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- dla NRD
przy1azn
referat okol!c:z:noNastępnie
~c:iO'\"Y wygl05il wieceprzewodn 'czący Prezydium RN m. LoRady
pr?.ewodnicz.ący
dz.i i
mgr
Okręgu Łódzkiego TRZZ
inż, Jerzy LO!rens,
(Dalszy

ciąg

na str.

2)

Przed Dniem

*

*

Wojska Polskiego

*

przewidują

odpowiednie

k.-roi~i

w tym kierunku.

Prz.edstawiclel ZSRH omówił

sz.er7..ej

sprawę

utworz.en·a

międz.ynarodowego organu kontroli. tak jak została ona ujęta
w deklaracji rządu radz.ieckicg?,

przedstawionej przez. pr<'mic.ca
Chruszcz.owa na 1>€.S.ii J!,gromadz.enia 0gólnegq, ::\Z w dniu lS
września br.
Po przemówieniu Xuz.nicrowa
żaden z mówców nic za bicrat
głos.u i na tym posie<iz.enic pią
tkowe zakońcror.o. •

12 października

Z obrad Prezydium CRZZ

żołnierze

obchodzą

Ani · jedna godzina nadliczbowa

ni e może być przepracowana bez istotnej potrzeby

WP

swoje

święto

Za zaniedbania w hodowli
trzody chlewnej
kierownicy PGR penoszą konsekwencje

Na zdjęciu: na ob-0zle s7'koleniowym oddział zwiadovvców
\V drodze na zaj«:cia ...
CAF - fot. Uchymia.k

WARSZAWA (PAP). W wie- \hodowla tL-rody ehJewnej ZLTÓW
jak
g.cx.'ilp<}darst- . no dla celów za,rod.owyeh
państwowy<.-h
lu
wach rolnych. w kitórych ho- też tuczu.
<lowla trLody chlewnej byla d.oUchwala stwierWARSZAWA (PAP). - 9 bm. czasu pracy.
f:..:'}"towa. podjete zo.staly prze.ci
w Warszaw 'e pod C:za, że w okresie ~tatnich mie
odbylo się
kilkuna&toma miesiącami słusz
Logi-So- si~cy w zaklada>Cb st>0suje się
I.
p:zewodn:otwe.m
w spraw:e zaniene decyzje
Frezy- w na>d:rniernych rozmiarach pruposiedzenie
wil1&.1l:ieg0
chania i likwida.:::ji tej gatęzi
d'i..m CRZZ z u<lz:ałem prze- eę w godzinach nadliczoowycJ1.
gospodarki. Odpowlec:Lnie załc
zarządów glów- ~yzje w tych sprawach p0w-0<lniczących
CE1I1ia obowiązywały jednak tylniejednokrotn:e
dejmowa:ne są
nych związ.l;;:ów zawodowych.
k<> te pail&twowe gos:podarstwa,
Mówiąc o działalności samo- bez dc'3ltaiecz.nego uzasad.n:<mia.
w któir.vcih wy.sokie ko.szty horobotin:azych I. Loga- W wielu pr-zypadikach praca w
rządów
fa.kt_v<."IZ!Ylie wpły-vrnly na
dowli
Sowińs!ki pod1kreślil, że należy g<Klzinach na<lbcz.bowych stosoGDYNIA (PAP). 9 bm. pmyby?
Tymczaeem zi wi12:ytą do Gdyni krążO'W!lik
z<;<;·ie-ks2.€1!1ie st,rat.
bliźej zainteresować załogi ta- wM1a je&t w celu po•!ffycia n\eli.kwidowypa•dlki
się
wa1:zyly
Królewskiej Brytyj.g,ldej MarYl1ar
problemaml gos,poclairki ooma,gań. w;mikających ze zlej
k:mi
w<:n 'a hoctow·Ji trzody chlewnej ki Wojennej HMS „Tige'!"".
Z
Pr,zypadki
pra,cy.
uikladów jak godziny nadlicz- organizacji
róvmież w PGR, posiadających chwila przybycia l<rążownika bry
przestoje produkcyjne nie uzasadni01nego zw iększ.ania
bowe,
gdyńskie
port-u
redę
na
tyjskiego
warunki ku temu, aby ~owlę
bez rzeczywistej
czy obni~ka kosz.1ów wla..<inych. czasu pracy
Kfomwnicy tych "O baterie nabrzeż.ne oraz dzlala
tę roz.wijać.
sztuczne
powodują
Następn:e prezydium ustalilo potrzeby
gospod,arstw d0<puś01'1i w lic'Z- ~k,rętowe na Hl\18 ,,Tiger" \VYmie
eipraw:e zwiększenie ko.:;ztów własnych
CRZZ w
wytyczne
nily saluty powitalne, Z redy do
n,ych wypadkach do likwidacji nabrzeża francuskiego towarzyII krajowej produkcji. SI.an ten jest tSlJl<l."7..ec-i
prz.ygci.towań do
p-01Zbyd'O
z3r-0d-0-wych,
chlewni
załodrze brytyjskiego krążow
szyli
narady alctywu KSR. która od- ny z interesami ogóLu prncują
ale ni.ka - oficer komplementacyjny
cfa się nie tylko macior,
cych i z prz,episami us>tawooawbęclz:e się w bieżącym roku.
równie-i: przei:naezonyeh do tu- dowóct:z.,bwa Ma,ryna,rki Wojennej
powoduje ujemne
Prezyd'.um zatwierd,zilo także ~twa oraz
PRL oraiz attache morski ambasa
C?JU wa;rchlaków.
plaa1 pracy CRZZ na IV kwar- skut•ki gospoda,rki, Dlatego też
dy W. Brytanii W Warsrz:a.wie Coi.a,l br. Do końca roku prezy- s~•tuacja w tej d'lJiedzLnie ~y
Wypadki takie m:aty miejsce lin Seawa.rd.
dium i K011Ui1tet WykO.."la·WCZy ma.i'& ~yoowanego prz.emwm. in. w państwowych gwµ.oKi•Ika minut po godz. 11) HMS
21wią,zków
CRZZ ro?.ipa.Łrzą na swych po- <hiaJa.nia ze strony
darstwach rolnych woj . zielGi<iO·
Ti.ger" przyc,umował prizy dworrosiedzemiach m. in. działalność za~d.owych i samorządu
morskim, gd:Zlie zebrały się tłu
~u
PGR
w
np,
TaJ~
g6rE1kie,go.
Funduszu Wctza&ów Pracowni- bobnli.crzego.
OI"kieKłodawa w pow, Gorzów, zo.stala my mieszlrnńców Gd)'nL
hymny brytyjski i
odegrały
stry
cz.ych, projekt :nowej uS>tawy o
zdy,gkwa.lifikowain.a. a następme pols,ki.
Ucihwala z.obowiązuje wszysthonorową
kompanią
Prze<!
pro!:>lekomisjach rozjemczych,
w k.rótkim c-.t.asie zlikwidowarni. Maryna.rki Wojennej PRL przekie >nstancje związikowe do do·
mv rozwoju '\NS;,>ółza.wodnictwa konania <>--"etlY o~illej sytuacji
chlewni szedł dowódca krążownika - kojfxina z najleps.zych
prc:cy oraz realizację uchwaly w z.akre.s:e sitooowa.nia gochin
W innym gospo- mandor Ronald Edward Hutchins.
za~odowyeh.
V Plenum CRZZ w 151Pra•Nach nadliczbowyc-h. Rady zakladO'Ne
wi.tall
brytyjskich
Olyń w pow. No- Ma,rynarzy
dar&tw;e bhp. Najbli.żs0e plenum CRZZ i orgama samorządu robotniczewa Sól, mającym wa,i;unki' <lo przedstawiciel dowództwa Maryzajmie się zagadnieniem popra- go powiil1:ny-. ugruntowywać zarozwoju b-0dow~i u-z.ody. zliokwi- narki Wojeinne.i kom;;,ndor dyploowy usług.
l:czącą 70 mowa.ny Stan!sfaw SzymłO'Wski
dmva11-0 chlewnię
sadę, że a.~~ ~ni god'Zlina nadraz konsul brytyjski w G'dyni R.
Na zakońozenie obrad prezy- lkzoowa nie może być przeNa m:ejsce zaś j, c. Pease.
1>zt'U!k Ś'ATiń.
dium pc)djęlo uchwałę w spra- pra.cowana bez isitotlflej pootrze'\1ryprzedanej trZOO:)', wstawio!lo
Wizyta HMS „Tiger" w: Gdyni
dq,iałalnośc:i by oratL bez wym,a,ganego p.rawie wzmoonien'.a
do chleWiil.i sztuki praco-vnnkow 1D:Twać będlzie 4 dni.
instamc-_;i związikowych w zaikre- wem zezwolenia i za.wia.domiePGR. którzy dotychczas . w bra:.s:e zabezpieczenia ustawowego nia zan.ą.clu <1<kręgmvego zwl:\'1.odpowiednich pom1eszcz.en
kLl
\Vnioo-ek o -zezw<>lenie na
ku.
-przez dziewczE}ta z musieli ogranicza<: tę dziedzinę
kwiatami
(Dokończen~e 7..e str. 1)
rnO'Le b~·e
p!"aeę nadliczbmvą
własnej gospodarki.
Mówca dużo mi<:!j.s<ca poświc;-1 ze.S<polu LDK.
U"W'Zgl~ni<>ny jedynie wówe'Zas,
w drugiej częśC'i uroczy,stego Ki,Lkumastu kierowniików gomają. cil g.ranicy na Odr1..e i Nysie,
gdy podane pl"'Zyw:yny
któn jest gwarancJą w:eczoru wystą;:>Hi oolliści Ope- sp-0da rs.tiw, którzy ponoszą bezistotny charak1ter i są należycie granicy,
pomiędzy ry ~ zes;pól LDK.
pośredn:ą odpowiedzia1lność. za
ud<!'Wooni<>ne. Decyzja. w SPTa- pokoju i przyjaźni
(J Kr.)
za1tied'bania i nie uzasadnioną
w god'l:i- Poi.siką a NRD.
wfo podjeci.a. pra.c-y
- NRD zajęła jasne i zdecyBONN (PAP). ~ Jak infort~ly
pogłowia
likwidację
na.ch nadlim:bowych ·wymaga w
.stwierdowane stanowi.siko clllewnej - octw<>lano z zaimo- muje prasa zachodnioniernieoka,
PEKIN (PAP). w piątek rano każdym wypad1ku uehwały pre- dzi! m. in. mówca - w spra•N:e
strajkują z.alogi
wanyoh sta,nowisik. Są to m.rn.: od czwartku
okręgowego
za.na.du
zmarł w Pekinie na raka żołądka zvdium
naszej grail1icy na Od·rze i Nyz goopod.a~atwa trzech fabryk firmy wlókienJan F..alużny
l wskutek skrzepu krwi w mózgu ~Jaśclweg-o zwi!VlJku.
uważając, iź grani<.-a ta
sie,
Li Ozi-gzen, wicepnewodniczący
Kłodawa Mieczy&ła w Gierzkic- mczej „S. A. K:uempers" w licz
Wsz.y.~kie inStai!lcje :związko jest fundamentem dobrosąsiedz
stalego Komitebu Ogólnochińskiew 1cz z 'PGR Brre~nica Ża,gaf. bie około 2 tys. robotn'ków. W
go Zgromad!Zenia Przedstawicieli we zostały =bowiązane do pro- k:ch stosunków między naszyprreprowadronym
.sika, Piotr Stec z PGR Siec:e- glosowaniu
systematycznej kon- mi państwami. NRD n:e tylko
wice.przew<>dnlC"'LąCY wadzenia
Ludowych,
j6w, AlfOIIls Jaworski z PGR wśród zalóg tych fabryk przyChińskiej troli zakładów pracy w 7..akre- .snma
KraJowego Komitetu
uznaje tę granicę. ale
Baczyna Górna oraiz Fra,ncisz€k tl.aozająca więksrość wypowieLudowej Politycznej Konferencji sie sto.5IOWa1I1ia godzin nad1icz- równ'eż walczy o uznanie jej
działa się za kO!l'btyruuowaniem
Koosultatywnej I przewodniozący
Swi&ko polsk.ie s:eja, kierownik PGR w Dą strajlm.
PARYŻ (PAP).
r:ewolucyjnego Komitetu Kuomln bowych, Jeśli god,zimy na,dlicz- pI'Zez NRF.
referatu „Ce-ntromoru" w pary&kim salo- brówoe żarskiej,
cią,gu
W dalszym
tan.~u. Li. Ozi-«Len z.marł w wieku bowe stosrywane są nieprawnie
Roootnicy domagają się p<>- należy powiadamiać jedno.sit- mgr inż. J. Lorens mówi't o od- nie żeglU!\i otrzymało srebrny me
75 lat.
w sł'°8'Ulllikiu do iu111yclt msoo- prawy walI'Ulllków bytu i pracy.
dal p1-zewodniczącego R~dy Miej
. w Pekinie pCYWoła.no 56--0Sobowy kę nadrz,ędną zakladu pracy. a wetowcach z NRF. o go.s,poctar- &kiei
na. mnioJ·
. . .
za wystawHme tam
poszczególnych uzasaQini(h czvch Sl\.likce.sach NRD, k.tóra ja- ' mo.delefaryża
'ke>mitet, który zajm~e, się 12:organl w
~
· statków. S'tolsko nas'Ze S<l'WMlo ~mesrnnJUI. .
zowan1em uroczystosc1 tałobnych nych przypadikach związki za- ko państwo robotni3ców i chlo- S'potkało r<>wnież inne wyróżnie- OOp•CJiWiedlZta.lne 61tan<>"ll'l5'ka,_ n.aa·
• • k'
•
--r1
l pogrzebem Li Czl-szena, W skład .
kieuP'ODlJll'ema.,
pod
ia,t,
warunkowe
i
d-z:iesięciu
od
gany
pów
nie, a mianowicie wielka francuskomitetu we!!'l!li m, in.: Czu Teh, wodowe b"'"'~ rowmez , ierow. c
'Socjalisttyczn-ej ka. firma wydawnicza „Larousse"
ozou En-lai Kuo Mo-żo i Pane<Len sprawę na arogę po.s,tępowania rownictwem
państwowych
karno-administracyjnego.
'
bu- uznała za najlepsze z całego sa,- K!erowniobwo
:Erdeni.
Partii Jedn-0\ŚCi Niemiec ro1nyoh , w woj.
łonu modele statków pol&kich, wy g<--.spodarstw
d.uje wraz z nami socjalizm.
t ._,
~"", l
. k'
)rnnane przez Centralne Biuro . 1
części ofi- Kcmstrukc,ii Okrętowych nr 1 w Zce onogon~ im. .JJV""'Ję o os a,m.O
Na zakończenie
cjalnej za.brał glos dru,gi sekre- G<Iańsku i wypożycza w ponie- szereg . srodtkow
~·radczych,
KRAKOW (PAP). Przejetdłają
Karl dziatki te me>dele w celu sfe>togra zmierzaiącyoh do ,.pl0Zliw1e szyb
NRD
amba.sady
fa,rz
~~~~..:--~-~~-~-~--....;;:...-:.~~~----'-----1ej cy 9 bm. w godzinach porannych
He1= Lugenheim. Przemówie- !owania ich dla &wych wydaw- kiej po.pratW.Y sytuacji w
miejscowości Dniowa.
S'ZOSI\
dziedzimie. W wielu g-OSpodar- w p<Y koło
nie miłego gościa 1.lumaczyl nictw.
chrzanows·kim zwrócili uHoracy Safrin.
dobre wagę na stojący na "kraju samoznamy li~erat
~Jiada,ją,cych
Eksponaty pol9kie budzą po- stwach,
p-nywrÓ<lO!la. 7..ostala chi>d-taJ<sówkę e>sobową „warszawaMJJllk!I,
Ka;rl Hei.n.z Lugertheim w eer- wsa:eehne uznanie w salonJe.
wa" z zapalonymi świ_atlam!. Są
pT"zerywadec:zmyich sl01Wac<h dząc, że kierowca taksowitl zasnął
nyoh burz.liwymi. okla.s1kami w czasie p<>dróży, próbe>wano go
zteta
0Zn0
''
r<()NRD
_
imieniu
w
pc«rorowil
______________________
,:.;..
o
mówil
e>budzić; st.wlerdze>no wówczas, 1:1:
nas-za gospodarka., wchodzi. ?becWARSZAWA (PAP). AkeJa
właściciel pojazdu nie żyje,
wszechnej inwentary:i:acjl środ- nie w stadium bezpośredm.eJ re:
kow trwałych, którą podejmuje alizacji. OkrM przygowv:an, l<to
wezwani funkcjona,riusze Milirv obejmował e>pracowan1e jedno
cji Obywatelskiej ustalili, iż przy
litej dla całego kraju nomenklaOlj)<l'Wiai
czyną śmierci k,ierowcy taksówki
Ili
tur" ewidencjonowanych oblek- dał 0 poważnym· dorobku ekobyły rany zadane w tył głowy. Z
tów, jednolitych za~ad ich ":'y~e: ł10inioznym NRD, o jej planach
przy
ny setek instrukcJt I wyjasmen
'
.poclrę=ym bagaż,u czegoo w dokumentów znalczie>nych
St.a,nisla.woprzeciwko
roces
P
.
za.mordowanym wynika, iż jest
or~ OP'l"acowanie sa.m ych kart 5-letnich.
wyrnk w I rodzaju wyka21u kooztów podróży nim kierowca ta.kSówki z Sosnow
wi Wasielak0>wi ewidencyjnych - zos,ta~ w zasaprzekaz.al za jego procesie zapadt wcrzoraJ - l 1 wyzyw1enia ów „rodzmny ka~no ca - Paprocki.
B. Malinow-ski
dzie zalrnńczony. Materiały w osek,retarzy ampośrednictwem
- Jak
Doehodzenie w toku.
parciu.() które rozpocząć można basady - · ambasadorowi NRD daleko odbiegaI 1S1Wym charak-1 dzieja", lci:óry notabene
t€rem. od dziesiątków· rozpraw wykazat wywiad prz.eprowadzosama, 1nwentary-i:acJę wymagały
dla toczącyah się w 0151ta1tnkh mie- my w jego miejsou zamie.szikapozdrowienia
wieloletmiej pracy grupy specja- serdeczne
NOWY JORK (PAP). - Sta,Jy liS>tów.
ludności iniemieokiej_
byt w~ród sweJ... trz?Woje- nia Sądem
:prwd
siącach
przedsta,wiciel PRL w ONZ amba
obdarowani wódzkim <lila m. Lodzi.
zostali
G<JOO:e
()lll!)bowej ro<lJZmy goociem, us;sador Je.rzy Michałowski zade<kla
Obecnie 1ru1>terlaly te pnesylane
marcu br. łowal wyjaśnić „wprawianiem
Ares:z;towany w
rowat w czwartek w imieniu rzą są w teren. RównOC'ZeWnle rozpoStanil'ltaw Wasielaik ookarż<l'!ly sic w rachowamiu" (!).
du polskiego równowartość 75 ty- częto Instruktaż pracowników, któ
A reszta była już „dziełem przy
z.os.tal ipI"ZEz Prokura,turę Woje
sięcy dolarów w il.łotycl> polskich rzy przeprowadzać będa, inwentaTak więc „przypade,k
mia1S1ta padku".
dla na6Ziego
wódziką
na r021szerzony funduS'Z po.mocy ryzację.
zrządził", że Was_ielak. wyda~ si<:
nie·
Lodrzi
do
, w"e'filenie
technicznej oraz równowartooć 125
podejr12:a.ny funkcJ001ar1usa:ow1 MO,
.
przy 1
Ja,k si<: przewiduje, akcja pow złotych poi!ySi~cy dolarów
lc;gatnych br-Ot>-zur .1 • wyruw;- „traf cl1ciał", że idący obok Il>ieskl,ch na &pecjalny fu"1dusrz porno wszechnej inwentaryzac,ii obcjProkurawra WoJewóctzka dla
niebW, rOZJXJIWSllłec;hn1a:~te kto- go „nie znany mu ose>bni.k" był
mle ok. 40 tys. przedsiębiorstw
cy ONZ.
pozamiejscowym człon m. st. Warszawy roo:e~łala w dniu
rych mogło wyrządz1c szkodę również
Ambasaoor Micha-łows>kl prze- pań&twowych I s-póldzielczych o
intereSO<m pa1'i&twa . ludO'wego 7 kii!.m nielegalnej sekty, że wreS'Z- a bm. lis,t gończy iza Eu']i;enius:zem
mawiał na zwołanej w czwartek ogólnej Ilości kilkudziesięciu misynem Manana i MaTil
uwa.gi na. falsriywe naświetla- cle „S>pra.woroa;n:ia z procesów" zGalickim,
(>ooferencji, w ·której państwa, Hemów e>blektów, podlegających
d. 01czak, ur. 7. lL 1916 r. w
oskarzo.nemu doręcze>ne warsza-,vie,
Przy pranie w nich istotnych idei so- zo~aly
człon.kowie ONZ , deklarują wyso- zaewidencJ<>n1>waniu.
za·m. Warszawa-Anin,
tuz przed wyjazdem do Lodzi na
u
· i·
za.trudpie.nięWego cach Inwentaryzacyjnych
kosć swego wkładu
wars,zawskim <lwe>rcu pr7'ez pierw ul. zati>pie 28, ostat1t1io rz:atrudnio,
.
Prezy- CJn 1?11 :
MOSKWA (PAF). na rzecz obu fun<l.us:z.ów. Oba fun ni{)t1ych ma być ok. 300 tys. ludzi
nvm w charakterze dyrektora na
duS'Ze dysponują sumą zupełnie - pra.cowniltów przedsiębi-0ntw dent Aust1rii, dr Scihaerf kO!nty- . Oslkarz<l'!ly - Jak wyiil.lkalo z szy raz wid?:ianego czlowieka... cnelnego Warsrzawskic-11 za-tdadów
zwiede.anie 1ego własnych wstęipnyoh ze- Ponadto Wasielak a11i rusz nie m<>gl Garbar.,,ldch
inwentaryzacji. nnc•wa'l w pia,-teik
po- pe>dlegaja,cych
ri: ogromem
n'ewspóbnierną
podcjnanym o
ulijakiej
na
przypom11ieć,
ie
b
so,
z.delegałizo
kaZJnodzieja
>?.nań
· t
· · k i·
d
,
T •
Tych kilka cyfr ilustruje zakres ,_„,mm.gira
potrzeb
pąważnych
.szeregu
p~-ocy
~.unctw~u
Warszawie mieścilo się dokorna1i:ie
wanej w 1950 roku seikJty reU- cy w
d l a.d '
d u l oh o ie m1as
W
W ra ,ma-h
pierwsze j W h'lS t Or 1·I po IS ki eJ. govu•
~
J.
~
gospodarczych.
nadw:yc
pr::re ip o u mo- gijnej „$wia<lków Jehowy", , w przeds,~ębi-0rst,wo, gdzie !~n~~e~
g•C• ziinao
tt'chnic:znej Ol'gani:za,cja Nal'odów sp<>darkl tego typu akcji.
wyoh prezydent i towaxzyszące fakcie ]:J'O$iada;nia
Zjednoc:zonych przychodzi pos:z.wsµomin:a- tu zatuymani'.l b_ył zatr
Prokuratura wzywa kaŻ<lego,
charakterze c i eśli ...
t
Powszechincj inwentaryzacji pod mu osoby udali _.,;~ do Pulko, d
. rt
czegóJny.m państwom z prymo,cą w
Sąd Wojewód2lki, <lila m. l.,o- kto zna miejsce pobytu Eugeniuformie wysvN<i ekspertów, udrzile- Jegają - w myśl uchwa\y Rady wa, gd:z;e znajduje się główne n;ch ,.wy<l. awni.c w, me opa• rydzi po ro:upaLrzemu oaloksztal- sza Ga'1ickiego, do zawiadomienia
ast,r0a1omiczme. wa~ "'ię zadnei wmy.
lania styp<;on<llów,, zakupu , aipara- Ministrów - bu.dynkl, budowle, oh.serwatoriium
tym Komendy MO dla m, st.
tu sprawy _ W)'{!'hodząc z za- oWa,rsza!WY
- Przyje,chalem do Le>dztl
tury, technicznej itp, W ~1ągu 10 maszyny i urządzenia techniczne Po zaipoznainiu s.ię z aparaturą
pokój 265 tel. 6!061
dr twi~rclzll - w celu
obserwatorium
Int 1stn1en1a funduszu z Jego u- oraz śre>dki transportowe przed· Jl k
wyszukania łożenia że n:ierzale-'1JJ1Iie od re- wewn. 294 bąc!ż najbliższego k-0' _ , : sob>ie pracy - to, co przy mn1_e . ..
:
,
slęblorstw państw-0wych, działają au ową
_ misariatu MO i do zatrzymania
slug skorzystało UO krajów i
wa,neJ' przez
'
spraiw
wyrzm.a
~ptsa•l się. ~o ks1ęgL 7tnaleo;w,no, stanowi moją osob1- I1~11
rytoriów. Wysłano 8 ty-s. ekspe-r- cych na zasadach rozrachunku go S<:ha.erf
za- !>'tą wtai;.no~ć. są to m o d I I t e w- c1>w ~yn<>W g-0-dząr~h w J>()- nodejrzanego w miarę możliwośc1.
wyrazaiąc
tów i udzielono ponad 14 tysięcy spodarczego oraz przedsiębiorstw pam1ątkowe1.
codziennje &ię wa-gę 1 aut.orytet pan,!>11.wa ora·L Jed:nocześnie pro·kuratura ostr-zcspótdzi<>lczych. Jak się szacuje, ohw_vt dla pracy ucz.onych ra- n i k i, Móryroi
stypEndlów.
jł'go naczeinyob orgamów, prte ga, iż e>sobom które by ukryw~ly
stanowi <iz'eciki.c<h i życzył im j.ak 11aj- posługi.walem.
środków
wartość tych
--po,,--zukiwa,nego Eugełl'liusza Galicpowinno kiego
t-ego typtU
Dzi~'!e to. modl!te:wniki! Nie by stęp.stwo
75-80 pr-00. ogólnooa,rodowego ma wię!<.sizyc,h suikcesów.
lf
grozL kara aresztu lub wię
wczoraj
oglosil
ukarane
być
natoByły
Btbhi.
mch
wsrod
ło
. w dor'Odze po•wirotnej do, Leja,tku.
Si · , : zienia do lat 5.
mias't wyda-waue za granicą 11ume- -vrok nt<>llll, kl·
z.w:ed-c:ł ry pre>pagandowego pismą sek~Y '"'· . •
prezydent
am.s.aw
c>rego
powszechnajn:ngrad:u,
.
w my§J uchwały
''
Inwentaryzacja zako1icz<>na ma nowe dz1elmre m1eszkian:owe, a „strażnica", były książki treścią \Vasi>!"l~k . sk~zruny zost.a.1 na. 3
swą dalelco odbiegające od tego, lata Wlę'llteru.a..
nal«tępme m.e!Jro.
być do dnia a1 ma.Ja 1960 r.
motywacj'i wyroiku sąd
W
co ludzie zwyltll nazywać modlira•z podikreśHł, że w
twą. Były tenden.cy,Jnie s,p rep•ro- jes:?Jaze
Wczoraj w lokalu KlUJbu Stot. dllliem 10 bm. rositały wpt'i:>pań.sitiwie na.'i'ey'll\ j,si;nieje w<łlw
o<lb;rtych
z
sprawmdan1a
waine
00.w.irzysrenia D-zieninikarzy
.
.
. •
•.
wadrone cenY jaj ina 01kres jemiastach Polsln procerćiżmych
Was1eJa,k
~t.
ze
S1Um1.em,a,
Rt~sc
Jehoświadkom
przeciwko
sów
byla się rewia modeli jesienno&:e;-,,no-zimowY. Nowe ~y wyMecenasowi STANISLAWOWI LATOSZYNSKIEz:i- f~kt no.s!Zą:
wy, były wreszcie instrukcje o po ukara.ny 7:0&1ta.ł • n.! e
Z.ffi()•Wych ,,Telimeny".
poz
wydawnictwa
naszego
prawnemu
radcy
MU,
Sw1>ad'kow
religi~
WY"lJl'l.aiWan~a
ostrożstP=waniu i ,,zachowaniu
Łódzka wyrocz.n'a mody zaza jaja świeże I gait. 2,10 zt
.foh~. a.ie za. przestępstwa za
noścl".
wodu śmierci
pcezentowala. estety=e i eleByły te:I: odręcznie pisane pia.ny nueaine mu aktem oskair'Mmia, za 1 s0tukę,
fasony
najnowsz.e
grm:kie,
r<I?'.celem
:JX!'S'i.a<la.nie
1ia
.
i<a.zań...
za jaja świeże II ga,t. 2.00 z1
jesien-1
pJaszczy i k-OIS:tiumćw
niele-galnvch z.a 1 s.ztUJkę,
-: B~ ja jes~e~ kaznod7'i_eJą - pmV'S'T.oohini,ll.n;i.a
nyclh, strojów narciareikich, su..
•
.
ale Jestem
wyJaśnil oskarzony kaznodzieją ,dla„. samego siebie i "~•dawmet;w, kit„re s;vą ~rescią
~;::en sportowych, w:eczorn\l{yoh
za jaja chłodnicze 2,00 zt za
wyltlzy suzerego współczucia. składają
istoflną 1 is-ztUtkG,
spowodowac
mogły
S'\Vojej rodziny.
że się
i w:-esZC.:e baJowych.
PRACOWNICY
i!
DYREKCJA
icpańs~w.a,
iJn,t"'resooon
szkodę
pote,m
dorzucH
Noe
- Jak
świadze!>ra.nym pod,oba.!y
~ OCl(lll,l}O!D w~zy, ustroj<"\Yi.
za ja'ja wa'.Pll.Owane LOO. z1 u
w swym ostatnim sło•wic.
WYDAWNICTWA „PRASA LÓDZKA".
u:. ly najlepiej oklaslki na,graU. . a. L) .l sz.!Mk~
w o;.wym
~adania
Fa~
dz'dją-ce po.:;zc:zegó!:ne modele.
1

I
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Krążownik brytyjski
HMS „Tiger"
z wizytą w Gdyni

Uroczysty wieczór w ŁDK

--

Strajk włókniarzy

Zmarł

w NRF

Li Czi-szen

Medal Paryża
dla stoiska polskiego
w salonie żeglugi

Znów mord

na taksów'karzu

Po raz pierwszy w historii gospodadd po1skiei

Powszechna inwentaryzac ja
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po-1

Lódź,
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1ezwykł e 1no I

K

ootniczą
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wrozszerzonym fun duszu
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Jak na1mn1e1

Ze świata

'.fe oceniane „na oko" l>T'Le
mi<1>ny w oPinfa,ch, w sp-0.s.obie
reagowa.nfa i w obyczajow-0Sei wa<t'l-0 bytoby j<1>koś d<>klad
00V1riem <:Id
niej uchwyeić,
nreh w oZ.nacznej mierre zaprojektu
!oOS
przysoZ.ly
leży
usta.wy o zwalczaniu ałlmho
w'Zląl
obce.nie
li7JT1H1, który
na swój wars'łlta.t Sejm. Trl<'ba p-0dkreślić, iż projek't ren
7.awiera .!.'Zereg nowych · „twar.dyeh" sformul<>wań.
przede wszv·
O Dąży
stkim dość lronse~wentnie d<>
by pijakom stwarzać
tego,
jak najmniej „okazjl". Wp<t·<•·
wada.a on m. in. calk.mvity 7a,
kaiz sprzedaży, p<>dawa.nfa 1
spo;iywa,nia allmholu w zakła
dach stnżących bezpośrednio
komunika-0y,inemn.
J"U-Oho"';
za,ka7Jem sprzedaży nap&jów,

oo

więcej

zawierających

wichura. spow-0dował:t za,miesrzanie na. lotnisku w
wiatr
Rapids (Iowa, USA). Siedemnaście maszyn
samolot,
w l>O\v:ieit-re, jak widoczny na zdjęciu
który spa.dl drzfobem na samochód. Na .szczęście nilkt nie
d<>=ał obra2ień, '

Nagła

uniósł

Fot -

niż

4„'i

procent aJk-0holu, 4b,ięte w&taly pociĄgi (z wyjątkiem wa
gonów res.tauracyjnych, gdzie
można będ~e wypić, ale tylko naJwyżej 0,1 liitra na Cli.W~ i to PNY jednoczesnym za
dania mięsneg<l).
mówieniu
Te same rygm•y rocroią,gnięto

Cedar

CAF

Warlo byfoby
d·okład1niejs·zej,

ozy

:RZEOZ'YWiśCIE -

OSZCZĘDNOśCI7
Cóż jednak powiecie,

je~li

prz,edsiębiorstwo,

mia.st przesię owyka,z;uje
kroczenia,
5z;czędnośoiami na koncie :tunduszu plac'I
l\iewrientowanemu w tajni.Kach planowania i za,rządzaru.a
,przedsiębiorstwem

rQ.Oże

się

1o 'Wydawać powodem do dumy dla tego czy innego dyirekwra. I rzeczywiście dyrekto:rzY większości przedsięb.iorstw
przemysłu bawełnianego, kt.ó„
riY w ciągu ośmiu millliruiych
za.05ZCZedzili" 3U
miesięcy br
milionów ziot~ch, dopóty ciellZYll 51ę tym; zjawiskami, do-pliki pracown~cy looZJkiego oddz;ialu ;voJeWódzkiego Narodowego Banku Polskiego nie µo„Pa.n-O<Wie, \O nie
wiedZieli:
wa.sza 7Jasługa, to reoZ.ultat korzysh)YCh warunków finausowYch, jakie wam stwo1'ZQn(),
wal·unków, które nie tylko że
nic wpływają na wzrost p,rodukdi, ale wręm proZ.eciwnie mia.Wą, <lem<Jlbillzująoo na wal
kę 0 w~rost wydajrwści pra,.
cy, o 1epsz~ o~ga~cję pra.cy,
o uspra.w~~rue procesu pr-0dukcyjne,g-0 ,•
Ujaw:n1erue tego rozumowana „lamach „Oz.i.en.nilca
nia
w artykule „,',1~
Łódzkiego
tędY droga" W:l'.Wolalo oda-uchy
:z.rozutnialych ~ądiną<i protewymieniostów dy['ektorow
nych w arty~uJe przedsię
hiorslW baweln~anych. Zrozuże znacz.me
miałych dlatego,
łatwiej je&t d,yr~ktor-0wi prG·
wadzić prre.ds1ę~:orst'ń'.o, jeśli
ma w dy.spo~YCJl. d~ sumy
pleniężne, je~ll. _me mU1S1 ,;1ę
.
.
liczyć ze ·zJoto'-" ką,
Oczywiście - n•k~ rue tw1erdzi, 7..e z tych nadt!lllemych fu11
dU&ZÓW otlno·s7.ll o.sob1ste korzyfoi dyrektoriY . ~ „~awe·l,Ale k-0,rzYSCJ. P'°. ega,lą
ny"
. bea: s:u7,egolnego
· 't
·'·-O'llują lll<'
na ym, ze
.
wysilku zakłady WJ"
n.a,piętc plany prodnkCYJne.
A że plany nie .są napięte . 1
że wciąż je.;zcz.,e prrerny<J bo.·
wełniany posiada ogrrnnne: ru~
Wykorzystane rezerwy wY<l.aJności pracy, świadczy ?hocby
fakt, Iż wciąż jesrŁ.c··e ·w1e~e '!a
kładów 1>1-zemyslu 1>awełn.iaJ 1 ~-

odpowiednią poli!ykę asortym.entową oraz taktycoZ.no-

przll'.!l

go, nie osiągnęło przedwojenn.;!j
wydzjno5ci, że w stosunku do
Wielu państw demQkracji lufiow<ij pozostajemy jeszcize daleko w tyle.

wykońcoZ.al
niach. Zaw.sze łatwiej uzyskują wskaźniki wartości zakłady
posiadają:>e
pelnowydzialowe

CZY DWA RAZY DWA
JEST CZTERY'?
Natom.Last rui pytanie, czy
prremysl bawe1nia.ny istotn,e
dys~nuje n.ad.miernymi fundu
szama w sto.su.n.ku do zadań
planowych -" odpowiadamy:
W przemyśle bawełnianym
mają mfojsce takie fakty, że
mimo oZ.n.ll;C0tlego przekroczenia
ll'od7in nadliczbowych,
lim;Hu
za kt6re, ja.le wiMl<>rn<>, pia ci
mim.o przekrQ<lZesię więcej,
kosztorównież
nfa limitu
wnych goozin J,>OBtojo'l'l'YCh, po
miesięcy br„
ośmdu
upływie
posiada
przemysł ba.weln;ia.ny
C>SWzędnośei na koncie funduszu p)a.c, i to nie byle jakiia,
bo sięgająee 30 milionów zło·
iych. Co to :ma&y'? To znaczy, że pla.n-<>WMl.y fUndusiz pla,c
był n<iewspółmiierny do planowa.nycb zadań produkcyjnych.
'l'o jest oczywiste jak dwa razy dwa jest cztery.
I jeśli ktoś uwarża., że tych
nie bę<izie z
„oszc7.<ęd;ności"
końcem roku, że zostaną „zjelV kwartale, to
d;wne'' w
znów powstaje pytanie: W jakilll oolu sporządm si<: i jakie ma.ją znaczenie kwartalne
Przecież
operaty<'l'lme?
pła.ny
je.st chyba rzeczą nte do po·
aby w prawidłowej
myślenia,
gospoda:roe planowej można by
10 w okresie tr2Eoh kwartałó1v
zaoszczędzić na fundu.szu płac
30 mHionów złotych, a w lV
kwartale rowhod.ować poza pla
nowaaym iunduszem je.szcze
30 miHonów złotych.
A. co do wykonania planów
produkcyjnych we wsk.aźru-1
kach wartości., od których zależy ')'lfyookość funduszu pl<.c,
to dyrektorzy zakładów sarni
lepiej wiedzą od niżej podpisan~o. jak morima je „uzyskać"

I

produk-Oyjną

w

wykończalnie,

aniźeli

nieipel-

nowydzialowe.
BOGU, CO BOSKIE,
A CESARZOWI„.
Przykro nam bardzo, że pa·
sze uwagi mogly być odczytane jako chęć odmówienia dyrektorom zaslug w zakresi-a
produkcji prZ€myslu bawetn.:aspolecze"1Owszem nego.
stwo widzi pozytywne efek~y
pr!lcY zakładów bawel.nianych,
suzególnie w okresie osta tni~h
dwóch lat, i uznaje zasługi za1óg i kierownictw tych fabrylr.
Uważamy jednak, że niektórzy
dyreklt<n·zy pl'zedsięib'or.<>t.w prze_
mysłu bawełnianego maJą dośc
zasług

w innych dziedzinach
zaliczać do nich

1 !!l:ie powinni

Ze

świata

i ące.

Ozy O!Pirua pu blńcma bę-

d.z' e

gotowa

do pijaństwa i pija.k6w,
Na oko sądząc „c<lś" się tu jednak prrełama.lo, Wydaje
jak zat~any
się, że tłumek ga.piów ob.serwują.cych,
p1-ze-z pa.trol miJ:icyJny kierowca dnlucha w „sprytny"
bal<ll!lik - odnosi się już bez współczucia i ~ cienia
SJ mpaitil do „ryzyka.nla", gdy w baloniku pojawia się
malin-0<wa barwa. Mniej także ba111<d nas, a coraz cz~
ciej najzwycza,i11iej zl-0.ści, gdy ja.kiś pijaczyna. popisuje
się w miejscu publicznym swym S'lltucznym i l>ardw prym~tywnym humorem.
kąn.a ki-O&ki, pła.że, baseny
vielisika.
cuO W ka·wiarn!a0h
kierniac:-h nie wolno będzie
spt"leda.wać napojów, zawiera18 prQt"
ndż
więcej
jących
alkoholu (z wyjątkdem win i
likier&w).
O Projekt zawiera po;riadto
dla
up&ważnienia
szerokie
rad narod-<>wych, kt6re mają
od
za!eżności
prawo ' w
pijaństwa
nasi1lenia
stopnia
na swym terenie wprowadzić
bądź d.opfa,ty do cen n ap.oj ów

kO!I1JSeklwentnie?

T. J.

O Rygorystyczniej niż doprojekt formułuje
tychczas
u-ydawania
zakaz
rów;11:eż
prowa-dzenic
na
'./.oCzwoleń
wódek w
win
sp1-zeodaży
miejsca<ih znajdujących się w
dworców kolejowych,
pobliżu
portoO\vych,
i
:n1l-0bus'IYl'l'YCh
=kLadów prremy·
większych
siaIrosza.r,
szkół,
slow~·ch,
jak to
.di-0<nów i innych
„urządzeń maso
określono Ca.tk<>wego skup:ania się",
wicie z.ostaje zakazana sprŁc
daż napojów alk-ObQl<J'WYCh na
kredyt lub pod zastaw.
Oook tych wszystkich O@'arozszerz:i i
projekt
niczeń
przep'sy dotyczące
p~e;;yzuje
orzymu.s.awego lec:z.ienia alkoholików. Decyzję w sprawie
um'eszczen:a alkoho·lika w za
lecznictwa zam.lmię
kładzie
tego. jak i z.woln:enia z tegv
z.akladu po·dejmować będą kolekars1t e
misje społeczno
wojewódzkiclt wydziaprzy
Jach zdrow'a, z tym, że in.stnn
cją

o<lwolawczą

I

techniki

nalezienia leku, który by nares.7Xie mógl skutecznioe l<"Czyć
tę chorobę. Ws;zystkie bowiem
dotychczas &tO\Sowane leki pozostawiały trwale ślady w organizmie.

nie cukier w
zwykleJ, znanej nam z codzien
nego użytku pootaci. Z cukru
(który w dzisiejszej chemii .syn
tetywnej &taje się jednym z
surowców na
pod\SJtaiwowych
KOLOS ENERGETYCZNY
równi z węglem, .siarką, ropą
Stalingradem a
Pomiędzy
naftową, ga,z.em ziemnym i soDombais.em powstaje pierwsza
w~twa.rza się dziś wiele
lą)
prroduiktów o powari:nym znacz.e na świecie linia en,e.rgetyczma li
prądu .stałego o bardzo wyl'!lo·
ni.u gospodarczym (m. in. kaukim napięciu - 800 kW. Si 0 eć
gliOCTYlllę,
c:z.uk ..syntetyczmy,
będtie miała około 500 fom dlu
t.worzywa sztuczme).
podstacje jej będą zagości,
Szczególne znacz.enie może
mienńać prąd zmienny na stały
mieć też cukier dla medycyny
- w2dlug życzenia
odwrot!lie
i
,
Okaraka.
- przy zwalczaniu
bowiem, że pewne użytkowników. Budowa sjeci
.się
zało
zwiazkli chemiczne amidocu- ma być zakończona w 1961 r.
k1rów i UTetanów cuk:ru nisz,ai;ą po czym zacznie ona prz.ekazykioerunkach
w tkankach komórki rakowate, wać w obydwu
n:e uszkadzając komórek zdro- 4 mld kWh energii elefo~rytzwych. Stwaf'ZKl to - jak twier- nej :rocznie.
(K)
podstawę do wy
dzą ucz.ian.i -

I

może.

być

.sad powiatowY. Lekceważenie
komisji społecr1;n-0-Je
decyz,ii
karskiej i uchylanie się C>d
JH"Zymu.~,oweg0 leczenia zagr')
jest ka.rą, aresztu d-0
żone
3 miesi~ lub gi"Zywną, do
4,500

zł.

I dotychczas
Nowy -

•

Rozpoczęły

allmholowych, badź illlne ogra
do c.a.tlmwitej
a.ż
uiC7.enia,
pr()hib-icji włąC"Łnie.

rodzai<J.
w
,.oszczędności''
wspomnianych przei: nas w •'>B-0 „oszczę
statnim artykule.
dnofoi" 30 mil,an{w zlotyeh
pnw,s!Hly me w "':l'.niku odr;owiedniej gospo,dark1. lecz z 1u·
zow finansowych. wypl3•wa1:icych z nie·wlaścihvfe ulożone~o
pla.nu techniezno-1>rzcmy5l-0wo·
tina,nsoweg-0, czyli mówiąc jt~·
zyklem ba:::dzi.ej zrozu:iiialY1,n
z nadm1erny1;h
dla lai·ków fu'.ndu."zów pri:eznacwnych z
budżetu państwa w· stosunl{u
pr-:>do ilości zapla·nowanej
dukcji bawełnianej.
I dlatego nie powinien n'k"- 1
go oburzać fakt. źe .:\aro~owy
·Bank Polski odkrył te taiemn1
ce, że uchwalą Rady Min'„
st.rów pod'jęte zostały kroki
zmie.-zające do umocnienia rozfinan.soluźnionej dyscypliny
'!'ego bowiem wymaga
v;iej.
sytuacja ekonorniczma w naszym l~raju.
MARIAN BIELECKI

sadami widujący
ka~na, za

,ią,

wykoczymać

wysta.romjąco

i o ile oZ.mienU się stosunek najswrszej opiWi publicnncj

nauki

CUKIER LECZY RAKA?
Oczywiście,

''

okazi.i"

µrzc;prowaA:lzić baoda.n!ia, JQtóre ud~eliiyby
na pyta.nie: czy
nau~Qwej OO[JO\•iedr&i

Chodzi nie tylko o 30 mln.„
:nioe
państwa
życie, proszę
jest latwe. Proozę mi _;,,ybaczyć to niezbyt oryginame odkrycie, ale czynimy je przeC:oeż
ilekroć znajdujemy
wszyscy,
się w sytuacjach kłopotliwych,
w konieczności podejmowan:a
trudnych decyzji, w obowią7ku mówi.imia p,rzykrej prawdy
lu@iom bli.skim, których się
W
skądiMd cen i i szanuje.
takiej właśnie sytuacji znalazł
łioię niżej pod:p.isaey.
nieprzestrzegania
Wskutek
prz~z
dysc:>"PlinY finansowej
wiele inS1ytucji i prz.ed..się
rząd
pa11stwowych,
biorstw
byl zmUSW!lY do podjęcia ry«orystycznych kroków zmierza
j'ących do zahamowania dalsze
"O wzrostu nie uzasadni.onych
~datków z kiesy państwowej.
Przekroczenia takie miały mi'lj
oc-e w wielu galę:z.iach ,gooJ>')a przede
dal"ki narodowej,
w.szystkim w -,przemyśle cięz
kim, maszyn.owym, w bud<'wnictwie, w niclttórych galezlach przemysłu lekkiego ibp.
'l'akie przekr?C:ooi'tia są . dla
fman·
sprawujących kontrolę
sową nad przedsiębiorstwam~
stosunkowo łatwo uc?wytne, 1
dostępne, a przei: to 1 łatWleJ"
sze do i:walc:zan.ia,
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•

•
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porównaniu z
ohowi~.zującyrni za
jest przep!s, prze-O<d'Powiedzialność

samo spożywa,nie na
p<oj&w alkobool()'Wych w JJt"Zypadikach, kiedy to jest zabronione oraa: prwepis, w myśl
którego ściąga sankicję karną
samo p0dejm<mra.nie po pijanemu takich czynności, których spełnianie w tym st.a.nie
na niebezpiemoże narażać
czelist\,·o żyeie, '.Z>drow:ie, lub
w 21na-0znjejs-z;ych rozmiarach,
mienie lud!z<kie.
:posw1ęca
uwagi
Wiele
projekt również rodzinom nałogowych alkoholików. Pobyt
alk~h·()lika na lecreniu będ?ic
się trakilować na r6'Nni z nicobecn.()ścią w pracy z pow-0.du
cho,r<tby, Rozwiązalllie um<l'Wy
o pracę nie może naiS•tąpić
'J)rzed uplywerń 3 miesięcy.
JedinoC7.iegnie przewiduje s1e,
ii. wyplaca1n'.e pen.s'.ii, zasił
ków. renty, następować bt;dzie do rak małżonka lub osona<i
opiekę
by spraWującej
dziećmi.

Nowa u&tawa o zwak;aniu
alkoholizmu przyb:crze oslaiecz.ny ksz.t<i.J.t dopiero po wy
dy.S>'.rosji Ila koczerpują.cej
mif;ja>Cil1 i na plenum Sejmu.
teraz jednak widać, że
Już
·to ustawa znacz.nie
będzie
n'ż
ba""dziej · rygo·rystyczma,
przepisy dotychczas oibowiązu-

rok akademicki
Studium Zaoczne
Wydz. rraw~ UŁ
Dnia 9 bm„ w auli uniwersyteckiej przy ul. Buczka 'l.7,
odbyła się w godzi.nach rantnau,guracja
uroczysta
nych
roku aik.ademiakiego Studium
Prawa
ZaoorZJilego , Wydziału
UL. Na uroczystość wzybyH:
prorektor UL prof. dr Stefa.n
Studium
kierownik
Hiia.bee.
Zaocznego pr-<>f. dr GregOł'Q
Wy<lzi;ału
prod'liekan
wicz,
Prawa UL prof, dr J, Wró•
hlewski, <>racz P't'Zedstawieiel
s-m.olniotiwa Wyż

l\fi.nist.erstwa

srego -

Kubczykowa.

kieprz,emówieniach
Po
rownika S1udium Zaocznego,
'J)!'odzieka;na Wydz!alu Prawa
MinisterprzediS>ta wiciela
i
stwa, nastąpilo wr~czen'.e dyplomów ma,g'sterskich sie<l·
Studium
ahsolwentom
miu
Zaocz.nego. Wręczono również
na.grody Ministerstwa Szkolnictwa Wyżs:z.ego dwom absol
wentom, którzy u.zyskali najlepsze wyniki w czasie studiów.
Po przemówiE'niu przedstawiciela absolwentów, odbyła
się immartryJ...-ułacja.nowo. wstę
pujących

na Studium Zaoczne studentów. Przyi·rocze11ic
od studentów p:erwsz.ego roku odebrał prorektor prof. cir
Stefa.n Hrabec,

R. G.

•.• PWSTiF
sali poosiedz.el'1
uronowego
inauguracji
czystość
S2lkol:nego Państwowej
roku
i
Wyższej Szkoły Teart.rah}ej
Wczoraj

w

RN m. Lodzi

odbyła się

ł'iJmowej.

rclctor
zagail
Uroozysto.ść
Jerzy Toeplitz. lnau,guracyjn:ic
wyklad o pracy akt<>Ta nad
rolą prof. Karola Borowskiego wyglooila prof. H. Małkow
ska.
Z kolei przewodniazący Pre
RN m. Lodzi.
zydium
E. Kaźmierczak dekorował Ka.
walerskim Krzyżem ().dr-OdzePoWł,
ni.a. Po!is>ki pr-0f.
tempskiego, a Z!.<}tym l(i-Lyżem Zaslillgi prof, R, Ożogow
skiego.
Na zakończenie odibyla się
filmu
nowego
prapremiera
polsikic.g-o „Male drm:na~y".

M.
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ie byłabym k-o~ie~ą'. gdyb!.m w
WAI.sic swej krotkieJ P<Odł'ozy 1>G
Czeoh-0Słowa.-0ji nie zwrócHa uwagi na ta,k istotny dla każdej z nas
problem, jak strój i wYgląd proZ.eciętn.ij
miesoZ.kanki Pragi, Brna c'&Y innych po.
mnjejszych mia.ste-02-ek, przez ktore
wiooia tr.a.sa na.suj wycieazki,
A więc - na początek uwaga,: CoZ.e• ~i SJ.owa.czki w.y Mo.rawia.n.ki mają
d~iątki zalet, MólJ'.mi byó I~<Y.&e ~iją nas na głowę. Nie ustępu.J~!11Y 11.n
jednak w tym, co przyzwy-0zai!Lismy się
określać ja.ko ur-O<k, cza.r, który }>()'llwa.ta,
01bo01k.ra.,j-O>WC>Clllll nruLYWa,ć nas pa.ryża.nkami północy.
Nie zn,acr.i:y i-o weale, a,bym chc'i~l~
dewaluować pr.l:ymi1>ty urody C'Z'eskteJ
kobiety. Boże mój, wnieralam z zazdrości, w;i.dzą.e jak moi koledzy p~eścigali się w ad1>racji pewnej cza.rUJ<\pracownicy jednc!!'o z
eej Majki _
zakładów pi-z.amyslowycb W Brnie, a
która tego wie('Z()ru umilała nam gościn.ny wi•eczór prześlicznymi piosen~ami słowackimi i czesklimi, ja.ko solistkia. tamie.iszego Zespołu Pieśni i Tańca.

N

gar11Jaże1-yjnych, wspomnfalam o dużej
'1Jll strony cudyscypUnie zakupów
ski<Jh k-0,nsumentów.
Również w dziedzinie mody panuje
rozsą.dek i dyscyplina. W jednej z ga.
:z.et tamtej.szyl'h, miałam m-0~nQŚĆ prz~czytać artykuł napisany przll'.!l lekarza
-Ortopedę, który w PO!l'ularny sposób
jak ujenmy wpływ ,nie
Ud'-Owadniał,
tylko na fizyczne zdrowie, ale i na

M' a ·1 k ·1
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~
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M a r y s •I e.

(Korespondencja

psychikę kobiety ma obuwi'c na wysDJak się dowiedziałam,
kim oboo.sie.
artykuł ten nie był rewelacją, Od
najmłodsa;ych lat obywatel czeski in·
formowany ,test o walorach wygodn ~go, zdrowotnego oi>uwia. To·też nie
·
wszystkim
Tylko, ż.e uroda, a· przede
d7li,wmy się, że na.wet w skler.ach stoki<'"
k0 b ' t
·
h'
-b
s
ie czes ~'-· sunek i>anitofli damskich na szpilkach
u ~er<mia się
'P'll\S'O
<lo "@O,l'l-O>wych ,Jest J"a·k 2 do Hl.
~ ~p.o,ko~''.1iC\i&ze, ~'~ej ~~~ące
a ""zres?-i\
v-ul\J'Ow1k .....nI
nastle._„_,
<}czy• mz
, Przeciętna kobieta coZ.eska nosi wiec
k „ b'~
• '·
pl""'''
1
3 Je.eJ .ant mvu;me w
0
~CJJ,
e
~
· na 1~<int-0fle na płaskim c ,bca.sie. i to mu· · - ze
c zy wieme
·
b
liźnio
. ..,., czy o uwiu.
,1 ulicach Pragi ma.Io która kobida pa- dele raczej wygodne niż m-0dnc. No
' r:>.dujc w wyso-ldieh SZ)'ldlkaeh, i t-0 b.Y _ tylko w niektórych maga:eynach obu.l rmjłil!llJej nie z p-<>w<>du złyeh bruków? wi.a w Pradrz~ widrzfalam balel'inki ty·
pu wiedeńskie~ o wydlm<onych n-0·
W PO.P.r:zedThim artykule, r-isząc o do· skach. C-0 ważnie,isze, dużG m-0deli -skonałej org.ani=cji czesb.-ich ?Jakla,Jów a '2JW'laszcza, dla dzieci i mfod:zieży, 7lr<>-

s:<:

bi-<>nych jest na oct-0pedycr.mym podbiciu st-O•PY, p.rzeciwdziala,ią,cym płaskoslo·p,iu - tej prawd:z.iwej pladze dz.ie·
ciecych stóp,
W każdym też sto·isku obuwniczym
w sklepach Pragi czy Brna, można za
jedne 6 kol"on otrzymać różnych w:vmi arów wkładki ortop•oo,yczne. wśród
nich i takie, które można samemu reodpowiednich,
gulować przy p-0mocy

własna)

gumowych usztywniei\. wsu wanycb po<l
podbicie stoi>y.
Przyw,i.oTrudności produkcyjnP?
ztam dwie pa1-y takich wk!adci<: i mam
zamiar p1-zedstawić je w dvrekcji nctszeg-0 Zjeduoc-i:enia PrLcrnysł\l Obuwui·
czego. Nie jr.stcm fachowcem, ale wy!lai'a mi się, że IH'<ldulrn.ia takich \\·kianie stiino-wilaby prohl:>mu takż!! i
·1Ja. na.szyl'h speców. .Taka (,o b:,•?,:bv
ulga <lla tysięcy matek, wydep·tując1,ch
dla byle d1·nh11ostki przedp.o·!coje l<>ka1'/,y -0rł<lp~ów„ .
Albo drugi aspekt ccdzienneg-0 w~·glądu czeskie.i k-0<biet~·· Jest nim prak·
~yczn-0ść ubia<ru. EliStrawai;ancji w
slro,jach raczej nie sposł!"Zell'a ~ie:. oo

rlelr

n.ie znall".i:y, aby mo-d<ele czeskie nie by-1
I jeżeli m.ożni.1 mówić -0 peły laibie.
w11ym lmnserwatyzmie w ogólnie i>rt.~'jętej linii mody, to krnfserwatyzm ten
ma swoje <llbrzymie zalety z punktu
widzenJa ekon-0miki. Nie wda3ąc się
nawet w dokladne rachunki, możn.a.ł
wy-Obrazić sobie 0 ile niżej kszaltują ł
się kos7ity wytwarzania artykułów eo-~
dziennego ubio.ru w kraju, gdzie panuj'a sp·o~ojne plan-0wanJe wzorów 1
konfelccji, niż u nas, gdzie nierzadko~
rueo,11a nowany run na nowy model. czy ł
kol·Ol' zmusza do najczęściej spóżnio-;
n~o przcstat~ian.ia danej branży przr.-;
;
my.siu lekkioago na tzw. now-0ść.
Ale„. Nie wiem co wybralabym,;
Czy nasze szczere chęci w uela.stycznir-~
niu proZ.emyslu "' za1ero-0ści <ld wym<ld
·
g()w mo Y, co ni2 zawsze idzie w pa-~
l'Ze z zamic1'ZOnY'mi efektami na ryn-;
czy czeską lHZez~rność i -0stro- ł
ku ł
żnnść w tej .samej dziedzłniP
Bo np. u nas bije się na mo<lę, ale ł
w ..i:zeskicb sklepach be-1: trudu mo- ł
żna kupić „ch-0dliwc" i n nas welwe-;
ty W drobniutkie prą:i.ki i to w naj· ~
n. ,rzeróżn<w<1dnieJ'szycJ 1 W7-0''"'"ll
1· k-0!1>·~rnch pn 28 kol'-On za metl', hawdniane
tkaniny k-0ronko-wc. czarne i'..YPSY
'""zi"110 "~ f'U•·óżne".-O l'nd-,.,J·u \vd·ria.111"
,
·~ "' ~
~
~
v
„ wlochat"
s7,vs:a.,
„ z pO\\'-O.., p.()wierich11l•,
,
<1zeniem zastęil'lljące wełniane swatc•,
ki.

c.,,,'ll

Ale o tym -0°raz o wiążących sł~ z
tym ek-0nomicznych i organizacyjnych ł
ł
,
problemach, innym razem.
K. WYRZ. ~

"z4Ccioos)-:'.
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NA HERBY TRZEBA JESZCZE POCZEKAC
BOJ.ESLAW NAROŻNY: Dla.czego na tramwajach
i autobusach nie ma. herbów Lodzi? We WSl'Lystkieh innych miiastach sa,.
RED.: W Łodzi też kiedyś były. Dyrekcja MPK. do
której skiero'>':'a;~my Pana pytanie, zgadza s:ę, że powinny one ozdabiac ~amwaJe i autobusy. Jecl111a1k wykona<n.e
ich z.wiązane jes.t z poważnymi k<l\Sztaml. Dlatego też na
herby Lodzi trwba jesZJ::ze tro.chę pocz.ekać.
Dyrel-...cja
twierdzi, że jwt to ~westia najbliższych m:esi.ęcy.
O PAPIERZE W

16

MOTEL STANIE PRZY UL. POLNOCNEJ

$tf'o1l

STEFAN WALCZAK: Ozy loka1izacja. motelu pny
cy Pólnocnej jest nadal aktiualna?
RED.: OW\StZ.em. Motel .sianie pray uil. Pólnoonej, róg
Wschcdiniej.
PROSIMY O PODANIE

1.Zl

ZWIĄZKU

KIERUJEMY DO DRN
Czy d·oon pr;zy ul. Hut.ora 20 ~acrrony

do rozbiórki?

RED.: W rubryoe „Nasz telefon usŁugowy" („Dziennik
LódZlki" z d.!l!ia 7. 10. 59 r.) zwróciJ:iiśmy się do czytelników, aby tego rodzaju pytania Ieerowa.U do dizielinicowyc:i
rad na.rodowych oddzia·ly g=podartk:i mieszkamoweJ,
bądź wYdzialy archiiektury. Przy tej okazji pr:zypomimamy że rady narodowe udz:elają wyjaśnień W wy;padkach,
gdy domy przeznoozone są do rozbiórki w najbliższych
miesiącach.

TELEWIDZ: Ozy nte można. by w „DmemtJku Lódrzik.im"
11:amdesziczać carotygodniowea-o programu telewdriJtl'l Naturalnie nie-zależnie oo pro~a.mów oodziennyeh.
RED.: Niestety, nie. Primo - z braku miejSIC!a („Try•
b\lJl18 .Robotnicza", na którą się Pan pQWoływa~ ma ior1111at zm.abzinie większy Od ;,Dzienn'.!ka"), secu~do - .program aiudycji i widowisk na nastę~Y. tydiz1en. podaJe w
•każdą sobotę ielewiz.ja ~ tyigodnitk „Radio i Tele~

zakłada

się

'92'Jkoly 'l'ysiądecta.
śrudko?Vei
obiekt n
beton1.1je się już skopy. .l3iorąc jednak pod uwagę wielkość tego obiektu (który za,p<>wiada się naprawdę imponująoo), ukończenie jego przew!.duj.e się na koniec rok.u Hl60.
Jako ciekawostkę wa.Mo poclać,
że koszt ~ej s-Lk<>ły wyniesie
około 20 mln. zł.
Fundatorami jej są łódzcy spółdzielcy.
W
II kwartale przyszleo;ro
roku rmpoc-z.nic się
budowę
dwóch następnvch B'Zkół Tvsiąclecia.
Jed~a z nich p:Owstanie na Karolewie, a druga na Nowym Rokiciu prey
ul. Obywa-~elskiej,
Dol:umet1·
tacja tych szkól jest już prawi:e gotowa.
Jeśli chodzi. o dalsze plany
- przewiduje się na każdy na
6 tępny rok budowc dwóch nowych szkól 'l'ysi.ądec:ia.
(as)

W częśoi

Czerny-Stefań >ka

••
w F'I lh armonn

Polonezy: c-moll, cis-moll i emoll, Nokturny: e-moll i cismoll,
Ballada f-mol!, Etiu<!y:
e- moll. a-moll oraz wszystkie 24
preludia Chopina - oio program
recitalu Hali.ny Czerny-Stefań
skiej, który odbędzie s!ę w Filharmonii we wtorek, 13 paździer
nika o godzinie 19.30.
Ha.Una Czemy-Ste!ańska wy- l
stą,pi u na.s z tym samym progra
me-m, który za.prezentuje nieba
wem podcrzas swego wielkiego
tournee ko.ncertowego za gra.nicą . .ruż w najbliższym C?.asie wy
stąpi ona w Austrii i Francji, po
tern wraz z orkies·trą Filharmonii Narodowej pod dyr. W . Rowie>kiego I St. Wisłockiego koncertować będzie vy Anglii, stamtąd iznów p()jedrz.ie
do NRF i
ZSRR. W NRD natomiast weź
mie udział w jubileuszowym cyklu koncertowym „Cho.pin-Schumann" wraz ze swym małżonkiem
- pla•nlstą
prot.
Ludwtlkieom

czas.em j~iś łodzianin spro. Punkt S11rupu leków za,grawadzi! 5,000 ·sztuk ataraxu,
nicmych, istn.iejący przy uli<.:y
mając natura.lnie duży klo,p?t
Pfotrkowskiej 46, po l 5 listopada br„ nie będz:e zakupywał ze 2lbyciem taktiej ilości. Z
od :iJlldywidua!nych dostawców dru.giej zaś strony. odczuw:alo
niektórych specyfików. Zarz.ą-· się braki wrelu innych potrzedzęnie Miln.ist•ustwa
Z<kowia bnych leków.
.Ta.le przyrzeka Uefairm, bę
zawie;a ok<>ło 150 poq;ycji tych
Stefańskim.
leków, wśród których znadazry dzie on w stanie otrzymując
lekii przez PKO zaopatrzyć
Silę m. in.: aureoonycyna., cortiS-On, hydroe»rtison, prednlson, wsz.ysttk:ie punkty skupu leków - - - - - - - - - . . , . . . - - . . , . . . larg-a.etu, terramycyna, methW- zagranicz.nych w żądane iloki
nin. Niektóre z tych leków n- posrezegó!nych specyfitków. 'J.'yl
ka,zaly &ię już na rynku z
ko niektóre leki będą w dal·
produ!kcji krajowej, inne zaś sz.ym ciągu sku.pywain.e od indywiduatl.nych doot.awców. Jabędą siprowadzaine do kraju z.a
!J)09rednictwem Ban.k;u Polskiej kie to są leki za.interesoWanł „tnogl\ w kaidej chwili
Kasy Opieki.
ę
Zarządzenie
M:itnisterstwa dowiedmieć się w punkci•e przy
ma t!la celu lEWSZe nie dotych- ul. Pi-O•trkowskieJ 46.
cza:s zaopatrrenie punktów .sim
(Kaa.)
-'"-'"""'""'----pu .i uni.ezaJ.eż~enie ich od pL'Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' " - - watnych dosta.Wców,
Bywai;·
dotychczas bowiem niekiedy
takie wy:pad'kli, że do punktów
przynooz.ono leki prretel"minowane, rozpieczętowane, przez
oo traciły swą wartość, a nawet flakony ZJawierające C'Oś,
chcą9 tym wszystkim przyjść
oo na p.ie'l.'WISZy rzut oka przyz pomocą ustamo dodatkowy
pominało postać da.n-~go lek.u,
termin wnooz.etnia w:pła-t
7..a
ale okazyWalo slę ja.kimś beZwęgiel w
okregje od 15 do
ZasadtrtjCtZO termin 'V.Pla<t na
użyteczmy>m prosz.k.wm czy pły
20 ~·
·węg:el zimowy z tzw. I l-Zllnem.
Jednoczcinie
za=aoze. się,
Nieraz reż prywatni ~taw tu mil!l1tl z diniem 30 wrreś
:i:e termin ten jest już. ostabr.
Dzielnioowe
biura
cy sprowadza.li nadmierne i· nia
opałowe mimo to przyjmowatecizmy,
lości jakiegoś le.ku i mus~li
(k)
ły wpłaty do 5 parozlemika.
potem miesiącami ubiegać się Znalazły
się
jednalk OIW.bv
o sprzedaż
które z roZlllli\ityoh przycz);l~
Prz.yklad z lekiem' o nazwie m, in, choroby, wyjazidu itp„
atarax.
Zapotrrebcr.vanie
na inie 7-dąży!y dcko;nać wpłat na
ten specyfilk w naszym mieście d()Sl\alwę
opalu
zimowego.
mieściló się w granicach 500Okręgowe
Prz.eds;iębiorstw-0
600 t<i,ble!ek rnl.eslęmmiie. 'l'ym- Handil.u
Łódzk;e placówkl handlowe
Opalem w
Lodzi
prowadzą w coraz .szerszym zakresie akcję usJ.u,gową.
Ostatnio MHD-Chemia uruchomił
gabinet
kosm~~·czuy
oook sklepu
k<Jsmetycznego
przy ul. Piotrkowskiej nr 157.
Gabinet ten urządzony bardzo
:nowocześnie, ma na celu za.poznanie klientów w spo...<o0bami
używania koometyków. którymi dysponuje sklep. Cieszy się
Tak przY'Padkiem się zda- cji na miejscu, gdyż oloeon:e
on dużym powodzeniem i u7.n'1.
rzylo, że .s.tat!lowi.s1ka ..Qyrekit<.~ muszą stolcwać się w cenruem klientów, a zw:t.aswza
z-a łód2lk:e,go Palaou Sport<>- trum mia!Sta. Otwarto 1SZJkólk.hlentek.
wego i wicepreze;sa „Społem"
kę
łyżwiarską,
do
której
Dyrakcjs.
MHD-Obuwiem
rzajmuje jedna OOIOlba dyr.
uczęszcza 500 młodych adepwpr<>waclrGiła sprzedaż nietyp<>WaclaVI:" Zatke. Z tych powią- tów. Młodzież chętnie napiła
wego obuwia męskiego i dam.zań można by wnioo.kować, ~e
by się kaJWy, ozy zjad.la kaskdego. Stanowi to wi-eJkie 11.,,prarwa uruch{)IID'.et!tia w Pa- r1a,ptkę,
dogodnieni€
dła ludzi z „niełacu Spor1towym :restauracji i
Nie ,pomogły per.siwazje dyr.
w;vmiarowymi" stopami. Sto_
kawia'l"ni przez Zakład St<rZabke. Zakład Sto!ówek i Buisko z nietypowym obu wiem
łówek i Bufetów PSS Lódźfotów
PSS - Woohód. nie
m~kim
z.ostalo uruc·h<0mionz
Wschód jest tylko małą for- chce objąć tej placówki, gdyż
w sklepie przy ul. Plotrkon.vmaJnocic:ą. Tym łatwiejszą do
boi się ryzyka strat. Okaruskiej 73, a z obuwiem damskim
iprzeyrowadzenila, że Zarząd
Je się, że gasł'l'onomia. boi się
- przy ul. Piotrkowskiej 76.
„SpoJem·' doozedl do wniooku,
w.w,elkich Dil;\ve\Śoi i nie chce
Punkty usługowe uruchamiaiż tę właśnie potr:oobną plaotwiera.ć, c~ dobrze zagocówkę :powinna zagoopodaroją równioeż inne dyrekcje ha~
c;p00arowany.ch, lokali, nie ma
wać i objąć w swe wlaidan;e
ją..c w
perspektywie wyszyn„
.PSS - W.scllód.
ku a.lkoholu.
•
Tymcza.sem w :praktyce za
Wydaje nam się jednak, że
gadn.ienie wygląda zigola ina- ze względu na potr:ooby spor
cz.ej. MLmo że dyrekcja Hali towców i liOZJ!lyoh widzów,
Sporitowej chcąc iść na rękę którzy do ha.U przybywają,
Jak wia.dcm10, bogaty, tegowyż.
wyim, pr.zedlSlię•biorstwu
Uruchomien1e
ka.wia.rnj
i
rocrzny sezon wielu dziedz1n tugastrOlllomiCtZnemu
:nie
żąda
rootauracji w Pałacu Sp-Orl-0r"sty•ki
dobi1'.'ga końca.
żadnej :za.pila.ty za ur,z.ądzenie
wym staje się . :rzecrza, l)ll!ącą.
N'a zakończenie sezonu łócle
restauracji
i
kawiarni,
za Dlaitego też Zakład Stol Ó>wek
ki oddział PTT-K organizuje
światło, 'UITTleblowanie i inny
i Bufetów PSS, który ma odzlot kola·1·ski w lasach wiączyń
·'>przęt, n-ie może się docuk:ić
powiedmie i!llstiruilreje od Zaskich, pod na2wą ,.Złota jesień
uruchomienla. I.ej placówki.
rządu
.,Spolem",
winien\ turysty.c:z;na". Jest to już drugi
zlot tego rodzaju.
Jak wiadomo, Pałac Sportt> niezwłocznie podj:\,ć decyzję i
wy urudi.om:il już hotel dla uruchomić resta.ura.cję - kaw prog·ramie zlotu przewidzia;1;1portowców. Przebywają tam w:iaitinię w lokalu jedynego w. ne <;ą ciekawe gry kolarskie, tadrużyny 111a trenin;gu h<likejoP'JolDoo ktrytezo lodowi6ka.
kie jak „pogoi\. za lisem" oraz
„grzybobranie".
wym ~z.a Łod.z.i,
chętnie
aiJk.
więc ~cy~~l~by 1' ~ura- •
:.U:cz.ę;i.tajr.>Y. ~.Q.ll! = .?. m&.S'I Im~

mi~szkać

trzeba systematycznie
o s z e z d z a c'

Wpłaty na węgjel zimowy
przyjmowane będą dodatkowo

CIUCIUBABKA ZE SWIATLEM

l

odszkodowań.

PRACUJĄCYM INWALIDOM NIE PRZYSLUGUJE
PRAWO DO BEZPLATNYCH LEKOW
M. CEGIEDKO: Pobieram tt!ll<tę imva,lIDdrz;ką w ~s.
380 Id, a jed'll.ocrreśnde pra.00\ię na pó.t etait.u i zaTa.b1a.m
500 zł. Pr-0mę o p-O'inforirnowamie m.no e, ffLY, JJ'I'ZY&lU,gUje
mi prawo oo k-0<nysta.nia z Iek~w, czy t~ mus?.ę ptachi jak inni pra.cujący 30 proc. 1cb wari06CI? .
• .
RED.: za.rządzenie Miin. z.d·rowia w tej ·sprawue mow1,
że p~a.coujący ·inwa.!ridzi nie mają prawa do bezl!J•lattn~!:!l1 ·
korzyioi\ania z lekarstw. bez względu na sumę zarobkow.
PASZPORT KONSULARNY UPRAWNIA DO POWROTU

J.: Ozy obywaitel Pol.siki, pn.ebywa,ja,cy ~a.sowo za
grani-cą., p0<S'ia,dają.cy pa~·oirt k&i;i~ul'.ł·l'D~'. rnoze po· P?wr·ode do kra.ju nocma.Jnie O'i'lool!c su~ i . e7.Y nie będne
miał tiru-dności w uzyska.niu dmvoou QS-Oooost.e,go, ~arz <rl;Y
JX!'Si.a<dają.o pasi;!l'<>rt k-0<11sularny m-0:ie wyko!llywac sw<>Ją
zaw'1'd.()Wą pra.ktykę leka.rską?
.
RED.: Zgoonie z art. 12, pk.t. 1, ustawy z d.ma 17. 6.
1958 r. Dziennik Ustaw nr 36, poz. 224 - pasZlj)Ort k<l'lleularny uprawnia do JJ"l"Zybyc;a do ki;aiu n3; :pobyt S'l~
ly. W Po1soe może Pan uzyskać ~owód osobJSty yve wlasciwej k?IDendz'e MO. ChC'effiy Jednak
ziwróc1c . Panu
uwagę, że obe::n:c w w:elu m:astach tzw. zam.km 1 ętyc;h
są duże trudnc.ści z osiedlen'.em 11ię na 1J'(l'byt. stały. Na
prmva·dren:e praktyki 1.e!~a·rąk'.ej t·r.zeba uzyskac zezwo!enie wydane przez własciwy Wydlz1al Zdr<>Wla Rady Narodowej.
MOŻNA UZYSKAC PRAWO WLASNOSCI

W Ji,p.cu 1944 roku ma.tka. m-0oja. k:u'l)lła dzialJkę
w Sw·l>drze i wkr6toee p>0!4llll1 wskutek <Wiałań
wo.jennych stra,.,lła życie. Ja. <> fakcie k:u11111a d~a.111d dowi-eidzia.lem się '1.o.r.·ier>O w bieżącym rodm. Ozy mogę
obecr:.ie uzyskać prawo wtasn<>IŚ>Cl?
RED.: Oczyw'.ście, ale me.że to nastą.pić dor,i.ero na
p-Odstaw;e prawomoonego stwierdzenia praw do s,p.a<ltku
. wydal!lego przez wla6.c:wy sąd.
F. K.:

budu,wlan~

. . .-. . . ._.._,_. _.,_.,. . . . . . „_„. . .

zewnętrzną,

grzejniki i montuje kotlownię.
Trwają tu praoe w}"kończeniowe.
W grudniu i;ilooz.ież otrzyma budynek glown.y, nat.:>miast wa.r&:z;ta.ty będą gc.towe w
liJ)<!U przyszłego roku. W tym
.samym mniej wdę<:ej czas.ie :ro
staną wykonane wszystkie drogi, ogrodzenia itp.
Przy budowie tej szkoly pomaga finansowo .społeczeństw~1 Bałut
Uentra.lna l{a-Oa Zw. Zaw.
Prace µrz.y SZJkole 'l'ysiądecia na Chojnach (ul. Narus7.ewie=) 1'1ą również poważn'e
zaawanoowane. Szkała ta j-est
darem
łódzkich
włókniarzy.
Mury calości obiektu są podciągnięte do wysokości parteru.
RoZJpoczęfo równ'.eż wykopy pod halę warsztatow<1.
Jesz.cze w tym roku mury p;>wi-n.ny być pcd-c:ią.gnięte pod
dach. Nauka rozpocznie się tu
we wr>Ześniu 11J60 r., a do koń
ca teg<l'Ż roku :w-staną za,koń
czone wsz.ełkie praoe.
Tempo robót
p;rzy Tysiąc·
łatce na Widzewie (ul. Armli
Czerwonej) nabrało o)J.ec:n;ie ta
kiego roz.tnaohu, że kto wie
c:a.;y s:zlko!a ta nie prześcignie

I

wizja''•

-~-~-„---------

kę

chojeńf'iciej

Aby lepiej

NFESTETY. Nm
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dzJecli. w rej chwi
li.· budynek główny jest już
otynkowany, ukoi'lcz.c>no sto1ar-

w leki zagraniczne
zapowiada ••Cefarm••

jaśnień.

CZYTELNIK Z
UL. M'IESZCZANSKIEJ: 1) Kiedy
pl"Zlesita.nie powta.rzać swoje ~lipy pa.n, który lu·bi wl'.łąezać pirąd eleklłlryC!!lllY w ,god'llinacll wi~Y<;h . na ul1cy Miesrozańskilej, a.lboiWiem oo dinl.gl, ~nee11 drni~, w co
drugim, t.nz.ecim d<()IIIIU, nie ma pt"Ze'L kil~ka ~d'll1n prądu.
2) Umowa jest obustron.n:i. elekt>row"!i~ dl05ta•l"C'.ta mi
prą.d - ja. plaoę. Czy ma.m pra.~ wystą.~1c do. sądu o odm;kod'IJWaillie, jeśli C"LęSl-e 1 be-z. za.?O•Vled'leilm wylą..czanie ]l1l'ądtu elektryc=ego nara<ta mnie na stratt~?
. .
RED.: ad. 1) To nie .s.ą dr>wc•<PY elek.trowm, a Jak,cgoś ·oobiorcy, kltóry za1nad1to obciąża s~eć .• pow?<iuiąc wyłącza111ie światła. Jaik infc•rmuje na.s zaWiad?IDi<lm! o t~
wypadku Zaldad s:eci Elek;tryczmych - ulica M1~zczan~
&ka, w związku z sytuacją 09is.aną p~z,ez. Paina, Jest. JX>d
baczna ob.~erwacją tego zaktadu. N1eza1.ezał•e <XI tego rnfor
mujemy że „Dz'ennik Lódz:ki" z d111ia 9. 10. br. w artykule „DlaczegQ gaśn:e światło?" wyjaśnia .Pr;z:yczyny t~
kiego stanu rzeozy i perspektywy na naJbhwzą prz.)szl<A~ć. Radz'my µrzeozytac.
.
. .
Ad. 2) Nie. Jest wprawdz'e zarządzenie M n·.sitenst;.v~
Eln~getytki A 75 z d·nia 19 U..poo 1952. ro~u, lctór~ mo'"."l
0 kO!'zys.tam1iu z prądu, ale pie przewiduJe ono żadinych

bałuckich

Tysiąclatek

Lepsze zaopatrzenie

ZBIGNIE\'IT KOWALSKI: Uprrejmie promę o poinfocml)wanie mnie, czy P<> 3-miesięcznej chorobie płl'aoownika
umysiowego za,klad ma prawo wyJ>11Wied'llieć mu pracę,
jcili prz,ed.stawi on w clą.gu tiv.ecll dini z~ lekarskie o pon.ownej ch-orol>ie?
RED.: Pro.simy o podanie zwiąZiku zawodow~o. Wtedy
d<J<p:ero będziemy mogli udzielić s1Z1C:Z.ególowych wy-

. . .-------..

Zda:waloby się. :ro to .ies?-.CZC
tak n:edawn.o wmurov,rywal1smy
akty ereltc:nne pod budowę
tr~~ p1er~·szyc~ w na.szy.:n
m1escie sz.koł Tysiąclecia, a tll
okazuje się, że już n'edlu.;o
:przyjdZ::e nam. czek,ać na ~~
ment rozpocz~~ia. w n;ch nauń:1.
Pierwsza Iys!ąclat,{a
przy
ul. Poje7Je1·sldej na Bałutach
zostanie oddana do użytku już
w grudniu br. Będzie to piękny prezent gwiaZKikowy· <illa

DWÓCH ZDANIACH

UCZENNICA VIl KLASY: Na zeszytach w lepS1ZYm
ga.tunku jest na.klejU „pa.pier be'ZJdir?.e\VlllY". Co to znaczy?
RED.: Papier drreWllly wy,produkowat!ly jest metodą
meohanicz.ną przez rozicieranie dreWl!l,a na miazgę. Na~o
miast pa.pier bez,dre.ewny ~yrabia się z oelulozy, którą
otrzymuje się m. im. z drewma, ale w wyru~u proc~ów
chemkznych.

E. N,:

Na budowach

~ ~~„„_ „~-~·· --~--

od 15 do 20 bm.

w kilku zdaniach
a &potkaniu w Klubie Kobiet
12.x. o godz. 18 w:
Zarządu
Lódzldego
Ll{ przy ut. Andrzeja Struga i.

w dniu
Hlokalu

odbędzie się występ arcy~tyczny
baletu dziecięcego. Goście mile

widziani.

s~ystkich

Wn<>w

posiadaczy kupoloterii fantowej tzw.

„Ko&Za

Pss~wschód

nie uruchamia resłauracii
w Palacu, Sportowym?

zawiada„

O

T

S

W

świetnie

zapowiadająca

się

GI·

bal~!<a·
Ponadto wyr67.nia się
szesc kobiet spadochr<>niarek.
ada Okręgowa ZSP w Lodzi
organizuje dla
studentów
łódzkiego środowiska wycie
czl<ę
krajoo:nawczą do Ciechocinka w dniu 11 października
1959 roku. Koszt wycieczki 15 zł.
Zapisy przyjmuje sekretariat Ra.
dy Okręgowej
ZSP, ul. Piotrkowska 71 do dziś, 10 bm. godzina 12.
Zbiórka uczestników dnia U
październi•ka br. pod zegarem na
Dworcu Jtalisklm o godz. 6.45.
W razie nles·przyjających warun
k6w atmosferycznych wycieczka
nie odbędzie •.lę,
niedzielę, 11 bm.
o godz. ll>
w. saU li:lubu Rosyjskiego w
Łodzi ul. Piramowicza 12, od
będzie się spotka.nie ze specjalnym wysłannikiem redakcji ty
godnika „Przyjaźń" do ZSRR,
red. s, Powo1ocki.m. wstęp wolny.

R

W

*

Przy &klepie włóldcnnlczym
MHD w bloku 115 przy ul. Wła
dy Byte>msklej powstał ostatnio
punkt krawiecki. Z zakupionej

na miejscu tkaniny

można

mówić
kę lub

za-

sobie w punkc-le sukienga.rsonkę. Ceny według
cennika II kategorii, Jest to trz~
ci już tego rodzaju punkt usłu
gowy. Dwa pozostałe istnieją w
&k!eł"acłt
przy ul. Wrocław
skteJ 7 i Piotrkowskiej 81. Podobno termin uszycia nie przekracza dwóch tygodni.
~k)

Handel rozszerza

Dlaczego

szc:i:ęścia"

mia się, że ostateczny tetmln odebrania fantów - kończy się w
dniu 15 października br. Fanty
są do
odebrania w dzielnico•
wym komitecie SFOS, Limanowsl<Jlego 40.
zleJ.nicowy
Komitet Frontu
Jedności Narodu Lódź-Staro
miejska,
prosi wszystkich.
członków plenum Dzielnice>wego
I<omitetu Frontu Jedności Na.re>
du i przewodniczacych komitetów blokowych. DŻielnicy Staromiejs•klej na zebranie w dniu
12.x. br. o godz. 14
w szkple
p.-zy ul. Zuli Pacane>wskiej 4-6,
owarzystwo
Wiedzy
Powszechnej i Dom l{ulłury Batuty, ut. Zgierska 71 (tel.
526-56) orga.nizują
Uniwersytet
Powszeclrny o kierunku prawnym. Przedmiotem wyktad6w bę
dzle prawo karne i prawo pracy. Kurs rozpocznie si<: 4 listopada br. i potrwa 8 miesoięcy.
Zajęcia odbywać się będą raz w
tygodniu w DK Balu~y, gdzie
przyjmowane są też zgłoszenia
uczestników w god.Z. 14-18. Tytułem opiaty za kurs uczestnir" wnoszą jedynie 50 zł wplso~
we go.
tare palmy w łódzkiej palmiarni przeżywają
jeszcze
wiosnę. ICilkumetrowa
areka zal<wltla po raz piąty. Po
raz pierwszy natomiast obsypała.
się kwieciem stara kentia. Warto odwiedzić palmiarnię i zobaczyć te
egz<>tyczne kwiaty ukształtowane w formie pióropusza.
§ród naso:ych 16dzkich pilotów nie brak kobiet. z pilo
tów "llni1<0wyr.h znane są:
Mucha, Majewska i Raże. Sławę
zdobyłv też szybowniczki Majewska, rekordzistka świata i

usługi

Np. MHD-Różne uruw sklcz>ie z do·da.tka·
mi &z,ewskimi pny ul. Głównej
20. punkt po-sze1'Zania obu·w:i.a.
W n.aj bliższych dn;iach uruchomi <Jin ta·kże Jl•U'llikt naprawCZY gala.n ~erii skóri;anej
( t-?.cz.ek, torebek itp.) przy ulicy
Piotrkowskiej 35.
(as)
dlowe.

chomił

„Kuku- ~

łeczka" ~
w Skierniewicach
Kolejne 129 cotygodniowe lO·
sowanle LGL „Kukułeczka" od·
będi:ie się . dnia 11 października
br. o godz. 17 w Skierniewicach
w Powiatowym Domu Kultury.
W związku z tym wylosowane
liczby zostaną podane do wiadomości przez Polskie Radio w
komunikacie
wieczornYm PO·
między godziną 19 do z0.30.

Turystyczna złota jesień
nimi wsrzyscY ~uryśc! z rowerami - otnzyma.1ą . na pamią~kę
dyplomy; zostarnc im i:ównież
przyzna.nc po 15 punktów na Kolarską

oczna.kę Turystyc:zną.

Trasa zlotowa nle jest długa -.
wynosi 35 ·km. Wsz,yscy, którzy
pragną wziąć Ud2llał w „Złotej
jesieni turystycznej" powinni
zgłosić się o godz. s.45 na A
Komuny Paryskiej . .i,;:ąd nasta.
pi wyjaz,d o goctz. 9 - w dniu
11 paidziemika br. Powrót nastąpi w goctz!nach
popołudnie>-,
Y/Y,C!l, ~~Q §~~!N g,nia, '1Jl

' 0BSŁU GA RATALNEJ SPRZEDAŻY l ;~;~.c:~;:m;a;:~t;;n~ ::::::~a:::::~::~!';~ L
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PEKJ1ij'CZYKI szczeniacz- STUDENTKA poszukuje
kl sprzedam, ul. Północ- pilnie pokoju sublokator-

!

s

.·
R

sprzedam. Ul. Tuwbma 15 l<c>JU sublokatorskiego 18800 g ·re! 401-00 i<sięgowosć gosAD:ióN"KijeCiiioroC7..nei dzina 7.30-15.30
13543 g
leszczyny s·przedam. Tel.
21J-67 god:z. 10-18 18527 g

.A
9

i\IOTOCYKL „SHL" 125
przód na teleskopach snrzedam lub zamienię KURSY kroju i szycia
n'a telewizor. Pablanic·ka oraz księgO'wości dla po139-10
18516 g czat.:'"ujacych i .zaawansowainych TKWP. Zapisy co
- - - - - - - - - - . dziennie
sekretariat
szkoly, Piotrkowska l 15,

podaje do wiadomości, że z dniem 10 października br. otworzył swoją Ekspozyturę w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krajowej
Rady Narodowej (Hala Targowa), która przejęła wszystkie
sprawy związane z obsługą ratalną.

W Ekspozyturze można zawrzeć umowę na wszystkie artykuly objęte sprzedażą ratalną codziennie w godz.inach ,od 9
do 18 (prócz niedziel).
7391-K

_o__
Gto_sz_EN_IA__D_RO_BN_E-wllJ

NIERUGHOMOŚGI
DZIALKI budowlane z za
slew•mi na dogodnych wa
r1.mkach s<pr:zedam. Piany zatwierdzone.
Gro<lziei'lska 3--9,
pierwsze
plęt1·0, Ka·ro\ew
18399 g
7 HA ziemi pmenno-żytnie.i (10 km od Tomasza,, ..._ Maz. _2,5 km od sta.cji
trnlcJOWeJ) sprzedam. Wia
domośĆ
Piotrkowska 261
w sklepie z obuwiem
18405 g

nia,

·raż,

duży

siła,

taras,

ga-

I

I

, ____P_R_____
~~d:..:....~7"15, c:zwarLk~afri~
AGA

CZELADNIK do krawca
damskiego p„trzebny. Ja
r.>cza 4
18H5 g
UCZE~
do praktyki cukierniezej (od lat 18) i
sprząta-czka potmebni. ł,ódź, Główna 17
18452 g
PRACĘ
chalupnic:z.ą
na
tryskarkę przyjmę.
Tel.
340-97
18416 g
PALMĘ „Kencja"
S!pTZed::,m. Oglądać ul. Jaskro- POMOC domowa potrzeb
nu. Piotrkowska VO, m. 12
wa 22--24, tel. S19-l!7
18696 g
-----,-,---H=-l529 _ g
i{ROWĘ 7-letnią z cielakiem sprzedam. Ul. To;poIowa 40 (na żabieńcu)
.
Choroszko
18449 g _
SAMOCHOD marki „Wił- ' - - - - - - - - - - '
Iy1~'.'.
sprzedam.
Wiaido- INŻYNIER pO<SZiukuje niemosc ul. Nowotki 32 w tuwującego pokoju mO'.lli
pvdwórau
18468 g wie z wygodami. Cena oSAMOĆHOD osobowy (w bojętna .
Oferty pisemne

(__SP_RZEOAŻ

PLAC budowlany okolica Kolei
Obwodowej sprzedam. Pab1~nicka 132
m. 3
18464 g
DOMEK 3 pokoje, k.uch-

I

NAUKA

Oddział w Lodzi, ul. Próchnika nr 5, tel. 337-29

mw.;.,l

I

LEKARSKIE

)

I

I

LOKALE

KURS radiotelegratistów
c-tganizuje
Radioklub
LPZ ul. Piotl'kawska 53,
tel. 312-40
18679 g
K'URSY samochodowe zawo-dowe kat. I, II, III i
amatorskie TKWP. Zapisy
Tuwima 15 w godz.
8-20, tel. 258-60. Rozpoczecie

wych

kursów
zawodokat. III i II -

1959 r. !<ursów amatr.rskich przyśpieszonych
w każdą sobotę
7262 k

24.X

Dr

CHĘCll'<SKI

~ta

skórne,

speejali-

weneryczne

17-19,
Piotrkowska 157,
f:·ont I p.
18677 g
!io&o:s-sK"A.-H'en·n,1<a 1e1~ar-z g1n~Kolog

1
przyJinuje srody,

Dnia 8 października 1959 r. po długo.
trwałej chorobie zmarła nasza najukochańsza żona i matka

z

połolnih
s~~oty

chorób

t

P.

Mi'llerowa

Jędrzejewskich

Pogrzeb odbędzie się w sobot~ dniia
październil•a 1!159 roku o godz. 14.30
z l•aplicy Starego Cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej. · Msza św. ża
lcbna za spokój duszy Zmarłej odbędzie
się tegoż dni.a w sobot~ o godz. 9 w kaplicy św. Anh•niego przy kościele św.

17-19. Ziel~~a _ 16_ in,„4 g
Dr KUDHEWICZ specjalista

S.

I Janina
10

wene•·ycz-

nych 8-10,
14-16_ ~Pca
22 Lipca 4
heu6 g
DrRElCHER specjal:sta
chorób
wenerycznych,
skornych 8-9. 16-19 ul.
Piotrkowska 14
18067 G
Dr NITECKI spe~jalista
chorób skórnych, wenerycznych 16-18 Kili1'1okiego 82
18244 G
DrMARKIEWICZ specjalista chorób skórnych l
weneryezonych, Piotrkow·
ska lG~
18427 g

I

Krzyża.

MĄŻ i SYN.

18788-G

Kol. HELENIE SKALSKIEJ wyrazy

I
PIĘiiNE

I

ROŻNE

głębokiego współczucia

OJCA

ślubne,

suknie

z powodu zgonu

balo·we, wieC"Zorowe 'vy.po

22

I

telefon, ogród 5.600
KURSY
samocho-dowo- ż> czys:z; tanio ul.
Lipca
m w Łoclrz.i :r.iarysin III
motocyklowe TKWP. za- nr 10
18573 g
zamienię na podobne lub
i;1sy Szkoła Konarskiego, CEGIELNIĘ .polową spr:ze
skhdają
małe
gospodars.two
Ol>rońców Stalingradu 27, clam lub przyjmę w.spólnajchętniej pod Warszaie!. 3~3-65 codziennie go- nika. UL Nowotki 54, m.
wą.
Oi.,,rty P,isemne dzina s-13, 17_ 18 7264 k
ZARZĄD, RADA NADZORCZA,
18518 g
„18698" Biurcr Ogłos.zeń,
WSPÓŁPRACOWNICY ze SP-NI PRA·
PiOtrkowska 96
136!f3 g
CY im. M. FORNALSKIEJ w ŁODZI.
-POL
in'ai<·cie rem0tntu) bez o18448 g
PA
J&l
pla·cu 500 m kw. pon sprzedam za 10.oao :ul Piot1,kowska
lł'A
L'11 ~
7387-K
„18448" Biuro96
llV
-.
.-..-------·-sprzedann.
Wiadomość Łódż, ul. zaolziailska 39 POKOJU sub!ol'a torskie-go
Czo=tyńska 24
llł530 g ~~goclZ:_l~d_o~42:._g poszukuję pilnie. Zapłacę----------------------za rO<k z góry . Oferty piRzemieśln&cza Sp-nia „Budowlana" ~p.
ODDAM w dzierżawę lo- SZATi{OWNICĘ do kapu senlt'le "18510" Biuro Ogło
i Zbytu
DOM - najlepsza okolica kal przemysłowy o paw. stv 11-no·żową do silnika szeń, Pio·trkO'W<Ska 96 '
01.aiz
5-nożową
do
ręczne
_ __ _ _ _ _ _.:;l.::::8510 g
handlowa Bydgoszczy na ;;5 m kw. (instaJacja siły
w Lodzi, ul. Piotrkowska 120
W pie1·wszą bolesną rocznicę śmierci
der korzystnie sprzedam i światla) w dobrym pun.k go szatkowania - sprze- STARSZY, solid111y pośi'u (dawniej Pomocnicza Sp-nia) wzywa wszystOferty „18461" Biuro Ogł~ ci~. Wiadomość tel. 421-67 dam. Swierczyński, War- kuje pokoju sublo•katornaszej
ukochanej siostry i ciIDci
kich
b,
członków
oraz
pracowników,
którzy
szawa
Pyry,
ul.
Waszeń, Piotrkows.ka oo
18542 g
skiego. Oferty „l84~0" - nie pobrali należnych im. w myśl uchwal
.ryńskiego 30
7382 k Biuro
walOgtoszeń,
Piotr18451 g
MIÓD pSoZczeli naturalny, -~~ka 96
S. t P.
18450 g nych zgromadzeń, dywidend, udziałów, wyna_
3 HA ziemi (między Łogwarantowany z. własnej
grodzeń za pracę i innych należności za lata
cizią a Zgierzem) spo·ze-,
pasieki
spr'.Zled4Ję.
Ul. POKOJ duży :z kuchnią
dnm.
Wiadomość Stani_
Obr. Stali·ngradu 50, m . wolny oo kwa·terunku ku ubiegłe, do odebrania tychże w terminie 1
81~'11' Dąbkiewi·cz,
Łódź, MOTOCYKL „M-72" sta.n 18 wróblewski
18478 g ptę lub wynajmę pokój mi-esiąca od ukazania się nin•iejsze~o o.głosze
'
----siublcl.rntors-ki. Cena oboUl. FaibryC!Zl1a 2, m 5:; g :brv ku.p1ę An.drzeJa 11
Tl<ZY
be·C?Jki
dębowe
do jętna - zapta•cę z góry za nia. Po upływie w. w. terminu należne sumy
100%
6, PawlowL~
odbędzie się dnia 13. X. 1959 r. o godz.
18 37 g !<&pusty (poj. 200 kg),- rok, :z; wdzięczności mogę zo1Staną spisane na fundusz zasobowy spół
8.30 msza. św. żałobna w kolicicle św.
spnzedam tanio. Zarizew- bezinteresownie udzielać dzielni.
7383-K
18479
&ka 44, m. 2
g lekcji rz; zakresu teorii mu
Józefa przy ul. Ogrodowej 22, o czym
_.
SAMOCHÓD „Will%" - zyki ja1k i
fo!"te.pianu.
zawia.damia wszystkich życzliwych pastan dobry sprzedam. U!. Oferty pisemne „18471" mię..:i Zmarłej
Naruszewicza
58
przy .J?1uro Ogłoszeń, Piot!'kow
Odyńca 65
186&6 g ~a 96
18471 g
18555-G
RODZINA.
MOTOC-YKL marki WFM 2 POKOJE z kuchnią w
sprzed<um. Tel. 227-80
!':udzie lub w blokach za
ZNICZE NAGROBKOWE, MODLITEWNI----.,---...,.--lSQ_'_'B-9--"g mienię na równo.rzędne TRAKTORZYSTĘ, czterech ślusarzy, sprząta
SAMOCHÓD osobowy - w śród.mieśc:iu. Tel. 377-59 czki, praktyka.ntkę biurową z umiejętnością
KI, KRZYŻE i SWIECZNIKI DREWNIA„Studeobaker"
sprzedam.
18517 g maszynopisania zatrudnimy od zaraz. Spół
UJ. ~01pernlka 6, m. 8
dzielnia Pracy „Guma" Lódź-Ruda, Bole~E oraz METALOWE, RÓŻAŃCE, WY18697 g
sława 5,
7363-K
Adwokatowi
dr
STANISLA WOWI
~OD „Simca Aron
'tOBY SREBRNE, SPRZĘT KOSCIELNY
de'· usz:wdzony
LATOSZYŃSKIEMU z powodtt śmierci
sprizeKREŚLARZY :i: bardzo dobrze opanowanym
dam. Łódź, Wólc:za1iska
INNE ARTYKULY DEWOCJONALNE
iiternictwęm do pracy stałej i zleconej poJego
1'1' 188
1848;3 g
&zukuje Pa1'istwowe \Vydawnictwo Naukowe
SAMOCHOD--:-:0IiroiPia"
18755-G
górna =terodr:zwi-owy po
z II dań, IO-zlotowe Lódź, AI. I\.ościuszki 85, II p.
remoncie sprzedrun.
Ul.
CODZIENNIE
Ja~na 16, boczna
ZgierSkl ej
18534 g

21

Oglo·seeń,

r

KUPNO

Z.& W A DO ~li IE ~l I

I

1

Janiny

„

IOBIADY

POLECA

SKL EP „ARS CHRISTIANA"
ŁODZI

DUZE'l'VKA
o·woc0we-krze\\ry OtZidobne j .na ży

wopi'oty,

parkowe

drz~wa
or~:z

alcjo11.ve,

konifery
szkó-lkl J. Stoiński Łódź-Zdrowie,
Krakowsl<a 42, do.ia:zd 9 do
końca, tel. 349-20
1
1.8539 g

ul. Lufomierska 1'7 róg Zachodniej

p~lecają

tel. 530-35
18467-G

WAŻNE

»SAVOY«
TRAUGUTTA 8

TELEFONY
01I

07

Straż Pożar11a

08

prod. no-rwe&kiej, dozw.

1r'Ov
~uzie'P JUEIW1 s~~J:~
~B~st~yckaprod.
.
„Osa.motn1ony"
7-9)

Kom. Mie;ska Mo 292-22
cze&kie.i, doow. od lat
Kem. Ruchu Dro16, g. 17.15, 19.30
prod. USA, dozw. od la.t DWORCOWE
(DWOI"!Ze<!
gowego MO
316-82 16, panoramiczny, g, 10, Kaliski) „Dzień w LonPryw, Pogot. Dziec. :ioo-oo 12.30. 15, 17.30! 20,
dynie", „Swinlar@k" g.
Pryw. Pogot. Lek.
333-33 POLONIA „(Piotrkowska 10, 11 .10, 12.20, lą.so, 14.40, Uwaga? -Repertuar spos.;s-s;; 67)_ ,,Lotna
prod. poi- 15.50, 17, 18.10, 19.20, 20.30 rząctzono na podstawie
MOI
359-15 skieJ, dozw. od lat 16, Dl(M (Nawrot 27) Dztew komunikatu Okręgowe
~- 9.30, 11.45, 14, 16.15,
czyna z gitarą" " prod. go za.rzadu Kin
.,,
i8.30. 20.45
radz„ dO<llw. od Ia-t 10,
•
WISLA_ (Tuwima nr 1) g. 16, 18, 20
„P1eśn
marynarzy" - GKO (Tuwima 34) „Cza.ru PRZEDSPRZEDAŻ
b'ile~EATR NOWY
(Więc- prod. NRD, doo:w. o;i jące i&toty" Pl'Od. fra111c . tów na 2 dni na.przód
16• g . 10, 12.30, lo, doz w. od lat 18, g. 15.30, do kin: „Ralt:rk", „Pokowslti€'go 15) g. l.5.30 la.t
17 30
„Nte igra się z miło· ~ 2-0
,
•
l'i·!'.· 20
Jonia", „Wisła", „Włókścią", g. 19.15 „Niebo- Wl~~K~IARZ (Prochn.1ka GDYNIA (Tuwima nT 2) niarz", „Wolność" - w
Ska kome'łiia"
skie;;,„om ro~od w ur_wi- „Winclt~ster 73" prod. Ośrodku Usług Filmo~EĄTa Im. JARACZA (W skiej, doz~. od lat '\~~.e~~ USĄ, dozw. od lat 12, wych, u.:.:_ Wigury nr 2,
san Teatru Młodego W1 9 .30 ll. 45 14 16 15 18
g. 10, 12, 14, 18, 20. Pro- godz, 12 16
<Iza, ul. Moniuszki 4a) 20.4fi
'
'
· '
·30 ' gra_m _dla najmło<;lszych:
g, 15 i 19 „Swlętoszek WOLNOSC (Przybys:zew- „N1~b1esk_a
suk1en~<a",
Złnyślony"
!>kiego lG) „Gwiazdy" _
„Jak dz,1ecl
maluJą?"
ARLEIUN (Wólczańska 5) prod. bułga.rsko _ NRD, •:P,~zygoda na SzczelińPfŃ 17 „Ptasie mle_ko"
dozw. od lat 16, g. 10 , cu g. 16, 17
Piotrkowska 193, Armii
g oxuo . (Kop~;"Ill·ka 16) 12, 14, 16. 18. 29
MLODA GWARDIA (Zie- Czerwonej_ 53, Zgierska 63.
TEA.ik „Pmok10
TA'l'RY-LETNIE (Sienkie- lana 2)
„Marynarzu, Pl. Wo!nosci 2, Pl. Poko(Ul 0
POWSZECHNY wicza 40) „Amerykanin strzeż się" prod. angiel ju 3, Rzgowsi<a 51, Gdań
" · 1 br. Stalingradu 21)
w Paryżu" prod . USA. skiej, dozw. od lat 14, ska 23
OPEa~i°ic „Sobótki~'
doo;"'.· od lat 18, g. 19.30 g. IO, 12, 14, 16, Ul, 20 AS ĄJ. Kościus.zk·
48
243) g. 19~ 5 CP~trkow~k;! - _krn<:> czynne tyLko w PIONI":R
(Francis-z.kań- peł.ni S'tałe dyżury n~c•ne

* * *

TEA Tlił

* * *

Dyz· ur y

·

„

occacc o

"ONCERTY
•'\.
FILlł

. Ąlll\foN
Wit::za 20) g IA
19 (Narutocert .sYtn.tO, 1 -30 VI Kon
ry.guJe n c:z.ny. Dymm1!;:1. s 01 ~6zef WillkoSzendrey-l<~ta - Laszlo
gry).
'1>t!>r
(Wę~ A
..:. -"'

M UZ

MUZEUM SZTUKI ('\l\T
· kowskiego 36) g, 9-.. 1 ~<:c
MUZEUM
ARCHEOLo.
GICZNE I ETNOGll.Ą.
l'ICZNE (Plac Wolnosci 14) g. 10--16

*czynne
* *g.
* * *
PALMIARNIA

Zoo -

9-17
czynna

g. l0-18.

KINA PREMIEROWE

BA~YK_ (Narutowicza 20)
M-..c1c1e1 i LariUllie" -

s~<a

dn1 pogodne

KINI I KATEGORII
MU"'A (P b' .
)
"'
a Janicka 173
„Otello"
prod.
USA.
dCJiZ,w. od lat 18, g. lG,
18, 20
ODRA (PrzęclzaJniana 68 )
„Celu!oz,a" prod
poiskiej doe.w. od. lat 14
,
'
15
g.
· 17, 19
PRZEDW!OSNIE (Ż_eromsklego 14) „Człowiek w
przestworza.eh"
prod.
ang„ dozw od lat 12, g.
16 • 18 • 20
ROMA (Rzgowska nr 84)
„Prawo jest pra.wem"
Prod . franc.-wł .
do21w.
6d lat 16, g. 10, 12, 14,
S'I' ' 18, 20
(Ki!ińS'kiego
1iit.owy
> „~rancis, mul któ~~OWi" prod. USA lH, 20' Od lat 12• g. 16 ·

f

KINA II KATEGORII
ADIUA-STUDYJNE (Piotr
kowska 150)
Diabeł
0
Wcielony" prod. franc.,

dozw Od lat 18

lij, 20.ao

a,

' •

31)

„Slu·zywdzo.na"

pr<.>d.
od lat węgierskiej,
18, g. 16, 18,dozw.
20
POPULARNE (Ogrodowa
18) Orzeł" prod
1
ski;; dozw od iatP~ 4'
a
16' 18 20·
F;>•
'
•
•
•
POKÓJ (f<:az1m1er:za nr 6)
„Marynarzu, strzeż się"
proo. ang„ do7.w. 00 lat
H g IG 18 20
' ·
' . ,', .
1 MAJA; (K11,1,nsk1ego 178)
„Paryzanka prod. :tra.n
cuskiej , dozw. od lat 18,
g. 15.30, 17.30, 19.30
REKORD
(Re.gowska 2)
„Intruz" prod.
USA,
dozw. od la•t 14, g. 15 .45,
18, 20.15
SOJUSZ (Nowe Złotno)
„Rebeka"
prod. USA,
do?Jw. 00 lat l8, g. 17,
19.30
SWIT
(Bałucki Rynek)
„Melduję posluS>Znie" prod. ceeskiej, dozw. od
lat 16, g. 16, 18, 20
KINA. III KATEGORII

\

ZONY

PRZETARGI

~kłady

odprawiona. zostanie msza św. :l.ałobna
w kościele św. Józefa o godz. 8~, przy
ul. Ogrodowej, o czym wszystkich bliskich i życzliwych pa'iniręci Zmarłego
zawiadamia
18672-G
ŻONA.

Okulistyka: Szpital im.
ul. Mlllo-1

MATKI

DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA,

I

S. t P.

Wanda Kazimiera Taszycka
długoletnia pracownica. b. Banku Polskiego i Narcdowego Banku Polskiego.
Pogrzeb odbędzie silę dnia 10 października br. o godz. 16 z kia.plicy Starego
Cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamia

I

I1

1„.18·7·7·7-„G„„„„„...„.R.O·D·Z·I·N·A··„„

Dnia 9 paździemika 1959 roku po dłu
gich i
ciężkich
cierpieniach zmarła,
przeżywszy lat 68

S. f P.

Elżbieta

MATKI
składa
PODST. ORGAN. PART. i WSPÓLPRACOWNICY ze SZPITALA
im. dr Wł. BIEGANSKIEGO.
18793-G

składają

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

Dr EDMUNDOWI LATOSZYŃSKlE
MU wyrazy szczerego współczucia z powodu zgonu

I

współczucia

W dniu 8 października 1959 r. po dłu
gich i ciiężkich cierpieniach zmarła nasza najdroższa siostra, ciocia i szwagierka

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

ii 80'

~~a°n1~hera,

ji;ol. JERZEMU MILLEROWI z powodu śmilerci

RADA NADZORCZA, ZARZĄD, PODSTAWOWA ORGAN. PART. oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY ze SPOLDZIELNI PRACY CHEMIKOW
„ARGON" w ŁODZI.
7386-K

S. t P.

Interna: . S~pit.ał im.
N. Barl1ck1ego, ttl. Koipemskiego 22, III Kl.
· .•
N L~y~~o~ogu••

cińskf~g·;

I

W poniedziiałek dnia 12. X. 1959 roku
w 11ierwszą bolesną rocznicę śmierci
mego kochanego męża

Antoniego Kurzawskiego

nr 4

18774-G

wyr11;zy szczerego

POł.OŻNICTWO

Chirurgia:
Szpital Lm.
Rydyg>era, ul. Ster!iJnga 13

głębokiego współczucita składa

ZESPÓL ADWOKACKI
w LODZI.

Bawełnianego

Lódzkie Zakłady Metalowe w Lodzi, ul. Tutrgowa 9a ogłaszają III przetarg w trybie zarzą
dzenia ministra komunikacji z dnia 8 maja
1957 r. Monitor Polski nr 56 z dnia 20 lipca
1957 r. poz. 353 na sprzedaż samochodu cię
żarowego 1,5 t marki „Fordson" Wot. 8 w cenie wywoławczej zł 10.500. Przetarg odbędzie
się w siedzibie przedsiębiorstwa w dniu 27 X,
br. o godz. 10. W przetargu mogą wziąć udział
osoby posiadające uprawnienia przewidziane
w powyższym zarządzeniu, po wpłaceniu w
kasie przedsiębiorstwa wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej. Samochód możn,,,
cglądać w przedsiębiorstwie w godzinach od
8 do 15.
7385-K

DYŻURY SZPITALI

dana ("l prz„rodnicza 7)·
r
'
."' : •
"
'
; .
•
S:óclm1escie, Starom.e3ska
Widzew ~ Sr.z;p.
~m. dr
"i(odl! (Cł..hag1ewnicksa 34-_36),
u a,
OJny zp. 1m.
Cu11e-Sl<lodowskiej
(ul.
curie...st<łodowskiej
15);
Pó!esie _ 81.z;p,
im. dr
lViadu-rowic:za (ul. Krzemie
niecl<a 5),

Przemysłu

wYra:ey

im. K.
Liebknechta w Lodzi, ul. Wróblewskie"o 6.:'R
ogłaszają przetarg na roboty budowlan: i instala_cyjne przy budowie zbiornika wodnego
1 łazn1. Termin wykonani.a robót 31 .grudnia
1959 roku. Bliższych informacji odnośnie budowy udzieli dział inwestycji zakładu w godzinach od 7.30 do 12, tel. 401-80, wewn. 17.
Ofer-ty w
ustalonym trybie mogą składać
przedsiębiorstwa
państwowe,
spółdzielcze i
prywatne do dnia 24 październik1;1 1959 roku.
Zastrzega się dowolny wybór oferenta,
7357-K

·

Chirurgi.a dziecięca: 15.30 L.4,CZNOSC (.Joz.efów 43) Szpital
im. J. K0>rczaka,
·'
„Bitwa o ciężką w-0d11" ul, Al'1U1! CZ.erW'l)neJ li,

.

•

w
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1

Pogot. Ratunlrnwe
Pogot. Milicyjne

I
I

Ili PRACOWNICY POSZUKIWANI Ili

Swiece liturgiczne

w

Anłeckiei

11

iiilłlliiiiiiiiilii••••••••••••„•••.ii

J

Le gard·

z Rabęckich.
Wyprowa-dzenie zwłok nastąpi z kaplicy cmentarza katolickiego na ~arze
wie w ni•~dzielę dnia 11 październilla br.
o godz. 15, o czym zawiadamiają pogrą
żeni w głębokim smutku
18815-G

I
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W
Zwycięzcy wyścigu
Łódzkiego"
Szans łok.n1arza (Pab ) „Dziennika
ŁKS
f

•

"

''

•

i

KOBIETOM

w. meczu z „Broniq"
spotlcają się
nie powinna przekreślić przykra kontuzia Matysika z~,starymi kolegami

. Zwycięstwo i porażka oto
b;J;ms dotyc,hcz.a.s>Q<wych z.magań
pabianickiego
Wlólmiarza
w
m· rszu d
U l' ·
·1k ·k' ·
". , .
o
Qll
p1 ars lCJ.
Wl0<kn1ariz
wy.sit.ortował.
na<l
po<iz1w dobrze„ roz.grom,ł bow1em.. 6:0 w p!erwszym meczu
Pol<Jitl.lę z Nysy, o której mów'~o. iż będz.ie jooi:iym z groź
rLCJ.SZYC'h konkurentow. Podob.
„
l,
l
·
·11-i:ą <J4p1mę s )SIZa o. si,ę o p1 '':""1zach. Wawela (W1reK), drugim
przeC!Lwniku drużyny pabian:ckiej._ Tym razem opinia oka;.ala o!'lę w pelni uza,cadn:ona, l>owiem
Wawel
na
wlrusnym
bO:sku pokona! Włókniarz.a 3:1.

·
Tak więc po dwóch kolejka.eh
r,:-.zgrywek na owlo tab€li w
grupie czwartej wysumęly sie
St.al (Sta ·
w·
I i'
· w· awe,
1·_
. •llOWa
. o.a.
i
pr-zy _rowneJ 1losc1 zdobytych
punktow {po trzy), Je,)Jl~rzym ;:;tosunlnem bramek dy;;'.J)ónuje jedn<!k drużyna Stali. Wlólmiarz
znBla.z,l się n.a tirzecim miejoc'i.1,
z dwoma puin~tami, czwartą
,
B · (Ra
.
JE-St . ron
dom) .. a osta<tmą
Poloma. Trzeba tllll:aJ Jednak do
<lać. że o kolej.nośei tej trójki
rówll'lież
decyduje
stosunek
bramek.
W n'edz'.elę W!ólm!arz po ty
go<iln.iowym odpoczynku rozegra

C~lne strzały
Wczoraj na strzelnicy LPZ na
Widzewie ro7.poczęly się mistrzastwa s1Jrzeleokie okręgu łódzkiego. Zawody trwać będą trzy dnl,
pot·czone są one bo·;vię_m z zawo
darni korespon.doocyjnymi Łódź Katowice i Łódż - Zielona Góra.
W pier\vszym
dniu uzy51ka'llo
następujące wyniki. W konkuren
cji Pel 1 pierwsze miejs·ce zajął
Lubieński z LPZ Łódź. uzyskując
496 Jl(<t. na 600 możliwych.
Drugie miejsce przypadt-0 Frątczako
wi .z LKS - 495 pkt.
W konkurencji kbks 3 przy
strze'1aniu z trze-eh postaw 21wycię
żvł Zieliński
z ŁKS, u:zyskuj ąc
533 punkty, a więc o 19 pkt. wię
cej niż Szymanowicz (ŁKS).
W klbks 4 z postawy leżąced na
50 i 100 m pnzy 30 strzałach rz,wyciężył
Gontarczyk z LPZ Łódź
568 -pkt. przed Lubieńskim równie-ż z LPZ 563 pkt.
W kb'ks 10 z tl•zech po-staw na
dystansie SG i 100 m najleps7.ą o-

W kilku

kazała się
Mazur z AZS pkt. Wreszcie na za·notowanie
sługuje oardzo
dobry wynik
niora Rzepeckiego z AZS -

&kładzie

·

.

•

•

W <ltniJU 28. IX. 59 r.

11a

meczu

ntetrudno,

sitracić

wyjecrh.ałam

w b.

ważnej

spra-

Poniewarż jesitem w 8 mi-es. ciąży,
wra~alam ~·r.az z s~.osLrą.
Autobus .przyjechał o gocL~.
14.0o z czę.sciowo zajętymi już miejscami., i aby dootać

v,ie d.o Raiwy Ma.z..

Se({c;ja lqla·rska ŁKS, która o·rgariizowala wyścig dla niestowarzy~zonych, . po9tanowiła 11:organizo
wac; ." s1eb1e w loka.lu ur.oczyste
zackon-m:eme sezonu spoctowego.
N-:i. urocrzystosć tę zaproszeni bę
dą zwycięzcy wyścigu dla niestowa·:'Zyszony<Jl.1 i wszyscy c©łoruko
wie se.!<:.c·ji kola•r.skiej LKS, która
w tym sezonie miała poważne os 1 ąro:uęcia. sportow~ .
".I. <!zasie. teJ moczy~toścl mlocizi zawodnicy otrzyma,Ją upommki, a ponaidto za,pozmają się ze
3wymi <;ta.rszymi kolegami.
zasługą
wszystkich członków
"""p:omnianej sekcji: . Matusia-ka,
CZJ!za, Balcerzaka, Swiątka„_ Pytki_ 1 Olccz.yka Jest postawienie sek
0

- K<>.i:-<1 więc. rue UJl'Zymy? •
- Będę musiał Zl!'ezygnowac
z Matysika, który j~.st moim
zdatn~em. najlep1;zyin na.s>zy:rn na
oa.,tnikiem. Na meczu z Wa~·1elem doznal ()(I1 nie iyle n:c~zpiecz,nej i~e boleSl!lej· kont~- ~t~~-a aw~·:~~';l-;{' Js~~~ ti'!:'i! ~~;.;g~
ZJt,
wymagaJąC'eJ
a11eoo <'lluz- wanie wielu
uz;dolnionych rnlo.szeg0 czasu na jej podle:::z,en_\e. dych kolarzy. O terminie za.koń
Obótwjam się. że gdybym ·wy- czenia .sezonu podamy- osobno instawil Maty.sika, mogę go, w formacJę.
(r)
.raz:e jakiegoś wypa<1ku, a o to

569 do' ko11ca sezonu. Zbyt duże ry

NALEŻY POMAGAC

Polska-CSR

s:ię do n;ego, należało i.;żyć si.ly. Zwró:;,iłyśmy się więo
do k_ier':'wcy z prośbą, a.by ula.twill: mi wejście, gdyż tak
Jak Młm pchać się me mogę.
. Kierowca ()(l1powiedzi.ot je<lm.aik:,
że kobiety ciężarne
1111.0 go nie obQhodzą i pop::<hnąl mniie w lk.ieruinlk.u wyjś
cia. Nie odniosły też .s<kuitku prośby skierowa1ne do konduktora. Au.robus odjechal, ale V1~;'!k.utek in1J.erwencji pasażerów po 2-00 metrach zatnzymał się. ZdY\Srzaina wsiadłam i nawet :zm.a.lazlo się miejsce siedzące.
W Lodzi usłyszałam od kierowcy, że za mało mniie
popy<ih.al, gdyż przyjechałam cafa,
ponad<t.o zaoząt on
<Jlbw:iniać mnie 0 to, że pO<Jl'sułam drzwi, choć wm:)'\SCY
widzieli, że. u<izynil to sam wjeżdżając w Raiwie na
chodnik.
Ponieważ po.wyiBre incyden,ty zda:rzają się dość ozę
.sto, proo.zę bardzo o wyd::-ukowanie tego lic;tu, aby dyrekcja PKS <lmvied.ziala s.:ię, ja'k p-O&ępują jej p:racownicy z pas.ażeraimi. Moż.c wyciągnie ona wres'Zl'.!'ie konsekwencje w st<Jsunku ?-o gburów, któray w karygod'!lY
sposób trnk,tują :pa.satż.erO<W, zamfast 15ię nli.mi opJekować.
Wóz, którym jeaharam nool 111umer IB 17-35 a oł>.sJ.!>...t
gujący go kondLuktor ni: 25 .
(Adres i na:z;wio:>ko czytelniczki znane redakcji).

za zyko je&t z tym z,wiązame i zd:ro
ju58'5 wy ro:mm naka·zuje mi raczej
.s'.ęgmąć do reZ€rW.
pł"'t .
- Ozy
t.o jedyne pańskie
W misibrzostwach bierze udział
22 zawo·dników, w tym trzy ko- zmartv.iende?
biety. Dzisiaj i jutro dalszy ciąg
mistrzostw na strzelnicy LPZ na - - Ba, gdyby tak bylo spa1bym s.pokoj<l'lie. Maty.sik r,ada23.10
SOBOTA, 10 PAŻDZIERNIKA
23.00 Ostatnie wiadomości.
Wi-dzewie.
je ton grze naszego a faku i
Muzyka tanec2'.na.
PROGRAM
I
zD.aileźć na jego
m1e1sce
zaPROGRAM II
stęp~ę.
który reprezentowalhy
Dziś
w
Moskiewskim Palacu
6.40 „Radio-Reklama". 7.00
5.30
Wiadomości.
5.36 Muzyka
te same walory,
jest ·w tej Sportu
rozpoczną
się
trzecie Dzie-nnik poranny. 7.10 Muzyl<a po poranna. 6.30 Dzie-nnik Jl'(>ranny.
chwi1Ji miemo'.<'..bwe. Spra.wa jESt n1istrzositwa ;:;\viata. w koszykówce ranna. 7.45 Audycja s-zl<alna dla 6.40 Muzyka poranna. G.50 GimnaStartują repreze·nt:acje d:zieci starszych „Blę<kilna sztafe- styka.
o tyle powaimiejsza, że Kurow kobiecej .
7.00 „:Radio _ Rak.lama"
Dziennik
poranny.
1.;;o
Siki nie może jak<J6 dojść do 8 pa1istw: Bułgarii, CSR, Jugosla- ta". 8.00 Wiadomości. 8.06 Prze- 7.30
"\Vii, Koreai1skiej Republiki Ludo„ ,,.·-d prnsy. 8.15 Muzylrn por<1nna. Muzyka
poranua. 8.15 Radi<l'WY
formy Zyskaliśmy
wprawdzie wo-Demo!cratycznc.ł, Polsl<i,
RuMuzyka i aktualności
9.00 k
li
·
k
· k
Markiewicza i z tym wiążemy mun ii , Węgier i ZSRR. Brak bę 8.35
Audy,CJ·a s:zko·lna dla .klas III ; l'" ·urs nau <
Języ a rosyJs ·iego.
v
8.30 Wia.domości.
8.36 Przegląd p-:·a
coraz szerm;e
kręgi zatacza .G.uże nadzieje, a:le ja•k do!yth- d7>ie na.tomias·t misLrzy1i świata - z cy·klu: Uczmy się śpiewać. 9.20 sy. 8.45 Emanuel Chabrier: Su.Ha
Zrezygnowały Muzy•
akcja prowadzona przez PolsJ<i cz.as. nie może on zaaiklima,ty- ko-szykarel< USA.
ka baletowa. 10.10 (Ł) Mu- pa·sto·r~·ua. 9.0o (Ł) Koncert rozKomitet Olimpijski w zdobywa.ntu 7ować się w naszym
zespole. ze stańu reprezentantlti: Argen- zytca operetkowa w
wylrnnaniu rywicowy w wykonaniu orkiestry
Brazylii, Francji i Wioch.
01·\<iesLry ŁRPR pd. Henryka De- ma'1rlo!i.nistów ŁRPR pel. Edwarda
pic1,wszego kótka olimpijskiego.
0:::2"....kuję,
że
w
n;e<lz;elnym tyny,
Drużyny grać
będą systemem
bic!1a z ucl/lciale-m solistów.
n.oo c;;.i.kS<Zy z udziałem solistów. 9.35
Akcja ta jest dlugofalowa z meczu z Bronią wy1każe wiQk- „każdy z
każdym". Pierwszym
ners.pektywą na 1964 rok.
Chod:m sze z.granie i zagra wre&7.c.ie sp<>tkaniem mistrzostw, które od- A:1~1cia ".. cvklu „Rodzi~~ a clzie- Rarlio&tacja młodości. 10.50 Porady
eko . 11.30 Zespoly woka.ne_ i m- praktycrt.ne dla l•obiet. n.oo Pobowiem o to, że-by już teraz przy le ·e·
będzie się jeszcze prz~ uroczy- ~tr~me.~talne
gotowywać młodych sportowców
Pl .l·
•
•
12._04. Audy~ła ~:a ran n~· t:;once-rt c'hopLno\vski. 11.35
stym otwarciem, będzie mecz Pol- .vsi. 12.~0 „Na. swois~ą
do przyszłych Igrzysk Olim.pij- A CO się tyczy llnny~h.
nutę · L.•O Zesopcly wo·kalne i instrument"1lska
- Czechosłowacja.
ytwory :na flet .. L.55 .z. całego Pe. 10 10 (Ł) Muz:-·Jrn operetkowa
S>kich, mającycll się odbyć w To- Gorąco
prngnąlbym
wis\\1ata..
14.00
W1adomosc1_.
14.051 w wyk_ ona01iu orl<iestry ŁRPR pd.
kio.
<lzieć
Lawnicz.aka
w
nie.:'O
Audycia„srnkolr:ia dla klas III i IV H<"Jll'yka Debiclla z udziale.m soAkcją . l!Xiob)l'Wa"'ia pierwszeflo lepszej formie
do cz.ego br.fik
. Frane-k . 14.".," Pols•ka muzyka o- li.stów. 12.M Wiadomości.
15.00
kólka -0l1mp1Jsk1ego obJęte są nie
,
·. ,__ · ' 11 . . ~" · l _
mal wszystkie· gałęzie sportu i m .l Wl<?"'."ze.i I'u<n two„c. i. e ~
perowa.. 1.5.0J ~ytmy tai:f'czne. Wiadomości. ló.10 Pleśni i ta1ice
trzeba przyznać, że młodzież CZY-. sty'Cizmooc1. Pewne za.sit.rze7.e>n!a . Set<c.ja. mo,t2rowa ŁKS organizu- 15.30 Z zyc1a Zw1ą~ku Radz1ed<1e· ziemi nadodrz 3 ń,kiej.
15.30 Dla
ni co'l'az większe po'5łępy. Akcji m.am c'O do naszego bramkarza. Je w n1edzie1ę, 11 bn1. pie-rwc;zy go. 16.0-0 W1aclom~sc,i . 16.05 AucJ;·-, dz;<"ci a.i1d. sl.-muz. pt. „Otwarta
tej traeba
przyklasnąć i z tym który g1·a. zibyt nerwowo. Zresz krok motorow~'· UC'Zestuicy rajclu cia aktualna. JG.J„ Sobo~n1e popo- szkatuJi.:a". 16.05 (L) Muzyka rozwiększym ootuzjazmem
ustosUJ11- tą to tylko takie ogólniJmwe będą mogli "'dobyć licencję spo•r- łudnie. 17.C? Dla d.z1ec1 ~tri1~y~l1 nt·\\'iko·wa na różnych inStrumen ...
„Echa .,~estiwalu Muzy!<1 WspO!~ titDh. l6.3<J (Ł) Feilcton t<·godnia.
kować się do niej.
.
uwa,gi. W na.s:zym zę..<:ip0le '.'l!e '.?wą .
cze>meJ · _ 17.30 .. T.;, rlrz.10n. ';'.'uzyln ll>.43 (L)
Edwarda· Griega.
M.lodz1e-z. powrnna z1.1alezć w o- rr.a mistrzów
IT1ie imoire w'l'c
Trasa rajdu z LodrLi przebiegnie NRD. 17.~o „Rad10-Rel<lam~ . is.oo n.oo (L) Utwo·ry
„Alimenty" _ felietcm
sobach dz1alacrzy sportowych i t;e "„ , od ; ·,
"
b. ·„, d "
Raltową,
Br-z.ez.iny, wi,ad:>mo•~;;
1 _1~_.oó „,i;acl!O'\\ a Sp?ł- Ji .15 (l',) Monika
nei·ów swoich wielkich przyjaciot, za.ca~
~,e.„"O .~ry
evv«:: neJ . nr.ze'.!:, \Volę
muzyczna. 18.01>
kltóezy w prz~·szloAci mieć będą BrakL ":"'.OJ<' c-_hl<:•9cy nadr_ab•?- S:"'"l<ow do Łod2!i. Dystans WY'no- ·dz.'.eln_•.a s, 1i_r,c:zna , _ :s:2~, „Wę: (f,) Łódwki dziennik racl!owy. 18.2-:i
ff3 km.
kolosalną
satysfakcję· jako .ią amb1c.ią. ik;tora w J?OląC'Zel"ll s1 Zapisy
d;ow~.1 ffill".'l ':'2'.ne, PO kra.1u ', 19..0-~ And;'c,ja zktuatna.
18.35 Muzyka
będą w
~,:>1~ a PansL\:o" Y „zes.pó~ I ies.ni i aktuntn·O'Ści.
UJ.OO \Viadomośel.
pie1•wisi wychowa·wcy przyszłych z pos'adainym zas<J'beril wiedzy dniu r8.jdu przyjmowane
na stadionie LKS przy l _'la1:ea. ,.~aZCM\~;7.e
·
19}a
~udy19.0:l
U.niwei1-syte-t
Radiowy,
19.15
mistrzów i oliunpijczyków.
pilkarskiej powinna torować im Al. Unii, w godzinach od 8 do 9.
cJa ;1te1a.c;t~~· 19;"'0 1\~elod._e ta~e~~ RJ<l~iC'ckie melodie filr:1'1WP. J!}.3f)
Polski Komitet. Olimpij&kl. skr.u- droge do zwycię-slw.
n~. ""o~oo .n~1cnn.k w1cczo1ny. -~···G .. Mat~·:::ia·kO'\\·ie". :!O.OO T<onc~rt orpulot.rne. reiesoru.1e wszystkie wy_ Liczy więc ]lan :7.e w ni~
'~'~domosc1. sport~wc. 20.30 w.1e- klf'str~· i chóru PR w J<ral,owie.
rnk1 na}młoclszych naszych spor.
•. • .
towców i otacza ich troskliwą d-zielę
czar z go,ng1em. 2•. 00 Muzyka tan. 20.3:; Kn1·pspcndenCJa z zai(ran:cy.
7JClobędziec1e
dwa
opie«ą.
punkty? . . .
. .
20.5-0 Haju Julia: fragmenty Suity
Tane-ez.11ej.
21.00 z kt·aju i ze
Jeżeli chodzi o teren łódzki, to . - Powcmni&mY.. tym bardz1C),
świata.
21.27 I'\:ronll<a spl"')rtowa.
osi.o~nięte zostały poważne już re- ze ro wa:uny mecz.
Dooenrnm
2,l.40 G1·a PouFJali.s·ka 15 Ra'Cllowa.
zultaty. Mamy siporo zawodników, drużynę
radomską,
lecz do:12.00 nr audycja z cyklu: „Rapl<tórzy w klapac:h marynarek .no- (:ychczaoowy stoeu.noek brame;;:
$<!Jb01a i niedziela, to dnie waż.Ilia sadle węgierskie Franciszka Lim:szą z dumą efektowne znaczki.
\przemawia na 'Nl<'>Zą korzyść. rwch
wydarz.ei\ łódzkiej szer1a" . 22.24 Melodie
rozl'ywkowc.
Zd<>"°"wanie
pierwszego kółka Nn.sz etosunek bramkowy jest mie11ki
crużynowe mlstrzo22 .30 Humorc"ki
M. zoszczenl<i.
olimpijskiego trwać będzie J,>rrz.ez 7::l, a Broni :J:5. ze.511.aiwienie to suwa okręgu łódz.k!ego we .floreWówczas, gdy najlepsi na.si l<!k- 23.00
Muzyka tan.
23.50
dłuz.szy ok.res czasu, z t~·m, :t.e mówi wiele, a szan.ce nas'.!c cie. Ze względu na iloSć drużyn koatleci, startując w Rzymie, za- wiadomości. 24.0-0 MuzyJ<a Ostatnie
tanec:zpotem dylctowane będą teJ rolo. .
.
rnd •2:
""amy przed - zglo·silo się ich do walki o ,za- mvkać będą tego-rocz11y ba,rdzo bo na.
1
dzieży coraz wyższe minima, sta- Z\•,y?.{UJą,
:· ) , ,.,,.
szczytuy tytuł aż 7 - rocz,g1·ywJ<i gaty sez.-on S'portowy, w Łodzi na
TELEWIZJA
wiane
kandydatom do :z,dobycia wlasną 1PUh'. · c-:nooc1ą.
. prze.prowadza<~e będą w dwóch boisku przy ul. Bystrzyckiej, oddrugiego kółka.
- O
ktoreJ
rori:poozynac1e salach: w sali Politechniki Łódz- bywać sit; będzie mecz między rernecz?
l<iej przy ul. Wólczańskiej 171 o- prezfJntacjami Polski cenbralnej i
16.liO. Program dla dzieci: 1)
WS'Zyscy najwybitniejsi sportow
„Uczen Czarnoksiężnika" transmi_ 0 ustalone'
a za.wsze go- raz w sali Gwardii przy ul. Gł.ó;w- Pol-9k;i północnej.
cy, do <;ławy mis·trzów i rekorcizi. .
sja z teatru. 2) Miś z okien.ka. 18.00
.
J n
· neJ 17.
stów świa·ta dochodzili po wielolet dzm!e. a więc .11.30,
•
zespoły :florecistek rozpoczmą
Przerwa. 18.30 W pracowniach 1.1niej i żmudnei pracy.
- Obym mogł po sk<>ncrzo- walkę o gociz. 17 w sali PolitechWiemy dobrze, że posiadamy czony·ch - prog . public. (L). 18.45
nycb za.wo.ru,ach zt-Ożyć
druż.v- niki, a floreciśc:t o teJ· samei· porze licz;ne
za~lecze
i
w
wielu
konkuProgra,m
ty.-odnia (Ł) 18.55 Nie tvl
rencjach mamy po kilku równoNasza mlode.ie'i: powinna wię.c 111" na„ pańskie. 1·ęi!e gr~·tulacje ':.se.li G:wardi~ Tyt.ulu :nistrza_ o- rzędnych
zawodników i dlatego ko dla nań (W). 19.30 Dzlenn!k te5ystematvc2nie
pracować,
a z okaZJI '.Ml<>byma punkto>w.
lewizyjny
(W).
l~.50 'l'ele-Fo!ol~u}_gu łodzkie„? .- ~·l o nią· we flo- powinniśmy
zoba<!r2:yć <1a starcie
niewątpliwie w. przyszłości będzie
- Je.s.t to moim na}o-orets.zy·m ,ecie .kobiet .diuz) na AZS. a we w Łodzi sporo popula·rnych lekko- Wysta wa (W). W.OO Program estra
mogla za·stą,pić niejednE>go z clrzi- ' ,
.
d· _, . ". • ;
flqrec1e męskim druzyna Gwardu. tl ·t.
dowy (W).
22.00 Osta1nie wiado1
Zwycięzcy
lkwalifikują sri<; do\~ e ow.
&iejszy~l1 naszych asów bieżni, to- zyczen1em~ a Eą zę_ ze 1 <T'l.lzymości (W). 22.lm Estrada muzyc'lru kolarskiego, ringu, czy bols<ca ny - ikoncizy trener Bara.n.
dalszych spo.1Jka1\. o drużY'nO·we mi
Dziś poc-zą·tek o godz. 15. Jutro no-litera-c:ka
„Było nie byto"
piłkarskiego.
(n)
Rm.
str.zos1Jwo PolskJ.
dokończenie meczu o godz. 11.
(W).

Pierwszy mecz

Ra.dio

koszykarek

w. mistrzostwach

•

L

świata

Sukces akcji

Polskiego
Komitetu Olimpijskiego

„

Raid motorowy

;QC
h
Z d an fi
WYSOKIE ZWYCIĘSTWO
POLSKICH PLYWAKOW
W Za.gr2:ebiu zakoficzone zostało
w piątej.: międzypańs-twowe spotkanie pływaokie Polska - Jugoslawia. Wysokie z·wycię.stwo odnieśli Pola<!y 117:68 pkt.
ULIAN-OW I KURYNOW
REKORDZISTAMI SWIATA

Radziecki sztangista
Ullanow
U'Stauo-wil rekord s·wiata w wyciskaniu wagi koguciej, pcxll'lo.sząc
110.5 kl(. P~1-zooni rekord w teJ
konkurencJ< należał do Amerykanina Vinci i owynooił o pół kg
mniej.

*

I

do tarczy

u siebie tf,zecie ~tkanie, maw nim za przeci"'in.ika radom.siką
drużynę
.,Broń".
o
h
b' .
.
szatnsa'i:'
:pa iam1=· rozimaw•a
my z J<lh trenerem - Bairamem.
- Stawiallbym
bez wahania
tna swój zes1pól, gdyby nie nieoozekLwa.ne klop0<ty_ Nie będzie
mv mogli wystąpić w peJmym
ją~

CIĘŻARNYM

*

Radzie-cki szta,ngista wagi śred
nie.I - Aleksander Kurynow ustanowił w piątek rekord świa·ta
' rwani•U osiągając: 13l kg. Dotychczasowy rekord świata na.Jeża! clo Amerył<anina Tom.my Kono i wynosił 133,5 kg.
PILKARZE MEl!;SYKU

WYGRALI Z USA
W eliminacyjnym mee<Zu olimpijskiego tumieju pilkarsk;ego,
w strefie amerykańskiej Meksyk
pcl<eClał USA
w Mexico City 2:0
(2:r'. Obie bramki dla goopoda·rzy
,;:·:obyt śro.dkowy napast11ik Moreno.

J

Na łódzkiej
planszy

(60)

~ Jes<tem Her'kules Poi•rot przed'ltMvił się
cicho mój pJ:'ZYjadel i baoonie obserwowal wrażenie.

Pan Cu.st spojr.za1 na niego.
' - Aha powiedział tak bezó.sob<l!wo, jak
inspektor Crome :z;wyikl mówić swoje „O. czyż
by?''
- Aha powtórzył po chwili zupełni~ już
imnym, bar<liziej ożywionym tonem i by.sitrwi
S\poj17_.a,l na Po'rot,
- Tak oiągną1
mój pr.zyjaciel jestem.
czfowiekiem. do którego pi.sal pa1n l'i.s,ty.
Za~kierzg,nięta nić sympaotii prysla. Pan Cw;:it
s,puści.l wzirok i powioozi.ał z.e strnchem i :iir~;
tacją:

Pan Ooot wydamał Slię <przy>b1ty. Pocbylil S1ę
je.s>zcze
bardziej, ręoe dr.i:a.Jy mu nerwowo.
Poirot nie o<ltzywaI się ziraz:u. Przygląda! s;ę
siedzącemu na.przeciw więźniowi.
Wy;tworzyło
to atmosferę spokoju i
zła·godzilo
nacpLęcie.
DramaJtycz.ne musial>O być to spotkan;e przecbtni.ków w dlu.gi.m pojedynku. Na m'.ejscu Poi.rc'a
czułbym się chyba do glęhl w.<>trząśnięty.
Ale
on ma 2lwyczaj 21miel'w.ć pro.sto do oelu i zalf'żało mu jedynie na wywarciu :pewnego·wrażen;a
na przeciwnLku.
- Czy pan wie, kim jestem?
za,p:vtat
wresizc!e Ja,godlnie.
- Nie, nie - z ociągainiem odrZJeikl Diet. Nie wiem. Może jesit pan„. jak to Się in.a,zywa?.„
ciepen<len.tem pana Lucasa?
Mówił uprzejmie, ale bez wię.ks-z.ego zaintP..
resowamii.a. Byl pogrąrony we wlasn;vch rro·ślach.

- Nj1gdy do pama 1T1ie pisałem. To nie moje
listy. Mówilem to już ze d.wadtzieścfa razy,
- Wiem. . Ale jeiieli pain ich nie pi.sal, 1~
był ailttor~?

- Wróg. Muszę mieć wroga. Wszy6cy się
przeciwko mnie .zrrnówfił.i. Policja, wszyscy, To
jakaś potw<J,ma zmowa,
Poirot milczał.
- W.szyscy mnie za1w.sze d'r:ęczyll ~ cią,,,"11<1?
n.leszc:zę.5nik. Ws.zys.cy. Zawsz.e.
- Na.wet wtedy, K:iedy byl pan d;r,'.ecik'.em'
- Nie, nie.„ Wtedy chyba T'l<ie.„ MaLl<a ba,rdzo mnie kochała. ale byfa ambitna, sLraszliwie ambit.na. DJia,tego dala mi ta•kie k-0mic7,ne
imiona. Wmawia.la o:ob'e. że mus.zę zostać wie1ki•m człowiekiem. CLą.~le mnie namawiala. że
bym mi.a,t o oobie dobre mnieman'.e. Mówila
o sile woli, o tvm, że każdy jest kowalem
własnego losu. Twierrlizila, że będę mógł zaje-

Rzym 1• lo" d.;.

chać taik
chw,hlę, -

wy&<Jlko, jak zeohcę
umiłkl na
. Oczywi.śaie nie miała rac}i. Wcześnie
to zro?Ju.mi.<Llern. Tacy jak ja, :nie robią k.a:riery.-' Zawsre sam oobie wszystko µsulem. Wystawia:lem _s,1ę na pośmiewisko. Bylem nieśmiały,
balem s1ę ludzi. Już w szkol-c. gdy tylko chloucy dowi~dz'eii się o moich imionach, zaczęli mi
.Ookuezac. Bylem zlym, bardzo
zlym
uczniem.
I chyl~a ostatnim w sportaJch - emuibno pokiwa.ł g1ową. Dob1·ze. że moja bledn.a m:i!k.a
umarła waze.śnie . Byla,by boleAnie zai\vie<lżiom~.
N a'wet w
FJlL\ole
ba1nclJ0<wej oka1Zalem. slc
glw>cem. Pil•a'11.ia na maszy.n'.e i .sit.enografii uczy
lem s1ię dluwj niż wszyscy innL.
Ale mimo
wszys'lko sam nie czulem s:ię gh1,µce:m„. Ehem„,
Rozumie mi:iie µaill. prawd.a? - zwróci.! blagal:ne sipOJl'zen1e ku Poir'ot
- DCJ1S;k<ll!la1e rozumi~ i słucham da1e_(
- Tak Ale wciąż , dręcizylo mnie przykre
u0z:uc'.e, że w.:n.yscy uważają 'mnie za glu.µca.
Tak było w szkole haa1<llowej i później w biu-

rze.

- I później, n.a wojnie
podp<>wiedizi,qł
Poia'<llt.
- Nie. - Cu.gt ożywil się nagle. - Na wojnie było m:i dobrze. Pierw.s:ey raz eziułem się
ta.kim samym azt<J1Wieiki€1m, jak w6,zy&:y inn'i ·uiim:ecb nąl się bla<lo. A pQtem
ZO~·t<llem
ra;rmy w ,g,Jowę„. Bardzo lekiko„ . Ale w szoit.a<lu cdkryti,, że miewam„. te a1taiki. Ja naturalnie od dawna wied:zialem. że .SI\ momenty, o
który<'h późn'ej :nie pam'.ętam_ To !'lię chyb.a
nazywa chwil<Jwa utra-1.a pamięcj\? Nawet kilka razy upa•d.lem. Byłem je<lm.ok 7idaU'1i.a, że na

iej podstawie inie
powiinni
mnie :zwaln1ać
z wojska. Ale i oni mme .51k,rzywdzi.l:i.
- A t>6źniej? - zapytał Poilrot.
- Dos.ta.1em po.sa.dę w biurze. Z pocZĄtku dobr-zc mi się powodziło, p0 wojnie }edn.ak było
go~·-zej. Obniżyli mi pensję. zrozumial(>m, ż,:? et<>
nicz.ego n.ie dojdę.
Ciąale
inni Prz·es-kaluwali
mnie w awansach. Nie p~trafilem się pchać. Zie
mi <Się wiodlo, coraz gor:u:'!j. Szczególnie, kiedy
przy-szedł kryzys. Zrrienialem JJ<l'Sady i mówiąc
otwarcie. nie miaJ.zm z cz~go żyć. Wterty otrzyma.tern ofertę na ten interies z po11czochami. Miałem dostnć p·ensję i prowi.zję.
- Wie pam chyba podjął lagodinym tonem
Poirot - że finna. która jakoby pana zatmdnia,

ka·teg"C)rycznie temu przoozv.
- Bo i oni są w zmowie. Muszą być w zmowie. Mam prwci-e.ż dowody na piś.rn.l·~. Tak, doWody na piśmi,e: llsty, w których mi POiecaj~
dokąd mam jechać i pod.a.ją adresy osób, które
mam odwioozi!<.
- Lisly pisrune na ma.szynie.
- Naturalnie. Listy dużych firm ZaJWsze są t>i•
sane n.a ma--:ynie
- Czy zdaje pan sobie sprawę, panie Cust, że
ma,~zynę
do pisania można zidentyfikować?
Wszystkie te listy były pisane na jednej i tej
.sam-ej ma.s.zymle.
- Cóż z 1·ego?
- Na ma.szynie znalezionej w pa·!l.sikLm pokoju.
- Tę maszynę dootalem z firmy, kiedy za=YnaJe:rn prac~.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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