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na długo przed godzi17 ze wszystkich dŻiel

nlo naszego miasta
na Plac Zwycięstwa

łodzia<n, by
rozpoczęcia

ściątłu

w XX roczniokrntnej, najdziejach ludz-

krwawszej w
kości wojny wziąć udział
w wie1kiej antywojennej manifestacji.
Nad 80-tysi~ym tłum.em
])O'Wiewają
ldczne transpanm.1.y. Na czerwonym tle widnoeją białe litery: „Nigdy więc<~j
v.·ojny". ,.Nie powtórzy się
wrze.5ień 1939 r.",
„Precz z
wojną'".„

Punktualnie o godz. 17 na
wkracza
prezydium 'Ariecu. Wiee olwie
ra Pllf'C1 na Sejm PRL - Józef KO<llOll.owill'L, w.i1tając zaudekorowaną trybunę

gra.nic-znych g~i: płk, Siergieja. Borzenko
łJ.()ltai<'ra
Związku Radzieckiego, 1>rrz.edsla·wlciela radzieckiego Komitet•u Wciera.nów Wojny, uc'Z"-'St
nika jednostki, która \\yzwolila.

Pol.s;k~.

szych.

jednego, z

OS\V<>be>dz,ideli

1>ierwOświl)

cimła;

Piotra Villon'a - przewo-dlnforząceg0
Franeus>kieg1>
Zwiąa.ku

byłych

Bojowników

Ruchu OPO<MI, w'i.:eprz,ewodniMięd2,yna.rO<l<0wcj FeOporu, k<>muni.s<t;ycznego posla. do ParJamen,tu
Fra.ncuskfogo
i
Aj.lyća Predra.g.a. .sekretarza

eząeeg<>

der.a-0ji Ruchu

Jug<JoSłowia.ńsk-iego Zwią:i:ku by
łych Bojowni>ków Ruchu Op<>ru. Na. trybunie znajdują się
również:
pierwsi .sekreiaJ."Le
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Czasy, w których
wymagają dużo

MichaJ.lna

żyjemy

wiedzy

Przemówienie ministra oświaty
W. Bieńkowskiego
na inauguraci1 roku szkolnego
w Szkole Tysiąclecia w Gostkowie
KOC'hane dzi-eci, d'l'Od:zy koledzy - nauczyciele, szanowni rodzice!
Na apel naszej partii, aby społeczeńmwo wydobyło
z siebie w.~y&iko na <X> je stać i uczciło Tysiąclecie naszego paootwa tysiącem pomników - olo już w tym roku paw.stają gmachy, na których - jak na waszym widnieje ta,blica - Pomnik Tysiąclecia.
Niech ten wasz przykład oddziała na cale po1skie epolecze11stwo, niech wszyscy w Pol<;c-e wiedzą, że nie ma
wamuejszej sprawy w naszej walce 0 Jepiszą przyszlość,
jak 6tworrenie warunków, aby mlodzież nas-za mogla
przygotować się do przyszłych zada1\. lepiej, niż byfo\my
przygotowani my, stare pokolenie. Nowe czasy wymagają więcej wiedzy, wymagają lei;xszego przygotowania i to
lep.sze przygotowanie my, stare spolec:z.eństw 0 mu.simy
n-.łodzieży nasz.ej zapew.n ić !
Razem z wami, da-ogie dzieci, rozpoczyna rok S'Zikolny
nrzeszJ.o 5 milionów
waszyoh kole'm<n~k i
koJ.egów.
Ogromna arunia - jak wiecie - razem z wami zasiądzie
W ławkach, otWQI"zy 'klsiąż.ki i zeszyty, rozp<>ezmie rok
8Zkolny pracą.
.
St Chcielibyśmy. aby ten rok waszej pracy był pomyslny.
MaW.iamy przed wami, drogie_ dziec-i, tri.:d::ie ..zadan:e.
1
lu.~ c1e .się w tym roku uczyc trochę lepa.eJ, nLZ w ze6Z

Ynl.

ra Mu&irny

zmniejc;:zyć 2111acznie procent

tej

mlodzi<;ży, któ-

ZćiJ:'~°'>l:łlm:e na drugi rok. Stawiamy przed wami trn<l.ne

ć·e n.(l, cboemy abyście się dobrze uczylj, chcemy abys-

~i ~:21.rn. z ·waszymi nauczycidami, z waszymi rod~1c.a"
·~ L odpowiedzialność za to, <."O się w szk-0·le <lz1-e1c,
za pot zą<lGk. za ład, żebyście wy ież byłi 00.powjedzialni.

a~~ <it·odzy

koledzy - 111auceyciele, wychowawcy przy
również 11i€00 wytężyć „,woje siły. aby
~ w r~-:raca była efektY'wniejsza, ow<l't„n:iej.s'Za, a,b y w
,Ytn „ '
:i:yciu S21ltót, w organi,zacji pracy, w organizacji na
P<>czulo się jakiś k!r0<k naprzód.
Do wa,~, <lr<>dzy :rodzice, ziwracam się z gorącym i oordee7.•f1~'TI1 .apelem, aibyście tak jak przejawili&c-ie przy bud<>V<;11e teJ SZ;koly entuz.ja·zm i trud, abyście tu w tej srlko1(: 1. wsz.ę-0.z: w całej Polsce okazywali jak n.ajbliż.<>ze
wsp?ldz,alan.e ze szkolą, z nauczycielstwem. aby.ście otaczalL szkolę ko.siką, abyście wspóldzialali ze szkołą,
z nauczy<;1e1stwem. w Wychowywaniu waszych dz'.e:::i. Tylko
wte<ly, kied,Y Wi.3poklziałanie spolec,zeóstwa z nauczycielstwem będzie w . Pel1 ~i harmonijne, 1ylko wtedy owoce
pt'acy wa~ych ~ZJ.eci i owoce pracy nauczyc:ie1skiej będą
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Tata.rki>wna - Majkowska

i
lizie premier
Zwiqz/w
R,zMarian
Miśkiewicz,
~set dzieckiego N. S. Chruszczow.
Zygmunt OIC17.yk - sekretar·z Sam fakt że zasiądą przy
l{W SD, prezes ZSL - K<>la.- olcrąglym sto ie przedsia wicieczyński, p.rzewcdnfozący Prc1..
[<;
dwóch
na}potężniejszych
WRN p-05eł P. Szymanek,
krajów §wiata, że - 3a!c mó··
wicep.rzewod·niczący Pre?;, RN
tt'il towarzysz Chrus.<czow m. LOO.Zi - E. Wróblewski i starorusl•im zwyczajem, bro1i
J. Lo.rens, przcwodn:i.crzący ZG
pozostawią przed progiem poZw. Za.w. Włók. - 11•oseł J.
dejmującego
gości
domu
S1>ychalski, wieeprzewc<l1ni4ną· napawa świat otuchą. Niecha.i
cy UC FJN St. Moj-koiwrozmowy te będą. j~k najbar·
skl, gen. S. l\fa.lko, I sek.re~arz dzi,e.i owocne,
niechaj caly
I\:L Z.l\'IS - Si· Gajek, l'\iie- świat stanie się tum goszc:zą
<JzysJaw Klilme>k
rektor cym domem. w którym nie !i~
PL,
1>remes ZBoWiD Cz. dzie miejsca na środki zagła
Dubilas,
uC2eS'tnicy
walk dy. Osiągnięcia teqo celu Żfl·
wrześniowych: W. l\IiS"llke, T.
c:y w amerylca11.skiej wizyci.e
PerczYńs1"i, W, Żródlak i inni.
premierowi Chrus:c:zowowi ca
Pcs3l Kon0<n.owlcz proponuje
lu na1·órJ. polski, a także spouczczenie minutą milczenia pa
lec::eństwo Lodzi robotnicy,
mięci
poleglych w wałkach inteligencja pracująca - t·uwrześniowych. W ciszę z.i\egdzie partyjni .i beipartyjni.
lą na Placu ww'.erca się i<;;,opNa wszyRtkich naszych' gran:owo narastający r_vk fa'.Jry<:z n·icach mamv d.ziś s.zc.:erych
nych sy1·en i cicl1y lOl.~l~:>t 1, serdec::n uch przyjació/. Prz~
werbli.
staliśmy być kret.iem slabym t
Na mieście u.staje w•'>Zelki zacofanym. Nie ma dzis żadruch· Zat·rzymują się aut.a i
(Da1slz.y d~ na sbr. 2)
tramwaje. Przystają w sik~>,.o:e
niu przechodnie. Łódź c~.ci pamięć

6 milionów Polakó-w- ofiar hi<ileryzmu„.
Następnie
z Placu Zwycięstwa
odmaszerowują
trzy
,grupy ma.nifestantów, by zlożyć wieó<:e na Grobie Niez.ina
nego żołnierza, pod Pomnikiem Wdzięcz;no.ści i na Ra-

oogoozcz:u .

.Jako pierw=. glo.<1 zah'.era
Mi-chaliina Ta.tarkówn.a - ~J.aj
kowska..
„Zebraliśmy

s·ię

dzi.~,

aby

zamanifestować
naszą
niezłomną wolę walki o utrzyma

nie i utrwalenie pokoju na całym świecie i
o spowodowanie. aby wied.za ludz/ca w
swym burzliwym rozwoju sl11żyla tylko szczęściu c.zlou:ieka, a nigdy więcej dziełu
zniszczenia...
Glos
polskie90
narodu uważnie będzie slucl1a
ny w świecie. Bowiem nasz
kraj
pierwszu
przeciwstawił
się faszystowskim hordom nigdy nie ugiął się przed ich
bestic.Zstwem.
Nasz
naród,
jale żaden inny naród na świe
cie, wie czyni jest faszyzm i

wo:ina ..." .

Przemówienie j€1.5t przerywa
ne
częstymi,
burzliwymi
oklaskami zebra!lly<:h·
W dalszym ciągu mówczyni
p:·z.ypom.i•na
tragkzne
dni
września, - krótkowzrocz,ną pc·li!ykę sa<nacyjne.go rządu. któ
ra doprowadzila do klęski, la
ta o!mpacji i dni wyzwolenia:
„Naród nasz nigdy nie zapomni, iż wolność przys~la do
nas ze Wschodu, że przyniósł
Ją na swoich
bagneia.ch radziecld i polsln żołnierz.
Niemal
w
XX
rocznicę
tamtego września, za ocean,
w wielkiej mi.sji pokoju, je-

T1-ybm1a

~

bcmorowa. wi-ecu.
Na. ·~dj~ciu wi·d'1llmy (trzeci
od lewej) Ajtića 'P:t"PJdraga,
przem.awli.a. płk. Siei.'llJiej Borz~iko, ob&k swi Michalina.
Tata.rkówua - Majkowska i

Pierre Vilfon.

aby ziemia polska
nigdy już nie spływała
krwią i łzami
Przemówienie premiera Cyrankiewicza

na manifestacji antywojennej
w Warszawie
WARSZA'\VA (PAP). - 1 wrzesn1a. 1959 r. - w 20 rocznic<;
najazdu hitlerowskiego na POl9kę i wybuchu II wo.iny :iwiatowej Jud Warszawy zebra.I się na Placu Zwycięstwa, przed
Grobent Nieznanego żołnierza na wielkiej antywojenne.i
mauifestacji, składając hołd bohaterom poległym w obronie
ojciymy.
Kilka minut przed godziną 15 na plac przybywaja: członek
Biura Politycznego :.:c PZPR, prezes Rady Ministrów, prze·
wndniczący Rady Naczelne.i ZBoWiD Józef Cyra.nkicwicz,
sekretarz KC i I sekretar:a 1>.W PZPR. - Witold J:orosińsl(i,
zastr,pca przewodniczącego Rady Państwa - Boleslaw Pode·
dworny, wicemarszałek Sejmu - Jerzy Jodłow,;ki, ministro·
..,rie, prezes ZG 7,BoWiD - gen. dyw. Janusz Zarzycki, przewodniczący Prezydium St. RN Zygmunt Dworakow6kl,
dowóaca obrnny Warszawy w 1939 r. - gen. dyw, Juliusz
Rómmel, przedstawiciele władz naczelnych organizacji politycunych - i społecznych, generalicja, uczestnicy II Kongresu
ZBnWiD.
Obecni są szefowie przedstawicielstw dyplnmatycznych
pańs-tw obcych, :i.kredytowani w Pnlsce.
Na manifestację przybyli również członkowie C!elegacji zagrąnicz.nych na II Kongres ZBoWiD z se';.reta.rzem general·
nym FIR - Andre Leroy.
J.;icznie_ reprezentowane s·ą zagraniczne delegacje parla·
mentarne biorące udział w obradującej w Warszawie 48 Konieren~ji Unii Międzyparlamentarnej.
"
Punktualnie o godz. 15 nad miastem rozlega się dźwlck
syren, któremu na Placu Zwycięstwa tnwar7.ysr~y gluchy
łoskot werbl!. Tysiące Judzi zastygają w ciszy.
Gdy milkną syreny, rozbrzmiewa nad placem sygnał Wojska Po!Slkiego. Kompania WP prezentuje broń.
Komendant Garnizonu Warszawsldego - gen. bryg. Stefan
Orłińs·ki odczytuje apel poległych. Odgłos werbli towarzyszy
!l'lowom generała, gdy wzywa on do apelu poległych na poszczególnych polach bitew II wojny światowej. Kompania
honorowa za każdym razem odpowiada: „Polegli na. polu
chwały".

Po zakończeniu apelu
znów rozbrzmiewają werble. Do
Grobu Nieznanego żołnierza długim szpalerem zbliżają się
dele~acjc z wieńcami.
Następnie zable.ra glo5 członek
Biura Polltyc1mego KC
PZPR, prezes Rady Ministrów - Józef Cyrankiewicz, który

oświadczył

m. in.:

OBYWA'J,'ELE!
LUDU 1WARSZAWY!
Minutą dr.zy
uczciliśmy nioadawno pamięć poległych za wo!
.ność ojc:z:yzny w waloe z hitlerow,9.kimi
Ni1Emcam~
żoL•i-erzy
.polsikkh i P\irtyz:mtów - pami~ć milionów Pola1'•ów zamordowa.T\ych JJ.&;tialsko przez hitlerowskich okupa.ntów.
Symboli{lZiną rni;niutą
ci<S'Z.y tak, jak .symboliczny j€st Grób

Nieznarnego żołni€rz•. w tej mi
nucie .s'wpicma jr.-.s.t is.tra~.z:liwa
treść sz.eściu praw!c lat wojny i
hitlerow.>-ki.ej okupadi - morz-:?
krwi i łez - 'beuniar męczcń15.bwa i rozpaczy - 'bezmiar bo- •
haterstwa i poświ.ę:.enia .
To jest minuta 01JJ<:z,?-nla rlla
UCTJCY<?J!lia poJ.3gJych i pomordowa.ny<:h - to jest równooz.eśni-::i
godzi.na myślr.mia o naszych na(Da1sizy

ciąg IlJ!l

S>t:r.

2)

Przemówienie premiera J. Cywrankie~icza _j_i_r~~;i~i-~;,;.;~6~.::
~e!. ~!?,if~,~~~~i!ru~~~!~,~L~!!"!L ~' _ ~z!.w~~- ""'

cia Pol.siki Ludowej.
ści Ni€:1!1ie<:, która znalazła się „niezastąplonych" obrońców wol
rodowych .sprawach - myślenia
Dokonał tego naród pod prze- poza o;rbitą wielkich p.rz,emian noego świata, jakimi 5ą rewizjoi wyciągania wnio.sków.
'l"'·odem pa i· i robotniczej, sku- rewolucyjnych. W Niem=ech za niści niemi·eccy - militaryści Realizować te wnioc.ki będą piony we Fronde Jedności Na- chodnich rozbrzmiewają te same byli SS-mani, byli hitlerowcy,
w coraz większym stopniu mlo- rodu w ciężkim trudzie. w zacie- gło.sy, teraz w 20 lat po tamtym ludobój.cy.
cLe pokolenia - które wrz;eśni.a klej walce pokonując nhepoko- wrreśniu, które tak dobrz;e zna<lyloby oszu.kiwa:niem się, gdy
1939 r. :nie oglądaly na swoje nane zdawałoby się pt-wszkody. my z przie.szłości.
byśmy nie wiedzieli, że duchem
or::zy - ale które muszą uczynić Dokonal tego dzięki temu prz;ed·e
Wczoraj jes.:?;cze rewizjOl!lizm zimnej wojny żyje prziecl-eż takw.s.zy.sotko, abv nie dopuścić do wszy.s.tkim, re wyzwolenie przy- zachodnioniem&cki wyżywał się że obec.ny kancJ.erz boń.s.ki Adoezgotowamia sobie i narodoWi po- nlósl Pol.sice żołnierz Kraju Rad, v;, buń=uoznych
prz.=ówie- nau-er-,
usiłujący
paraliżować
dobnej k!~.ki, jaką naród prze- kraju pierwsz·ej w historii zwy- niach, w zjazda.ch wysiedleńców wszyslkioe pokojowe iniciatywy.
żyl w roku 1939.
cięs..1'.iej rewolucji sa.cja!isty-cz- i w rewizjonisty=nych gaz,et- Oto znowu w 20 rocznicę najazW&wczas - z jasnego nieba n·ej, kraju. który od pierws·z;ego ka.~·,_ A dziś, akurat w pr2ieod- du hitlerows.kiego na Polskę pan
~ sypał się grad bomb na bez- dnia istnienia nowej, Ludowej dzień 20 rocznicy na.Jazdu hitle- Ad-c.onauer wczoraj wieczór wylebronne miasta i bo...zbron..TJ.e ws!•e Pol.siki spi·z.szył z pomocą i stwo- rowskiego na Pols.kę - urządza wając kilka
dobrzie odmierz.opolskie. Spotkała nas klęis.ka naj rzył w tej częś.ci Europy warun- demonstrację pol1tyc:uną pod o- ny-eh krokodylich łez na remat
istraszniejsza ze ws.z.ysJkich, ja- ki pokoju i bezpi·ecz·eństwa, któ- kiem prezydenta Stanów Zjed- losów nairodu pol..5kiego w roku
kich dozna:! naród polski, tak ry pomógł nam odzyskać utraco noc:z,cmych.
1939 - stara się jeszcz.e raz w
przecie w klę.s1ka.ch doświadcw- ne niegdyś pod naciskiem nieTo już je.51; próba wYiścia na Sp(XSIÓb p.erfidny i cyniczny wbić
ny od czasu rozbiorów. Dotknę- mieckiego
Drang nach Osten s:z;erokie wody wielkiej polityki. klin pomiędzy na.ród Pohs.ki i
ła nas w.skutek: najgorszego zbioe Z!em1e Zachodnie nad Odrą, To już jest próba szantażu, w Związ;ek Radzi'2{;ki.
gu okoliczno~ni. na jaki na.rażo- Nysą i Bałtykiem,
który jak momenci•e. gdy tenż,e prezyd€'11.t
Można by się po warszaw.soku
ny moż.e być naród: prz,eciwko nikt inny przyczynił się do roz- Stamów Zjednoczonych przygoto zaipytać: „Do kogo .ta mowa?"
n:emu wróg wielokrotnie potęż- grornhenia hitleryzmu i podcię- wuje się do doniosłych rozmów Ktokolwiek prz;adeż chce po.róż
ni.ej.szy, okrubny, brutalny, bez- cia korzr.mi niemieckiego impe- z premierem Związku Ra.dzie- nienia Polski ze Związki·em R.awzględny, w wojnach rozmilo· rializmu ' militaryzmu.
ckiego.
Rozmów, które moli;ą dziec:kim, ten pragnie oczywiwany i wyspecjalizowwiy, a u
M9wi pol · ':ie przysłowie - VlflBSl7-cie poJożyć kres zimn•ej ści-e Polski słabej, bezbronnej,
steru państwa polskiego ludzie syty głodnego nie rozumie. Chcie wojnie, roztopić Jody :nieufności takiej, ja.ką mieliśmy prz.ed wr:tJe
mali,
ogranicz.eni,
nieudolni, libyśmy, aby nie
dotyczyło to dzielące narody świata i zapo· śniem 1939, ten pragnie w I':Z12dufni ws.we siły, pozbawieni po spraw wojny i wolności 'i nie ży czątkować nową pokojową erę czywis.tości przygotowania waczucia odpowiedzialności i nie- czymy :'.:a.du.emu narodowi, aby współistnienia. I w tym momen run!ków do stworz.ania nowego
zdolni do roz.ezna;nia się w rz;e- musiał na oobie doświadczać te- cie rewiz,ioniści niemieccy wy- wojennego zarz·ewia w Europie.
czywistoścL
go. czego doświadczył naród chodzą na ulice wołając swoje
I :recz jednak w tym, aby na
A przecież żolnierz polski i o- polski.
„nie pozwalam". •Wysuwają swo- przyszłość umieć &ię p~iw tefioer, cywil, kobieta, dziecko uI wta.śnie dla.t ego w dwudzie- j
żądania rewi.z:!Olllistyczne i mt• za.bezpieczyć.
czynili wszystko, cz;ego można s.'tą rocznicę wielkiej tragedii, agresywbe,
takiie, o których
To już należy do nas - dq
tyło od nich wymagać, a nawet która s:potkala naSQ; naród - w ·realizację, jak im dobrre wiaodo- Polski I do NRD. Do Związku
po stokroć więcej, ażeby praz- dwudziestą rocznicę najazdu hi- mo. można pokusić się tylko Radzi eckiego i do
wszystkich
dłużyć bohaterski opór i nie tlerowskiego na Pol.sikę - w drogą wojny.
k.rajów socjz.listycznych. To zaskapitulować.
dwudziestą rc-;:znicę wybuchu
I nie ulega wątpliwości, :i:e leży od naszej po!i.~yki. . . .
Petne chwały są karty pon.u- II wojny świa.towej, podnosimy wśród tych demonstrantów rzuPolska stara s1ę wniesć Jak
rej histO!rii wrz;eśnia. West.er- z Warszawy - a Waxszawa i na cających tam hasła odwet.owe największy wkład w dzieło od:
platte i Warszruwa, Kutno i Mo- ród poi.ski mają do tego prawo, znaleźlibyśmy sporo !llaszych zna .pręż·enia . międzyna.rodowego . 1 1
dlin. Dziesi.ątki i &etki e.toczo- gł0!9 przestrogi i ostrz;eż.e;nia - jomych morderców z Oświęd- podtrzymuJe swoJe propoz'>'.cJe
nych :na polach bitew całej Pol- prZieC! tymi siła.mi, które ZiliO'WU mia, Treblinki i Majda111ka. War- dotyczące strefy l:>ezatomoweJ.
ski walk nigdy :nie będą zaporo chciałyby wepchnąć świat w no- sizawY i Lubli!lla i i:n.nych polSkładając hołd tym, kt.órzy
niane. Ale nic nie było w stanie wą - tym razem jes.zcz.e strasz- s.kich miast - specjalistów od polegli i tym, którzy ni-e bacząc
odwrócić biegu wYdarz;eń.
liwszą w skutkach - wp~t nie rozstrzeliwania ludzi z zagip&o- na klęski prowaodzili waJkę daNiedawno obchodziliśmy wlel- Wymierną w skutkaich awanturę. wanymi ustami - specjalisitów lej na wszystkich front.a;::h wojką I'QCZ!li<:ę 15-lecia Polski Lu- Byłoby bowiem krótkowzrocz- od gazowania i od karnych ege.se ny śwLtowej. na lądzie, !Ila mo<!owei. Mówiliśmy o historycz- nością nie do.strregać, że siły kucji.
•
rzach i w powietrzu i na nad:nym dorobku tego IIlie.2JWYkłego, które po dwakroć wtrąciły świat
Ba:rd.z.o dobrze, żie prezydent trudniejszym froncie k<l'll.spiracji
jedynego w swoim rodzaju, je- w odmęt wojny powsz-echnej, 5ą EilSeilhower mógł na własne oczy podziemia antyhitJerowis.kiego i
pa.rtyzaintki antyhitleroiwskie.i mo:ż,emy im zaraz.em powiedzieć:
tym razem Jroew i ofia.ra nie
poszły na marne. Stworzyły pod
waliny zwycię1>twa, którym żyje
Polska dzi.siejs?Ja, którym roz;kwitać będzie Pol.ska jutrziejsza.
Na.s.zym zadami.em i naszym
PrZ€'!Tlówienia plk.·
Borżen
obowiązkiem woboec
ki, który jest nie tylko boha- świętym
tych,
których pamięć dziś czciterem Związku Radzieckiego,
nJ·est
tak
praoować i taką
ale także pisarzem i poetą nie trzeba tłumaczyć. WeQ.Y'&ey prowadzić politykę, aby ziemia
zebrar.i rozumieją go dQ<Slkon.a- polska nigdy już nie splywaJ:a
ktW:!ą i lzami, aby nie tratowale.
ły jej wi.eoeJ czołgi, aby pokoleJako trzeci zabiera ~10;; nia,. które dziś roomą, nigdy więPierre Villon.
cej nie przeży.waly tego, co ixze
;,Braknie mi slów, aby wam żywa! naród polski w 1939 roku,
przekazać
wyrazy głębokie.i 4'l - 41 - 42 - trziecim, czwarprzyjaźni naszego narodu dla tym i piątym roku, aby rosła
silna. bezpieczma swoją silą i
męczeńskiego narodu polskt 0 oojusz,o...m
ze
go i szczególnej sympatii na- nieroz;e-rwalnym
szej klasy robotniczej dla ro- Zwiazkiem Ra.dzi-eckim i kra.jabotniczej ludności miasta Lo- mi . socjalistycznyml - mają.ca
dzi. Nie zapomi.namy, że ty- .szaOUJDek w calym św.i.ecie Polsiące Polaków, którzy wyemi- &ka. Ludowa!
0

Wielki wiec na Pl. Zwycięstwa

z

całego
Łodzi.

serca. pozdrawiam proletariat pięknego miast4
Bohater Związku R<Ulziecktego
Siergiej Borzenko

nych porównań f analogii do
sytuacji z 1939 r.
Nigdy więcej nie powtórzy
się role 1939. Nie powtórzy się
dlatego, że naród nasz wyciągnął słuszne wnioski z gorz
kiej lekcji, jaką nam dala historia.
Pod kierownictwem
Polskiej
Zjednoczonej Partii
Robotniczej. ofiarna i pełna
poświęceń,
zahart1Jwana
w
walkach z faszyzmem lódz/(a

·Ponad
półtora tysiąca

ofiar

tajfunu w Chinach
PEKIN (PAP). - Jak podała
Agencja Nowych Chin, w czasie tajfunu „Iris", który szalał
u wybrzeży chińskich 23 sierpnia, w nas:tl:r.zeżnej części. prowincji Fukien zginęło 720 osób,
a 680 odniosło rany. Lista zag1nionr...h obejmuje 996 nazwisk.

Tclasa robotnicza i
jej inteZioencja tak., jak caly naród
nie będzie szczędzić
sil w
rea.lizacji uchwal III Zjazdu
vartii - w budownictwie socjalizmu".
.

Do mównicy podchodz.i plk.
Siergiej Bor.i:enko, Przek.au;uje

on lodzia.uom

łeczka"~~

~a „ traf1'enp1·ał2a.63CO

izl, za 3 tra-·

b

fienia 70 zl,
z.a 2 traf;en;a
5,50 zł. Na wYgrane I stopn.:a

gręzł. następną

:na
;i55.203

:pozostaJe

~~~-,,~~~~---,

gorące

po.z<}ro-

wienia w imieniu radzieckiego Komitetu Weteranów Wojny i całego rad'Zieokiego n.arodu.
Następnie w obra'Z.OWY spo6ób opi5Uje wspólmą walkę
żolnierz.a polskiego i radzieckiego. Histo'l'yczne chwile za.bar
wia.ią· się os.obis.tymi w:'Pomnie!liami: „Brałem udziat w
fors(w:aniu
Wisly w .czasie
zwycii:ski€j ofensywy radz:eckiej. Wl<lzialem Warszawę zbu
rwną i teraz widziałem ją odbudowaną,
wysiłkiem
waszego narodu".
Kończy
;;iwoje
prz~~wienie słowami:

„Powinniśmy
pamiętać,
było 20 lat temu po to,

osiedlt, ani masowe egzekucje,
rozstrzeliwania
i wieszania,
ani obozy śmierci z ich piecami
krematoryjnymi
nie
zdołały z/,Q.mać woli waszego
i naszego narodu, aby żyć w
wolności i swobodzie. Tak jak
podczas wojny z sympatią śle
dziliśmy waszą
walkę
wyzwoleńczą, 'tak i dzi§ 'uważnie i z radością śledzim11 wasze osiągnięcia w odbudO".oie
gospodarki, kultury i dobrob;;tu narodu ..•".
Po prZ€'!Tlówieniach prezes

ZBoWiD - Cz. Dubilas odczytal projekt :rezolucji. który
uczestnicy
wiecu
przyjęli
burzliwymi owacjami,
(Fragmenty :rezolucji za{niesz
czarny oddzielnie).

co
aby

Dnia 30 sierpnia. 1959 roku

I

zmarł

nasz kolega

Józef Jakubek
Kierownik sklepu PSS Łódź-Południe.
W Zmarłym tracimy dług1>letniego i oddanego pra-

eo~;~:ća J:::ld;!:i~~·ci!
ZARZĄD,

RADA ZAKŁADOWA, RADA NADZOR• CZA, PODST. ORGAN. PART. i CAŁA ZAŁOGA PSS
ŁóDZ-POŁUDNIE.

~nmmm••••------•„•••••ll!ll!ll••••mii
a

2 IiJZIENNI~ J:,óPZ!t~ ;nr ZOJł 13~72)

MY, ZEBRANI NA IWIELKIM WIECU MIESZKAŃCY
LODZI, MATKI I OJCOWIE, STARSI I 1'1LODZIEZ,
WETERANI I KOMBATANCI
WALK WYZWOLEN"
CZYCH, BYLI WIĘŹNIOWIE OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH, SIEROTY PO POLEGŁYCH I t'WDOWY PO
ZAMORDOWANYCH, C7LONKOWIE PARTII I BEZPARTYJNI!
w dwudziesta, rocznicę najazdu. n.a nasz!\_ ojazyzn~,
w dwudziestą rocznicę r<l'ZpętalJ.la. p ·zez h1ileron.vskie
Niemcy drugiej wojny światowej _
_
.
skla.damy hołd cieniom tych wszystkich, ktorzy pa.dh
w boju, których sp-0pielily krematoria o~ów kon.ce~tracyjnyeh, którzy zginęli od kl'I. plu~onow egze_kucyJnych, którzy z.ginęli w walących _s•~ od . l><>m!3 ~1astach
i z.równanych z ziemia, przez naJezdzcę wsiach 1 osiedlach.
składamy holi: cienfom sześciu 'llilfonów Polaków, ofiar
wojny,
składamy hold cieniom poległych I zamordowanych łodzian,
.
składamy h-0łd cieniom poległych naszych braCJ. radzieckich naszych braci jugosłowiańskich, francuskich, naszych' braci a.ngielskich, amerykai'1skich, cienfom wszystkich tych, którzy padli w walce z faszyzmem, w walce
wolność ; sprawiedliwość.
. .
. .
0
Jesteśmy dziećmi narodu. który szczegob~1e bol_es_m~
skrwawił s.i~ w II w-0jnie światowcJ. Jestesmy dz1ec!111
miasta, w którym zniszczono 1/3 ludności i całe dzielnice
mieszkaniowe.
.
.
Straty naszego narodu se, na,Jbardziej ~a.':"e, naJba.r-dziej bolesne. Nienawidz.imy wojny i nienawidz.uny faszyzmu, który rodzi wojnę.
.
.
Od blisko piętnastu lat leczymy zadann rany 1 buduJ~Y
nowe życie. Kosztuje to nas wiele ofiar, wiele wyrzecze~.
Buclowany przez nas ustrój s·oojalistyczny spra.wił, ze
wysiłki nasze sa, widoczne. Dumni ,jesteśmy z. ?aszyc_h
oshi,gnięć ·j sukcesów. z kraju zacofanego stal~smy ~~ę
krajem silnym ekonomieznie, krajem nowoc:i:esne~ ~c:chm:
ki, krajem kultury, krajem ludzi uczących ~tę. I_J_e~h d~s
napotykamy jeszcze trudności i za.hamowa.rua, jes~1 Jeswze
tu i ówdzie jest nam trudno, jeśli nie cieszymy ~1ę d?b~bytem jakiego pragniemy, to winna temu ~oJna J me
spotykana. w swym okrucieństwie pii;cioletma. (}~,upacja..
Winna. jest wreszcie trwająca. od lat „zimna woJna •
Budując z trudem nowe życie - z niepokojem obserwu·
jemy pi·óby odbudowy . neohi~lero:wskicg~ Weh~macht~
oraz Poczynania. zachodmch pobtykow, ktorzy rnePomm
tragicznych lat n wojny światowej, zbroją w bron a.to.
mową swoje armie.
.
I dlatego tym żywiej i goręcej IJ<>pieramy wszelkie ~sił.ki Związ~u ,R,adzieckiego, zmierzające do roiz.la.dowarua.
„ztmneJ woJnY •
.
„
Gorąco popieramy stano\visko naszego. rządu,. ~mew_a„
„plan Rapackiego" da,ży do rc.Uadowa.rua nap1ęc1a m1ędzynarodowego.
:
..
Pokój potrzebny je!Jt nie tylko na.~ ..Po~oJ p~trzeb~
jest całej Iudzk-ości. Związani bratersk1m1 w1ęzam1 wspolnie przelanej krwi z narodami Związku Radzl~k1ego
i narooami walczącymi z faszyzmem, p0oprzez granice wołamy do wszystkich Judzi na. całym świeeie:
NIGDY WIĘCEJ WOJNY!
My, mieszkańcy Lodzi, wie_rzymy, że, rozs11:dek zwy~1ę.zy.
Wierzymy, że ludzie dobreJ woli okietzna;Ją s~alencow.
Wierzymy, że będziemy w pokoju budowac S"WOJe lepsze
· c·e
zy1.
.
bd"!.
Chcemy wcielić w życie plany budowy p1ękll.Y4?.
zie me
mieszkaniowych, unow<>CZeśnić fabryki, wznosie gmachy
szkolne; zakładać otkoclki zdrowia. i wypoczynku. Dla.tego
pragniemy pokoju.
•
.
.
Pozdrawiamy wszystkich ludzi dobr~J '\';l>l! na cal3'.'m
świecie. Poedrawiamy wszystkich boJowru~ow o św1!lt
lepszy, 0 świat bez oomb at_omo~Y_ch, bez r8:I?et, bez rum
i zgliszcz. Poodrawiamy boJowrukow <> pokoJ we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach.
NIECH ŻYJE JEDNOSC NARODÓW WALCZĄCYCH
O POKOJ!
NIECH ŻYJE I ROZKWITA OJCZYZNA NASZA POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA!

-------------------------------

Pod hasłem: ,,Precz z wojną!''
a pod znakięm jedności
toczą się

Także od pozdrowienia
~
tym razem od bojowników i
narodów ju.goslowiańskich rozpoczyna swoje przemówienie Ajiić Predl"ag•
„Ani
burzenie
miast i

Na tym poseł KQl1onowi=
uznał
wiec za zakończony.
Orkiestra odegrała hymn na11 igdy nie powtórzyl się wrzesień 1939 roku„._"_._______r_od_<>WY
__· · - - - - - - - - - -

„Kuku-=-~ ·1
•

growali i})O Francji, bohatersko oddaly życie w szeregach
naszych Wolnych Strzelców i
partyzantów za wolność obu
naszych krajów.
Przymierze
między narodem francttskim i
polskim wykute zostalo wśród
okropności obozów śmierci i
we wspólnej walce przeciw/ca
wrogowi ..•".

wiecu antywojennego w lodzi

(Telefonem od specjalnego

m~· :ację.

W naradach,

które

zagaił

b.
premier
JóZief CYTalllJkiewicz, wzięło udział ponad · 1.000 os.ó.b z całej
Polski o.raz delegacje bratnich
orgamiz.a.cji z 17 krajów.
Sala Kongrewwa prze<lstawiiala malowni<:zy widok.
Okazale
mtllndury goeneralskieoboksk.rom
nych powstańczych i partyzanokich - barwne regionalne &troj-e ś!ązaC"ZJek, bluzy kolejarzy i
czarne rewerendy k.sięży.
Przy w.spólnym stole obrad zasiedli wet.erami Rewolucji 1905
roku i powstań śląskich i ci, którzy l~rwaiwili na Westerplatte,
pod Lenino i pod Mon.t·e Ca.ssino - „dąbrow.su:.zacy", C'Zlonkowie formacji ruchu OpO!rtl oraz b. więźniowie hitlerowskicll
obozów śmierci.
środowhsika najrozmait..o;z;e. Po
okresie
wewn.ętr-L'llych
tarć
Związek wy.stąpil teraz jako ściśle ooementowama
orgainitzac.ja.
Tę

Oświęcimia,

wewnętrzną

spoistość

ZBoWiD
iSZJCWgólnie
mocno
a.k<:-ent.owaJ w swym pr:zemówieniu pre:z.es Zarządu Głów.nego,
gen.
dyw. Januisz Zairzycki.
:Jl4ówił on o jednomyślnym poparciu, jakiego udzielają
kowie ZBoWiD parti.i. która j est
ki·ero'W1fliczą silą Fron..tu 'J-e-dno-

czlom-1

I

~

0

Nairo1du. Mówca.

](

!a

obrady li Kongresu ZBoWiD

Wczora,j, w Pała.cu Kultury i
Nauki, W7Jlliesionym na gruzach
.soatek kamienic warszaw;;kich,
zni.s.ziCWnych przez; hitler<>W'Slkiego okupanta - rozpoczął się
II CgóLnopolski Kongres Związku Bojowników o Wolność i Dewięzień

d
l>t

wysłannika)

te:i: na konieczność w.sipółpracy z
brat.nimi organ!zacjami zagranicznymi, oo obecnie, w okres.ie
wzrootu odwet.owych tend.encji
w NRF, ma =zegó1ne znaczenie.
O potrz:.ebie
solidarności
.
wierno.ści dla idei pokoju, o CZUJ
ności wobec
odradzającego się
militaryzmu n~emiockiego mó'."'il
z kolei rekretarz generalny M1ę:
dzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu, j\lndre ~
roy.
·
- Przyjaźń polsko-radziecka
jest jedną z gwa.ra.ncji utrzymania pokoju - stwierdził bohater
Związku Ra.dzieckiego, płk. Mik.olaj Prokopiuk.
- Byłoby hańbą dla nasrej
generacii, gdyby po bohatersku
wykrwawiwe.zy się w czas.ie woj
ny, nie umiiala tera.z wywalc.zyć
pokoju skonstatował
Pau~
Cuisinier - prezes Franwth$kieJ
Federacji Kombata!lltów i Jeń
ców Wojennych. A joeszcz.e prz,ed
nimi wystąpił 15-letni Mikołaj
Pejcz - u.creń Lioeum Ogólnokształc.ąoego w Sopocie,
któ:ry
poiwied.ziaJ:
- Urodziłem się w mar!C'u.1945
rokll w
Ravetn.5bruoeck. Staję
przed wami jako tymi, którzy
wakzycie o to, by nigdy więcej
nie bylo wojl!ly, lby nigdy więcej
nie ro<lzily s.ię dzieci w oboza<:h
koncentracyjnych.
Obrady II Ogólnokrajowego
Kongr 0ą.>-u ZBoWiD toczyć się bę
dą w dals.zym ciągu dziś, w śro
dę oraz w cziwartoek. Po!"U1$zan°e
będą s.prawY zw1ązanoe z dal.s.zym

w~w~ Wi!Prai»'Jaj~m

nej, społecmej i oświat.oweJ,, a
także probloem zwiększłama opieki naod wdowami i sierotami po
poległych
bojownikach antyfa:s.zystow;;;kich
oraz mwahclami.
wojerunymi.
Jak nas informują, dziś p~
mawiać będz!e m. in. prz;ed.stawiciel
50...ooo-bowej
del egatji
ZBoWiD z Loc1izi. i województwa.
M. JAGOSZEWSKI
0

Obrady UM
WARSZAWA (PAP). - 1 wrzew 20 roczmicę wybuchu
drugiiej wojny światowej, która
pociągnęła za sdbą dziesiątki mi
liO!!l.ów ofiar, parlamentarzyści
50 krajów ueziestnicrzący w obrada.eh 48 Konferencji
Unii
MiędzJ"P'arlamentarn.ej, na wni<>:"
sek p!l7Jewodnicząceg>o Rady Unii
prof. Giuseppe Codacci-Pisanoelli
UoCZiCiU mi!llllią chs;zy pamięć Polaków poległych w Jatach wojny
o wolność swego kraju, o wyZWQJ.€11lie Ewropy z ja:rzrn.a. hitlerow.sikiej lll:iewoli.
śnia,

Prof. Coda.cci-Pi.sanem wyglow czasie posiedwnia przemówienie, w którym złoży! hold
synom i córkOIIIl narodu rolsltiego - bohaterom walki ,·.yzwoleńcz;eij, ofiarom
b<'.irbarzyństwa
.sił

ina.jeźdźcy.

UC'ZieStnicy obrad kontynuowali naJStę:pnie dys.ku.soję o problemach bezpl 2cz.=1'bs.twa między:nlr
pr~'i. po!itycz- r<:>dQ<Wego i roz.brojeni41o
0

r.7.c

CZ<

co.
l'la

ka
(j

ba

z myśl a

o zdrowiu

mieszkańców

no~zego

mia;ła

Łeba

cz

Pierwsze spotkania .są za.::za i złe albo dobre. Zawsze jednak w jakiś tam epo
.sól:> decydują o późniejszym
naszym stosunku do poznanej csoby czy obiektu.
Moje spotkanie z Łebą i
ojcami te.go miasta miało
charakter rzec można publiczny: &tało się s·prawą
społeczną, o której warto na

(Od spec;'alnego wysłannika)

zw~

teatró\v objazdowych, dwie re·stauracje, dwie kawiarnie, 16
sklepów, 8 kit>sków, 2 roziewn•ie
piwa, schronislto PTT-K, la!l.ienki miejskie z kąpielami higienicznymi i leczniczymi (gorąca
wocla morska>, Ośrodek Zdrowia, bibliotekę miejską, sz.kolę,
stację kole,ie>wą, apte•kę I„. coś
około 30 domów wcza.sowych.
Życie miasteczka koncentruje się wzdłuż je:l!:rej uJ:cy i po·d t:vm względe'n
przypomiilla Łódź z jej suipre
macją 'ul. Piotrkowskiej. Lu-

pisać

Będzie

to

wystąpienie już

wtórne „Dziennika Łód~kie
go" w jednej i tej samej
~i;,r.awie. Po raz pierwszy artykuł na temat „Łódź-Łeba"
ukazał się w naszej gazecie
w czerwcu br. Już wtedy po
stulowaliśmy myśl wc,zasowej
„emigracji" łOdzian do Łeby
na okres lata.. sugerując myśl
organizowania. przez łódzkie
przedsiębiorstwa
wczasów
pracowniczych w tym pięk
nym i zdrowotnie niezwykle
ważnym
wcza.sowisku nadmorskim.
Ta właśnie myśl - na pewno Wad'!a zastanowienia .stała się celem mo.iego wyjazdu do Łeby. Chcieliśmy
na miejscu. z władzami terenowymi wczasowiska omówić waruruki i możliwości letniej ekspansja łodzian nad
morze.

dność w przeważającej wię
'kszości ry<baok.a.
Morze je.st
żywicielem 3-tysięcznej rze-

szy obywateli leb.skich i to
żywicieilem
wcale nie najgorszym, jeśli się weźmie
pod uwagę wyjąibkowy w tym
roku . urodzaj na ryby morskie i słodlkowodne. Łeba bowiem 1o także dwa jezi-0;z-a:
Sarbskie i Łeb.sko.
Zaorpatr.zenie siklęipów dobre, a nawet bardzo dobre w porównaniu do taokiegQ np. Mielna czy Kołobrze
gu. Według oceny Wydziału
Handlu WRN w Gdańsku,
w tym roku Łeba zajęla dru
gie miejsce w dobrym zaoi,.atrzenju w towary, po Sopocie.
W jak·1m ·stopniu Łeba jes.t
zainteresowana w sikoloniZ-Owa:niu jej la.tern pr2ez łódz
kie zakłady pracy? Wspomniałam na początku, że przy
bysz przez pierwsze parę go
dzin pobytu w Łebie szartJany jest sprzecznymi uczuciami: od prawdziwego zachwy
lu illad urokiem 111adm01r.skiej
flo·ry,
ogromnej
mogącej

* ~ *
P·rzewodniczący Rady

Narodowe; w Łebie - Wł. Ste!ański, od pierwsze.go słowa
powitał lódZlką inicjatywę z
niekłamaną <adością.

-

Bylibyśmy

~ni,

jako

a na Łódź

bardZo wdzię
ojcowie miasta,

gd'yby większe zakłady łódz
kie zorganizowały u nas wla
sne ośrodki wczasowe dla
&wych pracowników - oto
jego sł.owa, które zanot01Wa-1
lam prawie że dQsłownie.
I dalej, w ~ym samym tonie, r:;r.zewodni.czący RN przy
toczył
szereg argumentów.
.inauących świadczyć, iż wcza
F-y te to czysty in.teres nie
tyiko dla Leiby ale i dla Lo-

zmieścić 20 tyS'. wczasowiczów pla.ży, jedynych w Europie ruchomych wydm przy
pominających krajobraz Sahary, romanitycznie połs·kiej
alei brzozowej prowadzącej
z miasteczka do morza. soczystej ziele<ni Mierzei Sarbskiej - do ... zdziwienia nad
zaniedrbaniem i brakiem czys.tości samego miasteczika.
Na każdym niemal kroku widać
jak miasto be>ryka się z
trudoośclami !ina.Mowy.mi. Nie
pozamiatane ulice, stosy śmieci
na
podwórkach,
zanie.dbane
domlli wołające o remont:„ wszystko to oszpeca, psuje k.ra.lobraz, p.rzekreśla je·go ambicje
kulturalnego wczasowiska.
Zwiększenie inwest~ji na
rozbudowę, Chociażby IPQprzez

orgalllizowanie na tym terenie domów wczasowyoh 1
domków camu>ingowyoh silą
rzeczy i)oprawiloby sytuację
mia.sita. Nrp. zorganizowane
już obecnie wczasy campingowe przez Mini•stersitwo Zdre>
wia, warszawską fi.:rmę .,Har
twlg" i ir11111e przedsiębiorstwa
z Biel.sika, Jezio.:ro.rn, Gliwic i
Stradomia (częściowo zakła
dowe domy wczasowe, czę
ściowo kolonie domków cam
pingowych), to jednocześnie
takie inwestycje stale jak
zwiek1Szenie sieci kanalizacyjn.ej i wodoc.iągowej, a ta·
kże i zwiękJs,zenie poipytu na
inne urządzenia ikomurnalne
i .zdrowotrne Łeby jak pełne
wykorzystanie zakładu ką
pielowe.go, placówek kulturalnych, handlowych itp.
Ale zaga•d1nienie „Łódź Łeba"., to przede wszystkim

Ciekawostki ze świata

clzi.

2:acznlJmy od Łeby. Pluws<i:e
W~ażenle po
obejrzeniu tego
lllluteczka je.ot nieco sa:okujące.
ł.eba. Jlczy nlteał~ 3 tn, stałych
lll.iuzkańców,
w sezonie U.ooo. Ma. klnn, w którym od-

~wają,

Co

1lę

,i:ościnne

występy

nowego

W przemyśle
odzieżowyn1
:Przejr7.eć I ocenić
500 mo_
dell odzieży to nie byle jalt.~
l>raca. 'l'aką pracę mu.siała wYltonać jednak wc1..o.raj komisja
lachowców oglądająca w1..ory
l>dzieży
je.!iiennej d;unskiej,
l°ll.ęskiej i mlodt.ieżowej. Aut0rzy najlepszych woorów wysu_
lltęci zwtali do nagród J\Jin.
~Ultury i Sztuki, MHW i Min.
rzemyslu J,ekkiego.
Pokaz zawierał modele w'i~
1u odzieżowych zakladów pra
)'Y m. in. naszej łódzkiej „Tl':
lrneny", „'l'elimena'· pokaza_
la l'zę.~ć modeli, które wysyh
~a jesienne fargi w PO'.t.uaniu.
. anie zainteresuje na pewno.
~ na.sz Jódzki Dom l\iody na
je.sienny lansuje kostiu _
0
6 Y
żakietach nieco dluż<:lzc~,
przodem wciętych, uwy_
01
~
ającycll
talię, lub o żakiet ~c-h •/
1r
·
'
często
ozdobionych tu\vem. Huknie jesienne
i zimo'ril~ WYkonai1e z grubych tkanin
J?i3"ZCzowych - pęczkowanych.
rz!'~~~ przeważnie z kołnie_
cz.or; budkowymi, Suknie wi~·<-'Oc:t.a~: z kasak.ami, a suknie
!\a krótl':':'e n:e na halkach l~z
kac:h u~ch,. sztywnvch baskin_
fje(!vnie ~\.lklających bi<_Xlra.
bard~o szcz~p~~~~e)t wyooktch 1
Pokaz
rz.edzila

I

Nurek zbbera na dnie ailcwar>um m()'l"&kie,g-o na Flroryd~ie
Jaja olbnymiego żólwia, oo p-Oo\\"l()lduje W'l'lburzernie żótwiej
mauny (u doiłu rz. lewej),
Fot. -

:zon

Kną wypra.wę rozważa
to decyduje

na za.graniCQ:najpiCll'w
dol·'adn1·e
co mu 51'ę oferuJ'e.
u
na co "O lltać i co mu od""wiada,
„
„Potem przez wiele miesięcy oszczędza, wreszcie załatwia formalności,
wpłaca należność. Pomiędzy organizatorem wycieczki, a jej uczestnikiem zostaje zawarta u m o w a,
której obie strony obowiązane są w

pełni przestrzegać.

Nie brak wycieczek, podco;a.s któ..
rych wszystk0i przebiega s1>rawnie
Im
zadowoleniu uczestników, Tak jest często, ale nie zawsz e. Sl\ rOWU1ez
·
· · 1 t a k'Je Wy c·e-k·
l ""'' I,
P-O<lezas k tórych organlzaltol"l.y nie

n10Q~li.

pełnemu

~'Ysta~awk_o
szu1 nu:~fch pr~01

Ukc.hprZ''"Otowu·
"
czanki" • ., W O'lcz.a.Tl_
ka:'
„..
., "
Jenowo,i
.:I.la .1panow
:v•el.e ciekawych
·n
~~czne ?iak )w~zu\e, 0~t~).:'.;łt

bOS.Zule ze ;;ztucznego jeQ.wa_
~
n 1.u i olótna harcers'{_iego „.
w w
:i: te od ,jfl- ii zł i ..mile p1"'a1'·1;;
~ • ,
'.kaniny „.\pollo . przyp<>mi_
iaJącej popelinę, ale tańsZ€j_
~ 1 °dczas pokazu na salę przylrf"lono pierwszy numer „Nowo111 Priemysłu Lekkiego", Pis:rno
1~ 'law1c„a wytycrne mody n.a sett~-wto~enno-lctni 1960 r. zi: zdJę·~, 1 I model! z zal<resu ?rzemys!u
ltos~!~~!~~· ld;:f~~~~~~'.cgo, pon-

Kurjer
Niemcy

I

Nocy d.iisiejszej

zwycięstwa".

*

-

dotrzymują 'zobowiązań określonych

zawa1·tą z uczestnikiem umową.

Uczestnicy wycieczki do Warny,
zorgani2owanej przez PTTK, (która
wróciła 16 sierpnia do kraju) zaplacili w zależności od umowy zaw H,
15 lub 16 dni pobytu nad Morzem
Czarnym oraz za podróż samolotem
na trasie Warsizawa - Warna. Tym
czasem samolot doleciał tylko do
Sofii, da.le.i zaś '>osta.nowionn w:v~lać 1urystów poĆiąg;em · (12 godzin
Jazdy) Dopiero po licznych prote-

!

1
(KA~) ~-,
f

....., ,.....

zdążyć do Sofii na samolot odlatu-

jący do Warszawy.

W rezuLta.cie, pomijając nleprzewidziane umową wai:trnki podróży.
·
PO b Yt na d· morzem zos ta l s k rocony.
Urno wa nie
·
·
d o t.rzyzos ta ł a więc
mana,
Jadący 3 sierpnia z „Orbisem" do
Mamai, mieli się zatrzymać cały
dzień w Bukaremoie, tymczasem desło.wnie przepędtlaino łeb z peronu
na peron. Po przybyciu do Mamai
okaza.lo się, że dla kilkwiastu osób

*

T. w godzinach rannych niespodziewanym
lotnictwa i oddzi.afow wojslww11ch Niemcu
wtargnęli na nasze terytorium nie wypowiadając uprzed
nio wojny.
.
Lotnictwo niemieckie wykonało S?ereg nalotow na po
szczególne pnnkt11 całeqo lerytori11-m Polski. Bombardo
wano Augustów, Nowy Dwór. Ostrów Maoow1eck1, Tc.~e:r,
Kraków, Ktitno. Grudziądz, Gdynię i u;iele. ·i'.mych mte.1scou;ości. Pod Kutnem ostrzelano z karab111ow mas.:.i1110wych i obrzucano bombami z lotu nurkowego pociągi
ewakuacyjne.
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natarciem

!

!
~
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Hitltt NlZIPOCZĄI woj11ę.

i

Zbll"Odnia Jl'O•d'pa!•em!,a. p"11ltC11iu świata •ooGiala d<J;i.0<11ana
z ca.lą ll'remedytacja,.

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

Trudności

pokonane
-------------------•
••

o

sezonu

1nau~urac11

w Filharmonii Lódzkiej
rozmawiamy z S. Marczykiem

Trudno u.zyskać chwiT~ ro.zmowy .::e Stefanem
Marczykiem, dyrygentem FilharmcmiL
l,ódzkiej.
tak
jest
:wjęty.
Nic dziwnego, w zwiqzlcu z
wypadkiem.
ktMemu
uległ
Henryk Czyż, na II dyrygenta
spadl obowiązek przygotowania i poprowadzenia koncertu
inaugurującego
nowy
sezon
Filharmonii Łódzkiej. A program jest trudny i prawie cal
kowicie nowy.
- Obydwa
pierwsze
pr?gramu, mimo tru4no:ici, pójdą
bez zmian opowiada nam,
Stefan Marczylc - z tym, że
Symfonię S.:osta.lwu;icza usly
szą lóclzcy melomani w Il kon
cercie,
a
Strawińskiego
w
pierwszym.
- Jale więc przedstawia się
program koncertu inauguracyj
nego?
- Concerto Giocoso Michala
Spisak.a, Les Illumi11ations Beniamina Brittena (śpiewa Sle
fania Woytowicz) i Ognisty
Ptak Igora Strawińsk.ieg o. D1ca
pierwsze utwory będą w Lodzi
wykonane po raz pierwszv.
-

Program bardzo interesu
a co uslyszymy w drugim koncercie?

jący,

- VI S.11mfonię Szostakowicza.
Koncert
Skrzupcowy
E-dur Bacha (wykona Tacleusz
Wroński) i Oca/.aly z Warszau:y Arnolda Schoenberga . Ten
e>statni utwór wykonany byl

w ogóle miejsc. Wysła.no
d.o Eforie.
·
·
1 organizatorzy wy· Bmra podróży
cieczek
tłumaczą się obickt:vwnymi
trud·nościami: opóźnienie wydawania
paszportów,
nieterminowe dosiarczanie w dodatku niewłaściwych
wag1>nów, niedociągnięcia zagrani-

więc

A Kodeks Zobowiqzoń wvraźnie

Rzetelnos'c'

odwieczny wróg nasz rozpoczql dzia-

Naród w obronie swej Wolności, Niepodległości i Ron.i
ru. slcupi się dookoła Wodza naczelnego i sil zbrojnych
oraz da godną odpowiedź napastnllwwi.
Cały Naród Po/siei pob/ogoslaw1ony przez Boga, W
walce o swoją świętą i słuszną sprawę, z1ednoc.zony z
armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego

zabra.kło

je

rO'ZIP'O-Ozęli woj1n~!

łania za~zepne wobec Pa1!stwa Polskiego, co stwierdzam
wobec Boga i Historii.
.
W tej chwW dziejowej zwracam sfę. do wszystkfch oby
wateli polskich w głębokim prze.sw1adc2emu, ::e cały

gru:lilicę węzłów
chlo·nnych, gruźlicę kości,
niedokrwistość
i bled111icę.
Kąp:el gorąca w łazienkach

stach PTTK rowoozęło starania o
samolot, który otrzymano następne· „n-...
· h' t ·
go d ma.
u.;y powrocie
IS ona po·
·
J
w t•orzy I a s i ę c h o.c· nieco
w mnc
wersji. Wsizystkich uczestników turnusu za.ładowane w Warnie do aut
i dalejże nocą w daleką podróż na
złamanie karku przez góry, byleby

Łódzki

Q.de-nwa p. Prezydenta R7A!c-zy1p.osvoli1i-ej do Na.rcdu
Pol&Wiego,
„OBYW AT ELE RZECZYPOSPOLITEJ!

dziecięcego,

leczv schO'I'zenia k•rzywicz.ne
i po~rzywicme u dzieci, zaburzenia wzroo:tu kości, skazę
wysiękową,
niedokrwistość i 1Schorzenia na•rządów
rodnyich.
Z · owych, opracowanych
przez komi.się lekarską zalece11 wynika, iż właśnie dla
Łodzi miasfa, które nie
zupehnie jeszcze zdążyło ot•rząsnąć z sietbie str<:1szliwą
spuściznę dawne.go zaniedba
nia sprawiającego, iż i dzi.ś
jes:ocze pc>ważny odseteik mie
s·zka11ców naTażony jest n<.
zetknięcie z bakteriami gn1źliczymi,
a prawie polowa
dzieci łódzkich w jakimś tam
stopniu przec.hodzi zaburze111ia kirzywicame - właściwo
ści lecznicze Łeby prectestynują ją na Idealne wprost łó
d7ikie wczasowisko nadmorskie.
- Jeoiteśmy gotowi 111ie tyl
k.o natychmiast zaJatwić lokalizację dla lód21kiej kolonii
domków campingowych, ale
służyć
adresami instytucji
wykonujących te <lomki-usłYStZeliśmy
w leb.skiej Radzie Narodowej. ,
Byłam w koloniach pobudo·wanych już w f,eble przez różne
zakłady pracy i instytucje domków campingowych. Są kolorowe, śliczne i dobrze wyposażo
ne. Koszt budowy jednego takiego domku wynosi około 5
tys, zł . Użytkownik płaci 100 zł
od łóżka. Każda kolonia domków ma budynek-ba.zę, w której mieści się kuchnia, świetli
ca I 5tołówka. Ostatnio lokalizację pod budowę domków cam
pingo-wych ot,riymał Związel'
Hórnllców z Katowic, Jeleniej
Góry I Wałbrzycha..
A Łódź? Pierwszym dyrelktorem, !który zgłosił gotowość zało~enia JrnlQ•nii domków cam.pi:n,gowych w Łe
bie jest Zenon Gołaszewski
z Zakładów Mechanicznych
Przem. Włókien Sztucznych
w Łodzi. Również i dyr. Nowak z ZPB im. Marchlewskiego ma wraz z cz,łonkami
samorządu robotniczego :zastanowić
się nad możli1wo
śc!ami wczasów zdrowotnych
dla swye'h pracowników w
Łebie,
Wydaje się, że problem wa1•t jest zastanowienia. Łeba cze~-.a 111a Łódź. Ale
nie tylko. Dla łódzkich robo
tniJ{ów i kh dzieci waka.c je
w Łebie to fakże coś więcej,
niż lefJni wypoczynel',;:.
K. WYRZ•

łamu

2 wrześn/a 1939 roku
!)rasa łódzka donosi/a

to nl'e

, ·

las ,„ 8

mOWI...

fł

0

1

~':' pra_nit~,-r:1e l z~ba Prasować
k C'en;e -»J zlolJch. sportowe

się

CAF

()l}brzymie
korzyści
zdrowotne
d.la
przyszły~h
wczasowiczów
łódzkich.
Łeba
bowiem
to
nie
tylko urocza mieJscowość nad
morska, to ta.kże wyją,t.kowe
pod względem właściwości
l•Hma.tlt uzdrowisko. Duża
w.ilgotność
ornz duża ilość
jodu działa re-gen~ująco na
organ.jzm
ludzki, pobudza
wzrost ilości czerwooych cia
lek ki'Wi.
Kąpiel
otwar'\:a morska
wpływa
dod.3tnio na schorzenia u.kładu l~ążenia, dróg
oddechowych. skazy wieku

20 la.t

cznych przedsiębiorstw itd. Wszystko to prawda. tylko że klienta biura
pod1·óży to nic nie obchodzi. Obowiązkiem organizatorów jest dostar· mu tego wszystkiego. co zoczeme
s t a ło zaoI erowane w zawa1·te,i urnowie. W przeciwnym wypadku należy co najmniej rozliczyć się finansowo I rhyba.„ przeprosić za niedotrzymanie umowy.
Utarł się u nas zwyczaj powszechnego le.kceważcnia umów: płacimy za de.peszę, dostarczają ją za

w Polsce po raz piaws;y na

zeszłorocznym fcst.iwalit „War
•.wwska .Jesic1~··. Przu wykon'!.

n iu
zach'Jtt:amy
o rygi naln !I
tPkst. angielski 9raz lit~brajski
chorał.

- A czy trzecim. konrertem,
jak bylo przewidziane, pokieru
Je już dyr. Czyż?
-

Chyba jeszcze raczej nie.
staramy się pozyskać
tvspólpracę
któ1·egoś z dJJT.llgentów pozalódzlcich do tego
koncertu.
wlaśnie

- Można więc powiechcć,
że z µotrn~ncj sytuacji F'il/iar
monia Łódzka wys::la obronną
ręlcą?

- Tslotnie, sytuacja byla po
wa'ina, ale dzieki zrozumien•u
i. pclnrj oddania pracy 11aszuc·h
filharmonikciw, uda!o się .if!
całkowicie
opanować.
Prcez
caly c.:as nie tracimy zresztą
konlakttt z dyr. C.:y:em.
Dyr. Marc.zyk jest skromny, ale pr.::ecież 1viele jego :a
slu.yi w tym. że koncert inauguracyjny odbędzie się w terminie i z zapowiedzianym. pm
rrrnmem. Dyryguje on w Lod.:i
już
piąty
se;::on i z ca/u1'1
zespo/em „znajduje wspólny
;ęzyk:'.
I
A u;ięc
usłyszenia

- do zobaczenia i
na piątkowym ·i1ia t1
yuracyjnym lwncercie.
Ro:::mawiala:
T. Woj.

pociągiem pobo chcemy zdążyć na
· · · się:
· 1>rosm1y
·
C7.as - spoznia
w re·· o ko tIet
staurac31
z IG\lafiorem dostajemy z ma.rchwią. I tak na każrlym niemal kroku. Tymczasem Kodeks Zobowiązań w rozdziale poswięconym skutkom niewyko1n111a
zobowiązań mówi wyraźnie o odpo-1
wiedzialnoŚci , nie tylko 7,a działanie
111b zaniechanie rozmyślne. lecz i za
niedołożenie staranności wymaganej
w uczciwym obrocie lub w danym:
stosunku prawnym". I dalej: „nie
można za.sł.nniać się tym, że wykonan1·e 'z obowiązan1·a
-411 ccn•1.o
komu .ir
•
u"
innemu, nawet, .i'eśli się mia1o kuł
temu prawo. Za dzia.łanie i zaniechanie h•ch osób odpowiada się tak .lak
za swe własne dziaJan'e i zaniechanie". Kedeks przewiduje w wypadku nicw"konan1·a
zobowi<>zania
moJ
„
1
-~11·"'os'"'
odszkodowa ~ „
u
u• ochodze111·a,
nia
·
Rzetelne wywiązywanie się z przyję
tych zobowiązań nie jest żadną Jaską lecz obowiązkiem nakazanym
przepisami prawnymi.
tr1.y dni; ,jedziemy

śpiesznym,

D. MINIEWICZ.

~~~~~.....~.....~-~ .....~.....~~~~-~~-...,_~~-~~~-------------,
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Komitet Wypo!iiaienia

JU

Zadźwięczał

Szkoły Tysiąclecia

Czytelników „Dziennika Łódzkiegołl

szkolny dzwonek.„

Konto nr 7-9·705

W dalszym ciągu napływają
na nasze kont<> (7-9-705) dalsze kwoty na budowę szkół
'l'ysiącleeia.

oto lista of:i.mrodawców:
A
komitet blok<>wy nr 2 (ul.
Rasz:yńsika

14.)
Zakłady

1000

zł.

Chemfo=e
Przemysłu Terenowego (P:iio1Jrkowal{a 91) - 904,~0 zl. Zalrt.ady Enet'getyczne Okręgu Centralnego - Biur<> Budowy Sieci Na.iwyższych Napięć CPimrkowska 58) - 775 zl, „Elektr<>Lódzkie

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zbiegło się z bolesną cłll
na.s 20 roc-lini.cą h!tlerowskieg<> najazdu na Po!skę. Cltociaż a.Jl!
dz1ec1. ze szkol podstawowych, ani naiwet starsza. młodzież z U·
ceow I techników nie pamiętają ke>:>llmarn:o-ch dni wojny - to jed·
nak na.wet i ci n:ijmlodsi obywatele naszej ojczyzny wyczuwali
ich małe ser duszka przepełnione były nie zna·
powagę chwili, a
nym <lotąd wzruszeniem.
Rol< są.kolny rozpoczął się we W&Lystklch szkołach łód'tkfch
W odnowionych sala.eh zebrały się dzieci 'li
ba~d:i;o ~rocz)'.ście.
św1eżutk1ch białych bluzeczkach i gra·n atowych ubrankach. wnfo•
Już wkrótce ich wzru•
sły życie do pustych klas I k<> rytarzy.
~~';..,~~ ustąpi miejs•ca rad<>ści - bo takle jest prawo ich d:r:ieciń'

Projektów
Biur<>
- 274 zl. Hotel „Orbis-Grand" (Piotrkowska 72) - 2.171.50 zl. Państwo
wy Teatr Lalek „Arlekin" 430 zl, Za.kłady Przemysłu Rawełnianeg<> im. Czesława Szyma11ski•eg<l -- 98,50 zl:. Nowak
Kazimforz (Ław.wiskiego 32) 100 zl, Miejski Ogród Z&()l<>giczny - 283,55 zl, Urząd Telefonów Mi•ejscowych (Al. Koś
c:usllk.i 12) - 1.393,50 zł.
projekt"

Pr-.Gemysłowych

Nad tym, by dzieciństwo naS'Zych na.,jmł<>dszych było radoS'lle,
b.Y nigdy ni.e przerwa.la r:o okrutna, wojenna zawierucha - JJ1U'
simy czuwac my - do.rośli.

W NOWEJ, KOLOROWEJ
SZKOLE

Niecodzienny wypod~k nadużycia

sanitarnym
Samolotem
,
z ... wczasow nad morzem

dzwonki
Królkie, urywane
telefonu w Łódzkim Lotniwskazywały
czym Pogotowiu
najwyraźniej na to, że jest to
rozmowa zamiejscowa. Dyżur
ny pilot chwycił za słuchaw
kę:
- Tu mówi Gdańsk, uwaga
lotnisko i pogotowie w Łodz.i,
wysyłamy do was na Lublinek samolot sanitarny, wiozą_
cy dwie os.o•by. ZadySlp'(mujcie
karetkę pogotowia na lotnisko.
Szybko wydano odpowiednie
dyspozycje i niez.wlocz.n.ie w
stronę Lub}jnka pomknęla ka_
retka. Działo się to 30 sierpnia br. gdy na lotnisku wyz
lądował samolot sanitarny
gdańskiego pogotowia. Natychoto
I
kabinę.
miast otworzono
zamiast ciężko chorych sani_
tariusz i kierowca. :z.obaczyli
starszą niewiastę i 12-letniego chlopczyka ogorzałych od
bagaży.
oraz„. dużo
słońca.
„Chorzy"' wyglądali cz,erstwo i
zdrowo.
Skierow11Jn1e ina prrrewórL najszyibstcyim środkiem loiloomocjd,
jakim dYISIPOnruJemy, a kt<>ry 11:are-zel'W-01Wany jest dlla wyją,tlko
wo ciężiko chorych lub rai!l.llych,

wialiśmy wczoraj z dr ślaśkim

pogotowia w
dyręktorem
Lodzi.
- Nie pcnostaje mi nic injak
oświadczył nego zl<>żyć rapnrt do Min. Zdrowia
'l. wni<USklcm o wyci•ąg.nięeie kon
sekwencji.
MiniJesteśmy zdania, że
sterstwo Zdrowia po przeprodowadzeniu skrupulatnych
ch-0odze1'i zajmie stanowisko w
st-0sunku do l~ka.r7..a, który wYstawil nakaz przewoou samosanltarnym zdrowych
lotem
osób dla prywatnych celów i
wyg-0dy. 'ren skandaliczny wy ..
pacl€k nie może się już p0wtórzyć, gdyż zajm<>wanie samolo1.u sanitarnego na. 5 godzi·n dla przejażdżki z letniska. 2 osób j·est wypadkiem bm
precedensu, godnym najwyż_
67)eg0

wyplsala dr

StzersrLelll()W'Jaz;,

leka•rz

Ceinitiral-

O Własny
Wozocra.j,

po

mi~

remoin.cie otwoirzyla p<Xliwoje
cfila. pacjeruteik sw>ego rejonu
kliniik.a ginelrolo~-

te.
Na podłodze rozesłano hitlerowsl;;ie flagi.
Uroczystość

rozpoczęlo

od

czytanie fragmentu wspomnicii.
Sueha.rskiego, dowódcy
mjr.
obrony ·w·esterplatte, a na.stęp_
nie odbył się Apel Pol€glych
listę
Obroriców Westerplatte.
który0h odczytał drużynowy
'
dh. K. I-\Jepczarck.
Punktualnie o god:z;. 4,45, doroczni·cq oddania
kładme w
P~·arwszych hitlerowskich strza
zapalo:nó
Westerplatte
łów na
zniez; i harcerze J. Karolewski,
T. Pawelczyk, J. Patykowski,
J. Prylifa:1kl i Z. Szymbor.skc
.re wzruszeniem rozpoczęli po_
przyrUlCZenia
wtar:w.ni~ slów
haroersk'.ego.
skup:en.u
powadze i
W
przyjmowali n'J'Wo prz:yjęcl do

rozpoczyna nowy sezon
Po urlopowej przerwie "LeSlpół
T•2a.tru Nowego przy.s.tęD<Uje z
dnJ,em 6 wrześ.'1.ia do pracy, kOllltynuują~ w dalszym ciągu próby sztuki „Baink Glembay LTD"
jest n<ajzna1ko.'.
któraj autorem
juga>łowiań
mi•łmy dramaturg
Krleza. Próby
sk.L MiirosJia,w

pr()IWa.dz:i roeży,~oer i dyrektor eksperymentalnego teatru „Atcli·eir
212", Bojan Stupi.ea z B.algradu.
W miesiącu wr.z.eśniu grainoe bę
w Teatr<z.e Nowym „Dom
dą
Bernaroy Alba" oraz: „Barbara
Ra.dziwiUówna", a także „.M:o.s.t"
M.
Szaini<!JW6kiego.

Jeżeli d10 poiwy:hsz.yoh mrtain
dodam.y uru.oh.ornri.en wł:a\Sllle
k.tócy w rarzJJ.e
iro agregatu,

aiwat"111

prądu

ume-

zaled:nia kil:iindikę od „kaprye1ektirow1Illl 1 porziwaila
lrorutyniuować operacje :iitp. to mamy obraa; kl.inrukit 7JO!"gaIllirowanej i ~j zgiod~
nie z w;ym.ogam!. nowoczesneiro, opa'l'Vegie> o wylSIOlką technikę, l.ecrzlniobwa iri:!:i~kmogicam.o

cza AM im. M. Ourie-S1dodon.vskiej. K()ibiety, któce kxlcreystać
u.srug tej pJaoówkd
się z ioowymi. urz..ą

z
będą
aplOtkają

w dost&wie

sów''

dJzecnil.amd., 1lJtórydh uriuohomi.enie gwwe.ntuje wyżsey pc>Ziom
opieki nad mł.odą maJtlką i no-

po.lo-Lnd~

worodlk:iem, a z ~j sbrony - - - - - , . - - - - - - - - - podnasi.

wewnę<ta-ziną

•

Olt'gamiim-

„Rekord"
i „Młoda Gwardia

oję

i

kiliilil:ilkli. i ulaitw.la leka\lV.()\lll
pea:-.S>Ol!l.elowi pomoond.aziemu

wyk<J\llywaa:Jńie

„Dom

Książki"

mlodrDieży klas
nlespodlzlian.kę.

szyik'llje
lie<!alinych

dl.a

m1ią

3 wrz·eśnla br. o
g<>d!Z. 12, w pocrocz.um!eniu rz Ku-

ra.torium, odbędzie się w Łódlz
kiej Hali Sportowej (wejśc1e od
ul. Zere>m.sldego) wielka imJprerza - Czytelnl=a Zgaduj - ZgaTro:y kO·nkursy crzyteJ,nidula.
cze prowadzone praeo: Henryka
Abbe-go, uroaimai.cone występami
aktorów scen łódtzJk'i·ch zaipowiiadają się bardzo clel.<awle i n~e
nasrza młodrzież
jż
wątpimy
S'ZJklolna weźmie w nich U.=y
udaJ!ał. Dla rzwycię:ooów konlm'l'sów - u.c.vn.iów - przygotowaja.k llJpa•r at
11 o cenne n ag1'0dy,
fotografic.zny, teo2lkl, pióra wiec.z:ne, no i oczywiście, plęikine

rocznicę września

Dnia 1 bm., o godz. 4.30 rarocznicę
dwudziestą
no, w
w 57
się
Wrz.eśnia odbyło
LDH im. Poległych Obrońdw
'Westerplatte, przy 'l'cchnikum
Budowlanym w Ł<idzi przyrze _
c:z,enic harcerskie. Na stojącym
na środku izby stole. w obszytej b!alo-czcrwonym plótne1n urni€ umieszcrono pt.,,,_
chy przywiezione .z Westerplat_

normalną

Teatr Nowy

agregat

książki.

W20

rOOlpoczną

szkoły

naukę.

O Centralna :tlenownia
O Rentgen uniwersalny

TaJisa

Zesp.oh.f Lotmdcbwa Sain:l:nego
tannego z .roa;poznaniem ...iP<ld
ostrego -nieżytu :Je1lt.
Ten po.c1ostry lllilie'żyt wydawał
się dr B. Bien.la·koiw!, dyżuroe
mu leka.rzcnY'i pogotowia bllJr<lrlo
Tym ba't"drlli.ej, że
podejraainy.
rz: dookłac\nego rapo'l'tiu rzesipołu
k11Jretlkl pogotowia wynika.Io jasno, że rz Gdań.sika pro:ylecie~i
sa.niLtaM:yun sam()loteun lu.dlzńe
llldlrowi. Na lo.tnlsku pytam> star
s.zą panJ.ą d chłop•ca, co robili w
Sa.nita•rlruis2 o>trrzyma!
Gdańsoku.
„Przebyl<lró1lką od,P-O'wie>dź: waliśmy tam na kuracji".
„śmiert.elnie·by
O tym,
chorych wieźć do szpitala ni€
było w ogóle mowy. Więc ka_
ret.ka mając odpowiednie zlecenie, odwiozła starszą panią
Szerszenowicz)
dr
(mat.kę
wraz z 12-letnim chlopoem i
ba.gażami, p-O<l. wskazany adres
, .. do prywat.nego mi.es.zkan:ia.
Chyba nic więcej do tego
dodawać nie potr.reba . .Roz.ma_

zB. SKIBICKI

kolorowej

lmiany iinnowa[je wKlinirn im. [urie-nło~ow~kiei

potrrlle l:mj ący.oh n a tylChm:I asto wej

p()mocy -

ilHl•P'lęfmowainia.

Dzisiaj mali goS<poda,rze

ZHp druhowie krzyże harcer skie 1 naj!ep.<>ze życunia po
myśln.ości w nauoe, życiu oso:
bistym i pracy haroerskiej, od
Uroczy_
swy.ch instruktorów.
stość za.kończyta się zbiorowym
ślubowaniem wszystkich obec
nyeh harcerzy wyrażających
pragnienie pokoju,

Używane podręczniki
·
szkolne
dla klas V-XI
Jak l!las poinformował wczo
raj Dom Kisiąż.ki, już od dz.'.ś
będzie mo-ż:na spl'zedawać, a\
więc również na·bywać

używa

ne pod rę·c·z;n:iiki szkolne w an·ty
kwariac:e przy ul. Pi()•trkowski•ej 133. Antykwariat zajmować s:ę będz'.e kll,P'nem i sprze
dażą

po<lręcz:n~'ków

wyląeznie

<lo klaG od V - XI.
Witamy z zadowoleniem tę
ini•cjatywę Domu K.s:'.ążkl i ma
my na.dzieję, że porno-ie ona
w roo:wiązaniu ciągle jeszcze
wy.sitępujących trudności w na
byw::miu pood:reczini.kó111 szkol
·TiY~"h.

4 DZIENNIK ŁóDZIU -nr- 208 (3972)

ozynności

oharaiklterystyc:zm.ydh cfila. tej f!P€""
cjaJin.oścl..

będą wyświetlać

Rewelacją w pewnym sens.le Jest wybudowanie centralnej tlenowni i za.instalowanie
specjalnych apara.tów tlenowych przy wszystkich łóż
kach na. sala.eh porodowych, w
pokojach za.bieg<>wych, w salach pNeZna.C'mllyeh dla. Cliiężej
cho.rych, w salach opera.cyJnych i pokojach noworodków.
W razie potrzeby tlen podawać się będzie niejako prosw
ze śeia.ny, elinrlinując jego d<>do wnętna
stawy w butla.eh
SLpi ta.la..
:na miiairę
rewelaqJą
Drugą
najnowoje'ilt
ogólnopolską
rentren Phiłiipsa
cześn~·ejszy
zd<>lny d<> wykonywa.nl:a zdjęć
we wszystkich specjalnościach.
PrLyt'!ltaiwka ~OIWWa i

urządzieruie

0

filmy wojenne
We

„REwrześniu w klatach
MŁODA GWARDIA"

KORD" l

b.ędą

wyświetlane

następujące

tlimy:
Jtlino „REKORD" 2. 9, b<r. - 1
polskiej
prod.
„Pożegna.nla"
3. 9. br. - „Orzel 11 prod. pot!
sklej, 4. 9. br. - „Historia jednego myśliwca", 5. 9. br. - „ostatni akt" prod. ausitrla.cklej,
6. 9. br. - „Zakazane pl.os·en.kl".
ICino „MŁODA GWARDIA" -

6, 7, 9. hr. - „Ulica GranicZ1Ra"t
4, 5. 9. br. - „Zamach", 6, 7. 9.
br. - „Ostatni etap".

Wszyscy, którzy pn'.".u»..rnawiaH i:ia otwa.rciu nowej, świoc
k.e1 Szimly im. 15-lecia Polski
w
wybudowanej
Ludowej,
o.s:edlu Zubardi, nazywali ją
Ciepły,
kolorową. I sl:usznie.
sł<l!!leczny kolor tynku, w po_
łącz.eruu z niebieskim i cz..erW<l!!lym nadał szkole to m:a.no.
Prz.estronne ja.sn.e klasy, piękna
sala gimnastyczna, gabinety 1.e
k~.rskie i dentystycz.ny, jada(
n:a. bogato wypa.Ęażone gab'nety pomocnicze, ogromny ta
ras -- to wszystko otrzymały
dziect w swojej nowej. ko:o_
rowej szkole. Toteż ucz-ennica
7 kl.asy ·· Stanisława. Jęk w Jmien.iu koleżanek i kolegów
gorą-.:o dziękowa la gosp-odarzom
wtadzom
Balut.y,
Dzielnicy
partyj11y m. a pr.z,ec:Le wszy<>tki m
budown:·.::zym szkoły za. tak
piękny ctar.
Z koiei wiele cieplych słów
kurator
młodzieży
przekazał
Okn:gu 8zkolnego m. Lodzi mgr. Wł-Odzimfarz Hajdrych,
któ1-y w imieniu wlad2: Gświa.
przecięcia
dokonał
t&wych
wstęgi (zdjęcie obok). Krótk'e,
serde<.--Z™! przemówien.ia z oka
zji otwarcia 30 już na Balu:
tach szkoły wygl<l6i.li. również
Roman Okraska - I &ekretarz
KD pzPR, Jadwig.a. Monlewska. - kierownik szkoły oraz
przedstawiciel komitetu rodzi.
cielsldego.
Część artystyczna w wyko_
nani.u uczniów i uczennic, oraz
śniadanie dla pierws:roklasistów
zakończyło tę
uroczystość.

milą,

w 3 małych domkach. Do 111'
dzieci prz.emóW:la kiero·.vni.c5,
ka Joann.a. Ka.zik przyr:rekaja:
im. że już niedługo, bo za 2 -J
tygodn'.e pobierać będą naul-~
w innych warun.ltach. w nO'
wym gmachu szkolnym, któr~·
go budowa jest już na ukv~.'1
czeniu. W nowej szkole <lzi.<Jl
będą, mieć 7 izb IeokcyjnyćP'.
rado.sną ira.binety nauk<l<We: fizyeznY 1
biol<>·iriczny, salę gimna.sty~A·
(st)
na.tryski ora.z gabinet lekarsiJ·
(k)

WIDZEWSKIE DZIECI
CZEKAJĄ NA
TYSIĄCLAT.lql

Z braku sali dzieci 8zkoły
:nr 99 na Widzewie zebrały się
:na boisku, gdzie odbyło :;i.ę
uroczyste powita.nie nowego
it"Oku szkolnego. Po krótkim
pr:r.iemówienlu kierowniczki Ma.
rii NowakO<Wsldej dzieci ,powi
tali prz.edstawiclele koiniretli
rodzicielskiego. po czym ()dbyła.
ar.tystyczna,
się krótka część
deklamacje i śpiew.
zn.a.Jduje się
Szk<>ła nr 99
dziś jeszc"lla w b. trudnych wa._
runkach lokalowych, ale nauczycielstwo i dzieci tyją na_
dzieją poprawy tyoh j arunków.
ooaleltiej
fYhkola. ich ma w

i00Iowaną

całość.

p!"łlyjęcia..

począwszy od. kąpieli poprze-z
.meldunki" aż do ba.dail'ia .W.kart;kieao.

clńska.

wy·gł.o.s'iła

wr;,ru.._.,,,;aj~ ,.

czą-oego samorządu

ucznio~

skieg.o. i sekr. gru.py ZMS :,.;~
była bię część arty.stycz,na
wykonaniu artystów .scen l~
kich.

W

*

gmachu

ściuszki
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* przy*

Al. }tO':(

mieści się

v:tI. ~

i XXI Liceum Ogóln<01tsztal~p
oc. tot.eż utxJ·::zy!S'.t0i'>::: o.twarc,,,
n<>wego roku szkolnego ~i 'i
tu od irodziny 8 do() 14. V ·rł
X LO gościlo na. urOC'ZY.stoli o
57.Jtol~·~
OkrQgu
kuratora
m. Łodzi mgr Wlo<IziJJllC1 .,
i.v:iioopne-W'°'~·
Hajid;rycha,

C2ącego RN m. Łodzi mgr ~i·

brlela. Górtowskieg-0, na.dlel ~<
ka. .szlrolnfotwa licealnego '!:c~
iJlll1
Ki·erońską, i
Helenę
!fi·
gooci.
X Lic. Ogólnok.sz.t.ałcące ~I"
Marii Konopnickiej ob'c:hodtYl11
otwarcie roku szkolnego ,10
u:oc-zyśc-:ej. że z.os.ta Jo ~'.c,
. ~o„
przekształcone na sz.l«?łę 15
ką. O rej nowej karc:c h (!-/
rii sz.koly mówiła bardzo. I~~!
nie W swoim pr:z.emóWJC re• I
dyrektor sUl:oly Helena T ,
11
dia.koi.v.sk.a. W części artY~ 3 1~1
recyt.i>\11 ,
cznej dziewczęta
wionsrz>e <l1klo.Uc1ZJr:.!Jt~c.'01wi:· tJ~,I
zakońC'ZYla su: , ,](i•
czystość
śpiewaniem MięcłtYnarodo"'

1

w

bezbledniie

z ni,

pd•
Po :pr:remówien:iach
Dzieci Olechowa rozpoczęły
komitetu rJ'
nowy rok szkolny jesz.cze w wodniczącego
oraz prz.ewoc!Jl,;
starej szkole, mieszcząoej .się dziciel.s.kiego,

fobo€dekitryozne po-

rozwiązano
kolejność czynności

It! ·

przemówienie do mlodizieży, li 1,
uc:zyciell i rodziców, Na•wi~f\.
jąc m. i•n . do przyirzeozeinia 110•
l{tJla- uozy<eiell, złożonego prz·ed k:.~.
widzewskiego
parku
chQ szkoły. Będzie to jedna z ma diniami w OświęcJml<u, Y-. 9•
siła, by ~taltowal1i col po61jfl
bud:ują.ey<ih e1Lę w na;su.ym mieś
wę mlod.2lleżv, wy.chowyiwaJd 0,
cie szkól Tysiąc1'ec.ia..
na wi>rrośoic:>wy;ch l•udrzi. ..NPc; 1,
(k)
wała także d.o rodrzi!ców, bY d',1
łali wspólnie z wydi.owarwc~';.
WKRóTCE OTRZYMAJĄ
w trud1ne,j pracy nad wyikUW
NOWĄ SZKOŁĘ
n.iem cha1•akterów mlodiZleżY·

na a>UJtornaicy<c:zmie d<>ktinywlll.lfLie zdjęć w wtamku
i;.ekun<ly, eliminują naświet
lanie paojenbki (oo, aczkolw'.ek
w min;.1nałnym stopniu, m<Yże
wpJ:yiw na
mieć eweI11tuatliny
dzliecko w wy,padlkach prze9wiet1am:iia. kobiet ci~ych).
renf.gen posiada
Po= tym
do filmowa.n.la. i
urządmernle
p<>odtwarzania. czynnośc.i
szczeg-ólnych organów, oo ma.
ogromne UUMl'TAlltie dla sta.wiarnia. diagnozy.
rentge\lla.
~taJ1owande
(pier•wsza. :instalaoja w .iwaju z
trzeoh aipairaitów, k·tóre ootaitnio otrzymała Polska) pociąg
nęło korz:yisitne zm:i.0Jny w posta.at nowego lokadu dla :i!zby
:przyjęć. We.fściie do kl:Lniki z
na.rożnika. zostało dla pacjentek zllkwidowa.ne. Izba przyjęci zna.jd<Uje &i ę teJ'alll W C7R,Ści
pud2lie1n111e1j <l•d i;illrony uJ. CurieSklodiowskiej i stano<Wi zamkniętą,

Z wielką powagą i wzrusie,
niem witała rok szkolny mil"
dzież szkól licealnych. 1:3~~~
świadczyły
pione twarze
tym, że .slowa prz.emówi_e;;1
trag""'. ;
do
nawiązujących
wrz.o...śnia 1939 roku, głębi>~
zapadały w serca tych,
rzy .za ki.lk.a lat wejdą w z1:
cie jako dorośli i będą
'.
trookę o to,
mi dzielić
ni.gdy wiP.<!€j nie było wojnl:
W IV Lice<um Ogól<nck„"!Ltalt~.
CY'm przy ul. N<JWO.ffci 16 1.1r ,,
czystość ro;z;poczęcia ro•ku ~lt.:;,.
nego za.częła się odśpie·wan1.,,,
hyimnu pańlltiwowe.go, poo cri~·,.
dYI'etktor S?lkoły - Albina pr~

do
przenieść się
przyszłości
now<i powstającego w pobliżu

7JWa.Jają

której

l1 M.LODZIEiY LIOEALNf

I

dziewcząt i chlopcó-w z nowego Osiedla im. 15-lecla
Ludowej prz~kr~czyło. wc:i:uraj po raz pierwszy próg
swoJeJ p1ękneJ, nowoczesnej szkoły.
Foto: L. OleJ.nlc~t
I

Dziesiątki

Polski

(~

W A:tNE TELEFONY
Pogot, Ratunkowe
Pogot. Milicyjne

JUNA llI KATEGORII
t.ĄCZNOSC

09

07
08
292-22

Straż Pożar n a

Rom. Miejska MO
Kom. Ruchu DroWISLA (Tuwima 1) „wągowego MO
316-82 wóz grozy" prod. ruPryw, Pogot. Dziec. 300-00 muńskiej, dozw. od lat
Pryw, Pogot. Lek.
333-33 12, g. 10, 12, 14, 16, 18,
20
5S5-55
MOI
359-15 WŁOKNIARZ (Próchnika
16) „I>rancis, mul, któprod. USA,
ry mówi"
doz w. od lat 12 g. 10,
«li!! 1l/
.!ii'CR •
12. 14, 16, 18, 20
LODZ- WOLNOSC (PrzybyszewZIEMI
TEATR
skiego l6) „Ich wielka
KIEJ (Kopernika nr 8)
USA,
prod.
miłość"
„Nie jesteśmy anioładozw. o.cl lat 18 g. ro,
m1" g. 19.30
jugoOPERA LODZKA (Teatr „Grzech" prod.
słowiańskiej, dozw. od
Novry, ul. Więckowskieg. 10 12.30 15
lat rn,
gq 15) „Tos·ca" g. 19
'
'
,
JAR.ACZA 17 .30
TE.~'l'R IM.
(Sien„Swlętoszek zmyślony" TATRY-LETNIE
kiewicza 40 ) „Kroki we
(Teatr Mło-dego Wid.i:a,
mgle" prod. a.ngielSlkiej,
uJ. Mon'iuE1ZJki 4a) g. 19.30
POWSZECHNY dozw. od lat 18 g. 20 .30
TEATR
- kino ca:yn.ne tylko w
(Ul. Obr. Stalingradu 21)
dni pogodtle.
„La.dna historia" g. 19
LODZKA
OPERETKA
KINA I KATEGORII
(Piotn:rnwska 243) „noccaccio" g. 19.15
MUZA (Pabianicka 173)
„ w obronie mojej mlfram.c.,
prod.
!ości"
dO<Lw. od lat 16 g. 15.~5.
MUZEUM SZTUKI (Więc 18, 20.15
ODRA (Przędzalniana 68 )
!<owskiego 36) g. 9-15
ARCHEOLO- „)"inchcster 73" prod.
MUZEUM
doz.w. od lat 7
GICZNE I ETNOGRA- USA,
FICZNE (Plac Wolno- g. 17, 19
ROMA . (Rzgowska
ści 14) g. lC>-16.
84)
„Komisarz 1 róże" prod.
franc., doizw. od lat 12
Zoo - cizynne g. 9-19.
g 16, 18, 2.0
(Kilińskiego
STYLOWY
l'ALMIARNIA - czynna 123) „Morderca mieszka
g. 10-18
pod nr 21" prod. franc.,
doziw. od lat 16 g. 16,
18, 20
PRZEDWIOSNIE (Żeromskiego 74) „Baza ludzi
poiuma~lych" prod.
KINA PREMIEROWE
skleJ, dozw. od lat 18
17
15
15
26
45
15
·
· •
· •
(Narutowiciza g.
l'IAŁ..:YK

TE A T

MUZEA

* * *
* * *

"INII

KINA II KATEGORII
„Maria z krai~y .je_prod. finS>k1eJ,
z1or"
dozw. od lat 18 g. 10, ADRIA-STUDYJNE (Piotr
kawska
12.30, 15, 17.30, 20
150) „Otello"
dozw. od
(PiotrkOW'Ska prod. USA.
POLONIA
lat 16 g. 16, 18, 20
67) „Inspelteja pana Anatola" pro.cl. pols·kie.i, DWORCOWE (Dw. Kalis„Nasza kronika",
dOlIW. od lat 16 g. 10, ki)
„Na jednym drzewie",
12.30, 15, 17.30, 20
2 0)

(Jóa:efów 43)
„Morderca mieszka pod
21" pr-od. franc ., dozw.
od lat 16, g. 19.30
„Wojtuś, Piotruś I Azo- STUDIO (Bys.trzycka' 7-ll)
prod.
rek", „Kleks" g. 10, 11, „Panna Julia"
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sewed:zkiej, dorzw. od
lat 18, g . 17.15, 19.30
19, 20, 21
27)
DKM (Nawrot nr
„Iio.rdzik" dozw ..od lat U
waga: Repertuar spo7 , g. 16 , „Rzymskie warządzono na podstawie
~d 1 t 16
· " d
k
komunikatu Okręgowe'
"'
~
oruw.
·acJe
g. 18, 20.15
) go Zarządu Kin.
.
G
DYNIA (Tuwima nr 2
„Marynarzu, strzet się"
prod. angiels.kiej, dozw. PRZEDSPRZEDAZ bilecd lat 14• g. lO, 12 • 14 • tów na 2 dni naprzód
18, 20. Program dła naj- do kin: „Bałtyk", „Po„Zimowi Jonia", „Wisła", „Włók
młodszych:
nlarz", „Wolność" - w
goście"! „Kleks", „Wojtuś, Pwtruś I Azorek" Ośrodku Usług Filmo-·
wych, ul. Wigury nr 2,
„Pan Korek" g. 16, 17
Gl{O (Tu"':;ma 34) „Noc- godz. 12-16
prod. ang.,
ny nalot
dozw. od lat 12 g. 16,
Dyżury
18, 20
Mł,ODA GWARDIA (Zie!cna 2) „Ulica Granicz- Limanowskiego 1, Plac
polslciej, Wolności 2, Łagiewnicka
prod.
na"
307,
Piotri<owska
dO!Zlw. od lat 12, g. 9.30, 120,
Ia.30, K·c.pernika 26, Narutowi11.45, 14, 16.15,
cza 42, AJI'm,ii Czerwonej
20.45
(Franc!szkań- 8 Srebrzyńska 67.
PIONIER
ska 31) „Podlotki" prod. AS Al. Kościuszki 48
dOZJW. 'oct lat
czeskiej,
pełni stale dyżury nocne
18. g. 16 , 18 , 20
POPULARNE (Ogrodowa
DYZURY SZPITALI
18) . „Melduję posłuszc:z.eskiej,
prod.
nie"
Chirurgia: Szpital Im.
g. lU5, 17 , 19 .15
(Wólczańdr p;,,-o.g.owa
POKOJ (Karz.imierza nr 6) ska 195).
urocza piata" I11ferna: Stzlp. 'Jl'.· . Bar„Mała,
(Kopcmskie.go
prod. franc., doizw. od lick1ego
. 2).
lat 18, g. 16, 18, 20
La.ryngologła: szp. tm.
1 MAJA (Kilińskiego 178)
„Niemowlę na manew- Barlickiego (Kopcińskierach" prod. angielskiej, go 22 ).
dozw. od lat 12 g. 15.30,
Okulistyka: Szpital lm.
17.30, 19.30
REKORD (R.zgows•ka nr 2) dr Jonschera (Milionowa
Pożegnania" prod. poi- 14).
POŁOZNICTWO:
-;;kie.1, doziw. od lat 18
2
S7Jp.
Bałuty, Ruda g. 15 "45 ' 18 ' 0.l 5
(ul. przySOJUSZ (Nowe Złotno) ·m. Jordana
„Białe noce" prod. wlo- t·odnicrz.a 7); Sródmieście,
dozw. od lat 18 k.1llda, Chojny _ Szp. Im.
5Riej,
Curie - Skłodowskiej (ul.
g. 17• 19 ·15
SWIT (Bałucki Rynek) Curie - Skłodowskiej 15);
S!Zp.
„Kierowca mimo woli" Poles·ie, Widzew dorzJW. od im. dr H. Madurowicrz.a
prod. rad.Z.,
(ul. Krzemieniecka 5).
lat 12, g. 16, 18, 20

PRZETARG
Przedsiębiorstwo Upowszechnienia

i

w

Prasy

Książki „Ruch"

Ło.dzi,

ul. Roosevelta. nr 17
OGŁASZA

* * *

aptek

~ość f~fe~:~~~:
5

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie z wlasnyoh materiałów:
1) 150 szt. piecyków kaflowych do kiosków.
2) 150 kompletów rur wraz z kolankami do

tychże piecyków,
3) 50 kominków dymnych do ki0i>ków (z bla~hy ocynkowanej).
Wz.oo-y podanych wyżect urządzeń są do obejrzenia w dziale adm.-gosp. przy ul. Roose\re]ta nr 17. Bliższych informacji dotyczących
materiałów, wymiarów itip. udzieli
h}dzaju
Podany wyżej dzi.al adm.-.goop . Oferty z po<ia•niern sziezególowye'h kalkulacji w cenach
osta.teczinyoh wiraz z ter·minem wykonania :nale.i,y składać w zalakoiw.a·nej koi}ercie w dziale adm.-go•sp. przy ul. Rooseve~ta 17 w godzi.l:lach od 9 do 14 do dn. 10 września 1959 rOiku.
Oferty ekla:dać · mogą przedsiębiorstwa pań
Zastrzega
tStwowe, spółdzielcze i prywatne.
ISi~ równocześnie wybór oferenta względnie
'U/nieważnienie 9rze.ta,rgu bez po-dania powodu.
Otwarcie ofe11t w dz.i.ale adm.-gosp. nastąpi
\V dniu 12 września 1959 roku o godzinie 10.

WdadoAKORDEON 80 basów or32 radio „Amati" H-Jam
powe s.prze.dam. Ja1ku00w
s>k 1. Stefan Łódz' ""'"'er
"'fl• '
'
cizewskiego 11 front.
„Lam.bretta"
SKUTER
Tel.
tanio.
S!'l'zedam
15946 G
535.29:

HARMONIĘ

dwurzędową

na 12 ba.sów i s.krzypce
czeskie iz 1713 r. „StradiUl.
sprzedam.
ve<rius"
Płytka 2 przy ul. Zgodtrann.waje:rn
Dojazd
.
nej
ll za mostem na lewo.
DWA sa.mo~hody malolitrażowe sprzedam. Łódź,
15761 G
Cieszyńsk- 23.
MOTOCYKL „Ja.wa" 250
ccm po 3-000 km sprizedam. Tel. 359-66.
MASZYNĘ łą-czarikę pocltz.
26 5'1>r1Zedam. Wiaclooność
Huto•·a 11 m. 16.
„Zilndapp"
MOTOCYKL
2:;0 ccim s.przeda.m. Abramowskiego 34 m. 3a.

ENCYICLOPEDIĘ_t_e_ch_n_~cz-

ł l\tORGI ziemi w M1le~Z.kach k. Łodzi (st. Wic!?.e.~) sprzedam. WdadoPrzybyszewskliego
llloi>c
15981 G
, 1~
l>OL ;>lacu i domek jed~oroctzinny sprzeda.m. UL
•liwskiego 22a III Mana
Wiaidomość
~Vstn.
15991 G
l>.:!.':j~ou.
G~~EK jednoro>cl.zinny w
r, ansi:tu - wrze~zcz.u wy.;0d:y zamienię na podobn~ lub 2 pokoje z kuchChą, Wygody w ŁodlZi.
dz·etnie w dziel.ni.cy Wi)) ~w._n:ziwonić tel. 310-45.
p~i\ter:ogródSSOO m2 w
da~~~:zc:ze,w>ica.ch spirzek~ · Wiadomość PiotrB_ W'sk~4~9~ -~
&.z ~OR.G

STUDENTKA -medycyny
pc..z·uk.uje niekrępującego
pokoju, Oferty p1semn_e
15955" Biuro O>głoszen,
15955 G
Piotrkowslk:i 96.
DWA pokoje, ku.chnia,
A.leikw
m2
ogród 2000
san.a.rowie zamien.ię na
dwa z
l•ub.. Oteirty
kuchnia
•PO<kój
w Łodzi
kuchnią
Biur.o
„l 5S-OO"
pis•emne
Piotrkowska 9G.
POROJ du;ży ul. S·ienik.ieWlica:a, I p. częściowe wygody - zam.ienlę na dwa
p.okoJ·e z kuch.nia.. śródOferty pisemne
mieście.
Ogłosizeń,
„1S900" Biuro
15006 G
Piotrkowska 96.
NAUCZYCIELKA poszu'kuje pc1'.<oj.u w Pabianicach wz.g!ędnie Piotrkawie (czynsz płaci a; gó•ry
wrt..g.!ędruie
za p.ół r-oku)
Iek.cdi.
udtziela.ć
może
Oferty pi.s•emne „16053"
PdotrBi·wro OgŁoszeń,
16-053 G
.kowska 96.
W-GDARSKU ladne słoneczme dwa pokoje z k.uchnią C2ęściiowe wygody
r>o remoncie iza.mienię na
podobne w Łodrztl. Wiad-0Łódź, ul. Rew-olumość
ej! 1905 r . 10-8 od god1z. 9
DO wynajęcia po1kój a;
kluchnia woline od kwatel"UllJJk.U. Oferty pisem.ne
„ 15972 „ Biuro Ogłos11:eń,
Piotrf«:oW1Ska 96 .
15972 G
-RZEMIESLNIK lart: 52 samo·bnY UCIZciwy powuikuje po.koju sublokato•rs.kJeg·o Lub ws.pólnego. Ofe'rty
„lS9ll6 " Biuro
!Pi•semne
OgloS1Zeń, Piotrkowsika 96 ·
CZĘSC Lokalu w dobrym
pun.kicie po1sZ1UJk•uję 11a uKosLugi rzemieśln.icize .
mo.tine umo.wne miesię.c<Zp<isemn.e
Oferty
ne.

Ogloszeń,

ni:-. na tka.nina1ch i oe·ra-

n1ice. zabawl<a.rsikie o:rarz
kalotecliniki (kosmetyka)
Jrgani.ZJuje

I

I

KUPNO

POMOC domowa do mapotrzebna.
rodziny
leJ
Wia.domość Za•chodnia 84
1.58112 G
m. 2.
POMOC domowa potmePróchni.ka 21 m. 6
bna.
16-,::-!~---~5~95 G

l

SPRZ~DAZ"

-----

z.iemi pod Tu- MOTOCYKL „WSK" 3000
\v} nern. O·ra-,; dom 5-.iZJbo- km sprzeda.m. Cena 7000
w zł. An.drtl.eja St-ruga 33
W~s, . n•,ew)-końC>ZJony
16951 G
G6rze SIP!'<le- m 11.
Cl • n i.owej
G~~ Wiadomość Łódź, KOMPLET masizyrn do
w:;tlaica:ania oleju sprze~
<l'loRODNICTWO zaip1r-0:wa dam. Cio.sańs.ki Buk po<w.
15885 G
Tomyśl.
NU·WY
da ne l>l!siko Gdy1ni spr.ze
Jóiz~f z Powodu wyjarz..diU. MOTOCYKL marki WFM
Kref!l Riumia, tel. (wifoiowy) s1tan i<iealny
l-t: ..
15886 G ~przedam. Wiadomość ul.
O,;cJelna 26.
-nol\fEK je::tnorod!Z.i.runy Wólooa1iS1ka 72 m. 34 po
sp,
15~1 G
\va-Zeda,n;i. Łó.jź, Okopo- gvdlZ. 15.
- ~el. 541-95.
1\'IOTOCYKL „Iż" 49 zal>
na telewi:z.01r z du
~J\C -0koł-0 1 ha pod ho- mienię
żym eikra1nem Lu.b sp-rzec12::"1'! kur werzimę w dam.
Piotrk0<w~a 122.
in~~i(a""..ę. kon.i<;oz;nie z
tlla j.wosc.~ą rz:amiestLka•nia WARSZTAT do ro·b'ienia
tlan·e <>tllnei osoby. P>ożą szali sprzedam. Dzlwlonić
Cla rcz za.l>ud0twa.n1a gos'(>0- 53G-38 go,dz. 10-_1·2_._ __
„1~891~; i(ferty pisemn.e AI{ORDEONY n01We 80 i
iuro Ogłosizen, 120 basów sprrz;edam. UL
PLotrc
.L68&4 _q 8 ~a·rea {! jSl!ąWi~ń/iKa,
~ka H,

Łódź,

Pań.srtiw

wązkach.

RODZINA i

i mtstrzowsktch we

Ogłoszeń,

I

_
RANNE

.
•k1Ursy

nauczycielka i wychonieodżałowana
wawczyni wielu pokoleń młodzieży, od0 d
k'
Of.
·
K
r e1cers im
rzyzem
.znaczona
ru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyodznaczeniami
żem Zasługi i wieloma
naukowymi.

Dr JADWIGA. ANFOROWICZ spec!alista _wene9
rycznc, SJkO'rne lo. 30-l
16232 G
Próchl1i·ka 8·
iirKUDRE~ICZ specjaCiho·r?b wene>ryC;llista
8-10,
s1kornyich
nych,
14-16, u1llica 22 L1.pca 4.
Dr CHĘCil'irSKI - s.pecjal!sto skórne weneryczne
Piotrkowska 157, front
16262
r pdętr-o 17-19.
k IG
KORORSKA Hen~y a e-

Pamięć

kraj.u

o Niej, Jej ofiarne.i pracy I

umiłowaniu młodzieży pozostanie w na~
szych wdzięcznych sercach na zawsze.

I

I

NAUKA

ZOFIA
MALCZEWSKA

~~~~i'~!!~1.rn ~i4. ' 16~9~

~r.ai 1(;~;'~fe 1~ ~e~i'.'1·

:POii«>cctomowa na przy
chodlne p.otrzebina, Naorur
tow.ie.za 4a m . 3, tel. 31>7-18
15942 G
w godtz:. 16-18.
FRYZJER męs•ki po·t>rZePrzybysizew
stale.
na
bny
16933 G
s.kiego 100.

I

Dnia 31 sierpnia 1959 rolrn zma.rla

I

LEKARSKIE

Pogrzeb odbędzie się dnia 2 września
z domu żałoby przy ul.
godz.
br.
0
ll. 17
Moda
.....,
1
STOWARZYSZENllE
WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM
im. M. KOPERNIKA w

ŁODZI.

im•••••••••••••••••••••••

~;~;~~K:.i!'.~eta~f~~\~~= l ~rkm: PJ~J~l~gś·r~d~~ł~=

SÓW - Tuwima 15 godrz:.
6287
9-15.
KSIĘGOWOSCI
!"URSY
·
.
~
zapisy przyJ.mUJe StowaKsięgowy.eh,
rzys11:enie
Polsk.ie Towarzys.two Ekcnorru=ne, Piotrlcows.ka
179 godlZ. 8 do 19, tel.
15690 G
221-115.
KURSY ctziewliarstwa mas:z.yno.wego, maJow~·nia na
tkaninach, kireślen technioznyioh ood!ow,1a1nych I,
u s·t., fotog·raf!i aimato-rs.kiej I, II st. TKWP. Zap\sy - sekretariat . k1U•rsów Te.ohl1i.kum Wto.k.1ein115
rrlc:ze., Zeromskiego
pokój 20 CO·dzien.nie godrz;.
wtol1ki, CIZJWa~~~
8-16,
8-16,
Dos!kona•lenia
ZAKŁAD
Rzemiosła w Łodzi! o.rgan•iZluje J<;uirsy: haftu ~a
S.Zyll1·0We•go, cl.ziewlars wa
ręcizne.go,

bieliźnia;rstwa,

kapelusri.nictwa i ce•rowania a•rtys-ty.c21nego. za.p.fsy
s.et<reta:ii~t
przyjmuje
Łódz,
s7JkoJenna
ctzi2Ju
6205
~ąk~w~ 4.
:nzemieśhnoi.cy:
UWAGA,
Zakład Dos>kOll'lale,n•i.a RlZemi·os!la w Łodzi, Łą'kowa
0<rganri<Z111tje
4, te•l. 289-05
kl"ótkle kursy do~konalą
ce <w izawoda.ch: k.raw1ectwa mia1rowego, ślusar
~twa, totkanstwa, stolar-

boty 17-19, Zielona 16.
Dr WOYNO specjal•ista
N
oskótine, wenery.crzme,
H-13,
„ront 16189
wot"·1· 7 ' ...
G
"'
17-19.

I

'-----------

egzekutywy

I

wyrazy

głębokiego

z powodu śmierci

MATKI

„

składają

DYREKCJA, EGZEKUTYWA PODST.

1 ORGAN. PART., RADA ZAKŁADOWA.
·

I

KOLEŻANKI i KOLEDZY z MIASTO-

PROJEKTU ŁÓDŻ.

i••••••••••••••••••••••ll

I

RÓŻNE

l"l
_ __

CHAŁUPNIKÓW posiadających !)['asy ręczne

(b.alansówk.i) do wyQuawania elementów skódo

współczucia

się zaguo brzmieniu „Gos-podarstwo Ogractnk-ze Franciszek Marat
Łódź. Telefoniczna 36" .
ZAGINĄŁ pJes owciza'f>ek
alcza,Clki szary, numer rejestracyjny 1528. ZmaJazca prosiz.ony o zwro.t za I
No.wa
wyinaigrodfLen.lem,
42/44 lewa oficyna m. 24.
W DNIU 28. 8. br. w tatksówice na odciinik.u rest.
Andmeja
<10
„Halka"
Struga 35 godlZ. 23.20 pozostawi<:n.o tecz;kę z Jcs.iąż
ka.mi ha.n.dlowy>mi ora,z
in.nymi dawodami. UC<ZCiwego znalarz,oę upra.s<Za
się o oowrot ks.ią.żedc i dowodów za wyn.agr-od1Zeniem Łódź, P1o1mkoW\9ka
233. Z. Zawisza i S-<ka.

UNIEWAZNIA

bioną pieczątkę

___

rz1anych

MARSZAŁOWI

„,I

ZGUBY

sekretarzowi

Koledze

Podst. Organ. Part. BRONISŁAWOWI

__________

__1....
__Kl_Vl_AN
,;,„l_P_R_A_C_O_W_N_ICY--P-O_S_ZU

MIESZKANI~ jed0102J71Ibop.
we samodtz1e·„ne 24 m
Teatr Nowy ul. Więcilww zamienię na poikój lu•b
- dwa IZ kuchn·ią . Warunki.
Jairl'lwwJa do omówifenia.
~l,c•iego 15 Ka.z.imienz
15883 G ski' tel. 380-22 n.d godiz.
nowsiki.
~
15940 G
dentys~yCILl1Y 8-16.
TECHNIK
po.S©u.lmje poi<aj•u sublokators1k.iego z nilllkrępu- 2 POKOJE 2 k.ucrunią cen
Oplata tmm Szicizeci·na za.mienię
jacym wejściem.
Oferty pi.semine na potcój z kuchnią w Ło
z ·góry.
pisemne
Oferty
..15389" Biu.ro Ogłosczen d.Zi.
Piot1nk0<wska !>6 lub te.i. „15973" Biuro Ogł.os:zel'i.
973 G'
96
lS
·
P:o.trkowska
472-17 od godz. 8-l5.
1 POK.OJ duży, I p. front DWA ra.zy po pokoj1U z
rz: bail:ko1nem, crz;ęściO'We kuchmią, crz.ęści'Owe wywyg.od.y rz:a.m:ie.nię 11 a dwa gcdy. w śródmieśc.iu ri.apokoje z kucrunią z wy- m1enię na dwa pok.oje z
wygoda.mil.
z
godam!.. Ko~zty "'wracam. kucht11ią
PiotrkoWlSlka
Fran•C';,szek Witc:zak. Miel- Wiadomość
,io9 Ą Ba. .Qsadnii<..
~I\Slk)'l!JgO l3/7t:.

domość

Eksportacja zwłok z domu żałoby
J>rzy ul. 1 Ma.ja 11 do kuścioła św. Józefa odbędzie się w środę dn. 2 września br. o godz. 17. NabożPństwo żało
odprawione zostanie w czwartek
bne
dnia 3 wrześn!a br. o godz. 8.30 po czym
z·.;rłoki zostaną przewiezione do Warszawy do grobowca rodzinnego na Po-

pisemne lenia R:Leml•os•la. - Zapi;;y przyj.mu.Je tie·kretariat
15{)57 G zak!a.du Łodź, Łąl'.<awa 4,
tel. 289-05 "ra11: wszystkie
PANIENKĘ lub go.sp.oseę Cechy Rz·emiosl Róż,nych
r.a pray>ehodine pzv.vJmę. 11a tere.nie woj~wódtz:l:'Na
Piotrdobre.
Warll>!'Jki
NOWOCZESNY krój ukows.ka 7 m. 6.
damskich, d'l:iecię
brań
POMo·c domowa potrze- cych c•pan>Uj es:z szybko
bna (1 dlziiecko). Zgła•silać pod giwa•ra.ncją, opatentosię Pioti'l«>ws.ka 172 m. 14 wanY'ffi wynalarz.kliem. In15984 G forma1cje Naiwrot 32.
(Adaś).
ctiw-ojga
do
KOBIETA
1
dziec'i na P fzychod01>e poZglatrzebna <>d zaraz.
szae Łódź, ul. Nowo.miejsi<a 2 m. 21 codizie'111ie w
s-9.30 ii 14-1:;.30,
godz.
Dr REICHER sp<?cjalista
wronrszew~l<a.
wen>erycrz..nyCth
POMOC-domowa pot>rze- chorób
9
11
1
Ofe1rty
bre.
15967" Biuro
Piot!'kows>ka 96.

go z klu.ch1nią l~upię. Ofer
ty pisemne „15923" Biuro!
Ogłoszeń, Piotr<koW6ka 96.·
kuiehn1a,
2 POKOJE z
w.s.zyis.tik!le wyigody I pdętro zami.enię <1a 1 po1kój)1
z kuielmią w blo•ka.ch I,
Dzwonić
piętro.
IL
16-20. teL
w g>odz.
296-84
SOLIDNY pra>CIU.ją.cy popomieszszuk.uje piJn,Je
czenia 51ubloka,tJor.stk.ie'(o.
Oferty pisemne „15939"
Piotn·Bi•ur-o Ogtoszeń,
15939 G
kcwska ,6.

ru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi i innymi odznaczeniami za swą
ofia.rną i pełną p-0święcenia pracę nad
wychowaniem wielu pokoleń młodzieży.

dzlecl<:a p·otrzeibna od za- wszysukich za·wodi::l.Ch o.rra.z. Wa>runki bard1zo do- ganiii:UJe Zakład Doslrnna

i

domi w K·l'akowie iza.mtenie na podobne w Ł<>dz.i
zgiosrzeinla kierować li M . Kot, Łódź,
stownie
GdańSlka 40 m. 4.
GDAŃSK~mienię3pokoje z ku.ohnią wyg-ody
z k•u1chndą
na 2 pokoje
.
~. .
,
•.
lub P oliKOJ z •·mc„.nią 1
odJdlZJ>t~.lny p.okój w Łodtzl
Oferty „Dzien1nidc Bałty.cki" Gdańsk pod „1S087".
POKOJ z kuchnią (frontowe) w Bytomiu zamienię na tald.e samo w Ło d:z•i lub 1 pokój d~y d'l:leln>!Ca O'bojębna. Wia-

czyni gimn. „Uczelnia" a następnie gimnazj.um im. M. Kopernika w Łodzi.
odzn:i.czcna Krzyżem Oficerskim Orde-

egzaminów czeladt.1i-

~'"Y·Ch

do c:hvulet1nie.go

OPIEKA

P.

długoletnia nauczycielka i wychowaw-

i

d.o

t

MALCZEWSKA

II
S'l'ARSZA samotna z re- KURS krawiecki I,
fei·encjami do go.;pojar- stopnia, haftu mas:zynokapelus:zn.•ctwa
stwa rolnego koro Zg1e- ""e,go,
rza pobrzebna aa sa:rno- dnmS'kiego, pikowania .koł
dzie,Lne stanowis.k.o gospv j uer. TKWP. Z~r:nsy Szt<Otel. . la mi. Konarsi„1ego, Obr
Wiadomość
dYni.
1.;oo2 U I Sta.Um <>radu 27, tel. 303-65
372-59.
g-odz. 9-l 3j
GOS·POSIA potnzel>na od ;o<ltZiennie
616
zaraz. Zgłoszen.ia Zachod- n-is.
przy~otowujące
ma 66-14 w godz. ran- KURSY

ny-eh.

o-

ZOFIA

I

KURSY kreileń techn>iciznych, maszynowych i bude>wla.nych organizuje Za
!<lad Dosk.onaie<1>ia RzeŁódź, Łąkowa 4
mio.sła
6209
tel. 289-05.
KURSY kiroju i sizy>Clia
organ,izuje Za.ktad Dos:konalen.ia Rize•miosla. - za~.
pisy przyjmują ośr.odki
Łódź, Piotrkows•ka 24, tel
Piotrkows.ka 69
233-26,
Przyby6zewskiego 12, Andrzcja Struga 4, tel. 217-19

J ~~!!PzO~~cft?nfąE ~~:o: ~~~~b~rz~~f!~i~ll

CHASPEL do fairbowanla
Srz.erotkanin k 1upimy.
kC>ść ro.bociza do 120 cm.
Oferty z opisem pros.lmy
kiierować „Jedność Robot
n;ciza" Toruń, Słowac1kie151142 G
Sc> 79.

S.

Dos.ko-

I

LOKALE

Dnia 31 sierpnia 1959 roku zmarła
pa.trzona św. sakramentami

Ga.i-enla R.zermios?a Łódź,
Łąkowa 4, tel. 289-05.

(_P_RAG_A___.I

~Od'!:.

Z<:·f..::ład

no - chemi,c2mą Ullmanna
dtrugiie wydainie w języiea.!:ość
n.iemieckllrm,
ku
jedenaście to.mów sp•nzedam, m.gr C7:anne,c1k1i, Kra
ków. Ma<1.ifesbu Lipcowego 40 m. 4, te1. 551-53 .
DOM z cizyn•ną pleka•rnią SAMOCHOD „Warszawa•
sp1~edam za 240 tys. zł. mało używany spr>zedam
St::inisław Kubera Kiro- Wiadomość tel. 269 _75 .
radiomechaini·ctwa
A-KORDEO~,,'Il-rav1·-a.ta' 15990" B1i1uiro Ogl'osrzen, stwia„
sno, p-ta Mo:si.na.
rzemiosł budowla15990 G oraz
PiotrkO<Wska 9G.
PLAC !;52 m sprzedam o6206 FOTOGRAFIE nagirob•kof<::l'Lyj,nie. WJadomość ul . lM baisÓiw s.przecta.m. Ul 2 POKOJE ,z kucllln•ią z nych .
85
3
\\'ygoda.mi bez ceintr~iln~- KURSY .radiotechniic:zine i we na parcela.n! e ze Z'ło
m. ·
Bojo,v.rnik6w Getta War- Pabiain.!.cika
(gwarancja)
gu ogmz.ewanla zam1ein•1ę telewizyjne organi:z.uje Za t.ą obwódką
5 m. 111~0T9arzeGbsi:z~awwas-.k1ego
artySltycizme
na pokój z kt•chn!ą . Ofer kład Do&k·onalein.ia Rtz:e- w~-t<ion uje
~
~·
Za!lli,sy Łódź, „Foto" StrySILOWS>kii Łódż,
ty pisemne „15917" B~'llrO mio.sJta. •Jl. Rewolucji 1905 r. 1.
Og~o.sizeń, Piotrkowska 96~ Łąikowa 4, tel. 269-()S.

lłl
__
[_TFS_o._Gt_os_zE_NtA_DR_OBN_~rE
NIERUGHOMOSGI

I

* * *

SAMOCHOD „MeTcedes"
V 170 po remoncie, nowe
cgumie.n,ie spnzedaim. Ogiądać od gaci.z. 6-10, Po159211 G
znańska 48.
MOTOCYKL „Mińsk" "125
c":>m sprzeda.m. Ul. Piotrkawska 286 m.~·-2_1_._ _ _
DRZEWO sosnowe, dil!użyca 90-·letrrle i opaławe

KURSY d!Z.lewlars.twa maszynowego, szycia ręka- I
w.i.oze1k, wyrobu pa.ntofll
wy·robu kwiam~ękkich,
tów srz..tucizn.ych, wy:robu
two'<zyw
z
galanteri.i
cholewkarse.tuccz01vch.
sk.ie, fotografii. malowa-

POKO.J ~-QIWe wygody, II pięt.ro a;amiemię na
pokój z &w.crun,ią. Gdań
ska 6 Ictz!i'ko~Vl.5k·i. Tel.
15943 G
380-22.
I SAMOTNY pos,zi\J1lwJenie
!c-ępuj„cego p.okoju SJU1blokatorskiego. Ofe·rty piBi1u1ro
„15949"
semne
'?głoszeń, Piotrko1wsika 96.
kuchnia a;a2 POKOJE,
mienię na 3 lub 4 pokoje
7. wygodami. Warunki do
omówienia. Tel. 2-01-48 lub
Hl343 G
309-04.

szelek i podwiązek

zat:rudni

Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Galan-

Oddział Przetwórstwa Chałutery· jnymi pniczego. Z.głoszenia przyjmuje O. P. Ch. ul.
h
.
I .
Gdańsik.a 40, II piętro, pokój 35 w godzrnac
6378-K
od 8 do 14.
fa.rbia.rza
konwojenta,
ŚRUBOWNIKA,

Obwieszczenie o licytacji
ruehomośf.'i
Km 65-59.
Komornik Sądu Powiatowego dla. m. Łodzi
w Łodzi rewiru VII Zenon Tomczyk mający
kancelarię w Łodzi, ul. Zamenhofa 4 na pod7
stawie art. 608 k.p.c. podatie do puibliczneJ
wiadcmości, że dnia 10 wJ·ześnia 1959 roiku o
godz. 14 w Łodzi, ul. RzgowEik:a nr ·181 odbę
składają
ruchomości
dizie się I licy.tacja
cych się z samochodu-taksóW'ki ma11ki Renautlt
nr rej. IB 32-19 nl.Jlffieir bocm:v 575 (bez licznilka) oszacowanego na łączną .sumę zł 13 tysięcy należącego do Karola Kaczmarka.
Ru•chomość można oglądać w dniu licyta„
cji w miejscu i czasie wyżej omacz,r,111ym.
Dnia 29 sietipnia 1959 roku.
Komornik Z. Tomczyk.

PRZETARG
Łódzkie

w

Zakłady Metalowe Przemysłu

Terenowego
Strzelczyka 26-28
OGŁASZAJĄ PRZETARG
Łodzi, ul.

na wykonanie remontu dachów Olraz drobnych robót w bu.dynlkach w Łodzi, UJl. Rrzę
dzalni.a.na IIlll" 22.
Oferty w zalakowanych kooertac'h z :napigońca zatrudnią od zaraz Warsztaty Szkolne
sem „Przetarg na wyik:ona·nie remantów daTechnikum Włókienniczego ul. Żeromskiego
6381-K chów" należy s·kłacl.ać w dziale gł. mechanilk.a
nr 115.
do dnia 10 września 1959 reku. W ofertach
INŻ. BUDO'WLANEGO z uipraWlllieniem bun.ależy podać ceinę i termin wyikonania robót.
dowlanym i prak;ty.ką przyjmiemy na stano- Do przetargu zaprasza się przedsiębiorstwa
i
·
·
l
k
·
murarzy
oraz
·inzyn:era
nego
nacze
o
wisi
paootwowe, spółdzielcze i 1Pryv.ratne pasiada~
b t
.
pomocników murarzy z za1pewnien1em ro o y jące -u.prawnienia na wyko1na1I1ie oferowanych
stoza1mtkniętych.
obiektach
w
rok
pr21ez cały
Komisyjne ot.w.arcie ofert nastąpi w
rchóit.
larzy i malarzy zatrudni natychmia.st Przedsięhi-0rstwo Remontowo-Budowlane Handlu dniu 11 września 1959 r. o godz. 10 w
Metalowych
Zakładów
Łódzkich
s;edzibie
Wewnętrznego w Łod:lli, ul. Kilińskiego 138.
Pirzemysłu Terenowego. ślepe kosztorysy oraz
kon- informaqii udziela dział gł. mechanilka coDOSWIADCZONYCH.--samodzielnych
struktorów-mechaników oraz kierownika ma.- dziennie w godzinach od 8 do 11.
Dyreloc-ja Łód.zikioh Zaikł.adów Meta!Q1Wycll.
gazynu ze 7najomości;i braJlży metalowej za.angażuje Kcmunalne PrzPdsiębiorstwo Tabo- Prz,emysłu Terencweg;"} 'zastrzega sobie praPiotrkowska nr wo dowolnego wyboru oferty względmie odSanitarnego
ru i Sprzętu
\ 138-140. vrar"- '·l· nłacy. "'o_omówienia..
.daDienla od iprzeta•rgu bez podania powodów.
'-<
WJ.li\. "'
'

ilZIEN~IK-ŁÓDZKI -nr- 208 -(3972>·-5

•
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Po wvsc1gu dookoła

Z notatnika§§
----= pi'fharza

Polski

Mam Y ty SI. ą ce

ko Iarzy I:a~~~~I ~i~~l~~~~~~~~;~r :~i~~

Dookoła ców. Otóż okazało się, że podział
Wyścip
Tegoroci;ny
Polski miał dać na.m szereg od- ten jest niepotrzebny. Zbyt malo
aktualne pytania mamy zawodników, żeby dzlelić
powiedzi na
z.wi:1za11e z da.lszym rozwojem i ich na gi·upy . Mistrz świata słyn 
postępem tej clziedziny sportu.
ny kolarz NRD Sehur nie należy
Przede wszystkim chcieliśmy do żadnej z grup a jest mistrzem
się przekonać, czy właściwy jest świata, najle-pszym
za.wodnikiem
naszych za wodnil<ów na wśród amatorów. z fikcją utrzypodział
wieloetapowców i jednoctapow- mywaną przez PZKol trzeba jak

_Dlaczego wierzymy bezkrytycz- zajął się ŁOZPN.
n ie w pracę naszych trenerów, Ił cwani.owe spot.ka.nie o puchar
w-:wczas, gdy łrnlarstwo chyli się
11:uropy Hisł.pania - Polsl<a
ku upadkowi? Nie znalazł sie µrzypada. na H października, a na
człowiek, l<tóry przewidując kry:
Polska
stęp.ny mecz Fini>tndia przeanalizować
się
starał
zys.
rozery''Yklu eiimlnacy.jnych
stan faktvczny i po wyszukaniu 7.welc
18 (iaździernil<a.
olimpi,iskich
notabene bez większego wysillm
W Z\Viązku z tym postan-0wiono,

•k ,

a Ie b ra k nam rasowyc h zawo d "' ow

Żużlowcy
Tramwajarza
walczą dziś

wŁodzi

Dziś o godz. 18 na to.me pny
Pl. ~ Maja rozegrany zosfanie komiędzy żuż
lejny mecz ligowy
lowcami łódzkiego „Tramwajarza" i „Sląskiem" ze Swięto·chło
wic.
Pierwszy mecz rozegrany mię
dzy tymi kluba.mi zakończył się
nieznacznym, ale cennym zwycię

&twem

drużyny

„Tramwaja.rza".

najprędzej zerwać,

wracając

do inne tory.

dawnych metod szkolenia zawodklubach sportowych.
ników

w

Wyścig miał wyło.nić czołówkę,
do
się
przygotowywał.a.by

która

1960 r„ a przede wszystkim do kolejnego Wyścigu Pokoju. Otóż trudno będzie najwięk
~ym na.wet specom wyło.nić gru11a któpę kilkunastu kolarzy,
rych spoczywać będą obowiązki
Igrzyna
Polski
reprezentowania
sl<ach Olimpijskich i w Wyścigu
Pokoju.
Dookoła
Wyścigiem
Ju.ż przed
Polski rozlegały się alarmujące
sytuacji.
dzwonki o krytycznej
upajał się
a tymczasem PZKol
sukcesami
wartościowymi
mało
p~zeciętnych zawodników.
metodom
ślepym
Hołdowanie
sprzed 30 · czy 50 lat Z<'mścllo si~
sromotnie. Nil<t n ie uważał za sto
s~zonu

Trzeba liczyć się z tym, że u siebie na lorze łodzianie potrafią powtórzyć sultces ze Swiętocliłowic,
a zdobywając cenne punl<ty wy- sr,.,,·ne zaintere~o,vać się, jak trenareszcie na nuje np. Schur, jak pracują mło
może
się
~uną
pierws-ze miejsce w tabelce ligo- dzi i zdo.lni kolarze Belgii, Holanwej, by zaawansować do pierw- dii czy Fra.ncji.
Dlaczego dotychczas nie siproszej Jigi.
w tabelce prowadzi „stal" z wadzono do nas trenera z zagraRzeszowa przed „Tramwajarzem". nicy? Dlaczego przynajmniej jedDzisiejszy mecz będzie wi~c po- „~.,.o z naszych domoro,;łych trejedynkiem o punkty mające flY- nerów nie wysłano po naukę do
(n)
wspomnianych państw?
jątkową cenę.

Wnioski już· gotowe
Prezydium· WKKF rozpatrzy
wypadki w Łęczycy i Tomaszowie
preozy-/ cy wychowawczej nad za<Wodn.izajść, ja- kami.
Do niechlubl'lej w.iąrza.nki drznaTomaszowie
w
kie miały miejsce
i Łęozy-cy odbędz.ie się w crzwa•r- łalności łęczy.ckiego Górnika dotek, 3 bm., wo:gilęd<n·ie piątek 4 szedł jesiz.c.ze jeden kwiatek. Oto
bm. Prezydium r'W.<patrny prze<:l- w Skierniewicach ckuży•na Górniniezadowolo•na rL or.z.eC12:e•nia
łozone mu wnioski prtuez komi- ka
sję, która na miejscu ba.dala oko- sed:ziego samowolnie ze5zla z boiże w
li-00nośc-i towarzyszące tym smut- ska. Komisja jest z.dania,
Łęl!ZYCY w ogóle nie na.leży rorznym wydarze•niom.
powi•nboisko
1
zawodów
grywać
Komusja całkowicie solidaryzuje
się z decyzją Wydzia!Ju Gier i Dy- no być za.mknięte do najmniej na
dotyc:iącą wy- prze.c-iąg jednego roku. Brak prascypliny LOZPN
pa.óków w Tomasrz;oytie, wskazuje cy wychowa.wczej nad za,wodnijednaik, że przy ferowaniu wyro- kami jest tutaj rażący i to jest
ku pominięto Władysława Gada- powód. dla które.g o komisja wyja, który był pnecież głównym stępuje z wnioskiem o rozwiaizaOn t>o bowiem nie zarządu l<luł>u. który a.bso1utzajść.
spraY."Cą
pier;vsz.y wtargnął na boi&ko, gdy nie nie spełnia oiążącyClh na nim
brat jego uległ kontu.zji i =o- obowiąrzików.
Stosu<nki panujace w Łęczycy
Pi1kanza . zgierskiego
ka~l.o'y.•ał
Włok.mai=. Wł. Ga.daJ Je"..t C12:yn- sprawiły, że ctz;isiaj żadeh trener
n~"D?- .zaiwo<.lintlk1em i WG l D ~o- nie chce podjąć S>ię 50kolenia pilWlmen postępek Jego os<bro na.pięt karzy Górnika.
. Zapowdedozia,ne zebranie

diwn WKKF w sprawie

n ować.

zgadza się z tym, że
pier-wsrzej dr-użynie Lech.ii rozgrywania jakich.kolwiek zawodów na sta•rym bois·kll,
o POrLa tym występuje z wnioskiem o ro21v;iazanie kola kib>l<:ów
Lechii. Koło to. powi.nno praycizynić się do sipra.wnego organizcrwa:n1a zawodów, a tymCIZasem drLięswwi•n·iz.mowi
nie<L<l1rowemu
ki
pwemaw1ającemu przez c?..lcmków
istna zmorą Tomaszastało stę
wa. Wresz<:ie osta.tni wniosek k".:0misji doma!(a się 7iwrócenia UJwagi zanądow1 Lech.u na brak praKomisja

riależy

zabronić

błPdÓ\'V,

s·kierować

!

kolarstwo na

Wyścig Doolrnła Po·lski odsłonil
słabe stro.ny naszego l«Harstwa w

51

źe

nasza .ied-enastka uda

powiadający

rzeczywis·tości.

Kolarstwo w Polsce od szeregu
lat jest przysłowiowym oczkiem
w głowie władz sporto"'ych. Nikt
nie źołował pieniędzy na kolar"two i nikt nigdy nie chciał kolarzy naszych skrzywdzić.
Ok;:iznje się, że trzeba było stosować inne metody, że trzeba bylo bez żen adv i kompleksu niższości skorzysf.ać z pewnych niewątpliwie ws.pólnvch a charakter:vstycznych cech przeprowadzania treningów przez lekkoatletów
czy bokserów.
Trzeba nares,zcle uregulować ztt.-1
gadnienie met•od przeprowadzania
O.obrze, ale ltto ma
trenl.ngów.
metocl:v te <.>uracowywać i wproDoświadczenie
wadzać w życie?
wskazu.je, że trzeba jedna.k skozagranicZ<11ych
rzystać z poonocy
trenerów.
Trzeba przeszkolić sędziów kolarskich, by usprawnić: funkcjonowanie aparatu o.rganizacyjnego
n iemal wszystkich bez wyjątku

się

samo-

lotem clo Madrytu i po rozeg1·arównież
Hist.pan ią
do
podróż
odbędzie

Kola rze-~uryści
Kolarzy turystów czeka w naj-

sl<i zjazd turystyczny do Kutna w
związku z uroczystości.ami 20-lecia bitwy pod Kutnem.
W zjeździe udział weźmie okoa
ło 500 lrnlarzy z całe.i Polski,
najwięcej chyba przybędzie ieh z
terenu łódzkiego .
Meta 7,jazdu zna.ldować się bę
dzie na s·tadionie KS Stali w Kutnie. Wszyscy uczestnicy zjazdu
otrzymają pamiątkowe plakietki.
Po przybyciu do Kutna uczestn·icy zjazdu wezmą udział w cenprzy
uroczyEtościach
tralnych
składaniu wie1iców oraz wmuro-

Sroda I.a.

I

ca? Ze to t.rz.ecle z koki morderstwo i że w każ
znajdowano romlad jaz.dy w
dym pt:'ZJ'padku
Pobliżu zwłok?

~ Pr:zede WIS'eystikim poproszę panów na śnia
danie - pow;ed:zia.l:. - Sprawę możemy omówić
przy jedzeniu.
Ni.kt nie zaprotestowal i niebawem mjadaJ.iś
rny doo1:{<J1nal:·e jaja, bek.otn i kawę .
rozp.ocząl Franklin
- A więc, do rzeczy Clairke. - Inspekt.or W·~lls wyjaśnił mi z ~uh
llllla wy<larz;anie ub;eglej nocy, le<::Z, prawdę mówiąc, wydaje mi &ię to bajką z tysiąc.a i jednej
nocy. Czy istotnie mam wierzyć, że mój bledny
brat padl ofiarą jakiegoś zbrodni=ego szal<eń-

W.~zystko
gości.owi zza

temat

to jednak nie poprawiło 1lOm humoru; a
oceantt dala na pewno wiele do myślenia na

panujących

nieperządlców.

s.

Rad.i o

- To są fakty stiwierdrone, pa'11ie Clan:ke.
~ Ale dlacz,ago? Jaką korzyść może przvrueść
taka zbrodnia komuś o umyśle na.wet calkowioie Z>.vyrodnlalym?
- Pa.nie Clarke, zmierza pan prooto do oelu pocwieclziiał Poirot to1H~m uznania.
- W obecnej sytuacji nie odni•a.<::ieomy korz.vś
upomni.al iJIBJX~ktor
ci mu.kając motywów Crome. - To zad.a.nie dla p.sychiatry, chociaż
tw.ierdzę, ż,e mam jakie taki.a doświadcze-nie w
przestępczości obląka.nych. W tak_ich wYP~dkad~
motywy są :z;wylde mało zroZJUm1aJe. M01;;e byc
mowa o pragnie'!l-iu rozgłoou, sławy; o Z01S\::amJ,u
kimś, zamią.st nikim.
- Czy to prawda, painie Pokot?
Cla.r ke p<YW'ie<lzial to ronem n!edowierzamia, a
fogo apel do dośwfa.dczeni.a Poirot najwJd~iej
nie podobał się inspektorowi Crome, gdyz . tSP<>chmurniaJ.
- Niewątpliwa prawda - przymal mój przyjadel.
- W każdym razie taiki zbrodniarz nie maże
powie<lział Clar<ke tooem
ukrywać się długo zastanowien.i a.
- Sądzi pan? -,... spytał Poirot. - Ach, SZ!lle11cy potrafią być zdumi·ewająoo p.r:r,eb;-egli. Nie
na.leży. też zaponniinać, że taki typ nie ziwira.c a
niczyjej uwagi. J€ist zwykle j·e.dnym z tych ludzi,
których mi.jamy ni·eoostr:wżenie lub nawet z uśmiechem współczucia.
- Zechce pa.n poinformować

faktach, panie Clarke -

Crome

mni-e

o

przerwał

kilku
rw:-

mowę.

- Chemie slużę.
- O ile mi wiadomo, patłski brat byl wczoraj
zdrów i w norma.mym humor:z,e. Nie otrzymał

DZIENNIK ŁóDZKI

u.r 208

(3971,ł

S-29

.Druk.~

z

żychi.

Związku

Radzieckiego.

16.05 AuctycJa aktualna. 16.15 Gra
zesp. F'r. Górltlew.icza. 1G.40 :.w'
dorzeczu Odry". 17.00 n1a miodzieży szkolnej słuch. p,t . .. PosmieJmy się razem". 17.30 Pieśni kompozytorów polsk.ich l ro$vjskich.
17.45 „Radio-Reklama". 18.05 Spotkanie z pisa;rzami - M. Br andy,;. 13.25 l(oncert rozrywkowy.
19.05 Uniwersytet Radiowy. rn.t5
muz . 1~.20 „Radio-proble·1 Chwila
m:v". 19 .30 Koncert rnzrvwkowv.
20.26 Wiadomości sportowe. 20.30
MPlodi" tan. 20.40 ,.Ze wsi i o
wsi". 20.55 „Pieć minut n wychowan.lu". 21.00 Koncert chopinowski. 21.30 Piosenki włoskie. 21.40
.K1 0cly deszcz zaczął pad'lć na
zawsze" - opow. 22.10 Muzyll;a
taneczna.

żadnych specjalnych li.stów i nic go nie wytr<t-

- !,SJ_totmie, za.chowywal s.lc tak, jak zwykle.
- N:e byl przygnębicmy lub smutny?
- PrzepraiSzam, in.spektorze, tego nie po<wiedzialem. Smutek i przygnębienie byly no11malnyzn .~ta•nem mego brata.
- Z jakich powodów?
- Nie wie pan za.pz·wne, że moja bratowa, lady Clat"k•e, j€.st bezn.a.d21iejnie chora. Cierpi na
raka. Nie istnkije możliwość d1ugi.eg.c> utrzymania jej przy żydu. Choi'Oba żony była powod·em
uiezwyklego pnzyginęb:enia moj.ego brata. Kiedy
mni'6>
zaskoczyły
ln·i·edarwno wrót'liłem z Chiin.
zmiany, ja.kie w nim zas:zły.
- Przypuśćmy, panie Cla·rke - wi'I"ąd? POiirot - ż.e znaJ.eziono zwłoki pain.a bm.ta z kulą
w gł0<Wi.e, albo Ż•e obok niego znaleziono 1:1ewolwer. Co pomyślal:by pam wtedy, pod pi€.1.'W.S.Zym
'\lrTaź.zniem?

- Otwareie mówiąc, nie mialbym wątpliwoś
ci, iż pope1nił samobójstwo.
- Ale to nie było samobójstwo - obru,o:zył .s.'ę
Pań.ski brat
Crome. -- Wracajmy do 1-z•eczy.
:miał zmyczaj co wiecz;óT odbywać sp.a<:P...ry?
- Tak, pan.ie ia1.s:p.ektorz.e.
- Ka.żdego wieoz.o.ru?
- No, nie ..• Jeżeli padał ulewny de.5-zcz ...
- •W.są;ysx:y w dornu wiied.zieli oczywiście o
tym zwycz.aiju?
- Oczywiście.
- A poza dO!lllern?
- Nie wiem do!rład1111ie, kogo ma pan nra myśli
mówiąc: „poza dom.em". Na prz;rkład ogrodnik
wiedzial prawdopodobnie o tych pr!Z.lechad.zkach.
ale mógł rówtni.eż nie wiedzieć.
- A w mieście?

w.

~:

I
ł

suita symfonlczna op.
(zada" j 3J. 10.15 „Milczący inżynier" opow. 11.00 Wspomnienia Festlwalu Wie<lei1skiego. 11.30 ·Melodie
operetkowe Fr. Lehara. 15.10 Duety instrumentalne. 15.30 /\ud. dla
dzieci starszych „Blękilna sztafeta". l:i.35 Chwila muzyki. 16.05
(f,J Audyc.ia dla mlodzieży. 16.20
(1,) „Melodia, rytm i piosenka".
16.50 (L) „Co nowego w Jódzklm
reportaż Tadeusza
\vlóknle"
Szew ory. 17 10 (rJ) Zespoły aimatorskie przed mikrofonem. 17.30 (!..)
., W 30--tą rocznice śmierci St.ani-stawa

Barcewicza"

aud~cja

słowno-muzyczna

"" opr. B. BUśia"kie\v·icza. 18.00 (Ł) Lódzki ozien~
nik Ęadio1<~'. 18.25 Audycja aktualna. ts.3:;· Muzyka I aktualności,
19.03 Kwadrons muzyczny K. StromPngera . 19.20 „Kru!<" - sluchowislrn . 20.38 Melr,die taneczne. 20.50
Melodie rozrywkowe. 21.00 Z kra•
iu i Z" ,;11·i„•.a I kronika l;uort.nwa. 2i.:;5 Muz. tan. 22.25 „Bl<>T2l
nngi za pas" - fragm. pow. 23.00
„K0neer•v
cvklu:
z
aud.
V
fortepianowe S<"rJtiusza Rachmar.inowa". 23.24 Muz. tan.

TELEWIZJA
18.15 TeatrzY"k dla pnedS2f.rolak&\v „Jak zajacizek wolał iść do
18.45 Program
p!'Zeili."Lkola" (W).
1) film. 2) gramy w
dJa d:z,ieci:
programie
O
19.15
(W).
STZachy
PROGRAM II
\\'Tz<>śniowym dla dzieci I mloda:ie
SRODA, 2 WRZESNIA
telewizyj•
Dziennik
19.30
ży (W).
R.4:! Melodie baletowe. 9,0;; Melo- ny (W). 19.59 Pri;eglad gospcxlar<(lo„Pełnym
9.33
die rozrywkowe.
my (W). 20.05 Film fabulaorny prosem o sprawach mlodzieży". 10.no dluJccji NRF - jugosłow. „Grrzech'•
M. Rimski-I<orsal<ow: „Szechere- dormvolony od lat 18 (L).

cilo z rów.nowagi.

!:;rat. R,S,W, „P~'' - ~wt.

ł
ł

•

- Nie -ma tu miasta w ści.sol:vm te1>0 &?owa znaCZP.niu. W Churstcm j'21St urzącl po::ztowy i kilkanaści~ domów. Aloe n;e ma hotelu. a.ni sklepów.
- Sądzę, re ktoś obcy, wałęsający .się w pobliżu domu nie byłby trudny do zauwaren:a?
- Wręcz przech•rnie. W E.i~niu w naszych
5tronach wałę&ają s'.ę tłumy obcyd1. Cod?:i€1Il<nic
kręcą slę goo6e z Brixham, Torquay i Paingt<l'!l.
Przychodzą ,.,i~=. alb:> przyjeżdżają samocl!o-dami, c,,-y autobu,;;.:rn1i. Broad.s:mds znaidująoe się
tam - rę-kę WtSka.nl: k:erunek - to ba.Jrd:zo popularna plaża. A zat-0k:i. Elbury ucho:lzi za malowruczy zakatek i cz.ę.;;.to o<lbywają .się tam pikniki. Si·erpicń j.ee.t o';:ropny. Nie ma.ją pa!ll<JIV,r,e
pojęci.a, jak tutaj milo w cz,erwcu i na po::zątkU
lipca.
- A więc, pań.skim zdani€11ll, trudno bylob1
za.uwa.żyć kog<0•ś ohcego?
- Czy ia wiem?„. Gdyby wyglądał na waria-

ta.„

- Człowiek, któ~cgo
wYg!.ąda na wariata -

szuk<:my, na pev..410 nie
sitwierdzil z prna'«i!na·
niem Crome. - Ro.rumie pa.n 7,,ape\vnc, panie
Cla.rk<?. do =:'!go z:m'.0r7...am. Mord.erca mi:.s!:>;
wę-szyć w tych str<'•:1~~11 i rl">w'-erl7-'.al się jako6
Aha! Czy ktoś obCY'
o ooacę~·ad1 .s~r Cecila
nk! J>PZY<:hodzil tutgj wcz,oraj i nie chcial się
widzieć z .sir Cecilem?
- Ni.c: mi o tym nie ·.viadomo. Ale mOOerJl1
spytać Deverila.
Zad21wo..'1..ił i povviórzył pyfa;n' J kamerdyn€'!"0\ąJi
Ni:kt n;e przychodZ'
- Nie, proe.zę pana.
\>x:zoraj i n.:.e pytał o .sir Cecila. N:e w1dzia~efl'l
też nikogo krę.cąoogo się w pobHżu domu. Res.ZtlJ.
r&lużby też nic nie zauważyła. Pytałem o to.
Kamerdyner milczał prnez chwilę, po ctY1'.l1
zapytał:

(Dalszy ciąg nastąpłl

Redaguje koleg1um Redakcja I Administracja - Łódt. Piotrkowska 96. Centrala 293-00. łączy z wsizystklml ..:Zlalarr.!. Telefony bezpoś rednle: Red. nacz lny 325-64. Seltr. odpow. 204-75. Dział społeezno
ekonom. 341-10 Dział mlejslt1 228-32, 337-47, 34~-80 Dział lrnlturalny 223-05. Dział sportowy 208-95. Inlal listów I koresp. 303-04 Red. nocna 279-76 - Biuro Ogłoszeń all-50. 293-00. wewn 30. cz;vnne
do 15.30, sobota do 13.30. - Prenumerata miP.slęc.zna zł 12 50 Prenumeratę przyjmują placówki pocztowe. ll!>tonosze oraz PUPU< „Ruch". Łódź. ul. Roose,•elta 17, konto PKO Łódź 7-6.579 Prooumerata za granicę wynosi: kwartalnie zl 52.50, półrocrz:nle zł 105, rocrz.nie zl 210 Zamówienia I wpłaty przyjmuJe PKWZ .,Ruch" Warszawa. ul. Wilcza 46, konto PKO 1-6-100024 Wydaje: Wydawnictwo
Pras0<we „Pra!la ł.:ódzka". RSW „Prasa", Łódź, Piotrkowska 96.
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PROGRAM I
Kolarze, kt6rzy będą chcieli do
miejscowości swoich powrócić z
SRODA, 2 WRZESNIA
Kutna koieją, będą mogli korzy stać z 50-proce·ntowej zniźltl. Dla 8.1.5 Mu~. por. S.35 Muz. l aktu·
uczestników zjazdu na miejscu alności . 9.00 Dla dzieci młods~y.ch
przygotowany będzie posiłek w „Baika o clęszczowych kropelpostaci, kawy, owoców i herbat- kach". 9.20 Poranny koncert po10 .10 Koneert poranny
puiarn~' ·
(n)
ników.
Ork. Rozgł. Wrocławskiej. 11.00
Melodie operetl<owe. 12.04 Muzyka
luclowa róznych narodqw. 12.15
Muz. operowa. 1~.15 Muz . rozryw.
• H.00 Koncert solistów. 14.30 Gra
ZPspoł Harmonistów. 15.05 Pi<>jni
.
t melocUe IU'ciOwe Vietnamu. 15.30

na Widze'\vie

poszukuje mordercy
P<>licja bei;skuteci;nie
dwóch e>fiar: starsi;ej właścicielki trafiki z miejscowości Andove·r i mło-dej ·kelnerki z Bcxhill,
Perfidny morderca przed każdym zabójstwem
detektywa Poirot anonim zapowianadsyła do
zbrodni. Podpisuje się
dający datę i miejwe
ABC, a i>rzy ofiarach :onajdu.ją się zawsze rozObecnie morderca dokonał
kłady jazdy ABC.
trzeciej zbrodni. Zamordowany został S'lary lekarz, kole-kcjoner - Cecil Cla:rke, w miejreowości Cilurston. Policja i Poirot udają się na mleJsce zbrodni.

Przy wejsciu na salę spotlcala nas jednak bardzo niemi/a niespodzianka. Nie chciano nas w ogóle u;puścić
motciąc, że te bilety nie są w ogóle honorowane i polecono mi pójść do kierownictwa.
Wreszcie po trzecim dzwonl,:u sprawa zostala. jnkoś
zalat.wiona, ale zamiast drugiego rzędu dano nam dwunasty. Jednocześnie też polecono opisat ·cały tcypade!<
do ksiqżki z zażaleniem na „Orbis", gdyż nie uzgD:dnit
on sprzedaży z Operetką.

bliższym czasie nie lada atrakcja.,
organizuje w ·1
Otóż ŁOZKolarski
dniach 5 i 6 września ogólnopol-

,

,

Spełniając jej prośbę kupiłam w „Orbisie" na d2ień
przed p; zedstawienie m cztery bilety po 26 zl.

do Kutna

KS-Włókniarz (lódź)

i

Do moich sąsiadów przyjec7w1a z A m.:zruki k·rcnvn.1.
która jeszcze nigdy nie była w PofSce. Pewnego dnia p'J
prosil..-i mnie bym kupila dla nas wszystkich dobre miejsca na opcl'ę. Opera mi.ala by-i gran.a w sali Operetki Ul
clnili 20 sierpnia.

Ateraz zawody .o Puchar•I
Rudzki

~·

~:~ ~;~luie bałagan, cierpi widz ~

J

kamienia wc:gie1nego pod
wyścigów czy to na szosie czy na "·-1niu
torze. Rola sędziego jest zasi;czyt- pomnik bohateró'jV bitwy.

na, ale i odpo.wiedzialna, a więc
tym samym powinna być spełnia
na z godnością ludzi obdarzonych
pełnym zaufaniem .
Sadzimy. że PZKol narencie zechce po Wyści~u Dookoła. Polski
realnie spojrzeć na sta.n faktyczny wyciągając re"'1ne i bud11iace
J. NJECIECKI
wnioski.

~

0

eszcze jeden przedstawićiel Wi' dzewa zasiadający we wła
dzach ŁOZPN zrezyr,nowal z man
dat.u. Jest ni.m p. M. Malinowski,
którego walne zebranie ł,OZPN
jako I wiceprezesa zaw:,brało
rządu. P. Malinowski nadesłał do
zarządu f,OZPN pismo, w którym
Z!?łosil swoje ustąpienie.

Ruch lekkoatletyczny, w związ ~T>ortowe~o ofiarował puchar, 0
ku z organii;owanymi co tydi;ie1i który ubiegać się będą dwie druRudzki KS i
żyny wlókniars1'ie
przybrał w Łodzi
„cz.wartka.mi"
na sile i zachęcił kluby clo orga- Włókniarz (Łódź) .. Puc~a; jest nanizowania poważniejszych o:awo- ~rodą przechodnią,,. ktorą !<lub
dów. Prezes Rudzkiego Klubu i;do.by~a na wlasnosc P.O _trzykrot
nym kole.l_nym _zwycięst~ie, '~'lglę
niekomeczdi:ile pięc1?krot!'ym
n ie W kolcJności.
cyklu odtego
z
mecz
Pierwszy
Nieza.leżnie od tego komisja wyb~dzie się w czwartek 3 bm. na
stąpi rL wnioi>kiem, ażeby zwróc.ić
stadionie w Rudzie Pabianickiej o
się do władz LOZPN i Kolegium
godz. 17. Zapowiada się on ciekaSeclziów, żeby mecze, które decygdyż przeciwnicy wystąpią
wie,
niższej,
klasy
do
spadku
dują o
w najsilniejs'Zych składach. W zeobowią2lkowo obserwowali specjaJ
ujrzymy m. in. ChłoRKS
spole
.
.
.
ni przedstawicie-le WG i D, a KoDz15 o "Odz. 13 na boisku n.a W1- dzińską w skoku wzwyż, Krzyczlegium Sędziów delegowało do
Gołaszewskiego,
lVójcicką,
monik,
ic-h prowa.cl:zenia najlepszych ar- dlz.cw1e odbędą się propagandowe
bitrów. Nie do pomyśle-nia są bo- za.wody lekkoatletyc'Lne w konku- Walisiewicza i Rajnera, a, w drumistrzynię
wiem takie wypa·d·k1, ja.kie mia-, r9ncJach kotnet 1 mczC'ZyrLn. Pro- żynie Włókniarza
w Zgie~ gram przew1c1uJe: skok.i, bie~i i Pol~ki juniorów w pchnięciu ku łv ostatnio miejree
la Licbow&l<ą, Zającównę, w osz.
podc.za.s merou Włókniarza z PTC. rz,uty.
Lipiń
Udtział w 'Za.wodach brac mog_ą czepie Bugaj, Bertram l
które oł>n-izają autorytet sędiziów
stowarzyszeni l mestowar:zysozelllJ. skiego.
(K)
piłkarski.eh.

(27)

tego n:eznanego i prawego człowieka bardzo na.s
ob. Br. Chop:sze świadek tej h'storii wzruszył w:a:ę
rzewska. i umoenil w nas wiarę w człowieka niestety różnymi przejawami n:euczciw'°>śi::i
zachwianą
i egoizmu. Pro.simy o publiczne ziożen.ie pod.Z:.ękowania
Po.stępek

niu meczu z

jadą

·------·$

Nieznajomemu

Dzialo się to 3 ub. m. w b1urze ORS przy ul. Pró::hniDo okienka podesz;la skromnie
ka 5, około godz. l::i.
ubrana kob:eta, aby wpłacić kolejną ratę. Po pow-rocle
do domu. kob'eta spostrzegla, że brak jej portmonetki,
irozpaczona La nazawierającej całomiesięczną pensję.
mową życzliwych, P<J.s.zla z powrotem, n:e bardz.o wie'l'ymcza,s.em &potkała Ją
rz;,1c, że z.s:uba odnajdzie się.
me
K:erownik blura wręczy! jej
mlla niespodzianka.
że oddal mu ją jakiś
oświadczając,
tkn:ętą portmonetkę,
nieznajomy pan.

ir;v::ts.:.;;~n1:.':~r~:ganizacyjnyi do tego ciekawego S•potkania

kry- samolotem
T!:1sinek.

mo.nencie poglębia,jacego się
zysu. Cóż z tego, ie bierzemy s-taJe udział w licznych konferenCóż z
cjach międzynarodowych.
z tego, źe nasi delegaci piastują
zaszczytne stanowiska w Mif)dzynarod<>wej Federacji Kolarskiej,
kiedy jesteśmy bardzo s·labi.
znacznie lepiej Jest
że
Sadzę,
n iż
stan faktyczny,
stw ierdzić
stwarzać fałszywy obraz nie od-

Podz]ękowanie

resowac przede ws'l:ystk1m młodzież. Oto zarząd PZPN postano wił, ieby spotkanie reprei;entacji
juniorów l\Ltstria_ -:- !-'olska odbyło

Zw!rki, .17..... Paoier: druk. mat,

w•

