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----------------------------------------------------·----------------------------------W wyniku rozmów delegacji rządowych powołano
Dziś Xll rocznica
Powstania ORMO
...._

'WARSZAW A (PAP). - 21 bm.
l:nija 12 lat od dnia powstania
Ochotniczej
Roe:rerwy Milicji
ObYWatelsk iej. W wielu miejsc-o
Wościaah
utworrono oookcz:ne
komitety obohodu tej rocznicy.
:Przygotowały one okolicznościo
\\7~ aka<lem;l, na których najbar
dz:'.ej zaiSlużeni ORJMO-wcy ude
korowani .zostaną odznaczenia rnii. pa.ństwowymi.
Minister s;i:>raw wewnętrznych
Wladyis.ław Wicha wydal rozkaz
z okazji 12 rocznicy powstania
Ochotniczej
Rezerwy
Milicji
ObyWatellSk iej. W rozkazie tym
&klada on hold
ORMO-wco m
:i:>oleglym w walkach o Polskę
Ludową. Wyraża on prz.ekonanie, iż swą oi'arną pracą czlon
kowie , Ochotnicz·ej Roezerwy Mi
lioji Obywatelsk iej skutecznie
:i:>rzyczynią się do · zapewnienia
w kraju ładu i porzą<llku,

komitet współpracy gospodarczej
dla rozszerzenia kontaktów

między

Podpisanie porozumienia polsko WARSZAW A
(PAP). W
dniach ord 1.5 do· 20 lutego 1958
roku w WaTszawie toczyły się
obrady
delegacji
rządowych
PRL i FLRJ w sprawie roz;szerz.enia i pogłębienia stosunków
go.spodarezy oh między obu kra
jam.i,
Delegacjom rządowym prz,ewodniczyli: delegacji PRL w1cepremier Piotr Jaroszewicz , delega·cji FLRJ wioeprzewodniczący
'ZwJązk'Owej Rady Wykonawcz ej
Svetozar Vukmanovic -Tempo.
W toku obrad przedy.skuto wa
no możliwości w zakJ.·er;!e kc·op.e
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racji prremysl:ow ej między obu
Majami, da1szego rozswrzenia
współpracy i wzajemnej
wymiany handlowej oraz zagadnie
nia współpracy n.aukowo-t€ chn:icznoej.
Dokonano również wymiany
poglądów
na temat d.a·ś wiad
czeń dotyczących ot"ganizacji
i
planowego kioerowan:a go.spo<lar ką narodową.
W wyniku obrad, które t·o.czyly się w duchu ,;;.erd•eczn2j przyjaźni i wzaj-emnego
zrozumienia, podpisano norozumi·en :e o
powołaniu
po.Jsko-jugoo.lowial1:;kiego komitetu wspólpracy gos:p.od.arezej. Jego zad<:miem jest
"''l'.n~ia.na d·O>Ś\\ira.dcrr,eń ~ ~!ed'.:11.r, ie systemu pl a.!!(J•Wan.: a 1 m·r.~n·ir.',a.cJi g0tsp·o-ita.rl>1i
~·bu J;.r a-

IĘ mów

paDSI W

kwe sł 11• kor e a n sk"Ie •I
9'

w

sekretarzem

JOW

obu krajami

jugosłowiańskiego

zadań

nie

spełniła

w łódzkich organizacjach partyjnych
Weryfikae} a .s.zeregów partyjnych w Łodzi rekończooa
wstafa w Oik10~0 70 pwc. ocganizaoji partyjnych .
W wynliku weryfikacji wyklućzono względ:nie slkreśd.ono
z ewidencji olkoło 8 prnc. ilości członków na.leżących do
organiza.cji, w k•tÓJ<ych zakończono weryfikację. Ogółem
wykll.uczono około 460 osóib za postęp·O'\Vanie niegodne czł-Ol!l
ków parlii, skreślono z,aś przeszło 2.100 osób.
W •związku z dość daleikim zaawansow aniem kamtI>anii
weryfika.cy jnej, przedsfawic iel PAP zwrócił się do I S€1kJ°etarza KŁ PZPR Michaliny Tatar'kówn y - Majko·i,vski ej
z ,prośbą poinformow ania o tym, jaik władze łódz1!dej organh.acji partyjnej .oceniają dotychcz,as owy prze•bieg wiellciej
akcji oczysz•cza•n ia szeregów partyjnych.

i

- Komitet Lódzki przystępu- .Sprawie oocjali2l!Tlu.
ma.tycmiej wymlr:i.ny ooświad- jąc <lo kam»anii weryfikacyj nej my te zadania mając Stawiali~
przed ow tych dzj,edJi;~oo.ch.
kładl: główny
nacisJt na to - czyma wzór. jakim byli, są i po
Swoje
zal·ecenia w sprawie stwierdza I sekretr·rz KL PZPR I winni być d!la wszystkich człondytSkutowan ;vch w cza.s.ie obrad - aby po jej prz.eprowad zeniu ków nasz.ej
p:i.rtii KPP-owcy
probloemów Jwmitet ujął w po- w szoeregach partyjnych poz.o- prawidziwi przywódcy
klasy ro.stanowieniu podpisanym równo- Ertali tylko naprawdę ludzie ucz- botniczej,
żyjący wśród ludzi,
cześri.e z po•rozumienioem.
ciwi, czyści
moralnie, O·ddani dzielący z robc·tnikami kh dole
--------------------------i n'c·C.ole. nie obawiający się
trudów. g!odu. bezrnboci.a i wię
z:enia, które były przede wszystkim ich udzialem. LuO:::•z'e mą
drzy i kry1i.ztal-0wo czyści. Te
Z3lety dav;rały 'im poparcfo klasy
robotniczej, wyrażajac.~ ,s.ię cho
·ciaż by tym, że 2-3 KPP-owców
w wielkiej fabrycE>, poryw.ało za
sobą do czynu cale załogi.
·OZ1lń

Teatr

w
płom ien!ach

oraz I"!ll:!!p·atrywa.nn.e probie

Podczas trwania
p;-zedstawlenia. w teatrze
tokijskim

rcf"s7,er7'eni•?, wrs\}Ól!}racy
g\Qispo·darr,.,,ej i
przeds.ta.wiac"Jie
ll•bu rza,dom wnk<sków d.ctyr[lących 1;k1łEgo 1·r,qszer'.!:ao1fa wym'i.:i
l:?V
ha;ndl-0•wej,
J;,1•n•1Miracji w
dziedcz.:nDe
.rcr-iwoju P•l'n·rli\!kcii
1}r7.emysl111weJ, prac bada.wcizych
i na.ukO'\vvch. współp·ra·~v ba.!1ków i przedsiębiorstw handlowych.
Dla wykonania swych zadań,
kom;tet inicjuje i rozwija lJ.ezPO·Śr€dn;e kontakty między po·~zczególnymi
prz,ed.<:.i€illio nstwami, grupami orred.sięb;o!'. 0.tw Qraz odpowiedni mi in~tytucjami
i organiźacjami obu hajów.
'J?lowolany niniejszym porozumieniem korniret stwierdził, że
bezpośrednie kontakty między, -

I

Ta,1tairazttłt'.ł.

wy-

ht:chl pożar. :wletnia. tancerka.
oraz dwaj chł·C'P
cy
p:>nieśli

Rz,ecz oczywis.t.a - mpwi Michalim. T afa.rkówna- Majkowska
- że zda'1vaE~my .s-0-b'e spra\\rę
z tego, iż weryfikacj'l n'e stanie się cu<lem. prrem:er.·!ają'.:ym
Wl:izystk'ch
czk•:11ków oartii w
tego mdzaju działaczy.' Chc:lzi
je·d.ri'.l k o to,
aby weryfika·::ja
zapo::zą1'kowala w ngsz,ej partii
głęboki p:z2l<im ideowv-:colit )'('z
ny, aby nasze organizacje &fały
się rzeczywisty mi przywód:.-am i
klw.y rnbota:czej. uznawanym i
i <.">eni·c>nymi prwz n ią, n'e lęka
jącymi się mćw:enia z kla.<a ro
botniczą o v,.iszystkich nurtujqcych ją sprawach.

MOSKWA (PAP). - Na k<lin-\ Rząd ZSRR wzywa USA i inferencji
prasowej
zwolanej ne krnje, których wojska s:taśmierć, a i><>nad
20 bm. w radzieckim Minister- cjonują w Korei południowej,
12 osól> wstało
stw1e
Spraw
Zagraniczny ch do poparcia inicjatywy ch'.ń.sko
rannych.
rzecznik pras·owy MSZ Ilji.cz,ow, koreań..~kiej oraz do wycofania
odc.zytal tekst oświadczenia rzą- swych wojsk z terytorium Korei
i'ot. - CAF
du ZSRR w sprawie deklaracji poludn:owej .
chińsko-koreańskiej.
Dotychczaso we wyniki wykaRząd radziecki jest przekoRząd radziecki - glosi oświad nany - podkreśla się w oświad
zują, że ·weryfik;:icja zapoczątko
wala w Lodzi przemiany, któczenie - popiera w pełni wspól czeniu, że kwestia korea11.ska
rych oczekiwaliśmy. M<Y.i:n<:t już
ną deklarację ch ińsko-koreań- nie może zostać rozwiązana w
dz's'.aj
śmialo
powiedz:eć, że
ską,
~otyczącą
całkowitej drodze obcej ingerencji w spra
wię}'sro~ć
o·rganizacji w przee\l\'.~kuaCJl z Korei ochot'llików wy Korei. Problem ten może
mysle łódzkim zaczęła. widzieć
chm~kic~ do ~ońca 1958 r. Rząd za.stać
rozstrzygnięty
jedynie przedl~.awicielami różnvch galęna czym p.olega ie!} rola. •Nie
radZleckt uwaza nową inicjaty- przez samych Koreańczyków w zi przemysłu obu krajów nawią
unikają już trudnych, czy tzw.
1
I
wę. ChR~. i KRL-D z.a ~den z drodze stopniowego
J
zbliżenia zanE> w roku 1957 wykaza!v mor
'
mepopulamy c-h problemów. J~.<:z
't
naiwaznteJsz yc:h kroków mają- między obu częściami Korei. W żliwofoi szerokie.i •• k-O•O'l"~:acji
cze kilka miesięcy temu dzialamater·1·ały
urządzen1·a
c.ych na celu rozladowani e na- związku z tym rząd radziecki ~t'T.em:vsłu <J·bu kr'l.JOW, W'lla.Jemcze p.artyjni w wioelu fabrykach
~ięci8: w sytuacji międzynaro. uważa, iż byłoby celowe zwo- neJ pom(J<c.y t!"Chllii•rmne.i ONl/7.
załamywali rec:e nad tym, że
~WeJ, i;ogłębienie zaufania mię- łanie konferencji zainteresow a- wspó)Jpr.aicy mdędrey i.nstytuta.m~
ich zakłady rue wygos'j)Odarują
biurami
k "( pan,stwami i utrwalenie po- nych państw, na której można n.auk.flwo-bad·>.1.ww:ymi,
fundu.s.zu
zakladoweg o i nie
pro)ektowym ii. ibd.
OJU.
WJedz'.eli co zrobić, żeby fakt
by przedyskutować środki zmiePolsko-.iu go.słorwiańsiki
komiten nie wywołał wzburzen:a w
rzające
do zbliżenia między tet
współpracy
gospodarcz,e j
załodze. W wyni:ku weryfikacji
Koreą pólnooną i polud.niową.
zalecił podjęcie w jak najkrótnastąp1l przełom w tej sprawie,
W związku z pytaniem, czy .szym czasie od1J.owiedinich komWARSZAW A (PAP). BuWojsko udzieliło także pomo- Np. organizacje 1() wielkich zawymieniona konferencją. byłaby ków organizacyir nych dla reali- dynki wartości 2 mld. zł, o kucy władzom cywi1nym w za- kładów bawełnianych, które nie
podobna do genewskiej, I!jiczow zacii powyższych możliwości.
baturze 9 min. m t>ześc„ 31 tys.
wygo~podarowaly fundu.szu, poKom.i.vet dokonał także wy- ha terenów rolnych i budowla- kres::e służby zdrowia. M. in. szły smJał,o z tym zagad1nienie m
podkreślił, iż rząd radziecki nie
prz,eka.zano już Minhslterstw u
mianv
po~ląd6w
sprecyzował
w
sprawie
sto- nych przekazało wojsko do dyte:go w swym
1li7
Z<lwwia trzy kompletnie wypo- do robotników. Omówiły przyoświadczeniu. Sklad konferencji, sunków handlowych między o- .s,pozycji rad narodowych oraz
(Dalszy ciąg na str. 2)
termin i miejsce jej zwołania bu krajami, uznajac ich rozwój ministerstw i instytucji państwo saż<llne szpitale: w Koszalinie,
Pi.s.zu i Namyslowie .
WARSZAW A ('PAP). - Rada mogą być ustalone dopiero po za korzv.~tny dfa obu partnerów.
!Stwierdzi!
on
równocześni
e.
te
wych
w
okres>ie
od p.aździemiPaiistwa mianowala Józ,efa Ko- osiągnięciu
porozumien ia
Osoby cywilne mają możność
w ieszcze nie wiszyts:tkie możliwo- ka 1956 r. do końca ub. rok.u 1Szu~e.l;:iegio
na stanQWisko am- sprawie samej
konieczności pod ści roz,szE>rzenia wymi. ny zo:«taoświadczył
basadora nadzwyczaj nego i peł
dziennikarro
m sto- leczen'ia się w Szi:>i•tala.ch i
9
jęcia takiego kroku.
ły wyczerpane i .zalecił podję- lecznym ,główny kwatermistr z natoria·::h wojsk>l>wych. W roku
nomocnego PoLskiej Rzecz:n>ocie kroków w oelu dalszego roz- WP, ,gen. bryg. Wiktor Ziemiń ub. pacjenci cywil!ni sl·anowili
•
.sp.o1itej Ludowej w Konfe<i12raszerzeni-'I wst>ółpracy i wymia- ski, na zorganizowa nej 20 bm. już ok. 30 proc. ogólnej liczby zastęp~ą
cji Szwajcarski ej,
ny handlowej.
lecwnych
w szpitalach wojskokonferencji prasowej.
:f.
Józ,ef Koszutski urodził się w
Komitet
wych, poa:iadto 600 .związkowców
uznał ?a ws.kazarne
Ak ·
"<l~."7ierzenfi~
w.spół.pracy obu
. CJa przekazywa nia i:vładzom leczyło .Slę w wo1skowych .sa1906 r. w Kaliszu. Ukończvl stu
kt•aJów w d,7Jied~il!'J.e tl"a.~ll!l'Ortu, cywilnym ob1.ek.tów, ktore sta· na.bariach. Liczba ta ma być w
dia po.htechnicz ne. Do 1950 r.
MOSKWA . (PAP) Jak infor•
"""rmu tra.mzybO<We•go i tt:rysty- !y się dla .woJska zbędne
zajmował różnoe
stanowiska w
w wy roku bieżącym zwiększona o
ki.
ruku k.oleinych redukcji na- przeszło 30 procent. B:.orąc pod muje prasa radziecka, Georgij
Przemyśle. W 1950 r. byl rektoPo O.a.konaniu w toku obrad szych sil zbrojrnych, dobiega uwa.gę potrzeby ludno.ści
rem ISZkoly in.żynierakiej w Kacywil Zarubin został mianowany za•
LONDYN. - W środę wieczrc>- wymi~nv .ir~formac.Ji
towicach. W 1952 r. zajmował rem
i poglądów obecnie :końca. Do maja br. wla nej mias.t, wiele szpitali wojsk'!> stępcą ministra spraw zagraniw
porcie
Bahrein
w
Zato&tanowisko
w dz1edzime organizacji i pia dze WOJskowe zamierzają jesz- wych pełni
prz,ewodn'.czącego
ce Penskioej wylec.ial w powiesystematycz nie o.st>re cznych Związku Radzieckieg o.
Prezydium
nowego kierowania itosDo<larka cz,e p.rzekaizać budynki o kuba- dyżury.
Wojewódz.k iej Ra- trzoe
fraohtowiec „Sei- :-dy
Narodowej w Katowicach. stan",brytyjski
komit~.t
stWioerdził OO•trzebę turze 350 tys. m. sześc. oraz
o
wyporności 7.44-0 ton.
W tymże roku wybrany wstał Statek był naładowany
L oelowosc k<mtynuowa.niiia. syste- tereny o powi.erzchni 8-00
Wojsko od października 1956
ha.
materia
P<llslem na Sejm Pol1Skiej Rz.e- łami wybuchowy
roku p1-zekazało również znaczmi.
czypo,spobte j Ludowej.
ne ilości sprzętu i materialów
RZYM. - w pobliżu Neapolu
b;iwełnv
W latach
hyć
1954-1957 był na rozbił
mających duże z.naczeinie dl~
.s!ę amerykański wojskostanow:sku posła nadzwyczaj ne wy l'amolot
niektórych dziedzin gospodarki
transportow y typu
go i min;stra pełnomocnego, a
„Dakota".
narodowej,
m. in. 1.990' pojazna,~lępnie ambasadora PRL w
Załoga i pasażerowie,
dów mechaniczny ch, w tym 160
k.tórzy
Szwecji,
znajdowali się na pokladzif .sakaretek sani.tarnych 450 obl'a- przyjechała
molotu. ponieśli. śmierć.
biarek, 250 silnikó~ elektryczWczoraj przybyła do Lodzi
·nych, 180 maszyn budowl~no. delegacja ek<•pertów re Słu?
BELGRAD. - Do stolicy Jugo.s.iawii przybyła w środę ardrogowych, 400 km b'eż. kabli ska w składzie: prz.edstawic iel
gentyń.sika delegacja handlowa.
i przewodów, 1.100 ton kon- MRN m. Słupska O
~e.sław
strukcji stalowych itp.
noanaradzki , dyrektor przemysłu
terenoweg·o
w
Słupsku
·wA.R..9ZAWA . (PA.P). :__
W w~,dtzlou.a w.~t.:mie klamrula. najAnt.oni Szymal!ak i kierownik
zw1ąt.ku z pod~isanym O!S.tatmo większego up<rzy'Wliłe-Jowa:llii.a. w
zakładu
drukarskieg
o
Tapollsk·o-ame rykan<k1m
porozu- ~to.sunkach wn.spcdar<izy ch I><\}).deusri: Folmań..~kl. Pned!stawic ie
mierue•r::i
g=pod~r<;zym, prz,ed sk-0-a.meiryka.11skiich,
regufo..rna.
le Słupska odbyli konferencję
naszyrru portami i zeglugą sta- tmva.1"0'Wa linia. żegług-0•wa. iz Pol
w Cent.ralnym Zanad7iie :P'l'!reJ~ nowe. za~arna - . pr.zeł'.ldowaPARYŻ (PAP). dl> USA będzie
Koresp0!11utniyma.na
·two>rów Paiprierniazy ch w LDdzl.
ma całosct i przeW1ez1oenia czę- 1 ski
n.a. stałe.
denci agencji zachodn:ch donoś<;i z ~i!kuset tysięcy ton towaJak twierdzą fachowcy, z prze
.sz.ą z Kairu, że rząd Sudal!lu
CZPP zad·eklarował w ramach
row, 1,tore otrzymamy z USA.
.PARYZ (PAP) ładunkiem zbcfa i dmbnicy nie
Do nowego akcji „Łódź - Slui::skowi"
J>D»tanO"""ił na posiedzeniu O•dmaPolskie Linie Ooeaniczne czy- będzie 7..ad.nych kłopotów. Jedy- incydentu między Francuzami ~ .s zyny i urządzenia oraz
bytym w nocy ze środy na
ud.ziele
Tunezyjczyk
ami
doszło
w
nią
ś:odę
obecnie
odpowie·l'1•nie
kroki
ne
,.ale"
- to spra1Wa bawelny.
c~wartek Postawić sprawę .koonnJe pomocy w organizacji zak!a
w oelu uruch<1mJi.enia. regulał·n. !'j Chcizi o to, aby jej tran.sporty wieczorem w miejscowości Re- .o;i. kart-oniarski e,go
fhktu z Ęg'ptem przed Radą
w Słupsku,
t.-O"v~1>1··C<wej
I.imdi
żeglugmvej nie „spiękzyly się", gdyż wów- mada.
Bczp:eczeństwa NZ.
~~or:i: będzie produkował m;i;kGda.lli;k
Gdym.a.
~rty CZ<h~ magazvny nie mo·głyby i·?.j
Zolnierze
„t1e
wchodzący
1
twarde
w skład
opakowania dla
Według wiadomc·ści z te"o saU.SA, orb•luglwa.ne j PJ"Zil!Z poi- po:nie-śdć. To1eż na·d od•Jowied- stacjonującej
tam
jednostki ~rw::l:s1ęobion>tw n.a t.eren•'.e
J:nego źródła, rozm.owy ;i.owat;kJ.e sta.t.ki.
nim rozłożeniem w czaś.;e ty~h francuskiej wdarli się do budyn- JewódZ'twa koszalińskiego. V."'><lwne przez mini.stra .spraw zaDla linii tej :ALO przeznaczyć tran~por.tów czuwają fachowcy, ku_ tunezyjskiej podprefektu
ry, z
granicznych Sudanu Mah"ouba
mają 5 jednost-ek, m. in. „den. zaw1eraJący lS'Zczegółowe urno- ktorego uprowadzili
W dniu dzi:siej1Szym del<>&!acja
podprefek- Slu,p'5ka
:z przyw?<lcam i
]Jl"ZJeprowa<lzi da1sre
~g:p.ski~i v.'.
Waltera". który ·es·t spec.i'aln.ie wy w tej sprawie w U.SA. Ba- ta i dwóch żandarmów.
1
Przy. ba- we•1 n a ame " · -'-- b-" · od trzymani przez Fro·~cuzów T·u- rozmowy w Lód.z.kich Zakłada.eh
Kairze nce ZiOG~.ały jeszcze przer
przyst.ooowa ny do pr.z.ewozu
'
ry,ran=.a
<?UZ:e
~·
wełny.
Wan~. Pra~a eg!p.ska wyraża nabierana w portach Gdyni i Gdań nezyjczycy dotychczas nie wró- Budo1wy Maszyn ł ZPiliz im. Fin
Adenauer do Ólleniha.uera :
der.a. n.a temat uruchomien ia w
dz::eJ,ę, 1z . byc może uda się
ska (Sz-cz,ecin ma LSlu;i:yć w tym cili.
- Nie, Erieh, p-olk.a. jest dlla.
W Ministerstw ie Żegl;.igi
ÓOJ•śc do Jakiegoś kompromisu
wvp.adlku jako tzw. port awa- · Rząd Tunisu ostro zaprotesto- Slup:s:ku p.rcd'uikcji parasoli i
mnie zby·t męcząca zowarsztatu
Gospoda~ki
1?alwanizacyjn0~0 (>oWodnej W'jTaza się ryjny). na.t<Jmia:st zboże - we wat przeciw postępowaniu jednoVi kwestiach &porni:vch.
6ta.n~ przy rock a.nd roll'ul
r.az :z.org.arnzowania .za.kladó·N
ponadto nadzi.eJil. :re J~l4 wnro- W1Szystkioh tr~c.h portach..
stlti f.ranousklej.
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prz:y1Szłośc:i. Robotnicy zrozumie
li kto ponosi winę za to, iż nie
tego staruu wskazały otrzymają 13 pemsji i sami, za
czyny
co tr~ba .czynić, aby _podobna p~zykładem _Partii, która nierosytuacJa się rue powtorzyła w l:><;>w wyrzuCJła ze swych szie.regow, pozbywają się noatarycznych bumelantów z fabryki. Naj
ważniej1Sze jest jednak to, że tę
akcję organiz~cje partyjne roz~częly bez zadineg:<> n.a~zu z
„ary, same zrozll1ll.lały JeJ po(Dokończenie ze

str. 1)

Dziś plebiscyt
w Syrii
KAIR (PAP). -

Dziś

trrebę.

Przykładem

odbę

dz:ie .się w Syrii plebiocyt, w
którym naród wypowie się za
:prowiroryczną kon1stytutją Zj.ed
nocwnej Republiki Arab.ski.ej
Nass.era na
oraz za wyborem
stanowis.li:o prezydenta tej rep~blik:i. 1.360 tys. wyborców, w
1ym około 200 tys. kobiet, odma slowem „tak"
powiedzieć
lub „nie" ll'la pytanie przed~o
żone im na dwóah kartkach: jed
na z portretem prezydenta Na.srisera, druga z syryjskimi i egip
Sk:imi flagami państwowymi.
zrobil mszystRząd syryjski
ko, by ulatwić przebieg plebiscytu. Każdy obywatel syryjski
uprawniony do głosowania może głooować w jakimkolwiek lokalu wyborczym, nie musi być
wph..<.any na żadlll.ą listę wyborczą.

dokonywającego

się przełomu była także kampa

nia wyborcza do rad narod!owych, w której łódzkie organizacje partyjne wypraoowaly samodzielme taktykę i programy
działania. Członkowie partii nie
obawiali się, tak jak do niedawna j.eszczie, dem.agogiCZl!1ych
wareholów. Dawali
wystąpień
zidrową

im

odiprawę,

broniąc

Unii partii, mimo, że częistto bro
nić trzeba było 15praw mało pochociaż slusznych,
pularnych,
jak np. ~rawy o<lpłatniośd za
mleszkania, walki z bumelanctwem itp. Wszę<lz!e znajdowali
mas
więkswfoi
też p-0parcie
IJ.eZ?artyjnych. O zachodzących
zmianach na lep.me w naszych
organjzacjach świackzy również
frekweniC'ji człon7.więk.szenie
ków na z;ebrani.ach i niewątpliWi·e wyż;szy poziom. dySkusji na
nich.

Fun.kcjonariusze pań.stwowi i
Tak w:ięc wecyfikacja zapoal."mii głosują w
oC'zekiwane prze/czątkowała
miejscach pracy.
.sitwierdza
syryj.sko-libań- obrażenia w partii Na granicy
skoiej, syryj.sko-joricl.ańooej, sy- I sekt etarz KL - i to nas ciesyryjsko-ira- szy. Ale są jes?Jcze sprawy nieryjsko-turec-kiej,
ckiej, jak również w ambaisa- p<>kojące nasz komitet. Pierwdach i pos.els1twach syryjskich is.ze - to z,rozumienie pr:rez nie
rza grani>Cą zn.ajdować się będą które organizacje weryfikacji ja
kamr.>anii.
jednoraz,:>wej
umy wyborcz,e, dzięlki eremu o- ko
bywatele isyryjscy przebywający Gdzie tak zrozumiano weryfika:za granicą będą mc•gli wziąć u- c:ję, tam oczyiszcrono partię tvl
ko z szumowin, które pływały
dział w glos9waniu.
WyrzuC'on•o zloogłoszone na wierzchu.
zostaną
Wyniki
których powl~zechnie
dzioei, o
22 bm.
było wiadomo, że krad'ną, rozrabiaczy - znanych wszystkim,
i śkreślono ludzi biernych, przy
pad!kowych, pragnącvch pozbyć
&ię ciężaru, jakim była d1a nich
legitymacja partyjna. ale nadal
w partii wstali ci, którzy chytrze umieli się ukryć, często
®brze zama1~kowane
tworzący
i wzajemnie ubezoieczające się
kliki i kliczki. Zostali i mogą
nad.al przeszikadzać.
z· te.go powodu zdrowa część
PIĄTEK, 21 LUTEGO
członków partii ·obawiając się
15.10 „Swojskie melodie" 15.30 wpływu kliki. milczy. a kliki
!:la dzieci odc. 2 opow. ,,Schron terroryzują ich i zało,!ti. Ma to
numer 4". 16.05 Gra duet forte- m. in. miejsce w wykończalni
pianowy. 16.20 Muzyka TOZlrYW „PierWGza" w Rudzie Pab., w
kowa. 16.50 „Ostrożnie z mo- zakładach m.ię.s<nyich i haTJJdlu.
rz.em" - pogadanka. 17.01 (L) W tych
organtzaciach muszą
„Tego jesreze nie było" - re- być i zostaoną po 0 d:jęote .osm-e kroportaż Zofii Mro·żek i Kazimii.e ki, aż do rozwiązania onganizarza Zygmunda. 17.15 (L) Muzyka cji i :zxlecydowanego rozbicia
rozrywkowa. 17.25 (L) „Młodzi klik w drodz,e represji prZieVIT:imikrofonem". dzianych prawem włącznie.
przed
muzycy
.
(
17.40 (L) Muzyka operowa. 18.10
Poznanie tej sytuacji, wyma(L) Lódiki. dzien:ni.k radiowy.
18.35 Muzyka i aktualno&ci. 19.00 gającej najostr:rejszych poczy(L) „Wśdekił-0°ść roztrwonrton.a" nań, też można uz:nać za osiąg
weryfikacji, bez której
- f€lleton Lecha Budreckiego. niecie
19.1.5 (L) „RUinda z piosenką" w kliki i kliczki - wszelkiego rooprac. Lud<vTiika Szumlewskiego. dzaj u draństwo odrzuC'ałoby na
19.30 (L) „Koncert życzeń" w dal masy od partii.
oprac. Stanisława Bukomskiego.
- Tak jednak - stwierdza
20.00 Stan pogody i dziennik Michalina Tata.rkówna-Majkowwiecmmy. 20.23 Kr0<nika spodo ska - iak nie skończyła się i
wa. 20.35 Fantazja „Trzy n:edź ·~hvb.a długo nie 1<:.lrończy je,<:.zi.:zc
wiadki". 20.45 „Srebrna szka- walka z wszelkiego
rodzaju
tutka" - słuch . 22.15 Wie-c-z:>r- świI'l..;itwem, tak również nie
na audycja kamer<ilna. 22.50 U- możn.a uznać za skończon'l W.3~
lub:<me wafoe J. Strau!S\S.a, 23.25 ki Zf' skrzyidłami w partii, miUtwory forte.pianowe.
mo że to zjawis'ko nie miało w
za.sięgu,
Lodzi tak .sz;croki·e.go
jak korupcja i prrestepstwa go-TELEWIZJA
l';pcdarcze. Tr1.eba powicd.zif'ć.
Piątek, 21 lubego
17.30-lfl.00 Tele-ec:ho (W). że jeżeli chioodzi o rewizjon;stów
18-19.11 Film fabularny prod. iak i do•!ffilatY'ków, prz~!)l'Owa
rndzicckiei dozw. od lat 7 pt. dzono wiele g·orących dyskusji.
..Na t!'opie U-202" (L). 19.11-' Nie usun'.eto z partii niko~ za
l!J.30 Film dokum~ntalny (L). to. że ki-edvś wvrafał takie czy
19.30-20.00 Dziennik telewizyj- inne po•!!:lądy. Wiek.szo.ść ltidzi
ciąźącyah czy w stronę rewizjo
ny (W).
członkowie

0

Ili program. :radiowy
na talach ultrakrótkie h

ZONY

składają

ZARZĄD. RADA NADZORCZA, PODSn ORGAN.
PART„ KOLEŻANKI i KOLEDZY ze SP-NI PLiA
„RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE" w ŁODZI
ul. WIĘCKOWSKIEGO 35.

Dnia 19 lutego 1958 roku z.marła w wieku lat 53

S.

t

P.

STEFANIA SALSKA
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w sobotę
dnia 22 lutegQ br. o godz. 16 z kaplicy Stareg:1 Cmentarza przy ul. Ogrcdowe.j, o czym zawiadamia.Ją pogrą
żeni

w

głf;bokim

smutku
MĄŻ,

BRAT i BRATOWA.

I

.Rrogram ten emifoe.vany bęW
Ra- dzie na falach ultrakrótkl·C'h
d~o diob!eg.ają 'końca po:-zy~otowa przez .specjalnie Jl'l'Zystowwan~
naa, związane z u.ruch()ffi1emem do tego celu radiostacje typu
UKF, zn.'l.jdujące się w WarIII :programu rad;:owego.
szawie, Katowicach i Opolu.
Odibicrać go będzie można je;dy
nie iprrez ra<lioo<libiorni'ki, pO!Sia
dające zakres fal ultrafirrótkich
lub przez aparaty zwykłe, lecz
zaopatrzone w odpowiednie urzą
.... dzenie (tzw. przystaw'kę). umożliwiające odib'iór fal ultrakrótkich,
('PA!P). W AB.SZAW A
chwili obecnej w Pol.Skim

"Pamiątkowy

Ze svortu

ehodnik''

w Hollywood
bez Chaplina

ZalSIOO.sowanie w na.szej radio-

fonii fal ultrakrótkioh pozwoli

NOWY JORK (PAP). - Na jelicznych zakłóceń w od dnym z bulwarów Hollywoodu
biorze, a przede W\Szystlkim tz:w. zbudowany zostanie pamiątkowy
się fal radiowych.
n.akładania
chodnik z wyrytymi tam nazw<Zaznaczyć należy, że urządzenia
1.500 najwybitniejszych
skami
radiostacji typu UKF poza go- artystów filmu amerykańskiego.
nadawania programu Wśród tych nazwisk pominięto
dzinami
na falach ultrakrótkich wykorzy Charles Chapllna, który, jak wwstyw.ane będą do trarusmisji pro- domo, jest jednym z najwybitgramu II.
filmowych
niejszych aktorów
świata i przez 30 lat kręcił filmy
w Hollywood.
Nowy program nada.wany bę- . Agan~je zacho.dnie po"."'ołujq~
odzie oodziennie w godzinach się na mforn;acie ze stolicy f1.lwiecrornych. Składać się on bę- mu a1'.1erykansk1.ego do!loszą~ ze
dzie wyłącznie z najwartościow I „nazwi~l~o. c.haplir:a moz~ byc .do
.szych pozycii. Ht·eracikic:h i mu-j dane ~~zme1„,gdyz zdama o n:m
zycznych. Pierwszą allldycję w są podzielone .
Chaplin kilka lat temu opuści!
która nadana
tym programie,
albow.i~m
7'0Stanle 1 marca br„ wypełni Stany Zjednoczone,
!roncert symfoniczny. pośw:ięco- władze amerykańskie oskarzaly
ny twórczości Ka.rola Szyma- go o sympatyzowanie z komumzmem,
nowskiego.
uniknąć

OSLO. - Hokejowa reprezenZjednocz0iI1ych
Stanów
ta·c:ja
przybyła już do Oslo. Tu ho·
rozegrali
amerykańscy
ke'.ści
mecz z Norwegią, odnosząc
niemaC'zne zwycięstwo 3:2 (1:1,
1:1, 1:0).
PARYZ. ~ Rozegramy tu zostai międzypań.stwowy mecz w
piłce s.ia t.lrowej mężczyzn Francja - Bu.l.garia. Spotkanie zakończyło się zwycięsiwem gości

3:0. Na rozegranych dotychczas
12 spotkań 11 zakończylo się
zwycięstwem Bul,garii, a tylko
jedno Francji..,

Słuszna

FIFA
Decyzją

Mięćiizynarodowej
piłkarskie

będą

mo-gly zamienfać w cza.slie
gry za.wu-d,nika. k<>n!uzj·owaneg-0. O.o-tychczas w wypadku .k,o-ntu"Zji któregoś z gra
exy zespól grał w dziesiątkę.
(Mowa. o mcll'Zach oficjalnytl1).

do
przcsła.no
wszystłtieh związ
państwowych.

Decyzję

tę

wiadcm-0ooi

.

WKS

(

Słą!9k

w Pabianh~ąeh
Interesującą drużynę 5Pr·owa
dza w niedzielę do Pabianic
Spot!rn
Włókniarz.
tamtejs-zy
s;ę on mianowic!e z II...J.igowym
WKS Slą~·k, który, jak wi·a.c1omo, pozyskał <l5tatnio Droż.
dzioka i Poloka. z Ruchu. Mecz
rozpoc.-.zn.i.e się 0 godz. 11.30.

I

I

\V Oli
.sen wyllaJi wspólne oświi.a,dcrw
n1i.e, w j{tórym stwti.eil'<l/za się, że
daleikd•e.i K-01··ed i poehL011Jda. ty- odd12;i.ały ooh•O•tnilków chińskich z
s•ia,ce cf!i~1o1· w brabo<bójcr,,ej wa.I- t..cirytica•Wnł K<ltreti rzt~L<;t.aau~ wyoe jedtllegi> na.ro.du. Rrząd USA oofa.ne z tym, ile Pbetr'Wsey et1ap
porogę
w~eey
Pamtięta;rny
•wybuchla w
ik.tó~'UI.
wu-jo11111ąi.

Federacji Pilka1"1>1kiej (FIF A),
drużyny

•

•

decyzja

..---~

\\'yra.zy szczerego współczucia

SNOBY
Pod takian tytułem ISl!lUje
ewie uwa,gi. z !k0<noertu Małcu
lhami.on.ii Nażyńskiego w Fi1
rodowej ree>en'7.JE!Ilt z „Żyoia.
Warszawy". Czytamy tam: „By
ło w tym coś na,prav.ndę obuWanszawtSicy ooobi
rzająoego.
którzy ś-ciiągnęli na k<XIloert
JVIałcużyl'lskllego, gremialnie opuśc'iLi isalę, nie sluch.ając już
koncertu, w
części
dlrugiiej
l>Jtórej Ill'.•e wy>Stępcwal znakomity artysta. ZnaJazła s:ę do
t.€•go szc·z,e1gó~ruie gru bolSikórn.a
nie
część pu1bli1c:Znollci, która
fa!kt, re dyry.geint
bacząc na
stoi na estradi?Jiie i orek.a na
ciszę niJe•ZJbęd!ną dlo dyrygowa-

1 marca zosłpnie uruchomiony

ków

ob. ZYGMUNTOWI SALSKIEMU
z powudu zganu „

Jak d<Ynosi „E:>!!pr€\SS Wiler...zor
InlSjl'e[mja
Państwowa
ny",
Handllowa prz.eprowadziiła w
wans.za w\Sik.ich s.li:l•i:JPaah spr:z.epieCZJ"VO k<XIlitrolę
dającyoh
cę1em zbadanca, czy kupujący
pap'er do opakootrzymują
wania chleba i bułek.
sklepy
62
Skorutrolowano
MHD i WSIS. Wbrew zarządzie
niu Mi•n:sberstwa Harudlu We
w ani j<=dnyim z
wnętrzn°ego
tych sklepów nie było pap:eru do 0ipa1kowania p:ec.zywa.
W wtlę.kszości wypadków ekGpedi.end w baroz9 oroynarny
spooób zwiracali się do kontro
!ujących, a w skle.p•:ie przy ul.
doGzlo nawet
Wi~·eńislkiiej 29
do interwencji mioli.cj1i. ,.Sprz,edawcy i kierowniicy ISl'.ille'!)ÓW
- p'szie autor notatki - tlJUmaczyli się, iż nie otrzymali
zarządlrenia, aby do pieczywa
dodawać opakowanf.e".
w naże
Zdawałoby się,
szym handJu n.ie już d~Wić nie
potrafi, a tymczasem„,

nizmu, czy tych, kitórym mile by
ły w swoim czasie rządy dcylu
i doktrynerstwo, zrozumiała, że
nie tę,dy droga, że ieh rozumowanie było niesłuszne. DZliś włą
czają się oni do twórcmj pracy. I to jest także duże osiąg
się.
n.ię-cie weryfikacji w l.odz:i.
spółdzielni
nowych
Wśród
Jest jednak je.sz,cze w partii
grone> ludzi, którzy nadal tkwiąc pr:z.eważają górnicze.
w swych prz,ekonaniach zamJmęl.i .stlę w. sobi·e i mik~, nie
RZESZO W
pomagają partu, cz.ekają: jedni
Sprzętu Komunika
Wytwórnia
na
na tzw. drugi etap, drudzy
historii, na cyj;nego w Rzesrowie przystą
cofnięcie .się kota
nawrót oo starych, 2ibankrutowa piła ootaitnio do produkcji pierw
nych metod. Nie zid.ają oobie szej serii ma.szyn, służących do
tak, budowy dróg asfaltowych, tzw.
pootęJYUjąc
sprawy, że
wcześniej czy później, wyjdą po ot.aczarek, 'nie wyr.a•b ianych doza margines partii. Dla tych tychczas w kiraju.
„milczących" weryfikacja trwa
nadal, ale w końou mll!$zą przeBIALYSTOK
al1::o z partią i naromówić,
WiOOlllą br. rozpoC'zęta zostadem, aibo prnedw nim. Innej
drogi nie ma i mU•<>Zą zid.ać .so- nie w Białymstoku budowa nobie z tego s-p.rawę dooć szybko. wocze&nych za1da<lów mięsnycli,
Jeżeli nie uczynią tego, to je- które należeć b'ędą do niajwięk
żeli naw.et nie wyjdą z partii w szych i najńowoC'ześn.iej wypocz.asrie weryfikacji, partia oczy- sażo.nycli w kraju. Ich roczna
ści się ()d nich w późniejszym produkcja wyniesie ok 20 tys
·
·
okre.si•e, bo ()CZys~zanie się par-\ ({),n mies.a.
·
tii trwać b ędzie permanentnie
Nowe zakłady zatrudn.iq ok.
- S'tw'erdza, lmńcząc swą ooetysiąca ooób.
nę I sekretarz KL P:UPR.

wćYwCOJas w ONZ
p1izefoa·s1Urwllł
utW10~n:iu '"najsk
uehWlilłę o
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,

zakcńcmol!'ly

!llus,fr~;nde

w :kJwJetniu b!iieżąceg«> roiku.
nie
Obo kia1tikiretny ~a.kt ONZ mających chaavJkter interśWJia.dl.JZY om byna.jmn.iej o sławencyjny.
Ry!a to w ist.ot..Ue nJi,ea;byt !lll'l;m b-Oś<'A - wykarllał lm przebieg
.n!Le 7:vmaskiorw.a.n.a próba inge- W1C>jny - świa.dcizy (JJ11 po prnrencji w wewnębMnc spll'a.wy stu o te.i wlaśnie dn·brej wolii
K•cirei, pll'óba. p.o•diflr21yma;nd1a. ma- ehęełi p1C1k1C\i•:•wegq, tr.valego ~
:ni1rnne{llw•weg10 raądu U Syn-ma Wliaz111llf1:t kionfliktu.
Terai;; loo•lej n.a. drug[\ stNl;nę aut. PóJ1nn<C11ej IC<lirei p 01sp1'1esu;yli
rz: 111wmmcą c eh·ml·nlicy ch~l'iscy i klolej n.a decyzje rza,du St. Zjedpmewleiklego noctzO'llYl"h o pndo·bnym ch2rakna.brMa.
V1'10jna
teme. Ni,esfoty. Pierwsze głcsy
cfil'1t1aktcru.
Pa1'i!'l~w.a -0°h-um1 ~o,cd.aliisityC'llne- rz Waseyngboim1 po•tw~IC1l'drltaJą, że
IW nde szczęcl'liily wy1>il'ków, aby >G..ŚW.itacl.crz:enie chil1sk.o-k-0~.ńsk~e
pio1wsflm)·mać ł"Otzleiw kr'\~il, wska nJ.e 71nialarzło whścdwegi1> rnr<o1ZUcdgry<waJ rni1eiruta.
jaką
izując na. rn•lę,
w tej Sll'fMv<ie l'lli:.Jod St. Zjcdn•a- · Rzecf?1nd1k Dep9,rbmentu Sta.nu
dwli1~rd7.ll: „St. Z.iedn•O•Cll'.l'me nlie
ezmll'lych.
Kiedy fi() trzech Iaiach woj- eam1tifl!17.a.ją 'l.mn~.ej.sizyć statnu liny, dzięki wyai.Ikiomt sił dążą- C'llebne.g-o 5wycib \\'IQo,jsk p11'7,ebycych d0< p~1J;,u,ju , osiągnJięl1a P·O- wającyeh cbecnie w .K<lil'ei P<>1,::izumne.'itie rrae.imoiwe i utwo- łudn',r.rwe,i".
Wa.ri•I) .iednak po.dkreślić i.oną
Tt!lUiUoO svec,j.a,Jną k-0mis.ię K'll111tro
li i N.a.dm~1ru. w której po:-aciach re.a.kc,it>. Rt\llJkc.ie I1rnndynu. gd:Jlie
F'mrenlg'n
.C•bcik IEli'lwccj.i. S:zwaJc•aa'ii1i i CSR 1'7C·nzuruk blry>ty.iiskfoę.-o
chlń.s~o~ko·re
11~r1V'ł:ję
"mestni~ t.akże Ptoil:;kia. wyda Offic,e
w.ato się l-O·r.'Łc21n)e, że '.00151.a;nie afiską :rn1zyjąl: z wielktm zadio-

gremi.alnri.e opusz

Wiele osób .n~e 2Xiaje oobie
n:esitety sprawy, że świade
jesi nie fakt
ctw~m kultury
do teatru i filuczęc.=ia
harmc'l'lii, alie spo.s.ób zaohowa
n:a slę p()dczas koncertów i
prz.ed\S.tawień.

WYCHOWANIE
zwraca
Luidu"
szcze.gólmą uwagę na fakt anu
lowain:a kary piłkarz.owi by1:onwki·2j Poloriń. - TrampiJSzo
wi, który WGtał zdyS::{'Wali'f:i!ko
wany, za n!is;:,p-o·rtowe zachowa
nie. Aktu tego dokonało walne
zgrnmao€1zenie PZPN. Anulowa
no również karę na pilkarza
chorzoW\Slk:o:'lgo Ruchu - Susz,::zyka. Tyl•e „Trybun.a Ludu". Nie tak dawno pra.s.a. donioola o dzilwnym i szybkim
dyskwallif:ikacji
zawieszeniu
dwóm h<Jikie'istom z kadry narod>YWej, którzy będą·c w Moskw•:·e zam1.a.s.t pójść na tre11!'.rug, udali .się n.a. zakup telewiwrów. Inna z gazet podaj1e, że ji>tnkoją ws.zelk.:e
i;.zanse anulowania d~kwal:ifi
ka·C'j1i byłego repreZJentacyjnego ł::okaera Adams.k:€go, kt~
swego czasu wywcJał ohuligań91i:ą awanturę w Bydgoo~
czy.
wszyistkie
Jeśli ziblerz;e się
te w1iad-Jmości razem, prZJeSta
ją nas dziwić kar·C':z.2mne bijatyki i ohuU.gaństwo panoszące się na widu i1mr,:irezacll
sportowych . A pcd!:i,b>r,o .sport
ma wycho•\vywać ludZli zxlro'.llTY·Ch i prawyoh. Na pewno
j'eruwk ni.e w taki spc1Sób,
„Trybuna

ZABOJSTWO
ZA DACHÓWKĘ
Między d!woml.<t braćmi Ste~
fanem i Aleklsanidrem Kusiem
w powioec'.e Sucha dD1Szlo do
zatargu o 1.000 sztuk dachówek, któl'a kiedyś pol.yczyl
jed.m od d1rugiego. Jak piilsre
„Echo Kra>k()wa", gdy A1e1ksaooer Kuś chciał odebrać
i zajec:h.al w
swą dachówkę
tym celu w<Yrem, zawiadomiony o tym Stefan nad!biegl z
pola i wymi.erzy! w głowę bra
ta cioo drągiem. Na skutek
Alek.sande!'
pęknięda czaszki
KUIŚ zmarł na ci.rugi dzi.ień.
W tym wypadku szl:o tylko
" dachówke„.
CZY WYSTARCZY?
omawiającym
W artykule
problemy naszej architektury
„Dzienruik Pofoki" przypo.-nina
o. licznych „błędach", które
popetniano u nas w ostaitrueh
latach: „Wyklęto fun!kejonalizm poczynając od prze5Uwan.ej ścianki a kończąc na fotelu z metalowych rurek. W
dodaVku pr=tano w 4- i 5-plę
twwyoh blokach budować win
dy ooobowe i kanały zsypowe
na śmieci, aby życie w mieszika111iu n:iie było monotomr. ~
poprZlez ZJbytnią mechandzacj~.

„która obca jest

człowiekowi''

jak .stwieroz();n•o w P·ewnej
ltsiążoe o archi'liekturze.
„I teraz t.rzieba się zapytać,
oo się od tego czasu :zm!e.nilo
- zauważa autor. - Norma1y
wy nie uległy 'lllTiiaIJJie, iszereg
pr~iisów o tym, jak należy
obowiązu
projektować nadal
je. Aby 2imien.ić wzór sto!.arki w oknie i w:prowadizi:ć lufcik, trreba było otrzymać f'IP'e
cj.alne zezwo•lenie z mi;n1isterstw.a. Nie buduje się już mawystaw z kratkami,
leńkich
Ale czy to WYL'>tarezy, aby nowocziesna airchiteilctura mogła
ukuwyd-0stać się zza kratek
tych je&ZJC'ze w epm:ie PKPG?'I
To ostatnie pytanie traktować należy oczywiśoiie jako retoryc'Z!le.
-

z. j. kooz.

0

i

0

~l"rirmmfonie
•m:iia,gn1ięte
t.rw.aleg,ll' z~~.via~·cl'ta. p1m1eoo:i't1

CD d·D
a dale.i - z.ie dJn1oczenfa KioireJ.
Ni,este0ty, s•ta.n tymic1m1'i•UoWJDśd
·flt"Wa n'l..cfa,J. ·no chu s1tl'\UITl;llch
H111ij1j dema.rl:r.:1Jcy,i•oej 21nia,jdują
Kluby tenis.owe z Nicei i Mon- .~ ię -0hr,·e wa>,i.~ka. - am?TYkańsk·':;)
te Car1e> przysłały zaproszenia :i o·cl:nfai.iey chińscy i mfana w;i.:i
dla dwóch p:>l.sik:c.h tenisistów. loikrnl...qyPh Jl'l'Óh mądu Korei
Turniej w Nicei Codbędzie się L11clow2i, a'loi U'SA . 2111li d-z1iralaw dniach 31 marca _ 6 kwiet- .i~cy p•o.1 ilvk~r.,t5m USA I.li Synn ia, a w MOl!l!e Cnrl·o _ 7_ 13 T''«tn n'-1\' chc.ii?.lv wyk,amań chceKomi.sja sportowa by mfa1i1rm•m il·n•brcj wo.lii.
kwietnia.
Na. s"mę§cf,B druga. .~ti1~r.1<t n•ot
PZT
zawodników, .sb:-i"flviła. rl'l.ć pm;yr„,~a.d t:>..!fiej
wy ypuje
którzy <\'.tartować będ!\ W tych wł'a.śn1ifi ®hre,i W•O<li. Pr-em.i.er
• Ozio,u En~1~ i premier I~ Irimpr~za<:lh.

Polscy tenisiści
zaproszeni na Riwierą

ewa.k.m1cj~

zaczęla
czać salę".

nia,

ODJutYCIE

KATOWICE
nowe
powstają
Na S!ąsku
spóld:zielnie mieszkaniowe. Już
w tym roku w woj. katowickim
w miastach i przy zakładach pra
cy pow.stało 10 nowych spół
dzielni mieszkaniowyc:h, zaś kildalszycli organizuje
kanaście

0

·v111J.len11iem.

.fa.Im jPdcin z ml,omPIOhl~a.
k(l'\v R•mm.isji K"1int.r-0ol1i i Naoooru w K<l'•reri. 7.i?rtniteirt?JOJ!!l'Wlin•a .iest,
aby p;ro•blflll"l · kmtr.E"ańsk;i l'ICJf'J\'lllfo, ...
,hk najmybci.e,i.
!i'lmstat
17.ą.ny
Oistiąg:n,!ie .s•ę a: f,?of\''} d"'1i.e k!n;rzy
<ici - nas.tąnl 7,je1lno0ozenfo naT{ldU 1 usunięte !1JOtS(a111.ie rz.atrzeWl'·e wiodny.
DJ.a.tego JHJ;pt'ie,,..a.my kllltllstruktvwn-e pl"UIJl•Nwcje Vl'Ysunietc
pn.e'!: t"Z'-l!dY Chirn ~ K1mre.i pólrt(ll~n,aj ()\T\IJ,?: dontlt.g13.my się. aby
U.SA was.zły na. łę samą ~gę.

;p,

Wał.

Diabeł

w biurze

kllAutentyczny, z ro.gamł,
ffillatym 6g<mem i k,oipytem u
lewej nc•gi. Ja.kie były z nim
perypetie, co diabeł „na.rozrabia!" i dlam:cgo - dowiecie się
z „KaruzeH", któ!'a zamieszcza
rewelacje na ten temat.
A może intPresuje wa.s, jakie były komplikacje dlug;iego
lctu zaulr{!snego fotn1ika? I o
po•i.11formuje
tym szczeiólllwo
was „Ka,ruzela" w' op•ow1ada.n.iu Rica.rdo Mela.n,i'ego.
Amati>rów em-0cji czeka fanfa,~tycrn1o~n,a,ukic•wa. I11J1wie&ć rysunłmwa, „Zagasłe światło", ły
()tpOsiejących blondynów -

wia•da.nde pt„ „Bylem na S·atea iir:l~'" 1 ód1ki 'v wi215cii;e".
ku d-o lat 30 - trzv bilety wizyt-Ocwe na 15 stronie.
P-OIU
Wszyst.ko? Ależ skąd?
tym siedem nowelek, felietony, rysu.nki, drobne <>gl-Oszema,
ballada, frrui~kl. dowl'liip.y i roś
na stronicy trze.~ecjalncgo
ciej.
W swnie lu stron .,,, za Jeden
zlotfl

do rruJ.aka.ji

Mordercę
symulującego

·

ujęło

w czasie
przekraczania granicy
W marcu, na wokandzie Są
du Wojewódzkiego dla m. Lodzi, znajdzie się - dwukrotnie już odraczana - sprawa
Anto.niego KQSińskiego (zam.
w Lodzi przy ul. Wygodnej
27), który w dniu 28 sit ycmia
1956 r. przez udu.szenie pozbawi! życia Helenę Ciesielską.
Antoni Kosiński po wyjściu
z więzienia (skazany za posiadanie broini) n.awiązal kontakt z Heleną Ciesielską, zam.
przy .ul. Gdańskiej 63. Mimo,
iż Kosiński był żonaty, przedstawil się swojej znajomej jako wdowiec.
Po jakimś cza.sie Ko.s:ińiski
dosze<ll: do wniosku,
że nie
moile
diużej występować w
roli narzeczonego, za jakiego
uważał.a go Ciesielska. Zamor-1
dowal więo swoją znaJomą, a
na.stępnie zrabował jej kilka
;przedmiotów L. 15-0 złotych,
W kilka dni po wypadku został zatrzymany przez funkcjonariu.szy MO.
Wy:znaczony na 19 września
1956 roku prooes zosta·ł odroczony, a Kooińskiego, z.e
względu na anormalne zachowanie się
n.a sali sądowej,
skierowano na badanie do Instytutu Psychan.eurologicznego
w Pruszkowie, skąd zbiegł w
czerwcu 1957 r.
Instytut zawiadomi? o tym wypadku sąd
przesylająo równocześnie opinię o ista.nie zdrowia Kosiń
&kiego, u Mórego ni.e stwierdwno choroby p.sychiczmej. Za
zbiegiem rowsbano listy goń
cze.
W pi•e rwszycll dniach stycznia br. WOP zatrzymał K<l\S:iń.
ski.ego w .pobliżu Snieżki, gdy
starał się przekroczyć granicę.

Mordercę,

który w obawie
:przed ko.n.sekwencjami symulował wariat.a _, c.zeka zasłuaona kar.a.
est>

Nasa:
czytelnik, inż.
Edward Ja:rosa-ewioez nanam list w sprawie budownictwa, który
zamie52lc:zamy niemal b€z
skrótów:
de1Slał

Od pewnego cza.ro !lJa lam.ach prasy łódzkiej ukazują
osfu.·o krytykujące
pracę jedinootek budow1anych,
które mimo naprawdę ogrom111egio wysiłku nie mogą wywią
zać sfę z
nałoż0!!1Y'Ch zadań.
Ni€ch mi wolmo będzie, nie
gwoli usprawiedL!iwienia, lecz
uczciwego naświetleni.a s.-ytuacji budown:i!ctwia w Łodzi, zabrać glos w tej sprawie.
Jak bowiem można uc2lciwie
i z · .s>e'Il.S€m budować, nie mając do tego odpawi.edlnich wa
runków? Przecież, żeby coś
zrobić,
to nie tylko tr.zeba
mieć na ·to pieniądze. Trzeba
wiedzieć co robić, z czego robić
oraz kiedy to „co" i z
„czego" wykonawca dJoota;n,ie.
Ale to jeszcze nie wszystko.
W budownictwie potrzebne
są, i to bezwz;glę<lln.ie potrz,e bne: w odipowiedlnim terminie
przekazana l<>·klaLiiz.wja i dokumentacja (co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem robó t), .zapewnione dost.a.wy mater1aJów, .sp.l"Zętu i ka.dry rob·oczej o odJ)QIWiied!nich kwalifikacjach. Czy te najważniejsze
p-01>tufaty są spełniane w ramach i terminach pozwalają
cych
budO'Wlanym wykonać
przyjęte zadania? Niestety, nie!
I to jest przycrzyną wszys1ki,ch ni.epo1001Zumień, &ZJIJł}an~.a
nerwów, a naJgor1size - spię
trzelllia l'()bót w ()łkresie r.ajb.ar
dziej nJ.el«J,rzystmym, tzn, w
<>•Słiaitinikh
miesiącach
roku.
Gdy u.sit.a.i.a się za<lia:nia na
rok następny (oo z reguly następuje w I kwartale roku pla
nowan°ego), na pięknie wypel
nionyoh formularzach i zest.awieniaoh widinieją cyfry, termmy, zakresy oraz co, kiedy
i gdzię. P-0il te piękne zestawienia wytlmnawca opraOO'Wuje
organizację µlaców budów, zapotrziel:hwania
materiałowe,
kadry robocze 0<raz mo·żli.wie
dokiadlny harmonogram robót.
się artykuły

Pierwiszy
mia<>iąc
robot.a
idzie jako tako, no, bo jedzie
Emi.I Zoi.a - ;,Jego eksce-I się na kor ,tynuacji budów rozIencja. pa,n minister R.ougoo" J poczętych w rolm ubiegłym,
PIW, zł 22. Następna powieść
Drugi miesiąc zaczyna pomaz cyklu historia rodz.my Roulutku kułeć, gdyż terminy zagon - Maquartów.
czynają „nawalać". Za.er.cyna.ją
się pierwsze m'3!111ity o d<>starRaymond Chandler --< „Taczenie dokumentaoj:I przekazy
jem.nica Jemora", Czytelnik,
wa.niia pla.ców budów. No, bo
z?. 15. Jedna z najbardziej zna
pr.zied rozpoczęciem budowy
nych powieśei detektywistycztrreba zago._~ać plao bu
nych teg>o autor.a.

Tapczany bez.„ sprężyn
Nieco za drogie, ale za to
bardzo dobre taką opinię
mają najnowsze modele tapczanów produkowanych przez
Z.ód?Jką
Spółdzielnię
Pracy
„T.apioer" . .Podniesienie jakoś
ci uzyskano w wyniku zastoso
wania elastycznych i:;iatek z
tzw. szl.araiii zamiast sprę
ŻYIJ1.
Siatki te nie „siadają",
jak to się dzteje ze sjY.:'ężyna
mi.
Produoenci zast{]s.owali je.«z:cze jedną innowację: wierzch
tapczanu składa się z trzech
ruchomych p-o•duszek, które na
noc można przekładać na dru

·

•

Łodzi

Obiektywem po

Tak wygląda rzeczywistość A co będzie

wariata

I

gą smmę,
dzięki czemu nie
niszczy się pokrycie.
Szkoda tylko, że na razie
„Tapicer" produkuje zaled.'Wi.e
kilkadziesiąt takich tapczanów
miesięcznie. Spółdzielnia czyni
starania. aby Z\viększyć ich
ilość, zależy to jedm.ak od wzro
i;;tu produkcji szla.rafii. wvtwa
rzanych przez inny zakł.ad.
O wysokiej jakości tapczanu bez spTężyn świadczy niewąbpliwie fakt. iż znajdzie ~1ę
on również wśród ek,s.oonatow
łódzkiej
t>'póldzielczośd
na
Międzvnarodo0wych Tar/lach Po I
zn.ań.skioh.

dowy, pozbawiony często modoprowadJzeni.a wody,
siły i światła. Trz,eba zapoznać
żhwośct

się

z

dOiklumentacją, sprawdzić

kooztory1>y i zamówić odpowiednie materiały, których wyprzedzenie w zamówieni.u się
ga często 6 do 12 miesięcy.
Z .za(planowanej na dany okres ilości, po ciężkich trud.ach uda się wyrwać 30 proc„
a jak dobrze pójdzie 50 proc„ ..
no i cały harmonogram stopniowo „bierz,e w
łeb". Stl.uka. się w:ięc robót zannrlennyob,
często o innym a1J10!1'tymencie,
a. wi~c za.raiz występuje brak
matel'lialów, &"dyż za:plan~ane
Pll'Z0\V1dywa!llo dla innych robót.

„Im dalej w las, tym wię
cej drzew"-mówi przy.słowie.
Tak, to prawda! Roboty narastają, a opóźnienia z d-0\Starcz.eniem dokumentacji, placów
budów idą z nimi w parze. I
sto•pm.i·owo two•rzą się zaległo
ści. Linie w harm{]!nO,g ramach
są coraz
b . prze<SU1wane w
prav.:o, a więc na :na.stępne
rmes1ąoe.
W końcu po;z,ost.aje
.i·uż tylko czwarty kwartał i osta teczinie grudziei'i. Urywa się
jeszc2'e kilJka dirui .styczni.a następnego roku. .. i fina! smutny. K-0szty, ,jakość I 7lll'.arnowane zdr<JiWde.
Czy, jak z powy~go wyni
ka, winę pO'Il-O<S:i. zleceniodawca? Czy rneiC1zywiście brak mu
dobrej woli i zaintererowain.ia?
Nie. Zlecenfo,i!Ją,wea l'Obi wszystiloo oa ll1Jll'Że, jedm1lc !lak, ja<k
i wykona.wca, u~mJe~nforny jest
od wielu crzynnilców, na które
nie ma berzp.ośred.niell'Q wpły
wu. Za.gadnkni-e wywłas;z;~ń.
UZ)brojeniia tieren11.1 i d<o1kumentacja stanowią barierę nie do
przebrnięcia.

A wykonawca? Tak - wykona.we.a otrzymuje zadani.a z
reguły w p.owa.żn.ie
spóźnio
nym termilnie z perspektywą
nie końcrząeyeh się 'Zllllian w
c.iągu roku, co przy poważnych
brakaoh materiałowych, sprzę
td<wyicih, transportowych, kadlrowyoh i zapleoza techniczno-goopo·darc7..ego (bazy, wa'l'smaty, <SJkladowiska, magazyny) zmusza f!O do improwizacji i akrobacji.
Przecid chyba nikt nii.e posądzi nas, budowlanych, o to.
że wolimy wykańczać izby w
okresie jesieni, czy też zimy,
a nie w mi~iącach letnich, a
więo w okre1>ie, w którym tego rodzaju roboty moozą być
wykonywane. Jeżeli to robimy,
to tylko dlatego, że cały, b.ardw sk•O<lllpli.loo<wany system za.rząmania. i przepisy ~ęs.to nlie
żyofoiwe, zmusza.ją nas do takiego postępowama. . Dla potwieroren.ia tego służymy dowodami.

libry51:yką
czyć.

trzeba pomalu

Budowlani rozumieja potrre
by Łodzi oraz sytuację go...-podarczą kraju, ale nie widzą po
trzeby budo.wać za wsi;elką cenę, bo pieniędzy do wyrzucenia w błoto nie mamy.
Żądamy WCQ:eśniej.'!.Zetro ustala.n.iia. zadań na rotk następny, 1
tonninoiwego przr.k.aiz.ywoaln'ia uzbro.}<llllych pła.ców budów i
pełnej, dc·brze wylro!!.a.nej dokumentacji technicznej. Ustalone za.dan.i{L muszą m:ieć Jl·~
ne, termi!'ot>we p.akrycie maf:il"iałowe oraa; p000.sta1e śro,dki
produkcji.
J.eżeli.
te skromne żądania
będą spel'nione.
nie ma naj-

mniejszej obawy o iz.by - i to
w ooraz le'!)<Szym wydaniu. ,Jeżeli jedina.k sytuaoja nie zmieni. się, nie lkz:my na żadne
cuda - będzie to samo, co
d-0°tychcza1>.
Tak wygląda rzeczywi„itość.
inż.

w

Nosy
na I ndeksIe
•

~

Kłopoty
Któż

kłopotów

tyoh

nie
jednak
na
zajr:z;yjmy .do
w których o-.
statecznie roz.grY).Va S'ię przecież walka o ło, by :na rynh"U
były towary
w dostate=ej
ilooci, byśmy mieli się w co
ubrać, co sprzedać za graniOdsuńmy
chwilę własne i
łódzkich fabryk,

ma?

l lł

.
W.l}sokosci,
problem nab'iera zupełnie i nnego aspektu.
Nie Jestem jednak pewna, czy moja
argumentacja trafiła do przekonania Hanownej komis.li. Wii:lcszość zresztą ust/owala· mt wyt111maczyć, że popełniam PO·
tworny błąd, domagajqc się wypuszcziłnia na tegoroczny rynek wiosenny- modnych pantofli i obuwi.a. z wyjątkiem
il.wóch głosów - przedstawici~lki Związku Plastyków (która nota bene zauważyla słusznie, iż już sam fakt, że ona bizrze udział w tei r,omisji, świadczy o o!brzymim postępie wobec niedawnej prze~złości, gdy o estetyce ubioru decydowall
ludzie nie mający zielonego o tym pojęcia) oraz jednego z przedstawic.teli Cen-

~

Na pytanie:
„Co wam, w
waszej fa.bryce, przede wsreysbkim spędza sen z 0C1J11? otrzymaliśmy wczoraj
<>dpoWliedzi.„ ba1'dzo różne, Po.słu
chajcie:
n.as?

Co now ego

na hudowaeh
Jak nas informuje dyrektor Lódzkiego Zarządu Budo·
wnictwa, inż. Kraszewski - w
tej chwili na budowach trwają
intensywne prac!! przy wykonczeniu 800 izb, które według
planu robót mają być przekazane do użytku w końcu I kwar
talu. Oprócz tego prowadzi się
prace w niektórych pomieszc1eniach sklepowych, znajdujących
się w blokach, roboty przy usuwaniu usterek itp.
żytku

tralnego
Skórzammo
- więl~szość komisji opowiedziała s1e
twardo za' wypróbowanym od lat sysf;:- '
mem energicznego zwalczania wszelkie~o ł
rodzaju „ciuchoma.nii" na rzecz
nia naszych rodzim11ch, od dziesięciolecia
„chodliwuch" w:zoi·ów.
Popatrzylam na panów decudującucrr. o
tym co modne a co nie, en eleganckte a
co nie t co odpowiednie dla naszych knlliet a co. nie i... przestałam się dziwić i

noptera.-1

Zrozumiałam, że dopóki komisje maja- ł
ce głos decydujący w dziedzinie estetyki
t mody na~zuch ubiorów, będą takie a 11le
inne, dopóki w 1,omisjach tvch zasiadać
będzie tylko jeden przedstawiciel Związki;, Plastyków, a więc wlafri.wie tylko .ieden fachowiec w tym zakresie - dopótv
bedzfemy spóŻ!tieni w modelach na.•zuch
ubiorów o dobre kilka lat.
Ko 11,•1·,sja, 0 kto'rej mowa, nie jest .1eRzcze najgor,~zym wy_iątkiem. Dwa lat1i
temu bvlam świadki.em jeszcze drastyczniejsze.i oceny modeli przem.uslu filcuiveao. Jaki. poziom reprezentowała ta.inte/sza lcomisja, przekonujemu się po clzif.
dzień„ ogląda..iac w sklepach brzydką i
niemodną konfekcję filcową.

O koszule męskie z modnymi Tcol1iierzykami również trzeba bulo walczyć ponad rok, a o modne mankietu u spodni
meslctch po dziś dzień bój jeszcze się
toczy.
A panowie „fachowcu" tylko wzrusznją ramionami. I myślą: tyle halasu o takie drobnostki,

K. WYRZ.

Wykolejone wagony

PLAN, KOLEJARZE,
Plyćwi
„TEXASY" •••
W jed.n€j z najlepiej pracujących fabryk odzieżowych
w kraju ;_ w LZPO im. Fo?'nalskiej kłopoty są inne.
Okazuje się, że w fabryce tej
w czwartek około godz. 5.3~
już drugi mies::ąc pracuje się wydarzyła się na stacji w Pł:yć
bez.„ planu rocznego.
wi katastrófa kolejowa. Od P'>- Mamy plan kwarfalny - ciągu towarowego odczepiono
mówi dyrektor - ale to wy• parowóz, który pojechał po 'nstarezy tylko wtedy, gdy cho. ne wagony na drugi tor. Pozcdzi o robotę z dnia n.a dzień. stawione przez parowóz wagony
A r.a dłuższy czas? Z tym już potoczyły się za nim i w chwili,
gorzej.
Dopiero teraz taki g~y ten wjeżdżał prze_z zwrotroczny plan montujemy po nice, nastąpiło zderzenie. Slmtwielu trudach
kiem kraksy dwa wagony wy.
·
koleily się. Główne tory uległy
. Duze. kłopoty ma:ny z kole-1 zatarasowaniu.
Ofiar w luJarzam1,
oczyw1ścJe w prze- dziach nie było.
nośni, bo ch{).dzi o brak do-.
statecznych ilości tkani.n na
Nil: głownym szlaku ko~u.'.limundury koleja~e.'
PKP kacyiny1'.1 w kraJU nastąpił zaczeka, a tu _ zahamowania tor trwaiący przez kilka godz:n.
d k „
W związku z tym, m1ędzynarow oro u. CJi.
„
. dowy express Praga - MiędiyWres~?e -:-- „Tex.a.sy ! czyi! lesie - Warszawa został z Ch~.>
o:ve młodzieńcze stroJe na jen skierowany do stolicy przez
nity._ Jak lwy wa)c~ymy o do- Lódź Kaliską - Łowicz. Ranny
·datki cLo „Texa.sow , ale c1 ą- pociąr; pośpl·2szri.y elektryczny z.
gle ich nam br.al;;. Poza tym Warszawy do Lo<lzi Fabryczne)
- jakość produkcji w Ol(óle. dotarł do. celu ze 128-minut0Wiecie. jak to jest - ludzie wym opóźnieniem. Do połu d nia
chcą du:żo zrobić i dużo :za- łączność Lodzi i Katowic z War
rob:ć,
to jest ludzkie, ale szawą odbywała się z przesiaprzy tym za.pominaią ~ze. 5to o daniem w Pl;vćwi. Około godz.
„drobiazgu": o tym, żeby i 12 przywrócono normalne polądobrze p:odukować.
czenia.
(s)
Jak s90wodować poprawę?
Nie latwo to c.s:ial;'n~ć w obecnych warunkach, gdy nie
z.aw.sze opłaci sie dać wvżsui

kolo

załarasowa:y łor'y

na kilka godzin

jakośC.:owo produkcję k{]s~tem

ilOIŚd.„

KOCHA.NA
KOOPERACJA„.
Kłopoty
n a p-zed\\rlo5n[u? - zauytał nas dyr. Rotberg w Zakładach Zgrwbnych
im. WJ(l-!.ny Ludów. - Przede
wszystkim„. koohana kooueracja. Nas\ ludzie mają d~żo
pretensji do za];:Ja.dów w.soólpracujący::ITT z nami i z.a•opatruiąc:yc:h
nas w surowce.
Które z n Ich „narazil:v"
s·'ę
nam
najbartlziei?
Zeklady
Przemysłu
Bawelniane?"n
w
Scinawce n.a Dolnvm Slą~ku
i Tmn.as7cwskie ZPW.
T~k.
tak - kooperacja to mądra
rzecz, ale gdy.„ gra bf"'": 7!1rzutu.
CFB)

"'...,..

___________

Kolejny odcinek powieści

„Spisek przeciw Hitlerowi"
zamieścimy jutro
~~~-"~"~----

7/44 ciągnieniu „Kukuktóre odbyło slę 16
bm. padły n.a.stępujące wygrane:
W

łeczki",

III stopnia (3 trafienia) 252
szt. po zł 1.075, IV stopnia
(2 trafienia) 8.291 sz.t. po :zJ:
32,50.
Najbliższe
8/45 ciągnienie
„Kukułe~zki"

odbędzie

się

23 bm. o godz. 11 w Zdu11skiej Woli. (Sala Straży Pożarnej, ul. Dąbrowskiego 4).
W tymże dTuu po norma].
nym c'ągn!eniu odbędzie się
looowanie gry z m i es i ąca lute6o br. uprawniającej wszystkich jej ucz.estników do udziału w cią.gnieniu m '. e.,;.ięc;;..
nych nagród prem~owyc:h, a
potem„;
bo.gat.a część artY&. t.,ycz.na,

lłZIE..."INIK ŁÓDZKI
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Znacie tę musz:e k-oncer-'
; tuwą r.a. Zdro·Wi·u'? Wpraw- ł
~ d: :,e n:i,wet w lecie n1dk11
ł c·lb~wa.ly si ę w niej kun cerq ty, ale t() jes'1eze ni c p~wód,
# a!:y w 7..imie <l-t'1m !lcie do jej
J:ABEZPIECZENIE
dcwa5fa cj i.
se:~Jej i;i~1·:i ąc
ZAKLADOW
- do <!ewaatarJt <nl:SCI suu.slyszeliśmy w Zak!:ldach
fitu (:::·c·d hercrc:n m ia.st.a L<>Bawełnii.any-C'h im. Armii Lu- ~ dz.i) '.J:az po.;'! hgi. Bo ilto w
d<>wej v,; Rud7Je Pabianickiej. 4 cnFie
4J,s ta tnich mztilp<Ów
Nie znaczy to, że z braku zaw::·lh z dachu .siiilywal.a S"Jl'l}bezp:eczen !a
bijemy .rekordy ~ k~~„k:lc. ~ s~fit i P·~·d!{}gi. ł
pod wz,ględem kradziezy w
Nikt Ja.kas me pornyslal o I
przemyśle bawelni.aJlym. Tak ~ 7.abe.Z1Piecizeniu mcraJi p.r~ed
źle je.s.z;::ze nie jest.
każ- , ~ teg-0 rndz~j~ ewen,tualnośc~ą. ł
dym razie - s.p raw.a .sro3ków 'f' A p:nemez
wys!a.rCilyl'o-by ł
zaradczych
przec'.wko pano- j ł tylko
t.,"'l)ebę.„ Xlradncści, ł
szącemu się zlodz:ejst wu. spę. ł Rynna • P-G3W<l'lił~b! W<>•ro:'e ł
dza nam sen z o::ir.u.
yśl:my ł sµlywae tam„. g<1ue nalezy,l
o tym wszyscy,
w zial:ain:u ł A tak - w lecie nie obejjednak, jak dotąd, nie osią- idzie się bez l!'ener.alnego regamy
zadowalają·cych wynimc.ntu mU6Jili koocertowej
ków,
na Zdrowiu.
(Kr.)
Trzeba ocenić, że ujawnione
Fot.o: L. Olejniczak
kradzieże
stanowią
zaledwie _ , _ , , _ _ _ _ _ _ _ ""
okolo 10 proc. tego. co ginie.
Ostatnio stwierdziliśmy większą kradzież pasów. ._-ę kradzieże to oburzający objaw
w naszym życiu.

na przedwiośniu

spierać.

il
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Edward JAROISZEWICZ

ZBM nr 1 m. in. odda do uw końcu marca blolt
mieszkalny przy ul. Urzędni
czej, który - jak jut informoW calym tym „bałaganiku
waliśmy - będzie przeznaczony
budoawlanym" to jest najgorwyłącznie dla pracowników tesze, że Wy'konawca stan.awi już
go Zjednoczenia. ZBM nr 2
tę <>sta.tnią jed:n<IStkę organizakończy już Jedno skrzydło cyjną. Bo, że ktoś coś wczepozostałe oddano już do użytku
śniej „zawalił", że opóźnił do-I - reprezentacyjnego bloku mie
stawę materiałów, czy przekaszkalnego przy ul. Armii Czerzanie placu b.u<lowy lub dowonej 4. Natomiast ZBM nr 3
kumentacji - o tym się szyb
prowadzi roboty wykończenio
ko zapomi.na. Ale od mQm.enwe w blokach mieszka1nych
tu, kiiedy jy.ż s1woie zrobi!. za- (łącznie 144 izby) przy ul. PieCZYIJ1a >S1ię ireneraln.a nag'()<nk.a..
przowej i Limanowskiego. Lódz
- Prf'p;aej ! Prędzej! Czas ucie
kie Przemysłowe Zjednoczeme
ka! Zoc<Jtało wam jeszcz;e tyle
Bud.owiane kontynuuje prace w
i tyle do końca.
a bu'liynkach mieszkalnych.
Mnie 1>ię ,,aaje, że z tą e'kwi(Kr)

latwo
nowe fasony? A kripyta to co? T1·zeba by w ogóle postarać
się o nowe .kopyta i przestawi.ć cały przemysl, a to kosztowałoby co najmniej pól
miliona złotych.
Pól mi.liona to faktycznie niemała sum1,a. Jeśli się jednak weźmie pod uwagą,
że koszt związany z udzl.alem jednej f.ul· po! nank.o branży w wiosennej wys l awie
skiej kształtuje się mllie) więcej na tej

11

koń

zrobić, żeb!I
zbliżającym się
produkować --------""------------------~
~-----------------------------Zarządu Przemysłu
ł
t
Co
w
sezonie wiosenno-letnim zdobyć modne czólenka z wydłużonym nosfoiem? Po prostu - wziać do torebki pJlto1·a tysiąca,
wsiąść w pociąg i na warszawskich „cit~.chach" poszukać szczęścia; Albo w k~orejś z prywatnych wytworni. szewskich
/łupić taką parkę najmodnie1szego fasonu. Bo na państwow11
obuwni· p!'Zemusl.
ć
czy po starenm nie ma co liczy··
Przekonalam się o tum onegda.1, obeJ·
rzawszy kolefocję model.i, zaprezento1:;ciną kornisii kwalifikacyjnej do zatwiE'.rdzenia.
oszklonych szafkach i na po!kach stalo kilkaset różnego rodzaju pa1!tofli - gdunek, bucików dz:ecięcych t
obuwia męskiego. Na kilkaset par - za·
ledwie kilka o bardziej nowoczesnym frisonie. Zwłaszcza modne czółenka z kolo·
rowego zam.•zu i skórki zaslugiwaly na
zainteresowanie.
- Czy będzie można kupić je na
· · wiosnę? - zapy t a l am członków komis11..
- Ależ .~lcąd! Panowie spo.irzeli na
mnie z politowaniem. Jak można zdrndzać się z takim dyletanctwem co do
znajomości problematyki naszego przemiislu obuwniczego! Czółenka, o któi·ur h
mpwa, ukażą się w sklepach co '11.ajwy.
żej za rok, w sezonie letnim 1959 r. A 1
to tylko wted11, o ile dystrybucja stanie
na wysokości zadania.
- A jeśli okaże się. że za rok czerwone ciy niebieskie czółenka tego fasonu
wyjdą z mody?
Panowie z komisji znów bardzo się
zdziwili. Trudno - uslyszalam w odpotviedzi„ Nie stać nas na luksusu i w ogóle co ja sobie wyobrażam? Czy to tale

łatem·?.
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