,1
100,5
106,5
Tkaniny
Lniano - pakulane
w
lanych mgr m'l.. W<>JCJech Pirog, powiedział dyr. Graczyk _ bę- tlzi=bna Jest tak7;e pom°<'. wła~
mln m
wicemi.i1ister gó_rnict~a i ~ne~- dzic m<>żua. zaopat.rzyć w ener- centrnlnych, ktorą .w. lill.!e_m:i
NOWY JORK (P.AP). Jak do69,l
93,1
107,6
Wyroby
dz'ew;ar.s.k'e
w
mln
zło
getykl
- Eugenms'l. Zadrzynski, gię elektryc'Zn'\ cały okręg lóaz.. mi;i;sterstwa w;cem.m!ster mz,
n<l<5i lwr-espcnden.t. Ag.encji Unitych wg cen porównyw<J!nych 2.157
ted Press w Manili, pu.llkownik
generalny
dyrektor
budo"".- ki, a w g-orąc~ w<Jdę do ogrze- Pu?g ~L przyrzekł: .
. .
112,2
126,1
Wymby pończo.szn:cze w mln
Sumual, czlon.zk re·b€l;an•c1kiej
nlctwa przemyslowego l\'IJ- wania mies'2.kań _ 80 tvsięcy
Na zakonczenie częsci of!CJal•
„rady rewolucyjnej", dzialają
złotvch wg cen porównywalchał Rojo~:ski, .I sekretar~ KL izb. W cią.gu jednego •roku n~j u~ekorowan? ildznaczenianych
oej w śroikowej czę.ści Suma- Michalina ·ratarkowna- zaoszczędzi się w ten sp.osób nu paus~wo\~'Y~l 34 b~downi•
l.038
104.2
us.o PZPR
try, który b.awi w Manili pr:ae- Obuwie ogółem w mln par
l\fajkowska,
przewodmczący rnJ.000 ion węgla.
0-::zyw:iśc:e °':YC•t LodzkJe,J E~ekl~a~·ey!n_w68.3
102.8
111.4
jazdem z Tokio do Dżakarty, ow tym: obuwie llkórzane
Pre.z. _RN m. Ł<Jdz1 - Edward b'.orąc pcd uwagę równJe.ż za- n1 oraz odznaczen_ia!'ll Zasluzo2ll.7
10~.2
1'07,
7
2majmil. że jeśli do .soboty, 15
obmvie gumowe
silenie w pare cieplną zakładów uych
Pn_od~wmkow
Pra.cy
22,6
105,3
112,1 1l{a;.muerc-Lak.
bm. Sukarino nie zadośćuczyni Mydło do p:-an:.a (z powszechDrol'z?slą aka·dem'.ę z okazii pracy
'
i Pr:rodowmkow Pracy 62 oso•
żądaniom „rady r-cwolucyjn.ej"
'urucho-rJenia p-'.erwszej turbmy
p ·
, .
· by.
nym) w tys. ton
62,4
103,9
113,5
i nie rozwiąże obe:c.nego rządu
w Elekiroo:cplowni i wykonar~ewodn;<'~ąC:y Frez. RN_ m.
Cuk'er z kampan;·i w przeliczenia prz.e?. załogę zadań robo- Lodz; E. !°''·7,nuerczak podzię1co
centralnego, .separatyści utwoWśród odznaczonych m. in,
ni.u na cukier h'aly w tys. ton 1.059
H>5,9
czych, otwiera główny kierow- wat w _1m1i<m.ll _Egzekutywy KL znalazł s'ę główny k,ierownjk
rzą
wolną republ;kę indonezyj1'36,3
Mięso
z
uboju
przemyslowego
ską"" ze stolicą w Bukittin1gi (Su
nik budowy inż. Józef Zieliii- PZPR i Pr;zy~mm RN m,: Lo- budowy inż. Józef Zieliński,
w tys. ton
874
matra środkowa). Pulk-0,,,vnik do
111.7
ski. Po <"zvm .glos zabiera dy- d,z.t nie
!yL1'.o budown.cz~m który
otrzymał
Kawalerski
!14.2Konserwy
mięsne
w
tys.
ton
33,3
dat, że „nie jest wyklucz,c~•e, iż
rektor 1.ódzk;ego zarzl]du Bu- F-Jektroc1epl<>wrn, a.Je wszystkim Krzyż Odrodzenia Polski, kie102,8
llQ,6
Rybv
monskie
(polowy
w
tys.
w Indonezji dojdzie d<> woj111y
downlctwa fot. Kraszewskli, któ- załogom budmvlan:i:m zatrudmo- rownik elektrobudowy inż. Ta·
ton)
do·mowej''.
108,5
97,6
ry w krótkidJ &łowach &eiharak- nym na tereme nuasta.
deusz PJ1uta - Zloty Krzyż Za104.6
Z d0:1ies'eń ag.encyjnych z Ma.sJ.o śm:etan'kowe w tys. ton
78,7
.
• 6·:ugi, główny inżynier budowy
118,0
lCW,3
t.~ryzvwal os.'ą.gJrięe<ia lódzkleoh
~a.st_ępuie uroczyst:1' mom~n, Tadeusz Korczyńskii. _ Srebrny
Tłuszcze rośl:nne jadalne w tys.
Dżakarty wyin'.lka, iż rząd cenbudown'.czych na prZIC.5tr?.en.1 złoze~1a meldunku. przez k1~ Krzyż Zasługi oraz majster buton
tralny, ch-cdaż nie lekceważy
49,6
91.0
89,7
ostat11'ab lat.
r;'~nika rozruchu mz. Ryt~rn- dowy WladyśQaw s:otor .....
Wyroby czekoladowe w tys. ton
groźby, jaką etanowi d:i.lalałno.ść
14,6
110,7
127,3
1
W czasie z.k&demii nadszedł SK1ego. Me.duJe
on prezyd,um Srebrny Krzyż ZaS';u.g;
rebeliantów na Sumatrzie, wyda Piwo w tys. hl
5.692
109,7
109,6
do
prezyd'mn
·list
od
w:'Cepreakad€mii, iż pi'.erwsz.a turbina
~
je się nie prz,ejmować powbaWódki czy&te. gatunkowe i spimiera Piotra Ja.ni.szewicza. W ruszy'a i, wyprodukowala do . W częśc.i artystycznej wystą
rzanymi cd d•ll!Żl2ego czaiSU oo
rytu.s butelkowy w mln 1 w
Eśelie tym w~cepremier dzllęku- chwili <J-becnej, tj. do godz. 14 P!l zespól Poillk1ego Radja w
kilka dni za.powkdziami proklaprzeliczeniu na spirytus 100
je zak,dze. k'erownictw:i budo- dn.ia. 14 lutego - 300 tys. kilo- pro~am:e .,Przy soboc<:e po ~
proc.
mowania ,.nowego pańi••tw.a in80,5
129,l
125.2
wy za i.eh trud wło•żony w pra- wat0>g1ld7.in,
IA-:.cte". Odbyły się równJeż podoooezyj~kiego". Po &troni.e rzą
W'na i mćody w mln 1
97,1
114,4
1:27.1
cę tej najw1e.ks2lei inwestycji
Wiceminister budownictwa i k.azy jazdy figurowej na lodzi„
du dr. Djuanidy stoi armia.
Papierooy w mld sztuk
42,8
100,T
to3.6
Lodzi.
materiałów budowlany® !iiot.
ł. ~
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Energia elektryczna - dla całego okręgu
Gorąca woda
dla 80.000 izb

proldamawa11iem

oto co nam da ta inwestycja po. 3 latach

I

„ wolnej republiki

ind o ez yjskie.i"
na Sumat„ze

I

I

Nowowybrane rady dzielnicowe Najbliższe zadania gospodarcze
P

rzystopuJ·ą
~

dO pracy

1
w KW PZPR
:.~ 1 =~aJ~~~~~~ omówiono na naradzie
~00~ ~r:~unr~~~
tajnym wybrano na IDdward€'lll Kazmdierczakiem oraz
oo, ludzie, którzy zja.daJI\ uczcl

oow<muu

narada ał-.--tywu
Wc.wraj.sm
partyjnego województwa ,łódz wy wysi:łeik powrulm.ej męśCli za.kiego, w kitórej u.dział wziąl I togi.
Zabierający głos w dy.slkusji
G•e<kretarz KW PZl?.R. - l\'1.iśkie
wlica:, toczyła s.ię wokół najważ p:·zytaczali kortlr.reme przyczyn.a<lmiermej abs>elilcjl chorony
niej.szych zadań, jakie obecnie
stają przed działaczami parrtyj- oowej i nie wsµrawiediliwiOl!lej,
nymi i goop.odarczymi w prZ€d- wskazywall na brak poszanowa.
;wybrała , Pre~um w &iębiorntwach U\S\JX.'le<-znionych. nia pra·cy przez niekitórych pra
na.,.tępu"ącym sKladz;e. J}rze.Obszemy referat oceniający oowników.
!konieC21!l.OŚĆ
wcd:mczący Jó-Lef Milruwwsk1, eytua·cję elroruomiczną roku u- . Uz.acsadni.ając
w1-cep.rzewodniczący Jerzy Lasrz.- biegłego i wynikaj.ących E•tąd przeprowadzenia likwidacji prze
Ryba.k, wnios:ków wygłooil
czyk, sekretarz Jerzy
sekretarz rnffiów zatrudnienia w przedlsię
DRN-BALUTY
czlonk<l'Wie: J2'kub Boirkowski,
(k)
I sraji DRN-Polesie przypadł
KW P:m"R - l\iuszyński. Wska- bi<mstwach prremysJ:owycll, I se
Anna. J aini.!l7'ewska. oraz Edward zał on na ki !ka za.sadlniczych kretarz KW PZPR Miśkiewicz
najst.anszemu wiekiem (67 lat)
DRN-WIDZEW
W sali niedawno otwartego ki
i stażem w radach (1-0 lal) rado(st.)
Guraj.
proble<rnów, od ro:zrwiązamia któ- :?JWrócił uwagę z;ebran.e.go akty•
nemu Adam.owi Majerowi. Po na przy ul. Ogro,dowej 1B odW §w!et.licy ZPB im. Hanki
rycih zależy w dużym stopniu wu n.a doni<J.oJo·ść tej akcji, i!lJ8.
zlożeniu pr:uez 78 radnyd1 śJ.u- była się piel'IWJza &e/Slja nowe-wy Sawick'ej zgromadzili się wCZJoDRN-OllOJNY
wzrooitu jej związek z pe11'•p€ktywarni
<Lal.sz,e,go
m&liwość
branej Dzielnic.Owiej Ra\l.y NaInauguracyjna sesja nowej plac i poprawienia warunków i?<J•prawy bytu sz,e.rokich mas,
r-0dow.aj Łódź-Bałuty. Po uroRady Narodowej bytowyoh Jud!ności. Problemy te Sw1a·diomość tego powinnw. doślubowania
złożeniu
czystym
ogół trzeć do każdego robotnilrn.
nia
niedootate=y
w to
się
odbyla
Łódź-Chojny
prz,ez radnych, gk...s z.abt•al prneZmniejszają:: prnerosty w zaśw1etlć.cy Zakładów im. Fin.der.a. wzrost wydaJności procy oraz
w<Jdniczący Dzielnioowego KoPrzewodniczył jej EłigJusz T<>- poważne prz,erC6ty w zat.rud.Tuie tr<L1<linie<n.i u, za kłady p'{)lwin;ny w
mitet11 Frontu JEXlno6C'.i Narodu, \
pierwszej k·&lej nośc~ 21wrun.iać
ka,rczyk. Po zlożeniu przez rad- n.iu.
mgr Wacbw Bryka.la, który doT€'!1. drugi ip['Ooblem wiąże się (ych wszystkich, którzy sta.110nyoh ślubowania, przewod.-.icząkampal!l.i:i wyborkonał oeeny
Komitetu zresztą ściś1e z pierwszym. wlą balast dla. 7.a,kla.dów, a więc
Dzielni·oowego
cy
czej !Ila Bałutach.
produkcyj- bumelantów, nierobów, zl·!}dz!eł
FJN Włw.lysław Uznańskd omó- Am.aliza wyników
radnych
W imieniu z.es.polu
w11 zadania. rad narodowych w nyoh r-lYku ubiegłego w.skazuje, mfoma sp·0>lecmnego orna: tycil1,
Jó:r,2f
Klubu PZPR przem.awi.:1ł
świetle nowej uchwały Sejmu że w prz.ed.siębim~stwach U.S.JJ·O- którzy ma.jąc d-0>da.tloo1we źródJa
s:zniaje, <teiklarując peln.e p8•par
oraz dokonał oceny przebiegu łeczn:ionych jesit znaczina grupa utnyrma.nlia. np. wn-s1~a:lll"Slt1\va.
cie <lila nowej rady. Z ramienia
przedwy00rczej na ~u.dzi, któri.y swój pobyt w za wi.ejslde nie s~.a.raj:i, się 11·od110kampanui
ZSL mówil Jan Piect",a.nki>, w
kładzie traktują jako przywilej sić swych kwa.lifi1kaicdri :r..ruwodoChojnach.
!mieniu Stronnictwa Demok<:".:i1 bez obowiąz~u J>rzytocżenia ~ę wYCh, nie dbają o pra.cę.
m.
RN
imieniu
w
Następnie,
F. Kli:mkiewfoz,
ty·::-21niego
<;to ipracy. Na.ileipszy tego oowó<l, Projeikte<wana. od 1 lipca poLo~zi zabrał głos wiceprzektóry J}rzewo<l!n,~czył 1Soe-sji. 'Za. . ze pi>dazas gdy w zaktadach ważna pod>wyżika. rer,t i e:rnery.
.•
w
niewątpłiwie
pomoż·e
• brał t.akże gk"• berpartyjny radwc•dn~czący_ P:ez. !!-N m .. Looz.1. !)1'7.emyslu wlókieinm3'legii> wy- tul.'
ny 1lr Zr..wa.dmlti., który do rn1jG:tbr1~el . Gort-Owsld. Po:mtal. o;i- dia.jn.~ść t1"a.crz;y i prządek wYraź sprawnym iprz.eor>0iwadzeniu ak0
bliżi;:cych zad'lń ra<ly za.l'.:zvł P,o
prllezakladów
z
Z"wo·lnieni
cji.
nową . . cho.ien~iką n.ie wrzr-01Sł.a w J'IUilru ub., wyd.ajserde~zme
p1erani·e budo\vinictwa indvv.r:iDRN oraz ob:.e::-al JeJ pomoc z_e rwść w pl'!Zolicrzeniu na jednego myslowyoh :maj<lą zatruodnienie
<lualnego, poprawienie 1Srtami sa
strony Prezyd1un;. RN m. Łoclp. pir2.001Wllli.ka. j)Veh rzaiklllidów j.~st w inin:;"'C'h dziEdzin.ach inaszej go
nibrnego uQic, po<liwórzy i klaW . ·wynnku . taJnych. wyborow n.]ższa. wżby na.le-.iato. A więc spodarki. (wy)
t·ek sohcdowy<:.h oraz wywskzeTADEUSZ ZATOPIAl'll'SIU
radm wybrali Prezydmm DRNn'e lepiS.zz,qo zaopa trZi::?."'liia dla
Chojny w następującym skłapn:ew. P1·ez. DRN Polesie
s..lci.~oów ba1uck'.ch.
telH;łvTneqo
dzie: Genowefa steta.ńska
r3dlni i za.p.t'o.sz,eni g-0ście.
raj
bow3Jlli.a - informacje o prz,eaby vrziąć u<l!ziat w pier'Wts.zej
biegu kampanii wybor.cz.ej i zigla
U't'oczystej is.e.<Jji Dz'dnloowej Ra
ezanych p•ostu.iatów pr.z.ez lwdNa.rod1owej - Widzew.
dy
no.~ć zl&ył wioeprl'..ewodiniczący
Otwareia s;esj~ <lo·k·onał <lo,tyich
DKFJN Polesie - Taideusz Zacz:i.wiwy .p~zewodnkzącv Wid7o<!t.n~Jańskl.
wskiej Ra<ly Namd!ow.ej - JaW im~eniu ze.."'P'Ołu rndnvch
kub Bo1rku1ws!d, który powital
detal.iem.ego rowairów
ogólnokra.jo- handlu
Na wc.rorajw..ej
PZPR gł<::t5 zabra 1 I sekretll.rz
przybyl·ego na tę ur<:-::zy.s:oo·ść s.c
wej n.aradzi[.e hwtu teks.tylnego, atraikcyjl!lyah. Zdarzają isl'.ę wr"!:PZIPR - Polesie, rad1ny
KD
lweta.rza P;-.ezydium R.N m. Ło
w
kcóra odlbyla s1ię w Łodzi, pod- szró.e i takti.e mankamenty
po czym
l~'!J:!5.m:.cm: Gł:!:i;ewski,
dzi - HLcrnri.imn. Ifoj.nfak.a.. NasL!mC•wano kOI'llklretne wy:Ililki o- pracy hurtu, że towary ni.i=ych
d'2kl.aracje s 1<la·dali: w imien'u
stępn:e p:-ze·w-cdlnic~wo &E!s.ji obs ' ągn.ięte pr:rez hurtowy haai.deI gaturruków, przezrn.ac.wne wyll\klubu r<•.dnych Stronnktwa. DeJąl rad:n Y••Jerzy Laszmyk.
k.kstylny w minJi()(!lym rclrn. , cz.nie do si;l'I"zedaży w detaliczRo
raC:lny
mo:rr.atycz;'l.0go
przcdsiębior- nym handilu cik.azyjnym. i;ą kioeSprzedaż tk=in
Po zfoż'i'niu ślubowian'a JYrzez
mtrn.ltl 87.Ybursk:i. w imi€'!1.iu
radnych, inform.acię o prz.e•b'.e~tvrnm handlu detalicznego wy- reiwane do normalnej sieci deklubu radnych Zjoonoczcn<>·go
gu kampanii wyoo·r·::-:uej w imie
rafa się Hozbą 17 mld. 800 mln. tal..iic'Lnej. I n.a cdiwrót. były 'ń'Y·
St!'Onn'c-hva LudeoW('·go - rad:ny
Dz.ielnioowego K·omit.e1tu
n;u
li i przekracza. zaplanowaną \U" ;:i.:idikii sp~edaży tkanin I gatu:nJa.n &zw..eprun Kio'l;ioszko.
E'JN wygkx>.ila radna Stail1~sla
mę o 900 mln. zl:. Hurl dOSltal'- ku prz.edsdęb~Oifstwom ~talicz
mówcy .zapewru;i1i
Ws'l:)·scy
wa Bii_,:!rnp,ska, która ró'lmocmczyl pooad plan 41 tys. m tka· 71.•ego hai!ldliu okazyjnego.
wm;,elki·::h staradę, że dolo±ą
&nie jako przedsitawioielka Stron
Te i inne blę<ly, trreba zli..1.t•
nin bawełnianych. 4 tys. m tkarań, aby w cza,!;ie swej kadennictwa Demokratyc:rnego zadenin wełnianych. 1,4 tys. m jed- widować jak najszybciej ws,pólcji, w miarę możliwości, rea1idla przyszlej
klarowała pomoc
nym\ sńlam~ CZ i hurtowni tym
wabnych i 2,3 tys. lnianych.
7X>\\'ać wni~.ki zgła.szane n.a zerady.
Pomimo tych dobrych wyn1t- bardziej, że hurtQWY handel tek•
ZYGMUNT SIKORSKI
STEFA~SKA
GENOWEFA
braniach prz.ez wybe>rców. Poza
prred sobą
k6w. miały jednak miejsce w stvlny ma w br.
Z kolei z ramienia Klubu Rad
przew. Prez. DRN Bałuty
p·r zew. Prez. DRN Chojny
t)m więź z wyborcami będzie uub. r. braki w za<J<!}atniendu ryn ba:rdz.o odipowied:llialne z.adan•a.
nych PZ?R głos zebrał sekTepoprzez komitety
trzy:nywana
Komitetu Dzielmioowego przewodnicząca, Bro·nisław Ce- ku w takie artykuły, jak: p-0pc- Prrew:iduje stlę, że nastąpią datObecny na sesji wioep.r~wod ta rz
Frontu Jedności Narodu. komitety hlokowe i <l.c.mowe. Raz 2.:ul niczący Prezydium Rady Naro- PZPR - Wi·dz.ew - AnW!ni Pr-0- Jiński - zastępca przew., Jerzy lina k~~zulowa, tkaniny płaśz· 6Zp zmfany, związane z decenmiński. Za najważniejszy po.stu Niewoo'Ziil
pościelcwe, tralizacją zarządza.ni& i :r.więk
.sekretarz oraz rrowe, bieliźniane,
:n.a pół roku - Prezydium DRN d10Wej m. Łodzi - E. Wróblewpned·
Polesie będzie skladalo 151Prawo- ski złożył również życżenia pod lat uważa on wybudowanie za trllej członkowie: Janina Szc2er 1wdszewka.. ręczniki frotte, ga ... szeniem samodzielności
n:.i~lca..'1i>1>
~iębiorstw hmtu. M. in. ma bv6
bow©ka, Toolł-0'1' Adamski i Jó- bardyna Itp.
zd.a1I1ie mieszkań= ze swej adr~~m nowej rady. Zapropo- Radi,o.stacją o.~edla.
spM"fJO<westadd·OOlll
n.le
a.
wego.
~ecialny fundusz
niedooiągndęciem utworzKmy
Poważ1nym
zef Tomaszewski.
nowal on prwprowadz.enie wypracy.
J<'l>t rÓiVnrl.eź nli.e,równom'.emy dla przeceny towarów. wydane
borów do komitetów domowych cr·a. W tym celu należy .wrganimieszkańców
spotkanie
t.ować
przedsi.ębiocst;wom będą n<>we pl"7.eplsy w s11rawie
µrzydaliał
Na p.ieI'WISZ€j sesji dokonano i blokowyich, które należałoby
(g)
Widzewa z -p<l\Slem na Sejm MiPrezydium OCiślej związać z DRN.
nowego
wyboru
zysku itp.
!;<>, p<id'.llialu
DRN-Polesle. Na p!'7.ewodniczą - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tworzenia
funduszu
W br. obroty tor111arowe hurtu
oego wybraino dotyohc1.a.<;0wego
To wlakiwte jest głównym
Do Pol.siki przyjechała 14 bm.
kierownika dwóch wydziałów celem wizyty delegacji jugos1o- tel~stylnego mają wzrosn11,ć o ł
organizacji oraz zatrudnien.ia i iugo.słowiań.ska rządowa
delewiańs7dej. Ale rozmowy w War - 5 proc.
P0JI1ad 90 piroc. zapotrze.tiowaCentralnego Zarządu gacja gospodarcza, na c:uele któ
płac szawle nie ograniczą się tyT.lw
Handlu Art. Galanteryjnymi. wi rc-.i stoi. przewooruicizący Związ
do podpisania poi-ozumienia w nia w tekstyliaoh z.ostanie poceprzeweodnicz.ące·i;ro DKFJN Ta- kow-sj Rady Wykonawczej FLRJ
komitetu. k.ryte przez pnemy&l krajowy,
sprawie powołania
deus:z;a, Za.t-0piańslciego. Na za- - Svetozar Vukmanovic - Temz ·importu.
lctóry zajmie się dalszym roz- poziositala c.z.ęść pr:ucv."Odnicz.ąoego radJ\.i po. Już sam :;:ikład delegacji post~
szerzeniem współpracy, obejmą
W br. sprowad:2rlmy z zn,granl·
wybrali Fra.nci.."<:!lka. Dobieckicg·(•, 7.iWala stwierdzńć, 7..e rozmowy,
orie również wymianę dośwlad cy 9 mln. m tkanin bawełnia
skladanyoh ir.lównie koncentraty rud, która. czeń w dziedzinie kierowania nych, 6,5 mln. m wełnopodob
ośWliadczeń
Z
na 1Sekretarza Stefanię Jedyne- które pir-<JIWP.d.zonie będą w Warµrz,ez obejmować będzie w roku 1960 gospodarką ..
okl\ oraz na czlonków Prezy- szawie z prze<lsta.wiclielami na· pr:reds.tawiclelom prasy
nych (z Austrii Hola1ndid i Jugo
d.e- -0d 60 do 65 proc. całości wartodium: Romu.a.lda Ro.Jewskiieg10. szego rządtt. cJ.cńyczyć będą wie· członków ;ugool<J1Wiańsklej
W ostatnich latach, zwłaszcza slawi!i) i 3,5 mln. m tkanin jed·
legacji pa:zed wyjazdem z Bel- ści impc.rtu z Jugosla.wi.i w ska(gręb)
wa.bnych. '
obejmujących
lu pir-oblemów,
gradu wyinika. że poza siprawa- li rocznej. Asortyment importo- po historycznym październtkfJ
ek>o1Ilo- mi związanymi z utworze:niiem wy uzupe1nia;ą
cal<likształt wspól,piracy
towary lron- wym plenum w 1956 roku, QOm1oonej między Polską i Fede• lrnmiietu,
spodarka polska cora.z bardziej
rOZlIDÓW sumpcyjin.e.
program
racyj:ną Lud<l'Wą R·<>publJhk;:i Ju·
się konsoliduje l osiągnęla już
warszawskich obejmie także jediepobyt
że
się,
Przy;ptwzcza
Z tego też względu, €.zcze jedną baro.w wai:ią dZlie!losla•wil.
widoczne sukcesy. W obecnych
Polw
jugoslowiań&k'iej
l<?gaoji
warunkach można mówić o poJ>rzytoczyć
"W"art.o jeszaze iraz
o
dzrlnę. I<lzlie tu m iarwwkie
pols7co-jugoslowia1\głębianiu
na2JW:isk.a cdonków delegacji. W wymianę doświad.czień w zakre- oce potrwa okolo 8 c1rui.
skiej współpracy gospodarczej,
;e; skład wchodzą n.a.j,poważm:iej sie kti.erowanaa. goopo<larką.
„BORBA" O
o współpracu na znacznie szersi dlzialac.ze g0&pod.arczy JugoJUGOSl'..OWIANSKOszej płaszczyźnie. Nowe formtJ
Wielolertmia umowa ha1nd1lowa
l'!ławii: przewodn.ioz!!cy KomiitePOLSKIEJ WSPOLPRACY
form.u
nowe
aroantzacyjne,
tu Handlu Zag.ramc=ego Hasan podpisana na lata 1958-1960 niewątpliwie
będą
GOSPODARCZEJ
współpracy
Bnkio, sekretarz prremyslu ?Jwiąz p1erwszy tego rodzaju <k>kument
nowym stosunk•J"lt
odpowiadać
r.k<l'We.i Rady WykOllla.wczej Ma- w histori·i stoo1Ul!lków ekonomicz
SOBOTA, 15 LUTEGO
Dziennik „BORBA" zamie~z socj~listycznym, opa.1·tym na za•
„:,im Svet:kovlić, dvrektor gene- nych między Pol&ką i Jugosla pt. „PRZED ROZMOWAMI sadzie równości i wzajemnej ko
111.10 Pieśni w wyk. Witolda r:.ilny .Jugos!owtiańsikiego Banku wią - przeiwi<luje, że wartość cza
ZagranicZTuego Toma w1.ajemnych
obrotów towaro- W WARSZAWIE" artykuł na rzyści, biorąc przy tym pod u.Pilewsik.iego. 15.30 Aud. dla d•<.i<?:- Handilu
rozwoju obu
specyfikę
polsko-jugosłowiańskiej wagę
temat
DunlopS,
Whitby
Hokeiśai
Związ!t<J1Wej wych w 1959 r. wyniesie ponad
ci 9t. „Uczymy się recytować". Grai!tlil, sekretarz
krajów.
którzy na mistr006twach świa
VladJimi.r 62 mln. dola.rów, a w roku na- współpracy gospodarczej.
L6.-05 KonCErt w wy'k. Małej Ork. Rady PrzemysJowej
będą,
Zakl•adizie stępnym W7.T-05nie jeszcze o 10
w
Rozgłośni Sląskiej. 16.45 Repor Vujović i radca
dotychczasowej ta w Oslo reprezentować
Rezultaty
Do Polski - pisze m. In.
obecnie
roi.grywają
Kanadę,
taż. 17.01 (L) Z CY'klu: „RoiJWa- Zwriąe.k<JIWYID PLan.owanna Goop-0 mln. dol:trów.
dziennik - wyjechała delegacja współpracy wykazują +eż, że i.1tw Eu·
żania. ~ uwa·gi" - driugi felieton daoozego Ervin SzalamOll'l.
wiceprzewo- nieją du.że możliwości koopera- sparringowe S'J)Otkania
jugoslowiańslw z
naJcreśkme dniczącym
Naturaln1e ramy
W zasadzlie temat war=w··
Ireny Stankiewicz J>t. „CharakRady cji nie tylko między poszczeq1il ropie. Wc~loraj zmierzyli się w
Związkowej
rery". 17 .15 (t.) Muzyka tanecz- :>lttich ro=ów można olffeślrić w wieloletndej umowne n<ie krę Wykonawczej, Svetozarem VuT> nymi przedsiębiorstwami jugo- Sztokholmie z obrońcą tytułu
na. 17.25 (L) Moza~ka. muzyczna. ;edlnym :rilaniiem: będzie to rea- pują w ni,czym żadne; re sitron manovicem na czele. Delega- slowiańs/ci.mi i polskimi, ale też m1.s:trz.ow.s!'iego - Szwecją i po
18.Hl (Ll Łódzki ózienruk radio- Lizacja postanowi.eń powziętych w daLorz:vm rozs:reri.aniu wymi.a- cja ·przeprowadzi w Warszawie między co.lymi galęziami przz- grze na Jedną bramkę zwycię•
no- rozmowy w sprawie dalszeg? mysłu. Koope1·acja ta umożli żylii w .stoo. 13:0.
wy. 18.25 (L) Konoert reklamo- podaz.as pobytu naszej dele.gacii ny w rnfarę powstawania
wy. 18.35 Muzyka i aktualności. pa:rtyjno - rządowe; w Belgra- wych możlLwośai. I wlaśnde te poglębienia współpracy gospo- wiłaby jeszcze lepsze wukorzy•
19.00 „Nowl().śd muzyki ro'l:.I"yw- d'l.tle, we wrześniu
1957 roku. możl.i\vości zmaJeźć ma sita!y Ko darczej, zqodnie z posfanowie- stanie potencjału produlccujne·
Reprezentacja USA prze!lrala
kowej". 19.:W ,,C<> nowego za Wówcrz.as to, w podpisane.i de- mitet Wspólp.racy Gospodarczej. niami wspólnej deklaracji pod- go obu kra.jów i rozszerzenie
granicą". :L9.45 Utwory fortepia- klarac.iii oba rządy przewidrz:i.ały
z angielskimi zawodowcantl w
. pisanej 16 września 1957 roku wymiany towarowej.
.
nowe. 20.00 Stan poigody i dzien utwor::reaiie stałego Potlsiko-JugoW~.rto tu Jeszcze . _na zakon- w czasie wizyty. w Be!gradzie
styczni:J- Londynie 6:7,
Przemawiając na
nik wiecwrny. 20.23 Kronika 61ow.iaf>.skie.go Komitetu Wspó1- o=ne krótko omówuc struktuTę polsk'.eJ de!eqac1t part11!no-ną- wym plenum Zwiazl>u Soci'lli9portowa. 2-0.35 PiOS>enki francu pracy Gospodarczej. I ten w!a-\ t<J<w:arową, lkorzy19!Jne1 ~dla . obu ~owe1 z w,adyslawem. Gomull:ąf stycznego Ludu Pracującego o
ŁKS
Muz)'lka t.aneczma. ś1liie kom1te1 ma być powolam.y kraió;v wym.Jany hanict:.oweJ. P?, 1 Józefem Cyrankiewiczem l!'l stosunkach z krajami socialisk.ie. 20.45
~
21.00 Z cyklu: „Wieozorynlki" - do tycia obeC\11.ie w warszaiwie. st~01e eksportu do Jug-0.sła.~v11 czele.
stycznym!, Svewzar VukmanoWesele na Górnym $Ją.Siku. 22.15 ZajmQ\\rać o.ię on będ.zie ..agad- waznie.Jsz11 po'llycją jest węgiel,
W Ol(fi!!:U'ltU.
7
W dalszym ciągu „Borba.'' vić podkreślił, że stosunki mieKoncert wiecrorny. 23.00 Muzy- nie:ndamii taloimi„ jak ko01peracjn
którY zgodn~c z lJ(l5tanowtenla'"ł-:1
ka taneczna. 23.50 Ostatnie wia- w d!Zl'edzJ!nde prodlukcji pr:ziemy· ml wieloł;tmcj um-Gw~ - mamy przyt.acza dane dotyczące rozwn- dzy Jugosławią a Polską rozwiOSJtatec.zmlie hokejowym miiu stosunków gospodarczych mię jają się pomuślnie zarówno w
dorności. 24.00 Muzyka taneazna. sl01Wej i rol1niozej
międ;z.v obtt dostarcZ:tc w wysokoscl 200 tys. dzy obu krajami w ciągu ostat- dzi.edzinie politycznej ł gosvo- strzem ok:.ręgiu ju1nrlorów zostal
krajamó., a także r<JIZi52Je'fZa!li.e l ton r-0ezn-le, a tll.kże koks. wyro· nich trzech lat, po czym prze- darczej, j~T> też na płaszczyźnie LKS, któiry w trz.eci.rn de<:ydu.
'J.1I!lLEWIZJA
doświa!i- ·j ącym meczu z WJók:n.iarzem
wymianysocjalistyc;obopólnej
zacdeŚil111.atn!l.e dobrze rozwd,jają- ~! hutnicze i produkty przemy: chodzi do omówienia celu wi.- czeń
lutel'O
Sobota.
budownictwa
ee.l sd.ę w€1PÓlpracy naukowo _ "'u chemiczn.ego. Ist.otną rolę o,l zyty.
15
zg;ierak!im (pie.rwl'lzy mecz wy•
nego.
19.30 Filmy dlla da.ieci (L). teciW.cwrle.i. Cel pr.ey rozwiąiw- ~ają ~J:że do&ta\:'Y maszY?
a drugi ŁKS)
f.Ęrnl Włókruiarz
I stnie,ią warunki Jeszcze szer
""""'.c·i'ęstwo 3·.l. Dzi"ś w
()(]ni-"-'
w
pisze
współpraca
Taka
'ł
20.50 Pu<lska Kronika Fiamowa. wa.niu tych wszystkfoh 7.agad- t urząd.z.en ~.ruwe~,tycy31nych. któ- sze
·'1 rc.7.0 ,..,„..,e·k 0 mi·„
-„
"•"""
· „ B or b a" - ,·est n- "l·i·mu·
·
k·onczeniu
wspo pracy gospodarczej,
j
an,1
'
.ac.i
za
'd
1
,ieden: re w ~960 r. ~ąg.ną 16 vr1oc. wo ee czego przewi ziane zo·
w za.sad?iie
21.00 Film fabula.my prod:ukcji nleń ,fest
.,,,., „
~
~
b d
'ś ·
b
i ogólne] wartości .i:ias.zego ec<S- stało
we wspólnej deklaracji ~z~wi ~~e Jar zo korz11stn.a nia stu..ositwo Po·Wki ŁKS spotka się
rad'1.ieckiej dozw. od lat 18 pt. gtwm-.r:yć trwale możliwości
dla systematynznego podu do Jugosla.wu.
powolanie specjalnego Komitetu y w . a ugosławii i Polski, <> godz. 19 w hali z wioerni„Malwa". 2.2.30. Paryż - so:>ra- ?Qdst:ltw,Y
juni<l!ramri wyr
ale tez dla całego obozu socja- .<,t!'zem SJas1ka
W imporcie do Polski l!la cz.IO· Współpracy Gospodarczej,
wozdanie z mist.rrostw świata w rozwijania handlu między obu
~~ęj Fortmiy;
lizmu.
ło 'WY51JJW& sd.ę gl!:Ui!)a lurOWCÓW,
kraJaml.
jeździe figurowej na lodzie.
przewoo'l1ic.ząoego Zyirmunta SiIr.orskiego, na wioepr:ziewodniczą
cego - mgr Wa.cł<l.wa Brylmłę,
•W C!roraJ odbywaly l!lie w l.ic.mm uroc11zyste sesje dlllLclna sekretapza Ja.na Glodia or;;z
Ohojeo
Wlidzew&.
DJ.OOwych ro.eł na.rodlowych P11tlesia.,
Ja.na. Mur·~w~1~n~. czlo~o;i;:
i Ba.łut, na których doik.OrulllllO m. :In. wyboru nowych presl;;ieg-o, S.a;r.~stawa Wit.asa, 1 mz.
zydiów DRN.
. .
V\'-0~i~lę.
Jerzeg.<>
Oro krótkie sprawQIZ:dand.a z tych sesji:
Po'\v<>la.no rowrnez, oo zda;rza
się P«> ra.z Jlliciru-my, zesipól do
Lampe i ·Aieksaindrę k{lltltro!o!rn'a..'lia rea.litzacji lJ(JStula
Ozesława.
DR.N-POLESIE
tów Judnoścd wysun;ętych w o(K.r.)
kresie kMnpianii wyb-Oircrrej.
Zaszczyt prowad7.ienia obrad /

z&ipolem lódzikioh urbwnimów.
Je:rzy
Następnie głos zabral
Laszcizyk, który w imieniu Zjed
noczoI1€go Stronnictwa Ludowego zadeklarowal pomoo w 1'€alitacji trudnych zadań widrew61kiej rady.
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CHORA INTERN

KomunikaiGUS
(Dokończenie

ze str.

1)

'WZros:ta o 60 procent w porów:naniu z 1956 r., do cz.ego PTZYczyniło się między innymi wykorzystanie do pr-0dukcjl cywilnej woln2j zdolności produ.kcyjnej w prz,emyśle obronnym.
Wzrost pr-0dukcji na potrzeby
cy!llku w pai1stv.·()1Wym przemyśle drobnym. wyl!liósł w porówillaniu z 1956 r. - 21 procent, w
spółdzielczości. pracy 19 procent
W• 1957 r . osiągnięto przyspie
szenie wzrostu produkcj.i niektórych galęz.i przemysłu, jak
przemysł materiałów
budowlanych, przemysł chemiczny, a
także częściowo energetyika, któ
rych tempo rozwoju było w po
prZ€dinich Jatach niedootat2cz.ne.
.Flrzyspies.zen.ie wzrootu pro<lukcji osiągnięto m ic;dz.y innymi
dzięki uruchomieniu nowych obiektów, który~ budowę roz~to w okresie pla..'lu 6-1.c~niego.
„
Wartość produkcJl globa111lej
w calym pr.zen~yśle U9JJ~leczmo
nym przypadająca na Jednego
zatrudnionego wzrosła. w 19.57 r.
o 6,0 procent w porownaruu z
1956 r., w tym na jedl!lego .robotnika grupy przemysloweJ o
li,3 <procent. Wartość tprod1.J'..l{cjii
glc·balnej przypadająca na. 1 zatrudnionego w przemyśle pańis:twowym planowanym ce;niralnie wz.rooła w 1957 r. o 7,9 procerut w porównaniu z 1856 r„ w
tY'ITl na jednego robotnika grupy prremyslowej o 6.9 procent.
Prz~bieg wykonania planu w
1957 r. ujawni! poważne n~z,erwy wydajno·ści pracy w prz,emy

wyniooły

I

w 1957 r. okolo 8,9 mld
dewizowyoh (1 zl dewiz.owy = 0,25 dol1tra_), tj. bJ'.łY o
ok_:e·lo 11 proc:.. wy=e mz . w
19~~ r. W i;orown'.'111u z rokiem
19:>0 pr-zywoz _wzrosl o około 22
P-:<JC., a wywoz był ruezn.aczrue
ruz.szy. Zadarua planu w zak.reSJ.e przywozu zostały przekrocz.o
IlJe o ponad 3 proc„ zaś w zakre
s,ie wywozu - wykonane w !UU
pro-c\
W roku. 1957 Polska prowadz:.J.a wym ;anę handlową ze 115
krajami (W 195{! roku Z 98 krajami).
Założenia planu :i-a . rok 1957
w ,zakresie zat.rudmema w gospodarne uspołecznianej wyk.onane zostały w 98 proc.
Llczba
osób poszukujących
pracy, zarejestrowanych w prezydiach rad narodowych, wyno.'Lla w końcu 1957 roku 31,9
ty.s:„ w tym 21,6 tys. kobiet. Z
ogólnej liczby zarejestrowanych
poszukujących pracy
było
47 proc. robotników nie wykwallfikowanych.
LlCllba
zgł<J1SZ<>nycll wolnych
rnie'ro pracy wynooila w ko11cu fo57 r. 55,8 tys.
w 1957 r. zaznaczył 5ii.ę wzrost
absencji zwlaszc:za w . przedlSię.
C!h b
łuorstwach pir~ysłOWJ:
~ udowla~o-monta_zowych.
Liczba

Sytuacji obecnej ·w lecz.
nictwie szpitalnym na odd.zialaoh chorób wewnętrznych nie
można
nazwać
inaczej, jak
stanem alarmującym. Ogólna
liczba łóżek internistycznych
wynosi 745, w tym 385 łóżek
w szpitalach miejskich i 360
w klinikach.
Wypada więc
jedno łóżko na 1000 mieszkań
ców, czyli o polowę za m.alo,

złotych

ro"?°trri~o-godzm

I

o~usz.:czonyc~ .

(u:,pr~w:edliWlonych
w1edl~w1onych):. w

i

meusp~a

Na oddziałacll szpitalnych
jak i w klinikach · stwierdza
się ogromne zagęszczenie. Na
salach
p·rze-znamronych
na
11-12 łótek, liczba chorych do
choozr do 20-22, · nie llcząo
łóżek
i noszy dOtSta.w;i,o,nych
na ko:ryt=ch
po nocnych
dyżurach.

Najgorszym zjawiskiem, zwią
zanym z tym zupełnie nienormalnym
za.gęszczeniem
oddzia lów szpitalnych, jest stale
vi-zymusowe przyst-Osowywanie
się lekarcy i pielęgniarek do
złych warunków pracy i wynikającej z nich niedostatecz~
neJ opieki nad rhorymi. W
tych warunkach
wychowuje
się nie 1;-ilko mlody lekarz, ale
i student, ·dla którego szpdtal
m.y klin'ka majj\ byó wrorową s-zkolą, z której powinien
wynieść zarówno wiadomośc'i
fachowe jak i podstawy poważnego i ludzkiego siosunltu
do chorc•go. Na ra-z.ie jcs1 w
kiepska 'S'1..k.ola.

takiego stanu rzeczy uznać na
leży, że nakazem chwili winno być s()rawne uruchomienie
jak najwięJr..szej li~by oddrz:ialów wewnętr"Znych, aby moż
Ewie jak naj.szybC'iej wyrównać palący deficyt lóżek internistycznych. W tym celu
pow:inny być
wykorzystane
wszelkie możEwośai, począw
szy od adaptacji odpowiednich
budynków, n.ie pomijając nawet możliwości wybudowania
lek.kich parterowych budynków z prefabrykatów.

kie nasze }>{)S'led2enla., kolegia a nawet komisje lllllnisterialne".
Pro! Jakubowski stwierdził,
że
kryzys w zamkniętym
lecznictwie w Lodzi nabrał
cech choroby przewlekłej, do
której „organizm kierowniczy"
przyr,wyczaH się i jak dotychczas ani skargi, <ini narzekania, nawet wołanie SOS pod
adresem komisji rnin.isterialnyah, k:i.lk.akrotnie urzęduj a,cyC!h w Lod.7Ji, nie odnosi
skutku.

W INTERESIE
SPOLECZE1'l"STW A

Niektórzy lekarze uwatają
nawet, że stan ten jest nieodwracalny, większość wierzy
jednak, że trzeba ruszyć z tego martwego punktu. Otwarcie oddziału na 90 łóżek w
Szpitalu im. Jo11JS1c:hera ma być
pierwszą
jaskółką
poprawy
sytuacji, ale jakżeż to wątła

Na wspomnianym kolegium
Zarządu Służby Zdrowia, n'. estety, nie były reprezentowane władze mf.ejsk'.e. Kolegium
przyjęlo wn'osek zredagowany
przez prof. Grotta, a skierowa
ny do min.!stra zdrowia, który stwierdza m. in„ :l:e palącą
potrzebą m. Lod21i jest jak naj
szybsze:

jaskółka!

Jaka jest

więc rada~

Odpowiedt jest jedna: lóżka
fntcntlstyilzne i to jak najprędzej,

Myśl

chociażby jakieś znoś

ne prowi7Xl'ria. Wszystkie inne
środki, a więc włączenie siE:
~zpitala Woj.skowe!(o
i MSW
do ostrych dyżurów, nastęi>
nie lekarska opieka
domowa, która powitma ostatecznie
nabrać cech leczniczych oraz
długofalowa prac.a z lekarzami. rejonowymi celem zracjonalizowania pomo-.--y ambulato::yjnej - bedą tylko póliśrodkami odciążającymi szpi1a1e w
pewnym stopniu. ale n.ie rmwiązu.iącymi
sytuacji radykaln.ie.

m u twon:enie oddzia.lów IDo1
ternistycznych w budynkach
prowiz-0<ryc-znych lub zaadrupto
wa.nych oraz
li!! jak najszybsze przyStl\•
pien.ie do planowego budowania nowych S'.llpitali i klinik. W
obecnej sytuacji świat le-karski Lodzi nie może pono1;1c pełnej odpowiedzialności
za stan mrowia mieszkańców
mla.sta wym.a.gających leC'Z.enia internistye'X11ego.
Stan leczn:ctwa internistyc:z
nego określony przez wybitnych specjalistów powinien
wreszcie zainteresować szc~
rze ni.e tylko władze miejskie,
ale także Ministerstwo Zdrovri.a. Niedopuszczalne jest, że
by - jak w poprzednim d:z:ies'ęc'oleciu nadal rozchodzi ło s'ę wszystko po koś·
ciac.h. Sami lekarze nie rozwiążą trudności, mogą je tylko zlago:iz:ić przez podejmowanie rozmaitych us9rawrueń
natury organizacyjnej_
Z. TARNOWSKA

chwalebna, ale ...

warta przedyskutowania

Jedna z gaz.et łódJzjkjch poda.- AJe„. z dotychczasowych efo•
przemysle
la niedawno wia<lomo.ść, ż.e świadczeń już z góry można
przez r~botmkow grupy prz.eMiejski
Komitet Odibudowy zaJ.;ifyć, że kin-o byfoby oddam:l'.sloweJ w stosunku do ogolWars7.'1WY rozważa mctl:Iiw<lści
ne do użytku nie wmeśniej
neJ hcz;by godzm przep~acowawybudo-wa.ni,'.t
na teren.ie najak (w n?.jlepszym
ra:Z'ie) za.
Sytuacja ta trwa właściwie
nych (bez nad.licz~owych) i _os7,eg10
mia„<>ta
wielldeg<l.
re'!)rctrzy
la ta. Przez te·n czas obok
prze;;zlo dziesięć lat. 1 jeżeli '
puszczonych w 19;i7 r. wyn:oJ
zenl;wyjneg'O kiin,a, z funduszów
teatru na Pl. Dąbrov.ns1:,iego i
oddz:aly szpitalne i kliniczne
sla ok-0·1 0 14.4 proc„
podczas
In-westycja miałaby
1 SFOS.
gmachu operetki p;:zy ul. Pól
śle.
w dużej mierze wywiązują się
gdy w 1956 r.
w7nio.s.Ja 12,4
ewentualn!e (po -akoeptacji pro
noc:nej
inwestycja komitetu
ze swo!ch zadań, to czynią to
Produkcja gfobałna rolnfotwa proc:.
'ac w ojektu) ruszyć już w najbliż 1'ltanowilaby j2131zw:e jeden okosztem me tylko n.admiemej
wa wslepmych szacunków W.ll!'O- 0.s.obowy fundusz P..
g
szym
1Tz€•c:hledu.
biekt kultura-lny w bu-do•w:le.
pracy. ale równ.ież i kosztem
&!~ w 1957 r. w porówtnaniu z .spodarce _narodowe]
byl
w
Myśl <lhwiałebn.a. ale„. warta
Czyli. konkretnie, n.ie da.laby
Prof. dr Józef Grott, k:i.erow
cl1<11·ego.
1956 r. 0 ok. 4 pl'OC'€a1it. Więkiszy 1957 r. wy'Z;Szy mz V: 1956 r. o
przedy.sJmW\l\'<inia
:zanim
wejnatyclnniasoowych
korzyści,
n!ik I K1iniki Chorób Wewzrost wyk.nała produkcja :twie okoto 20 mld zt, tJ. o około
dzie w stadium realizacji. Ktoś Tymczaoom kinowe potr;reby
wnętrznych, złożył na pos:erzęca, Móra w porówn.an'iu z 20 proc., w t~m w uspole:zmoTRAGEDIA
może
.zauważy, iż nie wario
Lodzi są koloo.al'Ile, o czym
dzeniu kolegium memoriał, w
1955 r. wzrosła. o ok. 6 pro::-ent, nym przemysle 1 r.zemiosle o
OSTP. \'l U DYŻVROW
j u.ż tera?: „kru1Szyć kopii" o
świadc:zą „kilometrowe" kolejktó?·ym ilustrując - podobnie
natomi.ast
p;·odukcja roślinna ponad W mld . zł, tJ. o ponad
sprawę.
która jest jeszcze w
ki przed k inami.
jak prof. Jakubowski - syWzroS!la o ok. 2,5 pro·cen<t. Z.alo- 23 proc. Przec:1ętna m1e.s:ęczna
··~ferze luźnYIC'h projektów. To
vVy<laje się wię~. że bardziej
Przed ostrym dyżurem wytuację
w klinikach chorób
żenia planu w zakresie produk- pła.ca nom:nalna bmtto wzrofakt, lecz nie o sam tylko prooelowe byłoby (o czym już pi. p'.su~e ,,;i0 w pośpi"!chu chowewnętrznych, p-0-dał o!',połec:z
cji gk ">alnej zostaly przekroczo.. sla w goop·odarce naro·doweJ z
jdct
chodzi.
saliśmy
csobno) d-0-fina~S<O'Wa
rych, czes.to nie doJeezonych.
ne straty wynikające z obec·
nc o ok. l pr<::·C., w tym w za- 1183 zt w 1956 r. do 1377 z.I. w
nie z fundus>Zów SFOS b•;d()Rozważmy wszystkie „za" i
Przyjmuje się na dyżurze najnego stanu rzeczy:
kr.e-.~io pro:iulmji zwierzęcej -- 195'1 r„ tj. o ponad 16 proc„ w
,:prz,e:.!iw". B·ezsprzeczmie mla-· wy gmachu przy ul. Póbi.1>c.nej
c!ęższe
przypadki, a. zaws-ze
o ok. 2 procent. a w produkcji tym w uspołecznionym przeniż
ang<1żowanie się w nową
nie ma miejsc dla średn.Io sto wzbogaciłoby się o 111owol)<llowa 7glaS7ający!'b się ohoroślini:iej o ponad 0,5 proc.
my.śle i rzemio.śle_ o ponad 19
cremy pirzybyt.ek X Muzy.
budowę.
Fr2lemawiają za tym
chorych. dla których przebarych ·nie zostaje
przy jęta.
Nakła.iły inwestycyjne w go- proc:„ w usp-0<leczn:onych przedkorzyści. jakie odnio.sloby mia
danie orim Podleczenie w p·oOstry dyżi:r, który sir,; powtaspodarce n.3 ro;;lowej wyn'.OtSły. w sl~b1orstwa<;~
budowla...-io-monsto: zyskafoby operet.kę w narę w szpitalu ma wielkie ży
rza 4-5 ruzy
w
miesiącu,
cen.ach b:eżących - według nie- iazowych o"oło 13 proc.
prawdę repril2enta-cyjnym gma
ciowe znaczenie. Pny zastozmienia raptownie stan cho0\9tatecznych danych - okolo
W 1957 r.
przeznac:?..ono na
chu orarr. z miejsca dmie sale
sowaniu lemenfa srr.pif.aln~go
rych o 25 do 30 proc. Co kil58.8 milici zJ, w porównam.iu z na- dalszą retgulację pl.ao p<mad 5,5
kinowe (na parlerze I na pierw
we właściwym masie uzysku.Ją
ka dni caly oddział musi się
kładami roku 1956, licząc w oe- mld zl w stosunku rocznym. Z
ISZY1ll pięt.-rrre) w oboonej siedrzll
oni bądź cal'k<>wi:te wyleczeprwstroić na pośpie.c-h, na jaruo.oh tegoż roku, oznacza to sumy tej 65 proc. przypada na
bie t.eatru przy ul. Puotrkow„
nie, bądź tet powst-rzyma-n ie
kieś
przyzwoite załatwienie
wzrost o około 4 proc.
zatrudnionych w przemyśle, w
sklej.
choroby z zachowaniem zdolprzybyłej fali chorych.
Globalne naklady inwestycyj- tym przeważająca część
rut
Znając potrzeby Lodzi, trud
WARSZAWA (PAP),
W
nośo.i do da!S?.ej P•racy na mene objęte planem na 1957 rok podwyżkę plao górników.
z
no od!nówić racji tej koncepli ustru.i ąc ten 6tan rzeczy
reg lat. Brak łóżek lnterni- końcu ubiegleg0 roku Centrala
zo."'1:aly w zasadzie w pełni wy- PO<l wyżki plac
skorzy.stało w
cji.
Tym b.arnziej, że takie roz •
w lec:znictwie Internistycznym
styC'Zllych
przysparza
tylko Wynajmu Filmów sprzed.al& jekonane.
1957 r. pon.ad 2,3 mln praoow.
wiązanie. choć może niezbyt
na kolegium Zarządu Służby
inwalidów,
rujnuje
życie dnej z firm japońskich prawo
Nakłady iJllwE'Stycyjne gospo- ników, oo 6tanowi
ponad 33
b1Y1~kotUwe i nie gigantyczne,
Zdrowia, pro!. dr Jerzy Jajedn<>Btek ł rodzin. zwlęksrŁa do ek.sploa.tacjl tilmu Andrzeja
darki uspolec~one:j w:yn~y proc.- ogółu· zatntdni.onych w
przynlOtSJoby szybciej i wię
kubowski, ko115Ułtant wojeWajdy „Ka.n.al".
W połowie
ciężary społeczne i godzi w
około 52 mld 7l 1 w porównam.u go.spodarce uspołecznionej.
cej pożytku.
wódzki dla m. Lodzi stwierstyczrua film ten wszedl na
z rokiem 1956 były prawie o
w 1957 r. oddano do Użytku dził. że „sprawozda.nje repor- g<ltS'podarkę na.rodowi\.
Zresztą rzeczyWi.ście zbyt
ekrany trzech dużyoh kin w
wcześnie kruszyć kopie.
Pro2 proc. wyiJsze.
1 w go.spodarce us1JOlecz.nionej i
tcr1t prasowego
wzmocnione
Z ogólnej liczby 2000 łóżek TokJo.
jekt
nie
l'lOISltal
nawet &formuObroty detaliczne handlu u- nieU5JJ0lecznionej (wraz z izbakilkoma zdjęciami !'07.grywa.brakujących
Lodzi, at 800
Film cieszy a!~ dużym powołowany
na
piśmie.
AJe
gdyby
l!l))cleC11Jn~001ego, łącznie z obro- mi uzyskanymi w wyniku prze.iącyeh się scen z walki nteprzypada n.a internę, wobec d.7Jeni.em, a prasa japońs.lta zamiała slę w tej sprawie odbyć
1ami zakładów. gal'>tro:r:omicz- prowadzenia kapitalnych remon
sriczl)ISnego leka.rza dyżurnego
1200 na pozostałe specjalnoś miesiwza entuzjamye.zne reoonjakaś konferencja, to niech 1
nych l s~rzedazą. bezposredruą tów)
346,2 ty.s. izb mie.szkalz pa.cjentem, jego bliskimi ł ci, jak chinu-gia, położndctwo, zje, zali<:zając go do n.a.Jciek.aw
ten gloo będzie UJWzględ'l1i0<ny
z produkcJi wymosł:l'.' w roku nych, tj. o 82,8 tys. izb więcej
pog-0t-0wiem,
zd<zialal<Joby na. g;.nekologia, choroby dziecię szych
ob!'azów
europejsk:icl1
w dyskusji, jaka niewątpliwie
1957 w cen.ach b1ezących ok. niż w 1956 r.
.
pewno
wh:cej,
a,n,jżeli W\S'ZYStce,
okulistyka
i
inne.
Wobec
ostaitmli.ch
lat.
się wywiąże.
(jot)
181 mld
to wykona• _ _ _ _ .,... _ _ _ _ _.,... _ _ _ .,... _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,....,....,... _ _ _ .,... _ _ _ _ .,........ .,....,....,....,... _
n·ie
pl.anuzJ, wozn<iaza
103 proc.
Wz1XJ1St _.,..._.,... _ _ _
_ _ _ _ .,... _ _ _, .....
„.->

Sukces „Kanału"
w Japonii

I

obrotów detalicznych w porównaniu z rokiem ubiegłym w C<!nach 1956 roku wynió.s'1 14 proc.
Na skutek wzmoż<J<nego P<'PY- j
tu Ju<lru>ści wynikającego ze
wzrostu sily nabywczej. niejednokrotnie m ia ły m.iejisre mimo zwiękl.szenia m~.sy towarowej (7Jwlaszcza artykułów rolr.ych) okreoowe zakłócenia równowagi rynkowej.
W artykułach pn.emyisł0wych
najwiękc<;zy wzrost dostaw na1Siią
Pil w grupie artykułów metal-~
wych i elektrotechnicznych oraz kon.fekcji, wyrobów dzieWi.a!'.sikich pońcw.szniczyah i obuwia skÓrzanego. ,Mimo znacznego wzrostu zab:patrzenia. w
artykuły metalowe 1 elektr:otec:.h
niczne a zwlatSZJCza pralki. odbiorniki rad':owe, tele\vizyjrne i
motocykle, popyt na te artykuły jest w dalszym ciągu
n1eza13ipokojony.
W r. l!J57 na.~ąpil wzrost cen
n kktórych towarów. jak: materiały budowlane, pasze. nawozy
1Sztucznc. m<1 1<:zyny rolnicze, meb1e pap'er. kis!ążki, gazety. a w
n pólro::zu: wódka, maslo, śm:e
tana, sery i n'ektóre inne. Obniżoo•e
ro.oitaly ceny s.loniny.
smaku i m:irg.aryny. Z towarów. których <"efflY u.o;-t.alone są
w han::lu u:"P{>k'·:::z:n'.onym sezonO<Wo, wzro~ly śr<>d1n;o - ro::zne c.cny mleka o 3 pro.c. i jaj o
10 pro~.
·
Wedlu<> ·w1stępnych danych ogólny w;_;;'rnźnik c-en towarów i
Usług. dla których ceny są u&talone lub k••::itroJowane oontr.alnle (kont.rola 1a ob€jnrn_ie o!<:olo 90 proc:. ogólu towarow l u.sług nabywanvch prrez lL~dn·ośc,
w tvm w.~zv.stkie tow.ary i u.s.łu
>ri Ó oodst:i'wowym :r.nacz;eniu).
l.\'ynió~l w 1957 roku 105,2. nrzvj
tnując za p(Xlstaw<: rok 1955 =
100.
Ponad1o w roku 1957 miał
tniej.;ce wzrcc<.t r>en n!Eih-tóry.ch
towarów w handlu prywatnym
()raz not owa n::> · wykupowanie
dla celów .sp:k1.1lacyjnych ni'.:'których towarów ze .sl!depów
1.1\9".'0leczm.i-cmych.
Obroty handlu 2la4lifamd'cmnell>O

Działo się to w 79 roku na,~ej ery,
w 16 lat po wielkim trzęsienju ziemi,

zabawki
krwawą

które zmieniło miasto w gTUzy. Mianawied-zone trzęsieniem zac-zęlo
już powoli odbudowywać, kiedy
nowy wybuch wulkanu pogrzebał je
pod popiołem ł lawą ta·k doszczętnie,
że nawet potomni .iapomnieli. gdzie
właściwie wznosiły 1dę jego mury,
Sam wybuch - według relacji naoC'Z.
neg1l świadka. historyka. rzymskiego
P!iniuS?.a. Młodszego - wygląda.I mniej
więcl'.i tak:
„Nad ziem~ą r«mtaCIJ'..a się t>OWloka
mgły„. Matka moja. pr<lSi mnie, a.bym
r.o rychłe.i ratował moje życie. Mówi
mi ona, że w moim wieku PMIYjdzie
mł to z łatwością, podczas, gdy ISa·
ma, stara i otyła, o ratunku dla siebie
myśleć nie może„.
T;vmc-zasem )l>O!piól, acz w małe.i
llo5ei, zacryna1 już padać na. nasze
glowy. Odwracam 8łę i widzę za nami
gęsty obłok ścigający nas z pośpie
chem I rozlewa,iący się dok<>la. Zejdź·
my z irlilwne.i drogi - mówię do moje.i matki - inaczej ·wstaniemy 7,depta
ni Pl'ZCZ uciekający tłum.
Zaledwie usunęliśmy si-: na s~r<>
nę, aż lu mgła. powiększyła się w takim Ntepniu. iż zdało mi sie. że się
znajduję w~ród czarnej nocy bez księ
życa.„.
Zewszą<l r~nlega się pła-cz kobiet. dzieci i krzyki mi:żczyzn. Tu slychać, jak ktoś wola ojca, tam syna.
tam wresmie żony i l.yllw P'O glooie
Judzie ro?Jt>OZnają się w tym za.miet>Zit·
niu. Wielu w-zywalo J>(tmocy bóstwa.
wiciu wątpiło. ozy bó.stwa jakieś istn.i-e
ją, br,-dąc pewni. że stra'?~a ta. nor.
jest ostatn1ą. dla całego sw1ata, n-0c.ą.
Ja sam P'OCieszalem się tym. że
umrę
wkrótce.
mówiąc d-0 siebie :
~wiat się ko11czy"„
sto

się

*

:[.

w

zestawiemu

z

Pomijam rzeczy wi<hlane w innych
muzeach, jak flgu;Jd, ~emniki, na.ra.mienn;ikf, dzbanki. wazy i oUarze
domowe, ale w środku sali. w oszklonych pudlach znajdują się już nie
szk.ielezy ludzkie, lecz Judzie sami ze
sc-zernJatą skórą i skamicnialymi m.ięś
nlamł, ludzie, którzy przeleżawszy !J-Od
P'G}}iolem i la.wą kilkanaście wiellów.
vv:vs-di teraz na §wiatlo dzienne, aby
wykrzywionym! od cierpień twarzami
świad-c-zyć o okropn-0ści chwili, której
byli widzami i ofiarami.
I nie tylko Judzie o tym mówią. Tu
widzQ 6kurczonego konJa, dalej pies,

Reportaże z dwóch konłynenłów

(20)

Kat •I iego ofiara
wania gospoda.rslde, sklepy, restaurae.ie hotele i twarze ludzlde. trY\Skają
ce zdrowiem, a.ż wierzyć się nie chce,
:i:e tą wla.faie. a nie inną <lrogą J!<lym:la przed 19 wiekami o.gnist:i Jawa,
która 7.alala miasto tak doszczętnie,
że na kilkanaście wieków nawet śla
dów \l·O nim nie Jl·OZost.a"l<\"lla. Wierzyć
się też nie chce, że lud'.l..ie SĄ ta,k o<lwa.żni. a może nawet zuchwali, Iż na
tym samym miejscu, u stóp tego samego wulkanu, w-znoszą swoje domo·
siwa. nlepnmnł, :l:e jeden jego gwał
i-owny ka.prys może w proch obrócić
foh wiefoletnie zabiegi, grzebiąc ich
cia.la P·nd grnza.mi budowli, które sami wzn·osm.
Zestawmy Jednak wie1kiego -zbrodnia
r.>:a I prze.idźmy do jego P•OŻalowancia
g-0<dnej ofiary. Za.cznijmy cd małego
Muzeum Pompejańskiego. Mówię „malel{o", albowiem l\'łuseo Nazimiale w
Ncap·1>łu zabrało
st.ą<l
wszystkie, co
go-dniejsze wyko.paliska. Ale to, oo
.ieszcze
v<WA!Gfalo,
wywołuje
tak
niezwykłą
grczę, ta.k . głębokie wrażcn.ie, że wystarczy na cale życie,

„

Samochcdcm Jl·Gjechałem z Neap1>lu
do Pompei, mając przez ca!Ą drogę po
lewej ręce wielkieg<l kata. Stoi on iu
niłll!p<>da.I Pmn1>ei i niczym <l.7iś nic
mówi 0 tym, j.ak wielkiej klęski był
ongiś

dziecinne

bitwą. Owszem, nawet jego
dzi6ie.iszy wygląd ze,>vnęfnny jest taki przyjemny i miły, aź dziwić l!lię
m<>żna, że kiedyś mógł być tak nielud'llki i straszny. Bo. jak to C'Lę.51.o
w życiu bywa - kat umył
swoje
kt'Wią
zbrocwne ręce, zrzucił czerwoną szat.ę i rozjaśniwszy czoło, ~
syh uśmiechy wokoło.
·
Ta.k to nie.~tety jest. Kiedy się .Jedzie do P9mpei s'.OO'Są, wd7Jięcznie wi.ią
cą
się
wśród
domów i <>grodów,
u stóp Wezuwiusz:3. pofożo11ych, kiedy
sii: wid~ na. ka.Mym kt:oku za.budo--

sprawcą.

Nic:cym, gdyż te wymiot.y ogniem
i la.w!\, .iakic się potem aż do 1944 r.
perlooymnie powtarzały, to tak jakby

.„..........___............................................................

-~

..............._ .....„ .............................................

zaskoc-zony
ciągniętym

Ale zasługa rmPoc-zęcła. 1>0wa.tn:leJszych prac wokół <Jod.grzebania tych
miast przypada. dopiero na czasy Ka·
rola III. który w 1748 r. r<n;J>Oczął
poszukiwania. taJt płodne później w
o<lkt'yoia. Prace. mimo że trwa.Ją już
200 lat, nie przyczyniły się jednak do
odlmpania Pompei w całości, choo to,
co już 'l-OStalo odkryte, daje d ·ostateczne wyobrażenie o mieście, o kulturze
jego obywateli, o warunkncb mie.57.kanlowyeh. o życiu IS!I>Cłec-z11.vm i religijnym. o poziomie cywili?.acji itd.
Prawie wszystlde domy, ja.k ie dotąd
odkopano w Pompei, były wzniesione
mniej więeej według jednego archiicktonicznego planu. Niemal wszędzie
wewnątn
d<llll1u znajduje się wielki
ogród, w środku basen z białego marmuru i tryskającą fontanna a W1)kolo
kolumnowy krużganek. Nie ma nic
bardziej cza,rują.oego. bardziej oopowiednieg<> na spędzenie skwarnego
dnia.
Żyli sobie w tyoh domach mężczy:t~
ni i kobiety podobno,
jak Pan Bóg
przyka7.a1. Czyżby'? Ano zajrzyjmy do
w111;t.rza p&kojów. Pokoje do pracy,
do JH'7yjruovrnufa gooci itd. są oz.dohione i1rze11ysz11ymi fr..-ska..•ni, które tu
i 1iwdzie, wcale nieźle pr-zechowaly
"s ie na ścianach.
Pod?:iwia-0
trzeba
przede wszystkim materiały ł 6J>OS01Jy, ,jakimi starozytnł wyrabiali farby,
a ju:i; ~zrzególnie ową l!ll'ynną. n:iepow-

katastrofą,
tefy z wypyskiem, je.szcze da.lej kot

I królik - wszystko t.o leży tak, jak w
"i9 roku. jak za.lala ich lawa z owr.-

go strasznego wybuchu,
Jll'Ze.jmującymi

0
słowa.mi

którym tak
opowiada.

Pliniusz Mled.szy.
Wchodzę w obręb od.kopanyl'h n1in
dawnej Pompei. Wrażenia tam d~na-
ne dają się jedynie porównać z wrażenia.mi, jakioh doznalem w 1945 roku
w Warszawie. Ta.k sobie tai wyobrażam Hiroszim(l Po wybuchu bomby
af<)m-Owej.
Smutno tu jest jak na cmentarzu.
Dookoła
og-0locon11 z da11hów muTN
po-clobne są d-1> szkieletów, a rozkopywana tu i ówd'.l.ie 7.:iemia - d<0 dołów
C7.Pkającycb .na nieb(}szczyków. Ileż to
pracy włożyli ludzie w 00.k<J'Panie
min, o których istnieniu przez 15 wick1\w nikt nawet nie wiedz.ial. Do.piern w 159?, r. przy -prowadzeniu rur
wc·docillogowych w To-rre dell'Annunzia.ta ludzie wpadli na myśl, że po<l
ziemią zn.ajd 1 t>ją się zasypane ongiś
dwa miasta: Pompea i Her'kulanum.

~~~~---

..........

-~~~-~~

tar-alną ezc.:rwień pompejańską. Pra~
wi~ W~'Zystki"
malowidła wyglądaja,

tu ta.k !wiew, ja.k gdyby wcwraj zowykonane.

stały

A ;o;yphlnie, zarówno męskie I kobiece? O, to już zupelnle inna SJ>ra.·
wa! Dość po.wied:ijjeć, że cl.ziś, w XX
wieku, nic wpuo;izcza. się clo 121wiedza11ia. tych poonicsa;crz.eń mężel~Y7'!1 i kl(}-

Met ran:em. Og!ąilii.ć je mc.żna. tylko hcz obc1·no,fo! płci odmiennej.

No, l'ÓŻ, moralności każą nam się
czt;>.~ to uc·1,y (• u stars'Z)'ch. Spo.gla,da,j ąc
jednak na moralnooć hard?o 6tarych,
wolałbym już uczyć 6ię jej u tych
mll}dszycb„.

..... ..........~

l

MARIAN BIELECIH

.......... ___ ....._______ ..._""'

l>ZIENNIK ŁODZKI

Dl'

39 (3494)

i

r-

-i Może specjalna komisja rozwiąże„.
~ MRN'ZU I Gord ·sk· w eł komunikaejl
N••~ „__ 1_ ~ ,„, ę~ .~:?=:i„
Zgierzu
lai.ndydia.tami na. radnych do mdejskfoh
i dalieh1i(.'>()1Wych rad na.rodowych, najwięcej postulatów f uwag,
dotyczyło

L6dź, dirugie co

wy'bolroly nr 11: R. kyt!orcrzyk, J, Boroń, J, Kozłow
llkl!, P. Wawrzyl1czak, D. Adamcrwwskl, F. SzYP15zak.
Oklręg wyborezy nr 6: Z. Blate.;ewsk.i, J Ól?Jefa J ędxzej~rz.a.k,
L. Slk«sk:I, Helena. Kszepo•la.
Okręg wyborczy [}Jl' 7: M. KuldM!d. S. Ryki.el, B. Kwiatlwwllkl, A. N<raik, F. Rata.jcr..ak, S.
Mn~mew.<;k,i, S. Elke; F. Szmyt,
T. Stęplewski, J. JędN..ej=k.
Okręg wyboo:c:z;y nr 8: Helena
Kamlmlli.erlmlk, Ire:nia. M.ajr1;1Hl!I',
Staarl.sbwa Kdetr1t>i1ca;yk, A. Przytulskli, B'.l'IOOlilsła.wa Kmieclik.
o:klręg wyiborozy nr 9: Jadw.ira Ntliebr.zydowska., B. Ror.ipiórskl, W. Gmeg'(lil'ISk:I, Z. Du!n:!eyń
slrl. R. Bairylak, F. 'l'omaszewllk!.
Okręg ~ nr 10: Alfreda Toodcrmyk, J. Wwvn:zyntak,
H. Ptlask-0<W'Sk;l. W. 'Las7ica:ewski. J

czewski.

z.

Adam-

do

wielkości

miasto w Polsce, ~ W71,ględu
fi'J)eOYflikę swego zab'Uldowania i charakteru zatrud!nil.enia,
po$iadla specjalne wymogi i nie
jeSt porównywalne !Z żadlnym
miastem w kraju.
większym
W nowoodlbudawanej st.olicy,
podobnie zresztą jak i w Krakomuniik:aoja miejlSlka
kowie,
ma oharakter promieniującego
we wsrzymkle si-rony ośrodka,
którym joot śródJmieśc:ie. Tam
bowiem zrui·Jduje się n.aj•więcej
urzędów, biur i uazielni. W god!ziniach ronnych cały ruch od
bywa się właśnie w stronę ren
trum, a od god'Z!ny 111 - od-

na

Okręg

Ja.ni'!la Tomas:aewska,

obok rna,iradn.ień m!oo.zkam:Dorwych -

spmiw

kioa:nwli-

k.acji.

.

sfini~.

_,,

y

spotkań wybolroów 2

Okręg wy'boa.-ozy nr 1: W. Sobooki. J. Solrolińskt, A. Stelma.ch, Ja.ni.na. Zaw~.
Okręg wyboorozy rnr 2: M. Lencr.cyń.slcl, Helena Hordejuk, K.
WierzOOwsk.i, Julia. 'l'urewicz, J.
:Kiorl.rowskl.
Okiręg wyborczy nr 3: F. Kowalcrzyk, G. SrLkod.a., A. JaWOll'llld, Z. Bedn.a.rek,
Oklręg wyboircrzy nr 4: Cecylia.
!'lalka., Jadwiga Adamska, S. Flj&tkow&kil. W. Maśliński. L. Rze-

I

Obecna sytuacja
i perspektywy
rzemiosła
tytuł
poseł

odczytu, który wyCzeslaw Szczepaniak, 17 bm.' o godz. 17, w sali
odczytowej Lódzkiego Domn
Kultury (ul. Traugutta lG).
Wstęp wolny.
.„to

głosi

WTOtni~ MStęp<Uje rozjazd :!le
śródmieścia na peryferie,.
duiż.e

L6dź posiada
przemysłowe,

za'klady

ro:z:rZuoone l>O
calym mieście z ominięciem
oentrum, które stanowi oilllszar
zamknięty ulicami: Piotrlrows.ką, Kościumilti i Kilińskiego.
Tak więc szczytowe obciążenie

taboru tramwajovrego i autobuoowego n.ast,ępuje w godzinach styku izmian, trzy rarr.y
dziennie: od 6-7.30, Olkolo
14-18 i od 21.30.
Skarżą się Wi()O mieszkańcy

Chojen na 21byt rzad!kle kursowanie autobu.sów za torem lro
lejowym, miEQJkańcy żabień
ca, Zarrewia i Retkini rua tłolk
w niezbyt często kunsujących
tam tra:mwajaoh. Mieliśmy kilka awantur przy auto1bus.ie łą
cz:ącym P.lao DąbT'O'W\Stkiego z
Podgórz€m. a Uclt w autobusach i tramwajach na Piotr~
k<'1Wls.k:iej nie maleje. Nie jest
oolem niin' ej1S11..ego arty1kułu wy
licumie drobia~ów w ul";terkomU!!l.ilr.acjj,
kach łód:z:kie!
gdyż przykładów każdy może
w:vliczać baridoo w~<ele. Pragni'Ol
my raczej rrucić projekt. ja.k
ls!!l.i!'ja,cą
roo.ta.d1mwać o·bece-.Jle
sytuację w rama.oJ.1 P·Ul'liia.dane-

go taOOr'U i kredytów na roci:-

łódzki eksperyment się

Z Łodzi do Londynu.„ na kurs
iakim wydziale AM i katedrze

*o
*na UŁ

ogóle
jak.lelrol'wtiek usrpmwnienie jest

możliwe.
Nie roZ'Wiątą

problemu projekty wycofania z uł. Piotrik<J1W
&kiej autobu.sów i przierzuoenia
ich na uli<:e, które nie po.siadają limii tramwajowych, gdyż:
po plerw.9Ze, nie posiadamy za
stęp.crregio tabolru tl"a.mwaJowego, który by zagęścił kunsowa
nfo pooiągów p.r.zez gló·wną a.r'."
ter! Q m!J8sta., a p0 d:rugi.e nie
m.o:temy troblft J)Ol'llWOliĆ 1118. to,
by skromny t11boir a.utobus<nVY
sa:ybko uległ 7JDiisro2lOOiu, kuruli.cacih o koodch
sując po

Na Ba/utach„.
Wiele jel!lł jesz112e na B.ałuta eh I nie tylko na Bałutach,
drewnfall.Ych ruder, które ze względu n.a be?JpieC'lleństwo ich
loka!A>rów - tneba rozebrać. Remont już tu nic nie pomo:te. W tej chwili m. ln. prie prownd7.a. się prace rozbiórkowe w d·omu przy ul. Li.mano wsk.irgo 95. Ja.k widzimy na
mjęclu rozbiórka idzie 6l)TaW nic. Oby tylko prace doprowadzono do końca.

... Jii':"'·

łbitr>h.

W tym rok'll istnieją ezanse
stanu
pewnego pole~nla
J)'!'zeZ otrzymanie pewnej il<>ści wozów doczepnych tramwa
jowYch re $widnicy oraz kilku
autobuisów
I1JOwych
na.stu
„Sain". Plan :przewiduje d<J\Sltawę 22 nowych au.tobu.sów. oo
poWinmo być dla Łoo?:i. \J'Oważ

nym za.strz;yk.iem i choć w c~~
rozwiązać trudne
śc:i pozwoli
P'l"~oblenw komuniJracyj1rne na pe
ryf'mach przez uru~hamianie
nowych linii. n"O. z Chojen do
Ru-iv i Lublinka.
Naw(J>(}t·r zvman.e wozy do-

Bo ot.o na tej•i;e sam!'j ulicy Linmnowskie!l'Q pod nr 102
nfe
tNn<J.stn.wi<mo
równie:!: rmebra.n-0 dom, p,„ którym
UIH'Zl\tn:ięty CTU'Z, A przecież, ,;eśH nie 1'rzew1dnje się tu
nDwego bloku, motu& plac upr:zątnąil, wybrać dobrą cegłę
i Ul'2ądzić przyjemny ~cleniec,

cz~i:;-ne 'Poprawią komun\'kR.c.ię
na tY'Ch lini.ach,
t~.<>rnwajmvą
,,-dz'e tr,~miwaje k:ut\<;1.iją z j.edną <l·X7.>€pką. a będa kuno.owały
z dwiema. Są to j.sdmak p.61latanie
i cllwilowe
śrc·dk\

d7.;u r.

na. W'l>b"e nar,iv:alu wn'·osków i
J'l'~io;.tu trut&w

uda1

oji 'Zld.row:ia przy ONZ, zarJiS<>wyj,aoou
wały się możl.iWID&c:i
na &7-.kolenie za !llran..ioę. W tej

(li!"SZ

lootnfoc-m-0ści

d.q.ko.ntailllrt n~·wn·vch 7.n1dia.n 'v
cel•1 J"~rr.1a.d·o1w?..no1a Ho.Jw. '!'rIV
nć1.Jm;n~r·~.i w n~'vnv~,h (lr.oJr:a:!n5cac.h i na pe•win'cli c.:trdi!lk~ P-h
r.eint-"\li!ll, tl•"<WCil2"'~·e 1J'l'1l!'I Z.aK~""''l·n~1nvch
1stn.ie.ią,r"".i k·r>m.~s.fii P•J"'T.Y :R~.idr~fe It;T,'ł.~0 1 tt,~.iwej'·
~M'"'a. f11<'hit;woow. Jl'l'T'ledsta,w:i-

M1~,(l171je

UsłuP:

(nie".akm.!c

011

Na ro•gu ul,
kurs.Le hig-Jooy w
na.
cJ.,.lii 50o~e,.,..e-ń,c;twa. rr. Jl'~~ Limar..owsk1ego
L.(Wdyrue r;m,a.,iduje się Już llD.p:ólnyoh d'łiehilo i wybitnych t Rybnej swe~
strul!Jt.oir'.ka tej s:ulool.v - Bar\1rbl\111~15tfvw. kłór,ey b'V fllll'l"llOl}- go czasu rówbara Doobrowool.ska. Takie wyjazdy w preys7'.lo6ci będą coraz wa,J~ na. klłl1rn zebr.•1111!.seh loon- nieź sta.ła drew
t.e bez internatu..„ więc czę..<lbsz.e. równ.!.eż 1. na pebn.e Jm-eit.n.e lJ'l'o.iekty. Prio ielkty te n!ł',na rudera, a
Ą
to
uczennic
więlll'>zość
do TJ•?Oz:vnien'a obecnie ~nk
znnier7.a1vbv
studia. W tym oelu plelegnfarl00ziaru1ti. Po d'y'J)'lomie, :zx>ki za brały Ble lnternsywn;e do zmian i. u·sprnv.'11i>eń k.ornun4kq- sic-no na tym
cyjmych i ipO'Wlmw bvć zr.p,ali- m1rj$Cu pdękny
staną one w k:li."'l.ikach Akade- · nauk!
a
<>~J'lC'h.
języikó•:v
mil MedycznEj, któTe do1:1tlirow.a'l'l" w n'libli7«•7.Vl1n cz3.o.'c bfok mles?J~;•'
prz<=de W\SIZ)'IS!ik.im., angielskien.o ich z~ fv''~t'd:7·~"' iu 'O'!'ZP7 ny. Wolu,ż ;les-zwie odczuwają brak wysoko
go,
NqrocJowej. me Jednaik za
personelu
Pr'.>T<>oelium R.1dy
kwalifikowanego
Aby ułatwić pielęgniarkom
pie!ęgniam'k:iego.
Joolno je1st r<>wne. re oOOMl<P m.aJo ma.my :J·~
dootan·le się na studia wy7,sre
go et.911u n:i d~u~.„z.ą TP.ete. ~z ~·t>hnych
Mikroolrop!Jna szkoła - tak
blo- przyjęto zmsadę, że najlej:>fa·k'chl'n:olwiek Jnn(Jl'Na~ii i Tde- ków, a. u duro
określił ktoś tę uczelnię i mia!
sz,e ucrenni~ przyjmowane bę
evdow.anyoh noci11=iei<, tolel'<> drewnfanych ru•
W '.k;!llku :z.aJ.edwie po- . dą 'Ila Akademię Medycmą na
raoję.
wać nie '1:>0<'1obna. Tv<"h 'ZJ!TiiaT'
der. Nie od raa;u
mie.s2'JCzen.iacll mieści się wszywet bez egzaminu. Plelęgndar
i u'9m'awnleń komunik'lcJi mlei
stko - sala wykładowa, pra.100.nak Kraków
Id Jllill,l"U\ jednak o tym. aby w
o'°mamieścl.o
naS7.Y'fTl
w
ej
e-ki
cownia, pokój ćwioreń i a.dmip!'2Yszłcś~ pmvstal przy Jó!hgali sle wyhorey. Wybrani ..;budowano. (Kr)
niWacja,
kfej AM \vydJzl,a,ł pielęgnłara!d.
pt"l.lez in.ich radni nie ~nn 4
Foto:
- Jale to się dzieje, że w a pru.y UL mtedra pedoa.g()gifilct
prze.Jś~ oboi<'tnie obok tego pa
L. Olejniczak
Jedne.I sali mde~ się diwie sll-O'looamej, &'drr.ie m.otn 11. b:v rw.;
ląoogo za·gadln1<m.i a.
pyta.my.
klasy? SZtl'l"ZYli zaiklres BWYCh wiadozn. sKJBIOKJ
Dyr. Sroczyńska tlumaozy: moścl.
szlkoly jest, aby
Ambicją
w czasie kiedy jedna klasa
ml:od\sza ma wy<kłady, druga swymi abrolweTitkami obsastan."'2JS. jest w S71Pitalu na -prak dzić cale od'diziały klinik. Tatyoe i od.iwrotnie. Poza tym u- kie zespoły będą mogly wykazać się wliaśc!wie pootawioną
czennice korzy..;tają z praCIO'Wpracą, co n,a.jlepiej odic1.uje cho
ni Ak.aoomii Medycznej. Już
ry zxlany na or>ieke tych wła
prz.e.5trzeń
zros.ztą
niedługo
śnie pieJęgrrlarek. Już <>becnie
się o trzy
powięlmzy
szlk:oły
W dniach od 20 do 28 lutego TPP-R, LPŻ I ZBoWiD, 07ganlod
niezaJeżnie
dziewczęta.
dal.s.ze pokoje, w których urzą
dzi się gabiMt naukowy i sałe swej z.:1co.adi!1dcrej pracv, urzą • zują w Lodzi szereg ur~z:vstości i imprez, zwląza.nych z obchodlza ią róme imprezv dla cho- dami 40-lt>cia Armii Radzieckiej.
ćwicZ€ń. Pozostanie jednak. jeme-ze otwarta sprawa„. inter-- rych, jak: „Andrzejki". zabaProl!l'am przewiduje rn. In. 7. udziałem uczestników wallt
natu, ocak któmgo w poważ wy <lila. dzieci ito. Może i w
Pod()bnt
urzad;enic w Perku Poniatow• z ()Statniej wojny.
nym stopniu odbija się m. dn. pT'zy\SZł-Mri lJ'Ot!'lafią W ten ISllJO
skle.go apelu poległych, w któ- s11()tka.nia. odbędi\ się równie?:
na frek'Wencj\, f)I'ZIOOtrzeganiu - s6b umilić -pobyt w szpitalu
w większych zakb>,dach pracy.
rym, oprócz ęarnizonu lódzkiCI
n<J1Szenia munduTka, c:z.y nawet s-;11ym f>.-!\cjentom.
W dniach 24. 25 i 26 bm.
go, wezmą udział poczty sztan
hi.gieny o. obfa1tej. Ale kto wie,
JeśU to wis:eystlro się spehtl
darowe zakładów pracy oraz szk(}Ine zesp.oły artystycznr..
takie wł.o6nie warunki - śmiaf<I) bed?.ie Illlf)tlta P•O'\vlemoże
organiza<'.ll Rnołecznych I po- \ve;i;mą udział w dzieJnj,cowYCh
doot.arczą s.łużbie zyJrowia barże lóclrł.lki ekspecyment
clrrleć,
litycznych. W dniach tych od- t>liminaejach (sala MDI{). Prodziej życiowo wyrobionych pie udał się.
gram przewiduje pfosenkl żoi
będą się akademie dzielnkowe
lęgniarelk. To .się zresztą okaW. KASPRZAK
n.ierskie - polsklie I radziecże wkrótce. Pierwsz.e bowiem --------·~~~--~~~~~kie.
dyplomant'k\ O'.J'U5ZICzą s7Jkolę
W k1ubl<' TPP·R (Narut.owi·
ich
Bę<l:zie
już jesi€'!l!ą br.
r.za ·28). oraz w niektórych za.ok. 30.
11racy, zorganizowany
lda1l:rnll
w.„zystkie ucrennire -przy.szły
rostanie przegląd batalistyczdo tej s:u'koly po t:z:w. dużej
nych filmów ra.d.zleckich. Ci"matur?Je. Niektóre z nich znakawiP, 7,ap-owlada się sztafeta
lazły się tu prz:vpndkowo. Wię
narciarska lód:mdego LPZ. ktii
kiszcM j•f:1'.lok to dziewczęta,
go w Lodzi i ZPB w Pabian1jeszcze trwa,
Chociaż zima
Ta uda się do Rzeszowa celem
które niap--awdę pragną poświę
cac·h przystąp\ly w styczniu do
włókiennicz.; rozpoprzemysł
wzięcia tam udziału w uroczy
cić się piękmoemu zawod·O'Wi pic
preduk1c:ji tkanin z · przędzy
czą1 już produkcję wio&enn<>ucz·
stośclach IH)ŚwlęOO'llych
Przyipuszczamy lę.l?.!1.iarki.
merceryzowanej, które n~e bę
letnią. Zakłady Przem)'\Sł'u Baczenlu poległ:vch bohaterów
mówi dyr. Sroczyńska - że w
dą kurczyly s:ię w '!J'l"andu. Są
wełnianego im. Marchlewskietym roku będzie jeszcze l<epiej.
„Młot'l,e.f Gwardii".
to wyisokogatUtnkowe, róŻin.oko
lorowe m.<1te:riały o 8trallreyjNa.fba.rdzle.f jednak a.trakcy.fPrzoe•cle Vl/\s.Zystkirn dlatego, że 1- - - - - - - - - - - - - Hość ab."olwentów 1<;zkól średn:Y'oh die.s-eniaoh. Bedzie się z
nie zapow!iada sic: konrert renich wciqż s;ę zwieksza, <Stąd
nich wvrabiało blu:Zlki. sukienprezentacv.Jn:vch zespołów Arb<:dzie możliwa więk.sza relek
ki. k<J1>zul~ męslkie. z kro.sien mH Radzieckiej i Wojska Polcja.
?IPB im. Marehl€'WISik.ievio ?Jejskiego. który odb!'d7Je się dv1ru
- Ozy dużo dT.iewciząt (}dpadą t.akże nie =ą·ce się tJkaniny
"i
"
krotnie w hall Wimy, w dniu
da w Cllla&!c n.auk:i?
wdnopocJ.obne 7.e sztrucz:nego
o godz. 15.30 i
?.~ lutegn włókna. Będią się one nadawaB.Ucty .wstępu na ten
18.30.
- Oirazuje S:ę. że sporo. Naj
t.1.brania
męi'llkle
letnie
na
ły
koncert są jui do nabycia. w
11
między
więooj, w momencie
i damskie kostiumy. Por.m<lto
pierwszą
teorią, a
p:erwszą
Low
Dzi·erżyń.s.kiego
im.
ZPB
temp0 n,1uiki
praktyką (kiedy
LZG Kawiarnie wydzierżawi- dzi J:IOZ!P<lazdy p.o·odukeję wyw
jest bardzo du~;e) <l'mz w okrekogatue.i,kawyoh ryp.sów i piki.
praktyką,
piet"W\S;;ą
sie mi(>dzy
ły lokal „Rusałki" - kawiarrii
Po raz pi·erwszy na rY'!Jku kra
a drugą teoTią (wycofują· się
na Widzewie przy basenie pły jowym u•każą ~ię tkaniny bawówcUJ.S dz:'e\'ll'C'Z~fa n:e wywełn'ane ze z.Jlotym, ni•e!'1?iewackim KS „Unii".
trz mi.ują-se atmoo.fery szpitalwystawę
ralnym n.a<lruki'8m oraz delin.e-i).
„Unia" pragnie lokal ten u- katn.~ t'lroniny nieirrnrw:ioe z wM
Zawód pi€'1qgr.!arki nie , jest
ki€n iszt.ucznyioh. N!e\Slrety. tych
dostępnić najszerszym rzeszom
łabwy, a co gors7..a do nied•awtkandn otrzymamy ooc:zątkowo
n,q ra:tą·::x>„. n'~e;o oplacany.
sportowców. Kawiarnia, którą ni«!wiele, -ze w21.!{1edu na n·ieW zwią,-z.ku z du!y;m tZarunteW)',daje się j€>dn.11k, że i w tej
klub „Unia" otrzyma dotStateozme wyp°",a7,ai.~e tech- reSCfWM!icrn · wyst.'llW:\ Artura
przejął
powoli, ale
chioć
dzi<E'dzime
n!<ez:ne wielu wykończalni.
Grottge:;.-a., T•O!Ml>l'rz;yshro Pm;ynową naiwę, która ustalona
z:micmia .się ooś na leµ~1..e.
j.aciól Sztuk Fllł}koych Cl!l"ga.niOstallnia re!t\llacfa, pbc, p~-u>j
:w&tan'.c w p::miedzialek na
w. nded!l'll1el«:, 16 luitego o
zuje
ście pewom.elu p.ed!l~ogk:imego
w:ec.zorku klubowym.
giodu:. 11 rli\VliieilizMt!i.c wyst.awy,
na siatkę pl:ac sz:koln.idwa
w M'llrzeum
się
llinajdiująeeJ
Dziś, w sobotę, o godz. 16, na
(która je~t 'Orawie o 100 proc.
Sztukli llllT1iY ul. Więcloo,wsldc
wyŻ\Sz.a od dotyahc~so~~j) już
stąpi otwarcie kawiarni. Lokal
go. Wyja.śmeń ud2Jlel.a.ć będzie
<'OŚ dały. Ponieważ p:elęgn:ia;r
T.
~Wlll'Zl-s~a.
wiceiprezes
ki n.aisze przy.9tą:piły osfatnio I jest czynny od godz. 15 do 22
Klep a..
fp)
do między.narodowej ooganiza- I z dan.s.in,gielt\,
oh will

marzq pielęgniarki? ·

Przysłowia„.

i satysfakcja
Aczlcolwielc

przyslowta

s4

mądrością narodów, to jedn'l.k
bardzo często nie pokrywają się
one z rzeczywistością. Najlepiej można to rozpatrzyć na
przykładzie pogody. Temat jest
tym bardziej alctualny, że ostatni.o znaleźliśmy się w dość nie-

pewnej sytuacji. W ogóle nie
mamy pojęcia, co nam jutro,
czy nawet za godzinę, niebo raczy zeslać na głowy. Ot, jeszcze przedwczoraj świeciło nam
sionko, a dziś leci na nas CJ~
w rodzaju gęstej mgły. Na uZicu znowu leży jakaś niewuTal;. więc macie
raźna maź.
jednego z
już ,.prawdziwość"
przyslów, które mówi: „Luty - olnij dobre buty". No cóż,
mimo że jest luty, to jedn<Lk
:zamiast dobrych butów, nale~
dobre
raczej włożyć
żałoby
kalosze.
Na wsi jest modne powiedzenie: „Kogut pieje na grzędzie,
pogoda będzie". Sam wychuwywalem się jakiś czas na w>1,
więc zdqżylem sir: zorientowac,
tle to jest prawdy w tym przuslowiu. Zdarzyło się - pamiGtam - że lcogut darl się nn
grzędzie jale opętany, a potem
lalo przez 40 dni t noc11. Raz
nie wytrzymałem nerwowo i powiedzialem jednemu chłopu: I wy temu kogutowi wybaczacie? Przecież on łże jak n:z-1
na
popatrzył
jęty! - Chłop
mnie jak. na wroga TclasowefJ'J
ł oclrzelcl: - Panie, niech mi.ie
pan nie napuszcza na bic>dnq
gadzinę. Kogut to nie czlou;iek,
zawsze prawdę mówi, tylko
rzecz w t11m, żeby ao mądrui
przetłumaczyć. Np.: kogut pieje na grzędzie, pogody nie bę
dzie „
Tal.:a sama jest historia z
przysłowiem: „Jale św. Barbara po wodzi.e, to Boże Narodzenie po lodz ie". W moim krótkim z11ci11. już dobre kilka razy zawiodlem się na tym przysłowiu.

W takiej sytuacji nie pozoinneąo,
nic
nam
staje
jak korzwtać z przepowiedni
PIHM. Wprawdzie i tu nieraz się zawiedziemy, ale przunajmnie,i mamy .rntwfak.c1ę. że
nie paramy się b~1le chlopsk;mi ga1ka.mi, lecz korzystamy i
prawdziwie.„ naulcowych me~~

lromu.oik.ację i w;y w

Wy<1a.ie się rzef."Zt>i n~·f?•U<tlrT•'.lW

Po wizycie w szko.łe oielęgniarsł<iei AM w Łodzi

Czy

...,.w.

1116

Obiektywem po lodzi

GAL

ł DZIENNllt ŁODZIU nr 39 (3494),

Zespoły

Armii Radzieckiej i Wo.iska Polskiego
koncertować bedą w ł. . odzi

0

Dla

pań

i p!lnów

no\ve tkaniny wiosenno-letnie
Rusałkc."

wydzierżawił

KS Unia

"

Zwiedzamy

A. Grottgera

I

Zarządzie

Lódzldm Tl'P·R

LPZ.

(&')

Wieczór muzyczny
w Klubie MPiK
Dziś,

15 lutego, o godz. 111,
się w Klubie MPiK
(Piotrkowska 86. I p.), wieczór
mm:yczny z okazji 145 roczni·
cy urodzin Aleksandra Dargo·
W programie fra•
myżskiego.
gmenty opery „Rusałka". Sło
wo wiążące wygłosi Bolesław
Busiaklewlcz. Wstęp wolny.
odbędzie

~„Kuku

~~ łeczka"
Społeczny Komitet Lódzklej
Gry Liczbowej „Kukułeczka"
podaje do wiadomości, :te w
dniu 9 lutego br. odbyło się losowan'e premiowych nagród
pieniężnych za miesiąc styczeń
(1 /38 ~ra z dnia 5 stycznia 195B
r.) w ilości 81 nagród po 3.001>
A oto szczęśliwe
zł. każda.
punkty odbioru i numery kupo·
nów:
Punkt odb. 4 - nr 36B 1369
2368 3368 4368 5368 6368; 8 nr 948 1948; 13 - nr 804 1804
2804 3804: 14 - nr 088; 22 nr 627 1627 2627; 32 - nr 735
1735 2735 3735; 37 - nr 505 150~;
43 - nr 898 1898; 44 - nr 49l!
1492 2492; 46 - nr· 21!2 1292 2292
3292; 47 - nr 086 1086 2088;
50 - nr 952 1952 2952; 68 - nr
663 1663 2663 3663; 73 - nr 303
1308 2308 3308; 78 - nr 382 1311~
2382 3332 43112; 80 - nr 587 1587
2587 3587; 81 - nr 939; 83 nr 101) 1100; 89 - nr 261: 90 nr 185 1185; !Ol - nr 179 1179;
103 - nr 364 1364 2364: 120 nr 900 1900 2' OO 3900 4900:
123 - nr 728 1728 2723 372R:
150 - nr 009 lCO!'J; 150 - nr 213

1213; 160 - nr 309; 163 - nr

~

WAżNE TELEFONY
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im. ANDRZEJA STRUGA

*

tsyzury ap tek

ŁODZl\:A WYTWÓRNIA WÓDEK
·

GARAŻU NA SAM~CHÓD Gl~ZAROWY
poszuliiuje
Spółdzielnia Prz.emyi;lu Ludowegn
i Artystycznego „Konfekcja A11ystyczna"
.Viadcmość w biurze. ul. Mickiewicza 9-11
tel 298-48

,,,

DROBNE

OGŁOSZENIA

Ili

,__,________1 INIERUflHOMOS.GI I
lJI

19,

K

UJANI

PRACOWNICY POSZUKI w

Ili

._
INZYNIEROW i techników konstruktorów
aparatów elektryczmych ornz śfosarzy z di~u
goletnią pr.a1ktyką przyjmą Za.kłady Wytworcz.e Aparatów Nisldego Napięcia A-11 w Ło
dzi, ul. Gdańska 138. Zgłoszenia przyjmuje
935-K
dział kadr.
KWALIFIKOWANEGO mechanilka.-pllńcz.o>
sznika z długoletnią praiktyiką zatrudni Spół
dzielnia Pracy „Jedncść" w Radomiu. Zgło
szenia na piśmie lub owbiste t'fZyjmu.ie biuro
s1póldzielni „JedmJść" w Radcrniu, ul. Tybla 3.

'

iej
a"

w

lO-

~i~on

~

e

MISTRZA wykwalifikowanego na zgrzeblarki posru•kują Zakła.dy Przemysłu Ba~ełnia.
nego im. Rewolucji 1905 roku w Łodzi. Zgło
szenia r.>rzyjmuje dzii.ał personalny przy ul.
Strzelczyka n.r 6 w godzinach cd 7.30 do 15.30.
woisk.0-1
RUSZNIKARZA po p.rrze.s:r1kolenr'u
wym _zPbrudni n.atyc'hmi.aist Za!"7~d Łód~kl.LI~Ż
ul. PHJtrknwska 53. Wal'U.nk1 do omowierna
941-K
na miejscu.
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~~

i292

~fi:

nr

t-!09

311~

587
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SPÓŁDZIELNI A PRACY

69

~04

'";.;...----·-----------------"'""'
Pl2ce Pl"ZY ul.
DWA
WarszaWBkiei Sl>r~dam.
Oferty pisemne „2632"
U
Biuro O.e:loozen. Piotr2652 g
PLAC 870 m. kw. ogro kowska 96
dzony ze stu~nią sprz,e ~!~;.Ir:1: ~d~~11:~
w Koc:hanówih."U 1.36() m
dam. Tel. 319-fH
DOM jednorodzinny mu kw. w Tuszyn L€i:ie orowany 4-Lzhe>wy z ko- f(rodz.ony ogród owooomór'kami ®N.ieda.m„ - wY 3.200 m kw. wraz z
Kutno, Chodkiewic-za 74 m.:łym domkiem, 'f, dom
ku i OOO m kw. ogrodu
m. 2. Pietra,siewicz
DOMEK-- it"dno;Oa.zinny za 70 tys.iecy Zlłmvoh.
w Łagioewnikach pilni-e a.!ll.'1PC':farntwo rolne 6.7
sprzedam. Wolny pokói ha ziemi orinei i 1 ha
z ku<!hnią w zamian za ląkl Zg 80 tysie-t>Y zl<>Pośredni
ookói w Lcdzl. Wiado- tyoh. Biuro
„Czvrność. Piaseczma 23. m. ctwa Spól<lzielni
2.:rn.n .stość". PiotrkoW\9ka. 39.
11
937 k
DOMEK murowany 3-5 tel. 3?7-51
izb z oitrod0ID bliis:ko DZT 47 ·"KE . budowlaną
tramwaiu kuoie. Of.erty l.3·00 m kw. w Andn.episiemne „?:662" Biuro i<YWi-e orzy sl<lcii 19PT2)e
Piotrlkowl">ka darn. Ofmy Disemne Ogł01s-..en.
2662 e: „26-5-4" Biuro Ogło'57et1.
nr 96
2654
ZIF.MI 2.80 ha z J3~,em Pi"trlc'>,111;<rrra 96
w KnJ1srowie 'Prz:v ~o
le k . Tu19zyna sor•ze•dam .
KUPN O
_
Tu.szyn. Wiad{l.mość
2.§5!
Choiniaif._lO
na drz.ewo~~~-~~~ f>~i~-'~z~<l~ . \V~; TOiKARKĘ
półaufomat lu.b automat
domooć Nowiak Kry.;ity- kupie. Tel. 369-63
na. Narutowicza 2
VvmOWKĘ--w:łókiennicza w dobrym stanie ku
Pie. FrY.kowis.k.i. Lódri.. 10
2684 g
Lutego 4

Konserwacyjno-Remontowa

ł

I?o

-:;.._

ROWER mooki turystyczny i drzieci~y SPrZ>edam. tel. 386-30
MODNE botk·i .. Bardotki" na wczasy - ni.skie.
białe. kolorowe. Wiec-

SPRZEDAM

oświE>i!e

n'em 5 kW. silnik el.f"ktryczny r€0Dulsviny 10.5
kW. 2 s;1lniki elektryczne 5 i 7,5 •kW. 2 aopantv
do b.a<la·nia lamp radio'l'.•ych, Radio 'W7.mac:nfaC?.
25 wat. mi.WOfon Lódż
Pla<: Wolno·ści 3. Ant2776 g
czak
oo;bowy
SAl\łOOOÓD
do cześdowe1 n.a;prawy
sprred.am l'UJb za,m,iE'nie
na mQtoevkl uu. PKWN
W, m. 22, Kałużny
SIAT.KI teohinicrme. bu·
<.'owlame. hodowlane i ogrod1z.enilO'We oo•leca Roman Śmiiti'-"lski Lód7..
Hl.
Ilu<l0>wei
Armii
sk.leo otwarty od itodiz.
2773 g
10-18
SAMOCHOD marki „0,pel-&u·peir" w dobrym
stanie "1ocz00.am. W1.ad1~
mo·ść. ZarzieW\~lk.a_2_ _
TELEWIZOIR „'R'llben.<''
l9]>rzied1Jm. S't.er&Ji·n,ga 2.
m. 19. lt<Jo:'!Z. 17-20_ _
MASZYNĘ <lvewia:r.s.ka
„Rekord-Su.o-er" sorzedam. ul. Zawiszy 11-10
i\~OTOCYKL .:WFM" z
liczn~kie."ll sorzedam. Ul. A.'>l.rów 4 pirzy W::ir2744
sz.a'W1Skie1

LOKALE
DWA pokoje. koohn'ia.
wY2"00Y ~mienie n.a POkó.i. kuoehnia i ook6i -·
inrna dzielnica lub na
dwa duż.e 1po.koie oddzielnie. Przyborowski<!!!0_12. f!odz. 9-16 _ _
kuchnia.
3 POKOJE.
WISZJelkie
mz.k.ladiowe.
wY2"0dY w śródmieściu
zami·enie na 2 wko.ie z
Tel.
kuchnią podobne.

• :] ;1g:oJ~~~i~
SPRZEOAZ
~soolkimi wY~od.ami o·
raz po•kói z kluch:rrią (cze

lekltryi=e

~25

ściowe wygody) w 5'l'ód
zamienie n.a 3polrojowe mies~~ni~ 2
wyg-c}dami w sroodliweWiadomość tel.
ściu.
2943 g
211-7!5
LOKAL pc1!.'dtleporwy du
ży nadiada•cy sie na war
sztat rz,emqeśl'!'\licz:v zamienie n.a. poikói z kuch
ni.a w śródmieściu. Gló2634
wn.a 43. Cichv
DWA p:ltkoie z k1uc.hnia
w Lecz;ycy m.mieniP. n.a
mies.ikanie w Lodr-ii. Oferty pioomne „2500" Pio.frBiuro
258-0
96
kowsk.a. 01tłoozeń..
mieściu

ul. Mickiewicza nr 15, tel. 354-23 i 277-39

I

sih1ik .spali

nowy 34 HP z

I

--_._...

GARAŻU w śródmieśdu

pilnie POOZU.kuiemY dla
.s.~mochodu o...<>0hoWef(O.
Warunki do omówienia.
Z.e-ło.szen.ia kiffować teJefoniczn;e ood nr 375-84
2227 g
2730 lub 218-26

lmw·.~kiee:o 44

,,BUDOMONTAZ''
w

EDWARD KOWARA

dyrektor Chłodni Składowej Łódt Żabieniec.

W

Zmarłym

tracimy sumiennego, do-

brego DyrektA>ra i

Kulegę

I

RADA ROBOTNICZA, RADA
ZAKŁADOWA i PRACOWNICY
CHŁODNI.

~:-m:~.,!;;~el~~k~l~

Piotrk<llW<>.ka
JJ<rZVime.
2&29 f!
273-9
TRZY - ...koie z kuchnig.
"
Of(rodem. oomiE.s.zcz,enie
g~·c.arcze zami€1llie na
mie3Zkanie w Pabianicach. Ofertv 'JJ':.soemn-2
Białas J.an. Szic:z,ooi"' 7.
2617
ul. Cie:rn!rS:La 42
DWA-:PO.kole -~ lmclu;,ia
amfifadz;;e.
wy_g.ocJy w
II o!etro zami<>nje na
nozr.<l:ad.rywe,
OO•d!Dlme
ChetniP. w blokach Za
moen bofa 36. m. 5 <'od.z~
277l 2"
fS-20
POl\:0.J duriY z kuchnoia
w śródimieśdu Nan1towi
cza-zamienie na mnieisze m:.esZJkanie. Oferty
pi.s.emne „2767" Biuro
Pi<Ytr<kowo;t,:"
O~ł·~·o:reń,
2767
nrr 96

I
_

NAUKA

głębokiego współczucia

z po-

wodu zgnnu

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonan[e z materiału fabryki osprzętu do
kotłów centra.Lnego ogr.rewani.a (wyroby nietypowe wg rysuników)
1) ruI'ek do miarkoWTnilków, ,
2) gwiZJdaweik na wodę,
3) skrarcadel,
4) rąc-rek siprężynowych M-12.
Oferty należy składać w zalaikowanych kopertach z narpisem ,,przetarg" w selcretari.acie
n. fabry~i do dnia 28 lutego 1958 r.
Szczegółowych informacji udziela dez. za-0ipatrzenia, tel. 320-02 w godz. od 7 do 15.
prnetargu mogą przystąpić instytucje
przedsiębiorstwa
P~nstwcwe, spółdziekze i
OtwarCiie ofert nastą,pi 3
rneuspcłecmJone.
904-K
ma.rea 1958 a-oku.

J

.
FORTEPIAN w di0<brym
stan.ie do!Jrej marki ku
pimy. Wiadrorność Klub
MPiK, tel, 234-15
OKAZJA! SPTzedam fir
ŁODZI,
my „Bach" Hl/8{) maszy
ne .sanecZikową mecha.ni
.przyjmie naitychmiast do wykonania od itriSrtytucji pań
czną au.tomat do prodiuk
SIW'e'trów stan idealc.ii
roboty
prywatnych,
osób
o·raz
stwowych, spóldzielczych
ny. Tel. 335-44
remontov.ro-budo·wlane, instalacji centralnego ogrz~
MASZYNY
OKAZJA!
dziewiarskie. sil"liki ewania, kanalizacji i wodociągów, ga:zru. ślusarstwa bu2fi KIM,, 28 k'W
.
dowlanego oraz roboty malairslkie.
W:kWLS•po:zeda tanio Ko
GdY'nia.
T·e-chniczny.
m.is
WYKONANIE SOLIDNE i TERMINOWE.
tel.2
Sw'efojafuska 128.
...............,........_._._._._...._______________________ 42-Sll

•

l::iężkich

eie;eniach ••
Po kr:icb
w dniu 13 lutego 1958 r„ p!".lleeywszy lat 35
zmarł

Wyrazy

jcaność transportu), inspektora d/s reklamacji

BLACHARZY na roboty wentylacyjine i klirnatyzacyj•ne ora:z monterów-spawa~y na roboty centr.alnego ogrzewania i K. W. przyjm;e Łódz.kie Z.iednnc:r.enie Instalacji Przemysłowych w Łndzi, ul. Wólczańska 153-160.
!-1'28-K
Zgl0~?Pn ki .pokój :37.

•I•
w

ul. Armii Czerwonej 26

FABRYKA KOTŁOW i RADIATORÓW
w Łodzi, ul. Wa.rneńczyki, nr 18 ogłasza

-,~-------~------~
--------------~----~-------------~~----INSPEKTORA d/s organizacji (ko1I1ieczna zna-

wyro.by cukiernicze poleca po ce:i.ach hurtowych
Zakład Cukierniczy H. Angelewicza I S-ka
Łódź, ul. P.K.W.N. nr 4.

MATKA, ŻONA, CÓRKA I RODZINA

PRZETARG

EA

i inine.

Zabieniec, ul. Tra.ktornwa. 170. Pogrzeb
odbędzie się w dniu 16 lutego br. o godzi.nie 15 z kaplicy Cmentarza Komunalnego na Dolach, o czym zawiadamiają pogrążeni w głęb1>ltim smutku

Efiw+tAlllllllllllll!l!llilllllllllmlllila„„mlllalllll::Jlllll!li

'°

HERBATNIKI WAfLE w CZEKOLADZIE,
CUKIHKI

Łódź,

OGŁASZA PRZETARG
na zmoort:owanie ikotła wodnego centr. ogrzewani.a typ E TV - 12-35. Oferty zalaikowane
z napisem ,„przietarg" na centr. ogrzew. należy składać w sekretariacie dyrekcji do dlnia
26 luingo 1958 roku.
Bli;/~zych informacj.i udzieli dział administracyjny w godz. od 8 do 12, tel. 215-53.
W prz-cta.rgu mogą wziąć u.dział przedsię
biorstwa państwowe i uspołecznione.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta bez
wz,ględu na cenę jak it'Ówm1leż cdl.stąplenie od
prziet.a.rgu bez podania przy.czyn. Otwarcie
of.e;:-t nastąpi <lmiia 27 lutego 1958 rcfrm o go939-K
dzinie 10.

0

i spedycji ze znajomością transpo·rtu i spedycji, inspekt.ora kontroli pracy taboru ze znajomo.ściq transportu i eksploatacji, wyikwalifirkow.anego ekonomistę d/s kosztów ze znajoksi 0 ągowości i za gad ni eń transipo-rtomością
wych i..atrud1I1i natychmiast Łódzkie Przedsię
biorstwo TransportGwe Budownictwa w Łodzi,
ul. Karokwska 33. Oferty wraz z życio1rysem
należy skł.adać w sekcji kadr Ł.P.T . B. w go919-K
dz-inach od 7 do 15.

Wyprowad7.enie drogich nam zwłok
nastą,pi w dniu 16 lutego br. o godz. 12
ze świetlicy Chłodni Składowej Łód:ii

PRZETARG

0

DESEROWE,

EDWARD KOWARA

nr 37 z dnia 13 h1teao 1958 r.
. WŁAS.OIWA CENA WYWOŁAWCZA
WYNOSI zł 30.000.

7

PĄCZKI, C!A~TKA

zmarł

Łodzi, ul. Sienkiewicza nr 70-'72
POWIADAMIAJĄ,
'e omyłkowo podana została niewłaściwa
cena wywoławcza w ogłe>szeniu o prwtargu na samochód ciężarowy m-ki „GAZ-AA"
zamieszczonym w „Dz1ienni!ku Łódzik,im"

17. 19
„Pamietnik m.ir
Thompsona" dozw. od SO~USZ (Nowe Zło~o) ł1 •
Film '.fok g, 21 „Piek
lat 14 g, 10. 12 14 16
· · · ne dm" dozw. od lat 7
NOWY (ViTieakowsk:iee:o 18. 20
Limanowskiego l, Piotr
.. , , a
g, 11. l9
15l I?. 19.30 i 21.30 Ma- DWO~O_OWE <Dworzec
La;i1ewru„KW!itnący STYLvWY (Ki'.mski~~ 0 kowska 25,
„Sropka Kal;IS!kil
la soana 123 > „ „lp,;raszlc 'Z di.a- eka 121(). Piotrkowska 307,
kra.1": „Odwiedcziny w
p-olityczno-1iteracka"
błem dozw. od lat 16 Gdańska 90. NarutowiZ-0-0".
JARACZA (Jaracza 27) m11Y.>k:i.ewskim
cza 42. Armii Czerwoe:. 16 · 18· 20
„L:hs budl}wntic;zv", g,
G I0 •
15 30 Emil
8. 9. 10, 11. 12. 13. 14. S~T (Bałucld Rvnekl nei 8. Srebrzy1isika 67
a '
· ja.
„
• ·
/i(.
01
~:~ 7<lo.!,:·~ iat'4.a) 15. rn. 17. 18. 19. 20. Filtry dok. e:. 22 „N_~ AS Al. KOOetiuszki 48
trasie do Bordeaux pełni stale d:vżury noc!le
21. 22
(Obr.
P-0WSZ.ECHNY
dozw. o.a lat 18. g, 16.
Stal''l1;.."Tadu 21) e:. 15.30 GDYNIA (Tuwima nr 2)
DYŻURY SZJ:'IT"LI
IS. 20
Film dok g 9 i 29
•··h"
""i '-·ł k
'"'
Program dla naimlod"'..: TATRY (Sienldewicz,a 40)
w op.a..,..,
""' Cun c
Mi;ojir.;·cf~d'~ZA (1Vlo szych: „Magiozo:v pe- Film dok. ,~· 15 i 22. P<JJołnitctwo: Szpital
od K lin'czny im. Cur'.c-Sklo
„l.a Strada dozw.
ni uszki 4al g, 19 „Wal dzelek", „śniePowv lidowskiei. ul. Cur'~..,Skło
lat 18 · e:. ,rn. 18· 20
st<1<nosz". „Stefek Bur
ka. kobiet"
t ozymucha" g, 1.6. 17. WISLA (TUWllIDa nr l) dOWISk.ie] 15 - Choiny i
TEAT,.. 7 15" (Tr
Filn: dok. g, 9 1 22· Ruda, S ~p1'tal l·m. d~• H.
„Kocha.nek o 11óinocn_·• "
augu
" ~ "' . .
IJziewczeta 'Z Im.men
1a ll f(. 19.15 „Liliom"
Wolf. ul. Łagiewnicka
„
"
dozw. od lat 18. g, 10.
OPERETl<A (Piotrkowhofu dozw. od lat 7· 34-36 - Widz,ew'. Staro12.' 14. 18. 20
ska 243) I?. 19.15 „Bal
14
12
20
18
16
Sródmieście.
mieiska.
e:. IO .. · · · ·
MLODA GWARDIA (Zie
w Savoy'u"
(Pr:z:ybyszew Sz.pital im. dr H. JoniaJona 2) Film dok g 9 W~J;N°'OśC
PJ"l'otilO" <Kopernika
so: 1 §~10 ~Sl 0[ 11151;')- d·::i.k. na. ul. Przyrodnicza 7-9
i 22 „Chleb, miłość. i
" 16) g. 18 „Pilt!.-o.kio"
1 . · „Ka - Bałuty - Sz;pital im.
• ;, "
e:._
od
faniaz.ia" dozw.
„ARLEKIN" (Wókzań.s.~ria III . Madurowicza. ul. Krzepit_ulac.ia
ska 5) g, 18 „Ballady- lat 16. g, l-0. 12, 14. 16.
cozw. o<l lat 18. I!. 10. mieniecka 5 - Polesie.
18 20
na"
18
Chirurgia.: Szo1taJ im.
TEATR ZIF..MI LODZ- MUii:A (Pabian!c'l<a l.73) wi~o1k~Il'kz ~chnika 16) Film dok g 9 N. Har1Ick1ego, ul. Kop.IUE.J (sala Bvdowla- Film doQ•k. f(. 22 Dzia
i 22 „OS/15" „:K.nsŻa- c.ińskie.e:o 22
"· '• ł-fasr~.<1.n" d•oz•;:,.. od
nych. Pmtr'kow~ika 232)
Interna: Szpital im.
ry" I &eria. dozw. Q•d
lat 7, g, 14. 16. 18.
19.~,3
gcdz_. 16.30 l
lat 18. e:. 10, 12. 14, 16. dr RY'rlYt<iera. ul. Ster„-.~k.ocha.ni z ViJ!a, B-Od'
„Św°!;m'S2JCIZ 'Za ~Ollllilinga· 13
18. 20
gbc.~e" dlozw. od lat 16
nem
Laryng<>logia: Sroital
, Zftel!.ĘTA (7,gierska 26\
.
g, 20
g, 22 im. N. Barlickiego, ul.
KONCERTY P.l.vl"1.ER. (Franciszkan- Film d{)Jkum.
„Sk2.rb" dozw. od lat Kopei.J'ls.ltiego 22.
llka 31) Film dok. ~; 22
'tal
.
O
12 14 10
7 g
FILHARMONIA (Naru- „InUtdek Hassan kuhstrka: Szp1 im.
T·lllSiia." dozw. oo' lat
towicza 20) li( 19 30 dozw. od lat 7. Il. 14.
N._ ~arl10!->:1ego, ul. KoPIS. e:. 16. l8. ·20
16. 18. W .
:XXlI Koncert .symfonic:r.ny, dyrygent Hen POLOI\"IA (Piotrkowska LĄCZNOSC (.Jó:ref6'v 43) CIIWK.lego 22.
67
DYŻURY P>O!RADNI
Wl. Olmera"
„Win.a
ryk Czvż. 90-listki Gi- 1. {2 Gil~ 8 ~<;.~· ~V.
.
dozw. od lat 16. g, 19
_
"oo 1at
. •• „~~
·
n~tte. Martenot (FranPomooy lekąrsfileJ dla
.
·
II reria. <.llU'ZW.
c1al I Stefarua Wovto18. f(. 10.15. 13. 15. 17. PO~UT,ARNE. COgro.d.o- do()(l'01Słyeh udzielają od
wicz oraz chór żeÓ.ski
19 · 21
wa 18l ·;!"1 3'~ dla Anny godz. 19 do 22 p0radinie:
Pa!\,stwowego Lie>eum
Zaoche>(} d~2lw. od lat PiotrkowSlka l<l2 - drla
Muzycznego i Pod:s.'ta- POKOJ (Kaz:imjerza 6)
ŚródmieścJe.
dzielnicy
18. u:. 14· l6. 18. 2
g, 21.30
Film dok.
wowej S2!koQły Muzycz
dJ.a
(że- Piotrkowsika 67 PRZEDWlOSNIE
Anafo
pana
„Kapelun
nej
romskiee:o 76) „08!15" dzielnicy Polesie Łala" dozw. od lat 16. li!.
___,
s-eria. gi.ewnieka 36 - dl.;_ dziel
I
,.Kcs7~vY"
15.30. 17.30. 19.30
111111 llł ..,,,,
d"7-·"'· od lat 18. f!.. nicy Baluity. PiotrkowMAJA (Kililiskiee:o 178)
ID'lll 'I/_} lilll17.3'0. f(. 19.3\l ska 269 - dla dzielrnicy
15.30,
Film dok .g. 21.30
MUZEUM ARCHEOLO„M•o.ullin R<v.11>:e" i WY- Ru<l.a. Lecmicza 6 -dJJa
GICZNE I ETNOGRA „Noc sylwestrowa" dzielnicy Chojny, Zuli
stePY artvst6w
FICZNE (Plac Wolno- dozw. od lat 7. I?. 15.30
GARNJZONOWY KLUB Pacąn-O'WSikiei 13 - dl.a
17.30, 19.30
6r:-i nr 14) czynne a.
Star<Jmieisltioi!i.
dzielnicy
(Tuwima
OFICERSIU
(Rzgowska 84)
RO~IA
10-16
34) „P<ll~i8lloki z mie- a dla mieszik.anców Lódź
„Indiańsk.i woj&wnik"
Ml.JZ!WM SZTUKI (Wie
clozw. Stoki przy ul. Zbocze
du.ym-iia.s~G1Wej"
clmwiskiego 36) czynne dozw. od lat 12. g, 14.
od lat 16. u:. 17.30. 19.30 18a. w i?!Odz. od 19-21.
16, 18. 20
st. 9-15
22.

\VelnJ.a.ńjłlgO

.Przemysłu

w

iro Zarządu Kin
·
08 .
Stra.z P~a.
:/o
Kom. Mle.iska. MO 292-22
STFUilmDIOd~~-YlS'trzycka 7-9) PALMIARNIA (Park żró
et l'(,INĄMie.iski Ośr. Infor. 359-15
dli.sika) cz:vn,na i?odz.
"""· e:. 21 „ ,~tat
.
Pryw. Pom·oc Lek. 333-33
.
10-18
ma walka Apacim 555-55 BALTYJC <Narutowicza
od lat 12. I?. ZOO - cz:vnne g, 9-16
doz:w.
20) Film dok g, 9.30 i

•

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach
w dniu 13 lutego 1958 r„ przeżywszy lat 35

SPROSTOWANm.

Zakłady

f.

KURS dziewiarstwa ma
szynowego TKWP. Za,pi
sy siekretariat szikolY.
żeromskie.1<0 115 pokÓ1
58 k
20. !i!<Xlrl. 8-15

WACŁAWA NIEWINOWSKIEGO
składa

ronie 1 rodzinie

RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBO·
TNICZ.A, DYREKCJA i PRACOWNICY
ŁODZKICH ZAKŁADOW PRZEMYSŁU

-

WEŁNIANEGO.

kroiu. SZYcia i
KURS
modelowania arai kurs
haftu maszynowego TKWP. ZaP'iisy oodzienni e sekretariat kunsów
Wróblewskiego 15 ookói
210 TI Dietro godiz. 8-15
POLSKI Związek Motorowv organizuie kurs sa
mo::-ho·dowo-moto::-vklowy. Zapisy Pn:vimuie
s.ekretariat PZM. Lódź,
ul. Piotrk-O'W&ka 183
0

I

PR~~lA

twmOC

domowa P•otrzebnil Za..,.hodnia l? (blok 45 n m
~
26„"3·
69
ł
['

LEKARSKIE

Dr MARKIEWICZ speskórcialista chorób
nvch. weneryczn:"ch. mo
czop!cJowvch. Piokkow2197
ska 109-6
TROJEK - czynne cala dobę.' Tel. 333-33
Wizyty domowe loekarzv
2595 f!
soecialistów
Dr SIENKO so...oeialista
skórne. weneryczne. wlo
sów w !?cd.z. 16-18. lG2722 g
lińskiego 132

PIĘC

PIĘC

RAZY
555-55) Prywatna Pomoc Lekarzy
orz;yśle Ci natvchmia&t
odDOwiedniego soecialiste. CzYnna cal~ dobe
Dr WOYNO 00.."'Ciali...<ii
1'
~rnrne. weneryczne. zaNourtz,eki~ru7·a 'PlfrociQIWle,
nt. 11· -13.
wo
17 19 •
2556 l1C
REICłJER s:peciali.:
sta - weneryczne. ~órne. ołciowe (zaburzenia)
PIĘC (tel.

Dr

' !k.i9' 14

AKWIZYTOROW PROWIZYJNYCH do rowro
wada..ania prod:ukcii ooół
dzielcroj i naństwowei
PC>.'lZuku..ie Soóldzielnia
Pracy „USLUGA" Dział
Pośrednictwa Handlowo!!
Kraków. Rvnek
f!O _
81;7 k
Gl 34
DÓCHODZACA

nzwoiq-

.. J
I ROZME
I6-19.

Piotrk?B!ó

„,- - - - -

SKORY futrzane garbuie. farł>u:ie. strzye:e. u-·
z ool.y~.achetniam
sinem w szybkim tenni
nie, Gąrbarniom. które
rue ma1a mamyn wY~la
konc.z:al.n:i.czych.
chetman: z duzą zmzka.
Przesytki przy1muJe i
pocztą. ZYl!wysyłam
fryd Kopaczewski. Slup
ca. ul. Wars7.aw1Ska 32
(wo;. oo:manski"'e),___ _
:PRZYSTĄPIĘ do SPótki
z gotówką i wspól11>racą. Ofertv ni.wrone:
.. 2665" Bi.uro Oglooz;:,ń .
2665
Piotrkowiska 96
BIURO matrymonialne
.. WARSZAWIANKA" -

:~9s:'.5Q· ufu~~ :~

niom z różnych środowisk B'POiteoznvch nawiazać Jrontakt w oolu m.atrymc'll.ialnwn w kraiu
i za f(randca. Zgłaszajac
oferte zaląc.z znaczki na
870 k
od'POwiedź

W zwią,ziku z wp.row.adreniem do sprzedaży rynkowej importowanych tkanin ·wełnopodobnych (s.ztu=e włókno wiskozowe:
procl-ukcji austriaclk.iej i jugoołowiań.sk.i1ej

WOJEWÓDZKA HURTOWNIA TEKSTYLNA w ŁODZI
ul. Wr6blewskiego 3·5
podaje do wiadomo1śoi P.T. iklllpuJących, że wyżej wymienione tka·
.n-iny mogą być praine ty1ko wg. następującego przepisu:
Prać w roztworze mydlanym o temperaturze 400C, sporządzo
nym albo mydła, albo z płatków mydlanych, użytych wg. nastę·
pujących proporcji:
a) mydło - 5 gramów ną 1 litr wody,
b) płatki mydlane - 1 łyżka stołowa. na 2 litry wody.
Tk.anirnę pierze się w drodze stosowania de1iikatne.go wyci:sikania
bez użyci.a pra1'.ki lub szczo~i, poniewa.ż tkaniny ze sztUJC:znego
włokn:a. w stanie mc1k.rym itraoą około 50 proc. wytrzymałości. Po
pranriu l!lależy tkaninę do/brze wy;plukać w ciepłe.i a nastęrmie zimnej wodzie, wycisnąć nie wyikręcając i wysuszyć nie mzwie.z:ia.ią~ na s·zinll.lrac:h. Prasować przez cienrką tka1I1inę bawelnianą Lub

z

lnianą.

NAJLEPIEJ STOSOWAC FACHOW"E PRANIE CHEMICZNE
NA SUCHO.
UWAGA: nieprzestrzeganie puwy'-szych zaleceń spowoduje:
1) usunięcie apretury niemnącej, na skutek cze-go tkanina straci
wlasność niegniecenia się,
2) skurczenie się tkaniny,
3) uszkodzenie. mechaniczne tkaniny.
945-K

ii}ZIENNIK ŁÓDZKI
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Sport •

-______

~port •

""_""

~p~rt •-~port ~port e Sy~o~r~•~•~~S~p~o~r~•~•~~S'"'"''p~o~r~•~•~~S~p~o~r!_ .• ~J>•!._I"• • ~pCt;t 8 ~port
__...
Ring
_..;__.;;;....;..._____________________
________
ego, Rużiczki, Kubra w XI Wyścigu Pokoiu
Vesely
Bez

______ ______
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żyję!
Ja
Pierwszy autentyczny opis

1

no lodowej tafli

Balo!

podczas meczu
Gwardia-Dynamo

katastrofy pod Mon.ach iurn

żania i zamrażania tafli lodowej
w naszej hali, by pozwalać sobie
na tego rodzaju przedsięwzięcie

„„.Przesyłam Wam strasmą wiadomość! Samolot z ch-utyną Manchester Un~ted runą} koło Monachium. Tylko oo

tylko oo oderwał się od ziemd„.
Halo! Haaalo, haaalo, tu Peter.„ Peter Howa.r d. słyszy
cie mnie? Ja eyję, jes·t em cały, tytko trochę -oswl-Oillliony.
Ha.aaJo! .••
.•. Tak żyję! Na. pewno, inaczej nie mówiłbym z tobą
Fred. Co z tnnymi? Z graczami? Kilku nie żYje! Zaraz
opowiem, tylko nJe denerwuj się tak! Poproś Smitha, by
u.dzwoni! do mojej żony, że jg. żyję ... !".
Oto początek pierwszej ro'.Mllowy telefonfoznej, przcprowadZonej ze s-ą>itala w Monachium przez fotoreportera
Manchester Daily Mail, Pel er HOWARDA z kolegą z redakcji tej gazety. w niespelna godzinę Po tra.gicznej katastrofie samol<>ttt, wioczącego ekipe pilkarr.v mistrza Anglil:l z Belgradu do domu. Howard szczęśliwie ocalat w
kata.strofie, d<>znawszy tylko lekkioh obrw;.eń glowv i kolan, 'DIN!tał ,Ja.ko jeden z picrwS"l;ych przewie-zdc1ny <fo ffliPltala. W poczuciu obowiązku d~ennika.rakiego, lJ-Olączył s:ię
zaraz ze swą red~kcją, aby p!'2lekazać jej relację z iego
irairlcznego wypadku.
Rozmowa ta. jest pierwszym autentycmym <0p1i.sem kata~trofy, -za,mieszC'lonym w nocnym ·wydaniu wymienionej
gazety angielskie.i„ przedrukowanym na.stępnie przez wiele pism europejskich.
Jej początek i za.kończende w:vdrukowano dokła.dnie tak,
jak wyglądały w rzec-zywistoścf, ooda.jąc w peJni za.skoozettie w rooa.kcji l doramatvc-z.ność sytuaejJ, lcied'V slYr;zy się wiadomośr o katastrofie samo-li>lu o·d J<-0goś, klo
równie dobrze mógł n•i e przebywa.ć w te.i chwiH wśród
żyjących. Sam 01is wyp~•llcu Jest .iui: opra~owanym ~~„
no.gramem opowfa.da-nia H-OWarda. Przytaoi:amy go pot~n~żej
'Il ma.fvmi skróta.mi.
, .... Około g-0·d·1>iny 14 pq-eylecieLiśmy d·<> Mona.ehi.u m. Padal
t!ln.ieg i był-0 znaeznie zimnie.i. niż przed 3 godzina.mi w
źegnającym nas serde~nie Belgradzie. Chowając srzy,ie w
p-Od·pJesi<>nP kolnier?.e maryna.rek i d:rżą,c z 2tlmna. przesv1iśmy Jl'O{l ge..tym1 dutvml platk~mi śn;;el;U d1!> restauracJi m-0nachiiskierro l-0rniska. Po.stój mfal trwać ok-0ł-0
3 kwadransów. Nasza „EJ.;sabel•han" pl"Zeszla tymczasem
P<J-<i o?ickę -0b~luir.i {Pchnieznej 1-0tniskn.
Chino.cy :\<Talia Busl1y byli weseli i ja,k 71wykle <1-&ka-zywali. dowcipku.ią,c i (l{lkllcza,ląr Sll·bie ww.jemnie. Po drodze z samo]{)•ht do budynku lotniska niejeden wybieral
śnieg zza kołnierza.
B:vli zadow<>lf'ni z wywalc-zonego w Belgra.d-iiie rem;su,
snuli planv najbliższego. sobotn,iego merm mi~il'"1.i>wskie
go z „Willmmi" (drużvną Wolverhampt.011). Zad·owolony
t WeS-O·ły był również Bu1o1by.
- Oke.v lJ.oy.q - mówił włączajj\c się co chwila do rozmowy zawodników.
... Do!!hod7iła J:'(J.lfa,i na 16.00. Mechanicy k„('"ill się ~e:s7..
cze k-0h sam-0.J-0·!11. Obsługa końc11y1a U7.1JJll'łnianlP paliwa.
Nasza Elisabethan hvh. gotowa do startu. Zaj('li~mv swe
dawnP miP.isra . .Ta siNJr,oialem w prze-dnie.i części kahin:;.
przy drui:im <>knie 7. lrwPj stron~·. Obok mnir kolega
Eliard (r•hmież ocalał - przyp, red.). Nn 1>ierwszyrh fotelach, )lrZl'd nami. bvlv w-0lne mie.isca. OMe stewardrssv
pilnowMy., abyśmv 7.an,;p.li mocno pasy. Chłopcy siedzieli
przewai:nii> w tyle kabiny.
Zapn•zczono motory. Ma.~-zyna wy.iPchala na J>a.• :1tarl-0wy. Pilot dnd~ł ira-zu. 1PC7. po chwili 11amiast startować.
wykręcił d-0 tyłu i wrócH na ply!ę . Zl>ie!!h sie ;<;1)-01'0 ludzi w komMne7<nJ<teh. iuP.r.banil'v spr~w<l-zi!i iesrn-zr raz
m-0!ory, ha"d'W fl'l<>śn<D dvs\rnt.f'wali z pilo!rn1, P<i 1~ min11tarh. ~·.iechali.5my po raz drug·i na · nas . Pny <lrrdawaniu
ga·w ieden m<>l-Or -znów charr--.al. jn.k Mnrrndnfo i stan?.J. Ni P wiem. czy sam. 1'7.V 11il-0! go wyłąoC'7.Yl.
\'Vrócitiśmy _;es7C7f' raz d" mechaników. Radanie m-0!<J„•.t
trwaJ.1> fora'?. d-0ść dlug·1>. O C7.Ym merhanlcy ro'llmawiali,
i t-0 d~ć l?łośn{t. nie 'Vif'm. D<> h?s!orH z mot·nrem nikt
z nas nie pnywiązywał joonak wię'-s7ej wagi. Ja s:vł?.i
łem, że to nic n-<>wai:nego, że to rac-.zej przesadna pedanteria naszego pilota.
Na. lotni.sku b.vł dużv ruch. Jedne sam-0foty sfart-0waly,
wyleciał,

łnne

lądowaty.

Zaczęliśmv si~ denerwować opóźnien~em

startu 11as-zej maszyny. Wres-zcie ruszyliśmy P'O raz trzeci. Samolot ooerwal się <1d betonowe.i dro!?i. poc-z.ulcm
lekkie wahania. w Jlo()wietrzu, takie ,iak zwykle J>O st.arcie, .mo·t·or:v za!r.ralv jes-z<'ze silniej, i na1?1<> ... straszny . .(}gJuC?.u.ię,
s·rając.v huk. Btys.k z prawe.i strony oślepił mnie.
że sam-o.Jot lamie się, rwie na kil'ka <"leści, nic nie w'd<Z<),
słyszP. tylk<> zgrzyty 7.elaza i b.lachy, .iękJ, uderzam glo·wą
o ce.~ miękkiego. chvba. o·pa.rcie fotela, ?majduj~,ceg-0 s•ię
przede mną. czuję ból w plecach. jakieś pr.zedmioty wala,
sie na mnie.
Co dalej się działo, nie wiem. Gdy <Ocknąłem się. panowała wokół głucha cisza. Bo!ała mnie g}.owa. w uszach
miałem stras7llv sznm. Bvłem m-f)kry. Ozaod i dym. Z prawej $irimv clo<Sięgał.v mnie ufo.mienie. Czułem, że ll·alą mi
&ię s•p!lodnie i pra·wy but. Usiłuję przeo.-unąć się w lewo,
·wysuwam recr. J><> mokre.i ziemi. chcę, p.odcią.gnąć n-0•p;i,
niP m-0-gę. kolana bolą st.rasznje. Znów nie wiem. co było
dalei ...
... Pierwszv g-1-0s, ja.ki uslyązałem - 10 byty sl-Owa Harr.v
Gregga, brnm.ka!"l.a. - Nie ruszaj sie - po0wied"ZJiał - .ia ci
pi>nmgę. Po nim zobamyłem Fou1kesa, leżące,g<> o'bo&k
mnie na -ziemi. potem przyniesiono 2 stewax<lessy. le klóre sietl'Zliały t1uż ]l'rzooe mną z prawe.i strony. Bvly pokrwaw;one. Foulkes przyniósl późniei jt>,k:ieś dzhicko. Jęk.i
rannych były nie do0 wytrzymania. Chyba zemdlałem.
•.. O,l:md'.llil mnie Jl'l"ZCraźliwy sygnał syreny. Zoriioio()wa.łem się, 7,c jestem w karetce isanitarne.j. pęd-zące,i ulicami
n-0siałem
miasta. Teraz ,je<>!em w pokoju szpihlnym.
2 zasfir~yki i czu.ię się dość dobrze. Mam obandaż<Jwaną
głowę i oba kolana.
„.Kt-0 żyje? Nie wiem. Widziałem tylko Gregga, ł Foulkt>sa. Obaj są lekko ranllli i Jl·i>ma.gają r3t.owa(\ inn;vch.
Lekarz mówił do kog-.oś, ze mieli szczęście cl, którzy
siedztieli z przo-du. Tylu kabiny nie <lalo się urat<Jwać.
Sarnol'lłt był strzaskany i .P·alił się.
I(!.o ta,m &ie-d?:'a.ł? Zaran: przypomnę sobie... Jones, lak.
Więcej nie mogę .••
'Taylor. trener Kerry, C-0•l man. Co?
słabo m1.„ Powiedz żon.ie„. że jestem wrów ...",
Na tym urwała się r0'7.mowa. łfoward-O'\Vii wypadła z rę
ki sluchawka - zemdlał.
(„Przegląd Sportowy")

są

Zbyt wysokie

młodzi

Tylko

znajdą się

koszty odmra

kolarze

w ekipie CSR

własna
z okazji tylko jednego meczu
bokserskiego. Z tego też powoiu
k;erownictwo hali uzgodnilo z
organizatorami wtorkowego spot
Po zeszłorocznych niepowodzeniach kolarzy CSR w
kania Gwardii (Łódź) - Dynamo (Bukareszt), iż ring ustawioWyścigu Pnkoju rozpoc:z.ęto przygotowania reprezentany zostanie na przykrytym pl·1cyjnego zespołu na zgoła innych podstawach i w zgoła
Nowa qwiazrla czech.oslowac·
lodowisku .
taml pilśniowymi,
irn~ eh warunkach, niż t-0 czyninn-0 J}Opt-zellnio. Zdekieao icolarstwa, Czahoj, bę
Niestety, nie znajdzie się ju:l
dzi~ najprawdopodolmiej kacydowano postawić na młodych za.wodników b.ez wzglę
miejsca na. tafli dfa d·~xk:i.tk~
pitanem clru::µny na XI Wydu na to czy mają d{)stateczną rutynę.
wych kilku tysięcy widzow; wiściau Pokoju.
downia będzie tylko na trybunach. Jest to jednak pociąe;nię
meldują .!:ię r:ia sta.rc:e XI Wy
cie bardzo słuszne. gdyż już nacy, pomagając np. mu.ra.rzon: śc!igu Pokoju w Vlal'~zawie.
KARCZOWALI LAS
stępnego dnia w hali będą m'>JAN KOTRBA.
budowie.
.przy
KaszCzahoj,
Zawodnicy:
hokemecze
się
gly odbywać
1przy
oikr-es•'e
p'.•erws:zym
tym
VI
Malten,
Kovarzu,
Kłus,
par,
jowe.
Ma.resz, Rendl. Renner, Rzis:i:, got.orv.,a-1,vczym ZCl.szrr:dt r:y·.Jko je
A propo.• boksu, Gwardia 1<o- Stechlik, Uhliar-.t:k i Vies11e1· den przykry wypadek. Zdarzył
muni1wje, że również w niedziezostali wytyp:i-wani do kadry s'.ę en na wycieczce. a ofia.rą
lę cz1m11y bedzi.(' punkt przerł.
sprzed11ży biletów: w Ośrodkn i jako zwykł.a brygad.1 robo- .iego p1dt Maresz, któremu pod
Gwardi.i rrzv ul. Głównej 17 w cza ro.zpoczęli pra.cę w lasach czas ,zybk·'ego zjn:zdu prz·e•rzukr::; vo.klack' ·cłt. Praccwali tam tka wkręciła s·ię w szprychy.
godz.· od 10-14.
Znamy już wyruiki dwóoh s'!)Ot
trz.r tygodnie kilofami i łopa- M.'lre,:.z spadł z rov•eru . dot.kli k:iń naszych hokeistów z mło
n.łl.;n1·nnv f1"n1"11!!'fl tarni, karczując las i przygo- w.ie się potłukł i znalazł się w dzieżową rep1·ezcntacją ZSHR.
przyse.te
tl:twując grunt pod nowe sa- szpitalu. Na s:i;częśde wseyst- Nieznane ~ą 1edynioe
HD '116.
I.il
ł'lM'&
dwnlii. W pracy tej nie ko- ko się de.brze skończyło i dz·'.- wynri.;.li:•i naszej rep!'CZ·entacjl, któ
s•'ai trenuj·e nadal z kolega- ra wyb:era się na mist.r..ostwa
rzyst:i-li z żadnych ulg, li; p.o
i\
świata do O.silo. Łatwo jedna&
wrCcIC na kwatery m\ISte.ll Je- mi.
s:ę,
comyśEć
o·b ozu kolarze wródli do
N'.c iuż nie uratuie koszyk<l:· jszcze rąhać drzewo, P'alić w
ż-o nl e będą to
rek LK~ od sp;d~u z I U.g.i: piecach, żeby przygotować so demów i dalszą· zaprawę prze ~
olśilli-e
wyniki
prowadzali w sal.a•ch gimnaDobcze iednak sw;adczy o !e1 bie kolację i śniadanie.
Nasuwaj ąoe.
Praca ta miała na celu za- st:v·cznv.ch. ttrnżdy i111 wJ,3,-...: a
drużyn:e. iż nie oi;uszcza 1e1
wa się wiec raz
bojowy duc:i. d·r> kon:::<l: roz.%ry- h.a.rtow:anie :zespcr.u i wyszła re_k"'. Niektórzy dsdatkowo uj.:~szc7...e p y tan:e.
" . .
,
.
.
,
wek. Wcwra1 łodz:ank1 izoscnly
w jakim oel11
kra\rnwslci. AZS i -0dniooly zwy- mu na do·o:e. ;;:riad.omo. ze n·e ~·raw:ali plywanfe, łvżwiarmają jechać !J•)skądinąd
Renner.
tyl1ko pręz;riosc nog o?grywa stwo, a
ciestwo 56:4 5 (26:25).
keiśoi. polscy do
rolę w wysogu . Pracuie cały I bardz.o dobry łyżw i arz uzys.kal
Gra n'e była c!.ekawa, a poNorwegii? Prz€wyniki.
ziom slaby. Oba zesoo1y wal- organilzm i dlatego należy go i<cdne pod·kreślen'a
deż dawno już z,erwaiiśmv z or
cz.y'y jednak z 2.ac::ęto~:-· ą. O- do tego wysBku przygoto. wać. N.astepn'e roz·c.c·czał się 0kres gan.izowand€m wyjaz::Iów po tak
tren.'.ngu szosoweg·O·. W stycz- zwaną naukę. Uczyć sJę równie
czywiście zwvcle~twa LKS n'e
800 dobrze można w domu.
należv prze:::en:ać. gdyż pcze- WZOREM ZAWODOWCO\\' niu ko·J.arze przej.echali
d km. w lutym czeka ich porcja
·~a
ciwllik n:e reorezcntuje
która przed
Rada trenerów,
ne o 1200 km. „
Zresztą nr.e Jest to
k:ei klasy i ~ównież w przy:nó.€siącern 6J;Jir:rec: wiła się wys.zr:Vm sewnie powiększy grono krycie, to samo bowiem czysvlan;iu drużyny do Oslo, postą
nią od lat francuscy zawodow ZADECYDUJĄ ELIMINACJE
u:hgowców.
i Sl)Jrawiedliwie,
p:la UC7-ciwie
Wybrana „dwunastka" wy- ;-ri-estety. trenerzy zcstah przeiedz!e 1 marca do Klanovi.c, ~losowani prnez czlonków zarZą
wspólne <.~u PZHL 1 <J\5tatecznie Pols1':a
konty:niuo•wać
.żeby
z<11.•.tala z.~lo.;:r'.011.a do mJstrz::>stw
pnygotow.ania . '
Po zako(1czeniu obozu r.•rze- swiata. Lud.7.iliśmy S•!ę. ż.e moz-:i
w!du.ie się ro>egranie tnech do czasu wyjazdu poprawi się
W"Śeigów cl ~m'nacy,invch i nie forma n.asZY_C'-h I'('.p-r.eZ0nla~tów.
jest wyklu:zone, ż.e odbę<la się Okazał~ ~ę. icdn:<tk. ze pc>l~'''. ho
~ne w Rumunii. w projekto-1 ke.i naaal ie.st zenu.iąco &iaoy.
:;>zkocla P<> prostu pieniędzy, a
\• 8nym wvścigu trzvet.uno'l\rvm
o trzyty::(odniowyrn pobyc!e Trener Król tnymał chlop<"ÓW we ma
odbęd..1 się i be-z na
nich sl{id7 .3 pewne udzi::tł rów- mi.;itrzo~twa
7
na oboz·e przygotowaw:::zo- krótko i „wydusił
„ . NRD Kz~r=o udznlu.
R
. k.
Był dla nich bez lipi>ly".
mc
1
11
1
kondycyjnym w Kudowie poM<>że ktoś z.ac7.nie nam u<lo· ·
•
o a ,rze •.umun
n•~z
wróc-'ll do Lodi:i p;tkarze ligo- lości. W moje.i obc:>ctHJści odbył ktorzy, W7;or~m I.pt ttp•egtvc]J. w~cln.i.aó: że wyd<:tki są minlmia
km,
Z5
i:la
'riiarszóbieg
sic;.
dnlach
ostatnich
W
wi LKS.
miże orqanlzRtorzy
przygn-tmva- malne.
przeprow2r1-ca11.ą
trwania obozu milą n'e$1J{)•dz:an ;<;(ępncgo dnia miałem -0kazję riia w·!;1póln'e. Pob:vi w Rumu- ~irzostw w z:nacznvm stopn~u je
stwiel'dzić. że k°'ndycja druży
kę sprawi! iawodn.ikom prezes
nii nie potrwa chyba dlu7ej. pokrywają. Twierd.z:my ;rdn.'!k,
klubu p. Konopka, który odwie ny jest d·!>bra. Gra.n-0 bowiem niż siedem dni, po czym k<' 1::t- że j.eśli nawEt ta eF.kapada ma
dZ:l ich. aby na m~ejscu za- na błotnistym b<llisku. a więc rze pO\\ rócą ponownie do IZ:a \ ko~ztowat". jooen dolar. to i
no i terenie bai-·dz-0 ciężkim , w <lopoznać s'ę z warunkami,
da.iku przy 18 .~t-0'1>-n.iach ciepla. n~v:c, ~-:W_ k_oń<:u kwietn'.:i .5~~mk szkoda.
--·------pootępami.
Mimo to nMi piłka.rze nie 'Ldra- Nasz obóz miał wyjątk-0we dzali zmęczenia.
s-zc'l.ęście. Warunki były p·raw- Z te.~o można wnio.s:kować.
d"loiwic 7iimowe, a po·g-0da tak
cudm"-na, że ani razu nie ko- że największy s.zkopul zos';al
rzysb.no z sali, która byla do usu.."'liięty?
dyS'IJoo:ycji. n-0pi('rO w ostatnich
nl. Tuwima 58, AZS - Lechia
SOBOTA, 15 LUTEGO BR.
- Tak! To jest do pewnego
dniach spadł <leszcz. Jestem
KOSZYKOWKA. Unia (Lódżl (Tomaszów), Rodz. lfl.30, AJ. Kogwarancją, że w tym
zawodnicy st-0pnia
że
przek-0nany.
~ciuszki 6;j. PiEca (Tomn•zów) roku blld'lie lepiej. Oc7.ywi<\cie
liga. god• B awelna <Lódź). godz. 16.:lO W
- · - Piast (Brzeg), III
oonicśli wiele korzyści z piłby
Pólnocnei· ~ 15
.
za.wodnicy muszą na.dal p11rue 18
I Z u b rzyc k'1cg o
.
T
tu w l\:udowie.
,
. w sa 1i przy u 1.
I
-t
.
b
•
t ren.owa~, ze y me s ra?1c ei:-0, LKS _ Wisla IKmków), 1 liga. omaszow1e, u .
1105.
d 18 .30 w MDK.
- Na co g16wnie zwr6oono co dala 1m n.prawa w Kud9w1e.
HOKE.J NA LODZIE. Rn:Moim ulaniem trener Król sta-1 go z.
uwagę?
TENIS STOŁOWY. Rozgryw- grywki elimin°ac:1jne juniorów o
Ocoeywii§cie, na. k-0ndyc;i<:. nąl na wyookn.ści 7,adania.. A na
ki ligi wo j. łódzkiej. Energety:{ J mistrzostwo Polski, godz. 19, w
na.,iwięks-zy resztę musimy poczekać.
to bowiem
był
Wlókiniarz (Zgierz), godz. 17, hali sportowej.
(Rm.)
d.ru?.yny.
naszej
mankament
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PRZECIW
HITLEROWI

z francusklego MARIA KLOS-GWIZDALSKAJ
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·- Sądzę. ż.e wiadomo panu, iż j·estem następcą marszałka
ron Rundst.edt. Chciatb:yrn. porozmawfać z panem inatychmia·~t.
Zamknięty w pokoju i µrrez 2 tygodnie pouczany pr.re:z Hitlera, von 1nu1ge przyi-echal tu przekonany, że to, iż alianci
nie zostali w Normandii odrruoen:i z powrotem 1v mor.re, było
winą małoduszności von Rundl!"ite~ta i Rommla.
- Pan nie ciffiZY .się już c.alkowitym zaufan~em Fiihr.era. jesit
ipan oowiem ~krajnym .pesymistą i indywidualistą - oświ.ad.:.'zyl
Afrilra-Konp,s. - Od'tąd musi pan słuchać
był-emu dlowódcy
mnie bez zastrzeżeń . Radzę JJ0!nU.
- Czy pan przypadkioem trocihę nie zbzikował? - ą>yfal
Rommel. - Ja znów radzę panu, ż.eby pan nie wy.dawał żadnej
ocieny sytuacdi n.a Za-cihod:z'e clJ:i-póty, dl'.}póiki pan nie z;dobi;:·dzie
ooobistego doświadc:ronia w tej spmiwie.
V()lll Kluge wyj'2chał na illi;1pekcję. Po p.owiroc:ie. w cziterd:zie.<lci ooiem g101d1Z:in p-óźniej, dGibricwolnie prny.sired~ prz,e,pr.asa.ać
Rommla.
- W1szys1Jko jest tak, jak mi pan mówił . Z-Mt.alem wiprowadwny w błąd pn..ez Flihne.ra i przez K.ei:ttla. Mimo wsz.y,9tkkh
infol'm.acji, jakie Fiihrer otJ:zymuje, żyje on jak we śnie. Je6li
tylko kit.oś go z l!li€.go obudzi, a.by mu powiedzi€ć, że 151prawy

s;~ p,s,uią. natychmiast wyszuku}e oobte koda ofiarn~·~. Powinien byl G<omyślać się tegio, bo zupel!lli.e ta sama hl'..siboria jes.t
z fmnt.em WLO.C-hodn'.im.
Wkrót.ce potem vcm Klu.sre w 't'OllUrym n.as.troiu wrócił do
swojej kwatery ;;!łównej .w S'1int-Ge!lln.a;n ja;Jm nowy wódz nac2lPlny na Zachodzie. A tee;o.ż 20 Epca 1944 1'IOl~m '-''C wczi<>.snych
g<J1dizin.ach ra11111yc:h 'Zl!la:laz1 s:ę porn•owni·<? w La Roche-Guvan,
za.ml';,u kls.iąti:ąt die La Rochefou~uJid, który Rorn.m.el obr;ił jako
kwaterę głó'.vną .swoj.ej i;ru.oy a!1IT1ii ..B". Zaled\vle d:!1;-"łO, gdy
bomba.roowania zniszczvłv j.uż w.szy$111de prz;ewody elekltrvc71r!e
w tei okolicy. Przy świetle świec w&dz nac'zelny w-ojisi'{ na Zachiadzie odczytywal tJoo ra,z clJru~i memarandum Rrnnmfa. nop oa 1944 roku. Oto najistotnioejsz.e fragmenty tesząc.~ datę 15 li1
go dokumentu:
„Pofoe·enie na froincie w .Norma:ndii st.aie się cioraz trudrnlejstacza się ku poważn.emu roryzy.o:.ow·i. Biorąc pod uwagę
sz,e zadętość wall~. niezw)'°1kJ1e <p'.llf;ężny materiał w1prow.a<lz.ony prz.ez
przeciwną i;;trone. slmteczn10iść dz'ałań ni•eprz:yjaciell$lkic!l woisk
lotnlc.zych, pa·nujących wsziec-hwla<lnie w l!"f.refie w1alk, l>-traty
nas.ze :są tak wyrokie. że .s~ła b:>iow.a dvwizJi m:ileje ,gw.:oltowme... Po str.Rcie 97 ono ludzt (2 361) of;cet'ów. wśiród n'ch 23 "<enerałów i 354 dowódców ie8Jnosit.ekl otrzymałiśmv JX>Silki w
ookości za.ledwie 6 OOO żol!nierzy... Tak samo w ma•teri.ale straty
są niezwykle wysCJ1kie„.

;Y_

... Dost.arez..an!e. J><'.'sibk~' wio.be? znis.ziczenia sieci kolejowvch
oraz d:ziala,Jmosc1 meprzyJacielsk1ego lotnictwa na sz-0<s~lCh i (!,rogach stalo sie d.o t.e·~o st-0iimia problematyczne że n''° można
już sprowadzić na front nO!'!D'?'Tudzki no\vych ".<iil godl;ych tej
n.a~wy. A i~·cz.a.siem 'Ilia od~v;rot: na front .przedwn;ka !l.3.pły
WaJa dn1€m i nocą nowe c-Odzialy i dootawy mate1·ialu„ .
.„V:' tych waru1~1k;:-·:::h należy się spodziewac, re w n.::iibli:i:.o:;eym
czas1~ .- w diwa lub '.Tzy t:y,god.nie - n'e.przy,i.acielowi u.da <Się
przeb1c 111asz ta•J:- C1e:nJti. front i przie.do."ftać ~.le w głąb t€rytorium
francue.kiego. Sruu.tk1 me dadzą się obliczyć".
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