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Z prac Rady Ministrów

Cena
50 gr

WARS ZA W A (PAP).
27 bm. nia rolnictwa i za;r.ząd pirzedna lron.fere.<cji prasowej w U- siębior.s>tw produkoyjnych, którzędzie
Rady Ministrów po;n- re wchc~ly w sklad Centralformowano . dZJiena:rik.a;rzy o u- nego Zarządu Me-.:haniz.acji Rolchwałach
podjf;tych ostatm'.o nictwa. Dotychczas jec:Lnoot.ki te
przez Radę Mi.n.;.strów.
znajdowały s:ę w re;.orC:e rolH.ada l\.hnL~Tów zatwie:-d.zila nictwa.
lf,irojekt us~awy o tuncuszu zaPoz.a tym
Rada M:n!st::-ów
kładowym na 1968 r. (Zasady te
XIV
Łódź, piątek 28 lutego 1958 roku
Nr 50 (3505) go projektu ornówione zostały w podjęła uchwalę zatwierdzają
referacie S. Jędryf'l10wskiego cą umowę o do.siaw<ieh i platnośc:aeh na hr. między rządem
na XI Plenmn KC PZPH).
Uchwala Rl3dy M inistrów, u- PRL a rządem Mongolskiej Republikj
Ludowej.
stalająca nowe,
wyż.siZ.e ceny
skupu
Ziwierząt
rzeźnych
w
PGR. ma na celu ożywienie
hodowli
w
tych goopodarstwach. Skup c1okonywa111y bę- ·
dz'.e na J:>l)d;;taw1e umów zawierarzych prbez uspołeC2n'.0111y a.i-\ ęł O
parat skup,u z PGR.
Nowe 1.Wrawnlenia
m'n'.ISitra
WARSZAWA ~AP).
handlu wewnętrznego obejmuDnia 27 lutego br. rozpoczę ją usta.Jen.ie
cen detaliczm;ych
ły się w WarszaWl'ie obrady artylrnlów
produkowanych we
XI plenarnego posiedzenia wl~mym zaik:res;ie lub systemem
Agencja
przez pai1.stwowe
MOSKWA (PAP).
Komitetu Centrnlnego Pol- nakładazym
skiej
Zjednocw.i:iej
Partii l}}r.zedsięb:or-stwa handlowe lub TASS podaje:
nadro.rowa1ne przez MHW oraz
W dniach 25-26 lutego 1958 r.
(Inf. wł.) „Berliner MorgenRobotniczej.
post" pisze o możliwości rychleReferat pt. „Ak:tualne za- wyqi,agirod.ze.nia z,a dodatkowe u- odbyło się plenum Komitetu
go ustąpienia von Brentano ze
ha1ndlowe
świadcz.one Centralnego
Komunistycznej
gadnienia polityki gospodar- :sl•ugi
stanowiska ministra spraw zaklierntom. lJp.rnwnienia te m.o- Partii Związku Radzieckiego.
czej na 1958 rok'~ wygłosił
Już wkrótce na Hn:iach „Ae rofło!u"
zaczną
kurs<>Wa.ć
granicznych. Dymisja ma nastą
że mi:n.ister haindlu wewnętrzPlenum wysluchalo i przedysnajwięk.srz.e w świecie c·z!e.ro motorowe
tur!J.ośmJ.g_lowe saczłonek Biura Politycznego
pić, według „Morgenpost" po de
nego pr.zeka.zać organom handlu kutowało referat tow. N. S.
molo!y pasażerskie „Tu-114" przeznaczo·n e do lotow transbacie Bundestagu nad polityką
KC PZPR - Stefan Jędry wojewódzkich raid na•rodowych Chruszczowa „O dalszym rozwo
zagraniczną rządu NRF.
kontynentalnych. Nowy samo lot skonstruowany w.stał pod
chowski (tekst referatu po- i rad mia.st wydz:elO!!lych.
ju us!ro.iu kolchozowego i o reVon Brentano znalazł się pod
kierunkiem slynnego radzieckiego konstrułdora samolodajemy na str.: 2, 3, i 4).
N;astępne dwie uchwały Rady organizacji ośrodków maszynoobstrzałem
krytyki,
za.r ówno
tów, laureata Na.g1·ody Leni nowskiej A. Tupolewa. ObecPo referacie rozpoczęła się · Mi.n!.s.trów dotyczą spraw orga- wo-trak!oro\vych (MTS)".
posłów
własnej
partii, jak
ruie odbywają !lię· loty p.róbne „Tu-114".
n.ioocyjnych. PierW1S:za z nich
Plenum KC powzięło odpodys.lmsja. Obrady trwają.
również opozycji.
Na zdjęc>iu: samolot „Tu-114" po-dczas lotu.
zobowiązuje ministra rolnictwa wiednią uchwalę.
Podstawowe zarzuty skierowado p:-zejęda :i re,s.oirtu góm'cne wobec kierownika polityki za
twa i energetyki ozr-owskich
granicznej republiki bońskiej to
zespołów gosp0darstw
rolnych.
przede wszyl!tkim wprowadzanie
W
woj. katowii;-kim i wrocław
do MSZ dygnitarzy hitlerowskim
przedsiębi"rstwa
zaopatrze
skich oraz zie przeprowadzenie
nia . górniczego zostają podporeorganizacji ministerstwa.
rządkowane orgnnom administra
Głównym oponentem Brenta- Z
cji handlu prezydiów WRN. Uno .jest przewodniczący komisji
chwała ta ma na celu zapewniespraw zag·raniczuych Bundestanie fachowej obslugi jeśli chodzi ,!'!·!·:·:·:·:·:·:·:
gu - Kiesurgier i jego !o właś
nie typują na przyszłego kierow
Rektor o 21aop:itrzenie
załóg
resortu
RADOM
NOWY JORK (PAP).
góm.icitwa i energetyki, oraz
SZCZECIN (PAP). Osta.t- (lWalone wichurą drzewo. Wie- nika MSZ bońskiego. O tym, czy Columbia
University w Nowym
· , ·
R
nfo d,yreklor
DOKP Swzecin dząc, że wikrótce będzie tędy plotka jest prawdziwa, czy jest Jorku, Grayson Kirk, zaprosit zm;n·iej.s.zen•!e
lro.WJ\ów adm'1n:W szip:talu m:cjs,r!m w
apolec-il na,g.rodizić premią pi:e- p-rizejeżdżal poc:Ląg 0.510bowy, na- tylko zwykłą plotką, przekona- do Stanów Zjednoczonych rekto stracyjnych.
<lomiu prze:{az.:my ws~.al do uprzy pomo::y &wej my się już 13 marca, w czasie ra Uniwersytetu Moskiewskie1n.iężną trzy o.soby, w tym dwje tycluruiast
D'uga z uchwal IJO.'>LaillawJa, żyt,ku nowy oddz:ial dz'ec.ię·ey
z debaty Bundestagu. (h)
kobiety, k:,tóre dziięlki pir.zytom- koleżarnlti Heleny Ci1ap-ały,
go, I G. Pietrowskiego.
że w celu bliższego powiąza111fa o 30 lóżk.a~h. Znajduje się Olll
noś::ii
umysłu,
zapobiegły
kia- wJelffiim trudem ś.c1iąginęly zaZaproszenie to pozostaje w pr.zemyislu maszyn rołn'.czych z w bu<ly:nkiu, gdz'e d::iwn'ej mieta.strofom kolejowym, mogącym walidrogę z toru tak, iż nadzwiązku z podpisaną niedawno bezpośrednim
odbiorcą,
Min. śc:ty s·ę gar.-aże i mag.a;zyny.
.&.
jeżdżająey pociąg m:ial już wol'-' Rl
mieć poważne skutki.
umową o wymianie kulturalnej J Prll:em. Ciężk. 7.iOSfają podpoKoszt i.n<westycji wyniósl ok.
J ediną z nagrocl!weych
j esrt: ną drogę. Obi.e d.z:ielrne kobiety
między obydwoma krajami.
rządkowan~:
zarząd zaopatrze- pót miliona zł. Pań.stwo wyda•tp.raoo·wnioa. odcinka drogowego otTzymaly oprócz nagrody piekoi.valo na ten cel 143 ty.s. 7.l,
także
podziiękowarn;ie
KarrwiiCJe Man:-1a.Tul1ill Mic'h, męznej
1-aś poZ<OIS<iałą sumę wn:osly zaktóra idąc do pra.ey wzdłuż tJo... dyrekcji PKP.
klady pracy. do.<taU-C"'.-ając maNiem.Tuiej drziielny olmrzal się
ru, spootrzegla leżące na torze
teriały budowlane a nawet sikiedróżn.ik KaTOl :Kaczkowski
z
Z okazji Międzynarodowego
!:'OWując do pracy odpo1
wied!nich
odcinka df'Qgowego
TychOIWO. Dnia Kobiet w dniu 2 marca
chwili przetarg międizy kon.-cer- facho.woów.
zauważył o.n, że &kulłlkiem nie- przybędzie
do naszego miasta
naini amerykańskimi, francus5-osobowa delegacja kobiet rad.opatrzenia
dyżurnych ruchu dzieckich, które będą gośćmi Li
kimi i brytyjskimi o dostawę
OPOLE
po jedrwm torze zdążają ku oo-- gi Kobiet.
BONN (PAP). - Boń.s:kńe ml- .sprzętu dla nowej Luftwa!fe.
kradzież
bie dwa poc:iąg:i - jeden spieRozpoczęła
s:ę tu
2-dniowa
Goście zwiedzą zakłady pracy nfaiterstwo obrony
podalo do
szący z Białogardu, drugi ze w Lodzi i w Pabianicach oraz wiadomości, że oo. wiosnę 1961
krajowa narada działaczek poS.zc:zecinilta, które mogą zderzyć uczestniczyć będą w uroczysto- roku
radni dla rodziców, prowadzoBum.deswehra
o.s:iąg;nri.e
się, powodując groźną kata.st.ro- ści organizowanej z o~azji świę pel111ą gotowość bojową. Będtztie
nych przez Li .gę Kobiet. Celem
narady jest omówienie dotychprzesłuchania świadków fę. Odpowiednimi sygnał.ami ta kobiet dla działaczek związ orna wówCIZla8 liczyła 350 cys.
z.dol.al on :m;trzymać
jeden z kowych. Pobyt kobiet radziecza.wwej dz:iałaln~ci tych po206.000
żołruierey
Trzeci dzień procesu o kra- podągów, a niastęprue. i drugi, ckich w 'Lodzi przewidziany jest żolmierzy:
woj.sk lądowych, 120 tys. Siil
WARSZAWA (PAP). - 27 lu- radni <maiz dokonam.1e szerokie.i
dzież popeliny z ZPB im. T. Kon1e dopu.s1WZJając do katastrofy. na 2 dni. (k)
ściuszki nie przyniósł większych
1e>tll1liiclz:ych
i 30.000 maryruwki ty - dlrngi dzień obrad I Kra- wymfai!l.y doświadczeń na podOl9i'ąg,nięć
p:::zodując-ej
rewelacji.
wojeillllej.
jowego Zjaizdu ZMW wypełn1ila stawie
Zeznawali oskarżeni: Edmund
Poza tym będą utworzone od- dyskusja nad referatem sprawo. poradl'lli opolskiej.
Maciaszczyk, Janina Wróblewd.7Ji.aly tzw. obrO!!ly teryrt.or.iaJ.- z.dawoz.o-programowym. Przemaska i Wacław Madaliński. WszyI\:RAKOW
nej, kitórych licrebru>ść WY.nie- wiaro k;hlłruIJM>t.u delegatów rescy troje udowadniali, że z kra
s.ie 43 tys.
prezentujących kola lub il!lstarn'27
bm.
w
ełektroc-ieplowni w
dzieżą nie mieli nic wspólnego
31 marcia 1959 rokJu ma być cje związ,ku z oalego kraju. Tarnowie uruchom:ono d.rugi z
i w ogóle o niej nie wiedzieli.
już :pod bron.ią 200.000 żolniierzy Zjazd otrzyma-? liic.z;ne depe.s.ze kolei kocioł. I etap budowy eOsk. Maciaszczyk przyznał, że
aTIIl!i.i
zachod.ruiio-md.emieokiiej. z pozdrowieniami i żyozeniami lekt!'OC:ieplown.i zakończonv ur
jako dyżurny nie wywiązał się z
Minllsttensitwo komun'Likuje, że u- owOC111ych obrad. Przy.słaly je &t·Rillie w pol<l'w'ie bież. roku.
obowiązku czujności, mimo nietwM.zen.ie i wypo.sa,ż enie Bun- poowzególine ogn.1wa ZMW ara.z
dwuznacznych aluzji osk. Lisa,
Tarnow.sk.a
elektro::-:•oplowrnia
Wczoraj w Gdańsku odbyło 8 na eksport dla ZSRR i po d~ehry kosztować będzie o- orgal!lli.zacje społeczine. Depe.sizę
które wówczas potraktował jako
się z inicjatywy kierownictwa
dwa dla Egiptu i Brazylii, dal koło 55 mil.iJatrdów mairek. U- z życzentami nade.sial również poW.rnna poikryć def:cyt eneri;'i
żart.
miejscowej Stoczni drugie z ko
szych 5 dziesięciotysięczników zhrojen.ie w przeważająoej czę- &ekret:a1'."iat Swiatowcj Federa- i nary, który <Jd-c.zuwają obecJanina Wróblewska potwierdzi
nie rozbudowu.iące się w H)·boraz prototypowy statek - balei spotkanie dyrekcji ~ pr~e~
ła kupno popeliny od Lisa, Baści &pxowad.Z10111e :ziost.aini1e z za- oji Młod;zieży Demo·kiratyczmej. kim tempie
Za1~{]ady Azotowe
stawicielami prasy kraJoweJ 2
zę rybacką o 9.300 DWT.
rańskiego i Debicha, tłumacząc,
grallliicy.
Np.
400
CIZIC>];gów typu
Serdecznie i gorąco pirzyjęli im. Feliks.a Dz:erżyń.s1kiego.
Konkretnym zadaniem, które
zagranicznej. W naradzie" któże wierzyła w jej legalne pocho
dla d,yw.iJzjli paincemych delegaci . pr.z.emówime I sek~'era odbyła się na pokładzie . no
stoi w br. przed załogą Stocz- M-48
dzenie, jako że pracownicy ZPB
w St.a. tarza KC ZMS - MM"ian.a Renw ego
dziesięciotysięcznika
ni jest dalsze skrócenie cyklu zakupio.nych :oois1tailllie
KIELCE
im. Kościuszki dostawali czasem
nra•Cth
Zjedin.oC1ZJOn!}'ch.
kcgo, który powitał zjaoo w
m/s „Gen. Sikorski" wzięli m.
produkcyjnego. W tej dziedzi
Wcześniej niż w latach uo'epopelinę na talony.
Towar kuJeśli chodzi o samoiloty dla imieirJu brait niej organizacji in. udział dziennikarze z NRD nie może się Stocznia pochwa
glych przylcC:.a.!y na KieJeo-."zyZpiła nie na sprzedaż, a tylko dla
lić już dość znacznymi osiąg lo<hn.i.ctwa
woj&kowego, to - Związiku Mlod.z:eży Soejalistycz.i Jugosławii.
ulokowania w nim uzyskanych
nę
zwdastiul!ly w'.l()=Y - skonięciami Konferencja
o
ile
zbiegła
bowiem
się z
np.
jak
wiadomo
trwa
w
tej
.nej.
1
niedawno ze sprzedaży bransolet
w:-onki. Przylot p.ta.ków zaobdw'i ~ma uroczystymi dla Stocz pierwszy
dziesięciotysięcznik
ki pieniędzy, gdyż ludzie mówili
&errwowali
m. in. chlopi powiani taktami 110 rocznicą jej
budowany był w 567 dni, to owtedy wiele o wymianie pienię
tów Kielce, Opatów i San<lostatni z tej serii wykonany zopowstania
oraz
oddaniem
do
dzy.
Propoz1o~a konfer•noji ~• •1aoklm
m:erz.
eksploatacji szóstego z kolei
stał w 376 dni. Liczbę tę zamie
Osk. Madaliński przyznał, że
azoublu
wielkiego statku dalekomorrza się zmniejszyć do 270 dni.
przyjął od Zawiszy na przechoskiego m/s „Gen. Sikorski".
W porównaniu ze stoczniami
wanie kosz od bielizny, ale nie
Z założonego w 1848 r. pod
japońskimi i niemieckimi (przo
wiedział nic bliższego o jego zanazwą „Królewskie Warsztaty
dującymi w świecie), które bu
wartości.
dują podobne statki w 231 dni,
W dalszym ciągu rozprawy ze-. Marynarki Wojennej" pruskie
go przedsiębiorstwa, powstał
będzie to olbrzymi postęp.
znawali świadkowie. O ciekawostatecznie największy zakład
Plany na następne lata zakla
szych momentach tych zeznań
jednej z najmłodszych gałęzi dają budowę, poza wymienionapiszemy w następnym spranaszego przemysłu - budowy
nymi statkami, przetwórni rywozdaniu.
(as)
okrętów.
backich 1.200 DWT drobnicow
Stocznia Gdańska, to warców o 8 tys. DWT, statków do
sztat pracy kilkunastu tysięcy
przewozu drewna 5.700 DWT
Ofiarą barbarzyństwa hitlerowludzi, kolos, który zajmuje 131
oraz wielkich zbiornikowców
skich najeźdź.ców padły w Polha powierzchni i produkuje
motorowych o 18 tys. DWT.
sce nie tylko miliony istnień
statki o lącznej nośności setek
W czasie konferencji kierow
ludzkich.
Zniszczono również
tysięcy ton.
nictwo Stoczni podkreśliło ze
wiele
cennych obiektów historyDla zilustrowania tego wyszczególnym naciskiem niedocznych,
wiele
pamiątek narodostarczy pnytoczyć choćby przy
statec.zną współpracę zakładów
wych i pomników.
kład ub. r„
kiedy wodowano
ko~perujących.
NiejednokrotTego tragicznego losu nie uniponad 123 tys. DWT. Było to
nie tempo budowy statków ha
knął również ufundowany kie18 trawlerów, 12 trampów (po
mowane jest niewywiązywa
dyś przez łodzian grób Niezna5 tys. DWT) i 4 dziesięcioty
niem się z zamówień zakła
nego Żołnierza, obok katedry:
KOSZALIN (PAP).
Sąd
sięczniki. Poza tym zbudowadów współpracujących. Zwrazniszczono
go i starto z powierzWojewódz'.{L w Kos.zal.inie 1SUl:.ano 86 kotłów okrętowych, 178
cano także uwagę na niewłaś
chni.
za1 na karę
15 la.t więz:ien!a
winrl okrętowych oraz kadłub
ciwe jeszcze planowanie w inPo zak011czeniu
wojny ten
Waclawa
Pawlowstk.ie,go
zie
s·tatku - drobnicowca powyżej
stancjach nadrzędnych. M. in .
symbol patriotyzmu i bohaterSlup.sika, os1karż·o1I1eg1 0 o zamOi!'b t.ys. DWT.
na przykład oddanie statków
stwa żołnierza polskiego został
Nasza Stocznia zajęła w
dowa!ll:e s:wej ż<Ji:i,y Da111uty.
dla Brazylii zaplanowano na
odbudowany w sposób nieco pro
tym stanie rzeczy 12 miejsce
Na rozp~awie z.to.żyło zezin.akoniec ub r„ a wykonanie dla
wizoryczny.
w skali światowej.
nich urządzeń na początek br.
nia 14 świiadków i pięoiu bieObecnie pracownicy Zarządu
Wypada z H:olei powiedzieć o
Kierownictwo Stoczni sugeruje
gly·ch lekarzy. W mot;ywac-h wyDróg, Ge9dezji i Zieleni powzię
planach
St.oczni
na
rok
bieżą
powolanie
komisji
koordynują
roku sąd podkreślił, że Pa•wli myśl, ażeby odrestaurować go
cy i dalszą przyszłość Otćiż w
cej, a niezależnie od tego stwo
lciw.ski 'działał z pr-emedJY\ia,::ją.
w pierwotnej formie ..Jak się do
br.
przy
podwyższeniu produk
rzenie
koncernu,
który
by
oPo .sprzeezce malżeńsikiej
w
wiadujemy, Wojewódzkie Archi
cji globalnej w stosunku do
bejmował
wszystkie
zakłady
wum w Lodzi wypożyczyło inijednej z restauracji w Słupsku,
roku 1957 o 38 proc„ a towaro
współpracujące w budowie stat
cjatorom dawne dokumentacje
oboje pa,gcdz'.li s:ę i p1cnr~'ócdli
wej o 21 proc. zamierza się
ków oraz instytucje handlują
tak,
że będzie można już wkrót
do dtomll, gdzie Paw1'o1wski krO·
wybudować 15 trawlerów (doce okrętami.
ce przystąpić do zrealizowania
rzystając z tego, że żolOO. jego
stosowanych do opalania matego r,ięknego planu.
6.aiSln~la, z;am~·;:'<iował ją„
zutem), 12 trampów ...,,, w tym
J'ERZY Sl'EFKO
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Skrót re erału człooka Biura Polf.tycznego
wygłoszonego na XI plenum KC
Rolę decydują,;ą w pr.ae~~cięże.niu niebezDzisiej-sz~ plenarne posiedzenie Komitetu.
Centralnego ma cli.ar:akter roboczy. Tematem pli..eczeństwa infil.acji ode:grała1 zwiększona prodzi.sicj.sz.ego posiedze.od.a nie jest .całoksvtałt dlllkcja przemysiłbwa i rolna, w opaxdu o wyani jej generalna linia w koJtzystanie we~ętrzny.ch ~zerw naszej i{OsdziałalnośC'i pal"ti:i
sprawach polityki wewnętrznej czy międzyna pod'arki.
W opanowaniu syttJJaJCji pomo.gło nam nlerodowej, anl podstawowe włożenia iideologi.czkireidytów zazadągniQ:ie
wątpliv.r.ie także
ne, jak to było na VIII, IX i X Plenum..
granicznych, z których poważ.na część, jak .np.
· nziś po prze·zwyciężeniu w zasadzie trudnokredyty :zaciąg.mięte w Związku RadZJieckim
ści wewnątrz partii, po wejśc:iu w k-0ńcowy
etap akcji weiryf~a,cyjnej, po pomyślnym i imiych krajach socjalistyq..zny.ch lub kredyty
pr:z..eprowadzeniu kampainii *7yborczej dQ te- z:acic;~nięte w stia.nach Zje,dnoczonych na :zia.renowy.eh rad narodowych, kampanii, któ:ra ku.p .artykułów rolniczych! z nadwyżek i na
jcs.zaze raz potwie:rdzilia, iie przytllacz.iająca zak1..1;p ' to,.,,iarów przemysłowy.eh, mają chawięk&ZOść naszego narodu .sdl:u.pia się wokół rakter 1 długoterminowy i dlatego mogą być
nas zej partii i sprzymier.zonych z ni'<! demo- ocenioi-.e j:ako korzystne. Trzeba stwierdzić,
kratycznych stronnlct;w politycznycil - ZSL że jednocześnie z walką o ' równowagę i stai SD, wokół Frontu Jedno&ci Narodu i stoi biiizację 1 naszej gos.p odarlci włożyliśmy duży
mocno na gruncie budowy socjalizmu - pra- vqs-iłek o;w likwidiatję lub ł>a.godzenie dys'.Plfogniemy w większym niż dotychczias is.topniu por.cj.i, które n.a.Tosły w PQt.Yr.7;ednim okresie.
:i;ealizacji nowych
wpocz<r~kowanlu
Dzięlki
skoncenbrowiać uwagę całej partii .na zadawyty.czny1eh polityki :rolnej . stwoa:rone zostały
niach gos·p>oiclarczych.
Jak pokierować wysił!kiem mais pracujący.eh pod.stawy' dlia przys.pi.e-szeniia wZJros;tu produkw budowie so·cjalizmu, jak rozwinąć i.eh ·cji ro}nej. Realizacja wyty.czny.ch imia~a już
pe-myślny >1;pływ na produ'&cj~ rolną w 1957 r ,
aktywność i inicjatywę, aby osiągnąć jailc oo.jszybsze i jak największe efekty w dziedzinie ale jeszcze ".Większe :zruaczenie będzie mi1ała dla
rozwoju sił wytwórczy.eh naszej gospodarki, kszt:ałtowanfa się stosu.nkóm w rolnictwie w
w dziedzinie socjalistycznego uiprzemysłowie n.ajbHż.szym. okresie.
WłoiżyliśmlY taik.że s/I)Ory wylSliłek w złiago
nia kraju, podnos·zen.ha produkcji rolnej, coraz lepszego ziaspokajania palących po{Jrzeb . dzenie wew:t'lątr:zny1ch dy.spropOII'cji w pr:zeludzi pracy we wszystkich dziioozirllaCh. a tym tmyśle.
samym móc łatwieij i szybciej rozwijać b'UMimo ogóluego ograniczenia wzrbstu inweeto po·dstawowe py- stycji, zwięks-zono inwestycje w przemyśle
downict~ socjal.h:mu tanie, które przed :n.ami stoi.
lekkim, rolno - spożywczym oraz w · budowBiu:ro Polityczne nie proponuje dziś rów- nictwie mieszkaniowym, .szkOilnym i szpitalnaisze·j nym.
całokształtu
nież prnedyskutowianha
W noku :r.957 rozsz:erzono z:na,cznie m&.Jipolityki gospodmrczej i w referacj.e nie będ·Zlie
mowy np. o podstawowych problemach ruas•zej wości rozwoju samo,d,zi-elności i inicjatywy
polityki rolnej, o realizacji i dalszym irozwi- gospodarczej terenu.
nlęciu jej wytycznych, o forma-eh więzi ekoW trosce o ro~ój ;produkcji i lepsze zanomiczmej pomię.dzy miastem a wsią i<tp. Za- spokojenie potrzeb mas pra'C'Ujących stworzogadnienia te omówimy kiedy indziej.
no warunki rozwoju indywidu.alnergio rzemioDziś proponujemy skoncentrowanie uwagi
sła i nawet drobnej przedsięb1orcz.ości pryretrudnych
i
WJaźmy~h
na kilku nie.zmiernle
watnej.
społeCZlno-gospo
życia
gadnieniach naszego
Do ujemny<lh wynjików naszej działa·lnoś
darozego, M&re niaszy:ro .ZJdaniem wymagają ci gospodarcze.) w rolcu 1957 zaliczyć należy
natychmiastowego i grullltowinego rozwią7Ja przede wszystkim pewne pog-0rszenle sy;tuania, jeżeli nie mają być kulą u nog.i. w na- cji w handiliu zagr.anicz·n.ym., wyrażające się
szym dalszym marszu do socjalizmu, w nakoszej waJ.ce o rozwój gos,pod~czy kraju i o w tym, że obok zdrowych i eJmnomicznienadpadnie.sienie poziomu żyda mas pra.cujący1ch. rzystnych k:redy·tów d~ugiot&m.inowyoh
miernie zadłulżyliśmy się w formie drogiego
Te za~dnienia, ktbre Biuro Polityczne i uciąuiwego [kredytu kró1Jkoterminowego.
przeidstawia do dyslkusji i do decyzji KomiPo dr1Ugie - nie udało się nam w pełni
tetu Centralnego - to przede w,;zystkim propoziomu dochodów,
blemy wal.ki o da'l:szy wzrost wydajności pra- zagwaranto'll'lać realnego
cy, a więc po pieTWS:ze - problem walki :z osiągniętych przez ludność. Wzrost siły naprzeirosta:mi w.itrudnie.nLa i w związku z tym bywczej ludności zio;s;tal częściowo zredulkoniepellnym i nieefoktywnym wykorzystaniem wa.ny przez wz.rost cen artykułów naibywaproblem podnie- nych przez ludność. Do tej sprawy jesz.cze
siły roboczej, po drugie sienia świadomej dyscy:pliny pracy, walki w:róoę.
Po trzecie - wprawdzie zdołaliśmy pod
z bumelanctwem i absencją i w związku z tym
problem przeciwdziałania nadmiernemu, nie- koniec roku przywrócić ogólną równowagę
uzasadnionemu wzrootowi wypłat :msił!ków między siłą nabywczą ludności, a ilością
chorobowy.eh, po trzecie - problem podino- towia!I'ÓW i usług, jednak !11ie oznacza to jes:zs:zenila n:a wyżsq po.z iom kwalifikacji pa:iacu- cze pokTy.ciia pQPytu ludności w-e wszystkich
asortymentach.
jącyeh, a w związku z tym problem warunPo czwia!l'te - w ieią.gu r. 1957 nie udało si~
ków pracy i płae młodocianych ;robotników.
Drugie :zia.ga;dnienie, które chcemy przedsta- w pełni opanować talkich zjawisk, jak naruto oojbardziej chyba palący 7.e Wlizy- szanie dyscypliny pracy, nadmierna a.b senwić stkich problemów, wpiących bezpoŚiTednlo cja i nieuzasadnlony wzrost wyipłat zasiłków
chorobowych, p.r zekraczanie ustalone.go funrobotników i pracowników umysłowych problem mies2Jkianiowy. Obok tych problemów dusru płac, niewywiąza.nie się częśC'i chło
przedstawiamy Komitetowli Cenrtralnemu tak- pów z dostaw obowiąZlkowych i podatków,
uregulowania zagadnienia rent co oczywitści.e miało ujemny wpływ na syże projekt
i emerytur oraz ogólne wytyczne naszej poli- thację finansową i rynlkową.
tyki w 2Jakresie utrwalenia doty·chczasowych
Ro piąte - w ciąf9u roku 1957 nie udało
zdoby·czy mas p.racujących w dziedzinie wzro- LSię w pełni zrealizować wytycznych partii
stu realnych dochodów rrobofmi'ków, pracow- i rządu w zakresie podziałru dochodu narodoni.ków umysłowych i chłQPÓw praoują.eych weg()j
·
da1'5'ft pecrspekityw: y; tej dziedtzLnie,

Sytuacja 1957 r.
Przedstawienie tyich zagadnień nie jest moi
liwe bez k;rótkieio zobrazowaniia nasi.ej obecnej sytua.cji gospoda.rc?Jej.
Ogólnie biiorąe, rok 1957 razpoczęl!iśm.y w
nienajłatwiejszych warunkach. Braik równowagi na rynku wewnębr.unym pomiędzy siłą
która W2lr-OSła znacznie,
nabywczą lllldności,
częściowo w sposób żywiołowy w ciągu 1956 ir.
a ilością pr:rezniaczonych do sprzedaży ludno&ci artykułów konsumpcyj.nyeh, dqprowiadził
do powstania pewnej :nadwyżki pieniąid.m w
obiegu. Przez cały roik 1957 waLczylliśmy z trudem
z niebezpieczeństwem infliacjL Aby je zwalVil\Z!OStowi siły nabywczej
czyć i zapewnić
ludności realne pokirycie, dokonali&my szeregu prz,esu.nięć w naszej polityce go1S1Podarczej;
zmieniliśmy już w p.lianie proporcje międ~y
produkeją środków wytwórczych a produikcją
towarów konsumpcyjinych na korzyść tych
ostatnich; utrzymaliśmy na rok 1957 ognandczenie w.zrostu inwestycji, zwłaszcza w gosp odarne oopolęcznioneij, dolroniali&my :znacznej redukieji budżetu wojskowego, częściowo
:zredukowaliśmy pań
zreo;rg.;miz.owaliśmy i
stwowy a.pa111at administracyjny. Jednocześnie
przez oały rok partia i rząd dokonywały wysiłków, aby zwiększyć ponad plan produkcję
artykułów koilJSumpcyj1D.ych i usług, aby redukować n:iepotrzebne wydatki, i aby u 1stalić
dostateczny 1>0ziom odpłatności wszędizie tam,
gdzi•e z bezp~a·tnych czy te•ż częściowo tylko
pańis.twia korzysitaly
świadczeń
od1pł.atny<:h
·wiarstwy o s>tosunftrnwo wysokich dochodach.
Dzisiaj możina powiedzi·eć, że bezpoŚlredinie
niebezpieczeństwo ind1acjł Z-Ostało w wsadzie
opanowane, chociaż oczywiście ni.epirremyślana, 1€1klkomyślna i nieostroi'nia polityka finansowa mogłaby je ponownie zaktuializować.
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Zadania na rok

bieżący

Roik 1958 musi być rokiem dalszej praicy
nad utrzymaniem i utrwaleniem równowagi
gospodarczej przy jednoci;-esnym przezwycię
żenil\.l tych ujemnych zjawislk, kii>re wy.stąpi
ły w r. 1957. Stawiamy sobie zad·anie wnocnienia równowagi rynkowej przez odp.owiednie zwiększenie zapa&u towarów w handlu i lepsze dostosowanie do potrzeb rynkJU
ich struktury asortymentowej . Musimy osiąg
nąć poprawę gyibuacji w handlu zagranicznym, zmniejszając stan zadłużenia krótkoterminowego i gromadzą.c minimałne, niezbędne re?JeTWy. W roku 1958 nastąpi pewne
zwiększenie !l1akbadów inwestycyjny.eh równleż w gospoda-ree u'społecznionej .
O ile lata 1951-1953 były l1aitamł nadmiernie for.sowneg.o uprz·emysłowienia kraju,
połączonego z dużym( wy.ct.at1kami na obronę
i budowę przemysłu obronnego i z nadmiernym napięciem inwestycyjnym w gospodarce narodowej, o ile lata 1956-1957 byly latami p.r zyspieszoncgo wzrostu dochodów ludności kosztem. m. in. znaczne.go zimniej szenia
wysiłku inwestycyjnego państwa, to lata najbliższe, poczynając ·od roku 1958, powinny
być <>kresem bardziej równomiernego wzrostu
spożycia i inwestycji. Vlydaje się, że wzrost
inwestycji o kil'ka procent rocznie to znaczy zbliżony do tempa wzrostu dochodu narodowego, a więc nie powodujący zwiększe
nia obciąż.enia dochodu naro<lowe~o inwestycjami, jest nieodzowny i konieczny dla
zapewnienia dalszego rozwoju sił wytwórczych kraju.
w dalszym ciągu
należy
Jednocześnie
wzmóc wysilek, aby w pełnl wykorzystać
nakłady inwestycyjne, poczynione w poprzed
nim okresie. Tempo wzrostu dochod1u na.rq-
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być dość wysokie, a:by mo1gło
zapewnić jedno,cześnie utrzymanie wzrastającej liczby ludności i wzrost idochoidu przyna jednego mieszkańca. Ze
padającego
względu na tzw. szczerbę wojenną ohecnle

dowego musi

i w najbliższych latach wysoki przyrost naturalny przyczynia się głównie d10 zwięk
szenia liczebności roczni•k ów w wieku szkolnym i przedszkolnym. Główne skut:ki gospodarcze polegają więc na zaostrzeniu i bez
tego dostatecznie ostrej kwestii mieszkaniowej oraz takich problemów jaik budownictwo
szkól: i szpitali. Ale za ki.lka lat, po roku
1960, sytuacja ulegn~e zmianie.
Obok tych prioblemów, których ostrość
prawdopodobnie zostanie złagod.zona, wysuni•e. się na czoło problem :zabrudnieniia
seteik tysięcy młod)"ch ludzi, którzy corocznie będą wchodzili w wiek zdolności do pracy.
Produkcja rolna, nawet przy jej najwięk
szej intensyfikacji, nie będzie w stanie wchło
nąć nadwyżeik zatrudnienia. Dodatkowe miej
sca pracy może stworzyć jed.y nie rozwijają
cy się przemysł, budownictwo, transport
i wszelkiego rodzaju UJ.Sługi.
Konieczność urno.cnienia i utrwaleni.a równowagi na rynku wewnęlrznym i w obrotach
z zagranicą oraz konieczność dopuszczenia
pewnego lekkiego ' wzrootu inwestycji - decydują o tym, że dochody ludności n.ie mogą
wzroisnąć w r. 1958 w tak szybkim tempie, jak
w !!'. 1956, czy w 1957 r.
W r. 1957 siła nabywcza ludności, czyli jej
nominalne piemiężme dochody w sitosunkach
z państwowym systemem finansowym i gospodairka uspołecmiona wzrosły według ostat
ni·ch danych o 39,3 mld zł. Ponieważ jednofinanso•we ludności na
cześnie świ.adczenia.
SY\\)temu finansowego
rzecz państwowego
w.2l!'.osły ·o 5,6 mld zł, powstała więc ludności
nia ?;akupy od państwa i gospodarki uspołecz
ni.oo1eJ o.ra•z na .zaosz.czędzenie suma większa
ndż w r. 1956 o 33,7 mld zł.

Ceny
Tak zma•c1Jlly i przekira1 ma.jący pierwoitne
zamierzenia i możliwości wzrost dochodów
ludności spowodował, że nie udało się uniknąć pev.rnego ruchu cen. Niektóre podwyżki
cen były z góry przewidziane i zapowiedziane na VIII Plenwn KC. Celem tych podwyżek była liltwidacja deficytowości od.powiednkh gałęzi przemysłu i doproiwadzenie do
właściwych relacji z cenami innych artyku ... ·
łów. Ogólny wpływ uzyskany z tych podwyżek cen wyniósł ok. 4,3 mld zł, z czego ok.
2,6 mld zł oboiążył-0 ludność wiejską.
wiejskiej z tytułu
ludności
Obciążenie
wzrostu tych cen zostało z nadwyżką wyrównane przez zniesienie obQlwiią.zkowych dostaw
mleka i wz.ro.SJt cen sku,pu mleka, WProwadzenie skupu od chłopów po podwyższonych cenach nadwyżek węgla, należnego im z tytułu ~o.ntraktacji, polepszenie wa.runków kon~
traiktaicji .buraków cukrowy·ch, tytoniu, lnu
i konopi, podniesienie cen SJkupu wełny i skór
surowych itp.
masoweg.o spożycia,
a:rtykułów
Spośród
ma.jących duże znaczen.ie dla budżetu r·od.zin
robotniczych, decyzją centralną pod1niesiona
została cena masła przy jednoczesnym obniżeniu cen tłusZ'czów zwierzęcych i rośliill!lych.
Jak się okazało, zgodnie z przewidywaniami,
ludność zareagowała na to radykalną z.mia:nq
s·truktury zakupów (na rzecz tych ostatnich).
spo\\:ycia
szerokieg.o
artykułów
Spośród
mających podstawowe zmacze.nle dLa budże
także
tów rodzilll robotniczych, wzirosły
ceny jaj i z.iemniaków. Nastąpił talkże wzrost
cen artykułów i usług produkowanych p!l'zez
przemysł terenowy i rzemiosło.
W sumie podwyżki cen artykułów i usług
sprzedaiwanych pirzez państwo obciążyły ludność w 1957 r. kwotą dodatkowych wydatków ok. 8,5 mld zł, z czego przypada na ludność miejską ok. 3,5 mld zł, na ludność wiejską ok. 5,0 mld zl.
W ten sposób wzrost siły na•b ywczej ludności zosrtał zredukowany z 33,7 mld zł do
ok. 25,4 mld zł.
Cyfry powyższe nie obejmują wzrostu cen
niektórych towarów i usług gospodarki uspow ui;:hwałach
łecznionej, nieprzewidzianego
rządu, a v.ryndkającego z dążenia części zakła
dów, zwłaszcza w przem~rśle terenowym, do
z,akl:adowego
wygospoda:.rowa1D.ia funduszu
nie prze?. wz.rost produkc.ii, a pir'Zez zwyżkę
cen produkowanych wyrobów.
C)rfry te nie obejmują również -··slrntków
ruchów cen artykułów sprzedawanych ludności przez chłopów, rzemieślników i drobnych p.rzedsięb:orców prywatnych. Ruchy
cen w tej dz.ied.z inie pociągnęły za sobą prze
sunięcia dochodów pomiędzy różnymi warstwami ludności. W sumie, według danych
Głównego Urzedu Statystycz:neg·o. średni wsik.a
źnik cen art„Jrnłów konsumpcyjnych w roku 1957 wynió~ł ok. 105, przy przyjęciu poziomu roku 1956 za 100.
Podwyżki cen w pewnym stopniu s.tanowią
nieuchro1rme na:siepstwo rzbyt wysokiego w
sto•s unku do rr:ożl~wości p.ospodBrczvch. kll:aju wz.rostu siły nabywc?e.i ludności ·i cila.tego
na przyszłość, aby uni!mąć niekorzystnych
dla ludności ruchów cen, należy utrzymać
wzro-s.t siły nabywcze.i ludnośc:i w granica-eh
1·ealnych możliwości. a p.rzede ws.zystkim nie
dopuszczać do jakiegokolwiek nieuzasadnio·
nego i żyw1ołowego wz.ro.stu cen.

Jędrychowskiego
1958 r.

Należy odrzucić . myśl szuka111ia po.krycia
dla po.dwyżek płac lub świadczeń socjalnych
w podwyżkach cen artykułów, decydujących
o poziomie ko•sztów utrzyma·nia.
Taka praktyka jest nie do przyjęcia, ponieważ podwyżki płac c<.y świadczeń so·cjalnych każdorazowo przyznawane, obejmują
tylko pewne grupy robo·tn ików i pracowników umysłowych, a skutki podwyżek cen
obciążają także budżety tych wszystkich,
którzy podwyżek w dainym okreSlie nie otrzymali.
Przeciwnie. Stoimy na i:;tano•w isku utrzymania na niezmienionym p.oziomie przecięt
nych cen towarów, decydujących o poziomie
kosztów utrzymania. Ceny artykuliów sezonowych, tj. takich jak np. jaja, warzywa i
powinny być :reowoce, ziemniaki 1tp.
gulowane elastycznie, w z;ależności od pory
roku i na&ilenia podaży, podobnie jak w zaregulowane są
leżności od tych c.zynników
sezonowe ceny skupu tych arlykułów od
chlop6w. Ceny usłu .i;: rozrywkowych i turystycznych powinny być w za.sad:cie ustalane
ta.k, aby pokryć koszty własne i zarpev.rnić
m~nimalny poiziom rentowności. Wychodząc
z tego z1ałożenia i biorąc po·d uwagę, że obecny po,,r,iom cen biletów kilnowych w więk
szości wypadków nie pokrywa kosztów eksploatacji kin, stanowi hamulce w rozwoju
sieci kin i przesizkodę do przekazania kin
pod zarząd rad narodowych, uznaliśmy za
celowe opracowanie uchwały zezwalającej
radom narodowym na podniesienie cen biletów kino.wy.eh w granicach, zapeWtniających
pok.rycie kosztów włas.nych i pewną rentowność.

Na,9za polityka w dziedzinie cen
na dążeniu d>o utrzymania stałej

~iera się

wartości

pienJądza.

Powodzenie naszej polityki stablliziacji cen
i kosztów utrzymania w r . 1958 zależy od tego, w jakim .s1to1J>niu po.tra.firny 01p?Jn0>wać ży
wzr.01s>t do•chowiołiowe p1,o•cesy i utrzymać
dów poimczegóLnych klas i wia.r stw społecz
nych w za:kreś1onych griain.icach. Chodzi fa'{że o to, aby w pvaktyce nie następowało wypa·czanie ustalonych wyłycZ111ych w d.ZLiedz.inie podzia•łu dochodu na1rodowego.

Miejska gospodarka
nieuspołeczniona
był rokiem dość znacznego rozdrobnej
indywidl\.lalnego rwmiosła,
wy.twórczości prywa.t nej i handJiu detalicz- •
- • · nego. ·
Nie ulega wątpliwości, że obroty miejskiej
gospodarki rnieuspołecznlonej w r. 1957 poważnie wzrosły. Jej przychody ze sprzedaży
towarów i UJSłiug przedsiębiorstwom uspołecznionym i instytucjom państwowym wynosiły w r. 1956 - 4.510 mln zł, a w r. 1957
osiągnęły poziom 8 mld 97 mln 2lł.
Według wstępnego szacunku podziahl dochodu narodowego za r. 1957 opracowanego
przez GUS, produikcja czysta przedsiębiorstw
obejmująca
prywatnych poza rolnictwem,
zysk czysty po potrącenLu podatków oraz
wydatki na płace pracowników najemnych,
ubezpieczenia społeczne i koszty niematerialne, wyniosła w r. 1956 ok. 8 mld 200 mln
11.009 mln, a więc wzrozł, a w r. 1957 sła o ok. 3 mld 2lł. Tymczasem WPływy z
podatków obrotowego i dochodowego, które
w rolm 1956 wyniosły 1.354 mln zł, w r. 1957
wzrosły do 1.745 mln zł, a więc tylko o
391 mln :z;ł.
Chodzi nam przede wszystkim o to, aby
rzemiosło i drobna wytwórcwść prywatna
towary i usługi potrzebne
p.rodukowały
ludności i sprzedawały je bez:pośrednio, ailbo
też za pośrednic.twem sieci handlowej, m. in.
sieci handJitl uspołecznionego. Dlatego też i
wzrost utargu przedsiębiorstw prywatnych
z przedsiębLors<ITT11Tami u.społecznionymi w takiej mierze, w jakiej dotyczy towarów produ1kowanych przez rzemiosło i przemysł prywatny i sprzedawanych po uzasadnionych
cenadh za pośrednictwem handlu uspołecz
nionego, jest najczęściej uzasadniony.
Mniej ~asadniony jest raptowny wzrost
zakrupu towarów i usług od przedsiębi.orstw
prywatny.eh przez urzędy państwowe, albo

Roik 1957

woju

uspołecznione

przedsiębiorstwa

przemysłowe

czy budowlane. W tej dziedzinie popełnia się
wiele nad.użyć. •
Chodzi o to, alby wyeliminować te naduzycia, chodzi o to, aiby przedsiębiorstwa prypodatki współmierne do
watne płaciły
swoich obrotów i dochodów, aby nie ukrywały obrotów i dochodów, aby nie bogaciły
się nielegalni·e na spekulacji arty1kułami produkcji państwowej, aby nie korumpowały
apa.ratu urzędniczego czy aparatu przedsię
biorsflw państwowych.
W my$1 wytycznych VII i VIII Plenum
pol!tyka podatkowa wo.bee rzemiosła indywiduąlne•go zootała znacz.nie złagodzona, rozszerzono zakres stosowania ryczałtów, ustalono zasady praworządności przy wymiarze
i ,po1botrze pod2tków. Jednak praworządność
obowiązuje obustronnie. Nie ma żadnego uzasadnienia, a.by przy wzroście obrotów i dochodów przedsiębiorstw prywatnych wpływy
podatkor·e nie wzrastały w odpowiedniej
proporcji.
~alszv dą,g ne .str. al
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pr.zy tym

brać

pod

uwagę, że

sytua-

poszczególnych grup gospoidarsrtw chłop
W r. 1958 zostanie wprowadzony powsze- ·cja
skich i poszczególnych tere:nów nie jest je-

~·hny system ~onc:s.ionowania, który pozwo-

dnakowa. Wobe·c tego ważne jest należyte
'. na bardz1eJ racJonalną politykę w zakre- rozeznanie, gdzie jaką część ogólnych należ
sie kierunków rozwoju rzemiosła oraz han- ności można i należy ściągnąć.
dlu i drobnego przemysłu prywatnego.
Również w polityce kredytowej musimy
.Zakł<i da się także, że zakup w sektorze bardziej niż kiedykolwiek uwzględniać sytuani euspołecznionym towarów i usług przez cję finansową
różny,ch
grup goo.podarstw
Urzędy i przedsiębiorstwa państwowe zo- i iró:imych terenów.
stanie ograniczony do rzeczywiście niezbęd
nych rozmiarów. Zaostrza się ogólną wa1kę
Płace
Z nadużyci<imi i korupcją, a w tej liczbie
i z nadużyciami podatkowymi. Podwyższo
no niektóre opłaty obciążające przedsiębior
Dochody robotników i pracowników umystwa prywatne, jak np. czynsze za lokale słowych zgodnie z planem na rok 1958 wzrohbandlowe i usługowe, niektóre opłaty skar- sną w tempie wolniejszym niż w dwóch laowe,
tach poprzednich.
Jeżeli U)Vzględnić ruch cen,
jaki miał
miej s ce w 1957 r., realne dochody ogółu robotników, pracowników umysłowych i rencistów wzrosły o 14-15 mld zł, czyli o 11chłopskich
12 proc.
Jest to wzrost globalny, nie należy utoż
Odrębny problem stanowi zagadnienie od- samiać go ze wzrostem przeciętnych płac
:Powiedniego regulowania realnych dochodów czy przeciętnych indywidualnych dochodów,
Chłopów. Plan 5-letni zaldia·da, żę, realne doponi·eważ obejmuje on taikże skutki wzrostu
chody chłopów i r·ealne ·zarobki robo•tników
i Pracowników umysłowy·ch będą wzrastały za trudnienia.
Fundusz płac w gospodarce uspołecznio
itnniej więcej równom1ernie. Chodzi więc o
to, iaby w poszczególnych latach nie dopusz- nej wzrośnie zgodnie z pfanem z ok. 125 mld
czać ani do nadmiernego, ani też do zbyt zł w 1957 r. do ok. 130 mld zł w 1958 r„ a
niskiego
Ten wzros,t funduszu
wzrro:s-tu dochodów pracujących więc o ok. 4 proc.
chłopów w stosunku do wiirostu :zarobków płac obejmuje jedynie skutki podwyżek płac,
robotników i pracowników.
przyznanych w ciągu 1957 r. oraz automaW roku 1957 przy.chody ludności rolniczej tyczny wwost funduszu płac w związku z ustalonymi planami produkcji, zatrudnienia i
Ze sprzedaży tylko państwu produktów rolnych wzrosły z 31,2 mld. zł do 41 mld. zł. wydajności pracy. Nie obejmuje on dalszego
Poza tym chłopi otrzymali od syst€mu finan- wzrostu średnich ,płac, związanego z przesowego państwa - w postaci kredytów obiro- kraczaniem planowych zadań w zakresie
towych i inwestycyjnych, odisiikodowań ubez- produkcji i wydajności pracy. Nie obejmuPieczeniowy.c h i innych dochodów w 195~ „, je on także tych podwyżek płac, które rząd
,_ 5,3 mld. zł, a w r. 1957 ok. 6,5 mld. zł.
rozpatrzy w ciągu roku w zależności od
Ze sY,-ej strony chłopi wpliacili państwu ty- rozwoju sytua,cji gospodarczej kraju.
t:iiem podatku gruntowego, opłat na fundusz
Bardzo znacznie rośnie inny składnik do~
ziemi, opłat ubezpieczeniowy;ch, spłaty h-redytów it.p. w 1956 r. - 8,5 mld. zł, a w reku chodów roibotników i pra4owników umysło
wynagrodzenia nie objęte fundu1957 - 10 mld. zł Tak więc przychody pie- wych niężne chłopów w ich stosnmkach z państwo szem płac. Pozycja ta rośnie z 4.500 mln zł
wym systemem finansowym w.zrosły pe!r saldo w r. 1957 do 7.850 mln zł w r. i958. Tak
znaczny wzrost
spowodowany ja<;t przede
o 9,5 mld. zł. (tj. o 34 proc.).
przewidywanymi
wypłatami
Wzrost cen towa!rÓW i usług nabywanych wszystkim
Przez chłopów od państwa wyniósł około polo- Jrnńcowymi z fund.uszu zakładowego za roik
wy tej sumy. Tak więc siła nabywcza chłopów 1957 i zaliczikowymi na rok 1958.
W stosunkach z pafastwowym systemem finanSwiadczenia społeczne, obejmujące renty
sowym wzrosła w r. 1957 o 4,5-5 mld. zł (to i z<isiłki, mają wzrosnąć zgodnie z planem,
jest o ok. 17 proc.). Oprócz tego chłopi czer- bez uwzględnienia jeszcze skutków zasadpali dochody pieniężne z bezpośredniej sprze- nicz.ej reformy rent i emerytur z ok. 17 mld
daży produktów rolnych lub us1'Uig innym zł do 18 mld
zł, a więc o blisko 6 proc. ' .••
warstwom
ludności
i przedsiębirnrstwom
nieuspoł·ecznionym. W roku 1957 np. wg szaW rzeczywistości wzrost ten jednak bę
cunków Głównego Urzędu Statystycznego dzie nii.szy wskutek tego, że niektóre podchłopi otrzymali
ze sprzedaży produktów wyżki cen zrealiz.owane w roku 1957 rzurolnych na targowiskach ok. 11 mld. zł.
tują w br. na silę nabywczą robotników i
Wzros't dochodów chłopów realizuje się pracowników umysłowych w silniejszym
głównie czterema sposobami: po pie;rwsze stopniu, niż w r. 1957, ponieważ w r. 1958
'W miarę wzrostu towarowej produkcji go- działają w ciągu
całego ro-ku. Zmniejszenie
spodarki chłop5kiej, po drugie - przez prre- wzrostu siły nabywczej robotników
i praProwad.zan~ przez
państwo
korzystne d1a cowników · umysłowych z tego
powodu
szachłopów zmiany cen skupu i warunków kontraktacji, po trzecie
przez żywiołowy cować można na ok. 2 mld zł. Rzeczywisty
wzrost cen produktów gospodarki chłop:;.kiej, wzrost realnych dochodów robotników i praSprzedawanych oo targowiskach, po czwarte cowników umysłowych WY.niesie zaiem ok·
- przez niepełne wywiązywanie się chłopów 4,8 proc.
i zobowiąiiań wobec państwa.
Te założenia planu nie obejmują dalszych
O ile pierwsz,e dwa sposoby nie budzą podwyżek płac i świadczei1 społecznych, co
wątpliwości i mogą być z gÓ!ry przewidziane
do których decyzje mogą być podejmowane,
w pl.anie, to żywiołowy WZ<rost cen targowis- w zależności od przebiegu wykonania planu
kowych nie da się z góry przewidzieć i wo- i rozwoju sytuacji gospodarczej.
bec tego państwo musi ex post kontrolować jeBiuro Polityczne przewiduje konieczność
go rozmiary i iSkutoki. Natomiast podwyższeni·e
doi.:hodów przez niewywiązywanie się chło poprawy sytuacji nauczycieli. Zdecydowano
.pów z zobowiązań wobec pa1'istwa nie mo- już zmniej.szenie ustawowego wymiaru godzin pracy nauczycieli w szkołach podstaze być przez państwo tole!I'owane.
Projekt planu na rok 1958 w obecnej po- wowych z 30 godzin na 26 godzin tygodniostad zakłada, że dochody chłopów ze s.prze- wo z początkiem nowego roku szkolnego.
d.aży paó.s•t wu produktów
rnlny.ch w.zrosną W skali całorocznej koszt tej reformy wyz 41 m.l!d. zł na 44,4 mld. zł, tj. o 3,4 mld. zł. niesie 270 mln zł, w bud:ileci.e tegorocznym
Przychody chłopów z tytułu kredytów otrzy przewidziana jest potrzebna w tym celu
tnanych od państwa, odszkodowań ubezpie- kwota.
czeniowych i innych dochodów pieniężnych
Widzimy konieczność podniesienia płac
Wzrusną o 1,4 mld. zł. Ozna·cre to wzrost dopracowników administracji terenowej, p.rzy
chodów pieniężnych chłopów w stosun- czym przewiduje się, że koszt tej podwyż;ld
kach z paóstwem o 4,8 mld. złotych. zostanie pokryty dzięki oszczędnościom, któ~ ednocześni·e v-rpłaty chłopów z tytułu bie- re będą osiągnięte przez· redukcję nadmierzących i zaległych podatków, opłat nia funnie rozbudowanego aparatu administracji
dusz z1em~. składek ub1221Pi<fczerniowy1chi, terenowej o ok. 16 tys. osób. W związku z
Spłat kredytów i innych opłat wzrosną o
reorganizacją przedsiębiorstw
budowlano 3,2 mld. zł. Wzrost siły nabywczej chłopów
montażowych winna nastąpić zmiana syste\\r
stosunkiach z systemem . finaoo-owym
mu płac ok. 500 tys. robotników budowlat>aństwa wyniesie więc w reiku 1958 1,6 m1d. zł, czyli 4,3 proc. Zakład•a się, że nych. Zakłada się, że zmiana systemu płac,
ln'zeważają.cą część wzrostu siły nabywczej, polegająca na podwyższeniu stawek płac i
"°"Ynik:ającego z tych liczb, chłopi przeznaczą norm, powinna być zrealizowana nie tylko
bez zwiększenia ogólnego funduszu płac w
l1la zwiększenie nakładów inwestycyjnych.
Ogólna suma zaległości pieniężnych gospo- budownictwie, ale przy jego zmniejszeniu.
darki chłot)skiej wobec państwa z tytułu po- Osiągnie się to przez zmniejszenie zatrud~atku gruntowego, należności Pal'istwowego nienia i wzrost wydajności pracy, przy moż
Unduszu Ziemi, składek ubezpieczeniowych, liwości pewnego wzrostu
indywidualnych
fa.leżności POM, opłat elektryfikacyjnych zarobków, związanego ze wzrostem wydajinnych wynosi· wg stan.u rua 31. 12. 1957 r. ności pracy,
~.3~,o mln. zł. Je.ż.eli od tej sumy odjąć kwotę
.335 ml.n. zł. zaległości w podatku gru.nto~Ym z okre·su prze·d 1954 r„ zawieszonych w
1
~ku 1955 - pozostanie suma prze1s·zło 5 mld.
z otych zaległych podatków i 9płat. DochoZa najpi.lniejsze
zagadnienie socjalne,
~zą do tego za·J.egłości w dostawach obowiąz-. zgodnie z opinią szerokich mas pracujących
0
~rych m1eka, zboża, ~iemniaków i żyw
całego społeczeństwa uzn<.iliśmy podwyżkę
ca, które zgodnie z ustawami uchwalonymi iemerytu·
r i rent. Dlatego też Biuro PolityczPrzez Sejm mają być ściągnięte w pienią
~ach. Suma tych zaległości wynooi b1Lsko ne uznało za konieczne przepmwadzenie od
~ ml~. zł, a po doliczeniu ustawowy.eh kar 1 lipca br. regulacji rent ~ ernerytiu.r na naa zwrnkę blisko 2 mld. 400 mln. zł. Nie sta- stępujących zasadach.
Nastąpi likwidacja tzw, starego portfelu
:lamy sobie zadani1a ściąg.nięda całości tych
U,m w 1958 r., znaczna ich ·ciięść j.ed.nak po- rent i emerytur i przeliczenie rent i eme'Wmna być ściągnięta ia w tym celu musizą rytur wedłiug zasad „nowego portfelu".
Minimll.lm renty dla nie prncująceg·o rencikOsi tać wdiro~one bard~iej rygorystyi;z;ne środegz.ekJucyJne,
..,,
sQ: :u,sta:la sie na 500 zł mi~~i.~cznie, a wilie

Sytuacja gospodarstw

Emerytury

renty

na poziomie najniższych płac.
Minimum
renty wdowiej dla nie pracującej wdowy ustala się na 360 zł. Renty starcze dla pracowników II k<itegorii zostaną zrównane z
rentami starczymi dla pracowników I kategorii tj. z dotychczasowych 600 zł z,ostaną
podniesione do wysokości 75 proc. zarobków
do 1200 zł.
W .zakresie rent inwalidzkich rozróżnia się
inwalidów z powodu wypadku w zaJdadzie
pracy lub chomby zawodowej, którzy w zależności od grupy i zdolności do pracy otrzym<.iją 65 proc., 80 proc. lub 100 proc. przy
zarobkach do 1200 zł, o ile nie pracują, i 50 p.r oc„ 75 proc. i 100 proc. do
1200 zł, o ile pracują. Renta dla inwalidów
z innych przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa WY.niesie w
zależności od grupy inwalidztwa i kategorii
zatrudnienia od 45 proc. do 90 proc. zarobków do 1200 zł.
Przy podejmowaniu tej decyzji Bi.uro Polityczne wyszło z założenia, że w związku
z podniesieniem poziomu rent i emerytur
przedsiębiorstwa zwolnią z pracy w zasadzie wszystkich pracujących rencistów pobierających renty starcze, których dotychczas często zatrzymywały przy pracy ze
względów humanitarnych wskutek zbyt niskiego poziomu rent.
Fundusz plac przedsiębiorstw, które zatrudniają obecnie rencistów, powinien być
z reguły o odpowiednią 'iumę zmniejszony.
Wobec
istnienia w przedsiębiorstwach
wiełkich przerostów w . zatrudnieniu, stoimy
na stanowisku, że w zasadzie przedsiębior
stwa powinny dążyć do nieprzyjmowania na
miejsce zwolnionych rencistów i emerytów
nowych pracowni:ków.
W tym przypadku,
gdy niezbędne jest
obsadzenie stanowisk
pracy zajmowanych obecnie przez rencistów
innymi . osobami, zakład powinien dolronać
wewnętrmych przesunięć z innych dzi'°ałów,
których obsada może być zmniejszona.
Dyrekcje przedsiębiorstw powiillny natychmia•srt przystąpić w porozumieniu z organizacjami partyjnymi i ·związkowymi ido opracowania . planów odpowiednich przesunięć
tak, aby do 1 lilpca br„ kiedy wejdzie w ży
cie !I'eforma rent i emerytur, wszystko biło
gotowe.
Ogólny koszt refoxmy rent i emerytur
prz,eprowadzonej na tych ·za.siadach wyniesie
ok. 2 młd. ·zł w skali .całorocznej. Liczba ohecnie pra·cujących r ·e ncistów, pobierających
renty starcze, wynosi ok. 150 ty.s. osób. Fu·ndU:s'Z plac, zwolniony przez obecnie pnacujących rencistów, pokryje jednak tylko część
wydatków na zwiększenie rent i emerytur.
Pozostałe sumy, wobec szc:mplości
środków
rezerwć:wych w planie gospodarczym i budże
cie mu1Szą być wygospoda!I'owane w innych
dziedzinach.

Wydajność

pracy
i przerosty zatrudnienia
kxyty'kująicy.ch niski ooziom
nierozwiązanie niektórych zagadnień

Wielu ludzi

płac i

socjalnych zrapomina ·O tym, że tempo wzrostu
stopy życiowej narodu, przede wszystkim
tempo wzrostu pł1ac ['ealn,ych i ś.wi.a:dczeń
socj.alny·ch zależy od tempa wzrostu produkcji i wydajności pracy.
Wyżsiia WY.dajność pracy sipołecznej to
ten •czynnik, który decyduje w ootatecznym
rachunku o wyższości jednego ustroju społecznego naid drugim, który za;de·cyduje także
w ostate•cznym nachunku o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem.
Państwo ludowe łoży wielomiliarrdowe sumy w to, aby stworzyć materialne i techniczne pr:oesłanki osiągnięcia wy:bszej wydajnoś
ci pracy. Jednak duża >Część tych nakładów
nie jest należyde wykorzystania wskutek złej
org•anizacji pracy, nieodpow'iedni·ego stosunku do pracy, niedostateczny.eh kwalifikiacji
piracujący,ch, fałis·zywej
praktyki tolerowania w zakładach pracy naidmieirnych stanów
zatrudnienia.
Najpoważniejszy problem przerostów w zatrudnieniu iistniej,e w gospodarce narodowej.
w naszy·ch przeds,iębiorstw.ach uspoł•ecznio
ny.ch. Problem ten je·st z cod:dennej praktyki znany nasz,ej adminis1macji gospodarczej,
dyrektorom naszych zakładów przemysło
wy,ch. Głośno o nim było w ostatnich latach
w publicysty.ce. Lecz jak dotychcZJaJS sprawa
nie ru.szyła z miejsca, ponieważ nasza i;>artira
nie postawiŁa dotychc1'as tego zagadnienia,
jako pierwszorzędnego zadani<J o charakterze politycznym. Mimo braku dok~adnej znajomości kankr·etnych szczegółów j.est ir.zeczą
niewątpliwą, że w wielu zakład.ach naszego
przemysłru podstawową
przyczyną
niŻJS.zej
niż w krajach
wysoko uprzemysłowionych
wydajności nie jest zacofanie techni·ozne, gdyż
poziom urzą·dzeń techn1cznych w tych zakJ,a -

dach
odpowi1ad·a
poziomowi
:z,achodnioeurnpej-skiemu, a jedynie zbyt wielka ilość
prracowników, obs-ługujących te urzą•dzenia
tech.niciine. T1ak np. Huta im. Lenina pod
względem
poziomu technicznego, poziomu
ma,szyn i urzil}d1'efi technicznych dorównuje
niewątpl'wie nowo.czesnym hutom :zag!ranicznym. Pobie·żne nawet obserwracje w&kazują
jednak, że stosownie do wielkości produkcji
liczebność załogi w Hucie im. Lenina jest
znacznie wyższa niż w hutach rz:a gran'cą <Z"arówno w Związku Radzieckim, jak i na
Zad1odzi.e.
W przemyś1e cementowym liczba roboczogodz):n :robotniM;v: gr_µpy p:r,z,emY~ło~ej. zu..,

żywaoo n.a

wyprodukowanie jedn-ej tony ce.i
mentu, wynosi w NRF - 3,5, a w Polsce 4,2
do 4,3. A nasz przemysl cementowy intensywnie rozbudowywany w ostatnich latach
pod względem technicznym nie należy do
zacofanych gałęzi przemysłu.
Szacuje się, że w naszym przemyśle ce ...
mentowym na<lwyżka zatrudnienia stanowi
kilkanaście do dwudzie:.tu procent. Przyczyny tego stanu rzeczy polegają przede wszyst
kim na •i.atrudnianiu nadm:ernej ilości robotników placowych 01raz rzemieślników obsługujących urządzenia.
Podobna sytuacja
icillnieje w przemyśle samocl1odowym, trakto.rowym i innych. Wiele przerostów w rz:atrudnieniu isitnieje i w innych gałęziacłl
przemysłu.

W poprzednich latach przy niskich kwali.i
fikacjach dużej części robotników i złej organizacji pracy, coroczne wzrosty produkcji
osiągano w wacznie większym stopniu przez
zwiększenie zatrudnienia niż przez wz.rost
wydajności pracy. Ten stan rzeczy był w dużej mierze uwarunkowany szybkim tempem
uprzemysłowienia, uruchomieniem wielkiej
ilości nowych zakładów przemysłowych, do
których przyjmowano nowych robotników
p.rzeważnie ze wsi, o niskich kwalifikacjach.
Obecnie jednak przerosty w zatrudnieniu
hamują dalszy wzrost wydajności pracy i dezorgainrizują produkcję.
O iSJtnieniu przerostów i o luza,ch w planach zatrudnienia
świadczy fakt, że szereg ministerstw, jak IllP·
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Mat.
Bud„ Minig.terstwo Przemysłu Spożywczego
i Skupu przekroczyły w 1957 r. plany produkcyjne, nie osiągając planowanego zatrudnienia. Analiza wyników eksperymentrlne!
działalności 7 przed.siębioir'3tw przemys,łu maszynowego w 1957 r. wykaz,ała, że pnz:edrsię
b1olt'stwa te o.siągnęły W'Zl'Ost produkcji globalnej o 24,6 proc. przy w.z.ro·ście zatrudmenia robotników o 7,8 proc. w porównaniu ra
1956 r.

świadczy to o isńnieją.cy·ch możliwościach
likwidacji przerostów zatrudnienia przy dobrej organizacji produkcji. Rzeczą chara'kterystycmą jest, że te przerosty zatrudnienia
istrnieją
w wielu przedsiębiorstwach, gdy
jednocześnie w szeregu gałęzi istnieje brak
siły roboczej.
Tak: np. !Przem~ł węglowy
Illie mógł jeszcze dotychczas zlikwidować
pracy żołnierzy, ponieważ nie ma dość cywilnych robotników. Na ndedobór siły roboczej cierpi wiele zakładów przemysłu maite1iałów budowlanych, szereg wielkich budów,
komunikacja autobusowa i tramwajowa w
wielkich miastach, łódzki przemysł włókienni
czy, państwowe gospodar.sitwa rolne w pół
nocnej i :aachodniej części kraju.
Redukcja przynajmniej części przerostów
zatrudnienia jest warunkiem wykonania pla
nów zatrudnienia i planów produkcji 'w 1958
roku. Plan zakłada wzrost zatrudnienia w
całej
gospodarce socjalistycznej o 106 tys.
osób, w tym w przemyśle o 54,5 tys. osób.
Poniew<iż nowouruchomione i silnie roZ!budowywane zakłady przemysłowe wymagają
większego wzrostu zatrudnienia, oznacza to,
że samo wykonanie planu wymaga redukcji
prze.i·ostów zatrudnienia w istniejących i nier·ozbudowywanych zbyt silnie wkłada.eh pra
cy. Ale możliwości są duŻ'> większe i trzeba
te możliwości wykorzystać. Rok 1958 stanowi pod tym względem doskonałą okazję, ponieważ przyrost ludności w wieku zdolności
do pracy WY.nosi w tym roku tylko 65 tys.
osób.
Opocy przeciwko redukcjom przerostów
w zatrudnieniu tłumaczy się często obawą
przed powstaniem w kraju bezrobocia. Obawę tę w okresie ostatnie!: dwóch lat
siała
część publicystyki, wyolbrzymiając zjawiska
lokalnego braku pr.acy i strasząc nas widmem mas·owego bezrobocia. Tymczasem jak
się pirzedsrtawi,a rzeczywistość?
Rzeczywiście is.tnieją w Polsce ogniska 10"kalnego bezrobocia w kilkudziesięciu miastach i miasteczkach, ale dotyczą one przeważonie ludzi związanych z miejscem zamieszkania, nie mogących lub nie chcących prze
siedlać się do ośrodków przemysłowych lub
do rolnict\va na Ziemit,? Odzyskane. W dużej
mierze dotyczy to obarczonych rodzinami
kobiet.
Należy nadal prowatlz:ić pracę nad rozła
dowaniem tych ognisk lokalnego bezrobocia,
aktywizować
gospodarczo te miejscowości,
uruchomić w nich zakłady przemysłu terenowego, spółdzielnie pracy itp„ korzysfając
w tym, celu z funduszu interwencyjnego i z
kredytow bal!lkowych. Ale ogólny obraz sytuacji jest, jak już stwierdziłem, odmienny.
Gdzie należy skierować redukowanych pra
cown:ików?
Po pierwsee - przestaną pracować renciści,
otrzymawszy nowe podwyższone ren-

ty.

Po drugie - -z;akłady, które się roizbudo·i które mają osiągnąć znaczny wzrost
produkcji, powinny przede wszystkim skierować do nowej produkcji robotników z dzia
łów, w których i.stnieją przerosty zatrudnienia.
Po trzecie w tych wypadkach, gdzie
przesunięcia
wewnątrz zakładu
pracy nie
rozwiązują pro,blemu, należy przenosić zbęd
nych pracowników z zakładów pracy mają
cych pmeros·ty zatrudnienia do illlnych, rozbudowujących S·ie zakładów pracy
n.a tym
samym terenie. Dotyczy to także przesunięć
pracown!ków z przedsiębiorstw przemysło
wych i adminishiacji do handlu i innych
wują

działów usługowyich.

Po cziwairte - część roborfmików, 2lWłaszcza
młodzi, pOIWi.:nnli przepły111ąć na te tereny i do
(Dalszy ciąg 111a str. 4)
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(Dokończenie ze str. 3)
tych gałęzi przemysłu i gospodarki, gdzie odczuwa się brak rąk do pracy.
Po piąte - na terenach wiejskich część
robotników, mających gospodarstwa rolne,
wróci do pracy na swych gospodarstwach i
przejdzie do bardziej intensywnej gospodarki.
Po szóste - niemal każdy większ7 zakład
pracy posiada możliwości :w.rgamzowania
produkcji ubocznej, zwłas.zcza w dziedzinie
produkcji ma:teriałów budowlanych i powinien p·rzy tej produkcji zatrudnić robotników
zwolnionych z produkcji podstawowej lub z
działów pomocniczych.
.
Oczywiście akcja likwidPcji przerostów zatrudnien ia powinna być prowadziona w sposób przemyślany i rozsądny. Jest to wielka
akcja, o dużym znaczeniu politycznym, socjalnym i ekonomicznym.
Przerooty istnieją także w d·als·z ym ciągu
w dziedzinie aparatu administracyjnego.
W związku z dalszą reorganiZJac.ią systemu
zarządzania i usprawnieniem
administracji
przewiduje się dalsze zmniejszenie liczby
etatów w administracji centralnej w stosunku do stanu na 1.1 1958 r. o około 10 tys.
osób.
Lic2Jlle przerosty istnieją także w dziedziinie naszych instytutów naukowo-badawczych i w ogóle w dziedzinie administrowania nauką.
Oczywiście oszczędności nie można dokonać bez gruntownej · reorganizacji instytutów
naukowo-badawczych i zmniejszenia ich iloś
·ci. Rząd powołał komisję, której zadaniem
jest przeprowadzenie koniecznych zmian.

Absencja chorobowa
- Zmiana systemu
wypłat zasiłków
Jednym z

zagadnień

n.abrzmiałych,

domanadm.ierny

gających się
rozwiązania,
jest
wzrost z roku na rok absencji w zakładach
pracy, w tej liczbie absencji chmobowej i
~i ą z any z nim nieuzasadniony wzrost wydatków na zasiłki chorobowe. Wydatki te
rosną z roku na rok nieproporcjonalnie szybciej niżby to mogło wynikać ze wzrostu zatrudnienia i płac no!I).in,~lnych, a także ze
wzrostu rzeczywistej zachorowalności. Szczególnie silny był ten wzrmt w roku 1957.
Kontrola przeprowadzona w ziakllaJdach pracy w 1957 r. stwiel'dz.iła masowe przypadki
nadużywania zwolnień chorobowych, zwłlasz
cza krótkoterminowych. Znane są przypadki
uzyskiwanLa zwolnień w drodze symulowania
choroby. wymusziania zwolnień, a nawet prze
kupywar.fa lekarzy.
Zakłady pracy nie były doty·c hczas dostatecznie zainteresowane w zwalczaniu absencji, ponieważ zasiłki wypłacane są z fundUiSzu
ubezpieczeń społecznych, a ziakłaid pracy w
takim wypadku uzyskuje oszczędności na
funduszu pła·c.
W rezultacie zwiękiszonel absencji chorobowej ros.ną z roku na rok sumy wypłat z tytułu zasiłków chorobowych. Sumy te wynosiły
w roku 1955 1.376 mln. zł, w r. 1956 1.651 mln.
zł, w r. 1957 2.557 mln zł. Jedynie w n,ewielkiej mierze ten wzrost wydatków spowodowany był wzrostem liczby zatrudni.onych i przeciętnych płac. Decydującą rolę
odegrał wzrost wskaźnika absencji chorobowej.
W inte.resie ogółu pracujących jest prz·e d-

on stanowił
bodziec dla rad robotni.czy.eh
i dyrekcji zakładów pracy do systematycznego
kontrolowania stanu absencji chorobowej
i prredsiębria.nia środków walki z 11.'0zluźnie
niem dys·c ypliny w tej dziedzinie i symuLanctwem. Za nadużyda powinny być stoso·w:ane obostrzone sankcje. Sankcje te - to
pozbawiznie zasiłku za czas bezpodstawnego
zwolnienia z PT•a cy, pozbawienie na określo
ny czas, np. ma rok, pt>awa do kor.z ystani,a z
z,asil:ku za pierwsze 3 dni .choroby, wreszcie
zwolni·enie z pracy.
Proponuj·e się jednocześnie wprowadzenie
- podobni·e jak to było przed w.ojną, ksią
żec.zek
ubezpieczeniowych,
podstawowego
dokumentu kontrolnego w tym zakresie.

Praca

młodzieży

Następnie

wymaga ponownego rozpatrzenia i uregulowania zagadnienie szkolenia,
zatrudniania i wynagradzania za pracę mlodzieży. W obecnym stanie rzeczy z·b yt krótki 01kres szlrnlenia i brak obowiązku dokształcania

się

pracujących

młodocianych

powod.uje, że większość pracującej młodzie
ży posiada niski pozi·o m WY'kształcenia ogólnego i kwalifikacji.
Zniesienie stawki uczniowskiej i zrównanie w ten sposób płacy młodocianego z pła
cą dorosłego robotnika, wykonującego taką
samą pracę, p.r zy niedocenianiu różnicy w
jakości ich pracy doprowadziło do obniże
nia w oczach młodzieży wagi rzeczywistych
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Przesadne stosowanie systemu akordowego
w okresie nauki zawodu doprowadziło do
pogoni za ilością kosztem jaikości produikcji
i obni:i;enia po:>:iomu nauczania. Materialne
zainteresowanie młodzieży w podno.szeniJU
kwa·lifi\ka.cji zost.ato podważone. Również
system zatrudniania i wynagrodzenia absc.1wentów szkół zawodowych zrównujący ich
częs to z pracownikami o długoletnim sta:żiu
obniżył wagę doś wiadczenia.
Aby przeciwdziałać tym ujemnym zjawiskom komisja KC opracowała projekt no-

Budownictwo mieszkaniowe
Nad wyżki siły
Przeroboczej ie Nowe asortymenty produkc1i
łom w spółdzielczości produkcyjnej

być

na ulicach

rola sklepów fabrycznych ł
posiadaj!\ one bowiem
duży
wybór towarów oraz fachowy
i uprzejmy personel. Z drugiej
.strony spełniają one rolę spraw
dzianu potrz.eb i gustów klientów. A więc wydawałoby się,
że te nowe formy organizacji
dootaw i sprzedaży są korzystne i nic nie stoi na przesz.ko·
dzie, aby inicjatywę fabryk po-

Od 1 marca zmiany

Nieeo inną op!:nlę na ten temat mają władze handlu. Zastrzeżenia oo do sklepów tzw.
patmnowanych przez fabryki
(np. branży cukiemłczej) wynikają z przyczyn o charakterze
finansowym. W tym wypadku
bowiem część marży,
którą
zwykle uzysikuje handel hurtowy, zabiera zakład produkcyjny - bezpooredni d~tawc.a towarów.
Zdaniem handlu
natom:ast,
sklepy fabryczne powiruny nastawiać się rac.zej na pr.e.zent9·

w

rozkładzie

lotów

Z dniem 1 marca br. wcho·
dzi w życie nowy rozkład lotów samolotami pasażerskimi.
Odlot do Warszawy o godz.
8.25, do Wrocławia godz. 16.05.
Pasażerowie odjeżdżają na lotnisko autem, które odchodzi
sprzed biura Lotu przy ul.
Piotrkowski-ej 12, 45 minut
~rzed odlotem samolotu,
~k)

~~~~~~~-=-~-,,~~-::-:--=::.
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Wo.jewódzka
Korni§.ia Cen
kon1unikuje

I

Prawie we wszystkich więk
szych miastach kraju powsitały
ostatnio sklepy, które różnią się
tym od pozostałych, że są za.
opatrywane w towary bezpośrednio z zakładów produkcyjnych.
Wszystkie te plaoowki handlowe c'e.sui się dużym powodzeniem i u.znaniem kllentów,

p:erać i

dzielni (w tym 8 reaktywowanych). W końcu 1957 r. było w
woj. łódzkim 153 spółdzielnie
produkcyjne.
Również pozytywnym
faktem
jest poważny wzrost w zaopatrzeniu i sprzedaży rolnikom
maszyn i narzędzi rolniczych.
Żle natomiast przebiegała realizacja zobowiąza1'1 wsi. Skup
zboża wykonano zaledwie w 71
proc., a skup ziemniaków w 88
proc. Było to przede wszystkim
konsekwencją
słabej egzekucji
obowiązkowych dostaw.
W handlu nastąpił wzrost obrotów: na wsi - o 24 proc„ w
miastach - o 20 proc. Znacznie
poprawiło się zaopatrzenie ludności
województwa, miasto otrzymało więcej artykułów spożywczych,
a wieś przemysło
wych.
Ogólne dochody ludności województwa łódzkiego wzrosły
o prawie 24 proc., w tym docho
dy ludności rolniczej o blisko
17 proc. Poważnie wzrosły również oszczędności w PKO z
96 mln zł w 1956 r. do 220 mln
zł w 1957 roku.
Wszystkie te dane, opracowane przez Wojewódzką Komisję
Planowania
Gospodarczeao
świadczą o tym, że w ub. r. do~
konano dużego kroku w likwida
cji zacofania naszego województwa. Zarazem jednak jest jeszcze wiele bolączek i braków.
(GRĘB.)

Z okazji
Swięta Kobiet
t

KIERMASZ
w POT
Z okarzjl

·warszawskie premiery

Piractwo drogowe

rozwijać.

wanie nowych fa=ów, modeli
i. wzorów (oo do których ha.ndel nie ma jeszcze ustalonej opinii) i badanie,
jak z.ostaną
one przyjęte
przez klientów.
Niecelowa je.st sprzedaż w tych
sklepach artykułów, które cieszą się dużym popytem, bo mogą one z powodzeniem dotrneć
do klienta także za pośrednidwem zwykłych sklepów.

Przy w rócenłe
skasowanych pociągów
Od dnia 1 marca zostaje
przywrócony skasowany pociąg
osobowy na trasie Konin - Zduńska Wola
oraz
Zduńska Wola Kutno przez
Ponętów.

Odjazd :: Konina 10.28,
jazd do Zduńskiej Woli
Odjazd ze Zduńskiej
15.42, przyjazd do Kutna

przy
12.41.
Woli
17.58.

Wojewódzka Komisja Cen
w Lodzi zawiadamia, że w
z organizowanymi w
marcu br. targami krajowymi w Poznaniu, producenci z
terenu województwa łódzkiego
z.-11ierzający wystawić swoje
eksponaty na targach, winni
jak najszybcie.i wystąpić do
Woj. Komisji Cen z wnioskami kalkulacyjnymi, celem uzyskania zatwierdzenia cen.
WKC wnioski tych prodU·
centów będzie rozpatrywała w
trybie przyspieszonym i w
pie~·wszej
kolejności.
Jedn cześnie Informuje się, że i.atwierdzanie cen przez Komisje
Państwowej Komisji
Cen w
czasie trwania Targów może
być
utrudnione i. wihno być
iiawiskiem zaola wyjątkowym.
związku

l

*

ści spółdzielni produkcyjnych zo
stał już zahamowany. W ub. ro
ku powstało 16 nowych spół

Województwo łódzkie stanowi\ W 1957 r. wybudowano w wopod wieloma względami ważne jewództwie łódzkim ponad 3 tyzaplecze Lodzi. Pomyślny roz- siące izb mieszkalnych i 210
wój naszego miasta jest w du- domków indywidualnych o 746
żym stopniu związany z rozwo- izbach. Przydział mieszkań z no
jem województwa. Cieszyć więc wego budownictwa nie zawsze
musi nie tylko mieszkańców na- był prawidłowy. Np. w Poddębi
szego województwa pomyślna ca_c1'. i ?kierniewicach mia_ły
realizacja wojewódzltciego planu m1eJsce me przemyślane decyzJe.
gospodarczego w 1957 roku.
Przemysł terenowy wojewódz
Ludność województwa łódzkie twa łódzkiego wykonał plan pro
go wynosiła na pocza,tku 1957 r. dukcji towarowej według cen
- 1.686 tys. osób, w tyi:i lud- zbytu w 117,3 proc. W dziedziność miejska 439 tys. osob. W nie produkcji przemysłowej zaciągu roku nastąpił wzrost o początkowana została w roku u22,9 tys. osób, przyrost natural- biegłym produkcja szeregu nony wyniósł 14,5 proc.
wych asortymentów, jak np. tka
Problem
bezrobocia, przede nin welnianych i jedwabnych,
wszystkim wśród kobiet, został kołder watowanych, wód. k~viato
w części złagodzony, głównie na wy~h, amerykanek, foteli, .zyrai:
skutek
zorganizowania prz_ez dol!. futera!ów do ad'.lpterow, p1
przemysł państwowy i spółdz1el lek z pohcnlorku winylu, konczy produkcji chałupnicze.i, dzię serw warzywnych itp.. Na ek~
ki rozwojowi rzemiosła prywat por~ przemysł wojewodztw~ . ło~
nego oraz wykorzystaniu fundu- dzk1ego pro~ukow.ał betoniarki
szu interwencyjnego na prace e~ektryczne I spalinowe, zaba:wstałe i sezonowe.
W produkcji ln pluszowe, artykuły odz1ezochałupniczej
w województwie we~ obrusy i inne.
- r~zwijaj_ąc_ej _się . głównie. w
w rozwoju produkcji rolnej
bra.nzy '1:'łok1e1'.m~zeJ, o~z1ezo~ nastąpiły pewne zmiany. w
weJ, slrnrzanei I _koi;ifekcyJneJ strukturze zasiewów powierzch- .znalazło zatrud;i.1eme 3,7 tys. nia uprawna żyta wzrosła o 2,5
?SO~.
Uruc.hom10no ~naczną proc., pszenicy ozimej o 3,4
1lośc ~rywatnych zitkłado": r~e- proc., jęczmienia ozimego o 12
m1eślmczych, które . na kon;ec proc., ziemniaków o 5 proc.
1957 r. zatru~muły. .9 tys._ .os~b. Zmniejszyła się natomiast o 7,2
Wzrosła takzo:; siec zak!ad<?w proc. powierzchnia upraw burapr~emyslu . panstwowego, spol- ka cukrowego, a kukurydzy dz1elczeg? i prywatnego„ W 1957 o 76 proc. Zmniejszyły się zresz
roku słuzba zatrudnienia sk1ero tą uprawy wszystkich roślin
w;ala do pracy pon~d 48 tys .. o- przemysłowych i paszowych, co
sob, w tym ponad l l t~s. kobet. nie należy do zjawisk pozytywW dalszym Jednak c1ąg1;1 m;a-j nych.
la m1eJsce w naszym woiewodz
twie nadwyżka siły roboczej.
Nieprawidłowości
wystąpiły
WynosHa ona w ub. r. 4 tys. także
w
rozwoju
hodowli.
osób i konc e ntrowała się głów- Zmniejszyła się ilość sztuk mło
nie w Tomaszowie Maz. i w dego bydła, a kosztem zmniejPiotrkowiĆ. Tryb. oraz w powia- szenia się hodowli bydła nastą
tach brzezil'l.skim, belchatow- piło zwiększenie nierogacizny
skim i rawskim. Dla rozladowa' (jest to hodowla bardziej <traknia tej nadwyżki trzeba konty- cyjna).
nuować akcję
osiedlania ludzi Rok 1957 był okresem przeło
na Ziemiach Zachodnich (w ub. mowym w rozwoju spółdzielczo
r. - 1,5 tys. osób) oraz werbo- ści produkcyjnej w naszym wowania do przemysłu węglowego, jewództwie. Przeszła ona zasadPGR i innych prac (w ub. r. - n!cze przeobrażenia i okrzepła i
4,5 tys. osób).
można stwierdzić, że spadek ilo

wych zasad w sprawie szkolenia, zatrud•n.ienia i wynagradzania młodoci anych w wieku od 14-18 lat, zaS'ad przeszeregowania
robctników oraz obowiązkowego stażu pracy.
W myśl tych zasad jak największa część
młodzieży powinna być objęta nauczaniem
zawodu w szkołach. Do nauki zawodu powinni być w zasadzie przyjmowani ty1ko
ci, którzy ukończyli 7 klas szkoły pod,s tawowej. Młodociani w wieku 14-18 lat, uczący się zawodu w
zakładzie pracy, powinni otrzymywać stawki uczniowskie, które dopiero w trzecim roku nauki osi.ałyiby
W najbliższym czasie odwysokość wynagrodzenia wg najniższej kabędzie się w teatr.ach wa<rtegorii zaszeregowania w danej gałęzi pracy.
Stosowanie systemu akordowego byłoby szawslkich szereg interesują
dopuszczalne dopiero w trzecim roku na.uki, cych prnmie•r. Ta.k więc w
Teatrze Polskim trwają pró.
przy czym uczniowi
przysługiwałoby 75
by „M.asikarady" L ermontowa
proc. wynagrodzenia przewidzianego za wy- w reżyserii R. Zawis,toW81kiekonaną pracę. Po ukończeniu nauki w szkogo. W sztu·c e tej wystąpi w
le zawodowej lub w zaikładzie pracy obo- roli Niny ulubienica !ódzikiej
wiązywałby roczny sta,ż pracy. W oikresie
rocznego stażu pra·cy obowiązywałoby wynagrodzenie wg II grupy obowiązującej tabeli płac lub 85 proc. wynagrodzenia akordowego. Przewiduje się możliwość stosowani.a wobec młodocianych premii za jaikość
Łodzi
w wysokości do 25 proc.
Lódź, drugie po Warszawie, co
Przewiduje się zaostrzenie kryteriów egzado wielkości miasto, a pierwsze chyba pod względem ciasno
1 wprowadzenie
sięwzięcie środków, ktćxre położyłyby tamę minów kwaolifikacyjnych
ty
i tłoku panującego na ulinie kontrolowanemu wzrostowi wydatków na minimalnego rocznego okresu; wycz,ekiwania
cach i jezdniach, zanotowała
te cele i finansowaniu różnego rodziaju symu- przy przeszeregowaniu robotńików. Przewirekordową w roku ub. ilość wy
lantów i nierobów kosztem ogółu uczciwy·ch duje się także wprowadzenie zasady obopadków i incydentów wynikwiązkowego stażu pra.cy dla abs·olwentów
pracowników.
łych z powodu nieprzestrzegazawodowych i ogólnoksztakących.
Jako zasa•dnicze posunięcie w tej dziedzi- · szkół
nia porządku na drogach pu1 blicznych.
średnich
szkół
zawodowych
nie proponuje się wyznaczenie prze.z CZUS AbsoJwenci
dla poszczególnych przedsiębiorstw lim'tów przez połowę okresu stażu pracowaliby na
Wypadków tych było w r,
wydatków na zasiłki chorobowe. Limity p!l'o- stanowisku robotniczym.
1957 at 3 i pół tysiąca, w tym
większość samochodowych, spo
ponuje się ustalić na podstawie danych przeNowe uregulowanie zasad szkolenia., zawodowanych nieuwagą oraz
ciętnych z okresu trzyletniego od 1 kwietnia
trudnienia i wynagradzania za pracę mło
nieprzestrzeganiem przepisów
1954 r. do 1 kwietniia 1957 r.
dzieży powinno stworzyć bodźce dJ.a podnodrogowych ze strony tak kieKwoty zasiłków wypłacone pracownikom szenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
rowców jak i przechodniów.
przedsiębiorstw ponad limit dla niego ustaprzyczynić się do podniesienia poziomu mło
Szczególnie alarmującą polony byłyby potrącane od ustalonego fundu- dych robotników, a tym samym wpłynąć
zycję w tym rachunku stanoszu płac. Ten system odbie:rze zakładom pra- pozytywnie na jakość i wydajność pracy.
wią wypadki,
których ofiaq
cy nieuzasa•dnione korzyści, płynące z nadpadły dzieci, wysyłane lekko(D01kończenie
referatu
S.
Jędrychowskiego
myślnie
przez
rodziców po zamiernego wzrostu absencji, a pole·~ające na
kupy, lub pozostawione na utwO'rzeniu się luzów w funduszu płlac. Będzie zami1eścimy w numerze jutrzejszym).
licy bez opieki.
(wyrz.)

Jaka ma

łódzkiego

go

Międieynarodowe·

Kobliel Pow.nech.11.v

Dcm Towarowy przygotowuje
miłą
lltiespo•dzta.nkę.
Będzie
nią
kńerma.siz,
który pme-

pu:blicz..nośd Alicja RaC'isz.ówna.
Na scenie teatru Kameralnego odbywają się próby „NOTy" llb..~ena w reżyserii M. WiercińJSlkiej. W roli
tytul·owej ujrzymy WY'bitną
aiktol'ltę Elżbietę Barszcz;ew-

widlliLany jCl3<t

na.

II"LY dnd: 6,

Jeszc"Łe
lltic
artykuły ze
bra.nź ukażą !!!lę

7 i 8 ma.rea.
wfadoon<l', jakie
wsrcytSiłi'kfoh

Slk:ą. Następną pozycją repeł"
tu:a•mwą
tego teatru będzie
Musseta „Nie igra się z miłością".

1

Teatr Narodowy prcygoto..wuje jaiko najbliższą premie.
rę
k0tmedię
obycrajO'Wą

Dm

w tym cza.sic w Domu Towarowym pny ul. Pi<J<!J·i!mw
skiej 60-62, ale miejmy nadz:ieję, że w1ele z nich b<ld'llie naprawdę atrakcyjnych.
~ w tej sp.rawie cllibywa
llłę m-eS'lltl\ specjalna konfere.n<Jja z utliz!ałem pnedstawtclelii Lódiz.kiego ZllJ'Zll;du
Ha.ndlu oraa: Ligi Ko!Jiet.
(k)

mies:z,czańslko

J. KoTZeniows•k iego „Panna - mężartkia"
w reżyserii J. Strachocikiego.
Po'1JS1k.a prapremiera sztulki ws.pókizesnego amgi e1stkiego
pis.arzia J. Osbornie „Artysta
mus1c hallu" odbędzie się
wikirotce na scenie Teatru
Współczesnego. Nasitępną po
zycją tego teatru będzie ko.
media Moliera „Amfitrion".
Teatr Dramatyczny p;rzygo
to„l'ruje (znaną niam z Teatru
Nowego w Łodzi) szitUJkę Durenmatta „Wizyta starseej
pani",
Teatr Kla.syczny - „Bolesława Smiałego" (dla uczcze
nl1a 50 rocznicy śmierci St.
0

Może

zda egzamin

nowy p rzyrzqd

do ostrzenia

żyletek

O kłopotach związanych z
ostrzeniem żyletek pisałem w
felietonie „Z ukosa" - „Przestrzegam przed nabyciem ostrzałki do żyletek" („Dziennik
Lódzki" 23-24 luty br.). Ostrzałka ta, produkcji Stołec7.
nych Zakładów Wyrobów B.ikelitowych nie tylko, że nie
ostrzy żyletek, ale co gorsza
tępi je i łamie.
Wysipiańslkie.go).
Nazajutrz po ukazaniu się
Teatr Rozmalto§ci - kowspomnianego felietonu, zgło
medię Gr.z ymaly S!edlecikieg
sił się do naszej redakcji pan
„Popas króla jegomości".
Zygmunt Gnoiński, któl'y zaAteneum - sztukę współ
demonstrował nam swój (opa
czesnego pisarza amerykań tentowany) wynalazek. Jest
skiego T.
Wiliamsa
pt. to nieskomplikowany przyrząd,
„Tramwaj zwany pożąda bliźniaczo podobny do brzytwy, za pomocą którego ży
niem" .
Teatr Powszechny - wy- letkę można doskonale (spraw
dzaliśmy)
naostrzyć.
Zasada
s.tą.pi z debiutem
polsik:iego jest kropka w kropkę ta sapi.sarza N. Bieriewicza „Stra ma, jak przy ostrzeniu brzys.zma zabawa".
twy, to znaczy żyletkę ostrzy
„Ludowy" O<ptrtaco,wuje nie się za pomocą przyrządu n.1
wystawiany do·t.ąd nigdzie pasku.
Ten prosty w użyciu l dosko
akt szituiki Zeromsikiego i jenale zdający egzamin przyrząd
dnoaiktóv,nkę Ri'ttnera „Wizyukaże się
za kilka dni w
ta o zmrolku" oraz Conrad-'ł
sprzedaży.
Wynalazkiem tym
„Jutro" a w naj'bliższyc'h zajęła
się
bowiem prywatn.-1
dn'.ach z.a1prez.elll<tuje sztukę wytwórnia, która przystąpiła
A,poUa Nałęrz - KD1rreniiowclo produkcji podobnych ostrz!'
ski1ego ,,Komedia".
lek.
Szkoda, że państwowe przad
Teatr „Syrena" wy1stawi
siębiorstwa, którym od trzech
K. Korcellego „Ba.Ioniki, balat
p. Gnoiński proponował
lon!.J~'.".
wynalazek, nie zaintereTeatr Komedia. na Żolibo swój
sowały
się
tym przyrządem.
ir.z u - czechosłow.acką lkome- 1 Mo:!lna by wtedy i to z odpadów - produkować ostrzałki
d!ę, .!11. uzyczna „os:o? i j1ego
cien
L. , :VoSlkoveca L J. na szeroką skaię. Bo naprawa
:Verichia. ,...
·
dę wart0ia·
~

l

Zakopone

Za

w Dolinie

Kościeliskiej

górami, za lasami,
Za „Centrogalam i'"

:Piisai1iJimy mej edmJOkrotnie o

CIJ. l o tym, że jest ich w Qgóle mało w 1>klep.3Jc:h. Po odpo'Wiedź, dbetzego tak się dzieje,
Udałam się do prooducerutów.
'Kierunek - Częstochowa. Tu
bowiem przemysł za.bawka:rski
z:iajd:uje liczmych reprez.en:ban
tow. Wiel~ tutejszych :mkladów i :fiabryazek wyitwiaa.v.a caCU;Szka dla naszych m.iiLusiń•
Skich.
A obo relacia m-O!i.ah częsbc>
chowskich prŹVgód:

P;"Od'U.kow.aino

nowy

ki. Jest to lalka

Pemazką
się tyl:ko

typ lal-

ubra1I1a,

z

od śp:iącej różni
mal.owa,nyml oc:zam:t·
CEina lalki mi.ala wyn001'ć
120 zl. Szoz;ególniie dużo kosztowała
fabrykę
peruczka,
niezwykle praoo::h10111JOO (przy
największej wprawie może jednia oooba taiktlcll peruozek wy
koin.ać, na specja1ny;ch krois!tliach 3--4 drlierun.ic), ale za
1o b~dzio efa"\ut.owinia i pr<ifk•

t;yamw.. MiOfi.oo. ją OO<Zc:zesywać
i nie wypaidinrle amii. jeden
Wloo-ek. W :pocównia[l)iU Z ty-

mi, które m:iją lalk:i. z i.rnportu - peruczka ta. to listne
cacko.

St.rój lalki - a wiąc buciki,
bieli=a 1 61Ulci.en ec;ZJ.ra - ta·'.i:że
llllie by! taJilli. Dość, że J>O>Mf!W.
:pr.z;ez fahrykę cen:a m1,ała swo.
je =asadm!lerrrie w !=ta.eh
produkcji.
Tymczasiem w Lodzli, w „Cen
trogalu",
n ie
zatwieroWl!llO
l:allti do prod'L!ikcji. Powied!zńar.
llllO, że j esit za droga,

dukcję?

przez

Niestety,
obniża111Jie

tak. GlÓ'W!llie
cen. My prze-

cież n:ie możemy piro<lukować
;poniżej koo:ztów własn;ycll. Ma

my na p.rzyJdad :ziamiair wyprod1u.kow.ać
płaczące
lalki,
śpiące( z ruchomymi oczami).
W lutym moglibyśmy już wY·
puścić na rynek około 200 takich lalek, a pO<t.em o.kolo tysiąc.a miesiqcznje, .'\le „Centrogal" chyba mów nie zatw:ier<lzi, bo cena ta1kiej lalki
wy.ruooila by oJ'.n:;olo 200 zl.
J e<>acze trzy lata temu OŁę~
sliochowskic Za.kłady Przemysłu Zabawkarskiego. prcodukująoe zabawlti mec:han:icz;ne i
muzyczne, mogly się poc-hwa1:.ć mledwie czterema rodmjami wytwairz.:anych przez; sieb;e zabawek. Dziś mają już
l.5 aiSlOirtyme:n:tów, a w op.ra.oo'Waniu 6 IJJa.siępmycl1, potnadto
ja.kość zabawek ostatru:o :zm.acz
ni:e się pop!'.a wila. Ale w f.lcle?a<c-h jest kih :rui.ewiele, Dla.oz.ego?

badania
przed ślubem

domaigiać

się

Wzorem

również

już

Czy warto
Olirlz:yma.Jiiśm,y

allllOllllim p.odr-

„bezidomntY"· JakkolWliek reda.kic-ja w zasadzie !Ilfie
odpowliad:a na li.sity alIJJO«llim,olw e
p:!.salll.Y

-

1zym jedinak razem ucz:ym;i-

łiśmy

wyjątek. Bowiem P."<>P'Ol!TuS=iJiY pr.ziez „bez.
dl0rnf!1ego", z peW1IllO\ŚCią zafiintere1S1uj e tych wsz;yiS:tiklieh !lllasrz;ycti czyitel.n.ików, ikitórzy 21<lrll11erlzJają ois~ć na mieszlra[l)ie w hlokiach, hądlź tłież illa.
wliasn(y domek j edioorodzli.rn!llty,

b1em

Odid;aje.my głos „bezdomnemu", Pisze oo m. itn,:
„Należę do bezdomnych (naprawdę
niewiele
przesadziłem), toteż usłyszawszy, że istnieje docelowe oszczędzanie 1u1

mieszkania, wprost pobieglem
do PKO, aby zasięgnąć informacji. Zdobyłem tam ładną
karteluszki:
z narysowanym
domkiem
jednorodzinnym
t
hasłem: „Przez systematyczne
oszczędzanie do własnego mie·
szkania". Zabrałem się wiec
do skrupulatnego studiowania
wspomnianej karteluszki, wydanej przez PKO. Znalazłem
tam wiele informacji: ile rat
i w jakiej '].Vysolwści będę mu
sial płacić w zależności od wiel
kości mieszkania. Wiele informacji o premiowaniu książe
czek docelowych ł żadnej pewności, że tą drogą na pewno
zdobędę
mieszkanie i„. zrezygnowałem
ze smutkiem z
tego dobrodziejstwa. W punkcie 18 czytam: „Na rok przed

ukończeniem
oszczędzania

sys·t ematycznego
ejcspozytura PKO
wyda uczestnikowi docelowego
oszczędzania

dla

zaświadczenie

przedłożenia

prezydium
właściwej
rady narodowej w
celu umożliwienia ubieatznia
się o przygotowanie
lokalizacji i o określenie wysokości
dlugoterminowego kredytu".
Tylko w celu umożliwtenta.
Nikt mnie nie zapeµmia, że o:
trzymam pożyczkę t lokalizację,
a ja chcę wiedzieć na
pewno już dziś, w chwili rozpoczęcia docelowego oszczędzą
nia, czy potem nie zostanę na
lodzie, bo z tego wynilca, że
może przy sprzyjającym szczę~
ciu otrzymam kredyt lub tez
nie. Na pewno jest wielu,
którzy chcieliby oszczędzać na
mieszkanie, a mają podobne
co ja obiekcje".
Aby ootaite=i.e rozstrrz;yg-

nąć p.otn.llSl2llłną pn.ez „bez.d.omnego" sprawę dKJOelowego o.sizoz~a. zwróciiltlśmy się

I
PKO,

do

Oddizialu

omunika.cja jest najwa:inieJszą rzeka:idej stacji • przystanku jest okienczą w życiu codziennym każdego
ko, gdzie kupuje się :l:etony, tzw. token.
miasta, a dużego miasta w szcze·
Token kosztuje 15 centów. Chcąc dogólności. W Polsce ciągle naneka.my na.
stać się na peron, musisz wrzuc·ić :reton
transport miejski, a. już . nie szczędzimy
do automatu, następnie wchodzisz rnłęprzykrych slów w g'Od.zinach poporuddzy - powiedzmy ogólnie - dwa skrzy
niowych. Popatrzmy jak 'o wygląda w
dla wiatraczka. Po popchnłl",du skrzydła
NQ\\-.Ym Jo·rku. Przede wszystkim musi~
d.o przodu, otwiera. s:lę przejście na. pemy wiedzięć, że Broadway, to nie Piotrron. W międrzyczasie drugie skrzydło :r.a·
ko\"ska.
Maleńka różnica. W: długości,
myka z tylu przejście.
Przej~c.le dwu
bagatela, dwadzieścia kilka k.Jl~metrów.
osób jest niemożliwe, przesłrreń mieA więc dostać się z .i ecinego konca Broa
dzy skrzydła.mi wYsta.rcza tylko na Jedd wayu na drugi to nie to samo, co przeje
chać Piotrkowską z Placu Wolności na.
Plac Niep.c-cllegluści.
Nowy Jork ma następujące środki
komunikacji miejskiej:
subway (tak
nazywa się tute,isze metro),
autobusy i taksówki. A więc nie ma tram·
wajów. a.ni k9lejek nad'liiemnych. Tran~wa.je widziałem w Waszyngtonie - me
mają charakteTystycznego wYglą,du
i
jeżdżą na 3 szynach. Ko!ejkii nad·11iemne
zlikwidowano w N-owym .Jorku w ciągu
ostatnich kilku la.t zupełnie,
a. to ze
,,,zględu na wygląd miast.a, szum i Inne pra.kty<':i:no - ekonomiczne względy.
ną osobę. w tej sytuacji, oozyw(jcfe nłe
Ale wróćmy clo na..szych nowojorskich
ma żatlnych biletów, a.ni konduktorów.
śrooków komunikacji.
Expressy są zradioionbowane, motomirNa.iważuiejszą rolę odgrywa oczywlczy zap-O·V\'iada każdą stację.
ścil" subway. W Nowym Jorku jest kil· · Subway jest wygodny o tyle, :le jest
ka. linii np. Bl\IT, Independent itd. Noszybki,
co przy dużych odległościa.cb
wy Jork jest wąski, ale dlugl. Linie bieg
jest bardzo Istotne. Ma jed·nak zasadni·
ną z górnej• części miasta - Upiown, 110
ezą wa.dę - nie wszędzie dociera. Tu W
d<>lnej - Downtown i odwrotnie. Oczyiukurs przychodzi autobus.
wiście jednym poci<\gi.em nie dojedmesz,
Linie autobusowe są na
wszystgdzle chcesz, a,le <>ll tego są pr.zesiadkJ.
kich alejach i ważniejszych ulicaeh. Na
Są dwojakiego rodzaju pcciąg,i, tzw.
ogół bywa tak, że jedna linia obsługuje
!ocal. i express. Loc.al zatrzymuje się na
jedną aleję, bądź jedną ulicę.
Chcąc
każdej sta.cji, expl'<"Ss tylko na nicktódmtać się na inna, ulicę, trzeba korzystać
rych. Stacje są co kilka bloków, czyli
z bHetu przesmdlmwego.
Autobus w
powiedzmy po polsku. oo kilka uli<'. NieNowym Jorku nie ma. konduktora. Zastę
które sta.cje mają kilka poziomów. Np.
pu.Je go SYofer. Autobusy me są duże,
'.l.'imes Square - centrum Nowego Jorwielkości Mava.gów, które kursują
w
ku - staej.a ,jest tak skompliJmwa.na., że
Lodzi. Mają dwoje drzwi na pr:rAJd1Jle 1
znalezienie wł.aśclwego pozicmu I wlaw śrotłku. Wchcd7li się prwdem, wrzuca
ściwej lin.ii jest sprawą plekiielnie trud- się do automatu 15 centów. Jeżeli ma
ną.
się grubsze pieniądze, szofer rozmienia,
Rzeczą ' cha.rakterystyczną jest to.
ze
on te-' wydaje bilety 090bOltll,
które
w subwayu me ma. konduktorów.
Nn.
eheą korzys~ a p~la.
Jdell

w

I

l

Mi.ejlSlki.ego

WKLADY NA KSIĄZECZKĘ
GWARANTUJĄ
PIERWSZEIQ"STWO
A więc kwestia 7lalSl8dln.iaza:
mq meozywdś cie me istnieje
~a. gwaraincj.a, li ~
docelowej ksi.ążemld omeyma.
l~Ję i kredyt na domek
jcdnorodrzlimly? C7<Y Po .kiiJku
la.tach nie ~e on na
lo&lie?

KO· mu nI•kac•Ja
N
J k

w Milanówku

krajów

przewidzła.

otrzymały)

„Bezdomnem u" w odpowiedzi

LISfy
•
Z US A (1)

Kosztowna zabawa

innych

I u nas

ne jest wprowadzenie obowiązku
badań
osób mają
cych zamiar wstl\l)iĆ w zwią
zki małżeńskie.
Rozważana
jest równJeż
możliwość wystąpienia o nowelizację
dekretu z dnia
16.4. 1946 r. o zwalczaniu cho
rób wenerycznych - w kierunku stworzenia podstaw
prawnych dla przymusowego leczenia osób podejrzanyeh o upraWianle nierządu,
co mogłoby się w poważnym
stopniu przyezynić do uła
twienia walki z chorobami
wenerycznymi.
Czynione są również stara
nla o przywrócenie 20 proc.
dodatku lekarzom skórnowenerycznym
(pielęgniarki

K

WITAJ „CENTROGALU"
I =wu is:iQ spotykamy. To
2lnaczy ja i ,.Ce.ntirog.al", tam,
w dalekiej Częstochowie.
Takkh „rydwanów" ~
bo tak nazywamy wózek z
0'5!iol:kiem - m•ożemy pood>ukoWać 10.000 m;esięc1ZJ1d.e. Przy:zmia p ani, że to Ła·dna mbaiwka. Ale „CCl11sfJrogaJ" Ill;e chce
tyle. Im wyst.airoz,y 3.000 móWi dyrekrt= zaklad.ów, Cabrun. I d<»:l.:lje:
- Oni się wpraiwdJZiie tToc-hę

Około
4 mln.
zl rocznie
kosztuje utrzymanie Instytutu
Jedwabiu Naturalnego w Milanówku. Zadaniem tego lnstytutu jest propagowanie i
rozwijanie, w oparciu o badania naukowe,
krajowej
hoclowli jedwabników oraz produkcja jedwabiu naturalnego.
Dotychczas wydatl,;owano na
utrzymanie Instytutu 30 mJ"l
zl, a efektem wydajnej pracy
tej · „cennej" placówki jest ...
stale zmniejszająca się prori.u~
cja jedwabiu. I tak w 19.55 r.
skupiono ok. 159 tys. garncy
koTconów, w r. 1956 - ok. 115
tus. garncy, zaś w r. 1057 tyllco 98 tys. garncy kokonów.
Jeżeli. tak dalej pójdzie, to
Instytut zostanie chyba tylko
Po to, aby od podstaw rozpocząć akcję popularyzacji i rozWijania hodowli jedwabników
.:a Jedyne 4 mln, zl rocznie!

tal!lidetę,

estetyki wyrobów jedmiym
słowem CZJUwrać flllad ciągłą poprawą jakości ty.eh za baiwelc.
Sprawa druga i niemniej
ważna
..- to pośredn.ict.wo
„Cenk.ogaJu" w ogóle.
Czzyrzeazyw•jście „Cerntrogal" musi. dykiWwiać zaikliadom OOil'Y
i owani.azać w te:n sposób ich
możliwości produkcyjne?
PeW111.i e, że jakaś politykia oon i
dystrybucji mlllSi w tej branży :Istnieć, a.'le wydaje się, że
tę
polńtykę,
którą
prowadzi.
obeooie „Centirogał", illl8.leża
loby zmieruić.
A może Sklepy pow.ilrun(y same deoydiow;ić o tym, oo pójdzie, oo się klienitom podoba i
wedlug tych kryterti.ów zamaw.i.ać towax wp!"IOSt w
wytwórllli.? Byłaby wtedy ~w&"a.n-
cja, że sklepy nie p.t".zyjmowałyby zabawek psujc\cych się,
n!ie 2lI!Jajdujący,ch nabywców.
Tym samym wytwóimJie zabawek zmusiloby się do le!J61Zej
prodUJkcjd. Może i !IIJ!l.d !1iYm
War.to pomyśleć.
ADA JASKULSKA

dwektorem tec:hnrl=nyrn fabryki wyrobów oeluloC<lowych.
- A wlęo, waszym z.da.mem,
to „CPntro·gal" hamuje pro-

-

REASUMUJĄC .••
Zabawkom
impoi!'ltowainym
nie odmawiam zalet. Wiem,
że cleszą się omie ogromnym
powodzeniem. Bo u nas , ~
wiadomo, oo zagre:niiazn.e.. ,
Stąd
rozumiem po trosze
„Cent.rogal". Chcialioby Blię dogodJZić kliemrtxim. Więc zamówian.iia. Ty.sfiące zamówień na
zabawki z importu. Ocizywjście
zamówieni.a te :n;te są w więk
~ realiiwwaal.e,
I slu.s1mie 1 że :n.ie są. 52ikoda „waluty". A cóż, to, czy
oomi nie potra:fiml}'? za te <lew.lizy które wydaje się
na
ku~ zalJ<a.,wek, . można po.siać
za gr.a;nP.ieę fachowców, aby się
tam cregoś mi.uczy li, moiż.na.
:na być un:·ządzenila, farby, SfUrowce. Można i chyba tr.zeba.
Bo m biedni jes·teśmy na t.1>,
by prowad2'i.ć rO"ZrZutną i zbęd
ną goop.o·darkę dewiza.mi. Na.se.e dzieci mogą s1ę bawit pol&luimi
zahawk.amri, a zadaniem „CentrogaJu" jest w.zmór.
kOi!l.trolę tec.hinic.zmą,
eJ.imID<>w.ać

100.000 LALEJ{ I NIF.WIELE
MNIEJ KLGPOTOW
Na ten i podobne tematy
przep!'O'WadzliJam rozmowę z

Obowiązkowe

popraiwilń z tymi can.ami, ale
ndezna,azruie. Nasze zabawk!i. są
bardzo tam.ie. Po.s:tal!lJOwilhśmy
nie produfkować <lro:żis.eych n.iż
po 50 zł za S1ZJtukę. J edn·ak c.za
sem „Cen1trog:al" hamuje IJJa.m
produkcję, obruiżając ceny.
A pr.zec:ież mimo braku metali lrolooro·wych, o·dpowiedrnid1
lakierów, blachy w af!'ku.s:zaieh
i mimo trudności tzw obiektywnych, p:-odukw.jemy coraz
lejASiZe zabawki. Zm.ajdują <me
rui.bywców rówJJJież za g:raJ11:cą .
KuPQ'1.vala je od !lias Fil!llam.&a i Ausi•ral!ia
oby·dwi.e
chwa1ily. Obean.1e i Węgry
zlmyly zamówjenfa rua CIZlę
stoahiowlSiltie zaib~Wlkrl..

~~w1kacl1. O ich zlej jakoś

NA PRZESZKODZIE "CENA
' W Czł)Stoohowskliej Fa.bryce
'WYrobów Celul.00.dowych wy.

Cenna iniciatywa

owym or u

I

oszczędzać?
Dyr.ekJtor I
skti.ego PKO -

Oddiziału

Miej·
Statrn:.aszek wy-

jaśn;ia:

IISl!Jottm.ie, w re.gu1amin'lie
mówJmy tyllro o 7Ja&W!ifadczell'lrl.u u.powiaim:!ającym do uo.egam.'a s:ę o kre:iyt i lokal 'izację l!ll8. domek. 'Dreeba jedlnak
przy cym W!'Zl!ąć pod uwa1gę
:z;aD."'ZądrenJie
rninósitira go.sp:r
daf!'.kii lromUi11JaJfll.ej z 17 l.iipaa
ub. :roiku.. Zarządren:ie to zobowliązuje komisje, k.tóre rziajmują się p:rey-dzialem kredytów :na budownd.crt;wo itndywlduiall!le do p~wvmia pożycrek w piierw.szz;ej kolejnoś
ci. tym, kJtórzy p1'UIZ trzy lata
fUJ!ldu.sze swe lokowali na doceJ.ową książeC'Zk.ę. Dopiero w
naetępnej kolejności będą

ważam.e

podaflllia

osób,

roz-

ktćre

nie JJQSiadają książecmk docelowycih.
Podio.tm,i.e
pl eo:"WSIZICńs:two
gwamm;tuje się przy prrz;ydrziiela
nd.u d2liałek budow.lainiYch;

15 LAT..,
ZA DLUGI TERMIN
W crerwcu ub. roku rozpoczęła S:.ę aikiaja
ooe>elow~
premi.ov. ego <J6ZIC1Zęd:zalllli:a l!la
budowę w łialSlneg<> mi.esz.kialnlia,
<YL"Y też oomkJu jedi!tO.t"Odzillllnego. Do po]J()lwy lutego br. w
Lod2Ji wybJ:IBJno z PKO 275 pre
ksiąrtecrz;ek o.strozęd
ruxściowych, które b:Orą udział

miowyoh

w

kwa.rtalniyeh

l<JOOWafllliaoh

premiJi pi.en.ięŻll\y~

-~:

•

Jedzie się bez przeaia.dkii, biletu nie trzeba
brać. Jak zdążyłem za.obserwować, szofer doskonale daje sobie rad~ :a t;vmi
podwójnymi obowiązkami.
Lumiie są banbo
7.dyscyplinowani,
wchodzą tylko p;rwdem i posuwają się
ku tył.owi do wyjścia. Jeżeli ktoś chce
wysiąść pociąga. za sa:nurek., dając szoferowi sYIJ'lla.ł, że ma zatrzymaó &ię na
najbliższym przystanku.
„Winogron" oczywiście nie ma. Drzwi
8łł pneuma.tyczne i Wif,esza.nie się Jest nie
możliwe. Tłok oczywiście też jest. Na.j·
większy o godz. 1'1, kiedy większość ludzi kończy pracę. Ale nowojorczycy nie
pchają się na silłę, jak to się u nas wł·
dzi. Minw :l:e w kh zwyczaju jest oodzienny pośpiech, to jednak cierpliwie
czekają na następny autobus. Autobusy,
podobnie jaik subway, kursuJ" co ·kilka
m,inut.
U nas p.rzyJęło się nwa:l:a6, że taksówId są. najdoskonalszym środkiem l().kOm~ji
W Nowym Jorku to twierdzenie
tracl
pol()łWę
wartoścl. Jest tu
ia.k du:!;y
ruch. że taksówka me m& s~·ej głównej
wety - S'ZYbkcści, za.chowuje oo.zywiśole, mo-tliwośó dota.rol:a
do ka:i:!_).ego
miejsca. Trafie jam, czyli korki uliczne,
są tak częste, że pieszo na. krótszych odc~ltach 3zybeiej siQ dotrze, niż taksów·
ką. Tak.sówek jesł b. dużo i większo5ć
z nich poma.Iowa.na. jest na żółty kolor.
Na da.chu jest świetlna. tabliczka z napisem taxi. Jeżeli tabliczka pali '™:,
to
znaczy wóz .iest wolny. Nie ma p-OStoj6w, taksówki ciągle krążą PO mieście.
Szofer nigdy nie staw.la. warunków. że
nie pojedzi.e, że za daleko :i.tp. Pod tym
względem pasażer jest tu pa.nem oczywłśeie,
ponieważ pła.ci. Wadą istot
ną jest to. te w Nowym Jorku taksówki
są bardzo drog!Je. Na liczniku raz po ra.z
wyskakują centy i dolary. Istnieje bardzo przestrzega.ny :iiwycza,J da.warua. Sll'.Oferowl napiwku, c?:yli tzw. tip. Tańsze }
taksówki są w Wal!zyngtonle, gdzie jest
system strefowy. A więc strefa I - 30
centów. ll - 75, IIl - 90 itd.
I
LONGIN PASTUSIAK
•

Wal'fflo Pl!'IZY tym docllać,

2e
jesit
pe>wier.:uchlnó.
móa.<1ZJkaml:a ooiaiz ;oodziaju ń. ~
tum.ku wypo>l'.lże!lJ'a budowy,
I tak przy budowie miesuika-<
ni.a o powier.:;;ohni do 50 mkw.
wkład waha się w gra.niiica.cll
od 12 do 18 tysięcy zł, do 85
m kw. - od 24 do 35 t;vs. zł
orarll o powie:mch'lli. pon.ad 85
m kw. - ()d 48 <Io 72 tys. zl.
wyrokość wfkllad1u
uzależ;n.'.lOl!la
od

śc::śle

Wy.siciloość mie5JęC.2iMj wpla:z,ależy
od
CJZia&Okresu
OS2lCIZęclJzalllńa, ·
które
m<llie
trwiać 3 liaita, czlt.ery lub pi.ęć

<ty

i waha

się

(najfll!'.rższ"a)

szia) 2000

w g.rainliieiach od
340 zl do (flllaj:wyi-

zł.

·danych
d~ah
priz;ez I Odtdz!ał PKO wy.n.ilkla,
iż 1r..ajwJęcej osób, bo pcllilJad
203, zadeklarowało QSZczędza
lllńe !!lfll. ik:ls:iążeoikę praez 3 łlll.~
ta. Z tego p:tymlie pr~ Wl!lliJC>sek: Jud7J.-e chcą j.alk naJ6<zybZ

ciej

oWeyt11ać

własne

mdesrr,-

kamli.e. Pięć lat t.o zbyit dltugp.
W0JI'lto llliawet zasballliOwić si~
nad skrócell!iem termiinu z
irrech na dwa. laite. Takie bo.;
W1iem żądiain:iia wysuwa więk
ISIZlOISC
poo!iaidJaic:zy doceliowycli
ks:i.ążecrrek oo. w.l.asn.e ll1lies7Jkla..
nie.
się
łód:zikrlm.

Poclobruie rzecz

wojewód2Jtwi.e

w

ma

Na 360

książeC1iJek: premiowy<:lh aż
w.ydJalllJ() lll.0. 3 .Laita.,

2.63

CZY W ARTO OSZCZĘDZAC'l

Na pew.no W18nf:o. I ro !21
trzeah ~ powodów.
Plierwsrey: Trudfllo teraz Ji.,.
czyć 1111a bezpłiartmy ~
m.ie.si200alllńa w blokach, kftory

dottyClhazlas b,yl ;prakltykowam::v.
w najbliższej preySiZlOOctl. ~
jiak

już

~!IlfurrnowaJ.iś!niY'

w

artykule „Ile będzli.emy p1acić
7la.
mleszlk.alll!iia"
(D2li.€flllruik
LódzkJ. z 16-i7. II. 58 fr.) .....
wprowaidzi się kaucje, ikJtóre
będą obowiąmywiały oooby ta,,51
riające się
przudziial mfuesu0
kaJnJiia. A więc
trzeba posiia·
dać w rezierwie ~
kwotę, bez której fll!iespooób
uzyskać

mieszkanie.
Nlie bez rzinaozendla.
je91: :fia.kft, że kis"ążeciz.ka prem:owia PKO gwial!'ISillltuje me
tyJko plerwsizeństwo przy ~
d:zita.le kredytów na budowę
wlasnego domkJu, ale rówtnliet
istmi:eje pewna smirusa uzy.s.kiafilii.a - po Wfllliesiieniiu 24 ~
mi~ołt premii~ pie.
111.ięż.nej, która wymooi. 50 proc:,
wkliaidu 12lll!ajdiująoego ~ na
k.siążec-we. Na ik.ażde 125 J.ooo..
W18fllV'C:h lksiążecrek
przypatda
Drugi:

00

~

jedna

J)relll:ia.

Trzeci: Z lksl.ążec:zk:CPKO w

ka.Wiej cihwti.Li. możm:a wyaofa.d
swój wk:latd wrniz; z P!"ZJyp&irarjącymi odsetkiami.
Plend.ąd.2le
te
morżmJa
~ na
ewEl!lltual'Il;Y wtkłatd do spó}o
cllz!el!n.i miestdlaunio·nej,
Warro jesroze diodać, te PKO
rozważa
ró:lm:e
propaeycje
'WtniOISZlOll1.
praez
polSli.adaaz;y
iksiąźeczek, kltóre po2lWOlą na
uspirn1W11llf.eie tej 8lkcji!..
W
ikażidtyrn bądź m:zri.e, jeś);l k~
ehoo Clld.obyć w pr.r:ąn!()Ś()f
własne mtcszJk:a.nie, musf za.brać l!lfę do s;vsbemwt:ycznego

~an.iia.

~~~~~~'<';~~~~~~~~'-'~--~~>~~~~~·--·
~ERZYKRASKOWSK!
l>Zl.E.NNIK Ł--1!ŁKI pz 50 ~ ~

O inwestycjach *
szkolnych **

Do lodzi
przyjeżdża

Serbski Teatr
Narodowy
Co.raz bardzie.i ożywiona sta
się wymiana !kulturalna mię
d7.y bratnimi narodami polskim i jugosłowiańskim. Bierze w niej udział: rów:nież i
Łód.ź.

W kwietniu ub. roku wyjechał do Lublallly i do Zagrzebia zespół Teatru Powszechne

go, a z kolei miesiąc później
Narodov.-y Teatr Słoweński z
Lublany gościł w Łodzi.
Tego roku - i to już w
marcu - przybędzie do Ło.
dzi Serbski Teatr Narodowy
z Nowego Sadu. Jest to najstarszy serb~ki teatr: w re>lrn
1963 obchodzić on będzie stulecie swego istnienia. Na jego czele stoi znakomity artysta Radujkow.
Dyrektor 0dminisit't"acyj.111y
Teatru Nowego, Mailrorski, do
którego zwróciliśmy się o bliż
sze :informacje, oświadcza:
- Serbski Teatr Narodnwy
Ir: Nowego Sadu gościć będzie
w Łodzi, 20, 21, 22 i 23 marca.
po czym wyjeżdża na trzy dni
do Warszawy.
- A jak prz-ed&taiwia się re
pertuar naszych miłych go-

jedzie zespół Teatru Nowego
z rewizytą do Jugosl:arwii?
• - Mniej więcej w połowie
kwietnia.

Kilka

pytań

SIĘ

TYNKI„.
Wiele .szkól odda.1110 z usterkami. Terminy U<Soum.ięcia tych
usterek. 7.0'9taly również zignorowane. Np. w szkole na ul.
Fahry=nej potworzyły s'.ę zacieki, źle funkcjonuje kuclmia
w stołówce, sypią się tynki.
W okresie ,wakacji zimowych
rorzpoazęto roooty ma.Lairskie i
nie zailroń02l0lllo0. Trzeba będzie
mozekać z tym aż.„ do wakacji letm:ich. Niedbale są
o.siadZO!IJ.e drnwi i oikrrJJa. Wszystko to dowodzi. że SY'tuaicja
w budowrui!Otwti.e ruie tylko n'ie
popraw.iła się, ale W.egla po~()['szell'liiu.

TRZEBA ZNALEZC
WYJSCIE
Powyższe

fakty

móW'.ią

o

dużym nieporządku pa111ującym

Dziś

o godz. 17
w Kt PZPR

Kolejny
„Człowiek

wykład

a

nym.

j

uc:zęsz;c.zać będzie 93.100 d:1.lieci, czyli o 7.200 dzieci więcej
:nńż oboonłe. A to ozmaiaz:a potrzebę nowyoh 180 izb lekcyjnych. Wyn:iika z tego, że w
__ ,
_,_
trz · ·
·
przy,,,,,.,,ym .r"""u
eateJ . zmaa. .
.
łk
%~~::LOle Jem.cze ISIL~ me
Mamy nadzrleję, że UW<:lgi te

Lod~ i rozpocrz;nie budowę dal
szych 10 bud)'1111ków.
Przyjęcie tak wielkiej ilości s:zkół do budowy mwd~ęczać trzeba w głcmmej mierze dyrektorowi ZBM 1, z.
Morawskiemu. Należy oczekń.wać, że ZRM 1, mający sukoc
&Y w zakresie
budownictwa
mieszkainii.owego
popisze się
osiągn;ięcńami rów.ruież na odoiiniku budlawniotwa szkolnego
i odda je w OIZlJJaC!ZlOl!l;ym termil!l;i.e, a może !lloaWet przed
terrn:iinem.
Nowe szkoly powsta111ą w br.
w dziclndcy Ruda - przy lil.
Dubois i ul. DemokraityCllllej,
w śródmieśoiiu - przy ul. Sien
ltiew:icrz.a
35,
Ptv.ędl1Ja:lnia111ej
70, Jaracza róg Arm:iii. Ludowej, Tkackiej 42, l!lJa. Polesiu
- prey ul. AOOI'zeja Struga 24,
· w dzielnicy Staromi.ej&k.iej przy ul. Centralnej, na W:irl;z;ewie - pr.zzy- ul. Zakladowej i
przy u1icy SZplitallllej nr 9.
Poiza tym oddane zootam.ą
srz.koly z plainiu na rok 1957

„Dziennika"

,._____

.... Przede wszystkim sel"dec:1J11e gra.t11lacje z okauJl drz;iew naszym mieś

ldęciolecia. ist.nierna l~ego PDT, ,k,tóry
cie ma chyba. ni.emafo stałych klietl!tów.

,.... Dzie.n:nri.e odwiedza nasze domy olroro 6 1;yS; osób,
a oo trzooia os.oba dok.<muje ziaikupu.
Czy wśród własnego per.s.onelu łet widrlJilClle PN.Y-

wiąz1mie do pr.i;edsiębiorstwa?
- Owszem. Mamy przecież 34 praOOW'IlJik&w :ziaitrudJndo..
n;ych od początku :ilStmlierua PDT, a 80 osób, k:tóre pnrepracow.aly już 5 lait. Prawie 50 proc. oalego 111.aSLJegQ peroonelu to właśnie s!'a:ra, wypróbowa111a gwaroiia.
- Widzę tu DJ3 ścianie flrllt.a.nda.r prrzeehodnd. Kiedy go
otrzymaliście?

W 1956 r. Wtedy podobnie jak w 1951 r. oik:atml:iśmy
najlepszym wśród największych di()IDÓW Wwa.rowyoh
w Polsce. Miel:iśmy n.a.jmruiejsze wskaźnfuk:i manlk i reklamacji, a największe
wsk:a:źmJiiki
obrotów i wydajru>śQi.
pracy.
- I chyba na,imruiej udamy lokal?
...... Chyba , tak. Do k>klalu nii.e mamy jaiklOO S2JCrl:ęŚaia;
Projektów budo'wy Cenitr:al!l1.ego Domu Towarocwego w Loda bylo wiele, ale rui.estety żaden z 1n1k:h nie doozekia1 się
realizacji. W tym Ctllasi.e np. Bialystok czy Za1brae otreymaly piękne nowe gmachy, a Warszia·wa już oztery.
A propos Btoliey W.al"S'ZaWSki Cedet prowad>za'ł
osta.tnio sprzedaż artykułów z dosl.aWlł do domu. Cey łó
dzki PDT również o tym. myśli?
~ Owszem. Myślimy i mogJ;ibyśmy 2l0t"~l!l~IWWQĆ tego
rodzaju usługi haJ11Jdłowe I1Ja1Wet jubro, ale,_ IOli.e ~
jemy furgOl!letką.
- No to ma.cie chyba ja.k;iś wóz o.90bowy lub cięża
rowy?
- Również !Ilde. Korzysram;y jedynie z tra~ PTHW
nr 1 lub z hu.rtownrl, k:tó:-e dootar<:rmją nam ix>waD:'ów.
Łódzki Za!rząd Hal!ldliu preyraekl ru.m jakriś pojaizd mecha.nń.czny już w IV· kwairitale ub. roku, a 0Stta1bn:io praeISUJ!l.i.ęto termin na I kwairtlal br, Niestety, jak diotych-

się

czas cisza
-P.ro5imy jeszcze o ~ słów na temait pia.nów 1"0'Jl'o

wojmvych.
- Bez przerwy dążymy do tego, aby misl. SJlll'ZedaJWC!Y
byli ooraiz uprzejmiej.si a na pólkach byro więcej c.JI".t~
ku16w. Od marja chcemy nawiązać jes©OZe śaiślej15ZY Irontakt rz: chałupn:ikami, kitóirzy będą wylronJywali zlecone
przez n.as pra.ce z IJ?W1ierzoneg?. materia~ •. Dzi~ ~em~
będzli.e więk.szy wybór kOl!lfekc11, szozegolinie diz;i.ecuęceJ.
t->:k: bairdro posrukiwainej na r;yinku,
..- A więc powo.du.enli.a!
llozma.Wliała:

rzącl.zeniu,
udało
się wyeliminować
wszełlde

nieregi-

larn<tśei,
pu,iące

wystę-

dotychw
czasi.e

czas
ruchu
żyroskopów. Urządzenie
to .znajdzie szerokie zastosowan!e
w dzied;z.inie 5terowania samolotów. statków mor
skich itp.
F'e>to CAF

155 tys. zł

z DYME

POSZŁO •••

Gu-oźny

*

na temat:

o godz. 17

Nowy ulP.p~zo-•
ny żyroskop wyprodukowano w
USA. Dzięki widocznemu
n~
zdjęciu
ba.rdw
precyzyjnemu u-

ZoboWliąziują one ins;ty- paroma

NOWE SZKOLY W 1958 R.
·
w· bież. ącym roku d uze
d
b zak'
d anie
spa a przekaże
na
ZBM l, który
w ar
ro-i
lru 1958 _ 9 IlJOIWYch szkól

w gmachu Kl..

ul.

ul. Kasprzaka

z kroni'ki'

społeczeństwo",

odbędzie się dziś

We.siterplaitte i przy
na Koziloo.ch,
dwie nowe na Bałutach przy
uL Ciesielskiej róg Drukarskiej i Lutomierskiej 65.
Ląaz."lie 14 szkól będzie oddanych do użytku we wrześni u br.
Ponadto rozpo=ie się budowa
szkól
fima111.siowaitlych
przez Wydział Oświaty, które
Z05tainą przeka:2lalll.e
w roku
1959 przy ul. ut Rudzkiej
56,
Kaliskiej,
Sienkiew1cZJa
117-121, Kopernika 2, 1 Maja 89, Smugowej 14. Nowotki
róg Tam.ki, Ja.gielloń&k.iej i
Tralli;torowej.
Z powYż...~ch plaoow WYitika, że sytiua.cja w roku 1959
uleg;n,i.e zdecydowanej poprawie w zakresie likwidacji d.e:ficytu jizb i rozwiąże problem
zagęswzenia w szko1acll.
L. GUTKOWSI{A
przy

pożair,
jalk:i przed
.Ta!k wynika z materiałów ze
dniami mi.al miejsce branyc:h prrez Wydział BHP
tucje zajmujące się tą sprawą, w Łódzkich Zakładach Obu- Centralm:go Zarv,,ądu Przemya zwła=.za wykOiilialWców do wia, to jeszcze jeden dowód, słu Bawełnianego, najczęsitobmsślenla lepszej or.ga111u1Z0- że zabezpieczenie mienia pań- sza przyazvną pożarów fabrycji i sprawn1i.ejszyc:h metod stwowege> przed możliwością cznych w 'tej branży jest lupracy. T.rudin.o bowiem wszy- . strawienia go przez ogień nie dzJk.a opies?.ałość i
niedbalstkie niepowodzenia tlmnaacyć Jest wystarczające.
f sitwo.
za.arngażowainiem się w pracy
bud.ow!111iatwa mie.sizkalruiowe,go.
.J
Nowe osiedla •bez 6~kół 1o
Sąt10WE!i
chyba paradoks.
Te spr.aiwy
mu.srz.ą iść w parze.
Ziemiński
1'ego "''Spor
staną
Najbardziej wy.m<llWIIl(Y joot
n
faik:t, że we w;r:zeŚlll!i1u br. do
sądem
ksi~nowu
szkól ló<l~ch pocllstawowych
'i;,
31

w ló©k:im budownictwie S'ZJlrol

· wyk<xruaiwcy,
a
zwlasz,cza
ZBM 2, którego metel'1Il11ilnowość w 1957 roku była makakująoa,,

dyr. dyr.: T. Piwoński i A. Burdyn

i

SYPIĄ

się

Odpowiada kierownictwo PDT

'

an

stosy

snobie do serca
glęł>oiko W""""""
~·-..

-

:r.

w
Stoc:kiej, która śwlęc:ila jubileusz 25 terminów„. nieterminowości.
Inwestoir (ZBM 2)
oddal ją „po długich i cięż
kich oierpieniiacll" 14 lutego
bieżącego roku.
Budowę tych S'llkól D!nanl.'lOwal Wyd.zial: Oświaty. Kolejny
zaś :inwestor
(DBOR) miał
przekazać
trzy nowe szkoły,
a faktycznie przekaizal tylko
jed!ną przy ul. Zacisze i ~ z
opóźnieruiem,
S:zJkól przy uL
Westerpla.tJte i ul. KalSpl'Z'aika
ruie odckmo po dziś dizJi.eń. WiOOCZitllie DBOR planuje odda:ruie ich z !IJOwym rokiem szkol
nyrn Bagatela ~ przecież to
caly rok.
Niedotrzymywanie term.i1116w
przez ·wykonawców stworzylo
jakiś swoisty rodzaj „ZgadujZgaduli"
w
budownictwie
s:zkol!l1.ym. Przy czym zga<l:ują
cym jest ill1westor, chociaż i
sam wyk01IJawca nie zawsze
potirafi na trudne pytanie kiedy &Lkola będzie gobowa?

~ wymig:MiroWall'liiem terminów powoduje sukcooywiruie
:ooidmierine mgę=eruie SiZikól,
poważne utrud;ruienLa w pracy
pedagogiOZlllej i
w
efe.kcle
obniże111ie poxioIIllU nau.crz.ainia.
Klasy isą praepebruione, nauka
od.bywa się na 1:l"2Jy zrl1iiia.111Y,
Male dziecii wraoają do domu wiec:zio.rem•••
Opóźruieniie robót podstawowych pocią,gnęlo za sobą niewykonane urządzenia terenu
przyszkolnego.
Często
przy-

chciał

M.

już

żaj ący

bym zapytać. ki-edy z kolei po

Rozmawiał:

sta.nffiVi slY1I1111a
Lodzi S'ZJ!oola przy uL

Taki stan r:ze::ey

stety, nie chcę podać tytułów,
ponieważ mam je przed sobą.
w brzmieniu serbskim, nie
<ihciałbym więc (nia znając te
go języka~ w dowolnym tłu
maczeniu popełnić błędu. Mogę tyle powied:r.ieć, że beda t"l
narodowe sztuki! jugosł'iowiań
skie.

Ze s~ami'f
1
Sprawa ta rozstńygnie
się w najbliższych już dniach,
jeśli nie godzinach.
1
W swoim czasie ZW!rócę się
,.,rięc do pana o dalsze inform.a.
Cje w prześ,'lńadczeniu, że wasz
awangairdowy teatr godnie re!i;-rezentować będzie sztukę pal
ską za granicą!

cur.iioou m

DZIBCI WRACAJĄ
WIECZOREM .••

Szczegół ten 'ZOStał :iuż
również sprecyzowany.
N~re-

-

sposobności

zaś

Ciekawostki techniczne

Brawo ZBM 1
14 nowych szkół w r. 1958

pobojo'wisko,
ni.e uprzątn:ię
tej cegly, wapna. Rozkopallle
otwory zamiienlily się w błot·
lllliste kałuże. Z tru<lem mogą
tu podjechać wozy konne,
a oo dopiero samochód. Niewykoi1.cwne są również elewacje.
Piętrzą się

odpowiedzieć.

'ści?

Przy

1957 zaplatniowano
7 szkól podlSlta.wowych
w Lodzi. N a tę ilość przekaza.
no do użytku tylko 6. W tej
liczbie 4 z poważnym opóź
nieniem. Mia111owicie przy ul.
Rewolucji 1905 r„ żwirki, Hu
tora i Fabrycznej. Prawdziwe
budowę

je

~

pomitna

W roku

Swoista „Zgadui·Zgadulau,

•.

ln1'cy
przed
Ni·euczc'iwy
skazany na 2 lata więzienia -k Za
manie dO ŚWietlicy ••• 3 lata

*

W marcu przed Sądem Powiatowym dla m. Lodzi odbęd zie
· się
· rozprawa przeciwko
Ryszardowi Ziemińskiemu (ul.
Przeskok 3), który dokona!
nadużyć w Zakładach Przemyslu Dziewiarskiego im. Gla•

sposób Bromirski przywlaszczyl sobie blisko 32.000 zł.
Nieuczciwego
księgowego
sąd skazał na 2 Iata więzienia
oraz utratę praw publicznych
i obywatels!ci·c11 praw honoro• 3 lat.
wych na okres
{st)

żews.kiego.

Akt oskarżenia zarzuca Ziemińskiemu, że od grudnia 195G
roku do października 1957 1.
jako kierownik biura oddziałowego dziewiarni tych zakladów, przywłaszczył sobie panad 3~.ooo
zl. Dzi'alaJ·ąc v:~• pn
u
· · z innymi dziewiarozumieniu
rzami, Ziemiński
dopisywał
im na kartach obliczeniowych
wyższe ilości dzianiny niż fak
tycznie wyprodukowali.
W
myśl maksymy - nic za darmo
- Ziemiński otrzymywał od
każdego po 100 zł miesięcznie.

w

*

*

*

"'

dniu 9 listopada ub. roku
do świetlicy Prezydium DRNPolesie dokonano włamania i
skradziono aparat
radiow-.r,
d .
't
.... ,
adapter i wie gi ary wa, ,osci 6.500 zl.
,
·
Sprawca, k torym
o k·aza1 sit:
Zenon Grabarczyk (ul. Garnizonowa 19) zostal skazany na
3 lata więzienia.
(st)

J

•

wła-

Tegoroczna zima płata nadal
psikusy. Jeszcze nie ochłonęli
śmy po obfitych opadach śnie
gu i zamieciach, aż tu raptem

dniony w Sp-ni Pracy Fotogra
fów na stanowisku ksic;gowego
Kasy Wzajemnej Pomocy, spo
rządzał
fikcyjne wnioski o
przyznanie zapomóg lub pożyczek. Ponadto bez zgody i
akceptacji zarządu kasy pobie
rał dla siebie poży.czki. W ten

odwilż,

zresztą krótkotrwała

i

znowu mróz oraz opady śnież
ne.
Gruba pokrywa śnieżna w
Lodzi zaczęła topnieć i w prze
ciągu paru godzin cale miasto
tonęło w błocie.
MPO i pozostałe instytucje zajęte wywoże
niem śniegu, które dość energicznie pracowały przed trzema dniami, jakby pofolgowały

„Pstrąg"

komunikuie„.

czekając, aż śnieg się rozpuści

Studencki
Teatr
Satyry
komunikuje, że bilety zakupione na dziś, 28 bm.,
są ważne na dzień 5 marca, a
bilety z dnia 7 marca w dniu
12. III.

„Pstrąg"

l

i spłynie do wpustów kanało
wych. Tymczasem zarówno w
śródmieściu, a zwłaszcza na pe
ryferiach mieszkańcy miasta
tonęli w błocie i mazi śnieżnej.
Chodniki na ul. Z~ierskiej
po obu stronach jezdni wzdłuż
Parku Staromiejskiego przypo-

,,Romans Pajaca'' czyli
czeska rewia na lodzie

l

KAS.

---------------------..._~~
6 DZIENNIK ŁÓDZKI JJ.l". 50 ,350~ /'

CzechoslowacTca rewia na lo
dzie, która rozpoczęła obecnie
w Lodzi gościnne występu,
rozm się zasadniczo swoim
charakterem od „Paris sur qla.ce", który w zeszłym roku
zrobil
taką
furor~
w na·
- u;um m!e~cis. 1

l

Program
Czecho.~lowaków
stanowi pewną fabularną całość widowiskową, której treść
określa sam tytuł „Romans
pajaca".
Akcja widowiska
zaczyna
się od przygody mlodego czl'lwielca, który przypadkowo dostawszy się w u;ir karnawał.o
wej lcawallcady, P'f'Zebrany mimo woli za Pierrota, zalcochu;e się w pif:knej Colombinie.
Niestety,
Colombina woli
bardziej efeTctownego Arlekina (M. Hodan - na zdjęciu)
który uwozi ze sobą niedoświad
czoną dziewczynę.
Zrozpaczony Pierrot - blędny rycerz na
łyżwach rusza w świat w
poszukiwaniu
ukochanej,
a
my wraz z nim zwiedzamy
najrozmaitsze kraje i przeży
wamy mnóstwo awantur, zakończonych
wreszcie happyendem .••
Samo widowisko ma charak
te1' bardzo uwspółcześnionej

_.,.comecli!

~e!Z'«rte"•

Jes~

;o

Na 559 pożarów wynikłych
zakładach prze
mysłu bawełnianego 260 poia-rów powstało wskutek braku
nadzoru techniczneg:>, zaś 120
pożarów 21 powodu wadliwej
instalacji światła i sily. Pożary te przyniosły straty w wy
sokości 155 tys. zł, nie mówiąc
już o zniszczeniu najpotrzebniejszyeh nierzadko urządzeń.

w roku ub. w

Nasuwa się więc logicZIIly
·wniosek z tego zestawienia, a
mianowicie: w wal'Unkach tak
trudnyich pod wizglę<lem teclJ.nicznym, w jakich J;"I'acują 1ó-o
dzkie zakłady przemysłu ba..
wełnianego, zacho<lzi tym wię
ksza konieczność zorganizawa
n;.~ J"ak naJ'bardzie.t' sprawnej
~
służby przec1'wpozar·oweJ·, o wy
sokich kwalifikacjach zawodo
wych, dobrym wyposażeniu i
·
' ·
sumiennosc1.

Odpowiedzialność

zsynchronizowanie teatru, baletu, cyrku, no i naturalnie
sportu łyżwiarskiego, bo poszczególne intermedia są czę
sto tylko pretekstem, ażeby za
skoczyć
widza
mistrzowsko
wukonanymi piruetami i tań
cami na lodzie, ciekawym powiązaniem figtt1'
i efektownym pokazem szybkiej jazdy.
Wszystko to związane zostabardzo zręcznie, barwnie i
pomysłowo.
Akcja widowiska
toczy się szybko jak błJJ~k
lyżwy, przelatu.iącej przez taflę lodu.
Stroje przyjemne i
kolorowe - jeszcze przyjemniejsze panie,
które w nich

za zabez-

piec-zenie przedsiębiorstw prze
ciwko pożarom spada również
na kierownictwo za.kładów o·
raz na personel inżynieTyJil<>"'
techniczny. Ilość pożarów, jakie miały mieJ·s.ce w ub. r. z
powodu braku teao
;o dozoru mó
wi siama za siebie.
(wyn.).

NIE CHCEMY

*

Zdzislaw Bromirski
Czarn.
PP.Y ul. Zgierskiej 101), zatru-

I•

ionqć
w błocie

mlnaly drogi wie:jskle, zalane
powodzią okolic Dolne.i Narwi
i Bugu. Podobny widok przedstawiały
również
chodniki. ••
vis a vis„. siedziby Prez. DRN
- Polesie przy ul. Zielonej.
Na Starym Mieście niektórzy
dozorcy oczyścili chodniki wokół bloków mieszkalnych, ale
vrze,jścia między blokami tonę
lY w kałużach. Podobne obraz
ki można było oglądać na Cboj
nach, Widzewie i pozostałych
dzielnicach Lodzi.
W dniu wczorajszym przewo
dniczący P~ezydium E. Kaź
mierczak zwołał do siebie na
konferencję komendantów
dzielnicowych MO, przedstawi
cieli DRN i zainteresowanych
ai;rend, na które.i polecono zaostrzenie nadzoru oraz sankcji
w stosunku do tych, którzy za
niedbują swoje obowiązki przy
oczyszczaniu miasta. Ustalono,
że należy wreszcie skończyć z
tolerancją w stosunku
do dozorców i pracowników MPO,
którzy nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków.
DRN-Polesie dało początek
eksmitując dozorczynię
Marię
Sobczyńską z mies:>kanla służ
bowego przy ul. Więckowskie

go 32 do gorszego. za niewyko
nywanie przez nią czynności
służbowych.

Jan Mierzwiński
(Dąbrowskiego 30c), Antoni Ga
lys (Śląska 26), Kazimierz Zubert (Nowotki 247), Zygmunł
Jańezak (Prusa 16) oraz Genowefa Gawin (Skalna 12, 14, 16)
staną przed Kolegium Orzekającym za to, źe lekceważą swo
w
ją pracę. Dyrekcji MPO wyda
no ostrą instruke.ię zalecającą
oczyszczanie Ódcinków miasta
powierzonych
pieczy temu
przedsiębiorstwu. W ostatnich
trzech dniach MO nół opornych dozorców spisalr· 126 do„
tańczą t grają.
niesień do kolegiów oraz 248
Na zakończenie krótka uwaukarano mandatami karn;rmi.
ga. Sport lyżwiarsTd w Lodzi
Prezydium Rady Narodowej
dosłownie „leży",
Moim zd:Lstoi na stanowisku, że zagadniem taicie właśnie imprezy
nienie czystości miasta jest
jale „Paris sur glace", a obecpierwszorzędne.i wagi, a wszel
nie „Romans pajaca" przyczy-l kie zaniedbania, zarówno do„
nią s·ię walnie do spopu.laruz'lzorców, ;iak i poszczególnych
wania tej pięknej dyscupliny
i1;1stytucji będó\ surowo karan•
~port,,.

M •. J•.

Dozorcy

.

ag.,

I

k

cl
s:
n

s
V.

si

u

•

Jul 28 luteeo b.r. ORodzi 9

staraniem Dyrekcji MHD-AS Bałuty-Staromiejska

WYSOKO wykwialifilkowanycłi meohani:k6w
do maszyn s.21Walniiceych poszukują Zakłady
Przemysłu Dziewiarskiego im. Wojska Polskie
go w Łodir:i, ul. Wierzb-owa nr 44. Zgłoszeni.a
1260-K
do działu !kadr.

*'*

-

I

Dnia
długich

POLEROWNIKÓW wysoko kwalifilkowanych
stolarzy ręcznych meblowych i stolarzy ma '
szynowych za tr'll'd.nią od zara,z Łódzkie Farbryki Mebli. Wamnlki do omówienia w sekcj i
k,adr Łódzkich Fabryk Mebli, Łódź, ulica
1263-K
P.K.W.N. 9-11.

zostanie otwarty

NOWY SKLEP Nr 54
•
•
BRłNZ\' SPOlYWCZEJ
ul. Wierzbowej 27-29 (blok nr 60)
Sklep czynny będzie w godzinach
od 6 do 22 bez przerwy.

- ---

Centralne Laboratorium

Przemysłu

Bawełnianego

2
do 5000m 2
1ooom
od
PLAC
-

Łódź,
OGŁASZA

BIEL NY
Pogl'7..eb

cdbędzie

się

dnia 1 ma.rea

br. w Sopocie, o czym powiadamia

11
I
a---------------- -==-=--=-===========-=-=~=-·
I
Bfedny-Bielny
LEKARSKIE l
t6n~zENm
ŻONA.

ŻONA.

SIATKA. ~od-zeniowa
dla h<Jdowdt.v norek i li
sów wys. 2 m sprzedam.
Wiade>mość Choiny, ul.
mark i K015ynierów Gdyńskk~h

ul. Piotrkowslrn 276
PRZETARG OGRANICZONY

WŁADYSŁAW .

Pogrzeb odbędzie się dnia 28 lutego
br. o godzinie 17 na Cmentarzu Komunalnym o czym zawiadamia przyjaciół
i znajomych Zmarłego

Pl'Z)•

zma.rł łmier

clą tragiczną

Anatol Pleskaczewski

-

.P RZETARG

Dnia 26 lutego 1958 r.

26 lutego 1958 rku, zma.d po
i ciężki.eh cierpieniach

połowę w cen
.trum odlsitą,pie na ichetniei sz.ew.oowi. WiadoPiotrk()łWska 206
mość
- konfekcja dziEcieca

SKLEPU

Dnia 26 lutego 1958 roku zginął śmier

cią tragiczną

Władysław

na sprzedaż samochodu ciężarowego
„Gaz AA", cena wywoławcza zł 36.000.
aktor Państwoweg-o Teatru Powszech,-Przetarg odbędzie się w dniu 18 mar2a 1958 tu ślusarskiell:o w:;;;t.a:
komplet
nego w Łodzi.
Laboratorium
_
Centralnym
w
10
__
godz.
o
motoroku
maszynami,
z
ne
W.} dzierżawi
tracimy utalentowanego
Zmarłym
W
Piotrkoul.
Łódź,
Bawełnianego
Przemysłu
ur l(UO.ttEWICZ specja
cvkl „DKW 350 NZ" \\to,iew<tdzkie Przedadębiorstwo Robót
młodego aktora, dobrego kolegę i przywska 276. W \rvyi;-.adku gdyby przetarg w po- sprzedam. R:<>luszki, ul. , li 0·ta weneryczne skór•
.
Sw1erc:z.ew.s!k1ego 11. jaciela..
Wodociągowych i Kana.lizacyjnych
dan:1m wyżej terminie nie dał wyniku, odb-">- iRadwań"1ka
3-206 ne, moczoprc10we 8-10
26
Pogrzeb cdbędzie się w Sopocie.
dniu
w
terminie
drugim
w
on
się
dzie
4_
~P~~
22
:3-6,_u~ica
sili
„sitolica"
R.ADIO
w Ł<ldzi, ul. Piotrkowska nr 82,
marca br. ewentualnie w trzecim w dniu 2 nik 1,7 kW 220-38(} obr. Dr MOSCICIU specjaliDYREKCJA, ZASP, PODST. ORGAN.
Poprzeczna oficyna parter. Warunki do
kwietnia 1958 roku również o godz. 10 przy 142-0 - sprzedam. Tele- sta rent!(enolo,g - prze
PART. P.Z.P.R. i KOLEDZY z PAŃ·
32-09 Il sw;etlenia Narutowicza
1268-K
,
omówienia.
ul. Piotl"kowskiej 276. Przetarg zostanie prze- f QJ1. 371-15
STWOWEGO TEATRU POWSZECH·
prowadwny w trybie postanowień zaTządze SAMOCHÓD marki - J2_cordzienn,ie_ po_14_
NEGO w ŁODZI.
Mercede.9 V 1'70" w do SPOLDZIELNIA Lek.ania ministra komunikacji z dnia 8 ma.ia 1957 brvm
stanie SlJ'i'zedam. r·zy .Specjalistów „Z<lr<>re.ku Monitor Polski nr 56 poz. 353. Wadium LÓdź. ul. Pabianicka 95 wie". ł'10trkowd<a 159.
w
w wysokości 10 proc. sumy wywoławczej na. TOKARNIĘ
ze śruba tel. -389-50 prowadzi orzy
Dnia 26 lutego 1958 roku po krótkich
leży wpłacić do N.B.P. II 0/M w Łodzi konto ooc·agowa 0 długości w cllodn1e dla dz1ec1 choIecll: ciężkich cierpieniach zma.rła
_ rych i zdrowych w go<>d-O 75
'
906-6-203 do dnia 14 marca 1958 r.
dzinach od 11-18 oraz
klac!i · . smz~ ·'-m.
ZAKŁADY wYTWORCZE URZĄDZEŃ
S. t P.
98 .
specialinne
wszystkie
Pabianic~
Lódz.
Oferty wraz z pokwitowaniem za wpłacone
TERMOTECHNICZNYCH ZAKŁAD M-lł
ności lekarskie od 8-20
iezam
„Jawa
TALON
wadium oraz pisemne wyrażenie zgody na nie na talon „W.F'M". U MARKJEWIC'
w Łodzi, uL Ta.Tgowa nr 57
1 .
Z ~
.
OGŁASZAJĄ PRZETARG OGRANICZONY warunki przetargu należy składać w biurze Oferty pisemne „3182"
pielęgniarka oddriałowa
skorCentralnego Labocrat. Prz.em,vsłu Bawełnia Biuro OgłQsz,efi. Piotr- c.1al1sta chorob
Szpitala im. dr Biegańskiego
na 1 samochód ciężaTOWy typu G.M.C. CCKW nego Łódź, ul. Piotrkowska 276 do dnia 14 ko>1<1>ka 96_ _ _ _3_gg ~Ioc:;ici~~~~l~;c~?~~k·o~
o ładcM111ości 3 ton.
niezwykłą
się
wyróżniała
Zmarła
2197
ska 109-6
OP'RZYRZĄDOW ANIE
marca 1958 r. włącznie.
Przeta!I'g odbędzie się o godzinie 10 w ooi·u
do. proldukcji ro2wk do DZWOŃ--ri.'EC RAZl'
i całko
sumienll'ością
pracowitością,
1
Lab.
Centr.
w
obejrzenia
do
jest
Samoch6d
wyzymaczek ~Pr~~·am.4 PIĘC (tel. 553-55} Prv·
20 ma.rea 1958 raku. Cena wywolav.-'IC.za wynowitym oddaniem dla chorych.
1
L€kar.i.v;
P001.0e
watna
.
.Kutnow,,ka
ul.
,ódz.
Przem. Baw. Łódź, ul. Piotrkowska 276 w go. (
si u 21.000.
przy Kolei ObcvJ<Jdoweil Pt'zyśle Ci natychmiast
Pamięć Jej pozostanie na zawsze w
dzin.ach od 10 do 12 we wtoriki i piątki.
serca.eh chorych i wszystkich współ
Do przetargu mogą s~awiać przedsiębiQl'IStwa
~~ocv~~~e~~1as~~u-l
K_U_P_ll_O__
prac&wn~ków.
Państwowe, sp6ldzielcze, organizacje społecz
1Dr SIENKO specjalista
11
ne, osoby fizyczne i przedsiębiorstw:i nieuspoODDZIAŁ OBSERWACJI I SZPITALA
skórne. weneryczne. w!o
im. dr. Wł. BIEGANSKIEGO.
łec2m'.one po uprzednim złożeniu oforty w.raz
sów w godz. 16-18. KiMl fWGU&iU
z pakwitorw aniem na wpłacone w.adium w
2'722 !!
AKCESORIA do samo- !iń.~kie,go 132
Ł.Z.S.P.
PRZY
MOTOROWY
KLUB
c·ho·du
.
„Opel-Olimoia"
kwocie zł 2.100 na koJJ.to 2Ja.kł•a·dów nr
(c:hlodrn.ice. 'JJIC>ffi'P·e hamul [}r !ad\~1ga ANFOROw Łodzi, ul. Wólmańska 241
906-6-235 w N.B.P. II 0/M w Łodzi o'l"az po
oową i inin.e) kupie. Zglo WICZ sk.óme. wenerycz
W dniu 26 lutego 1958 roku zmarł
l>t7!edstawieiniu dokumentów wymienionych ogłas.oo II prz.etarg na srprzedaż samochodu .s1zenia tel 520 83
ne. kobiece. 15.30-19.
2359 g
ul. Próchnika 6
·
'W § 9 ust. 2 zarządzenia ministra komtllllika- osobowego mariki „Meirc·ei:J.es V-170". Przreta1-g
D.r WOYNo .wecialista
cji z 8 maja 1957 r. (Mon. Pol. nr 56 p. 353). odbęd!zie się w oddzi,ale na ul. HuitOTa 55 w
Gkóme, weneryczńe. za
Samochód powyższy mo.żna ogl.ąd.ać w zakła dniu 14 mairca 1958 ;r. o godz. 10. Samcchód
burzenia płciowe Nowot
adwokat
dzie począwszy od dni<l."28 lutego 1958 r. w ge>- ten w cen.ie wywoł.aiwcziej 12.000 zl można oiglą
11-13.
ki 7. · front.
1266-K dać w godz. od 10 do 12 przy ul. Hu1toira 55. POKÓJ z kuchnią. częś 17-19
dzinaoh oc. 8 do 14.
3657 fi!
członek Zespołu Adwokackiego nr 11
Do przetargu mogą stawać instytucje pań ciowe wyl(IDdy, I Pietro. Dr REICHER speciaUw Łodzi.
stwowe, sp.ółdzielcze, ściśle według zia~·ządze b liiSlko dworca kolei<l'We- sta - wenervCZl!le. skór
g
W Zmarłym adwokatura utraciła nieni'P Monitora Polskiego 56 z dnia 20 lipca o w Otwocku zamienie ne. okiowe (zaburzenia)
mieszkanie wieksze 8-9. 16-19. Piotrkowodżałowanego kolegę. Wyprowadzenie
1957 r. Oferty i wadium w wysokości 1.200 z•ł na
z wygodami na parte- ska 14
1794 g
zwłok z kaplicy ·cmentarza przy ulicy
należy Składać w sekireta'I".iacie Ł.Z.S.P„ ul. r ze w Łodzi.
ewent. PIĘC TROJEK - czvnOgrodowej nasti}pi w dniu 1 marca br
3840-G
Wókzańslk.a 241.
Piotrkowie. Radomsku. ne cala dobe. Tel. 333-33
sprzedadzą
o godzinie 16
Czestioehowie lub innym Wizvty domow~ l~k<1rzv
w większej ilości
Polski oentral- soeciallstów
mieście
2595 e
RADA ADWOKACKA.
n ej. Li5tv z opj,sem mie
ZAKŁADY MIĘSNE RZEŻNIA
s zkania adriesować
ZDJĘCIA rentirenowskie
Otwock skrytka 1
w Łodzi, ul. lnźynierska 1-3.
zebów wykonuie soecial
,c.,zLIFIERZA na "'nalanrentiren dentv.stvcznie Piotrkowska
· . ny
,_ . z kuc hma
T Rzy oo„oie
Elementy te nie nadają się do opakowań
121
Zakłady Przemysłu Odzieżowego
s łonecz:iw z wygodami
terie nożownicza (oożaprzeznaczonych na smalec lecz mogą być
dan.a znaiomość repera
w śródmieściu zamienie
im. dr Próchnika
użyte dn innych celów.
n a pokói i pe>kói z kuch
c.ii wózków i WYŻY!l1aw Łod.zi, ul. Sienkiewicza nr 113
czek) P01Szulmie Linkow
U
OGŁASZA.JĄ PRZETARG OGRANICZONY 'Il ią z wyg-Qdami w śród
Wymieniony materiał można obejrzeć
Piotrk<>WIS4ta 12-0
.S.1<i.
MODNE botk1 „Bardot·
pisemne
Oferty
mieściu.
hód
,
„
t
I
k
. ·
pod wska r,,anym adresem w godzinach od
z e srp oa acJI samce.
n.a wye I immo·wany
„ 3181" Biur~0 . Ogłooze1'1
ki" na w=asy - niskie.
do 15.30.
domowa
POMOONICA
oodiomowa
POMOC
·
95
Piotrkowska
Przetta:rg
ton.
1,5
AA"
„Gaz
ciężąrowy ma.I'J<i
białe. k.olor<l'We. Wiec2'730
Oferty należy kierować do Sekcji Zaoc.dbędizie się w 'siedzi.bie zakładu w dniu 17 DWA pokoie z kuchnia i:;~tf1· ~t:?aT'~ ~ ~~~~ l~~~ kowskiego 44
patrzenia Materiałowego wyże.i wymiernio.
3S52 ir SIATKI ogrodzeniowe
:1879 g uliczka)
w blokach (.sitare mia- godz,_16
marca 1958 roiku o godz. 11.
1272-K
'Wcih zakł·adów.
POMOC -'-·mowa ~ poleca
Samc·cfuód, który Jest przedmiotem przeta!I'- sto) WLSzelkie WVll:odv Wytwórnia ..,~"""' Rewolucii
p0tr.zebna
GoSPOSIA
· · na 3 do
·
1 i on ) zam1ern~
d o (''\e
·
Lódź. tr:rebna. Ul.
małei rodl:ililv.
gu w cenie wywoł.awCa"Jej 4.5 OO z l Jesit
Ekonomiczna 1
Łódź,
00
3271
39-6
r.
1905
9
.
n
.
L'powa
dwa
wzi;tle~ie
'. <>Je,
do
lute~o
28
Starorudzkiej
róg
dnia
od
zakładzie
w
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · obej.rzenia
26 1
z WY:;:..odam1 w cen „
· 15 marca 1958 r. w gad.z. <;>d 8_ do 10 · D_o duze
trum. Telefon 512-39 oo
dnia
3273 11
przeta'l'gU mogą stawać sp6łdztelme, or,q.;;im- godzinie 19
·mc}e s.połeczne, osoby fizyczne i przeds~ębiolI'- MAGAZYN około 100 m
stwa niet..15lpc'1ecznione pod warunikiem dołą- kw. ul. Piotrkowiska w
pobliżu Pl. Wolności. za
czenia do ofet·ty:
ŁODZI
na t.rzv PO'Illiesz
SZKOŁY
m1eme
l
k · · 450 z•
·
ŁODZKIE ZAKŁADY ŁĄCZNIKOW ELEKTRYCZNYCH „ELAN"
czenia mie.!>zikalne o zbli
.
a) wadium w wyso osc1
Łódź, ul. Praska. 15-17
Od drnla 1 marca 1958 roku rovpoczyn.ają się b) dO'kumenitów wymaganych zgodn•e z Mo- źonei powier2lChni. Zanitorem Poll'lk'm nr 56 z dni.a 20 lipca 1957 intere.wwane ma.Ra bvć
za:pisy dzieci ro·czni1ka 1951 do I kla·sy PODPRZETARG
OGŁASZAJĄ
przed$iebiorstwa US:'POto~u, poz. 353 ~ 9 pkt. 2/1-3.
STAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ, rua senależy składać w sek•retadacie dy- lecmione. Of~rty p1sem na wykona.nie z powierzonego lub własnego materiału następ.ujących
oferty
kcje Slk.rzypiec i fortepianu w roGru szkolnym
ne „3054" Brnro O.ało·
szeń Pi<>t'l"kowska 96
rekcji ZPO d.o dnia 15 marca 1958 .r.
artytkulów śrurbowycll:
1958-59.
POKÓJ 22.5 m kw. kom 1. Nakrętki M-4
. DYRF.KCJA
'
PN/M 82146
szt. 200000
PODSTAWOWA SZKOŁA MUZYCZNA, refortowy w centrum KaZPO 1m. dr PRÓCHNIKA.
M-5
82146
250000
alizuje pełny program na'Uczainfa państwo _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . towic z.amieniie na PO- 2.
"
"
„
3.
M-6
„ 82146
„" 130000
d·e>brny w Lodizi. Wiado- 1
wych szJk6ł muzycwych i jednocześnie pełny
4.
M-8
mość S!odkowicz Łoot.
„ 82146
130000
Program nauczani.a podisitawowych szk6ł ogół
" ustawn. 6 X 12
Piotrkowska 174 m. 7 'Po 5. śruby
" 72000
„ 82118
noksztalcących.
3078 6.
::<<J•dz. 15
" 110000
„
„ 82118
6 x 23
przyjęcia do Podstawowej
Warunkiem
POKÓJ. kuchnia zamie- 7.
6 x 30
„" 70000
82118
••
••„
nie na dwa z kuchnia 8.
S21koly Muz;yczne.i jest posiada.nie wybitnych
6 X 40
„ 3000
82118
WOZEK dzieoi.ecy uży- naichetniei w blokach.
Uzdo1nle muzyczmych.
"
"„
wany - cze.ski głeooki Warunki dobre. Oferty 9. wkręty
11laskie 4 X 10
82209
40000
Biuro 10. „
oi1S>emne „3465"
spr:!'Jed.am. Tel. 222-53
Szczegół-owych informacj~ udziela sekretacylindr. 4 X 10
„" 200000
82228
Piotrkow.•!ka u.
SAMOCHÓD .Moskwicz' Ostło.o.i.eń.
rfat, sz.koly w Łodzi, ul. Ja•racza 19.
"
4 X 12
82228
24000
3465 g
now<J·czesn y nowy sorzc nr 96
"„
" 82228
" 300600
4 X 15
czteroiizbo'WY da·m. Ogl<1da<' od rodz. SAMOTNA. Dracuiaca w 12. "
D0M.EK
"„
" 60000
„
4 X 18
~r.ednim wieku.- P·O<Srz.u- 13.
z Ził.mianą n<i mieszka- 8 do 15, ul. Nawrot 1
82228
"
n'e - POiadane śród- M-OT0CYKJ~M-?2" _ kuie pokoiu wzy inteli 14.
płaskie
5 X 10
82209
60000
" 82228
"„ 250000
:;1 ~~~am-:-•ódźwy.'g'°cdh~l. ;-Y :<mrn!?dam. 1.ódź. Siera- ste'!ltn>ei r'°d'zinie. Kos:ztv 15. "" cyllndr. 5 X 10
remontu 2wróce. Ofertv 16.
kow.'>kiee:o 79. m. 2
"" '-'
--·
"
5 X 12
„ 82228
60000
Biuro
pi.<.emne „3281"
3267 g - - - Wdzieczn.a 8
"
„Rubin" 01<loc;zei1. Piotrkow«ka 17. „"
płaskle
5 X 20
„ 822'0:>
INżYNIEROW lub te{)hników na stanowiska OFERUJEMY-dosprze- TET,F.WIZO'R
70000
1
f!
3281
96
nr
k 1erowm
„Beetrad:o
oraz
nowy
murowany
d~mek
o,aży
dlu
ó
t
j
"d
·ków ro·bót wo ·"""an„ ma s r w z
.
18. „
5 X 20
82215
„ 30000
hoven II" sorizeodam nav
W
,.,,
"
warsz'ta
z
cztet'oi·zbowy
·
"
·
+" 1
„ 82228
cylindr. 5 X 25
„ 65000
arS"::i.wa 19.
Zakatna 23. POKuJ p.cd
„G ·eitnią praktyką do pra~y na ...re·me WOJe- tem mechaiiic-zn.crkowal tychmiaist.
„ płaskie 6 X 12
38·54 7,amienie na pokói w 20. "
82210
WóJztv,na, kalkulatora, glóWU1't'rg·o księgowego skim i stolanslk:irm z pel m. 27
10000
"
cylindr. 6 X 12
z Wyższym wyrksztakeniem i długoletnią pra- nym wyposażeniem i za HEBLARKĘ--;-tarcz.ów- L<Jdzi. Oferty 'P'·<>:?mn.e 21.
82228
30000
"
śc! ma budowaniami Ji:O•s'Podar- ką 1SPt'Zedam. Kolus.z;ki „3283" Biuro Qg!<Jszen. 22.
j
·
ktJ k
6 X 20
„ 82227
3000
1 ' ą o·ra.z magazynieł'a ze zna orne> ą 'd ~ czymi za 180 tv<:iecv zło 1 Maia l. Alfred SZ'Ulc Piotrkowska 96"----"
"
eriał6w wodno-kanaliz. r·rzyimle Wo,fewo z- tY'C'h w okolicy Rokicin SA)\i0CII0D --- „DKW" DW-Ao'UŻe ookoie z kuPrzetairg dotyczy przerobu lub dostawy w okiresie do · końca 1958 r .
. kie Przedsiebiorstwo Robót Wodcc. I Kanalł- _ Biuro Pośredni,c·twa F 7 .~pr-zed.am. U L ~e- chnia w śró<lmieściu z z termiu1em dosV!wy już od 15 marca br. Dokładne ilości oraz terminy
32°1 wvgodami umienie na
1
k'
:Zll.cjl w Łodzi, ul. Piotrkowska 82 - w Kuo-na Sor2:1e•daży Nieuwzględnione w U...-wartalnych umowaich zawieiranych
- - - J równo'!'zed:ne mn'f'isre. dostaw będą
roms ·ieg·D
1267 v ruchom<J· śd.
f'
"'~" ·
„Awo- n.nichetllJiei w bie>k.;ic•h. na podstawie wyn:1ków przetargu.
MO'l'OCYKJ.R
-.„ ska 39 telefon Piotrkow•"JUWl'1t'?.u nop.rz.ecz1rna o icyna.
377 _:, 1
Sp·ort''. „WFM" i rower Oferty pi.semne „3248"
k
OBC
Do przetairgu mogą przy&tąpić pnedsięibiorsiwa ;państwowe, sipół
<lam.ski - nowe. eprze- Biuro O!?'los:reń. Piotr~
IĄGACZKI na prząśnice obrąez e>we,
.
3243 dziekze i prywatne.
dam. Pabi.anioe ul. Ar- kowska 95
Pomagaczki na wrzec!enn!ce, prządki na
oos?.ukui,e
mil Cz.erwon.ei 2-0, m. 9 S.i\lVIOTNA
Wrzecieinnice średnie, ciągarki I zgrzeblarki,
W ofertach muszą być podane ceny jednors tkowe proponowanych do
MOTOCYJ<L-:-: WFM"-<l.~ i:>omi.esz:czenia s.ubloka- dostav.ry lub przerobu aso•rtymentów oraz miesięcz.na zdolność prcdukr.n;ewUaczk1 oraz robotników gospod.arc7.ych
l..a·gif"Wni- tor.skieiro. chetnie przy
zatrudni::i natvchmlast Z.P.B, Im. K. Liebkne- MOTOCYKL „WFM" no sprzed.ani.a.
3146 lt rn·d zin:e (pam<J'W w ora cyjn.a wykonawców. Oferty w zapieczęitow.aini)l'ch lkopertach z napi!'em
chta w Łodzi, ul. Wro·blewsklego 6-8. Z.glo- wy sorz.edam. Tel. 527-21 eka 283
MoTO-CYl{L „WFM'.--Z cy domoweil. Miedziana „p;:-zetarg" należy przesyłać li.s.tem poleconym na adres zaikład,1, lub
Domań.s.ki. g<Jd.z. 8-15
12-10 po południu
sprz,eda.m.
l!cznikiem
szenia prz,vimuje dział personalny w godzi- MASZYNE-diiewiarska
złożyć osobiScle w se·k·retariaC'ie.
1221-K Autto-Knitter" .<l:o &Prz.? lVJar:v.>rińska 4-0--3(} _ró,g POSZUKUJĘ ookoiu lub
Mch ri<l 7 :\O do Hi.30
Komisyj1nre otwarcie c·f ert nastą.pi w dniu 10 marca br. o godz. 12
STOLARZY 0 """soJri·~h kwali'fiikac.J':i.ch za- dania. Telefoniczna 42. Obr. War5'L3.WY. doiscie ookoiu z kue>hnia. Wis:z.el w podanym za'kładzie. Przeta1rg c<lbędzie się w trybie przewidzianym
N!montu
ko151zty
kie
3_1l!:Q ul. Marvna~~a
m. 3. Stoki
, ~
••J
„BMW" KULIS d•o SPI"Z.ed.ania. zwróc:e. Oferty p'smm-e rcz;porządzen'.·zm Rady Ministrów z 13 stycmi·a 1958 n·oiku w ~rprawie
Wrdow;vch zatrudni znaz Pa11stwowe Pna~d- SAMOCHOD
slębl<1>rstwo Handlowe „Konsumy" w J,od'l.l., typ 326 ••mrzedam. Skl<l- I1Pra."11:.a 12. m. 44 w go- „322;9'; Biuro O,glo1>??ń. dostaw, robót i usluig n.;~ rzecz Jedncstek państwo\>v-ych. Dziernnrik Ust.
3229 nr 6/58 po,z, 17.
Piotrltow~ka 96
3167 dzinach od 16 drO 19
1275-K dowa 23, m. 3S
1278-K
Ul, Piotrkowska 101. r.
Wraz z zabudowaniami przydait.nymi na
rnag.azyiny, ga.ra.że i wal:'sztat ślusarsk~, ewen1ua1nie bee: zabudowań n.aibędzie lub
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mistrzostwa nar-ciarskie świata wLahti
{i

*
*

Zawodnicy ZSRR faworytami biegów
Kto wygra sztafety?
Nasza ekipa bez większych szans

Dobrze się stalo, że mistrz.-istwa narciarskie świata zo8taną rozegrane w fińskiej miejs
cowości Lahti, znanej z obfitych opadów śnieżnych. Najnarwięcej z tego cieszą się
ciarze, gdyż tegoroczny sezon
w Europie by! wyjątkowo ską
py w śnieg. Lahti jest miejsca
wością dającą pełną gwarancję, że wszystkie konkurencje
klasyczne będą się mogły odbyć bez żadnych kłopotów.
Nie ma wątpliwości, iż w:oilka o pierwsze miejsca pędzie
w tym roku nieslychanie zażarta. Sądząc z pierwszych mel
d"unków, jakie nadchodzą z
Finlandii, poziom biegaczy jak
i skoczków znacznie się poW zorganizowanyr.h
dniósł.
przed kilku dniami „próbnych
form~
doskonalą
galopach"
wykazali biegacze Związku Ra
dzieckiego i oni też stają się
Nie
faworytami mistrzostw.
narciabędtje
łatwo jednak
rzom ZSRR odnieść zwyci·~
stwa w walce z biegaczami kra
ju tysiąca jezior, Szwecji, Nor
wegii, a i z biegaczami środ
kowej Europy.
Przed wyjazdem polskich za
wodników do Finlandii, odbyła
się konferencja prasowa z ureprezentandziałem naszych
tów. Na konferencji tej trenerzy najwięcej obawy mieli
co do formy skoczków, gdyż ci
ze względu na trudne warunki śnieżne pozbawieni zostali
możności odbycia dostatecznej
na dużych
ilości treningów
slrn=iach. Cala więc nasza
nadzieja spoczywa jedynie i
wyłącznie na biegaczach i kom
binatorach. Fachowcy twierdzą, że największe szanse po-

z
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siadamy w sztafetach, zwła
szcza w sztafecie kobiecej. Ak
i tutaj konkurencja b ę dzie wy
Będziemy barjątkowo silna.
dzo zadowoleni, jeżeli naszym
góralkom uda stę unlasow d ć
bezpośrednio za wielką trójką
rywalek: ZSRR, Finlandią, Szwc
Sukcesem bę dzie w kai~cją.
wyprzedzenie
razie
dym
Europy.
środkowej
państw
nas są sztafety
Groźne dla
CSR, Niemiec i Francji.
Kalendarzyk mistrzostw jest
tak ułożony, że jednego dnia
odbywa się jedna tylko konkurencja, z wyjątkiem ostatnie
go dnia mistrzostw, kiedy to
obok konkursu skoków program przewiduje również bieg
kobiet. Ułożenie w ten sposób programu pozwala biegaczom brać udział niemal we
a
wszystkich konkurencjach,
więc od 15 km aż do 50 km.
po mistrzoBezpośrednio
stwach świata w Lahti, na słyn
nej skoczni w Holmenkolen
odbędzie się rewanżowy konkurs skoków. Na konkurs ten
z;1proszeni również zostali nasi zawodnicy.
Delegaci PZN dolożą niewątpliwie starań, żeby w czasie swego pobytu w Finlandii
zakontraktować przyjazd liczniejszej grupy, niż miało to
miejsce dotychczas, na mające
się odbyć w k11ńcu marca :rawody ·, 7 Zakopanem o Memoriał Br. Czecha i H. Marusarzówn). Wszystko jednak w
danym wypadku zależy od wy
ników i poziomu naszych zawodników. Jeżeli oni wykaża
SZTOKHOLM. Hokeiści USA
rzeczywiście dobrą formę, to i
mecz towarzyski z rechętnych znajdzie si<~ rozegrali
więcej
prezentacją Szwecji. Wygrali ho
w Zakopanem.
keiści Szwecji 3:2.
OSLO. Przy 30000 widzów rozegrany tu został mecz Moskwa
- Norwegia w jeździe szybkiej
na lodzie. Zwyciężyli łyżwiarze
Moskwy. Indywidualnie wielobó.i wygrał Gonczarenko.
Przy fatalnych
ZAKOPANE.
nim kłopoty. Szymborski w dal- warunkach atmosferycznych za
szym ciągu stara się o uzysk;a- ko11czorle zostały narciarskie mi
strzostwa Europy kolejarzy. Sla
nie zwolnienia z LKS ..
- Czy zadowolony iest pan lom gigant wygra! Gamon (Auz losowama rozgrywek hgo- stria) przed Peterem (Austria).
Polak Pękala znalazł się na 7
wych?
- Zasadniczo biorąc, tak. W miejscu. Sztafetę 4X10 km wyzawodnicy ZSRR przed
zeszłym roku pierwszy mecz gra grali
liśmy również na wyjeźd~e, a Finlandią i Szwecją. Nasza ~zt.a
się na 5 rrueJuplasowała
feta
mianowicie w Poznaniu z Kolejarzem i przywieźli~m~ dwa cen scu.
ne punkty. Sądzę, ze 1 tym razem nie spoeca nas zawód. Natomiast jeżeli chodzi.~ losowaGeorges Blond
nie'. to. z . przykroscią muszę
stwierdzić, ze zgodme z tabelą.
ani
nie będziemy mieli w maju
jednego spotkania ligowego na
.
swoim boi~ku.
- Jak się przedstawia sprawa
pozyskania nowych piłkarzy?
- Na ten temat nie mogę nic

Mistrzostwa
narciarskie Łodzi

I

nie odstraszyl
Piłkarzy ŁKS
wczoraj ani silny wiatr, ani gęNiemal
śnieg.
sto padający
wszyscy piłkarze stawili się gremialnie na boisko. Widzimy: BaJańczyka,
rana, Jezierskiego,
Walczaka. Trenuje Wlazły, jest
poznajemy GrzySzczepański,
Wieteckiego, Kowalca,
wocza,
Laskowskiego Stusia, Gutowskiego, Mizgi~ra i Soporka.
Trenera Króla zapytujemy dla
czego brak jest Szczurzyńskiego
i Szymborskiego oraz kim jest
piłkarz w niebieskim dresie z nr
6 na plecach.
To j-?st nowopozyskany
Bem. Natomiast jeżeli chodzi o
wyjątkowo
Szczurzyńsltiego, to
dziś on na trening nie przyszedł.
Natomiast Szymborski opuszcza
ma z
już trzeci trening i klub

Dwa mecze
koszykarzy
jugosłowiańskich

w Lodzi
Po zakończeniu mistrzostw
ligowycJ::t w piłce koszykowej
LKS stara się wykorzystać
terminy, organiiujqc
wolne
spotkania towarzyskie.
Pierwszą imprezą o charakterze międzynarodowym będzie
występ koszykarzy Jugosławii
Olimpia (Lublana).
Koszykarze Lublany wygrali mecz w Warszawie z Legią.
Swiadczy to o tym, że J'ug'.lslowianie reprezentują wyso~i
poziom gry.
Lublana w sobotę grać bę
dzie z LKS o godz. 19, a w nie
dzielę w meczu rewanżowym
Oba spotkania od© godz. 18.
Wszy~t
będą się w sali MDK.
kie miejsca na sali będą numerowane. Ponadto LKS z::iwiadamia, że karty wolnego
wstępu wydane przez LOZ Koszykówki powinny być wymie
nionc. W spotkaniach tych
·wystąpi, po dluższej przerwie
kontuzją,

Pogm. Milicy.ine 253-33
Pogot. Ra.tunlrowe 254-44
"8
Straż Pożarna
Kom. Mie.iska MO 292-22
Mie.iski Ośr. Infor. 359-15
Pryw. Pom<>C Lek. 333-33
555-55

I

Tymczasem pozostaje nam
jedynie cz ekać cierpliwie na
wyniki wielkiej batalii z udzi'l NOWY (Więc:Jt,owskiego
wszystkich najslynniejłem
15) g, 1'9 •• CieJD.Il,(}ścii
kry.ia zierrnie"
szych gwiazd sportu narciarskiego. A że dojdzie do sze- JARACZA (Ja racza 27)
g, 19 •. Król Henryk
regu niespodzianek, w .to wąt
IV"
pić nie trzeba.
(Obr.
PHWSZECHNY
Ja .Nie.
Stalin:gradu 21) g, 15.30
„Michał,ek w ()tna-t:wh"
g. 19 .. HU2lairzy"
Ml 0 ·•'-" "'U WIDZA (Mo
19
g.
muszki 4a)
„~111·ytna wdówka"
T~ATR 7 15" (Traugut
.. u{ 1) nie~zynny
Orcltt:'l.ti..A · (Plotrkow2 marca br. o godz. 10.30 na
ska 243) g, 19.15 „Bal
terenie ośrodka sportów zimo- . w Savoy'u"
wych AZS w Rogach odbędą się
,.. „ <K0 mika
narciarskie mistrzostwa Lodzi •• PINol""' 0
~ „
.
17 „Pin()~IO .
g,
16)
polączone ze zdobywaniem narciarskiej odznaki biegowej PZN. „AR.LEIHN" (Wolczanska _5) g._ 17... O kras~~
W mistrzostwach Łodzi startu
lud~:i· ch i sierotce Ma
zarejestrowani w
ją zawodnicy
rysi
Polskim Związku Narciarskim,
-CERTV
a w biegu o odznakę moga starKo N
tować wszyscy narciarze, którzy
ukończyli 14 lat.
FILHARMONIA (NaruWarunkiem dopuszczenia do
towicza 20) f!.. 19.30
zawodów o odznakę jest zloże
XXIV Konoert symfo
nie zaświadczenia lekarskiego o
nd-czmy, dyryg-ent
Stefan M.wrozY"k sohdobrym stanie zdrowia. W dniu
Maria . Tule.ska
ści. zawodów od 9-10.30 le karz bę
.:__ mezwoow.an. Rydzie przeprowadzał badania w
sza.Pd Bakst _ foM.eRogach.
ahó.r me.s.ki
p ian przyjmuje się do
Zgłoszenia
Filharmonii Łódzkiej
dnia 1 marca godz. 13 w ŁKKF
pokój nr 26 , Plac Komuny Pary,,., ~ IP.I
• • Jł
twlll tJ_J «- 6L rtl
skiej 5, gdzie równocześnie ze
uczestnik MUZEUM ARCłIEOLOkażdy
zgłoszeniem
wpłaca 2 zł startowego.
GICZNE I ETNOGRA
FICZNE (Plac Woln·O<ri "" 14) czynne g.

Piłkarze lKS trenują
myślą o meczach ligowych

~powodowanej

WAŻNE TELEFONY

Dą

powiedzieć, chociaż krążą różne
wieści. To należy do kompeten-

cji klubu.
- Czy jest pan zadowolony z
przebiegu treningów i jaki jest
okresu
wykorzystania
plan
przed rozpoczęciem batalii ligowej?
- Z kontlycjl zawodników jestem zadowolony. Wszyscy trenują bardzo starannie i chętnie
uczęszczają na ćwiczenia. W nad
chodzącą niedzielę

grać będzie

my w Pabianicach z miejscowym
Włókniarzem. W tygodniu rozegramy mecz z młodzieżową rePotem włączymy
prezentacją.
się do rozgrywek o Puchar Zimowy, no i nadejdzie dzień wyjazdu do Krakowa na mecz ligowy.
się uważnie odPrzyglądamy
Po
bywającemu się treningowi.
przeprowadzonej gimnastyce roz
i krótkodystansoluźniającej
wym biegu, wszyscy gracze podzieleni zostali na dwie grupy.
Rozpoczął się trening z Płłką.

Najmłodsi

mistrzowie

ping-pon Ra
W mistrzostwach ping-pongowych młodzików startowało 64
zawodników.
Wśród

dziewcząt

zwyciężyła

browski.
przed
(Społem)
Ambroziewicz
LKS pona1to Lisowską (AZS), Józefo'ŃiCZÓW
Koszykarze
prowadzą pertraktaCJe z druna (AZS) i Głowacką (AZS).
żyną wloską z Bolonii i z j(.~
W grupie młodzików: 1) Pastu
dną z drużyn belgijskich. J?.k
szko (Lechia Tomaszów), 2) Gra
nas będą biński (KS Oratorium), 3) Wawidzimy, czekać
niebawem ciekawe spotkania siak (KS Oratorium), 4) Malinowski (Sparta Łask).
międzynarodowe.

SPISfH

l0-16

M~ .• LuM SZTUKI (Wie

"''r.-.·slr;ego 36) czynne
E. 9-15..--

łt

...,„!tN ,.,_ •
~

'l""f/f

BALTYK (Narutowicza
dozw. o<l
20) „Liss:v"
lat 16. g, 9.30. 11.3-0.

1'1\1)1.Y;!l;;,;•.-a.?0• '.rl\'I~
.fVV ~ ~-qa.,<'(t~a ~. 111:.11*0

* :(. •

PALMJARNIA (Park Zró
dliska) czynna .OO:Z.
10-18
„ 9-16
13.30. 15.30. 17.30. Wy- SOJUSZ (Nowe Złotno) ZOO
- czynne „.
artystów oraz Fi1m dok. g, 21 .,Biu
stępy
ro matrymonfalne" film .• O'Ca.ngaciro" g.
od lat 16. g, li •
dozw.
20
!li-~ORCOWE (Dworzec 17. 19
Kaliski) .. Od śniada- STl;LOWY <Kilińskie;io
l23) Kochanek o nób10
nia do kolac.ii". „Mie.i
Piotrkowska 165. Na~
cy" dozw. od lat 18. rutD'wicza 6. Rw:owska
sce na niebie"..• Prz:v
e:. 16. 18. 20
gody rycerz.a Sza!awi147. WieckowSkiel!o 21.
l:v" g. 8. li. IO. Il. 12. SWIT (Bałucki Ryn.Pkl K" role wska 48. Przy b yFilm dok. g, 2:1 „Ur- s>:>E>\~;'"kiego 41. Lim.ano w
13. 14. 15. 16. 17. 18.
lep w Wenecji" dozw. 6:k~eg.o 80
19. 20. 21. 22
GDYNIA (Tuwima nr 2) od lat 14, g. 16, 18, 20
AS Al. Kościuszki 48
Film dok. g, 9 i 22 TATRY (Sierikiewi<:za 401
Film dok. e:. 15 li 22 pełni stale dyżury noon.c
Program dia na1mł_od„Zdarzyło sie w Par:vszyc.~: •. Smef!OWY ltsto
DYŻURY SZPITALI
żu" dozw. od lat 14.
no.sz • „Ma.grnzny PIJ.
g, 16. 18. 20
clzelek", „Stefek BurSzo1tal
P<>lożn. ictwo:
czymucha" g, 16. 17. WISLA (Tuwima nr 1)
Fi1m dok. g, 9 i 22. Kliniczny im. Curie-Sklo
pan-(>wie na
.. Trz.e.i
R.i;1„"0'is" dowskiei. ul. Cune.-Sk1o
. .l\'ll!lllls1eur
dozw. od lat
śniegu"
12. g, 10. 12. 14. 18. 20 dozw. od lat 18. g, 10. dowskiej 15 - ChoJnY i
Ruda. Szpital im. di; H,
12. 14. 16. 18. 2-0
MLODA GW_ARIHA (Zie
Jon.a 2) Film dok. g_ WfH,NOśC (Przyby8zew Wolf. ul. Łag~ewmcka
9. i 22 ··!'iie odwraca.i sk:ego 16) Fi.lm dok. 34~3~ - Wioze:w. -?-t?-r:aSródrmescie.
g. 9 i 22 •. Dziewczcta m1e)ska:
s1e synu' dozw. od la t
12. g. 10. 12. 14. 16. z Immenhofu'• do'l:w. Szpital un. dr H._ Jordaod lat 7 g. 10. 12. 14. na. ul. Przymd'T''cza 7-9
18. 20
- Saluty - SZPital im,
16. 18. 2'0
MUZA (Pabianicka 173)
Filr!l ,;Iok. g, 2: ...81>1>t Wf,ÓKNIARZ (Próchni- Madurowicza. ul. K~
ka 161 „ 08115 „. III se m!emeck~ 5 - _Polesi.e,
kama dozw. od lat 1B
Chirurgi.a: Wo1s.k. Szpi
ria „Ka.p .itula.c ja" _
g, 16. 18. 20
od lat 18. g, tal Klinicz.nY. ul. Zedozw.
PIONIER (Franciszkań10. 12. 14. 16.10. 18.20. romskiego 113.
ska 31) Film dok. g. 22
• SZPital im
+
Film dok g,
20.30.
•. Miałem siedem có1n_erna.
. .~
22.30
rek" dozw. od lat 18.
dr S()nnenberga, PJ.e'!U
.
g. 14, 16, 18, 20
.
POLONIA (Piotrkowska ZA~HĘTA (Zgierska 26) n.Y 30
Lar:vng-0loińa: Szo1tal
Film dok. g: 22 .. Prz.y
9 30
d k
67) Fil
go~y Pata ' PatacJ.~- im 'cli- Plpo·l!·01Wa. ul.
12 15 mDe~c:W!.Y ·u~
··sika 195
na dozw. od l"t 7. g, W 'I
d r' t 16
.· " ·.·
o czan_
10. 12. 14. 16._ 18 .20
,
a
~ozw. o"
piec
Okul·:sł:v.k.a: S;:-pifal mi,
f!. 10.1::>. 13. 1::>, 17. 19. LĄCZNOś.C (Jo~e'fow 43)
W?stepy artyst.o';'; oraz .. Z:!'ak S?,iR,egol:rry" - dr- JonB::!'hera, l\ililionodoozw. od lat 12. g, 19 wa 14
g, 2,1
film .. Na płazy
POKOJ (Kazimie;za o) POPU~"ARNE (Ogr-odo~Um dok. f! .. ~,1.„0 .. Ze wa 18) ..Trze.i Mus.zkie DYŻURY PORADNI
.· „ doz.w c::I lat
te
dozw.
la.zna maska
Pomocy lekarskie.i dl.a
12~·;ie15. 17.30'. 20
od lat 12, g. 15.30, 17.30
3
9
(Ż.e- dorosłych mbielaia od
PRZE!WVJ.OSNJE
l . o
19 do 22 ooradnie:
godz.
08/15"
••
76)
roms.kiego
I MAJA (Kilińskiego 178)
.. Kap.itulac.ia" III seria P iotrkowska 102 - dla
dok. e:. 21.30
Film
Sródmieście.
c10zw. od lat lB. g_ dzielnicy
có..Miałem siedem
dla
15.J!) (g. 17.30 i 19.30 Pio·trkowska 67 rek" dozw. od lat 18,
Ladzielnicy Poles.ie.
seans.e 'Zam'kn.iete)
g, 15.30. 17.30. 19.30
GJl.R.Nl:lONOWY KLUB giewnicka 36-- dla dziel
(seans zamknięly)
OFICF.R..,.KI (Tuwim.a nicy Bałut::.;_ P iotrkow34) 08/15" .. K-05'7....a.TY" .9ka 269 - dla dzie lnicy
R MA n:tzgov.~\~a 84).
I seria. dozw. od lat Ruda. Lecznicza ~la
„Ii::-raszki z diab;em
dzielnicy Choiny. Zuli
18. g. 16. 18. 20
d8ozw20. od lat 16. ~· 16.
Pac.anows..l{>zi 13 - dla
I ·
dzielni~ .Star<_>ll\iei.sk~ei,
:to
STUIJ.J!O (LB~<t.rz:v'C'ka 7-9)
a dla mieszkancow ŁódL
Film dok. g, 21 „Ra..i
od Uwaga! Re;:iertuar SP<>- Stoki przy ul. Zbocze
Jra,l litaill.a" Qioz,w.
rządzono na JJOd.st.awie 18a. w godz. od 19-21,
lat H>. -g. 17. 19

·

uyzury ap1ek

,.

o
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15.10 Swojskie melodie - gra
harmonistów. 15.30 Aucl.
dla dzieci „Historia o psie Karo
i Łosiu Szaraczku" - odc. 2
pow. pt. „Cudowna podróż".
16.05 Pieśni Ludomira Różyckie
go. 16.20 Gra zespól instrumentalny Waldemara Kazaneckiego.
16.50 „Domy z powietrza" - poAudycja
17.01 (Ł)
gadanka.
aktualna. 17.15 (L) Muzyka rozrywkowa. 17.25 (L) „Młodzi muzycy przed mikrofonem" - UczPaństwowego Liceum
niowie
Muzy~znego. 17.40 (L) _F~agmen,:I
ty choralne opery „Ksiązę Igor
-.- Borodina. 18.10 1Ll Łódzki
dzienmk radiowy. 18 ..>5 Muzyka
i aktualności. 19.00 „Bajki o

*

zespół

I

(48)

PRZECIW
HllLEROWI

Obaj gene:ralowie ipafa'zą na niego 'WISltrząśnięci. Co za siła
prz.ekonaruia! Dlaczego wierzyć bardziej Keitlowi, niiż temu
człO'\\'iekowJ ~tóry na.Leży duszą do nicll i przed kiitkoma godzinami po~t,awi:l swoj.e życie na kartę? Oz.y Kei~l twierd~c,
że Hitler nie zgionął, nie :próbuje po pros.t u wygrac na cza.sae?
Czy moż.e jest w!a6nie w tr.a!k.cie u1kladarua się z Hi.mnhle~e~
Czy gdyby Hitler byl rz.ec:zywi~cie
o wywołanie kontr;puczu?
tylko lek.ko ranny, nie ro:resJ:al:by już stral512Jli"-"')"Clh roz~zow?
Tak więc Be·ck jest w tej chwili .równie zdecydowany, Jak byl
Olbricl!t przed trZ€ma godzinaJni.
- Musimy działać natychmi~t - powiedział do generala. --"
Ni<ech pan pr.zystąpi do operacji „Walkiria". Niech pan wy·da
rozkazy nie troszcząc się o Fromma!
Olbricht telef01'rnje do swojego szefa sztabu. W dwie m"Jiuty
wtem oo.ie11111Set lini!i. te1e1'orriczmych mini1Sterstwa :rostaj<e zaję
tyich na zas,aidzie aoooI-ut.nego pierw.weństwa. Kleikooezą da1~1ko
pisy i telegrafy. Mechand.zm !PUCZU z;ost.al puis.zczony w ruch,
Olibr:icht cheoe jednak zawiadomić Fromma. Idizie więc do niego w towarzystwie St.auffeniberga. Putkownilk zaczyna.:
- Hiiler nie żyje. Ja podłożyłem bo.rnlbę.
- Operacja „Walkiria" i!Xl'ZJpOCZęta - dodaje OLbricll.t. - Ro7kazy wydan•e.
Froman uderza ręką w blat biUlik.a.
- To nie:prawda! Kito wydał ro:zlk.az?
- Mój szef sztaibu, pułkowni'k von Quirheim.
Fromm jeszcze nie wierząc wzywa ofiic>era, który potwierdza.
- W taatim razie aresztuję !Pana - mówi Ftromm.
A do Stauff.en.berga:
- Pańska zamach się nie udał. Zositaje panu tylko s.am<'bój.s.two!
- Wcale nie! - wola Olbricht. - To my pana a11"€19z:tuj.emyl
ł
tr<J•c:hę popyc<hania.
Chwila sprz.e·c:zk1i, zami€szanie, okrzyki,
ł
• I już uprowadzają Fromma. do iSąsiedni•eg.o pokoju, i zamykają
NarE>..szci.e, „Rutwarz.
oobie
ociera
na klucz. Von St.auffenoberg
bikon" przekroczony!
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komunikatu Okret!OV„
go Zarzadu Kin

A zatem Hitler nie wstal zabity„. Riziuoony o ścianę, zranil
."JO·bie prawe ramię i pr.a'\'llą dl<>ń, miał osmoloną glowę, twarz
i omal nie został zabity wybuchem, od którego jego ubranie
stanęło w płomieniach. K·eilel wziął go na ręce i zanoiósł aż do
syipfalni w scł)ronie, gd!zie Filhrer ZO\Sital op.airwny i poddany

•

I,

• •
t '2 l (J,UJ'LZ}t.i:
PIĄTEK,

28 LUTEGO

wdzięczności" - aud w opr. Tadeusza Szewcry. 19.15 (L) „Runda z pioser:iką" w opr. Ludwika\
Szumlewsk1ego. 19.30 (L) Koncert życzeń w opr. Jadwigi Ce-

drowskiej. 20.00 Stan pogody i
dziennik. wieczorny. 20.23 Kroni~
Im sportowa. 20.40 Muzyka ta•
neczna. 20.45 „Król Ryszard III'1
- słuchowisko wg dramatu W.
Szekspira. 23.00 Wieczorna au•
dycja kameralna. 23.26 Muzyka
taneczna.
TELEWIZJA
Piątek,

28 lutego
17.30 „Tele-echo" (W). 18.00
Film oświatowy „Czarodziejskie
oko" (W). 18.30 Dziennik telewi·
zyjny (W). 19.00 „Aszantka" k<>-'
media Włodzimierza Perzyńskie•
go w reżyserii Stanislawy Pe~
rzanowskiej - transmisja z Tea
tru Narodowego (W).

starannej opiece. Dowodem te_go, że rany nie byly poważne,
jest fakt, że Hiltler w dwie gódziny po zamachu postanawia
przyjąć osobiście Mu.5601.iniego. Niech mu tyliko ~rzyniOISą inny
mundur.
- Opa.trzność mnie uratowała - oświadc-zyl Hitler w kilka
go<lz,in późru:ej. Tuż przed wybuchem wstal od stolu, aby .s;:>oj·
na jedną z m.ap, i tym samym. oddam się od bomby. Natomiast inni, którzy we.ale n'e znajdowali się bliżej bcmby, nie
zostali osz.C'zędzeni. zamach -pOC'iagnął za oobą trzynaście ofiar:
ioekr.etarz Fiihrera. t.rzech generalów i jeden rmłkowniik zostali
zabici lub śmiertelnie raruni. Jcdl i siedmiu of',,.e::-ów a!'mii oraz
marynarki odnieśli więoej luib mnJej poważone obrażeni.a. Ci,
którzy &ię ura.towali - między n;i.mi Hitler - me>.!(ą s·obie poµTa tulować, że poosieduenie od/bywało s:ę w kruchym baraku
drewnianym. Roz,erwał go n.aci.s'k pow1etrza i zdmuchnął z niE>go dach. Bomba e.~siplod'ująca w betonowym ochronie starłaby
wszy.>.tlt>ich obecnych na miazgę.
Policja w kwa terze głównej !'():zrooczela natyahmi.ast śledztwo.
Odrzuca hiipo:tezę, jakc1by mate::-'.ał wybuchowy zoctal wrzu.oony
przez okno: nikt nio nie wid'z.ial ani n:e "'łytszał. Czyżby m.3<'hina byla ukryta pod pv.1J.ogą? Nie, gdyż .J:XJ•CJJł{i,,ga rosfal'l
strzaskana a nie poderwana w górę. A zatem bomba byla
um-iesz;czona wewnątrz ~?.li. Prze". kogo? Prę>dl~m uświadomiono
!'o•bie, że tylko j.sd-sn ofi~r o.?u.ścil Ziehranie na dw'e minutv
prz,ed wy-lY!.tch('m. SS-mani pełn'<>.cy str.aż przv bramle z3oyt'ln;
przyznali że ten o.fioer sora:wi.al wrażenie. iż m11 się bardro
sp!-eszy - „Niezwyk;le pi;i,na misja" „.
r:wć

Berlin, godzina ~6. minut 30. 11.1:!n~.s.teratwo j•e•'l<t bombard-ow'.111'1'
wezwani.ami k'lef.oni c:znymi. To d.zwon:a generałowie. którz:v
olTzyrn:'lli rozik.az .. Walkiria" i żądają p.o'lwierd:renia lub wyjaśnień. Wszyocy otrzymują tę samą od:powiedź:
- Fi.ihorer ni-e żyje. Woj&.lro przeję!<> władzę. Wszystko rozwi·
ja się normaJnre.
- Ale przecież radio nicriego nde ogłooi.ło!
- Proklamacja będzie niedługo gotowa.
Spiskowcy me przestają naipływać. Mmna odnosić wrażenie,
że ni€k;tórzy :przychodzą racrej po wiaOO!Tlości, że są roe bardW
2ldecydowani, n'ie bardzo pewni. D<l'wódicy ch<:-ą icll zelektnrzoLeci:
czyż operacja „Wal:icir:ia" n:e jel!Jt już w toku? wać sami dowó<'k:y także nie wszyvy,:y objawiają to samo przekownie. Zaczyn.a działać ku<Ci:m.a nazywają.ca s.ię wątpieniem. ~
wygi.a.sza takie oświadezienie:
- Moje' funikcje głowy państwa zakazuią mi mieszania snę
w sz~z;e,góly dzi.ala11. Od tej chwHi ma.gnę zaiąć swoją rolę arbi1:ra. Akcja należy do ,gener.ałów 011br;chta, Hopprnera. von Witzlebcna i d.o puhk<ownilka. von Stauffenberg, nl(o-.ch każdy z niell
dz:ala w zakresie prz,ewidzianym w na15,zym ;>lanie.
Po czym z godnością wyo()fał sie d.o s·w"Ojego gabinetu.
W kil"ka. ch~il później już jest potr:rebnv. wzywają go właśni~
w SJPraw1 ~ .Piel'WJSzego arbitrażu. Fromm żąda, ż-eby go wyipuścill
na wolnosc na słowo honoru. Zdania są ipod.zielone.

(C. d. n.)
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