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w zakładach im. Marchlewskiego
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Łódź lkcwską i z I sekretarzem K\V
wc:zorajszvm
W dniu
!!\.\Śc'la przedstawicie1r N:err.'-e<> PZFR. Mar anem M'śk:ewiCU?1n.
kiej Rapub],'.{\ Denwk'.«ll~·cz.nej. W sp·::>tkaniu ucze.stni<.-zyli rowz ambasa<lMem NRD w Po:- i n:eż .sckreta~ze _Komitetu Ł~z
Woiewodz.k.ego paru.
1
„~.., .J. Hegcnem na cz !e.
1k:ego
NRD, !owa- oraz przew-Odnic-,;ący P~·ezydium
Ambasadorowi

Wydanie A
'?WU

Łódź, środa 21 października 19Ś9 roku

Rok XV

Nr 250 (4011)

Susza nie notowana od 50 lat

Przemów~eni e

amb. Michałowskiego w całej środkowej Europie

w telewizji

r

a na Zachodzie deszcze 1 sn1eg
* VVkrótce opady w Polsce?
Na Po1norzu JUŻ pada

amerykańskiej

ueratura ~zybko spa.dla osią<,:a
zero..
poni:lei
1 stopie;)
i
Znc.cznie przybrały potoki
rzeki.

ją·;

NOWY JORK (PAP). Stały
proodstawidel PRL w ONZ. ambasador Jerzy Mi.chalow&ki wyWedlug kronik ob.s.erwatori<1m
BERLIN. Pi€'I'Wszy od ośmiu
stąpił we wtorek p1·:ood kam.erą tygodni deszcz .spadł ostatnio w\ meteorologicznego w Pra<lz.e, po
tdewizji nowojor.skiej Nati.OinaJ N iemi€Ckiej Republice Demokra; iol:mą &Uif.~ zanotowano w środ
tycznej. Stacje meteorologiczne kowej Europie w roku 1908,
Broadcast1ng System.
w latach 1865 i
zaś
podają, że tak długotrwały okres w<.-ześniej
Amba.sador Mi.cha1owski przed piękne.i i bczdes.zc=wej joesie.ni 1866.
notowano w Niemcz.ech środko
stanowisko Polski w wych w ciągu ostatnich 150 lat
starwil
o
Agencja Reutera dono.st
z trwającymi obecnie tylko dwukrotnie w 1857 r. i w wielkich opadach śniegu i <lesz:DVl'ią.nku
czu w różnych częściach Eur<>wyborami trzeciego ni.estalego 1911 r.
py zach-0&1ie.i.
Bezpiec'M!ń..<;twa
c-.clonka Rady
\V SZWA.JCARll po raz pierw
PRAGA. Mimo prognoz meteoraz dokonał oceny dotychcza.s.o orologi=ych, które zapowiada- 5',t;y rej jesieni spadły w .góły, iż w połowie bieżącego mie- rach śniegi,
wego i-eh przebiegu.
siąca nastąpią w C::zecho.słowacji
W MADRYCIE niezwykle silopady de.s.zx."ZU, nadal utrzymuje na ulewa spovvodowa{a z.ala:n:c
się su.s:za.. Po raz a<>tatni de.s.-zicz k•~ku stacji rnelira. W1:>trzymalo
.s:pad1 16 sierpnia. Z powodu bra to ruch pociągów. Potoki wody
ku opadów na pol<ich wysychają u.niosly
wiele samoeihodów i
przedwcz.eśnie ziemniaki i ~ra
motocykli.
We FRANCJI silne deszcv..e
ki cukrowe, a je.siien.na orka J€1Sl
v::·.stąpily w poludniowych debw:d.z.o utrudniona.
pat·tament.ach. w pobliżu graWem.11-er von Brall<Il, :niemiecki Sj)€Cjalhsta raikietowy, który
e:;
pierwszy
prLJe.Strzeń
wysłał w
padów. Wiele rzek wystąpi!<> z
sztuczny księżyc,
ai:1erykański
br7..egów. W. Nicei w.skutek u:e?S;":!a.dczyl w Waszymgtolllie, że
wy wstrzymana zoetała kOlffiuStany ZjednOCIZIOIIle nie
Jesh
n:kacja lotnicza.
badań
zwiększą tempa swych
Pierwsze &niegi spadły w Pikoomicznycli, to amerykańscy
re"lejach w górach na wyroa.<•tronauci „g<ly w końcu dotrą
t .
.
·
'. .
~O.Sc•. od 1.400 metrow u rz) muna Ki;iężyc, "będą tam musieli
pokry10-centymetrowa
SJę
.Je
przejść przez radziecką komorę
we wrorek, 20 bm. i.-tolica Ju- wa śnieżna .
celną"
gosławii obchodziła uroczyście 15
północnych
We WLOSZECH
roc:i;nicę wy:cwolenia spod faszy- mt&ląi>ilo oberwanie się chmuVon Braun powiedzial m. iill„ stow&kiej
okupacji. W dniu tym
:l.e jest zupelni.e możliwe, iż w przedstawiciele rządu oraz orga- ry ro wyr7..ądziło potWażne sriko
. "'"""Wodowa'o
·ai
,
. '
ciągu najbliw.ych dwóch lat Ro nizacji poJityc=ych i społe·c:mych cl v maceri· ne
•
~·"" „
i
oraz
<"'.ianie zbudują rakietę, ldóra oddali hołd bohaLerom walk o wy przerwa-nie komun1kaCJ.l
prądu elektrycznego.
okolo- zwolenie mi"3ta - żołnier:i;om Ju- dost.a wy
zdoła wynieść na orbitę
"' Piem~cie i Tyrolu póln<>ei radzieckim.
zlff'T'I ką sztucznego '6ate.li t z ca gtlsłowiańs-kim
"...
.,.,
z okazjt rocznicy na. cmentarzu nym
pa.dają od 24 godzin ule"\Vlą grupą balCl~tcZY na p<>ikładzic. belgrild:t:kim,
91><>Czywają
gd:1,te
Na 1a!<ą samą raki-etę Am<!ryka- prochy przesz«> 1000 bohat.erów po ne desz.c're
Najbard:dej dotkmięte klęską
nLc •będą cz..ekać 4-5 lat,
Jegłych w walka.eh o wyzwolenie
okolice Genui.
miasta, na...Lą.pilo odsł.onięcie po· żywiolową są
Wiele ulic zna.lazlo się pod womnlka.
n·e
ootni.k ·
.1 t .
d
'
ow
ysiące ro
ą
dotrZEĆ do
mogło we wtorek
Z<Jkladów pracy. Niektóre domy
zagrożone zawaleniem mus'.ano

*

*

*

Przepowiednie

*

*

*

I

-von Brauna

*

•

15 rocznica

wyzwolenia

Belgradu

*

*

*

*

*

Po wielu tygodniad1 suszy po
jawily się 20 bm. nad Pomocz.em
Z<1c.hod..nirn chmury. z który-eh
na 7...e.>.chnięt.;., na popiół z'emię
od dawna oczekiwana
spadły
krople d-ec.v.:zu.
W na-dzid. że d a = je.st za:sa zd.i<:ciu: "mlJa.sa.dol' .J. He gen w rozmowie z d;·r. N"owaJ<iem.
opad<JW. 1
powiedzią 'więk.;;.zych
W głębi os-uhy l.owarzyszą ce ambasadorowi NRD.
rolnicy i'lllensywnicj zabrali si.ę\
Foto: L. Olejniczak
do pracy w polu.
rzvszvl': II sck:-ctarz amba;;adv R<:<h· Narodowej m. Lodzi E.
·J:
Jutro zachmurzen~ umiarko-JI( T·f. Lugenheim, !Il sekretarz K<:żm'e:-::zak 1 p?-;~cw{Jocln;czący
wainc, miejocami, zwlasreza na amba.sady D. St:o;:>r. :?tlacnt zr, Towart.ystwa Rozwoju Zie;:n
p-llnocy kraju, przejściowo du7.eiG. Tauchmann. or::z warszawski Zr.chodnkh J. Lorcr.s.
w cws'e spotkania z wl<id?.Si możliwe niewielkie opady. •W'korespondent „Neue.s DcutsdJmi partyjnymi nasze.'.!o m.ia6ta,
części południowo-w.schodni.ej rajlac.d" - re<l. K. Krahn.
poludn'owyeh go!SC:e żywo intereso·„.-ali się
godzinach
no zamgknia lub mgiy. Tempe-I W
ratura. minimalna od 2 do Il st„ !)!'Wdstawidcle NRD spo-tknli _,,_.,.1uacją przcm::.,.Ju lódzkic;i:o i
mak.symfilna od 14 st. do ok. 18 js•~: z I sekretarzem KL PZPil, oc.-.«oektvwami ~OZ\'l'oju Lo<lzi i
RozmÓwy pr~Michaliną Ta tarkówm1 - Maj- ~vc„j~wódz.t wa.
stopili.
b:(>galy w bardzo serdecznej

I

uChwaIa prezyd·um
1
bd

łłK

~~~y2t:!~~ 7:1~~li~~Yr~

.
W sp· rawie podniesienia O OW 1I

I

w sprawie ·katastrofy w Zabrzu
Sadu WoJewódz''~iego w Ka, p 1-zooiwko o$OOl:>Om od1p.owie00ia;lt.ow1-caioh v.-płynął akt ookarzen•1a nvm za ka.tas'tn'oię Jaka mia a
!)()

rr~lejsc.e

w

kwieitniu br. w Za.brzu

do uiawniania

- zarwa-n1e s>ię wiaduktu_ W ca.asie przeja'lló:u ciągnika w1-0rz:ąoogo
kopa1rkę. W wyniku tej katao;trofy
trzy oooby pOl'liosly śmierć, a 40
.
odniosło ramy.
Jak wvkazało śled!Z'tlW-O, opiena
rające się w głównej mierze
ha dan iach dwóch komisji ekspeirtów, most zootał oddany d.o ekS-

ukryty eh

!"J.EX'2Y

Ultradźwiękowy aparat

~~:~?~
~~.oat~~~i~:,,;oo°Iis~jn~
n; e zosta-ly w pcorę wykry

nowotworów

aparat

działa

Szczeci· n 1·est starszy

na orrq, :;..: ~~ęnca

k:er . W~··d..~.

Gosp.

O po' fora

od

pań'

Kcmunalnej MB.N w Za·brxu Al- sikich. Podczas pi:'ac budowl.i.free! PrMzlwwski cxipowie<:l.1.ialny nych od~lonięto tam wal _obro:1~
za brak 7„naku drogo·\vego mó-w!ą- ~y z okresu kuł-lur.v luzyck:eJ
cega o cto-pusz~In:vm o-bci'.1-'i:on:n tj, &pl't"ed 2,5 tys. lat.
Na tej J>Od•>law:e można prz.ymostu. Z :"olneJ sbopy b_ę<Lzie. ocl·
p"SZOZ.ać 1·ż odkryta przed hlpo.wiaclal mz. Jan Polol, proJel<-1
"
.
. · "
"""
1.ant ,MostostaJu·' \\' Zab.t"'lu oratt
Władysław Kania kierown'k dPlia ku laty na dz1edzincn zamko~~-<.zeum lekarz~, 1>rze!,arn~y ·~o lu ll'anspor_ t1.1 Baól.Y Sti!'ł-l}iU Bu- wym osada z te~o okr-e.<u by la
"'<...rowin,ym &r'Qdem, l'a.k; W:.ę\:
clo 11r<><1u.1'.cJ1 ieQ'Jll!IJ. dowl"'n~o.
ini uis'ów r.;;)a.ro"'.eJ Pl'7.V pomccy
wn':a on n tr.'ulz\Vl'1k<>wyc_h:
7:łoshwc w
Jllle~~r::'ch. ~~-~.two_ry
0
<H<\ "p;:omicni ; : , są nie~_o~tępnc
/\pe.rPt przech;~~e1~~Ó;~1~~· l\lo ·
o ·k
sklcw~kim Jn~tytuc'
n 0Jag1cz.e
·
.,
•:~.;~. tm„ Hcrc<>na.. Po osi:atec:i:nym

Uja-,

„•

1

łys1•qca

lał

stwa polsk•aego ':Iłi

RewelacJ·ą naukową Szczec'na
odkrycie dokonane
stalo się
przez praoowników stacji arche
oi<•gicuncj PAN na terenach w
,pobliżu zamku kr-:'ążąt p<l'ln<>:-

nas1ępnie

Nasz komentarz

na miejec-u dzi.s:ej.~ego zamku
dwa
!.<;!nialy prawdopodobnie
grody etowia1isk;e: jeden w X.
wicku, drugi we wcze.'itlwj epoce Ż":!laznej na 700 ,Jo 400 lat
prz.ed na.<J:Zą erą.
O He to reru;qcyjne oclikTycie '
pot.wie..ridz.one zo.:itanie w toku
da!,o;zy<:<h badań naukowych, Z'<Szezee' na
.słowiańskiego
ląM~i
s.<;,gają n'e wcze-.~nego i\t·edni••w!ecza, tj . X wieku. lecz ,tuż
2.5 ty.si'le<L lat.

rynkową

Orównowagą
ładysław ~mułka. w cza.sic ostatniego plenum KC
obsrernie zreferował przyczyny powsla.łych lrudnO!Sci
mięsnych. Uchwała, którą KC
PoSiepodja,ł na 7.a.końC7.enie
dzenia, w znacznie większym
sl-Opniu koncentruje uwagę na
7.a.da.niach, wynik.aja,cych z zaisluia.łej sytuacji.
.Już podjęle kroki oraz świe
7.o wytyczone :1,a.dania. zmierza.ia, w dwu kierunkach. Jeden by zapewnić wzroot hooowli i
usunąć występujące dziś bra.ki
w zaol}a.lrzeniu w mi~. Drugi - by przez żelazną dysc:vnic dopuście
plinę finansowa
do syiuaeji, ml>l;'ącej za.grozie
równowagi
zachwianiem się
rynkowej.
odniesieniu do produkcji
rolnej i hodowla.nej, upostachwała zawiera szereg
nowień, mających chłopów zai maja,cych chłopom
chęcić
pomóc w rozwoju hodowli. iW
tym celu utrzymano letnie
(wyższe) ceny żywca, wprowadzono premie węglowe, za;pew
niooo możność n.a.bycia. pany z
importu, zobowiązano PGR do
trzOOy
pogłowia.
zwiększenia
chlewnej. To w za.kresie mię

W

I

ł

zakładów.

•
La osie

W

sze p.owinno wyt~żyć siły dla mo
hożliwie szybkiego zwiększenia
d<>wli i poprawienia za.opatrzenia
mięso.
w
kraju
ZJednocwne Stronnictwo Ludowe pon.osi w dużym stopniu wspól
wytworzoną.
odpowiedzialność za
sytuację i za ,ie.j szybką poprawę.
' I dla.tego prezydium Naczelnego
Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zwraca. i.ię z goczłonl<ów
rącym wezwaniem do
Wtorkowe „Praw ZSL i d.o wszy&tl:Qich cbropów,
MOSKWA. d>1" i „l:Zlwrl.estioa" opubwkowały a.by:
- możliwie szybko ! bez zwlokj
za Polską Agencją Prasową st1 eszczenie refera-tu pierwszego !>e- wywiązywali się z obowiązko
kretaQ'Za KC PZPR - Wła<lyslawa wycb do&taw, a zwłaszcza z doGomułki, wygŁo.s:zonego na III Ple staw mlęsa,
- dotrzymywa.JI za,wa.rtych kon
num KC PZPR.
OSJ,Q, - Norweski InstY't'llt Ba traktów na d.o&ta.wę żywca i 7.anowe umowy kontraktawte.rali
któ
badań,
rz:
że
dawcrz:y oonajmił,
re prz<>prowa·da:H, wynika. iż sub- cyjne,
- dosf!a.rc<Lali do punktów skuP-O<"'-'Stale
._ta.ncje radioo1ktywne
wskutek eksplozji a•tom-0wych opa pu w&zy.s>tkłe na.dwyżkl produkcji
dają <Z. atmoofery na Ziemię o w.ie rolnej,
- organi7.owa>t nowe zlewnie
le szybciej nirż są<Jrz.o,no.
BELGRAD . - Ja·k po<laje Agrn mleka i ułatwiali jego do6·ta.wę do
cja Tanjug. we wtorek udała się i .. lcc:iarni,
poda.tł<0·,
spłacali zaległ<>Ś<:i
z wirz:ytą do Moskwy delegacja
Pokoju, we, ubezpieC'Leniowe, z Funduszu
Ligi
Jugosl.owiańskiej
Ziemi i ;,one,
Wo,lnoo~ i Równooci Narodów.
- współdziałali w walce ze spe
LONDYN. _ Na najnowsrz:ej Jiś
C'i<> Lloyd•a, która informuje 0 bu kułantam.i, lctórzy razem z wrodownietwie okrętowym wedhig gami wykorzystują trudnoóci J
staonu z końca września br., Pol· ll'l<kodzą g0&podarce na.ro~wej.
~olnictwo nasze, cltlt>pi po.łscy
ska zajmuje 11 mi.ejs·ce, po w.
Bryta•nii (budującej 292 statki o wmni dołożyć WS!Zystldch sił, a,by
dotrzymać
łącznym tona.żu 2,01 ml.n too). ,Ta- w rozwoju rolnictwa
ponii (161 - 1,2 mln ron). NRF. k.Toku przemysłowj, który ró.wSzwecjJ, Wloozech, Holandii, Fran nież ma tru,iności lecz pokonuje
cjt: USA, Norwegii 1 Hls'2lpan 1 i. je i wy!wnuje swoje plany, Od
ale prze-de
pań.8'9Wa. z~ pnz:ed Danią, Jugooła-v.-iR. Be:l pomocy
chłopów,
Oil samych
Kanadą, Finlandią 1 Indiami.! wszystkim

nę za to poooS'i gtow·ny

Grupa konstruktorów jednego z
laboratoriów Naukowo-Badawczego Instytutu Narzę·dzi Medycz.
!'~·eh w Mosk.wie pod J<ierunltiem
prz~·
111ty;iiera N. Górewicza isponąws-potpra<'y dra SolH\ldna
dz!la JJr7.yrząd do 11 jawHiania rwi'lrach do
w<>tw&ró" r'k 0
~e<lnego młih ~w- ro:i;m'
.
nt a,
Orv~l

7.asadfs.~e na.!~1:'-'

te jego wady kons.t_rukcyjne . Viipro.i9k
tant mostu iinż. Bóżdyfts,ki, k1ory
po wypadi~u, obawiając się o<lpo
wńe<Jzlalności z.biegł do NRF.
Ares.z.towałli zostali konstruktor
„Mosbostalu" w Zabrzu _ .Jet'7.Y
Szczekałla. który z~twierdcltł ryd
>unki tech.nicrz:ne ram po- porowych mo.stu. inspektor tran-.po·rtu
cię7f,ief:O Bazy Sprzętu Budov:ni
chwa Węgio-we-go Jem)· Heneiń-;ki,
który zlecił p?zowie2h>nie ko.parki

o god?.łnie

byl: do ZPB im.
g<lzie spotkali
go,

Proces polityczny

i lnteli.gencję.
W tych warunkach rolnictwo na

Zakończenie śledztwa

<.tmo.sf erze.

16.30 gooe'e przyMarcbkwskicsię z kiero·.„
a
mctwem
z zalogą, Po o<legraniu pn:e7.
i
Polski
hymnów
w.ARSZAWA (PAP). Prezyd.iuml od i~h ~órc:r;ej pr~cy 1 inicj~ty- orkiestrę
NK ZSL powzięło uchwałę, w któ w.Y. załezy wyk~na.me planu row- NRD. głos zabrał dyr. ZPB im.
Marchl<'W.'<kie~ S. Nowak, ktiini-ez przez rolructwo.
rej czytamy m. in.:
ry w imieniu załogi wyg!OG.l
---.. w bieżąi;y_m roku wystąpHy duprz.emóv.rien1e pow'.talne. Dz'.ew
ze. trudnosc. w za.opatrzemu JudCZE;ta wręcz.yly gościom pif;kne
nose1 w mięso . Wskutek wzrostu
w;ązanki k-wiatów.
siły nabywczej ludności miejskiej
1 wiejskiej, dużego przyrostu naNastępnie zabrał ,g-Joo amhMa
tnra.lnego i względnej taniości
dor .T. Hegen, który powied;;~at
mięsa w_ po-równa.ni u 7: irnnymi arrn. in.: „Musimy walczyć o t<l,
t.ykul!lm1 spozywczym1., od p<>cząt
NI}D z Polską
LONDYN (PAP). Wedłli.g lnfor- .aby przyjaźń
ku b1ezącer,~ roku rosło sW;le. zajęla. w. przy,'l:Zł<11Sci . caly naob.
b_m.
20
Vientiane,
z
Reutera
ma.cji
Jego
i
potrzebo wa.nie na. in1ę&0
y
--'· s d
~
t
przetwory.
Za.szla konieczność za..ęt.osowania laotańskie Mi11isters w" ~1.>ra.vne- t'<id mem1~1. ~ ą ZC', ze w prz..
odpowiednich środków dla przy- dllwości_ D'.majmiło, Iż w najbliż-, szlości cały naród nicmiedti
wrbc<'nia ró.,.,.nowa•I w ol>rocie szv pomedzialck przed sądem cy- u;:r1a .gra.nicę na Odrze i Ny51c
~
l ··
t
,
.
wHn:vrn '"' !iit.olfcy Laosu roz~oczo
w nie się proces przeciwko kS'lęcht -:-„ ow~ ,6(\\ aran,<;J<: rwa CJ :prz~
mięsem . Dla po<IJ~cia de<:y?.JI
zwołane III Sutanuvoni;owl 1 7 innym prty- J37<11l l pokoiu .
zostało
t.pj sprawie
Wizytę na.szych miłych gości
wódcom lewicO'\\·ej partil Neo
Plenum KC PZPR.
W ce!u poprawienia warunków La.o Haksat, których nazwisk na w ZPB im. Marchlew;;kiego z.ak<">ńczyly wvstępy baletu dzieh_odowh rzą.~ utrzymał n.a okres razie nie podano.
kl d ;i
/
•
zimowy letnie, a więc wy:isze, ce-1 Wszyscy oni a.reszt.owa.ni zostali .
ny żywca. ~iepnowego . i zwięk- w U~n b!eż. roku. po podjęciu CJ~ęcego · przy . w w za a ac:
prod.ukc31
szył przydmał pasz treściwych tak przez wojsk.a król„wskic La..osu o.az pokaz . filmu
akcji zbrojnej przeciwko oddzia.-I NRD pt. ,,L1s.sy".
kraj?wych ja!t. i _z. importu.
R. G.
Głowna częsc c1ęza.ru, powstałe łom Pa.thet Lao.
na
cen
go w wyniku po-dnies·ienia
ewakuować.
We wszystkich okolicach na- mięso sipą,da na ludność nier<>lni- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wied.zonych przez ulewę tern- czą tj. na bratnią klasę robotni-

.

czą

Na. zdjęciu: fragment n<>wego mostu w Belgraodrle. CAF

ZSL

W

sa.
Ale prócz tego - w zakresie
w ogóle wzro6iu a.Mykulów .i:yw
nościowych, bo przecież wobec
podwyżki cen mięsa należy si~
konsumpcją
li;izyć z "';ększą
innych artykułów - uchwala

zawiera l>OSta.nowienia. niezwy
kle pilneg·o (jak stwicnl7..a)
pr-;:yśpieszenia. inwP.'1tycji r<1lno-spo';.ywc-1:~·C'h, l'IY~W<>ju pr;,emysłowej hodowli drobiu i in-

tensyfikacji po!owów ryb mor
skich ora.z słodkowodnych.
Jak z tPg<> widać, walka o
wielorównowagę rynku jest
kierunkowa. Dodajmy do tego.
że uchwała. uwa.7.a 1a. ko-ni, C7na, szybką odbudow1; hodowli
różnyl'h
w
przyzakłaAi-OweJ
przedsiębiorstwa.eh,

~.Rch

.iQI..,

s~<>łacb

Są ~ sp05-0by, które zastooo
wane szybko m<lga, doraźnie
na. powpłynąć przynajmniej
prawę zaA.>pa.trzenia robotnicze...
go.
ruga grupa zadań, z duedziny dyscypliny finansowej, odnosi się przede wszystkim (choo znów nie wyłącznic)
clo pri:emysłu. Sytuacja produkcyjna. w ciągu minionych 9
miesięcy tego rolrn jest pomyśl
na., wartość produkcji jest o
9,1 pl'OO. większa, niż '"' a.na.ł<>
gicznym okresie ub .roku, a
więr także wy:i:sza, niż przeV1oiDodatnim z.iawidywlłł pła.n.
skiem jest fakt, że ten wzroi;t
7A16łal
oeia,gn.i ty
produkcji
głównie dzic:ki wic:kszej wydaj
ności pracy.
Ale tym os!ągnięciMn nle j.o.wa.rzyszylo przestn:eganie zasady, :i.e wzrost płac nie mOŻe
być większy, niż wzr0&t wydaj
ności pracy. Gdy pienvsze bowiem powiększyły się o 11,7
proc„ to druga w stopnju o pa
rę punktów niższym. Odpowiednia reakeja kit>rownictwa g<>spodarczego st.a.ta się kon.iecz-na.

D

7.ada.n la wy
ida, w
z uchwaly
";elu ki('MJ'D<lc.ach i są. bardzo
z
Niektóre
rygoryslyczne.
mcll, doraźne (k-O'l'l·i.rola fundn
kontrol11. m\/Ql'llien
szu plac,
l<>ka.rskich. ogra.nimtmia. inweo charakterze
stycji), i•nne przy.'!Zw
.mogącym dopiero
Do
r("ZUHat~·.
ł<l6ci przynie'ić
p1'7.vśp.iewA!!lie
na.leży
nieh
Ul"egulowa:rrif>nl
nad
pra.c
kw~lii norm, by odr<miad..:iy
~ nOM\"1-0m teehnirznym, d@
ni>Ch na.leży tak7-e We-7.wanie w
sprawie należytej k()()l)et'adiW tej

d'Łied'Tliinie

nik~.ią.oo

Pneprowadza.ne
'l'akład&ch

prac~'

w
t'!'iw.

róinych
brogra-

fie dnia. roboo7.ogo ujaw'll'i.:iją
h~wiem, że rt"'Z.erv.'Y C'T..astJ iS;:.
wcią1; jes?lczc du:ile, a.le '~~

Basia Kwiatkowska

Komu zależy na utrudnianiu
współpracy międzynarodowej?
Prasa zachodnia o kandydaturze Polski
Rady Bezpieczeństwa

do
PARYŻ.

Prasa francuska in-1
o
poniedzialkowym
prz,eb1egu glr.>wwan'a nad kandydaturami PoJs,ki i Turcji do
f'a.dy. B-='ZPl€'C'ZJE>11.<.t.wa i podkr.e$[a, ze . nadsk wywiera.ny pr-Liez
delegacię. USA w koerunku prze
forrowan1a kandydatury Turcji/
pi-z.ypom.ma . met:<>dy '. stosowane
w okre.s;e z•mneJ WOJnY.
„LIBERATION" pisze na t<..m
temat: Aoourdalna mała wojna,
formuje

rozpętana p1·z.,ez USA w ONZ, zo
.st.ala wznowiona na ponioedzialkowym p06ied?Jeniu Zgromadz-enia.
Prz.ewodniezący Zgromad?Jenia
znów odroczył gł01SOwanie na
dwa tygodnioe. Z t::-j poz.bawionej
pr€0~d<:insu i równ~e śmiesznej
jak · prz.,V'kroej sytuacji - kontynuujoe „Lib..~ration" - można wy
ciągnąć tylko dwa v;-nio..'>ki. Po
pierw&ze, że w Departamencie

I

z Dni

o równowagę

naj pop ularnie jszą
aktorką 1959 roku

0

*

*

pa.ważne zaleg!<Jści wsi 'Z
tytułu podatków, spła.t it.p.
Uchwała
na.k~je
skutecznie.iS"Ze ściąganie tych zaległośoi.
gdyż
wskutek zmiany
cen mięsa, dotyka,jącej przede
wszystkim
ludność
miejską,
wieś znalazła.by
się
w kod7A>

rzystniejm.ej
wej.

działkowego
kandydaturą

Strzelczyk najlepiej
Polileehnaka Łódzka
otworzy filit: l•sięgar8ką

dza,

„iż

mówi

się

obecni€,

żie

kreśla

dzi·~mnik

wywołamy

z.o.stal s.ta.nowiski.em USA. Następnie dzien.nLk przyporni.na za
Zakończyły się nłedawno Dnt Książki i Prasy
Technicznej, sady gentleman agreement doty
organirz<>wa.ne w całej Polsce p.od protektoratem wjcepret~ie czące wyborów do Radv Be-t:piera .Jaroszewicza. Zada,ni•em ieh byla popula.ryzacja wydawnictw cveńs;twa i stwierdza, że w obli
czu istniejącej obecnie at.mo.sfetechniC"Z.nych,
omawiających
wiedzę techniczną
d<>n08Zą·
ry międzynarodowej należałoby
cych o najnowszych jej ooiąg nięciach.
zasa_dy te stooować,
W ;f.,Qdzi ocga!lllizacją wy- Strzelcz.yka, gdzie
z bl."Bl'u
staw przewidzianych na Dn.i m iejsca w biurach - zorgan'zająl się Dom l\siążki przy
wano wystawę w specjalnie
współudziale Kacrel.nej Orgaurząd:z.onym domku caimpingonizacji 'l'ech.ni=nej. W killcu
wym. 8prowadwnQ ok. 100
i.r.st.ytuc:jach i fabtrykach U•
tytu.lów warLości. 5 tys. zl. i
rząd:wn.o zamknięte wystawy
sprz,eda:no książel;: za' pwiad
książki technicznej.
A efekty
1 tys. zł.
'l'ak uda1I1a akcja
tej ak~j.i. w diużym stopniu u. jest w diużej mierze zasługą
warun:lwwane były
stopni.em
kolpO!I'tera
zaiklaoowiego,
l>·
za.inte.reisoiwaa'l.ia
oogan.i.za.to.. c;.rani.ak.iego,
rów,
Poza tym w:YIStaiwy książki
N a w.yu:ó7irui€1!1.le
7.alSohlguj ą
teehl1ilcem.ej :rot"gamillrowa:ne by
tu Z.akłarly

Po Warszawie
Kraków
uzn.at
Barbarę Kwiatkowską
na.i populaorniejszą i::ktocką UJ,59
roku.
'l'aiką op'.II1ię
·wyrarz.Ui
uc:z.e.s.tlllicy kornku.r.su, zorganizowaalJElgo
przez
redakcję
„ Echa Krakowa"
U€ntralę
W yruijmu .!!'il mów,
:MJaru)
najpo1pulaimdejszego
alktoira
1959 roku
otrzymał
Zbigniew Cybulski, a reż)'ISl€>ra
.Andrzej Wajda.·
Cała t.rójk.a ·()tr:zymafa w nagrodę piękne pamiątkowe
statuetki,
.(lg)

* nagrody * punkty
*konsultacyjne * wystawy objazdowe
• twa ·* ogn1s
•ka pIastyczne
wy dawn1c
Słypendl·a

Mechaalli.czme

im..

„Kuku-~

łeczka" ~-

4

płaci
za 5 1lratleń (1 kupot11} 1500 tys.
zł. za 4 tra.fi.erua ( 17 kuponów)
po 4.361 211:.,
za 3 trafien,a
(1.152 kupony)
po 88 zł, za Z
trafienia (14.975 kuponów} po

Lekkomyślny ojciec

6,50 z1.

fmanso
z uchwa

jedną

glooowania
nad
Po19ki i
Turcji
do Rady Bezpi.eczeńs:twa stwierUSA ,s;pi;zeciwiają się wyborowi Polski..." Impas jaki powstał
w tej kwestii
pod-

sytuacji

Można
wyodrębnić
ly jeszm;e

*

LONDYN. Dzie:nnik „SCOTS-

Ksiqżki Technicznej

re str. 1)
te'L, że na.,jczęściej winna

jest temu wadliwa. orga.nizacja
pracy i nietermi,nowe dost.a1wy
klli>peracy jne.
Ale i w dziedziole umacniania dyscypliny finansowej za·
dania wynikają.ce z uchwaly
uie ogranieza.ią się tylko do
ludności
miej.91kiej, do przemystu. Na og·ólną sytuację finansową wyooce ujem.nie oddzialują
oo-wiem także bar-

Stanu w Waszyngtonie nie zrezygnowano z drobnych prowo!rn
cji w duchu zimn.ej wojny i to
właśnie w chwili, gdy zrodzilo
się ty.! e nadz'ei... Po drug:e że USA nie po.siadają już automatycznej wię:rszośc'i. w ONZ.
więk.s.wśd, która ongiś pozwala'
la na rea.łizację w.s.zy.stlcich ich
planów.
Czy ludzie zrozumieją WI'€1o;;.zcie - pisz.:! w zakończe-niu „Liberation"· - że trzeba uczciwie
dążyć do WS'Pól•Jracy?
MAN" komentuja,c wyniki poni•e

spod.a.rcrzych, z pocm!i'ta!ej sy4
tuac.ii Plenum KC wycią1J11ę
lo bowiem także wnioski co
do metod zarządza.nia. St.wfordzono w nich
konieczn<J~ó
lep,!17.ej
k<00rdynacji
działal
n<>ści
g<J<9P(ldarc-zej, umocnienia kompleksowego planowania z pełnym uwzgl~nieniem
i uchwyceniem WIS!O-Ol:Lależno.5ci ek<>n<>mimnej rÓ:.i:n<>r<Jdnyc.JI.
zjawisk gospoda.rczycb.
Do tej grupy wni-OSków na,..
leży też kwc,<>tia najogólniej·
sza udzialu wyda.tków na.
inwestycje w <1-0ch-0dzie narodowym oraz kweŚtia konoontrowa.nia prac inwestycyjnych
na mnie,is?.ej Ho.ó,cj obiektów,
zamiast ich r<l'Lp.ra..<oZa.nia. Ma.
w związek z za.be-.i;pieczeni<:;n
odpowiedniej puli mat~alńw
bu<lowlanych, kosztami robót,
ja.k i z za.pewnienie.m S"ZYbs·~~j

(Dokończenie
zują

z.a.dań,

do

oo noszących

kierowniczych

efektywności

grupę

władz

rynkową

się

pieniędzy

prze-

znaczonych na inwestycje.

L.

go-

Jaki jest cel
powszechne.i inwentaryzacji?
Od pewnego cza.su cały kraj sport, PGR Itp. Podlega.ją lnwen•
objęty jest rubmymią akcją taryzacji m. in.
budynl!.i i hn·
.
. .
dowle nie zalrnńczt>ne, a przeka·
~#~hiną
~nwentary:zacg zane do użytkowania <n.1>. ~udyn·
srod.kow tl'walycll, tzm. maszy!'l., kl, w których pozostaJą Jeszcze
urządraeń, n.arrzęd:zi, budynikÓ'll'\ d~ wyko.nania. roboty. wyk.ończeitp., w pr.zeds1ęb1.-0.rstwach pa:i n1owe).
.
stwovvych i spókl1zielczych. PoJak .z tego wY~ka'. pows:z1>
niewai :z.nacz.n.a cz~ść spol.~ń chna mwenialryZacJa J~t rz.e.stwa nie orientuje się na ogól, czywiśoie akcją
o kap~talnym

j:nwen1taryz,a0jilzna~u
~ g~rJ? na<ro..
doweJ·
JeJ rozn:ua.ry l zak.rea

jaki jest oel tej
która
w historJi
nas;rego
kra1u noie mia.la d10tąd preoeden
su - warr.to bo<laj pookrótce
wyjaśndć jej znacrre.n.i.e.,
Celem powszechnej inwe.ntaryzacj,j jest - najogólniej rzecz bio-

prac dorównują
pow.szieclmvm
spioom. lud~·Ści, zn,aczroe_ pr:!Rkracz.aJąc Jednak tru®os<:1>
z
jakimi mamy do cz.yn1e.rua W
czasie spisów pow.sz,echnych.

*
.alu Kultury ~1cś;;dk?.!fz::::1;:i~i~g;:!e~~= w~p':,~\~~ n~~~~:ni~aJV :i~;.i'~
Ofensywa Wydzl
•
• RN

ły

w

Łód.rz.kim

PrL.edsiębior

stwie Budowo:łictwa Przemy_
slowego (sprzedalilJO tam ksią
żek za 1.800 zl:), Wifamie i
ŁódrzJk.i.c.h.

Prezydium

• k
W klerun U
me tak dawno

sta~ych f.i~·i!i Jasięga.rskic.h

będ.ą

na

a co za tym idoae w stri>w, powołała centralną komisję
caleJ gospodarce nare>d.&wej.
inwentaryzacyjną po1l przewodniCo to da W efekoie gosp<>- ctwem prof. dr Z. Secomskiego daclCe narodowej! Ogromm.e kol z~tępcy przi:wodniczącego Komirzyści.
Podamy ty:llko pl'ZY'.kla.- i>JI. Planowa~„a przy Radzie ~1111do
• pewność 00 do staniu strow. Zakonczeme prac zw1ąza~cznegu środków tr-wa- ~}~i:_z wp~~~~!jh~~zi~~w;::;..-i~z~-ł~ .......oh itd Równocreśnie lycil, oo porzlW(l'li W sposób wl:a koło 300 tys. osób - przewidziaP -·J~•Y.
'
.
_.~ ściwy diolk~ć
roz.dziielinic- ne jest w maju 1960 r.
zaocst.czy SH~ w~gainia w „.,.,- 1swa maszylll i uir:z.ądzeń,. L:iklwi
s\lflllru do w8I001kiego rodzaju po
.
.
„
zaiklresie
.pularnyoh
wyda.wniclw
np, Ó!ICJę ~~Jl w
pocztć>wflrowych, a także rozpocz ka!lk.u.laqjJ. ~~ow wł.asnych. _a
nie doi!=taloarn-ie )X'aoowników w S2lCZJ0ge>lnoscu. w am.O<f'tyzacJi
kultury w zakreeie hi.storn aztu środlków trwaił,ych.
U,poir:z.ądlko
k; estetyki i.itp;
w.airnie ewWdiencji środil(ÓW trwa.-

w 01ewódzkie1
h. •

UPOWSZ8C 013013 p1as

zaJooń"'"'liSt'ny

Zaik:łaOa.cll
Włókien
--,
~yoh.
zai1I1iojowany wspólnie z WyNa speoj'ailne om6wJeniioe za- działem Kultu:ry Prez. WRN,
slugu~e Poil!iitechni!ka Łódizika ~~1zeUJm Sz~ i Tow. Pr.cyja. J
• ' c1ól.
Sz:tlllk Pięknych kon:iturs
gdzie, z pOIV''."(xJ'.11 rorz;poozęci.a dla plastyków - amatorów. Kil-

roku alk:a~ickieg~, . "'.Ystaiwę
otwaif'ł? ru.ero wc:z.esnaeJ, a n.a
2. ~IS1kach • zaprezientov:a.n.o
aQ: <>30 tytmilow wyd.an,vunctw
techn:ic:mych. Suma uzysk.ana
ze sprzedalilych książek wyniio
sla 17.290 zl:. Ku,puj<łcyrni i>yla praewa.Znie młod7.lież z pierw
szy.ch
lat studliów
w tej
chwjJ.i trwa~ą ~ międ:zy Domem Ksią:iiki
Poli8
techniką w spraiwie obwarrcia

bior~twach,

ka dni temu otwart.a zootala w
I..owimu wystaiwa prac plastyków zawodowoów pn, „Ziemia
łódzka w plastyoe", I oto Wcrz.A>raj 2lllOWU w Lowiczu
odbyta
;;;ę na,r ad.a poświęoona upowszechni.eIJli.u pla6tyki w
woj.
lód.zJcim.

I k•
YI

Pabianicki rencista

~.
Nakreśkmy. ramowo fl1a~

„półmilionerem"

w p!l'TlJedsi.ębii<msbwacll, za- Woh0>cl:ząo
na ~airte piętro T:>uJl'.3 równo od stirona' d.Olrum.entacji dynku
suJ<.o]l'lego przy Al. Koocy jest powazny. Wy<,:laJe si~, ze t,ochin;i0011Jej, j.aik i od strony do oiuszki
65 micąłe<m starszegu męż
bez udzt.a1u . wszyistJ?,ch zaint~- kumentacji pralWll'l.ej oraa: kaię ca:yrz;nę, który rzi wysiłkiem poko·
~:Wanych iinBtYtUCJ1 i orgam- gowej,
nywal stromilznę schodów. Nie cl<:>
~Jl kulturailiny~ ~o bęZg<Jdnle z uchwałą Ra.\1-Y Mini- myślałem się, że mijam sizczęśli
dzie samemu Wydziałowi Kultu- strów w ~j sprawi~ z dnia 5 sty- wego pG9iadacza sumy 500 ty,.,
}ycb

~~.Y tyllk:o 1le ~ ~~ . (a cy (który powinien być. raczej cznia br. zakresem p<>Ws'l:e-chnej zł. Tyle bow.iem wygraJ: p. O. W.
m~. l<?h przybocz.yć d~ w1ę- k<>0.;-dy111atorem) sprostac temu za inwentaryzacji
objęte
zostaną w ostatnim ciągnieniu lóc!Zkiej
sw.i.ad~, iż ostatnio. w damu. I dla.~ ~luszną ~z'! przedsiębiorstwa państwowe, spół „Ku.kułecrzki".
naszym :W'°J~Wództwie
podJęta byłoby 2'JW'()}arue Jeszc?.e Jedn~J ~~s~ ~óry:i!J.:!f~jł P~:St;':oe~t - .Testem re<I\olstą od 1935 r. -

CCJ)

srziczęśUwy

dy :~,t~~ap,Ja~t"~-o'I(~ak
J...,! wna ,,,,,'f'<>-- r<:.boczej .na.rad~-'~t~ przedd ~- oraz
przedsiębiol'9twa
s·pół- Przedtem pr.aicCJIWlałem w Urzę
""-'""'"' '' g , .
~•
,......,
sk1.1<towan1 a proJ""" u ~ przy ~ie dzielcze,
a
więc
praktycznie
Celnym, międrzy io:my>mi na
s;?0'.11'°wac . nau~yml .wy - c.le - w 1>'.lad za niezwykle po- lenia zadań ~olnym m- biorąc ws'l'ystkle przecblębi<JNtwa drzi-e
grain.lcy Po.lskl z C'Zee>haimi, Rwmu
wnuict-:wam:1 teclmiCZJnzy-.mn prz:r puła;rnymi i pożytec2lnym.i akcja stytuicjom,
przemysłowe, budowni-ctwo, han- nią, Litwą 1 Gdańskiem. Mam Już
chodizącymi do n.aa z za.gra- mi w dziedzinie twÓI'O'liOŚci luUoO
del, goS'Podarka k<>munalna, tran- &3 la.ta. ostabnio utrzymywałem
się z pięl"Se'tll>!e>t<>wej renty.
Mieczyslaw Koo.zyck.i, mi.es:zka
rucy w języikach obcych.
dowej Wydział Kultury WRN
Los wledlZiał wtlęc kogo wvni.ee wsi Radowice w pow. Sule
Na mairgiln.e.slie
miJnionyah ·.vystąpił z nową :lllllicjatywą .brać. Od jak dawna gra. pan
chów, zn.a.lazł niegdyś za.pal'lllik
D.rui na~eży stwJerdz.ić, że wy- postanowil podjąć ·wallkę :1le
„Kuklułeczkę"?
od ~am.atu, a JJ:a!Stęp:n:ie przystawy te o chaira.ktenzie zam- szimirą i
szpet~ w imię
- Już przeszło dwa lata wysyniósł go do domu i schował pod kini.ętym,' objęły ty1klo niewiel upowszeahnienia
łam kupooy; W ubiegły piątek od
prawdziwej
dałem je póznym wleczore<m prze.cl
szafę.
ką ilość. WBII'lbo by więc po- kultury plastycznej,
samym zamknięciem kiosku.
Za.pa~ ten malat1Jł 9-lełm.i \ myśleć o 2l01"gam.i:wwarnrlu wy Mimo. że na naradę pn;yby- Co pa~ zamierza zrobić z ta.
jego syn Sy!Jwester, zabrał z oostaiwy wyd.aiwndctw techni=- lo wieliu zainteresowanych d~i.a
ką sumą p1emędzy?
b?, na pole i wrzru.cil w rozpaloIl/Ych,
d.ootępn.ej dla wsq;yst- la<'!Zy
kulturalno - ~ato
Przede "ill'SZYstlcim kuplę '<lne ognisko. Nastąpi! Wy/buch, a
.kich zao111.teresowanyxih. A ta wyoh - m. in, przedstawiCl~le
błe domek. Dotychca:as mieszkaodłamki zapalnika rami.ty - na
kich
jest
w Lodzi wielu, Mm, Kultury, Zw. Plastykow,
Rok Naiu XGmenda Chor~:wł Ziemi Łóct.dtiej WYSVU>iła z łem kątem, w bardrzo :zia,l(ęsz.azo
o;zczęście niegr<Ylnie - chlopca
choćby w samym tylko bud<>- Muzeum Sztu~, Ill'U!1'eÓW i;egi<r oeygomalnym projek;t..em wYbu dowama pierwszej ha.reerskiej nym mieStZJkanlu. Pcza tyun wzuw głowę i piersL
WII1i.ct'W1ie.
Dom Książki dy- miJnych•. do!11o·"'. kultury.. itp. l S'T.Jt<Jily Tysiąeleci.a w miejscowoici Wi<\CZYń Górny, która jest pełnlę bi-bliotekę
- Inoteresuj e się pam Jite'l"atu'!'ą?
Lekkomyślność ojca mogło spQlluje prmcież odipowli.ed1nim m;mo . <YŁY'\'.'1oneJ dy61kU.SJ1 . kon- miejscem .straceń wielu harceny 7lie.uU lódrr.kieJ,
- Bardz<J.„ Mam w tej chwili
dzLecko p.rzypla.cić życiem.
ku temu lok.a.Jem.
(woj)
ferencJa me przyniosła, mes\.eO<k. 300 pozye>jl. Wsrz.ystk.o prze-cho
W dinriiu ~d.seym OO.by- wy apel kua:iaWra SZ11©1nego wuję u lud.z! z braku mie.i sca.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ty, spodrziewa11yoh rezultatów.
Po jej zakończeni~ czuło siP,
&a się w .liollralu Komendy na- i komanid01nta. Chorągwi Zie- ~ególni-e lubię po~ję Szeks;:Yijak•ilŚ
niedosyt, m<Y're dlatego,
raóa pośwU.ęocma
omówieniu mi Łódrllkiej, a w dm.iiu na- r.a, Byro.na, Schillera, no 1 oC"'Zvże więkmość dyskut.a<ntów obra,1 rezult.atów
21hiól1kli.
Ok.alZJu.je stępnym do W\SIZy.s.tlkich damó.v wiści·e Mjckiewicci;a i SłO'Wa<?kie
go. z prooy z przy.jemnością czyła błędny kierunek: albo „roz-·
się,
że
fundusze
zbierane 7.a'Wti!taJą ha.roerze, aby pomóc tam
POIWieścr:i histarycwne. a sz~e
mienia.la na drobne" i mópr-M:!Z hatroel'1ZY uległy rozprogoopoct:yniom domowym opró- gólnie Kra·srz.ewskiegc>. PO!Za tY'!ll
w iła o sprawaab. raozej m.argiszienliJU
pnz>eu;
wp:t;aoam., ich
:i;nńć kąty z bubli, but.elek 1 trochę rysuję węglem, ołówkiem
nesowych. a1bo też rozważała
J. P.
części na :fwnd!usz Powiatowe
szmat Będą to powta=ć je- i tusrzem.
ogólne lderu.nki w plastyce i
go Korn•itJeilu Bt.hdiowy &.kól
6ZJC2e wielok.rotnie.
::lumy re
kreślila długofalowe plany este'l'ysiąc:lecia.. Aby mpewni.ć do
zbiórki malkułatury mogą róiycznego wychowania społeczeń
wiosln'Y :z.ieb:rat!lliie funduszu pown;ież sami miesz.k.arlCy wplastwa bez podawania konkrettrz.ebnegQ do .r<Jll<POC~a ro-- oać nia konto PKO 7-9-696.
i'tych wniosków na najbliż;;r;:ą
bót, i.-omenidla Uho11:~ :t.ioeProjektuje się również inprzyszłość,
się
mi Lódizkiej mobl~izuJe w o- ne formy świadczeń na budo.Niemn'ie.i narada miaJa i swe
lCJ!"eSie
jesienił
w1SZy\Sl.lkie
siły.
lJwę
sz;koły,
j<11k
opodatkowadobre strony. Przedoe w.szystk'.m
beoruie rohi się pr~yigotowain.ia nie irust1C'u~c1w ba.roer&kic.'1.,
s<.erszy aktyw poznal kon.lc.retine
do aJrojli „:M.", któraobej.mi.e Qa svtafeta sikladek, zbió1.·ki ulL~z
plany Wyrjz. Kultm·y WRN,
łe wojewód1ZJbwo. 'l'en tajem- ne. N.ie koniec nia tym. . N
które cltociaż
obejmują tylko
Illicrzy ~im amacza na- <llkresie akcji lebn.iej w W:ą
Mk przyszły wyra~.n'ie mówią
tura.1'111ie
mailml.atuirę,
któq czy;nie będ:zi.e st.ailll1.c;:a. obozow
.i ak i c 0 będzie on robil w
k!Ońoo. ub. roku . nie:zm.aini
hat-<!eI'\Ze bQdą zbrecać w s,pe wędrownych mlod2.1.E'Z.J:' starupowsz.eohnianiu kultury plaosobrucy diokonah napadu
styo:zmej . M. in. Wydział procj.ai1nde 7JOl!'gaoi2lowiain.y spoo<>b szej, , która
przy
~LW~la..::ji ~.a mieszkanie rodz.im.y Czubajektuje ustalenie kilku stypena~ do 1 mada 1960 r. Dniem gruntow, po<t-ząd~owaru.u l m- Ja, zamieszkałej w Bystrzy.ko..
d:ów dla plastyków. którzy za
„uder.oon.iowym" będ!Zie 8 li- nych robotach . zi~~ch, wy- Wie (pow, .Ra<liom~o).
Wietemat swych prac obiorą pejzaż
stoipada,
który
ogłasza ISlię
kona pr-ace, dz;ęk1 klorym za- dzieli ond . prawdopodobnie czy też zabytki województwa,
„Dniem Ha~j
::lzkoly oszcz.~?-i si~ około ]40 . tys. że Uzubad zajmowal się hanufundowanie ooroc1.nej nagrody
'J'ysią<..ileci.a".
7 listopada oo-I zl. . l•ownuez prz.ecls~.aWJCie.Ie dlem i sp<><lz;ewali się więk,<;ze
W 11ied.z:e1ę 18 bm. obclw7;11 pp, Tiirajscy
należą
r1o woj. łoozkiego dla artyi..,,ty wybędqi!e
si.P,
wie
w.-;z)'l5tkrch korru.tetu budowy z \\ 1ąozyn1.:i go lupu.
Udało i.m "'ię z.rabod=ili złote oody PP. W ladusię
najlep.szym
ZUd.:i bardzo eleganckich, dba różniajqC€go
S'lllrolach wojewódrt.twa redio- :z.ad>ekla.row.ali prace wartości wać jednak tylko 2.DOO zł. ,:\/;i.
1:/awa i Wladuslaw 'l'uraj:;c!J
jących o swój
wyuląr!
1emalów.
ze- opra.c-owani.em w/w
100 tys; zl, Projekt wstępny tomi.ast pobity przez bandytów
::;amieszkali w Lod-ei przy 11!.
wnętrzny . Na u.rorz.11stofri zlo wyd~mie ra1..em z Muzeum Sztu
hairoer•.,,kiej S7.Jlmły 'l'y&iącleoia Czubaj zmad w wyniku odniePiotrkowskiej 7. Pan Turajslci
tvch godów p. Wlaclu.~lawa ti:?.J ki d;iie!a pt. „Ziemia lódzkia w
IC
wyiko1I1.a .sprJ.łeaz;(JJie 1n.ż. t:luibga si<J1nych r<lln·
jest
b.
pracmcnikiem ZPB
stąpila w
„szalowej" lcreacj1. p!n.<;tyce".
Była.by to. bogato
z
v\'ojewódzkiego Zarrz. Ar&led7.two ujalWIIliJo, że n.a,pa<l
im. Marchlews!;iego. Obecnie
Miała cza.mą sttknię z trrm1nn ilul"<t·rowana repr<Xlukcjam:i mo.
"
chiteklu•ry t Nadiz. Hud. 1H<>- rorgwni.zown.ny
~ta1
praez
odpoezywa na e mer11tu rze.
podbitą .zlotą
lamą
o stylo- .nogra.fia plastyki' naszego wojePP Totallzator Sportowy 11.aiwfa
dzieży,
która we-.i:mie udrz.iat diwó~h bmca Kowalec.
50-letnie
pożycie
ma?.::on1~!/m kołnierzu
a la Maria wódz.twa.
damia, że w speo.ja·lny•m konl!.urw zbiórce przy.pomitn.amy, że
:0-,,iś staną oni pod ZSI"Zlt·
ków 'l'uraj.~Uch rwleżalo do
Sr 1wrt, taką su mą stylol!·ą fru
Po7.a tym p.rojE"ktuje si~ wy- sie sportowym Toto-Lotek 11. dnia
Komen<l1a
I :horągwi
Ziemi tern /'óJl'<>W<l<dmva.nia. śmierci Czun1ezwylde ;:godn11ch i szczeiz11rę, wiązankę
herbacian11ch danie albumu fQllografii 1.abyt- 1q pM:dlzier.nlka 1009 r. sLwiel"dWł,ód7;kiej,
Xuratorium
oraz ba.ja - pr-.leil Są,clem Wojewórlz
róż ·i czarne szpiUci. Pn(lObnie ków nn.~;;:ego regionu, powolnn'e no:
lnl'ych. A że ".:ują sii: oni
Wojewódzika Zbiornica Prw- k.im, który rcrzpatrywać będzie
elegancki bul równieź jej mal vr powiataoh punkt6w ko:nsulla
ś1cietnie i cies.::ą .<ię dobrym
2 I100Wiąu;a>n·ia
11. 5 pr. tl'at. c.vjnych, majacych udzielać po- wy~r. po ok. !>ł5.320 zł, 90 r()(l,wiąmy'5ilowych Surowców Wtór- tę sprawę n.a .sesji wyjazdowej
zdrowiem - spod~iewamy się,
żonek.
1
d ·-~ · ·
t
zań z 5 zw. traf. wygr. po O•k. nych wyznaC17.yły 7..a najlep..or,.e w Radomsku.
Pp. Tttrajskim źyc.:ymy wie ra<t~
że w podobnej zgodzie docze
W
. z.i"""e.l'n;e es e 1.yC7.T\ego 14.338 zł, 5.132 1·o.z;wiązania z 4 trad:.
le szczęścia. i doczekania w urząd7..ama wnętrz, organ1.zowa _ wygr. po CK .
kają brylantowych godów.
W,Yln•iiki w zbiór'Cle wysolkie naO udział w na.padzie C1Sk.arźe
377 zł, 92 .s.;il rozNa. pod.kreślenie zasługuje
zdrowiu godÓł.11 br11lamt01i:ych. me obJazdowych wy.s!.aw pia- wlą,z.a.ń z .3_t,raf..,-:-wYgr. po ok.
grody ze.>,polowe i :i1ndvwidiual- ni są, r6wni•2ż
Adam J a.nla i
fakt., że mimo podeszłego wie
._..
„
'.J),2;. ~-· ~n. Dr04rosz.
~ty~ or~~anie
R:~~J
,,__
- ·. .
.U...a..k.).. ~ .

mógł

śmierć

spowodować

tej ucz.el_m.

..l'JIT.ie te

mówi!

d.a

dziecka

„

Akcja M

"

1'0l1Jillówca. -

I

w

pomoże wybudować

pierwszą

w Polsce

harcerską szkołct Tysiąclecia

czy

------

Dziś w Radomsku
rozpoczyna

my
br,y
lan

proces zabójców
Czubaja
W

to
wych

Komun1'kat totka

...,.

O&n-..

.
ft•
Zanim tra 1 na... języli
na naszych stolach przeważ
nie, jako przyprawa (iO flaków, Ten niezwykle ootry j,d;:
na nasze polskie podniebie:1ia
smakołyk
powstaje z gatunku papryki - o paradoks:e slodkiej,
Prace w,.;tQpne t<l
nawlekan'e owoców na sz.nur:v. A potem w:esza &ię te .,p<1
c:ork~ 0
na
r~ztovvan~ach
i
.slo·rice w c.;ągu kiL\u tygodni
wyay;sa z n:ci1 wilgoć.
Wygląda to bard.w malown:cw:
mlLony
czerwony~lt,
Jbniącyoh
torebe;;:
nawie4Zu11yc-h na wiclop:ętrowych l'Lt.:>2;
towain.iach. lVlalown:c.zo wy_g.4
dają też sterty
owa.ców na
zsypi1skach. W miesiącach z:rr.owych dz'.ela .su.szenia <lvk·J
nują maszyny.
Przez 24 gvdz:..Uy taka ni.aszyni;a odwadrna pól wagonu 0\'IOCÓW.
l

(Korespondencja wtasna z Węgier)

k:edy

zawartość

wody

s1 tylko 6 proc. papryka

wyr10-

„doj-

rzała'· jest do pr::erobu. Pv.::::ekaną, pozbaw~o:ną S\vej k;.a.
.~nej w:ody i k.sztaltu, po.s·egr<.gowaną na 7 gatuaków w.;:;pUJe s:ę do młynów. W nkn
oixaca się aż ooiem razy n:m

trafi do pakowni. J<dzic i.n'1c
maszyny odmierzajq do torEtbE.k

eksportowych

czerw<Y.I1y

prooze,;,
Zrec21ne rę~e kooiet odliczają
w n1iezlicz.one ilości kilogramów te swo:.stą postać wi'.ami11y C,
maga.zyn elusportowy
ko11czy dzieło.
W salach IJ'"Z-el.'o'bu paprykL
O.'i<trej, w której gL11stują bardzo
narody Związku Rade.;ec:ciego
i mi.es'llka11cy Kor0:. kichali-

a

'.ro jMt właśnie suszenie papryki - pierwszy etap przygotowań
do przerobu na pólfa!iryl,at. Pro<>ę &obie wyobraii\; to wszyS'tko
w czerwonym kolon:e.
Foto: L. Olejniczak
Szegedzie i nie
fabryld pai.Hyki.
to to samo0, oo być w Rz~·
tnie i nie widzieć papi~
ża. Albowjem Szegedowi
i jego olmli~oon 1nzypadfa wlelka.
l1istm·yczm'lByć w
widzieć

Pl"Z'emystowo - handl-OM·a,
rola: uprawy, przerolHt j
cks.P-Ort.u
pa.pryki, <1-wt>j

Wegi~rskiej, sla.wnej pa1>r~k1, nie mającej równeJ sobie w świecie.•.

SZEGED,

w paOO!zierniku
Zdaje się, ż.e w hiistorii
kariery pa·p~yki pierwsze zasł.u.gi przyi:>ad.ają Turkom, któ
gdzieś

rzy

XV

w

wi~ku

"'J;>l"OWadz!li na stoły Wf!gier1•kie pieprz tureeki w charakle
rze zwykł-ej
przyprawy do
JX>tiraw. Kto i. kiedy dokonał
<;<lkrycia, że pieprz ów pos'.a<:t!I wla.śc:iwości lecznicze
ii-ie wiad'Oll1o, dooć że w cza-

o:ach dawnych wojen i likw~
śmy,
płakaliśmy i dlaiwili~my
dowania
ich
zdrowotnych
się og.ni.s.tym iście
za.pach-em.
,,kutków papryka. czyli p'.ep~z
jai\-.i wydziela paprykowa sietll!'ec•ki odgrywała rolę d-06ć
·,yybitnego, jak bysmy dziś pov:'ed•zieli. antyb:otyku. OczyW!.sc1e nie
pt7..yj.mowano ,go
drogą \•.;strzyknięć, lecz sączo
no w ilo.foiach racz.ej nie noc
mowanych w postaci... nalewki paprykowej, Nie w!em w
jakim stopniu
dz;'alała
sugestia. a w jakim pa.pryka,
do.<ć że jarzyna ta wychodz:c
zaczyna ze .szklanych opakowań i
już n'e tylko w
po&taci nalewki, lecz jako potra
wa, podbija węgiersk:e stul~·. ·
Znacznie później od.ko['ylo w
meJ OO"ale
zloża"
witaminy C i ~ó~.s stało się zr-0:zumiaJe jej powodzeiY.e. 'Roz"\Vinęlo się
gwallown:e zapotrzeb<Jwan:e na paprykę, :zaczę
to ją ID<!.SOWO
uprawiać
i
przed 10-0 la ty pa.pry1ka 9trzy
m~la ramgQ ro..'iliny pt·zemysil.o
"A'-2.i.

Wykla<lnikiem

Dodatkowy

egzamin

S7..ej

wstępny

pozycji

l'>rebrny

ka papryki w

jej

który

U.

pravrda, nit.!

pap·ryki.

Co

tak powazny1n, jak

Austria, Holatndia, Afryka, czy
Fra.ncja, niemniej jednak palą
cy smaY..olyk z.•Jobywa sobi-e w
naszym kraju coraz więcej
amatorów. Z przyprawą proszlmwą spr a wa jest
p::o.sla, ale
malo kto wie. co za cuda kulinarne można wyczyniać z papryką jarzynową, tzw. s.tołową.
Nie tylko kQ<l1&2'l'\VY w po.stad
plast·erków zalanych
octem,
lecz t>rZicdc wszyo;.tkim róinorodne sałatki i potrawy g<Jfl'ą
c-e. Takie np. „l.e.czo" powsta.je
z zielon•~j i żółtej pa.pry·ki (środ
ki &1ę wy1·zuca). Gotuje się ją,
a wlaści-wie du.s-1, raz,e;m z Uua
cu311L, v.1 iepr:z.owyn1 mię&em i J
o~bulą (&Oli do smaku). Je się
1ylko na g.:>:ąco. bo ki·edy ta po
trawa o.«tygnie, robi si~ sztywna, jak gala ret a. R:re.cz dziwna.
do 1ej potrawy 'vVQgrzy piją„.
wodę. U nc..,; na pewno ro.i..c:eń
czano by to wodą ognista„.
ZOFIA TARNOWSKA

- rewelacyinym osiągnięciem
eksperymentu z Łunnikiem 3

nającej si.ę

z orbLtą

iW
.

zachodnje)

J)OWStało w ty~ miesiącu now~
tow~·.stwo. ktore za cel BWeJ

~~lnosci obrafo sobie obronę Ko-

: llem_i-ka. !"rzed P<;ilal~.ami. Jak h<>'<viem
ł ".'Ymk:'. ~ enunc~Jl prasowych, ,,naf e~onia.li'ica
polscy. P<'ZYwta.sZ>Czyli sołbie 1.e~ b znakom"•tego a.stroncma. A
f J>r.re<l!lfl'l: Ył ~~- <.tak Jl'is174 ni•emiieck.ie
ł lf~ty z okatZJ-1 ) 1 n!~rmacji o założe~ni-u t,owa.rz;ys wa "-• 1emeem.
'ł . ż•YJ~
· n.a. ś w1ec1e
· ·
zal-e-dwie (all'° już
ł Jałc kt.o w<>li) w.t-erdueśei kilka lat '1
~~mięt.am, że N.iemey
tyin okrMie
'~ - 1JOC"""'"'"''1e
-··-'""~·~
ll-....,.u
l"'......,Jm.owali spór <>
·~oernika. Przed wojną mytałem
~ otwa.rt~· prof· Birkenmajera
df)
11"7.oinych niemiecwh, w którym ten
l"ieteln.y n.auJmw:iec i gorą.cy patriota

'
I

w.

Ks:<:.życa.

j~~ę~ęcia!surdalność
t.o
Już

wdobneg.o
nJemieooy na.cjon.a.tiśe;i lubią

~n:,~!f.ra~Y1h ~~,:ija.s:::tecr!!~

f an-ekt<n~li przecież Austrię, Czech!)f~Wa-Oję i iPne kr<i..ie. Zl:lłaszali 1eż
1 Z&'la.s01lją, jak ""ida.ć,

w dalszym cia~ Pretensje o K~i.ka. Im nie
111~sta.roza to o.> ma.Ją (a mają niema-

i

i
~

·N

~~....

~~,,~-'.'C-_..._..._...

Można

by wówczas _Je5Z;~
pre:::yzyjon."ej
wyl.iczyc
or bity . ,dok.siężycm,,.e" i projektować
loty
j:>r7.e.>trzenne.
które pozw<Jlilrfby na o.s.tatecz:
ne
roz.st.rzymlęc;e
odw1eczr;ych zagadoek
„naturalnego"
satelity Ziemi.

tyoe.

('"Z.e

R. DONSKI

Radziecki poeta
Łódź

odwiedzi

Wydaje się malo prawdopodobne, by t12ys'<::ana fotografia
mogia ujawnić jaki·aś orol>li1we
w najbl'ższych dniach przys.wz.ególy powier7..clmi Ks:ęż:;- beó.zie do Lodzi poeta rad7.iec.ca, zdecydowanie różne nd k( tWasil KoC'l.low. Poeta wyt)"Ch. }ak:e _ moż•1"1;1Y za,c.i:OOe't'= 8 rąp: z w:e=rem auto:·"'kim ~
wowa.c. prz.c•Z . t~l:eskopy 21a Je Klub e R0<0yj.5k.im przy w. ?1go poł:"uh_ w1uz;.a_neJ z Ziem:. ramow:cza 12.
Nierru1;ea Jednak 1 w tych want1!1.ka-ch narchkowe znacz.en'.>e po Każdy, kto chciałby J)OISłuchać
dotn:toe-go :oc1ięci.a wydaje s:f; \>a[' utworów Waisi1a Koczl.owa. mod:ro powae:ine. Może omo np. z.e udać oię w dni.u 25 'bm. o
)l't-z.yczy!llić s:ę do rm.~trzygnię- godz.. 19 do Klubu Ro.syj.;;.1tiego.
cia kw~tii, czy k~iężyc."Owe kra W~ęp wolny.
(ais)
tery są PoChodzenia wulkanicz. nego czy meteoryc7.nego.
że

zdjęcie

~a

ł

'd

1.·

l

ł

1,

O Zt:HC 1 ermHlaC l

,,Sygnały"
Serię polskich filmów.

~tore

ostatnim okresie u.ka:.aly się
na ek:ran.ach można by - u..iyicając nomenivlatury
mu:ycznei _ nat'wać. pod w:g'ędem
arty.•tycznym: dimwuendo.
Pa
to w m:ejdcaoh im przeciwleg bard?o
dobrej
,.Bazie
Zud:1
łych
JJO"";nnQ
zaobserwować
„
„
11; 1
szczegóły terenowe. 'XY'Vv umarlych , dobrym „Poc!;wu. •

„
} ne

jest
f.abry-

w

falami seJ·ISmicznv·mi ' i·a- µrzyszla

sla.b.,za

„Lotna ,

a

·
' "'
'
·
0 I~;'cnie
towarzy.s:zvly
powstalemu
„,•es·~ c'"e
·;labs'e
w <'hwUi upad.ku tych me!€0-\'" ypnaly ·.
. .
rytów .,trzę..;;leniu K.„ież..y:::a". . Co realtzator:u. :·~tctel• , '.Y~
Porównan:-e „frontu" i -, lu" filmem . pow1.ed.:1:c.
Skar:
srehrn-e<Jo
gloi:>u moglooy,ll'ięcJ1't17He losie, 1esli .~ciem, choc1a0
•
.
ca/y cz.as po u;y1sciu z kina o
m1ec bardzo istotne znaczenie t ym· inysw.
''"l em. F"Zin
pracy
0
1
.
•.
nauKowe.
JJvlJOf.m;•ia rretimkou·ego?.
Nie.
W c!ągu 2 tygodnL swego o miłości. w imię które1 popel
dotyc-hC'z;a.sowego
istn•e.i1•a, nia się ::le czyny? O walce z
automatyazma. .stacja między- pod;iemiem gospodarczym? O

d
kc

tv

Od końca sierpnia do pażd7.Jernika t rwaJ:i pa.pryku we źniw.a.
Wi>WC7;!1-S 400 kobiet wykonuje monotr,1tną JH'aeę na.wlel<a.nia papryki na .s11nury. Go.tow~ ,;pa<'Lorki" ·wędrują pod dachy s~o
necZ1Dych s11sr,,.arni. Kied~- nadchodzą mies-iące 7.iln.owe sta.11 z.atrudnienia fabryki zwięk&'""- się trzykrotnie. Słońcu nie tr11,eba
p0<ma.gać, rna.9Zyn.o-m ta.k.
Foto: L. Olejniczak

„smwny astronom polski"·

cm1e, oo bylo l>QWsze>chnym obycq;ajem w ówczesnej Europie, w 7.yciu
oodziennym ~żywal, jęyka JH}L'>k.iego.
I na popa;rme sweJ t~ aut0tr rozprawy cytował slowa, K<J.pernił«\, 'łX\.Pisane jego własną ręką na okładce ja„
ki·~.jś książk0 i: „Bog ))Oinaga.y".
Przypomniały ~i się facec.je i MIE-gdo.ty.
Ot, chocby ta&a.
Kopernik
·
·
'k·am1· swymi
w utao['0'2ikacn z ~u-c1wm·
posługiwał się
me tylk.o acl!enałP.m
airgum.entc>w na.uk_.ych· Uży'Wal chę~_ .

żadnych wąt.pU.wo~foi: „Ko-pern.ik, .>\.strnn(}m J>Olski, urod'Way w Tocuniu".
No tak, ale to piS'll\ I'ram::uzi podszepLu,ie mi dusz,eok .sr.ep tycy?.m11
_ a ci lako0 na.~i tt·adycyjni Jll"Z"J"jacit'Je ... Zo.b.ae?Jmyż tedy, c<> piszą Anwr)'ka.n•ie.
W „The
Ba.<,,ic Everyd«v
:E11 eycl<>Pedfa" (coś w r<J(la.aju nasze.i
E.
„ ncykl0>pedii PowS!'ll~chneJ"') myta.m
Pt'ZY sł()!Wie Copel"llfous: „Pol.isłt astronom.er", Sięgam jes"llCZC do „The Co-

.

Ta.k pi~ali

da·';"ni~j. pt)ln~yślałem, a.le c-<> pisu:ą dziś.!
Za;rza,łem do „La.r<>ussa" z r. 19!!>.

0

Koprowski

Kope.rn1·k Polska ,. e· ncykloped1·e
'

t.a:le }>(M'ÓWJtaniia., n1ie strom'l od dowcipu. IDlldyś, nie in<>gąc pniekonać
jednego z oponentów, porz;udt zasoby
• oni jll6'WZe wyciągają rękę \>O d{}wcdów na.u.kowych i odeizwal się w
{:!..~· świetni-e <tkr·a.~lił to kiedyś te sł()'Wa: •• SJ01ice to o.giilń, Ziemia
""Qajże w roku 1928) .Te.a.n Cocte,rn: t-D pieczeń. Jak m;vślicie: Cl11Y' oiri'll1i
"~eryka jest Ameryką. Ale Niemcy obraca &i.ę we.kół piecrl:elli ,ar;y .PGe~'?CltZ tago, że są Niemca.mi. chcą C7.eń wo-kół ogrua.?".
<lkze je:szc<u być Ameryką". Notatlta
Dla nas nigdy nie J>O<)legafa i nie
o IX>wołaniu du życia. owego l<J1wa.. P<J·dlega wą.tll'liwo5ci połskoOŚĆ Koverl'Q:Ystwa w Liineburgu obud71Jła we ni ka. Ale oto ziap.1'1l.3'11ąlem ?ibadać, . 1rn
ll1'11~1!. cały cjąg skoja.n~u i Przypo- sądri;ą o t-ym cudrt.fmlem.cy. A WJ;:c
111
"•1!11,
Przez tydzi><iń cały wcil\ż u Amerykianie, Francuzi. Anglicy, Rosja~. :rn:vśhtłent, pt~cypominałem oobie n.ie, no. i l"ak:re Niemcy, bo pr:z,eckż
x::stk_n, com kiedykolwiek ezyhł o i wśród n.ich są ludrŁ~e rwmd.
Cói:
Jl'() ~rniiku.: ~~rę lat le<mu,
:jcźd'ł"''' \\it:c praedsięw·mąlem? Zacząłem ~Ml
cjaJn·po,l..-t;CzY2:n.1e, ""Ybrakm się spe- r-..t;CCZy naj.iwootszej: od encykl.c>pedit.
~
d.o W~1 Kop-e.rnik, leżącej mj<:Co J>iszą cudzoziemcy o K<ltpt>rniku
cb„n- ysą a Ot~uchowem, sklltl ll'O- w swoich lek1>ykonach? W dwut01mo.,._"""'ł• piJ'l"7,~kow11e.. ,,;;jełkiego astron<>- wym .,Lar-o.u.ssie" z r. 1922 pod hasł·llftl
..._
a.nlJ"t
k
~e·
~ ll'1n. Jak diziś, a było t-0 „Cop.ernik Ni.oolaus''
si-Oi jak by :
z Pl"'hed kilkuna.stu la.ty, l"O'LP<ra- „celem:e askonome polionai.s" eizyli

I

n:ejsze jej .wyznaczeme byroby ogromnie ważne w prak··

zu.

Przypuśćmy,

wę Adolfa Nowa-czyńsk:iego ę tym. ie
~~rnik, piszący thieh!. swoje IN> la-

Jan

:;i;yc oo Ziemi. Dokladne ~r
v;acje orbity .stacji mogą .d<>S<tarczyć wielu danych po.;;rcd
r.ich na temat kształtu I<się7.yca, roz;bieżno.jci między jef!,o centrum geom.etrycznym t
graw:tacyjnym, w;.el.kiośc! mas.v Księżyca itp,
Sc:mą
maB<: k..«ięży<."Owego
globu znamy dotychczas "'
przybJ.iżeniu 0,3 pro:::.. Dokład~

W len
sp-01Sób zamknął się
pierwszy etap
rewelacyjnego
eksperymentu, którego niezwykła p1·ecyzja nic mo>~c
nawet
równać się z precyzją jakiejk<>I
wiek z pt>pJ.'."zednich „prób kosmiczn~·ch" i który
dostarczył
naiu „historyczncg<l" zdjęcia od
wróconej od Ziemi
półkuli
Księżyca •
Przypuszczaln.1e w okresie
mak.s.ymalnego
zbliż.enia
do
Ziemi
nastąpiła
trai.'l&misja
sygnałów
elekt.ro-optycz;nych,
za.!'ejestrowanych przed wieiu
dniami, gdy s;tacja mijała przeciwległą półkulę Księżyca. Stosunkow<:> n:ew:elką odległość,
dzielącą stację od Ziemi, redu~
kowala ew.entualne zaklóoenia
od'bioru, które mogłyby s.potę
gować 2lnie!'5zlałcen!a transmiiowai.-i.ego drog-ą radiową obra-

,planet.arna ny-::<h
11.a

kl\

seansów

·

lumbia ·Encyl'lopedi1a.", dr.t;iefa o wiekBZ;yeh ambiejach naukowych niż "POpr-i:ednłe.
Naturalni•:i: P·nla.k, i obok
lac·ińskiego br-.i:mienfa Cope1"11fous, podano w nawjasic jego naoowis.lro w
'<ranskr:.l'Pej~ P-Olslciej.
Z kolei dobieram si<: do Ang-lików·
W fu.ndamentaln•ej „The Encyclopedi~
Bl'itaamioo" ;nap•isa.no czarno na białym: „K.operrulk, 11-0'lski astronom, 11redil;o.ny 19 Juiego 1473 r.oku w Toruniu''. Jestem już uspołmj<>ny, a.le
nii.e 'Zamierz.am p.rzocywać pracy w połO'Wlie. Zwla.szC>Za. że 71a.cr.r,y11a mn~e
ona n~prawdę pasjonować. Ot-0 Wielką Eneykl-Oiped·ia Rad'Ziecka, wydana
po osta.tniej woj.n.ie· Przewracam niecierpliwie ka.riki któreiroś tam tomu•
Jest: ,;wi~li.lcij p·olskij a„1.ron<>m".
Nie, n.ie Spo(}Cll.ywa.m na l2urach. Idę
dalej. To ~naer;cy biega.m od bibU1>teki d<> bibli-0otek.i·
Sięgam do „Enc.v-

moralności?

pock:.zas cod?:'en
pr"Z.eka'lala

Ziemię dr.c>gą radio.wą. wiei
ilość
damyeh na. lemat

;

~--------------- .....- - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Niemcy

się

bezpośredtl..io
w
sąsie~•z;hl·!e
Księżyca i w przesh~m nrn:i
<łzypl<1>nela 0rnej, dzielącej Kslę

ujawni polożeU:e szeregu dukraterów na n:ew:dz'al~leJ pólkuh Ks'ęl:yca. Be<lz e
można wtedy określ:ć pozycje
miej1'l'C
im
przec.-iwleglych
tantypodów) na pól'1cull zwróconej ku Ziemi i poddać je
przez teleskopy :s.zcz.egóJuwym
bada·n'.om.
Je.śil.l kralel'y na
n'ew:dZ:alnej pó~kuli erebrne·
.'l<> gl<Jibu ·wywO:ane były upad
kem
r>0tężinych meteorytów.

Ł.

LiinebU'rlfU

rmgrywają.cycb

zjawisk,

W niedzielę, 18 października,
o godz. 19.50 czasu mc.:ikiewskiego, automatyczna
stacja
miedzyplanetarn<> zoli.żyła &ię
maksymalnie do Ziemi, koń
cząc p'.-erwsz.y obieg wokół silnLe wyd.lużonej o:-bLty prz.eci-

zyd1

Sze-!!edzje otrzy

mala na wystawie bruoklS()lskiej.
Po tym historycz:nym wstę
p:e pozwolą czytelni~',
że
otworzę
przed nimi bramy
lJniwers~rtet
Łó<lz~i podaje do
Szegedi Paprikafeldal.<::ozó Val
°'"ad.om<>ści, że w bieżącym roku
Odbę.d0i.e się dodatk<>wy egzami'll
la.lat pr-z.y ul. Szovelkezeti 1
"W!Ytęp.ny dla kaindyda•tiYw na .ied1 wejdziemy do hal produ1'l'l<>Uto studia eks>tern<istyczne z fi·
cyjnych, gdz'e czeka nas wiel Ologli pols>kiPj.
le wzruszeri węchowych.
\Jniv.•ersytet
Łódzki prz)•jmuje
W tej - jednej z trzech w
!'>llania (Narutowicza 65, poli. 22)
kraju. a dwóch w Sreged:?.ie
il~~'!ia 5 listopada br. - egzami.n
fabryce przerahia się owoJ9Se~~i• Solę w dn:iu 2' listopada/
ce papryki na pro.srtJek znany

na

5Z•eg.e·dyńskiej

dzJ&i-ej-

świecie

w

Jlłedal.

ka1I1i.na. Nie joest€ffi w .sta.nie
zrozumieć
sk]OJ'l!ności
do tej
nl•ez.wyklej przyprawy. Kiedy
dy1"<1kto~ fabryki
podal mi na
k011cu o.s~rza .s.cyzoryka milime
trowy płatek. wycięty ze środ
ka św~eż·~go o·Nocu, a ja odważ
nie dotknęłam go językiem poczułam ogi-oń nie tylko na ję
:ą;m, lecz także w całych ustach i na wargach. a oczy zacz.ę1y lzawk. TrVl·alo to przez
kilka godzhn i ani S.wi-etne piwo, anl zah:ą,.,,lrn, w po.stad sło
nych ciastecwk, 111e zdola.Jy
zlago.i.:.ić
owego
piekie1nego
smakowego dozna.ni.a.
Polska joe.s.t ta.kże odbiorcą

Zdjęcie od wróconej
półkuli l(siężyca

Napoczęto tu mnóstwo vroble
mów, wszystkie są liżnięle pn
wierzchu, rzec można zasygna~

por1lębione,

lizowane,
n:e
interesującenie wreszc~e
wid:·a.
wydanego~ Je~! tu. chlopal•, 1;,tór-JJ z miluś-;
I t~t mala .i ci do chorej żony chce popelr.ic
rewel.ac>a, me nf)t-0-wana w zaditymv pr~estępstwo. by zdob11ć le-kJr:
leksykome, nawet polskim.
Autonył st:&o dla ?Jiej, jest lekarka, lc!o
rosl·Jscy na.pi.sali:. „Długo spiei;an.c>
ra przeżywa su;ój pierics.?1/ duo to, czy Koperniik był Polakiem crz;y ~tir w pogotowiu, są grotesk:JNiemcem. Obecnre sprawa jeico n•- wi milicjanci, wprowadzeni dC>
r-0d~>wośeii
nie Podlega wąt.pliwO'Sci. f~lmu., jakbll z innej k.onWC'ncji
tak jak ni.e podlega jej drukowany
artystycznej,
. jest
lurndiarz
spiis stu00ntów uniwersytet.u w i•a- szmuglowanymi zegarlLJinll, 3e.it
dw~e. w ktocym K~n.i,k
wpi&any
prnstytu.tka - i.dioU..:a. jest wrerz
tal w l)OC'0e~ uczącydt się t~ p <>cie trochę
westernowskiej pu~
J..:cminy.
A u;s:.ystlw
beznamit1tlaków"·
ne mdle bez u:yrazu. Lud;ie
s~wara",
w r. 18~5 w. Petcrshllł'gu.

kfopediC?Jeskob<J

!51P,l

"'~
..,, ·e;,. do ..._„
r ....•·a
"'l"I! ~·m „,
.......IS• ....'U',,,;~
„„~.a ~.-· wd<llić.
K-Oopero.ik sam wobec władz
uniwersy~eckieh oiu'eślii swoją nar<>dowiość. Nikt mu jej nie pod.J)l1Wiadał. I nie m~ tego zmienić·

'

•

.

a.

s::la,chetni me wzrusz Jq.

·'l'

~ •

nie oburzają.
To, co ma trzyma.ć ~vidw w
lnc.1.pięclt1 - tcalka o :11c e Ullll.;
0

rojącej kobiety, zaczyna

w kur~.

Cę~1·~!:a~· ~in: i::.iru~~b~!i-~ ~~u~~~~:,1~w~~~~;Euci~Yf~E1~

nutł"Skrej u1l!ik;i.iw w

nrn.ktł)l'yeh

en-

tycznym.

~'!~1:::::!1cj ~=::a. ~r:a::!'.:;ą br~e~ 0 1:iJ;fllY~~!~~~~ ~~1~~P~~=
gowe lmdzące śpiącego celnika.

nit:: MlJi że Niemiec, ani ż-e Polak.~ł
·Ale po dojścfo Hi.t.lera do ·wład!cy, umeDJi st~~i „oezywiś~". że był
Niem.r.em. A po ostatnt.ej wojnie? W
jednotomowycn eneyłllopedi.iach unika
się w daJ~ym mą.gu jasne.go stanowiskoa i rubryka: ~yna.lem.ość .n.arodo.
w.a, śwreoi pustki\· Na.tomiiast w Wldanym w
Wiesbaden 12-tomowym
Bro.~l<bat1sie, oltmlon-o ~nika ja.
k.c> Niemca· Tak w NRF
Ale inacizej w NRD, w opubJ.ł~a.ne.i tam
encykJopedił!i dwutomowej ceytam.v:
„K.optl'r'Dll.k, polnhs<lher Domher.r und
Am in :Ft'Olnborit bei Braniewo".
Nie, >Deby na.wet w NR!' pękli nie mm to nie p<lmoże. I choć now'O
p.owstałe wwa.rzystwo w Liineburgu
zaórukuje 1>i1~wdo'.µooobnie sporo paJJ<ieru !i wyda. wiele pieniędzy na
pagwldę nm~t Bi"" na tl'i~ n<i.e na"
"'""
bierze. Nikt i njgdrL;i.e. Cey więc nie
sr.i;k'llda Clm8U i ~laau?

pro--l

__.... _'."l>-.'.''.... --~,.._....,.,..,.~~„-~~,...~·..,,~,,~,.:~:~""-~'~~~~·~•.,.•--~_.,.,~..1.'l'..t?>~•--dł n·••--

Ale to s-tanowczo :a nialo. Co.!ość utrzymana jest w <:iemnych barwach, zaprawiona ja/.;imś ponurym sosem. ktor11 nie
znajduje uzasadnienia w scenar'u.szu.
Co m-0żna powiedzieć o. gne
aktorów? Zrobili co mogh,_ by
s•coje papi~rowe, nie pogtębt?1ie
role za(}rac po-p1'aum•e. PrawdopO<lobriie narz1icono im 01·ę
nieruchomvch masek.

T. WOJ.
•) „Sy.gn~" -

1'ilm produke1l_

fe'1:~/~~j!,1;~aJ.Lz~c'::'~~~·iu~:z.e~t
enlew

Skowroński,

reży'Serie:

Jerzy Passemdo!'fer, 17,djęcia: Ka-

izimlerrz; Konrad, mu.zyika: Adam
WaJaoiń.."4<i, s-cenografia i kootiumy:
Ro.ma.n Marm. W ro.lach
g!owJlych: Danuta Sta.rceewska.
Sta·!l!i.s>ła.w Mikulski, Tereisa S:zm.L
glelówna. St<>tan

Ni~rm1C1Zy.k i i:nnl.

Ba•rtik, Leon

D~EN~!~ ~ól.ł~Kl-nr-%50--~-jl-._-„

~GSiTOTefOhUSTU(jDWij NARESZCIE

' l

K1ero\\'Ilik budowy brnrowca ~,M'.asto?Tojektu" (ul. Wól-

12,

·

GRUDNIA BR.
WOJAK: w imieniu ma.tek 7,a,pytuję, kiedy
wresz.c1e otwarte 7JOSta.nle pn.edSl:.ko~e PrLY ul. Zaei.w.e?
Zama.czaro., że l>yło już kilk;i. terminów, kt-Orych nie d<>trn:ymano,

IRE~A

i

RED ..: . Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z DRN
Starom:eJska - Referat p:-ze.a.,,zkoli. Niestety i pracownicy te~o wy<l.zialu są bezsilni wobec inwesitorów i wykonawcow, ktorzy cią.gle J>1"Zekladają terminy. Ostateczny, bodajże ju± trzeci termin przekazan;a przedszkola,
ustalono wre.sre'.e na 2 listopada. O ile r:ooczywl:ście dotrzymają słowa, przed&kole zostanie otwarte 1 grudn:a
b:eżąoogo roku.
KONDUKTOR NIE MA PRAWA KARAC PASAZEROW
tra.mwa.ju weszła ucizeJWliea.

D0

ZAINTERESOWANY:

z czerw<l'nl\ ta:nn11, na rękawie. Dała konduktorowi aOOn.a.ment U<l7'nl<>wski, nie miała. jed:n.a.k legi•tymaeji. Kcmj<'tlzcze
duktor .slrn.sqwal jej c.ały !}Het, za,wi~rający
9 przejazdów. Czy mia.I do tego P'ra.wo, czy t~li J>l>'~ini<f'n
<>graniczyć si·ę d-o wycięcia tr-tecb pr7leja:lldów, Jako tówu&wai.·t<>.ści bilet.u norma.lnego'l

~

RED.; Jak informuje nas MPK konduiktor nie ma praI dial.ego U{!':Z.ennicq n'.e JXJ~;iad;J.
wa karać pa.;.alerów.
jącą legitymacji, uprawniają{.-ej do ulgowego p:zejazdu, powi n:cn potraktować, jako no:m.alnego patiafura i pob1ać
od :n.:.ej oplatę w wyookości 50 groozy.

l

M' NIEDZIELĘ 1 GODZIN A =

równ.a.

się

g~ dyżuru

jedn.a.
dwóm goozinom pra.cy?

.JÓZEF SKALSKI:

ch'ielę

Ozy

RED.: Tak. GOOz.iny
llc.wne są podwójnie.

dyżurów

NALEŻY sŻuKAO
W. S.:

.Taicie

nycb za

dyżury

2

w

zarza,.d-ren~e

niedzielę

w

lub

!

świ~ta

_

„PRAWIE PRACY"

było

„Prawie Pracy" na stronie 131,
W

NIEDZIELĘ

BĘDZIE

ZEBRANIE

LOKATORZY SPOLDZIELi'lfl ,.LOKATOR":
się

drzHiśmy

Wprowa-

do bloków na Dola.eh. l><>lychF.<a.-; dwa bu-

dynld -Oddane d<> uży•t1ku p.ru.e-z S~l<lt'ietnię „Lokat.ur" Pie
są ogTZewane. Dla(!Q'..ego Spótdrzieln·ia nic pomyślała o wsta
W.eniu zasiępc-i;ych piecyków?
RED.: Jak no.IS Jnf.ormuje prezas Soól<l7.'elni ,.Lokator"
- lokatorzy bloku 1a9 nie mogą r01-<cić ż.:i<l.nych p·et<?n.>ji.
Spóldzieln.ia pos<t.awila spr.:iwę j.as.no: blol< :ws~an;e o·ddany do użyt•!m w liisilopadozie t.i. wl<.'<ly, kiedy m 'eszkar.:a
będą ogrzewa1ne z koblowni zda-Iaezynnei. .Jednak1.~ lo!rnWoleh się wprowadz i ć do
torzy na to się nie zgodziJi.
.mieezklań nie o,gr?.ewanych. Naotom 1ast jmwre.i necz s'ę ma
z blokiem i:37, oddanym do ui.vtku w s'erpniu br. ·w 81'>sunku do tego bloku Spółdzielnia rza'zywiś-c! e ma p<>ważne zobowjązania z zapewnieniem ciepła. Czy w.stawić
p iecyki S'l.amotowe, czy też elektryczne - te sprawy bę
dą omawiane z loka,t orami tego bloku na zebraniu, 7.wolanym przez Spóldzieln'ię „Lokaror" w najbliższą niedz.clę, tj. 25 bm,

ł
ł
~

ł

~

KLOPOTY „MEBLOWE"
K. L.: 1) Dlaczeg<l w Loidlzl nie możn.a. osta•tniio dootae
mebli (ttJ>. szaf, blhliotek i st<>lóiw) Pokry·t;yeh fornirem?

2) ~Y ORS nie byłby w s~lllflie ta.k. m"Zl\ICWi45 sp~aż~
talon•owej na meble, by t.aJony te moi.na. było realt7hW'.\e
~g6!inych
na;plywa.nfa
w rnia.rę
suk"'~sywni"" .mehli d1> sk!lepów - i nie tyloki> w jednym sklepie? Dotychc7..as OOwi~n 000wiąrwje 7..asada.. że talon ta!ti _moin;i.
zreali-z.ować tyl·ko w j.e<l•nym wyity'Powa,oym skl~IP'le 1 tylko
jedn<>ra:7..owo - oo w 7;wia,~u z nfodostatecizml'.'11. Z<W'I~a
jest J)meWa!ml[e ntet~eniem sklepów meblM"!S>.k:ich -

to

zre&ztą

RED.: 1) Zgodnie z wyjaśnieniem dyrelttora Centra•l t
Handlu Mehlam.i P. Białobrzeskiego, wystc;pują trudnooci
tylko z na•byc:em meb!ii pokrytych :fornirem <>r7.echo-.
wvm oonieważ ten o..sita,t ni jest artykułem im.portiO'Wan.vm,
Mebli· pokrytych inne~ rodzaju fornirami jest na. o~ół
w Lodzi pod dostatl<i~m. na sumę około 12--13 m1honow
:Zt Tyl.ko około 8 proc. oigólnej Hości mebl?i stanowia
meble fomi'!'O'Nane orzechem. Natomiast 90 proc. naby~
ców poszukuje wlaśnle tego rodzaju mebli. Stąd trudnosci,
Sprzedaż na talony rea~il7..owane
się na próbę w Warszawie.
żad.anie klienta przerzucać braikujące

sukoesywnie ·WP:N>"
W 1..AXlzi moż,na na
do kompletu meble
ze sklepu do sklepu, a w wypadku całkowitego ic!h bra'.m
mmltwooci
;pierwsze.i
O
pr?Jedtużać ważność talonów.
mówi uchwala Kolel(il\lm Ministers!Jwa Handlu Wewnętr:r.::.
nego nr 20 z dnia 11 lipca br. W praktyce nie sto.~uje \lH?
.iednak przerz:u1ów między skilepami ze względu na du:ży po<;:>yt i fakt. 7.e meble w żadnym sklepie nie czekaJą
n.a klientów, leoz wproot przeciwnie.
2)

·wadza

ją

~

orllwieooać.

DowiaJduj~my

się

oz

DOKP

w nieit1:7Jie~ę, 25
rnch poc1agow na
1.r:tsie t.ódź K•ali·s l•a - t.i>wlcz po
Glinnik
stacjami
między
Zgierz będzie. wstrzyma.ny od go
dz!ny 6 do 19, w zw·I4Zku z praca.md na moście.
W tym czasie pociąg.! miejscowe będą karro·waly tylko mię-

VJarszBJ\va. ze

4
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zarządu

Towarzystwa świadomego
Od roku dzia.Ja w Lodzi To
Swiad<Olllll'go Mawarzystwo
in..„tyiucja
jak<>
cierz.vńsf;wa,
w.vżsrz.ej

Macierzyństwa

wa.żny m

st.o<pniu.
claJ5ze wyniki, a.
c~

U

IM:(l ą,

7.a.leżeć
m&ź;e i

&tlk-

T<>wa·rr:cysvwa.
(km)

s·poleczużyteczności
powstało z

nej. Towa·l"Lysf;wo

I

illic.ialywy Li•gl Kobiet, Wydziału Zdrowia Pre7- RN m.
L<>drLi i g-dlrstki drzń.aJaczy spoliecznych.
Pr.rez okres roku

Tmval"Zy-

w.spótnie z
s~w<>
7.a.!l"<ll!ll.czyl<>
z<łrowia
stw<>t"'l;0nfo w Lodrzń.

resortem
o
się
Pm-adni

Maciel"'tyństwa
Swia.d<>megio
przy ul. Pi~Vrkowskie.i 1)7, a
O.'>'ltttni.o drugie.i p.oradni dla

)>1>l.u<lniowych ter.enów nasz~
go miasla. PJ."ZY ul. Lecz-nicizej 6.
celem Towarzyp<1rp.ula.r:i,z·1>wa.n ie

Głównym

byl<>

sl.wa

t<'Zer<l'kich r7..CSZ ep.oleczenstwa ugad'l!ieii świadome
go macif>t"ZYńst:wa. i ś"iśle z
tym wiążą,oej się sprawy zaJl-O'biegania niepożMl,a.nej cią/
ży,

wśród

(Kr)

Tylko szczepienia
uchroniq TWO JE
DZlECKO od strasznej chorobv. jakq
jesi Heine· Medina
(paraliż dziedęcy)
,_'

Akcja w tym kierunku pro
JX)Śred
z;i.
była.
wadwn.a
nietwem ()(]oo:ytów i pogadanek w różnych śroo>01wiskach,
a glównie w zakta<la,ch pracy
<l)f ar;:

przy }Xl!lll<JCy kolp<>rtmv a~ula.rnych bro-

nych t.anieh
1S1Zur.

pracy

odcinkiem

Trzecim

był w~rbunek C'Złonków

w me

re,gi Towarrz;ystiwa.

oo-

M' dn•i,u 22 października
bęcl'zic się pod egid.G\ Pr...z.
Lodzi
m.
Radv N ar<Jodowej

:sipralWOWda.we-zok<ll>nferencJ•a
w~· oorC"La Towarzystwa Świa.

domego Maci<"rŁyńsiwa. w
<lzi. Do.kona o.na m in
ny dotychcza.sowej
wybQ,i•u n()lwego 'Zal'!'Lą,du i
le.ga.(•Ów na kn . i'(l•WY zjazd

pra.<Jy

L-0oceoraz
deT-0-

w

wa,rzyslwa„ zaipowiedziJ1Jny
}isto;padzie br.
Za,gad•nrienia

eierzyństwa

ma
micfi-

w L<l<ll!li -

powrotne z Łowi·c.za o 5.43, J.Q.41
i 15.20. Cz.as pnzejarzdu z Ło<dizi
do L·<>Wicza p!"Zedtuży się tego
dnia o około pól go.cl.ziny.
W n•iedzlele, 25.10. n·le odjedzie
z Łodzi Kali.skiej pociąg do Ło
wiC'll8. o g-0d7„ 13 .45 i p0<wrot1.1y
z J:,owicza do Łodlzi o 16.25.
Poc:ąg dal,,.kO'bieżn:y. Warszawa
- Jeleniia ~'6ra odjeżd.żając;y (l;e

są
c1e l)rilcu.ją,cych ki>biet ni~"kle ważne. Dla.tego od
.skl.adu · osooowega, przys71egl>
rz.a.rz.a,du, jego prncy i <>S-O'bi.50(P.go zaan.ga7,owaQ1ia. się, w p.o-

stolicy -0 7 .22 orarz: '.z ,Jeleniej Gól'y, µrrz;ybywadący do '!'arse.awy

o goc:llZ. 12.20 kursowac

będą

w

tym dn;u d.ro.gą okręzną prze.z
Ł<)dż-Cl1ojny, Koluszki, i::l<ier.nie

wiec. Do Jel:miej Góry odjazd
z Łódź-Chojny o godz. J0.23, zaś
Góry na
pi-zyjazd z Jeleniej
Łódż-Choj ny gocLz. 9.15.
'
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Wyżej przytoct.ronl\ piio~nkc: śpiewa,ią bolt:tterowie lekklej
nie
„Dotykali
pt.
węgi-arskirj karned.ii Ca.riasa ~ Visky'ego
wo.ino", która wch4?'4zi ob~ome na afisz Teatru Powszeeb.ne.-o.
ea.ł&
będ.7;ie
Czy śpiewia.ć ją
Cz~' mel-Odia ta się przYJm1e'!
Łódź'!

śwlaodoonego

pociągów Łódź-·Łowicz

ctzy Łowiczem a mil!'jscem robót o~arz mrtęclrty Ł<>:llzią a Zgierzem. Międ.z.y stacją Zgi"rz a mi"j
seem robót u.ru„homio.ne 7JOOtnną aubobusy PKS pra:ew<lli:ąc pasażerów na ocipow.ie·dne.e pocią
gi za biletami kolej-0wymi.
Kali"'k.iej w
Pooią.gi z Łodzi
będą odj ·eż
ki€r.U!Jlk·u Łowicza
d-ż,a·ć o godiz. 8.14, 15,16 i 17.27, zaś

Z

Po roku praey

_____________

paźdzlel'nika

'vego Wojska Polskiego, organiwieczornicę w
uroczystą
zuj'!
d'1iu 24 bm. o godz. 17 w szl<ołe
puy ul, M. Fornalsikiej za (KaroJew). Zaprosą.e·nia. na wicczor„
nicę nlożna otrzymać '\V Zarzą„
clzie nzielnicowym LPZ Ló<lż
PofeS>ie, ul. Pi·1>trkO'Wsl'a 125, pra
'-''3. oficyna.
ARZĄD KOŁA ZRZESZENIA
PR.AWNIKOW POLSKICH w
t.od7,i zawiadamia, że w dniu :U
o g!>dz. 19.15 w
Pażdziern ika
świetlic;v sądu, PI. D>,hMwsklcgo 5 - sędzia Sądu Najwy:iszeg„
dr Aleksander Bach.rach wygło
si odczyt pt. „Spór o sys>tem od
nowym pr1>C&s.!e
wolawczy w
)(arny1n''·
WAGA, UCZESTNICY 0130·
ZU LETNIEGO KL ZMS W
MIELNIE - UNIESTACH! Komitet Lódzki ZMS zawiadamia., te
dnia 24 października hr., odl11:d,;ie. &lę w lokalu li:t. ZMS $!)ot
ka.nie uC?.e-sCmlków o-bozu le-tnłe
go w Mielnie-Unlesta.ch. Zaproszenia są do nabycia w Wydziale
Mło<łz;icży Rob<Jotnfozej Kt. Zl\fS.

chu

Wybory no\vcgo

i XVI rocznicy Ludo-

:;..:ołnicrz;a

będą

pol'l".o.gać

obClH>-

Przyjaciół

rzy, c·Llonków PCK itp„ której
odpowiednim
czlonkowfr po
przes.~koleniu

PTT-K.

wczasow;vch

KOl\fiTET
S POt.ECZNY
du XV-lecia Ligi

służ

młodz.ieżo\ 1va

--------

do przewid7.€-1

~

UWAGA. STROSKANA PANI WANDO!

s•kiercHva.ń

służby

młodzieżowej

to

inllJC,1a1n.to•z:n w regulowaniu ru
drngo,vego orai-z "" kO'Łllnie przest.rzetrołi pojazd.ów
gających obowlazu,Jących prze
(s)
; pisów drogowy·ch.

ma - me odbyło SH) bez
marnotrawskanda·licznego
stwa. ·w tej bowiem chwili
dcktrycy ze Zjednoczenia Instalacji Sanitamyoh. i Elel~
w
najspokojn!ej
trycz.nych
świecie kują otynkowane j•Ji:.
i po<malowane ściany, Dopier'>
teraz prz.ypomnieli sobie, ie
inetalacje (!).
zalożyć
trzeba
A pt7.ec:eż już w lipcu lderow
nik budowy j1nte1-weniowal w
ZIS, aby I'07..poc7.ęto pracę inistalacyjille. Wówcz-<is nie trzeba byłoby kuć ścian. Nie wia
dom0 kto zapłaci. za to marnotrawstwo.
Poza robotami elektrycznymi - prawie wszystkie inne
]Jrace z.o.<it.aly już ukończone.
Zwiedza·liśmy widne. ob.<:zerne
pracownie „Mi.astoprojektu", w
których uwagę zwraca różno
z masy
podłoga
kolorowa
szpachlowej. Tytułem ekspery
mentu po racz p'erwS'ą w J .o-

częś"i.ej

Z

ba drogowa, złoŻ.Oiha z lla·rce-

Smakos-ze dobrego piwa są nie
pociesizenl. Pija•l nia phwa pray
ul. Piotrkowskiej od trz0ch ~y
god!ni jeist niecriynna. Powod?
Remorut. I to dość powaiżny. Zapla:nowa·ny l'la cały mie<>i.ąc. Jak
się doWi<Jdujemy prac_e rem-00towe miały być ukonczc.ne .na
dzi·eń 1 li&topada. Jednakze J'UZ
w tej chw"-li istnieje obawa. że
termo.n ten nie zostanie do.tr:zymany. Co prawda IJ'l'aiwie ukoń
czono mailoiwanie ścia1n, aile dużo
kliopotu sprawia naprawa imnaogrzew.arnia,
Jacji centn·alnego
ścieików i innych uiv.:ą1do:eń. Ta·k
po'więc tnzeba będzie jes:zcze
czekać na ukoń=en<ie remontu.
Perzy okazji jedna uwa•g a: w".rto. a•b y po r"'moncie pi.jalnla 'stała się me.cizywiscie lokalem dla
piwoszóv.r, a nie pijaków. W tym
mtlicyjine winny
celu „„a•trole

osią.gJ1Jlne.

Młodzieżcnva
służba ruchu

Będzie

przedłuża się

!

Ograniczenie ruchu.

U

wórlz!<iej
ruchu.

Rem oni
pijalni piwa

Czyżbyśmy taikle ~ prodiuk<>wa.l!i tylko na eksport?

'

Z

sic; konferencja, na l<ióTcj pQw-0łaina 7AJ,sta..niie ltoinis,ia \\•oJe-

reguluje odimeranie d'lli w-ol-

który

Zdzisła.w

D

o-

Pi.smo Mhnistenstwa Pracy i Opieki. Spolecznej

RED.:

WYAłooi dO<'.
Orzecllowski„
'~Ykład odb~dz.ie się w audytorium 14 .L;lnachu glównego Politechnil<I, ul. Gdatis:.a 155.
PANSTWOWEG-0
YREKC.JA
TEATRU NOWEGO zawiadamia p<>sladaczy biletów na dz:ień
g<>dz. 19.15, że z powodu
21.X.
aktora zmuszona ,!Mt
choroby
zmienić pia.nowa.11e przedstawienie „Domu Bernardy Alba" na.
„Most" Sza.niaw&kiego. Zakupione bilety z:tchowują swą waż
ność be-z przesLemph„,·ywania.
WIĄZEK EMERYTÓW, INWA
LIDÓW i RENCISTÓW zaczłonków, że
wiadamia swych
ważność legitymacji
przeclluża
tramwaj<>wych na rok 1960, począw"2y od listopada br. w lokalu związku, przy ul. Pi<>trkows·kiej nr 73 m. 4. Należy przy
przedostatni odcinieść z ~obą
nel< re.nty.
NIWERSYTET ROBOTNICZY
PRZY MOK zawiadamia, że
dziś (21 bm.) w świetlicy Zakladó'v Przemysłu .Ba.wc1n: iJ"r. :;t..
Du1'1>is, ul. PKWN 34, o<tbędzie
się ina.ui;uracyjny odczyt z cyklu - Studium Tysiąclecia Pań
s·twa Polskiego pt. „PowS'tanie I
Polskiego" .
Pań&twa
początki
Po 1>dczycie film. Wstęp bezpla.tny.
PTT-K w
ARZĄD OKRĘGU
przypl'>mina, ż.c dnia
Lodzi
termin
2 li~npada br. up-ływa
skla.da.nia w Biune Okręgu wyindywidualnych
kot-zys·tanych
ga.źowyt-h",

''V dniu dzls·iejszym w K-0men!l.,,ic Ruchu MO odl;ę<lzie

noene?

z dnia 5 lutego 1954 r. nr PO llC l/54, zamie.s1z,cwne w

;o
1'

naszym

KATEDRA CIEPLNYCH MAPRZEPLYWOWYCH
SZYN
organio:uje w dniu do:isiejszym
r21 bm.), o godz. 16.15 wykład pt.
„SIJ'osoby konstrukcyjnego roo:wlązania k-0mór spala,nia turb;n
n1gr in"G.

kontra.st.
A 1>to
Gdy wycho.dz.i się
taki
z gmachu,

przedsl.aczom
wia się w!clol<.
ul.
Ru<.lera prz
Andt'Ze.i;i. Struga
do.pole-ro w przyroku zogz!ym
stanie !'O.Zebra.na.
Foto L. Olejniczak

kilku zdaniach

w

(J. Kr.)

l

l'>te

w nie-

gmach jest na wski:oś nowoczesny i zapewni pracown;jak
„Miasloprojekiu"
kom
r,ajlepsze waru11ki pracy.

dz1 zastosowano na tej budow1e podąogi z te.i masy. !'ja

urządzono praoownię plastyczżc
przvznać.
Trzeba
ną.
znajomymi.
starymi
brym1
Wszak od trzech lat piszemv
w „Dzienniku" o tej „h'.st.O:..
rycznej" już budowie. Os:.atnio - w p'.ątym z kolei artykule jnformującym o żółwim
wyrażaliśmy
tempie robót obawe. jż na dzień 1 wu~nia br. biurow:ec nie zo.starde
przekazany do użytku, a tym
samym dzieci nie otrzymają
gmachu szkolnego, który w
chwili obecnej zajmuje pn:r
ul. 19 Sty=ia łódzki .,Miat'lt(l- Imponująco wygląda gmach Mia
projekt".
stoprojektu.
Ta bu<lowa ma szcz.ególnego pecha. Wid=mie pr~eś!a- Z"IJlt·róćr.;1i . e uwagę
na
duje ją jak:e.ś fatum. Bo oLo piątenadbudowane
piętro,
nie tylko że nie na 1 wrze.~- gdzie mieścić: się
nia, ale i w październiku biu- będz!e pracownia
plastyczna.
rowiec nie zo.stal oddany do
użytku. Co prawda już te~az
gmach jest na ukończeniu i
gdz.ie.ś w polow'e list0<pa<la na
stą]'.)i jego odbiór p::zez „M'ajak
stoprojekt". Jed.nakże -

•
PRZEDSZKOLE ZOSTANIE O'DWARTE l

na ukończeniu

ga), wita się z nami jak z do-

,

-

biurowiec „M iasłoprojekłu"!

~)

Nie chcemy ba·wić się tu w
tylko
Możemy
proroctwa.
muże kooied.ia
<:<lwierd'Zić,
7,ycz,na „Dotykać nie W'Olno"
ti;w,
kategorii
d:o
nall€'ży
sztuk rozrywkowych które z
wi0lu powodów UJW~"led1t1fa.DX:!
re·Pe;:tuaa:-7..e
być muszą w
'l'eatTu Pows:zechniego.
'fre.ścią komedii te.i jest typowo ope•retikowa historia sly-i
nej pr.iimadioin1n.y, Móra, wyartynia tournoo
jeżdż,~jąc
styc-zon•e, :ooi3'ta•w:ia swoją mlotrzech
dą córkę pod opieką
damniemanych ojcó,..,, ażeby z
podt•óży pirzywń.eżć jej ozwa.rte
go. „ praiwdozi ~go.
Rolę prima<f.omny gm. ulnb'oen'.·-a :f„0clz;:i
Jadwig.:i.
Kenda, a jej córki pcl\l)ulama

artystka

t.eatr.alna i

:tńJmoWa

Barbara PoJomska.

Ze.:;i;c'llw•:en ie b1ird:W atra~.
cyjne. 'i :n.a•\lira.jające nas opty.
m.istycznde„.
W i.rnnych rolach w~ąpią:
Cz. Przybyła, Z· Ja.błoński. s.
Suwalski, J. GJiń:sk.i, J. Lu.
kowska, Br. Buk-0cwski i z.
Koo-zan~cz, który jest jedt'lO
ci,eśn,ic re:i:yse'l'cm sztutk4,
OpraicowalTlie p1astyozne J.
~esl(ieg<1, uiklad cho.reografkzny J, :Ma.tuszewsldeg<>. Oriki.e·
st.ra pod diY1rekcją B. P.awłow.
skieg<>·

Prap:emdiera toej S'!l!uki od.
w 'l'ęatrz.e Pcwsre•
chnym w najbliższą ni.zdiz'elę.

będ~ie .>Ję

Al, '·

PODZIĘKOWANIE

Dr J. Szenicowi z Państwowego Szpitala
Klinicznego nr 2 Akademii Medycznej w
w Locizi, przy ul. Sterlinga 1-3. za prztiprowadzenie trudnej operacji i: troskliwą opiekę w okresie rekonwa.lescencji. la, drogą
serdeczne podziękowanie ski·.aila

J. śMIERZCłllALSKI
ul. Piotrlrnwslrn. 15.

19333-G

PRACA DOKTORSKA
Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Lódz.kieJ podaje do wiadomości, że
dnia 3 listopada 1959 roku o godz. 17 w audytorium I gmachu chemii Politechniki Łódz
kiej, ul. Zwirki 36 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Henryka Bła
sińskiego pt. „Określenie zużycia mocy J intensywności cyrkulacji dla mieszadeł ślima
kowych". Promotor: doc. dr inż. Mieczysław
SerwiJ'lski <Lódź). Referenci: prof. dr inż. Janu~z Ciborowski <Warszawa), prof. mgr mz.
Zdzisław Ziólkowski (Wrocław). Z pracą doktorską oraz opiniami referentów można zaznajomić się w czytelni Biblioteki Głównej
Pol · ~clmiki Lódzkiej.
7598-K

OGŁOSZENIA

DROBNE

MASZYNĘ

(

KUPtm ]

TAKSOMETR
ra~ecki
prz„rabiany lub nieprzer~b,any

oraz małe „Argo"
19332 g

kupii:. Tel. 309-69

[ SPRZ~

sn na BO 4-wodzi.kową ze
specjalnymi zamkami· stan

idealny

MASZYNĘ

dziewiarską

spr-zeda1m

ul. Fredry 13. Zyga~----- 1839~
SAMOCHOD osobowy „riat", motocykl 500 z
koszem, stan bardzo dobry sprzedam lub 7am'eł·Ódź.

(JJ~

na „WFl\1". Pabia.nic.e

Warsrza,wska 41-1 19ll97 g
PlANINO krzyżowe zagra·nicu.11e,

<lwttplyto•wą
metalową
6-kę nlm.per-ial", ~·wajcar

ID

saneczkową

płyta

Inetalo-

wa. stan clobry sprze<'.am
niedrogo. Wiadomość ul
Piotrkows.ka 86, m. 3

19144 g
Cieslels.ka
19071 g SAMOCHOD osobowy taPIEC ~talopalny, maszynę nio sprzedam. Oglądać co
l>l8W;,;-ką
łabkową
Sin- dziennie, ul. Eugeniiusza
19094 g
ger", szafy sklepo,,;,'e - 19. godz. 16-20
~p. ?AX!am.
Łóctź ul No- SILNIK „Moskwicz"
mawotki 14, m. aa ' 19070 g ło
używa.ny I nową "'krzy
MOTOCYKL „WSK" no- nlę biegńw spr-.i:edam. Ul
wy S'[Jl-Zed.am. Wiadomość Sienkiewioza 105, wa·-rsztat
ul. Piotrkowska 24 m. 35 samochodowy, Ziółe«
19093 g
19069 g
.
SAMOCHOD ,,Opel Olim1'1 ASZ "NĘ ponczosrz.ni'C1Zą
2skardową sprzedam. Tel. pia" dolna na ch~e 46:-04, godz. 15-17
sprzedam. Oglądać
co_ _ _ _ _ _ _ _.::1.:.90:.:6c::4....=g d>:iennie, ul. Sokola 4
19090 g
MASZYNĘ damską gabioetową „Singer" or.ar;o; mę DZICZKI róż i róże srzlaską 31 kl. sprzedam. że- chetne poleca gospodarromskiego 18-11, front stwo ogrodnicze Jerzy
III pięnro
J8S36 g Krzystauek. Łódź„ smutSANIOCHOD „Wołga" _ ..,,~ 9 (Doły) tel. 559-25
snr.zedam. Al. Kościmrzkl ---------'1-"-90-8:..:9~g
91, wiadomość u dozoorcy OGRODZENIE tarasu 19405 g 5X 6 m spi-zedam. Oglągoaz. lfi-lR
:;:zczENIAIU pekińcrz:yki dać o każdej porze. Ul
:oprzc-dam. Łódź, Piotrkow Kutnowska 4'
19087 g
slca 99, u dozorey
LIS srebrny oryginalny
_________
19105 g ma.szynę „Dtirko.pp", maPIANINO, płyta me.talo- S'Zynę eto haftu „Singer'
wa, krzyZ.owe, firmy nie- 9przedam. Próchnika 23,
mieckiej sprze~am. Tel. m. 31, lewa ofkyna II weJ
471-25
19096 g ścle
18749 g
>:c.1 spr:z.edam.
:!,~,~-3

L

I

PRALKĘ z
podgnewa-Dr WOYNO !ll)eejalista \
Mem spnedam. Lipowa choroby
skóme, wene34. m. 6
19079 g ryczne,
Nowotki i, g.
12--13, 17-19
19427 g

r

11

li.

ll!lł'

Dnia 18 października 1959 roku zmarł
nieodżałowany

1

Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych
w Radomsku
podaje do wiadomości, że w dniu 22 paździer
POMOC domowa potrzeb KURSY w skrócooym o nika 1959 roku od godz. 22 do dnia 23 paź
na. Piotrkowska 7, m. 6 kresie motocyklowe,
19390 g samochodowo-motocyklo- dziernika 1!>59 roku godz. 4 zostanie wstrzy- - - - - - - - - - - w„ t rowerowe po ce many ruch przez wiadukt drogowy w miejPOMOC domo·,va potnzeb n<:ch znil:0«1ych prowadz; scowości Kłomnice na trasie dro~i WarszaŁó~I
Klub Motorowy
na. Tuwima 16, m . 20
wa Częstochowa Katowice,
celem
lll2as g LPŻ w Łocizl, ul. Piotr
przeprowadzenia
badań
nad obciążeniem
kowst<:a 125, tel. 367-37
7460
k
POMOC domowa potrzeb
wymienionego wiaduktu.
7588-K
na
Wia.ctomosć Gdańska
samochodowe za
18-8
.
19362 g KURSY
wodowe kat I, Il, III 1
amator:'.<~e TKWP Zapl
sy. Tuwima 15 w god,z
8-20, td 2S8-60. Rozpo
częcie
kursów za.wodo
wych kat. III I Il 24. X
s~
r., kursów amator PRACOWNIKA na stanowisko inżyniera poprzyśpleszooych stępu technicznego Dr REICHER specjalista sk.ich
wymagane wyższe wy7262 k
chorób
wenerycznych, w ka:i:dą S>Obotę
ksztakenie techniczne i praktyka na stanowiskórnych 8-0, 16-19, ul.
P1otr1to·wska 14
19410 g - - - - - - - - - - sku kierowniczym oraz znajomość zagadnień
fotochemii, elektrotechniki, mechaniki precyDr l\lARKIEWICZ specjazyjnej i optyki zatrudni Wytwórnia Filmów
lista chorób sk.órnych l
wenerycznych, Piotrkow- ~--------J Fabularnych w Lodzi. Ponadto poszukujemy
i-a 109-6
1842'1 g NAPRAWIA bez śladu u kandydata na stanowisko ekonomisty w wy- - - - - - - - - - - - szkodzoną garderobc; ce dziale transportowym z kilkuletnią praktyką
Dr JADWIGA ANFORO- rownia a•rty&tyc,ma, Więc
biurową
i średnim
wykształceniem
oraz
WICZ !'pecjallsta wene- kow9ciego 23, sklep
ryczne, 9kórne 15.30-19,
19222 g trzech sprzątaczek. Zgłoszenia osobiste przyjPróchnil<a 8
rn421 g
GARBUJĘ, farbuję, strzy muje dzial zatrudnienia przy ul. Łąkowej 29.
Dr KUDl~E'WICZ specja- gę skóry baranie, outrie
7597-K
lista chorób
wenerycz- i inne skóry futrzane Zy
nych,
skórnych 8-10, gfryd Kopaczewsk.I, Słup GLóWNEGO księgowego zatrudni z dniem 1
co, Warszawska 32 tel. 123 listopada 1959 roku Spółdzielnia Pracy „StryH--16 ulica 22 Lipca 4
19347 g (woj pozna1iskie) 18956 G
FO'rOGRAFIE nagrobko kowianka" w Strykowie, ul. 15 Grudnia 35,
!<;OROJl;SKA Henryka le- WP. - wysoki połysk
tel. 20. Warunki do omówienia na miejscu.
k9l"L ginekolog ! położnik Chrapkowski,
Warszawa
7583-K
przyjmuje środy, soboty Wspólna 35. Intonnacje
17-19, Zielona 16 181Sł g listownie
6023 k 2 MURARZY, 2 pom. murarskich, 5 wagarzy
i 5 szklarzy zatrudni Zakład Prod. il Usług
Techn. w Lod?:i, nl. Ogrodowa 74. Zgłoszenia
przyjmuje dział ogólny w godz. od 8 do 15.
LOKAL PRZEMYSLOWY o pow. 106 m•
7584-K
na parterze w podwórzu, posiadający siłę,
światło, wodę, kanalizację, nadający się na
MONTERÓW samochodowych zatrudni Przedwarsztat rzemieślniczy siębiorstwo Tra.nsportowe Handlu Wewnętrz
ZAMIENIMY N.t>. LOKAL SKLEPOWY
nego nr 2 w Lodzi, ul. Strzelczyka 2!). ZgloLUB BIUROWY
szen i a - dział kadr.
7585-K
o te.i samej
powierzchr:ii lub większy,
TECHNIKA-pończosznika na stanowisko indzielnic;a obojętna. Oferty prosimy zgłaszać
do Centrali Techn.
spektora działu techniczno-produkcyjnego f,ódź, Nowotki 247-249, tel. 358-681
pożądane
wyksztakenie średnie oraz 2 mi7528-K
strzów na automaty pończosznicze jednocylindrowe zatrudnią Żyrardowskie Zaklady Przemysłu Pońcroszniczego w Żyrardowie, ulioca
Marchlewskiego 45, tel, 34-46. Wynagrodzenie
wg. urnowy zbiorowej.
7586-K

[

PRAGA

NAUKA

Ili

LEKARSKIE
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Bo·z·NE

PRACOWŃICY POSZUKiWAtłl

I

l\:m. 946-58 i in.
K
'k S d P
t
Lo i
omorn1
ą u
owia owego W
W CZU
Jan Maciejewski mający kancelarię w Lowiczu, ul. Podrzeczna 14 na podstawie art. 608
k.p.c. podaje do putbliczn.ej wiadomości, ż~ dn.
4 listopada 1959 roku 0 godz. 12 we wsi PoPO „ ek Włośc„ pow. LOwicz odbędzie się licytc,c;a ruchomości: w I terminie krowy, jalówki, klaczy, maszyny do robienia 'cegły, silnika
el-ktrycznego, 38.000 cegły palonej, 130.000 cegly surówki, w II terminie: źreibaka i 12.000
cegły palonej oszacowanych na sumę 162.700
złotych, należących do Edwarda Palińskiego.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji
w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Komornik (Jan MacireJ"ewski).
7589-K
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•
k
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czego w Lodzi, b. oficer W. P. i jeniec
obozu w Woldenbergu.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 paź
dzierniltia 1959 r. o godz. 16 z kaplicy
cmentarza św. Antoniego (na Mani)
DYREKCJA, RADA ZAKLADOWA
l'ODST. ORGAN. PART. przy ZJEDNOCZENIU PRZEMYSLU
UJ<;LULO~OWO-PAPIERNICZEGO.

19415-G

-

W nie<!zielę dnm 18 października 1959
roku po dlu:;ich i ciężkich cierl)ieniaeh
r.ma.rła w Lodzi, pn.eżywszy Ia.t 71 nasza
n.'1jukochańsza matka i babcia

S. t P.

Zofia Szewczyk

I

Pogrzeb odbędzie sioę dnia 21 paździer
nika 1959 r. o godz. 16 z ltaplicy cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej
o czym 7..awiadamiają pogrążeni w głę
bokim smutku
CÓRKA, SYN NIEOBECNY, ZIĘC
19375-G
i WNUCZKI.

I

.
trzecią

W

bolesną rocznicę śmierci

mojej ukochanej

żony

S. t P.

Anny Siemińskiej
odbędzie

się

dnia 22 października br.
o godz. 9 rano w kościele
św. n:rzyża nabożeństwo żałobne, o czym
zawiadamiam wszystkich bliskbch I ży
czliwych pamięci Zmarłej
(czwartek)

MĄż.

19232-G

AKWIZYTORA ze znajomością sprzętu energetycznego na woj. łódzkie zatrudni natychmiast Spółdz. Pracy „Aktywizac,la" w Nowe.i Hucie. Warunki płacy do omówienia na
miejscu. Zgłoszenia osobiste w biurze spółdzielni Kraków - Nowa Huta Osiedle A-33
bi. 12.
7587-K

I

KIEROWNIKA sekcji transportu oraz magazynierów na budowy na terenie Lodzi zaangażuje natychmiast przedsiębiorstwo budowlane. Podania wraz z życiorysem należy skła
dać do Biura Ogłoszeń, Piotrkowska 96 pod
nr 7576.
7576-K

.

Koleżance

lek. HELENIE FERENC·
SLOWICKIEJ wyrazy szczerego współ
czucia z powodu śmierci

OJCA
składają

I
I

DYREKCJA, RADA ZAKLADOWA,
KOLEŻANKI KOLEDZY ze SZPITALA
im. dr SONENBERGA
19358-G

PRZETARGI

Pabilanfckif' Miejskie Przedsiębiorstwo Metalowo-Drzewne P. T. w Pabianicach, ul. M. Nowotki 7-9 - ogłasza I, II i III przetarg nieobolesną rOC'Zn.ieę qonu
graniezony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Chevrolet ładowność 2 t w cenie
S. t P.
wywoławczej 24.000 zł. I przetarg odbędzie się
w dniu 30 października 1959 roku o godz. IO
I
:I
N
w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37. W raz Lewandowficzów
zie niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 1959 r.
naszej najuka<:hańsze.J żony, matki I
o godz. 10 w cenie 14.400. W wypadku niedojsiostry odprawiona będzie msza św. Za.ścia do skutku II przetargu, III przetarg odłobn.a dn. 22 października br. w kościele
będzie się w dniu 27 listopada 1959 r. o godz,
parafialnym św, Krzyża o godzinie 8,
10 w cenie 6.000 zt. Przetarg odbędzie się zgo-1 o czym przyjaciół i znajomych zawiadnie z za.rządzeniem ministra komunikacji z
damiają
dnia 8. V. 1957 r. (Monitor Polski nr 56-57). Samochód obejrzeć można w zakładzie codzienMĄŻ, SYN, SYNOWA i RODZINA.
nie w godzinach od 11 do 15. Wadium w wysq- illmlili9iiiliPOiiiO•-G•----------•i•--m
kości
10 proc. ceny '"'ywoła,vczej należy
w
wpłacić do kasy Pabianickiego
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Metalowo-Drzewnego w Pabianicach, najpóźniej na dzień przed przetarDnia 19 października 1959 r. zmarła
giem.
7562-K

w

. (Plobrkowska 11, 12, 13, Ił, 15, 16, 17,
67) „Wielkie nadzieje" 18. 19, 20, 21
Uwaga! Repertuar 8'!>0prod. ang„ dozw. od lat Dll:M (Nawrot 27) „Trzej rzadzono na podstawie
14, g. 10, 12.30, 15, 17.30,
muszkicf;er1>wie" pro<I. komunikatu Okręgowe
555-55
20
frane„ d<l'l:W. od lat 7, go ZM'!Ządu Kin,
MOI
3:;9.15 WISŁA
(Tuwima nr 1) .g 16 „Windą na sa:afot"
„Sny w szufladzie" prod, franc„ domv. od
prod. włoskiej, dor;o;w. od lat 18, g. 18, 20
14, g. 9.30, 11.45, 14, GKO (Tuwi.ma 34) „Po- PRZEDSPRZEDAZ blleTEATRY la.t
16.15, 18 .30, 20.45
strach
kobiet" prod. tów na 2 dni na.pnzód
TEATR
NOWY (W"
Wf,OKNJARZ (Próchnika fra.nc„ dozw. od lat 18, do kin: „Bałtyk", „Po,
lS)
ięc16) „Sygnały" prod. pol g. 15.30, 17.45, 20
lonla", „Wisła", „Włók~~':~~!ego
g. 19.15
"'kie.i, doow. od lat 16, g. GDYNTA (Tuw»ma nT 2) niarz", „Wolność" - w
TEATR im JARACZ
_
10, 12, H, 16. 18, 20
„Inspcl<cja pa.na Anato- Ośrodku Usług Fllmo•
. _ .
'.
·A (w WOLNOSC (Przybyszew- la" prnd. polskie.J, dozw. wych ul. Wigury nr 2,
sali Teati u Mbodefo .W1 ski ego 16) „Trucicielka" od ia.t 16, g, 9.30, 11.45, godz. 12-18.
~. ul. Moniuszn:~ 4a) prod. franc„ do.zw. <>cl 14, 18, 20.15. Prngram dla
g. 19,_„Ladna. h!st?l'"la"
lat 18, g. 10, 12, 14, 16, najmlodsz;vch: „Niebie·
ARLE~IN (Wolczanska 5) 18, 20, panoram.
ska
sukienka",
„Jak
ł
g, ts.30 „Pt.asie ~Jeko" 'l'ATRY-LETNIE (Sie<nkie- dzieci malują?", „Przy1
PINOKIO .<K~i;><',';1'
"'a
16)
wlcza
)
„Amerykanin
gada
na
Szczelińcu"
g
40
g. 17 „Pi~i<>k 1 ?
w Paryżu" prod. USA. g. 16. 17
Pk>tl'k-Owska 193, Na·ru':rJ;ATR 7.fa (T~augutta 1)
dozw <>cl lat 13 g 19 7,fŁODA GWARDIA (Zie- tow1C<Za 6, Rzgowsk.a H7,
i:: 19.15 „,:•Dziewczęta z
__; kl~o czynne tylk.; w Jona 2) „ W obronie mo- W1ęckow9k.lego 21, KairoPa· :twowy Dom Dziecka im. gen. Swierczefotografu
dni pogodne
jej miłości" prod. fra:nc. lewska ł8,
PrzybysrzewTEATR
POWSZECHNY
clozw. od lat 16, g. 10, sl<iego łl, Llman~kiewskiego w Lodzi, ul. Marysińska nr 100 ogła
(U!. Obr. :;;ta.Ji.:igra~u 21)
KINA I KATEGORII
12, 14, 16, lS. 20
go 80
sza
przetarg na dzierżawę cieplarni o powierzg. 19„~0 „żom1erz 1 boPIONIER
(Franeiisz;kańKo'clu-kl łB
hater
chni 90 m2 położonej na gruncie o powierzM:
.
•ka 31) Rebeka" pr<>d
AS Al,
•
~u
OPERETKA (PJ.otrkov.>ska , U~A •ó (Pa.b1a1nl~~a 17~) 1.rsA, dozw. od lat
pełni stałe dyżury noene
chni 0,75 ha przy tymże domu. W przetargu
243) g. 19.15 „Boccaccio" ~u:Uf,:kieigrozJ 00 ,J'r~ci g 15 .30, JR, 20.30
mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwo
ŁDK (Traugutta nr 16) lat 12
iś 18 io .
POPULARNE (Ogrodowa
DYŻURY SZPITALI
g. 19.~0 „Os,trożnie z mal
·
' g.
' '
18) Zemsta z7,a g1·obu"
we, spółdzielcze i osoby prywatne. Oferty nazeństwem"
POLOŻNICTWO
ODRA'. (I~,rzędzałniana 68~ prod. franc„ dO'ZW. od
leży składać w Domu Dziecka do dnia 25 bm.
„Poc1ąg
prod. polsk1eJ lat la g 15.30 17.45 20
Przetarg odbędzie się w dniu 27 październidozw. od lat 18, g. 17,
' ·
'
'
Bałuty Szp . tm. :To·r(g. 19 "e-ans zamknięty) POKO,:i: (Ka'll~mie~~ nr 6) dana (ul. przyrc>dnlcza 7);
ka 1959 r. godzina 10.
19355-G
PRZEDWIOSNm (żerom- ''.Ogniste wiorsty prod. S;ódm_ieścle, Sta•romlejska
skiego 74) Ich wielka ia.d7-„ doz,w. od la,t 14, Widzew - S<zp.
im. dr
MUZEUM SZTUKI (Więc miłość" pr;'.ct. USA g, 16 • l8, 20
Wolf (l.ag!ewnicka 3ł-36),
kow,k1ego 36) g. 9-15
do2;w. oo lat rn, g, 15.30, 1 MAJA (Kilińskiego 178) Rud.a, ChoJny - Szp. im.
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w I
l\fUZEUl\T
ARCHEOLO
17.45, 20
„Letni sen" prod. S2We- Cune-Skłodowsk~ej
(Ul.
dzkiej d=w od lat 16, Curie-Skłodow9k1eJ
15);
Lodzi,
ni. Piotrkowska ll(l ogłasza I przetarg
GI~ZNE I ETNOGRA- ROMA !,Rzgowska nr .3~) g, 15.'30, 17.45: 20
'Polesie - Szp. Im. dr
w trybie zarządzenia ministra komunikacji z
~I ~ZNE (Plac Wolno„Lotna prod. polsk1eJ,
,_
Madurowlaz;a (Ul. Krzemie
sci '14) g. 10-16
dozw. od lat 16, g. 10, REK"RD (Rzgows·ka 2) n•ecka
dnia
8.
V. 1957 r. Monitor Polski nr 56 z dnia
51 ·
Zoo - czynne g. 9-17
12.15, 15.15, 17.30, 19,4:;
„F'.'us~yna" prod. hisz- ·
20. VII. 1957 r. poz. 353 na sprzedaż 2 samoPALMIARNIA - ozynna STYLOWY
(Kilińskle"O pansk1ej doa:w. od la·t
Chirurgia: S:llpital lm.
chodów osobowych marki „Chevrolet-Fleetg, 10-18
123) „ W okopach Stall::.- 18• g. lS, 18, 20
Rydygrera, ul. SteTllnga
master" - cena wywoławcza 33.750 zł, marki
gradu" pi-od. radz„ _ SOJUSZ
(Nowe Złotno) nr 13
do'llW. od lat 12, g. 1S.4o, „Nikt mnie ni.e . kocha" Interna: &pital lm. N.
Mercedes-typ V 170 - cena wywoławcza zł
18, 20.15
prod. węglerskieJ. dozw. Ba·rlicki~go, ul. Kopcin26.250. Przetarg odbędzie się dnia 31. X. 1959
Ił
orl ia't l.8, g. 17, 19
skiego 22, III Khn.
roku w biurze związku, ul. Piotrk0wska 116
Kll"A II KATEGORII SWIT
(Bałucki Rynek)
KINA PREMIBROWE
„Natalia" prod. franc.- Laryngologia: SZip. Im.
godz. 10 tel. 284-10. Oględziny samochodów
ADRTA-STUDYJNE (Piotr wlosk. dozw. od lat 18, dr Pirogowa, ul. Wólzgłaszać w biurze WZSP ul. Piotrkowska 116 /
BAI~T.Y~ (Narutowicza 20) trnwsk.a 150) „Malżeń- g, 15.45, 18, 20.15
czańska 195.
„Sn1~g1
l\.ilimandY.aro" st.wo w mroku"
w godz. od 10 do 12. W przetargu mogą wziąć
prod.
P ro.d. USA, do:z>w. o.cl lat
dozw. od lat 16, KINA III KATEGORII
Okulistyka: SIL'Pital Im.
udział instytucje oraz osoby fizyczne posia16 · g" IO, 12.30. 15. 17.30, gNRD.
15.45. 18. 20.lJ
dr Jonschera, ul. Miliodające uprawnienia przewidziane w powyż- 11
p~1c1e1 z Laramie" - DV.'ORCOWE
(Dwo1-zec L1\CZNOSC (J<i<zefów 43) nowa 14
szym zarządzeniu po wpłaceniu w kasie WZSP
lat i& US".'-· d<nw. od Kaliski)
„Jazz
Cam„Dzlewc.zyna z gitarą" Chirurgia dziecięca - . ' g. 20 - panora- plni;o", „Isiam", „Pocz- pro.d. ra•dz„
dozw. od Szpital im. J. Korczaka,
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywo- .
tówka z Lodzi" &-. 10, lat 10, g, 19
ul, Annli Cee.rwone~ li
lawcz.ei.
J596.K

MUZEA

kol. Jan Kozłow8ki

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości

nasz

długoletni i ceniony pracownik Zjednaczenla Przemysłu Cełulozowo-Pa.plemi

Ili

--------------------
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WAŻNE
~'OP ~liz o e~ rcoEIWc:;
s~.~~z~~I~(~rc~i:i~;.!<-3pr~~

TELEFONY
Pogot. Ratunlrnwe
09
Poi:ot. Milicyjne
07
Straż Pożarna
08
l!:om. Miejska MO 292-22
Kom. Ruchu Drogowegr> MO
316-82
PryW. Pogot. Dziee, 300-00
Pr::vw. Pogot. Lek. 333-33

KOMUNIKAT

Ame11·; Pawllikowsk1·e1·

S. t P.

Jadwiga Rosel-Wóicikowa
Zona I

voto Leona Wójcika

I
I
1---------------•
I
Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 pa.ź
dziemil\a 1959 roku 9 godz. 16 z kaplł
cy cmentarza na Dolach, o czym zawiladamia

19432-G

RODZINA.

1im„„...

„~l!lllll:lml„!m!la:ll„„„„„

Dnia 19 października 1959 r. zmarł po
cierpieniach, przeżywszy lat 47
najdroższy i najlepszy mąż

ciężkich

Bronisław

Rosiński

Pogrzeb odbędzie się w środę dnia 21
bm. o godz, 15 na Cmentarzu Komunalnym, o czym zawiiadamia wszystkich
przyjaciół i znajomych pogrążona w głę
bokim żalu

1
j

19430-G

ŻONA.

---~~~~~~~~~~-~~~
, J>ZlENNIK LODztq pr. ,2j9

.(4JJ~

1

W. Nowicki

Naj!epSTLy tenl9ista Łod2ll Wie$baw Nowicki z Miejskiego Klubu
Teni<sowego powo-łany !OOSl>al do
Warszawy na zgrupowanie pr.1.ed
ineczern tenisowym Austria
Polska, który ma się o<ibyć jeaz;
cze w tym s.,q,anie w Wiedniu.
Eoa'-.-walifiku.je się
Cey NO'Wicki
do reprezenbacjd Polski., C!Ly też
n 'e, sam j·ego pobyt w Wa:l"S'La1Wie
riig'r\ljpowaniu wpłytn.le dodatnJ.o
na po>d~nie :tormy -~

1l!l

gracza.
Nowi<C'ki :test bempmeer.mle uta

lentowanyim zaw-Odnlklem l PQ'Wi

n:en zdobywać co= więcej

ruty-

ny mecziowej. Spart'lngi rz: C2ołowy
mi graczami Pols!oi ze Sloonecktm

Nasuwa się pyt.anie, czy n:e
m?żma terminów tych jakoś po
goozić tak, żeby i wi.>lk byl syty i owca cala.
:zwolerun:ikó'1'
ze
Niejeden
sportu ·chcialby wbaczyć walprzerwie
po dłuższej
czącego
P1órkow.«kiego, a i występ pcl!Się
zapowiadał
karzy Sląska
a1rakcyjnie nie mówiąc już o
lekkoatletach.
Orgarnoizatorzy poważ:niejs:zycil
imprez sportowych powinni poz Ei>O'bą dla
się
rozumiewać
W,$półnego dobra. Nie u.lega naj
ze
wątphwOIŚoi,
mniejszej
LKKF p1-.zyj<lrzie z pomocą p.rzy
ważnych
tak
rozstrzyganiu
spraw. P.rzooi.e-ż z powod.z.eniem
mooz bokreIBki móg,ł odbyć się
nie w niedzielę. a w robotę, a
wówczas zamiast 4 tysięcy widzów . zeb;t-a.l'oby si~ i.eh znacz.nte więce1, w wyn1iku czego inny byłby efekt w kasie.
Nie jeden już raz zwracaliś

na czele wProwadzą NOW'ickieęo
do :roda.liny na:liepszych zawodnimy
ków. (n)

uwagę

władzom

sportowym

Ka.lendarzyk ligowy
znów w ·kratkę

Ostadnlo

zmliianire

tiliegty· ber-

mimo' l!lpotkań 1,1Q3 -~ GóriniIleż t.o raizy mów:iło sil:, że kiem (RadllJrn.) i z kir.akowską
miała
LKS
Druż.yna
raz usta~ k.aileru:llamyik f\I»" WdlS!lą·
tkań l!ogowych w:ill'lii>E!in być że- grać w Kraikow.ie z Wisłą 8 ligd,yż v,,isrz.e11k:ie stopada, a z Gó.l'l!llikiem (Halarzm.ą pozycją.
siebie 15 listoipad.a.
u
n ieoc:zetk>iwaine zmi,any godrzq w clllin.)
je po
inl;e:resy kl'Ulbów i Ditią
kiol'S'llEmi·
OOpomaga,
t.o
N:iiewri.ele
Bię
mstallliiaijąCI
wiem PZPN
przygotowianiamó. ')J'!"Zlerdiolimipdijakiani, Illie prv;ywiązuje naileżyclio poiwziętyoh
teg<> miaczenria
uchwal i :zmienria termimy jak
mu w:ygod!ruie.

To

był

I Osporcie udany pokaz

pienlądzac

Przed k:lku dniami p'saliśmy pewnym sensie kolarstwo i wy:§
o trudne.i 1:>yluacji Lnan.sownj " .• gi moto::yklowe na żużlu a
czy !~czktó:·y j'lk do- już <> Jekkoalle1vce.
klui:>u.
LK::>
,
1 t
t eh~ .Y '. 1.as Jy <'arnoxyst<irc-1.alay nictwie wz;:rlędnic tenisie trudor.;ani.zowan;u
potrzebował korz".-;t.ać z n'> jest prą
1l e
i
imp!'ez obl:c;wć na pokryc.e na•
dok1cji p;ui.,;twowych.
Klubów wkieih jak LKS je·t \~et wydatków .związanych z
n.cv>ele w Po:.S.CC. Stan fina;-! tymi zawodami.
. Je7.eli dopisują dobre warun
s.po•·towych w
klubów
oo,v-y
P'>l~oo jest· 1rn ogól ciężki i w k1 atmosfo~yczne "i dostateczne·
daną
zainteresowanie
in;cjatywa je.:t
\vypa<lkach
w:elu
to .wówczas wi<:<:cj
d:,)aJ.:K-zy ga.szona jest brakiem u:iprezą Nie
Jws:e.
_1E.~t p'en i<;dq w
p:<>niędzy .
zawsze jednak imprezy s.porto.
.
Na.imwa . si7 pytarnc z <.".'.€go we odbywają siq w piękne. sto
p1en.ąd7..e kluby spor- .!1eczne dni. a wówoz..as następu
C7.€J'PHi\
je krach fina .nsowy.
wwe?
Drugą przyczyną niepowodzeOtrz.ymują one dotacje 7le
drugim n a f;nan.sowego jest konkurcna
federacji,
·S'NO~ch
wpł}'-\'~ są <lo::hody z imprez cja organizowa;nych w tym saD.a
s;>ort.owych. Z tymi doc:h.od.ami mym dniu kilku imorez.
wziąć
wy.starczy
j€1Sl rói:noe. Największym powo przykładu
d?:eniem cieszy się oczyw'.śc:e wtatnią niedzielę. W .hali o
·
l Y SJ.ę
"OC!-"~. 11 odb
bo'·t
·
·n-wa 1·Ki
M>, w "'·
P """" nozna. po em
·
t eJ· same.1· god z,o. ywa
~rol·'
'--k
U''-' -.s~~ e.
n'e na Julianowie m'.eliSmy dokc,J'1czenie międzynarodowych za
wodów w lekkoatletyce, a 0
gooz. 12 na s'1:adi{)<l)oe LKS m~z
Śląsk.
.pHka~ki Lóc1ź -

trenuje wWarszawie

•

•

Tymc:zaisiem spotkania
d.ą się w term1.!11Ja.Ch
późruie~h i mecz
Gó.mik odlbędlZlie się
dQp:Lero 22 lik-topada,
lutóry nie
tennrill1ii.e,

t.e odhę-

o

tydzień

LKS
w .Lod2li.
a więc w

da..je- ża
~
na
dinycih ~irarncji
f.rekweru:j1;1 pulbJ.i.icizJnio6ci.

Ja•k ~u=a ok.a.zał.a się :il111iŁo<lzi. by w sposób decydujący
odpowiednim c 7..as:e ko!'y- cjatywa Związku Zaiwodii:Jrwego
l w

i
p 1~ny poszczególnych
~,"owa;Y
Wówczas
idt,bow sportowych
w
błędów.· które
un'kniemy
w skutkach 6 ,'VO:ch tworzą zuniepolr:z.eb"'e
rtikomu
~lnie
wyrwy, Najczęśc:ej ·u 11as hywa tak, że jak i!>ypną się .z rogu
trudno
to
obfitruci imprezy,
.1<'s• zdecydowac'.! si<;. na którą z
:;.·eh pójść, a potem nadchodzi
tydzie1i.„ bez żadnych atrakcvj•
ny0h zawodów.
Kluby i związki oforęgowe ma
.ią przeC:.eż .9woje programy i
w:edzą one aż nadto dob1-ze jak
przedstawia si<; najbliższa przy
Cóż więc laiwiejszego
-;;zlość.
3al~ poprzez LKKF „zafik.sow;;ć" termin i mi.eć w danym
dniu praw:e że wyłączność na
inn-ej
czy
zorganizowanie tej
c:ot·kawej imnrezv.
,.,... ,
iaTrzeba dbać o klienta „
k:m .iest kibic sportowy placący
Z<. bil-et \.V"&tępu i nie zapominać
o POwodze.niu akcji propagando
wej.
J. NIECIECKI

i Pr"?JePrae0twników Ha1ndrlu
my.stu Gastr·Ol!lJOmicznego, powo
!ująca S€kcję cięż.all."owców pr7/
'l'ran.siportu
Prwdsięboor.-stwie
Handlu Wew.nętrznego nr· ~. do
wodzi udany pokaz zoll."galllli.zowany w ub. n:oozielę w saili
!J'l"ZY ul. Jer=go.
kilkaset
zgMmadJZil
Poika.z
widzów. to znaczy więcej niż
Ki.J.jakieś zawody oficjalne.

lwdrzi.ei'i:~&iu

Anglii

PY, A l(TO KULAWY?

Udana

mlod.z.ieńców

ków

impreza niewątpli·w·ie
no~ro pow&"ta·lą sekcję

do Polski
walk

meL-zu

Oma.wiane wystq.pienie p. (g). jakkolwiek bylo ciosem
je.st obja.wem wzrostu za.i.nteresowania prasu
sprawami język.a, co stwierd;;a.m. z zadowoleniem.

w

1'071egra~ego

ozy maczej, drużyna nll&.a będzie sillsamolotem z na·
pmylecą
l>-M
Lonó:1•nu do Warsza·"''Y ookseAnglicy PO pr.iyjeźd'Lie
rep.rarzentacy jn::j do
rz.y drużyny
jutro
Warszawy,
armili angielski.ej, mającej ro- pierwszy trening, przygo·t>11wupięści<mskic
spotkan~.a
zegrać
jąc siQ do pierwszego wysteJ.>U
w Wa;rsv.awie 25 bm, i 28 bm. w P<J.lsce.
(n)_
ŁoorM.
Jak IS:ię dow1aduje:my, w dru
żyn:i.e gości uie będ?ii.e 74w<><l.ni

Warsr.rawie.

Tak

W SPRA'WIE UL. GNIEŻNIBNSJ{IEJ
P.O RAZ CZWARTY
Kilkakrotn!e ju.ż ,.Dziemniik LOOrz;ki" poiru1S7Jal spra.~
Osfa.tui i·aiz; było to w ;
ścieków na ul, Gnleżn.ieńskiej.
kwietm.iu. Ale Miejskie Przeidsiębi<J<n;;·two W<>dociągń>w
i Kll4la.lfa;aej'i niewiele i·obi sobie z n.a.szych sikarg i krytyiki ;praso.wej. ścieki z ul. W1-zeiinieńskiej nMJ,a,l S'{)lyw·ają. w leżącą nhlej ul. Gnieźnieńską. Jest oina. wprawdzie pięknie wyasfa.J.to1w!l>na., a.le nie posia<lająe ścieków
sta.n()!Wi nail.uralny zbloT.n.iJk, niestety, nie odp.lywowY. To- ;
też ,ie5rt si.ale pokryta. S()(l'l'ą warstwą cuehn.ą.cego pyłu. ;
Na. d()miaT zlego MPWiK zapomniało również o zainsta- ;
Imva.niu kratek ś~kowycll pny 7'dTojach uliC'ZJlych na
ul. Gnieźnieńskiej. Tot.ei wooa ściekająca. z tych ZidTojów z35il1l dopływa.ją.ce z uL Wrześoieńskiej ścieki. i ulica je.<;it nieustaooie na.wet w obecnej porze Pez,deiS'LCZOwej, za.la.na. wodą. ·
;
Czy n.a.praiwd-ę nie ma. rady na. ~yśln>05ć i złą, v;olę ~
za. ten st.a.n l"Ze>C!Zy'~ Czy ni<;.
l·nstytucji odpo1wiedziaJnej

!

Lekkoatleci RKS

k..<\ w wadz•a lekkiej, Warwicka,
Móry w czasie s,p-o•tkantia LonNOW)' Jork ulegl kondyn d>0
Anglicy przylaitują
tuzji!,
Polskl, ma.jąc po 2 za.wodnruków
w wa.drze piórkowej i półśre
W drużyinowych zaw-0da·ch lE>kJedna. z tych wag bę k:o.a~Je<tyw.ł!lych
dniej·
o puchar ufundodZ<ie więc dublowana.
prze~·-0druic.zaceg-0
przez
wa·ny
PKKF S·ie1•aiCW., ubieg;1ją s.ię zeW CZOll'aj bawii.l w Łocfal kie- społy Rudzkiego. KS, sieraózkieJ
rowntk sekcji bokserskiej W.KS Wa1·ty 00012: Resursy ze Zd. Woli.
pucb.aru
Legii z Wa=awy, kpt. Wasi- Pierwszyim zdobywcą
lel<okoatleci z Ru.dy, którzy
lewski, który odbyJ k-O'llferen- zo.sta•l,i
suk;ce·s . podc'"i.as
powtorzyh te,n
cję w ŁOZ:S, omawi.a.ją.c naj- drugiej
próby, od•bł'tej w ub.
a.ktua.lniejsze sprawy zwiąiMne .nle.dziielę.
Lekkoaitleci Rudzki-ego KS wzypięz na.dchodrzącym mec"".f.em
skali ląciznie 161 punl<;tów,' podśe.ia.rskim z ook.~el'ami armili czas gdy Resursa (Zduńska Wola)
mi.ała ich Jl6. Najsłabiej wy.padł
a.ugielskiej,
W>&rty z Sie!'adza - 35
Otóż istnieje mcY.lliwość, te zesipół
puniktów. Wyni1ki poszca:ególrnych
w druży™, która. wa.l~ć bę lmnkurencji na ogół przeciętne.
dzie w Lodzi, zn.aJdlzie si.ę w
wad7.e średniej W a.la.sak. Cb<r
d>-łli przede "';szystkim o to, że
ze
sklad
d<Jtycbcz.a.sowy
by
w-i;ględu na pr:eyjamd niema.l re preuAl>D!l6'0ji bo•k&llil"Skliej Ąn.giti
7JOStał silnie wwn<Je1JWiny. Mówiło się n.a 7-ebra.niu również o
Brani-0kiim, który ~ajprawdopu~
rama~h pnzy.gotowań d·O 11'-0IZbędrllie mogJ wYsitąp•c
dobnfoJ
gryiwek li.gowych, ko·szyl<a·!'!Le
rozeg.rają w nadchc<lzącą soŁI<.S
w~da.nym
.
w
w ŁO<W. '?~żo
pa.dku za.le-.t..ec będzie od wym- botę mecz towar.zyski w Warsza-

po raz wtóry ·
zdobyli puchar

•

:~

•

nie 'lJik>ła przełamać op.oru MPWiK? Chyba i na tę ety-

t·ucję

miusi

f>~ zn.a.leźć jakaś rada.

ł

ł

l{{)l\UTET DOMOWY

-~~~~~€.:~i

którym od czerwca MPRB nr · 6 prrepl'O\>vadŁ.• remon-t.
Wpraiwdzi.e praca idzie w żół'wiln1 tempie, a.kl na t.o nie

Koszykarze
i zapaśnicy ŁKS
na roziazdach

I

próżnię,

MARIA NALEPllVSKA
Łódż, Wólczańska 98

w

•

ślepy

Wdzięczna jestem autorowi notatki za dostaTczenie
mi nowych przylcladów, jak pożyteczne jeJ;t korzysta.nie
ze slowników. Gdyby uowiem zajrzał był do którego ze
słowników ortograficznych, dowiedziałby się, że TO BY
pisze się rozdzielnie tył.ko wtedy, gd.11 TO jes.t zaimkiem,
że zatem w użytym prze:: 11iego zdaniu TOBY na!eiy
na.pisać łq.czn·ie, a w Siowniku Szobera w11czytalby takie
wyjaśnienie: iść Nfl mia.sto (gdy się po<Lkre1ila za.chodzenie w różne miejsca miasta), popart.e w II wydan;u
przylda<iem ze Struga.: wyszedł na mias 1 o. w Ill .zaś pr.zylda<lem z Zapolskiej: już pól godziny, jale wy.szlo.
z mę.icrn n.a. mia.sto. Poprawność mego wu rażeni.a potwierdza.Ją 1'ÓIL'nież rozważania na temat składni przyi m.k.ów w, do. na, zawarte w tTzech a.rtyk11lach. m. in.
prof. Klemensiewicza. w Języku. Polskim (XXXI).

do opcratyw.nej pracy.

w

ocldnku

„ Wiódł

w.stąp.ierl1iiia do nowo powstałej
s.<>..kcjL
Plon.em poikai7..owyiah ćwiczeń
jest bardzo oobry wy.nllk Zawiz Bu-dowlanych, który
ślaik.a
w kateg<Jo.ii lekkiej,
s.tartują<l
uzv.<.ka~ """niik ~80 kg, zdoby"J
·
pierwszą
s<lilnym
wając t:y•m
kJ.aisę.

'.Zlachęci

u,"Tześnia br.
„Co d.:::ień

w nrze 223 „Dz. L." ukazala ric
notatka pod ty-tu!em.:
niesie?"
Jculawego", podpisana literą (g). Jej aut01'
zarzuca mi, ie udzielając ;.nn11m rad, jak zdobyć papra.wno~ć ję.?ykowq, sama popełni/am blq4, zaczynając 8'1.Vój
kolejny •1.rt.yku/i.k w „Glosie RobotnU::ym" ;: dn. 12. IX.
słowami: „Któregoś dnia („.) wybrałam się na miasto„.".
Autor wzmiank.i po1,cza, :':e „gdyby w myśl wlasnycll
wskazówek zagląda.la (domyślne: autorka) do slou.micików itp., to by napisała jednak „do miasta".
Dn. 19

w

się za,pailiJo do dżwd.gama cięża•rów, 7..e .p o zako1'1czeruiu po.ka
zów rnezwlocmn:e zgl<>&iil:o ch(lć

Dziś przylatują
pięściarze

Obawiajqc się zachwia:nia zdTowego p.oczuciCJ jęzvko-

uego ltczn11ch czytelników „Dziennika l..ód.zleiego", prosu: upr.:ejmie Pa.na Redaktora o umies.:czenic w swym
poc;ytnym pil'1nie poni::szego sprostcncania.; „KTO SLE-

skariYmY sie. Przyzwy=."J.iliśmy się już do '\\m:ysj;kil'.go
i g.odz:imy się z myślą. że remOIIl!t potrwa ~C'2le ea.lą,
Wnę.

Na.tom.iast nie rnorżiean:y pogodzić się z faktem. że od
l'O'lJPOC"Zęcia. prac remcntmvyoh toniemy w śmie
ci.a.eh. MPRB ze swej s:W-ony gruz wyt'LUcany "" mie..'>'J.kań
nw.garL.ynuje na podwórzu. 'MPO zaś nie przyjeżdża w
ogól.e po śmieci, uwa.ża~ąc widO<YŁnie, że jest wy:tłuma
c-z,one utrudnionym do0ja.wem. Do tego wsiyst,kieg0 IM-.Zed
ktłkmna dni,ami zaP>Cha.ly się ubi>kacj<:>. a MZBM L.ódź Ruda nie .11·iJ~yślal o 'lasłą,pieniu tl~cy, który wYjechal
·
na ~lecrz;ewc, 1rmym pracO'Wltiikiem.
~

W

Wti·e z ta1nitei.)152ym AZS. J·e&t to re 'warrl dainy <lrużynie aka.derrui.cldej

I
ł

ł

l

!
ł

~oroną
wiizy'\ę
za iz<>=łoro=ną
Bonaparte Cm~t. Dlugo śdsk.al dłoń Poirot i przez n.ią w :t;()'dtzi.
(69)
wyra1.ić swoja Q rużyna ri:apaśniicrza ŁKS, która
111aider meskladinie próbowal
Jeżeli tak da.lej pof!rwa, to nim ulrończy i;riQ remont,
wdzięcm<>Ść. Na k<m.1ec jedlilak opanow.:al sie
utrzymuje się na czele ta.beli,
w nasxym <loonu wybuchnie ei>idemia, a. my 7..ooia.niemv
ma zaipewniony dłuższy odJpoczyi powiecl.zial:
zasypaini przez śmieci lub zaiduS71611i wy7Jiewaani z ni-e
- Czy wyohraża palll oobie, ie jeden d.zien- rnek. NajbLlższy mecz CEeika ją dosp~l.aaiego od miesięcy podwórka,
lllik zaproponowaJ: mi sto funtów.„ mówię v.ry- 1piero 9 Jiostopada. Ład.Zianie wialczyć będą w Bogusz;owkach z tam
fu :n t 6 w za mój krótki życio tejszym Włókoiarzem i Posna.n·lą.
ra.źnie: st o
ł
MIESZKAŃCY DOMU
rys? Nie wiem, sJ.OWQ daję, oo mam z tym fan· w Łodzi na•tomirust pierwStZy wY- ł
~
przy ul. Swierez.ewskiego 27
5'tęp za1pa$nilków ŁKS przewidzdatem zrobić?
.- Na pańskim miejscu ni.e przyjąłbym set- ny jest dopiero 15 1'lstopada br .
ki - orzekł Poill'ot. - 'I'rz.eba stę moono trzymać. Dajmy na to, re pań.s.ka cena wyno.':>i pięc'·
set fUllltów. I niech się pal!l, broń Boże, me
o~ra111.1czy do jOO!nej gazety,
- Co? Ee„. Naprawdę pan tak myśli?
przerwał mu z
~ Niech p.aJl '.Zlr<YZ:Umie
Praeważmie byla to blaga. Ale dowiedz!>
Iem się jednej rz.eczy, która byla mi pot1'2lebna. uśmiechEm Poirot - że jest pan w tej chwil:
~~n.n·llk wleceomy. 20 .26 Wi>aido-1 chóru. 15.30 Au<lv-cja clla ctrz;eci
&!awnym człowiekiem., w1aściwi.e najs.lawmeJSRODA, 21 PAZDZIERNIKA
ŹAc' Fra.nklin Cla'l"ke 'był w LO<n.dynie, kiedy nasmat~ta".
„B!ękllt1.a
mooct s:oo.rtowe. 20.30 Melod·ie rori:- stal'b'ZyCh
PROGRAM I
da'!1o rlo mnie pierwszy list. Chcialem ta>kże szym w calej AngliL.
.Aud ·cJa dla m!odcziety.
ry~ko'l'·c .. 20.40 „ze wsi J o ws!". i6.05 (L)
Pan Cust zrobił jesz-ezie 1ep.srzą mirnę. Rado.my
przypatrz,eć się jego twarzy. kiedy zadałem pys.00 Wiadomoścri. 5 ,06 Muz. po- 20.~o „P1ęc mmut o wychowałJ'lJu". 16.20 (Ll „Melodia. rytm i ;>:o~n
tani-e mademoi.se11e Grey. J.ego równo- bl)'"\S.k rozijaśnił je~ mizerną twarz.
rann.a„ 5.47 „Uroda". 5.50 G'imna- 21.llO Koncert Chop·oowskl.i. 21.~0 ka". 16 50 (L) Audyc,Ja a·ktualra.
wa::!a trochę ię zachwiala. Spo.strz.egtean w j.P- A wie pan, zdaje .s.ię, że ma pan racię. styka. 6.00 D'.Liennik pot~IJ'ltly.
Alcksand~r. Bo~·od1!1 - transkryp 17.10 (L) Audł"CJa. muzyczna. 13.00
go oczach skry gniewu.
Slaiwa. Wszystkie gazety. Tak tak. .skorzystam l?oraone TO!Zmai.tości rolnioie . 6 .35 _:.ie na ?,t k1est1 ę. ~1.40 (L) „Listy (L) Łódiz.k·1 dzie·nnik ra.dlowy. 18.25
teatru . 22.HJ Muzyk"; taneczna. Audyc,1a a}'tua.Jna. 18.35 Muz:>k.i.
L
„Rad'ioc
.
radiowy.
Kalend.ara
nie S'LCZęd.zil pa:n z pańekiej rady, panie Poirot. Pieniądz;e przyTr;,eba p!"Zyznać, że
6 40
19.00 WiaJdOl110Ś!."l.
l aktu,'.llnosci.
rel~la1ma". 6.58 Omówienie audycji 23.00 Ostatnie Wtadomosc,,
moich uczuć - odezwala .o.ię Tora Gr-ey.
dadzą mi się, ba.rdzo pr.i:ydaclzą. Nar>e5zcie ur~·
l9.05 Kwadra•n-s mn.zyczny Ka.rola
Bylem pewi€!Il, że od pani me usly.szę ctzę oobie prawdziwy udop i będę mógł kupie' sz.koJ•nych a oświat. 7.00 Driiienruk
SLrome.ngera. l9.2Q „Pl.asrz.oo" PROGRAM n
12.04 Muzy1l<a Judt01Wa
pora:nny.
prawdy - odparł sucho Poirot. - A teraz sn<>- pięikmy ślubiny pre.wnt LiJli Marbury. To dobre róż.ny•ch
5.30 Wiadomoiś<:·i. s.35 Murz. P<l- sztulca J. Tuwima wg noweli M.
12.35 Józef.
narodów.
tyka p11111ią drugie roocza,rowanie: Franklitn dzi>ecko, panie Poirot, dobre. kochane dziecko.
Havdn : Symfonia C-dur nr 7 „Po ra.nna. 6.30 Dzleinn·ik por. 6.47 Omó G0<g.ola. 20.50 Melad'ie tanecgnc.
Clarke nie o<i'zie>d.ziczy ·majątku brata.
- Nait;ura.lnie - Poill."ot poklepał go życzliwi<> ludnie". 13.00 Audycja szkolna dla wie.nie audyc:\i szkolnych i oświa 21.00 Z kraju i ze świa.t.a. 21.27 Kro
Czy dlugo mam tu rostawać i. ełuchać po ramiellliu . - Niech pan .się bawi i robi, co ltla'8 I i II ,Pt. „Kolorowe listy" towych. 6.50 Gimnastyka. 7.00 „Ra n ika s·portowa. 21.40 Gra Orkiestra
za,pytala dziewczyna dumnie pod- mu się podoba. I je=ze jedno. Może wybral- 13.20 (Ł) Koncert Orkiestry ŁRPR di.a.reklama". 7.30 Drziiennfik I>Or<i•n· Tanec:zma PR p. d. E. Czernego.
zmiewag'! poranna. 8.15 Ha 22.10. ·~Wys1pa Art>ura" - :llragment
no.sząc gtowę.
by się pa;n do okulisty? Takie ból~ głowy .zda· p. et. Henryka Debi•cha. 14.00 Wia- ny. 7.50 Muzyka
domości. 14.05 Koncert estradowy d.iO'IN"Y kurs nauki języka '1'0.syj- pow1escJ. 22.4-0 Mllzyka tan. 22.Słl
Bynajmniej nie jest nam panl p0trzebna 1'7.a,ją się często z wi,ny llliewlaściwie dopj.·a.nyich radzieckie.i muri:ykl 't'ozrywkoweJ. si<Jieg-0. a.30 w1.a,d0<mo0c;. 8.36 PJ-ze M.tędzynarodowy Umwers:vtet Ra- odrrekl: Poi;rot i ele~nclcim ruchem otw(>oo oKular&w.
14.4.5 Pieśni Witolda Friemarma. glą'!; prasy. 8.45 z. F\ibich: „Wto- diowy. 23.00 „Horyzonty muzyki",
- Mvśli paJll., i:e je6t tale i ze mną?
15.1):'; Muz. Ju.dov:a. 15.:>0 z żyCll~ sna --: poemat sy.rnt'ouireny. 9 .00 23.50 Ostatnie wioo.()moścl.
rzyl drzwi przed Torą.
Niewątpliwi~.
Związku Rada.ieckiegio. 16.00 Wia- Aud~·~ia dla kia< I j II z cyt<lu
- Decydująeym ciOOiC'JT'l byla ta hi.storia ?.: odTELEWIZJA
- J.est pa.n wi-elkim człowiekiem, pa.nie Poi- dom.ości. 16.05 Audycja aklualna. „z piosenką je&t nam we.solo".
ClarJ{e zapowiedz1akm. c;ski>f'.Jl'l pnlca 17.00 Program dla dzieci: 1' Miś
w.s.pomnia.- rot - .stwierdził Coot gorąco ściiSlkając d.lon 16.15 Gra ze~~ól instoumemt.alny 9.20 Wesołe plosenki. 9,3:; Polnym
1'\mał się osta:t<>CZ11ie, kiedy o tym
młocLziezy. -z -Okienka, ~) zrobimy to sami. J)
-sprawach
o
gło.sem
16.4-0
Knza·necklego.
Waldema.ra
mojego przyjaciela.
Ioea.
dol'!Zeczu Odry". 17.00· Dla mło 10.CiO Gra Sekst& PR. 10.30 „Kroi MałJ' qui:r. „ślaclami wieków" (W).
Poirot, jak to bylo jego zwyczajem, nie od- ,.W
- Istotnie, dakty1o.s~opia bardzo się tu ~
17.4} Prze~wa. 18.3.3 1,ódzka Kronisłlu'Chowislrn pt. Hc•n.ryr.c IV u mczyt·u sławy" dzleży rekoln~j
parował Jmm.plem<'ntu. Nie po.o;taral się nawet „Rękopis bez tytułu"..
Dodałem to.
zamyślił się na chwilę. dała H. Ma1nna. ka Filmowa (Ł.). 18.ĘO z cyklu „Jak
powieści
17.35 Ty- ~ragment
o skromną mil!lę. Kiedy pan Cu.st wysredl go- &iąc ~kół na Tysiąclecie. 17 .45 11.0<J Al1<lyc1a ~kolna dla klas patr2eć na clzlela ,,,."tuki" - ,T.raaby przypodobać •'>ię tob:.c. mon a mi.
Czy to ni"' dnie z pokoju, &tary przyjaci-el uśmiechną! .sic,;· 11~adi-0r~kla1ma0. 18.~0 W}ad01mo~.- VII ,EaJka o l0::01pc1usv.;ku11 - slu- ctycja ; no\V>~~!oą·stwo" (\\i). , 19 30
- Ależ; Poirot - zawolalem.
te]el'.1v"':zy,1nv l rektama
Cl. 13.0a r "P~g:va 1 :k1 ~„· r~midą · .chow:isko ll.20 !viurz;yJta sy11-nfon~cz DZ'i€'·nnjk
do mnie.
bvla 1Jłfa wda?
No i co, Hasti.ngJS? Oclbylif>my w,o;J)Ólnie ~8 . 25 _No" e_ nagt a.n.i.a 01 ~ie.,;try PR na . .12.04 Wiaclomoi;ci. 12 .JS (.f:..) AU· ogi np . (W}. 20 oo T"ie.t1irnle·· dla
· - Ni.e, mon .am i. wi„ruLne łgarstwo.
(W). 21.00 Polsk1 K-"
niechel.nych
KonI)
pr.
(Ł
13.20
ws;.
dla
:rr:m ~r;;ytet .~~I dycJa
-:t
je;;.zcz.,e jedno polow.anie. Vive le sp or t I "'..Kl akowne. 19.05
„R~~iop, ob.iem~ · cert O!'!<ie:>try T:..RPR p. d. Henrv n',ka ~'ilm.O'-''a (W) 21 IO F;lm ki-ót
19.20
d·.Owy.
Nie mo((ę pominąć milcY'niem wizyt.y, jaką
Dr.<hli~ha . 15.!Xl Wia•d<l'mo~oi 0km~et"ażowv (W)· 21 40 5 t m· 0
!D.30 Koncert rorzil'ywkowy. w wyJ;:. l«a
a ''
·
KONIEC
MaleJ or.k. Roo:gt. S!ą~l.<:iej. 20.00 15.10 J?łieśni Hugo Wolfa -w wy Je wladom0Śc<i ·(W). ·
w kilka dni póimiej z.1ożyl nam pan Alcksand-e1·
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Redaguje kolegium. Red.akc,1~ 1 Ad~lnlstracja - Łódź. Plotrl:owska 96. Centrala 293-00, łączy z wszystkimi działami. Telefon b;z~o.s• re d nie: Red. naczelny 325-64. Sekr. odpow. 204-75. Dział spolecznoel:onc,:n. 3.11-10 Dział m•ejsk1 228-J., 337-47, 343-80. Dział kulturalny ~23-05 Dział sportowy 208-95 Dział listów 1 koresp 303
21
Biuro Ogłoszeń 311-50, 293-00, wewn. 30, czynne
do 15.30, sobota do 13 ~.o. - Pre.n~merata mi~sięczn~ zł 12.~0. Pren_u merat~ pr.zyJ,m~ją. placówki poc2lto.....;e, 'istonosze · ora~ PUP~K ~~~~ii„ :-;J~
z. ul. Roosevelta 17, konto PKO Łódź 7-6-579. Pretrnmerata za granicę wynosi. kwartalnie d 52.50, połro~nie zł 10~, roczrue zł 210. zamowienia 1 wpłatv przvjmuje PKWZ Rl!ch" War
1 WU
cza 46 • konto PKO 1-6-100024. Wydaje: Wydawnictwo
Prasowe „Pra\!la Łódzka", :Rsw -„Pra'sa", Łód±:' Piotrk<:>\V'S~~a~:: u ·
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