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Zainteresowanie prasy, radia i
W związl<U z zapowi~dzian~·m
na 4 września otwarciem polskiej telewizji radzieckiej naszą wystaDzienniki
wystawy przemysłowej, w środę wą jest bardzo duże.
po polud .u przybył do Moskwy skrupulatnie notują postęp prac
Politycznego KC przygotowawczych , zaś telewizja
członek Biura
przewodniczący l\:omisji 1 oS>kicwska nadała specjalną auPZPR,
Planowania przy Radzie Mini- ('ycję, poświęconą wystawie.
strów PRL s. Jędrychowski i mi
nister handlu ?.agranicmego, W.
Trąmpczyński.
Na rozległych

Dziś rozpoczy na się w Warszaw ie

krytych i otwartvch terenach wystawy panuje obecnie typowa dla takich imprez
gorączka pracy Mimo, że wystawa nie je, t jeszcze otwarta. zwieosób, m. in.
dziło ją już wiele
bawiący w Moskwie, w drodze z
Dietrich,
ministrowie
urlopu
Strzelecki, Moskwa, sekretarz Ko
mitetu Ekonomicznego Rady Mi·
nistrów - E. Szyr, pierwszy sekretarz KW PZPR w Krakowie,
L. Motyka. Wszyscy uważają, że
wy:;tawa jest doskonale urzadzona. nie rozprasza uwagi zwiedza.,cycll. Zgodna. jest też opinia co
'Warto nadrmien:ć. że. w o!trc- jdo
wysokie.i jakości eksponatów,
,<;;e poprzedzającym zjazd. w potwierdzona
przez ministra hanr0kti dyskusji nad projektem dlu zagranicznego ZSitR, M. Pastai.u.tu i nad wy'.~orZ)'IS't an,em toliczcwa, który 1 bm. zwiedzał
Fundu.szu Rozwoju Rolnidwa wystawę.
Do Moskwy zjccllall się przedix>wstalo w:ele nowych kólek
wzrost organiz.aeji stawiciele wszystkich zainteresoNaJwiększy
central handlu zagraniczW~elkopo1scc, wanych
w
zanotowano
nego oraz specjaliści z dziedziny
i;:,izie od 1 litpca do 15 s:el"pnin nrzemysłu, którzy będą udzielać
b~. chl.ooi z<J<rga·nizowali 84 kól- radzieckim fachowcom info1·macji
ka, na Lubelszczyźnie - 6il l w dotyczących poszczególnych ck&po
wo: . .gdalli5kim - 29. Na te~enie nowanych wyrobów. Spotkają sir,
wo.i. !ócl7.lk:'ego dz'ala 65 komi- t· · oni z rad'lieckimi kolegami na
roboczych, które
które konferencjach
zalożycie!skich,
tetów
będą organizowane w sali kinowkrólc-e p~zeksztalcić się mają wej 4 pawilonu. Przewidziano 18
w kółka rolnicze.
takich nara.d.

I Krajowy Zjazd
Kółek Rolniczych

Obrady
Ligi Arabskie j
KAIR (PAP). Casablance Rada

Obradujaca w
Ligi Arabskiej

uchwaloną

a.nulować

postainowiła

zes:z,lorocwne.i rezolucję
wyrażającą naganę Tuneeji.
Prasa tunezyjS>ka pO<d.kreśla, że
na wniosek
de.cyzja ta za.padła
delegacji Zjednoczonej Republiki'

na

sesji

przypu_c:z-

Ara.bskiej. co pozwola

jest zmieiż ZRA gotowa
swój dotychczasowy nieprayja:zmv 111tosu.nek do Tunezji.

czać.

nić

rozpoczyna obrady
bm.
Kraj<YWy Zjazd Kółek Rolniczych. Zjazd, który potrwa
3 dni, odbędzie się w aud!tonum maximum im. Adam;i
Mickiewicza w gmachu Uniwer
sytetu Warszawskiego.
przewiduje
Program zja•zdu
Kilka
(PAP).
TIRANA
m . in., iż w p:erw.szym dniu
okręgów Albanii nawiedzonych
nrze'1
wygłoszą:
obrad re."eraty
zostalo 0o5tatnio s:Inym trzęsic
PZPR
stawiccel kierownictwa
.n'.em z'emi. Jak podano w ś:·o
C·raz przewodniczący Głównego
do wiadomości,
<lę ofa:jaln:e
Komitetu Organizacyjnego Związ
dwie osoby pom'osly śm:erć. 34
ku Kólek i Organizacji RolniSetki budynków
rany.
c·dnio.;;ły
Tadeusz Ilczuk.
ezych wst.alo usz.lmdzonych.
W ostatnim dniu zjazdu. tj.
w .wbotę. delegaci dokonają wy
boru władz Centralnego Związ
ku Kółek Rolniczych, zatwierdza. projekt &tatutu kółka oraz
uohwaly określające
podejrp.ą
za<lania orga!!lizacji 5arolę i
morządu chl-0pskiego w najbli7.
s.<ych lafach.
6 bm. del€'w niedzielę .gaci na z.iaZld wezmą udzia·ł w
/=tralnych dożynkach na wars7..awskim Stadionie Dziesięciv
lec·a.
dyrektoriatu w bloku a.tlan
Na zdjęciu: jednym z przema>Wlają~ych na Kongresie był uczeń
za.ko1iczył SV\T>f!. dzaju
Zjazd zgromadzi 'J)CYnad 520 de
Generał dent de Gaulle
(PAP).
PARYŻ
tyckim.
z Gdańska, Mikołaj Peits~h. Urodził się on w obozie k.onreprezentujących bli.sko Eisenhower, !<Jtóry po raz pierw pr.z.emówi<enie ISJ.owa.mi: .. Wsz.yst
legatów.
centracyjnym w Ravensbriick.
zrreszonych szy p:-zybył do Paryża w cha- ko układa się między nami jak
w c"wartek rano prezydent J;.'i!)5() tys. chłopów,
CAF - :liot. Sriype'tikO
w p<Ynad 20 tys. kólek. Na ...ali .rakterze
senllower ma przeprowadzić roz-.
. .
Stanów najlepiej".
prezydenta
zn<>jda się również reprezentan- Zjednoczonych, spotkał się z
W .siw-aj odpowiedzi prezydent mówy polityczne z generalnym
oraz hucznym i owacyjnym przy.i<:'- Ei.s.ain.howeI" podkr·eśHl przyjaźń sekretarzem NATO, Spaakiem i
branŻOV\tych
ci zrzeszeń
NATO,
rady
wiej- ciem za.równo ze st:·ony władz łączącą go z g€'Il. Cle Gaull·e'm, przewodniczącym
delegatki kół goopodyń
Następnie spotkać się
skkh·
wyraiz.i,t zadowolen:e z rozmów Lunsem.
francuskich, jak i ludności.
Włoch Segnim l
któ- ma z premierem
obradacl!. bę<lą poo.acfo
W
Gę;,"te tlumy ludzi zalegly dt'> amerykań..~"'rn-francu&kich,
s,praw zasrawłos.kim ministrem
przedsta w·ic!ele
ucze.'>bniczyć
nicznych Giuseppem Pellą. Oby.gę od lotni.ska I..<'! Bourge: aż rych cele:n - jak się wyraził kó\~k. które zostały zorganizo- do P;~iacu Eliz€j.s>ki€go. S<Jmo- ma być zna!ez:enie drogi do po- dwaj włoscy m<;żowie stanu w go
wane w ootatnich tygodniach
Prz..emó- dzin.ach wiecr.omych, 2 bm. przyzumienlu swoich obywatelskich j·u7. po wyborach delegatów, a chód, w którym jechał prezy- koju dla cal€go świata. zdaniem byli do Paryża.
Drugi dzień krajowego
za.kończył
sw-e
wie.nie
'owarzyw
El"enhower
dent
codzien
rzete}~ą,
c.hc~
1>wiązków
c·
~resu Związ,ku Bojowników 0
Dalszy ciąg rozmów francusko•
dzialac:ze reprezentujący stwie gan. de Ga:ullc 'a, byl franou.s.kim:
Wab'
„Kocham
który n· pracą wn1~śc swoJ wkład w także
,Wolność i Demokrację,
amerykatiskich odb<;dzie się w oor;i;anizacje i instytucje ci.ziala- wszędzie owacyjnie witany. W \•rszy.s.t1kich".
obraduje w Sali K<l'llg<resowej budowę .Polski Ludowej.
flcja!nej rezydencji gen. de Ga ul·
na tiah dr~ do Pa.ryża towa:·zyszylo
Lączn~e
w
jąre na wsi.
do
Sekoretairz ~raJny ZBoWiD ohrad Z'Jlajdzie się ponad ty- rnu 64 motocyklistów z gwm·byl
le'a w Rambouillet. W drodze
poświęcony
~v Warezawie
wiadomości ze źródeł
Według
prezydPnt Els~nho·
Rambouillet
.k
!
dNpt7.ypomi!lla
Rusónek
K.
z1ożonad
p.len.ar>nej
>Clysku.sji
stac o.sób.
rozmowy i:ancus <?- \wer zatrzyma się :r. ltrótką wizytą
7.aoho·dnl!'h,
m'c.iIch
repttblik;uisk:cj.
dji
51
nym popl"Zed.niego d:nia spra- .gę jaką przebył zwjązel;: od
oce na ulica>L"il. Paryż.a zajmu.10 a~erykans·i:le obi·acaly. .ę wok?! w siedzibie sztabu gener~lncgo
nagos'cl•m ,.,
'l>.'OWaniem Rady Naczelnej i pierW1Szego swego kongresu w
11onorowa eskorta zloż<na Z 72 trzech g_lÓ\\llY~h tematow. spra,~y NATO, gdz1·e b•d•.fc
- •
' ,.
a
Ws~ltodem
między
stosunkow
.
·
.
.
.
•
roku 1949, a naBtępnie zat.rzyrnu
.Zarządu Glównego ZBoWiD.
.kawalerzy.stow te.iw gwao!·d11. W zachodem, prol)lcmu algierskie- czelnego d.owó!lcy atla.ntycl<ich sił
dniu tym wYglooi.U. tak.że je się 1rnd kwestią i.deorwej poregular;nych odst~pach &lydrnc go oru; problemu wysuniętego zbroj11ych w Europie gen. Norstawy :iib<>widoW<ea.
uddJ.'Va- przez gen. de GaulJe•a w Hstacb stada.
101 sa1w armat.111c.h,
IP!'Zemówienia powitalne :Prz.ed
W ptątek po wyjeździe prel<ynyćh na cześć prez;ydenta St.a· wyślanych cl? EisenJ:iowe-ra i Mac·
K. Rusinek omawia na&ęp!Ille
stawiciele sz.eregu ucrz;est:niczątłumu m11Ian:i:, a m.1a11ow1c1e &prawy lton I denta Eisenhowera z Francji, se·
z
.nów ZjedJn{!C20'11ych.
cych w kongresie delegacji za- dziablnooć lromisji środowie:rn
moc'.lrstw zacbod~ kretarz stanu Herter ztożyć ma.
DELHI (PAP). - We wtorek na padają okrzyki: We liike rke" sultaCJ• trzech.
wych Związku ich rolę i zad.aradzie
.grani02m.)"C!h.
Br3•tami 1 sprawozdanie w· stałej
ł}tch USA, W1elk1eJ
"G 11 "
. .
.
uhca.oh Kalkuty doszło do izam·le- '.1
.nia, sprawy ·wychowawCT...ego od~ szek
z nich ro- NATO •
stwoi-zeQ.ia
i
Francji
·
e
au
de
~y..ie
„Niec:h
'blua
i starć mio;;dzy po!Lcją
młocl.€
na
-ZBoWiD
Pierwacymi mówoami byli Ka działvwania
O godzm1e Hl,56 cały orszak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - przeciwiko
zagadnienia mem demons.trującym
oraz
.zimierz Ba!!lach i Wlodzinii.erz pokolenie
rządu stanowego Be<!lga- przybywa na Quai d'Orsay,
polity·ce
pozrlTOwih
którzy
Lecliowi.cz,
W kilka chwil późn:ej p~E:'l:ylu w drzie·dal•nie aprowizacjj.
ko?llg'I'eS w imieniu władz na- wewnątrzorganiz,acyjne.
Roeruchy wtorkowe nie ustały dent Eisenhower udał 5ię wraz
Do prezydium Kon11Tew napł3•czelnych ZSL i SD,
nocy. De- 7- gen. de Gaul.le'm do Pałacu
nęły liczne depesze Jgrat11Jacyjne z chwilą za.padnięcfa
ob<u·r.zet'li akcją ;policji, E!i•z.ejiskiego.
Obsze<.m.e przemówienie wygt.o. z kraju i zagranicy. życzenia o- me>n<Stranci
o godzinie 12.05 rozpocz~!a
do tbu<ruu,
ogień
nadesłało wiele która otworzyła
lrił jeden z byłych de>wódców Ar· wocnych obrad
MOSKWA. - Wyrrz.ucona w prac mowa w Hi·S<llPa.nii, nosi tyt'lll:
autobusy, samochody, a si„ konferenc.i·a szefów obydwu
ni.ii Krajowej, pik. Jan Mazll!1rkie- ogniw terenowych ZBoWiD, orga podpalali
"'
karabinowych".
Wedtug
„Pięć łiusek
pogotowia.
ka•re1tld
nawe.t
mie.slą.cami radlzieStwierdza nizacje s.połeczne, zakłady pracy, dotychczasowych informacji, 6 o- ,oaństw. W konferencji tej nie str-zei1 przed 8 pla.netoi..da
wicz - „Radosław".
Góry zachodniej c<z.ęś.ci Bułga·rii
pnz;·ebyła
sztuw.m.a
c.ka
oraz
1956 r „ przedsiębio-rstwa i >nstytucJe
-on, że po październiku
wspól'!>racown:cy
uczestniczyli
C>dnios!o
63
a
praypominają e<koU.ce górskię pól
sób Z'OStało 2abitych,
już przeszlo :;oo milionów t<ilomekt6ry zapoczątkował odnowę ca- 05oby ~rywabne.
rany od kul pol1cji. Rannych Jes•t Eisenhowera i de Gaulle'a.
trów i obecnie :zmajduje się w nocnej HiszpanH, gd:zie ro:z.grywa
łego życia w Polsce, otwarte zo- najba•1'Cllz,iej ły się przed<stawicr.,e wydarzcn;a.
Depesze nade9lał także radzie- też około 100 policjantów.
Natychmia<Slt J>O zakończen:u po,bliżu Aphe].i.um
drwwi dla tych eki
~tały na oścież
kOIDitet weteranów wojny.
RIO DE JANEIRO. - 1 bm.
odda:c•nego pu.ruktu
Słońca
.ltonferencji gen· de Gaulle pod od
Wttystkich, kt.ół'zy w pełnym. zro
wizytą
swej orbit.y - jaikieś 197,2 milio- i=ybył tam z 5-dniową
Kiscnprezydenta
obiadem
ąl
;
_howera.
na kUomet•rów od uasze-j gwia0dy . otiicjalną sekreta•r:z generalny ONZ
ze sztandarem swej S?Jkoły wk1·0
czyła na s-a.lę obrad, gorąco wiHa.mmar&kjoe.l!cL
Dag
te
pęd:i..l
Slonca
satelita
sz,efów Sjr;tUCJ!Jny
diwóch
RO?JilW'WY
tana grupa dzieci z Zakroczymia
LONDYN. - Na dTOd.ze z h.rabraz z prędkoocią 2.3,9 kilometra na
Dzie.ci wręczyły
pod warszawą.
stwa Kent do Derby ciężaró·.v.ka
polud s0ku.ndę.
PO
ZiOISta!y
podjęte
paz'l.:.tw
ft0Sle
ff
Cyrankiewiczowi
J.
premierowi
materiały radioaktywne
WiO.Z.~·Ca
Pałacu
w
niu o goclzilnie 16,10
wykonany prze\Z siebie album
SOFIA. - w gót-sokich 0>koJ.icach 2gubiła po.jemnik za.wier.ając.y raDELHI (PA:P). _ A«encje pra Eli!z;ęjs.kim. Tym ra•z.em odbyły pólJnocnej
„Sztafeta po·koleń" oraz przekadJoeldywny izotop. Policja lon1Za<kończO'l10
Bul:gal'ii
, .s.ię O<Ile w =~mzym z,~są:iok!. zdjęcia plenerowe do nowe.go fil- dyl'1ska za pośrednictwem radiia .i
d JJs"'
zały uczestnikom obrad pozdrow ratu.s.-zu odbyła się uroczy- mu wytwórni Defa (NRD). Film telcwilzji skierowała odpowiedlnie
a <.zych wa.wlenia w imieniu swoich koleża- scwe donoszą ?
W S I
sukce;nowych
I
La-osie
w
;kaoh
zwróciły
Dzieci
nek 1 kolegów.
symoolicz.n.e.g o którego tematem jest wojna do- ost11Zeżenie do ludności.
lUJdowych. sta cerern<JIIlia
pai·tyzantow
się do prezydium Kongresu z pro .saeh
'
śbą 0 nadanie ich szko le - wznie M. in. Agencja Reutera podaje, wręc.z-enia prezyd.entowi EisEillsfonej przez b. więźnió·w Twier- że wedlu" oświadczenia dowód- howerowi klucza mi-as.la Pat·yż.a.
imieni~lcy woj.s!c° rządowych oddzi.aly J€st to zloty klucz d1u.gości Ł
dzy Zakroczyms~i~j t>
Pr.ezyden.t Ei.s.enhower
:z;w1ązku BoJ0<wn1k.ów o Wolnośc parly'Z<lnc.'kie posuwają się na 25 cm.
1 Dem~k~ację.
Sam zlożyl na.stęp.ni·~ .swój podpis nie
prowincji
,południe w
.
.
.
to zwykle
P1erw6Zlego stY'(!Zma 1962 ro- .w 1m1enru . b- dąb'?"'s.u;za- Naua i nie je.st wyklucz.one, ż.e w zlote.i k.s.iędze, jak
ku ·v .Teodorach k. L~.c:.k.u :oz-,ko':" ;:rzem~W1ał Eugemusz :re- ul.obędą stolicę tej prowincji. bywa, l<eoz na specjalnym zwoJ ju pergamiinowym.
już
z,dobyli
JX>cz:rue pr~.lukcJę . .rmmbmai .runc:zy':'- kitor.~ pr1.edstawił kon Partyzanci
Na placu prwd ratuszem u.sita
tzw ..oegly st~ik.a.toweJ (waipi.en- ,gresoWJ. yro,JeKt. rezolu.c.i1 uro- ,pull'kt&w opo.ru armii rządowej
wl{!ln.o trybunę honorową. G€'11.
t~tu.1ąee.1 przecrw!ko faszy·>'tow- v;zd\uż rzeki Ma.
:t'lio-<p1a.s.k<J1WeJ).
Jednocześnie Agencja UPI do de Gaulle, który wraz z Ei.senstooowan):m
metodom,
• .s.K'Jm
.
.
miej<:oe
W1~ C2lęSc wyposa.zeniia przez .Frai:co wobec pa.tnotow nosl 0 kolejne.i dostawie ame- howerem zajął na niej wygło.sil
rykańskiego Slj)rzę.tu wojskow<!- po wyjśc:i•u z ratuc;.za.
fabryki zakupz~a ~fala w h:i.o.zpa.nsk1c.n.
Prezypowitalne.
prilJeffiówien~.e
al"lnii Laosu.
, 1'.'hRF: Produ!'-cJa bE}dzze zm.e- Jednym z ootatn.ioh mówc.ów .go dla-!rządowej
--- ----------------------------.
.
c amwwana 1 zatttomatyzowana i -01siagnie ilość Olrol>C> 50 w dmu wczor~J.s.zym byl b. J;::ipartyzanda('h W1.ększe
rioc.zn·ie w pię- ,pela:ri od.a~i.ałow ):"roboszcz
rnln sztUJk oegly
paszę
_
paArmu Kra.ioweJ,
_,_..,.
ciu k 1
1 . b'.1 ~ ł ym, "':"""Je- .rafi; Barycza w woj. r.mszvw0 ."?raol.
.sk·
Buczt>k.
Stan.i.slaw
ks.
sk;m,
l un, zoltym, ro.zowym i ziew świetle oburzających poczy·
Qny.zn.
nań ódwetowców niemieckich :Przy oka21ji warto wytkinąć stwierdził 011 - gorąco popleraLl?Bp nr 2. że w ostatniej my politykę wewnętrzną i zagra·
Komitet Ekonomiczny Rady Mi· chwały, z dostaw obowiązkowych
chwili n:-e dotrzymało przyr.zie- niczną na.sCl!ego rządu, popieramy nistrów pe>djął uchwalę w ~ra· powinno wpłynąć z tegorocznych
C;z,ei.1ia w &prawie razpoczę.cia sł':szne sojusze zawierane z kra- wie s•kupu i zaopat.rzenia w ziem- zbiorów ogółem ok. 1.800 tys. ton
ura.towal ja.mi miłującymi pokój, bowiem niaki ze zbiorów 1959 r.
ziemniaków, tj, tyle, ile w roku
Sytuację
budowy.
widzimy w tym zabezpieczenie ro
konieczność ubiegłym. Cooy ziemniaków w oMając na uwad.z e
d.Yre.ktor """"l€<C'znego Prmd- dzin
niespodziewa
przed
polskich
_,..._.
b
pozostawienia w gospodarstwach bowiązkowych dostawach, jak I
się IOI'stwa: Budowlanego nr 2 nym za.kłóceniem ich szczęścia i c4lops•kich
ilości warunki skupu są takie same, jak
maksymalnej
mgr i.nż. MOtSpinek, który przy &pokojnego życia.
ziemniakó.w na paS<Zę, wysokość w zes'l.łym roku, z tym, że róż
nica między cenami płaconymi za
~ąt zlecenie i już rozpoczął Na zakończenie drugiego dnia skupu ziemniaków z tegoroczu:ongresu ZBoWiD odbył nych zbiorów ustalona została na zie···niaki w dostawach obowiaz·
ra<!'G, która będzie trwała do obrad
skupem woln.orynkozaloźeti kowych a
od
chwili uruchomi€111.ia zakładu się wyst'l'P centralnego Zespołu pozi1>mie niższym
To zdjęcie przedstawia jeden z trzech tzw. młynów kulowych,
prze,kazywana na
będzie
- Artystycznego wo.iska Pols·kiego. NPG o blisko 300 tys. ton. Obni- wym
Prz-,ez ok. 30 miesięcy.
służących 110 rozdrabniania pył 6- · dymnieowych, gipsu i wa·
Rolnictwa do
Rozwoju
Fundusą;
od
ziemniaków
skupu
planu
żenie
2 bm. goście zag,ranioezni biorąCe l
w budujących się przy ul. Wleztiaws•klego w Lodzi Zakła·
pna
kółek rolniczych.
. g a si.Liikatowa rozwiązuje cy ud.ziat w u K-ongrooie ZBoWiD będzie się ko·sztem znac:r,nego, bo dyspozycji
dach Produkcji Elementów Bud owianych. Po uruchomieniu teJ
ziemniaki w skupie
Ceny za
pie1·wotnego
ponieważ odwiedzili Fa.brykę Samochcxiów o 1/3 ograniczen.ta
i;>toblQIU elewacji,
fabryki, w k.tórej wyk01·zysta.ne będą naj-norwocześniejsze meto·
produkcji !Spirytusu i zli· wolnory·nkowym będą skalkulowa
sciany z niej budowane nie wy Osobowych na Zeraaiiu i Wa;r- planu
dy pro-dukcji, łódzkie zagłębie bude>wlane <>trzyma rocznic mane w takiej wysokości, aby z
ek51Portu.
jego
kwldowaonia
Mechaniczne
Zakłady
szawskie
obok
~0aga.i.ą . tyn.kowa.nia, a to
te-riały bude>wlane w ilości ok. 100 milionó'v jedn~tek ceramiUchwala zabezpie~za w pełni za jednej strony zabezpieczyć wykorzysc1 ma.terialnych wpłynie nr 2. Spotkadd się eoni róW111ie-ż rz: opatrzenie
cznych - tzw. piano -ga-zo-betonów.
rynku w ziemniaki ja- nanie zmniejs:r.onych za1iati w sku
"'t' znaczmym .stopniu :na e'>te- oficerami instytucji centralnych
O bu.dującycJ1 &ię .za.kla<la.ch "'i<9re!lly na str. 4.
cele konsumpcyjne prze pie, z drugiej zaś - aby stwoNa
daJ,ne.
Ogól$?lkoły
u.coz.niami
ora.z;
MON
jp.
o.s.iedli,
~ych
Y-kę
rzyć rolnikom warunki do rozwi·
tQn.
no!<S2ltalioące~ im, K. S.Wi~WoE!W· znacza $ię ogółem 900 tys.
c~_!~~@eJ,
.t~Zl!!iY
~~~:!!li
J•_!!.ia
~.DCISHl<D,O.W!1.t...fldM*.
I
;14odal•
Q. PJ
SlkielłO,
3
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Prez yden t Ei~enl1ower
witany w Paryżu z wielkim przepychem.
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Rodzina
premiera

Chruszczowa
Na wiadomość, iz Nikicie
Chruszczowowi w podróży do
USA towarzyszyć będą żon!l,
dwie córki - Rada i Jul!a,
syn Sergiusz oraz zięć Aleksy
Adżubej, Agencja UPI poda.la
kilka informacji o członkach
re>dziny premiera radzieckiego.
Zona Nikity ; Chruszczowa,
Nina Vietrowna,
jest
kilka
la( młodsza od swego małżon
ka.
Interesuje
stę
sztuką,
zwłaszcza muzyką i zna się na
niej. Pochodzi z Ukra.iny. Mć
wi dość dobrze po angielsku.
Jest drugą żoną premiera radzieckiego. Pierwsza zma·rla
.w roku 1938.
Sergiusz
Chruszczow
jest
mlodszym
synem
premiera.
Jego starszy syn, Leonid, lol:nik zginął podczas drugiej woi
ny światowej. Sergiusz ma 24
lata, jest inżynierem ~ elektron·i kiem:
W
roku
1956
towarzyszył ojcu w
podróży
do Anglii. Zna dość dobrze
język angielski.
Julia, starsza córka Chrusz
czowa, jest żoną W. P. Gonta.ra, dyrektora Opery Kijowskiej. Włada b, dobrze angielskim.
Rada, mlodsza. córka premie
ra radzieckiego. ma lat trzy-.
dzieści kilka. Jej mężem jest
Aleksy Adżubej, -red.aktor naczelny „Izwiestii".
Adżubej
kierował
poprzednio dziennikiem
„Komsomolska
Prawda".

·ff odowla zwierząt
,

w miastach

nie jest zabroniona

-Sz_ó_s_ty_d_z-ie_ń_k_o_n_f_e_re-,n-c-ii_ _ _

Kto moie Ubiegać sią

·
UM w Warszawie

o stypendium
z funduszu im. B. Prusa

Rola parlamentu
w ochronie praw jednostki
* * *

Przed."lliotem debaty na 48 kon- f
ferencdi Unil Międzyparlamenta~
w zo rocznicę hitlerowskiej na.nej 2 bm. w
szóstym dniu paści na PolSJkę
wiele delegacji
obrad był . na6'tę'pny punkt pO- parlamentarzystów złożyło wieńce
rządku dz;.ennego: rola padak · t'
G b"
men tu w ochroruie praw, jec1nwt i wiązanki ż w1~ ow na ro 1e
.ki
Nieznanego
ołmerza w Warszawie, przy którym pelniła wa.rtę
W imieniu Iromi.s:ji prawnej, kompania honorowa WP.
J1:tóra przygotowywała projekt
W imieniu
Unii Międzyparla.reroiucji w tej sprawie, sprazłoży~ przewowanie zlQri:yl C. de Baeok mentarnej wieniec
(Belgia). Stwierdził on, że ko- wodniczący Rady Unii G. CodacnU.Sja oparla się na projekc:e ci-Pisanelll.
Wieńce i wiązanki kwiatów zło
rerolucji przedistawionym przez
brytyjską grupę parlarnentar:ią. żyły równie:!: delegacje parlamen.Projekt ten kladl główny na- tarzystów: Argentyny, Australii,
cisk na rolę parlamentów w Belgli,
Czechosłowacji,
Danii,
()>{"hronie praw czlowieka w zaFrancji, Grecji, Holandii, Iranu,
kresie
klasycvnych
ja.k
Izraela, Japonii, Jugookreślil: je mówca wolności Irlandii,
<lemokratyc:zmych, a więc wol- sławii, Luksemburga, Nowej Zenooci słowa, zgrornadreń, ko- landii, Polski, Rwuunli, Stanów
respondencji itd. Inne ddega- Zjednoczo·n ych Ameryki, Turcji,
cj-e, uc.zesJ1miczące w obradach Węgier, .w. BrytainH i Związku
komisji 7lWrócily uwagę n.a to, Radzieckiego.
że w T€'ZJC>lucji p-0'\viama być pod
kreślona rola
parlamentów w
obrOillie pt:aw jednootki do pra
cy, ochrony :zidrowia, równouprawnienia mężczyzn i kobiet,
róv<mouprawnienia
raoowego,
Projel'Cot rezolucji , jak podkreślił
spr:a-wozxiawca
jest wynikiem
ty,ch wniosków.

I

Poprawki zgłoo:wne w toku
G.ebat,v miały na celu uwypuklenie szczególnej roli parlamentów w ochronie praw czlowieka do wolnooci. Poprawka
radziecka zmierza do pod!kreś
len.ia, że rolą parlamentów jest
nie tyfa:o tworzenie ustaw zabezpieczających
prawa
czło
wieka, lecz róWl!lież praca nad
st-warza;ni~ wa-run:ków.
które
zapewniłyby
reali>za·cję
tych
praw, m. in. w dziedzinie eko.
·
noffil=neJ,
Tematem który iprrewija1 się
przez wsz;Ystkie przemówienia,
była sprawa lro.ntroli parlamentów nad dzialalru>ścią rządów i
i1nnyc:h władz wyk0>.nawczyoh.
.Mówcy podikreśllal'i, że od tego
jak padament spelin:ia tę rolę
.zz•leży w praiktyoe . realizacja
swobód demokratycznyah jedtno.stki.
W c:zasde obrad popoludnlowych
delegatka Polski z. wasilkowska
na przykładzie
ostatniej wojny
wykazala, jak łatwo dojść może
do brutalnego podeptania elemen
tarnych pra\'O' ludzkich.

Przepisy t1anitavno-epidemio0log,icrzme przewidują, że> prezydia po
wiatowy·ch, miejskich Jl d'llieLnlcowych raod narodowy~h mogą rz;ak·a
itać hodow1i zwierząt futeTilrowych
l innych na poszc:zególnycll obSIZa
rach lub na terenie nie>rUehoallośai, jeżeli jest
to konieca;n.e a:e
l\V!Zg'.lęclów 11'.diro\VIOtnych.
Niektóre rady narodowe wydaIły jednak berziwzglęctiny zakaa: hodowli lllwier.z.ąt na terenie miast i
osled1i. Wydane
ootałlnio pismo
okólne :prea:esa. Rady Ministrów
ipray.pOrtiina, :fe nie jsta1ie-je źaden
generaJ.ny ukaa; hodoiw:li 2wlen:ąt l!lą,,terenie mias.t i os·iedloi i
nie jest intenoją przepisów .sa.n.Jitannyoh ogiranLoz.ainie tej hodo!Wli.
Pismo to rzJWraca się do prrre!Wodniczących prerr.y<l iów ra'CI. inall'O<lo.wych, aby skorygowali po>CZVlllania rad w ty>m W!T..,ględzoe i
Trzeba było a.ż tak ciężkich I om·le dopusrz,crz:ali do hamoiwalllJa ~rutnych d<>świadczeń - mówiła
ona
- aby na.rody świata dojrzaroowoju hodowli.
ly do uro-czys•tej proklamacj_i 'I
Karcie Nar-0d6w Zjednoczonych,
a naS<tępnie w powszechnej dekla.rae)i praw C'Jlł<>wieka - poostawowych
praw, które powinny
przy.sługiwać każdej jednostce w
każdym miejscu świata.
Wczoraj, ok. godrl:. !I ina ul .
z żalem trzeba stwierdzić, że
Piotrkowskiej oo a:apaliły się konie stała si<: ona do d'lliś prawnie
mó~ki naJ!eżą.ce do k.Uku lokatowiążącą konwencją
międzynaro
!!"ÓW tej posesji. Za~enie ogll"lia
dową, a narusz.anie praw człorwiie
111astąpi.ł.o w kom-óree Mall"lii RQ:dowica:.
Na .rat\mek pośpieszyły ka oraz głęboko antyhumanitarne
praktyki dyskrymin.acyj.ne mają
dwa od~ialy &Vraży.
Poża!l' był
tY'Jl\ niebeaipiecrzmiejszy, że w po- miejsce w ró:imych kraJach świa
bliżu rzmaj·dował się garaż. miesz- ta.
kainie i
k·iLk.uplę.trowe oficyny.
W tych warunkach należy po'.A.k.oją ratunkową, którą obserwowitać z zadowoleniem inic,jatyw_!l,
wało wiel:u ]>'ITLechoóniów, kiecoaby
obecna konferencja Unii ~
;wał mjir Pi eka·rslci.
dzyparlamentarnej podkreślUa rolę J?a.rlaime-ntów w obronie
praiw
jednostki.
Wczoraj na u.I. Wooh~lej 32
I
ua stoją.cego przy choct.nbku saW dalszym ciągu swego wystą
mochodu ciężarowego wyskoe«yła pienia delegatka Polski przedstaraiptownie
na jezdnię 12-letnia wiła rolę Sejmu PRL w tej dzieDaJ11Juta Zabielska
(Nowomiejaka !lzinie i postanowienia K<>n•s tytu12), wpadając pod przejeżdżającą cji, zapewniające obywatelom sze
~, W.a.rsll.aVJ·ę' • Dziewiazy.nka doiZna- reg praw politycznych, ekonomila obrnżeń
obu nóg i wstiraąsu cznych i kulturalnych.
:moo~ . w sta.nle poważnym JJ'l"'Ze
Ozwartkowe posie<lzenie rozwie:z•iOQ"lo ją oo Srz;pitala im. Pi-rog01Wa.
(s)
po~nie się o godz. 9 rano.

Komisja Fund= Stypendialnego im. B. Prusa i E. Orzeszkowej a:awladamia o możliwości uzyskania stypendium pnzez mło
dzież pochodz.enia
wiejskiego uczącą się w szikołach
średnich
przygotowującą się do
pracy w
d!z;iedzinie: pedagogi.cznej, ttpowszechniH1ia kultury, blbliote<.rn·rstwa, księgarstwa, przemys:ht po!1graficznego, rzemiosł airtystycznvch, rolnictwa.
Stypendi"llm w wysodrnśel a:l 400
mies·ię<irzinie j)'l'Zyznaje się na cały
czas trwania na.ukl i wypłaca si~
w każdym roku SlZlkoLnym p-rz<:?z
10 miesięcy od dnia 1 września dol
30 czerwca.
Podania zainteresowanych uczniów kieruje dyrekcja s.ziko-ly na
adres Komisji Funduszu Stypendialnego i!m. B. Prusa d E. Or!l.eSl2lkowej przy Zarząooie GłÓW'nym
~iązku
Literatów Polski.eh w
Warszaiwie, ul. Krakowskie Praedmieście 87/89.
Do podania należy doJą.c:zyć:
życio.ry.>. zaświa•detzenie
Prezydtum Ra.dy Na•rodo.wej, stwierdza
jące
sban mająt1kowy rodziców
względnie opieku.nów lub z zalcła
du pracy odl!lośnie zarobków obaj
ga rodz:lców, oświadczenie ubiega
j-cego się o stype.ndiu.m, że nie
zajmuje się pira,cą zaro-tf.<•ową, nie
ma do.chodów i riie pobie•ra stypendiJum z innych źródeł.
Te>rmiin zg!.o.szenia podań na r-0k
SIZlkolny 1959-60 upły•wa rz; dmiem
3() wrześn1a br.

Około tysiąc osób zginęło
w ciqgu 7 miesięcy
w wypadkach drogowych
W okre!J!e od 1 stycznia do mandatami przesi.zlo 135 tys. kie
lipca bież. roku za:notowa.no rowców, 40 tys. rowerzystów i
w kraju 11.511 wypadków dro- 36 tys. woź.nic:ów. Zna=ną licz-

:n

gowych. W wypadkach tych 972. bę spraw przekazano kolegiom
os.oby s•tracily życie, a B.8Sl orzekającym. Warto dodać, że
oonioslo rany. W wy>niku ka- .za(JISJtrzono też środki represyjtaist>rof
uszkodzonych
zostalo ,n e wobec tych kierowników
7-761 pojazdów meciha!ll.icznyoh. tramsportu, którzy niesumiennie spełniają swoje obowiązki.
Sz=ególnie >tragiczne w swych
skutkach były katastrofy pow.stałe
z
winy motocyklistów.
Kierowcy motocykli oraz ich pa
sażerowie w razie wypadku naj

Morderca

I

milicjanta

częściej p0111.oszą śmierć.

W a111oalogicznym okresle ub.
roiku miało miejsce 10.206 wYpadków drogowYoh, które spowodowały śmierć 842 osób, obrn
.żeni.a oiała u 5.882 oraiz uszk:odzenie 6.32.9 pojazdów meohan;czinych.

skazany

na

karę śmierci

Pamięci/poległych
dziennikarzy
Drui.a. 1 wirzesrua - w 20 rc~foę wybuchu II wojoyświa•towc.i P!l"Zeds"tawiciele Za'f'Lą>du Odod!Ziału Wait"ISZawiskieg>o Stmvarrz;yszenń.a Dzierun.ilk.a.rzy Poilskich, dla uc:z<;Zen!illl. pamięci dzienr..tk.a;r.z;y, of:air hiltl·~ego fasrzyzmu, 'Zlł-Oeyli na PaJ:mira.eh "V!<1ieniec na. g:rohie Mieczy:sła.wa
Ni•e•tlziaJ/kGW5Jki~-t>. reda.kt-Or>a na.czelneg'° „Robotnika.".

W tym samrym dnJu w Domu Dzienrnilk.arza. w Waa-S7Ja•
wie p•oo tab.U.cą pamiątirową, na której czy-bamy: „Pamięci d'Z.ienrndlkaa-zy iMiiLs1k!ich, kitó-my <J•dlda.li ż.ycie w la.tach
dntgfoj wo,j1ny świa.rowej i okUJp.acji hi*foro•wskiej za.
P-0·lskę n.iepodloeglą, w<J·Iną i dema•kra.tymm.a," zlO'ŻOino
kwiaty i wień·ce, , a reda.!001' Jerz:y NilfWa.k<JIW'Siki oocey·tal listę pa.leglych za·wie:raja,~ 287 n.a7M"iis>k.
Na liśc:ie toej =aJ•d!tw.'al'° się rów!Dież BP'łl11'-0 n..alllWiis.k
dtziennika.r zy lód1zkich. oo prasa ló-dlZlka p<0ini<Jsla. w okresie
W{)j-e>n1nym sz:czegófallie eięilkie ska.ty.
7.airarz; po wejściu a.rmii n~emiec>kiej d.o na.srzeg{) mi.asta.
il'Olz:p•n·m;ęJy Bię sur-OJWe re<prr>esje pl!'7,eciiwlm dzioeumiikarzom.
K t6ry z llliich nde zdołał uciec., 2l0.s:ta.t uwiięzńlOmy - i za.mooxiowa.ny.
Za.raJZ na po·c:zą.tku, w piel"'W'SZej farllie a.res'l'Wwań, zgi
ną! jooen z naj1
p•01puJ.wllllejszyeh dizien.n~ikarzy łó·d'Zlkfoh,
uta1en.l-Owa.nw. che{; maJ;o lJll'C•duikitywrny feli•etc'llis>ta i P•oeta.
Andrzej NuHus. Os?udrz>l!IIlY na Radogoowzu za,ch-orowal na
zapa.1-enie pluc i do0<bity ZlOiStta.l k>llllba.nti. Zwłoki je.g>o · tak j·ak wi·elru iitmych - wywieZJi.(ll!l•a d·o 1a.s-Ow lućmier
.ski·eh i pi!•ehcwa.no w niC7.lll·MIYm. mieJiscu.
Wrarz: z niilm zginął WSJI>óllpn·aoown1~1k „Repul>liiki" Szymcn Gliicik - Bruryl.ski.
utaloeintnwa111y diz;i,rmiJri1k.airz i Po
wieści()j!ÓSlM'1Z. Zgiiina,t wydalVl(ea. ..Iiurieir.a Ló·d1r.kie.gc" Wladvsła.w Sty'P'tll:k<lll\VS<'!ci, pirze>d1wojenmy sp>eaiker Polskiep
Radi•a w Lod7.d Bene-dykt Stefa.ń.ski, po.pula.my auror
„Kratek" z „Eciha. L6d!Zlld>ego"
Sta.n.islaw
Sapociński
(Iirzec>ki). W róimyd1 ()!kresach <l"..a&u
w
więzieniaf'b
względJnie w cbciz;aeh koncentraeyj,nych za.m<Jrdowani 7J&4
sLaJi Edm-u'!l>CI BM'ł-0>S1Zek. A. Grynfeld, H. Pa.s.siierma.n,
A.n.to1J1d i liren.a, Wei~oiwie. B· Fefeiiman Rolski, A.
Feferma.n. Juliia.n i Wla.dY&la.w Cttkierowie, popularny
felf,eit.o-ni.s.t.a Rom Furmański., H. Fefa i ill1/lli.
Zmarł w ob<0rllie kio1MN~1lll"'a.cyj•nym Stamislia.w Racha!ewskl, sekire!.a.!"lZ „DziellJililka LótlrzJtiego", a.llltc;r poczytnych
,ga.wą.d >0 .s1tał·ej Lod1z1. rowfa-z.eilamy 7<J&tał w Willnie naozel
ey re-11'a1~l·0<r „Reipu,blilki" C7'esla.w Olta.srreWlS1ki.
N:łemaJ do1S1Z1ca;ę!mfo wytępieni Z>lh5iklłi cz1o,n•kC>w.ie sek·
-0ji żyd;oiwskie.i Lódzlkiego Q.d>d'Ziatu Syn•d.vkatu J>z.ienin.i•kanzy (pira.cuj.ą,cy w d'lliiernnJlka·ch wychoi!izą.cvch w jeizyku żyd<Mvsikim „Naj·eir Foolnsibla.tot" i „Lodrz.er Ta.ge"blatt"),
iz p>retlBS·em Szm.lma•n em na. czele.
J alt 0 b-011'!.3.j -O•si>atni zgóną.t w plom ienfa-0b palącego si~
więi;ienia na Radogo52ezu Hi·Zro'llinn Ośr·o•deik Ma.riański.
St.raty di7'i·eniruiika.rzy lÓ>d!Zkilch były wyjl\f,k-owio wielikie. P-0 &fu(}ńC1l\eni.u WO<jny zal•ediwie 10% ao; nich stanęl-0
rz.n..owu d·o plt"aicy, a. m.i111· A. Bogus.ta.wislti, były sekreta!'Z „ne![l<ubliiki", a po w-c-j1nie nao:zil!l>nv :re-dal~t>l'•t' i zał-aży
ciel „ElJC!llt"esl'>U Iluisi!Jr>owa.nego", <Jil'aJZ Cz.es-law Gum.k<J,w.~ki,
wielo!>efmi Vll'e'Zes bytego Synody-ka.W. Dz:icnni>ka.rz.y w IAJ.d'li.
Niestety, zdNlllwe ich. na.diwą.td001e z,ostafo przejściami
WOjenl!cyTilli, tak, re obaJ praC'{}Wali już potem ru<l!>d'.l.ug9
w swoim ulubi.GIJIYffi ZllJW()idtzie.
Za plf'7;.Y1da>Clem ilmleg6w wa:rm.awskich, którzy złożyli'
bcld pa.mi~ei Mi>eceyslaiwa Niedtz.i.allk.owskiego skladają<)
na grobie je;ro wień-ce, chci-ai~bym również na mo.g ile któ
.reg<J\Ś z moi1Ci11 d1a.w111ych kil~·egów p>11>l!JIŻyó teraz kilka kwi.:.i.
tóiw. Ni<liSl!ety, w.sizyscy 001i spo•ciręli w gr-0-ba~h nl.eznarcych •
M<lq:ę więc UCtllcić ~ :i.cit iylk<> tym krótkim. WBpmn„
ni>Clllliem..
M. Ja.g1JIS'Zewsld

2 Dm.. przed Sądem Woje-wóClzki.m. w Rzeszowie za.1<011.ca:ył S'ię
Stwierdzono, że n:ajczęshsz.ymi proces pMeciwko 27-letniemu EuKuligowi ookarźoneprzyczynami wypadków były: genius.2Jowi
n~dmierna szybkooć
pojazdów, mu. o. to, iż w miejs.cowości G'rębów
w
pow.
Tarnob-rzeg w coz.an:etrzeźwooć
kierowców, nieprzestrzeganie przepisów drogo- s.ie legitymowani a go przez funwych oraz rueo.:;troż:nooć pie- kcj onari-usa:y MO zastrzelił oficera Komendy Powlfatowej w Tarno
szych.
brze-gu - ppor. Antoniego Bjelca.
Elugeniu:sa; Kulig :ze wsi Wola
W
.....
,__ ·
oe1u poprawy ..,..anu """'"pie Rusinowsl<a, pow.
KolbtLSZowa,
czeństwa i µorządku na dro- kaira·n y już ki!Jcakrotnie za chu.li,gach 'P'Ublicznyc:h MO zwalcza gańs·two I kradzieże, dokona! wła
wsz:elkieg0 rodzaju przekrocze- man.i a <lo magazynów LPż w DęZ wędrówek, obozów, biwania przepisów o ruchu kołowym bie, skąd a:abrał m. in. 2 pistoleJak wiadomo, Komenda Chotv wojskowe, karabjn sportowy !
pieszym.
ków poiwrócili już do Łodzi rągwi Lódz.kiej otrzymała nleamunicję. 3 czenvca br. wieczow.s.zy.s.cy ha.roerz:e. ©paleni i
dawn.-0 nową siedzibę przy ul.
W II ~warta.le br, ukaral!lO rem Eugeniusz Kulig i jego 17Gdańskiej 165.
W tej chwili
letni brat
Emil znaleźli się w
wypoczęci, z ogiromnym za.paremont oowego lokalu dobiega
- - - - - - - - - - - - - - - - • miejsoowości Grębów.
Ponieważ
&em energii rozpoczną za kli[przez d.łużsa:y ceas „kręc-ili" siię
ka dni nowy rok ha.rc·eir&k.i.
końca i w niedzielę 6 bm. naoni w pobliżu ma.garz.ynów miejCentralna uroczystość odbęst!łPi uroczyste jego otwa.rele.
scowego PGR, strażnicy nocni a:adzie się "'dniu 6 bm. 0 godz.
W tym samym dnLu hairoerze
alarmowali pcGte>runek MO.
10
Pl
z
lód.Zlcy zawaszają w.s.zyGtkich
Przybyli na miejsce funlkcjonan.a
acu wycię.stwa.
Tu
rLusze: ka<mel!ldant poste!"unku w
zostanie wręczony ha.rcersiwu
do Parku Poniatowski-ego. Tu
Grębowie - Marian Se>rt'.rnwicz i
łódzkiemu
sztandar, ufu.ndoo godz. 15 odbędzie się btwaroficer Komendy
Powiatowej w
wany przez organiza.c.ie pa.rcie obozu harcersk.fogo ora.z
Ta.rnobrzegu - Antollli Bielec wetyjne.
Sztandar
prrz.ekaże
kiermaszu,
pol:ącwnego
:re
PARYŻ. - We wtorek ukazała zwaJ;i obu podejrzanych do okaza
Korn.endzie Chorą~i I sekre5pmeda.żą artyku1óiw,
znaijdusię w ·&prze>daży czwa•rta z k-0lel nia <iowo'dów os.obis•tych. Dugetarz
Komitetu
Lódzkiego
jacyoh się w sklE1Pach Czujpowie-ść Saganki pt. „czy 1Ji;o.c.haSIZ niusz Kuli.g zamlas·t dowodu wyPZPR _ M,;·chalina T~tarko'wCzynu. Na terenie obozu. &kła
Brahmsa?" ·
jął z kiesze.n i pisto>let J strzelił a:
•
. .
.
. bliska do oficera. Ppor. Bielec padł
na - Majkowska..
W
czasie
dają.oego się
z 16 ;namiotów,
Nowa. ·~s1ąż'ka,, podobn.!e, ja.k 1 zabity na miejscu. Zabój.ca u.cietil'w'.a.nia uroczystOOci de1ega.oje
haroerae lódz.cy zorganizują
do!yohczaso~e, JeS>t
stosunlkowo kając oddał również ki~ka n'iecel- haroerskie u<ladzą się pod POlffi
r6wnie:i: wysta.wę fotograficzkrotka. Zaiwuera 192 s•tvo•ny. Tre- nych
strzałów do komendanta
nilk
Nieznrunego
Ż<>lnierza,
ną,
>Obrazującą ich całoroczną
ścią jest oczywiście historia mi- po9terunku.
łosina. Bohaterami są 39-łe>tni Pa.ul,
Są.d skaa:ał mardereę n.a ka~·ę
gdZlie złożą wieńce i kwiaty. Z
pracę. To mile popoludnie orsam?'tmvk C<ZlUJąCy br:zen:i•<: lat, 40- śmierci. w związku a: tym, że rozkol-ei wszyi.>tkie d!l"'u.ż)'llly przeganizatorzy za.kończą pieŚIIlia
letru. _Roger, 25-letlllł Sunon i o- 1 prawa tocizyła się w trybie <lo·rażmaiS2'Jerują z Placu Zwycięstwa
mi obowwyimi.
etzYW1SCUe k<>lneta.
.
nvm. wyrok jest prawomocl!ly i
ulJJCami Główną i Piot.rkow6ką
Ale imprezy harcerskie trwa6
Na.kład trzech piel"<w5zydi kslą- _n_i_e_i>_o_d_l_e_g_a_z_as_k_·_a_rz_·e_n_J_u_._ _ _ _ _ _na
__P_lac
_ _W~o:.:1111:.:o.:..:_śct::.:.:'._ _ _ _ __
będą jeszcze przez cały tydzień.
żek
„Wl•taj
STTI1Utku", „Pewi·en
W tym czasie haroerze zami>e•
uśmiecih
i „Za miesiąc, ~a rok"
rzają zorganizować zabawy dla
d0'50edł do ta.ntas•tyczne.j, ja.k na
dzieci
w przedsz;!olaoh, do-stos'lLnki :iirarrouskie cy:iiry 1. 750.000
mach dziecka, ogrodach jordaeg:z;empla.rzy. Łąc.zmie z wyda.niami i/'.agrani•crzmymi nakład clioch-0nowL<kich itp. W projekcie ma•
dzi do 3 mihonów książek.
ją I'ÓWlllież odwiedzenie szpita•
JAK POWSTAŁO ŻYCIE
Bernail prrz;ypu=crza, że ży>eie ds~li dziecięcych i domów dla niePierWJSZa powieść Saga.nlki tZONA ZIEMI?
nieje rów•nlei na inJllych plameuleczalnie chorych z wlasny:m
stała przetln.tmaczana na 21 języ
Zlwa1ea:ana dotychczas przelll ea- tach, któri; są doS>tate~nie oddało
ków, druga l!la 17, trzecia na 15. cho1dn1.ch 'Ucz.onyich teoria o po- ne od .sl'O-nca lub gwiazd.
programem. airtystycmym. Do-SERYJNA PRODUKCJA
\ Sklie, ols7Jtyńskfe>, l~kie i warchodzeniu
życia na :ziemi wysunlę
Profesor
Reve.Ue
:z
UniwersY'tętu
pi.ero igrzyska sportowe, pi~
Praiwa autorskie prrz:yniosły Sa- ta pro:oo słyinnegio UCl1l0ne,go •ramie ~alifo.m:ijskiego
„żUKOW"
szaw.skle.
s~wie•rdrz;id:,
że
tSflle w dziejach harcerstwa lódl!l
.
Natomiast gorzej przedstawiadą gan.ce ponad 200 mL1ionów fran- cilde-go profes-O"ra Opari.na, zys1lm- cztow;iek, który wyrUJSZy w µrizeków.
Za
wyra!i:e01ie
rz.,go.cJy
na
naroiego,
zakończą irn.p.r.ezy, zwią
. C<>raa: baridz1ej =a.ne są w kra~ się dootaiwy żywca.
Zadłużenie
Je sob-le c.oraz większe urnnainie w strzen koSlll'liC'.lltlą, może stać się
3u
:małe,
mgrabne furg<inetkli wsi wobec państwa 2l tego tyturu kręca•nie filmów wecilug ksi·ąże•k świiecie .naukowym. Ta.ka j€St oip'i swia.cikiem tego rodzaju prncesów
zane z rozpoczęciem nowego
„żllk" o noŚl!lośoi ok. l tony, pro- rośnle
„Witaj
sinu1ll<u"
i
„Peiw1en nia wybitnego u=nego
roku harcers'.~lego 1959/1960.
brytyj- powstawanla ży>cia na planetach,
duklcji Fabryki Samochodów Cdę·
uśmieoh"
Saganka otrzymała po s·~iego,
profe.s o·ra u.niwersytetiu w które pooiadają ko.ntyl!lenty i
żarOWy>oh w lJUbll.11ie.
ELEKTROWNIE WODNE
600 miil.'ionów :!!raników.
Londy.nie, Jonna Be<rnala.
ocea1J1y.
Datyichazas procluko.w&ne byfy
KOŁO JELENIEJ GORY
Ozyteilin•icy >p-O<Wleści Saganki reone PQjedyńCIZO.
P>ro.fesor Opa-ri.11 twieir<Wi, że ży
W
labach
1970-75
projekty
pla~
kM.1tują
się
praeważnie
spośród
SKOK Z SAMOLOTU
Obecnie roopoc!Zęt<> w FSC secie pe>wstał·o w oceanach, ~dy ma
PRZY SZYBKOŚCI
ryj111ą .produikiaję „żu.ków". Do koń nów perspektyiwic:znych J)'Newd.du osób w wieku od 16 do 40 la•t . Na łe dvoblny osiadły w glinie i mui•
wybudo1wanie
w
okoldcach
Je100
czytelniilków
pmy,pada
aa;
6Q
1.90() KM NA GODZ.
ca br. - o ile usprawnią współ
le wybrzeży kontynentów, u ujpraicę
a: FSC - kooperan.cJ, a leniej Góry trzech hydroelektroiw kobiet.
ści·a •rzek ó tam, w odpowlediniich
Spac1ochroniarrz: raidlzde.cki Wa.J.eglóW111-ie FSO I a:aikłady przemy- n;. których łą,C!Zina moc wyinieść
wal!"lllnkaoh i d:zJięk1 pewl!lym reak ry Goło.win do•konał wyczynu, ja
dzierźa
słu ~umo:we.go „Pla5tów", wypro- ma 676 :1egawatów.
ajom ohemi•C1ZJT1ym przeiksztareiły kiego me .zna.ta dotychczas histodukowainy>ch zootante 1.000 Sil/tuk NOWE PLACOWKI SPRZEDAŻY
S>ię w pierwsze żyiwe I)'l.olekuły, a· ria l.otnictwa. SkO•OIZYł on mianopaństwowych
„Z·w ków".
te ,z kole-I pnzeobra.zily si.ę w wicie z samoJotu Ie.cąe.ego o: szybMASZYN
plaJ1llktony i w.in.i.sy. P.rzeobr.a,że- kością 1.092 l~m na godz. To =aDLA KOŁEK ROLNICZYCH
• • nia
SIERPNIOWY PLAN SKUPU
kółka
te nas~powały w drodrze e1wo ca„
srzybcjej l)d kuli karabiinoZBOZA PRZEKROCZONY
Zamierzamy n.a najbli.i&ze la.ta
lucji i za.poca:ą.tkCJ1Wallle zostały wej.
.... .._ ·
dzen:i
,~;5f;r'l\
'Wedllug
pierw=ych
obliczeń, stZybki wzrost dostaw
ma.sa:y.n i
0
prrzed trz,ema mHiardami la·t. Z1eSkoki w talki-eh waTUJnt<a.Clh są
.,.,au,ie zarzą
mu~ .
To.lnicy (bez PGR) sprrz;eclali pań- narzędzi
Z dniem 3 bm. doikoo.ana ro- mi>a była wówazas ja~owa i nie niell'Jwykle niebezpieczme a:e wzg!ę rolnictwa wydane w e porozum.:e
dla kółek roliniczych
stwu w sierpndu br. 492 tys. ton zmusa:a W(}jewóclzlkie przedsiębio1• stała sezonowa jesienna 7Jm.iana islmiało na niej życie, gdyż atmo- .du na stra=e ttderzenie fali po- .niu
z
m:i!llisitrem. · fina~·
z iarna a: tegor.oc1zmyc·h zbiorów. st/wa handJLu sp·rzęte>m ro<Lni.czym ce:n detalicznych Jaj ~eżych. sfera zlemst<a rz;aiwierala trują.ce
wlatl'za oczekujące s;padochronfa- określa za.sady przeka:-1wa:Jllll>
Tym samy>m sierpniowy plan !>ku do miaicznej
rozbudO>WY swodich .Jaja świeże I gat. będą koszio- gazy.
rza
po
opusz!lWiliu
maszy'lly.
wol.:nych
gruntów
państ-;. :> w:vch
pu rz:bóż, wynoszący 279,5 tys. to.n placówek.
Zapyta.ny, crzy teoria
O.p al'ina
Kilka lat temu cała prasa ś:w.iainnych nieruehornooci roinYcb
został
pnekroczony o 76 proc.
W rzJWlią;ziku ri: ty>m pnzedslęb;or waly 1.80 z! za 1 szt. (dotych- sprzeczna jest z teo•r.ią Daorwiina, towa po~afa wiadomość, że lo-tnlk ikóllro!rn
rol.niczym
do ~o~
czas
1.65),
a
jaja
~·w:ieże
II
gat.
Tnzeba przy tym podlK.reślić, że stwa zamierzają do 1965 r. 121wiięt'«
orofesor Berna!
ośiwia.d·clllył, że amer.;y'kanski lllmuszony do talki~
·~"
ania oraz 7,a,
wszvstki.e woJewóclu..1Iwa przek1·0- szyć liczbę .sw.o.ich placówe·k spme będą 'koszłowaly 1.70 zt za 1 szt. żadna srarrzeczność tu nie rzachogo ska-ku w wyndku
katastrod:y wego zag..,~.„~arow .
Funduczyi:y s!enp.niO<We a:adania w s•k u- daży do 120.
2 nowe pu.nkty l<lotyohczas 1-55). R6wn<>C'Z>eŚlnie d.zl, po.nieważ Da!'IW'in zajmował
omal nie st•racił ży>eia i sady g~a~_'.'.~~„ft - _.
pJ.e zbóż. Do preod>ują,cych ;należą spreedaży otrzyma w 1960 r, m . zo...<otala podtw;y.żi'1l.all.a. ce.o.a. &lm- s<i·e ewolucją życia, Oparńn nato- saim<>lobu
przelezal Jmtem p0nad ir~ w szem Rozwo1u R~
wojewódL?ltrwa: biatostoc.kle, gidań- itt1. wojewóicla<two ióidlzlkJ-.
pu Jaj.
mia.sit je~ p,owsta,n iem. Profesru: ~itaLu.,
~ mel.iorac,i.i..
~ DZIENNIK ŁÓDZKI W.: 209 i397ał
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Kronika
wypadków

Nowa powieść
Saganki
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Sezonowa
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Gdy chwila ciszy
jest droższa od
walce z halasem, którego źródl-em są najczęściej zaklady produk
cyjne, biorą także udział władze

miasta. Je<lnak in~rencja ich
w te sprawy n.ie zawsze jest
skuteczna.
Częstokroć rze\.'z
sprowadza się do
zwykJ.e.go
„od.fajkowania··,
wydaje
«lę
polecen:e
zlikwidowania czy
ograniczenia hałasu i.„ na tym
koniec. · 'l'ymcz.a.s.em, aby walka z balasem byla skuteczna,
konjeczne jest nie tylko prz.-e
prowadzenie kontroli i WY<fan'e wrządzenia
JX>ko.ntrolnego, ale również wyegzekwowa_
nie jego wykonania.
Czytelnicy donoszą nam o
wielu takich
taktach, gdy
winni halasu nie kwapią l!'ię

Czy umiesz

postępować

alas jest koszmarem dla

H
szez.a

mieszkańców
k-ażdeqo
duż.ego miasta.
Zwlazaś, jeśli napotyka się

Ila mur bez.duszności i niez~·o

ZU!nienia ze strony tych, k~ó
rzy za źródla hala.su są odPowiedz'.a1ni.
Stąd też nasze artykuly pośw:ęcone p:-oblemowi halasu w
ł--Odzi spotk<lly się z tak dużym

oddźwiękiem„.

* •

*

W
z

własnym żołądkiem?

Na ogół, do ja;lci:clJ.ś in;y'!lzieeł>u lat ż~ia llliema.1 nii.<e wiemy,
jedn.a.k cnas. kied:.v .ieG"o ~ m.~my odczu'W'a.Ć, a nnnnowy
mm staJą się 001raa: ~
l!Pl;e, Dla. leka.rz,.v jest Tslinym ubra'P'ieniem. O creym. morwa?
~'liście, o żl>łądilru. A oto klłka. pytań i ~dlt>ow!iedzi. za,-

ie anieje. ~bodu

~~h

z

„

łraineusk:iego pismą „Parie-Maiteh".

l.i\K.IE SĄ OBJAWY WRZODU ŻOLĄDKA~ CZY l\lUSI SIĘ
cquDNĄC?

Bole..cone s1rurezie żolądlka, występujące w 3 lub 4 g>odziny
'Po pa;;.ilf!m, są prawie zaw6ze oznaką wrzodu żolą<lka. Kiedy
'l\·~zó.d jest już 7..astarzaly, powoduje utratę apety·tu. Dlatego
te;i; w pewnym okresie następuje utraota wagi.
CO WYWOLU.JE WRZOD ŻOLĄDKA?
I pomyśleć, że jest on sku~kiem za.burzeń nerwowych. Dl'uż
lll'e okresy gniewu, lęku, niepokoju nerwowego w życJu cZilo-

'l!r.e~ powodują noenQCTilalne wydzieliny z blony śluzowej żo

lą<ika, kurczą ją i pir"Zek>rwawiają. Jest oharakterystyozne, że

łlp, we Francji praJWd.Ziwa epidemia WI'7.A iów żolądka wy.s~ą
'P1la pod koniec 194-0 roku. Dz;ialania wojenne w lecie teao

roku wywolywaly takie, m;.,"'Zególnie gwallowne UlC'2JUc!a, j;k
strach, wścieklooć, nienaw:iść.

CZY KAPUSTA POMAGA?
:Rzymianie nazywali kaiJ)'ustę „doktorem ubogich". Ale i dzMi
\Ir niek>tórych krajach zachodrnich leka<rze na wsi prziepisuJą na wrzód żoląd!ka kurację ka1)u.ś<::ianą. Zalecają .oni wypiJanie codzieninie w pięciu porcjach litra s<>ku z liści kapusty
<P<>ciętych na skraiwki i pr:Zie].'.l'\.ll."ZOronych prz.ez ma&zynkę do
'\ąyaiskania roków). Jak zapewniają ci lekal"Ze, jU<i: po dwooh
tygoóniach następują korzystne =i.any.

JAKIE JESC WARZYWA I OWOCE?

bynajmniej do zlikwi<:lowania
czy ograniczenia hałasu, ucią
żliwego dla mi.esz.kającycb ·•
pobliżu lokatorów.
Ta•k nip. j ed<na z <naS11.yoeh C/t,'!fteln iiczeik,
ob.
Zofia Janos·lk
ut.in .
przy ul. Strzele:zyka 3%
m. 2li, w styic".ooiu bor. Wl!li.osła do
Wy·dzria.!;u P.r<zemysru I Hairu:JAu
oraci do WyOOiału Ar-chite!ktury
i Nadizoru B'l.l!dowla<nego
Pteo:.
DRN Łódź - Choj.ny s&argę
przeciWk·o Łód!zikiemu Pttedsię
ł>ior&twu Geologicz,no~ - Inżynie
ryjno - Budowlaineunu. Pomiesrzaz€«1ie bowiem wa·rsztatJu l"Uchiu teg<:>ż pr.z.ed~iębiors<twa izostato wybud-::>wane ty!lko z tr<Zema „własnymi u ścia 0n.ami: lokal
dq.budowano po pro&llu do ścia
ny mie·SllJka.nJa ob. .Janosik.
W
tych warunkach huk mas11yn
przekreślił wszelkie man:enla o
wypoczynku w dO'Illn.

Co w wyniku rego zai.al-eni.;i. zdziałały agendy Prez. DRN
Cbojnyf Prreprowad2JOl!lo kontrolę i wydano polecenie prze
niesienia s.zlifierek znajduJą
cych się na wspólnej ścianie
z lokalem mieszkalnym, z.aprz.iestania prac nocą oraz w
niedziele i święta. a także wykonania CZ\\rarlej, murowanej ściany. Wszystko w łer
minie do 28 luloago br.

20 lat

złota...

3 wrześnla 1939 roku
Drasa lódzka donosi/a

sląpil

do Prez. DRN o całkowi
te zlikwidowanie zakladu pro..
clukcyj·nego ,,Pokój".

C

zy

"słuszne
*

Głos

*są te posu-

nJ.ęcla1 Uważamy, że

sµo

Ultl.matum Anglii i Framiji.
do polu<lJn.i,a Niemcy muszą udrz.oiełić odipo01Wtedzi.
Wielka Brytania. ude!"'ZY jeśli wojska. najcmlżcy nie
zaprae®i.a.rnł napa.daw na pogra.me.w PWsld.

kój

mi.e.szka11ców je.st
ale czy
właściwe jest pójScie po lin!i
najmniejszego oporu, zlikwidowanie produkcji zakladu, a
tym samym pozbawienie pracy kilku.set inwalidów1
Wydaje się, że nie tędy droga.
Należy Jeśli zakład w ob·~c
nym lokalu jest naprawdę uciążliwy prz,en.ieść go w inne
miej.s-ce, lepiej przysto1S<>wan.~
oo tego rodzaju
produkcji.
L:arząd „Pokoju"
ma naw<„t
koncepcję zamiany
lokalu z
warsztatem krawieckim przy
ul. Nawrot :H.
Ale przyklad ten prowad.z.i.
też do bardziej ogólnego wnio
sku. Nie wolno zezwalać na
racją

fuiś

najważniejszą,

działalność

produke3,jną

*

*

"'

Iaz:iemy Polsce z pomocą.!
Uroczyste pmiem-ówienioe Da.la.di.era i HeNfot.a w

Jlzble

fra.neuskiej.
Ma~

*

*

*

* neutra.line.
*

*

Natychmfostiowa J><11rt10C dila Pol&ki.
Labowr Pa.rty stawia pod pręgierz inwu.ję
wspó!czesnych Hunów.
Włochy są.

Nie

eh~ mieć

n:i.c wsp.ól11ego z awantur.nliczym

:oap.astm.i:tciem hid.lerowskim.

*

*

*

Zn:isJJerooeno 100 ezolg6w i 37 sa.mol-Odów.
Komuill!ilkaot Szta.bu Naczeln•ego Wodza nr 2

iam,

Działlllllłe

gdzie locum jest do tego nie

lomiicze

W dntu Z. IX. Lotnictwo nieprzyjacielskie kontynuowało
działania na calym naszym terytorium. Bombardowano
liczne miejscowości bez względu na to czy posiacLajq one
znaczenie wojskowe(„.)

przysM>sowan<i,

St.raity 1-0•tmforze lllli-epi-zyja.e.iela..
Łacznie

z dniem wczorajszym strqci!iśmy 30
tów ·niemieckich.
Straty w/,asne lącznie z dniem wczorajszym
12 samolotów.

Ale minął lu-ty, minęło da.1m;vclt 5 miesięcy.„
nie ~.ię
dota,d nie zmieniło. w-ystko
jest po staremu - mówi z głl
ryczą w gl-OSie nasza ezyłel

Dziala.nia.

niczlla.

samolowynoszą

Iąd•<JWe.

Niep1"zu_iaciel kontumrnje silne natarcia na fr?ncie Pod
hafo i Sląska w kie·rnnku Częstochowy. W ciągu dnia
wczorajszego zniszczyliśmy w walce z jednostkam: pancernymi olwlo 100 czolgów ni.emieckich. Na froncie . Pomorza i Prus Wsc11odnich walki trwa.ją na pograniczu.
W rejonie Gdyni walki trwają. Westerplatte broni się.

• * •
n.ny znów czyteln:iik zamieHkaly przy ul. Wólez.ań&kiej
222 pisze o swoich perypetiach
z traktoranił. Okna jego mies!Zkauia wychodza na teren oddlzia
łu Łódzkich Zakładów Wyrobów
Pa.piMOWYCh. Na podwórko fabryc?Jne już od godziny s rano
wjeżdżają traktory.
zatrzymują
sią
w pobliżu <>·kien budynku
mieszkalnego I pozosta·wlone na
pelnych 1>br1>tach przez długie
godziny
ogluszają
„niezi.emlłklm" hultiem całą okolicę . Interwencje u kierownictwa fabryczki niewiele pomogły.

Poranny

I

z

zagranicy

Nowości

techniczne

RATOWNICZA
„WAN"KA-WSTAlifKA"
Inżynier

bud1>wy okrętów G.
Bremerhaven (NRF)
&k<>nsitru-0wał nowy typ lo<lzi ratunke>wej z s-ilnikiem Diesla.
Łódź zbudowana Jest ze sztucznego tworzywa. Może ona być
,harmetycznfe zamknięta, podobnie ja.k łódź podwodna. Ma wła
ściwość
automatycznego wracania do „pionu" na.wet przy naj„
silniejs.zej fali.
Kuhr

z

PROMIENIE l!.ENTGENA
I PŁ.OD
Amerykańst;y
ją kablety
w

uczeni oo·t rzegazaa.wansowanym
stadium ciąży przed naświetla
niem promienia.mi Rentgena. Po
wołując się
na doświadczenia
przeprowadzone na.d zwierz~ta
ml, wyciąga.ją wniose-k, że również z embriona ludzkiego, przy
st<>&unlcowo niewielkiej na wet
dozie promienia, może wyrosnąć
jedn1>stka bezpłodna.

roślin,
średni

wywierają takżr bezpowplyw na wvsol;;ość 1.\li-0rów z ha. Popularny śroclek owadobójczy DDT
"-pływa
np.
korzystnie
na ro~w••j kłąr:.zv I
wydajności pia.n Lacji orze•r.llów
ziemnych, podczas gdy u fas-01i
powoduje raczej zniżk~ plonów,

SCIBKI... POD RENEM

W pobliżu Diisseldorfu zalrnń
czono niedawno budow~ tnnelu
pod Renem. który po<lu~yć m'.l.
do odprowadzania ścieków z tego 700-tysięcznego, wysoko uprzem:;s-lowionego mlaslll
de>
znajdujących się na lewym bn~
gu rzeki zakładów oczysz.czani~.
Goclny na.śladowania cel, kt1iry
pnyświeca budowniczvm tunelu
- to chęć z•pobież<>nia
zanleczyszc~eniu

nenu. Na uwa.gc: za-

slugujc równic-i fal<t, ze tunel
ten posia•lający dlui:ość 905 m I
średnicę 3,5 m. przebie~a. z;.1l2dwfc 5 m poniżej kt>ryta RPOU,
wskutelc cze;rn al1y UJ!i'knać
zalania hmelu pnez wodę - jego przebiianie odbywa<• <'~ musialo prz:v stalyrn nadciśni<P.niu,
wynoszącym. średnio l,:i atmos.fery.
,.RAMZES" NA !{OLKACH
W ZRA wyprodukowano pierw
szy samochód oso!Jo\11o1 v, bc:dący
za..razr1n pi~rw~'l'.Yll" 'vozPm n-rodukeii arallsl•icJ. Jest to malolitrażowy
samoch&d 2-o·schowy,
umą;c:!.]<1cy sz:vbJ\'.o~f 8{) lunf.P.'odz.,
opatrzony
staro7.ytnvrn
imi~·
niem
PlerlV'l7.r.~o
0 Ramzcs".
,.Ran1zcsa" otr?:'.\·maJ nre-zydent
Zjeclnoczouej
Rcpubl;ki ArabSikicj, Nasser.
OD RAZU -

CYFRY

W!P•oirodzinne
odczvtvw»1le
"'Yllikó'v po1ni"ru dro:?ą fledT.enia ruchów wskazówki na tarczy przvrządu namiaroweęo nale·i.y do zadań bard.zn żmud
nych i m"'r.n-toąn:;'c h. W związ
ku z tym Jatw() o bla!l w nflczytywani11. Aby J?'l wyeli:nin•m·ać,
opracowo.r:.o o<ta1-nio
:!<peci·'Jne
urz~t~zenie
c1cktro11ov1'c. J<tóre
poda.ie W;\~nik5 nomfa.rlnv od. ra ...
zu w .. irotowe.i" formi~. tJ. bezpośrednio w r>ostnci cyfr.

T~atr ~~7~ 15"
wy jeidża do lublina
W 71Wi<j7Jcu z przebndową llal111 Teatru „7.15" 1
„bPZ<Iomny"
ze51Pół tego teatru
udał sic w
lipcu na artystyczne tcurirnc,
lltóre 1>1'jęło występy w Nowym
Sączu, w Szczawnicy oraz Krynicy.
,Jak nas informujtł, sztuka, z
któl'ą ze&pół wystąpił,
a
więc
„Dzicwcz~ta z fot-o~rafiił',
ot:.niosła tam pełny sukces.
przy
czym publlczncść 5-,czególnie li:&
rąco ok\askiwa!a Andrzejewski>
Kaludę

I

Sierpień

Kamińskiego.

by! miesi~cem urlopu, obecnie zaś
ze,pól Teatru
„7.15"
'vyjeżdża
do Lublina_.
gdzie da. 1.5 spekta1;;:li.
Roboty nad przchn!lową hal'tn
są już
na uko1iczeniµ, tale te
prawdopodobnie
26
września.
Teatr .,7.lS" przyFta.pi do normalnej prac~·.
M.

Najnowocześniejsza

w Europi.e
fabryka piano - eazo - betonów
powstaje w Lodzi

Gdv nikt nic nie widzi
Na rogu. ul. Rajskiej i Olsztyńskiej,
mieści się 19 Państwowe Przedszk.o'e
kaźny śmietni.k., gdyż od roku. róg
Wszystkich zastanawill fakt, że ani
ani dozór sanitarny nie widzi. tego,
strzega każdy przechodzień.

Zapotrzebe>wanie łódzkiego zagłębia budowlanego wynosi około 200 mln Jednostek ceramicznych
rocznie i pe>krywane jest
głównie „importem" z innych rejonów kraju. Podnosi to koszty
bndC>wy, stwarza niebezpieczeństwo przes tC>ju, powii-duje straty w
postaci stłuczek. Zaistniała więc konieczność wybutl.owania wytwórn} tanich, nowoczesnych, produkowanych przemysłowo ma•
terial~w budowlanrch. Powstał pro.jekt, aby do tego celu wyko-

rzystac ·PYIY dyrnmco·we wychwytywane w
pomocy tzw. elektrofiltrów,

Elektrodepło-wni

Obserwator

Nie sprawdzili

p.rzy

W ten spooób w listopadzie
W tej chwili trwają praoe
1957 r. na terenie o powi-erzcbni 6 ha ogra.niC710nyrn uli- ~~~ b~:~wi~sr:l~~:~uk:!:!""_ _ _ _ _ _ _ _ _F„r•a-gment montażu fabryki.
cami Wieniawskiego t Obywaszyn i urządzeń.
---~---------":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..":..':.':.':_':_"'.'...--...:
telską oraz torami kolejowyDyrektor
zakładów
mz.
nti Łooż-Karolew i bOO'Znicą
Zdzisław Tomaszewski. naczelprowadzącą do EC-Il rm:p.ony inżynier WJ. Piętka. oraz
częto wyk01>y pod fundamenkierownicy robót, inż. inż.
ty Za.kładów Pr-Od u kc.ii Ele.
Jan Kryński i Karol Micho.mentów Budqwlanych w Ło
W okrr'>esie trud.n.ości z zaopalat POPl"zednich. Wujewództwo
lak wkładają w tę pracę wiedzi, Po zrewidowaniu harmotrneni«?m rynku w mięs-0 i wyłódzkie z.jadło aż 400 ton śle
~ serca.
nogramu oka7..alo się, że mimo
roby wędliiniarskie poważny
d7J,
Oczywiśde na tak duży
trudnych warunków geologiczDzięki nim jak równi·eź dtię
ciężar spad! na Oentralę Rybpopyt wpl)'ll1ęl:a <>bniżka oen.
nych (gli:na, i woda zaskórna ki wysiłkom wszystkich budoną, która silą rneczy musi uJak wiadomo śledzie sp.rnedazalewająca
fundamenty) czas wnic-zych zakładów produkcji
zupeł1niać :L.s.tnieją·eoe braki.
wane są w tej chwiłi w cenie
budowy obliczony na 33 mie- elementów budowlanych łó-dz
w tej chwili, Jak nas p0i;n- 7 zl.
siące uda się skrócić do :&9.
kie za.głębie budowlane bę
Filetów dorsza skonsumowaformowal dyr€tktor Buchmer,
Zakłady dadzą
więc
niejako dzie mogło zwiększyć i unowo
liśmy 50 ton, a ryb słodkowod
Centrala Rybna dySJ)Q<Iluje z;e„po..'lad plan" produkcję o wal:' cześnić metody pracy. A w
nych - lina, szczupaków, lesz&taiwien.iami sprzedaży za siertości 20 mln złotych z crego przyszłości kto wie, moż.e
czy około 35 ton. W tej liczbie
pień. Okazało się, że pod tym
4 mln pr.Z1Cznaczy &ię na fUn- zacznie się tu prcdukcja caz;najdujc się 11,5 rony kM1Pia.
względem pobito wszelkie r.ed\J.s.z zakładowy.
łych ścian i sufitów,
Jak przedstawia się sytuacja
które
kordy. Lódź skonsumowa1a w
1 kwietnia 1960 r. rozpocz- skrócą czas budowy nowych
zaopatr:z.o..-Ilia nasz.ego miasta w
ubieglyr._ miesiącu 275 ton śle
nie się próbny rori;ruch agre- bloków do kilku tygodni .
ryby mornkie i &lodlrowodne
dzi, czyli cztery razy więcej
gatów, a od 1 lipca niszy nor
we wrz-eśni u?
J. PO'r:FJGA
niż w tych samych miesiącach
Siedzi będziemy mJeli nadal
malna produkcja,
-----------------------------pod dostatkiem. Każd,e ilości,
W momencie Ql'Uchomien:la
jakich zażądał hal)'ldiel, jest w sta
za kładu 252 robotników pracu
nie dostarozyć Centrala Rybjąo na trzy zmia:ny wYProduna, kitóra w tej chrwi.Ji posiada
kuje na dobę ilość elementów
w magazynie 400 ton za.pasu.
budowlanych
odpowiada.ją cą
COO.Zi.ermie nadchodzą daJs.m
324 tys. celfieł. Rocznie wYWlag'<lfilY.
Przy byWa,ją róiwn.ież
nk~sie to imponującą ilość otrairu>porty ry!b słodkowod!nych.
koło 100 mln cegieł. Dla poNie dalej jak wc:wraj Lódż <>równania warto wied'l;ieć, że
trzymała
2 wagony I eszczy i
duża cegielnia produkuje ieh
linów z Gdańska I Szczecina.
Łódź
p-Olpl'!lleZ
r002:nie około 5 mln.
a trzy dni 1tl. s w.rześnia d<zl al róW111i<llŁ
Nadejdzie
też szczupak i płoć.
Miejskie Zakłady Ogrodinieze
rzostanle otwarta w Chorrzo
iW drugie! polowJe wrrreślnia
e>ram prywatnych wysitawoów .
wie w Parklu Kulrury i.
CO I JAK BĘDZIE SIFJ
sp.rowad7Jimy do s.k:lepów okoJak
łlwi~ faohovroy, łódrzJk,ie
Wypo.azynku
ogólru>po1ska
PRODUKOWAO W TYCH
stoisko zaroowdada się bardalo 1111-wystaiwa og,rodndcrL.a. Jak już
ło 15 ton żywego karpia.
ZA.KL.ADACH
teresiująco.
podawaliśmy. blerae w ni€d uJak więc wńidzimy TÓIWlniież
W rziwiątZJkJu rzi iwystawą ukaże
dostarwy ryb
słiodkO!W'Odnyoh
się brosamra
informują~a o ow wielkim skr~ wygląda
zna.oznie się poprawiły, a p<>&iągnięci.ach poJ.skiego og·rodJIJ.dcto następująco:
prziedinio
spot'Z!l/dZ<me plrun.y ZO
twa.
Fila•t.ellstów rz;ai1n;teresuJe
Pyly z Elekbrocieplowni bę
etaly
DI7Jeik;roc2l0'.lle
niJemal
nlewąibpli1wie
fakt, że poca:ta
dą w specjalnych urządreniach
stemplQOWać będrz;ie prrzesyłki na·
c:l!wtuikJr:obne.
Cs)
dawane rz wystawy oJwU=noś
mies7.allle 7JEl
sproozkowa.nym
oiowym
da.town.lkiem.
Wys.tawa
g1psem,
wapnem
palonym,
potrwa 3 tygo-dnle. Obejmie ona
glinem oraz wodą oezywipowierzchnię ok. 1.2 ha, na któUSlLOWAL ~U.t(..LJ{JWAC
ście w ..00.powie<ln:ic:h propocrej znajdą się stoiska przestZło
pRZYJAOióLKFJ
cjach. Po wlaniu masy do
100 prywatnych dostawców oraz
więklszych
z.a.rządów
zleloo.l
formy pod wpływem proszku
Komenda Powiatowa
w miejskiej, PGR, o.grodów dział
gl.ia1.owe.go rozpocznie się reakowych
Itp.
Skierniewicach
zatrzymała
kcja chemi.=.a
powodująca
c.zęść eksponat.ów j alk ki'wiaty
44-letniego W:!a..dysł.awa Der_
wy>dzielanie gazów, To z kocięte, don.i.alllro.we, !l'Ośl!ny egrz..oczyńsk>iego z miejooowooct Palei wpłynie na to, że calość
tycame będą ulokowane w kryW :mSJju br. z iln:icjatywy
chy, który w dniu 31 sierptych pomi~n.!a-c-h (w !\l)ezaamie rosnąć - zupełnie tak
oJ alinych namiotach, StllklaJr!l.laich,
nia br. U&ilowal zamordować
„S:lltaindaru Mil:odyc'h" odbył
jak pl.aoek w brytfann.ie. Na~eI'goJ.ach). Na wys<tawJe będll.de
pr:ooz poderżnięcie · gardla nostąpi tera.z wy.gł.adzanie górnej
się w W~wie Ogólnopolmożna podziwiać kilka tysięcy
żem swą przyjaciólką
Marię
powier.zchni „ciasta", a potem
ski Klotrulru,rs Zespołów Jarzwszelkiego
rodzaju
krzewów
Skan.eczną.
Derczyń.s.k.i
zezna.I,
cięcie go przy pomocy strun
Oll'az milion kwiat6iw.
z<YWYClh i ROZJrywlkowyich.
że chciał dok.anać
zabójstwa
na 75 bloków, które w 6 forW o;k>res:le od 6 do 9 Wil'ześn.la
I miejsce !Zajął wtedy rooswej przyjaiciólk.i na tle milos_
mach wjadą na wózku do
na terenie wystaiwy odbę,d!Zl!e się
rywkowy zespół gdańskiego
Ogólnopolska Wystawa Róż Cię
nym.,
hermetyc:zmej komory
zwaJazz-Kluibu „Rhy,tm. & Bl'lLtych, od 12 do 15 września po-kaz
nej autoklawem.
Tam pod
dalii, mieczyków ! chryzantem,
es".
ZN6W SMIERTELNY
działaniem
pacy o temperaa od 19 do 25 września konkurs
WYPADEK DROGOWY
Zespól ten,
upraiwta:tący
turzie 180 -200 stop. C i cina najl~ bukieciarkę.
2-0
:przede wszystlkim rock and
W"1:eśnia
odbędą
się
wybory
śnieniu 10,5 atmood'.ery bloki
Kierowca Stanislaw Popław
Miss
Flory
lc:rólowej
kwiatów.
pi.ano-gazo-betonu w ciągu 21
T-Oll w repertuarze swoim uski z Łodzi, prowadząc samoW dm.tu 27 wra.eśnia po ra.z pierw
godz:iin i
20 minut nabiorą
wz,ględrrlia w pierwszym rzę
chód ciężarowy marki „Skoda ,
szy w Polsce zorganizowa,ny 11:0·
odpowiednich własności mecha
dzie pioserillli. Elvisa Preslestanie karnawał kwiatowy. Uliw miejscowości Mroga . (Po~·
rocznych.
Stamtąd transpe>rt
ca.mi miast ślą~ich praecią,gnie
ya, Biill Ha1"5ra. Tommy SteŁowicz), na skutek rozWllJUęcJa
póbkilometrowy barwny koro·
do magazynu, a po 4-6 dni.ach
nadmiernej szybkości, wje<:".hal
elle'a. Aruki d Pat Boome'a.
wód
kwiato·
w
y.
W
kannaiwale
na budowę.
cio rowu ponooząo śmierć na
Jak dowiadujemy się Tewe
kwiate>wym rz.a,po,wiedo'Jiało swój
Caly ten proces op.i.sany tuuclrzJial 30.000 harcerzy,
miejscu.
lacyjny tan 2Je\S\PÓł przybywa
taj baTdzo pobieżnie, będw:!
Dobl"Le byłoby,
aby łódzlkil wkrótce do Łodzi.
w poważnym stopniu zmechani
,.Orbis" pcYmyśJ.ał <> rzCJll"ganiwoNAJECHAŁ CIĘŻAROWKĄ ·
Powodzenie murowetne.
zowany i
zautomatyzowany.
wan!u
wyoiect?Jki
na
tę cieikaiwą
NA ROWERZYSTĘ

Ryby dla

Łodzi

Milion kwiatów .

* Ponad 100 wystawc:6w
** 1Nyb6r Miss FSory

* Karnawał

kwiatowy

Z

z kroniki MO

Uwaga,

miłośnicy

uo·

rock and rolla

WŁ.ASNOśCI

wystawę.

PIANO-GAZO-

-BETONU
do dwóch razy lepsz.e wla
izolujące
ciepło
i
dźwięki,
oraz lekkość przy
znacznYch .wYntiarach (równych
16 oeglom) - pozwolą na szyb
IS"l.'e wykonywanie ścianek dzia
lowych a nawe t murów w no
w 0 wznoozonych bw.l,ymkach.
-

ściwości

Pod Poodęblcaml. klero<Wca samochodu oiężarawego „LubUn",
Edmund Popłaswskl z Łodzi (Sie·
rakowslciego
69),
przejeżażając
przez prowizoryczny mos•t o jednokierunkowym ruchu naJe·
chal na jadącego na rowerze
10-letmiego
Antoniego
I.gna.ra.
Igna.r d<>Znał ciężkich uszkodzeń
ciała
1 został przewiezl-0ny do
szpitala. Do-chodzenie w tej !>1Pl'awie prowadzi KP MO w P.oddę
bicach.

Sprawa niby prosta„ ale ...

,,Tele-lego'' co .nic
W Lodzi jest zar~estrowa
nych obecnie ok. 9.000 telewi:oorów. Lic7Jba. ta roś.nie OOll'aZ
bar<lizi.ej,
gdyż Jak wiadomo,
odbywa się też raitalin.a spr7.1edaż apa:ratów „Belwed-er I".
Z telewizorami rroocz ma się
ta.k j.ak z :ile:lazik.ami eJ,eiktryCZlllymi
żelazko moi.na
kupić, naito1n1iast =m· do niego d{)<>:;tać bardzo trudno. Również t·el<J<W'izor kupić
moi.na
bez specjalnych trud!n.ości, ale
za to nie znajdzie się nigdzie
anten i prz,ewodów antenowycl1. Podobno naiwiet na kierm a = w Pałacu Sportowym.
gdzie w.szys.tkik?:go miało być pod
dosta~i.am,
ain.t.etn i przewodów telewizyjnych zabrakło.
SOT też skarży się na brak
-tych „tel€Wi1rorowych doda1ków", lecz t1umaczy się tym,

4

że pl.a.cÓ<Wlkii mu podległe llla.stawiomie były jedynie na usłu
gi. A więc }cieli ktoś przyjdzie
do SOT i '2JamÓWl
założenie
anteny, to stacja wYkona zl.eoeniie. Sytua<:.ja taka nie może trwać d.liu.że.i i dla.tego już
od 1 paźdzJern.ika
wszystkie
placówki SOT ).'l()Gl;poczną sprze
daź anten i przewodów antenowych. Chodzi ty1ko o to, by
atrzymaJ:y do dyspozycji odpowiedin!i.e ilości tEgo &przę.tu.
Nam się wyda.jE,
że s.koro
za.plrunowailllO µrodulmję pewnej ilości telew.iZ10rów, to proporojan.a.lnie do tej ilo6ci trzeba też wyprodukować anteny i
pr:w1.vody antenowe. Niby spra
wa pros.ta, a Jednak jak widać
„ bairodzio .skom,pl.iill;O<Wana",

DZIENNIK ŁÓDZKI nr '209 (3977'

(s)

w dzielnicy Balutfl
i jednocześnie ponie jest sprzątan11.
zarząd przedszkola.
choć śmietnik :po-

A.

(K)

Chór i zespól taneczny

ŁDK

ćwiczy na Stadionie X- lecia
W

programie
artystyaz•
nym Centralnych Dożynek,
!które odbędą się w najlbliż
szą.
ndedzielę na S~.adionde
X-lecia w Wa:rsza'Wie weźmie udzia~ 70-osobOWy chór
Łódzkiego Domu Kultucy,
Warto nadmienić. że wystąpią tylko dwa chóry z ca
łej Polski a mianowicie chór
górników z Siemian-Owie d
nasz lód!Zki.
Ponadto spośród 2.000 mło
dzieży
członików ze6polów artystycmych z >kraju wystąpi w cwłówce ogniS1tego mazUlt'a zespół taneczny
równli.'eż z nasrz .ego ŁDK. Ło
dzia:nie
znajdują
się
już
w Warszawie. !t'Cl'zi,e ćwi
czą układy tan002'Jlle na ol-

ogó1nobran.żoiwe,

półroc1Z1ne

studiUJn OTganizacjl i
k.ier<llwnifa>i>Wa dla prac. usipoI

instytu.c-ji, roczne s!mdiu.m orgarnzacji i k.ierow"1Jictwa dla ·per·
sonelu kie>rownicrzego u.społecz
nl·o·nyich pmeds.!ębiorstw p.rrz:emy
sl:owyich o·raz rocrzine sl:iUJdl\lum
orgam.iza,c-jJ i kierowini.oowa dla
peTSo.nelu kierowniczego uspoł.
przedsiębiorstiw handlowych.

Dziś

czwartek!
UKAZAŁ SIĘ NOWY,
NIEZWYKLE CIEKAWY
NUl\IER

„ODGŁOSOW"

&tron 12 -

cena 1 z1

Uwa,gi. pa.n.a są słus7me, I j~li :oegairek pi> n.aJ)II'a.wie
nie będ'Zlie eh4ldmil dołmze. to me p,a.n pm.wo 7lWrooić si~
do stkl.epu <>wymienienie go na imly, lub o 2lWT6't pieniędr:r.y.

Łódź

Kiedv

otrzvma nowy plan?

Łódź, drugie co do wielkości mi.asf-0, stale zmieni.u,
swój wygląd. Powstają nie tylko nowe ulice, ale i c~le

osiedla, dawne zmienia.,ią swój kształt, wyglfł(t i nazwę.
Niest~ty od lat
miasto nie otrzymuje nowego planu
i mieszkańcy jednej dzielnicy, ja.d(J.cy do drugiej, muszą
rozpytywać się przypadkowych przechodniów, gdzie leży
poszukiwana. przez nich wlica.
Uważam, że cza.s już zaopatrzyć mieszkańców
powiednią ilość aktualnych plainóto. Przecież nie
za każdym razem dzwonić do MOI.

w odsposób

Czytelnik T. Niepokojczyckl
Podolmych lkit6w otrzumu.Jemy więcej, gdyż od 1956
ll'oku, kiedy to wydano popuŁarny plan m. Łodzi, który
zostal rozchwytany w m!11łieniu oka, mia.sto nie otrzymało 'fi.Owego.. Diaitego tei q.pelujemy do Centralnego
Urzędu Geodezji w Wa'!'sza.wie, ul. Jasna 3/5 aby zainte
resowal się tą sprawą i wznowił wydanie popularnego
planu.

Instalacja bez wody
W pahdztern'Óku ub. roku '!'ozkopmio ealą ulicę Zwirld
Przy sposobn.ości w niuzym domu zalożono instalację wo
doeiągqwo-1Ga1Wliza.cyjną. Pon41?1Dai dcm, w którym miesz
kamy (µil. Zwjr~ 10), je~t prywatny każdy lokator wplaeil po 150 zl nie licząc kosztów, które musiał poniełć
na maLowante rozkutych ł z grubsza tylko zatynkowanych dziur w ścianach.
Dziś na ul. Żwir.Ta nie ma. już §Zadu po wykopkach,
wszy&tk-ie domy polriadają wodę, tylko u nas po dawnemu trzeba chodzić na dZ'ł.esląte podwórko z wiader:kaml.
Killwkro.tn:ie zwraca.lumy się do DRN-Rud.a, ale bezskutecznie. Bardzo n.as to martwi, gdyż zima zbliża si.(1
wielkimi krok.a.mi I wtedy będzie 1Uli77t naprawdę trudno
żyć bez wody, Prosimy zbróbcie coś, ab11 wreszcie i nasz
dom zestal przyłączony d.o siec!, bo przecież chyba nie
IPO to wydano 96 tys, zl, 12tby przewody wodociągowo-kana
lirocyjne w naszym domu slużyly tylka jaka dekoracja.

Cz. G.

Czv na brakorobów nie met rady?
BLok 129 Pf'ZY ul. Harcers'kliej 2 został oddany do u.żyt
ku 20 stycznia br. Najpierw zaczęły się paczyć parkiet:;,
PQ}awwć szpary w
oknach, dirzwi.ach. Brak też bylo
grzejników w suszark-ach, baterii itp. Po długich interwencja.eh przybyła n.a mi.ejsce komisja, sporządziła protokół ustalając, że w terminie do 30 czerwca wszystlcie
te bralvi zost.a.na zlikwidowane.
Wykonawca„ Zjednoczenie Budownictwa Łódzkiego 11.r
3, w określ.onym termim.ie braków nie zlikwi<lowal. KomiJ
tet domowy udał się więc ponownie do dyrekcji, Obie
cano nam, że prace tym razem na pewno rozpoczna
się po 10 lipca. I tym '!'azem nic nie wyszło z obietnicy.
Tymczasem nadchodzi zima i w naszym domu. staje $ię
coraz gorzej, tym bardziej, że przewody centralnego
ogrzewania nie zostały dotąd całlwwicie zai,nstalowa.ne.
KomHet domowy blok 129
przy ul. Harcerskiej 2.

Listem tym ~esll!Waliiśmy Zamąd BUJdi.v,nłrow Mies'Z
-

Star>omliejSka..

P'my

ISllJCSoibnoścd.

d<nV'ied'zie-

p.odlll<bnde „wyGooń<CU<YłiO" i111111.e błOlki admia:risarmvain.e ~
MZ.BM~ejska. Slwzegómie tragiczlna s:ytu.acja jest
w bkllk.adt nr 22, 24 i 25 lJ!l'!lJl' ul. Sita.rol'>libwslciaj. ~e

OddlZiał Lódiztc>i
Naukowe.g·o Origanizac·i'i i KierowmLc1lwa kO'mu.nvkuje, że prrzyj
mowa1ne są w da.lszyrrn C'iią®u rz;apisy na ro:npoca:yrnające się w

przec!gjębior&tw

Włodarczyk

ul. Rysownicza 54

liŚIDIY silę, że ZJedinoctllelDJie Budownrotwa Lódrzkiego nr 3

TNOK komunikuje

łec<zmionyich

Bolesła.w

ka.~h

brzymim Stadionie X-lecia.
Og)

paź,dziern.vku:

dniu 25 sierpnla. kupiłem w sklepie jubilerskim
1 pr~y ul. Piofrkowskiej 128 zegarek marki „Wolnia" za
ktory zaplacilem 900 zl. ·Nie cies z yłem się nim jednak
długo gdyż chodził jak chciał. W końcu 27 postanowiłem
zwrócić się z reklatmacją do sklepu. Przyznano mi rację i powiedziano, że ponieważ mam na rok gwarancję
powinienem udać się do punktu. naprawczego przy ul.
Tuwima 8 gdzie wyregulują mój zegarek.
Tam reklamację przy,1ęto, zegarek obejrzano fachowo
ośwUuiczono, że jest w nim sporo do naprawy. Trzeba
go przeczyścić, uporządkować lvamienie i coś tam więcej,
czego już nie zrozumiałem. Termin odbioru. wyznaczono
11.11 18 wrze§nta.
Cóż mi.alem robić, zgodziłem się, Ale refleksje moje
są niewesol.e. Przecież na zegarek ten oszczędzałem dłu
gie miesiące i teraz muszę na ntego czekać znowu dtmldzieścia kilka dni i nie mam pewności czy po reperacji
będzie on dobrze chodził. A przecież można by tego
uniknąć gdyby „Jubiler" sprawdzał wszystkie zegarki
przed sprzedażą Zub wymie.n il mi ao na drugi.
W

zgłoszeń

diów otnym.ać można w sekireta·rtacie TNOiK, Łódź, ul. Sletnkiewiic!za 3/5, III p. p.oik. 329, codzienn'ie w godrL. l'l'.-20 ~ lWYtą_t
kiem oobót,

l>!l'lZCliliSliębiioll:'l9łlWlo
to ~.ernl!1Ując poa.aildadaJo 11'°'
gi1P1510M'e pod/tit)81i liinoil.euim, które teraa: po protStu rm.ildada
zamitwa,ją.c' :l;ycie miesaik.a.ńooan. P(JrT..a. tym wS!llęd-Lie
1111ie ma do tiej pory alllJi. iinsta.lacji gafllO<wej aini centra!·

się

ne,go O!g1r!7J0\v:amia., a PQl1Ja tym stale Jl<Slllje się
g(l(Ylil pods'talOja ~ 'MlJdiilwie lllbuidiotwaa:t.3.

Czvnne, czy

też

śwłaiłlo

nje?.„

Przed Dworcem Kaliskim znajdują się dwa kioski
na.pajami chłodzącym.i. Zdawałoby się więc, że ocze·kująCY
na pociq,g pas~żerowie mają gdzie ugasić pragnienie. 'f11 rrz.
czasem, jak przekonałem si([ n.a własnej skórze - n 1e
wszystko złoto co się świeci.
13 S·ierpnia o godz. 14 oczekując na. '.):)ociq,g z Sierad#
(godz. 14.35) postanowiłem się czegoś napić, ale nieste~1;
nie u.dało mi się do'/oom,ać tego, gdyż oba kioski , lr!l. Ji
zamknięte. Ogółem przez 25 minwt, w czasie ktorJIC J
oczekiwałem na otwarcie któregoś z kiosków, zaobsertg~
wa.lem, że odeszło od nich z kwitkiem okok> 50 klien'. j~
Uważam, że t.thk nie postępu.ją dobrzy ha.ndLowC1/ '
05
itnstytucja, do której należą, w.w. kioski, powinna. 1D
ce o swoje i klientów interesy pouczyć pracowni<
aby nie opuszczaiU sWych stanowisk jed7Wcześnie.
dyt
Zaznaczam, że nie byl to sporadyczny w11padek, g cll
jaTco k.ierowca samochodowy bywam często na d~°ótD
i niera.z widzę, że k.ioS'lvi w godzinach odejścia f?Ociąg
kiedy jest największe nasilenie ruchu są zamknU1te.
W. Kaźmierski, u.Z. Zarzewska 20
......

z
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W UNE TELEFONY

Pogot. Ratunkowe
Pogot. M!llcyjńe
Stnż t>otanta
Kom. Miejska MO
Kom. Ruchu Dro•
gowego MO
Pryw. Pogot. Dziec.
Pryw. P-0got, Lek,
MOI

09

ft

l92-22
316-82
300-00
333-33
555-55
359-15

(JÓ'Lefów 43)
„Morderca mieszka pod
21" prod. f.ran<!„ do<Z.w.
od lat 16, g. 19.30
STUDIO (By&trzycka 7-9)
„Panna Julla"
prod.
sa;wed:z.kle:i. do<Z.w. od
lat 18, g. 17.15, 19.30

ŁĄCZNOSC

01

ll'OLONIA
(Piotrkowska „K<>rdzlk" prod. rad!z„
67) „Inspekcja pana A- dcClJW. od lat 7, g. 16,
natola" · prod. pols·klej, „Rzymskie
wakacje"
do.z.w. od lat 16 g. 10, prod. USA,
do:zw. od
12.30, 15, 17.30, 20
lat 16, g. 18, 20.15
WISŁA (Tuwima 1) „wą- DWORCOWE (Dw. Kalls\VÓZ

grozy"

muńsl.ciej,

TEATR•
TEATR
-;fEMI
ŁODZ-

prod.

ru-

ki)

doz·w. od lat

12, g. 10, 12, 14, 16, 18,
20

„Nasza

„Na jednym

„ Wojtuś,
0
rek

,

*

(skóra w

„Kleks" g. 10, 11,

klasy V w cenie 0,10

* *

oferują

Ili

aptek

MUZEA

1

* * *

* * *

"INA

POKAZ ODZIEZY NA KIERMASZU
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘmORSTWO HANDLU
ODZIEŻĄ i P.S.S. ART. PRZEMYSŁOWYMI
zaipraszaią swoich 1Jdiein1:ów na po1kazy odzieży. które odlbędą
się w <W!iach 4 i 5 wrzeŚlnia br. o god.z, 17 w Ha.li Sportowej
przy ul. Żeromskiego.
Rrzegląd
najaktualniejszych modeli konfekcji męskiej,
damskiej i szikolnej poł<WZ'Ol!l.Y będzie w din. 4 września z wy-

KURSY w skiróco.nym o.<resie motocyklowe,
·s•mochodowo - moto.cy\kl-0
we i 1'-0Werowe

po

za 1 kg.
Za.kła

ee-

PRACOWNICY POSZUKiVIANI

Ili

PRACOWNil{ÓW ze Z!Il.ajomością ekspbatacji kruszywa na s·t.anowiska brygadzistów kopalń żwiru - poszukuje Spółdzielnia Inwalidów „Inwalida Wcjenny" Łódź, ul. Tuwima 4.
Wym.agany 3-letmi s•t.aż pracy w budownictwie. Zgl:oszeni.a i;:.rzyjmuje dział kadr w godzin.ach cd 8 do 14.
_6432_-K
PRACOWNIKA umysłowego ze znajomością
br.anży drzewnej n.a stanowisko kierownika
dzi.a,łu renowacji cpa·kowań drzewnych n.os·zuikuje 9ilnie Spółdzielnia 'Inwaliclów „Inwalida Wojenny" w Łodzi, Tuwim.a 4. Zgłoszenia ooobiste w godzinach od 8 do 14.
INŻ. BUDOWLANEGO z uprawnieniem bu
dowlanym i praktyką przyjmiemy na stano
wisiko naczelnego inżyn:era oraz murarzy
pomocników murarzy z za,pewnieniem roboty
przez cały rok w obiektach zamkniętych. stołarzy i malarzy zatrudni natychmia.st Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane Handlu
Wewnętrznego w Łod2li, ul. Kilińskiego 138._
GŁÓWNEGO }{sięgowego 0 wysokich k-;_,alifilkac'jach zatrud111ią Zakłady Tkanin Techmcznych w Uowej ZagańskieJ. Mieszkanie zapewnione. Warunki do omówienia w Zjednoczeniu Przemysłu Filcowego i T>kan:n Technicznych w Łodzi. ul. Piotrkowska 278 pok.
nr 50 - gł. !księgowy.
6 388„K
MURARZY, stolarzy, operato-rów z uprawniemarni,
robotników
niewykwalifikowanych do prac na budowie i w transporcie oraz
sprzątaczki do prac na budowach, zatrudni
natychmiast Łódzkie Przedsiębiorstwo Bu·
doWnictwa Uprzemysłowionego w Łodzi, ul.
Urzędnicza nr 45 (róg Sędziowskiej). Zgło
szenia przyjmuje dział zatrudnienia, I pięt!·o
pokój 107. Dla zamiejscowych mieisce w hotelu zapewnione.
6282-K

Łowiczu.

prowa<lrz:i
Klub Mo1'or-0wy
LPZ. .Zapi,s y pr:zyjmuje KUCHARKĘ najchętniej samotną ja'k rówi,nfo1mnacji uckiela bódz nież woźną zatirudni od 1 wrześni.a Pa!'istwoki Klub Mo1orowy LPż
w ŁodJZi, ul. Pi,otrikowska we Przeds'llkole nr 61 ul. Niciarnia.na 2. Wa125, tel. 367-57.
6437 K run:ki pracy do omówieni.a na miejscu_._ __

Ludowa pod dyrekc.ią Adama Radzymińskiege>
i Władysława Biedrzyckiego (zespól na:grodzony na kon-

zaawanso.wa.ne J konwc-r-

2n·iżonych,
ŁóaUjk.i

stępam•i:

1. Zespół

Pieśni

i

Tańca

Państwowego Domu Kultury

w

2. Kapela

zespołów ludllwych, podczas Festiwalu
Gawędy Ludowe Władysława Wo.idy.

kursie

3.
4.

MUZYKI na wsrzyisfil<,ich
i•nstrumenta,oh i śpiewu
solowego
uczy
sp-ni a
STUDIUM Zach.odinia 80,
tel. 216-56.
6439 K

na<:h

zł

Wyżej wymienione skóry można nabywać w zakładzie w dowolnej ilości bez ża
dnych zezwoleń.
.6448-K

* * *

''~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zł

-

do !\{Jrzedaży Mazurslkie
dy G.a-rbarSlk:ie w Bł·aniewie.

14
KIEJ (Kopernika nr 8) WLOKNIARZ (Próchnika 12 • 13 • 21
• l5, 16, 17, 18,
„Nie jesteśmy anioła- 16) „Francis, muł, któ- Gi;"Y~~·A (Tuwima nr 2) PRZEDSPRZEDAŻ bilemi" g. 19.30
ry mówi" prod. USA, „Marynarzu, strzeż się" tów na 2 dni naprzód
OPERA LODZKA (Teatr de<iw. od lat 12 g. lO, prod. anglels.kiej, dozw. do kin: „Bałtyk", „Po12
Nowy, ul. Więckowskie' 14• 16• 18 • 20
od lat 14, g. 10, 12, 14,
lonia0, „Wisła", 0 Włók
go 15 i g. 19.30 „Glzella" WOLNOSC (Przybyszew- 18, 20. Program dla naj- nłarz", 0 Wolność" - W
(prizedstaw. zamknięte).
skiego 16)
„Grzech" młodS<Zych:
„Zimowi Ośrodku Usług Filmoprod. jugosłowiańet.riej, goście", „Kleks", „Woj- wych, ul. Wigury nr 2,
TE.•TR IM. JARACZA dozw. od lat 18, g. 10, tuś, Piotruś i Azorek" godz. 12-16
„Swiętoszek
zmyślony"
12.30, 15, 17.30, 20
„Pan Korek" g. 16, 17
(Teatr Młodego Widza, TATRY-LETNIE
(Sien- GKO (Tuwima 34) „Nocuł. Moniu.scz;k.i 4a) g. 19.30 k:ewicza 40) „Kroki we
y nalot"
prod. ang.,
żury
TEATR
POWSZECHNY mgle" prod. angielskiej, dO'ZW. od lat 12 g. 16,
(ul. Obr. sta!Lngradu 2l) dozw. od lat 18 g. 20.30 18. 20
„Ła.dna historia" g. 19
- kino czynne tylko w Mł,ODA GWARDIA (Zie- Piotrkowska 193, Na·rudni pógodcle.
!cna 2) „Ulica Granicz- towicza 6, Rzgo.w ska 147,
OPERETKA
LODZKA
na"
prod.
polskiej, W ;ęckows>kiego 21, Kaoo(Piotrfrnwska 243) „BocKINA I KATEGORII
d
od 1 t lZ
ewska 48, Przybyszew30 ' 1skiego
cacclo" g. 19.15
0'1JW. 14 a16 15 ' g. 189 ·30
41, LimanowskieARLEKIN (Wólczańska 5) MUZA (Pabianicka 173) ~~:!~·
•
• •
· • go 80.
g. 17 „Złota rybka".
„W obronie mojej mi- POPULARNE (Ogrodowa AS Al. Kośclus'Zkl 48
!ości"
prod.
!ran<:„ 18) „Opowieści Hoffma- pełni stale dyżury nocne
dozw. od lat 16 g. · 15.45, na" prod. ang., do:zw.
18, 20.15
DYZURY SZPITALI
od lat Hl, g. 161 18.15,
ODRA (Przędzalniana 68) 20.30
POŁOZNICTWO:
(Franclszkań
MUZEUM SZTUKI (Wlec „Paryżanka" "Prod. fran- PIONIER
cu.skie,j, doz.w. od Lat 18 s.ka 31) „Ania i Mania"
kowskdego 36) g. 14-20
Bałuty,
Ruda S7Jp.
g.
17, 19
prod.
austriac.
dozw.
MUZEUM
ARCHEOLOim. Jord<l'na
(ul. Przy(Rzgo,wska
84) od lat 7, g. 16, 18, 20
GICZNE ł ETNOGRA- ROMA
„D:ziewczyna
z
gitarą" POKOJ (Kacz.imlerza nr 6) rodnicrza 7); Sródmleście,
FICŻNE
(Plac Wolno· prod. ·ra1d<z„ doz.w. od „ Winchester 73" prod. Ruda, Chojny - Szp. im.
ścli H) g. 11-16.
la.t 10, g. 15.45, 18, 20.15
USA, doow. od lat 12, Curie - Skłodowskiej (ul.
Curie - Skłodowskiej 15);
STYLOWY
(Kilińskiego
!(. 16, 18, 20
123) „Posrtrach kobiet" 1 MAJA (Kilińskiego 178) Polesie, Wid.zew - Sizp.
zoo - CtZynne g. 9-19.
prod. franc., dorziw. od „Niemowlę na manew- im dr H. Madurowiwa
Jat 18, g. 15.45, 18, 20.15 rach" prod. angiels·k iej, (ul. Krzemienieoka 5).
:PALMIARNIA - czyn.na PRZEDWIOSNIE (żerom- d0'1JW. od lat 12 g. 15.30, Chirurgia: Szpital Im.
skiego 74) „Baza ludzi 17.30, 19.30
g. 10-18
dr Rydygi~ra, ul. Sterumarłych"
prod. pol- REKORD (Rzgowska n.r 2) linga 13.
skiej, dozw. O<I lat 18 „Orzeł" prod. polskiej,
Intem.a: Sz.p. !om. dr
g. 15.15, 17.45, 20.15
do~. od Lat 14, g. 15.45,
Jo1nschera, ul. M:i1iono18, 20.15
KINA II KATEGORII SOJUSZ (Nowe Z1o.t no) wa 14.
KINA PREMIEROWE
„Nocny nalot" prod.
Szp. Im.
ADRIA-STUDYJNE (Piotr aong.ielsl<>iej, d071W. od d1Laryngologia:
Pirogowa, ul.. WóllłAŁ·.•YK
(Narutowicrz:a kowska 150) „Okrutne lat 12, g. 1'7, 19.30
·C!Zańska 195.
20) „Marla z krainy je- morze" prod. a.ngiehsik., SWIT (Bahtckl Rynek)
zior"
pro.d. fińskiej, d-OtZJW. od lat 14, g. 16, „Go5'111>sia do wszystkieOkulistyka: Szpital Im.
<!02lW, od lat 18
g. 10, 18, 20
go" p·rod. USA, dorz:iw. N Ba•rlkf.<iego, ul. KoP12.30, 15, 17.30, 20
DKM (Nawrot nT
27) od la·t 12, g. 16, 18, 20
oińs.kiego 22.

Dy

w cenie 12

20 TON OOPADOW SKORZANYCH

komunlkatu Okręgowe
go Zarządu Kin.

i Azo-

półfabrykacie)

za 1 kg.

Repertuar spokronikau, uwaga:
rządzono
na podstawie
drzewie",

Piotruś

JNZYN!IERA-mecha.nika na stainowi&ko głó
wnego mechanika =yniera energety>ka z
większą praktyką. ślusarza oraz dwóch robotników ze znajcmością prac budowlano-na,::..rawczych za•t-rudni Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Papierniczego Łódź, ul. Suwalska 25-27.
16274-G

48 TON SKLEJKI SUCHEJ

KINA III KATEGORII

ZAPISY na

sacyjon e

w Anglii).

pocrz.ą.tkowe,

Kursy

ar..g.ielslcieg10,

.Języ.ków

niemieckie-

go, :Vr.a-ncuskiego, ro5yj.skiego, wlookieg-0 i '*'PCranto dla dorosłych i m.!o
ooieży
przyjmują. sekreta.ria,ty ośrodków TWP Piotvklowska 68, tel. 301-04
gocliz. 8-lS, 17-19, Alndrze,j a Struga 24 godziny
17-19.
1>4.15 K

Występy popularnych aktorek: Sawinowej i L. Wilczyń.
ski ej.
5. Orkiestra pod dyrekcją Rossy.
Dnia 5 września:
1. Zespół warszawski w składzie: Mirska. Ja.ksztas, Gałązka,
Rawicz, Kierasiński i L. Wilczyńska.
2. Orkiestra Roissy.
Pokazy prowadzi popularny aktor M. Stefański.

INŻYNIERÓW-ekonomistów, specjalistów' z
dziedziny przemysłu i budownictwa, na stanowiska ekspertów inwestycyjnych z wynagrodzeniem ryczałtowym, ekonomistów z wyż
szym lub średnim wykształceniem i praktY'ką
z zakresu inwe.>tycji lub budo,w nictwa na
stanow'.ska starszych inspektorów 1 inspektorów za:trudni Ba.nk InwestycyJny Oddział w
Łodzi.
Zglosizema przyjmuje komórka kadr
B. I. w Łodzi, AL KościUJSZlki 63.
6445-K
INŻYNIERA z u,praw:n.ieniami budowlanymi
na
stanowisko
k:ero.\\mika
techniczinego
oraz technika budowlanego na stanowisko k:erownika robót
przyjmie od zaraz
Spółdzielnia
Pracy Budowlano-Remonto-wa
,.Granit" Łódź, ul. Piotrko-wska nr 91. Warunki pracy i i;lłacy do omówienia w biurze
zarządu €.póldzielni.
6447-K
LINOTYFIISTÓW przyjmie natychmiast Łó
dzka Drukarnia Dziełowa w Łodzi, ul. Pio-trkowska 86 referat personalny, front II piętro.
Samotni otrzymają bezpłatne zakwaterowanie.
6446-K
SLUSARZY-monterów na montaż maszyn
dziewiarskich - saneC!Z.kowych, tokarzy, szlifierza, pracownika do wyp:iżyczalni na·rzędzi
zatrudni natychmiast Zakład Budowy i Remontu Maszyn w Pabianicach, ul. Sejmowa
nr. 1. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr w godzinach od 7 do 15.
6451-K
20 CIESLI, 20 murarzy zatrudni natychmiast
Łódzkie Przedsiębiorstwo- Budownictwa Przemysłowego nr 2 w Łodz;. ul. Słowiańska 5.
Praca akordowa frcmt robót zapewniony także w okresie zimov.rym.
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr. Dla zamiejscowych hotel rob0itniczy zapewniony.
6449-K
KIEROWNIKA robót sanitarnych, technika.
robót s.ani.ta1mych, robotników transportu, rob0<ł·ników magazynowych, pom. montera centr.
cgrzew. i k. w. elektryków i pom. elektryków
przyjmie il1atychmia.st Łódzkie Przedsiębior
stwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych
w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 23-27. Zgloszenia osobiste przyjmuje dział zatrudnienia
cd godz. 8 do 13.
6452-K
!INSPEKTORÓW nadzoru i inspektorów technicznych zatrudll1.i od zaraz M.Z.B.M. Łódź
Polesie. Warun.ki placy i pracy do omówie111ia
na miejsicu w M.Z.B.M. w dzialoe technicizk·
4
1 T
· 75 79
nym, po oj nr
Qrzy u1. owaroweJ_ _
- _. ·GŁÓWNEGO księgllwego i je.go zastęp.cę zabrud1ndą naJtychmiast Rejcnowe Zaklady Zbożowe w Łodzi, ul. Armii Ludowej 25.
Wa•
run'ki do omówienia w dyrekcii zakładu.
(inż. mechan1ka) z ·<Huil...c:a.ą
praktyką zatrudnią il1atychmiast Łódzkie Zaklady Sprzętu Pożarowego w Łodzi, uk Wólczańska. 241. Zgłcszernia przyjmuje diz1ał '9tadr.

KONSTRUKTORA

KIEROWNllKA zacoatrzenia z wyższym lub
~ednim wyklszit.akell.iem i wieloletnią pr21ktyką w branży me1talowej, plastyka z wyż
szym
wykształceniem
do
projektowania
wnętrz i urządzeń e:kleipo·wych o.raz malarzy
na <roboty olej1ne przy.ilffi'l natychmiasit Zakłady Wytwórcze Sprzętu Rolniczego WZGS
,.Samopomoc Chłopska" w Łodzi. ul. Rewoludi 1905 r. nr 37. Zgłoszeni.a przyjimu1je sekej.a kadr oid godz. 8 do 15.
6442-K

KIEROWCÓW ze śWieżo uzyskanym prawem
jazdy przyjmie na pra1klty:kę P.K.S. Ekspozytura Spedycyjna w Ło-dzi, ul. Worcella nr
17-19. Po ukończen:u prakty;ki praca zapewniQl!la. Zgla'Szać się do samodzielnej sekcji
kadr Łódź, ul. Worcell.a 17-19.
· 6465-K

DWÓCH
PRACOWNIIKÓW umysłowych na
stanowisftrnch in.s:truktorów terenowych d/s
złomu z siedzibą w m. Łodzi, ewent. i na teren wojew. łódzkiego zatrudni Rejonowa
Zbiornica Złomu w Warszawie. Wykszitałcenie ś·redrue, z111.a,jomcść branży met.alo·wej i
praiktyka. Wynagrodzenie ryczałtowe, wg. taryfikatora i inne świadczenria wg. umowy
·
ik
z b iorowej. p odania
ierowa Ć pise.mnie d o
kadr Rej·OlllOWej Zbiornicy Złomu w Wa1rszawie, ul. Kolejowa 71. załączając życiorys i
f
6441 K
.fotogra ię.
"ADOWACZY,
zam1"ataAzy,
piłnowac'zy i· ro..,
"
botnili:ów gospo.darczych _ zatrudni od zaraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w
"odzi·. ul. Tok~rzew~·kiego 2 .
6423 _K
"-'
~
~

INŻYNIEROW-ceramłka, budowlanego, ohemfka na stanowiska kierowników sekcji w
laboratorium zatrudni natychmiast Wojew.
Zjednoczenie Przem. Teren. Mat. Budowla.•
nych Grupa Wiertnicza w Srebrnej k. Łodzi.
Dr JADWIGA ANFOROWa·runki do omówienia na miejscu.
WICZ spe<:jalista wene1111 RF OGŁOSZENIA
rycrz.ne, skórne 15.30-lS
INŻYNIERÓW lub techników budowlanych
Próchiniika 8.
16232 G
z dlugoleit:nią i wszechs.tronną pr.aikt•""ą w buKSIĘGOWOSCI K.ursy dła
"""
pocrz;ątkujący-ch i izaawa.n- Dr CHĘCI~SKI - specjadowITTJc•twie na stanowiska st. inspektorów
scwanych TKWP. za.pisy Usta skórne weneiry<:zne
technicznych i st. inżyniera. d/s weryfikac3'i
· t
Piotrk01Wska 157, fl'O'tlt
s~kretariat s:zJkoty, Pi0o rG
dokum.entacJ· 1· technic.zne'J·, st. technika B.H.P.
kowska 115 cod<l•ie.nnie I piętro 17-19.
16282
godJZ. a-1•5, doda1tkowo
o killkuletnim stażu pracy w budoW111iotwie,
GOSP()DARSTWO
14 ' 25 'marki·
ZEGAREK
męski c.zwarllki,
· kd
KACZOROWSKA-Han1k '
]'f k
• o.
Tissotzłoty
°'P'rroectam.
p1ąt
godK
z. kDr
.
wyiw o •t'W.a u ,, owanych mura.rzy-sz t n k a .•
ha (pow. S<Lamotuly) ®ie15-17.
6461
e skorne
- we•neryc<Z.ne
"k.
.
1
1
m.ia pszenno _ buraczana zelów Jćxref Nie1wiadom18-17, Mici<ie1W'iooa 12-3.
row i pomocni ow d-0 robot e ewacyjnyc 1,
sprzedam. Dojarz.a auto- siki Z~lów, Kośoiuszki 14. KROJU
srzycia k.uns
malarzy, szklarzy i dekarzy za<trudni na,tychbusem z Poznamia na
TKWP.
Zapłsy
s<ZJko.Ja Dr REICRER specjalista
miast Miejskie Przedsiębiorstwo Rem<mtowom.lejsce. A.ntOIIli 'Gronek, SAMOCHOD „Mercedes" podstaiwowa ul. Kas,porri:a- ohorób . weneryC<l!nych,
B d
I
•
.., _„ .
A
.. C
Wierzeja p-ta Graebieni- v 170 sprrz.edam. Wschod- ka 46 poinied.zfabki, środy, skónnych
8-9,
16-19
u ow ane nr ~ w .... uuzl, u 1• rmu zerwosko pow. Sa:amotuly.
nia 62, Adamc.zylk od piątki god:z. 17-18.30.
Piotrkowska 14. 1&229 G 2 MONTERÓW samochodowycrr na siliniki ni-· nej nr 30. Zgłoszen!.a przyjmuje ikomórlka
DOMEK 2 razy p.o ,.,,.,<ko- godz. 17-19.
16027 G I'URSY
KSIĘGOWOSCI
do napraw podwo- kadr pOlk:ói 39. II piętro.
6455-K
„_
•
Dr KUDREWICZ sipe<:ja- sko;;.rężne, 2 mechaników
•
t •
•ed
'
ju z kuchnią, duży ogród,
zapisy przyjmuje Stowa- !.ista cho·rób weneirycz- zi, 2 pomocni k ow
mon erow i J neg~ spaPomlewcizenia gospoclarrzyszenie
Księgowych, nych,
skórnych
8-10, wacza z licencją do ob.Slługi agregatu elektry- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - ,
c:ze w okolicy Kolei ObPolsktle Towarzystwo E- 14-16, uliica 22 LLp<:a 4.
czineg-0. mechanika na sHnilki wysOlkO'.PP"rżne
Wodowej - sprzeda wlakcno~.:.Jczne, Piotrkows.ka
-cSciciel. Pokój rz, ku<:hnią
179 godrz. 8 do 19, tel. Dr MARKIEWICZ specja- i mechanika na liczni:ki samochodowe - zadu za.miany z na.byw<:ą
221-1s.
15690 G lista chorób skórny.eh i trudni od zaraz Miejskie Przedsiębiorstwo- Ro~eJ~denpi~~~i~i .:i~~2~~; MŁODY nauca:ydel po- KURSY d:z.iewóars1iwa ma- wern.erycznyc.h, Pjotrtkow- bót Dro-gowych w ŁO>dzi. Zgios'Zenia przyjmuŁÓDZKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
:S1·u1·0 Ogło•·•en·,
P1·~t·- SZlUJkuje pokOju subloka- .
.
s.ka 109--6.
16395 O' J·~
dział ka-',r, Pi ..... rkow-·'-a 17, III piętro, w
~ •
torski~o na terenie Pa- my:no.wego, malowania na
~
u
"'
"""
PIEKARNICZEGO
kowska 96.
16024 G bda.n.1c. Ofe~·ty pisemne tkaninach, ~reśleń techgodzin.ach od 7 d;:i. 15.
6422-K
DOMEK dwurocliZ'nny wy „16-028" Biuro Ogiloszeń, nicrzny<:h budowla•nych I,
podają
do wiadomości. że zarzą;d przedsię
łączony spod kwaterunku p;otrik01Wska 96.
16028 G' II s.t„ fotog.rafii amato•rKANDYDATA na stanowisko lkie1·ow:nhka se- bio,rstwa .przeniósł się z dotychczasowej sie:Pllnie sprzeodam. Wiadosl·;:iej I, II sit. TKWP . ZaI kc.ii transportu zatrudni natychmiaS>t dyre- dzi1by,
przy uli. Kilińskiego 81
?ność ul. Fra.ncisZtkafuf<a INŻYNIER samotny po- pisy - sekretarjat kRlirl kcJ·a B,eJo-n"""eg~
109, S7Jklaruk.
16016 G szukuje pokoju subloika- sów Te·chnbkum Wló.k.ie,n~.,,
„ Przedsiębiorstwa Przetwo·rDO
POSESJ[
PRZY ul. JERZEGO 10-12.
l>OMEK jednorodzinny w torSk>ieg·o :z n!ek.rępują- nicze, Zeromsklego 115 UNIEWAŻNIA się zagu- stwa Przemysłu Paszowego „Bacutil" w Łodzi,
·
k
b
·
ul. Drewnow~•·a 84. Wy~~.aane
11 -walifikacJ·e: - - - - - - - - - - - Gdan·,,·.<u _ w~d~·cnu ""Y- cym wejściem. Oferty p.i- pokój 20 codziennie godlZ. b'
~
0
gody -:zam.ien'i~;-a ~poo7.b- semne „ 15 0.23" Bi.wro ogło s-is,
wtorki, C11Jwa~~ nl.~n~J~~~~r~tZ..o ~r:;~: wyższe wyiks~łcenie i t~;y. lata ~raktyki
ne 1u b 2 po k oJe
· z k uc h - szeń, Piotrkowska 96.
8-16.
d ru.cize
·
F.ranc1s.ze.,,
,_ Mara t wodowei· lub średinie W'"kSiZtałcen;e i 7 lat
nią,
wygody w Łodtzi.
URS k
· k'
n Łódź, Telefon.i<::zna 36".
J·
Chętnie w dzielJI1i~y Wi- MŁODE bezcl!zietne mał- K
.rawiec 1 1•
prak!tyki zawodowej. Pożądane wykształcenie
<I.z
żeń.sbwo p-05'Zlll•kuje poko- stopnia, haftu maszynoli
-!W. Dziwonić tel. 310-45. ju sublokator9i<·iego
wego.
kapeluszn.ictwa
z dz;iedziny tr.a:n~portu. Podania wraz z ży:SllJRo PośTedn~ietiwa Spół najcllętiniej pnzy star.s'ZP-j damskiego, pikowania koł
ciorysami i opiniami z p::~rizednich mieisc
<ii:ilclni „C.:zystość" P·iotr- pani. Wiadomość Wła.cty- der TKWP. Zapisy Szi.co,p:racy przyjmuje seikcj.a Jrn<lir w godzinach
Stacja Hodowlano-Badawcza mAR
kowska 3ll, tel.· 205-75 po- slaw Srz.a.far:z, Nowotki 119 ła im. Konars•kiego, Obr.
leca do sp1TZet1aży domki m. 7.
G
stnli.n"Tadu
27,
tel.
303-65,
od
7.30
do
13.
6417-K
w Strzelcach k. Kutna stada kolejowa
10014
w Loct.z•i, Zgler.zu, Kcnicodiziennie gocltz. 9-13,
St
l
K j
ki
n'le, pła.ce w Ło.cl2i i o.ko- DUZY pokój iz wy.g.0<dami 17-18.
6161 FOTOGRAFIE nag.robko- INŻYNIERÓW I techników urządzeń sanit.arrzece
u aws e
~t cy,
gos,podarstwa
od
zamien.
i
ę
nn
pokój
z
kuwe
na
porcela,nie
ze
:iiłonych
C.
O.
:i
wentylacji
na
stanowiskach
OGŁASZA
PRZETARG
::'.0..:!'OO clio 800.0-00 rz..l.
h · J b d
•- hn' NOWOCZESNY krój u- t.ą obwódką (gwara•nc-Ja)
.'
,
.
','
.
•
c nią u
wa rz. ,„uc ·ią
unn'.'onuJ·e
a·rty-~yciznie proJ-ek.t.antow 1 asyetentow .n.ro.1ektant0'\V zaNIEOGRANICZONY
GOSPODARSTWO rolne ewentt. kupię wyląccwme brali da.mslt.lch, d:l:ieoię- „,.~
"' J:,ó • t d
d
W •
'd k": B'
P
k
6 ha ziemi (!O minwt od s.pod kwaterUllllm. ofe.rty cycll o·panuJesz szybko „Foto" StrySIZIOWs~ dz, ru ni o za1r.az
o,,ewo z 1e
mro
roje d . ,
d
h
tramwaJul sprrredarri. Wia pisemne „16013" BLuro pe>d giwan"a.ncją, opatento- ul. RewolucJl 1905 . 1.
tów w Ło-d-zi, ul. Więckowskiego 20.
na z·erzarwę sa u owocowego 40 a.
C!omość Ul. Tuwi·ma 48 Ogłoszeń, PiotI'k01wska 96. wanym wynalarz.kllem. InOferty w zamkniętych kc.pertach :należy
formacje Naiwrot 32
SUKNIE wytworne, ślubm. 30.
16000 G
"
ne, w.iec.zorowe, ka 9 ki d.o DW ó CH rewident-ów-inwentaryzatorów ze, skla·dać w ik.a:n.celarii stacji IHAR do dnia 14.
l>LAc 840 m2 sipraedam.
KURSY pisania na ma- chrnllu ~iżyaz.amy ta- średn'm wykształceniem i 2-letmi•m stażem; IX. 1959 ro<ku. Przetarg ustny odbędzie się w
W1act·omość ul. Koźmiana
s.zynach, stemogTafii i se- nio.
Piot1.'kowska
253 pracy oraz ikierowniika se1kcji gospod. zatru- dniu 15 września 1959 roku o godz. 12 pt-.zed
15922
~Y Slą,sk.iej.
_
_ :;;~;i~:~OIWY P:~j:~~, (sklep).
G dni Łódzkie Przeiisiębforstwo Handlu Opa- , przy&tąpie:niem do którego należy wpłacić
DOMEK d'Wlll!IZ.bowy mu.
ny. storwarzy&i.enie Sile- FOTOGRAFIE _n.agrnbko- łem i Ma.teriałami Budowlanymi w Łodzi, ul. wadium w wysokości 20 proc. ceny aferowa·
1rowa.ny z werandą ·I og·ro POMOC domowa natych- nografów i Maszynistek we
wysoki połysk, Nowotki 247-49 barak nr 1. Zgloszen·a przyj- 1nej. Dyrekc~i.a zastrzega s,olb;e wybór oferent.a
~1°rn S?mec!a,m .za 150.000
.
. .
PRL, Łódź, Pl. Zwyeię- Chra.pk<>wskJ., Warszawa
Wla·domość Mar-cina 15 m:ast pomebna. C1es1el-j stw.a (Wodlny Ryinek) :i., Wspóilina 35. In.formll<:iil mu:je eeikcia kadr i zaitrud111.ienia w <>odz. od ora'Z ewentua1.ne przyjęcie ofert jes'ZOZe w
· lA <>!1c;y.~a.
163ói qlska ii, sklep spozyiwczy,
:iią l/~..1§,
lWMh1stowpie,
~23 7 do 15. Warunki ;płacy do omówienia
Jdlniu pirzetaTgu.
6467-K
DZIENNIK ŁÓDZKI -nr 209 (3973) 5
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Komisja Sportu i Turystyki PDioęwknbeozrwo,vwcnięystwo Żużlowe emoc1e
Tramwajarz-KS Śląsk 4};:34
OPSubtl~.·1,a~1·cpn~_a.t"YęOp!aa1"s'c.~~~1 iścia na boiskach woj. łódzkiego ww ~=y~o:,~::~~o- m!:'";!~~:.;;;;.,::~ ~1~!~=~~·~~"";3
' •

„ ,

~

„,,

w:icie z wni-1>.skiem zmi>erz.ają-1 opanowa:ni nie21:J.rowym S?.6wini'l
$
cym , do rozwiązania kola kibi- mem klubowym nie-0-dpowkd- ci.owych mistrzostw .Polski w teni- dt użyną „Sląska" ze więtochlo w1.1<lom1.~ ;:,.is.
L h..
. .
.. .
.
h
s1e. duzą . 111cspoctzia111kę. _s:pra"»'ił wie będz:c tak emocjonującą
1
.
h
cow
ee u,
uwazaJąc 1z Jest rum zac owaniem się na zawo- OrhkoW<1k1, który 21w:yc1ęzył mo- imprezą trzymaJ··ącą zgr.om.adz.::>1\ ecz po wyrown::ir.yc
S'Zlanon niesłuszny. Kolo odpowied- dach daJ·"- zły przykład. Nie- strza zwią"'k:u
Rad!Zieckieg<1 .,;.ach (.J. ..:'C.ymc re W 7 ·"1ędu n;,,
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Mos~ra
6 ·"' 5·3 9 . 7 ·
ną
pu:blicznoQ1~ć
n'ema1
do
ostat...,,
n:o prowadzone
powinno być d-0statec-zne jest również inte~
.~. · , · ·
~ ,e,go biegu w silnym napięciu O~·isane powyżej wydarzen:a z:
pomocne klubowi przy organi- res~wv.nie się ruch·am sportoLio:is stoczył rz.a-cięty pojedynek nerwowym
współ Tramwaja- maszyna!ll!) n.kończył się z-.vy0
zowaniu imprez,
zachowaniu wym przez organizacje polity- ze
.s""w.e.ctem Inj5Val'Ss-0nem rza
który przeżyl wyjątkowv c;~.stwem „Tramwajarza" 44::14
odpowiedniego porządku pod- czne, które wciąż je.:;z.cze nie- zwycięzaJą«~ ostatect?Jnie w 5 se- d '
.
d . .
.pkt. Wyniik mógl być zn;,czn:ie
czas zawodów
wychowaniu dooen.ia;ą roli sportu i dziala- ta-eh 6:4, 4:6, 9:ll, 6:3, 6:3.
' enerwuJący
z.ien.
wyższy .
Straciliśmy
przynajzawodników.
cza sportowego.
z da.Js.zych
rozgrywek od.padł
Pr~y~yną zden<Crwowa;nia by mn:ej z 10 punktów.
Omawiając szerzej sytuację
Sprawa wychowania za.woct- / A.n<:lik - Oak!ey, który prize.grał !y kie;Jslto przygotowane ma.sz:;·Dru:'.yna „Sląska" byla zew pilkarstwie na terenie w'>j. ników w dużym stopniu zależy z .Piątki~m 4: 6 , 9 :n, o:5 . Nie_ P 0 : ny. Otóż n'e' byto n:ema.J b'.e· .9'""'lem .staby'Ill i ,.Tramwajarz"
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się
natomiast
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vu.<-1{.1ego s ~vie. ~no, ze · wierenerow P. ~ nmmeJ. r 1e- który uległ Anrejew-0wi (ZSRR) gL1. w k torym
zawvu:n1
ow ł o'<l z- mial
zct<x.ydowaną
p 1·ze•Ąagę
le wmy za istmeJący stan rze- stety, n:e speln1a1ą om lego za- 5:7, 4:G, 6:3, 2:6.
kioh nie prześlad<YNal .. pech'. zwiasu-w. że w clrużyrue ló<lzczy IJ{l<ll•OSZl\ KKF, które pOl\\in szczytnego obowiązku, a zdaZawo·dn:cy walczyli ambitnie. ~. 1ej b0t!'.·dzo d·jbc-ze w dmu tym
dz!ła, że bezwzglę·dnie należy ny
być
przecież
odp-0•wie- rzają s~ę nawet wypadki, że et;:;.
w grze pojedyńe<Zej kobiet nie- wysuwali się na pierw.s.zym ·dyspoao-.vani btli: Krakowiak,
zamknąć
b:1-lsko w Łqczycy .-;Jzfalne za ro, <'IO się u nid1 ją zły przykład.
~~J;~~io~~~~'.' ~~~~ra:c,~ie·~a~ oJffążen:u do lJ'l'rodu.. . aż tu Mir<l'Wl:>ki. Sumii'lski i brawuro
przynajmniej na -0kr2s jedno- dzieje, a dalej_ działa~ze _six>r~<lOoo,bny
rozdział to sprawa 3 setach uponla się z Dandą (Ol- m11gle ga.sly, jeżeli nie dw:e od wo jeż<iżącv '~wiatkowsk:. Ccroczny i tr<iktować to ja.ko ka- wi, trenerzy i sędziowie. .N 1e sędz10w. Przyporrunamy, ze de I s:za Kraków), rzwyciężając 4:6, 6:2, ;:<:zu maszyny. to pnynajmn'.€.i 5 Ly nas ż,a d'> -~losu zaczyna;rę wymierzoną niesforn'e za- jest
bowi·em do pomyśłen:<>, cyzje sędziego na bo:sku są 6:4.
jedna. „TramwajaTz" z biegu ją dochodzić młodzi \-'Y<:howun
chowująccj Fię publiczności. O- żeby tak szeroki aktyw nie byl ostateczne, ale arbiter mus.i być
Bard= dobrze spisała S'ię DO'W- •lla bieg tracił
bardzo cenne kow··"! klubu.
becny zarz•~l KS Górnik na.le- zdolny przeciwstawić się wy- od_oowiednio
przygotowany
i borówna (LKS Łód~). k1·ó«·a wy- :Pll'nkty i zanos:ło slę na to, że
~
k
'
·
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ciąży rMwiązać i przeprowadzić bryko-in chuli.ganeril.
przeszkolony do spełniania tak elimino'\vała
S©ul7.·e (NRD) 8:G, mecz: zai onczy się porazu-.ą.
gu„Tra:nwajarz"
znaiduje sięw dalszym
na dTugim
wybory nowych władz kluboNiestety, niektórzy działacze od.µowie<lzialnej
funkcji, pro- 6 ' 3 · Kzmien.k.o (ZSRR) zmy·c·iężyła
Trzeba raz nareszcie skończyć miejsc·.t w tabeJ.ce punktr>-cyjne.i,
„r,~i... kto·-,e da'"aly·by g"•ara~wadzić się niena2annie i cie- Paiwsiukóvmę (Le•gia) 5 :3, 6 :0, a
.
. „, .
„._, •"'
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Johannes (NRD) pokcnala Srzmid- z. tą plagą „gaśnięcia" maszyn . Awans do p;erwsze1 ..:;g1 zację odpow:edn'ego wychowyszyć
wielkim
autorytetem. tównę (Broń Radom) G:3, 6:0.
Rozum'emy, że ma.sizyna „Wjci:3 leżeć będz.le od wyrul;:ów trzech
wania zawodników i udzidić
Wprawdzie
Kolegium Sędziów
d<«" wówcza.s, g'Cly następuje pozo.stałych spotkań ligowych,
,trn w tym po:no~y.
jest jednostką
aulono·miczną,
Ul 1'
kraks.a. wziględnie zawodnik ja- które „Tram\vajarz" roze;;rro. w
Btwierdzono przy tej okazji,
{l() nie oznacza jednak, że IDO5
'
Vł
<ląc n:ezt>yt 0\5łrożnie sam S]JO- RzeswvJie, Tarnowie i w Noże Federacja „Górnik" nie inże działać w oderwaniu od u1woduje wypadek, ale żeby ma wej Huc'e.
Wczorajszy mecz
teresuje się klubem łęczyckim,
ł
nych agend związku piłkarskie
szyny odmawiać mi.aly poslu.- by! 06tatnim 51p0tkan:er.1 Fgoklóry na swoją <u7"i.ała.tn-0ś-O ni-e
ęczycy
go, lecz jedynie w śdslym poszeń&twa bez żadnej w:ększe.i wym w Lodzi. Teraz m1ec' bęolrz;ymał '\V lym roku ani grorozumieniu z nimi.
Pof)nizwa:i:
j uzasadnionej przyczyny to <lz'cmy tylko spotkania towasza subsydium.
Na wczorajszym pos:ed.zeniu działalnQŚĆ '°rganizacji sędziowIl!
nu
już -chyba tylko i wyląeznie wi- .rzyskie. Wie;ny, że 27 bm gośc:ć
~ie <X> innego, jak właśnie WG i D LOZPN zapadly dwie skiej nasuwa srereg za.strzeżeń
na mechaniil;;ów przygotowujQ- w Lodzi będą żużlowcy ZSRR.
brak pracy wychowawczej stal ważne decyzje. Bo'.sko w LQezy prop-0nujemy ze swojej strnny
Lód:z:ki o ::n>gowy Związek Za- c:rc-h do wyścigu
motocykle..Prowadzone są również pertrak
~ię również beznnśredn.ią
przy cy zamknięto na 1 rok, a Bzu~dbyc 1·e ";vspo'lneJ·
knnf.erencJ·i
paśnica:y
opracował
sizciz.e.gółowy Chc-emy wierzyć w dobre chę·· t11c.1·e z żużlowcami CSR i An~·
i•v
•
~·
•
v
1>lan
111ajl>J.i:<szy·eh
spobk2ń dru.żyn
czyną .zajść w 'l'oma.szowie. •·o:e O:rorków w meczu z Gonn:- :z,a,rządu ŁOZPN i Kolegium S<: Łod:zi i wo.jmvództwa łócl:zJ!dego. c: mecha.nika Janickiego i je- .giiL Tak więc sezon nie .ie&t
Zatwierdzon-o
wniosek k;em Lęcz)'ICa przyznano punkty dziów, n.a której omówiono ·oy Pl2•n ten zmierza p.nede wStZy-st- .go pomoc:n.ika Kolec-llka, ale jesz~ze &końezO'lly i zwole:111iWKXP domagający się uka- -Nalkowerem.
przyczyny niezadowolenia klu- kim do u:mie•jętnego propago.wa- chcemy r<'>wn:eż w'.edz'.eć, Jaki.e ltów tak zwanego „cza=ne,go
ram.a WJ. Gaidaj.a, zabronienia
Drugl mec..-z przerwany w To- bów i narastających bolączek . nia zapaśnLc.twa w tere.nie. W wy są isto•lm.e -przyc1.yP.Y tych n'.e- .epo=tu"
czeka jeszcze wiele
r-O'Lgryl.\ra.nia pierwS"Zej draży- maszowje na skutek zdekomipleWskazana jest rówruez na- niku tego postano·wje1nJa ucil'\Va- pa'>.."o-~; 7 ~!/L t\.pel u,!emy d".> k.:· 12 _ atrakCyjnych em<>cji.
. L h„
d'
ta ym towarna drużyny Lechii przynió-;.l
d .
-In
a.rada J.ono, że 6 września pierwsze roe:- .rownictw:l klubu żeby prz~pro
Ja• Nie.
~~~ k :;c ik1 zatwl! ow na lnie;." rk
punkty walkowerem zgierskie- ŁszoymZPN~ aruem wsp~ kia b~
t~rzr:wichk.i mi·arsotazecghr,anae w1!co·stwa?. ązg.i·e":
.,,,is u, '.i oep UJąc w pe
.a- mu
Włókniarzowi,
WG i D
z prezesaIIU
u ow o•·
"'
ry nalozone przez wla<lze pil- stwie-"-zI" 1-~„,·em 1..;. zam~"ni"k raz t.renaram:i. a
jedny1n z r:ziu, Pio.trkowje i Fabia.nicach.
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•
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w Z~ipr'ZJU odbędą się spotka;karskie _ okręgu.
z. jed;nym Gadaj · nie IJVW
byl w stanie brać tema(,ow jej powinna 5 ac sic; nia: Boruta - Wido:ew, Wolanka
tylko me zg<>dzono s11~, nuano- u<lzialu w grze.
działaln<JŚć LOZPN. który bar- - Wi<izew.
W<hlaroka _ Boru<ta,
dziej rygorystycznie powinien s:<><Wią gt6wny.m tych spotkań bę
kontrolować
pracę
ix>dleglyc'.:l cllz>ie p. Galane<k.
CZWARTEK, 3 WRZESNIA
Wirtuozi muzyki r02lrYWk.owej.
im nau-czycleli
gry W pil!~ę
w Piotrkowie ŁKS sipot•ka się z
PROGRAM I
112.15 (L) Magazyn dla ws.i.
15.10
nożną. zarząd ŁOZP~ ustali! Piotrkovią. Gward>ia walco:yć bę
.
MeJ.odie cyaa1i.SJk1e. 15 .3-0 Aud. dla
już datę tego zebrania na ~;; ct.zie z ŁKS, a w d·1·uę:im me= "
8.l~ MUtL. p.or. 8.35 Murz. i a.ktlu- d.2lieci „śpiewne spotka.nia e
bm„ wydaje się jednak, że zq_ Piotrkovią. S~d.,,ią gł:>wn;vm te,go aln-0sci. n.oo Dla dlz.iieci młod152ych nC>W>'m rokiem szkohnym". 16.00
'ilrzg!ędu n.a obecną
sytuację tminie,iu l>ędo:ie pan Kubiak.
słuch. pt. „Pan Sociz.e,wka na KsiG Polska
muzyka lu·cLowa.
16.20
:fJragm. pow .
•na.Jeżaloby ją przyśpie.s.zyć.
W
Pal>ia 0 nilC>~ch
PTC
rorre~a zycu". 9.2-0 ~{.oncert por~n?.Y· 10.~ „Srebnla o·s•troga" „Wozesne
c1z1eJe
Pomo«za
.
10.io
.
J.
HaY<ln:
Muzyka
wieczor16 40
Obir. Komis.ie Sportu i Tu- I mecz z LZS. Sęc!zlia - Ta,jlon.
K~1:cert rozry~ko~".; 11 .00 „O.po- na.
17.00 (Ł) OmóV1-ienie progracystyki za.p·1 >wiedzialy z-!łecyd<>-1 Po•naclto w projekcie jest m·e= wiesc o d.z10cmstwie
fragm. mów. 17.00 (Ł) Audycja aktualna.
waną walkę nie7'drof)WCmu szo- międzymia&towy Zgierz - St-up.s•lf. pow. IL:l-0 A~d. "' cyklu: „Rod1vi- 17.20 (Ł) „Koncert życzeii" w opr.
witrlzmowL
OdbQooie się on naj.prawdo0podob- ce ~ d.z1e-c ko _. 11._35 ::'1·rtuo:z-1 m',~": Ireny M~,r!<O\VSk iej. Hl.OO (Ł) Łódm
i:iport je.st p:rz.eciez jed- niej w p.ierwSil:y-c-h cLniach paż- zyk1 ro:Drrwko•weJ . 1-.24 P·iosenKJ kl dz.ienn·I< radiowy. 18.15 (Ł) MuTradycyjnyfll ziwycrz;ajem i w tern
n.a szo.sie warszawskiej
·
dzierni•ka. Łod!z.ia.nie p:<lygotoW'l.l- z IX Fes.tIJwalu w Sa.n -~em.o. 12.35 ZY1ka. 18.25
Audy-cja
a.lttualna.
tym roku przystępujemy do przy ul. Strykowskiej. Kolarze nym z czynników wych <'>WUJQ,jo sil' również
do rewa.nżo•wego Postęp w gospod~<J'S.tw1e domo- 1S.3o Muzyka t aktualności. 19.00
wstępnych prac związanych
z pojadą ze startu w k1erull1ku cych naszą młodzież. a nie ce~ s~otkania Kraków - Łódź.
wym. 12.4-0 Mel-0d1e. ro:zry;v'1rn":'e. Wiadomości. 11l.OO Uniwe•rsytet rapopularną już w I..odrz.i imprezą Strykowa, by następnie Bkręcić lem samym w oob~e.
,Rm.
(n)
13.25 _Koncert sol1stow. 13.a5 W•1a- di-0wy.
l9 .15 Melodie baletowe.
kQ<lw- ską organirrowamą przez re- w boczmą drogę w 'kierunku Ła
domosci.
14.00 Kon_cert po_połud- 19 .30 Pro:eglad wydar-zeń ku,lturald akcję ,.Dziennika Łódzkiego" i giew.n.i k, by ;n;astę,pni.e do.stać się
n10wy muo:. ro·~yJsk1eJ ..15.00 Wal- nyoh za granicą'.
20.00 Kon~crt
c<:> komp~yborci•~ polst.<lCh. _15.30 życzeń mi!<Js~·i·k<•w mv'Zyki Pl?~
LKS dla. niestowa,rzylSZO!Oych ko- na metę znajdującą .się pc-zy staZ
zy<Cla
ZW.llj<Zlku
Ra~lizi€-Okiego.
ważnej.
20.50
Coa\es:
Trzy nie<lzlarzy.
cji benzynowej przy ul. •Wy16.00 W1adom?S<o1.
16.0~ Au clYCJa wia.cliki _ fanta;;ja. 21.00 z kr2.iu
fu.nzą,wszy od dnia dzisiejsze- cieczk0Wl€j.
aktual.na„ 16.h> Gra O!'k. T<!!ne.czna i ze iiwiaita i kroui,ka sportowa.
go rozpoczynamy przyjmowanie
Jesteśmy praekOIIlaini,
że imKurta Hernl<eJsa . 16.40 un;wers;y- 22.oo Uniwe~sytet radlowy. 22.15
zgloo:z.eń do propagamdowego wy preza ta za.inter€1Siu.je ~r.sz:y otet l'~·di.~wy. "16.50 „:i;adwst~CJ: Murz.y>ka ts.1neczma. 22.45 OT'k-iestry
mJodoso1 . 17.1>. P1os:n•kl ~,a.ciz,ec ta>nec.ztne. 23 . 22 Wieeitorna audyqa
ścigu in.a. dy.stain.sie
ok. 30 km. gół miłośników sportu kolamkiekie. 17.30 „Raduo-Reklama . 18.00 kameiraJ.na
Zgłoszenia
ki>e<row·ać 1należy do go !lli.e ty1lro w Lodzi, ale i na
Wiadomosoi. 18.0ii Audycja 1itera.c·
s.ekretariał.u redakcji
„Dzienni- teren.ie woj. łódzkiego. Ci, któz.wolenni-cy sportu lrolarskiego \ skim na coole. W .swoim cz.asie Im.
18.2.5 KOl!lC·e<rt życrz.et'L
19.o:;
ka LódzJki.ego" Piobr'kowska 96 rzy zamierzają wz:ląć udzial w i motorowego !będą miell dziś o- czvta.liśmy 9bis-z.erne artykuły na Ectia Fest•wąJJu. 19.20 Trybuna
TELEWIZJA
III piętro. WpilSIO'We wyino.si 5 zl. wyścigu, mają :rnożiność zapoz- kazi·ę wybrać się do Helenowa, lemat tego rodzaju imprez do- Nauczyciel.sika. 19.32 Recital skr-Lyp
cowy.
20.00
Stan
po.gody
i
<iil„ie.n17.30 program dla dzieci: 1. Miś
Zgłaszać się mogą
kola.rze w nać się doskOIIlale z trasą, która by oglą.dać J1nte:resuią-co za.powia chodząc do wniooku, Ż•e Łódź po- nik w1eczorn-·
0 ,raiz wiadomości z okie111ka,
2. Teatr<zyk w koszu
wieklu od 16 do 19 lat, którzy w peWJilych partiach jest dość dającą s:ię jm1'.)rez.ę organiZJOowa- .si.ada w o.sob:c
Jerz.ego Beka sportowe. 2l.30 Polska muo:yika lunie należa do żadrnych kJ:ubów trudJna ire wz,ględu na nawierz- ną prz.ez „Gł.os Robotniczy" i najlep.sz.ego w Pol.sce s.ztaj•Elra. do-wa. 21.5-0 Mu.zyka popularna. (W.) Ja.15 Wszys.fKie cLni ty~'Cld.nia
(L).
18.45 Pw.e•rwa. 19.~o Dziein.n ik
sportowych !i. :nie po.siadają kar- chnię jak i wiraże.
ŁKS.
Zapewne Bek i dziś potrafi u - 22.15 Muz. tan.
telewiizyjl!ly (W).
19.50 Program
ty kolarnkiej.
PrZled zgło.sz,aniem się zaiwodpu.bHcysty00111y (W). 20.05 Reportati:
"w
cLzisi·ejs-z~m
wyści~ o dc•wodin:ić, że~ jemu właśnie naPROGRAM u
1
PIXl<pa.gaJ11dowy wyścig dla nie- ni<:y powi:n.ni zaopatrzyć się w
telewiu.yjny
(W).
20.35
P.K.F. (W).
„~·rebmł' Kask • „Glos~ Rooot- j 1ezy .s'.ę ta o~nn'.1 .na.groda.
8.% Kom.cert solistów.
!!.10 GTa
Program ~!radowy w wykostowarzyszonych
.. Dzi-eruniik.a za.świadcL€!llJie o stami.e zdrowia. nkzego' ma1ą sta.-lowac :r;1e tyl
Dz1;s1eJ.S.Z.Y ~sc1g o „Srebrny Ze<s1pół Melodyików. 9 . 40 „w <lo- 20.50
naniu
artyistów
r.u11nuńsikich
- oLódz;kiego" i LKS odbędzie się Bez karty lekarskiej zgłos.z,enia ko kolarze Lodzi. ale rowruez I Kask' roz;pocZJ!lle .się o god1z;m1e j rze=u Odiry". 10.00 Konceirt pogó!no0;>clski z Ło·dzi. 2l.35 Ostat25 bm. o g1od1z:. 10 z m€'tą i sta.r- :przyjmO<Wa.ne nie będą.
(n)
wa1rszaiW1Scy z El.kiem Grabow- 18.
(n)
ranny. u.oo z aalego śwJata. Il .JO nie wiadomości (W) .
jakie mialy o,;tatnio mlejsc.e na
bo:skach plllrnr.sk'.ch L='zy~y '
,1,
-.- •
.
omaszowa sp:awily. żc wczoraj od.bylo .O.:Q ws;:>ólne pwledwn:e Komisji :::>portu i '.l'urystyk.i przy K\':o i KL P'.tPR, n.a
którym zapoznano się z materialcm wbranym w tej sprawie przez 'W KK.I" i wycz~rpująco prze<lyskutowanQ wnioski
przeY.Oń poslawion<?.
'»n:os.-1
" · ' · t e, kl- ore opublik<'waLlśmy wczoraj, zyskaly pelną aprobatę. I\arada stwiei:-

1

Dwa walkowery

Zn1'erz P1'otrko' Pab1"an·1ce

w wyniku awantur

I

terenem walk

. Tomaszow1e.

w

I

zanas' niiczych

'"' '

•

Radio

L ł.aLawizj

a.

Niestowarzyszeni na start
wyścigu

kolarskiego

„Dziennika łódzkiego" i ŁKS

1

Dziś

kolarze

walczą

0

o „srebrny kask" Głosu Robotniczeeo

i Szwedek. Wyglą.dała n.a dwadzieścia kilka lat.
Spraiwi.aola wrażenie oooby rówm1e eneirgi<:QlllJej,
jak .ęf.ektoW!Ilej.
· - Czy będę panmn in.a ooś j'.X)ULZJebna? - za,..
pytała, siada.ją.i:: do srolu.
Clar'k·e podal ie.i filiża,n.kę kaiwy, którą przyję
la, ale jeść nic nie chci-ala.
- Czy pani zała.\Jwiała kore51]Joai.dencję sir Cecila? - zapytał Crome.
- Tuk, ca.tą k<J•r€1Soponc1encje.
- Czy widziała pallli kiedy lis:t p.odpis:a.ny litera.ml A.B.C.?
- A.B.C.? - ]Xllkrę<:ila głową. - Ni-e, na peiwno nie widziałam.
- Czy Bk Cecil nie mówiJ, że Moś wló<::zy się
jego wiecwrnych spaoePollcJa nie zakończyła Je5zcze śled:otwa w sipra- po okolicy w eros.ie
wle tiwu m()rderstw pl)_pełnionych jed.ną ręl'lh rów?
- Nie, ni.gdy.
gdy ta sama r~ka dokonuje trzeciej 7lbr<>dni.
- A pani nie widziała ni.kogo ob!Oego?
Wszystkie morderstwa dok()nywa.ne są w porząd
ku alfabetycr1,nym (i na'.llWiS>ka i miejscowości do- w śc:islym słowa tego 2111a.cz.emiu - nikt się
bicrame są podlug alfabetu), a !<aide z nich po- tutaj nie wlócz:yl, ch-0daż oczywiści.a co dzie11
przedza list, nadesłany do detektywa Poirot prz.echÓdz:i ba.~dzo wiele osób.
Czę.solo spo·tyka
i podpisany ABC. Przy każdej z ofia.r znajduje się ludzi węd.rującyeh (J()Z.Ornie bez: oelu prz.._oz
się ro:t.kła·d jazdy ABC. Obecnie policja prowakorty golfow,z, albo ścieilkami w .stronę morza.
dzi śledztwo w clomu trzeciej c>fiary Cecil Poza tym pramie ka.żdy„spotykamy tu o tej poClarke'a. Wyjaśnień udziela. !>rat zamordowane- rze roku, jest obcy.
g;o - Frank.lin C!.arke.
Poirot powawie .sikim>l glową. Jn.s.~kLor Crome popl'OISil o zap;rowadZ€1I1ic na teren z;wyklych
- Czy to w.<::Zy&tko, proszę pan.a?
wi€crornych pr2lechadwk sir Cecila.
- Ta<k Deveril, motesz: odejść.
Franklin Clarke poprowadził nas przez oszkloKamerdyner był już w drzlwiach, lecz cofnąl
ne drzwi n.a tara1s, a pa1rnna Gr.ey dotrzymywała
siG i ustąpił z drogL mlodej kobiecie. Fra.'1.kl.iJll
nam towarzy.si~wa.
Pozostałem z nią nie.oo w
Clar'k•e "-'llSJtal :i.a jej powitanie.
- To p.anna Grey, pr<J157JQ panów, sekiretal:lk.a tyl-e.
iW$:zy<Scy państwo musieli pr7.leŻyć potworny
moj~go brata.
Od 'P:er\\r.siz,ej ohwHi uderzy-Ja mmie inie:ziwykla wstrzą.s - powiedziałem .
ska•ndynawi>;k.a uroda tej dziewczyny . Wloisy mia- Doprawdy, trudno w to uwierzyć. Gdy poli]a prarwie popiela•te, jas.noozare oczy i piękną, cja zadz:wo,nila wc-zoraj, bylam już w łóżku.
przej'"°.-:yisitq oerę, często s.pctykan.ą u Norweżek U.siły.szalam jakiś zamęt :na doCJ<le i, w.stalam, aby
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za1 pytać, co si.ę .stało. Deveril i pain Clarke wyruszali właśnie z la.tarniami.
- O której siu: Cedł w1·aoal ZIWY'kle m spareru?
- Mn1ej więcej k.wadranns: po dzi~.i·ątej . Wchoriził Z\'.-ykle do domu bocznymi drzwiami. Czasami suedł pro.sto do .s.wc.}ej sypi.alni, cza..-.'tmi do
gc..1<0rii z-e zbiorami. Gdyby polkja ni.ę za.tel€fonowala, prawd<Jipodobni-e nieobecność jego odkrylibyśmy dopk~ro z rana.
- My.ślę, 7.e to bylo okropne dla lady Clarke?
- Lady Clairke j<E.st pra.wke cia,gle pod wplyw.em morfiny. Sądzę. ż·e j<9!;".t zb"t odUJI'ZOllla, aby
orientować si<;, co .siQ dolml:a dzioe'je.
Pr:wz furlk.ę ogrodową wyszliśmy na te1„eny
golfowe. Dalej dągmęla .się wąska„ krę ba. al.ej ka.
- To droga do Za.\oki Elbwry - wyjaśnił
Frail1kli111 Clarke. - Ale dwa lata temu zbudowano nową ~izc.:;ę wiodącą do Broadsand i Elbury, a więc ta alejka jest obecnie praiwie nie
ucz.ę...omczana„

Roozyliśmy w dół ał·ejką, a dalej w;ci;ką wiodącą ku morzu między gęs.tymi zaroślami cierni
i jałowca. Nagk! na .skręc:e odslOIIlił si<: praed
nami widok na błękitne mon.e i plaż<: polys.kują;.:ą białym żwiirem. Dal·ej demnozielone drzewa
sięgały niemal morza. ByJo to czar.o.wn.e mi<€'jsce - białe, mocmozielOlll•e i szaf1rowo-blękitm.e.
- Jak tu pi.ęklllie! - zawolalem.
- Prawda? - ożywil się Clarke. - Nie roo.umiem, po oo ludzi<€ wyj.eżdżają na Rivi-erę, .s.\1J01rO
w kraju mają ta.kie mi.ejsca. W swoim czasie
prz,ewęc1roiwał•em cały świat i, Bóg mi świadkiem,
nigdzioe nie widzi.ulem nlc pięlrnl&j.s.ucgo - j.ak
gdyby zawis.tydził .się swojoego ożywieni.a, ztnienił nagle t-Olll na ba.rdz:ioej rz e000>wy. Oto "Zlwykta tras.a wieczornych .spaoerów mojego brata.
Przychodzil do tego mi<Erj.s.ca, 111.as;tępnie wraca!

ścieżką i .skrędwis.zy na prawo, z"lmia.st na lewo,
prz,ez pola i kolo farmy wracał do domu.
Po.s;z:J.iśmy tą trasą i wkrótce
dotarliśmy do
miejsca przy zakręcie żywopłotu pośród pól,
gdzie znaleziono zwłoki.
- Nietrudna spra.wa - powiedział Crome. Mocct,erca stal tutaj, w de111iu. Sir Cecil nie spodziewał się niczego, póki cios nie su.a.dl:.
Idąca obok mnie dzLewczyna zadrŻala.
- Spokojnie, panno Toro - powiedział Franklil!l Clarke. - To .stras."llna tragedia, ale trz.eba
prz.ecież .sipojrzeć praiwdzie w oczy.
Tora Grey - pomyś!a.tem. - Imię pa.suij.ę do
oo.oby".
Wróciliśmy do domu, gdzie złożono zwłok.i po
doko.nain.iu zdjęć. Kiedy w.spinaliśmy &"ię na S'll:!ro•kioe .sic:hody, z któregot pokoju wy.s.z.edl leka.n:

„

z

czairną torbą

w

ręku.

- Oo pa.n S1twierdziJ:,
doktorze? - zapyta!
Franklin CJa.-ke.
- Wypadek bard= prosty - tłumaczył doktór•
Szcziegóły
techniczne odkłada.ro do cza.SU
śledztwa. W każdym razie pall.ski brat ni-e C:.erpia.l. Smierć musiała nastąpić momantałnie. Teraz odwioed:zę lady Clark.e.
Z drZJWi pokoju położo111.ego w gJębi kocytar~
wyszła pielęgniarka w oficjalnym stroju i doktor
wra.z z nią w.;;z.ed! do pokoju pa.ni don.rn.
Tora Grey zatrzymała .slq u 6:oczylu scl1odóW.
a my weszliśmy do pokoju, który -przed chwilił
opuścił l·ekarz i slt.ąd ja wysz,edlem dość o;zybko.
Za.uważył-em, ż.e twacrz panny Grey ma wYTa2l
dziWl!lego pr7..eistra.chu.
- Pa=o Gr.ęy - zapyta.Jem zdziiwi0tny. - CZ1
się coś stało?

Spojrzała

-

0

na mnie, jak gdyby zmies:z.a.na.
Nie, nie ... Myślalarn tylko o „D".
O „D"? - powtórzylem glu.pio.
(DaJszy cląg nastąpi}
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