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Dek lara cja

pod hasłem parlamentarzystów
,,Cz y zna sz, USA i Ang lii
prz epi sy ~
r U Ch U 7

nad Kopenhagci
z podpisem Speidfa

W 19

• * •

rocznicę

najaz du
hitler owsk iego

I

na Danię

Ade nau er

nad ieziorem Como

12

Komisia seim owa

obradowała nad dekretem
o och ron ie gra nic

pytań

w tym

'·

kilka rysunków

!

KWIECIEŃ

Matysiak owa

pod hasłem

form y

o,,

'V

usług

li

3

I

li

Stra ussa

matką chrzesłn ą
MIS „Gop lana"

»Rozwijamy
tworzymy

now e

Ambitne plany
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1

I

I
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KoIDisja ·oświaty

Walka o upowszechnienie kultury

opraco.wu~~t:~std.a
wl.~u;~;;;~;::;;;~:·
akcji
3-dniowej
Plon
na IV
K d
I<
I
, c
wyświetlamy był

ses1ę

.~~~~er~;~;b~:::;c~~~ Wcr.orajsze pooiedzenie Komiocr ynacyine i ~=~ie:.inag>rodzomy
om.
en tra nei
cz ł on kow
Rady Narodowej m.
rO<k;u ub.' .sji
Va- Lodzi poświęC<J!lle było omówielronferencji spo.słr2le- ~ch:ezyserię
na łeren•1elo' dz1" •. wo1•ewo' dztwa Lo~. NaKomiisj!I.
podzielili
mm zach-0dnio-

W dniu warorajszym podda- /l Wojewódzki.ej Komisji KOO!!.'"""'""~n~l wy"'-'al'''"'
-"·-~~yJ·n~J·,
i d-·' -~~~o ...,..,.,~··---"~-'e
no ....
~„
U1L1
,,_..~ ~
~
"'-'"~~
.!''"'""~
""'~-,
~
3-dn:iowej kmltury obu rad ttd.
mow.ania wyników
Na wstępie należy wyjaśnić,
akąji prziepxiciwad.winej na terenie Łodzi i 'W'Ojewód:z.tiwa przez iż ;powol.ame wnicsJr.Jem KrajoGen.tra.lal.ej Komisji wej Narady Działaczy Kult'.J.oz!oo.ków
odbytej z
Kcordynacyjinej do sp.raiw Kul.- ralno-OŚ'Wiatowych
końoem ub. mim Centralna .Kotucy.
ll1IB.ia Koordynacyjna i j<ij odNa ZOI"ganizowane w tym cepowiedniki na niż.szych sz.częblu posi.007'e!lie przybyli m. in. lach,
grupujące '' W swoim lorue
Galiński
Tadeu82
mimster
wszystk:ch ir.~t~Jwicieli
wraz z przed.sta.wicie.lru11i Mini- stytucj1 i organ.itZ.acji
zajmujądyr, de- cych .S.:ę 5'PCawami upowszec:1.sterstwa Kultury pa..-1.ameDJtu Ka.łużnym i wfoe- nienia kultu1·y, p!l"2)ejawmją nie]t(>.
dyrektorrem deparia.nMmłu
zwyJtle ożywioną dzialaliność.
&ińskim.
Przyjazd do Ło<lZ:i członków
Lódź i wojewódrlwo łódzkiP. Centralnej Komisji Koor.dy.n.aza>pCY"..mania 61 ę
przez cyjnej w oełu
były
tt,.m-ezenrow.ane
p~-ta:wioieli KŁ i :h.""W PZPR ze stanem upows.zeclmienia kui
z T. Wrębi·a.kiem na czele. Ze tury na teren.ie n~go miasta
strony Prezydium RN m. Ło l województwa był: pi&w.szą ze
dzi brał udzial wioeprzewodnti- strony Komisji Centralnej tego
bee.pośredniego
czący G. Górtow"Ski. W ik<llllfe- rodzaju próbą
pcmadfo zetkndęcia się z teren.em.
u~tniiezyli
rencji
czlon.1<:owie Ce.ntralinej Kamilisj i
Działając na. na~m terenie
AOO!L'dynacyjnej o.raz Łód.2lki:ej
od ubiegłego pOOJ.iedziałku Ki?d'Wlc

'C#ff~
· -·· •
„
t
py
„.e
„
d
U
Oco I
akcja.,

k~J

ogo1n~

nalllWa

br.zmi: "Wieczory pytan i odpowiedzi". Nie j.a.9t moim celem ja
kieś pod.sumow.mie tej a.kicji. Ot,
kilka luźnych uwag iIUl. marginesie wtasnyoh dośw:iad07;eń, a
glówn.ie spotkań ,,Dzieninti.ka" z
załogą ZPB im. Dzierżyński.ego.
Pr7Jede W\SZY.Stkim epraiwa pytań: jakie .są, cz.ego dotyczą? Ogóln.ie moma by powiedzieć, że
obejmują WtSZYstkie dzied2JiJny ży
cia., jednak nie ulega wą,tplilwości, że najżywlSlze zaintereooiwalilie wzbudza.ją za.gadllli.enia bytowe, zagadnienia związane z żyCliiem miasta i jego u.stemk.ami.
Ale nie ~liro SfYXaIWY „przy-

ziemne" aą-«:matam pytań. Wielu pytających PQru&Zalo za.gad111.iE!llia klUC2lOIWe dla namiego życia. W c:za.sie ostatniego spot!ka-

1.ra1tltt

'!<>-

Karlov)'Ch

w

się

Mi:nisterstwa
oir.zed\Sta:wiciele
Kultury' którzy; zł<Y.iyli ooo.z.erne &praw:orzida.n.a. . .
po
Dy&ku.sJa. zalrucJ~a.na
&prawo-,,óamach pob1e&ła dwo-·
ma to.ram:. _Jeden. z n~ .to ~o~~- >yY<nikow .d~ałal.!!losc1 K~
nus1~ l ~low<>&c} ta.kl·:h aikc~i,
drugi. z~s charailcteryzowal &J.ę
omaw;ia:U~ sz.ere.,,au boląc:ze,k
w. dzi~me. kuJ;tury na teren;.e
rma.sta i wo1ewództwa
·
:
.
Zazn:=Yc. n:ilezy, ze_ me;~ty,_ tylko nnewiel~ dyskutantow
probowalo ocen.ia7, wy.ni.ki prze..
prowadzanej ~kc;p.
P<l'dsu~D'Wam.a d.3'.skUSJI
kt~:'.
kon~ ~n •.T. Galn~kl,
stwierd'llll, ze wartO<lclą nJe_

Film ma cha.rakter dramaibtt kry
mLnalnego o akcenta.ch polityetzny-eh, an.tyhltlerowsk1ch. Jego faOiula 12:ostała osinuta na autentyca.
·n ym WY'Padlw z okresu ostatniej
woJnY„ kiedy w Ham~urgu giraso
wał wrelokroofmy morderca ":ob1e·t,

~~z~P~:;~liJ;'rf~~ynnego• wamp!„FAFIKI" _

NA sTARrt

„FaflJk"

darni.

Obecnie w WP'M

kończą

się

pra

ce przygotowawcze przy opracooprzyrządowania.
112lw.
wamiu
Wkrotce, praiwdopodo·b n\e w poP1;'eczalną. uzyskaną w . w-yn1~u ozątka.ch ma.ja br., ro:z.poC"21nie się
2rn,kt~o'.':'.l'a.m.e produkcja pierws.zej, próbnej seWJ:eyty . ~ył<>
~Maln<0sc1 szereg~ ~-0-masJ1 P.O-: rH, która ma ujrzeć światło dzien
ne już 22 li.poa.
wiaMPwych, za.taitwiem~ n~
s~1 • przez p~dstaw1cleh K~

misJi CentraJ.neJ szer<;gu spraw.
dirl>lńruz!l"<1:wych,
nawet
czę.st.o
ale w efekcie P·l)Ważnycb.
Cenne j€st taikże to, że ws9ól
nije z przedstawicielami M:iiniwybrali .się
sterstwa Kultury
nie ty1ko do Łodzi, ale i na teren odległ)"Ch miasteczek przed
sta.wk~ele mtytucji i or,g aruza-

WYSTAWA

KSIAŻEK

-

DARU K. WOROSZYŁOWA

Na Uniwersytecie Wars-i:awsJ<.im
w &3/lach Pałacu Poto~kich otwa<r

ta

zosotała

9 bm.

wystaiwa

ksią

Mjes.l.kancy Cho1en

1o sIe rp n I a
N Ch
w Kopenhadze

wyc:zierpująco,

poprosiliś-

śoie.

Wnioski ZOL"ltaly opraoowane
prz.ez podkomisje, utworzone z
czl-Oalków komisji i prz.ed&tawicieli Kuratorium. Dotyczyły ome

ksztaloonia na,uczycieli itp.

Bank PKO
wyjaśnia

IllJ.,::

„ ""

dzieć

niu wn.i.oSlków przygotowywooych
na IV sesiję . Rady. .Nrurodowej.
Sesja ta będ2te posw1ęoona problernom oświaJty w na.szym miE-

ma otrzymać
nowy szkolnic.twa podsta.w owego, liw pr-zygotowa.niu
będący
:mnode<Mi.zowany typ skutera kabi•nowego - tj. skute<t"a z dasa:- oealalego, specia.Jn•ego, zaiwodokiem i w ogóle wszel.ki.m.l wygo- weg.o,
oświaty dla dorosłycli.,
Naizwę

na
podzieliła &ię
żel< o:Ciarowanych Blbllotece Unigrupy, z których Jedna cdwiewersyteckiej przetz przewodniczą
teren województwa dzała
cego Rady N<>Jwyżso:ej ZSRR Radoll18k'll,
Kutno,
poiw.i.a.ty
Klim.en.ta Woroszyłowa.
Sieradz i Łaslt, druga zaś PT.Z~3.000 książek o:fiarO'W"aWśród
u
w
·ą
1
·
'kl
tererue ·· ki&
ad:z.ala bad ·
- ny.eh Bibliotece Uniwersyteckiej
e. 'V:S·P 0 zna aJ
CJ1,
a.ma na.
prow
przeiz pree·wodnicrząceg.o Ra.dy Naj
powsz.ier.Jm1:3'111u kW.tury.
Stwor.zerue pla.nu upoiwszec~- iwy±wej ZSRR przeważają pubłl-1
'ł\ nirun.i.a. kultury r<JZpoc'.ł:YDa Siil kacie na;ukowe wyćlaine w ZSRR
11
CJd S~O!ThSt:itoWMIJia .at.an~ bazy/w laitaich 1954-1958.
a1ą.
stw1e·rdzil: mm.
li matenialneJ ,
by później pr7.ejść
Galiń.sikli. \
•
,
do spraw me.ryt-0.rycrznych. Jako
ł
. "
.
.
. .iYZY ' kierunek aktualnych
im.a 2le$~ „D~1.ai;ni_!lm. z za o- zasadni
~
gą ZPB im. Dzi<erzynsk1~~0, py- zadań w dlziedzlnie upowsz~hpnstawił min.
tam.o :1'P· o spra:wy zw1qzan-e z nian.ia l.ult;uiry
S{lll"awę otwa.rci.a. i'łla nor•ądku1·~ $WOJ"@ UliCf
III ZJa.2ldem i_ J•;oigo uchwail:am1, Galiński
"2
zamieszkańców
prOIS?Xlalo o wYJasruerue . sto.sun- okolicznych
ków z Jugo.slaw1ą, a .ta.ki:<; .wiel<; mkniętych placówek klub()wycb
by spolee2Je1'isbwo
W-ezwatnie,
(J. B.)
czasu trz.eba bylo ~w1ęc:ic omo 1 świetlicowych.
Lodzii porządkowało swoje miawieniiu stanu _na~J gcspodW:ki
.sto nie powstalo bez echa. Pi•
•
narodowej, ktm:a Jest p!'7Jedm.iosaliśmy już o tym niejed!nola'ottern ż~go zamtereisowarua. .
nie. Tym razem należy wspomBywa 1 tak, ze odpcl'Wledź rue
nieć o ofiarnej pracy mieszkań
zadowaJa pytającego, .gdyż jest
ców Chojen, którzy w czynie spo
rUSZCZQW
wręcz P~~wne~o zi:!ani.a. Wteprzeprowadzili szereg
łeeznym
'
dydy wyiw1ązuJe się c1ekaiwa
prac przy pon:ądkowa.niu swej
&\rusja, któl'E\i efekitem jest matych prac
Wartość
dzielbicy.
lezieatiie .j~egoś mo?-us '.'ivendi.
pI"7Jek1roczyla sumę 43 ty.s. zl.
Albo też, Jak to mi.allo miejsce
W KopenhaPARYŻ {PAP).
o.statn.io, wYSUWane są wobec dze poda.no do wiaid.oo:nośoi, że
Chojen
mieszkańcami
Poza
dziennikarzy pretensje, =Y d~ pr7ie'WQdni.czący Rady MilniBtrów przy J)Oll'Ządikowam:iJu. skwerów,
zyderaity. Wsz~o to .s~łada .się ZSRR Nikit.a Chru.szcrow przybę ulic, szlaikowatniu jezdni i innych
na wytwor2len1e gorąOOJ atmo- dzie do st.olicy DaJl'li:i z oficjaJną robotach pracowali
rob1>tnicy
sfery, .a.le jednocześnie przyja- wizytą w dniu 10 sierpni.a hr. i przedsiębforstw tak.ich, jak: ZPB
cielskiej i :przyjemnej.
tam będzie 4 do 5 im. Szymańskiego, Waltera, Reporzebywać
Żywo dyskiutowaną sprawą by- daił.
Nastęµn.ie sref. rządu ra- wolucji 1905 r„ Okrzei, Zakłady
ła zl:a ja:kość wędlilll. Ponieważ dzieclQ.ego uda się z a.naJogicz- Kotłów i Radiatorów, LZPIW onie na w=ystlkJie pytani.a. d.7.Jien- nymi wizytami do S;z;weoji i Nor raz Zakłady Przem. Jedwabniniikarz jest w strun.ie odpowie- wegii.
(wy)
l czego.
misja

.
Od pew!lliego czai.su na ter.e:irue
na~ m~ ~am.ona Jest

żeniami

Oświaty

w

diabel''.

W ostatn.Un cza.sie obsenvuj.e

się wzmoŻO<llą, niel•egalną dzi~
lalność

eleme.-.tów spekulacyJnych, żerujących na nieświado
mości wielu obywateli, oo do
wlaściw·ego realizowania posiia
danych wartości dewizowych w
prowadzonym prre.z bank PKO
tzw. eksporcie wewnętrznym.
Dotyczy ro przede w.szy.stkim
cz.eików opiewających na waluktóre odkupywane
obcą,
tę
prz,o..z spekularntów są pr,z,emyca111e zo.rganiz.owanymi kainai1ami za granicę i PQWQdują nal)U&z;einie obowiązujący. eh praepisów dewilzowych, a także u-

wielu omawianych
Spośród
W!Iliooków na szczególalą uwagę
zasługiwały po.stulaty dotycz.ąoa
szkolnictwa. specjalnego, takie,
specjalnych
kształcenie
jak:
kadr pedagogicznych dla po-o
~b tego szkolnictwa., u.doskonalenie systemu selekcji dzieci
kierowan~h do tych szkół, wła
śoilwe rozwiąZatnie organizacji opieki otwartej, rodzilnne domy
dzi-ecka, opiek.a pozaszkolna., dofina.nsowanie i roobudowa „Reymont<Swki", budowa zakładu dla
moralnie zagrożOl!lych dziewcząt
i i'l1l!le.
Przy omaJWianiu S7•..lmlatlctwa
lioealnego poruszxmo we w.nioskach m. in. niesłychanie waż
ne sprawY wychowania młodzie
ży oraz wprowad:oonie do szkól
licealnych elementów z wiiedzy
praktycz;nej.
Wnio..'lków było dużo i nie star
czyloby miej.sca na omówie!l1.ie
ich wszystkich. Ni•ektóre z nich
wywołały wśród rebranych oży
wioną dyskusję. Będziemy mieli okazję omówić je znacznie szer-rej w &prawmdani.ach z sesji,
która odbędzie się w końcu bm.
(as)

wzr.

asł

a 1·ICZ ba

osnb c·rerpE~C"C~„
&Of J
:~~plają zapas dewirwwy pań na choroby psychiczne
V

11

Bank PKO wyja&nia, że przyj
WARSZAWA (PAP). Ostatnio
mu.je do wykorzystania w ek.sJX'I'Cie wewinętrznym wsz,elkie po raz pierW\S.ZY po woj:n.ie <>glo
dewiz.owe (pieniądz;e BZO!Ilf.! zostały o?Tacowane przez
wartości
za.g.ranic2'lll€, CZJeki opiewa.jąoa Instytut Neuropsychiatr'ui. daine
obrazujące. calona walutę obcą, wekrs.le, prz.e- .staty&tyczne

ka.zy,

akredytywy

pienię:Zme

l=tałt

lecznictwa p.sychiatryoz..

i.tp.), stawiając do dy.spozytji nego w k<raju.
- w zamiian za nie - atrakZ datnych tyoh wymik.a., że po..
cyjne towary, objęte rusorty- dobnie jak w innych krajach
mentem pa.cook PEKAO.
rownież i w Polsce wzra.sta licz
O ile chodzi o CT.eki, to pew- ba osób chorych psychicZIIl.ie. W
ne ich kategorie bank skupuje, roku 1950 przyjęto do szpitali i
równowar- sanatoriów 19.800 chorych PISY•
stawiając od rai2ltl
tooć do dyspozycji klienta, inchicznie, a w roku 1956 już per
:!Jn.kaso.
na
przyjmuje
zaś
ne
nad 34 tys. Wziąwszy pod uwa•
WS2lelikicll wYiaśnień oraz m- gę, iż nie wszyscy pacjenci tra•
dotyczących

zakupu fia.ją do zakładów leomiclwa za
czeki lub imie do- mkzniętego należy ~.
op.iiewająoe na walutę
iż li.cziba ta jest jeszc:zie wyżs:za.
zagraniC211'l.ą, udziela.ją placówcho-Najczęściej występującą
ki bam.ku PKO w War.szawłe i
Krak.owie, jak róW111.ież tereno- robą psych.ic2lll.ą je.91: echizo:f.renda, cietipi na nią ponad 57 proc.
we oddzialy Powszechnej
pacjentów.
Oszczędności,
formacji,
rowarów
kumenty

za

Kasyf

my, aby pewne problemy rozwią - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zywa.l praedsta.wicicl Ra.dy Naprzed&tatwiciel
oraz
r<><IDwiej
związków zawodowych. I trrreba
było widzieć, ja.k bardzo mu.siał
się .~ć'! pr7le(!istawiciel Rady, gdy przyszło do wyjaśnienia
PIĄTEK,. 10 KWIETNIA
Nastą.pila ostatnio odczu.wMn.a ik>śoiiowa poprawa w zaopałr.l:e
dzie ~. że w oorównal!lJiJU
dla.c:z;ego smak na.szych wędlin
U.OO Wiadomości. 15.10 ;,Swoj.
z seixxnem .iesienn:van ub. r,
niu obuwli&. Zapasy obuwia w handlu wynillOSl:v n.a dzień 1
f>k:le melodie" gra zespół harmo- p<JCZDStawia wiele do życmenia.
IJ'I'2emvs:l P!l'ZY'Jrol'..ował µrarw:ie
W efekcie doozliśmy wspólnie ma.rcą, br. w obuwiu mesldm na sJ>Oda.ch skórzanych - 380 tys.
:rustów Tadeusza Wesołows.kiego.
nowych
d'W'Uk;rotnie wieoej
950 tys. pro-; w obuwiu da.mpa.r, na spodach zastępczych lS.30 Dla dzieci odc. 10 powieś do wni<>aJru. że chociaż ~ą.
620 tys. par. zaś n.a. ~tępczym wzorów i rozszerzył znaczme
ski.m na ISll>Odaeh akór.ian.vch ci Jadwigi Chamiec pt. „Trójko- r:ooc by można, „oik.oliC7lllOŚci ła
Ram.del h'lll1'1lowy obuwii!i!n
J eś1;i
aorowa .kokarda". 16.05 (L) „Prze<1 godzące", to jedma.k wl:.adza. teJlamę kokl!rów obuwia.
ponad 1,3 mln. pa.r. Również w obuwiu dzleciecym krajowe za-P<J<Sit.ainowil wiec pójść da.Jej,
dzisiejszym koncertem w Fllharchodzi o .lm'ótik:i.e serie, to choc
l>llSY handlu wYD06'U\ analogicz nie - 1,1 mln. par i 746 tys. par,
podjąć pewne
pow.inna
l'El!WWa
:monti". 16.20 (L) Arie z !rangotowość Zl01'~an.iw
WyrażQno
produkcja ZJWiekmY sie tu o
dzenie do nies.kórzanych spa.,
sie rowiruież sysoper lirycznych. 16.40 krom, a.by ten stil!n zmi>enić.
Zlwtięk.saa
c:usJ<kh
2IO<waaiia we ws,z.vstkich m-i.as-o
50 proc, - popyt IlJP. na ef.ak(L) „Runda z piosenką", 17.00 (L) „D.ziennilk" ze swej WOi!lY przydów obuwia. Tymczasem SIPOtematy=niie prod/uik:cja obuto<wne ozółenikia damsikrie na. taoh wojewódzkich po jedGra orkiestra Karola Vlacha. raekl nie spuścić tej sprawy z
dv z tw01rzvw ez!IUIC2lllych maW $€1Z(la'tie WllOIS>"...ll'llnOwia.
nym pokaQ'JOIWYllll preselekcyj~
obcasie .•k.aC2JCE!". inaiwet w mil7.2S (L) Audycja literacka. 17,'\0 pola w:idzenia.
ją wiele zalet, kotórych nie po~
:mstanie
br.
w
letin1m
nimaJ.n.vm sitooatiU me zootanie n vm domu o'btbwi.a. zaoooitirzo..
(L) Kącik melomanów. 16.00 (L)
tę
rozpoc:zym.aliśmy
Kiedy
siada skóra. Nie cthodrzii tu j'\lŻ
wane do SP117JE!1Ctaży w mfasnvm w 'Pclnv asortvmen:t ta~
:Lódzki dziennik radiowy. 18.25
zais,pcilrojomy,
1,3 mim. par obulwfa oczywiście o 't<likie „detale" jak
taclh .Audycja aktualna, 18.3~ Muzyka akcję spotkań pesymiOOi ~
oonów i rozmia.rów. Zl(odrruy
lm,po.r-nadmienić,
skór
jednak
proc.
5()
Trzeba
że
fak;t,
kto
więcej
tys.
„klapę"
400
jej
(o
rychl:ą
męskiego
dywali
Cl aktualności~ 19.00 Melod:le filWroclaw, P<>znań,
się na to Jerzego &ię będzie pytał,
Wiersze
ID.20
:mowe.
~ pTZyjdzie
tujemy, tracą.a oemme dewizy, re :pnzemy&I: proponuje jedno- Gdańsk, Kielce, Radom Wiek:n:iż w ub. r.). 2,3 miln. pa;r obu:Millera. 19.30 Transmisja koncer na takie &potk.alllia? Nawet ~ci
ale choćby o to, że taka np. crooś:nie wiele
o
pa:Tzy.iemn..YC:h
(również
wia damskiego
srość jednak rad narodowvch
sym.:fonicznego z sali Fil- arty.stycmej nie dajecJe... A jed
tu
obUJwia, kitóre mają
W2Xl'I'ÓW
poodes!21Wa z twoa:z:vwa sz\Juw.
400 tys. par więcej) oraz 2,5
m. illl. L<>dizi., WarsuJrwv i Kra.:
:I.mienia
Pomorskiej
harmonii
kiwairII.I
w.
produJwwaa::ie
być
4-ilm'otie.sit
tTainsooirerutiu
neito
o
(aż
spotkaniu
diziecięoego
par
wtorkowym.
Na
mln
nak!
odmówila ze?;Wolenia„,
kowa
lgnacego Paderew'Skiego w BydJ eżel;i, tylko
1.ale seryjl!lie.
nie trwa,lis7Ja. od skóry,
800 tys. par więcej),
goszczy. (w przerwie koncertu - stainę!iśmy pI'7l0d koni.e=ością
,,z kraju i ze !lWiata"). ZZ.15 pmełożenia polowy pytań na naw br. 48 iproc. obuw:ia glów- wszvstkie te fasony rneczYwiInna kcirukrurenoja slRa ha.n•
W obuw.iu jest już teraz oo..
Polski Uniwersytet Radiowy sie w ~eoac<h.
dl.u de1aldcmiel'(o ze strony
st~y raz, gdyż ima.crz;ej t.raeba I
raz wieoei ~a. Tyl- nie le!miett.o. nraem:vst kiraiow:v ścde pojaiw:la
,,Polski przemysJ okrętowy i je. by bylo pr7J€1Si.edzieć 5 godzi111.
dostaite<:u.ri.ie
.
bę®e
WY'bór
ro
hurtu - to dom.kl campmJ?OW;\"PTOduilm.ie na spod•ach z
ko na I J)Óbr<J<C:Le br. prnmvipogadanka
go perspektywy" ~
kaid:wn
we na kól!kach. W
To samo świadczy chyiba najtilll'oirzvw =tucrzm.ych. Beda to:
dziano do wodllllkcii 566 WD>mgr inż. Z. NowakoWskiego. 22.JO
wo1ewódJWwie jei.dzi sobie tapraktvoz111v
i
t'!"'Waly
batrdJ2lo
podpoi
nowycll,
417
powod.2leniu
tym
o
w
rów,
wy:mowmej
Wiadomości. 2.2.35 „Przeprawa na
Nie mOOma. ł.e!to ~ lX>"'
ki domek (zradiof0!1Jizowanv i
tra.n:spa;rent, cie!llki i trwały po wieOOi.eć o obuiwiu tekstvl111.vm.
11łuehowisko trzebie c.zię.stego kontaktu ze spo
stronę"
o:r.as gdy rui pcr.est.r:z;erni cale®
drugą
wg opowiadania L, Samosaty. leczefu;twem. Taka bezpOOredn.ia
zaopai!rnoinv naiwet w 1le!lewiub. 1'0.kiu 1'.lO.ia,wlilo sie tylko 351 Ja,niit, ul€ilJ'SZO!la tech.nologi.ca:W tei drDi.edzliJn.ie inie ma nio
23.36 ;,Ze śwtata jazzu" - audy- roa;moiwa pr.zymooi bo<Wiem ob<>W11lOlrOOIWl\
i JXOIW'ad!l:f.
:ror)
ni.e mrukiroJtTUJma Ol!'alZ: ciendl.lrtika
nowycih WZAXrÓW. Trzeba jednowe~. Z.m.ow.u te ISl'il~ne wrocja. 23Ji4 Ostatnie wiadomoSci.
ohi.Jrwja,
sP'!"?;eda ż deialiazm.ą
t?UJma 'P!Ze2l!laazl0'1la wvląCZll1ie
nade 'POdlkreśJ.ić. że wciaż j.epólme koczyści. z jedm.ej strony
ry i lrol()(["J" 'tlka.ndn obu'IWli.
aklwicyoje.
oiraz
i
dalmski~o
obuw:ia
dila
mała illość
jest; zibyt
m=ie
ludzie l'(YĄStr.zygają sobie pewne
ceyc:h. oo w UJb. l"OODu..
TELEWIZJA
specjałzwana
·
dziewczęoogo
:i
ohłOJ>iece:iro
obuwm
WZID'rÓ<w
nierjru>ności, otrzymują wYjaśnie
Jednia ~ w
J~
k"
pląt.ek, lG ~tni&
&ci.ew~.
PROBLEMY HANDLU
nie wielu spraw, ' których sami
..,.
N:iJe W151Z'\'Shk!ie jeszazie WVJC>haru.liliu ob'UJwiem - to l)rze17.00 „orły Targówka" _. M- nie potrafią sobie wyjaśmić, z
Elie jedmialk zaNależaroby
r:y sa :n.am-~ estetyoz:ne i
sportowy dla dzieci (W). drugi.ej stromy dzi.en.n.ikarTJe maportaż
lefnrle.ll'o oblllWia tRik.sitY'l·
„Jootem zach'WYOOlna 'll1Pd'!11e.1- cena
stanowuć crr.v elfa IPOIP'U°klmości.
efektorwne. Niestety, pir:remysl
17.40 Film krótkometrażowy (L). ją moimość pr.ziekom.ać &lę, jakie
neit0 :na 32 mln. zł. Od 11 bm.
mości<l obsbw?i. W:vika~ie oma
17.53 „z dokla<lnością do jednej
tego rodzaju obuwia nie bylooobklłiMry brak plasodczuwa
obuwie :to nolalWi si.e w sorrecierpló.iwość i krutttuire w obe:irep. z KTakowa pi:clbl.erny in:teresują foh Ozytelzekundy"
by ~ne zwiefilw.etnrie różtyków-obulwn-iików. Tr:wba sde
d.ruży PO nov.rvah cena.oh. Tak
majoli
klientami
z
się
u
śoi
przez Katowice. 18.25 Przerwa. ni:k.ów. ·
ni.cy w cenie miedtzy obuwiem
glów.nie opierać na komónkach
n'J>. cena iro.:vinelk dam&kdch na.
lG.00 Filmy k.rótkometr~we (L).
Nie ma drażliwYch tematów,
rność wm'!tośct sorzedaiwane.5(0
na roodao.'i z dcl.i cytowej skówrorC1U.iącyoh ]J[7Jedsiębi<l!rstw.
mi~!l:Ui:nie i SZt1.lC!1mf'i skóime
19.2'2 Reklama (WJ. 19.JG Dzien- nie ma pytań bez odpowiedzi.
wszę
iatk
Gdyby
materiału.
ry, a na sP<)ldacth z tworzyw
w których praoula Wl]J<rawdzle
:oo.stanie obniŻOlna z 57 i 53 z!:
nik telewizyjny (W). 20,!>5 Tele- Ak<lja
pytają
„Czytelnicy
byżvcie
folklei
było
d~ie
b()Jwiem
5'Zllucmvch. Ja~c doitad
doolmnai!i faahowcy. aile czeEcho (W). 20.45 Muzyka z taśmy
- na 39 zl. $all'ldalów meskioh
ło<by P!"ZYjemne ..• "
„D2lienniilt'! odpowiada" - 1rwa
(L). 20.50 Listy Słowackiego ta rómiioa je.sit mio:llimailina.
owladnieoi. rutyną.
stokroć --:- z 40 111a 30 zł. gdyl!'l.€k dizieogólno- nadał!
cst•ada poetycka (L) Ta.le n,p. pól)burt:v daml'llkie na
Ujemnie s!.e to odlbi:.ia :n.a wzoc33 na 25 .ził ora.ci: :z
c1ęcycth z
Taki.eh wYiPOwd.edmi zn..a.lazło
H.W.
polslti.
skórae kooztiu..ią 210 2"ll:, a na
na 20 zł.
28,5
niobwde.
książoe żyoz.eń
się w.Leile w
zaledlWlie 5 zJl:
trallll.ol00{['€i!1C'ie
Aby u:lldrow>ić sytuację MPL
O'btuwia.
W2l01!"0CXWe;ro Domu
WszY&tkde te ~ nie
t.anid. Trnaba też 'DDmvśleć o który 'ZlOil"J<a;niiz.owany ~.al :na
i MHW powołałv do życia
jednak Z-a!.G(adJl'bi.ero.'Ziwici.mją
st.worZ>?lt'Linl si·ec~ m11T1 1k;tów reWIS!Pólmą komrls.le mody. w kt.óDnia '1 kwietnia 1959 roku zmarła. nasza nieodżało
Wi~ych TM"te.5!<Jll'002ll1..Ych
zaoobtvwfa,
właściwej oci;iall'liz.aeji hm~
nia
rei zasiadaJa pn-zedsitawicieile JJ€:rac.-yjnych
gach w Polznall'li•u Pi!'Ze!I': CZ
wana siostn
pa,f;rz«:myoh w kleje i •.~e
przemyslu, handlu i plastycy.
.P<>k'.zeba wiecef
•
obu'W!iem
cllu
Handilu Obuwiem. Dom OblUktórej zadain.i.em skóry".
sk)e00w l'.l<!'es<eloeikcyfnyeb, w
Komjsja na.grode
I
naiw-e<t
o<L!"zymal
wi.a
ktorych klientowi zmierzono
studiowarue
uważne
b~zie
:z.a ek&1)0tZycję na Ta1·gach.
by nogę, doradzono fa60l't i
wm1r6\v za~antlcrzm.ych. udoOBUWIE NA JESmlQ'
Niestety ten J)()lm.ańsilcl „ropoziwolomo t>l'ZY!Tlieirzyć nlie tv'lskonailatnie svlwetek modeli i
długoletni zasłuiony ~.
Jak oo kwartał w.rganizo...
IPOkształtowanńe mody w ~od/biega
dZV<ll.·2k" dail.e:ko
ko i'\.-aWY burt:. Pc•tr:oobna .iest
Pog.rzeb odbędzie sfęcłnfa 10 kwietnia. br. o godz. 17
wa.no obecndie w Lod'Zi. o.!:!óWno- ziomem od rzeczywistości. W
szeroka reklama o'bUJWia. ahv
góLnych sezomaah - dz.i.cli się
Il ka.plicy cmcntana przy ul. Ogrodowej w Łodzi, o
:n.a ~ J)Odikomisji m. il!U 'POloS~e tanti ()l°buWl111ioz.e, na
klienci. b:vili pO:imfarnwwani fa.
eilclepacli 01'bwwtie jes>t zwyktle
kie moż;na Jruoić ob<uwie. ja!k.ie
któ:r:v<::h hanool zaiwi-a'a umoPodilromas:ie obulwuriioza.
'
źle clnsipon-01Warn.e. c1bsltuiiza w.
JlZyDl 23.Wiadaaniają,
wy z ~nrz0n-1y1~J..;m n.a r:s;odukn°'vo.ści ooiatwi.a się w iskll.e...
2Xl1Sotawia wiele do ŻY'OZle'!li.a.
SIOSTRY IRENA t ZOFIA.
cję ITI kwa:rt.alu br. Go noCUDOWNE PODESZWY
pach.
Ascmtymenit o'bnlW'ia j.ęst ni~
Pa.nujie u 111aa -clz!M>u11e ~--!YłeiwZ Z.ek.si?~j:i l!lla glel" d~ ~ecw-;,y, _ Br.ałt,uje także
- _g__
&.P

Skomplikowane problemy obuwia

.ifUewi;zja -
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ANIELA PARNOWSKA

'

l.

,,Ir~~ wPałacu S1rawie~liwości"„. Kwiecień

„Dziennik" orooonuje

"„ ..TC'.i:eli

ktoś, wezwany
nic ma c~ęc;i tam
s:() ud.ać, bier.z;e sw1ad~c
two kkarskic i... wszyscy
„są
'\~cdzą o c& chOOzi Pod&bn&
du\\?. chm'll-ba".
c-a :<:5 p·rncent svraw karuych spada. z ,,v-01!.ta-ndy, a
t:;lcż wyr.nków nie nwi.e
11:·ć wykonanych dlatego,

d.o

są.tiu,

żony t-ego dnja
prz.e~·luch,i'\V:J.ny.

nie m6gi być
Svra·v;a zo-

sl-ala \Vz.nO'\vJ.c1na dc~p-l-ero po r•'>

ku, po trzykrotnym bqdaniu
przez Zakla<l J\f€dycyny Sądo
W>E:J i zap·cw!'liet.".liu, 7-e pan X
przed są
m-0-Z-c od,po;.v~.n.0.ać
d.em. "\V międzyczasie znalezli
się in.ni lekarze. któ~zy twierdzili \~7 ręcz p.rz.eci-vvnie i spr,1że co}:3.rżen.i i Ś\via<lkoiwie
wa się odt..:vlekala.
ja.k muchy .. .''.
ciJ.~rują
Tn.ny o&',\'arżony, C7;eslnw :M.
(„PraW·t> i życie· 22. Il.
(lV K JJ\lj.3Sl. nie staw'ł Eię
1G1i0 r. „Trą~l w Pa!acu na ro?.prawę, bo, jak opiewało
!:l~Jr~~riedłiw·cSci czy l\iluuraZQ\.VY
mi.al
śvvi<l<lect·~~to,
chy •
krwotok z nosa. Gdy leka~ze
z Zak;adu J\iooycyny Sądr.>wej
przy.szli to S:J"rawdtz.ić, os~~arż.o
Przestępcy chodzą po ziemi
ny kate~o;:y.~z.ni-e temu z-o'1.pr·z.echo
- to wiadomo. G~J
cz.a. Uay dowiedzia! s1ę, że jedzą po z:crni P?Ze.stępcy już ujaw:Leni. o ktorych w:e sąd i go 1-ekarz t.aik n..~q.:ns.3.l w świa
pr,')kw·at.ura, których karty zo- dectwie dla sądu, wyrazi.ł zdz'6taly odkryte. Chodza,, bo są wicrne, że z nim się nie p0<rochorzY, chodzą dzi(".;l~i lekarzom zumia1.
a ściślej dzięki swiadectswom
To s.ą przyiklady fałszyw·ych
lek.ars.kim. Biale i kolrn:owe świadectw lelrn.rskich. które pv
,papierki "\V)'Śc:i.e-lają im drogę m.ogly 00kar7.AJJ1YID n:e staw;ć
W•J.lności, o<ldalają w nieskoń
'I'ak samo
się na roz.,.>:irawę.
c-.wnośt! od domu l<tóremu na
je.s.t w sprawach cywi.inych.
imię „\Vięzkn:ie".' l~ole.slaw D.
lnny rodzaj z.a..świadcz,zń •.o
(lV K. 131/58), który ok.radl te które och•lleh:ają ka::ę. P•.>
~-two na pól miliou:ia złotych
uprawomocniel!liu wyroku, ow ciągu 3 lat od chwili uja- ~rżony ma. prawo starać się
wn.ienia p•-z.estę.p.:>twa p(tzoata- o cdrOC7.A"ln:e kary,
np. :Zi:>:
wal na wolności, gdyż nie sta- względu na zly ~'!(a.n zdrowia.
wi;;! s.ię :na kolejne rozprawy Do po-d:rnia dołącza s:ę zaświa-1
sądowe z powodu ~bjawów ducren!.e le:t.ars:ki'?. P·'.)Sluże 3:ę
.sz.ni~v be>lE"'neJ. .bc1e<ly wre.sz- tu p~z.ykladami o których moc:c JeKarzc z /,<,kładu 1.Ie<lycy- wi•l mL prof. B. Puchowski:
:n '' :->ądowcj pr:zi21konali go, że
więzienia
„Ska7..a.ny na .kar~
i0;i-:cj - dla zdrowia - skoń
<>sobnilc, celem uzyskani:\ urloczvć .szy<bciej sprawę i pan X
Ś'\1 iadectwo Je„
przedst~nvll
pu
st;;_wH się na rozprawę, jeden
l<tóre twierdziło, że:
Jtarskie.
7. obwi'lców ·wpa<11 de> ,p0<koju, w
żon.a. je.go jest. "'' ostatnim oln:e
iktórym O&karż,o.ny byl badamy sie ciu,ży, 111.a. .ostre za.palenie
i pt>wiedział: „Pan:J.1v1e, nam \Vy1·ostka. r-0ba<>zk-0weg".l, a z
cz,vor:ra. dzieci. dwoje ma za.chory umrze na sall". 'I'ej suP-o sprawdzeniu
gestii wystarczyło, a.by o.slmc- J>alenie płuc. jednak,
żona
że
okazało

.się

nTrybuna Ludu" zamie ...
który pofelieton,
sprawę do
-jstotną
''Varto się
• z:tlat"lvieuia.

rusza

nad nią zasta.n-0wić:
Tradycyjnie już lubirn; ws:z,e1a1- ;,, dźwięczn-e i taki.e bar<l~i~j światowe nazwy. Jeśli
ki.no w Poimi.u $redmm - to
koniecznie „Colos.serun'',_ hole~
lik w mk~ścin.ie - oo_n.aJITil'. 1eJ
Ostatecznie n;ozna
„Bristol".
s.ię do tego przy:ziwycz.a1c, pal
~"'.ŚĆ.

Ale są ;nazwy, które szo.kują
mnie n:.oco. Ni·e dlatego, ;ż,eby
mi sic: nie po::iobaly. Wzbudzają ogólny szacunek, tylko ...
• Jeszc:re niedawno np. wozil

artykuł

nieprawdę

192 k.k. gr.n<.r.i dwoumA latami
wi<r,iienia.

TRZY PRZYCZYNY
wy.sta-

Przyczyna pi.er\vi.s.za

wiania f.als:zyvlych świadectw
1€kaY-.sldch, to, jak 1'vszys-::.y '-\rle
zysk Oskarwni zyskudzą ją trocl1ę wolności, a n'.ektórzy
le-karz.e, w z.amian za to, troD!·uga - to
p;eniędzy.
chę
.:przez grzeczność". życzliwo:ić,
dla znajomego, któremu nie
wyp2da n.ie pomóc w cięikiej
sytuJcji .

Tr7.eC"ia -

cel ,,hu-

m.r.1nita.rny'', lekarz Ś\Vi.R_<lom;c
kl.am'..::\ ale ui\·vaża, że jes1t to
v.J z.ę;-odzie z jego zas:adaanl, nie
z.gacza się z karą. we<llug niego ten ktoś jest niewinny.
Ba;rdzo często przestęp-cy odpowizdają z wolnej stopy. albo
są czaso·wo zwo1.ni-eni z więzie
n!<i, uchylają się od odpowie!)O.'.'lugując
dzialności karnej,
sie świadectwami tych trze·::h
1-o'dzajów. Kie można ich śc<'ą
gnąć z p01~.vrotem do więzienia,
bo są r7...e:como chO<rZy. Na kilkakrotn-e wezwania - odpow;a
dają świadectwami lekarskimi,
na prośby o sta<Wiennd<e·two do
Zakladu Medycyny Rą.dowej •:-e
Jem J.Yl'Zebadania. odpowiad<iją
VV wiE:k."z;C>b<:-i
śl'liade~~wami.
;pr.zypad:ków, gtly już uda się

poIsk"1e
płyto pocztówki

ś\\'·iadectwamt lc-0stn.tnie
karsl<lmi. z których
zawicralo dosl(}wnie ltilka slów
w br. pr:zemys~ chemicz,ny wypro
na recepcie dukuje
i napisane było
0<k. 7,5 tys. t0<n: podstaw-0Ubezpieczalni Sp<>lee7'11ej".
wego sa.buc.zne-go tworzyw-a - po
JLchlorku winylu i ok . 2,5 tys. ton
TE KILKA SŁóW .••
równie ce1nnego tworzywa - poli.styren'lt. Równocześnie z.na=nie
I to c11yba za malo, aby sąd rozwiniemy produkcj<: 1nnych ro
honorowa! świadectwo. Prze- dzajów twor1.yw.
Podejmiemy w tym roku procież zgodnie z artykułem ?.O Un-0wych
kilkucliz;iesięclll
stawy o zawodzie lekarz.a ('.28. dukcję
Z ciekawszych asortymentów.
X. 50 r.), µrawidlowe świa<iec
budowni.ctwo i przemyst chlocLnitwo winno zawierać sp<l\S6b u- c7.y otrzymać mają styropian P-OShtgując się

ścila

~wfa,clw.a

za-11

nie ntlała '\V ogóle dzieci.
palenia_ ·wyrostlo:\ _r-~baezk-owe-go i nie byla w ciązy.
~'\.dwokat X, skazany na dwa
lat.a więzienia nie -O<lbywa kary,

Nazwisko ło
nie parasol

wiązuje leka.rz.a zgc-dn!e z art. 1
cytowanej już uistawy, która
m:'iwi: „Wyk·onywanie za·wo-du
lekarza -obejmuje rozp-oo:naw~
nic. leczenie i za.r..obieganie cho
rnlH>m, a takl:e wydawanie orzeeze11 lekn.rskich ". Orzcczct1
P!.'n'wdzhvych, b!> za niep.rav-7dziwe. kiedy lekarz wie, iż p<>-

stalenia to7.&,moŚ<:i badanej osob;i', cel wy$ta wienia świade<>
twa, rozpoznanie choroby i dat<;. A te dwa p\crwsze punkty
.Taprzeważnie są pomijane.
skrawym przykładem nieznaj<>mośc-i przepi.sów i nicdbal.stwa
lekarzy w tym względzie jest
(lV. K.
sprawa ('enowefy S.
;).) /iO). świadectwo lekarza po
radni rejonowej, które miało
usprawie.dliwić jej nieobecno.ść
na roziprawie, opiewało, że
.,w-w. jest chora na chorobę
która obecnie zaprzewlekłą.
ootrzyla się".

Orzecznictwo w rn.alym zakresie, czyli właśnie ~vydawa
nie świadectw Jeka-rskich, -0-bo-

ich przebadać przez biegłych
- mówi prnf. Puchowe~ti. okazuJe się. że mog'l <Jdpowiaclać
przed sądem i odbywać 'karę
więzieni.a wbrew odVl·T-O(nej opJnii prywatnych świadectw le
karskich.

„Rozwijamy i tworzymy
li
nowe formy usI ug
Usługi - ieh zasięg i jakość są spra,wą, która. ~tale .zaprząta naszą uwagę i, jak do tej pory, ~o~taw1a w1c~e
do życzenia. Bywa również i tak, że mck~re dyrekc~i;
handlowe chciałyby rozszerzyć swą dzia~a.Jno_sc, wzbog~1c
0 nowe form~', lecz boją sic: ryzyka i me '~·1e?zą, r:ŁY ich
inicjatywa spotka cię 7. przychyl11ym prz~J4?Ciem. Jed~o-
czcśnic za:l wiele osób narzeka na trudnosci w. za.łatwi.a•
uiu róż11yclt spraw, traeąc niepotrzebnie ~:z;as 1 zdr1YW1e.
Problem ten postawiony został zresztą dosc mocno przez
.„
•
.
łódzkich delegatów na. III Zjazd parli~.
Biorac to wszystko pod uwagę .,Dziennik Lódzki P!'SC"'
nie wy.korzystać kwiecień na wielką akcję pod hasłem:

NIE HONOROWAC I KAR.AC
Plagę

falszy,vych

śwfadect·.x:
Ani są.rl,

tr.:ueba zlikwidować.
ani P·r<J·kura.tura nie p-owinny
h·r.-n-o-rować 7.a.śvdMlczeń nie bu
clzą.cych zaufa.ni.a, niepra.wirHt>
wych, z których niP był-oby
wyrnźnie wiclać, źe lekarz wie
komu i w ja.kim celu je wyst:i,Tak właśnie postc:puje
wia.
<Jd kilku miesięcy lV Wydział
Karny Są.du \V-0ji-wódzkiei:ro
m. Łodzi, który oosyb niezg-0dne z art. 20 w.świade?:enie do
zbaodania przez Zarząd Służby
Zdrowia, a zdecydowanie niepra.wdrziwe - do pr-O•kuratO!ra.
'vV lutym ub. r. pi.„aJiśmy już
o nroblemie fałszywych świa
decbw w art. „Zaświadcren'.e
dla.. ooka.rżonego", Od tego
czasu właśdwie n'c się nie
stwierdza przew·'Jzmieniło dnic-zący lV Wydzialu Karm'go - Balczarek. - 'vV dalszym
c'.ągu, tak jak pi.sala już wasza gazeta przed ro.kiem, symulowa nic clmrób fizycznych
jest najooeście.i s1wtyka.ną metod~ 1>0-rpeclo-vJania ror.i:pra.w są
d-0wych. "\ 1\l'.pływa to dezorgani:zująoo na na1'zą pracę, odwleka w nieskoi'lczoność kar~,
która przestaje spełniać swoje

„Rozwijamy i tworzymy
nowe formy usług"
Docydującą rolę odegrają .tuoczywLście sami czyt.el!ucy.

taj

Każdy

p.ro}ekt uspra·wrnema
powolania do życia
nowych form uslug nadeslany
do nasz,ej redakoji będzi•emy
p:-z,e.sylać z.a·i•ntere.5(}Wanym d ·rekcjom. Z drugiej strooy bę
dziemy in'o!"mować czytelJllików które z ich propozycji i
kiedy wde1<me zostaną w ży-,
ci-e. wzglęclnh2 powody. dla któ
rych projekt n.ie może być zrealiz,e>wa:ny. Miejmy nadzieję,
względnie

żonego.

- Wiemy o tym, że dowieść
lekarzowi, iż wydal faLszywe
świadectwo, jest bardzo trudno. Niem.miej wyda.ie s.ir,, iż
artykuł 192 k.Ic powinien zacząć być wre.">Zc.ie sLIJ\SOwa.ny właśnie dla prze<>tr(}gi. Z dt·:1.strony Zanąd i'llużby
g1<'J
Zdrowia mógłby przeszkolić le
karzy w wy<iawailliU pc-aw'dlowych zaświadczeń dJa sądu. Il.
1naterjat izolacyjny, a
świetny
nie s.tos.ujących się do przcp;estetyczcukierniczy
pr.zeraysł
ne i zarazem efektowne „sz1:mcczsów karae. W wypadku n'"'ne" pudełka na s1ody<:ze.
wy.;;.tawionyeh,
prawidlowo
Na rynku rz,najda:ie się szereg
lub powLarzających się eykliaz
nowych wyrobów gospodarstwa
nie dla jednego ookarżonego
domowego i artykułów ga.1.anteryj
Ś~'iadectw. sąd winien zażądać
nych. .Tuż nJedługo nabyć będzie
przymusowego cl.ri.;:irovvadzen'a
nowoczes11e
b. trVl.ra}e,
mo·ź•na
Zakładu Me.cJycynv P.ą<lowej,
do
sP.t'wisy stołowe .:>raz piękne lalKi
celem .prz0b.adania . '\V raz.ie poz. polichlorku winylu, nie tonące
baseniki
turystyczne.
materace
trz,eby n<iwet karetką pogo~o
dla d7Aeci itp. Dosłownie w na.1wia.
blitszych dniach opuści. hale p~o
l~alszywe świadectwo lekar.:dukcyjne p.i.erwS1Za pa1rtla kaisil<.<YW
ochro1i.nych dla moto•CYklistów, a
skie, to 1.akże łamanie praw·:>będziemy mogli prow ma,iu vVakzmy więc z
rządnośd.
wadzić lrnrespond.encje na plytonim taką bronią jak w każdym
pocztówkach. Tych ostatnich prze
innym, zagrażającym jej przymyst tworzyw sztucznych wypro-r
padku.
dukuje do końca roku ok. 15 tys.
mENA DRYLL
"1lltu.k.

w

drugiego typu
wyjaśnień
bedzie niewiele.
9 Ze swej slrony apelujemy
do dyrekcji prz.eds1ębl<l'rstw uby
słu rowych i ha.ndJowych,
~r~.aowaly skromne choćby
:nagrody dla czytelników, których proj-ekty w ich branży <>każą się najciekawsre i -przyniosą naiwiekszą korzyść społeczną. Chętnie również zamieszczać będziemy wiadomości o
nowych formach uslug wpro"'.a
dza111yoh w najbliższym cza.sic
przez poo.zcz,ególne dyrekcje.

A oto pierwszy projekt
w naszej akcji

zadania.
świa
- Pla.gę fa1szywych
dec.tw lekarskich - mówi wioe·prezes Radu Powiatowego .fancz - zlikwidowaloby zde,cydowunie jedynie wprowadzenie
in.stytuc.ii lekarza sąd-0'\'<'eg.o,
,p:·acując:ego na m'ejscu w .są
dzie. Tylko on mógłby wyrokować o stanie zdrowia oskar-

pod hasłem:

UWAGA: hurtownie odpadużytkowych. (Zl>i(}rnicc
ków
przemysłowych surowców wtór
nych.)
W każdym niemal domu
niepotr.z.ebn-e
.się
N'7JCdmioty, kitóre stanowią cen
lllY surowjec dla przemy.słu.
szmaly,
makulatury,
Sterty
butelki, sloiiki
niepotrzebne
itp. Chcący pozbyć &ię tego z
d01mu, mu.s.i przeprowadzić naj
pierw docbod7..enie, gdzie z.najduje się najbliż.sza zbiornica,
b1-ać worek na plecy, by cze,s.to
dowiedzieć się, że natrafił akurat na przerwę obiadową. Final
jeo:t taki. że zawadzaj<1c•e przed
mioty wodrują nie wykorzys.tal!lie do śmieoi.
•

zna.jdują

t9 Proponujemy, by zbiornica przemysłowych S1Urowców
oraz odpowiednie
wtór:nych
.spó!dzielnic zo'rganiwwaly s'·eć
ag·entów, któt'ZY wyp-01S.ażeni w
wózki, względnie furgonetki bę
dq w

ok,rieślonie

dni raz na

mi„~

czy też raz na dwa micodwiedzali poszcz,ególn·e
mieszkania odbierając na mlej
ocu niepotrz-ebne prz.edmioty.
Je&teśmy pr:z;ekonani ,że to, co
niegdyś oplacilo się indywidual
nym hailldla.rzorn, opłaci się
sią·c,
s.iąoe

również

pr.:reds1ębiorstwu.

CZEKAMY NA WYPOWIEDZI w tej s]'.)rawie :re strOIDY
Wojewódzkiej Zbiornicy PrzeSurowców Wtórmy&lowych
oraz zainteresowanych
nych
spótdzielni.
JEDNOCZESNIE OCZEKUJEMY NA PIERWSZE LISTY
CZYTELNIKÓW WRAZ Z ICH
PROPOZYCJAMI,

Uwaga. na

.,czerwonego kura"!

18.000.000 zł
poszło

z

Statystyka ta jest zastrasza
Warto się z nią więc

jąca.

zapoznać.

w

I

kwalf'lałe br. n.astąipił

niewspółmierny

wzrost po-

żarów na terenie całego kl'a-

ju. I tak w lutym tego roku
po
na
przeszło 18 mln. zł. W porównaniu z an.alog;c:znym oltre
sem ub. rdku jest to w;z;rost
skatach
o 37 proc .. zaś w
materialnych o prawie 25
proc.

wybuchło w Polsce 1428
żarów powod1Ljąc straty

Z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Chopin''.
śledzie
r:ookl
go.ki, jakby
czym do,,Fryderyk
ni-0'\''Y zlokiali?AYWany w.stanie na tereme
rea!Wacjli projektu o.g:rodu, oPraoowanego
Wśród ·wielu za.gad.ni.eń kulturalnych
sz'l:nowny pa•n Piecyk. A już zu
Ogrodu Botanicznego, jednak Imnie<iznc
na dr-odze lmnlmrsu prze-.i: prod'. dr A.
i naulmwych oo·ooka !ód·z;k:iego p(l'W'inna
, pelnie wyrazme uwzięły .się
są i inne, równolegle inwestycje i P<>Ziel-Onloo z Wars2awy już w 1948 r„ a
zna.leźć sic: sprawa rotzbud-0-wy Ogr·{)du
„ na imiona wi.~lkich ludzi przetrzeby. Palmiarnia p.o zreali.1ro·waniu z
zatwierd'lionego przez ówczesny Za.rząd
B<l·taniC'Zilego w Łodzi. Gdy pt> wyzw<>różn-e spółdzielnie pracy, prnnk
blłgati' Jrolekcją roślin tropikalnych, <)Miejski.
leniu na. terenie naszego mia.sta p·t>wsta:1
ty us.l.ugowc. Najskromniej zaW woj. łód'llkim za.nofowabecnie już -gromadmnvch. stanie się '!laVl cią!nl szeregu os'ta,tnich lat w Preszere-g wy:i.s:r.ych uc:zelnd, zaistniała ~eż
czyn.adą od imienia Komuny
no 69 pożarów w lutym br.
atrakcyjnym
na.iba1·dziej
i
sa.dniczym
miaŁo-d2.i
m.
Narodowej
Rady
zydJum
myśl za.looenia w Łc•d:zi Ogr-0du Bo.tamcz
Pa.ryskiej. Nagmi:nnie obierają
a więc o 30 proc. więcej niź
fragmentem Ogroou.
ly miejsce liczne konferencje świadcząneg.o ja.ko placówki dydaktyczno-naukona swych patronów świerczawroku. Straty wyniosły
ub.
.Tednaik ambitnym wła.dlz<>m miejskim
ce 0 wielkiej potrzebie r-O'Zbudowy na tewcj. Myśl tę rzucil i reaUmwal nie~y&kiego, Wa<ryń.skiego. Hankę
przeszło 1.200.000 zł, czyli o
trzeba przyjść z pomocą, trzeba wyjerenie naszego miasta tak ważnej plający pwf. dr Ja.n Muszyński - b. kieSawicką, Janka Kra.sickiego.
5.'l proc. więcej niż rok tednać dalsze kredyty, które pomogą w
Jej wycówki kul1~1raln0-nauk-O<Wej.
rowniik Kate;:lry Farmakognoo:ji UniwerRozumiem, że każdy choe
realizacj,i, może powolnej, ale st.opni0ma.17l00a lokalizaeja na terenie Lodzi
syte!u Łódzkiego, oo 1950 r. - Akademu.
zdobyć naZJWę solidną. z wywej ro-zbuoowy Ogrodu.
mJi Me<~yc·znej w Ł„nlzi. Istniejący o-beedź:więkiem i na linii. Diablo!
Do tego należy dodać, że
W naszych lódzk.icb wa.n:m.kach poza
nie na obszarze blisko 52\ha ziemi, <f-.i:erni to jednak przypomina c.zapoczątku roku do 21 mar
_„ »-t tł .
zn.a.c:zo-11y1n p.-ze-J: ntiast.o, zaczątek grorodzaju
w.
hi·storyJ'ki
~em
ca w Polsce s·m.1·erc' w płogr..,.,u _..,..,. a.mczneg"() „ '!a
zz,aczą. mem
WITOLD .TABLONOWSKI
clu Bo.tanicznego ze zorgani:wwanym dzia
"'..w,·a•·ka przy ko~'chu, czy
drol\viu, istnieje ogrodek szlrnlny ... roh
·
·
~~
"
k
mieniach przez spalenie lub
dłiska oraz mala, przebudowana. palmiaradiunkt AM w Łodzi
łem 1-.ośJi.11 łec:zni.czycb. i_„ teclhn:ic:z;n~
s.lonia i muszki.
• Io 36 oso.b ,
.
ha) • terenami doswJ_.ooa. .n·o-natln - o
(513
H•1t<>
m~·my
uduszenie pon1os
•1ss:a, nie wysta;rcza,1ąnia w Parku ź ro'd·•·'
,
'-"""'-'
• .., rm· . T~'l!lal
~
~
J~:·1t·
·
b
w
li\
s1>e
me
szkólkmni
tzw.
oraz
wvmi
i znac.z;enie koan
waga
_ s"ma
pozostawiodzieci
29
tym
W
YC
się
yda.je
miasta.
pofa"7.ebom
ca
sp lniać
·
• k"
•
"
a
· k.
b
najhard7liej ra.cjoma.lnym N12wiąza.nie proe ·' 1
w cal<Jści za.dan, Ja· ie wmny
lbiin.atu nazwę bądź oo bądź
1.
opie
ez
nych
.
»d
„_.
.
bł
'!.
o_gro.c
NowoC2es_ue
bo!Mikzne.
ogro-cly
bryfa
J-eśli
·ai·ą.
·:w:
_,,
_
.
emu louwkieg-o 0 gr-0• n .......tamcznego
· dl·
UspraWJ """-' 1 1
..by te k.az'ą n.am udeL1·~
·
·
•
· · t
bo·tanic=e to p•rzede wszys~k.im os.ro ' 1
ka, zatru.dniaJ'ąica dużo ludzi,
~u
lllm
i ()p•!Cki l'.ad Un.ierettOWbotanicznych
przez
cl:z;ie-0-d,pi>Wiednich
bada.WC'bO-~auk-OWe
SO
Obiera
mlodzi.-"'w,
„~Tcza
rz.yć na alarm, gdyż rap0<rty
jedna z ka.tedr
przez przeJę<.'J.e
·edn-0ezesm"'
~,
~
1 a J ·'
dzin nauk botanJc7'nyc
Janka Krasiprzez komendę
sporządzone
b i.e za pa·trf""'·~
wersyt.etu L ódzkicgo. T a drogą za poe kształcące'
t
-d d 1 1,
k
~·
średuictwem Min. Szkół Wyż.szych p.rzy
·
yC'hn
0-Śl'·Odki n.au ·owo Y a'
cki-ego - to ró'W\Iti.eż &lwszme,
1
że tw1ęwykazują,
sbr.aży
'U
ta•ze
a.
S7Jkolną
mlod:zież
i
studentów
I
„·m1'"le.
,
niezro7;-~
Oświaty
i•iin.
pomocy
efektywnej
ta'
dk"
u
1
a,a
pows
"'-OŻa·rów
kszość
·t.S'Z
1
- osr-0>
specJ"alist.ów, wres7lcie M
$wi'er~ czy '-'~i·e
.,,..
J>Ouzyskać
będizie morl;na
wątp.U~·ie
cl1
.....~„
przez nieostrożność osólb doogl'tmliilY
i-mo al
cące społeczeństw.o.
fa_„Al....~•Id mu,"'""
51· p~trOtllować
trzebne na reaJ.izację 0 grodu B otamezst.'t
·
=
~~~~
"'.rrzez
oraz ,,
•
rosłych
k"I
·
.trudn<Jści. spe>w·o·d6wanych br tuem_ nycn
pro"·uk·uJ'ąc~
1 dz1"ec1·
nego kredyty, r()lzhożone na kiłl•a lub ., bl""C''<>e
·-J kro'wki
""
u"
J
wadę uTządzeń ogrzewczych.
kan.aści.e lat. Obecnle 0 piekc: nauk-0·wą
wiąże się ściśle z Miejskim Rezerwa.te111
łego budżciu, sr-0dków in we;}cy~-0byl
wioele
Czy
śmietankowe?
· za·
'· · s::t razy
K li·
'
( od chw:ili jego i~wsta.nfa) r-0'1.<acza
z
w eią""''
mai·ą Ofiary Fa.szyz'"·°',.,,;lnego
me
' a .a~cJ.a
zybk
Przyr-0dy - O&O>l>liwości, jakiej nile po..
l wYS"Jane
„- swego istnieniad Igruu
"-"~
'.,
duży rozgloo za gra.nicą, - -O·•ą._ e ne , (va
wsze jest w stanie zli'kwido~
tedra F a.rmakoginoo:,H. Akademii M e d yc7~
mu·• fi·rmui·ą.oe zakład, z na;nrasiada żadne miasto Polski, o 1rr-0dem
.„
Dlat=o t"" na
• TVIZ. o.g
,
ne.i w Łod7Ji, 1fo 1950 r. Uniwersytetu
Zo!)l<HriC7lllyn1 oraa: parkiem na Z-dr-O<Wiu,
h są każdeg<() r<l'ku ka.ta 1<l'gI na;i n
wą parasoli? Czy pairu ludzi pa
~~
~·b
vae „, w
t.atogus Seminum) roślin hou.(}wa.nyc
się wytwarza.niem otosę.owac· ost re ś r odk:i
I ·
w rama.eh którego wszak
ra·J·ących
Łoozkiieg>{)',
tak liczniie i chętnie odwiedzanym przez
-"' 20il
z:as
ezy
U
.
O..r-0dzie. Drog<>, ,vymia.ny
lub miarowych biustof'l 1
ra ·"·;a<ly
chiał dalszy i zaOgród ten p·owst.al.
sp.Gleczeństwo łódzkie.
u· się
- tz plłn"'"
„.
·~
pro ·1· a {tyczne przez wzmoi.ntcre.s0<wan.ia Akademii Medycznej w
Ogrodu n-,'.•
og1,o·dami zagrani.CZID.ynu, o. rz;ymd~nek
wciągać na
n.0\Szy pa<wLnin.o
urządzeń W
żenie kontroli
o gt-c1du Bota.nie6uegc, ze
.PU RealizacJ'a. r<Jzbudo'""
P·OŻ~"'a.ne
o czycz:l'""'ieka,
~'TVld <mię
rozbud-O~'<'ie
· .-•
"...atunlti nasion oi sad b ·.1·
""
"„
~"
~-,
większych za:kliadach, .Przewzględu na potrzeby Wydziału Farmanicznego w Ł<>drzii z braku 1>0trzebnych,
"Wśród ciekawej rośli!nności • gr<J l~ _<J· y~I-1
nacll na mi.a['ę historii a nie wodów !ko·minowych w do-<
ccutyca;n.es"f}, są. rzecz <>e.zywista, .,,0 aczznacznych środków finanS-O·wycb, na.pomującej p.ona.d 1.200 gatunlrnw z ro~t
oranżady.
Musimy również
mach itp.
nie mn<iejS2le n.iż Unłwersytetu Łód2ikictyka na p.ll<ważne trudności i do·iycb-0:zas,
za.kątków świat.a a hodc•wanych w maPrzyz,nam się, że dobre ouł
mim-o podejmowanych kilkakrotnie staleńkiej, nfo wystaa·c-z.ają.cej P<•irzeb~m
ki-oi:ki sma.kowalyby mi wca.le
zwrócić uwagę zw aszcza na
go
.... k
·
Wprawrań, nie zna.tamta rorz;wią.-zan.ia.
ciep.larni, znajduje się kilkaset ga..-m ·ow
niegorz.ej z j-&kiejś „Jutraenwsi n:a dzi€Ci, które baras~Przemyślamą decya:,iii,, wspólnYJU wydzie Prezydium Rady Na.rod·<>wej na p(}Pr-o-wa.(looQne <'ą
eg-rAJtycrznych rośli.n.
ki", :niż :z.,e spóldziel:ni im. ge1n.
k·uj.ą w<Jlkół rz.abud(}wań, częsiłkiem &t.w-orzymy dla naszego Ogrodu
siedzenóu w dniu 20. 8. 1957 r. w pełni
też prace naukow()-badawcze ootyczą~e
Karola Swierc.zeW.stl~iego. Już
sto pok·rytych strzechami sło
wa.nmki jego dalszego rorz;w<!jU.
d-O<ceniając 2lna~zen.ie Ogrmlu Bo.taniw.nehoaowu, alclima.tyzacj.i, selelrnji, szkolnie wspomi1nam o przykrym umianymi, f0.2lPala.i ą ogniska.;
Ambicją miasta, dążenfom jego spe>le-l
gt> dla 700-tysięcrz;nego miasta i dużeg<•
czudu, jaki.e gnębi człowieka, ·~ krurstwa. Ogi·ó<l c.!:lwie<lrDa<nY jest przr.z
itd.
się zapałkami
bawią
C2eństwa jest', a.by Ogród Bota.niczny
ośr·o.d\ka naukowego, 7Jdeeydo•walo rozp.oliClllne wycieca;ki S7Jkolne. Ta.Je ważne dla
jeśli pr-.1..eozyt.a o kantach i
Stała wa.I.ka. z przyczyna.ml
istniał, byl poota.wfony na właściwym J>f>c-ząć na.jpóźniej do 1961 roku bud·owę
nauki i sp.ołeazeiistwa za.da.nia Ogt'?du
brudnych spra.wach instytuqji,
poian\ to obowiązek społe'llWmi.c i T(l'l;Wija.ł się z k-0a-zyścią dla
n-oweg>1> zem>11'1u S'llkla.r!nfowego (pa•łmiiarBo.tain.iczneg-o m.ogą być w pclini real'l!ZiD~
noqzących =.umną nazwę.
e:zmy ka.Wego 0.bywaitela, 03""'
nauki i społecruństwa lódzkieg().
ni) z kredytów własnych. Zespół S'71kja.rwane pmy jedn<>C1Zesnej roobuoow.Le 1
Ech, skromności, &kiromnościl
.. ( )
. j. . . t
- gdziie j·~teś?
-~„~"-'''..-."„'~-"'~~ -·~:"'o;.'.'- __ , _ -·- g~1zac i 1 ins ytu~1. s _
(RYS) . ·"~~~~~-~~--.„-··
-~
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Plastyka w Łodzi
o Jedna. wystawa
O Dwa kierunki
o Dwie wypowiedzi
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Wiliom So:ndberg
1 Dr
dyrektor miejskich muzeów amsterdamskich

1

Iz t0aZ1

:

W IMtytucie Propa.ga.ndy Sztuki w Puku S!enklewioza
mt"g&ni=wlUlo
c.statruo
in tere.sującą
wystawę
obejmującą 120 pxac ma.larsltlch i grafk1mych.
Są
one zasadniczo
ba.rclw różne w swojej formie, jako że dwaj ich auforzy - Hen
rl P.DulaJn i Czesław Sadowski (<lrł:lcml!:il<Wie V Kota.) reprezeniują dwa ()drębne kierunki malanstwa.

z

do:

przecls.tawiającyrn..

W 15ur:reailist)"CZ11ych obrazach P-0ulaiin.a - francuskiego
arty-s.ty od lai oe&iadl.ego w

Ma.Ia.rstwo a.bstraJrnyj.ne, a.geoonctryC'Llle,
zaiWiera
duzo
możliwo.ści w sensie <!'1'erowania tWO>rzywem ma.teriaJ:owym,
ja.kim jest farba., ~<hel, ~chla. Ja.zerunkl, ktare w sUD11e
s~

doskonałym
ra.7,owYJll",

środkiem wy-

Dyrektor Sa.ndberg, któriego
&pecjalnie zaint.wesowa1a mię
dzynarodowa sztuka nowix:ze&n.a w Muz.~un1 Sz_t.uki w Ło
dz.i. zo.s.t.ał oprowadiony głów
nie po tym dzial·e przez dyr,ektora muw~un, doc. dr M:aria1!a
Minlclla oraz pr~z lrnstosza
t.ego działu, mgr Marię Rub-

l..6<:lzkie Zakła41y B a n n a c c u - - - - - - -....
tyczne, produkujące leki na.
rynek krajowy i zagraniczny
przyst.ąpiły ostatnio do PIJOdukcji nowego leku przec.Lwgn.1'.tlicze.go T-40.
l..oozkie speeyfild wędmlją
nawet eta krajów o silnie 'l'ozwJ.niętym
przemyśle
fanrna..
ceu.tycznym, jak Dania, Francja, Ang'li.a, Szwajcaria.....
Na zdjędu: potę7dle u=ądze
nla, w kt6rych odbywa się
p~~d··k·~J~
leków, „p.ra~Ją
-· · "
~~... ~ ~ ••

I-

niej '-"-Ystawy w I.J'!,Sltytucle Pro
pagar.dy Sztuki polega na tym,
że nawet laiik:, :?;OOtawiając
i
r.orównuo'"c tu poozc:zegól,ne
,.,
obrazy, ""z:N>Z,Umie bez trudu

czyńską.

W eerd-ecznej, kilkugodzinnej

Dla maturzystów

o

Przyz,n.ajmy - oba te kierun
iki są mało popularne,
Dodatkowa też wartość ostat

w

Lodzi

iW dniu wcwrajszym przyji!chał z wizytą do Muzeum Sztuki
w Lochi, rlyrell:tor miejskich muzeów amsterda.mskich - dr
WILIA.i'\f SANDBERG, w towarz ystwie delegowanego p1-zez Mi•
nisteTstwo Kultury i Sztuki, pm fesora
warszawskiej Akademii
Sz~uk
Pięknych,
BOHDANA URilANOWICZA.

•Anglii
e Danii
Talk więc Sadow.s.kiego urne- tu tylko ab.sl1>lutny „sluch malkla filozofia malar<>twa ab- larisk.i". Zaskakujące zesta.w:ie•Francji
:iak=ą~ n~a~~~j~J·o~~ ~!1a~:!:r!~~.cirmy pa~ęguje I e Szwa jcorii

2.jawiiska świata 7.iewnębrmego
przez pryzmat ~lizmu.
W obraz.ach Sadowskiego wi
c1ać wplywy orfizmu a przede
wsz;y'Slbkim jego twór<!y Dela!laya. Mówią o tym dobitnie
wyjątkowe umu:zykalnienie jego baa:w, w:rażliwość na kolor
i harmonia. Je.sit ro car'kQIWite zer-wa!ll.ie
z maJ.a;rstwem

wizyti!ł

,,lirółowej broni'"
,,ho~u wojny''

z

dyskusji na tematy związane
kolekcją międzynarodowej szt.u
ki nowocz.e..'1tl'2j w Lodz.i (d:uglej oficjalnie otwa.rt·ej galerii
tego typu na świe<..-ie) - p<A..otanowicoo zaci<eśn ić w.;:.oolj)'l'acę
kulturalną pomiędzy St.ed-elijk
MureUill w Amst.erda.."Tiie. a Mu
~urn Sztuki w Lodz_i, poopnez
stalą wymianę publikacji mu:z,~ych oraz p:>;.>ra<>z wzajemną wymianę wYStaw artysty=nych.
W godi!nach JXl'POłudniowych
dyrektor Sa.ndberg w towarzysi.wie
prof. Urbanowicza.
zwi,edzil m. in. sz.eaeg pracowni a.rtystów lód:z.ltich.
Na lmn.iec maja br. jesi przewi·dzia.na rewizyta dyrektora
Muz·eum Sz_tuki w Lodzi doc •
dr Mariana Minieha w Sted-elijk Muzeum w Am.s.terdamie.

Po1s-Oe - dominują :LJ.uzyjnośó,
fa.ntazia
i .. , kobiety. .Ma1a!.""
stwo jego pellne je.st zaska.kupod fa.ch<>wą. opielcą inż. w.
jącycil
(może
pod:;wiado- przynajmniej to, jaka :istnieje
Matnowskiego 1 aparatowego
mych')
aisoc:jacji
erotycz- różm.ica międrzy absitra!k.cjoalizE. Góralczyka.
-•--·
h k l
t
mem a is~.
CAF - tot. Puciato
nych i sk<>ja!lVJeń,
ci""""-wyc
o O!'YlS' y=. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M. J,
-------------- r
li),)~
związanych
Zbliża się koniec roku szkolnego. I znów w czerwcu setki
smakołyków
hann<Jtllijnym rytmem 6POCY~olwentów-ma.tur.zystów zadawać będą. sobie pytanie: eo da.ficmej dla rtiegQ ma.la.rza forlaJ? Dla łych wszystkich, których interesuje wojsko i zawód
my.
0.fmera, podajemy kilka wla.do mośc.i uzyskanych od za.stępey
Dwóch mafarzy - dwa kiekOlllendaaita WKW w l.odzi.,
rtl!ll!ki:
abls:traikcjonizm i surre.ali2ll'n. Kierunki niełatwe, wy
Mamy w P<>lsce l'.l szkól o- rxy,
Najtarun:ym chyba artyJmlem w Polsce... jest prawo jazdy. l\fo:imaigająoe wciąż je.;v.cze komen
fioenskicn, z ktÓ!Ź'ych każda
Lódzka
Fabrvka
Cukrów
Iame szkoły otwiera.ją jednona
go
kupić, jak to slQ mówi za „psie plen1ąd7.e", 7.<Upelnie okatarzy, ażeby, jeśli jUil: nie pO- zyjnie... z tym, że ta „okazja" cłągme się już od 194i 'roku,
,przygotowuje ofkerów ró"..nych
~,OpUn1a 0 dotychcztls cksportO"""
cześnie drogę do u.zys.kania tYwala swoje wyroby do Anglii;
kochal, ro ~Jmn:iej zrozu- tzin. odlqd usta.łono ceinni.k opla t za egza.nll;n państwowy.
· , .s.pecjaJ,nosci. 'l'ak w~ęc jest Szko tulu inżymiera wojskowego (0Ameryki i NRF'. Przed kilkoma
mial je wi<lz, pmyzwycz.ajo11y
Ja Oficerska im. T. Kościu57.'ki
firersk.a Szkola Wojsk fnży
Za
amatorskie
dnjami - jak na~ r.ioinformowat
pozwolenie
na
od
r<>lcu
obie<:uje
podwyższenie
do srztuiki tradycyjnej.
we Wrovła.ww, która szkoli nieryj.nych im. J. Jas.iń!Slk.iego
dyrektor „Optlmy" p. Józef
samoohćd płaci się zl łJ,- Jestawek egzaminacyjnych o ok.
Oddajmy więe .g1tos H. P<>udowódców ogok1v-w0<jskowych
Mil<aszewski
.,Optima" za:iell upo\vażnia ono również do
300 proc. Lódź zabierała w tej
we Wrocławiu), za.pev.rniają ty
lainowi, stresz.ozająoemu w kildla „kirólowej brwn" piechowarla
kontrakt han<ilowy z~
prowadzenia motocyl<la zl 2Q,- sprawie gtos na jednym ze
tyl technik.a radiowego
(OfiZwiązldem Radzieckim. Zgodnie
W tej samej cenie jest pozwo- zjazdów Ministerstwa Komuniku skl'wach zał<O'Żenia nadty. W TQ.run:lu - swlica polcens.ka Szkoła ł,ąc:z.ności w
z zawartym kontraktem fabrylenie każdej zawodowej kateka<!ji w Poznaniu, w lurealizmu:
skiej a.rtylei-ii, lt:tóra w myśl Zeg.rzu), tech."lika-chemik.a (Ogorii z jedną różnicą, że je- tym br. Prawdopodobnie w najka wyśle do ZSRR 400 ton
„Kierunek
na.drealiStYC'Zlly
wwstalego
200
lat
temu
afoficerska Szikola Obrony Przeswoich wyrobów. Będą to: iry.
żeli zainteresowany z.loży egzabll:llszym
czasie
opłaty za egzawYwodzi. się z dadai'zmu, ru- min ze znajomości budowy, min i stawki dla egzamirulto- ryzmu, jest „l:>Qgiem wojny", ciwlotniczej w K01szalinie), t<E?sy, dropsy, <!Ukierki owocowe
1
chu, który powstał w Szwajobslugi i jazdy motocyklem
i grylażowe. Zamówienie ma
chlruilka-mecllamka
(Oficersl<.a
rów wzrosną. Wplynie to nie-I znajdu.je się Oficerska Szkol.a.
oarli w r. 1916, ÓW«USDa szlu
cena wzrasta o 5 zł. Tak więc wątpliwie na lepsze, sumJ.en_
być zrealizowane do końca ma"'
Artylerii im. gen. Bema. RaS2lkoł.a Samochodowa im. g<E?n.
ja br.
cena
(kr)
ta
nie
odblega
daleko
niejsze
przygotowanie zaintereka nadrea.li:stycrma była rez;uld-Om. i Dęblin to mia.ma lotni- .A. Was?lkiewi~ w Pile) itd.
,.._____
jak
pisze
felietonista
z
ostatsowanych
do
egzaminów,
zmniłej
tatem protestu prZeciwko rzecze. Z dwóch w.ajdujących się
niego ;,Motoruu .- od ceny
szenie liczby poprawkoW1cz61w,
Starać się
o przyjęcie do
7J.om i absurdalności wojen i ja
w nich szkól - Oficerskiej
kilograma jabłek. Jeżeli egzaa w dalszej konsekwencji na I Szkoły Lotniczej lm. żwiriki i
l\il01Vil0.Sc-•
iko tak.a byta wiernym odbiszkól może każdy, kto nic prze
min się obleje nie ma więk
zwiększenie bezpieczeństwa ruciem rzeczywistości w owYm szych tragedii
Wigucy i Szkoly im. J. Kra- krocrzyl 2± roku życia (do
można
go
chu drogowego,
księgarskich
pcr.ecież zdawać prawie,
że
w
okresie.
siokiego wychodzą zawodowi szkól lotniczych 23), jest stanieskoń<:7..oność 4 razy; z tym;
(I, D.)
Pooługiwala się S7A>kującymi
nu wolnego, posiada odpowkpiloci
myśliwscy
i
naw1.gawże każ<ly popr.awkowy jest już
dnią roolność firz.ycz;ną i p.syzestawforl!iaimi,
l)O'.l'bawionytni
tal'1szy. Kosztuje tylko 5 zł:
chiczną i wyksztalcenie w za.sensu, dQpr1J1Wa.dwnymi do ~b
Władysła·w Bron.iewskl Przedstawiciel Wydziału Komul"o.i
.surdu, lmloryst-ycu.nie
kresie szkoły ogólnoksztalcącej
drapieezje. IS/kry, zł JO, Tomik zawle~
nikacji, z którym rozmawialiś
my na ten temat stwierdza, że
ra poe<żje .7ln·anego poety Wlady
aloo ró\wiorzędinej zawodowej.
żnymi i n~e bez pirecedemm w
niskie opłaty za egzamin są
sława Broniewskiego. Są to WJ!!r
Po zdaniu eiw..am:i!Ilów uczni<>hisLorii malarstwa.
plagą
i
dla wydz.lalu i dla
sze tak rewolucyjn:e jak i lirycz
wie szkól otrzymują zakwateSztuka ta w ()kresie później
ne.
wszystkich orgamzncj! i instyrowanie, \V"yŻyvvienie, un1lliildu
szym prze~lc.a się - z „d(!tucji prowa<izs,cycb kursy saJan
Sta.plńsk!.
Pamiętniki.
rowanie, bezpłatną pomoc le- •Lsw, zł 35. Pamiętni.k - •·.iwy
lirium" przechod'lli na JKl'ZYCJe
moohod<>We. Słabe pr.zygotowakarsi;:ą
itd.
Po
<Skońc:ueniu
bitniej!zego ol>ok Bolesława Wyekspres.J.mfrmnu meta.foryczne- nle i lekceważenie egzMnimu, wy
&l:oucha organi.2latora I przyWódszkoly oficie; otrzymuje dla si'il
gQ. Podejmuje z d~ym. J>?- nnkające z anachroniozmych w
wachJ.asr011 cen opłat,
cy ruchu ludowego w Małopol
bie i rodziny szereg przywile•woozeniem
urzeezywi.stmm_ue aktua1nym
to jedna strona medal.u. Druga
sce
- obejmuje cl:zneje jego ży
jów, które okr<E?ś!a sp€cjalna uludzkich tęskn<>t, }>00astwwiia-Wiąże się z s~·tuacją egzamJna
cia i działalności do I wojny
stawa z 1957 r.
(I. D.)"
jąc z teorii :Freuda tylko pratorów. W Lodzi mamy 3 zespoświatowej.
gnienie od.na.lezienia prawdy o
ły egzaminacyjne. W każdym z
ni<!h zasiadać powinni: przedczłowieku".
stawiciel Wydziału Komunika.
A oto wyipowiedź Cz. Sado.w cji, jako przew<>dni<!Zący sk!a' sltiego o aootraikcjoni::anie: .
du, PZMot, zw. Zaw. Transpor
towców 1 MO. „Powinni" - bo
„Abstrakcj<>nizm da.je W!Lelfachowcy
1 spece,
jakimi są
lkie mO".aiWIOŚoi wypowiedzenia
egzaminatorzy, nie zawsze <!hcą
się malarskiego.
Kolor i foil'1 mogą sobie pozwo!lć na kllkuma występują tu na pierwll"l:Y godzinną ciężką prac~ egzamlna
pia.n i .SI\ jedyną dominantą w
<!yjną
po Jl zł za godzinę,
czyli 4 z! brutto od „łebka". w
obrazie. Zamknięte d'l;ialanie
w pta.suieyźnie d'WUwymraro.. tej chwili są dość poważne
trudności z
dokompletowaniem
wej, da.ie artyśde pehlą swobo
Komi:tet domowy przy ul. R<'?zespołów
egzaminacyjnych
Zbliża się 1 Maja - Swię
se.sji. która stanowi jedyną. dro
dę twóroz:ą.
Nieod7.owny jEl6t
wolucji 1005 r. nr 40 od dawna
Ministerstwo Komunikacji już
to Pracy. Już dziś więc nagę na ulicę dla lokatorów dost.acza prawdziwe boje z kiemu frontowego i oficyny. Braleźy pomyśleć o akademiach.
ro1•tnictwem budowy „plom- ma jest tak wąska, że sa.m~ho
.Jak oo roku, na spotka.nie
wni wyżej wymienionych ie-1 bowca" i kierownictw€m tna'<a dy
z trudem przez nią się prze
za.kładom pracy, instytucjom
atrów (ul. Obrońców
zynu PSS. O cóż chodzi. \v
c.iskają, dewastując mury bui organlza.ejom społeeznym
lingradu 21) w godzinach od ubiegłym roku na terenie t~j dynków. Od !Szeregu miesięcy
posesji (od frontu) rozpoczęto
ida teatry łódzkie, Organi10 do 16, tel 350-36.
ni.e można zamknąć bramy na
budowę „plombowca". Równo
zują
one w sa.lach teatrów
noc., ponieważ z~tal.a c-.atkow1cześnie znajdują się tu magawita.demie pierwszom.a.towe.
cie zdewastowana.
W odpowiedzi na nasz artykuł „A l..ódż? Chyba 1 ona nie za..
zyny PSS. Zarów1110 budowa,
Lokatorzy skarżą s:ę równie'i:
Bogaitym repertuarem sztuk
pomni o obclloda.cb Roku Słowacki1'go" (Nr 79/4. IV. 59) otrzyjaik i magazyny PSS dohrze i na to. że ubikacje znajdują
maliśmy list, który w całości po niżej drukujemy.
rozporządza m. in. Teatr Po
się daly we znaki
lokatorom się na terenie po.sesji w 15tanie
wszeebny i Młodego WiDroga Redakcjo!
jemu pośWl!lCOnych; a pięknie
domu.
Uciążliwe
sąsiedztwo
urąg.:i.ją<"ym wsrelkim
prrop1Nasza s.zkola (Szkoła nr 160,
wydanych.
dza:
„Królowa
Przedmiedoprawadz_iło m. in. do zawal~
som sani.tarnym.
ul. A. Struga M
przyp.
Tyle mamy WiadomOOc! o
ścia'.',
,,Miłość
oskarża",
„Igra
nia
podwórza
przez
stertę
maNiejednokrotnie już komitet
red.) nie chce pozostać w tyle obchodach Roku
Slowackiego
teriałów, sprzętu budowJa.nego,
szkł trafu i miłości", „.Jegor
za Krakowem i ·warszawą. W
domowy zwraca t się w tych
w Szkole nr 160, mieszczącej
Komitet Lódzad PZPR zawiazwały
piachu,
Po.nadto
.sobotę, 4 kwietnia br., na drupSS
n3.
się w Lodzi przy Ul
Andrzeja
Bułyczow" ł „Zielony
sprawach do ZrZP...&z.enia Prygil"
damia
akty-w
partyjny
oraz
swoje.i części podwórza UJrzą watnych Właścicieli Nierucho..
gieJ go<izinie lekcyjnej, Kolo
Struga 2.4
'
7.aintcresowa.nych,
że
dnia
mogą z ~tkiem wypełnić
Przyjaciół Książki przy BiblioProsimy. Redak<'ję o wYkorzy
dziła magazyn pus·tycb,
d'l:"e13,
IV.
br.
o
godz.
16,
w
sali
mości, do kierownictwa mag;;iCZ4;ść artystyczną akademii.
tece Szlrolnej wraz z samorzą- t'ltanie listu w waszym piśmie,
IU, PZPR„ Al. Kośeh1s:ll!ti 107,
wnianych s•krzyń, oo stwarza zynu pS8, do k.iero-...'Il.ictwa bu
dem sz.k:oły,
nadało uroczystą
tak <!hętnle <!Zytanym przeli
Jak się dowiadrujemy, zgloparter,
odbęd7Je stę odczyt
niebez)J'iOOZt~ństwo poża'l:"u. Madowy plomoowca. Bez skutki;
audycję radiową. Dzieci wszyłódzkie społeczeństwo.
„PoL'lka na. tle gospodarki śwla
ISZenia przyjmuje i informastklch klas wysłuchały krót~
lo, tego, Samoch<Jdy :zdążające Najwyżej koń<"zy się na jednotowej", który wygłosi Młeczykich wladomośC! o życiu poe~
cji w tych sprawach udziela
Polon!Btk&
na budQIWę jak i wozy PSS razowym odgar-nięciu piasku, by
11ław Lesz
minister handlu
ty. Następnie us!yszaly plęk.
mgr HELENA RYNKIEWJCZ
już Biuro Organi7.aeji Widoprzejeżdżają prze.z bramę powewnęt1-mi.ego,
umożliwić lołmtorom przejśo:e
nie recytowane, pt7,ez uczenlub dowiezienie węgla. Kominice klasy VIa, dwa wiersze
tet
Domowy na naradzie odSlowackiego: ;,Rozmowę z pira
midami" i „Testam<!:nt mój".
bytej w d.niu 10 grudnia ub. r.
W okresie Oni Oświaty, Książ
w biurze kier<>wniotwa budoIn i Prasy odbędzie się uro• WRAŻENIA Z PODROŻY
wy u.stali!, że wykonawca m.
czości Jana llfatejkl, Na odczyt
czysta
akademia poświęcona
PO EGIPCIE - to tytuł odczy•
in. na wlas:ny koszt zreperuje
t~n
Towarzystwo
PrzyjMiół
pamięci poety.
tu, który wygłosi red. Zdzisław
Sztuk Pięknych zaprasza swych
br~mę, og.r<J<lzi plac przy koPrzygotowania są już w peł
Kozłowicz. dziś, 10 bm. o
go..
członków i sympatyków.
nym toku. Trwa praca nad remor>kach orarz: zewnętrznej stro
dzlnle 18.30 w LDK Batuty, ul.
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,,Ojcem zadżumionych" i_,1Hymnr
7
/9).
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salach Kasy.na
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M. Rzekieck.i, Bydgoszcz,
2088 k
ul. E. Pla.ter 20
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Łód~e Zakłady Łączników Elektrycznych

••ELAN••
Łódź,

I

„

LOKALt

PRACA

I

nr

dokonują

15-17
·wypłaty

na-

do dnia 30 !kwietnia 1959 roku.

Po tym terminie roszczenia z tytulu fundusziu z.alkładowego za 1958 rak nie będą
2540-K
roopatrywane.

Przetarg nieograniczony I, li i Ili
PRZEDSIĘBlIORSTWO

w

Łodzi,

.JAJCZARSKIE

OGŁASZA

na samochód OS()lbowy :maiiki „Skoda" typ
1101 izgodnie z zairządzeniem mi:nistra komuni!kacji z dnia 8 maja 1957 raku Monitor Poł
.s!ki Ilil' 56 z dniia 20 lipca 1957 r.
I przetarg odlbędrzie się w siedzibie przedsiębiorstwa w dniu 24 kwietnia 1959 r. o godzinie 10. Cena wywoław-c.za 27.000 zł.
II ··:·zeta.rg odbędzie się w dniu 7 maja
1959 rołku o godz. 10. Cena wywoław~ 16.200 zł.
III przetarg odbędzie s1-ę w dniu 21 maja
1959 rolru o godz. 10. Cena wywoławcza 6,750 zł.
Pojazd moina ogląd:ać codziennie w siedzilbie przedsiębiorstwa.
Wadium w wyookoŚ<:i 10 proc. ceny wywvławczej należy v.nplacić w !k.asie przedsiębior
stwa naj,późl1Jiej w przeddzień przetargu.

Wypłata
Zakltady

W'rzemysłu

naRród
Dziewi!a.rskiego

im. Wacia.wa. Głażewskiego

w

INŻYNIERA lub technika budowlanego z p!!"akty:ką.. na samodzielnym stanowisku d. s. BHP
zatrudni od za•raz ł,ódzkie Przedsiębiorstwo

Budownictwa Miejskiego nr 2 w Łodzi, ulica
Rzgowska nr 102. Zgroszenia przy.imuje osoWarunki płacy do
biście sekcja kadr p. 40.
2417-K
omówienia na miej.s>eu.

budov.rnictwa lądowego na
INŻYNIERÓW
kierownic:ze stanowiska do pracy w zarz:;dzie
oraz na budow-y w Łodzi,
przedsiębiorstwa
Zgierzu i Kutnie. inżyniera rrechanika. na kie-rownik.a bazy sprzetu i t.ramr,ivrtu. kierowinwestycji. kierownika budowy robót
nika
hydraulicznych. dwie wysoko vvyk\valifikowane maszynistki przyjmie od 7_.ar.az - Łódzkie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Pr7.emysłowe
go nr 2. ZgłOS1Zenia przyjmuje dział kadr w
2385-K
Ło<l·zi. ul. Słowiańska nir 5.
MURARZY, r0<botników nie wykwalifikowanych, monterów hydraulików, pGmoc elektryków. stolarzy na roibotv ręczne zatrudni od
zaraz Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa.
Przemyslowego nr 2. Łódź, ul. Słowiańska. 5.

2.544-K

ul. Armii OLerwonej 28c

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Łodzi, ul. Krzemieniecka. nr

Z

NIE WYKWALIFIKOWANYCH -robotników
zatrudni natychmiast Łódzka. Wytwórnia. Flll"b
i Lakierów Łódź, ul ?~ Lipca. 100. Zgfosrenia
2547-K
osobiste przyjmuie sekcja kadr.

PRZETARG
Miejskie

pracowników, którzy prac.>wali w 1958 roku, a !którym zgodnie z
reguil.aminem .r ady robotniczej przysługuje
naigiroda rz: fu.ndruszu za'k:ł.adowego, by zgło
siU się po odbiór pieniędzy w terminie od
dnia 13 !kwietnia 1959 ro'k!u do dnia 20
kwietnia 1959 roiku.
Po wyznaCZ?:onym terminie wszelnl:ie roszczenia i reklamacje rz: tytlliru udziału w
ft.mdusru zakładowym zia roik 1958 nie bę
2546-K
dą uwzględniane.

PRZETARG
Łódzka. Fabryka Vl>'yrobów Gumowych
Łodzi,

w

ul.

Wólczańska

223

OGŁASZA

PRZETARG
na eprrz:eda.ż 40.000 mb. rz:amków błys'kawicz
nych. grubocząstkowych mosiężnych, długość
.iednostll~owa 19 cm na taśmie sza1Tei, czarne.i

i

brązowej.

informacji udziela dział zaopaBliż.szych
trzenia.
Oferty należy s'kład.ać do dnia 27 kwietnia
1959 roiku w sekretaTiacie fabryki. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 28 kwietnia 1959 r.
prz.etargu mogą uc-ze&tniczyć przedsięW
2465-K
biorstwa państwowe i sipół:drzielcze.

w

6 INŻYNJEROW llmnetruiktorów lub techni·
ków k.o.ns-trukto<rów rz: wieloletnią praktyką,
na przyrządy i narzędzia - zaitrudnią od zaraz Zakłady Wytwórcze Aparatów TelefoniŁodzi, ul. Wróblewskiego 16-18.
cznych w
Zgłoszeni.a osobiS'te przyjmuje dział ekonomiki 11,i!.i\irud!nienia i plac, w ~dzinach od 7 do 14.

243().,.,K

Łasku,

ul.

OGŁASZA

Remontowo-

Południowa.

1

PRZETARG '

na dostawę piasku w ilości 300 m3 i żwiru 500
m3 na budowę do Pabianic. ul. Sępołowska.
Termin dostawy wyżej wymienionego ma"'
teriału do 31 październikc. 1959 roku. Oferenci winni pod:ać jednostkową cenę loco dostawy oraz ha1Tmonogram wykonania.
Przyjmowanie ofert odbędzie się w t.ermlnie do dnia 14 kwietnia 1959 r. do godz. 12
w dziale zaopa<t~enia M.P.R.B. w Lasku. ul.
Południowa nT" 1. Komisyjne O'twarcie ofert
odbędzie się w dniu 16 kwietnia 1959 r. o godzinie 10 w biurze przedsiębiorstwa w Łasku
ul. Południowa 1.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie wybór oferenta bez podania przyczyny do publicznej
O pmyjęciu oferty do realizawiadomości.
powiadomi pismem
cji - przedsiębiorstwo
oferenta w terminie 7 dni od daty przetargu.

PRZETARG li
Centr.

Składu.

Fa.:rmac. „CEFARM" P. P.

w Warszawie,
Składnica w

Łodzi, ul. IWosevelta. 3

OGŁASZA

Il PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż samochodu ciężarowego marki
Zis 5 o ładowności 3 ton, cen.a wywoławcza
rz!I: 25.200.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia
1959 roam o godz. 10 w siedzibie Składnicy
przy ul. Roosevelta 3.
Przystępujący do przeta·rgu oł:>owiązany jest
clożyć najpóźnie; w przeddzief, przetargu do
kasy „Cefarmu" Łódź, ul. Roosevelta 3 wa...
dium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
c.rej.
Samochód można oglądać w godzinach od
10 do 13 oprócz niedziel i świąt.
do przetargu wyrażają pl„
P.rzys;(;(;pujący
semną zgodę n:a warunki przetargu określo
ne w Monitorze Polo;ldm nir 56-57 jak też
przedłożą wymagane w przetargu ograniczonym odpowiednie zezwolenie lub zaświad•
6016-G.
crzenie.

dług.fob ciężkich

zmarł

clerpienlach
I
Po
dniu 9. IV. 59 r. nasz najukochańszy
mą,z, ojciec i dziadek
w

S. t P.

LEKARSKIE I Ili PRACOWNICY POSZUKIWANI Ili
l
I_

Dr REICHER specjalista
- chorób wenerycz.nych „M-72" d<:>
_ MOrOC';'KL
_
W1adiomosć PIĘltNY pokój pnzy ko- skórnych 8-9, 16-19 ul.
s~rzedaJ1Ja.
0
godrr.._ l 7 ~tel.~366- 72 ściele św. Krzyża rz:arrn.1e- i PH>trkowska 14
llło-rocYKL WFM"
sp_ec_j_a_ll-__
• stan MOT';>CYKL „ZO.n.daiw>" Inię na dwa pokoje, kiu.ch Dr - BIBER--'G_A_L
ba.rc1zo dob "
J(i.llńSkie"-0 ~l :r~'i°~~- ~OO p~nde taonlo sp1-.ze-:iam. nloa z wygodami. Oferty 'i sta chorób wene•ryc.zinych,
' ~6eo - g1ą a g~d:z, lG-18, u,l. pisemne „5612" Biuro o- skórnych 16-18 .P iotrkow
~ iG:--~ '
@O.ii ~
~~a, ID
~ g gł~eń, ~-O!trkowSika ~~
-- g ~P.Orąlą !Q
-

Przedsiębiorstwo

Budowlane

zawiadamiają

wygodami -

I

że

gród z funduszru z;rkładowego za 1958 rok

chętmii.e w blokach blisiko
ś·ródmieścla. Tel. 390-26

KUPNO
„_________

ul. Praska.

zaw:i;a<lamial.ią,

zamienię
z
kuchnią

I

I

HAU KA

·]'

no·z·NE

Wypłata nagród

kw. i ka.wałek ogródka w
a.z.ie.J·nicy ,.Staromiejska"
takle same
rz:a•mienię na
lu.b dwa pokoje z kuchOferty ptS'l!'ffine nią.
5633" Biuro Ogłoszeń, ul.
5633 g
P1<>tr>kowska 96
Z POKOJE z kuohn!ą, czę
wygody I pięt.ro
ściowe

Z- POI\:OJE -z . kUchnią·w
śródmleśc!Ju zamienię noa
4 lwb 3 pOlk.oje IZ l<ruehinią
z wyg-Oclaoni ewent. klu!pię
wydzielone
mi~anie
kwarl:el'Wllku. Tel.
spod
5586 g
231-34
DUZY p01kój, części.O.We
wyg.ody za<mienię na dJwa
pokoje Il •kuchndą. Wa.r;un
ki do omówieruia. Wiadomość, Piobrkow.sika 261, m.
45, godrz:.~17_-_19_ _ _ __
OPERA Lóci2lka pHnie- po
MOTOCYKL „Jawa" cz sz:wkuje poikoju sub.Loka250 tam!.o sprz.ed<a11n. Pa- torskiego. Zgłos.ze'ni.a kie~ować tel. 200-07 rw god11.ibiainice, Bugaj 6, m. 2
5U03 g
PIANINO sprzedam ta- nach 8-12
ni-0. Wiad.amość Łódź, ur.
Now01polska 17, m . 1
200
„NSU"
MOTOCYKL
W'S'ChoZgierz,
sprzeda.m.
5600 g GARAŻ Skł>ada-ny k.uiplę.
d!n i•a 13
koszem Tel. 353-64 od godz, 9-19
MOTOCYKL z
600 com mało użyiwany spraed:aim lub ~Mndenię na
„WFM" Pal>iani.o~a 200
MOTOcYKL--;-,wFM' 'r;:a
Ul.
dotarciu sprzed!aun.
6477 g - - - - - - - - Zie}ona 9
SAMOClfOD ,,Opell Ka- POMOCNICĘ domową po
de•t" sp•rzeda,m, teł, 320 -44 szwkluję. Referencae wymagane. Pi-Otl'kowsika 22
SA!liOCHOD „Wartburg" (sklep - pra.ClC>wnia kra6538 g
(st n bardzo dobry) z ra wiecka)
""'":c
a spme d am. Og1ą.......
d'iem
69
Pi-.zybyszewskJ,ego

I
561
?~
I ~~i~~n~~rzeda=.

l

i>o-K.ÓT i-i<U<!hiiią32'm

na pOokój
wszeakimi

Nr. 3

LECZ.N I CZY KREM
Nl!EPERFUMOWANY

pocie.chom

DWA małe pokoje, .kJUiehnl"' w b1okaoh ul. Wó.enzbowa zamienię na więk
sze. Tel. 543-21 Sta.tKiewioz godz. 15-19 _ _ __
POKOJU ·su.bl0ckaitors.klego pilnie poszukuje kiuJ.turaiLna osoba. Ofe<I"ty pisemne „5623" Bi\l!ro O,gtoreeń, Piotrkowska 96

="= = =

MISTRZA bla.charsko-deka.rskiego l mistrZ&
ma.la.rskiego z :pra'kty:ką 5-letnią na stanowi„
&ko młstrza w przedsiębiocstwie budowlanomontia:żowym przyjmie Łód-zltie Przedsiębiorstwo Budownictwa. Miejskiego nr 1. vVyna-<
teleskopów grodzenie wedl!ug układu zbiorowego. Z.gł<>NAPRAWA
szenia przyjmuje kierownik grupy robót wymotocyklowych rur wyde ko6c.zeniowych ul. Sienki·ew:oza 7 w godz. od
KURS kreśleń budowla- chowych, s<Z.lifowa.nie cy2478-K
7 do 10, (ba1raik obok wieżowca).
nych I i II stopn.t a TKWP
ZapiSy żeromskieg-0 115. lindrów, na.prawa wałów
samobranży
znajomością
ze
PRACOWNIKA
pokój 20, cod.,;iennie go- korbowycb w ciągu 24 go
clzina 8-17, Tuwima 15 • cl.7Jiin. Warsz,tat, Piotrkow chodowej, eksploatacj; i kalkulacji warsrztagodz. 9-15.
codztenn!e
towej - ;przyjmie Polski Związek Motorowy
5918 g
ska 216
Ostatnie dni zapisów.
w Łodzi. ul. Piotrkows~ 183. Zgł06zenia w
2459-K
godz. od 8 do 10.

k

.
Dyz:ury

I

KUKUŁECZKA"

stopnia

·--------- /

nych, skómyeh 8-10, 1416 ulica 22 Lipca 4

0
0 o1)
~ i~Y~:~~~iet;:
rnv1} ~~!.
4811 7)
19.15
'II- e ~ & llit.
V :JfQ,
PRZEDWIOSNIE (I - że
roms.kiego 7u) „Anatol
szuka miliona" d.oa:w.
(premierowe W \'S'f A Wf POLONIA
Piotl·kowSL1<.a 67) „Zapro od lat 16 g. 15.30, „Sio·
1

555-aS
KPP-o,vska szenie do tańca" prod. stry" do.zw. od lat 16 g.
btÓ'''- Pogot. Dziec. 3~0-0~ WYSTAWA
3o9·lo ul. Gdań.Sika 75 czyn.na USA, do2lw. od lat 12, 17.30, 19.45
l
KI,UB
g. 10-19 (Z WYJątkiem g. 9.4;;, 12, 14.15, 16.30, GARNIZONOWY
OFICERSKI (Tuwima 34)
18.45, 21
wtorków)
..,.. Itr= Al ..... R791V
u::: ril! Wlb. Ili WYSTAWA MALARSTWA POKOJ (II - Kaz!m!erza „Na zawsze" prod. USA
!l'l!:<\'ra NOWY (W!~kow Stanisława Fijał'.kows.kie nr 6) „Plenyszy wysclg" do2lw. od lat 14, g. 19.15
prod. czeskiej, dooxw. oo DXM (Naw1'0t 27) „Ma.·
go (Piotrkowska 102) ~k.iego 113) g. 19.16 „Culat 7, g. rn „Pigułki dla skotka" dozw. <><i lat 10
czynna g. ll-la
...;otwórca"
Aurelii" prod. polskiej g. 17 1 19
"'"'il.TR 7 ,13 (Traugutta l)
* :f. *
doZJW. od lat 16, g. 18,
g, 17 ,.Tajemnica starej
Uwaga! Repertuar spo20
~IN 1111
'Wierzby"
0-.ząd:zon-0 na poootawie
l MAJA (Il - K!lińs!cle/"'111
at'.J.
~l'El!.ETKA (Piotl"kowska
~43_) g. 19.15 „Krysia Le- (W nawiasach podajemy go 178) „Zbuntowana" komuni!katu O<l<'r~oweprod. ang. d-0zw. od lat go zar.zą!Ciu Kibn
. ki )
k t
•ntcza.nka"
* :f. *
14, g. 15.30, 17.45 (20
a ego•ne in.
~
PRZEDSPRZEDAZ bllesea.ns zamlm!ęty)
EA'I'R IM. JARACZA ADF..IA_ (li S~dyJne g. 19 .f'. 10 trk.owsk;~ loO). „\Va.- REKORD (II - Rzgow- tów na 2 dni napr.zód
(Ul. Jaracza 27)
do kin: „Balt~rlc", „Po·
11zlt~ ~n?w • prod. wło- ska 2) „zamach" pr-0d.
•·ltslątę t zebrak"
POWSZECHNY 8!' 1 ~l do2lW. od lat l4, g . polskiej, d02JW. od la•t 14 lonia", „Wisła", „Włók·
!tl!:ĄTR
niarz", „Wolność" - w
g. 16, 18, 20
(Obr. Sbalingradu nr 21) 8 l,aii,~~YI~8 • (~~~!erowe _
ROMA CI - Rzgowska 84) ośroa!m Usług Filmo~· 19.30 „MHość oslta.rwych, ul. Wigury nr 2,
.oa" (dD!ZlWodOłl'le od fa~ N.arutow1cza . 2?? „Ko- „Natalia" prod. fr.-wł.
prod. domv. od lat 18, g. 15.45, godZ. 12-15
w olmie
b1cta
16)
,,, :f. *
USA, dozw. od lat 18, g. lS, 20.15
.
.
„A.Il.LEK "
9.30, 11.45, 14, 16.l.5, 18.30, STUDIO (III - Bystrzy- ZOO _ czynne g 9-lł
(Wol~ańs.ka
IN
nr
.
--,-- .
„Hotel d.u
7-9)
ok!a
lllai;tr~„17 „Dzieci pa.na D~V0.045RCOWE (II - D
franc .
pr-Otd.
w. Nord"
.
. .
•
l>
apłe
(KopeI'IIlika Kallsk1) „Biały pudel" dazw. od J;rut 16, g. 17„15,
•• lNOKIO"
nr 16) g. 17 „Kozalinka" pro<!. rad.z. do:>:w. od 19.30
Tu.~ma 1'9, Wólca:a~lska
tl'tATR MŁODEGO Wl· lat 7 g. lll, 11.30, 13, SOJUSZ - remoint
14.30, 16, 17.30, 19, . 20.30 STYLOWY (I _ Kllińs.kie 37, PL<>1mk-0WSka 225, Zgier
llZA (Mcmtusa:.ki nr 4 a)
GDYNIA (II - TuWlma 2) go 123) Ucieczka ska- ska 146, Nowo.bki 12, Woj
nieczynny
„Idiota" produkcji ra- zańca" " prod. frame„ sk!" Pruskiego 56, Dąbr-OIW
"1p:i;;
dz1eok1ej, doo:w. od 16, dozw. 00 lat 12, g. 15.45 , sk1ego 24-b
nieczyirun,a.
RA AS_ Al. Kościuszki 48
ł>Ts „PSTRĄG" (Za.oo-Od- g. 9.30, 11.~; „Cud zda- 18, 20.15
'll.ia f>6) g. 20 „Luna- rza się raz pr-0d. wł-0- SWIT (II _ Bałucki Ry- pełm stałe dy:iury nocne
·
sk1ej, dozw. od lat 18 nek) „Huzarzy" prod.
Park"
DYŻURY SZPITALI
frainc., dozw. od lait l4,
i;. 14, 18 20. Pro,g.ram
g. 15.45, 18, 20.15
naJmło~szyei;:
dla
ll!l.!llCEDTY
„Przygody Zuzu , „P1- TATRY (Il _ Slenkiew!- Położnictwo: Ba.l·uty .!ni.
11'111
w.a 40) „Stewardessy" S2lpttal Im. dr Jorda.na,
~łLłłAR.l\lONIA (Na.l"UtO- łeczka i latawiec" g. 16,
d()(l;W. od uL P1:.zyrodnieza 7; Sródprod. NRF,
"'·'lcza 20) g. lll.30 XXIV 17.
SymfC>Iliciznw. t.ĄCZNOSC (III - Józe- lat 18, g. 15.45, 18, 20.15 m1eśc1e, Wid.z.ew, Starol<onc3rt
(premiel"Owe - miejska - SZ.pital im. dit"
011kiesbrą sy.mf<mbcz.~a fów 43) „D21iewczęta z WISf,A
Lagiewntcka
Ste>i\an Florencji" prod. wto-1 Tuwima 1) „Noc poślub W~lf: C~·
:PJ;'{, dyryguje
skiej, dorziw. od lat 16, na." prod. po.JSko-fiń- ~ ~tal i.m~jg,r~Je-~i:~~0;
:M:aorczY'k. Sol·i sta· Mark
sk1ej, dozw. od lat 16, P
g. 19
;R:ozn1ssar01W (ZSRR)
s~:~~· l~· p~~~f;s.::ro=:
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20
MŁODA GWARDIA (II Zielona 2) „Przygpdy WŁOKNIARZ (premiero- ~al Jim.' dr Madur.owJoza,
fłlf.JI:_
len<ieoka 5
Arsena Lupina" prod. we - Próch11'1ka nr 16) 1 K
•.:;
ku
S21n!~a1
prod. u c' hir:z.eglma·.
dnia" od
„Bohaterkadoow.
ZEUM: ARCHEOLOGI- franc. dozw. od lat 13,
•
„" •m.
rur
Jarl;
fra.n.c.-wł.
cz~.
ul. Ster11nSt:'rUnga,
dr
,
ll.łS,
,
_
g.
,
16.15,
H,
ETNOGRAF!- g. 9.30, 11.45,
„i;; l
14
9 30
18
I-3
ga
.
,
.
,
.
~Z!liE (Pl. Wolności 14) 18.30, 20.45
16 15 18 30 20 45
(premierowe Inter~a: S»pUal tm. N.
b~ne g. 10-16 ('\V61tęp MUZA (I - Pabianicka WOLNOSC
wyc:iec.z'Jki 173) „Zakazany owoc" _ przybyso:ews.kiego 16) Ba:rhok1e.go, ul. Koi;>Ciń~ła1Jny prod. Sik1.,.go 22, fil Kłiln.
prod. franc„ dOOJW. od „Guendallna" l'ilt:J 6Jseo<We)
lat 18, g. 15.45, 18, 20.15 fr.-wł. dozw. od Ia.t 18, Laryngologia: Salp. !m.o
, k Zl!:UM SZTUKI (W1lęc
F.rainoisz;- g. 10, ,12.30, 15, 17.30, 20 N. BarlLc.ldego, ul. KOP•
J .,_~ltli.ego 36) czynine g. PIONIER (II „czarujące ODRA (Przędza!Jtllana 63) c!ńsk!ego 22.
kań.ska 31)
1
franc. „czarujące istoty" prod. Okulistylta: S2Jpltal im.
prod.
istoty"
l>;
A.LMIAltNIA ,.... ~na d.ozw. od lat 18, g. 15.45, :l'ranc„ dozw. od lat 18, dr Jonschera. ul. Mili<>nowa 14,
g. 17, 19
18, 2Q.15
' g , l0-13
l>r

1

Marceli Jachimowicz

I
'tt

mistr1: lakierniczy
Pogrzeb odbędzie się w dniu 11. IV. 59 r.
o goclz. 16 z kaplicy omentarza. rzymskoka.tolickiego przy ul. Ogrodowej.
Poz1>Stajl! w nieutulonym żalu
żOMA, SYNOWIE, SYNOWE,
WNUKI i RODZINA.

I

•
B 1eg 1
o

Reprezentacja ZSRR
przełaj o we - na
Wyścig Po~<oju

to pierw szy krok do karier y

zes PZLA, mgr Witold Gerutto

ustalony został sklad reprezentacji Związku Radzieckiego na
W~ści<; Pokoju .. Barw ZS~R. bi·ome będą: Ka.p1tonow, Bieb1enln,
I~olumbi_et, Czerepow1cz,_ Mel1chow
i
Wostr1ali:OlV. Do Berllna w:vJedzic ponadto dwóch
rezerwowyc h
- Klcwcow i Saichudin.

Klopoly

piłkarskie

•
Z Ja1iczykiem, czy bez Jań-1 skomplikow
l nie chcemy
ezy opl.,..,
czylca? - oto pytanJe, jakie za- być w ~olianatrenera.
sobie kibice LKS.
kuna druzyny.
co
praw
...
Doskonały ten zawodnik został
Wiemy, _że za:czynaJą e
powolany do wojska i wyjechał cla wyłamać s1ę mlo~ z talenty
młod•4
!lo Wrocławia .
aJe czy akurat kt~rys owoclze•
LKS czyni starania, by Jań- s~ych gracz~_ potrafi ;
1 ruty•
czyk mógl przyjPchać na spotka- niem zastąp1c starsze~"",Pstia
ba.t'
nie z Pol<>nią Bytom. Niestet:v, nowanego kolegę? to k~~e jednak
nie wiemy jednak czy starania dzo wzglę~na. Nie nal.ezY e"·nyia
LKS zalrn1iczą si~ pomyślnie .
zalam:l-'."''aC
r~ 1 . z d~ dccy•
Przed rozpoczęciem rozgrywek zaufamem odmeść się
na•
0
ligowych w jednej z rozmów zji, jaka podjęta zostanlc Pse.kej!
przeprowadz onych
z
trenerem radzie t~en~ra z aktywe.rn ~
drużyny
Wł.
Królem pisaliśmy, piłki oozneJ LKS.
dają

powiedział m: in., ż.e udzlał w
biegach na pr:uelaj, to jedna z
stwo Pols.ki udział weznną rów- najwiekszyc h przyjemnok
i spor
ni•eż !·odzianie. Trzeba obiektyw- •owych
I-ażdecto mlnd.,,go czło·
• · d ·„ •
·1
·
"
\..G
~
.
"'
•
n1e s.w1er z1c, ze o 1 e me ma- wieka. W b!egach tych m•e tyle
my szam.s odniesi€'11ia zwycię- chodzi o wynik, ile o satysfakcję
stwa w !biegu głównym, tzn. se- pokonania dystansu i rozluźnie
nio"·ów, to w p<>Z01Stalych gru- n.ie mięśni. Do plu.c na.szych
pach łodzianie wykazuj~ po- „wkwa .się" strumiel'l śwież.ego [ig~a
praw:~1ą formę,_ trenując mten- powietrza. Młody bk?.gacz nabiesywrne_ w swoLCh klubach.
ra wi'ęrej energii i .sil do pracy,
że
drużyna
P·ffWinna liczyć nie
B1eg1 na p1-z,elaj s.ą. w Polsce a więc są poważne korzyści ni·e
____.
11 graczy, a znacznie więcej, gdyż
bardzo populai;ne. Mozna. tu nad tylko z udzialu w blegach, ale
ł
•ą
Start lódzkl rozegra w sobotę, spotlrnć
nas
mogą
w
sezonie
myemć, z·e wlasme _z b1egow pr;;;e również i z przeprowadz ainycb 11 bm. w sali przy ul. Północne.i liczne i to uie zawsze przyjemiaJowych wyłomem _zostalt _nai-1 int.911.sywnych treningów.
nr 3G. o godz. 18, mecz ligo\\'Y z ne niespodziank i.
Ożoga.
Wczoraj podaliśmy notatkę 7
Nie tylko w LKS, ale I we
lepsi nasi biegaTym razem w Skarżysku liczyć Poloni'l warszawską. W niedzie- wszystk>ich
W biegu na prz.alaj o mist.rzopozostałych
lę
naton1ia.st ping-pongi.ści Warklubach powiadającą zorganizowa nie ~-~
0
,
cz,e . czy to w
- moż-emy na pewn•e sukoe.sy. Je- szawy
ligowych
cigu
brak
Jrnlarskiego dla
jest dostatecznyc h
spotkają
ze Startem
turY~~S
kr·esie między- żeli łodziani·e ni·e zaimą nawet Pabi~nice w sali sięprzy
"~
ul. No- rezerw. Tyle przecież nl.ówi się przez „Dziennik Lód1..ki" ~
woj·en.nym,
czy pien11,-·=·ego mieisca, to nioe nafo- wotl<i 16 w Pabianicach.
o młodzieży, o szkoleniu junio'Vyścig ten odbqdzie . ~1ę
}<>"f
t€ż obecnie. Fre- ży tyni się zrażać, gdyż będzi0- Drużvna Polonii nie zalicza się rów, a jak dochodzi co do cze- prawda dopiero w drug1eJ
yer, Kusociil.siki, n1y cie~;zyć ~się róv.mi 1 eż z mi.ej~~: do czo.lowych zespołów i liczyć tu go, to -0d razu nastE}puje poważna wie maja, ale celem pod!1 CS1 aj
nia poziomu kolarstwa wsrod
Noji i wielu. in- czolow:vch. Wierzymy tu przede należy na sukcesy graczy Łodzi wyr'-\'a w drużynie.
mlodszych. a przysz.tych nasz od
(n)
Piłka nożna
w
Polsce cieszy asów,
nycb, łąc_zme z w..;.zystkim w widką ambicię na- jak i Pabianic.
postanow1liśmy kill{a }:Y'ki,
sie kolosalnym powodzeniem , a
Kuci:ia·rskim .
ni
l szych zawodników i .sądzimy, ż,e
przed wyścigicn1 zapozna
L
posz,czególni gra.cze nie mogą
• 1
Sta.rns-z;ew.sikim
treonerzy postarali sie do;:>rowachyba narzekać na brak opieki z warunkami startu i trasa·
W·yścig odbędzie się w obWO-'
pierwsi;y raz da dzić ich do s7.czytowej formy.
ze strouy swoich klubów. Być
1
dzie zamkniętym na szosi~ st~~
n1oże, że nie we wszystkich liltt. .
. li znac o sob1e
Pisząc 0 biega.eh na pr-z;elaj, L •
&
kowsko
S
- zgierska - łaf;·1e•11rn 133
ha.cb są rodzinne &tosun.ki, ale z
wta~e na starcie tz.cr.i k01IJ.ku- jea.nocz,eśnie należy wspomnieć
drugie.i strony i:racze też nie są kie.i . Dystans wynosi mecalc dZ<JI
rencJJ. _Chrormk pt-z.eu·~ tez swo
bi·egach
narodowych
.
kilometrów, a trasa jest bar
0
'li.I
Wszyscy kibice pilkarscy LKS, Ją karier~
sportową rozpoczął
urozmaicona i ciekawa
w tym roku biegli. te zooitały Sekretariat LKS komunikuje, dz·iećmi.
którzy znaj<lą się na stadionie od przel:a3u.
Mecze piłkarskie w Lodzi cie- stosunkowo nawierzchni.o qobrej
ujete
w
że
silne
wszyscy
ramy
zawodnicy
organizacyj
LKS wcho szą się niesłabnącym zaintereso- raj byliśmy samochodem w~
przy AJ. Unii na meczu z Polona
Cieszy nas, że w tym roku w ne i przewidzian e .są z góry o- dząc ila mecze ligowe po·winni waniem ze strony publiczności.
nią Bytom zaopatrzą się w przedsie i z praw<!ziwą radością z~~
sprzedaży
w piękną pocztówkę, Lodzi stosunkowo dużo znalazło kreślone termim.y dla po..<!Zczegól wylegitymować się biletami wstę Na stadionie przy AJ. Unii gro- serwowaliśm
1
y dość licznY u
pu.
się
przedstawiającą
młodzieży
ma.<lzą
na starcie. Chodzi nych .szcz,(!bli.
się tłumy widzów.
w
karykaturze
młodzieży.
Bez biletów wstępu nie będą będzie chyba i w niedzielę Tak
A!aszewskie go naszego doskona_ mianowicie o to, żeby biegi te
na
Przypominam y; te zanim roz
Biel=! główny odbędzie slę oczy ·wpuszczani począw.szy już od nie- meczu
lego napastnika i króla strzelz Polonią Ilytom.
poczniemy
przyjmowan ie zg~~
ców ligowych z roku ubieglego zaczęły cieszyć się ja"lZCze więk- wiście w Warszawie i niewątpli dzieinego meczu z Bytomiem zaNikt jednak nie może dziś szeń to wszyscy,
którzy zaroi
szym
powodzetnie
m,
zwlaszcza
wodnicy
je
wie
tego
stanie się wielkim śv1ięt0ern
klubu . Bilety dla udzfolić
- Wladyslawa Soporka.
odpowiedzi
w
jakim
rzają
wziąć
udział w tej proP3
LKS przed każdym meczem li- ż.eli chodzi o mlo.dzi·eż szkolną. lekkiej atletyki po1skiej. Jest.eś CY.lonków I,KS, wydaje sekre- ostatcczrue składzie wystąpi na- gandowej imprezie.
powinni
gowym będzie rozprowadza l ka- Dystam.se są stosunkowo kró•tkie my prz·e..~onani, że w pierwmych tariat przy ul. ZaJ;:ątnej 82.
sza
drużyna .
Fakt
pozostaje patrzyć się w zaświadczema z~~
. r
rykaturę
I faktem, że sytuacja jest dosyć karskie.
innego gracza, wyko- i tak dopa.sowa111e do wieku po- eliminacjac h
Bez
rozgrywainy
zaśw;adczeń stWle
ch
na
naną przez
znanego rysownika s.zc:uególnyc h zawodników , że bez szczeblu
dzających stan zdrowia kola~
wojewódz"k
im
ni·e
zaEdwarda Alaszews.kie go,
nie będzie można w tym ro
narażenia zdrowia można z całą brakmi·e
Jesteśmy
przekonani, ~e mila świadomością polecać udział w jednego na naszym tereni.e ani
brać udzialu w
wyścigu.
j
ośrodka, który ni•e chcial
h pamiątka zostanie z radością
Liczymy, że na starcie nasz.e
tych
atrakcyj111yc h konkuren- by przez swoich zawod.ników być
pr7.yjęta p17,ez ws7.yst 1<ich miloś
imprezy staną nic tylko kolar7..e
·
nil,ów sportu pilkarskiego i ki- cjach.
pominięty.
Lodzi. ale ró\rroicż z terenu wo-t
biców LKS.
jewództwa lódzl<iego.
W ub.ieglym tygodin.iu wtoopre(n)
(n)
Leklkoatlety ka to ni·e tylko s"ko
Wielu z nas pamięta niewąt
ki, rruty i biegi na bieżm.i, ale
pliwie denerwujące n1on1enty wy
również konku.ren.cj e rozgrywacz.eltiwania za.wodników na menie w
cie w Goerlitz. Tu najlepszy z
terenie. Biegi narodowe
Polaków
byl Glowaty, a Iuólak.
i
bi.egi
na
prvełaj.
Mając
to
pie!"'Wl%e
p~d
sobą porubrykow a
Dnia 8 •kwietinla 1959 roku zma.rła PG ciężkich cierny arl<usz papit>ru z wynikami niestety, z 8 miejsca przesunął
kroki przyszłych mistrzów.
się
o
jedno
dalej.
pieniach ! ' '
Wyśc1gu
Polwju, rozegrane.go w
J"A, NIE.
rn;;s r. znajdujemy szereg ba.rdzo
Dwa nastP,pnc etapy rooegt'ane
•
S. t P.
•
ŁKS
ciekawych faktów, które mówią na terenie NRD, to sukce,-;y
o knlosalnej
walce wszystlckb Pancka. Jest on <lwa razy
najlepszych zaw<><lników, l<tór.zy lcp~zym
naszym
zaw0>dnikiem .
Pierwszy
motocykloW3 '
brali udział w tej gtgantyczne.i Na G etapie zajmuje 3 miejsce, a zort~anizowanyrajd zostanie
prze!
in1prezie.
na
7,
tak
dla.
nas
pechowym. do- LKS na trasie Lódż - Wola i<a
z domu Anill>łowicz.
Wczoraj przypomnieliśmy sobie, piero. 2?· Leaodcren~ _w drużynie kowa. - Kurowice - Borowo.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 10 kwietnia br. o goOd kilku lat Lódź uijnrnje które miejsce zajęli ost.at~znie naszeJ Jest nadal Krola.k.
Galkow Brzeziny N1ec1 ,
I miejsce w Juasyfikacji ogólno. nasi kola.rze i jak ulożyla się tadzinie 16 z ka.plicy na Dołach, a czym zawiadami a
Po sukcesach Pa11cka przycho- l<ów - Stryków i na metl': 0
polskiej
prowadzonej
przez belka wynil<ów dt"użynowycb .
dzi teraz ponownie kolej na Ko- Lodzi.
kił
PZKol. w uprav.'i.aniu turystyki
RODZJINA.
Start nastąpi o godz. 9, z bOLs
DziS interesuje nas pozycja na waJsltiPgo. W Karl Marx Sta'1t
,,
ko1a1~•ldej.
Otóż
w typt .1'ok'l szych reprezentant ów w posZ<ize- melduje się j.alto piąty, a następ
LKS przy Al. Unii.
c!
LOZKol. opracowal dokladny re- gólnych eta.pach.
Udzial w rajdzie mogą '~':,.,.
nego
dnia.
ch<>Ciaż
jest
najgulamin na.<(rody przechodnie j za
Otóż na I
etapie do<>koJa Wa.r- lepszy spośród naszych, to zaj- wszyscy
motocykhści
c jU-ł
organizowan ie wycieczek kolar- szawy najlepszym
naszym za- mu.ie dopiero 25 miejsce. Króla!< uzyskania liccncJ.i ""SporwweJ
Dnia 8 kwieklia, 19.59 .roku po ciężkich cierpięniacp
skich:
(n)
.
wodnikiem był Kowalsld, który w dniu tym
pie.rwszef1stw o n!orów.
zmarła w wieku lat 71 nasza nieodżałowana koleżanka
W każde święto i niedzielę tu- na metę etapu znajdującego się wśród naszychdajekolarzy
Głowa
ryści
wyjeżdżać
będą do róż na
Stadionie
Dziesięciolecia temu.
nych miefscowośct poza miasto wpiull jako 9.
Głowaty
Jad14c z
Karlovych
zwiedzając
historyczne zabytki.
Następnego
d'n.l.a
talentem
nanc2ycielk a głuchych, pracująca w za.\ivodzie od 1906
Miejscem zbiórki będzie Plac swoim zablysną! Fornalczyk, któ_ Varów do Tab-Oru staje się „bozajmuje I miejsce
Komuny Paryskiej. Godzina od- ry w L<>dzi by! 4, a w klasyfl- haterem" roku odznaczona dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zaprzed Wostr!altowe m i Holenja7.du - 9 .
kacji po dwócli etapacb zajmo- clrem
.sługi'. cichy człowiek, wybitny pracownik, prawdziwy
Mastrott<>.
W niedzielę; 12 bm. przewi- wal 7 pozycję.
W(!Zoraj przed połuooiem do~rY
O<l. tej chwili Głowaty ,jest na wa11~
dziana jest wycieczka na trasie
c-dlc;,żoną,
II partię, ldo~ą
Na etapie z Lodzi do Katowic szyn1
przyjaciel dzieci.
.
faworytem.
W
Pradze
zajLódź
Ruda
- Rzgów - Modli- najlepszym z Polaków był Krórozstrzygnęła
Pogrzeb odbędzie się dnia 10 kwietnia br. o godz. 16
na swoją ko'1""2:ysć
ca - Lódź. Kierownikie m wy- lak, ale w klasyfikac.ii ogólne.i muje on 5 m iejsce, a w ogólnej LitrnanowiceO '\va.
z kaplicy cmentarza na Dołach.
klasyfikacji
}{ończy
"'yścig
na
cieczkj jest Aleksander Pytke.
Fornalczyk z 7 miejsca wysunął 15
Po południu rozegrana zootała
pozycji. Glowaty t ..., tym
PANSTWOV \l'Y ZAKŁAD DZIECI GŁUCHYCH
Przewodnicy za każdym razem się na 5 }l-Ozycję.
III runda. Po wyrównanej grze,
roku
zakwalifikuj
e
się
nlewątplL
będą się zmieniać, a akcję turyDuży sukces <Jdniósl na trasie
za.we>dnic7.ki
SEKCJA NAUCZYC IELI
po 20 pooun.ięc!~cl~
wie do naszej drużyny naro<Iostyki
kolarskiej
z
ramienia Katowice
zgodziły się na remis. Tak więc
Wrocław
Kl'ólak, we.l i razem z Fornalczykie
SZKOŁ SPEC.JALN YCH Z.N.P. m. ŁODZI.
m dotychczas
LOZKol. prowadzi p. Czyż.
zajmując 2 mie.jsce, a w klasyfistosunek
punktóW'
tworzyć będą silny tandem.
(nl
kacji po trzech etapach - 8.
przedstawia sie 1,5:1,5.
(n)
Dziś po południu czwarta runda.

We wszystkich W'Ojewództw ach
rozegrano::! z,o,s.taly bioegi na przełaj. wyłaniając
w
po.sz=ególnych grupach najlepszych zawodników.
Teraz zbliża 5ię tennin imprezy n.a .s=eblu centralnym. Odbędzie .się <ma w Skarży,s-ku w
przyszłym tygodniu.
Na starcie
zbiorą się
najlepsi biegacze z
calej Pol.ski. Zapewne nie zabraknie naszych a.sów: Chromika, Krzyszlrowi aka, Ziill1l!lego i

ping-p ongow a

..a:

Z karykaturą
Sopor ka

~dzięmy

r:c„

;cll

na·mecz

ŁKS - Poło11ia

KoIarze renu1

Trzeua mrec
u5 1e11.y WSlApU

I

(B)

„

Głowaty

W

pierwszy był na mecie

Tabor

50 rajdowców
bierze udział

ALINA STARC ZEWS KA

I

rnioerz.

We
wnętrzu
na wpól
również jakieś pudełeczka.

wysuniętej szufladki
i rurki z taibletkami.
- Lekarstwa ,....., wyjaśniła sz,eptem pielęg
niarka.
Pok.iwal w mil=i.u głową. Ten obiekt raczej nie wchodził w rachubę. Zbyt łatwo dostępny dla wszystkich. l'...óżko chyba także nie.
Wątpliwe, by mając służącą sama je praeśdoe
lała.
Je:ż>eli r-.t.eczywiście chC"iala coś
ukryć ...
Hm - przesuwal dookoła badawczym wzrokiem. Trójdrzwiow a szafa, biureczko na wygię
tycJ- stylowo nóżkach, wrre=ie toaletka zastaw:ona kryształami i srebrem. Po krótkim namyśle p<ll.~tanowil zacząć pooizukiwan ia właśnie
od niej. Skoro chodzilo o kobietę ..•
Jedna szufladka, druga. Wysuwał je powoli
i bardzo dcho. Jakieś drobiazgi bez znacrz,enia,
przybory koometyczn e. Osta1:nia szuflada zamknięta. Ani śladu kluczyka. To było ~edna.k
ni·'.'CO za.stainawiająoe. Sięgnął do kioe.swn.1. Ma~
nipulacja delikatnym narzędziem z h:i~owane3
stali nie trwała dlużei niż minutę. Wsrod platków barwnego jedwabiu zasz;eleścil sucho pap;.er. Kapitan wylowił koficami palców ck~mno
liliowy arku.sik. Podniósł go do oczu. Ostro zarn.n~:ane lLtery
energiczne.g o charakteru pirnna. „Najdroższa! Powiedziałaś, ż.e już wkr~t.
ce zrobisz wszystko by odzy.s'rnć wolnosc.
I wciąż żadn•e.i zmiany. Męka trwa. Trwa już
cale wi-cki. · Braknie mi sil na dals2'e cwkai.'1.1e.
Do'.ychczais podtrzymywała mnie ;nadzieja, te-

dt:'.

I

-

Litmanowiczowa
Konarkowska 1,5:1,5

I

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

Musnął pobiemym
spojrz.en.iem blat noanej
szafki. Butelki z przyczepi<m ymi receptami,
apte=ie pudelka, szklain.ka z W'Odą i kroplo-

naj-1 w 1mprez1e

Tury styka
kolar sl'a

ALINA ST ARCZ EWSK A

raz nawet ona zaczyna gasnąć. Może zabrakło
Ci odwagi, Maleńka? Może jednak lepiej, że
bym ja to zrobił? Musze się z Tobą wbaczyć.
Jesteś mi potrzebna do życia więc.ej niż p<l'Wietrne. Jutro =ekam na telefon. Twój bardw
biedny Stef".,.
Wargi ka;pita111a ściąglilęły się jak do gw:i'.Zldnię
cia. Nie gwizdnął jednak, przypomni.a wm:y sobie w ostatniej chwili o chorej. Ba... tego rodzaju list w tych okolicznościach. Niezgorszy
rodzynek wpuści!
go ostrożnie pomiędzy
stronlce swego not.esu.
Wszystko by odzyskać wolność, a jeśli ci zabrak:n.ie
odwagi, to
ja to zrobię" . Z t€go można by wyS'Tluć caly
romans z prologiem i epilogiem. Takim właś
nie jak mia,l miejsce w tym domu. Na dnie
szufla.dy p<l'ZOIStalo trochę nie przeszuka111 ych
jeszcze drobiazgów. Już przy pierwszym sięg
nięciu, paloe natrafiły na coś twardego. Mały
słokz;ek ze szkła z bakelitową nakretką.
Spojrzał pod światło na jego zawart:OOć. Potem potrząsną!. Biały proszek o lotne.i komsyst<mcji nie wypełniał cal.ego wnetrza: Kos:metyk? Patrzal z zastanowien iem. To m•e wyglą
da1o na nic w tym rodzaju. Zamkniecie u'itą
piło lekko. Chyba mu.siano je otwierać calkiem
niedawno.
Nachyla.jąc nos nad słoikiem, wciąg;nąl delikatnie powietl.'7Je.
Nagle odszarpiną? glowę w tyl_. Polblaidl [!W~
Wwn.ie. Twarz zakr:repla w dziwnym wYTazte.
Zoonice pielęgniarlti, która prnez cały czas
nie spuszczała z niego oczu. rozswrzyl wYTaZ
bezmierneg o zdurnienia.
Sprawi.al wraż.enie
człowieka.
który zobaczył tuż D!"7...ed sobą
śm'erć.
Co to mogło znaczyć? Ten maleńki

„...

słoic7..ek ...

Po:ieszla lru niemu, szurając miękkimi pod€1S7JWami.
- Co się &talo?
z~mrugał
niezbyt przytomnie
po!Wiekami.
Mial taką minę jakby nie potrafił sobie uzinysłowić kim j~.<;t i 1'.kącl się tu wziął.
- Co zo:wiera toe:n .<łoik? - dot.knela końc.em
palca jego łokcia .
Zaciekawi-e nle pr:z;eważylo
niechęć do rozmoiwy z intruzem.
•

~
\""1ała

Ten słoi!k? - twarz jego powoli odzy&kinormalny, lekko kpiący wyraz. No, cóż ... je". Aloe skąd pewność? Nigdzie nie jost po•
jes:w:re jedno lekarstwo. O bardzo radykalnym wiedziane. że stoik mu.sial być na.pełniony po
brzegi. Może teraz jest w nim akurat tyloe, ile
działaniu, nawiasem mówiąc. Słowa wypływa
było pr7..edtem. Poza tym jak dotychczas. nic
ły oschłym S7...eptern prz,ez zęby. Ale nie są
J?W..a
gołosłownym
poclejrz;enie m Za::zk:i nie
dzę, ż.eby zo.stalo za.ordynowai n.e
przez don~
wego lekarza. Racz;ej przez... Hm„ . - urwał i . swia.dczylo, że o.fiara poniosła śmierć od tru·
cizny.
ująwszy prrez chustkę poikrywkę zaczął ją naProkurator pocierał czoło jakby chcąc pobu:kręcać z powrotem.
dzić w ten sposób mózg do
1nt.ansywnie jsz,zJ
- Raczej prz.ez kogo? - zapytała nagląco.
pracy. Co za pr:z,ekJęty galimatias. Koncepcja
- Prz,ez srunego... szat.a.na.
numer jeden. wy.sunięta je.~cze pr:z;ed przyby- Coo? - oblizała wairgi - oo taldego?
ciem na mle.J.900 przestępstwa: akcja ob<.'2p;o
W tej chwili od &tr<JQ1.Y łóżka dobiegł cichy
wywiadu. Konoepcja numer dwa: morderstwo
jęk. Zerknął ni·epewnie. Do licha z tą babą. Nirabunkowe przy użydu cieżkiego fotela. Konby to ma pilnować spokoju chorej, a sama ha- cepcja
numer trzy: otrucie przez żonę, która
la.suj.e niczym stado słoin.i.
pragnie się połączyć z uko~hanym. Ile j~cre
Chora? Hm„. Kto wie, czy w na.jbliższym tyc!l numerów do.idzie zanim śledztwo
wkr<>CZY
czasie n.ie dojdzie do tego j.eszcz,e ca.lkiem icn- wre..o:-ilCie na jakieś senoS'C \"me tory?
Kręćka mo1"!~ okr~ś!€111:ie. Znowu jakby stęlmięcie.
żna z tego wszystki·ego do~ .ić.
Nie,
mezaJeznie od wszystkiego , na dzisiaj dość.
Kapitan p:-zesunął
zamyślonym SP<Joir:z;eniem
- Niech paini .sobie dobrz.e zapamięta. ż-e to po miejscu, z którego podczas jego ni-cobeOOOŚ
zostało znalezione w t.ej właśnie to!łlecioe ci zabrano zwłoki.
mis:;n;.i! jej prz,ed oczyma słoiJ;:iem . Mo7...e zajść
Mme zmiażdżenie kości C7..1)1owei. moit.' truPO~~.J6ba urzędowego stwierd.wn.i a tej o!;:olicznosci.
c~zna, . m?źe je.9Zcze oo innego. wc;ąż j.pszcz,e
nie
m:el1 nawet tego pun.ktu wyjściowego. A
Zrejterował pośpi~ie,
POI.ro.Stawiając ją w
oo dopiero mówić o jakichkolwi ek dalszych.
o.słupieni.u na środku pokoju.
W każdym razie trzeba będzie dokonać
WIĄZANKA TROPOiW
:maHzy narządów wewnętrznych denata - powi-eclział.

I
- Ws-zyll'tko jaąne ~ 2'.awołał z entuzja.z:me m
Zacziek. - Chciała odcy.sikać wolność i oto odzy~kala ją. Odrobiną której w tym &loiku braku.ie. można by wykończyć E•łonia.
Całkiem
nie·dawno slyszalem jatk ktoś
twierdził. Ż·e mamy tu do czynienia 2'e z;wykłym
mord·erstwe m rabunkowym przyciął d-oi!,tór.
Ba. Wtedy „ . Skoro nie mieliśmy j~siz.cze
do rozpc>r?:9dz,enia dowodów zdobytych o!J.ecnie
Pl'Z<cZ ka.pita,na. Chyba są aż nadto prz.eikony-

wające?

BialkO'Wski mi.lcz:at. pogrąfo111y w glębo!d-ej
zadumi·e. Prz.ekonywa.3ąoe? Diabla tam. Łatwo
„odrobi!l1a, które.j w &!o.iku braku-

powiedzleć

~ Tak ~ potwierdził prokurat<>r ...... w tyc;h
warunkach to je.o;t k<mieczne. Jak uważacie
dokkr.z,e - .spojrzał pytająco na Pro!iń.ski,..i<<> CzY musimy je koniecznie wysyłać do Krakowa? To okropnie prz,~dlużyloby calą pro~durq.
- Och nie - machnął ręk<!. - Jeżeli chodz~
o cv.ianek potasu. to f''\dzę. ż.e n'l miei.scu ł<-'Z
dadzą oobie z tym całkiem
dobrz,e radę. Ale
tutaj takż·e ni•3 zalat\vią tego od ręki.
- Jak długo moż,e to potrwać?

Czy ja wi<21m.„ Jeżeli będzi-emy ich pe>n<'.to mo?.€ zdążą nawet w ciągu trzech dm,
Prokurator westchną!.
- Trzy dni, to okropnie długo.
(Dalszy ciąg nastąpi)
-

dzRć,
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