Oplata

pne:i.~.owa

uiszczona

ryczałtem

gr

gospoda~kę
przemysłu lekkiego

Wydanie A

Szereg zarzutów zgłoszono

NIK ocenia

Cena

50

-

pod adresem resortu
Łódź, sobota

Rok XV

31

paźd'Ziernika

1959 roku

Nr 259 (4023)

----------------------~·--------

uJarzmImy

Rad1"ołeleskop

trop
Minister spraw Za 6nr• Przypadkowy
.i
•
Norwegii
puybył do Warszawy
WARSZAWA (PAP),

prr.yb;vl
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?· . <>fic,ialną wh~·tą

do

1Dlll1S1-er sp,raw :o.ag·ranicz

nycb N<>rv•cirii - Hah·ard LanlW·
l"linisl.ruwi towari:yszą w
podróży maV-<>nka. pa.ni Aa..-e
Lange ora.z dyrektor gene1·alny
d<> spraw I>e>1Hycznych w norw~.<:kim MSZ - Arne Gunnen~.
k1~.rownik0 ''"Ydz1alu do spraw
kra i6W
h-0"1;u
sllrjalizmu
w
IllSZ 01-e Aa.Lgaa.rd i U sekt·dat7. w lUSZ Knut Fryd<'nlun<l.
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Brytyjska Izba Gmill

Castro szkoli· chlopo·w

otrzymała 10
c.hociaź prą.ct

kom pozy toro' w
radz·1eck·1ch w USA

dodatkow.eJ

.Jeśliby

I.

<:1-ep.ła.
rozwiązano zagadkę
i!01:>C1

I.ONDYN (PAP). - w czwaTtek wieczorem
w
brylyj&kiej
I7;bie
Gmin
zakończyła się
dyskusja nad
.zag:an:cz
Jl
ną rządu, Wielu mow<:ow z
uznan'.em powit.a,lo
radziecką o po"."szechnym i ~
kow tym rozbro.ienrn oraz zwro• •
c1lo 1uwagę na koniec7...ność pro11
d
·
·
z~wJąz
· k.iem
~
wa
zen1a
rozmow
R m:ec:I.
1 7..ez.likiwld
t kt·
•.a ; . um. w ce u" ·
owa1
Jak. · dono-\g'inął
dwurr.ot.oro-wy
sam~<>?.
o· nia " zimmeJ
. HAWANA
.·
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H· _ rym uda
wat się z prow111cJ1
Ca·
· WOJny
·
•
si Agenc1a Nowych .Ch~n z
.cl.. ma.guey do st<>licy kraju s~.ef ar·
Na
zakończenie debaty w
wa.ny. Jeden z dowódc.-ow arm11 mii kubańskiej
Camilo C1enruek LI b an.o;;
· k·e
·
m~i·or
Guevara gos. N1ezw
•.
I oc7.n e
po szu~
•- 1·,„ania
im:entu opozycji labourz.ystow•
"1 J,
n
•
oznajmił w prz,emówielliu opu- przy użyciu samolotów cywilnych sklej zabrał gl<ls po.<;el N°"lbl:kowanym
w d7.!en- i We>jsk.<>wych
dare.m- Baker. Propozycje Chrui;-zcznniku „Revolucion". że koniecz- ne.
wa 0 rozbrojeniu podkre.<lil:
ne slalo się przywrócenie na
w Rawa.nie wyra.Za się obaiwę - on _ leżą równie-i; w inter-cKubie dzialalnoiSci trybunału re pi,s'le k-0Tespond1mt AFP - że 7.a- sie Anglii. Mówca doma_cta1 ,,ię
w<:·lucyjn<>go, poniewaf(. ,.wspa:- ginięcie samolotu nie zost.ało S'P<>n.alomyślna akcja rządu kul:;an wocl<>wane
przez
z.le
warunłl:; przyjęcia
Chin Ludowych '10
sk'.ego. nie spotka la &ię z nale- atmos.te1·yc-11ne.
ONZ.

I

I
•
(
•
Prekm1e_r e1 onu

nastę9nie

•

(PAP). -

żytym

m6WC<! poinformowielu o.środkach
w!ejskich Kuiby zaczęt0 wprowadzać pii-ze:;zkolenie woj&ko•.ve
chłopów. a.by w rarziie pot'l'z.eby
.. k
.
mogli bronic ·raJU.
że

w

wódca. <>pozycji _cejlońskiej dr. P~re-ra zgłosił wnu>sek o wyra.zen te
votutn nieufnosci rządowi. O'·kar.żył on <>becncgo premiera Daha·
Komentując
o.;;tatnią
nol~
nayake I dwóch ministrów o to! amerykańską, zawiernjąc<1 osttze
że w swoim czasie
utrzymywali żenie. że rząd kubat1."1ti pokonta.kt z osobami podejrzewany- wmien zrewid.ować swoją !hllimi o ud?:iał w 7.amordowan.iu P·t·e- tykę wobec USA, Guevara mial
miera Bandara111aike.
powje<lzieć,
irż. jego zdani<,!m
Premier Daha,na,•ake zapropon-0· również Kuba powinna zastawał utworzenie s·pecJ·a1nej komi·
l
· ·
nc-wić si~ nad &tosun rnm1. Ja~ji, ktc>ra by zbada.la. te oskarże- kl•• lączą J·ą re Stanami Zje<lno
nia i oświadczył, że zastosuje się
do ]ej wyroku. Gd~·by komlsja c:ronymi.
stwierdz.iła.. źe oskar~enia te mają .ial<ieś P<'dstawy on. DahaWedług doniesień Agen_c.ii Frannaya,ke, po-dałby s'ię do dymorsji. \oo Pres-se z Haiwany, w srodę za.
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Obchód. 42 T'Qez;nicy Rewolucji

Pa:ż,d7i<'IT'nt-kmvej

o!ńatirulrh

tłnia.<:h przybył d~

N1>wego Jorku DymitT Sz<>stakowicrL - jeden z najwybitniejso:ych k1>mpO'ł:yt<>rów radzieckich. wraz z sw.staikowiczem na miesięcz.ny pobyt w
Stana.eh Zjednoczonych pt·zyjechali czterej k<>mpozytor7.y
rad7.leccy: Ticllo-n Chrennikow,
Fikret Amirow,
Konstantin
Dankiewicz, Dymitr ItahaJewsk.i C>raz

kl'~ 7 t.yk

mu7.;vcz.ny Bo-

rys Jarust.(nvski.
Na 7Aljl}ciu: 8·letnia Wi1t·wtnia
Kay wita Dymitra Szoo"ta.kowicza ; jego kolegów kwiatami.
Od lewej: Dymit•r Kabalew0>ki
pN.e-w. deleg. kompozytorów
radzieckich, Dymitr szo;;.t.a.!<0·
wic'f., TiCh()n Chrennlkow, Fjkret Amir<>w, K0«19tantiu Da.nkiewi-e:& I Boryio Jarustowski.

zapo.wi.ada. się
Pilharm@nii Lód<Łkiej bardzo
Fot. - CAF
ok.a7.,a](". W.<;lys!kie trv.y koneer1.~·, ja.kio!' ooi>ędą. się w pierw6"/;)"nt t.yg-0d!li.U listopa.da,
~
my.Siane :z-0stały l><>d kąlem tego obchudu, w związku .,, <."Łym
pr.1.ewiduje się
wyk-0o11anie 11tw<Jorów muzyki polskiej, rosyjskie.i i radzieckiej. K<>ncedy le
u~wiclnione będą ró""nici g~
cinn;vn1i wys!~pami 7.na.nych a.rt'J;stl7W.
11•rLyl:>ylych &pe<oj.alnie
w tym celu .,, ZSRR.
Już w
J1aj1>Uź.s7:;v wtorek
:i listopada.
o godzinie 19.30, ' ooil•ęd!l;ie się
!Pierwszy .,, . '~'eh występów: 1·ecita.l foriep1an-owy Dymitra PaToto-Lot.elc je.rl ~ą na tyle popierno, }aure.a_ta. <>st.a.tniego Kon
pula1'ną, że d.ecy'Z\ja
uniewam1ekunsu
Cho1Hno.ws1tiego
(l9ii5) nla ostatn:iego losowainja, \Ą.':St1rzy
oraz
Międ'?:vnaro.dowego Kon- ma1nie wy,pLat i p1,-zeprowadrzernie
ku!'Stl Pianistycznego im. Geor- losowania '})'Ol10'W"'ne.go - &tała się
sen.saoją 111a miarę k•i-a1i-0wą. Pr-.tegio Enescu w Buka.Nl\'5rzcie.
bieg wyda•meń był ,następujący:
ZnakomHego pianist.:. wyeh-0Gdy prowad.Zą.cy le>so•wa.nle (odwank.a Akademii Muzycrzncj w bywał<> się on-o w Plarzach) . popro
Moskwie (uczeń A. B. GGlden- sil kHku oohotm.ik&w do ciągnie
nia losc>w - z.głosH się m. in. jaweisera.), powi,ta.my w Lodzi po kiś obywatel poda.jący się rz.a Zdal10W'Skieg-0.
Wbl'ew regulam,inowi,
ra•t. pierwszy. N a. program jego
~tóry U<i·Łada, że kait<ly z prosrzored'ta.Iu złożą, się utwory Bacha. •nyoh z sali wyoiąga z bębrna po
(Cha.oonne w opr,
BusoniegÓ). jednej tulejce - rzelmmy O'b)"Watel Z<lainor;v>Slki
wycią,gin~ ki!Lka
Mendelssohna., Chop.ma (S011.!1 1a. tulejek z nume!ikami.
Spooród abeanyoh na s&ll '!ti11ka
b-moU), Kaba.!-ewskieg<>, Ra.ebza01waiżyło, !ż Zdanowski J>Omanin<Jo'wa, Debussy'e1fo i Lisz- osób
dej,rzain ie ctłurgo grzeb.a,! w l:>eb!nie
~ (ll.ap9ordia. t;,~$11;~
• !llUrlieii'.kalm,. Z;.i~ o.nó. l.nitelt~
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Podcza,<;. pomiarów st,wierdzo- jaca się w pnesir2:elll J>?WID~a
no,
gdy w apa.ra<:ie
moc."'.
sposob :1>now su:
cić gatkę na „ogrzewanie", daje skup1ac.
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br. wyniOISLa ok. 40 mJd. zl. zastrzeżeń budzi 1.e'i: polityka
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Radziecki laureat
V Konkursu
Chopinowskiego

Wartość

Stawińskiego

su roku ubceglego. Wiele uwa- dzinie
jest niezabez.p_1ec:ren1e
gi
dalS7..emU podmie dokumentacji techn.icz.neJ,
•
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•
sieniu jakości j estetyki wyrodyskusji wielu p_osło,w ~a
bo
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·
zszerzena fakt, ze nadttne.rMOSKWA (PAP) - Aaenaja bow, wz gacemu 1
ne gromadzenie
zapasów
,
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·
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mu asortymentu towarow.
których wyrobc>w g<>towych spoTASS po.dala .w
ze Instydo spra..
wo.d<>wa.ne jest w pewnym stopt-ut F1.zyC-L.11.V im. Lebie.diewa bu- v,ozdania
mi.n.
niu prndukowaniem nie zawsze
duje pod
radiot.eleskop, w;<:epreze.s
Izby
odpowiednich i
który
WIKomtroli A. Burskistw;erdzil
..
_te!'• ze
tego rod.za- m in
w:vkonanie
fizarow1.10
minister.JU.
·
"
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1
kk··
stwa,
Jak
1
7.Jednocun.
powinny
.
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•
nansowych w prz.en:y~le e im,
więcej uwagi poświęcić za.gadAnt-Emę nowego radioteleskopu 1rnmo wys1lkow te.sortu, me nieniu obniżki kosztów prndnkMOSKWA (PAP). - Tajemnicze zjawisko „koncentracji
mają 1Jworzyc dwa p~inające prz,ebiega pomyślnie. Przepro- cji i racjonalnej gospodarki maenergii",
do<Lychczas nie znane i doświadcza.lnie
nie
.się· na krzyż metalowe ramiona. wa<lwna w ostatnich dnizc-~
teriałowej.
Potwierdzone, wyk.ryli uczeni rądzicocy,
Ich wysokość wyniesie 40 me- przez NIK kontrola g<A'lpOOar:n
trów a dJ.uo-ość - i'<> 1.000 me- fun<J.u,w..em plac w 7 zakładach
.
.
trów'. Giga;tyczny
ten krzyż wykazala
szereg
nieprawidloAgencja TASS podafa w pi<J· j elektry-czny (w prz.eliowniu na można będzie obracać.
w<A"ci .
Wynika to głównie z
t-ek, 7.e na trt>p tego z.iawiska ciep.Jo) dawał: przewod111kol!1
Radiotelesko.py są urządiz.enia- ni>Pwlaśc1wej organi7...acji prncy,
wpadli
naukowcy w mookiew- g~·z,ewającym w<;>dG tylko 5,;i k'.- mi odbierającymi fale radiowe z braku należytej
dokument.a<'.1i
wiła
.,;ikiej fabey<.-e ,.Santi.echni.ka" pro lokalorii.. Wspolczyn:iik sprao~- Kosmosu.
Badanie <:haraikleru piac,
dokonywania.
wypłat
dukująoej apą·raty półp.rwwodni nośc1, ktot')' ~a.wsz.e ies.t mnie.~- tych fal pozwala wnosić o na{u- niezgodnych z p_rzep;.o:.ami oraz
kowe do regulowania temp?.ra- szy od Jedn<>SCl, tutaJ wyn~l rz,e radioźródeł: planet, gwiazd i nadmiernej ilwc1 godzin . nadtrnry w mie.se.kaniu. Aparat. taki. 1,82.
galaktyk.
liczbowych. Za mało uwagi pozasila~1y z IJ:i-eci_elektrya.neJ, mo
To zu.dziwi.a;i~~e zja..wisko _kon-

wjzy t0

~wii~~~~··~j~~~Y r:~~;;,wby:-l

cji min. przemysłu lekkiego - .E.
pia.nu re6'0rtu za ~rzy kwartały br.

~0 ':~~~gi~!;~g~r~~~l~~~:t~~~!m~n~~Jmw zte3~v~~
energię największy. na świecie ~~~~~au
Powsłale W ZSRR ·po.śwJęcono
w
cało uwagę
I"?
się
ni~p O I ę Z n Ie IS Z ą
piąt.ek,
Ustosunkowując się
t
B
Stawińskiego,
d
•I
o
u
#r
Moskwą.
Nii.jwyższej
poszukiwa!1y~h
o
~. y
a
ID • świec.ie będzie
naiwię!cszym
art~kulów Wska~ywano
l.'7
urządzeruem
że
zadań
kierownictw~

Doktór S. Ge- krążaca w apara<:i-e
n1!h<'wohl,
czołowy spe-cjalista krilokaloch ciepla,
a1n.er~·lrn1i.o.!ci w zakresie mech.'<=Y
ny lotnicz,ej, o~wiadczyl w piąkk w Rz"mi··Q··· z·.~ kaz·.dy z • ·1ea,
~ którzy w~ 7.R-m.:u astronautó'ń',
c>zlvm roku rozpoczęli w USA
P „z,_·,"oiowania
d~ W''pra"~' w
"
~
~'
K<>;mio.~.
móg-lby polec,ieć
,.choć-

RZYM (PAP). -

•

WARSZA1WA (PAP). Obra.dująa !9 bm. pod ~
nie\wem p.o.s. A. Roomia,rlta. Sejmowa Komł.sja PrLemy~u Lek~
kiego, R.zemiiosła i Spólidzielcz (-.foi Pracy wysłuchala. mform'.l ...
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porażlia

współzawodnictwie

Wbrew kunktatorom z Bonn
przeszło

połowa

ludności

opowiada się za
stosunków z

NR:b_,

nawiązaniem

Polską

BONN (PAP). - Ja!k wykaz>'\-1nadal usilują kuśtykać pr:z.ec;.w
la ankieta r(')z,pi1s.ana przez je- ko cza.so·..vi".
den z zacho<l.nioniemieekich inW zakońc-.a>niu biuletyn postytutów badania opinii publicz wąLp:ewa jednak, czy w)'Tulti
n<:J. 58 proc. ludno.l;ci NRF op·o- ankiety będą mialy jakikol1<1·ick
w1ada &ię za nawiązaniem si<>- wplyw na zmianę dolychczasosunków dyplomatycznych z pi}1 we.i polityki rządu boriskiego
ską. Bfo,Jetyn pr<i,5owy SPD ko- w<.•bec Po1skL
mentuje ten wynik ankiety, jako .. wymowne świadectwo i-....rHty=nego zmyelu rz-aczyw;.~t<>.ś
<:i''. Przeszlo polowa obywa!e!L
NRF w przeciwieństwie do
rządu
opowiedziała
normaJizacją s1osunków

s;ę

za

Od wczorai
„Dotykać nie wolno"

między
między ZSRR i USA
~~~;t~ ~;:fi~wą - stwierdza w Teałrze Powszechnym
twierdzą uczeni
amerykańscy w b;·uletynle podikrośla s;ę, M'cwraj odb~•ła si~ w Tea-

NOWY JORK., -

Znani ek<lmQ- je, i.Z radziecka prod:uk.c.ja por-zepodkreślają mysłQWa
wz.ra.sta w znacznie
wysokie tem,po rozwoju prz.emy- s.zyoozym tempie 'niż produli:c.ia
sl.u Związiku Radzie<:kiego. Pro- p17'elffiyalowa w Stanach Zj.ed.nofesor unilwersytet.u w Midugan. crony<:h.
Jest t-0 - podl{,re8Ja
Bo1'!IBtem, w r-eferacw zamiesz- Born.st.eiill - fa.ki cał.kowicie bez
czonym w s1pecjalnej brosz.urz,e sp0rny.
OPIJ'l>lLkowanej
przez komi.sję
Pt"ll'f. Bornstein dochodzi do
ekonomi=ną Kongresu, w.skazuwniosku, że rcew'1.i gospodarki
ra.dzieckiej będzie trwał nadal i
że wypr7..e-Ozi ona. gospodarkę St.a
płozem! nów' Zjednoewnych.
Pro!. Boddy z uniiwersytet.u w
sta;nie Mim.n.es.ot.a oś·wiad<::t.a. ż-e
poziom µrodu.lic.ii w Zwią:ziku
Rad.z!!eckim i wartość
dochodu
nairodowego ZSRR wikirótce ooiąg
ną pozi.<Jim
pr'OdukcjL i wa,rtość
dochodu
narodowego
Stainów
Zjedrnoczonych, jeżeli USA nie
miśoi amerykańlSJcy

Płozach nie

uszło

Zamach na milion
w Toto-Lotku
ni e udal się
wencj~

został

wylegitymowany, <>kazało snę. iz n.ie nazywa się o'n Zdanowski, a p0t1adto, ze jest p1·a-cownik.iem dyrek<:ji
Toto-Lotka, deteg-0wa.nym z Wa•·MO. Gdy

Fza-wy.

zdołają poważnie zwięks:zyć tern
pa t'CYllwoju .swojej g<>."-r.><>darki.
Boddy podkr~la, że wrsunięte
przez Nikitę Chruszc:wwa 1>lany
zwięks-i:enia. ra.di.ieckiego cl-Oehodu na.rod<>wego w opa.rt'.iu o plan
siedm.iolc,ni, SI\ zupelnie realne.

„ro o:n właśnie powi.:nien
Bemlard z Instytutu Elekt.ro-kierować pra-ca tr2yo.s-0bo,wej kO··
misji loOO\\ranici. Wbrew połe-cea11i.u techm·wz,nego im. Edi&<>na pr.z.ed-

iż ankieta objęla przeclst.aw:ic!e- tirr'-e Powszeelm.vm p.rapremiera.
li wszystkich warrsbw spolecz-t.~11 ktlmedii muzycznej M. Gyarfastwa. Dowoclr.ci. O<Tla czy\amy sa i A. Visky'eg<> „Doit~·kal' nie
<l.alej że więk.otro.ść lud-no.:ici
wolno" w r~serii Zbigniewa
NHF zajmuje w sprawie stosun Ko<Jzanowiez:a.
ków z krajami Europy wsche<lPubliczno,ść przyjęta. spektakl
n:ej o wiele bardziej realisty<:zbarda.o życzliwie.
ne &i.ainow1sko
aniżeli
rzą<l.
Powod7.enie 7..3.JM'Wniają S'7.f tlDażenie do utrzymywania dobrych i
uczciwych stosunków ~: Jadw>ga Kenda ja.ko Maze wschodnimL sąsiadami - pi- rica Csa.rdas. Barbara Połom
sz.e autor komentarza .,nie- ska - (Ewa.) i„. bOOnografia JeW>j!.pliwie wydalob;v już pierw- l"'Lego Szeski·ego.
1-;ize owooe, gdyby n'ie przeszkaNa. prz.edsiawieniu o~ni byd7..alo w tym nier.oz.~ądne stan.,_ li; kompou;ytor And:ras Visl<y,
w;sko kunktatorow 7. Koblenz.•r- a~t.ache
prasowo - kulturalny
stra&Se (siedzirba boilskiego
'i.ntba,sady WRL w "'ar57..awie :ni.;ter&twa
Spraw
Za,gramcz- Gabriela Erdelyi O<l'az inni pra·
nyoh), którzy na spróchniałych COV\'ni<.'Y tej ambasady.
kula;:,h medorzec:zneJ doktryny
M.
-----------------------------

!-"1i-

Statek panamski
p

zatonął

na Morzu Sródziemnym
Załogę uratowali marynarze ra~zieccy

MOSKWA (PAP). Jak po- J dawali sygnaly SOS. Sygnały
i1a kierow stawia w .siwoim referade w.nlo- dał.a Agencja TASS,
w dniu 2~ odcbr;it radz:ecki zbiornikowiec
~rorta
.ski, jakie wY&nul.a delegacja amie pa7.dzierni.ka
panam5ki
statek .,Iwanowo" zdąża.incy do St<1m
liorntora Sporto•weg,o.
rykailskich energetyków, którzy .. lYiari&c<Y-. plyną<·y z ladun- bul-u. Statek natychmiast zrn:eMimo
że
l'Zekomy obywatel odwiedzili Związek Rac!.z,iec.ki w kiem stali z Wa•rny do Genui nil kur,5 i pOśpieszyl na ]:")Zda.nowski
został
natychmia,s•t
areS'Ztowany, kie.rowini.k oddziału latach 1'958 i 1959. Uważamy - ulegl awa11H na Morzu Sród- moc. Siatek panam.ski zostat
k1ra1kows:kiego prze1<,azat telefonico: piJSZe on - że w dzi.ed.zirni.e bu- z:Emnym. Na wodę spuszczono wz·,ęty na hol, jednakże szaleją
ni.e do dyre~c,ji w Warszawie wy- do.wy el·eklbro\l\l!fii R<Asjanie uzy- łódź, do której w paa1ice rzu-- <'Y w nocy z czwartku na p;ą
n.iki ciąg•nienia, dys~retnie prize- s.kali wre1kiie suk<."P&y. Ro.s.jame~c1li się marvnarz.e. Łódź wy- 1ek sztorm spowodował, iz starr.i.1C1Z.ają-c. co się stalo.
budują dobre turbiny i generato w~·óciła s,ę, Wówczas spuszczo- t<·k zatonął na głębokości p()P()JTLjeważ został z.ta.ma·ny regiu- I"\'. Naszym zdaniem,
Ro&ja.nie no drugą. Na s1:atku panamskm n«<l 500 metrów. Cala Z<Llo.2a
lami"'1, a po•nadt.o wobe-c utzasad- ma.ją wsz;e.Ude dan.z, aby budo· <-<:st.ało j~yn1e
trz-ech <.-ziem- statku .. Mar.,,c<>" został.a 11rclt~
nion,-ch podejrz<0ń, iż miała m.1lejwac w1elk1e i bard.w s.kmnil>liiil«>- kow załogi kapitan. bo.;mai1 wana pr.zez marynarzy ra<lz.iecscedował Oł1 tę fi>nkc.ię

nl1ka k.ra kowsikiego oddzia·I'u
1

(.Da:laą ciąg

na str. Ja

waoe
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· &tarm.;y

~Dik.

któc;q.
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Wolter lippmonn: Polityka amerykańska

Likwidacja produkcji win wzmocnionych
Zakaz sprzedaży napojów
powyżej 4,5 proc. alkoholu
Rejestr

była inspirowana przez Adenauera!

Partnerzy USA z Bonn i Paryża
obrali

drogę

nooześnf.e

jawnej opozycji
NOWY JORK (PAI'). - Publicys.łia amerykański iWaller Liippma.nn om.awia n1. la.ma.eh
.,..'lew York
Herald
Ińbune" r<nł>)eżm16ci między
t<.'Djusznikami zachodnimi,
"wierdza.jąc w konkluz.ii, iż p<\1lslwa Europy 7.a.chodniej,
11>
ZWlllBZ{'!La. ł'ra.ncja i NRF muszą zt'lnumieł i u'Znać,
Zie „~la.tnie sł<0•wo" CXY.tywiście p0 OOJWwiednich kontu!La.oja.ch, musi n.aJeicć do Sta.n6w Zjednowonych.

przeczyć, 7..e w
Sł)ju8'ZU
za,chooni.e-go

Nie moinia
.loo~e

istllńeje

-

rozbi.eżn.ość

p()gl ą.d ów

stwiew,a, autor,

d-Odajl\<.'.
ie na.leży w przypisać zmia110"'1 w :ptl<lilyce USA, jakle
zaml;:v pod s:im kO'l'lioo 7.ycia.
Dullesa.. Prz;y-Łn a.je on, 7..e P<lPf'ZA'(łniio
palliły.k.a
amerykat1-

Nocne spotkanie
z X Muzq
Wi>Ol11 cri:.vtelu:iików pamię
\a zapewn-e
jeSl'.CZC
mL'>"ł'.ą
pi-eT\"''81.ą, udan 3, im.pir>e:t.ę [il'.llOWą w kinie ··''.'>'i·sła"
IEiiedy io
wyświetla.no tl"l:y
nęści
~Cichego D<>nu" M.
S-włochowa

w

cią,gu.

jednej

llOd

Doty'Cłlozas

nasze i:io<'''-'-

Z DZIENNiK LÓDZK.I

Zwieraę

ma okolo 5 mebrów dlu

i skórę koloru cegla.stego w
białe centki. „Smok" plywa z du żą ,,-.zybkością, v;rz;bijając fO'nta1nny
wody i głośno sycząc. NiedaW110
grupa myśbwych wyśle<lZila pogości

twora prze-z Jor.netki polowe, kiedy wygrzewał się on na brze,gu

jez.i0rra.
płynąć

Myśliwi

bliżej

ujrzawsz;y ich

za.mierLa1li pod-

łod.7.ią,
rzuoiło

ale
się

zw'ie.rzę
błyska

wiCZ11ie do wody e "\Vyrai.n~m z.a-

mjarem zaataka.wainia

cleika•wych.

W

chwi>ti obecnej

;uu. perLrakta.c,ie

w.iie z
K.in
i

w

Ok.ręgowyrn
Centralą.

Za.r7.ą,dern

t;:irz

Wynajmu

ki·ewicz,

.1

1\11.

M i ś

s;\ę ilooć ksią,żec:zek os:zczędn10ś-

ciowych, rosmą wk1la<ly. Ob<>cni<e na 1000 mieszkańców przypada w Lodzl 221 ksią.żec:rek, w
woJ. łódzkim 56. W drugiej
<lekaidzie października otworzono ponad 8,5 tys. nowych ks•ą
żec:rek.

będzie wii~ oJc;a,·11.ia

wy:mowę.

Jak wy.n.ika z i.nf-O!l"rniacji, wrÓW>l'l!() przemysłu jail<: i baindlu
hu.r.toweigo, je.'lWZJe w tym lX>ku polskiJS lisy odhairwiioane uklarżą slę nia ryruklu, bądż to w
b.a1Tbdllu koinifekcją (lll'P. przy pla
g1.1::1.;a•ch zi<mowych ,,'l'elin!JeTli>"')
bądź t€ż hrnem.
Ogó1nrie mówiąc,
rok 1!15<1
przyll.OISi. różruegio rodzaju konfekcji. futrzanej i wyrobf,w
ze s;k.óry i futra za 636 mln. zł.

i4ÓZ3)

PZPR

zawierających

napojów,

więoej, niż 4,5 proc, alkoholu.

Ostateczny
tekst
popraw~k
uchwal()IJ1.y z,ostanie na najblliszym poo.iedzeniu k(J(tl'l.i.sji,

Afera
w Toto-Lotku
(.Dolrońcrz.en.ie

ze

str, ll

soe próba wyłudzenia glównydi
wygranych - dyreke>ja T otafrza~
tora Sportowego z.decydowała si~

na

uniewaiżnienie losowan ia.
Równocze.śn ! e
milie>ja 'W'SZCU..ęła
śledztwo, które wy-

energiczme

ś wi etli S7Jczei-góły v..r y darzeń w

Pła

zach. K iero wnik k r a.ko.w :>kiego od
dzia łu
Totalizato.ra Sporl<>wego,
który be.?.poś rednii o po Josowr.-ni'U
gdzieś rziniknął - zes ta l i uż ocl.i.--zukainy i ;tak.że are..ztoiwany.
(j)

P. P.

* *
Totalizatt>r

unie-wa·~nieniu

*
Sp-0rtowy,

po
lOSO\vanba. z d:nia.

br. i przeprowadzeniu pn•
nownego l<>sowa.nia w dniu 29.Xbr., w tro;'ce o interesy grających
25.X.

i

dobre

j przyjęło,

imię

że

przt'dsiębiorstwa.

osoby,_ które ty_powa-

lde alny S'rodek• ?l~(}~~~~~~i:~~~~~l!o'.Jfa!;l~f~:~
an tykoncepcy1ny ~.i ;,n!;;;;:f'i~tr~;g~po:~~~';a';::'st_;7"~a~~c~:~~fIl isea 1{;,s~~kl~{Jrzf~~~;.,~:

li zgodnie z op.;łoszonym1 wy:i1ka·

I

nowil przyznać tym osobom
KH.Al(ÓW (PAP) . - Na. walnym d<>śćuczynienie za doznamy zawód.
zebra.n.iu
kra•kOW9kiego oddzi":1u Wysokość oraz f_orma wypł at
Towarzystwa Swiadomego. Ma.cie~ 9t~ną 11st3:ione 1. podane do ])U•
rzyństwa. ogłoszono kDmunikat, 1z bl1czneJ · v11adomosc! po zba.danlu
jeden z biologów k.ra.k<>wskich .u: całokształtu sprawy.
zyskał o!'ltatnio pozytywne wymk~
W związlm z powyższym J>-t?.~d·

„_

sumy

w

badaniach, Jc.tór.ych celem Jes

siębio.rstwo zwraca :"iię

'do i1cz~s1.·

Dpra.c.owa.nie spec;aJnego ~dczyn- ników 43 zakładów Tot.o-Lotka na.
nika, wsl<azującego w sposob pre- dzień 25.X, br. 0 za.ch<>wanie tv"h
cyzyjny okresy płodności.
t>dcinków „C", na których były
Odczynnik zdaje dl>slcDnaJe egza co na_im.niej 3 t.rafnc typowania.,
m in w próba.eh JaboratDryjnych, spośrDd
wylos.o wanych w dniu
przeprowadzanych na zwierzęta.eh. 2~.X. ~r. dys~ypl1n:
3, 4, 2~. JO,
szczególną jego zaletą jest zupeł- 3., 47 ~ doda.~kowa JG. W J_>rzy padna pro:.tota użytkow:mia,
która k~ zms,z~;;enia lub _zagubienia orl,
agend oraz 00 g,oet"Oklego pro- być mo~e sprowa.dzi caly problem Cif!ka ·•C.:
p_rzeds1~b1orstw~ bęagowa-nii.a OSZC7."'"""1 ...... 00ci. sz.cze- d o łatwych
za.ble-gów zew-nętrz- dz1e ren~1zowac_ ods7.kodowan1c na.
p
..-.:........,.1:
nych
podsta'\\,e p.osia.da.nyeh odcinków
gólnie wśród robotn:iików, cblo~
„A" wypełmiionych imiennie.
:pów i młodzieży sz koJ.nej. Tl'7.e
Obecnie rozp<>ezynają się ba.daba u,g.runtować przekornm1 ie, że ni.., lclinlczne. z uwagi na nie- Pam1•ę'-n:k1•
oszczędzać może i powiln'.en każ wątpliwy na.wal pytań, które l>r'Zf'.
I.
•
kl
szka.dzałyby uc7.onemu w d.alszeJ
dy. że 10- czy 20-zil:otowe W a pracy _ naq;wlsko je.go nie zostady - w myśl ludowego przyslo ło _podalne do w i adomości pu.blicz-.
wia ,;ziarnko do ziarnka, a bę- neJ.
dzie miarka" tworzą niepostrze
Warto dodać, ,i,e
badania nad
żenie _poważniejsze sumy.
tego rodzaju odczynnikiem prowa
,.Miesiąc oozczędzaniia" dob;egł d.,,on-e są także w USA, gd.zl-e o- ,
końca. Nie ll'l.a n;m jednak koń- sią.gn.lęto_ istotny postęp, niemniej
c:i.-v s:ie wielka kampania wyd10 prowadzi się tam prace nad US'Uwywan'la ludzi goopodainycil i n i ęciem trudności ,;wiązanych ze
LONDYN. _ w
londyfukirn
o.;;.zazęd:·:·
=::::::n:::yoh:.=:.:·:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _s_oo.i_s_o_w_a._n_lem
_ _t_e_ir_o_ś_r_o_d_k_a_.___ domu aukeyjit1yni SoŁh·eby wy&t.awiono !!1a licytację pamiętn1ki Napoleona, któr" cesarz pody>kitowat podeza.- poby1 u na wyg:namiu nia Wyspie św. Heleny.
Rękopis
obejm.uje 350 str-011, z
wlastWręazm ymi popra.wkami Na-

PKO

oszczędzania

sekretarz K.L M.
KulińSk:i i
wiiceprzewodnicząey
Frez. Woj. R.t'T B. Broniarczyk byll gośćmi dyre~:cji Odd.zi.a;!u Wojewódzki-ego PKO w
Lod-zi. Celem spotk.a:niia, na kló
rym obszerną informację z prze
bi.egu „Miesiąca upowsreohnienia oszc.zędino.śei" zlożyl dyrekki.r Woj. Oddz. PKO Z . Peteoki.
było
przedyskut<iwan!e
form .p odinies:ienia lrultury go&podarowa.nia p1enię<lZ1t11.i.
Nawyk OS.7..częd:z..~n.la jest oora.z powsrziechniejszy. Zwiększa

Przeciętna o.<;ZCzędno.'ić
mieszkańca wYraż.a

Napo Ie na
sprzedane na licytacji
za 4 Iys. funtów

Kronika

§

sąd o wa§

•••
lntralne ••omyłk1
9 lal więzienia

•

1•••

poleana.
Tre...;cią
p amię tników
jest glÓWlllic kampania eg1p.ska
(1799).

PamięfmiJci Nawl·rona :rostały
za.kupi.on-e przez prywatnego l·olekcj<JITheTa
za pr:im;z;lo 4 tysiące
d:n.i trwa.l: prooos pl'7...e- mylił się w sposób tak IS'?..czeoiwko
b.
kierownikowi gólny, ze kasa ISlklepowa ni.gdy fum.tów !S2lter.Ungów.
skllepu n'f 937 MHD „Ar- nie wykazywała nad.wyrek.
tykuly użytku kulturalnego" •
•
- Os~żon.v za.wsze doskonaWieslawowi Junoszy Gralbowi- le był zorientowany, U.e i j,aw1ęzuen1a
e:oo-wi.
k ich a.rtyikulów p-O<Siada na. skła
OskainilotnY o to, żie - nadu- dzie m-Own jeden 7.e świadżywaJll!c
swego stanowisk.a - ków - za,WS2e wiedrTJ.al, co ile
wpr&1111ad7Ja.l do obrotu w piiti1- kosri:iuje ..•
stwowyrm S'kle'pie prywatne toSklep tn:r 93'1 twierd'!:il
wary nlewiadoonego pochod-ze- :inny świ·adelc - b3Jł'ldrr,o sk.rupuWARSZAWA (PAP). - Sąd WoJ\'iJ>.. ZMvyżał ceny na. wiele a.r- blnie prowa~il
IVT.li.cu..eni.a z
jewócthki dla wojeiwód2hwa wa.r·
tykułów, ~erp'.s,c z tego 06-0- dyrekej~ •.
sza wskiego ogłosił wywo1k. w s-.p r ~
bi6le
korzy§.cii materialne,
a
Nie wiem,
oo się moi:-lo wie p!elęgnia1•ki Pogotowia Raitu11
równOC?'.ieśnie nie d-0tpelniając o- stać z na.dwy7Jkami wyjaśniał kowego w
PrusZtkowie, Wa~dy
bowią;nk6w sJ.użb-0\vych sp.owo- sam oskarżony
może ktoś Pakul,,.kiej, która dol«in·'!iąc niele
galnie
!Zabiegu
przerwa n ia c i ąży
Qowa.ł
kilkud7Jesięci<l'tysię<"f,Oe kra.dl ..•
Ree:iny G. SPOW Od D'w ala 11i<'s-U-11.Ly na. szkooę ::VUID - GraNa ?ewno. kl.oo kra<lł .
I to uumyślnie
jej śmierć . Reg ina G.
bm'l'io-z do wjny si.ę nie piw.ty- krad1 w taki spOISÓb, że „gunę prze_w·iezi0<rn do s:zpJta.la w żyrar
zo.al. Zat·ównil w ś:l-edrŁ!WiE', jak ły" tylko sumy odrpowia<lające dow1e zmarła po k il'<u <l.nlach na
i w ·t&kJu PQ'Q~tt za.µr-t.ee'7.al, ja- .~c:'.śle sumom pO<Ws\<l!lyeh w wy- skutek pa.wikłań. spowodowa:nyeh
k.oby
ha.ndlo·wał
prywatnymi niku .. omylek"
p. kierownika pF.r.e1·\vain1em ciąży.
Wan.~a P<1kul s ka, która od:pt>wia
towara.tni, a. nie neg ll ,jąc - wo- nad.wyżek. 1.ąc?.inie jak w-yiown1ez e.a przeprowadu.enie
bee
Jl'r'.t.eds.tawlo·ny<:h mu nie- liczy![ b;egH .sądQ.Wi ponad dala
poclobt1ych
za.b iegów u clwu 1-nzbHych <low-Od.ów wypadków 347 tys. zł.
nych kobiet - »kaza,na zo,tała '11.a
LIZBONA. - O tym, .z.e za<>ZY- za.wyż.3'ni.a. cen.
t<tuma<'JZYl 'lię
11
łączną
karę
5 Ja.t \Vie7..jenia oraz
wa:nie pi.eniędzy pod pocl.szawką rn<YLAl"l'l•ośclą za.is!.nieni.a
„omyA iak kra:lć móg1 ty W sam
w;,konywania sweg-0
u.brani.a n.Le jest najlep&ym .spo- lek".
(]&k.ar7.ony, który ja•k w_i<lać: -:-ne PCl'lJba·wienie
zawodu na okres lat 2.
.sobem os.zoz.ędzania, pr:r.eikonał
DziWit1e to 00 nai'm.niej byly w<lowalat 3ię bynaJmnH'J Jedy•
.siię boleśnie ma w 1asniej
s. k·or2Je omylki. Ja.k: wynikało z ma1e- n'e wcale nLemalym doc:hodem,
b
pe\\ll€n'l
Portug&lczyk .z Oporu>. rialów dowodowych oraz z ze- plynacym · z prywat.n.ego 0 mW ręce szajki zlo<lz:ejskiej spe- znai'i licznych świa<lków. któr2.y I.u· prowE:dzonego pod pal'lstwocjali:rująoej .się w kradzieży ga.r- "" c:ą_gu t.ych trzech dni prze- w:vm szyldem.
d-E-roby wpaolo 100 t)'lsięcy e..<OCu- wjn~li ·.stlę przed stolcm sędzi<'W
z tu kiego wlnśnie założenia
doo (okolo 3.300 cl.ola·rów), lci.óre &kim
Graibowi<.'IZ „mylił się" wvszedt
Sąd Wojewódzki dla
wlaścieiel ich zaszył pod. pod- prze~aźnie na swoją korzyść.
in'. Lo<lrl;i, który mocą, ogłe>s'ZO Na zakończenie zja7.dU adwoszewk.ą 19\\11€1i mar)•nairki, u.ważaOto np. w 1958 r . wszystk'e nego wcnora.j W~'rolm uz1Jal W. k<il'Ury w stohcy odbyły się wyją:e ten sc-hawek za najhardz~j 'P{>Sfad.ane w sklepie 1.7.W. sta- Gra.bowiC<J.a win111ym wszystkich bory do Rady Nac.relnej.
bezą>iec7..ny.
cyjkl samochodowe SJprzedal po -z:wzuca·nych mu czynów,
W
Lodzi.
do rady
skawy~
21'5 zł, choć więk.<;?i-O)ŚĆ pobra- zu.:ąc go .na. ~arę 9 lat więzie bra n.i zosta 1i: a<lw. St.efa.n Rrzt'oo
nyc:h w QIWym czasie z maga- ni.~, })<Y.tbawien·ie praw publir-z- zJńslki i adw. Stefan '.falikowzynu stacyjek kosztować powm- nych i obywatelski<l'h praw h-o- sl< i. Niezaldnie oo !t>go do
na po 80 oo najwyżej zaś po nG•rowyeh na. la.t 4 oraz \)rze- NRA wchodzi " m-zędu dzieka1t
riil
•
117 7Jł za Sz.tukę. Podobnie .. my- l)a~l~k mli.eni.a ruohomego w ca- Ra<l-v l,oozk.iej mec. Zygmunt
lil srię"
A~·brechl
Junosza wy.stawiając l<>s<>i.
!rachunki 7'a. przenośniki, lim ki
'I'.ak olo
jak się okarz:ało
Do
Komisji
DY·'-C'Yplimirn<:?j
samochodowe, prz,erywac:?..e, kce- jesz-:::ze raz _
..om~ki"
r.a W)bra.n<> z Lodzl adw. Mie<'7.YJru.nkowska7,Y oraz inne <''t.ęśoi i SWOj(\ iko1zyść ;n,ie po.pi.acają ..
R1.1.wa Jnr-0sza i a.dw. Ja.na. !Wo..
~ ........~ ....~..!'"-~~~~...,, .aik.~
~z.acyJne.
A.
u. a.. k.} roniec.k.iief;4l.

się

dl() urOlZlflllad.oe.nriia :z;imowej ~ardie.1Xl'by dziecięcej.
z fuier d~ugowlosych, 1!>'7.alenia modnych obecnie,
:z.wiar
SZC'J'.a. n.a koln~e!'2e do płaszcq.y
damskich j ko.stiumów, uk.ażt\
Ilię na. rynku lisy nw.ng-0Jsld.e
tzw. lrrcyżaki (n.i.estety w niewielki-eh tylko jJościa.ch), k<>ł
nierze z nutrii, ze skórek króliczych oraz lisów krajowych
w kolorze na.tw"a.lnym i ooba.rwia.nych .
Czy te ootiatniie są lad.net
I>użo załe:ży od jaik<ll5d oobar~
wieruia a in.aistępn.ie od jaik.o:ś<.'i
za.bair~ie.ni;a. .J:\.a przy.!Uad.zie
je<linak tyich, które miabam mo
żność obej,rz..eć,
muszę przyznać, że lilSIY odlba1rwtiia1ne są ory
giina1l'ruiiejszie
i ostetyazn.i.ej.s7.-e
od n.a.s>Zych populairnych rud0ielców.
.N ieklóre
imiit.ują
dość
udatnie J..sy ni-ebies'"e
57,lachebne. A przy tym cena
taijciego loolna~r:ua nie pr.r ekra<:rzia. 300 2ll:, OO też ma SWOJą

ni ZS!ł

KW

wal!lia

I

na jednego

'wyr.z..),

ozwalczaniu alkoholizmu
komisje sejmowe

niepostrzeżenie poważne

W dniu we:>..orajszym I siekre-

9)><1."n-

chy 'Vl'Yląozrnnie w zaiko_pMńsk;le
.k.c:J0lh<;.Zki,

król La-OSIU, Sjsa-

drobnych wkładów

w sprawie

t!"Waj::,,

rej

zma.r:ł

BONN. - Lotnictw-0 wojskowe
NRF wyszlrnl il-0 941 na.wych piJo-W tym 609 na Od•rzutowcach rozpatrywały
itów,
332 11a 7JWykłych samoJ.ota.cl1 tło kowych - stv."ie.rdza rzeczniik zachodnioniemjeokiego Mindst_erstwa
WARSZAWA (PAP).
Jak
~~,~~ie P~~g~~:rct~~~~~L~9~ 1 ~~= :informuje Wydzial Prasowy B1u
ku 2.034 pilotów.
!a Sejmu, 3-0 bm. odbyło &tę
LONDYN. - Traej radni !Z ra- wspólne
po.siedzenie
R:om~s 1 1
mienia Labou.r Pa.rty, w O·kręg:u Wymiaru Sprawiedliwości oraz
'wyboretzym Wood.ford Ess~x, z któ Komi,;ji Pra<:.")' i Spraw Socjalrego :wyorany z.o&ta:ł do parlam~·~ riych
Roq_i;eatrzono n.a nim
tu Winston Chut'chill, postarnow1J1
.·
zbojkotowac; uroczystość odslo<1 ię proJekt_ poprawek do rządowecia pomnika ku C7J-Oi b . preirnieira ~ proiektu. ustawy o. zwalczaw. Brytamii. Decyr.<ję swoją moty- nl'U a1kohohzmu. Pro1ekt zrewują oni nie względami politycz- ferowała
JXIS.
A.
Musiałowa,
nymi, ale a•rgumentem, że p!en1:-i- która zapropom.owala uchwaledze prz""'.naC'.<one na pomniik mo- me szeregu dezyderalów m. in.
głyby byc lep1eJ uzyte.
._,, sp-awie apelu do sooleczcl'lHOLLYWOOD. - In.gema:r Jo- st
.
·owadzenie ·sy·temahansson , mLstrz świata w boks1e
\Va ~ pt .
.. ,
. ·~
jest również - jak się okaz.uje - tyozneJ wal.ki z Jl'lJarn;:twem i o
_ut.alentowa.nym p1eśni~1::~m. Od- opraoowanie wielkiego :i:rog1;asp1ewa. on s:z;wedzką p1esn Judl5<y~ą '!'u _wychowawczego_ W teJ d.z.ew f1lm1e kręc0C1ym przez wytw~·-- ctz1rue,
w
spratw1e zaleoenw.
n1ę Columbia, w którym gra .glow limitowania
spożycia
alkohOJ.U
I1'l r?lę.
,
.
w godzinach obiadowych, cal_NOW~ J_ORK. - 8 .1edml.cl'l'o dzie kowi1tej
likwidacji
produkcj~
c1 w w1·eoku od 1 roku do 9 lat
.
.
.
spłonęło w e<>.asle poża.ru małego wm wzmoanionyqh o:az 7..al?~
domku w miejscowości Ottumwa nie rejestru k1erowcow, którzy
w stanie Iowa. Sześe>looo :z nich prowadzili pojazd,y
w
sta:ni.e
było rodzeflstwem.
nietrzeźwym.
MEKSYK. - U wybrzeży MekSzczególnie
żywą
dy.~ku.o;ję
syku zat011ąl meksykaruki ~·tate>k
„S>nalca", ua pokladzie i<tóreg-0 wzl:>udzila propozycja przyzna
znajdowało się 3ll osób . Znajdują n.ia
radom narodowym upra;•:ce się w pobliżu dwa statki ame- men do wprowadzenia całkow:
rykańS<ie 7..dołały wr·„tować z tot.ego zakazu 5!1>r.ze<laży i podanącego sta.1.ku jedynie 12 osób.
SYDNEY. - Z Sydney do.noszą,
że w australij·skleJ
miejscowości
Mi lltagon, ze zbc>cu.a góry osunęła
się ziemia na przejeżdi:adący po ciąg . Pasażerowie
powypadali z
łóżek wagon.u syp'~·lnego ..Jedna•k-

Spotkanie w

NOCNE SPOTKA.t'IIE
Z X MUZĄ"

Jeszcze raz o z1m1e...
li1 Krzyżaki, nutrie i pan of ixy
Iii Płaszcze futrzane dla dzieci
Iii Krajowe lisy odbarwione

futrziainych.

a sernsację . w
prasie hindu„kiej wywołało poJawienie się w .Jeziorze Kotla, w po
bliżu Gurgaon n i.ea;nanego zwierzę
cia._ które j"'k :zape\.vuiają naoczni "w1adkow1e prz:n>o,nuna o: wyglądu legenda•r;neg~ sm;,ka.

Prabang,

vang Vong.

pijaków

Proiekl ustawy

~~~~_;,..~~~~~......::..-~-------

na.zwą,:

bowiem 5.(.ara.nneg(! przyg--Otowaiu.ia., wy brania. repertua.ru i 7..aangaio\vania n.a.
noc personelu kin.oweg-0.
Jw.i: dziś motemy zdradodć
t>Oienojalnym
um.estnikom
„maratonu fjhnowego", kilka
swregól6w.
A
wio:c:
\UEJSCE AJ\:C.TI: k<no „Polonia''. TERMIN noc z
,s.!)ooty n.a. ni.00'Zie1-ę.
Dalsroo szc,-zegóły podamy
w inajblit...zycl1 n.t1merMh.

mogliśmy ubierać

ryba-

DELHI. _
ków 1 myśliwych,

rosnq

Obe<..-nie 'f'eda.l<:cja ,.Dzien'lik.a Lódzkieyo" zorga.ni'Zuje
ilirugą, im.prerhę
tego typu

NOWY JORK
(PAP).
Wec!Wg of:lejalnyeh inlormacji
'\>.-la.dz
meksykańskich,
list.a
of1ar cyklonu,
jaki pueszc<ll
!llad.
zachodnim
wybrzeżem
Mekb--yku wzri;>sla do 30().
Nle
:ix>lwierdrone :im.formacje wzmian
kują nawet o tysiącu zabitych.
Tragiczne skutki cyklonu zwięk
szyfy się w.skutek: plagl skorp:onów, od uką.w;eń których
zginęło w:ielu l uidzl.
------------

cych

b k,

ry a
Ow
wsro Popłoch
wśród

z

'locy.

ra

KiEdy piS21em:Y o futrach,
traeb:. zaoząć od nuibl"il.
l'lie
dla.tego !!lawet, że jęst to n.a.iJ>C1pu1a1r.niejs7.1e !!lia1Sl7.le futro k:-.a.
jowe, a.le i po to, aiby pc<iJk,reslte olbrzymi po.stęp jaiki po<."Z~·nit
przemyst futrzany w
d~..edzi1rnile wyprawy
i usz.:lachet.nienia skórek nu,tJrU.
Nutrie a la kuny, łasice 1
popielice, nutrie depilowa.ne i
barwione na pastelowe kolory
- to nowy roduj tA>go nlezb:"'t ootychca.as
d-0cenla:ne!\'-O
rutra. Czy nowe rodza.je futer .nutriowy<'h są pas:z,uki,wane
ni\ rynku? Ba - jesuze ,jak!
Wp.tywa. n.a. t.o nile tylko u.'łllla
ch.etniony -wyrób skórek, a ·l e i
modne, pa;ryskJe modele owej
11utri<0wej konfekcji· Nie bez
znaczeni.a w tej SP'raWi•a jest
i wprowad-TJO<Dy od sieq>nda. t;y
0>tem r.i !ialn-ej sp1"7.e<la.ży futer
z nutri:i,
który
jes~
dosyć
dogodny dla kupującego.
Poza futra1mi z nutrii powvd'zeniem óeszą s:ę talk.że panofixy węgiet'skie i kirajOW<>
'l'e ootia-t nie rów.nie-i są :n<>wością ll'l!a naszym cynku.
-r.
wyrobów futrzanych imporlo·walllych na uw.aig~ • zaistuguj_ą
p la.six:zie j U gi-06lOWl0'11&k1e sit.() r=e d il a męiilczyzn or.air. ku.rtk.i. :!':o i wrew.c.ie ooś dlla n.aj
rnłod;;z:ych
kl.ientów dla
dzleci i mlodizieży ·
W tym
rołm po N.'Z pierwe;z;y Zakłady
1'\ttiraa.rskie w żywcu i· J,ubllnie przystąpiily clio prod'.llkcj1
modelowych plasz.cv.;y dz1eo1ę

pOpłOCh

*

kierowców PEKIN. .Tak p<>dało radio
Vienti.a1ne, w ctniiu 2e pa;!.dtz.ieMoka, w swe;j rezydencji w Lua1n.g-

ka odbywają się wyłącznie prrzy że stalowe wa.gony
wytrzyn1ały
porno-cy specjalnych pulape·k, jed- cięża.r gp.adające.i a>ieml i po>Cią:g
nak 'nie przyniosły one dotąd żad pooostat na SIZY'nach. Ofiar w 1unego 1rerzultatu.
dziaieh nie było.

Filhn6w. Im.pre-7.a. ta wyma-

w Meksyku

b UdZI•
, •d

Od tej J>O'l'Y polowarnia na smo-

Po cyklonie
plaga skorpionów

, ,
k''
TaJemnlczy
• d • k' Smo
• •
wIn Yls Im lezlorze
"

Lippm.anin pisze, że entu'Zjaska była w znacznym st.<J>pniu
6t)·czne przyjęC:e, z jakim opotfospir<l'Wama. 0 ile nawet nie
kal się niedawno Eisenhower w
k-trolowana, prrez A.denaueBonn i
1·a.. np. j.eże.!i chodzi <> zjedno
Paryżu
nie oznacza
'W<'ale, że Francja i NRF akccp
c-zenie Nimniec
n.a
waruntują kierowniczą rolę Ameryki
k.wh
uniem.00.Hwia..iących
w
istocie rLeCr,y 1.0 z,joonocozewewnątrz zachodniego
ooj11m.u.
nje.
Po•
zmianie
prze-z USA Po
:r..i oo wskazuje stanowisko zaj
rnowane ostatnio przez te d·Na
li1tyld, AdC'll.auer znalau.J si~ w
op<nyCji i WS7.edl W bli7sJ:y
państwa w odn 'e:.:ieniu do no~jlW'.t z Fra.neją.
°"·ego kursu polity=nego przyjętego
przez prezydenta USA.
W k<XOkluzji Lir>pmann podLi~pmann przytacza tu dzialan:>'!! na zwlokę ną<lu francuskie kreśla, re trudno c-<>J:>ie wyobra.go w związku z kon.ferencj<\ na z'1;, by Si:aJny Zjednoczone zgodziły się ponosić ciężary, a je<lnajwyższym szczeblu, przy czym
Z\\Taea uwagę. że proponowany
przez
Francję term:n odbycia.
konferencji na WiQ<mę
ro'.m
przyszłego przypada w okresie,
kedy kadencja Eisenhowera, ja
ko prezydenta będzie się już
zbliżała ku końoowi.
'l'aką samą taktykę
?FJaniem
Lippmanna uprawia Adenauer,
k~óry m. in. ogranicz.a porządek
clz:enny konferencji na sze-.<ycie do problemu 1'02lbrojenia.

pozwolily partnerom
'1a podejmowan:e decyzji i dyk
towanie polityki. Aut.or dodaje.
że kipiej byłoby n :e
ujawn : ać
publicznie wszystkich tych okoli<'.znośei, okaz,alo si ę to jednak
kon;ec:z:.'1e, ponieważ partnerzy
USA z Bonn i P<iryża wybrah
drogę
ja·w nej opozy5!ji, a nie
prywa.tnych rozmów.

*

su.mą

279 zł.
Dotychczas
w n~edostatecz
nym sixl·piniu korzy.stają z ustug
Ph O pracownicy fabryk i m~esz
k.ańcy w.si lóclz.kie.i . Co zrobić
abv zachęcić 1;pe>łecz.eństwo do
"romad.7.€'nia sum w PKO? Mó~nono o tym szczegółowo wla.ś
ni.e na wczorajsi.~m spotka;niu.
Wnioski zmierzają <l<> da.1&7.iego
diosk<XOalem.ia pracy PKO i jej

rm
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za nielegalny zabieg

Pacjentka

zmarła

S lraeil 100 tys.
escudów
bo zamiast w banku
trzymał je
pod podszewką

Łódzcy adwokaci
we wład zach NRA
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Ce nlr ali za cia
de cen tra liza cja
ko or dy na cia
Jednym z Wlniooków, podję
tych na kl'ajowej naradzie dzf'.1laczy kulturalnvcb w gru<int'\l
ub. roku, było j).o.wola.n~e tzm.
komils.ji koo!'dyna<::Y'inych
do
spraw kultury.
Wkrótce potem powo;tala Cen
trdlna Komi'9ja KOO!'dynacy}n a,
a w ślad za nią odpow iedniki
„na .s.z.creblu'' wojewódzkim i
powiatowym.
Nie 0 be2lllanemu ze spra·w ami
upowsz.echmai nla kuJtury trudno 7,rozum.ieć, na czym miało
polegać nOVU.."ll.

.

Otóż

ucz.e.s.tntcy .krajoweJ narady, wychoctz.:ic z :zalorenia,
że na polu kultwy d.2.iala z.byt
wiele organizacji porllba•wionych
k<l'rrtaktu z.e &Obą. p.o;>tanowili
p&s,czyć pod Wlli(PÓlru\ kontl'olą

jch wy&ilki.,

nia d:cia.łalności w d7..iecl7..inie
upowszecllnia. nia kultury na. te·
renie m. LodU".
Prezydium RN m. Łodzi, W()j,

K<>misja zw. Za.w„ ZG Włóknia
rzy, Łód21ki Zw. Sp. Pracy, Kł.
ZMS, RO ZSP, zw. Nauczyciel·
stwa, Zarząd Okr. Zw. Za.w.
l'rac. Spółdzielczych, ZSS „Społem",
Izba
Rzemieślnic·za
przedstawiciele tych wszystkich
in~tytucji postanowili w swoim
planie pracy na zebraniu. p1>wołują.cym do życia
Łódzką K<>·
misję

Iioordvnacyjną,

m. in.

następującymi

zająć

.s.tać

się

sprawami:

mogłyby
życia kul-

które

ośrodlrnmi.

turalnego

na

dainym terel'liie,

z.ha.dać ich budżety, przygotować propozycje roo:vmjowe.

Opiraoować system

•

Zbadać

i skOOll"
s.i:kolen:ie kadr kultu-

dyillować
ra:Lru:>-oświatowych.

• Opraco·w·ać wspóliny l)lan
•bchodów Tysiąclecia i 15-lecia
Po1siki. Ludowej.

stan przygotowa-

•

Pnygotować wspólny

gląd zespołów

prze

amatorskich.
A doszliśmy przec"J.ez

Uff.!
tylko do połowy li.s.ty tych
.szczytnych zamierz.eń.
Od cza.su zebrania konstytuey.inego w dniu 21 lutego br.
Lódzka. Komisja Koordynacyj·
o.a nie spotka.la

S'ię

•
Prz)rgotować
ewidenc.ię
w.s.zy.sikJch placówek na t-er.enie m. Lodzi,

e

nia placówek k.o. do jesienino7.imowej p!'a<:y św.ietlicOW€j.

się

a.ni

J:"6ZU !

*
w.s;pomnianiej

Na
narad11'.ie
krajowej z.na,ny aktor - Zbigniew Cybulski wyrazil P'rz,ekorne przypu.s.z.creni e: „„.mle·
liśmy już w kuHurte centralizację, decentralizację, teraz bę
d~emy mieli koordynac,ję. Prze
strzega.:n przed koordynacją".
Nie cytuję :zidanLa w.s.pomnd.ane
go mówcy dlatego, że zagrał oo
lcilka gl:óW!Ilych ról w filmach
pohs1kiich, lecz dlatego, że lata
cale (jak wiciu zre.s.z:tą mu podobnych) stra:wH na pracy w
arnatorsltim t<u.chu kulturalinym

wła.s.nego

do

sądu na !q,n temat.
Dopowiadając
bowiem l"Z€CZ
do ko11ca, trz,eba .się z.asitanowlć,

z

jakich

powodów

z.o.stala

praerwaina (żeby nie powi•edz.'.eć
„"tłmarla
$miercią natural-

ną " ) działalnoś ć LódzkLej Komisji Koordyna-:yjn ej. Czy jest
to „zło immanentne", czy też
po prostu n iedbal.stwo wyl:ącz·
nie w nas.zym lód.z.kim wyda-

Tu
dochodzimy do sedna
spra,wy. O il.z wnios.ek o powola.niu korrn[.sji koordynacyJny ch

podjęty przoe.z krajową narad<;
j-e.st bez za.:.trv>...żeti s l USZi'lY i ce
lowy, o tyle .spoo.ób }ego rea~

za<:ji chara..1'.tey.zuj e .si ę cali{v~
w1tyni brakiem
pr;z;emyśl·enia
i kO<llsekw.encji. W wyni.ku pod
jętej uchwały stwot"ZOno „cialo
galaretowate" o nieuchwytnyc h
roo:miarach, zakre5ie kompeten
cji. i możliwościach wykona.wczych.
Komisje koordynacyjn e d.z:ia·
be;; &ta.tulu okl'eśla,ją<.•„go
kh upra.w.nien.ia, kh sto.s.unek
do miej.s.cowego wydziału kulłają

:\V gabine tach łódzkich naukow ców

I

Omikrobiologii i 30-leciu badań
Wywiad »Dziennika« z prof. dr Bernardem

W 1946 r. P<>'W.silial w ,t,od'Li
jak<> pierwszy w kraju po wojnie 'L'nrirwen.~ :l.aiklad Mi·
krobiologil, a przy nim plerw·s;J..y specjiaJ.irziimyj.n,y ośrodek: mi
krio!.:riiologil· Org<11n~atoirem, z.a
lożycielem i ki.-erowl!Uilkiem Zakładu byl
Pł'Of. dr Bernard
Za.bli<lełd.
„Był" to słowa
oclno.,,-zą~ się do przesziości.
'l'rreba Je UZUtI>elndć W(YII'l8JlJel11:
.. jest". Braf. Za!bloak;i bowiem
JUŻ od v::ielu Lat je9t k·i.ierowll1likiem

Katedll'y

:Ml!kJrobi>O!log.iii

;->wziegółowej przy UL,
a od
HJ,jl r. peln1i również fuinlkcję
prorek.rora UŁ.

Do pro!. Zaibloclciego ZWl'ÓC>.i
lam się z prośbą o l'(ICUllD'>N"ę
na tem.a.t milk.robiologi:j. i jego

wklatdu w
naiuki,

asobist;leglo
d.zinę

-

gii'

tę

cwe-

Co myślę o miJklroibiolo..
- powtórzy} profu9or py

- W yk<l!!1111łem m
sW!Olim!
w.S>pólpra.cow:nillkami. khlk.a prac
zn.i!kro·biologhcrz.m,ych
mających
znaC2lenie epro1emiol>01gimne dla.
ł' .odzi.

Badaliśmy typy :zaira:!.-

bł-OI!Jlcy,

ków

wy.stępujących

w ;nas'l..ym m:ieśc~-e. przieoi wcial:
tyfusowych i c-~onkowych

u lu.dilloSci 1--ocllzli,

częstość

sitępowia.Tl!ia

wy

a111tyhiJOtyko-o dlpocnych szczepów u chorych w
srz;pi:ta,lJacil łód'lkich i wyciąga
l.Jśmy w związdru z tym win.Los.kii. o lec<z.enilu.. Poza tym w

ak:res.he międz.ywojeninym
razem z pi."OIC, Mortll.Yciki.m oWz.y-

mailiśm:Y '.IWWą SWZJe!PiOlllk:ę

ciwko

pez..e

tyfuOOIW'i br.1'JUS"llnemll,,
kJtórej z ll!iiek;tórymri. 2roiia!1Hiimli

O•becinie używa się do s:v::mepienoa w PoJsce.
Co p.raJW'<la
clio<tyczy to nie tyillko ~. ałe
pczypomnilaiło mi się w związ
ku z paci pytaJni.i.iem.

to1;nńle· Myślę,
że jest
to
l'li~Siruile
ciekawa na.ukia,

- Jak wn-ę z ft411!1'2Jej l'O!Ł
mowy, ma pa.tt wiele wspólft!e-

dJZi", ikiióra,

Czy ziraónę,
jeżeli powiem, że je.st pa.n Pl'o

na,uka jaik nadbairdrzJiiej „dlla lu
mówiąc bai1'ldiZo o..
,ę0lnie. bronci. nas prlZIE!d -1<ia;;:n.vmi chorobami. Jej proble-;
rns mogĄ n.apra.w~
pQrw.ac

~·
- Czy 2-helełby
fee.of ~8d7Jieć
dorobku naukowym
Jlia,cb'?
- 'l'ak się aBrurait zł<l'Żyło,
że vt tym roku obohodzę 30-

lecie p!'ac.Y D01U!kowej, W cią
gu tcg<> C1i'Jal$U <>;i>ubliil:owailem
120 prec, w tej lic21b:e .kill!.a

koi~ek: „Immunologia " (zjaw11!tka od'P?'OOśc.i.ov,.~ w chorobach za,klażnych) jedl}'ltlla v-

beOn.ie. na fYnku

k.siążka

z

t-ej

dz'.ed:z.i;ny, l„ ..POdsta.w y chemU.
i:,a,ktcryJne1
jeciyirna praca

1n-OJl!OgirailC12:11ia
W

-

n.a ten tem.ait

języku ;polakim,
~ inne l)l'a.ce7
. ·ajwa!lJlliiejl'll'l..e

dotyczą

dueóz.iirtY immuruJchemir i, L:nvwu t.ilraSZne isJiowo., J'.l['awO!a I
l)z;naoza ono po '.IX"OIStu,
:i'.e
przy potn!OCY praw fizyki i che
m!l'i ba<la su: .meoha1n.i.e.i.iny reaiktji odpol11llOSO!JOwych us.lirioju

czrow:ie!m. P<> 001 Aby '<A'
koosekwencji otll"z;ymać ~Y
prepa,rait dK> wailkii. z oh«-obą.
\V :iln.UiYch praoaich zajmudę

&ę

gł'Qnikow~--.ami

(są

z~ra!llki wyWQtujące ropn.e z.a.każen;ia, ~e ba.rd= „m>O,dine",

to

bo sta•lY się oop-0rne il1>a ain1\;y_
b i.aty>ki,!, mechain:i!Zllnem d~i,alan la ant.yibiotyków ja<lami bal't;e'll'jnyl!ll!i, anty;ren.ami któ
r:ycii ,poznan!ie ~ożliwiia OJJ'l'a<."OW1lll1ie le.P61Z)'ch 8".F-ZeJJllOnek

; 8\ll'Owie. ilO!l'ą bakter y jną u
;,JOWOl[()dJkÓW itd.
Cbd•a"1bym
PQ\\"l«iiv!eć o. jesZC2Je jed>n.ej pra
cv k~'Ó!!'a Z:aJ<lla mi 13 lat td~ie wo.em tylko, azy potrafi fo pani _wytłum.a'OZ.yć ~y
telniiloom.
„likla<l hiaoluroin.1Q,a,zia i kwa.s hiiaiLuroino-wy". U-

<1a;;,.

kkd te;:men.t ookteryjny,
który ma znactien~e w ch?I'Obotwórew6ci (nae<:ii>l>r>re .ki-ody
i~t go duro w 0 : g.ainiizm1e ) , a
kwas ma znaoz.eU.:e obronin.e.
Moje badania staly siG ~az.ą~.
k.iE0.1 szeriegiu prac W rozn~·.::n
06.:--0dka<.'h naukowych kra1u.
KiCł"Ujll,C &ię lokalnym ~a.
ti-~. chciałabym za.PS·
lać,
e-.i:y )l<'Ze pr&wa.cl7!al pa.n

llirof
h1'foó
""'-1.e&or
_„loowe" IJa.dil- •

ll<!t

z

med~cyn"·

fesoir także lek.ar.bero.'?

-

OWSIOOro, p>r:7Jed

rowa~OOl

w

wojną
PaństW'O'Wym

Pl"&
L:a--

kliadzie Rig;ioeny w Wa:r.s.?Jaw.i.e.
pod kierowni..otwem pJ."OI!, L,
Hi;r.srz;[eldia - św'iialiJowej &Jawy
serolQgla.
Wtedy wła.śnsie ukończyłem medycynę.
Ale jP.szoze :paa:ę lat woześniej w Wilchemię.

Ihiie -

Cofając się je-

szcze wst.eaz - maturę rob:iłem
w pięknym mii.eśde. W Now0ig'1'ódiku w tym sam-ym
gimnazjum, dQ którego uc;z.ę
SZJC>Za•l 1Iickiew'.icz,
- Mówli.liśmy już o dorobku nauikowYm, może teraz ze-

Zabłockim

chee pa,n Jl'l'-Of t'SOr J)Owi.ed::t.ieć
o dorobku „ludzkim", czyli po
prostu o pa.na wych-0wa.nka.c h.
Wy'k.."!Z.ta·lciłem 18~ magistrów miikJ.Y.>b:io1ogów i trze,:;h
dok>tarów.
W tym roku jeszcze trzech mo:ch wychowa.nitów otrzyma dokta·.aty.
Za
<lwa liata Pr"7..eWtiduję jedną habl!llta,.:ję.

u~rzymuje pe.n kontakt z UC7>0'l1Ym~ za gra.nJ>Cą '?
\\':iiel>Olkit'O<tnie byłem
m
g.ram~cą
(.na
W ęgr-z.eeh,
w

-

Czy

GSH, mwecji, A.ng,fa, l ''ranc,11,
A m.e:·yce), n.a z.j.a.zidiach mikrobllO.logów i w celu wymiany
dośwj.adic:zeń i
bad.ań.
Wiele
z moicll pra.o wydaje biJUJ!etyn
PAN po amgiellSiku, aby je udostę(Jl!'l!ić
:za~!ll tere\SlO!Wa•nym
k0ile2<l<!Tl.
Na.d CZJ'!D obecnie P6o11
pm.oo.je?
P1'10wad!2Jf;: baidiaoia, J:ctól'y
riJll•gJl'0J!lJi.CZTIJYl1l

mi, PJ:'ÓOZ IJlll'llie,
zajmują .,;ię
zy1lro dwaj uozien.i: 1'\ra!llCUZ i

Kanadyjoz;yk

Dla 1EPSZ€'tó0
procesów życio

2'J'.'l02lunnienliia
wych bakter:if.,, badialm wy.t wa-I
l'\ZJOOlrie ciepła w
hodiowlacii

ba.kte.ryjnych. Pozia tym„. opracowuję 5-letn.i. pl.OO rozmo-

UL.

jiu

-

W.idu.ę,

stwo pracy.
biecą

:Ile ma. pan mnóPoW<Mlowana ko-

ciekawości"

chciał.a.bym

jCS'łlCZe

tylko u.słyszeć, oo pa,.
n.a profesor.a pasjonuje
pena
miikNbiologi ą '?
_
Ciekaw.i mnWe historia,
S"l:Clleg>Ó1nie n<l'W10'Żyitna i wspoł
02leSl!l.a.
- Dzięk.uję

„zdoby~~y" Kosmosu

niu?

•

*

i ma podstawy

Pierwsi

bai'U'IJO,

Roomaiw.ilala.:

tury i komisji kulturalno-oSw ia
towy'Ch Rady Narodowej.

Nigdzie nie stwierdzono, kto
ma kierować pracą komisji, kto
ma. pl"Zygotowywać dla. niej
ma.(.eriały, •bra.zująee sy'iua.cji:
w. lcrenie, k~-0 ma. realizować
wn.ioskł p-0<ljęte pl"Zez komisje.
Nie określono również upra.w
nień czł<>Dków komisji - prz.ed
sta.wicceli PQ\SZ.r:-.ueaólnych orga
ni.zacji i iill.;ityt~j~ ani z.e stro
ny repr,ez.entowa nych p.rz.ez .sie
bte organizacj.i, .anl też sankcji
jal«im mogliby pod1-egać w wyp.adku uchylan ia slę od obowiąz.ltów czloinka komisji.
Nie wiadomo, w jak.i sposób
cz;lonkowie k.omhs.ji

ma.ją

I

Związku RadzieckJm przepro wa.dza się ekspel'ymenty, mające
na celli p,-,;ygo!.owanie pilotów do Jot.ów ·na wielkich w;i:soko·
Bada ,;ię reakcję orga.ni!lmu
na
warunki
btn.ieją•
w przestrzeni kosmicznej.
Na zd,ięciu: przygotowywa nie psów doświadeza.lnych do !,lotu"
w komorze do badania ciśnień.
Pil>S Cygamka uJ>r.amy J~ w
skafander ochronny, a pies Mis?Jka już wttrót.ce
będzie
g1>tów.
Fot. - CA2

W

ściach.

* O warszawskich i łódzkich studentach
* „ Kanale'' i ,',Lordzie Jimie''
* pierwszych wrażeniach z Polski
•
rozma wiamy

I z p. Derw ent May 'em
. J~ d~ nliediawna Uniw<lr- lym ni-e:diavmo. do PolB~ n.a m-

syt.et Lodz.ki
podlega! rue1m-1 .t>ro.stz.eme umwersytetow Warr zyB.tnyrn, z nBsz,c;go .i~u.nktu •N:- ::,.zaw.sik..e,go i Ló~ego. P••!ll

d'zerna,

reong.aru:zac)'o m, polega
na l.ikwi<lowa;r;. 'u. cormz t.)
dal&zych k:emn;ków s t udiów. Do
ty-czyło to szczegól.n1e nia.uk humanistyczm.ych .
Od cliwóch lat jedn1Rik: sytuacja

dom.a zmienH'~

się

~dykałnioe.

Łódź

wprow<><l:zenia po.stul<>- stopn~ovro staje się znov."il powanych prze.z siebie win.i.O!Slków \v.aenym oś:rodlk!iem huIDanistykii..
w tereni.c.
Uwagt 1ie na~ły mi się
Oc-z.ywlśde, m<Yi;na dać oohie
z o.'lmlz.ji i'OZffi<JIW)' praeprow.aradę ze w.>iz.)11S11:J\.Lmi. tymL spra<l:?..onej
z
pa,nem
Derw<"nt
wami fol'malnymi, jeżeli człon May 'em AngUik:.em, pr.zybykowi e komiajL wykażą na.deiwy
c.zaj1ną
ak:tyw.nooć i xoz.umi.enie pobf'z.eb kulw'l'aliny-ch swogać

„;ę

jego terenu.

Wiemy joedn.ak, że w wypa.dk'u Lód~'kiLej Komie.ii Koori:Jy~acyj:n:ej fll)raiwa wygląoa zgoła

~J. .

. Za.pyfJu1emy wobec tego~ C'ZY
;;.est, &en.s . k?n>t:yiniuować dzialal-

nosc kom1>s11 lód21k1e1 w d()f;ych
czasowych formach.

Naszym

zci<1JI1iem

się t.o z celem.

mija*>by

Zarz.
·
· ..__ _,_ t f .
. U~J.ąc Jeui""''"' ę ormę
organ'.zaCJu.
~WIS?.Echmiam.a
ku.ltutt y, .cot.nęlibysmy się do o~r-e.su ni.ela>Clu i ohaoou F;uJącego na tym polu. dot ~cnc:;..<1s.
Dlatego „ dal.ecy. Jei>lesmy .00
propozycJ·~ ~.lhki~td01Wan1a I:<J<lz
~oor~y11u1cy1aeJ.

k1e1 Kom:isJL

a ~?StuluJ_e~y Jedyme, by z~a-

le-.i:c ~l~ nteJ. real,?eh>rmy. działa.~no.scx. Cz). sp.1„wą tą me po-

w1..runa za1ąc. się. Jedna z na1b1112Bey'('h
lo'Clz.k:tch na,ra.d w
sprawach 'IJPOM'~hxl1anLa kul

Zainteresowanie
literaturą radziećką wUSA

.ieoc.< :elciwany paritner Telimer..!f z
tytułu artyku.t:u, to n·ie natchnien·ie do nou:ej epopei. 'l'o n<•jzwyklejsza, codzien1ia proza, z jaką sty
kamy się, niestety, wciąż prz:tt okazji
każdego
spra·wunku,
czynionego w
.~klepach. W tym wypadku chcę omówić
prnblem haw.Uu konfekcją i to konfel:.cją luksusową, prima - sort, krótko~eryjną - slo·1.v em ko·nfelvc,ią ntiszej je·
dynej „f11ibryki" mody „Telimena".

! •

odpowiednfoj

ekspe<Uentki, bez
za.~tanowienia,
czy w kroju, mod 0 l'U
lub kolorze odpowiada on wiekO'Wi.
1:11.szv, wzrostou.•i, cz11 k-Olo-rowi włosów
klientki?
f'tldy

to

Są

WSZjf8~0 Spr(l~IJ11
tul/Go
pobłahe.
Lekceważone,
zamiast
ks.?·taltm11ać, wul.gar'Yztiją tyNw gust ma
sowego odbiorcy, a. nierzad-ko narażają

zornie

* .*

Jak się odbywa
sprzedaż
balowej
sukienlci ze srebrnej, czy złotej l.am11,
bajkowej krynolinkii z lilaróż 1wr1melc,
· czy 25 metrów gazy? W ja>kim stan ·i e
otrzymuje klient zakupioną garsonkę,
bluzkę lub płaszcz w sklepach. zajmu·
jq.cyeh się sprzeda::ą konfekcji „Teli·
memy" przu ul. Piotrkowskiej 87, czy
w sklep·i e dawnego „Galluxu''?
Wyst,arc.z y wejść do tyeh sklepr':to,
obejrz:eć ściśn·ięlq, zmiętą w n·ie pr.zysiosowanych
do
tego
celu
szafach
odzieź. zajrzeć do podręczn11ch ma:,rnzynńw w piwnica.eh, gdzie w pudlach
- zwalonyc/1, leżą O'We W!Jpieszczone w
wytwórn·i konfekcyjne śliczności, ab'!f
rnieć obraz tego, jak wygląd.a najefeh·
tou:niejsza nawet kreacja po przejściu
owej męczeńskiej drogi ha.nd!o-wej.
A więc· problem odpowiednich wartrnków spr.zed.aży, czyli pewnej kuituru handlu? Ta,k je st.
Problem
:en
u:ciąż jeszcze nie znajduje w naszyclz
lódzlvich warunkach miejsca. Czy mcini; sie pot.em dziwić, że wystawy lódz·
kich ·sklepów
przypominają wystawy
ma.lego miasteczka. że spi·zedaż konfekcji od.bywa się z pom~rdęciem takich
ssczególów jak rozmiar, model, c.<y l;aLor odzieży - gdyż kupuje go się bez

JULIAN BRYSZ

Mer kury.
•
I

Telim ena
go

na straty i

k.piny.

Z

t·IJ"lll.

a sooze.gólnie je-go

~Lord

J il'a ",

C-zy P0;lska je.si; terenein
p;uistkiego „debi'llltu na.ukmveco"
gr-a.njcą'?

za

W sferach n.aiukowyeh Stanów
Zjednoczonyc h w ..,.statn1ioh c1..a.sach dużo mówi się o kO!ll:<ecz·
n<l<i;ci
szet·&zeg0 ud!06>tępnienia
Ameryk.ain.om. naukowej li1.era·
tury ra<l.zieciltiej. Z wydawa:n ych
w Związku Radz;iec>kim
2.026
:period\V'ków naukowy<'.łt. o~ie
mM,irm oł<l"lly'mać w U SA 76 Uomam.miych na ~ a.ng~l~

ski. IlośĆ t.a. jest jeÓnak, z.dan:-em licz.ny<lh naukowców wv
mal.a..
'
•
Pw.a tym w prz.ys.tlym roku
p.rzew.iduje stlę
drukowanie w
; ~ zyku aingiel.skim około 10.000
s tr-O!Il
naukowych maleri.alów
radzieakich. w }J(llstaci krótki.;;h
wyciągów czy eitireszczeń.
Sprawą udootepnjenia Ame-:-yka111JC>m naukowyc.h ż.róclel radz;eck:ich zajmuje slę Fundacja
N<.uki Narodowej, której l>iura
~ się, w Wasz.yn·gton«?.
(Wi>t)

--------.. .--- --.. .--.. .- . . _.. _. . _._.____ . . . . -.. --.. ---.„------•
N
tury?

I, DRYLL

May ooJąl funkcJę p1-ofesora
n.a<lrl.wyce.ajne go („:.:apr0S2.Qnego 1
- dokładny termim.: p:o.fes.seur
invite; UW or-aiz wykładowcy
"CŁ.
..:ostał <l'n w tym oelu wy
delegowan:y ~ W\ł.a>daA! ang:i.ei.;ikie.
..\.loją
spe<:>j~ią
jeo<t
wspól=n~ literatura all'bgie1'>ka
- mówj p. May, - Pra<.-ę dioktorSlką J)isałEm na temat mato
wa;n,ego w Po1soe iwwoozeisnego poE:ty an,goie-l.skjego \'i' . H.
Yeats·a. Vi' zakresie moich n,;ij
żywszych zaiinteresowań zna1óuje się również J O>S>e!Ph C<XOCad.

ją.cym

-

:z.i o, IliilerzJupe}·rNte·

Od

si.~-

dmiu 1.ait ( lzzn. od chlwiilli ulroń
C2Je!liiia studiów w Oxfordzie)

w1ęoej
niiż w

praebywam 2oa graniq
kraju. Debiut.oiw'a.rem ·'la

lXJ'lU <12nenni:kairekim

i.alko

k~

spondent teaitrelny „Daiily Mail"
Pa<!'yżu,
następn;te
dec.YLjii
władz wstałem wyi&Jany na trz.y
Jiata <lo lndonezJi, g<lr.aie w;rklada.łem .a,n,gielsiki n.a ~te
cie w Djakiaroie.
Interesuje pana tf!Mr.
zdążył pan już coś obejr.zeć w
PoIB«'?
- Na mz.i.e ~ęio
ne trudin.OS<..'i. językowe ba.rd!zo
mi p1~z.e.5!Z1lredzają.
:<';na.ją.c
iedn.ak tek.s.t „:i:ołnierza i bohatera ' Shaw'a, z przyjem:nowią obejrz.alem tę szitUkę w 'l'<?atrze
Pow;;iziechnym. " : ię'!!€j wrażt?11
\ &1łą r?Jeezy) ~taJ.·DZyly mi !Hmy po19kie, oglą<laffl.e w kraju
w wer.;,j.i a<n,giel.s;kiej. S2lC:2legolw

en„

ne wrażeme wy..n;i.OiSlean z „h."·
ruału".
liczq.cej oko/o 200 m k.w„ 'lle
niski, C'iemn11, o ciasnvch pomies~cze
- Spęd?..a pa.o regulan:iłe tt"Sy
niach ~łowem nie nadający się na
dni w tyg<>dnl.u w Warszawie
sa./on mody. Adaptacja feqo lokalu do
i trzy dni w Lodzi. Czy ten
potr:e-b „Telimeny" wum.a.galaby tr.k
tryb tyci.a. nfo j~t męcza,cy?
poważn'l!ch
kwot,
że
by/oby marno- 1'a rae.ie mi to nie za-9~
trawstwem zamrażani.e
i.eh w lokalu,
dll';iło.
.Mimo ~·J'Ch
„wojaktóry przecież w swvm o/Jecnym stażów" znajduję jE'SZCZle CIZlal!l :n.a.
11 ie 11adaje się na zwvl:ly sklep, jakie1własne .s.pr.a.v.-y, m. in, n.a wylw1wielc l>ranży.
ka-ń=incie powtleści. hU>llW!rystyQZ
Dyrekcja „Tel·i menu" rozpoczęła więc
n-ej o współcZ>E'ISThym ży>ciu anpos;::u/cilwania . lokalu na wla.•na 1·ękę i
giel®k:ilm.
~Lałem Jui rów•n.ież
znalazła go pr.zy 1l/. Piotrkowskiej 1()7,
~ntere.,.-ują<:e ;S1p0tkaill<ia z PolaJest to piękny , duży sTdep „Cezasu''.
kami c.hDć by i'OZ!IlJO.wa z prez-eW rozmo-u·ie z kierown i kiem te} ·i'11st ysem 'Pen Clubu, p. Sło.n:imsikim,
t11cH ustaumo m<>żl-iicość p1·ze11ie sie·>1ia
ł czy fidmowC".arni z wal!'sz.a~j
się· „ Cezas1.1" do in11ego lokalu , ale poWy~wói:Jlli J.<!' i!bnów .Dokum.en.talłożonego gdzieś 11> pobliżu. I znów trucl
nych·
no.'i: nie do pokO'nanio. znów nie ma
- Ma J11M1 dois>k~alą oka.tj~
komu .za.jąć się naprawdę tq sprau:q,
p.w-6wnarua wa.i:sza,wsk.iej i lód~
gdyż ani Wydział Handlu, ani. W1/(l;rnl
kie.i
angliet.Y'kt. Co pan o tym
Pr::emysl11
nie
znajdu)u
cząsu
ani
są.drli?
energii do udzielen i a pomocu, CZ'l/ też
Zbyt
jesruoo wiem,
wynale:zien.ia dla „Cezasu" lokalu zaby p!"Z<'!'Pt"OWad,z;ać wnikliwe posiępczego,
n;„

bo

I

maro

rów nan4a.

w;ec

7..ost.ańmy

raczej pr:ty

Pomocu komu? „Te 1imenie"? Owszem,
Lodraii. 11.ngilistyka ·w.zinowi.la tu
ale przede u: szyslkim lodzi.ankom, któswoją dziiałaJTlJOŚć niedawno, aJe
re niecierpliwie
c:ekają
na
u·lamy
z baa:<loo diOO.rymi. rezultatami.
sklep „Telimeny", w lUórym będzie
nej „Telimena", która zglosila go·lo::\'a.suwa mi si~ rowin.ież si::><Jst.r~
·można
nie
tJ1lko
w
kult·uralnyc/1
w.12wość otwarcia w Łodzi salonu mo"! .t/
7.e.nie. że s\iudenci łódiw~' wi~i
1·1111kach zaopatrzyć .~ię 10 11arderob1; ,
tj. sklep'U wzorowej sprzeda:y v:yronad oobą ,pracują niż ich V.>a:'ale
i
zasięgnąć
ra.clu.
co
do
tego
w
czym
b.ów własnych. Bylybu
to nie
tu!ko
sm,ws~·y koled'Z()•.
jest danej
1clientce <Io
twarzy. a w
s1t.lcienlci, blu::ki. czy płas z cze, ale i 1211'.
Jak długo ZCJStaniie pan vt
c.:ym ni.e. co modne. a co ju;; prze stadodatki, a więc paski, 11uzikii, kołn i er:e
Po.lsce?
je b1ić noszone. iaki. pasek dobrać do
finrzane, czapeczki :: misi.a„ rękawil'z·
Prowd~bnde diwa lat.a
zakupiO'r!ej spódniczki itp.
lei, .modne korale itp,
i to z dużą przyjemnoSeią. DoJa/G t.ak dale} pójdzie, to sklepu
tych<lzaoowe n1':'je wa.·aż~ia na
Niestety - od roku sprawa nie może
be otworzu „Te li mena" pręd..zej tv la·
być zalatwion.a„ z powodu bruku lo!:ci·
tema>t "'"aBZego l«'aju i P<:J.la>ków
nycll m ias1ach Polshi, niż w swej
lu. Po dlu.gich sia,raniach wuznac:ono
ro- ~ są j.a1k na,ileps.ze. ltaduje mnie
dzimej Lodzi.
„Telimenie" lolcal przy ul. Pioirko·ww rów1nym st>op.nl;u nowo zbudJ()
skiej 9, nawet o dość dużej powierzch(WYRZ.)
wau1.a '\'aiM?lawa, c.'>Q lud'l1lie
żyozltiwi i pełni dowcipu.
~~~~~~~"""~:--~~~~~~~..,,~~°"'~.:'..'-"'~~~~~-'~~
~
Roomawiia~
J'. lS.

_.._ ........

Wi.(:kszą

skwapliwości a władze miejskie
pow-inny przyjąć
inicjat.t/U:P,
lód;:k:ej
fabryki damskiej odz i eży krófkoser1}j-

l

'n-

~

I

„ - • -..:-----·

·~ -ŁónZKI _nr~ZS!IJ~ ~

__„ ................, ............................

Po

'

Domy

Nowe
kierownictwo
MK ZSL

Wybrany ostatnio 17-osobo·
wy M1ejslti KOmit.et ZSL w
Łod.ZI dokonał
wyboru Prezy.
liium MK ZSL,
Prez.esem MK ZSL 11Mtał HENRYK RAFALSKI,
wiceprezesami: STEl''AN STA
NIASZEK I JERZY LASZCZYK.
sekretarzem - STEFAN ANT·
CZAI\.,
u7•onkami prezydium:
GA·
BRTEL l'IARAA'SKI,
.JQZEF
ENOELGARDT I
EUGENIA
PODl.>ORSKA.

-

................. ............................................

Reklama
iesł dźwigniq

••• teatru
'PI'Zed kiJ.koma dniami w arty
kule pt. „Co z wici:Lem masowym" dowodo:illśmy, że dzi;;oiei·
s.za Melpomena poowiJnna tr:z;ymać w ręce prócz maski
rowweoż i„. e>łówet< buchaltera .
Rozwińmy to jeineze: w !l>WiaL
ku z silną ko11kuri.ncją rad;a,
tele•wizji i filmu, clzhsiejsza Melpomena po wi1nna posiąść r&wt11e:ż s-iJtukę sprężystego ... reklamowainia się.
0

W ostatnlm C'7..asfe całe m'1'1ó~two łodzian otrzymało esot?tycz

nie wytlane Jtartki reltla·mowe,
w który-eh. c.zytamy:

.,Z oka.z.i·! 1>twarcia n<nv~o •e
zonu teatralnego 1939-69 mamy
""'"zczyt prosić WP„. o stale uezo:szc•anle na. przedstaw„e.nla
n;iszogo teatru.

z

poważaniem Dyrekcja Pań

stVI ()Wego Tea\ru Nowe.go w Lo
dzi".

Naszym tzna:n1em jest to przyj<!'mo:ia, dobrze pomyśJa.na ie>t ma
uropa.ga.ndy. Tylko więc<>j ~n·
kich pomysłów, więcej tego rodzaj u i<l'lli.cjatywy to
ca~ą
pev.-nością
przyczyn! się do
wrLm~żE>nia
:fre·k ·wencji w nagzych teabra.<>h. dramatyca;nych.
l\1.

łt '

O

'Ciec.i„~ ~kol·

I

wręczyły

tm m()c upominków w postaci
t.rzech
ogrom·
nych paczek zabawok i kltkudzicsięciu
l"·iatek i ksią7.e-czek
l!o czyta.nia.
Przyjęcie z jakim spotkali się
młodzi ofiare>daw
cv

1'yło

Co

robi~

ców.
bez

Dozorca, który zerwie
uza.s.adn'.<Jlrle,go
powodu
podpi.~aną przez s'eb:e umowę
r.><•w'nien
być
oozw-zgl('d·nie
c'k.smi towany i <i-O I.ego C<'I u
mus7,ą być i>nygot.owane po-

pr7Jed Wi>,}JUP,.
Każdy

CO JEST

dom mieszkalny mi:ll

mi l'l!'zczenia za.sl<)p<''t.e np. barnki. Nie w-0lm.<> dłużej tolerować stanu. w
którym nieJfr7,n.a gru1>a ludti, podsl~pnie

PRZYCZYNĄ

dozo;-cę,

W
tak szalonych róż.n.le w utrzywyłu-d·ta now·l}CZE'Sne tnie.s?.kamałych,
jedno- lub dwuromaniu porządku i czylS'tości w
dzinnych domkach funkcje toe obu tych ;<;ąs.i.a.dujących z sc>- nia, 7. których J'lol'ftkt;vC'mi<' bio
rac nie ma. możl<iwośei usunię
spel:niał
z reguły ~vlaściaiel,
bą domach?
cia. ich.
duże ka.ntienice.
miały natoOdpowiedż jest prosta. bom
miast swych etatowych d<>wr- przy ul. Buczka 23 ma &wego
Ca le :<poleczeń:stwo przer.r-.aców, opiaca.nych przez wlaś własnego dozorcę.
cza olbrzym,e kwoty Jla nowe
z.aą dom
c:cieli.
b\l<lown;ctwo. Bu<lujoemy coraz
.Jednym z J)Od.stawoprzy ul. Poludin:owej R4 oddawych zadia1'1 clQZOI'cy była o- ny .i-est pod op:eke dozorcy.
w:ęcci i coraz Jep'ej. N:e po
chrona interesów właściciela, który oprząta ponadto blok
ro jednak, aby domy te wkrótczyli inaczej konserwacja przy ul. Zaci.sze i przy ul. U- oe po ich wybudowaniu IJ()<ldomów.
która
za,pobiegala · niwersyteckiej.
<l.awać kosztownym remont<'m!
M<Y=.a
by
(BIN)
przedw<.-zesnej icli clewasiacii..
więc z teg0 wysnuć wnioo.ek.
że do2'.<Yt'Ca ów. mający w suRównież i dzi6 każdy dom
mie do oprzątania 9 klatek
ma swego dororcę. Ale, czy schodowych nie jest w stanie
zwró6liście uwagę,
jak wy- podoiać
swym obowiązkom .
gląda praca więksw.ści dozorCzy jednak, aby na pewno·?
ców w dornach administrowaOto inny bl<lllt przy ul. łfar
Odcinek ul. Żer~kiego oo
nych przez MZBM?
nam.a 7. DoZ<JII'ca tego bloJm
Swierc:;;ewskiego d·o .Ha.li Sp-01·
utrzymuje pocz.ądek
~I)
W lipcu 1!}5'7 r. do dwóch klatkach schodowych. na
...
··
„ nocy J·est. -„.~•~;~
~ ......-~,
a mimo to ,„eJ·.
nowych domów,
oddalon_vch to czystość w nich panująca
nfo oświe(.!<my.
od &'iebie
w l inii prostej o
m<J!Ż.e być wwrem dla wszystP1-"edwc20raj. gdy na inię50. .m przy ul. Buczka 23 1 Po- kich. Schody są nie tylko o- <lzyna.rodpwy mł!C'J, pięfoiarski
łudniowej 84 wprowadzili się
spiesz.vło do PaJacu Sp-ortowemiecione,
ale za.we.re umyre,
pier.v&'i lo'.·mtor.zy.
Zoba=ie podobnie zresztą . jak okna, a
go tysiĄ.ce widzów. wpadali w
wnętrza tych domów dziś po
egip&ki.e oiemuości }>()trącając
irawnnki prz.ed blokami
cookresie dwu i półrocznej ek.;;- dziennie polewane wodą.
się w2a.}emnie i
potykając o
pl<>atacj i, Przy ul. Buci;ka 23
krawę'i,nil>i.
D<J·jśeie ·w tych
Tak więo :nie nadmi.ar zaklatka schodowa jest z.aws;ua jęć, ale po prostu nieclbal<>tw<:> ciemnościach do hali jest tym
schl'Udnie om'eci.ona, podwó- : lekoeważen\e swych <>bo\.viqz t.rudniejm:e,
że
na
placu
r7..e
c:zyooiut.ko
wygrabi.Qll'le,
prot~I Pałacem Sp-0Jiowym paków pnez dozorców są w
zaś dom przy ul. Poluduioli
się
kllkanaścje
lfilllp jal'Zez,decy<'lowamej więksw..ści pl"lY
wej 84 ~
to obr.a.z nęd.z.y i
czyną
przedwczesne.i dew&s-. oi<>wych, które jasno świe~ąc
l'<Y<.paczy,
oślepiaj!\
ula,iajl\cych
na
~1 naszyeoh domów.
mec7..
Soh0<ly :n1~al 7.aw.ą.ze bruPo drodze na tym otkinku
„DOZORCA" dne, śoiany n.a klatce ochodowid2ieliśmy ,iu;l. slu.py latarni
Blt:t.\\11 JAK OBELGA
wej p.oobtJ;ukiwarne. szyby w
!1'.a-0<pakz,01ne
lampy f).um~·
Po wojn.le nastqpila jakaś
drzwia.c'h wiodących na podzu.jące. Dlae7.ego się nie śwle
dep.recjacja
zawodu
wórze wybite. Zapalone wie- dzil.'.r.na
e4
nie
wiadomo.
Musimy
czorem
na kla.toe schod<n\•ej dou;rcy. Tel'mi.n ten bri.mi dla
prz.ypoml!'lie<! za.inieresowa.nym,
wielu
niemal
jak
obelga.
0światło, paH srię do rana, chyie na meC?Je międ-z.ynuodowe
<.-zywilŚcie nie.slusznie. Ostabi. że zgasi je w nocy jakiś
Jl'f'Z.Vj~l.ajl\ r6wnież goście z
tecznie
w kai:dym pańswie, zagranicy i na pewno nie wyspóźniony lokator. Drzwi od
ulicy, podobnie zre';'ztą jak od w każdym u.slroju. tak dlugo.
podwórza, nigdy nie są. za- jak ludzie będą mie.szkali w
domach bę<lą dozorcy. Na
mykane.
to nie ma rady. r zawodu tego, podobnde zre.<n.tą jak żad
r.ego innego, nie ma potrzeby
&ię wstyd.zić. Niestety, docho~abawę ea.ł<>nocną organizuje
dzi do tego,
że wywieszki. z
Spoidi,\elnia Inwalidów „Inwali!lla.pisem:
da Wojenny" w świetliey Elek,.doz.orea mieszka
trowni, Tuwima 56. Począ,te·k o
pO<l
numerem X"
zrywają
goclz. 21, ki>niec 5 ran.o.
uajczęśoiej sarni. dozorcy„.
Wieczorelt w nied~ielę odbę
,Jest je...zcze inne nienormalitzie ~ię o godz. 17-23 w tym s-a
ne
zia•wis<ko.
W
za1'ad-z1e
mym !()kału.
MZBM zmierza do tego, a by
'I:
każdy dom miał swey;o do:wrKomitet rodzicielski Liceum
Pedagr>g-ic:r.nego Wychowawczyń
'C.'ę, W ka(Żdym nowym bloku
Przeds-zkoli przy Placu Zwyeię·
jedno z mieszkań na parterze
stwa 2 organizuje wie<imrek tazarezerwowane
jest właśnie
neczny w niedziel~ oo godz. 161
clo1a tak zwanego
„opiekuna
do 22. (lg)
clomu·',
który to termin w
przeciwieństwie do „dozorcy"
jest rzekomo mniej obraźliwy.
I co się dzieje'?
Oto taki
„opie\rnn" po krótkim ok·re-

----i

w

tańczymy?

Gdzie

*

:.>.

dowrstwa,

turalnie
pn,ydzielone
mu
on..ez kwaterunek mieszkarne.
Wpraiwdzie umo•.va przewiduje, że w

wypadku jedn<hsitronneg<> zerwania jej przez d0:roroe można mu mie&zkanie
odebt-.ać.
ale nic wolno go
wyprowadzić na ulicę. Trzeba
mu dać
tzw. pornieszcwrue
zast,ępoz.c n,p. w jakimś baraku No dobrze. ale skąd wZ!ąć
to · pomies.zcze:nie?

za-

bawki i dopiero
in te rwe'l<'J a i za·
pewnienie sióstr,
te zabawki zos-t"
ną na za ws.ze
w
bawiainiai::h npl
talnych nrnw.Jiwi
!() oddanie pre:ientów do dczyn
rekcji.
Bardzo uradowa,ne i wzrni>zoo„
go kola PCK pos.tanowili spra,wić
pa.cjentom i zorganizuj~ na gwiaz
oraz przyg<>tują program artysty
Panf Trybel - nauczycielka Ję
orgoanlzaiorka zbiórki, w ba-rdzo
calosć w swc,\c ręce i dobrze by
jące na nasz a.pel, !iłl:orzy&taly z
i jej Wl'Chowanków. (z)

„o•piekuństwa"
rezygnuje
zatrzymując na-

sie

nie.,,wy„

urozdrapa1s"

1

„Wybiera.i" chęcając~· napis

ll'losi
nMl

7.a-

!
!
l
ł

&t()i-1

Egipskie ciemnos'c1· ~~!~g~a:i:=~~=1~ :~

kle wzruszające.
JJziecl dosłownie

IU

~l€>nkinie i czlo-nk<>wle ~kool'l'l.„·
kolejną
nie"p()d,,,ianl<ę
małym
dkę nową zbiórkę ,podarunków
C2lny.
zyłta polskie;:o ze '!17.koly nr 45,

umiejętny ~posób

potr~flła ująć

loby. nv inne ,.,,,koły, o!lp<>wiadaprzykladu
ofiarnego pedag<>ga

winny roztoeozyć
komitety domowe i

blokowe.

Trooba

n•iroi

także

7.WJĄZEl\.

znne-

w ods~
PRl~h n!efft«l n1ics!ięcz.nych skrz.~1 -

dów pao'tstwrywych gina

ni<? prz<:d.zy i nd.kt jakoś tego nie
za'-lważa. Ni<' ma \.:>raku w magaw

J:si<;g.:iwośc: materialowei. w prod'Llkcji umyka uwadw ld.erownictwa naedobór bllsiko 300 ltg wyprzędzy.

teo['etyczn:!e,

że

przypadlkowy z•bieg vkoliczm>Sci nie mialby m.iejsca do 1
<17.i.ś. Ce WÓWCZS'S? Prawdopod0" I
brtie z.l.odizleje
k.t>adhby
naod~ 1'
pe;„karnie, natw..l' wszystko ,.graloby" w magazynie, w produkcji,
ÓW

'i·

w l>sh';gow.osc;i,.

.(l>nJ

l>'I>" ł

Prawie

tą.kł

wrnlkun Ja.k obuwie„. z im- ł
i><>rt.u.
".i..

_..,.._....,_..._...,,..,_..,_,..._...__.

kilkaset łon warzyw smakowych

przygotowano dla lodzi
na zaopatrzenie zimowe
Chłodnie i ma.gwey•ny na :/;ablieńcu stały się zimową sp.iża.r.
nil\ lodzla.n.
Już w tej ch•wili 'Mllagazynmvano
tam pokaiue
ilości
mr<Y>..onyeh
owoców i warzyw, które t.a.k bardzo .sma•

lod7..ia-nom.

kują

Kiedy w 1953 r. rozpoczęto
sprzieda(Ż

~.

~

d'Zl()11o joh niewiele
ponad
2 tony, w 1958 roku już 57
ton, a ubi>E1glej zim;y blisko 260
toal· Hal!'lldiel zaobserwowawszy,

że ~ rn.r<Jl'UJal,k;i. 'Qard.oo
przypaodlly oo gustu, 7lalkontra1k

~raedlaży w oziterech ~le-i
pach przy ul. P.iioWkow.ski.eJ:
18, 64, 100 i 120. Sk.J.epy te
bowiem mopatr:oone .są w sooecjai1ne 1ady chłod.nicw, d.2:ięki
którym tempera.tura utrzymuje
się
n.a poziomie minus 14'.
P.aństwow-a K«n.isja Cen. ledonaik: ndie zalbwi.erdzila jesreze

Clio

WiW\1IJ: na bieżący 002Xl!ll z:imowy blisko 500 ton. W tym
:rJllłj,powa.ż.niejl'ltU\ pocycję stanowią iP<Jffiidtor..Y, bo 150 -ron, a

wńęo

ki, tI'UlSl!rawki, wtlśruie ora•z fasola i kalafiory,

umożliiwie.ni.e goo1posi.om WOlJeo<
śniej.srrego zaopatrzenia się w

poalla!Cl:to ogóil!ti, śliwtki węgier

Na cl.ob~ spraiwę mrołA!n~
powinny zna.łeźó trię w· skłe
pach. Pr.ziedsi.ębiOll."stwo ,.Warzywa i Owooe" mformuje, że
juź

mogłoby wprowaduJić llll."(YŻ)OITTi

11

OB. MARIAN GAJEWSKI, ul,
zł 8.
OB. MARIA ADRIAN, ROlgów
k. K<>luszek - zł 10.

Now-O<tki 46 -

URZĄD TELEFONOW
MIEJSCOWYCH, Al. Kościuszki 1.Z Zł

2.760,

„ELEKTROPROJEK't'" BIURO
PRO,JEKTÓW PR.ZEM, URZADZER ELEK'rRYCZNYCH - zł
193.

*

..

Przypominamy W-S'Lysttkim na·
inym czytelni'kO'IU i sym'Pa.tykom,
te nr ko<nta Kom4tetn
brzmi: KOMITET WYPOSAŻE·
NIA SZKOŁY TYSIĄCLECIA
CZYTELNIKOW
„DZIENNlliA
LODZKIEGO" PKO nr 7·9-705.
Wpłat m-<>ima dt>konać równiet
w redakc,ii „DzlerinLka ŁódZ!<le
go" (ul. Pi()trkowska 96, Ili pię
tro, sekreta;riatJ.

HOTEL „ORBIS" - GRAND,
ul. Pioirk.Gw.soka 72 - zl ~.111.
LODZKIE ZA.KŁADY
CHE·
MICZNE, ul, Piotrkows·ka 91 zł 1.067.
LUB KOBIET ZlllWiadamia,
SEKCJA
KS TRAMWAJARZ
że Z 1i15<f>Opada o godz. 18, w
z za.kończeniia obozu w Kolumlokalu Zarządu LódzkJego Ligi
nie - zł 246.
Ko·biet przy ul, A1'ldrzeja struOB. CZESŁAW LEWANDOW•
ga 1, odbędzie się spotka.nie z
SKI, ul. Kilińsklego 24S - zł 50.
se.k~etanem ~ar~. Łódzkie.go LK
Jamną !"fack1e~1cz,
która poKLUB MPiK, Piotrkows•ka. Ml
dz.lelt się wrazenlami z pobytu
- zł 127,50.
w
Chinach.
Ul SZKOŁA PODSTAWOWA,
KOLEJNE LOSOWANIE LGL
ul. Sionkii.wiCIUI. 46 - u 192,50,
„KUI\.UŁECZKA"
oobęd~e
URZĄD
KONTROLI PP.ASY,
się 1 Ji&~-<>pada o gO<l.'ll. s w ki·
ul. Pa.rk.owa 8 - zł 236.
nie „SOJUSZ" (Nowe Złotu•»·
ZARZĄD ŁODZKJ ZW. BOJ.
W tym samym m~ejscu I cza·
O WOLNOSC I DEl\IOKRACJĘ,
sie odbędzie się !()sowa.nie naul. Piotrkowska 211 - zł 775,
gró!I ~eez.oowycb w poS'taci tele·
Pl~P STACJA ŁOD::':
gĄ.
wizorow za miesiąc paźd'i<ierni•k
ROLEW - zł 113 .
bor. (gra z dnia 11.10. 59 r.)
ZAKŁADY
ENERGET'r'CZNE
SCINACZY GŁOW"„. to tyOKR. CENTRALNEGO, BIUR.O " . tul prc:lekcji, l! tórą po p0>wro
BUDOWY
SIECI
NAJWYŻ
cie. z Chvn wy.głosi "" Klubie
SZYCH NAPlĘC, ul. Pi-0•trkow·
MPiK. ul. Piotrkowska Sł I p.
sita 58 - zł 421.
w Ilu.lu dlzisic-,i szym o godz. 19
re-0.akttrr „S-ntan!laru Młodych"
OB. TADEUSZ GŁĄB, ul, NI>-,
AndneJ Ra;jHChe.r.
wotki ~ - "1 ~

K

N;ie
wiadomo, .laik dlugo 2iło
dz.i€•iska spółka uprawia1a.b )' swój
Złodziejslti proceder. gdyby
nic
prz) pa<Jek. TI7.f'CI- Jest jednak godna zastanO\vienia. Olo z zakła

Zalóżmy więc.

1

oerurui.ka n.a ITlll'IOŻOnk:i.
W imieniliti lOOZi.anek p~y
o pr-~pi.es.2enri.e z.a.tw.iier4
d!1Jenia oeJ'llllliika, a tym 156mym

mroiol!le owoce czy warzywa.
Oprócz mrożonek na potr~
by Lodzi :przygotowano
600
ton ki.szan.ej ka1Pusty i pewną
:ilość, aczkolwiek dużo mnieJ~
sz.ą, k:i:sronorch ogórków. Ki'Lka,..
set ron wynoisrzą w.i: zimowe
:zaipasy cebuli maircllwi burakÓw,
śwticlej
k'.a.pusty,
Jak zapewin.ia nas
priz.'ed.4
siębi.onstwo „Wa<r:zywa i Ov,ro..

wopatrZ1€1Ilie
na bieżącą.
joe.st dobre i wszystiko
wska:llUje na to, że zaspo.koi J>O
tr7.ebY m.iesizkańców naszego
miasta·
(kas)

oe'',

zimę

Jfl!dziemy
na mecz
Aby Wl'loiliwić łódzkim miłoś
oikom piłki noi>nej
obe(j!l'zenie
meczu Polsika - Finlandia, ,.O·rbis" <Jot'gan>zuje wycieczkę autokaraimi ·do ChorillOwa. Autol.:ar;vodjadą 8 llet•opa.cta około gcxl:z:. 7
rano z Łcxlz,i, a pocw.rócą okoł~
godZ. 22. Koszt 150
Zapisy;
już się przyjmuje. (k)

u.

BE~PLATNY

SAMOCHÓD

„WARSZAWA" I INNE
WARTOSCI
MILIONA ZŁOTYCH
DLA POSIADACZY
KSIĄŻECZEK PKO

NAGRODY

_,..._

__....,...., ..................

161.

we wywooono go nie usta1<>ną
hhi.ej .,wars:La1Wą"
do po.szczcgllnyc\1 odble>rców. Za tę drobną
„prz:, stuv:·• Gajdamowicz clostal
wo•,yczas soc zł.

sok-0<.iatu·nkowej

w~d'lł~llJin:' •

* 500 łon mrożonych owoców i warzyw
* 600 łon kiszonej kapusty oraz

Czytelników „Dziennika

SPóLDZIELNI MLE
CZARSKICH, ul. Gdańska 184 zt no.
ZOO LO·
l\'IIEJSIU
OGRÓD
GICZNY - Zl 542.
OB. JERZY ROZENTAL, Al.
Unii 18-31 - zł 200.
ZPB im. CZ. SZYMAl'ilSKIE•
GO PPW - zł 8.470.
ZW. ZA.W. PRAC. POLIGRAFII, ZARZĄD OKRĘGU W ŁO
DZI, ul. Piotrko<wska 106 - zł

nlć sposób angaż.owania dozor-

z.yri ic, 71g3<1,z.c.. si.r: ka1rtoteka,

(s)

.ies.iennym wi~lkim

nie

·-----------------------------=

200.

Zlodziele kra·dli
a wZPI im. A. Struga wszystko się „zgadzało"
Wacła;w M2Z'Cinia.k l Ka2:imie>rz DUrk.a ·barrl!ro byU l'x!ll:lv.'ie-nl. kiedy wiecz<>rt'm 20 lipca br., nie<>CZe k1hva.n11, wizyt~ zl<>żYli im funlre~o
nartusz.e i\HJ. Opróżniali a'ku.rait w na.jJe;i>su ,.ewiar1,e.1;z;kt:,", w ogrodku Mardnla.k.a J>r'Z3' ul, 22 Lipca 96, i;onując pięk.Db plany zdobycia
w najbl.linym czaslo wi41.kszeJ got owkl.
.,,,spóluorlziale ~f"na Chmielew- co panowie tu p1>r1ł,bia.de7 skiego, St.a.ni6la'W a. Orki>Ws.kiel!'O i
pacUo
py1i&nie
prze&.tawiclela
Aleiks.Ml<1ra Olszycy - "M;zy.scy
MO.
u,t1"U<lin1eni w wym. r.a.kł1Mlaci1.
- Cóż to, n.ie wolno już nawet
W toku Sleda.twa &:>rana piątka
posiedzieć we własnym o:gród<ku?
zacz.ęla się wz.ajomnic
„sypać".
- Wolno w-olno, ale chdelibyś
Okaz.alo
sd~ · wtęc, że lipcO\\ra. lo:a·
my sprawdl!it, co to :za pa.czka. dzież byla trwcia z rzędu. Pierwwskatnli na ł!l~j~ ()bok diUżll
szy t·a:z. dopus1'C7JO'l'l<> sie jej „. w
skrzynię p.rzylo·yta v.·ortkami.
kwietniu br, .Lupem z.todziei P"-Ponieważ odpowie<iż na to pydiio '.VÓ'A'CMS 70 k.O: przędzy welwnie przychod~ta obu p•:z.yjaci-0lom z trudem, mili<::Janci sami n ia11ej, wartoścJ. 3-0 tys. z.t, którą
Maotcini~k S•PI'Ze<iał na Pl. Barliceprawdz.ilt zawa.rtość skirzyni.
kiego jaik.lmś ri.ieznanym osobniZnaleźli w niej
73 k8 1·00 p1·oc.
kom
za 11 tys. z.I., „Zy~m" popne<i.zy wełli,i1mej wartości ryndzielono się równo.
kowej oki0lo 31 tys. zlotych.
Dru·gt
.,skok" odbył &ie w
U.stalenie pocho<Wertla tej prz.ę
czerwcu br. Wywieziono wówe7)8f;
dzy nie sprawiało żadlnej
trudz
zakładów
114 '.kg przędzy welności. Oka?.oalo siei że sk:radz.iono
nia11ej wa.rto$.c.i 44 tys, u. Towar
Ją tego same.go dnia z oddzialU
ztożo.no
wtedy
w kómórce Broni„C". pny ul. (;d.anglctej 132, ZPW
sława Gajdammv1cza,
przy ul.
im. A. Stru;;ta. KJ.'&Ci7'\eży ~j doikoObywatelskiej 100, ~ ~
nali Dt1rka. i Malt'~'l'llak pre:y

ułku.

Wyposażenia
Szkoły Tysiąeleeia

Dawno już nie publikowaliśmy
listy ofiarodawców na. fundusz
Szk.o!y Tysiąclecia
Czytelników ,.Dz,iennika Łódz
kiei:;o".
Zebrała
się
po.Jtażna
ilość ofiarO<la.wc<'tw i dość duża.
suma pieniędzy.
Na konto na&Ze wpłaclli:
SZKOLNE KOŁO SFBS przy
SZKOLE POD·STAWOWE·J nr 16
ul. Abramowskiego 3 - zł 200,
OB. MICHALINA SKARŻYSKA, ul. Więckowskie-go 3 - zł

Jakle je1;1t więc z tego wyjlicrie? Wy<l.aje się, że nieza-

również

S<>bi-e dobrego wania o
Lo<l-z;i. gdy znajdą się w tak
·
·
ciemnym
i nie oswioet.J.o.nym
z.a-

Komitet

w~·posaźenia

leż.nie od wzmożeni.a kont.roh
nad .pra.cą dozorców ze .s.trony
M.ZBM,
społeczną
lwntrolę

nad

*

l"obią

Łódzkiego
Konto nr 7·9·705

TEGO S'l'ANU NIF. WOLNO
D>LUŻEJ 1.'0LEROWAC

I
l

dozorcy?

Tem&t ten byt już wieli>krołlnie p~ nu porus'Za.ny,
nle6tety, bemkutecznie. Wracamy wi.ęc do niego ponownie, ale naJpierw pn;vpomnijmy pok.rótoo, ja.k oo było

swego opiekli.na -

WYBIERAJ.„

stoją bezpańskie

Więcei takich wizyt

·
ne!l'o
kolo.
PCK. iizkoly nr 4J
!dzielnica. Starom1ejS"ka) odwlelizily
w
tych
dniach.
swoich
rcwieśntki>w oraz
młodsze
dzieci
przebywające na
leczeniu w sz.pitalu przy ul. S•por

neJ

raz n-tv„.

I

U

w ldlku zdaniach
Na treść programu z ll'kaiil
X-tecla Ch.RL złożą się ponadto:
przysłowia eh.ińskie w wyJro11a;
niu Zbignieiwa Pieńk.owslde'"'
recytacje poez.jl w wykomrn~
Teresy Swięcieki-ej i El2biC''
Kubiaik, lnterludia muzyc7,ne Bftł
nlsłlllwa Hajnoa. Wstęp bezpła-tn':\;
WIĄZEK INWALJDOW pJt
1
CY Od•lz\al w L<>d.zi,

Z

Piotrkows.ka

21~

'f!

t1 '

komunikuje,
do przedłUżell
le!l'i,tymacje
tramwajowe
"~;
pierw5ze pólrocze 1980 r. ptn5.!,.
my zgła·s<iać się wrar~ z ()(lei••
kiem renty.
'fi
OLSKI ZWIĄZEK ESPE!tft I
TYST()W Oddział w J;,Od.'L;
ul, Traugutta 18 LOK, IV pięt;",,
pokój 411 przyjmuje je.s,icu d11 il'
datkowe ~plsy 'Il.a kursy jęi:Y ,
cspua,oto. Z.ilos.zeni•a p...:yJtf1fo~
Je sekretariat otldz;!ału we lf i1.
k-. ?rody i piątki_ o.d. 1odl<! '

już przyjmuJe

P

-~

l

SAMOCROD OSObOwY ,.Oldsmobllle" za 40.000 zł
oraoz saJm<">chód „DKW"
furgc„1etkę sprzedam. Wiactomosć Gdynia Dział
dow01ka 29, Laskowski

.MASZYNĘ kompletną do POSZUKUJĘ pe>k-Otju su1'

I

I

IN.t'YNIERA-chemłka z długoletnią Pl'akt7klł
metalona stanowisko kierownika technicznego zaloka•torskiego.
OfertyOgło
piTelefon sen'tne
„19764" Bhuro
l97Z2 szeń Piotrkowska 96
trudnią od zaraz Za.kłady Chemiczne „Oleina."
Ekspozytura. Osobowa P.K.S. w Lodzi
_ _ _ _ _ _1_9764 G ' - - - - - - - - - - ul. Sarnia 3-5. Zgłoszenia przyjmuje zarząd
POKÓJ z kuchnią i pos-póldzielni.
7793
unieważni? z dniem 27 października 1959 r.
kó.J oddzielnie zamien•ią
zagubione zezwolenie wydane na zakup
19731
G
na 2 pokoje rz kuch,nią
MOTOCYKL „Ja.wa" 350
nowy ol;azyj·nie s,praedam
____
lub 2 duże 1z. wy.goclaorni.
matryc przez Wojewódzki Urząd Kontroli
Zachad.nia 69 m. lJ ):(Od.?..
Łódź, Traugutta 5 m. 3a
Pras:v, Publikacji i Widowisk w Łodzi nr
_ _ _ _ _ _ _l{793_G GOSPOSIA
19762 G
samodziel!na 19-21
D-955 z dnia 3. II. 1955 r.
potlzetma. Zgłoszenia J\i:AŁY ładny pokój.
7822
śpi Dr KUDREWICZ specjaSZATKOWNICĘ 11-no.żo godz. 17-20
Wajdowi(?'.l, żarni1a. wspólna kuchlnin. lista
chorób weneryezwą
z podlączn,ikiem do Naru,towLcza 67 m. 11
skórnych
8-10
wygody, śródn1ieście - za n:vch.
silnika oraz
5-nożo.wą
Łódzkie Zakłady Przemysłu Sport-Owego w Lo19783 G mienię na samodziie-Lny l1-16 ulica 22 Lipca 4
sprzecta.m.
Swterczyńs1ki,
19739
g dzi ul. Micl•iewicza. 16-18 ogtasza,;ą przetarg
Warszawa-Pyry, ul. Wa- GOSPOSIA d-0 2 star- pokó.i. kuchnia. Zwrot ko
Oferty pi•sem11e
.::,v1isikiego 30
7500 szych <>sób na &tale po- .sztów.
nieograniczony na spnedaz maszyn używa
trzebna. żeromsklego 29 „19780" Biuro Ogłoneri. Or REICUER specjalist.a
wenerycznych nych kategorii B
DZICZKI róż i róże sz;la- m 7
19778 G Piot1l.«YWska 96
19760 G cJ-.orób
chell'le w dużym wybo•rze POMOC domowa potrzeb DWA pokOje-zkUChnią, skóm:vcl1 8-D. 16-19 ul l) Stebnó1A ki płaskie klasa 31
21 szt.
19410 g
pole.ca gospodarstwo o- na. Referencje !konieczne. c?.ęśc.Jowe wygody w Wią PiotrkOWS'ka 14
2)
"
"
"
95
6
g.od.ni=e Jerzy ~rzysta Piotl'lkowska 134 m. 32
zowie woj . Wroetaw za- KOROJ:llSKA
Henryka le- 3)
„
„
„ 103
11
nek Łódź, Sm1u,t na it 19937 G mienię na jeden pe>l<ó;i w
Doły.
Dojaz,d l i 15 do
„
„ 245
1
Lodzi. Tel. 5'19-33 godz. kaa-z ginekolog połm>.nik 4)
POMOC domową umieją 17-20
omeontar:za. Tel. 559-25
orzvtmuje środy.
sobot„y ~) Kapo'wka
1 ,,
19696 c; i7_:l~.
Zi·elona 16 18154 g v
19747 G cą gotować prrzyj mę Piotr
kowsika
22
(.frooto,wy POKOIK "· kuehe•n.ką (Ju
6) Dziurkarka do dziurek okrągłych
MASZYNĘ
do wyrol:>u
l "
PLAC pod garaż odstąpię. weliny dr1Zewnej (moJi"1y) PRALKĘ ele·ktry=ną „Ry sklep, pracO'w.nia k.ra1wiec lionów) .?.amlenię na dwa
7) Cewiarki butelkowe
6
ga 55" n()IWą sipr7A:daim, Oferty
pise·mne „19940" kupią. Ofe1·ty „27666" - Nowe
\<fi)
19713 z kuch•nią. Tel. 270-1~698 g
ZłO'llno
ut.
Party8) Intel'locki
2
E1uro Ogloszefl Pio,trkow .,Prasa" KraJków, Rynek zantów 20
19870 G GOSPOSIA potrzebna (mo DWA po•kojc oddzielnie
sń:a 96
19941>-19819 G 46
"' m___________. 9) Maszyny saneczkowe ręczne
2 „
7806
że być rencistka
dochoDOMEK 9-izbOWY blis'ko TAKSOMETRY radzieok.ie MO'rOCYltL
ma.tymi kuchn·iami (je'1no "'
Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada
„Vl•ctoria" aząca) Brzeźna 4 m . 12
p1zystanku t>ramwaJowe- (przerobione i nie przero 350 sp1'!7.eda.m, Pabian<ice,
19716 w blokach), centrum za- SZURGOT An<lizej, Zcluń 1959 roku 0 a:odz. 11 w siedzibie zakładu. Mamienie na tr.zy lub dwa s-ka Wola„ PKWN 20 zgu"
d .
go w Alek:;an·d.rO·Wie k. bione) kupię . Wiadomość Ar.mu K~ajowej Zl
POMOC domowa pot1ze·b
Łodrz,1 Północna. 26 &prze- tel. :166-4.5
160~::;
_ _ _ _ _ _ 19858 G na natychmia.st, Piotrkow pokoje z kuch•nią. Wia- l:>il legitymacje; służbowa szyny obejrzeć można w zakładzie .w m rodam (.'\ izb wo!J1ych). Wia
domość Póinocna 31 m. 44 nr 478&10 wyda.ną
pnez bocze w godz. od 8 do 15. Dyrekc.1a zakładu
do '\\'Y'ro~-;;_ MASZYNĘ ga,birneto.wą - l'J<a 7 m. 18 tel. 268-22
domość na miejSClt godz. OPLATARKI
1972.; zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
19882 G --~------19002 g DOKP Gnari."k
9-20
18982 G tas>iemOO: kupię. Teled'-0!!1 „s;nger' 'sp<'Zedam. Ul.
POKOJ
piękny
um<'bloDYREKCjAMHD
Łódźod
· ·
d przetar
267-32
Wschoonla lJ-1
198&7 G POMOC dochodząca---;JO
uni·ewa.z· nia za~ukupuJ·ąceao
względnie
stąp1en1a o
·Pol ...~,·e
cl
wany.
centrum,
wygc
v,
l'LAC o;;rod.Zony sprze~
r
ł°"'
7799
dziee>ka pot.rzeb,na (chęt telefo01, odnajmę stu den- bioną p ie~zątkę o treści:
gu
bez
podania
przyczyn.
FREZARKĘ pia.nową z g!o
dam. Wiadomość Krec•ia
~
Eie emerytka). Tel. 227-80 towi lu.b techni·kowi tel. „ll1iejski Hamdel Detalicv.
wicą sklrętną aia chod!zie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 19955 g 375-51
19841 G ny Art. Spoż. Łódż-Pole38
19890mle
G
sprzedam.
Zgłaszać
się
DOMEK
czteroizbowy
Warsztat ślusarski, Do- OGRODNIK wykw-alifiko MIESZK <\NIE ni.e po.dle- sic skleip l~ ul. 0Wc<ia<zkania
wolne,
blf.~l<·O
t1a nr 4"
7324
brnń 8 pow. La$k
1004'! wany potrzebny . Wa•r'UIJ1p zys tanku, WszyS>tk.ie wy .__ _ __
k1 d·o omówienia. Oferty gające t<,w:.terurn.kowi ku
SAMociió-D „KoF-'ido pisenme
pię
Oferty pi.;5emne nr PIES , pudel C"Za.imy bez Lódzkie Zakłady Rellli}ntowo-MGntażowe Przegod;-· - spize·dam. orer„19886"
Biuro
UME·BLOWANIE
stoł<>•we
remontu) s1p.rzeda:m. Wla- Ogłoszeń, Piotl1<0W1sika 96 „19730" Bi·uro Ogłome1i. ogona przybłąka! się. Ode mysłu Lekkieg·o w Lodzi!, przy ul. Limanowt. • 11isemne .,.19812
Biuro
Ogło~~en, Piotrkowska 96 g.., w ty•m loredens 2,20 m domoc~ć tel. 409-62 wieczo
19WO brać Na.rutowicza 3 m. 11 skiego 87 ogłas1,ają przel.a.rg ograniczony II
19886 G Pio~rkows1ka 96
19935 G
19812 dlugoścl sp1zedam. Oglą rem
19709 na sprzedaż
OSOBA samoobna po1szuk11
dać go.dz. 17-20 uL Ohelsa,mochodu ciężarowego marki
OPIEKUNKA
PARCEI,E budowlane bii moń„kiego 17 m. J przy l l UBIJACZKĘ cukiernicizą dooh<>dząca lubdo•nad11.:iec,!<a
stale
je
pokoju
luksusowego.
,,Chevrolet" typ U .S.A nośność 1,5 t. Przetarg
EJ;o Grotnik spizeclam. - zaje<Ldmi tra.mwajowej
Jednoramienoą sprzedam.
Oferty
piserrnne „111899·'
potrzebna.
Referencj<i
ko
Tel. 300-49 Od godz. 10
ł.Od.ż, ul. Morelowa 7
odbędzie się dnia 16 listopada bi'. w godzinach
n1ec.zne. Ma.rYl"J:arska 6a Biuro Ogłoszeń Pio,t:·kow
--=C":'co---,-.,~19.785 G
199511 G m. 6 Cegliń""y godz. 18- ska 96
19835
19399 G
od 10 do 12. Cena wywoławcza 18.000 zł. SaSAMOCUOD „Mereectes"
GOSPODARSTWO
roJ.ne V 170 rok budowy 1950, CEWIARKĘ (6 wind) z 19
19845 roKOJ z kuchnią bloki
mochód mo:i:na oglądać codziennie p1-.ty ul.
bli„ko tra.mwa,iu ku-pię. stan idealny S?t'Zedam.
Of
silnikiem
eleldlrycwnym, UCZEI'lr do pra,k,tyki eu- zamienię na dnva pokojz
Olerty pisemne „19804" Tel . .337-68
er19706 G nową sprzedam. 'l'elefon kierni=e.i pow~•żej 18 lat z kuch.nią z wygodami. KTO z obywa.teli był n·a Limanowskiego 87 w godz. od 10 do 13.
B111ro Og!oszen Piotrkow
O!erty
pisemne
.,19895"
poczcie
(róg
ul.
Zielo;iei
ty
należy
kierować
na
adres:
24
LódZkie
Zakłady
3'rn19957 G r,o~rzebny. Lódź, G'lówna
ska 96
19804 cr MOTOCYIS:L „.Jawa"
Ilmro
Ogtoszeri.
PioLrkow
i
zachodniej)
w
koncu
Remontowo-Montażowe
P.
L.
w
Lodzi,
ulica
19711 ska 96
stan prnwie SYPIALKĘ, sto.łowy (me 17
1989'~ G s'etiPnia 1956 r. i prrzypo·
k
·
DOMEIS:
jeclnorOd.-zi,nmy sprzedam,
DWA -pa.koje-,- k-u<"hnia, mina wbie Iakt gdy pew Wólczańska 49 z zaznaczeniem na -operc1e
(okoHca Pl. Niepod!egJOo\ nowy Stefan Eliasik, PGR ble) 'piam;n.o i maJSzynę do
Nakielnica.
Dojarui
tramszycia
sarndalów
s.p<'Zec'.J zamienię na mjes.z.kawygody,
śródmieście
zana
palli
2.J-0.żyla
~u.mą
„dotyczy
przetargu".
Do
oferty
należy
dolą
19969 G
r1ie w Rudzie. Ofeirty pi- wajem ale'ksa"1drowskim dam. Tel. 300-fi5
mie111ię na t<'Zy p0>koje z 6 500 zl na PKO - pros.z~ czyć wadium w wysokości 10 proc. ceny wy96
centralnym. Kosz1:y re- ·ny je~t o podanie swoje
~emne „19827" Biuro Oglo
k ,
1 .
ł . , W
'1' AKS·O--M-E_T_R--m-a1e ~&~ ROCZNY owcą.arek ail2.ac.__ _ _ _ _ _ _ _ __, mon-tu 11..W1rócę . Tc-lefon go ~cl.re-su ul. Zielona 42 wolawczej przetargu,
tore na e;1,y z ozyc
sze1i. Piotrkowsl<a 96
ki
do
sprzecla•nia.
Telefon
go'" 1egali7.owainy siprzeJESZCZE
kilka
wolnych
36R-56
gouz.
11-1.3
~9987
G
m
. 20
10083 G kasie L.Z.R.M. ul. Wólczańska 49 najpóźniej
19827 dam. Piot1ikowska 211 m. 2łl-t>5 godz. 8-16
19847
m:ejso na kursie kroju i
J>OMY, gospo·da•rstwa o- 4a
19690 G 1'1'Ec-€iałop.a·l·ny-;ma,lio- szycia TKWP. Za.pisy - POKÓJ i skleo w śród- GAltBUJĘ, farbuję, st1z) w przeddzień przetargu. Do przetargu ograrcn; róZne n ie.Puchom·ości
mieś·ciu
ŁOd2li
zamiEmię gr; skóry baranie, nutri: niczonego mogą stawać osoby fizyczne, Spo.'łwany prawie 110.wy s.p.r:z.e
w Raid.:im.slcu. l inne skóry futrzane Zy
d
w~·bór .~pr7:edaż kup MOTocY'Ki. „MzES7<-2.oo dam. Ki.li1\&kiego 36 m. 40 Piotrkow&ka 115 codzle«i- na ta,kież
nie god'Z. 8-Ui, c?Jwartki. ewentualn·ie na p01kó.i 2 gtryd Kopae7.ewski, Słup dzielnie, organizacje społeczne oraz prze s1esta.n idea lny sprze110. T;iformacie .Kilhl-skie19714
piątki
8-17.
Rcxz.poczęcie
kuchnią. Oferty pisem.ne ca, Wa<rszawska 32 tel. 123 biorslwa
i:n 180-4
1~69 G dam. Próchnika - l t i . Wa
uspołecznione zgodnie z za1·ządz.e
7703 k „19838" Biut·o
19700 G S~MOCHóD „wa.rse.awa" kursu 3. XI
Ogło.>zei\. (wo1. p02nańskie) 18966 G niem ministra komunikacji z dnia 8 maja 1957
rLA C W-sOkOln;kaeh-ć<U wr.zyniak
nowy eksportowy sprzeP•;;· -:7 O.ferty p1semne SAMOCHOD „Chev.i·o1e1o" dam od zara,z, Tel. 484-11 KURSY kroju i srzycia P1o·t nkowska 96
'f'O~'OGRAFOWIE uwaga! roku nr 3 53 ogłoszonym w Monitorze Polskim
orarz kapelusznictwa da.m POKÓJ z kuc.hm.ią na 19838
„1.1946
Biuro Ogłoszeń, (t:.:iksówka) 1953 TOlk propar Fotoceramik
na.wiąże
7802
skieg-0 TKWP. - Zapisy terze zamienię na dwa ws·pół.pracę IZ t><>ważnym nr 56 z dnia 20. III. 1957 r.
I'iotrkow.~ka 96
19946 G du,koj i w dobrym .sta.n,ie
Tel. 484-14 go- SAMocooo ~owy Obrońców Stalingradu 27 lub trzy pokoje z ws:zel- za.kl:icle!r. na tereł'lie ŁoDOMEK 6 ·izb (4 wolne) "Pl'Zedam.
godz. 9--lJ, kimi wygodami w śróO- dzi.
19666 G sportowy „Fordu sp.rze- codziennie
Oferty pisemne
• r•-zedam. Lódż, tel. 333-2:; dzina 10---H
c1a·m. Wiadomooć, Targo- 17-18
7766 mieśoi'1. Wiadomość ul. „19~53" Bi.uro Ogłoszeń
j:"'d:>:. l0-14
19954 G CEGLĘ-nową, wapno -pa wa n•r 44
19726
50 pralnia lub Piotrkowska 96
19'.ńi3 G Zakład Unasienniania Zwierząt w Kruszowie
noM-iect®ra.diTnny -tffiy lone l gasz0>ne sprzedaje, SAMOCHODY „S<teyeT". KURSY w skróC'Onym o- Wrnhoctnia
19859 G 'l d
kresie motocyklowe I sa tel. 391-94
dosl.al'CZa
na
mle.i„„e
pr>kO'jowy pod.piwnicz'O•ny Sikla<l
NAPRAWIA garderobę
bez s a u ceu- poezta Tuszyn ogłas:r.a pl'?'..etarg nieogra.niczoMa
!Pr I a łó.w Rudo- nMność 7ó0 kg. „Opel Su mochodowo-motocyklowe MIESZKANIE
3-poko.ioS!l,kod.zona
(miesZJkania ·woline) spr.ze
Wojska Po.J„kie per" oraz „MG'" Sprze- i rovverowe po cenach "·e, wszyst.kie wygody, rownia artystyC:?Jn.a, Wlęc ny na sprzedaż samochodu osobowego marki
dam. - Oferty piisemne wlanyeh.,
ge> 165
19670 G dam. Oglądać: Stll.v.el•<>zy- •miżonych prowadeii Łódrz du•i.y metraż ro1lkład0>we, l<owsklego 23, Frarnkow- ,.Skoda" typ Tudor model 1101. Przetarg I od:r
„1P803"
Biuro Ogl~.>zeń.
ka 56 (14-20)
l.98()9 ki Klub Mo>tol'OWY LPZ,
centrum zamlenię na 3- sl<1
19609 g
· 14 XI 1959
k
d
11
P·ohl'kowska 96
19803 G WA-PNog;t,;o-;;;;- -żute!
będzie się w dmu
.
.
ro u o go z.
budowlauy, bra,mi: 7.eJa- SA:Mocuoo „P-10", i.Tali w Łodzi ul. Piotrkowsfka pok<>.iowe mni.e,isze, cen- ·
DO!\lEK jednorodzinny 3 zną spl'zedam. Łó<:lź, ul. idea1Jny spl'zeda•m. Gdań 125, tel. J67-57. Rozpoczę tra~ne 'Ogrzewa,nie. Ofer- WSPóLNIKA
ze dowspólpra,cą poszu,k uję
ma- na teren1·e Zakładu Unasienniania "'wierz<>t
..._
"'
cie kursów w dniu 5. XI. ty pi.se.mme „1987.5!' Biuro
pok9iowy z w>•godami, Odyńca 9 m. 4, Lewicka
ska 94,. Więck.ows.ki
.ią,tikiu rnLnego 6.5 ha. Du- w Kruszewie poczta Tuszyn. Cena wywoław
r>odclwniC2:ony nowy ko1959 r.
7706
0
9
19878
G
19674
g
Ogłoszeń Piota~k "''~:S~s ~ 7,~, ferma 1.500 ł1i-0s€tc, sta cza r przetargu zl 19.000. Gdyby I p.t:'7"'C{.arg nie
ło Lotnlsl'a pHnie sprz~
MAGmL".Wciobr:;;;m.-sta2 ha -r.a.rybio,ne kar- doszedł do skutku d~m. Oferty pisemne AKoRDEON
II przetarg odbędzie się
120 bas·c>w nie sprzedam. Da,browsJ<a
SAMOTNY UCZÓWY po- wy
p;em. Bli<ko
ŁO<tl>L Ofer
,.1!.1607" Biu.ro Oglosze1i., .sprzedoon.
Tel. 244-58
szukuje pokoju sublo.ka- ty pisemne „19621" powa- dn. 20. XI. br. o godz. 11. Cena wywoławc1.a
'P otrkowska 96
19807 G
te>rskiego.
'.l'el.
389-53
.__________
19929 G ż'nv·ch reflckta·ntów Biuro II przetargu zł 11.400. W razie braku reflt>n-óME:~K.---:-jeciii<>fodz'oriny, -----------=:19::6:.!l:.:_7 G i~Y~~Ns:~.m::r:"e~i" ~~:.~~
Oglo&eri., Piotl'kowska 96
mairki ,Sefle-r" ni.kowe.
pusta.k.f
~prz.e
plA<' duży za<ini:ewiony PIANINO
196 21 g ktantów w II przetargu stAn
III przetarg odbA
rd.zo
dobry
&prrz;ed&m
.
Łó<lź-Cho,i
ny,
Kos:vPRACUJĄCY stu<le•nt Po2
UCZENN~CE
P't'ZYjmę
imrz<'dam. Lódź-Choj,ny, dam. UL Nowotki 7~ m. 9 nierów Gdyńskich 13 gona mieszkanie. Tuwfana Mte.chn·iki Lódizkiej poszu G'WARAN'TowANE gumo będzie się w dniu 28. XI. br. o godz. 11. Cena
Józefow-.ka J.J~b 1&751 G
19798 g rJizina 10---12
19750 G 7ti m. 3
ku.ie
po•koju
sublokato·r19691 G
sklego. O(ei-ty pisemne we tule.ie resorowe do wywoławcza III przetargu zł 4.750. Pojazd mo„wa.rsza.wa" żi„t oglądać codziennie od godz. 10 do 15 w
„198-06" B-iruro Ogłoszeń, samochodu
Piotl1kowska 96
19806 G ~~~~k~ie Wulka~~~~ii~ Zakładzie Unasienniania Zwierząt w KruszoWAŻNE TELEFONY
Uwaga! Repertua.r $])0OLSZTYN-=-za.mienię--j)Ó ZA dtugl mego mE)Ża .Ta: wie zgłaszając się uprzednio u kierownika
rządzomo na podstawie
:rognt. natunkO'We
09
kój. kuchn.ia. w,;,zymkie na Wlo;;;ńskiego
komunika.tu Okręgo.we
Łódź działu transportu. Przystępujący do przetargu
I'or;ot. Milicyjne
07
t.vygody na mie~ka.ni.e vv
go Zarz:ą<l.u Ki n
Straż Pożarna
Głucha Wif'Ś l4 nie ocl'P·O w~nni wpłacić wadium w w:vsokośri JO proc.
es
Lodrzi. Tel. 205-78 19943 G wlaclaim.
Genowefa
Wio1
Kom. Miejska MO 292-22
:if. :{o
D W-Ą-pÓ,koj e,
kuch-n; a ,;ńf«a, Łódź, GłJucha wieś sumy wywoławczej do Narodowego Banku Po PRZEDSPRZEDAZ
bi!eKom. Ruchu Dro1(
DKM
(Naiwrot
27)
„Trzej
tów
na
2
dni
naprzód
(amłilaJda)
7.amienię
na
gowego MO
14
19755 G skiego IV o'. M. w Lodzi nr konta 90~-~B_-67~
JnU!i"Lkieterowie"
prod. do kin: „Baltyk", „Popolkó,1,
kuchnia i pokój
Pryw. Pogot. Dziec. 316·82
Eugeniunow!
WA- (zaznaC"Za,jąc: wadium na· przetarg) naJpozmeł
~00-00
JUNA PREl\UEltOWE
:fra,nc.
d-OIOW. od lat lonia", „Wisła", „Włókodrdzieiltiie, wygod:v. 'Tel. nr
Pryw, Pogot. Lek. 333·33
12, g. 16, „FrancioS, muł, niarz'"', „Wolność" - w
7e::lo
247-02 do 16
19800 G WRZY&SKIEMU za ser- na jeden dzień pri;ed przetargiem.
Pn w. Pogot. dla
de&ną opie.kę w ciężiktlej
BAI,TYK (Narutowic01a 20) który
mówi"
prod. Ośrodku Usług FllmoDziec( l Dorosł.
DWÓCH patlóW poszuk.u555.55
„Sniegl
Kilimandżaro"
USA,
~
dozw.
od
lat
12,
wyeh,
ul.
Wigury
nr
2,
MOI
dh!ge>tr·walej
cho.robie
- ----------------------i" Pokoju sublokator~kie sklactam
tą drogą
gorące
3o9-15
prod. USA do~. od Ja.t g, lS, -O .
godz. 12--16.
go
Oferty pi,cm.ne oodziękowanie Stani!>ław
16 g. 10 12.30 IS 17.30 GKO (Tlhwn.ma 34) ,;~·ran
.. 19844" Biuro Ogłoszeń. Jo'ra.i>kiewLcz Łóc!Ź, Próch
'
•
•
'
cis, muł, który mow1"
20
ł
Cegielnie Mi•ejskie w Lodzi, ul. Hipoteczna
Piot11kow.ska 96
19844 nika 46
19749 G
•
POLONIA
fPJot11tow„ka prod. USA dozw. od lat
nr 13 Qgłasza,Ja przetarg ogl"aniC'T.ony na cią
67) „Dr Corda arew:to- 12 · g. 16, 18, W
gnik marki „Stcyer" typ 180. P1·zetarg odbę
'l'EATR
NOWY
(W!ęe- wany" prod.lłNRF - GDY_NIA (Tuw!ma R'r .~! Tuwima 19, Wólczańska
l<o''.'.Skic~o 15) I!;. 15.30, do.zw. od lat 18 g. 9.30, „~iero~ca mimo woli 37, Piotrkowska 225, Zgieo:
dzie się w dniu 14 listopada 1959 roku o godz.
rn._b ·;,Nie Igra :rię z mi- 11.45, H, 16.15, 18.JO, 20.45 P; od. tadz. do„w. od ląt ska H6, Nowotki 12, Woj11 w siedzibie zakładów, cena wywoławcza
losclą
WISł,A (Tuwima nr l) 1" g . . lO, 12 • 14 • lR, 20 · skR Polskiego 56, Dąbl'O'W
32.500 1.l. W
razie niedojścia do skutku I
'l'EATR ltn. JARACZA (w „Dom pani Tellier" Prog~?mN.d.~~ ~jmlod- skiego 24b.
przetargu,
przetarg odbędzie się w dniu 30
sRli Tea.tru Młocle«o Wi prod. !rauc. doow. od ~~~!<~"" ';~~e~ ·~cl ':::~ AS Al. I<:ościuszkl 48
TECHNIKA-energetyka na stanowisko inspectza, u\. !\{oniuszki ła) ·lillt 18 I!:; 9.~o. ll.45, 14, Jują?", ' '.'.Przyg!~a na pełni stale dyżury nocne
listopada 1959 roku o godz. 11, cena wywoldora BHP zatrudnią Zak~a.dy Usług Radiote~· 15.„„Swtętio"'~c.k zmy- 16 · 1~; la. 30, 20. 45
.
szczelińcu" g'. 16, 17
lawcza 19 .500 zł. W
wypadku niedojścia oo
sJ1>n\ ,.' g. 19 „Ładna hi WŁO .NIARZ . (Próchnika MŁODA GWARDIA (Ziechnicznych w Lodzi, ul. Zachodnia 109.
7753
DYZURY SZPITALI
skutku II przetargu, III przetarg odbędzie się
storia
16) „W rytmie rock and !ona 2) Poc!•g" prod
rolla" prod. ang. de>1z.w.
. "
"
·
w dniu 14 grudnia 1959 roku o godz. 11 cena
POŁOZNICTWO
'.ANLEKIN (WólczańsikA 5) od lat 12 g. 10, 12; H, 16 . polskiej dozw . od lat 16
STARSZEGO inspekt.orla do spraw produkcji
i/:. 17.30 „Dzielny gród"
wywoławcza 8.125 zt
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
Przetarg odbędzie się
Bałuty _ Szp. l.m. :ro.r18 , 20
pomocniczej zatrudni Lód.zki Zarząd BudowJ>JNOKIO (KopemJ'ka 16) WOLNOSC (Przybysrz;ew- p~~~I~l~
Ó~~:~i~szk~:- dana (~I: Przyrodn.ieza 7); nictwa Lótlź, ul. 19 Stycznia 7. Wymagane zgodnie z zarzadzeniem ministra komunikacji
111ecz,•11>nY
ski ego 16) „Ostatnie 5 i:0 ś "'
oo"
f.
- $ród.m1esc1e, Starom1eJ»ka
z dnia 8. V. 1957 r. (Monitor Polski nr 56 z
•
•
,
minut" prod. wioskieJ,
c
Pr ·
-ranc. - w:.ctzew - Szpital lm. d·r
wy7.sze lub średnie wykształcenie budowlane
1957 r.). Ciągnik obejrzeć można w siedl:ibie
TEATR 7.fo (Traugutta l) dazw. od lat 16 g. 10, 12, d02lw. od lat 18 g. l6, 18, Wolf (Łagiewnt<:ka 34-36),
oraz
długoletnia
praktyka.
7785
20
i;:. lD.15
,.Dziewczęta z 14, 16, 18 20
Ruda, Chojny - Salp. im.
zakładów w godzinach od 8 do 15. Wadium w
fotografii"
'
PO KOJ (Ka.?Jimierza n,r 6) Curie - Sl<lodowskiej (ul.
wysokości 10 procent ceny wywolawczei naTF.A'rR
POWSZECHNY
KINA I KATEGORII
,.Pięlme dni" prod. ra<lrz . Curie - Skl<>dO'Wskiej
15);
2 TECHNIKOW budowlanych zatrudni w tut.
leży wpłacić do kasy zakładowej najpóźniej
.
dozw. od lat 7 g . 16. Polesie - S!llp>tal 1m. dr
Wyclziiale Architektury i Budownictwa. w 1960
C~l. 1 Obr. Stalrngradu 21),MUZA (Pa.bia•nieka 1.73) „Dama z perlami". prod.,Mad•urowic:za
(ul. Krze
na dzień przed przetargiem.
7823
~~t ~·;;o „Z<>łnierz i bo- „Ma.rynarz z Komety" NRF doa.w. Od lat 16 g. mienieoka 5).
roku Prezydium PUN w Opocznie.
7761
c
proo. radrz. doz w. Od. la.t 18, 2{).15
Chl·ru rgia: 87,pvta~ Im.
OPERE'.1:1\:A (f'i.io·trkCJ<W»ka 12 g. 16, 18, W .
POPULARNE (Ogrod.O·Wa N._ Ba,rlid<iego, u~. KOiP2 INŻYNIERÓW mechaników, 2 inż. konstru~
2~3) i;. 19 15 Bocc~eio" ODRA (Przęd.zaJmana 68) 18) „Rebeka" prod. USA cinskiego 22
· · "
„Jtzymskie wakacje" ktQrów narzędzi, 1 inż. elel•tryka na konstrudo:cw. od lait 18 g. 15, Interna: S"1pltal im. dr
P~Od. USA, dorz:w. o<I la;t 17.3-0, 20
Sonenber.ga, uJ. Pi·enirny JO
kcje aparatów elektryczn>·ch zatrudnią od za16
· g, 17 • 19.3Q
1 MAJ~' (Kilińskiego 17R) (SIOO.i~
raz Zakłady Aparatury Elektrycznej „Elester"
PRZ.EDWIOSNIE (ZeromCadet Re>u„sell<>" pirod
Laryngologia: &lip. lm.
Lódź, ul. Przędzalniana 71.
7760
FILHARMONtA (N , ro- skiego 74 ) ,„Lotna."
franc. dazw. od la.t 12. N. B':'rliokiego, ul. Kop20)
aro
Pl'Od. polskiej doz"·· od
ł"
JO
JO
' c:nsk1e.go 22.
'~1~a . . .s., 19'.30 VIII lat lt; r,. 15.30, 17.45, 20
g. o. 30 ' 17 · ' 19 ·
Okulistyka.: S'.ZlPitał Jm.
K~~c;ert·e"';:;'.;~~~czmy. ,-:- ROMA 1Rzgow'*a nr 84) Rl!:~~RD (Rzgo"."ska n·r ~~ N. Barli.ckiego ul. Kop- DYPLOMOWANĄ laborantkę medyczną _
i;) t.~ guJ_ An. 'k C'Zl z. „Ich wielka miłośł" - „Nikt mnl.e me .kocha ciń.skiego 22.
najchętniej prze!'zkoloną 'PO linii żywności- zaSol1st~
dtv.ej Wą- prod. USA dozw. od lat prod. węg1ers-k11.•J do11..w.
Chirurgfa
dziecięca trudni natychmiast Miejska Stacja Sanitarn1>2
sowskl
JR g, 10, 12.30, 15, 17.30,
od lat 18 g. 16, 18, 0
Szpital im. Korcrza'1<.a„ ul.
Epidemiołogi~a. w Tomaszowie Maz., Al. Wy20
SOJUSZ (Nowe Złotno) Armii Oze!"W'onej 15.
STYLOWY
(KllińskJego
„Młodzi prz;v,1aciele" zwolenia 24. Pokój zapewniony.
7796
123) „Niepotrzebny" prod. włoskiej, d-02.w.
ADRESY AMBULATOpro<l. franc„
dozw. od od lat Hl g. 17, 19
RIOW pe>mocy w1e.czoroGLOWNEG-0 księgowego o wysokich kwaliMUZEUM SZTUKI (Więc la·t 18, g. 15.30, 18, 20.30 SWIT (B łu k'
R
l ) WeJ c_lla poszczegolnych
g
•
" c 1 „ ynec d?.lelnic czynne w godz.
fikac.iach ze znajomością zagadnień przedsię
kow<t~iego 36) · 9-15 ·
KINA II KATEGORII
„TanczącP molo prod
. ocl 111-22 ,
biorstw przemysłowych zatrudni natychmiast
MUZł~UM
ARCHEOLO·
:6'1.gi8 d~~w. Od lat 14 g. Sródmleście - Piotrkow
GtCZNE I ETNOGRA- ADRIA-S'.1.'UDYJNE (Piotr
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lipiczach
'
'
ska 102, tel. 271-80
FICZNE
(Plac W.oJ.no- kowska 150) „Kadet Win KINA III KATEGO<RJI
Chojny Lecrzu.l-ooa 6,
k. Radomska. Mieszkanie z wsz-elkimi wygości 14) g. 10--16.
slow" dozw. od lnt 14
tel. 427-70
dami w nowym budownictwie po ok1·esie próg. 15.45. 18, 20.15
ŁĄCZNOSC (.Józefów 43)
Ruda
Piotrkowska
:[.
bnyn1 zagwarantowane.
Osobiste zgloszenia
DWORCOWE (Dw. Kai<i- „La strada." prod. W'ło- 269, tel. 406-56
ZOO - czynne g. !ł-17
ski) „Jeo:loro Płytwic- skiej dozw. Od lat 18 g. Bałuty Łagiewnicka
wraz z podaniem, życiorysem i odpisem świa!de", „Ludzie nad zie19
36, tel. 538-79
dectw przyjmuje gl. księgowy Wojewód:c.kieI(.
~
m!ą'\, „Czy wiecie, że STUDIO (Bystrzycka 7-~~ ~·"om.ie.jska - Zuli Pa go Z.iednoczenia Przedsiębioi·stw MechanizaPALMIARNIA - crz.yinna 7-J9 ... I(. 10, li, 12., rn . „Meldąję
posłuszn1c lcanow·sk1ei 3, tel. 541-96
R
. t
Lod . Pl
·
A; 10-18
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, prod.. czeskiej Cl. ozw. ocl Polesie _ Al. Kosciu.sz<'.Jt
o 1nic wa w
z1
ae Zwyc·ięstwa nr 2
.....--.
u
la-t l6 g, 17.J.>, lll~Q
ki ;>.a, jiel, ~7-~.
·' budynek „C" od godz. 7,30 do 15.30,
7792 .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;

•
• • •
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soso·1·A, 31 PAZDZIERNIKA

Siatkó·wka. Mistrzostwa Łocki
Dobrze się stało, że do re- jun;orów drużyn męsil<ich z U<1Z1a
Woj~ka Pol&k.kgo łem Startu, Społem, Unii i Lechii
prezentacji
trzech zawock„- od godz. l i w sali Społem w He„wstaw:ono"
ków łódzkich. Boks łódzki za- renO\Vie.
szermierka. Trój meca; ruka'demicz~·na odradzać ,5.ię. Pod.no.si si•~
ckl Łódż - W•·oclaw - Warszawolno. ale się podnosi, poz:.orn wa godZ. 15 w saJi Akademia Mesportowy ·i w przyszłości mi<.'Ć dyoonej u1l. Gdańsk·a 85.

sekcji bokser„Legii" p::-ov.„·adzi pertraktacje z Włoską Federacją 8nkser.ską celem rozegrania w P0!dwóch spol.kań towany.s&ae
•
kich.
Wo.i1Skowi i tym razem pragzorganizowsć
imprezy te
ną
Będz'.emy
wspóln:e z LOZB.
więc mieli okazją go.s.zczenia u
nas na riingu również pięścia
rzy Wloch.
\.Vłc.•i zalicz:n.ią sie do .<tilnych
°'5tatnio poc:zymli
zespołów.
oni kolo.:;.alne postę»;-. Przyjazd
wzbudzi
w1ę-c ekipy wic.;.k:cj
n!ewątpliw:c duże zainleresowasportowych
kibiców
n·.c wśród
Lodzi. Trybuny PulaCLl Sportona pc 1.vno zapeln_:ć:\ 61~
i.vego
szczeln'.e publ'cznością. Co do
term.inu s))O'tjrnń, niestety, nie
Kierownictwo

możemy i€Sw:ze oowie<lzieć nic
jest
Wjadomo
konkretnego.
JE<inak. ż,e pierw.szy mecz ··oa
w.grą.-iy zostanie \V Łodzi,
<io,piero dn1gi w Warszawie.
?<>:d względem oi-ganizacyjn vm
Ló<lz n1e jeden już raz z.dala
więe<>j
ruewątpliwie
na piątkę z plu.sem. będziemy
ee;zamin
NIBDZIELA, 1 LISTO·PADA
zasługujących :na
Ostatn'.e jednak zawody z bok- zawodników
Szermierka. DatlsrtY cią.g tirójmewyróżn:enie.
eerami woj.ska a:n.g'elskiego stlę ćzu akademickiego · Łódż - W•roLodzi cieszy
Boks w
wykazaly pewne n!ie<lioc.iągnięc!aw - wa.rsza.wa oo godz. 9 w
olbrzymim zainteresowa.niem
c:~.
Zle funkcjonowała radi<Jl!oniza io trzeba umiejętnie wykorzy- sali Akademii MedyC'Zlnej, ul.
cja hali. SLabo wypadli .sędz'o- st&ć orga 1iizując rnoż!.iwie jak Gda11ska 85.
Koszyk&wka. M:i&brzostwo rr. liw2e. a i Zórnhowanie się publkz- n<ijczęś-C::ej poważne zawody w
nCIŚ<::'. po7.oot.awia!o wiele do ży- skc.li krajowej czy międzyna- gi męskiej Kolejarz - Za"N1sza
roclowej . Cieszy więc nas bar- (Byclgos'l.cz) godz. 11 w MDK i
czenia.
Boks jest, nie.;;tety, sportem ozo, że niawiązane zostaly p•·zy Społem - Górnik (Zabrze) g.oaz .
w Helenowie:
Mmna jednak J·<~·~-·e'"·'~'e sto''· unki· ~portow~ z 11 w s&li Społem
n ·ewymiernym .
Pitka nożna. Włókniarz (Paoca~
~
'~ "'""-'
<l · •
· od
sę znow. żeby m:c- .,Legią" i moż,na liczyć, 7.e se- nice) _ wawel (Wirek) o wejśW'Jmagac
dobrze w::korzy- cie do u li~ w Pabia•nicach o
U lepsze wyczuc:e i nie krzyw- z0r- zostaaue
godz. Il.
.T. NIECIECJU
oglc:sz.ając stany.
zawodników
dz:li
·-------------------------n'." zawsze <5IU.>'Zne werdykty,
pisali..śmy
Na temat sędziów
już n:ejeden raz. N<t.szym :uL:mem kibice słusznie doma·v.;ą
si~. aby na zawodach między
narodowych był taki skl;id kokióL~y Tt1~
n1lsji sędziow.~k:ej,

gk~ej

•

Pisarski

Coraz trudniej
z przeciwnikami

hi:.dziłby

Nie będzie meczu

ż.adnych

Coraz trudWARSZAWA. :n'ej je.st bokseeom pol.s.kim namię<li.y
kontakty
w1<;zywać
pan"'twowe. Po odmow.c Weg~·ów i :!"inów, tym raz.em PZf3
ot:·zyID<<l odmowną odpow·iectż z
NRD. Spotkaai.a z NHD m;aJy
cdbyć się w grndnlu. W td"gram:e na0051anym do PZB.
dz:ałacw b<>ksersc.v NRD zawia
d0tmiają, że 10 Lstopa<l.a p,-zyjcdi.ie do Polski jch delegacja w
skJadzie: Hertel i Wehr, ktora
omówi z PZB kalendarzyk spot
Pol.ska.
kc.ń NRD -

Ptsarski w LKS a Piórko~"ski

URLOP NALEŻY SIĘ
S'I'A.NISLA.W LEWANDOWSKI: 1) 17 ir.ru.dn:i.a 1958 r.
~-.ta.Iem .za.trudnio1>11y w cha.rakterzie pracownika fizyeznego w LotniC'7..ych Zakladach Rem<m·towych na Lublinku.
24 paoozie1·nik.a br. w związk"ll z reorga.nizaeją <>i.nzy'l11aJem wym1)wienfo, które k<>ńC"Z.y się 8 listopada. Oz;y mam
prawo do wyk<>rzy1;t.ania w·l<>pu?
2) Czy w zwfa,:ł!ku z wymówieniem zakla.d jest zob<>~-iąza.ny postarać się dla mnie o inną pracę?
RED.: ad 1) Tak, ,gdyż stroną wymawfa~ącą jest a.kl.ad.
ad 2') Zaklad pracy nie ma takiego obowiąz.Iw,
rown.icbwo mme to uozynić z w1a.s.nej woli.

ŁJ'>S
ju.ż

1 kto w:·e
przy.szlosci

te-n największy klub sport-owy w
Łod21i nie będrzie miał siinej se!kza•wo-dni ków, cji boksersl<iej.

CZA.SAMI TAJ{, CZASAl\lI NIE
CZESLAW M .: Za.kład 1n·aey wysyla. na.s na kurs. Czy
ma ooow~ą.zek wy<pla.ca.ć 111.am diety do (l'Z,llf)IU za.k<>ńC'Zoe!llia
kU!\S'U?

l

C'hcą kor:r.ystać

szą

uwagę

poważ.nie

nach na
skiej.

którego nie mo.żna
o postępie i pla
seokcji bokser-

mówić

p1'Zysu;łość

'I'reoer KasCo>..n.ia ma \Ąrięc w osobie PiórikO\.\'S'kie-go dobre.go pom·oc

coraz •większą P•Pul·a•rn.o&cią w nika i praca obu tl'e"1erów po•win
naszym mieście "-•·CYL.Y•na cies;z,vć n-a wydawać ce.nne owoce. (<n)
się spol"t, który byl ja•k do.tychczas nj·eco zaniedba.ny.

LKS

p1'2y.stępuje

Na

ciężarów.

myś»i.i

Otóż

do wz.norwienia

t.i."€11ingów drugiej drużyciy i reze-r\V. Pie.riwsrzy trect-in.g pro;wad:zo
.z.o5Ttał

na 4 . Jl w sali

Trzecie miejsce

pokrywa. loka tor.

wywalczyli

(z fl<lcinka ool
MIESZKARCY UL. ZER.OMSKIEGO
Już od :; miesięcy je;.-teśmy
\Il. A. Sbruga do 22 LiiJY<>a):
p<J'Zba..,,,·ieni g·azu, wod~· i prą.du. Pr>.<'d mill'sią~ zl'lm'l'U
~k()'l)ano lllieę. Nadc·h<l'dzi zima. des?,cze oia1ewają j~,dnie i ehoonilti. tak 7,e trudno dosiać się do domu. NapiS'ZC:i<'. k:ied.v te> się ekończy i kiedy otr.eyma.my ~ręszcie />;ar.i:?
RED .: J.aik infocmują nas Zakkt<ly Gazownictwa Okr~,gLt Lódzkiego. gaz a1a Waszym odcinku ~dzie p<xiłączony
do <lo>m:ow Już :za tydżień . Spra·w~ zaś j;tk !l'laj,9zyb.sz,,..t!o
ooprowadzenia do porządku rzy,z,\topanej ulicy prz.eka.zu·
jemy odpowiecmim wladoorn..

brydżyści

ny pr-.t,ez. p . Cze.chowffiiego wyzma
c.zony

ŁKS

GAZ BĘDZIE JUŻ ZA TYDZIER

„Jedwabiu"

w trzech pierwszych spo-tkaul. Zaką.tu1ej R2.
nia.ch o mjstrnoslwo Ji.gi bryilioNa tTenLng ten o przybycie pro wej lódzkii „Jedwab" zn."lierLył si<::

Pl'LY

szeni

są

-...:vse.ys.cy ZRwodn iC'y d·ru- z
1

g;ego ze-»po!u ora:z.

re<Zei'W.

\~·arsz.a\vski

w,ając

(n)

z

O"li

zeSrpoła.n1i,

Ma.1~k1eta·nk:ą.

R

wy gry

remiisując

z Ene.rget:inkiem i Placów><:ą. Wyniki te da.ly bryd:i.ystom Łód<Zikim

Piękne łowiska

trzecią lokatę

w

tabeli.

.

.

Cotygod.nio•we tu:-.nieje para.mi
o.l'ga:nizowa.ne p1-,z.ez Łódrt.ki Ok.rę
gowy zw,ąrz;e'k Brydża Sportowego odbywać się będą, począ•w.;'2!y
wędkarzy
od 1 lis-topa<la. w każdą środę. w
jesa";!.e !o.ka.lu związikowym p·zy ul. Piotr
wedkar&kl
Sewn
o3. w 1urnieja.oh mogą
ko~kic.i
trwa. Obe<miie wędkarze łowią biać udział równ;eż brydżysci 111ie
PZB5.
W
Zl'Z~i
szc.'2'.iupad<a i sanda<..'7..a. Co +yPol.."llti ZwiąZ€k W<':<lclz;eń
k.arski w Lodzi urządza dla
wyoieci>ill
ozlonków
swych
nad okoliczne wo<ly. 0.S<tatnio
Jóda,kim przy·bylo
wędkarwm
r..owe łowi&k.o kolo Koluszek.
W Roc-łmie i Li,sowicach kol<>
wędkarskie w Koluszkach odChociaż stope•r Górnika (Zabr?Al)
budowało dwa spiętr7..enia wo- ~Io-reński zaliczony zost.al <lt> kady i wody te z.ostały boga to dry na międzypaństwowy meczgoz
Finlandią, długo nie ujrzymy
zaa-ybione m. fai. k,a.r.piem. Z na boisku.
Florcński za przewi·nlenie ja.kie
korzy.stają nasi
lowis<k tych
go dopuścił słę na meczu z Ruktórzy do chem (k.op11ięoie przeciwnika bez
lódrey wę<likarre,
Koluszek mają przeCojeż nic- piłki, za Cl\ został wykluczo.ny z
otrzymał dys·kwa.iifikację pól
&leko, a oqy<liwa 6pięt.r.renia gry)
roc„ną, która antomatycz.nie poznajdują się 3 km od Kolu- wod.u,le &kreś lenie z listy ka.drowic.zów .
fkas)
62.ek.

MA.REK BEER:

które.i

RED. : Ustawy, o jakiej Pan wspomona. n.ie ma. Dzi_e~
żawoa pozos•t.aje :zawsze dzierżawcą. a wlaśc,ciel wlas~:
C:elem. Nie m<Xi:e tu być również mowy o uzyskam.·u ;na-

wa wla.smości tytu.Jem 7..asledzenia, gdyż nie uprav:na~.Pa:-1
z'eml bezp1altn.ie, alie

PRJOGRAM II
5.30 Wia<'.lomoścl. 5.36 Mwzyka
!><>ranna. 6.30 Dzienn1k pO•rru11.riy.
6.50 G.imnast)llka. 7.00 „Radi•o-Re7.30 Dzien,nik poral!'l•n)'.
kłam.a".
7.50 Murzy<ka poranna. 8 .1~ Ra•diowy ku•rs '1a.!Jki języka rosy·js.kiego. 8.30 Wiadomd.>ci. 8.36 P•rze{fląd
praoSy. 8.45 Arie cmerowe. 9.05 Gra
sekstet PR. 9.35 RadiostacJa młodości. 10.0-0 Polska mu7.yka roor;vw
kowa . 10.50 Porady praktyczne dla
kobiet. Il.OO P·Oranny koncert cho
11.30 Orqam~· ki·nowe,
p;f1owski.
saiksofon i gita.ra. 12.04 Wiadomości. 1.5.00 Wfadom'OŚoi. 1~.10 P.ieśni
i taóee ze zbiorów po.lsk1ch folklor;v"1:ów. 15.30 Audycja dla d.ziieci
.. O ·konh1, który zro.bił ~oi:>ie
16.D5 (Ł) Tafrce
kacje" - S'łuch.
•yrnfonicz,ne. 16.30 (Ł) F'elie!>0<11 \ygodnia. 1~.4'> (Ł) Duety tortepiaino-

wa-1

„Siada.ml F'ryc,,;a
- aurl. 17.20 ~Ł)
MozaLka muzyc=a. 18.00 (Ł) Łodz
ki d:z.ienni!k radiow:v . 11!.15 Muz;i'-ka
18.2.5 Audycja aktualna . 18.35 Muzy
ka i a1kbua;lności. 19.00 Wia.domości
19 .<>5 Un\wersytet Rad.iowy. 19.15
'\'\''.alce 'ko1ora~urowe. 19.30 „MatyS·iakowie". 20.00. Kon.cc-rt orkiestry
PR w Kra.kow1e. 20.35 Korespond1'ncja z zagranicy . 20 .50 Meiod•ie
taineczne. 21.0Q Z kraj u i ze świata. 21.27 Kr0>nika sportowa . 21.40
Gra Wroc!aw1'kL Kiwi.ntet Rytmdcz
ny. 22.00 V audycja z cykl•U „Rap s·odie W<>"ierskie Fr&nC'iszka LiS<ita". 22 .30 Na fali hurrno.ru i satyry. 23.00 Mtt.zy<ka tan. i rozrywkowa . 23.5-0 Osta.tłlie wi.adomośc·i.
24.00 Muzyika tanec2Jna i roo:;rywkowa.
TELEWIZJA
cruiz
16.30 Program dla dZ!ieci
(W). 18.10 Program tyg>od<nia (Ł).
18.20 Tele-Foto-Wysla;wa (W). 18.30
maga'l.yn kultwr·alny
„Pegaz"
(W). 19.00 Dz.ienni.k telew.izyj•nY
(W). 19.20 Reklama o-gólne>poJ<;ka
(W). 19.~0 „Bccca.coio" - tran;;0111
s,ia rz: Operetki ł;,c~dq,kiej - ogólno-polska. 22.00 Os·t&tn·ie wiado·moś
ci (W).

cały czas był na

unwwu.e

z.~I

„Pra9!l

Łódzka",

RSW „Prasa".

Łód± .

Piotrkowska 96.

,

:,

ł,

ł,

!

l

CHYBA NIEPOROZUMIENIE
ZAKLOPOTANY: Inspek:Wrat Ośwfa.ty 'i Kulwry Lód-lCho1>jn1Y oowi.adczył. że nje ino0e zwrac~ <~.ojelixliaj~cy~
gd:yz nHl ma w liPJ
na.uczyc.i.elom 7..a b:illety kolej<l'we,
.
. .
sprawi.e odlpowiedrnieg<> okólnika.
RED : Chyba zaszło tu jakie.~ nieporozum1eni~. gdyz
okólnik. taki 'wydzia.ł Fi<nansowy od dawna ju~ wyslat do
ws.zvstkich inspektoratów. Ro:umaW'iali,śmy tez ~ DH::'-! ChoJny, gdzie po<i:n.formowano na.>. że .wpraw<l7;-1~ Kuratorium dążyć będzie obecinie do zmn'eJ<'7.e!1W li<:zby. dojeżdżających µrzez przenosrzenie naucz):c·.elL do. szkot w
miejecu ich z.amie5:ukania, ale jednoeze.snnc dol)okt to n.e
na'l1iąpi, będzie zwracać nauczycielom za bilety ko.leW JAKI SPOSÓB TO ZALA.TWIĆ'?
jowe.
ST. K .: 1) W ubileglym roku loka,tor posta.wił na m<Jjej pooas.H ga.ra.ż '[lll"Z.ełflośny. Dotych<--z.as nie :z.awarlem
z n:hm umowy. Ch<;i13łbym to obecnfo załatwić, ale nie
w:iem ja1kie.i ~t!ądae CCil1!l' 7,a, m2.
2) Kup;i1tem p;raJkę eleli:iry<"zną, )}1"1.e-r. co •z,wielIB-eyfo
sic ?Jnżyeie prądu, w jaki S'!>O'S'Ób mogę się stan1ć o u-n·sk'.i.ni<e dodalłikowe.go preydziału?
RED.: 1) Prz.ed wynajęciem placu na garaż powi'l1ien hyl
Obecnie ;;prawe można
Pan od ra.zu zawrzeć u.mowę.
z.alatwić 1.yLko polubownie. C"ńlyby P<in nie closze<lł ,<lo
zgody z lokatorem. trzeba zwrócić si~ do sądu, ktory
ustali wyook0<~ć <l!P'laty.
2) W .sprawi<> zwJę-k.s.zenrla przydzialu pradu musi P;;n
z podarniem 1poświa<lczonym przez a<lm~nietracie (z wyi!'zcz.ególnć.eniem ilości 01Sób. gdyż oo i<"•.!W zależy f>!'Zvdział prądu). ostatnim raohunkiem za >iv..-i<l+lo. ' ra~h 1.in
kiem za µralkę zi~ooić sie dio ZaklHdu Energdyc-i.ne~'°
~ prz.v ul. Tuw:ima 58 do pokoju 104, a od ręki zc;latwi Pan
f

tę kw~tię.

!
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stonosze o~?"' PUP1K „Ruch"'. Łódź. ul. Ro05t!velta 17, konto PKO Łódź 7-6-579. Prełlume
do 15 .30 , sobota do 13.30. - Prenumerata miesięczna zł 12.50. Prenumeratę przy~m~Ja placówki pocz:Ow'-.
rata ,,,,. granice wynosi: kwartalnie zł 52.5-0, półto-cznie z1 105, t'oetznle zł 210. zamow1en!a I wpłat:v przy3muje PKWZ „Rnch Warszawa, uL Wile.za 46, konto PKO 1-6-100024 Wydaje: Wydawnictw"
Pnsowe

!

ZA MALO DAi.'lYCH!
S.: Nie ba<rdoo rozumiemy P<1na pyta:ni<>. Pr<\<:w}\Vniko~ kaTanvm sądovvnie nikt nie 1itrucl.nia ai.TZYma'1;a
pracy. WproSt przeciwnie. ur7,edy ~trudn;~nia pr~ycho
dzą jm z pomoca. Je-:ln.ak obowiązuJą<:e .przepisy prre;..,.·dują, że ma·nkowi<:z inie może być pTZYJęty z powrotem
do a.pa,ra.tu handlowego, czy magazynu, gdz:e znowu m1.:ilby możność popelniania nadużyć. l:ade!l .zaklad. pracy :t!c
będzie też kwa9)ł &i8 z powiei-za'll iem k.iero:vm<;z~ eh s+..anowi.sk ludziom. którz:v oolamih sic n\ouczc,wooc1<i.
Gdyby w Pa.na wy1?a<lku zaohodzily jaki.e.1 dodatko.";7€
okoli=o.ści. prosimy 0 zgłoszenie sic do na<SiZ.ego Dziam
LisLów i Init.er\vencjl a ch.::'tnie po..T11ożemy.

1'1.00 (Ł)
Iwe.
Modrzewskiego"

Satyryczn·a. 18.25 Piosenki
19.~
polsKle mi,.;;oneg-0 15-lecia.
Polsk>ie me1lodie ze Ślaska. IlJ.Jo
Felieton hteracki. l9:3o Melodie
ta.neczne. ~O . OO Dzie·nni•k wieczor2-0.26 w.iadomości s-po-rt(Jlwe.
ny.
20.30 „zga~}uj-Z!!ad.ula". 22.00 Muz~tka ta.n. 23.00 Osta.tnie wiadomości. 23 .Io Muz,y1ka tane<YL.l'la.

ł

ł
ł

S

łalawizja.

Ic:lzie~ia

SOBOTA, 31 :r:\.ZDZIERNIKA
PROG~ru'\ł
1
5.00 Wiadomości. 5.06 Muz;•ka
po-ranna. 5.50 G'im.nasty.k.a. ti.00
D7..ieu.nLk 'P-Ol'aniny. 6.30 Skuz:yn.ka
Ubea;pieC'Leń Obowią2.kowych P.zu.
6.40 ,.Radio-Rekl!.ma". 7.00 Dztennik pora.nny. 7.~ Mu:zyka „poranna. 7.45 „Błękitna S'lltareta . 8.0-0
Wiadom.o.1'ci. s.w Przegląd pra;;y.
Muzyka .i aktuaJ.ności. 9.00
8.35
Attd. dla kl. Ili i IV IZ cyllcl'l.l :
„Ucz.my się fipiewać". 9.20 Muzyika
popuJa.rna. IO.W Koncert porinny
w Wyk. chóru i ot·k. Rorz·gt WroC!'l!WS:kiej. 11.00 Aud. dla kil. V
11.30
„Baśń 0 Cza•t'noksiężniku".
Aud. z cy.kl.u: .. RO<l.zice a dziccko". J l.36 Fr&gme11t,v z opel!" MoniuS71ki. 12.04 Aua. dla WS>i. 12.~
.. Na swojską nutę". U.40 Ut;woo·y
skrzypcowe. 13.00 Aud. pt. „4Xl5".
14.00 Wiadomości. 14.05 Aud . dla
kl. HI i IV , ..Tak to z.e lnem by15.05
ło". 14.25 Soli~i u; orkiestrą.
Pi.osen.k·i .-aaziecl<ie. 15.30 Z życia
zw;ąrz.ku Rad.ziook!ego. 16.00 Wi·adomości. Hi.Di; Aud. aktua.l<ia. 16.15
17.00 Aucl.
Soho-1Tlie po-norud'n.ie.
dla dz;e'Cl. 17.:JO Muzyka na wc·soJs,qo
Io. 17.45 .. Radio-Reklama".
18.05 RacHowa SpółWiadomości.

\l)t'.ze.z

żawnej,

pół roku

•

Od 193'3 r. dzietw.&a.wimy ziemię. n&
ogroonietw-0. 1.'t>raz <•hcialbnn pr:~

własność?

„odpocznie"

L

zal.ożyliśmy

<prow.ad2.ić ja.ki~ inwestycje. a.Je lx>.ię l"ie. że DRN W1d-oow mor.i:e mi cofo.ąć d'l.ierLa.wę. Ozy i.stnic,ie j;tkaś ustawa., która. by p<YL;W<>lila piv;ejąć dq;ierża.wioną ziemię o&

Floreński

Radio

!
ł

DZIERŻAWii\C NIE NABYWA SIĘ
PRAWA i\'VLASNOŚCI

dla

w o.kiresie świąt Bo7Rgo Narod2le
nia repreZRntacja Polski wyjedzie na międzynarodowy turniej
w Klagenfurcie (Austria), mistrz
Pols:k.i. - Legia uda .się do Jujedell z 7,esipołów
goslawH, a
I ligi, na turniej tali-zańolti. ck>
Popradą W .s:tya.nLu gościć bę
dziemy w Po!.90e kanadyjską d•ru
żynę Ai«eon (Toronto), natomiast
w marcu spotkamy się z NRD.

l\iZBM iWYJASNIA
1.:
W p&k<>ju chciałem p-OStawi<' piec,
l\fZB'M ott"'.i:ymaJem ma'te.ria.ly, nat&ro;a.st robocizne p.olecotio :m.i wykonać na własny rachunek O,,y sJ.uS',i;nie? Zaznaczam, 7,e w p.&ko1>ju p[eca nie byli<>.
RED.: MZBM n'e jest w o;tanie :zaspokdć w.".Zystk'<"!:t
aczkolw'.ek żądanie po.~tawierda
.potrzeb mi.esz!'-Cu'lców,
;pieca je.st sl1115:Z1!1e. Skila<l•a się na to tru<lna sytuacw f1mmwwa i koniec,-z.rno6ć wykonywani<t ba·rdzo pdnych z.adań (naprawy dachów, ścieków, u.biilra_cji i1.p.). Dlat.•2"„
też w wypadkach pod,al:>nyC'h do wyzc.i opi1&a•n€·go r-::.rdzieła się tylko materiaJy. Natomwst koszty robo~:zny
SZCZĘSNY:

na szkolenie narybku

bez ;stniemia

Podnosimy
• •
eu:zary
maJllly poonos'ZCnie

RED.: Jeśli kunsanci otrzymują zal"waterowanie i. caloclzienn.e utrzymanie, zaklad nie wy„laca <Lei.. Nato(wszystkie
miai:;ł o jJe w.vja.zd ma cha.rakt.cr delegacji
formalnoocl :z.wiązane z wyż.ywieffiem. i zakwaterowaniem
zalatw.i,;\ się na własną rękę) !instytucja może :pla.cić diety.

1

Cieszy nas ró'J:nież to. że Gwar
z noga1ych
dia prócz troski o swoją Ugo·wą
dośw.iaclczeń swoich trene•·ów.
drużynę ZJwracać zaCY.t,ęta hacZJniej

Rozgrywki hokejowe
W
(PAP).
!WARSZAWA
czwartek na terenie si-tucznego
lodowi.s.ka w Warszawie odbylo
s.iq l<ASO'W'anle rozgrywek hok.ejowy<:h o mi.s.brzostwo I i II ligi.
W bieżącym se?.<>n.i.e nws:za eks
wyslart.uje
trakla.s.a hokejowa
W toerminie
już 15 listopada.
tym grać będą. LKS - Pomorzanin (Toruń), Górnik (Katowi<.'€)
- C1-d.>Covla, Legia (Wa.r.s.zawa)
- Podhale (N. Targ) oraz Baildon (Ka.towice) - Start (Katowi
c~). Zakoiicz.enie pierw.s-rej rundy rozg.-ywek ekstraklasy nastą
pi 20 grudnia. Druga rw"Lda rozpoczmie s;ę !l stycznia i za,koń
czy &iq 21 lutego. Najatrakcyjni.ejsze 5potkania naszy<:h rozgry
wek ligowych miedzy na,jlepi;.zyDl' polskimi 7.espo!ami Leg;ą
(War.szawa) i. Górni·kiem (Katowice) odbedą sic; 13 grudnia w
KatO'W'icach oraz 7 lut,.ego w War
&za wie.
Po ustaJeniu termilllarza roo:grywek, p.17.ie-Ostawiciele klubów
pod kierownictwem prz,ewodnicząioego •Wydziału Gier i Dy.s.cypliny PZHL mjr R. Iżyński-cgo
rozprzy.stąpili. do losowania
Hozpoc:z;ną się
gTY\'l€'k II ligi.
one 28 j 29 listopada, a zakoń
W Tozgrywkach
czą 13 marca.
KTH (Krynica).
wezmą udzial:
Fortuna (Wyry), Pia.st (Cies.zym),
Górnik (Mysłowice), Na,przód (Ja
nów), Polonia (Bydg<X,zcz). Boruta (Zgi~z:) o!'az Polonia (Bytom:.
Warto przypomnleć, iż po ob0 <:nvm s-cwnie I liga ZC\Sltanie 7.li1™,; dowana.
r<ne;r~·wek
u.-;ta la.ni u
Przy
WGiD podał do wiadomośd, iż

mł'octych

dużo

którzy

ki swi.at.
I jeszcze jed:na uwaga. Prz"':'
1D;eż po. to .org:"niz1.lj<; się P.t-zed:
s!)fzedaz blletow. zeoy uniknac
w o..'ltatniej chwili tłoku µrz.y
w Pałacu Spotiowym.
kasach
W'elu ki'b;cow sporto.wych +ym
razem odkladalo kuo1en1c bdetów do o.st.a.tnie.i eh\•hli i Jl'{'.
!dziwnego, że spotka.nie mu„1a:zoe zn.acz.-iym oJo_ .odibyć sie
pozmeruem.

rozlosowane

Pisarsiki ch.~e w~<J.k1;zes.ić da""'''°!'e

się ducies2ą
dzić, że trenilngl
żym zainte.resowanie·1n. St(lle przy

zmartwiony decyzją
kapitan
p;>wiedz;al
Cendrowski.
PZB
związ!i:owy
CQraz częściej spotylrniny się z \V czasie Wy.kigu Pokoju, wzno()([mową ze <Stro:iy .>1.alych na- szony z jnicjatywy red. Lud-.•,ico:·az ka Szumlewskiego, przyjąl si<':
pl·z.ec:iwników i
szvch
tniclniej jest planować &polka- Vie wszystkich miastach etaoo111.»l mięclzypaństwow<". Uważam, wych, tak też i tt-lck z zapalaze lrz.eha bę<l:.i;ie zwiększyć li<..~ m.em zapalek pr-zy wyga.szeru.u
'bę kontaktów klubowych z ze- wszy,o;tkich swiatel w hali pospolami zagrandc.zn.ymi,
wędruje niewątpliwie w szero„Jestem
NRD

\VI

Gwardii trenują młodych bokse- tradycje boh:cm w
l'ÓW. Trzeba ol>iektyw01ie stwier- czy w nied·alekiej
bywa

ZALEŻY OD STA-'!IJU CY1WILNEGO
BERNARD DĄBROWSKI: Jestem inwaJidą. B «'1"ll'PY
(ehorym na gru:iJlicę) i joonocuśnie pracu.ię na półeta
cie. Ozy w wypa·d:ku, kiedy będę musia.l iść oo S'lWiltala.
Jiub sanaL&rtum, otrzymam zasiłek chorobowy? O ile tak,,
w w jakiej wysc>kości?
RED.: Jeś;hi jest Pan o.sobą samotną, to zasillek wy11osić będzie 35 proc. otrzymywanych J>QborÓ'W. N.a.to~
gdyby po.s.iadail: Pan na utrzyma.mru. rod:zi:nę ~ 70 proc,

Piórkowski

I

trenuiq młodych bokserów

zastrzeże1·i.
rewanżu".

.. prawo
Tak zwane
w sporcJe dv
ni-~ doprowadza
Trzeba
prz;vchylne,go klimatu.
by1' po prostu obiektywnym.
ha-li narzeka,
Kierownictwo
że po meczu Dllbllczność poz..>po l'Obie w'ele niepostawiła
rządku. Przed. kilkunastu dni<>mi p:sal'śmy o tym, że Pal:,c
jest naszą wspólną
S9ortowy
i trzeba ws:z.,-.<tk1c
w]'a.sno.ścią
znajdują<:e ,<;ię ·w
i.;rządzenia
a
n ..m szanować jak <'>WOje,
tymcz.a·sem... •
przyjemnym i rtr.dBardzo
efektownym momec:zw:vczaj
tem w cza.sie trwania ootatl1i0n
zawodów, bylo zapalanie z.npak·k pnez publiczność. Goście z
Londynu byli zac:hwyC'€ni t.ym
jednocze§n·ie
tak pro.,-tym a
efektO'\vnvm trickiem.
b,u:xlzo
Goście mówili nam. że je,.--z,'7.e
nigdzie nie widz'eli te20 rodz.;:;ju .. zabawy". Tak jak ·okF?.yl;:

NRD-Polska

Je<lvnvm 7,awoc!n;k:em, który
ma i'aP'ewn.i<>ny st.art zagran:cz
r.y w najbliższym okres.ie, jest
Henryk Kukier. Ma 0 n już w.trenerem
wraz z
łatw'<'ll!'le
S~«mmem, w.szystkie dokumer.'.y
i ~y"jeż<lża we wtorek do Szwaj
cari1. na mic'dzynarodowy m1tyng. jaki rozegt:<iny zost;:inie w
Lucernie. PrZ€c1wnik;em Kukie
ra w tym m:ty.ngu będzie rr.1strz
Homberg (NRF).
Euro.py -

eg1ą

·

·

