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Międzynarodowa

konferencja

związkowa

posie dzeni e
LONDYN (PAP). w
tymcza.sowy gaibinet CY"'
pryjski zebrał się w Nikozji na!
pierwsze posiedzenie w pemym
działek

t"kła<lzi.e.
Tłum oc:rekuJ·ący

=lonków Ral

przed gmachem
pos.i.>l?'d.z.eń powitał szcz;ególnie go
rąco dwóch b. przywódców ordy Mi111is.trów

niepodleglościo'Wejl
ganiza.c:ji
EOKA, Georghiadesa i Georg"'
hadjis.a Pi~szy z nich był tro-<
pianym pr= Anglików zastęp'"

cą gene.r-ala Gr-ivasa.. Makari<JQ
powi•erzyl mu tekę mlnistra k<>mu.nikacji. Georghadjis jes:t ministrem pracy.
W poisiedz-,!:liil wz'eJj ud,zlall
gubernator Cypru :;\·-er, arcybiskup Maka,rioo - h-tóry jest mi•
nistrem spraw zagranicznych -<
oraz przywódca tureckiej ludnoś
ci wysipy - dr Kutczw.~

sesji Ligi Arabskie.i

sp D O d rzuca
.

wspólnej akcji

Przygotowania
do Dnia Dziecka

Japończycy

morze

Now y sukc es nauk i

Jeszcze jedna substancja białkowa
otrzymana sztucznie

W pogodny
wiosenny

Sesja.

odrzuciła

propozycję

sprawie postawienia na.
w
porządku dziennym sytuacji
Iraku oraz w sprawie publicznych obrad.
.
.
Wbrew Zi:edn~oomeJ Republi0
oe ArabSlkieJ, kt_ora ?: początku
pragn.i•:). na:r-zucic soo.ir ~imanie
sytuacii, w Iraiku za ._,gro~bę ~la
cale~~ swrata .ar:i-bskie~? • wrększosc uczestmkow sesJ1 w dalszym ciągu mówi 0 sporze między dwoma. państwami a.rabskimi i propo·nuje mediac,ję. Stanowisko takie zajęły Sudan i
Maroko. Prrredstawicie l ZRA jak donosi pras.a kai1""ska - stanowczo przeciwstawił się temu
prajektowi.
Prasa kaii:-ska stara się ukryć
swe rozczarowanie pr.z.ebiegiem
!R>Sji w Bejrucie i zarzuca „szko
dli wy neutr"<"izm" tym krajom,
które nie wnlo.lY delegacji do
B~~~
ZRA w

Agencji Atomowej

WIEDEK (PAP). i;; państw
po·wiadomilo ostatnio dyrektor.::i.
Między;narodowei
generalnego
Ol
Agencji Bne.rgii Atomowej
zamiarze dokO!Ilania dobrowolW}'da~~
pok.rycie
nych wpłat na
ków agencji w roku 19:;9,
Uzęść zavowiedziany ch wkl:adów stanowią wplaty na funprzezn'.ld;.;sz ogólny agencji.
crone głównie na pomoc kch-'
nicz.ną i kszt 1loenie spccjalis-.
tów.
Wśr-ód ofiarodaiwców znajdu•
fo się: Austria. (2 tys. dola.rów).
Polska. ( 4.166 dcfa.rów), &wajca.ria. (11.628 dolarów), Cejlon
i Wenezuel~
(1.050 dola.rów)
(2 tys. dola.rów). Ogólllla wartość kwot zaideiklair<JiWamych na;
872.947 _dola~
fundusz WJ'IIlOSi
~
~~

I

organiza.cja
kiej Parthi

BONN. - Federalny Unząd Statystycrziny podał w ponie-dztlałek,
iż pod koniec ub. r01ku ludiność
NRF (łącz,nie z Berlinem z~,cłlod
nim) wynosilla 52,5 mun OS·Ób.
MOSKWA. - Ukraińska A.ka1de
mia Na-uk powołała komitet obchodu 150 roc.z.ni<:y urodzin Juliusza

Slo,v.ac.kieg.o.

Brent ano

u Adena uera

obrady

robotnicza

Szwedz-l

Socj,al<lemokra~y=e.I

uchwaliła rezolucję, w której wy
powiada się z:iecydowanie przeciwko wszelkim projektom wyposażenia ar1nii szwed:z.Jl:ie~ w bron
atiomawą.

Wstrząs podziemny
we Francj i

Prze\\'O<i1ni-

czącym komitetu wybrany cz;osfał
c:MOIIlek akademii, Ma.ksym Rylski, 2ln„ny poeta ukTalii1sikl.
Fala cieipłia ogarnęła
PARYŻ . W niedZJielę
Fralll .cję.
środkową
termometry wskazywały w Paryżu 28 stopni Celsjusza w cieni.u.
PARYŻ (PAP). Wstrząs podzjem:
·ra.k wysokiej tempe<ratury n;i,e no ny, który nawiedził w niedzielę
towaino w stoli>cy FraJ!llcji w pierw południowo - wschodnią FrancJę,
szy.ch dnia.cl~ kwietnia od roku wyrządził zniszczenia obliczone
1892.
na okoto 100 mln franków.
SZTOKHOLM. - SztokhoiL.mska
W wiosce Saint-Paul-Sur -Ubayel
wstrząs obalił kominy. Spadające
cegły i kamienie raniły ta.m dwo-1
je dz•ieci.

Wal ny zjaz d SAR P

rozpoczął

()

odbył pierwsze

udało się
utworzyć frontu anłyirackiego
Wpłaty na fundusz
!

marsz. Monteomery'ego do Moskwy

a

-

Rząd Cypru

ZRA nie

w zw-iqzku z podróżą

e
w

do Londyn u

&ku Urn.

BELGRAD (PAP), ·- · W niedzielę wieczorem PI"ZY'byla do
Zwiąa.1':u
6 bm . 1 że dla klasy robotinic:zej Polski
delegacja
Belgradu
WARSZA~A (P.A...P),
Sali Kongresowej Palacu 1s=zegól.ne znaczenie mieć bę
w
Młodzieży Soc:jali.styczme j_
odbyło si<; dzie decyzja zwołania w jedKu11ury i Kauki
W czas.ie 10-dniow-ego poby- s,potkanie ludnoś·ci Warsza.wy z nym z miast nad O<lrą i Nysą
zako~czo~ej . w 1w dniach 8 - _10 ma.ja, tj_ w 1-±
gdzie ba•Ni uczestn~arni
tu w Jugosławii,
hitlena zaipr<llSZell.ie j•UJg<ASłO<Wiańsk:iej tym dmu XIX S€SJ1 J,,,om1~erul roczmcę zwycięstwa nadrolY.>tnikonferencji
0.0mładilny", delegacja wwiedzi Wykona:w'<!Zego światowej Pede- ryzmem ków i działaczy związków zaLublanę, Rijekę i Zagr:zeb za- racji Związków Zawodm:vych.
wypetmla wc<lowych Europy.
Koogresową
Salę
poZ111ając się z formami pracy
uchwa.ly
tej
Podjęcie
poli:ty=ej i życiem lrultm-al- szcz€il!n.ie blisiko 4-tysięczna rz-ey CRZZ
;ny:m młiodzieży j-ugosl:O<W:iańsikiej sza przedsta.wk:ie li stołec.zinych stwierd.:cil prz-ewcdnicząc
- sLanowi ·wyraz sympatii i p<>oraz z działalnością organizacji zakładów pracy.
prnewodni- [>!l,r{,-:i;a ze sU--Oilly śI'ZZ dla .sluSpotkanie za.gaił
tu.rystyc2lll.ych i sportzywyoh,
Pol.ski w
sWm·owiska
komisji iranego
warszawskiej
Delegacja ZMS rozpoczęła po- czący
naSta-I s1.>rawie niena.ruszaln(}Ścd
związków zawodoW)'cil Następ.nie za- szych grank na Odme i Nysie,
dróż IPO Jugosławii od oowie- nisław Gajzle'l".
dzin u oz;lO!n:ków brygad mł'<>- bra~ głos przewodniczący CRz;~_ w sprrawic r<YllWią-z.an.ia. problemu n~emieckiego, zgodnie z p-ro
śFZZ
przy wi•oo1xzewoc1nicząc}'
d:z:ież.owyc.h praoujących
{>O'ZYCJami N. S. Cllir1.tszC:Z<>wa.
Ignacy Loga-Sowińs,ki.
B
.
Na_ trybunę wstepuje -'\gostbudowie ..~.utostrady " raterstwol Omaiwiając uchwały ostatniej
p.!"zowodmczący
sesji KW śFZZ stwierdzil 0tn, no 1'\ovella i Jednosc 1
AFZZ, przewodrr:d·czący V'i'los:kiej
Pows2'echnej Konfederaoji Pracy (GGIL).
li
se.rdec-z.ne
on za
Dziękuje
przyjęcie, jakieg>0 dzyz;nali zwią·Ł
kowcy zagTaniczni w Polsce, po.
czym stwierdza., że 7.ak-ońClWIIl.a
sesja
kilku g-0dzinami
przed
KW śFZZ podjęła szereg d·C>dotyczących
decyzji
niosłych
KAIR (PAP). Zgodnie z doitych
walki o pokój.
C"t;aeowymi iinfOirmacjami z BejBędziemy wsipiea:-a.li wszysitikiZjednocz.onej Republioe
rutu,
:inicjatywę
każdą
mi silami
Ara·!:>;'kiiej nie udalo się ;na se.sjil
generaW)"POWiedzi
· LONDYN (PAP). Weclli.I:g rela- wojownicz:e
1 - - - - - - - - - - - - - - Kom1rt.etu Politycznego LHg.t Arab
skiej utwo.rzyć ws.pól.n.ego am.ty-I
cji prasy brytyij.s.kiej, zapow~e lfw amerykańskiich na temat sy- .
środkowej
Europie
w
tuacji
i-racki•ego fr0<ntu. z s·ześciu obec
; dziam.a podróż marsza.tka MontkorespOlllnych na 005ji krajów a.rab.Slkich
Zdami.em bońskJ.ego
: .go«nery do Mook!wy wywołała
wizyta MO!I1ttylko Jemetn. związruny z,e ZRA
~=ie w kolach poli.tycz- de;nta tego pisma,
tziw. Unią Państw Arabsikich po
411yoh i dyplomatyczn ych Zach<>- gomery'ego w ZSRR maże stać
się nowym powod·em. do alarmu
pad w pelni. stanowhsllro Ka.ku.
du.
odnas.i się propozyc1ę
,
Jak piiSZe ,,News Chronicle", w Bonin, który i taik
PO<Za Tunezją i Jordamią, któw Wa.szy;ngtonie nie sdrometn.to- z wielką nieufnością do polityki
re nie u.cze.stniczą w sesji ze
waino oficjalnie tej w.Ladomości, premiera Macmillama.
względu na stare spory z,e ZRA,
Express"
„Daily
Również
jedma.kże jednocześnie z nią oLibia zajęła z góry pozycję nepublikowamo w niedzielę dość stwierdza, że wśród „glównych
(PAP), - Prezydium utralną odmawiając udziału w
BONN
sojU1SZIThików Wielkiej Brytanii"
So- sesji w :z:wią:z:ku z rueobecino.ścią
„zapanowało poi.rytowanie" wy- zachod·n io-n.iemieckiej Partii
podróży cjaldemokraty cznej odxz.ucilo w Iraku.
zapowiedzią
wolame
Montgome.r-y'e go, gdyż wiad<l'IIlo, poniedziałek wiec:zorem propoi.:.'.: jest an 21Wo.lenn.ikiem pl3J!1,U
Je<iMaami:lla<na utworzenia strefy zycję Socjalistyczne j Partii
o,gramicwonych sil zbrojnych i ności wszczęcia rolrowań na tezbrojeń w Europie środkowej, z mat wspólnej akcji. Jak wiadoCzy czym nie zgadzają się Stany
WARSZAWA (PAP). Zjedn.ocz:0111e, Francja i Niemcy mo, dołowe ogl!l.i!wa SPD w wie- zasypią
jesteś przyjacielem dzieaka f lu miastach NRF często wypo.Z pytaniem tym zwraca się w zacho<lnie.
Stolica Japonii, Tok·io, jest jed„Daily Mad['\ naOOl!ni~t uwa- wiadają się za koniecznością
br. do każdego obywatela z <>nym z najbardziej przeludnionyc h
iż podróż MQl!l,tgomery'e go
współpracy i rozmów na temat miast na świecie.
Obecnie liczy
M1ędzyina:rodowego Dnia ża,
kazji
się pożyteczna jaDziecka kirajowy komitet ob- może okazać
spraw z organiza- już 8 milionów 900 tysięcy miesz
cią.g wizyty Macmilla- konkretnych
dalszy
ko
ta wzro
liczba
lat
20
kał1ców, a za
d1od·~ tego dnia (_l czerwca).
cjami działającymi w NRD.
śnie d.o 16 milionów.
Omow1onY na 1?0&1edzeniu komi- na w Mook.wie.
tetu w d<niu 6 bm. proo-ram przy
Architekci japo1\scy od da.wna
gotowań . do ll~iędzyn~rodowego
o rozbudowaniu miasta.
myślą
Jest to jed11'ak bardzo trud.ne zaDn:ia Dz1eeika Jako najważiniej
z trzech stron - od
gdyż
danie,
nad
pracę
sz.e zadania WJ~SUWa
opółnocy, zachodu l p<>łudnia rozszerzaniem ~reci placów gier,
Na
taczają Tokio wysokie góry.
zabaw i og:rodow jordanowskich
wschodzie zaś znajduje się Zatooraz organizowani!' ! wypoczynku
ka Tokijska, ciągnąca się na prze
letniego dzieci w okresie wakastrzeni 20 kilometrów.
cji. J"ak wiadomo bowiem rokPrezes „Ja.pan Houslng Corpokolejl!lych
podczas
rocz:nie
ra.tion (towarzystwo budowlane),
letferii
miesięcy
dwóch
W <ASiągnęli do.ść poważ<ny sukces pan
NOWY JORK (PAP), Kono, postan<>wił więc po pro
nich część dzieci nie jest ob;ę niedzielę oZJ11ajmiono w Boo:to- na drodze do peklego zrozumie- stu ..• zasypać zatokę. Czym·~ Zie:ta a.keją J.rol0111ijną ..
nie, że "dwaj chemicy kamadyj - nia natury procesów życiowych. mią z otaczających Tokio gór, któ
Khorama i Moffatt zakom»l- re byłyby wysadzone w po.wieT01Warzystwo Przyjaciół Dzie- scy, dr Khorama i dr Moffatt,
atoamerykań.sikiemu t<>- trze przy pomocy wybuchów
nikowali
DziecDnia
okazji
z
ci zamierza
mowych. Z zatoki pozostałby tył
warzystwu chemicznemu o o- ko głęboki kanał, uni<>żliwiający
ka przeprowadzić zbiórkę ulicztrzymaniu syntetycznego koen- okrętom wejście do portu. Proną i na terenie zakładów pracy,
zymu A, suibstaincji białkowej .iel<t pana Kono byłby realizowaa uzyskane tą drogą fundusze
WYtwarz.a.nej przez komórki or- ny w ciągu 25 lat.
;przeznaczyć na urządzeaie waganizmu, w&pólregulującej przekacji młodzieży, która nie mobieg reakcji biologiC7-nych.
że wyjechać na lato.
dzień
K.oe:nzym A oc1k.rył jesz,::-ze w
roku 1945 Fri.tz Lipmann, laureat Na.girody Nobla, jednalde
ch€'!11iikom nie uda.I o się wtedy
otrzymać tej substancji sztu<."Znie.
WARSZAW A (PAP). 6 bm. w
Khorama i Moffaitt dokonali
syntezy chemic21!lej k0etnzymu A Domu Dziennikarza w Warszawie rozpoczął 3-d:niowe obrady
po 7 latach badań i prób.
A walny zjazd delegatów Stowaa:zy
koe;nzymu
Wytworze.n.ie
POilskich. W
może przyczynić się do znale- szenia Archirtektów
.sposobów zapewnienie. zjeźd.2lie, obok ok. 30-0 delegatów
zienia
noa:ma1ne·go przebiegu procesów reprezentujących środOIWlsko arbiochemiczny ch w organizmie, chitektów zr.ueszonych w 17 odminister
ucizestniczą
zapowiada także postę,p w ba- działach,
mate-daniach nad kwasami nuklein•>- budownictwa i przemysłu
PiietruS.
wymi, które są podstawowym rialów budowlamych
do
Komitetu
prezoo
we &i•ewicz,
komórkowym
materiałem
spraw Urbanistyki i Archit.aktu
wszystkich istotach żyjących
ry - Z. Skibniewski, zastępca
od wirusów do ssaków.
kierownika Wydziału Ekonornicz
111ego KC PZPR - J. Bogu&z <>ra.z pa:vedstawicie le bratrn.i.cl1 orga.nizacji techrui.cznych i :z:wiąz
ków twórczych.
Podczas pierwszego dnia obrad
z.e spradele~ci zapoznali s'ię
wozda.TIJiem ZG SARP za okires
BONN (PA,P). - Po :powro- ostatmich 2 lat, które złożył p.recie z Wa.szyngto;nu bo1lski mi- -ues stowarzys.uemi a J, Hrynienister spra.w zag;rarnicznych von wJ.ac:ki.
·
Brenta.no sportlka.l się w poniePr=d SARP - s·bwiier.dvil m.
działek po po1u.dniu z kancłeZ,re:ferowal] in. J. Hryniewiecki - 15itoiją <>rzem Ad-enau-erem.
przebieg waszyngtońsk:kh lbecnie po III ZJ-eździe PZPR i
on
og.loozeniu WJ'\tY~lIDYcll rozwoju
obrad se.sji rady NA'l'O•

Lloyda

wyslucha opowiadania Montgo..
mery'ego - swego starego pIZY'
jacieJ.a - o wrażeni.ach z w',:z.yty w ZSRR.

odbędzie się 8-10 maja nad Qdrq
postanowił Komite t Wykon awczy SFZZ

Poruszenie na Zachodzie

~

LOXDYX (PAP). - Brytyjski minister spraw zagranicznych Selwyn Lloyd oświadczył
w pon'.edzial€k w Londynie, że
rządów
szefów
konferencja
do
„prawdopodob nie" dojdrz.ie

Selwyn Lloyd powiedział to
reporterom na lotrus.ku londy11sk:im po powro::::e z W aszyn.gtonu z sesji rady NATO.
że 51POtkanie
„Gazety piszą.
na szczycie dojdzie do skutku
myślę, że tym razem dzienni·ki
p.rawdopodohn ie nie mylą się" _
Lloyd dodał. że jego zdaniem
zmierzającą do utr-walemia po- celem spotkania s7.efów rządów
na.nięcia
zmn:ejszenie
· d amy się za pia- będzie
W ypow1a
·
,.,.
k OJU.
nem Ra.packiegu, za inicjatywą między V'i'schodem a Zachodem,
radziecką rozbrojenia. atom.o-we- omówienie sprawy zjednoczenia
i określenie przyszl<>•-- a- Niemiec
d emo....
•- ·
B
go, za. po..-..OJ<>wym i
erli.na.
ro·zwią.zaniem proble- ści
tycznym
sesji
Za.pyta.ny. czy podczas
mu niemieckiego.
stwier--, N ATO w Waszyngtorue . mię_<izy
Będzi_emy wa.Ic~yli
dza konoząc A. l'iovella - aby W. Brytanią a Stanaffil Ziednie noczonymi ujawniły się jak:eś
Wa.rszawa nigdy więcej
przeżyła ol..-i·utuych g-0>d'Zin w1>j- rozmce zda11. minister o<l.parl:
ny, by granica na Odrze i Ny- „Jesteśmy calk<'wicie zgodni oo
się stanoi\vila ost-Oję pokoju nie do naszych celów".
Mówiąc o zapowiedziaJ!le j pojak ch<lieUby imperia.J:iśzaś dróży Montgomery'e go do Mo-ci - za.palne ognisko wojny.
także skiwy Selwy-n Lloyd podkreśhl.
Ponadto przema.w iali
przedstawicie le ZSRR, że marszałek jedzie do ZSHR
m. im.
ChRL oraz sekretarz generalny ja.ko <ASOba prywatna, ale dodal, iż .,z wielką C:.ekaiwością"
śl•'ZZ Louis Saillant.

Wokół

dę

.
cie

·według

gospodarcz;ego Polski do 1965 r.
olbrzymie zadania. Znamy JUZ
daine odnośnie budO<W\!1ict.wa mie
szka<niowego i µrz,emysloweg o.
Pla.ny są ba.rdz;o napięte, ale sly
że poiwi.rrmiśmy
chać już glooy,
budować j€151Zlcze w~ooj. Nie cho
ty_lko? liczby. Na
dzi
tuj~~

duj~U:Y

świ~ny bęidlzli.e dy~kUS<i.i. •

chłopców

ż

„ _____..;.._______ _ „

rnUSJ. byc hasło: bu-i
szą dewizą
więcej, lepiej, ładniej i
.
tanteJ.
Następnie prezes SARP omówił glówne kierunki działania
architektów w najbliższych latach. A więc w dziedzilllie budown ictwa przemysl0<weg o: na.jwlaści-wsz,e za.'!'OSpoda.rowalllie okrcgu kon ;t1skiego (węa-,jeJ.
.
„. bru·
'
natny), okręgu ta.r nobraesik1ego
(s1a.rka.) oraz ok:ręg,u tu.rO\S:ZOIWskiego (energetyka).
mie.<.zka.niowe
Budownictwo
zgodmi·e z wytyoznymi t-0 budo'.
.
.
wa t yl k_o w m1as!aich I osiedla.eh
2 mln :LZb w latach 1961-1965.
Pwf. J. Hryniewi-eaki dużą
część wyetą.pieniia pośw.ięci-l koni·oczn.oś-ci podn<ASzenia kwali.fikaoji zawodowych i moraJrnych
archH.ektów.
Drug,i dzi·eń obrad. 7 bm. po-

opowiadań

pogranicza francusko - włoskiego,
poc>czas trzęs·ienia ziemia „kołysa..;
la się jakby była powierzchnią:
morza", a z góry Pelvo „dym.U.o
jak z wulkanu".
Stacja sejsmograficzn a w Stras.
niedzielny
że
podała,
burgu
wstrząs podziemny był najsilniej.;
szy we Franc.Jl od 20 lat.
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lokalu '
WUML <P!otrkowska 232, sala
nr 4) adi_unkt Uniwersytt>tu
Ru- 1
Adam
Warsza.wski~go
nowicz w kolejnym wykladzie
Wspól- !
Zagadnie11
Stu<tium
czesnego Kapitalizmu, omówi $1.
„Problemy agrarne I
temat:
.
współczesnego kapit.al~zmu".
czasie w sa- 1
s;imym
tym
W
li nr is. dO<". Karol Martel I
wza
będzie mial wykład nt.:
jemny i;tosunek m.iP,>!lzy" bytern a swia.domością społeczną".
Jest to wykład inauguracyj
FllOZ<>ficznoStudium
ny
Religioznawcze go WUML,
16
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mbicje Adenauera
sabotowaniem rozmów

Szczyc•

I

po dk reś Ia zgo dnie prasa
,________

~O~!JY~

<P:4J'>·

•

Jed~o z czolowyc!t

miejsi: w

w

p:asl~ br_y-

tyJsk1e.i zaJmuJą, osta.tmo kontrowersJe brytyJsko-memieck.e.
do
Dzienniki podkreślają w kQmenta.rzach nawrót NRF
n.ieustępliwego stanowiska w sprawie spotkania na najwyższym szczeblu oraz chęć wyelimdn-OoWania, - ku wła&tej korzyści - wpływów brytyjskich w Europie.

„Noerws Chroo.icle" PilSi?.e, że I W dahszym ciągu autor wyjawa.s.zyingtoń- &nia, re na d 0 ek!,gaicię niemi·ecką
po:iczas rozmów
s.kich ujawnilo się, iż rząd boń- nie wywi-zrano w Waszyngtonie
s;;k.i „stosuje prawo veta" wobec silniej.s;z;ego naci&kiu zdając oozachodnich projektów lrnnferen- bie sp;rawę, ż,e i~ym problecjl na najwyższym szczeblu. w mem j.e.sit Ad.an.aµ•er a nie voo.
&Zeregu żywotmyc.h spraw brak Brentano trzymany krótko t>=
pccozumi·enia z Niemoeaani za- ka.'!:.c'.eirza.
&taJliawisko rządu1
J€Jdm.akże
chodnimi - dodaje dzlienniok.
„Daily Herald" w artykule bońskiego musi się z.mi.enić do
wstępnym

re

stwhardza,

„rosną

ce ambicje adenauerows!dch Nie
miec gmżą st-O<rped·oiwaniem r~
mów na na.jwy:tszym szczeblu".
Zamia.st porozumienia między
pań,sitwami zaichodrum.i. w ol>liczu ne;_;>ocjaaji ze Związ;ki.am Ra
dzieokim, Wielkiej Brytal!lil rnuwstania NATO.
DzienniJk pod.kJre§la, że A.d.e:nauer przy po.parciiu de Gaulle'a
=ierza do usunięcia W~-elkiej
Bryta:ni.i z zajmowainego s:taJnowhs'ka :n.ajpooiważn.iejiszego p.a.rtme
zajęcia

ra Ameryk.i i

jej miejs-

ca.
Bońskj k.or€L'llp0il1Jd€1ll,t „Manche
ster Guairdialll" stwierdza, !z u-

obchody 10 roC'llllicy
Istnienia NATO, jakie odbyły się
w NRF, prz~łonięte zostały pogorszeniem się stosunków bryty.i
K.orespoin.den1
sko-nlemieck.ich.
roczyste

$twi.erdza, że glÓIWl!lą przyczyną
tego &tamu TZ0CZY j-eisit fakt, iż
Ad·anauer utraci-! wla.rę w il!llten
cje l>rytY\isk!ie, jaik rÓWll1iei: w
założenia poli.JtY'~ W!ie1kiej Brytanii,
W dalszym cia.gu_ ~en

ej.i autor pocikJrieśla, że w gn:mie
AQ.eu:ia.ue:ra
bli.&kich doradców
tylko dw.i.e osoby; miaITTOwic:ie
~czący BUl1Jdestagu, Ger
sterumari€ll" i r'2lElC2:l'l.ik praooiwy
rządu bońskiego, van Eokha;rdt
są 7ldania, iż należaloby dokonać
ostrożnej oceny plam.ów Macmilla.na dotyczących utwornenia w
Europie środkowej strefy r<YL~=ych zl>rojeń,

*

*

•

BONN (PAP). Waszyin.gtońsld
„Die
dzieruni.k.a
korespondent
Welt" stwierd2a, że pod.c:z35 waszyngtońSkiej k(J(l1feren.1:ji mi!!l.istrów spraw zaigranl.ciznych, V0!11
stara! się „00<fllląć
Brental!lo
W'Gka.zówtki poliJty>cJ7ll1ego T-egara".
Rozmowy von Brenta.no w WapLsz.e .lrorespcmdent

szyngfonie -

do historii jako ostatnia niemiecka. próba wtłoczenia
polityki Zachodu w żelazny gorset uniemożliwiający swobodę

-przejdą

ruchów.

nQ'Wa scena, która pows.taJ:a ja,ko

przyczyną

Li klul>u rob0<tmc:z.eg-0

czaisu naJS.1ępnego s:potka;nLa za- cyinej l<oomediJ Geo.:·ga canraca
cho.:lnich mini.s.t;rów spraw zagraj P.t. „Knzyk o półno•cy" w re2yeeOie ra Jain.a Macieiowsk~go. Nowy
podkreśla
_
rucznych
z"?pół zam1er:za występO<Wać . w
"
Welt"
rnn.a.;.ta.ch i mLa.stec.zikaich w-0Je'
wocl:z.twa.
SI~ŁADANE GARAŻE
LONDYN (PAP). Rzecznik brytyjsklego Foreign Office
W SpóllclrzleLnd Praicy „T!'airus.por
się w llOn.iedziałek od skmnentowania doniesień prasowych, we- toiw:iec" w TOl'lLniu pnzy;otąp!iolllo
dlug których stosunkl między w. do produkcji pierwszych poJJSkL<>h
Brytanią a Niemcami zachod!llimi gara.ży skł.a.da.nY'Ch. 1wntuje się
je ,z kolorowych. dostosowal!ly<:h
są clltodne, a nawet nap.ięte.
Poproszony o zlożenie jakiegoś oo otoc=ni·a elementów blaszaogólnego oświadczenia na temat nych, których łączna waga nie
stosunków między Lo·ndynem a przekracza 500 kg. C"na grurażu Bonn, przedstawiciel Foreign Of- s.krnnstruowainego wed.bu.g pro,jed<fice oclparł, że „byłoby mu trud· tu mgr. W. Lubińskiego - wyno" wypowie<lzieć się oficjalnie nieść ma ok. 6 tys. .zlootye•h.
w tej sprawie.
MISTRZYNI POLSKI
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uchylił

ne badania w

płuc iPQ<wsłaje

najczęściej

na

oddychania 90<wietrzeh1
wiebkic'h miast, zatrutym wy.nnxrv h
·
·
·
•• _,c .
spa i·1JI1v
!Zlewami g.az.ow
Chcąc to
001.cly, asfaltu io!ip,
sprawdzić, ucreni wł=cy udali filę oo Wenecjl,, jednego z
na Zachonielic:z:nych mfast
dzie, gdzie nie ma fabryk, samoohodów i asf.a.Jrt.owych jez.dni j gdzie zaJILieczyszc:zenie pojest dokładnie takie
wiebrza
6a.!IlO, jak pr..zed 50 laty.
Okazało się jednaik, że p.rona skUJtek
cent
sJrn1W:k

śmiertelno&c:i.

ra:ka płll1c jelSlt jednym z na.jna
wyż.szych we Włosrech:

100 ty.sięcy mieszkańców prze
cięt:rue 30 rOCZlllie umiera na
tę ohorobę. Chorzy rekrwt'll,ja
mę ID.ie.mal wyłącznie 61POOr6d
nalogowych palaczy.
Profes:or Bastai ~rowadzi~ pneć! dworna laty podoi>-

•D&allllll•&l!lm•l1•B

„Kuku-~

teczka"~

22-23-25-36-39

···········••Hl
smoki

amerykańskim

to sprzeczać;
o
ręezn!ki frott6 są
Przy7.lla.Ć jednak
świetnie wchłaniają

trzeba,

źe

wodę,

wskutek

czego

zyskały

sobie

ząrużoxu\

markę

na na-

flzYm cynku.

Wprawdzie plastycy IP, nieco
J:nnego zdania, zwłaszcza z po-

- Jedoooześnie z akcją lik!wlidacJi analfaibetyzm111 prowadw.no

akcję

analfabetyzm.owi. Mlodzież sitaza,pobiega.nia wtó.rin.emu
ra.no się kierować do sz:kól dla
pra.cujący<:h. dla dorosłych zaś
tworzono t2lW; zespoły ozytelni-

cze

sądowei

sprawcom nadutyć w Lódzkich Zakładach Przemysłu Wełnia
nego. Jak .iuż podawaliśmy, ta 18-osobowa szajka złodziejsko·
paserska, nara.z.Iła LZPIW na straty sięgające miliona. złotych.

m<>zemy

zakomunJJrować,

te

na

procesu
zapadł

wyrok

w

procesie

przeciwko

~-------

Wojewód7lkli. dla m. ~
sk.azaJ: Adal.fa Szm.addera na 10
lat więzienia, jego syna St.all1:islawa S.zm.a.jdera iJla. 9 lat więzie
nia, Wiesława Wąsiń.sk:i.ego na
9 lart, Leom.a BNJe(ZlfńJSlki.ego na
10 lat więzienia, Ste:f~ma Straidczuka. na 10 lat więzienia. Ryazard ~ . Ryszard Kijewski. i Eugenilusz Kolata ZOIS'taJi
skazani na 5 lat więzienia. Tadeusrz Gruszlka obrzymal wyrok
3 lat więzi.enia, Józefa Gajewska i Józef Kopyra po 4 lata wię
zienia, a Jain Oszczyik 4,5 roku
Edward Oszc:z.yk dowięzienia.
stał wyrok 2 lat więzienia, a
jego żoina Bairbara 0&Zc7.yk 2
lata z zaiwieszeniem na 3 latił.

Kol. Stanisławowi HAJDENRA.JCHOWlI W)'l"aZy serdeC7illego współczucia z !Plm'odu zgonu Jego

Wyrokli W z!llWies:zieiliJu . otrzymały również: J anima Klikows.ka
1,5 roku i Józefa Kupi.is 2 lata.

Sąd

Dnia. 6 kwieinla 1959 r. ZJDa.rła, pru:i:yWszy 72 la.ta.

S. t P.

Marianna Hajdenrajch
z domu Sieracka

odbędzie się

środę,

dnia 8. IV. br. o godz. 17
w
Pogrzeb
z domu tałoby przy ul. Hutora 11 na cmentarz katolicki
przy ul. Ogrodowej - o czym zawia.da.mia.ją
CORKA, SYNOWIE i RODZINA

I

Górecki i Antoini
G<Xnera z.oo.tali skazami na 2 la-

Mieczy.sław

2

MATKI

ta

ZESPÓŁ „DZmNNIKA Łó~IEGO",

ZaiS<tdził

DZIENNIK ŁOD~lą ~ 81 (3845)

L o d z- w a rszawa

pracoW'l1i•C·a
Katowicach

wi~.z.i.enia.

PO!l'L8.dto sąd oa.v.iekl dodaitkowe
k.air y g;rzyw.ny, częściowy lru!l> cal
kowity przepadek mienia oraz
powódJZ>twa.

CyWiJJile W

str.at.
zakr.ooie wyrząd7Xllllych
Qskaa.-żeni 2J01Stali rÓWlnierż pozba
(as)
w~en.i praw obywa.tel.siltjcb.
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w
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kó"'

.
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run~
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na an+en1e +e1ew1zy]ne1
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Nowe

Zw. Literatów

Literatów
Łódzkiego Związku
Pohskioh. N a zebraniu tym dokonano wyl>orów nowego 7..arządu, który ukorustytuowa! .się
w następującym .s.kladzie: Wła~
dyslaw Rymldewicz - preres,
wicepI'°'..zes,
Stanisław Brucz Ta.deusz Papier - selrretarz,
Horacy Safrin - skarbnik, Bo-o
J. Konono-o
lesła.w Dudziński,
wicz, J. Koprowskli - czJ:onkowie zarządu.
Do sądu koil.eżeń.sk!ego weS2ll.i: Zofia Lorentz, Igor Slkf„
Edward Szuster.
rycki
Do Joomi.sji rewizyjnej: Ja.n
Czarny, Antoni Kasprowicz i
Anna Pogonowska-Oplustil.

Oaktualnej sytuacji

elim1na-

międzynarodowej

~~illll4Dlllł1
•. ~~~......
.:.
dzisiejszy obfitude w

Dzień

s:oore.g premier fiilmowych.

Aż

trzy kina łódzkie: „POil.O!Ilia",
„ Wlókindairz" i „Stylowy" roz..po
wyświetlanie

czyrna.ją

nowych
filmów. A od czwartku wchodzi. na ekram. kina „W:iisła" nowy film polski. Po tej optymi-

zaipowdedzi,

optymi-

stycznej, lbo kwiecioeń chłodna
wy i z przyjernności.ą wybi~

my
tuły

„ZAPROSZENIE DO TA~CA"
..... bairiw;ny fJiilirn amerykański.
Metro-Goldwyn-Mayier
prod.
(rok 1956). Film ten interesuje
z,e względu
kawą

na niezwyltloe cie-

formę

artysty=ą

rzadko w prodrt.likcj i

filmowej

t.o trzy bailety,
oparte na n.owela.oh tan.e=ych,
w kltóryich taniec wiąże się z
I choai.aż nie m.a
pam.toa:n:i.mą.
jest
w tym fiil.mie dialogów,
001 bard.w pr.oojrzysty' ceyteilny
i 2JI"Ozumiały dla widza. W 1110welaich tych ujrzymy smu>fmą
opowieść o miłości pierrota do
spotykaną.

Są

piękinej prima.bal<elr:il!ly („Cyrk")
posłuchamy niezwykłych przy-

gód Silllba<la że~arza i obejrzy
my ciekawe perypetie, które
wynitlmą z drobnego na pm;ór
faktu podacowania komuś bran

Golety.
0ryglnai1no.ść

tego
nagroda

filmu po-

„Złotego
Niedźwiedzia.", ja.ką otrzymało
tańca" na
„Zaproszenie do
FesitiiwaJu
Między:narodo<Wym

twierdza

Berlinioe. Film
w
od dziś oglądać na
ekranie k.il!la „Polonia".
FiJmowym

ten

MACH

można

•.

HBOHATERKA DNIA"
jest filmem produkcji w!l>oski.ej, do21Wol0!11yun od lat 16.
Prez;entuje si.ę nam tutaj norwa
Uil'OC?.a Vd.nna Lici.
~
9rą ana rol~ m.lodej i:WewCZY,-

PZPl.\ zaW1a·

MIĘ•

SYTUACJI

W

DZYNARODOWEJ", lktózy wy
red. Artur Kowalski -'I
głosi
ltlerownik dziaru za'2'rllnicznego
„Trybuny Ludu". Wstęp wol-

ny.

ny, która za wszellcą cenę chce
Z<ll9tać słaiwną akt.orką. W tym
śmiałą a,ferę ...
celu aranżuje
Czy to się jej uda - mOOe:my
na ekranie
mł.'aiczyć już dziś
łtina „Włókini•arz",

Ciekawy cykl koncertów
Zarząd

Oddz!.a.lu Sf:oWar7.YSze.>

Artystow Muzy~
.stu•
udostępnić
pragnąc
diująccj młodzieży oraz m1loś„

nia Polsltich

ków

„UCIECZKA SKAZAIQ'CA"
film prod. franwchodzi od dziś na
cuskiej
ekran ki.na „Stylowy".

nlkom
poznanie

illltere9Ujący

bywać się będą

wej

„NOC POSLUBNA"
to tybul pie-rw&.ego filmu P'!"Od.
z
Chociażby
po1sko-fińf;kiej.
tej ra.cji i dla tzw. lo.li:alnego
wairto
filmowego
patrioty:mnu

Wyższej

AI. 1 Maja

kameralnej

kompozy~

w sali

Szkoły

nr 6.

Inauguracyjny

dzie

Państwo

Muzyczneji

koncert

odb~

się dnia 8 bm. o godz. 19
w wykonaniu Zenona Hodora -

Bacewl•
skrzypce i Kiejstuta
fortepian. W programie:
cza Sonaty Mozarta, Schuberta, Pa~
ciorklewicza i Szymanowslde.
go.

obej=eć, mimo pewjego braków i niedociąg

ten film
nych

muzyki

twórczości
zaplanował

cyJ? kon~
torsklej;
certów kameralnych; ktore od•

się

do kina., podajemy tyfiilmów.

Łódz.ki

Komttct

damia aktyW partyjny; lektomiędzynarodowej
sekeji
rów
oraz za.interesoiwa•
KL i KD
nyeh, że 9 bm. o godz. 16, w
sali KL (Al. Kościuszki 107;
parter), odbędzie się odczyt pt.
PROBLE•
AKTUALNYCH
„O

/

styczmiej

5iebie.

wczorajszym

Tak więc spis, któ-ry d.okonany
zostanie pod k.onlec przyszłego ro
ku _ bedz!e piątym !;olejnym
spisem w Polsce i trzecim SJti·
sem po w-0-jnle.

d.zi.eżowe,

o milionowe nadużycia w ŁZPW
W dniu

mieszkań.

polityka"_
. ._______

Wielka

k1

Fina

Tym, którzy dotąd n.le zaopatrzyli się w chińskie ręczniki

gaini.zaic:ja !biegnie od szcz,ebla
groma.dy
do
oontralnego aż
._, · bęa.z·
:e powlą=ie - d zi-.uac
nad 140 tys. rac:hrnhstrzów obwo
dowych (obwód - najmni.iej.s.z,e
ogniwo spi&OWe). Materiały (wy.
niki) sp.isowe zajmą około 30 wa

an·alfabe.łyzmu" reiJ)["ezentować będą

Wielobarwnych druków
smoki. jaskół
wyobrażających
ki i 1JJale pstrokato ubarwione
tkacze
chińscy
jakimi
:;twory,
ozdobili owe ręcznlki ..__ nie3 mln. 500 tys. sztuk
mniej
tych ręcznik&w, J.akiłe wchlonął
nasz rynek. mówią same za
wodu

Spiis pQWsz.echiny j€1S1t wielką
- zarówno jeśli chodzi o
zna=em.ie państwow€, jak i
·ego
J
zairniea·z,ania pod wzglęctem wganizacyjnym. Dość powiedzieć,
ż.e w ak!.::ji spiso.w.ej, któroej arakcją

*

dokonane ze>staly przed wojną w 19ll r. i w 1S31 r.
Po wojnie" pierwszy spis, m-w,
suma.ryczny, przeprowadzony zo•
stał w początkach 1946 r. Była t:O
akcja niejako skróce>na i pr.,.w1•
zorycwa, która miała na celu za
spokojenie najważniejszych, doraźnych potrzeb państwa: usta~e
nie liczby ludności, jej podział
według płci i narodowości, liczba

10-1 e c •. e u s t a wy

:Mimo 06iągniętych rerz;ulta.tów
w wyniku reall.zacji sejmowe.i
w latach
oświatowej
usta.wy
stępny trnnsP-Ort płynie Ju~ do
Gdyni. Będzie to jednak i!<Jść 1949-51 jednak nie uda.Jo się
niewielka, nie więc.ej niż 300 tys, dotychczas w pełni zlikwid-Gwa.ć
(wy)
pobieżnych
analfabetyzmu. Z
sztuk.

Z sali

dniu 1960 r.

Jeszcze "1esf Wiele do zrobienia.„

,,l1'kw•1dac•1•1

*

*

nia :palem.i.a papierosów. Nicda.wno przebaid.ano 20 tysięcy
A-~~1~~ ·
-~ ..._,,.... ·
ewizyJnego
.o.ai.o~ ~o 1 sym.f!l1Il!1c!!mą F1lhairmoin.ii Po=ań- t.arua zie ~ 1;1 . o
z T.LJ\JOi
a d W='-•J'""aw
żaden z nioh nie wykazyw.~l sltiej, a 24 1 25 bm. w F:iilhairmol!lii swo1ID miesci.e.
na e·
zobaczą
Telewidz;owie
Łód!zlkli.ej .
objaiwów raka pl:UIC.
kranie na rprz.emian jedną i dru
gą drużynę.
byliśmy świadkami
Wczoraj
wyboru reprezentan~ó"". L?<lzi.
Zwyciężyli oni w ehmmaCJach,
na iktóre przybyło przeszło 50
„najitę?l.->zyah głów" w dz!ed~~
poliityfiti z te.renill Łodzi. Łodź
red. EdQ
munid Tulko z „Dziennika Łódiz
k:lego", in:i:. - chemik M!ec-z:yWARSZAW.A .(PAF)', -" 71badań wy.n:ika, że nip. w woj. sław Michalak <l<raiz: Jerzy Ko~etnia br. m:iija 10 lat od ·11- .sz;czecilWk:im w roku ub. b?'lo ziol1ldewici: - eJronomista.
Jed.n.oocześnie z łódzlkimi odcbiwalenda ;pmeri; Sejm PRL u- ok. 7.600 wtórnych analfal>et<>"J'(.
,,o lilkiwidaCji analfabe- Jedną z przyczyn te,go zjawi- bYWalY się eiLimiin=j~ ~ar.siu;w
Sltaiwy
Ustaiwa ta. stanowił.a ~ byl zbyt :krótlkl., J:i<> 5-;m.ie- sltie w których zwycięzyli rowt~u",
pierwszy tego rodzaju akt w ruę=.y okres na.uczaru.a począl;- ·eż: dttienni.ik.arz, inżynier i e~ Trzeba zauważyć że
kowego. W związJku z tym _Midziejacih po.lSkiej oświaty.
· ·a@nięte w
W la.tach 1949-51 na terenie n.istersbwo Oświaty :pr~ło ~·
całego krajl\l w ~<>łach, .zakla- czas tz,wan.i.a kunsów ~ 10 rme- o·aoo 1eyły~· Wainsza.wi~ lepsze.
chyba należy
~.Pil'~, w domach kuilitucy &ęcy, (mamy obeonie ok. sqo ~ zawdzięczać
teleturulamośc:i
.
.
powstalo ponad kursow począ:tlkowego naucz.anua
SWJ.et.1ica.oh
i
na.u- w.i-~z~~p ai!'szaiwiaków •.Ta
60 tys. lrunsów dla analfabetów. z liozbą 2.500 słuchaczy,
f~ rmirywki "urny
tych kursów oz.and.em indywiduaJ.n~ obJę- meJU .
Otrganizowamiem
poł~Ją~est J·esz.cze wśród ł<>zajmowaly się wraz z władza- tych je.st ok. 1000 01Sob),
J
s o01WeJ
mi szkolnymi z:wią:llk:i zwwodowe, organizacje społec:zme i mlo

jadq do Gdyni.„
Można 11lę
chińskie

WARSZAWA (PAP). w Głów- g<XIlÓW formularzy. Na_d ich. opra:
Statystycznym oow.a.niem kilkais·et Q\SOl> zajętycl>
Urzędzie
nym
trwają praoe przygotowawcze do będzie przez okol.o 3 lata.
spisu powsce•chnego, który zgow Polsce przeprowadzone by?y
dnie z uchwalą Rady Milllistrów,
przeprowadzomy zostanie w gru- do tej pory 4 spisy. Dwa spisy

s

·
Preizydi.um
Helena
WRN w
•
Ochm&•n. o.s·iągając 383,9 uderzen
na minutę. Drugą na.g>r•odę uzys,ka
!
J.
la Drun-uta Jarząbek z Telew.i.zji
Warszawa - 383,6 uderzeń.
Milośnicy turniejów t€lewi- dzian mało popiufama, a zre.sztą,
Konkurs wy:kazał, że najlepsze
m=y;nk;;tiki .posi.ada Sląsk. 4 przed zyj;nych z pewnością pam.ię~ją jak dotąd i okazji :mi.el.J.śmy ruestawiiolel·ki ślą.ska 0?12..laz!y &ię w do dziś teleturnk~j 0 tytul „Miss wiele,
pierwSoZej nagrodzonej SIZÓSltCe ma i· Mister Intelek!tu", w którym
szvn.>stek. które wezmą ucl.ziaił w
~isała Gię para
mi.,.azyna:ro<icxwym kon:!<>ul'Sie pi- zna..li:.omicle
, lód.z.kich repreZ€filtantów, która
sanła .na mamy.na·ch.
zajel.a. I miejsce.
WYBITNY DYRYGENT
w nadchodzącą niedzielę dojCARLO ZECCHI w STOLICY
do jeszcze cieka-w:;;z:ego po~zie
wybimy
Do Warnzawy przybył
pt.
tcleti.11rrneJ•U
w
wlcxski dyrygent - Oa1rlo Zooehoi. Jedynilw,
Oddziału Łódzkiego
PierwlSZy WY\Sltęp air<tysty oobęcta:.ie „Wielok.a i mała poJ.ttyika". Zmlcw l!lim reprezentand
się w bm.. w Fill.łlarmollliJ. Naro<io-1 rzą się
Warszawy i Łodzi, którzy <><lwej.
Onegdaj odbyło się walne
Cair1o Zeoohd dyrygorwać b.ęd:zie ;powiadać będą na zadawane py
t di tel · ·
.
pona<dlto 17 1 18 ·bm. cmkrlestrą
cztom,ków Oddziału
zebranie
w
:2ld0tbyła

Mimo
mieście Loo .Ain.geles.
ż.e znajduje się tam wiele fabryik i zanieczyszczenie powietrza jest ba:N:l:w duże, notuje
się «;itosumikowo mało wypadków raka tplluc. Profesoir Ba61:.ai prrzy;piuszcz.a, że dzle.ie się
taik dil.atego, jż r=aaz.ną część
ludności Lo.s Angeles stanowią czl:oo.łrowie sek.ty adiwenty.stów, Mórym wi.Ma zalbra-

medvcy;ny orrólneJ· w Turynie,
~
'
stwi€r<l.ziła w tcoku swych badań, ż.e główną µ.-zyczyną pow.#..aiwainia raika plu.o jest jed
wbrew :r.a.uewni-eniom
naik U<'.z<Jlllych z j;nnych- kirajów pałenie tytorriu.
Plocząrt!ko 0wo sądzono, że rak

w grudniu 19&0 roku
spis powszechny

mało
Kaitowtcach odbył się VII
Ogólnopolskd Kcxnkurs Pisalllia na ;.'.;.'--------~---„
Maszynaich, w którym wizięły ullF
li'
dział 23 najlepsa:e ma~a:y.nls.tkl
z całe~ k:ra,ju. Prerwis,z,e miejsce
w

tytoń
raka pluc

Grupa Ucz;0<nych włookich
;pcd kierowtnidwem profesora
Pio Bastai, dyrektora kliniki

Chińskie
ezy

drama.ty.crzmy

~~:
;;~;:r;~~~;t~~l~nt.s~j~
ZBM Se'llSa

A jednak

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~

ladne czy n.le.

'Zespół

pom0<cmlczy

Wyniki badań prof. Basłai

=

zostało

''

W PISANIU NA MASZYNIE

wy.zwanie i to najpobardziej jas;'.craiwe od

c001e

T.Oz,poco:ęla

nazwą

ell

angie Iska
*

_ _ _ _ _ _ _„,.,;

NOWA SCENA W SZCZECINIE
na
„S-00"
PO<d
PomO'r.Zlu Zachochnim działailiność

piąty

30 wagonów formularzy ie Po raz

nięć.

Oparty :n.a opowi adainiu Emila '.loli „Naipad na młyn" dostatro:za niewątpJ.ifWie rzadkiej
okarz:jó. obejI'7le.nia ułanów i u~CZlElllia„ . w nocy poślub
nej, która niesitety, zamieriia
się w pe1ln.ą napięoia walkę u- \
lalllóW z oddzialami. austria- .
olctch dr.agOl!lów.
WTOREK, 7 KWIETNIA
Kto lul>i młodych, 7ldo1nyoh
15.00 Wiadomości. 15.10 Minia-.
I~aoego Gogolewaktorów
skiego, RY1SZarda Bairycza i tury fortepianowe kompozytorów

aiklAr rosyjskich. 15.30 Dla dzieci ode~
pow. pt. „Trójkolorowa kotan. 16.50
16.00 Muz.
karda",
szew w starej szacie
Nov..ry
pcgadanka.
pęka"
wiedzy
17.05 (L) Audycja lite,·acka. 17.20
(L) Słuchamy łódzkich solistów,
problemowa
17.35 (L) Audycja
dla wsi. 17.50 (Ll Muzyl!a Judo.
dziennl!C
Lódzki
wa. 18.00 (L)
CZJWartek, kimo radiowy. 18.125 ..o nrobl€mach
Premi.er.a:
i
Muzyka
13.35
młodzieży".
„Wisła".
Ty[e premier w bieżący;m ty- aktualności. 19.00 „Sprawa hono
godmtu. Jak widać CWF nie rowa" - słuch. 19.30 Koncert
SZIC:llędzi nam rozrywek X Mu- chóru Rozgł. Wrocławskiej. 19.50
Gra orkiestra PR p. d. H. De,
zy. Warto jesizcz;e dodac, ż.e nie bicha. 20.00 z !<raju i ze świa:ziwykle przyjem.ny film produik ta. 20.27 Kronika sportowa i w;r
cji wło..qko-fral!lothS.kiej „Guen- nikt Totalizatora Sportowego. 20.M>
„Cyrulik se_w!L'l.ki" .....,
da.lina" z uroczą mlodzliiut.ką Rossini:
Jacqueline Sa.ssaro ~cho<ki opera komiczna w dwoch aktach.
Wia<lomoścl. 22.30 „O czym
22.25
l
W
_,__
ł "
nr·
z ki ~~ „ „ is ~ n~ ~an " ..0 .- pisze prasa literacka". 22.40 d. c,
Melodie na dobra1
nośc1 , róWl!lll.eż JUZ od dzhs1a.J. 1opery. 23.36
noc, 23,50 Ostatn.i.e w.La<lomoaair
Lu-Ga.
·choe

ujr.zieć

fiń.ską parę

rów Harriet Anders.wrri i Folike 9,

Sundquist (pamiętny student z
filmu „Ona tańczyła jedno lato") niech się na ten fiJm wybierz;e. Fi·lm jest ba.I"Wlll.y, pil:<>dukJCja ZAF „Syrr.ma" i Allotr·ia Filmi Helsinki 1958 r.

11

rej
co

w,

sa
mi
w •.
ją
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ca

i

!PRAC
melomana

~

Smierć

zasłużonego
Chi::~g-o.

'\V

wil"kU lat 81,
propaniestrudzony

zmarł

ga-:-nr i

skit'.!

w

n1crf'nas

mu7.yki

Stanach

w

pol·

Zjed:i:Mzo-

zasłużony

dz1alacz
AX:tyst:vcznego
W
l\'lilev:ncz.
Ant~ni
i·iż.
cią~u 32 lat s·wej dz}a~alno~ci
w St, Ziecl.11-0('7.cnycb 111z. MJle
dla
stypendiów
'Wit:~ udljrJal
Wiplu dziś znanych już muzyków. urządzał i opla.cal debiunvc-h

oraz

P0l~kiego

ty

Klubu

polonij-

:ntystów

mlodyrh

nvch. o·rganizcwal im kon<:>erty.
pras~
dla ru~J

polonij-

\\'spMpracowal z

ną,
ły

o

tltnnacząc
1reści

muzyczneJ z prasy

anier~:kańsltie.i
Inż.

własne.

artyku-

or~z

Milewicz,

pjs~ąc

lrtory

w Chicago w wielki~!~ am„ryka.ńsk.ich firmach bu

J>racowat

dowlanyrh, a.
ta<:h bvl na

w ostatnich ~a
emeryturze, z:vl

ba1~d7{) '<;k1~om nie, ·wydając każ
c:lv zbywają.cy re?-t. na. pomoc dla.

l>Qlonljne.i
jącej

ml~dz!ezy

uczęszcza

do szkol muzycznych w
Stanach z.iednoczonych.

Po

y?;szy starn.d al!'d życiowy
!l1ie je.sit zjawiE!kiem J>OckJbnym do wi·o1SJ11y, na
którą po prostu wy.s.ta.rczy czenadejkać, bo tak czy owak
dzie. Do&ta.tniejsze życie - 'to
dzi€ciko :naszej µ·racy .
c+m:.p<o<larcze 7-leeie, które
zaczęliśmy rokiem 1959. zakła
jaik wsikazują ucJ;l•waly
da zwiększenie
zjaz.du partii prod.ll'kcji przemysl>0•wej o SO
p:'oaeint w poxównaniu z rokiem Hl.58 O•ra'Z produikcji rolnej o okofo 30 :procent. Realizacja t-sgo zadania spra :vi, że
ogó1ny dochód narodO'.~-Y wzrośnie <• 40 rpmoont, zaś do..'hód
każdego z 111<1s, czyli fu.ndi.;.""'
s1pożycia fa1dywidu.alnego . '!):'!~l
n ies.ie się pir.zeciętnie o 33-35
pro-cen•t .
~iwiększea'rie produkcji osią
gnąć można w :najprOJSt.se;y spos.ób drogą 21Więtkszenia inwe.s.tY-

W

roku współpracy

Słupsko - łódzki
przekładaniec

CJl, a więc i ~mienia. W
naszych waru1nkach, z uwagi na
plan<J<wa ne podnksienie sta.nda•r<:l u życiowego ludności, ogra
nlczamy inwes.tycje do nie::.będ
nego

mi;n!inum,

Z:\viększen1.c

:~~~~~.~~;!~, ~~rw;;!:~1:c;~~~! I

dobór sily re>boczej. Niewątpliwie jednak poszukująco siły ro
rówprzedsiębi-0rstwa
boczej
nież z własne.i inicjatywy zaczną zachęcać kobiety do pode.i-

zatrud.n;erua określone jest mowania pracy„ stwarzając im
niewielkim przyt'ostem htdnoś warunki
':,?dzić
pzyzwałające
zajęcia zawodowe z oboV\·1ązk#aci w wic-1ku prc·duk<C'Yjnym (ropoiprzez
.
{np
rodzinnymi
nti
więc
Stoimy
czniki wojenne).
ctatv badź organizowanie udowobzc k<j<nie·czności zw:ększe
pralni,
godTI.ieti. · usługowy.eh nia p~odukcji w 80 proc . .JX"Z<'Z
przygQtowują.cych
garniażcrni,
po•d•nicsierue wy<lajm><i·ci praq·.
itp.),
obiadowe
pólfabrykaty
będzie to trud nagrodzony, OOW iyrn ro~ru cięż.air kl0<p0tóv1,
~wie1n kobiety stan.owić pnecież
jakie naó'.1uwa birak ludzi, już
obok mlodzie:i,y. .iedyną
będą.
przeważa trudności rynku pr~
dodat.koW.l\ rezerwę, po7:Walającą
cy, wyply1w.ajace z loka1nego
robosiły
wyrównać deficyt
cz.,j.
braku wo.J.ny~h miej.se na niePrze,m ys.l .
których torcnaah.
arysowui·ąca się sytuacja
przed którym s{oją zmięikszone
na ryn.ku praey pocią.gnie
zadania produkcyj<ne, nie ffił}
udos;konalen\a
za sobą
gąc ;poiwięk13z.yć załóg, z,muszośro<lków zab=pieczających <fony je.s1t - nie tylko z us.taw-:>wolnych
pływ norVll)'ch kadr,
wego nakazu, ale i z konieezdo realizacii zadań planowych.
no3ci dyk·t.rnwanej przez życie
No.wym -wYmaganl0t11 polityki
- sięgnąć do faó0..21 po<liniesie- zatrudnienia będzie oczyiwjście
nia wydajności pracy.
m.u.sdała sprost.ać i nowa polize tyka płac i system orgW1izacj1
wYnika.iący
Wprawdzie
slabeg-o przyrostu lu.Wności. w
pracy w ,pirz.ed..s.ięb'<>trstwach. po
wieku produkcyjnym niede>llór
z,wa1ający na pełine wyl1:orzvlatach
już w
siły robocze.i !'ta,nie dostę;p'Ilych źródeł wy1961-ii5 nieco się popra1;\ri, szadaJ·no5,::i pracy w za.Kład.ach.
bo,v:iem przyrost rąk
eo'WfUlY
do pracy wahać się będzie w
Szybszy wzrost wyda.jnogci.
tys. ooób.
900-940
i:ranicach
d kt ·
·
te.i
połowę
pona.d
.iPdnak:i:e
licżby stanowić llo;dzie młodzież pracy jest procesem, .. o . · orego wprzęgnięci są dz;s nie t~!
które.i
wieku 15-19 lat,
w
al\:1.y\vność zawodowa. n1oże o.ka. ko tecib rnolo-gowie i eko.n.omi.~
cl, ale 3'.'Ó\.Vnież soojol-0igow:e.
zać się niższ.a od przewidywazaś

z

działywa.nie

p-OSZCzególny'.;ll
czynników technicZin)·ch, ekonomic:znych i sipol:eciznych na
wzrost wydaj.ności pracy.
"'ydajności

'Po-ziom

pracy

w

naszej gosp-O<larcc nie jest jed-

muszą
Różnorodne
i środki zmierzające
zaCzęsto
pod.niesienia.
zast-0-s-O'\\'akonieczność

nnłity.
,vięc być

do jej
chodzi
nia bardziej nowoczesnego pro-

produkcyjnego,

cesu

lub

wyż_

wytwarzania.
techniki
szej
organizacji
naszej
Niedostatki

pracy stwarzajv, jednak ciągle
jeszcze możliwości podniesienia
rówludzkiej
efektów pracy
nież poprzez jej prostą intenswego
Pr7,ytacza.ny
syf!ka,cję.
czasu w dyskusjach przykla<l
robotnika kopiącego rów z ~zyl>
kością 1 metra sześc. na dziei1.
nie jest odosobniony. Analogii
tego obrazka można siq rloszukać jeszcze w niejed11ej hali
niejednym
w
~~::~~-znej i
Wzrost wydajności pracy na
drodze p<JGtępu tedmicz.nego,
udoc."<konalenia środlków ekonomi=nych oraz lepll'zej organizacji pracy. - to pa•ważne czy.n
n~ki nadrobie'flia deficytu si1y
źródla te mus.z;ą być
roł:>oczej.
wykorzystane, o ile chc-emy
bieżącego
:?.realizować zada111ia
i przy.szłe•go planu gospoda.rcz.e
go, o ile prag;niemy osiągnąć
zamierzony wz.rost standaa:du
życiowego w na.szym kraju.
tel.

poloni1"nych spraw
spa dk owych
i

----Jak podaje detroicki ;,Glos
W
spadkowy
sąd
Ludowy'',
dz1eln1cy

Queens,

sprawę
ln42 r.

Janie

nycl1

zapisał

ry

Jorku

No,\1 ego

ostatnio
rozpatrywał
spadku po zmarłym W
w Staaach ZJ<'dnocz?-

mieszkalej

Krzywickim,

swej

w

rodz~nie

Poznan1u:

kt.o-

:i;a·

s10"'

KleczkowKlementynie
st1·ze
sl<ieJ sumę 2.000 dol., .si.ostrzenicy Marii KJeezkowsk1eJ rówbratankowi
I
nież 2.ooo dol.
Krzywickiemu
Henrykowi
1.000 dol. Sąd w~· dal orzeczenie, iż wsu:Jki·• spe.O.kl mająt
za•
oc;obom
z;i.pis'l.UP
koweł
miesx.kalym w Polsce, muszą
być

im

przekazane.

z2sadnicze
\Vyro~ t~r.. ma
l..o\vietn
.1orvchcz"3
znacz€~".H~
ws7.y.st'n! S?C'':.IJ~i p1: ;1.r;eciaja.ce
Pol ...
osobo1n zarni::!S~kałyrn ..r
sce były na mocv rn.i\\'U sta•

nowee:r0 z l!l'..EJ r. 7a1:rzyn1y\vane p;zez Miejsk: Urząd '5lrn· l:o
Queens
wy. Obecnie sąd w
uzna!

v„·o

~talo

tezę.

że

w·spon1nianc pra

stanowe wprowadzone zo;iodczas woiny w tym ce-

lu ażebv uchronić majątki Po.
Stanach
\V
lal~óvJ 7.rr..~rlych
Zjednoczonych przec'l _ dostanie_r;i
ręce <;.!::1.11JPC.)'Jnego rez1si~ w
mtt n:.ncrow!3l{.'€..E;•'l l że te prze
p!:;v i:.1n\i\'ne n e t.'-'Jnouą się do

Cornz bai.-dzi:L~~ze,gólowo ::ez
Po1skj.
ni1!podiegłe~
Wyrok sądn w Nowym Jor•
oraz pakuje się sw. uJNmrę pos:z.c ·l<U jest picrws7ym tego rodzarozbudowę ;;tl,:ó1 zawodowyCli, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jeozka". Łódzki „Pstrąg "Y"l'ja.k
jtt preccdensen1, lt!.óry l<tóre część młodzieży zatrzyto opi€•Wa deleigacja: .. zebrania siąpi u nas w II i IV kwart.ale.
- po„
Ludowy"
uważa:na„Głos
mają dlu~ej nad książką. za.
r'lt"'
Oclwielhi nas także Teak Zie99
:ma•teriałów pra&O•wych".
1owanie
kilkus~t
uregu
zwoll
•
:
I
I
nim będzie ona mogla stanąć
procent osób, z k!tórymi N)12)!Ila- mi Łódrz-kiej, Teak :im. Jaraspr~'T'
podobnych p,,;or.jinych
przy warsztacie.
cza a w sierpniu w Słupsku i
wJalam, dowiooziamszy eię, że
rohlem :zat1·u<lrrl.ieinia w ciązalatwionycll. _d"t-„d-Je-szc-ze_me
jestem z Łod2'li, wykrzyikirlN'ak> Ustce wystąpi lO(H)sobowy zeGrandi_"1-'ao-ko"-'YC-h,
gu najbliż&wgo siedm''>radośn ie: ,.Aha, rozumiemy, w spół pieśni i tańca LDK.
będzie prz.00hodził
lecfa
W mojej wędrrówoe po Slui:>rama>eh w~.póljpr.a.::y ... ". A jak
dwa e-taipy: pierwszy do J !l6.3
wła.4ci'wie ta iprzes.zlo rok liczą- .stku zauważyłam nie tyllrn lód.z..
roku, w !"tórY'm li.ezyć ó<ię trzeca. bo datująca się od 1ut·ego kie "1weterki i :iinne ,.cLul.5JZJki",
„O- ba naci al z dużymi trudnościawsp.a.niały
tyliko
nie
19:;s r. "-''SipóitPTac9. wygląda~
Jrnidrowymi; drugi - ch.:imi
na
produkowany
ranvid".
\\T J?!rezydium ~lRN w f.\lu,praJderyZ!ować się będzie g>walreceplódZJkiej
podsl:iw;e
f:ku znajdwje s.ię .,coi:·pus delietownym ;przypływem rąk do
wielu rodai...
ale
Wla.ctysła.w Walter pija zati'' - ogiromna księga, w Mó- tury
pracy. W :s.umie ten nierównoków, którzy przybyli tu wfarej n.alepi();!le jes.t to wszystko,
zwyczaj swoją herbatę z cymierny przyrnst bar<l'Ziej da
śnie w ramach współpracy. Są
co dotąd o łódz.iko-slU!PS1kiej
tryną w „Cyganerii". Tym jed
się jednak O·d<CJZJuć w postaci
to m. ~111. obe.ciny dyrektor shli!'.>WS<:>ólpra-cy gdz.'eko1wieik na.piITTal~ raz.em przy,s.z,ecil do Grandniedobrnrów ludzi w wieku prosano. Yv se1fu::aoh ar<tykulów od s1kiej KZJkoly Muzy::zmej, dyrekCafe.
dukcyjnym, niż w p-O<Staci br.:tmienia się „w.s,pólipracę" przez to~· tec:hnicz,ny MPRB. inżynier
- .Jak się pan czuje? - przyLapiracy.
miejsc
woh1ych
ku
l~nergetycznych,
Zakładach
w
nazywa
;przypa<liki,
Ws.zystkie
w1talem go.
ta ]9()4-(;.:; będą pt·zecież okre
ją .. srezęśliwYID małżeństwem", kiJ.ku rzemieślników, le.karzy,
Alc po
. .
zanowych
uruchamiania
&em
kosmetyczlka i ifotoa"·afik.
..„~
- Troc 11 ę 1-epie.]...
wchłoną
pracy, które
kladów
"""
m ezalfamsem" - J·e,.tuu.u.nym
.swojej chorobie wciaż j€1SzC'7..e
A. (J.dowska prowadzi jedyną
onym słowem slalWli się ją na.
.
. ma.ią
. nogi. n10J-e
.
rprzyxoo.t &iły roboz.więk.SJZOny
.,
,
Po'~l.cę.
Aolą
1~on.s t a t UJę,
w
.
>-lUip'5lkU i oko,icac1
w S
i.>'•
~
1 spO·- w propoircjj do ininych częcz~~
Ylspótpraca majduje swój dzie·Lnię k<Ao.mctyc.zmą, i z obeccałym siedmiolcc!u pro- ści ciała - za,dziwia.jąco wielb
Wy:raz nawet w okolicrzmościo- nych warunków jest b. zadoki ciężar„.
Jem zatirudnienia st.ac będzie
wym .art.ylrule 0 Słu:p.s:ku z 9 wol0tla H. Podikowa _ ab.solw glówinej micrze pod znakiem
marca hr., w 14 rocrzmicę wy- went łÓdZJkiej ·wsF, zalożyt zaSłyszałem, że grać pan be:mlo•dzieży. po·nicważ ona sit.ano
2lWolenia mia.sita. Jego autor klad fotografiazmy i mimo d•.1d1..ie w filmie ,,Ca,fe pod Minowie będzie GO p.roc. podaży rąk
.
. i , .
•
pMeZapol.siki. (za·o~e.·pc.~
- I·.
a.1tze nJezgożej konR:urenC)j,
•u
"
~
•
gą", wedlug popularnej opowie
Wodniczącego Frez. :MRN) ja- rzej mu s·ię wiedzie, a Slouips]< do pracy. P~z:vjmowanie mlości Wiecha?
dych do produ;]{cji bę<izi.e muko antydotum. na obecne klo'OO sobie bardzo chw:ili. J'\a pewno
- Popularnej. a w dodatku
sialo siać 1'ię naiuraJ'llym l:>ocl:i:ty Slupi50k.a wymienia właśnie wzorem tych pioniorów przyjaróWJ1i-eż niesłychanie - że tak
cem. dopingującym p.rzed:!"iQWl'lpólpracę. „Do Sl<Uipsika przy dą do S!u1).ś;ka także :inni ło„
8
„fotog·einicznej"!
powi.em
specjaliści dzianie. Za.chęcam szczeirólnie biorstwa do p.clniej ,zej re.a.lizałódtzcy
jeżdżają
Reży.s.cr Brok rozumie też. jacji u.sil'amowci opiciki nad mhsoraw gooipoda;riki kOJmunaJ.nel, młodych na.uczy<",jeli. W p.oki atut trzy'.P"'~ w ręku i zm<>doci<inymi. W:iekstza "..roska Q
Ze wiecie słupskim er.zeka na nich
przcmyslu czy handlu.
drużynę
bilizowal nic lada
młodzież pra=.jącą 'będzie zaf>wej strony odwzajemniamy się ok.olo 50 mieszkań i szkół. mł<>
łodzianom, przyjmując ich dzie dych Jeka.-zy - w pe>wiecie na tc.m jedyną pewną drogą zabcz aktorską! W nakrecanym przez
niego filmie wystąpią m. in.:
ci 111a kolonie, wysyłając im nad 66 tys. Jnieszkańeów jest tylko p;eezcnia sobie kadry jX"acowni
Górska,
Bielidrn.
Dymsza,
przy.c.posocz.ej. odpowiednio
wvżki rolmo-spożywcze, rui;.'l. 4 lekarzy . podczas gdy w Slui:.~
7..awodowo do wykonan.ia
Chmi.elewski,
ChmLLt-kowS'ki.
bionej
„Wladys.law Walter!" - odieke i meble". Autor sł.uzy sku na 50 tys. je.st ic.h lfiO.
Ni-e będzie to dla mn!-e p:<>rw
Duszyńsk.i, Skoczyla.s i irn1i„.
powi<;idz'alem po!;:ornie. - Ofisza rola tego typu. 40 z gón1
zresztą o wiele ba~zie~ wycr&r Nie wspomiąiam już o rolni- planowych zadań.
Ja sam marzyl-em zam,sz.e, ż.eby
sl<>dmio·
Trudności lradrowe
kac.h, wiedzą 0 tym, że ich
cer przyjrZ3.l mi się uważnie,
puiacymi infcirmacJarm
lat temu na1kręcaliśmy „Carską
zagrać tu popi;;ową rolę Aniol„Bard~o przyja.7..d jest chętnie widz.iany. lecia będą więc miały. i.akże di
Pisze np. ro. In.:
pozna! i obaj wybuchnęliśmy
Ja
faworytę" z Węgrzyn.em .
. ;;am rozumiem.
op101zeytyro~vwnną·ez~trosnoęr.z YJ~ac·· 'snz.ybllsP,zea„ ka. N1·~·tety
aby poNa.leży tylko roe~'Ć,
lo:dzk1arunie
na?'
du:i.o pomogli
głośnym śmiechem ... Pr= trzy
cara Al.eks.a.ndra III,
grałem
~~
•
1
_, _,
pie ":r
u.rucbom:iemtt
przy
dni prz.epra.szaliśmy .się też po
wystarałem się też o odpowied
że w tej chwHi byłoby to zadazatrudnienia
rozwiązaniu
mu
. ,Gigant" i pralni mecbamcz- myślnie rozwijająca się w.;;półjedna.kże już
tem nawzajem,
nio m0U1ars:zą. długą brodę.
nic pon'l.d moje fizyiczne moMoiliwości otrzymania
kobiet.
tych praca, przypicczętowaJ1a była
z
~e.1. Nasi specjaliści
nie przy żolniei'skiej. bla.szainej
Szkopuł polegał jednak na tym,
przez nie pracy wzrosną zwłasz \ żliiwości Tak więc zagram tyl
dziedzin byli w Uldzi na prze- jak największą Hczbą potrzebko mniejszą rolę sz,ewca Kii
L6dź przysłała nych gościnnej słupskiej :z;imni cza w usługach handlowych
a
menażce. ale w otoez.eniu zgoszkoleniu,
jest.em zgoła
ponieważ
ż.e twasiń.skie"'O. Rolę, że tak po- nie ułomkiem - nie można by la :nnych rekwizytów: rozumie
łgeastron~!?'kieznycwh'c kktdórye o 0 gook·fachowców i specjalistów.
nam część maszyn i zawsze slu...
.
·a r
. m zw1„ szą s
żyła pomocą. Pomoc łódzkich
pan. takich szltla.nych i niepulo znaleźć dla mnie w wypofachowcó'v z różnych dziedzin.~~~~~~-~~----<I_._I>_.>_ _ _1_s_o__t_y_s_.__o_s_ó_b_.~-'\V~_P_rz_e_ro_y_ś_1_e~~w_1_"e_m~'~"-s_i·_e_d_zą_c_ą_"~·-~-~--.stych„. Stare, kochane, dobre
żyezalni kostiumów DLutka odrna dla nas kolosalne znaczE:cza.s:y mlodo.5ci, które przemipowiednio wielkich, a galonie. Przeroysl teren-OWY urucho
nęly z wiatrem„.
wych spodni: nie bylo bowiem
mil (także dzięl<i współpracy)
wvtwórni<: parasolek, kartona- Cóż? - odwieczne „panta
wtedy zwyczaju sµrawiać a.kto
ży, prefabrykatów betonowych.
rei" •.. Wszystko mija i przeplypo.s;zcz..egól:nych
rom nowych
Nowo powstałe zakłady pomowa, wszystko się zmienia •••
części garderoby...
rozwi.ązać
gly n.am częściowo
bezrobocia
i;iroblem
palący
_ Ta.k! _ w głosie starego
Spodnie, w które mnie ubrawśród kobiet, z których 150 zna
artyS'ty zabrzmiala nutka cieno, były nieslychan:e cia.SIIle i
Słupsk ;
zatrudnienie.
Li.zło
ptej melancholii. - Wszystko
sięgały mi z'.l!-edwie do kostek,
ol<oliczne tereny są chętnie od
wiedzane przez łódzki.eh turyprz.eplynęlo, wszystko się zrnie
co nie liOCJ1WaJo z autorytetem
stów. 'V ub. rok": na koloniło. Jedno tylko pozo.stało nie
caraki.ego majestatu, który renia.eh llvlo 7 tys. lodzkich dzie=i=e.
Ekonomiczprez;ent.owałem. Tak więc otrzy
budownictwo; energetyka; ttrzą dzle Techniczno
1'1'aczelna Organizacja Techri. w tym z;oku . będzie ich
maJem od reżysera surowy nanej przy MIU'G.
dzenia sanitarne.
niczne. grupu1e V.7 Lodzi 9 ty.s.
włók
j~s7,cze więce.J .. ~ód.zcy
zespoły
także
już
Pracują
- ???
przedzjazdowym
okresie
kaz, ażebym, wygłaszając swoW
in;:;nierów, należących do 14
niarze przystąp1ll do budO'\\'Y
i
budowlane
rzeczoznawców
w
techników
udział
był
duży
NOT
branżowych.
- Piękna, zielona przyroda
st:>warzyszeń
je monologi, siedzial cały czas
osiedla ·wczac;owe~o w Ustce za
zleprzyjmujące
mechaników,
opiniowaniu planów produkcyj
tycn
federaci q
i est swoistą
kocha.n.ego Ciechociinka, do któ
9 mln. zł. W zw1ąz1<:u z szeroza !biurkiem i, broń Boże, nie
ekspertyzy
wszystkie
na
cenia
pos:oczególtemu
Dzięki
nych.
ich
koordynuje
1
stowarzyszeń
kimi planami wyrmany turya.
rokrocznie,
jeżdżę
rego
pokazywał 111óg„.
te-chniczne.
ne 'vskaźnHd planowe zostapracę.
przygotować
stycznej chcemY
gdzie ró\vnież i tego lata zaNajpoważniejszym kłopotem, z
- Nie pamiętam pana w roll
w ostamlm C7asie NOT włą ły fachowo uzasadnione.
500
na
turystyczny
hotel
którym boryka się NOT, S'I
Niedawno powstała przy Ramierzam spędzić swój urlop„.
imperatora. Natomiast widziaczy! się c.kty\vnie w życie na_
miejsc. Dla łód7Jtidt twórców
lokalowe. ·wprawdzie
trudności
szego miasta. Utworzono poro- dzie Narodowej Komisja Goprzekazujemy na l:'-t<! ~.amek
Rorzm.awi•ał
ja.Im
Iem go niejednokrotnie
odczysalka
ale
klub.
istnieje
Zada.
Energetycznej.
spodarki
opinioko1nisje
zumi·ewawcze
swietlicę w
kolo Damnicy i
M . JAGOSZEWSKI
interpretatora szarż niższych.
towa może pomieścić tylko ...
ustaleni"
jest
komi•ji
tej
niem
uprawoceniają
które
dawcze,
Klukach.
że
pamiętajmy,
A
100 osób.
Utkwiła mi przede wszystkim - - - - - - - - - - - - - - gospodarki
racjonalnej
zasa•d
nienia na wykony·wanie zawo
chciałbym
zakoi'iezenie
Na
NOT posiada !) tys. czlonków.
w pamięci pańska pełna soczydów, w takich dziedzinach, jak encr~etycznej "'v naszym 111ieś
czytelłódzkich
poinformować
fazawierająca·
NOT
Biblioteka
Raw
też
architektura (wespól z SAEP), cie. NOT uczestniczy
stego rozmachu i humoru poników, że od ma.rea clo wrześ
książki i czasopisma za„
chowe
Słupsk
nia. przyszlego ro.ku
stać wachmistrza z filmu „Ulabardzo
w
graniczne, pracuje
uroczystość
będzie
obchodzić
ni, ułani •
niekorzystnych warunkach.
nadania mu praw
650-lecia
- I z tym filmem mam rówKoncepcja zbu<lowania Domu
miejsJr...ich, czyli powstania mia...
Technika \V Lodzi 2rodz.Ha sif;
nież związane pewne zaba.w.ne
sta. Protektorat nad uroczy~
już dawno . Dopiero jednak te&ię
ożywia
wspomnienia
stościami objął premier J. Cy1Z~
stadium
raz wchodzi ona w
tą
związku z
rankiewicz. W
Wa.Her. - Oto niektóre jego
już dokumen
Istnieje
realizacji.
rocznicv. przygowwu.iemY m. in.
kosz9.w
nagrywaliśmy
partie
tacja domu. a także je;:-0 lokaziemi słupskiej,
monografię o
raoh. Siedzę więc sobie w mun
lizacja..
wydawnictw
innych
szereg
Technika ma stanąć
Dom
dwrae ułańskim i wciinarn ooś z
oraz materialy do filmów doRa
i
Parkowej
ulic
zbiegu
przy
menażki, kiedy nagle za.uważy
ktrmenta.lnY.<:h· A więc ~e i
z
składał
się
B<:dzie
tuszowej.
taksię
z tej -0kazJ1 uda nam
lem, że z daleka nadchodzi jaoraz
biurowca
8-pięt.rowego
z...o„
z
że „powspólpracowaćn
ubral!1y prooto 'Z
kiś ofi•cerek
którym
w
n.iższego skrzydła..
dzią".
igły. Pomyślałem sobie: „pewna kaznajdzie się miejsce
Te kilka t11wag dotyc:zy wynie to ta.ki sam pr.zebierallli.ec,
wiarnię, salę odczytową i teamliain.Y ekoITT:OlnllClZJllO..hairu:Jilowo.Autorami pro.iel<tu są
tralną .
jak ja" i żarlobHwie za&alurt.oturystyczmcj. Równie szero.kic
<1rchitekci inź. inż, J, i w.
wałem mu lyżką Pech chciał,
Mówi
1{.orscy.
są kQJThlakty kuJJtura~ne.
ż.e nie był to jednak „pr:z.ebieo nich kiexowruk Dornu KiuiltuNOT pragnie juz w ty;m roku
rani.ec", ale praiwdzimy oficer
1
budowlane ,
roboty
rozpo<.ząć
cy - Grzelązka.
i to w doda,tku wielki służbi
ale to jest zależne od zainte- Co najmniej raz w miesta, który sklął mnie od stu ty
resowanych resortó·w, ltióre ma
siącu przyjeżd.żają do nas dwaj
odpowiednie
pa.r diabłów: „Czy nie
sięcy
wyasygnować
ją
literaci łódzcy z odczytem l:.to
fundusze. Miejn1y nadzieję, że
wiecie, jak należy salutować?
:prelekcją. Jeszcze w bież. mie
fundusze takie znajdą się, a
Cóż to 7la k:piny urządzacie soNOT i wszystkie stowarzyszesiącu przyjedzie do Łodzi grubie z wyżs:z:ych szarż? Jak nania techniC'zne uzyskają dogod.
pa poetycka .,Meduza", ze.s.p·'il
:z.w1sko?'!
([,
ne wanmki p1·acy,
będzie wygli\da.l D-0m Technib.
Kiedy pnzyjedhałam ~oik A;'l.upBik.a, musiaia1m się epo•,l ac z
wieloma ludźmi, w ce·lJu - jak
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Uwaga

Rozmawiamy z kierownikiem Woj. BS FWP

J wychowankowie

i

W zwlą,zku z podwy:liką, jaki\ w połowie ub. roku przyznal
nąd rencistom r>DW.stalo wiele spraw SP<Jrnych. Na ie wła
śnie tematy pi?.ep:rowad71illśmy roiz111<0,wę
z kierownikiem Wy-

Gimnazjum

•
w Swięcianach
W końcu ll'Zerwca. br.

l!lię odbyć w

f Prola'liM'ów

działu Za.trudn.ionia i Spraw Socjalnych
Łod'1Ji STANISLA WEM :rALAOHEM,

mn

Olsztynie zjazd

i wYChowan.ków

bylciro Państwowego Gimnazjum w święeiana.ch.

l

za.in.teresowa-

Z;rl()szonia.

nych zja.2'Jdem osób przyjmu.
Je w terminie d-o dnia. 15

kwietni.a br. sekretarz K<1<mitetu Organh:a.cyjnego Zja7ldu

-

Leoka.dia. Okulcwim (01-

IS"rlyn, ul, Kc<iicińskiego 6, m.
2). W tym samym termllii.e
należy

wpła.cić

100 zl

(Gd

()M)by) na kont-o PKO I Oddzia! Mie~ski w O!S'Ztynie nr
13-15-115 Tadeusz Trepa;noy,•
ski. Kwota ta przezna-0!.Wlla
jest na ~~c~nie n<>-cle!fll, wy
fywiellli.a. itJt.

W rs.mach Z,iatlldu, który
ma tnva.ć dwa. dn:i, Jll"Uwiduje się m. i.n. również wycieC'l:kę kraJ<lZilawczą po W armii
i Ma!ZUrach,

Czy W!Sl'zystkie renty i eme
rytury po okresie zmla.n stawek weta.ty już o.statecznie oblim.-0.r1e i przy71ru1,ne oraz ilu
osób w Lodzi te '.llllJ.iany ooty-

czą?

- Akcja o której mówimy
ZOl'ltala w wsadzie ukończona
w li.i>topadizie uib. .roku. Ua!y
]:Xll!'tfel rencistów w nae.zym
mieście wa'h.aI się w granicach
tiO tys. os.ób. Z tej llez.by :zawiesiliśmy w ootatnim kswal'tale uib, ro.ku ·wyplaty dla 11 ty.s.
<J<Sób, ~yż, jak aię okazało, lu-

dzie, którzy powlinrn.i być już
zwolni€t!l~ i przejść n.a e.merytUJrę,

pracowali :nadal.
Na dzień 21'1 lutego br. konkretnie porilfel Tenciistów wvnos.il 58.S67 naz,w:lsik, 'l'ym ren
cistom i eme.rytom WY1Płac:LM
my w lutym tytułem mle!lięcz
:nych rent 37.~62.530 zl.
- 0,ey zaszły 6tiltatnio ja.k:ieś
zmiany w po.ró\111111.ai1.Lu z ubie-

głym Cikiresem. jeżeli chodrz;l
\\-ypłaty?

żo wy~.

adresy.„
w

uzupełnieniu

artykułu

pt.
1,Bta.dy stTach padł na chul1ga:nów"
zamieszczon~o
w
ost.atWm. numerze ,,Dzietl'llika''
podajemy adresy wymienionych
w nim osób: Eugeniusz Szewczyk, zam. w Łodzi, ul. Str.relczyka ł, Kazimierz
Jatcza.k,
zam. r..ódź ul. Kiresowa 31 m. 1,
Rysza.Ni Kowal&ki, zani. Łódt,
w,,.,hodnia n,
Jerzy wu~tor
Dąbrowsk.1, zam. l..ódł,
GUnia·

na 18a.

• • •

Nieuleżnie
od
Informujemy,
że
w notatce
;,Kwieclcń na wokandzie", która u.kazała się dnia 4 bm, po
dano nam mylnie Imię Popław
skfogo oskarżonego
o zabójstwo d:rJeck.a i clęźkie pobtde
żony, które11:0 proces
odbędzie
się w dniach 21, 22 bm.
Jak wyjallniJa po.szkodowa.na
-... żon.a Ollkarżonego Zofia Popia.wska
imię
to
brzmi
Edward a nie
JózP.f, Edward
Popławski
zamieszJdwal ostatnlo w Lodzi przy ut. Piramowicza 7 m. 1,
(u)

Przyjemna i ciekawa lektura
w

Oozyw:iście wypłaty są du

-

Podałemy

„Odałosach•'

.Mniej więcej taka

sama iJ.o6ć renci'ltów w końcu
crerwca ub. raku pobierała w
Łodzi

m:esięcznie

emerytu.rę

na kwotę około 2'1 mln. z.J:.
Jak w:i.daó z tego, zwyltku. Pi>"
borów miesięc:znych wyn.i.osla
p;rzesz.lo 13 mln, zł. Jes.t to
su.ma dooć poważrui..
- Ozy duto jest
jesuze
sp.ra,w spornych, ewentualnie
będących w odwola.niach i kriedy blldl\ one def1n.llywnie 7,a.
bl.twlone?
To pyta.nie sta.w-ia
nam wielu czyteJ.n:ików-rencistów,

-

N a koniec UJb. roku mie-

liśmy zaległości
o.kolo 3-miesię02lll.e~~dotyczące spraiw 3.000

osób.

vv

stanie rziec:zy me
nowych wmosków, kitóre roosialy cu.ekać,
Du:żo lepiej WJl/li':ląda sytuacja
na dzień 1 ik!WiebnUi tego roku.
Załegłości :zostaJy w rezultacie
wyrÓWlruline. W tej cl:lwi:li cze
ka na załatwienie tyldw 800
wniosków. J€$t to mniej wlę
ooj 1-mieeięcmy wiplyw, który
będziemy mieli obecrue stale.
tyim

zała twiaJ.iśmy

-

Pa.n na.crrelnik operuje dubm! Uca:bami i okresami mie-

walidzkhrni. 'l'am są
lekarske.e, werdykty komisji itQ). 'l'o przedłuża
zala~wie~;.ie sprawy, i.e~. iue
pytań
powinno ono trwać dluzeJ ruz 1
"'i'
o tygodni.
P<>dstawowa
Ori;:-Mii7.acja
P.ra.ginq tutaj również wyjaPartyjna. przy ZPB Im. Dzierśnić, ż,e są kw-esiie bardziej
ż:rńskit1g<> wspólnJe z Pod.
staw<>wą
Organlza,cją
Partyjprz.ew1ekle nieza.kilnio od wyną
przy „Dziennik.u Lódzdziału.
Od na.srz.cj decyzji odkim" organ.izu.ią spotkanie za
wolują się
petenci do sądu.
l-01ri z dziennikarzami na
Tam leżą sip.rawy już d!Już'°"j·
w:iec7.orze pyta.11 i
Na przyspi-eszeru..e toku zaladzi, który c<lb<idzie się w sali
teatralnej zakl:ldu prz:v ullcy
twiania rozpraw w sądzie !1.ie
Piotrlcowskiej nr 293-295 dziś
mamy jed1na.k: W!J)lywu.
7
kwiet.nia l>r. o godz. 15.30.
- Podobno reneiśei i enieryNa
zakończeJtie
spotkania
ei ska.rżą się na. niereguia.i.·ność
będzie
wyświetlony film
pt.
wypla.t. Jale ta sprawa. wy,,Tańczymy
wśród
gwiazd''·
glą.da.?
takie wypa,dlki
_ _ " _ _ _ _ _ ...,_ _ _ _ _ _ ,
Jeżeli

so

5, 10, 15, 20, 25 i

każdcir-0

Interowencji
wej w Byd.go..<;zczy,

Poczto-

- C,ey ~em pqma wyd'Z'.l.a.l i p@dilegle mu age.n.dy za-

tua.lne JWllDlta.meniy

usunąć?

d.ad:zą się

W zasaidrl:ie wlll.doski o ren
petenci przez :illt~kt.orów w dzielni00<wych ra
<laah.
nairodowych.
Potem
-

tę składają

wszystlkie spraiwy konoenbrują
w naszym wydziale, Ta
oentraJ:iiz.acja jed.nak nie jeól t
słu$Zlll<l.
PTzect:Łuża
ooa bowiem tok za.!:a'bwiacia :intere-

się

Myśli.my obecnie nad
reorganizacją,
która weszłaby
w życie od stycznia przyszłe

go lVkiu.

Oheemy

pof..w-O<l'ZYć

działu. Ta;m pt'7.ekaże:my ca.lą
kartotekę i wówczas emeryci i

teru W111ioslk;u. Je<Lell jest ro
renta sta;roza, a petent dolą
czyl do podania wszystkie potrzebne dollrurnelll.ty, to nie dalej jak w J4 dllli powinien rentę otrzymać.
Gorzej przedsta-

<1robniienilu, s;z;yi~ego zalaJtwia
nia apra.w i mniejsooj ilości interesantów w jednym hlurze.
By jedlll.aik móc a.praWll'liej d17j,a_
lać bez zahamowań,
m1UL'limy
do ~rudnia przeszkolić ~-

rOO.owyeh

odJM.;iały

naszego wy

jak drogo będu;le
rendśei załatwiać będą swoje
ka.I na zn.ła.twienie poda.nia?
. sprawy w ma.eienystych DRN.
- Jest to zależne od ch.alI'ak Spod"Zieiwa.my się po tym roz-

..............._________________________________
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GARNIZONOWY
KLUB
OFICERSIU (Twwiirna 34)
„Nu.
zawsze"
prod.
USA
333-33
c:zyltl'na g. ll-18
go 178)
„Zbuntowana"
doww. od lat 14, g. 17
555-55
Pryw, Pogot, Dztee. 300-00
pt'<>d, ang. doo:w. oo lat DKM (Naiwro<t 27) „MaMOI
359-lS
14, g, 15.30, 17.45, 20
sk<>tka" dO!Z.W. od la.t 10
'a/
(W !'l'-Wl'llsach podajemy REKORD (II - RzgO!W- g. 17 i 19
TEATllł •
kllltegQ'l·ie kim.)
sika 2) „Dol.In.a po!wju"
ADRIA (II Stu.d j
prod. .1ugosł. doizw. od
:TEATR NOWY (Wlęclkow
Y m.e Ia.t 12, g. ia, 18, 20
Uwaga! Repertuar sposkiego 15) g. 19.15 „Bar
Plotirk~ska l~O) „Opurządzono na po~tawle
bara Radzlw.llłówna"
~zczeni
prod. włoskiej ROMA <_t ,-;- l'tzg>mvska 84) k<>munlkatu Okręgowe,
'-'EATR 1,15 (Traugutta l)
ct ozw. od lat 14 g. 16, 18 „Na.taha
prod. fr.-iwł.
g;, ZaMądu KLn.
20
dam
s
(loxw. od !wt 18, g. Ui.4.5,
~~!„~5 „Mll.
e
a.ns BAŁTYK (premierowe 18, 20.15
~PERETKA (Plotrkowska
Narutowicza
„Ko- STUDIO (III - Bystrrz;y- PRZEDSPRZEDAŻ
bJ[e243) g. 19.15 „Krysia Lebieta w oknie
prod.
eka 7-9) „GoAć z zaświa tów na 2 dni n.a;pw,,ód
śn!cza.nl~a"
USA, dO<llW. od lat 12 ~·
tów" prod. :!lranc. doo:w. do kin: „Bałtyk", „Po9.30, l'l.45, 14, 16.15, 18.ao, od Jot 12. g. 17.15, 19.30
1-0nla", „Wisła", „Włók)'EATR
IM. JARACZA
20.46
fiOJUSZ - remont
niarz", „Wolność" - w
27
(ul. Jairaca:a
) nieczy111 DWORCOWE (ll Dw. STYLOWY (I - K.111.ńsJcle
Ośroc'Ukiu Usbug Fl1mony
Kali.ski) „Biały puclel" go 123) „Ucieczka skawy.eh, ul. Wigury nr 2,
„EATR
POWSZECHNY pt•od. radz. do.zw. o<i
zańca"
pr<>d. :fram..c., godz. 12-15
(Obr. Sta.Jtngradu nr 21)
lat 7 g. 10, 11.3-0, 13,
dozw. od lait 12, g. 15.45,
g. 19.30 „Kr61.<>wa. Pned
14.30, 16, 17.30, 19, 20.30
16, :io.15
mleścla"
GDYNIA (II - Tuwima 2) SWIT (II - Bału.okl Ry- zoo - oQZym.ne g. 9-18
„ARLEKIN" (W61czań1Sika
„JJdll.ota" prodwk;cjl ranek) „Po~e.gnanla" inr 5) g. 17 „Duect pana d:z1eok1ej, doww. od lG, prod. potsk·iej, dww. od
.=.
majstra"
g. IO, 12, 14, 18, 20. la•t 18, g, 15.45, 18, 20.lf)
•·
Program dla najmłod- TATRY (II - SlienkTte<wi.
I
„PINOKIO"
(Kqpem •><a
szych: „Przygody zu- eza 40) Szukam mojej
PlotrkC>WSlka 165, Armld
nr 16) g. 17 „K.<xiallnka" zu", „Piłeoika. i la.ta. d,;,iewezyny" prod. rad.z. Czenwcmej 53, Zgleirska
!l'EATK MŁODEGO WIw,fec" g. 16, 17
dotzW. od J..t 12, g. 15.45, 63, Pl. Wo1rlośol 2, Pl. Po
».ZA (Mon.lruswloi nr 4a) LĄCZNOSC (III _ JWJe- lll, 20.l0
koJu. 3,
RaJgowska 51,
irueczynny
i.ów 43) „Dom, w któ- WISŁA (preimierowe
Gdańsdca 23 ·
!l'EATR ŻYDOWSKI (Wlę rym tyjemy" pJ'.1()d. z,adz. Tuwima 1) „Gu-daliAS Al. Kośeltlll'Jlld 48
ckow!Uclego 15) g. 19.30
dQ2lW. od lat 18, g, 19
na" prod. :f.ranc.-wl'o- pełni stałe dyżury nocne
„Trudno być żydem" MŁODA GWA&nIA (II sklej dooiw. od Jiyt 18 g.
DY~URY SZPITALI
OPERA
(Jairacza nr 27) Z1e,.,na
. , -·
_„
9.30.
.
„") „ p ITLyg..,.,.y
20 45 11.45, lł, 16.15, 18.30
g. 19 „Sprzeu·ana
na- Arsena LuP'lna" pr~.
·
Poł~nfotwo: Bail·tlfty rzeczona"
:tra•nc. d-0zw. od lat 18, WŁOKNIA~Z (preirn!ero- Sl'JPiitail 1m. dr Jol'dana,
g. 9.30, H.<16, 14, 16.15, we - ~rochn1ilka nr 16) ul. Przyrodni.cza 7; Sród18.:io, 20 ..jll
„Bohu.terka dnia" prod. mieście, Wi1Qz.ew, StaroMUZA (I Pab1amloka WłO!ilkiej, d.Q2.w. od lat miejSlca - Sz.piJta.l lrm. d.r
JlfUZEUM ARCHEOLOGI- 173)
cza.rujące istoty" 18 • g. 9·30 • 11 ·45 • l4, WoJf,
ul.
Ła,giewnj,cka
CZNE I ETNOGRAFI"
16.15. 18.3~, 20.46
34-36 · Ch.odi?l.Y
Ęiuda CZNE (Pl. WobnośC'i H)
f~8 f~a'"'ifi' 45 ~·20~~ WOLNOSC Gpr~teorowe Sa>pita'l -~m. Ou~ie-Slkłodow
CZl"llmf'> g. 11-16
• ·
· •
•
·
PIWZybyisa:eW!&lctego 16) skiej u;l curie...Sktodo'V\•F_'.ra-ncts.z „GuendaMna" prod. i;k!ej' 15;. Bolę;;le - Sf!4>i·
~UZEUM SZTUKI (Wll..,c PIOJl'.7IER (Il kan:si~~ 31) „T,oJgł.owy
fr.--wł, doaJw. od l<Yt 18, ta!l Jrm. dr Mad1ur.ow.Lcu.a,
kaw5.~ego 36) OZY11(!le g.
smok
prod.
:r>adlz„
g. 9.30, 11.45, 111, 16.15, ul Klrzemienieoka 5
9-lS
domw. od lwt 12, g. 15.45, 18.30, 20.41)
~hirurgla: SllpiitaQ im.
~ - ezyin.na Ml, 20.15
ODRA (Ptzf)'d.zaJtn!ana 811) dr Jon"'Chera, ul. Mlllol>ALMIARNIA
POLONIA (;premierowe „13 Immlsarlat" proo. nowa 14. .
g. 10-18
Piob!1kawska 67) „Zą>ro
czeaklej dozw. od lat 18
rntcrna: Soopltal lrm. dr
S7-enle d-0 tańca" pro.d. g. 17, 19
Ry,<Jygieoo., ul. Siterlliln,ga
USA, d0'2IW. Od 1a>t 1,2, (>OPULARNE (ll - Ogro nr J3
12• 14 .15• l6. 3o,
'.WYSTAWA
Kl"P-owska g. 9·4
dO'wa 18) „Na zawsze"
Larynl'ologla: &z,p. 1Jln.
ul. Gda1iSka 75 azyrrma
lll.41i,
<lorz;w. ad lat 1(, g. 17 d N. Barllokiego, ul. Kopg. 10-19 (.z wyjąi11kiem POKOJ (II - Kllflllmierza 19.30
cińskle.go 22.
wbo<I1ków)
nr- 6)
„Stewa.rdessy" PRZEDWIO!INIE (I - Ze Okulistyka; Salp!tat !m.
'.WYSTAWA MALAMTWA prod. NBIF,
(\orzw. o<i
romskiego 76) g. 12 baj N. Barlickiego. JJJ.. ;Kop.
Stani$ława Flóad1k<>W5kile
laJt l&, g. ló.łll, 111„ ~JA
~a, ,,Ana.tC>l SZU,k.a mh!!~CiO !!il.
-

08
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*
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Wl'STAWV

;i

w tych

są oen.tralne świetlice. W- pa2l<AStałych dO}:llil.C'h dajemy pelną inicjatywę ki.erowniikom
i

ich zastępcom
ocaz samym
wcza.wwiczom.
- To jtl\9't ehyba. slu&łllle. A
czy Pl"Zewiduje się poru tym.

J~

odbęd2ic

da.IR"a zmiany?

Chcemy wykorzystać októre nie cieszą się wiel
ką popułarnością na wc:zaBY_ ro
dzi.nne i dila mai1ki z dzieckiem. Miejl!IC n.a tego rocJv.aju
WCUJ61Y m<m'lY cią~ za roalo,
podczaa gdy Jlll'Z>eZ ~eg m~e
slęcy Q.o.my WOZ<ll'lOWe w me-

środki,

~tfuych miej;;cowe>ticiooh Dolnego ~lląBka świecą pustkami..

Sprawa ta n.ie j>eislt je=.e de-

1

:finiJtywnie załatwiona,

choemy to

j€Clnalk
by z

pn.e,for.sować,

Biura.

Skierowań

FWP w L1Jdzi,

większym niż

sto-

dotychczas

pniu robo.fx1lcy, którzy
niej wyjeżdżają n.a
wraz z rodziną.
-

w

korzystać

waz.asów mogli

najchęt

w=y

Może nam pan Powie l'OŚ

bli:i'.,11zego o tegaM·OCZJzych wezitsa.ch, bo p.c>god.a. do-pisuje, w.i.-0.

sna w

uljlopy za pasem

-

crzas

pełni i
naj\vyższy

pomyśleć

o

WYP'OC"ZYDku.
- Ka m.aj i cz,erwiec miej;;o
nie zahrakn:ic. Z wyjątkiem
:Krynicy
i
Zakopanego
wszystkie miejlSIOOwości. wczasowe czekają na przyoyszów z
wia&t i miasteczek. 'N maju
is.kierowania można otrzymać
bez rozdzi.elinika. 1\fy oczywiś
cie polecamy m.ies:zkańcom miszego miasta f,;p.alę, która joe<>t
atrakcyj-na, UJroi::z.a i tak blisko
Ł-Odzi położona,

-

Czy

normalny!lh

oµrócz

wczasów pra.oo-wniczych
będą
w tym r()kU jakieś .a.trakcyjne

wczasy wędrowne?
- Tak.
7-dniowe wcrz:wy
sta.tkiem po Wiśle i wc:z.osy pocia.giem, trai;ą: War.;;.z.awa, Xiel
ce Kraków Katowice, Poznan,
Międzyzdroje, l\1i€1no i Trójmiasto. Poza tym nadal prowadzimy WC'UJ•O.Y sipocj.alisty;::z..
ne - liingwi.sty=ne, bridge owe i'!p.
- Dziękuj!) pa,nu za tQ ~
mowę. Wyp114fa. roi jCBwze tyt
Jro życzyć pa.nu, by nasze biuro
sk:ier°'wa.ń
dy&pe«Hl<Wa.:!o
dopisała pjęJma

żeby

im

pogo-da.

lfo:z.m.a.wtala A, J.

·1

Zebv tak jeszcze trochę ,,prozy"...

Pastelowa wiosna
w rewii „TELIMENY" ~~~

„Wiooenny ~eń ': ,,Dam.a pi:kc', ,,Laeuro\ve niebo"... oto
poetyczne, urocze no.rnwy nowych m()deJ.i niemniej urOC'l!Ych pła
S'TAYLY, kostiumów,
sukien 1 lwmp!etów pJ.ą.7iowycb, ja.kie Zi\prezentowala. „Telimena" w niedzielnej rewii m.ody,
4

W pierwszej częsci potk.azano plaszcze we"tniane i ba1weł1l.iane oraz kostiumy i t>Uiknie
pr~poludniowe,
w druigiej
na.t.orntast suknie lt.retonowe i
jedlwabtne,
komplety pfożowe
oraz su.kin.le coctailGwe i wieczorowe.

SPOśRóD PŁASZCZY ina

us=ególJnn, za03oJ.ugi.waly:
„Dama pi.k" z C7.amo-bia.lej pepi~y
z C?..a.nnyml lamówkami,
młodzieżowy plaSl'7..czyk „Martyniika", ,,Lazurowe niebo" plaszcz uZUJpeLni0<ny kretonową
oza.pe=ką w gr-0ehy.
„Sza~r
dzień"
WZ<l'!"zyst.a „T,orina .
1
, Karo '
śliczny cv:trWony
pla,wa;yk i suknia z . organdyny i.„ chyba w1~zysitk1e lrnne.
.JEśLI CHODZI O KiOSTIUMY - zachwycający byt mo..
del
Viola" z lila-różowego
tw~~, „Nowy świait" -„pepita z . 1.arn&wką, „Charme kremowy ko.cili um ze stebnowaniami
J':li.rt'' żaikiec:ik
ozdiobiony fr~zlą, „Wenwoja"
,.R<>ma1I1s", „Anda·J.uzja" i inne,
Suikinie przedJpoł udllliowe: „Zofia"
Ledy", „Pól czarnej" i
fo::nii:" - wz.bUidwły również
wagę

~chwyt.

•

.

części właściwie
W$"Z"yStko się w.srey1>tki~ po~o:

W d,ruglej

halo, I „Bia1a d.ama z i>;·ki
z czarną lamówiką i „Pei!llSJOnarka" z s.zarego jedwabiu w
białe pasy, i wocza „Zielona
żabka' z l'YIJ'ISU jpi!"Zyibrain€lgl0 lu
oową w.....tą:żlką i „Renok" z bi.a

ło-azairnego ryp.'>ll

(przybrany

białym kotnlerzytkiem
i białą
różą na czarnym aiksarrntt:nym

pa&ku,

spódin.ica

,Hóżyczika"

z

lila-róż, żólte
„Cyganka''. m.-0'.!lniejszy we WS'l:Ystkich -0dcienlach, •7.e
ryip,w, '·szC'Zególn.ie
modnym ollwk1>-

dnLcy z naszyvvwną krntką,

()IJ)a-

laC?..a i sleepków.
śLICZNE

BY?.Y SUK.NIE
COCTAILOWE I W!EOZOROW:E:: zlotQ-miodowa, „Lwkirecja", biała, nylo.nowa „Kta:ra",
szaro-różowy' ryp.sowy lcomiplet
,,Ryirnfonia", „Złocieniec , „Jt'.iol
ki „Florencja", „Piękma ni";7
11

znaj.oma·',

0

SreOOne 1!1arzente

Za :naj,)adinie.isze nal~
żałoby chyba
uz.rw.ć
sukfl:l.e
Ko.nwalię" (z białej korO!llk:I,
•;,'l'u11pany" (ltremowy ;e.
dWBJb) i pow1eWl!l.ą „Magnolię" z liłfowego M.yJcnu
Nowa kolekeJa „Telimony''
i i.nine.

ka;pelu.w.e lrubelki
i wo11.llti..
Modne sq 1·6V1"11fo:i mctteri:My
w grochy i w Pll$Y <M'iVL pel)ity. Jeśli już mowa o matnia.łach - do najmG<lr:i:>j.<JZYch nn.
le-lą O·beenie ryps i żakard. Kn.
IQry - raczej im.~telowc: naJ-

różowego

'.,Capri"
z p.ru~em :r..e zło
tej lamy, pa-ześli~zna c;r,erwona
,,Promenad-i!" ilt,p. irt.d. Mnie
o.siobi~ci.e podobał się
najhardziej ,,C.zęrwooy raczek" komplet s:kł.adaj a.c.Y się ze SfPÓ-

poa;woliła na.m sie Z'OOientować

eo jest obeo.nie najba.rdziej modne.

A więc - twrele. Wmystkie
dekolty ,;wykań~amy" m.nóRhvem k«aJl. Poo:a tym mtu.„'Z
ne kwia.ty - przy J>ł.a.w;czu, .lc<t
iiitlumie, JJNY sukni, w talii u
paska., a naiwet przy kapelusrzu,
lla.rd:w InOllne są taJcże lamówki, kies:rAmld i P.Mlki, m11;kkie
p11&ki z a.ksa.m.ttu, WS2elkie
miękkie oza.pelllllki z ma.terla.tu,

wym, na.~tęp.nie bittlc. brudno
bi.aJll a.ż oo l>'.itirego, ();<)kitny w
tonie ra.cf7.ej .J11.~11ym,
jasno
czenvony i ziel-0ny. Dodatlti
n<>si się slono "·a,nc z .~ulmią
lub z vł.a.cw.m:em, niemniej jednak dC'EW>Olone są lim.iąlc ko11
trasty (np. nerwony pla.«Zelłl,
zleleim su.knin.). PantQfle kol<M"owe s7.piJid. Jedynie dB
kompletów p.Jali'.owych bez

obca.~ów, T-0orebek się nie nw.U.
Na mJtrginesle (ej r>0etycznej, Wi-0,qennej rewii „Tiillmony" chciałabym dodać !l'3.T3ć
O.ll6billtych wra:ie1i. 'Wszystko
było u.roc:ze.
że pa·trzyło slC)
bajkę.
A życie

to

'Pak

u!'(l•c:w,

j.ak na b.1.nvną
- ma w l'lObie
JJie<;te-ty wiele svirzyznv. Każ
da kobi.eta chciałaby s:IC) uo1·'rać tak, jailc nam polc.awla, ,,'l'elirnena", ale wiek.0,7,-,:~ć z nas
przecie~! P'!'a0L1.1e bc\dż za.wodowo. bąodź te?: w domu. Wic:o
przy ouracowywnn.iu nastc:pnc>}
kolekcji warto by było wz'ąc
pod uw.agę· nasz<> C(J•:lz'enne potrzeby i p<>kazać nnm moode
mo.::lne, lecz 7~1razcm p~uktyez
ne - niobrudzą~o.'li('. n!.:' mną
oo. tanie - takie do bi.ur, za
Jadę sklepC>wą, czy też po ·wJmpy. Żebyśmy w tym wygl;iładnie
i mia1y
pra~rtyc:my rpożytek.

cJ,aJy

z

ni1~h

(al';)

w kilku zdaniach
•
KATEDRA
CTJ;;PLNYCH
:MASZYN
PRZEPLYWOWYCH
POLITECHNIIU
LODZKIEJ
organjzuje w d.niu d"isiejszym
o godz. 16.15 wykład dr lnż.
Tadeusza Pietrzkiswic.7.a z Wa.r·
S7.awy na t<'mat „Pr-0jektowanie wytwórni lotniezych si111i·
ków turbin1>wych". Wykład odbędzie
się
w
audytorium
14 gmaebu glówm·i::o Polltech.
nlld, ul. Gdań„ka 155,
1111 RZEMJEi'-lLNJCZY
KLUB
TECHNIKI "' Lodzi zawia'(lamiR,
że zapowied1.ill%ly pod<az wspót·
czesn„iro
o.huwia
w
Ce<'hU
Rzem!o~ł Sl<ór7.a.nych
w Lod•.i
nn d"-i<'ń 7 bm. (wtorek)
nie
o<lbędzle się
z powodu choroby prelegentek.
1111 POWTÓRZENIE PROC-.'RA
MU KABARECIKU LJTĘRAC
KIEG-0. w dniu dzlsle,ls„ym o

godz. l!
;,Kabnrectk literacki
:za 2 zl" przy r,DK wystąpi z
programem „Reklama, i;zyld:V i
wiersze S7.tambt1ehowe". Jest to
powtórzf'nle
prog-ramu
z
24

mlU'Ca br,

•
KOJ,O ZSL PRZY UNlWERSY'J'ECJE LODZKIM zawiadamia, 'że 9 bm. (czwartek) o
g<>dz. lR.30 w gmaehu Uniwe.rs:vtetu Łódzkiego
(ul. Bucz.ka
nr 27, sala 25) odb(l.dzle si<: odcz:vt kierownika
TJntwersytPtU
J,c.ctowe·go w Rożnicy, wo.i. ld<'!Pckie,
7n~JnPgi>
publl-cys~y
Wnl<lemara Babinicza. na. temat
„Awans młO<dzieży chłopskiej".
•
KOMITET ŁODZKI Zl\lS
J>ł'Zypomfna
tym . wszystkim,
którzy zgtosm się do Oehotnic7ych Hufców Praey, że w
dniu 8 bm„ o gO<lz. 10, w Jo.kalu J(L ZMS (ul. Piotrkowska

l

zaWB2:e dużą il-ościl\ skiero.wa11,

a wcza60wiCIZ.Oill -

•

santów.

o
2
cze-

(Piotrkowską

·

PQZOISltaJną ani jedyn~e
mlej1SCOwościaCih, adzle

wyicfu.

z. Starski, L. Wier-·

nek.
Premiera
0,Cieni"
się 11 kwietnia.

łatwiaj" już spr'.a.w.niiej interesa.ntów niż dawniej i aey ewen

lig.na" doaiw. od lsJt 16
g. 15.30, „Sios·1Jl'Y" dorz:w.
od la·t 16, g. 17.30, 19.45

go

Schmidt,

w domach wczai.5'0-

dnlonyc,h

Wlell<im powodzeniem cieszyła się w
Teatr7...e „7.15" „Madame Sans Gene". Obecnie na
afisz tego teat.ru wchodzi satyryczna sztuka świetnego rosyj.
sl<J.ego pisarza Michała Satlykowa - Szczedrinu „Cienie". Sztukę
\Vyreżyserował
Roman Sykaia. Dekoracje Józefa Rachwalskiego, kostiumy Ewy soboltowej. U.dział bi-0rą: J. An<lrzejewslca, A. KlJlikówna, M.
Gor<:zyński. J, Januszewicz,
St.
M. Kamińslci, Wl. Kwaskowslcl,
L. Litwiński,
T.
Sabarn,
T.

Wówczas m-01I1i.tujemy

Wydzia·l

A inne zmia>ny7

PostanowHiśmy zrezygr..ować z większości in.s:b:uktorów
kul:tw:aJin.o--oświatowych, zatru

w Teatrze 7_
15

mlesląca. W',Y1Sył.amy pi-z.e•kaa:y
na fP(JICll:tę 4 do ;; dini wcześniej,
tak by adiresat otrzymał pienią~ illa CUllS.
J~tli rencista n:ie oLrzynmje WJ•pla ty prmz
miesiąc lub diwa
musi u n'.!S
nie:ziw!OC"zmJe
iinteriweniować.
Wypadiki te jedinaik zdarz.a.ją
się bair<l= rzadlko.
ALbo wini€\Il jest 1I1a1<>Z wydz:lal, lk·tóry
nie fi1POrządził wy;plaity, lub też
na pocr;.cie ipien:iądre się zruwie
ruszyły.

-

,,CIE N I"

ró:ż.lnym term.inach,
podo,pieczmym
w róprzeważnie

żnyoh

wpro-

lizować.

•

Premiera

p.olegają

miej.se dla wc.zasowiezów. l•dało się je
uzy.s.kać
poprzez
zal\Va.rcie umów z prywatnymi
wlaścicielaml domów w miej&cowościach wczasowych, u któ
rych :!<"WP wynajął mieszkania
dla swoich wczasowiczów. Tę
akcję ~.zęliśmy już w ubiegłym roku tytułem próby, a
ponieważ ZJda.la egzamin, J>Q<Slła
nowi<lno ją w tym r-Oklu sfina-

sję

:zda;raają, to trzeba od razu u
nas intetr'Weniować. llenty wy
płacamy regUilair.nie oo mi-esiąc,

Na czym

w~e ostatnio nowości?
- Główna z nich - to :zdobycie około 6.000 d-0<latkowysh

o<lpO'W:ie-!

łOł-44

292-22

-

Wieczór
i odpowmdzi

oczee:oo.nia

TELEFONY

Porot. Milicyjne
Pogot. Ratunkowe
St?at Pożarna
Kom. Miejska MO
Pryw. Pogot. Lek.

kierownikiem Wojewii~eii;o
p. l':ra.nc:iszkiem J U1'06Zldem.

--potrzebne 1
I- - - • - - - -

renolstów skla.da. wniosek
przyzna.nie emerytury n.p.

,

Fundusz Wczasów Praeownfozyeh wprowadził ostatnio sereg
innowacji. Na ich temM przeprowadziliśmy krótką r()'Ll]J.owę z

.Rozma.wiaJ: Zb. Skihiokl

przy da:lelnieoowych rada.eh na.-

kwiem.ła,

p!l'acowników zatru.dmionych w oddziałach zatrudnienia i spraiw socjaJ:nych
przy DR.l\.

wia się sytuacja z rentami jn-

1'lii;~nyml. Czy wolno więc za
pytać knnk.retnie: jeżeli ktOO z

---------------------------------------------:WAŻNE

o

m.

Prezydi.um RN

Fr. Juroszkiem

wiodnią ilość

nr 262,
partPr)
o<lbędzio
111lę
:zbiórka w celu odbycia 1>a.dań
l<'~rsl~i<'h,

Obecn-08ć :r.gloszonych ol>owiąz
kowa. Ponadto przyp()mina sti:,
że nabór do OHP · na.dal trwa.
Ili JAZZ.„ 8 bm. o l\'<>dz. 18
w sali teatralnej z..Dit (ul. Traugutta l8) oobędzin #ifl Itom:r,rt
mu:r.yl~i jazzowPj
w
wyko.naniu 7.CSpolu „EUTERPE SYN.
KOPATOJtS".
Ko11rcransJPrki:
poprowadzi 7,dzislaw Bnrrnn"·
wlez. PIO<!enkl śpiewa. Danuta
Karczewska.
Ili ZARZ.\D
UGl n:oBmT
DZIELNICY SitODl\IIIEi:lCIE O~·
ganizujP lmrs kr()jtl i m<>dt!OWania. Z~pisy przyjmuje i;;. O'l'>1oriat, ni. Parł;ow 4, II piątro,

p-0J~,)j

21

w

po11i.edzł;iJid,

·wtor„

ki, <'ZWar1ki i pią11tl od 'fOO..,.
H do 17, do dnia 15 li:w.lcmta.

,,_~~,·~::„„„„„"''i(;::~::·:;;;k~j;~,---!-1,. =P=RA==c_o·w==N=IC=Y==P:o:szu::Kl:_VI...._-l=N:1:1:11
~~
~~~~~$~~) KRAJ OWEJ LoTE Rd·I pIE NIĘ zNEJ ~ ! !~:n~~K~'::z ni~i:Is~~al~=~fu~~~~ I

\

Dnia 4 kwietnia 1959 roku, zma.rl w
wiek.u lait 51

uffi":f

l

ROMAN KAŹMIERCZAK

.

·

dodatkowa premia 500.000 zł.

kierownik li Domu Studenta. w Arturówku, długoletni pracownik b. ZOA
oraz Wy7szej Szlooły Ekono~ej

Robót Drogowych w Łcdzi, ul. Pi-0trk-0wska

~ ~~ 72J~0 ~~~nia przyjmuje d(l;iał kadr "'; 3~~f(
I ~ i St. KSIĘGOWEGO i księgowych z wyksztal-.
'

·1·

w

ftl!fMAlfCil pQ 2 400
PREMII
Wll!ftl
.
ltllli
li
•
Z • ~ !cemem srednim i kilkuletnią praktyką w księoraz
41200
wygra~ych-5.453.200
zł.
t:;:::mon:.~~~'; do-zorcow
~k!~:anikó';ar~~
--·- _, ______, , ,____________...„ ________ , _______: ' ~~;;ś~~
bek od 1.400 do 2.700
do pilno- 1
120

go i oddanego młodzieży pracownika.
Wyprowadzenie zwłok z domu ~loby
przy ul. Studenckiej nr 20 (Arturowe~)
na cmentarz w Łagiewnikach odbędZie
się w dni-u 7 kwietnia 1959 roku o godzinie !}.30.
KIEROWNICTWO UCZELNI, RADA
MIEJSCOWA ZOZ, PODST. ORGAN.
PART., PRACOWNlICY UCZELNI
i STUDENCI.

,

ł

z

'1

WWWłi

:;PICHRZE ZBOŻOWE w BUDOV\tTE
PrzedsiębiOl'!ltwo
OGŁASZA

wania obiektów rzatrudni natychrni.ast Łódz
kie Przedsiębiorstwo E!ektryfiikacji Rolnictwa. z.gio.sz;enia przyjmuje seikc.ia personalna
na Łódź, ul. Grudz:iąde.ka nr 5 w godzinach
I od 8 do 14.
2391-K
TECHNIKA normowania w (lGiJ;::resie robót
mechanicznych ora(I; kalkulatora na urządze
nia dźwigowe pcszukuje się pilnie. Podania RYBAK Ja•ni:na Łódź, Ul.
Malinowa nr 14 zgubiła w
wraz z życiorysem kierować do Biura Ogło dniu
2.IV. 39 r„ kartę reszeń, ul. Piotrkowska 96 pod nr „23<11".
jestiracyjną worzu
ko.nai.egC' nr 980 ·wydaną pr.zez
ZASTĘPCĘ głównego księgowego z wyższym Prez. D.z. R. Narodowej
6102 g
wykształceniem i pr.aktyką w budo·vmictwie Łódż-Ba~uty
do .pracy w Łodzi, inżynierów, techników,

Wypłata nagród

PRZETARG
wW6

I

ZAKliADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

Państwowe

im.

PRZETARG

Michała

Łodzi

W Zma.rłym Uczelnia traci sumienne-

Ossowskiego

Dr CELNIK za skierowa•
r.ie mnie do Szpitala im.
C:r Pirogowa oraz ordyna
torowi szpitala dr Laudańskiemu,
dr Okuliczo·
wej, dr Rybickiemu rza
szczęśU.w-ie przepr0<wadzoną ciężką operację 1 troskliwą opiekę całemu per

w Łodzi, ul. Kilińskiego 169
:na wykon.a.nie tynków rrewnętrzn~h w.raz
po"v;adamiają pnacown.i.ków, którzy pracorobotami uzupełniającymi na budynku spichrza. zbcżowego w Rogowie koło Koluszek
W-?.li w roiku 1958, a !którym zgodlll.i-e z re~ ilości około 6.5-00 m2.
g111l:aminem rady robotniczej przysłu.guje
Wykonanie tynków i pozostałych robót
!l!llalerimość z tyttułu FUNDUSZU ZAKŁA
~oneLowi tą drogą składa
majstrów, brukarzy, murarzy do -pracy na bu- '
sprzętem i materiałem wykonawcy.
serdeCZJoe podziękowanie
dowach w w·ojew. łódzkim , magazyniera do
IDO"WEGO, by zgłiosii.li się :po odbiór pienięwd21!ęoz.ny
pacjent RoT~;nnin
wykonania całości robót c:l 15
. pracy w P1otrkowie - przyjmie natychmiast
man Gonera
5081 g
1dzy do dntiia 20 rkwde1mi•a 1959 r.
1 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót W-0do!kwietnia do 30 września 1959 roku. Oferty
, P-0 wy(Zflaczo.nym t-errnin.ie żadne roszczenależ.v
składać w koperbacl1 za.1a.kowanyeih
i Ka.nalJ.zacyjnych w
ulica EWA - Gabinet Kosmeni.a inie będą iri<>ZJpa'trywallle.
2409-K
do Spichrzy Zbożowych w Budowie, WarPiotrkowska 82. Wyżej wymienieni winni po- tyC7Jny ul. Piotrkowska
szawa, ul. Jasna 14-16, pokój 245 do drua 15
siadać zruajomość robót wodn.-kan. ; drogo- ~~n~i;r~~!uft~~~b~~~j •--------~
kwietnia 1959 roku gvdz. 10 rano z napisem
i w.v eh.
2396-K "'cho~„ące w ""l'~e-s ko„Przetarg", gd(l;ie uprzednio można uzyskać
-·~-··.oi-----•R 7
11";1,„~iiriliiilo1--0-!liiiiii'illoiii··-iii-iiii'iil··-iii~iiil-iii·
~~~. PSS Dr KUDREWICZ specJall
f rALl"ULATORÓW. murarzy, cieśli, zdunów smetyki. CU.Onkowie
n.ROłłUE
6 zczególowe informacje, ślepe kosztorysy or~j
k_orzy_s_~a_j_ą z 20010~~ &ta chorób wenerycznyc h ,
U
I.I
l»H
i wraz rz pomocnikami oraz robotników nie wys1<órnycl1 s-10, 14-16 uli:zapoznać się z rysunkami ro>bocrzymi.
I
l kwalifikow<invch
zatrudni natychmiast WSPOLNIKA z gotówką c~ 22 Lipca •
6248 g
Otwarcie ofert nastąPi dnia 15 kwietnia
.
·
Z0.000 .z.1:· przyjmę do do- Dr NITECKI specja.l:lsta
MOTO_CYKL. „K-55" po 1' Miejskie Przt>dsiębiorstwo Remont-Owo-Budo- brze prosperującego lmte6-lS
µ959 roku godz. 11 rano.
·
dO•tarCllll ·spr.zec!Ja•m, tel.,'
.
·
.
d · l } dr
dl
w· ~h i;kórne, weneryC7me 1
f>rn-s: w a,odz. l4-l7
I wlanc> nr 6. Zgłn.<7.em~ przy1mu.ie rz_ 1a rn_ - n.su ham owego.
1au.u- przeprowadził się Kiliń· W przetargu mogą brać udrLiiał przedsiębicrr!
"'
•
B
6. Łódl "'
( ó T :wi )
. z: l_1.
,L,eroms k 1e ~o 1·-6
a_, mość
nach 2tel.
0-22267-10 w godzi1MOTOCYKL 'Wi.śni•owy --=: ; M.P.R. . nr
5382 g skiego 82 r g u ma
6tWa państwowe, Er;iółdzielcze i prywatnę.
• „W.SK" sp1'Zeclam. stoc:ka i.rr11pa robót, ul. SWlętoJanska 8 i ul. WolczanDrREICHER speĆJaiiSta
nr 4, m. 5
5456 g ska 2.51.
Dyrekcja przedsiębi:orstwa zastrzega sl)lbie
2244-K SERDECZNE po.dzJiękowa chorób wenerycznych ---nie Je1kal'7'<'.>m rze 512;pita.la skórnych - . 16-19 W.
.Jpr1a-1JVO wyboru oferenta, względnie uni·e-waż DZIAŁKI od 15 u za MIEDZIANE
ik· ~ do g•o 2FREZERÓW metalowych na .. frezarki pio- Lm. Curie - Sktod·OW>S-k•iej Piotrkowska a
metr kw. 0 prawe.m za- towa1nia 50 i 1'20 litrów
d • h
~~~-· d L
y"'e·kie _ _ ...;._,;:._______
ttn.ienia przetargu bez podania powodów. .
bud~·~ na domki jedno sprzedam. Tei. P~bianiJce nowe. I strugacr.a mc>talowego
oraz
woc w '-"'""''1• r e = ·~
Dr
Jadwiga
ANFORO•
2Sł07-K
-··, na terenie Ło- !· 27-15 01d godJz. 7-9
.
,_ wa l"f'k
mu, Terleckiej,
Piecho- WICZ ""Pe<:Jallsta wenerod:zlnone
odlewn ik'ow (f orm1erz:v)
wy„
l l owa- wi'akC1Wl,
Brzeiz.ińsikiemu,
.
.
·--.
•
k"
ryczne, skórne 15.3~19.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - dzi pilnie sprzedam. Tel. . SAl\10CHóD „oye;i" pół- nyc'h - <pJ"?Yjmą do pracy od zaraz z· giers
~e Nowickiemu oraa: sio- Próchnika
8
5521 G
522-32, LlmanC1Wskiego _ 19 cięza•rowy s1pI'rl:eaam. sta- Zakład
Remontu Ma.szyn Przemysłu Wio- strom a:a wyleczenie z Dr-CHĘC~sH::i-=-sp..CJa
DZIAŁKĘ buclowfaną na 1 ra_Ga.dJk·a 47, J•am Ja.:cz.ak .
_~
z
.
D
br
wskie
nr
ciężkiej
choroby
i uratoS~awie, Cha!lru.bińsik1eg<l RADIOTELEWIZOR mar- kienmczego W _gierzu, _u1· ą ~
. g0 .
wanie życia składa wd.zię lista skórne, weneryC7Jlle.
111r 4 sprzedarm.
Wia<lo- ki „Biał.onuś 4" sp!'!Zediann. 15-17.
Zgłoszenia O!'Oblste przyJffiUJe dział c21na pacjentka Ma.-ia Plotrkowlłka 157 front, I
mość RooseveiLta 5 m. 13
Pa.bia1t1ice, warszalWlSlka 41 kadr w godz. od 8 do 16.
2318-K Fronc:zak rz męż·em Łódź, piętro, 17-19
5573 G
PLAC rz dollllkiean 3-4 m. 17
5423 g
•
Przyby.sirewskiego 13
DrBIBERGAL specjalipokoje w ~i.eln~cy Ruda MOTOCYKL „WFM" wi: INŻYNIIERA-garbarza lub mistrza garbar- NAPRAWA
teJeskO<Pów sta chorób wenery=ych,
. Paibiainrtcika, . Bla~uty., .W•- śniC1Wy sprrzedam. Łódź, skiego z długoletnią praktyką na stanowisko motocyklowych rUJI' wyde skórnych l6-l 8 PIO'trkow
5663 G
- Łódzkie Zakłady Wyrobów Rymankrob
dlzew
l<mpię. Łodź lZ, Armii Ozerwcxnea 39, kierownika technicz:nego, poszukuje Spó·ł· - chowych, sa.J.ifowa•nie cy- ska 134
16
r s k r Y'Uka
:>42.2
i·
DrMARKIEWICZ s-pecja
· poC!Zlt;owa 17
m.
•
g dzielnia Pracy ,,Garbarz Łódzki" W Łodzi, ul. i~n<irów, naopra:va wa <YW lista chorób
kórnych 1
11
ZAWIADAMIAJĄ
DOMEK
jedln<>ro!Cllziin1J1y
!:;~~~;~.KL Al·~~IJl,:'~ Kwidzyńska nr 14 (róg Lima.n~wskiego 107). ~i~~o~;:!.zt~t~at~'{;; wenerycamych, P1otrkow5
murowany, ogród 1. 0o m ul. S<wli.erc:zew_sk_ ie
_go
__45_
Warunki do omówienia na m1eJseu. Zgtosz,.,- ska 216
5!J18 g ska 109--6
3897 G
_,_._...
klw.
mie'511Jka•ue
w.o]!n<>
·
2320 K"
wypłaty nagr6d z fund!USZU .-..wua.uowe- spnzedam. Pe11nek, ZgtlJe.-z- 2 KOTLY cu!k;ienn.Jicze
- nia osobiste
w go d z. od 7 d o 14.
SKLEP w śrócl1mieśeiu 1 Dr WOY NO specj<łli.s-t a
Chebmy, Za.gadtnikowa 9, spraesda1m. Wi:adonność
,
upraiwnienia
na wyrób skórne, wenery=ne. No•
go za rok 1957 i 1958 dokonywane będą, do
tel. 4\16
5408 g Aleksandrów k. Łodzi, ul. INZYNIERA
lurb technika budowlanego z konteJ<;cji posi~dam _ po wotk.i 7 front 11-13, 17-lą
Pla.c Kośc;uSIZ!ki 24
długoletnią prakty'ką n:a stanowisko kier. dzia- szukuję wspól!ni.k.a rz godnia 15 kwietinla 1959 roku.
TELEWizOR~ure.- II" łu teclhn.iczno~prodlllkcyjnego, zaopatrzeniow- t6wką. Oferty pisemne
stam bardzo dobory sprrze- ca branży elektrycznej i hutnic7..e.i oraz mu- „GOOO"
BIJuro OgłOS1Zeń,
PRAC~
Po upłylwie tego itermiinu wsrrelkde roszd•ll'tll.. Pośrednicy wylkitttPiotl'kowska 96
6000 g
_
czend. Tel. Łódź 331 _10 wy rarzy, cieśli, stolarzy i robotników zatrudni Dr Stefanowi CHMIELOczenia nie będą u~lęd:niane.
2384-K
łączmde w godz. 16-18
M.P.R.B. nr 7 w Łodzi. Zgłoszenia przyjmuje WI, rz,ann. w Zduńskiej wo
Z ŁADNE łlllWlkl. o.grod.odział kadr
Miejskiego Przedsiębiorstw;i. Re- 1l .seordec:zme poci:zll.ęk:owa- FRYZJER mę3k.l potrzeb•
t - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - • l w e na że1aamych nogach
m-0ntow-0-Budowlanego nr 7 w Łodzi, ul. No- nie za wyleczenie IZ olęź-, ny na stałe. Obr. Stalin•kupię. Tel. 240-17
kiej
choroby
składa gradu 75
6103 g
I:
wotki nr 247 bairak nr 9 pok, nr 36 oraz [ gm- wdzięcama Jó.zefa Sękow- SAMODZIELNEJ kuchar•
pa robót ul. Nowotki nr 19 i l i grupa robót ska
=m. w Zd-uń&kiej ki PQS2lUkuję. T04)0ł!:sika.
22258-K Woll Ul. Narut01Wi=a 3
.t.ódź, Rzgowska 72
POKOJ, kuchni.a, wygo- ul. Zgierska 25.
dy w eemJtI"llm z=ienię IN.Z. MECHANIKA rz; co najmniej 3-letnią
na d!w:a pO!kog e komfOI'!toPrezydium Wojew6dzldej Rady Narodowejwe. Kosmy .rem0<I1otu = ó praktyiką w zakresie konstrukcji przyrządów,
(Wojewódzka stacja Kwarantanny i Ochrony SIATKI tech.nicaine, :ft!!.- cę . Tel. 391-95
5300 g na stanowisku kierownika biura technicznetrowe. budowlane dla ho lPOKOJE 0 wygodami go oraz technika mechanika. z co najmniej 2J.Wślin
dowll, ogrodzeniowe, bra
---"·
· ~-dz'
Je.....oro'zamie
· m- letnią prakt'""ą,
w Łod1Ji, uL Zachodni& -47
my ~ompletne,
słupki, w
ny;mcłvu.~u
spóldz>lelca:ym
.r"'- na stanowisku teclinologa liny stalowe 1tp. poleca nię '11!a pokój !ll kuchnią zatrudnią od zararz Warsztaty Technikum
Romain Smig1e1Slkl, Łódź, lub dwa pokoje w blo- Przemysłowo-Pedagogicznego w Pabianicach,
OGŁASZA
Armil Ludowej 19 s:klep kach - <b;ielmLca polJud- ul. P. Slkia•r"; 2i. WaI"UillJk,i placy do omówi.eII PRZETARG NmOGRANICZONY
otwarty godz. 9-17, tel. niowa lub oczekuję
.,..
1 K
21s-s2
5404 G propooycji. Oferty pd.sen! nia na miejscu.
230 n:a sprrzedaź 2 st. mo~i mM'kil. B.M.W, w MOTOCYKL z k~ (Sa ne „6-021" B>uro Ogłosrreń KOSZTORYSISTĘ, kalkulatora n.a girtJpę mu50
0
zatrudni nra1ł;yclhm.iast Techni<lzna Obsługa
dn;iiu 14 !kwietnia 1959 roku o godz. 9 .w wo-eh =i,y ~ ~~.S:-! ~~ =~==~a~~ .
mfo ramką, stolarzy, blacharzy, murar.zy, poltl()~ewód~m m8:ga~e. środków chemicm.y ~-~Y sprzedam a.a 12.000 '7..ł dy powu.kuje ';;"~!'! po.k~ cników murarzy - z.altrud1ni naltyclh.miasit
Samoch0d6w Okręgu Łódzkiego. Zgłosm
!W Łodzi. ul. S1erilldewi..cza 58.
Ptusa 25 K:ysiaik (boC:zlna i u sublokartorskiego. Of er Przedsiębiorstwo
Remontowo - Budowlane
Cena wywo!łiaWC2la II ~rrgu 1 B.M.W.'. Limanowskiego)
ty pisemne „ 545l" Bi1Uro Handlu Wewnętrznego w Łodzi, ul Kilińskienia pnzyjmuje dział zatrudmen.la T.O.S.
7Jł
UB~ANKA do I kOlffi!Unil C?_glOtSZeń, Piotr~rnwska~ mn nr
•
_K
R 35 350 cm8 4 .320 •
138
lrup1S21 w pracovv1ni kra- POKOJ nie podlegadą.cy „~
2378
Okręgu Łódzkiego, Łódź, ul. Wi·g ury 7 w
2 B.M.W . R-35 350 cm.3 3.600 zł..
=s~a 8~\~~1~g~ 1;,1,~t k.wa.terwnkow1 kupię.. Tel. INŻYNIERA chemii z d'll!Żą pralk1ty<ką w dzńe' W wypadku ni"edOJ"ś c1a
. d o sk U•~ku II ..,„
e
·"')
5878
G
252--05,
wewn.
49 od godz.
.
godz. od 8 do 15.
2398-K
':""z - .w..,,.~u ·- " · - - _
7.30-16 .30
540 0 g dziIJJie chemi~ ~pOŻywczeli - zratirudnią od zaibairgu, itrz.eci ptrletatrg odlbędme się w dniru 281 SAMOCHOD „WaTszaiwa" GARAŻU w pobmuul. raz na starnowisko kierown:icze--SpółdrLiieleze
5
•---·
_.
_
_
.
1959
--'- 9•
sprn:eda.m . ROlllJJ!l!ll.ll a (Ko Ozel'Wonej lu b ul. w orc~1 Z akłady "he
· ·
· u l , J a~ w3„w•1ia
T. o gvu;c..
"" m1czne
„ 01...:~a"
~.....
w "-d
,._,., Zl,
6247
1 j Obwodowa)
Cena wywoławcza III ~u jiest mżsm ;AMOCHOD „BMW" 340 ;~r:~~~17: B?~~Y ib; kuba 16. Warnniki !Płacy do omówienia.
() dalszic 35 proc. ceny w:ywoławczej I prze- sprrzedaim.
ba•~eiwtniCJka szeń, pJ.::nnkows:Jta 96
2345-K
Jtatrgu.
~ 298 _P2_'ZY lesie
6~
KIEROWNIKA laboratorium airtyk.Uiłów 'J;'l'Ze•
. FOTELE, tapcz·an (lkoanpl.)
ł
h.
,,...,. k
. tMotocykle są do obetjirzen:ia ~ mag~e
kredens, toa.lebkę. 2 noone
mys owyc z ipra,,_,,y ą oraz b'1eg ł ą maszyn1s
;przy ul. Sienkiewicza 58 od dn1a ogłoszenia szafki
z dużym zapleczem w centrum
spT.Zedam pil.nie.
kę zatrudni Państwowa. Inspekcja Handlowa
do dnia 10 !kwietnia 1959 r. w godl2liniach od Ul. z_ac~ocin!~6_!._~
Wojewódsi Inspektorat w Łodzi, ul. Gdańoraz
do 14.
PROJEKTOR lG rmm. 1Z :fil. PRZYSPIESZONY
kurs ska 38•
5889-K
. .
• .
ma.mi zł 2.500 spr!llecJ.ąm.
Ó
-·----duży lokal 60 m kw. mieszka.lny
W przeib!m"gu mogą brać 'ltdz1ra;t OOO!by pra• Tel. 386-3-0 od 17
sa.mo~hoclO!Wł() - mottocyrklo REWIDENT W poszukujemy. WymRgane co
.
..v~~;
wa - SILNIK do sanwch-O!dJU. kursy
wy i motoc:ink.1owy
orallll naJ'rnmeJ Śl'edin-ie „~;t,..•SFZJtałcenie
w śródmieściu
i ddkładna
'Wllle i f 1~e
po .~~·
U\ł-'''"'°""'"1m ••„..,,..,._"'''~ru
dla rowerzys·tów
""J~
tJ.ium do da:Irl.a 11 kwimniia 1959 r. godz. 12 w „MMkw»cz"
:falbrycz'llil.e woZ.nLców orgainizuje _ znaj001ooć !księgowości. Zgł'Oszen:La oolQibisrte w
-. zamienimy na duży lo!k:al biurowy po.......
-~-" 10 proc, ceny ··~~·....J.
wypo- ŁódlZ!ki
Klub Mo•torowy WZSP 'w Łodzi, ul. Pi'()lf;r!kowskia 116, powJerzchtni O!ko~o 130 m kw. Oferty pisemVVJ•sdl!J'-"'=
vv.r vvv-i8.~eJ W ka- nowy,
sażony k.omp!eobnie
wra:r. 1110 sknzyn-ią
ISie Wyd:zliału R()lnictw.a i Leśnictwia Prezy- biegów sprzed.am. Wia.ct-o- L_PZ. Roaipoczęc~e kursó:"' kój 4L
2436-~ j
ne ikierowiać do Biura Ogłoszeń Piotrkow,
"'_
1o.IV.
59
r.,
rz.aip11S'Y PTZY.J- I -·
Ó
•
•
·
•
··
·
ska 96 pOd nr „2338".
cium -.-.-()jewód7.Jltiej Rady Nar-Odoweó w ......,_. mość Łódź, SienJk.t.ewi- muje i in.:łiorunacji ud.ziela I DW CH techrmkow-chemtlk.ow z ikn,tkalettn.tą
2338-K
5436
~ ul. Zaclhodrnia 47,
2435-K cm l00-7
g Łód:zJk!i Klub
Moboro.wy 1pratkityrką prod.u.kcyjin."l nra i;t;J:nowislka misit;rz::t I
CEGŁĘ białą kla!Sy I po: LPZ
Piotl'lk.O'\Vl'lik.a
125, 'j rod "-- · ·
1 ......._ &
•
st
· k
leca Hurtowa S!prrzedaż tel '367-"7
2444 k 'P
'Ll•rut:)l oraz
avvrl'ł .t>ryJną Ilia
'<lrtll)W•S li j
Ma•teriałów Budowlamych K~RSY ~ amochodowe za kon1ł;rolera KT za•h°'.ldlfJ·i naJtyc'hrm1<1~t. ł,ód7Jka.
M. R!ze<kieck.i, By>clgOSZ>Cz, wodowe skat. I, II, UI I~ Wytwórni11. Farb i Lakier<łw Łódź, 22 J,i'P<'.a, I
20 88 k amatorskie TKWP. Zap1-: nr 100. ZgłoS>Zeni- a osolbiste przyjmuje
ul. E. Plater 20
selk.-:.ia
MASZYNĘ
d!Ziewia·rslką sy Tuwima 15 w godz I kadr
2437-K
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;;,~o 1;,~e~~~~r-a.c~~9s; ~;-.;~e t~~r;g~..so. pr:y ś~~= i POLEROWNn(()w-m",;;hi~;,;;;..;:-.;;;,tr.idnią-~d
0

p~ę o tre:ścl: „Miiejska
Zaopa.tnenla i Zby.tu w Łodzi MOTO-CYKL

s.zonych kategorii II, III j za.T-'l'.Z t.ód:llkie Fa.bryki Mebli. W afrułlllki dr> Ol4. IV.
amatorskiej
w 1812
cln!Ju
, .
.
k „ , , „_ Ł .F .M . ŁódZ,
• uJ.1· ca
Sklep 1l!l' 10, ul Brzezińska. 56".
59 r.
kl ID0W"<>TI:ba
W OO CJ I .n.'aUll
PIKOWANIE kollder-.:_ i ?KW"'T
9-11.
2442-K
'
kurs TKWP. Zapisy Szko: OKRFGO~VA- SpÓłd;,Lelnia. Hodiowców Zwie-Ja Obrońców StaJLngTa<l11 I
·
. · ..
.
. . .
.
27 , codziennie godz. 9- 14 ',· rząrt FutP...-"ko.wycb '"1'0J. 1ód7lk.1·e·go 1ulkieleckie11-20
1937 Gig.o z tymcza,siową .!'·iedzihą w Łodzii, . Pio1irkoMOTOCYKL „IZ"b 56 zi:'. W>ilka 114 wydztP•r7,awi rpla1c z budynJk.iem
pelJme nowy,
rą.zowy
i
.
- J '
·
d
·
plaSZJcz skórzatl'ly l wiJrów ł
ewen<tna 1:n.1.(' 7. 011<: .n'l:ornm1 gospo a.r ceym1 O'I"ar.:
kę do mleika spi1o.zedam.
D
J 7.
.• m<-,żliw-oś'!'-~ą. J-0>kaiizacji biura nad-chętnie.i w
Wii<IB<>w-Z<li:ary, Ksaiwe-1 ~
[ n !rol!1C:u·:<.h l<7.PŻn.i.. Ofer<t.y na '):·iśmie prars!imy
62
rów
!
i Ki.~row.eć poci wyżej "~a7..amvm adresem. Jet:-rzyjmie od 1 kwietnia br. Rejonowe KieSYPIALNIĘ - 7Jłn.ta b.,,,..o I '.VI' "'-SZTELARZ
Wilkto=: j r1noc7,p_<;in,j~ .:::;owiia«ia1miam~r. 7..e przy!'t.ąpiljśmy
rownictwo Robót Wodn-0-Mel1oracyjnych
1
z a, kredens pokoJoit~J . b1 l z.;f~ar.7.,
ul. . Reu.'"-:.rh.:.·c.1J j d ·" SIT>l''7~.:1:~y PRs 7 tri:::-Sci".'.~t!' 1 h . Jnform.aeii ublioteke Ol'Zech SIOl'if'oĆ~„r;,.IL~l!J ;r. 82 7"Wb•ł ;;>')lz:W'llE·· . -.
. :
.
•.
•
'
.
.
\V B7'$trzycy Kłodzkiej. Praca na akord
Kilińskiego 49 csutere~ 1 .a 1 ; ""' na prow.~<iz„.o!e ;>o-1 -d-z.JP1a bm1ro \'iY7;•':.: '·'"-:~1.o:;-,1o:n.eJ spold~1eln_1 w
1500 - 3000 zł. Kwatera i stolówka zape.
··
··· 1-'"-<dnw. me~h. kat. arna-I ~odz. od 9 d0 ,4 (C-C<J.71~inie rz WY.ią<tk1em
SATURATOR no-.rJ lur7.ą 1 tor.~k:l2'J nr 367 wraz z! świa 1 t) St1'1"7•°''.laż r:>SS7. o<lbyw•a sie cod-zi~nie
wnione.
2320-K
dJzenie do wyrnt>" wor1v 1 ·.vktildka S':'l". E n.r druku ·
.
ul n 1b' 'ak' · 47
dz
sod•orwej)
s'l,)rzedaom.
ŁódŻ, i1 95934.
l dowód rejes_
tracyj W ma.~"'Z~'n!e przy
. ..-a lairJil• leJ , 2446-K
.J<O' „
...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'!"""_ _.!§!fil>'.@~
~~
µy_ m0ito.cy_kla
n~ FB.-ą~4 od 10 do 18,
rz. wózildem
,,.,.,~e
2379-K " M- 72" ni'ed,.,."~Y
v~n
~.-~~ dam. Wojska Poi!Skiego 9_:;
TURYSTYCZNY rower a:a
grani=Y oraiz motorower
„S.Jimson" sprze d am.
Zie1otl'la
25a-1, pa.riter

1·00 robotników

,„,

I

ZGUDY

.

I

Łódzkie Za.kła.dy Przemysłu Piekarnicugo
Łódź, ul. Piotrkowska nr 22. (kasa)

podają do wiaidomośc:i, że od dnia 26 ma!l'-

aa

1959 rc.'ku doiko111ują wypra>ty nagród z
fulildn.iszu 2aicladowego za roik 1958 d:La uprawni()'Il)'ah do ud(l;iiału w pod.11iaJ.e pracow1Il'i:ków zaikładów. Zawiadamia się wszysrtJkich obecnych i byłych pracowników, że
termin zaik:ończ.enia wytpł•aity upływa z dn.
30 kw.ietIJJia br.
Po urplywie tegQ termill'lu WIS'Lelkie roszczenia z otyitułu udziału w fun<lu51ZU za:k.ła
dorwym za roik 1958 nie będą UW745lędnia
ne.
2438-K
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Mówi kierownik ataku lKS
Henryk Szymborski

Rozmawiamy
z
Henrykiem
Szymborskim na t•emat ni·edzielnego m e czu ŁKS z Lechią.
- Niech pan nam powie dlaczego drużyna przegraJa i co jest
powodem niepowodzenia?
- Byl to rz,ec:zywiście slaby
mecz. Faktyczmie to nie ma o
mówić.

- Słaby, to już wiemy wszyscy z wyniku, ale jeżeli chodzi o
rozmowę, to pragnę panu zadać
kilka pytań.
Ile miał pa.n piłek i ~ dobrze grało się panu w tym skła
dzie drużyny?
- Pil-ek miał·eun sto.."Llll1kowo
malo. Nie bylo po prootu g•r y.
P0111ooily na.s nerwy. Alrnj.e .się
rwały, .słowem od przy.pad.ku do
przyrpadku. J,eż,eli chodzi o drugą część pytania, czy dobrz,e mi
się gra w tyJn z ee.ta.wi>€llli1
u, odpowi€':tn szc:uerze, że najlepi•ei mi
się grało w roku ubiegłym. W ów
czas lilni.a ataku jakoś lepiej cho
dzi>la i każde nastae zagiranie
sńwarzaJo niebSZJpieczme morrn>€lllty pod !bramką przeci;Mniika.
- Co należy czynić, żeby był<>
lepiej?
- Nie jest przecież źle. Po re-

•. . t • . .
ChtleJ Jes rownlez
dobrym Szosowcem

mis:e z Cracovią i wygiral!1ą z
Ru<:hem, teraz moż,e nie chcę po
wi·edzi·eć , że przypadk0iwo,
aJ.e
prz,egraliśmy minimaLni•e. Zwl.aSl'Jcza, Ż•e w polu byla nasza prz,e
waga. Dl'użyna
gdańs•ka nam
„ni•e leży". Jest to Z·eio.pól twa<rdy
i gra nieprzyj.emnie. Do niepowodwnia naszego przyczyillil się
w dużej mierne soędzia. N.i e mam
oo praowda prawa kxytykowa.n.ia
sędziego, ale bramka
&kzelona
przez Kowa1ca nie naiS1Uwala naszym zdaniem, żadnych zastrzeżeń.
Pona.dto warto tu nadmienić, ż,e należał
nam się karny.
5 metrów przed bramką Lanc
chwycił piłkę ręką, ale niesi•ety,
sędzia tego nie zauważyl.
- Czy publiczność była rzeczywiście szowinistyczna?
- T•ego pmviedzieć nie m.oŻl!la.
N.a kazdym meczu są s:wwiniści.
J,eż,eli chodzi 0 publiczność G<lań
.
.
ska, to wręcz od_w:ro~1.e: po.w~tano nais oordeczme, a Jak pr.zepro
wadzaliśmy
niektóre akcje, toi
na.w.et nagraidzano okla.sJrami.
- Dobrze, ale kiedy nareszcie
. .
.
z ł a-piecie ten, tzw. ~„drugi oddech"?
.
Postaramy
się
sztyiwiną
atmosferę rozlaidować już !l1a me
ozu niedzielnym w Łodzi z PoIo.nią Bytom. NJJJ<;-t przecie-.>: nam
me ~?oe. zar~ucic, z,~ gramy bez
runb11CJi, ze. me zal•etzY nam !l1a

Konarzewskiego

I lidze

Trener Tomas.z Konarzewski po
.. wye'!'igrowan1ll"
Lodzi
począr pracę od podstaw z bokse
ranu Stalowei Woli. N1e trzeba
bylo długo czekać na wyrnki. [
Druzyna Konarzewskiego zaczęła
odnosić coraz piękmeisze sukceJerzy Chromik
sy i ostateeznie zakwaliiikowala
na mecie wyścigU.
się d<; ! hgi. DecyduJące spotkame pięsciarne StaloweJ Woli rozegrah
zwycięsko
z
Gwardią
Obojętne nam było tym rawarszawską. Wynik tego meczu r zem, który z naszych lekkoatleprzesądził
ostatecznie sprawę i tów odniesie zwycięstwo w tra.po raz pierwszy w historii spor- dycyjnym biegu na przełaj w
tu
bokserskiego
Polski,
Stalowa p
.
K an d Yd a t'
ł w'elu
Wola mieć będzie
drużynę w
aryzu.
ow b Yo
1
•
I lidze.
Tytułu bronił zwycięzca zeszłoFakt ten wymaga
pewnego rocznego biegu Krzyszkowiall; i
Jrnmentarza.
on m. in. był faworytem.
Narzekamy w Lodzi na brak
trenerów, mówimy 0 '.'iepowoLiczyliśmy, że tym razem nie
dzeruach naszych _pięściarzy, a spotka nas żadna przykra niez drugiej strony me wiadomo z
jakich przyczyn w sposób latwy, spodzianka, gdyż długodystan
pozbyto się trenera, który nolens sowcy po odbytym obozie zna.ivolens musiał wyemigrować aż dowali się w doskonalej formie
do Stalowej Woli. I oto teraz ni~ i chod2lilo właściwie tylko o rotylko bokserzy StaloweJ Woli, zegranie POJ"edynku z biegaczaale i Konarzewski odnoszą ws.pa
niały sukces. Okazało się, źe Ko mi Związku Radzieckiego.
narzewski potrafi wychowywać
młodzież. i tak _ją szkolić. by
Z równym powodzeniem mógł
ostate=me zasłuzyć na a:wans. wygrać
Krzyszkowiak, Ożóg,
Gra>tuluaei;ny Konarzewskiemu·. Zimny czy Chromik.
a Je<inoczesnie
ubolewamy,
ze
nie mógł on w czasie swego po
Na trudnej i długiej trasie w
bytu w
Lodzi dokonać tego
najlepszej dyspozycj·i z.nalazł się
<!ziela.
(n)
Chromik, który wobec tysiącz
nych tłumów przerwał pierwszy
taśmę na mecie. Tak więc po raz
drugi zwycięzcą
tradycyjnego
biegu został Polak.

z

roz-,

I

I

·

.

..

zv.rycię.siwach.

I

będzie

miał

ooś

do powiedz,aruia?
- Trudno na razie o tym ooś
J{,Qnikiretnego sądzić. Przypu=
my jednak, ż,e Jankowski. zechce
doszlusować do swoich kolegów
i odno.sić sukcesy w wyścigach
ogóln0ip0.l61k.ich.
~ Kiedy następny start?
~ N aistępne wyścigi Z01rgal!1Ji:ru
jemy w Zgiernu. I tym razem
chyba 111a BIZJO&ie stanie nasza cała c2Xlilówka z Cbtiejem,
Szał
ldem, Jankowskim i !ilnmym!.
Pocieszające
jest to, że do
głosu zaiceyinają dochodzić zawod
nicy po.siadający kaa:ty A i B.
(n)

Brawo, Ozorków.!
Co z szermierz_
g mi ~9dzi
Na planszach Lodzi cisza; ale
OZorkowie dzięki -staraniom
LPZ, zorgan!u>wane zostały zawody o mistrzostwo tego miasta,
Udział wzięło 10 zawodników.
We florecie najlepszą
formę
wykazał
Matusiak;
a
dalsze
miejsca zajęli Nowacki, Koczae_
ki 1 Stolarezyk.
Może za przykladem Ozorkowa
pójdą
inne miasta, a
przede
wszystkim Lódź zacznie dawać
znać o sobie.
w

(2)

Boże

=1

= ~a berz;glośn.łe, ~ Bo~ 7Jmiłuj się nad nami. Od powietrza., glodu,.• trzę.s1a
się, · ak w aitakiu febry.

-

WSTAJE DZIEN

L
Bywaiją czasem takńe .p askudne dnie, że lepiej
je pr2lBSpać bez reszty. Właśnie dzis,ia,j„. Balbi111a
dosizla do tego wniooku, wkrótce po wstaniu
z ló:Vka. Choć wlaśc:-i!Wie jeswre wcześniej„. Bu~
dzik p!l':2le.CJeż nie z..11d:ziwon~l i jiUŻ prnez samo
to„. More go i nie nrukJręC'iła wieczorem. Weu;ystko może się :zdarzyć, gdy człowiek ma tyle na
głowie. Ale nie w tym r2IOOZ. Nie olbud:z.il jej,
wstafa 7la późno, a wtedy WSIZylStiko idzie jaik
z kamienia. Ledwo 7Jdąży1a włączyć elektryC'Z!lą
płytkę, spirailka p!"ylSl!lęla niebieskawym og1niem
i .sczerniala. Pod '.k!uohnią
a,ni
odrobiny
ci.ągu.
Dmuchać,
chuchać ~ tyle poma.ga, oo
umarłemu kadzidło. Ogarnęła ją ~a.szna. złość.
Mill1ęly ca.le wieki, ZaJ!llim wresroie po grudkach
drobno truCZ'.OOlego wę.gila zapelgał niikły pło
mień.

Spojrzała w lusterko.

= Swięty
Józefie! ~
uinurzaino w sadzy.
Mydło wymklnęlo się spomiędzy palców. Potem uciekło po
ca.lej podlodz,e !Ili.czyim żywe. Jesa;cze nie :zidążyra
odzy.sdr.ać lud.Zikiego wyglądu, gdy od płyty lrucheil1111€lj dobiegło zjadli1we sy~ie. Wrząca kawa pr.zielatywala przez wierzch d7lbaln!ka całymi
strumieniami. Z paitelni buchinąl ootry .swąd pirzypal0U1ej ja.j.eczmicy. Półprzytomna miotała się po
kuchni. Wszystko jej l.ecia~o z rąk.
Swięta Boża Rodzidelko! - czyż nigdy nie bę
dzie końca tym udrękom?
W holu ba;s.o<wo ;z;aaząl wyd:zlwaJiliać :ooga.r. To

Jakby

ją całą

ją zgnębiło

Warto nadmienić, :f;e w poprzednich
łatach
zwycięzcami
prócz Krzyszkowiaka byli miPrzec!d w Lo<izi chyba coś strzowie i rekordziści świata: w
się dzieje?
1956 i 1957 roku - Ku.c, a. dwa.
w ubiegłych latach organizowa lata wcześniej (dwa razy z rzę
ne byly nie tylko w skali kra- du) zwycięzcą był _, Emil Zatojowej spotkania szermiercze; ale pek.
również prz.yjeżdżali do nas zawodnicy z zagranicy,
Czekamy
Prócz zwycięstwa. Chromika
więc na sygnał, kiedy nareszeie odnieśliśmy jeszcze
jeden sukbędziemy mieli możność oklaski ces.
Polska zwyciężyła w tym
wania szermierzy na planszach \ biegu w punktacji• drużynowej.
Lodzl.i
(n)

do rieszity, Od kiedy już powirllila była

zrunieść pamiu śniadamie. Z wielkim pośpiechem
ładowała nakrycie na tacę. Talerzyk od komple
rozprysnął
się na terakotowej
podlod:zie w

tu

rlrobne Olk!ruchy. Coraz lepiej. Nawet nie zbie.sikorup. Odiswn.ęła. je nogą w ikąt. Będzie bad.
Pan poilra.fil zaleźć C!Zl:owiekowi za skórę, gorrz;ej
od same&o diabła. Szcz,eg-Olll1iie, kiedy go pono.siło. A teraiz, Ol.'>taitn.io„. Chyba jeszx:ze DJi,gdy nie
byl takli zly. N1emal biegła po oohocl.ach. Dzi.Jwne, że dotyichazasi nie d!Ziwonil, aJbo i nie hu:knąl z góry. Gloo to miia.l nie od parady. Nieraz
to aż człowiekowi t>&oe podlaziło do gairdla.
Zaipuk.a.ła <JL"lflrożmie. Nie m~ ha.lasu. „N~ech
Ba:lbi!l1a 7ll"O'Zlllmie, że to nie .stodoła". A sam.,.
No, cóż ~ jemu woli!lo. Od tego pr:ziecież pan.
Żaidnej odpowńedzi.. Czyżby jesi=z.e spal? O tej
porzef święci Pańscy! T« już koniec św:ia!ta. Od
tylu lat nie z;d.aczylo się to a.ni razu. Prae.c?JekaJa
chwilę, nabrala odwagi i 7lllOWU stuka. Tym ra2l€flll o wiele głośniej. No, boskorolll.ie u~ysza.I .. ,
Znowu nic. Nie, z calą pew111osc1ą ruie Slpl.
Gdzieżby tam... Utonął w tych swO!ich parpierzyska>Oh i świata bożego poza lllimi nie widzi. Cóż
było robić? Nacisnęła klamkę. weszła. W noodlf'Za
uderzył slodko-oklirwy m;pach.
- Oooo - wsbrzymała oddech. ...... Clzyilby? ...,.
podesizta. bliooj.
Pr.z.eraili.Jwy, nie :maijący w sobie nic liudzki>ego;
k!"ZY'k prT;et.oozyl się pomiędzy ścia111ami. Taca
wyleciała z beiz.;wla1dnych rąk Ba·l biny. Nib;v echo
-r.aiwtórował szklany brzęk porcelall1y.
rała

u.
./

Doktór Proliński wreszcie wstal z klęcwk. Nie
tając ulgi, nairzucił na zwłoki prześcieradło. Dłu
goletnia p.raiktyka w charakterze bieglego-lekairza
Komendy GlóW1Dej MO przyzwyozańła go do n~e
jednego, ale to w każdym razie trudno było
zaliozyć do spe<:jalruie przyjemnych widoków.
- Hm„. no, cóż ... - od dJużs•z,ej j ut chwili
miał ochotę zapa.Jić . spojrzaW1Szy jednak na rę<:>e,
odsuinął je jak ll1a.jdalej
od maryil1arki. - Cio1s
twardym na· rzędziem o nierównej powier:zichini.
Bardzo silll1e uderzenie i ra;::z,e,j bardzo ciężkie
narzęd2lie, Zmiażdżenie kości C'ZDlowej. Pra~vdo
podol:mie odłamki w mózgu. Twarz.„ - wzruszy~ ramionami .sami wi·dzicie, jak to z tym

ŁóM:,

łączy

(n)

przy ul. Piotrkowskiej 262

Harcerze łódzcy mają poważny kłopot. Otóż od dlużS1Zego cza
5U prowadwne
są pertrakta<:je
· b d
-~>
w s.p.rawi·e u. OwY ""'·aaa.su p;rzy
sta\~ach Stefansk1ego. Haroerz,e
ma.ią na t•81IJ. oel 120 tys. zł. Byloby to skromne, ale wygodin·e
po.mi.eszczen.ie na żag}ówk:i i k.ajaki. Nie.s.tety, Zarząd Architektury Budynków &ta.wia znaczni"'
· J·o
.
d w1ę uo.z.e. wy_magarua, wprowa: 2;i
iąc do pla.now szereg u:zwpelniien.

Dziś początek

wielkiego meczu
Dziś, o godz. 16 w sali przy ul.
Za<:hodniej 97, róg Więekowsikiie
go, ro~cznie się finałowy mecz
o mj.strZXJ1Stwo Pol.siki w .szacha.eh
między
Konarkmw:ką
z AZS
Kraków, a Li.tanain<JIWliCZOIWą Legio.u Wa.rs.zawa.
Za.w0id:nk21ki walczyć będą codziennie z tym, ż,e tur.niej ziakońazy się do,piero 14 bm.
Zawodrui=ka, która zdobędzie najwi~zą ilość pUlll.k.tów, zostanie
mietr:zy:nią Polak.i.
Spotka.nie
finaJowe
między
dwoma najlepszymi. s:zachis;l)kami PolBlk:i budzi.
Locl:z:i d .
w
ure
zainteresowanie.
(n)

szukać.

teJ .sipr aiwy.

=

~

Wtelegraficznym

skróeie

POZNA!li'. Przepl'Owadlzono tit
kontrolne zawody ~uc:znicze pol..i
skiej kadry narodowej. Za<WOdY'
te były jecLnoeze9nie eltmiln.acją
na międzynarodowy II11itying w
Chinach z udziałem ek:Jp państwJ
dem.okra·cji ludowej.
Wśród kobiet paszport do Chirrt
zdobyły:
Ka.nicka (Społem Lódź)
i cugowsika (Energetyk wa.rsz.a..i
wa). Pierws.ze mie·is·ce uzyska.ł<i
Kani-oka 9u5 pk•t. zawo·clinic©ce tej'
zabrak1o 35 pkt. do 1Z1dobycia iz:ło
tej ocl.2Jna.k.i Między.narodowej Fe.;
dera;c.11 Lucz11HczeJ.
. .
Wsród męzczyzm. z.wyC'lęzyl Mau!
the (LZS Ropczy<:e) 902 pkt. przed
Góralem (Boruta Zgierz) 854 pkt,
BUICARESZT. w nieclz.ielę ll:a-'
kończył
się
w BukareS11Cie J:V
etap kola•rSfkiego wyścigu kon-'
trolnego, w którym wizięli ud.?Jia!
wspó1n·ie trenujący prrzed Wyści~
giem Po,koju kolarze Ru1munii oraz NRD. Decydujące rziwy<:ięstiwo
w wy9c4'gu o·tlniósl G, Schll.lo:. drli
gie miej&ce rl.alecLwtie o 33 se.k . zą
zwycięzcą ziają! c. Du1nli1tresioo.

Bułgarzy

wygrali

turniej FIFA
W Sofii rozegramy rZJOstał fhnało.o
wy mecz turni.eju FIFA juniorów„
Spotkały .się reprezerutacje Bułga
rH d Włoeh. Po wyrównamej girae
zwyciężyli

młodtzi.

pił:lrnTZe

Buł~

gairii l:O (1:0), llldobywając pierw.;
sa:e miejsce w turnieju. W spotka!
n.tu o trzecie miejsce Węgry roz.o
gromiły NRD _6:1 (0:1). A .o!<J osit~
te~na klasyf1ka.c,1a tuT1Iue.iu:
1. BuŁga.ria, 2. Włochy, 3. Wę.i
gry, 4. NRD.

~ Li111ie papiloon.e jak we WZOI"OO>Wym. albumie
d1a początkujących krymi111ologów. Mu&ał mied
mocno SJJOCJOl:le ręce.

- Mord.erca ZalW\Sz;e się poci w momencie dok0111ywania 2lbrod!Ilii --., wygł.o.sil S1e111tencjomadllld<i!
Zaczek.
. Prok~a~ po,patrzal z filooofic=ą miną w su„
fił. Jezeh ten
żółtodziób zamierza cytować
"'.szys>tik~), ?<> zdołał :na ten temat wyczytać... Ka•
p1itain USlffi.lechnąJ: się pobłażliwie.
. - . Ni>e; :;aiw.srz;e, sy;nu. Zapamiętajcie sobie, 2'A!
me. 1.s.1mie1a. .-;1chematy. które by można za.stO<So-w~ do ka,żdego p.reyipa.dku i do każdego czło-'
wieka.
~Teoria

wwoli oocze'Wlką

jednak„,

Tror:ia? ~ Kapitan machnąl rę.~a. = Jaikż.a
~to :nie i<lzi.e w pan;e z życiem. J€'SZcz.e małe
kilkanaście lat praiktyiki i nie tr7..e'ba wam będzi>Et
tego po<wta=ć.
-

....:.. Ot~ż to - ootwi.erdził ocol~u:rator ~ bywa.ją'
wypa.dld, w których te lini·e nie maią żadinych'
punktów styOZillych. - Weźmy choćby„. - ur•
;-vca.t Mia.ł ll1a myśli właśni·e tę ~iplra.we. DOIS'Zled'.I!
Jec!Jnaik do wniooiku.
ż,e J.epiej ni·e wyłusrzczac
prz,edwczieśini>?. swych wątoliwości.
Teza wyisu..i
nięta prz,ez MSW stanowi1a t<P::>rię, nie paJSJ1.1.jącą,
jego :zidainiem, w najmniejsze:j naiwet ffii.er:ze oo
r-eaoliów. Kirziesło, trzymaTue gołymi rekami. wizytówki w. pOiSta.ci Dętli paipila.rnych... Gdzi.a
Rzym, ~1e Krym. Jeżeliby stanać na &tam.OfWiSlklu Z'łlietym prnez mi·n isterst.wo, to w rachubę
musiail>y ~od"llić .iedY111ie doświadC7Xl!Ily P1'7A-'
l'tępca. A ci nie J>C15t~11ią, jaik ślene err.czeruięta.
Ja;"'r.le· _Ale. ';'icle względów prz,emawialo za powsc1ąghwosc1ą w wydawaniu sądów.
- Co pan chci·ail powi.eidzrieć, prokllT'atorxe? ~
ponaglil kapi-tall1.
1
Ręka Zabiel.ika wyik.onala nieokreślOi!'J.y

-

Ech„, nic specjallil!ie

przypomnieć

111.

działami.

ków leżą nie wykorzystane w
gma<:hu przy ul. Piotrkowskiej'
nr 262.
Czas najwyrazy, by opuścić je
na wodę.
(n)

. Po przeszło .:niesięcznym poby-\ na, Istnieje bowiem projekt; że-o
c1e. w Bulgarn kolarz_e pols<:y, by nieliczna grupka l<olarzy, kió
k;to:z;v przygOt?W\lJ!\ si,"· !10 ~I ra trenowala w Bulgarii, mogla
Wysc1gu 1 Pokoiu powrocil!, na stanąć na starcie
wyścigu
w
krótki zresztą okres, do sw-0ich Warszawi<0> 12 bm. t ewentualnie;
domów.
jak
pr.oponll(je N-O'WOC!Ze\k, ro~
Wychowankowi~
trenera . . No- zegrala wyścig dwuetapowy 18 t
wo.czka korzystac bę<ią z kilku- 19 ·bm. Klopot polega jednak na
dniowego o<lpoezynku; by przy- tym, źe Polska powinna już do
stąpić do trzeciej 1 ostatniej już 15 bm.
zglosić
oficjalnie listę
fazy przygotowań,
.
imienną naszy<:h kolarzy. A tym„
Trener Nowoczek w órodze po- czasem brak jest dostatecznego
wrotnej z Bulgarii u<:Izielil wy- rozeznania co do formy po.s~
wiadu przedstawicielowi ;,Prze- =ególnych zawodników.
glądu Sportowego", w którym za
Niewątpliwie
Polski
Związek!
2lna1czył,
że
na I'.arz;le _nie mo<Że Kolar;;l<i. w najbliższych dniach
Jeszcze wypowiedzieć się na te- P<_>Wezm1e ostateczną decyzję i
m~t skladu reprezentaej_i Polski, mebawem dowiemy się którzy 2l
ktora uczestniczyć bedzie. w te- naszych najlepszy<:h staną 2 m~•
goroeznyni Wyścigu Pok;<>J_U.
ja na starcie XII Wyścigu Poko
Sytuacia jest rzeczyw1s<:1e trud ju w Berlinie.
(n)

Proikw:atoir Z~bieldk ~rzał z poiwąitpiews.
niiern.
~ Krneslo? ~ juiż był
:przy nim i struranm!e
przetad chusteczką szkła ok!Ularów. Tak, trudno
było żywić jaikiek0ilwi>9k
wątpli1wości.
Rd:zaiwe
ślady by~y ja:k najhardziej wyraźne.
- Dziwn·e - potrzą1S111.ąl w zamyśleniu <>'l<J1Wa.
Tego rodzaju narzędzie zbrodini ab.solut.nie n.ie
pasowafo do koncepcji POIWl'liętej z g6ry, na podstawie pewnych, cał1kit.em sz;cz;egól111ych a1Spektów

Magi.s.t.er SnanS'ki przesuwał
lupy ponad oipardean krz;oola.

końcem
dwa jachty d
płótnie 30 m ~. i 4 żaglówki!
o płótnie 10 m kw. plus 5 kaja•

Komie<:

Kolarze wrOcm z Bułgarii / ~

jest. Smierć :nastąpiła momentailinie około crziteTe<:h do sześciu godzin temu. To tym<::zas-em byłoby WISl'Ly.sitko, co mogę stwierdzić. Resztę wykaże sekcja ziwlok.. O ile w ogóle będzlie ja,kaś
reszta.
Odchrzą,kll1ąl.
Lepkie plamy na dłoniacll niie
WPlywa.ły bynajmniej dodatnio 111a samopoczucie.
- Gdzie 1lu jest łalZienka? - spojrzał pytaijąco
na referenta śledcziego, Zacz.1ka, krtóry pracowicie
wy;TylS'owa.ł s.zikic sytuacyjny, ra;z: po raz, zaglą
dając do l·eżącego 0iboik noitesu wy tu peiWlllO
j.esteście już, jak we włamym domu?
PraJWie - stwi.erd:ził z zadowoleniem Zaczek, - Łazienka? - p.opa>brza.1 na pla!Il. - proszę bard:zlo.
W tym samym koryta=u trzecie
dT7lWli na leiwo,
~ Dzięlmję doktór ~dl poopdes=ie.
._.. Ciężkie nar:zędl'lie o nierównej powierzohini?
~ p0<rucznilk Roliński błądził wzrokiem po stylowych l=ealach :z r:reź:biom,ego dębu - dlaczego by 111ie ailmrat któreś z ;n.ich? I cięża[" i powioer7JChnia. Kapitan BiaJkOIWski pokiwał głową.
- Racja. Dla:cziego by nie? - stamąl przed jed
nym z krzeseł, ogląda.;ąc je ze skU[pioną uwagą,
Choćby ... wyjąJ: z kies;zeni lupę. Ale to byl
rac:rej gest zaiwodowego przy7Jwyc:zajeni a. Po co
!S!Ziklo po<więklszaijąoe, tam, gdzie widać doolronale
gołym okiem?
Dostrzetem.ie plam zaschniętej
1~ pomiędzy wyipuiklym O<r111am8111ltem opaJI"cia
nie wyma1gało
inaiwet specjaJnego 111ateż.elnia
wz;roku.
- Hm.-. tak ~ wskazał ręką - lllJl.e tr2leba da-

leko

SPORT •

nie są na wodzie

semu MDK.
Widzowie przyszli oglądać naj
mlod1szych pływaków.
Tym rarem harcerzy,
W
mLstrzootwach Chorągwi
Łódzk·iej
na slupkach startowych stanęło 90 plywa;){ów, s1pośród któTych na spe<:jalną uwagę zaslużyl 12-le1mi Michał Kuśnierz, Za.młyński i
Formański
oraz Stolarska„
W organizacji misitiraostw dużo pomogli byli haroerz,e z łódzki.ego
HKS Wojciechowski
Przonicki.

Drużyna
W

SPORT •

Nad podziw duż,o publiczności
zgromadziło się na trybUlilach ba

Dwa rerniwm 1:1 i 2:2, a jeden
tylko mecz wyniki€m 2:1.
W sumie padło tylko 12 bramek. Swia•dczy to o tym., że brak
jest dyspozycji strzałowej u naszych napas~ników.
Z tabelki tej widać, ż,e Ru<:h,
który zajmu.j-e w chwili obecn.e:j
ostat.ni.e mi·ej.<;-1C·e, nie zdobyl dotychczas ani j.ednej bram.ki, a
Legia warszawska nie wygrala
żadnego spotkania. Trzeba więc
obiektyw.n.ie i sp<rawi.edliwie ooe
niać pierwsze galopy drużYIIl ligowych.
Por>Niadam raz jeszcze, że nie
j-eis.t źl·e, a postaramy się, żeby
bylo 2ll1.acznie lepiej.
(n)

0

A czy nie nale-.ty wprowa·
~
•~-"
k ,
dzić do drużyny Każmierczaka?
Z p1erw.s:z;_go
S1.<W. ·0U
o,airzy
łódzikiich zadCYWOllony jest wice. - eo. do sk.laidu ~~go
p=es LOZKol.
Roman Szulc. me chci.aJbym zab1erac gl:o.su,
w trziech wyścigach staJl'ltowało gdyż w-sz;yrey koledzy są mi bar
'W sumie 170 kolan;y.
• d:zlo bliscy. Decyzję w tR-j sp.ra- N1·e ~""'dziew li.śm
.
. wie po7JO.Sltaiwiam trenerowd jak
.
~"""'
a
Y się, ze . .
.
.. . . '
.
Jeden z na.szych czolowych to- 1 ~erowtn.iclwu. ook;cJ1 P,I:Jiki noz'lXliWCÓW Chtiej potirafi wybić S'ię 1 ~1· Po powrocie z <?dań.sik.a. stuna c.zolo szosowców, zdobywając diowaJ:~ przez dłuzszy .czas ~pi.eriwsze miej.soe. Moim zdaniem belkę hgową. Tabelka w1ele mo- mówi p. Szulc - słowa U7l1la- wi. Ot, na przykład, ciekaiwe ze·
al ·
.
.
. stawiend.e•
1111a 111 ezą .się tutaiJ Szałkowi,
·
kUSTy niemal przez całą dlugość
Na. 6 rooe~amy;::h ~zów, 3
dy&tam.siu pro<wadzit
za.konczyły
S'l.ę
wyniik,1em 1:0.
- A azy Jankowski w sik.aJ.i ogólnopoil.skń.ej

SPORT •

I
·
·
·
h h ł I · ·Chro~ik z~yciązc~ Dlaczego
~01 aramy ~I~, leuJ uY o emeJ w biegu LUumamte leżą

1·

ozym

SPORT •

ważnego.

gest, l

Można

wypadków. w których:
teoria nie idzie w parz,e z rzeczywistością. Hm ..,
długo
obra<:al w palcach wyjęt.ego z pu•
dclka pa.pi.erosa. - Na kiedy będzia0ie ir01torml
z odbitkami, ma•gistrne? - zaipytal po chwilii._,
(Dafa,zy ciąig nas.tą,pi)
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