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d~!~~~:~w;~:i~vz:~ół

działo

nie zechciał spotkać się z prezydentem USA w Paryżu. Celem
tych twierdzeń jest wprowadzenie w bład amerykańskie.i opinii
nuhlicznej i uchylenie się rządu
USA od słusznej krytyki za zellł''anie konferencji na
najwyż
szym szczeblu.

l.\'IOSKJW A (PAP). Korespondent dziennika „Izwiestfa"
zwr<icil sic: do p1·zewoclnicząc<!'go Rady Ministrów ZSRR
N. Chruszczpwa z następ.ującym pytanił"m: W senacie ame
rykańskim podczas posiedzenia
komisji spraw zagranicznych, prowadzącej śledziwo w sprawie „wydarzeń, które
doprowadziły do zerwania
konferencji
na najwyżs:t>ym
s'lczebht, przewodnic7.ący komisji Pulbrighl zapytał sekretarza stanu USA Heriera, czy szef rz11-du radzieckiego w
Paryżu „bezpośt·ednio lub poś1·ednio"
nie wspomniał o
możliwości spotkania się z "Eisenhowerem
przed konferencją na szczycie.
Pan H ...rter odpowiedział na to: „nie,
nic mi nie wiadomo na temat pt1d'ohnych sugestii", eo moglibyście powiedzieć na ten temat?

i

I

w WARSZAWIE

LONDYN (PAP). Pułkow' 11ik tureckiego sztabu genernlnego Aladli, który przedsta\•,il
się
jako
rzecznik
komitPtu
jedności
narodowej, zorganizował
konferencję prasow~1. na
której podał do wiadomości, ~.e
b. prezydent Bayar, b. premi<'l"
Menderes oraz przywódcy jego
większości
odpowiedzą
przed
sądem za pogwałcenie koi:isty:
tucji, morderstwa, korupcJę 1
inne zbrodnie.
Poinformowal on również, że
wszyscy deputowani b. więk
szości. rządowej, rekrutujący się
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członków

partii demokratycz-

W bież. tygodniu odbyło się
plenilll!ll Woj.ew·ód2Jk.iego Komitetu St;ronniotwa J)emokr.aitycz
neg>0 .z udz;aJem przewodtnioz.ą
cyc-h 1 siekretair.zy J'lQWJ.aitowych
i }fiej$kich .K-om:i.tetów SJ>.
n.·zoom'1 t
00 d "n.lenum
„,
"" em ? :a

b7ły .~pr.awy, ZJWiązaine ~ ~.v-

got.owa.n1.am.i do lV Wo1ewódz
ke.l;llO Zja7Jdu Delegatów SD.
k-tóreg teroij. ustalon.y z,ootal
na 12 ~.EriwC: br.
,
.
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_ Se~la.rz
Wo3ewódzkiego
liomrte~u. poseł Zygmun·t 01C2ak. omówił d_otyohc.z.asowy

oraz poz':'dlo
W)l!h."001ama
przedzjazdowe,
a n.as-tępm \e p•r?..ed:_S1'_a<W!ił propozycje
Prezydium \~ K. dJOityczą<.-e or·
gaJ11.i·z:a•~ii ,i. l)l'~.ebiegu sameg.-,
stan

stale
prace

~zygotow.an

n

,, 03ewódzk1~go.

n.
ł
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z

st.ronę

orJ?an1zacy;-

i problematykę ~jawu.

Handel - dzieciom
Z okazji Dniia DrLie>Cka w sl<le.pie
Włoklenniczym J\·1HD przy ul. Piotr
~o"~skiej 226 zo.rgan~·ow~no. ww.,oral kiNma.sz tl<crnn łJ.a•weM1anych
Cl.la d:zieci. Aż mien·ily się w oci.a·ch różnokolor-01w-e kre'1:ony -0 bo
"~tych cleseni.ach. W S1i<lepie moż
lla b)•to na być pOCl ad 50 .,,,..,,o rów
kretonów dla d:z..ieci. Ukaz.aJy się
1akże na pólkach t<k ba"·ct:zo J}O·
€":ttkiwan,.., n1·ałe ręcr,n1i.ki dla ctz.ie-

Cyrttll

towac'ZY-

inżyniera

ro-wskiego
arrhitekta
Wars:za.wy

Ciho

-

naez.
mia-sta
na Sta·

rym Rynku.
fot. G'~a

CAF -

zie.mi

,„,

Plamy na
wywołały

Słońcu
zabunenia

n" z,akłóce'!'lia w łą.cznoś-Ci radio„
wej na fala.eh
krótki<:>h.
Slrużba
radi"otelegraii=na Pols-kiej Agen-

cj,i Pra.sovvej .._. Wa.rszawi<! pnerz
klil·ka go.d'Zi11 niie o<l.bierała na 1alaeh k1"61!k l<:h ża<lnY'Ch serwisów.

powszechny

P"'yczy,ną zab'Qrzeń b3•ły płeirnY
Słońcu.

na

Strajk

urzędników

w Chile

W~~z:rgtko d011n, 1nienie, moinoś{~
z:.ro·bk&wa.nia. W mia,.,tach I na
Ch-hloe w.&i 358.4'0 d<>mów uległo znis:zc:r.er<to.ntyne~t po.ważnie się
Obnii.żył, n.iu.
N.;>jł>ard.ziej u.cie.r.piala pod
ł:1:ektóryc:h miej.$i('l"ach na1wet o 2 tym w»glę<lem )M<>wlncja Ce>ocep
me~r·y. K""ll!Seklwenc-je tego są ba.r ciou.
gd?,ie w mia.11<1,ach r•Mllęłu
d!Z>I> J>O'V."'1(Me, l!lclYż w mn;ej..«zy-ch 51.448 d.<>m{>w, a na wsi 111.!!.\l i to
p<:>rtach, gdrz.ie urządr?.el'lia nad· wedłlLG" lł<>ty„h-cz·a.&<>wych niekom„
brze.ol.ne .mi.ały :wy9<>k·oś ć 3 me<t.rów pl-etny-clt 1>blic;zei1.
nad poo:10.mem morza. zo„tnłY on<'
Ty,9lące rochł.n k-oe•mJe po>d 1:0t""llkowiei.e '"aJw11'e. Mia,'to Valdi·
V·ia zrornieinjJło się w port uaiburaJ„ lym niebem oez<!·kująe po1nu11ly,
ny, <i<> bóre.go ""'"'lj·~c m-0ogą s!At Najbard-zlej w„u-„ąsa.jący Je!>t Jed
lei o wyponnośol i\ tys. ton. Wo.dv nak wi<i.<>k małych, b.U11ych, 1<1·
rz~kl R'-o .Caille są drl.iś słone. Ni:e nych z zimna, o.slerooo,nyełt .dzie„
t{tore ~le.'JSCO.wości a nawe.t wię.k cl, które błądzą po ruJnach )><lei
OO'A! . m1a.m.
ja'k Puerto M0<n~t. stritgami deszczu "1!Ukając da~em
\7al.d1v1a i A":C·ll<i będą
ITlllLSiały n·ie "wy-ch
rodai-ców. Garną się
b~·c całtl{O\VJOIE.'" e.wa.kuo.warJe i bu o.ne do każdej spotkatu~J oS>Ob;r w
d0t~·ł.N1e na i ncym mi-ej.r,'Cu. poinUe na.dziel, :!:e wyprowad:r.i Je z teg4
WEV.l WS<kottti.'k 2'lni.al'l w struikturze piekła.
terenu mo,gą ta,m grorzić oolsrze
ws-trzą.tS~' podzi-eim·n.e i noi\\1tA karta!!'tro.ta. Obniżec"l.ie kMtvue.ntu nas.tą.pił-O róW11ież na 'W;ielki-ej w,,.g„

VaJ·divl.a

•

J

'

•

•

•

NOWY JOR.I< (PAP) .•Jak don<xW-< z BucnoOI< Aires. władze p.o
Leyjn-e ai-q<.,ntyń.ski<:i prowincji
1'ucumnn pt>daly oficjalnie do
;.\•i:idom-0\:lci. że były <>b~;;tunn
lxtnnlll<'hrer SS. A<lolt Eichmann
w r. 19.>2 ol.i-zymal argt.'T1tyński
dowód Oi'iObi.-;(y na n<t7.wisko Ri
caJ"do Cle.m'.'nt. Wszy.;-.!kic formaln.n.•ci zwiaza•ne z wydaniem
Ci,1wodu Eichmannowi z;i!atwiono w ciągu zaledwie kilku dni.
co rnożlili.ve było tylk<> w wypad
ku S?-C-Zegól n-eg<> poJe<~nia ze
.<>trony 21wierzchnkh. władz.

-

Remanenty
przestaną być

klientów

zmorą

WARSZAWA (PAP). Wydziały
haindlu rad narodowych otrzym.aly oota•tnio d~ycje MHW
w sprawie koniecz;no..;d. prnę.su
nięcia remane.n.1,Ów sklepowych
poza .llodzi.ny l"!przedaż:v. Zgodnie z uchwalą KER~ z.akaz linwen ta.ryzacji w g>Odzinach pracy
r.b(l<wią.zywać ma przede wszys~
kim w śródmie.\ciu i centrum
handlow;o:ch wszy.'>tkioh więk
S?.)1'('11 mia$t.

Ha.nde! uzyskał dodatkowy ftm
dusz, w kwocie 1.0 mln. ZJl:, Je&';
"n przeznaorony d.la tych 'PI7.Ed
,'iąbiorstw które z.li'k·mdu.ią inwer>tarv'Zację w g>Odzinacli f'')J'rze
cia.7.y. W przy.9Zlym mku n~.-e
7.r-t,~ady ma.ią być 1-07.s„..erzO'!l.e na
dalsze placówki handlowe.
NaS>ł~pna spra'll!'a. która rÓWnie.: wymag;a rozwiae:ani.a - to
przesunięcie terminów dostaw
towarów, obeonie JJ(l'\\"1<'!.uja <>ne
czę..<>to prizerwy w pracy &klepów.
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pię

Chi·l•Oe.

•

Tn~dno
je~izco:e
obll<.'7.yć,
He
ofiar po.<1hłcł1ęł<> trzęsi<;>YJie :t.JE'mi.

Zró<lła

I

•

wszyscy
kolekt~'Wni
organizują
bog;\e
maszyn i narzędzi rolniczych. Na miejscu jest iuz
wiele nowych modeli mtoc1irń
szerokomłotnych,
różnych
roztrząsaczy, bron talerzow.vch, piu
gów ciągnikowych,
k11llywa10niw, dalej tzw. .,dc<zczówki", sadzarki i koparki ziC'mniaków i buraków z oglawi"czem. agregaty do C'7.ynczenia
nasion itd. Ek5ponriwane b1;rlą
równie:i: urząd7.cnia do przyi;:!ltowania pasz i karmy, mecha1niczne dojarki oraz wylęgarnie.
Prawie

w~·stawcy

działy

W-z~it.7; eałeg.o wybnz&a mi.ę.dtr.y

prow·11,eia.m1

ofi.cj a.Jme

podają

1i>CUJl:>ę I

tyslę~y, lecz j·uż teraz wiado-mo.
ż<? 2lgneło co najmniej JO t:;><;ięcy.

we Francii

,.Fiat•', „Renault'',
wiele
rorlzajó•v
i motocykli. Na ferenie otwartym nowe typy
traktorów radzieckich.
rzecl10slowackich, angielskich, węgier
$kich . austriackich, rumu11skirh,
polskich.
„Wartburg",

wyn•kL

a liczba ra•neiych je••.t bardrzo wysoka. N·ie !>posób d<JtY'Chc0as stiwier
c1 w cemie l8 zl..
PARYŻ (PAP).
Według d!mć il1n ludz.i xginęł-o n.a WYS>P•<>lr
N 1 ~ ~'~eo d7.iwneE!'o, ?e l~ci'v by·Jy
Oblega.ne · przerz ku';mjąeych.' któ- doniesieh Agencji France Pres- zn•1<1-ujll>Cyoh "ie w po-i>Jiżu p-oh1dni-0•wy.ch br:z,.,g·ów P•cy(ilcu. ~dyż
rym k'erow1ni-ct.wo i per.,;one.J "kle
T\ll \Vh?kienn:czego przy utr Piotr ... se, chrześcijańskie związki za- wiP.>I(" z ty-eh wysp po-chłon!l(
wodowe
i
Force
Ouvriere
rzuocea11.
k.l)\V~kiej 22a s:pra.wHy miłą nies.po
do:?i:irik~. Dz.:eciorn ·wTęcrza.no \~tra-2 cily ha!"lo strajku powRzechnPWiadomo, te zglu~.H wS>Zyooy
7. 7akup_looym
toware·m pa.czkę go urzędników
na piątek 10 mie...zkańcy wysp Tra,nqui i Quel·
cuk'er-kow. R.ó'\v·ii.Jeż matki. które czerwca.
Jen. z wyjątkiem 2 osób, które od
zcs~1 ?.Wił~„ d7ieci '''<la.mu. ba:dź poGeneraln<1 Knnferenrja . Pr~1- n.ale-zio.n<> ~...,„ w·pól t:vwc z .;l<>d.11 i
sl&.a~' d,o s-r.koł:v. obdaro·y,ryw.i.n.o CV C'GT WC"Wa'<I SWVC'h <'Zlon- w;'C•erpM\18.. z ea.lą 11eyvn0><clą
gr~~ c-~wn c-t~f,ierk.ami.
~
Zl!'llH'>lo tri 29ł IH'8C<>Wniko-w fa~ , erma;;:> POtr\V'a je=e ze a-3 kow:
aby przyłączyli lilf~ do b~.-ki konsf'!"W w Quelle·n.
rltu„
CIU.J
·
- · a~raJkU.
S'rudno wprost opl-sat elerpienl&
I
•·

-~,..

I

radiowtj

na

M.oli.cę.

7.djęciu:

dl

·Po przedy~lm~·a<nju, pr.rod
stawionych ptt".'t'.eZ sekretarz.a W
łączności
Okza~a, i'11ff0>1irn.acji. i propozycji, plenum WK podjęł-o szeLONDYN (PAP). w środę ran<>
reg uchwal,
u9t.a!l.a·jąc)'.cll "'.'- na całym świecie nastąpiły poiważ
sta~ecz,nie

e

trzęsienia

,.r.1.ercedes~',

cięi:nrówek

Argentynie

Straszliwy bilans

J€1S7..CZJe

ZjClWU

ni\l1ę

nej Menderesa,
z wyjątkiem
trzech zostali aresztowani i oskarżeni o pogwalcenie konstyWARSZAWA (PAP). ~ W dni11 1 bm.
t sekretarz KC
tucj i. Aresztowani zoslali pr:cePZPR Wladyslaw Gomułka pr zyj[\l przebywającego w Pols~e
wiezieni na wyspę Yassi-Alla,
znanego przemysłowca amer.vkF<ńskiego, laureata Międzynarci
klt'•ra jest bazą lured<iej nrndowej Nagrody Leninowskiej „Za utrwalanie pokoju między
rvnarki wojennej. Sledztwo b'!narodami" Cyrusa Eatona.
.
cizie prowadzić specjalna koW C'Zasie rozmowy z I sel:r etarzem KC Cyrusowi Ealonowi
misja wyznaczona pl'Zez minitowarzyszyła mal:lonka.
st1·a sprawiedliwości.
Rzecznik oświadczył, t.e nieWARSZAWA (PAP). Barwiący z1GłóW11ym. Li.gi Kobiet, podejmoWQ
W17.yt.ą w Polsce amery>k•ańsJ<i pM:e na przez grono działac.zek: ii Ali„
którzy
deputowani większoki
rnv&~ow1e-c CYJ"lHt Eat0t1
:>JW'iediził cją Mu·•iałowq,, zotią Dembińo;ik.ą
usiłowali zorganizować w ubie1 bm. Hu.tę „Warso:a.wa". W r<>11< i I1·•~ną Ja'll]"1.eW.s•ką. Pani Eaton
gły
piątek
ruch kontrrewolum-0"~1e
er. ki~ro1win,;.ot-\\'"«tt huty, zaipou.•1ała się 7. d7.lałalnością L.K i
cyjny.
~c ~nu~·q·„kat:l.s:ki _inter esował się w~tt'3cził'a ptltzekon::tlflie, że bliżw...n
Aladli podat również listę a'?cft?,aJem 1 w1eJ.kos~ą p1'0Clukcji "''''P<>bpraca międ:z~'>n•a1·odo.wych or
z„ktad'u. 7.-a·opasttv.-en·l em w siu.rc>w- ~.:~cii1?.a.c,i:t .koblecyc.n, 1no.:i.e n1ieć
reszlowanych wyi.szych oficece, 7J~yte·m ltd.
powai.ne 211H•Ctl.-enie dla lep.w.ego
rów. Wśród nich znajdują się
Pa.ni . A.nna Ea.toin złożyła przed Y."Zajerm1ego "ro-zumienia.
szef sziabu generalnego genepołtHln1-e.m w1zy,tę w zan"2ląd!l.ie
Po pollltllni.u goti<>ie ameryka11rał Erdelhun, naczelny dowó
~c.y .<>potlk:>ll si~ ·1. pr-.<erl!>ław;e·if'laca lotnictwa generał Ariburun, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mi
Sej.mc.wej KomL;;ji Spl'll'VI' Za·
,gr'101.iw.ny('}1 Euge.1lą Kras·<><>'wszef
pierwszego biura sztabu
!'.ką, J!.11.erem Ozgą-Mi<eh,:iJsJ<·m. Jó
generalnego i komendant w,,i?.ererrl Ob-zew•"kim.,
K-onstaltlt~·m
skowy Ankary, generał Argu<-,
J... u.bie1l.9ki1n i Jł'elł.k~em Widy-Wit·
naczelny dowódca armii lącto
!>kim. W sercleeą,nej i be7.p0Aredwej gen. Kuyas oraz dowódca
11i.e-j roem.owie wy.1nie~iono po.gJą
centr1:1m szkolenia broni pandy na szereg aktualnycl1 prol>lemów. Cyru• F.alvo mówił o swocerneJ gen. Dem1rdag.
ich 1i·C'f"!C1Y-Ch j pi-..zyjnu.l"lych ko111Generałowie ci będą odpo"\\·tatakt.ae>h z Po.l~kaml w Ameryce.
J ć
• d
d
· k ,
a 7'W-l·1ti..~1 w CJev~lamd, g)(tzieNOWY JOltK (-PAP). z ChMe ~~ •
Jl.owych,
na
pfize I sąE e~\h wo3s ~.,,., yrr~
mie..,,ka. Cbci.atbym - po.wie.dizlał
Kczęście nie-zby·t silnych, wstn:ąs~h
po<l.ziemnych,
które
. enera owe
r .e _un,
uy~.
c.
])a.ton - a.by WStl.yscy Pt>la-cy
za11to.t&wa·D<> we w~rek po polud•niu w mfo~cie PttfJri<> Montt
t Arguc są oskarzent o wydanie
w Aimery-ce •mali prawdę o PoJ„
i na Iotni,sku w Telfuał, ~zie
lądu.Il\
&am<>loty Zdążające
t'Ozkazu otwarcia ognia do <iesce i po powroole do St~nó.w Zje
.
.
,
z pomocą dla ofiar trzęsie n'i·a xiemi.
dnocu.on~r-.oh bt;dzlemy wr~cz z ~<>monstrantow w· Ankarze. i v.
Mles„k.a.ńcy Pueł'to Montt w popffiebu opuszczali swe domy
11'1 starali llrię ptV.f'k:łZać lim tę
Sta~bule.
ws-trząsy rue wyI"Ządzlly jednak
<;.enerał Ar1bun~r>
żad·nych
JH>.watruejeych
pr„wclę.
szltó-d i nie S'Jł<)Wod.o.waly liflar •w ludziach.
będzie odpowiadał za wy.danie
rozkazu . pilotom
strzel1rn1a do
demonstrantów, a generał Demirdag Pierwi""'a próba podsumo.wMl!la 2.880 ty& mleJWJkańców terenów
za przeciwstawienie
sie
wojskowemu
zamachowi •~u.fikćn.\· st1·a.s'1Jli,wego tnLęRie<nla objęty-eh tym 1<tras-znym ka·t-alkllz7tem.• w Cb.ile daje w&tr:z4sa1ące mem. Cl, k·tór>;y ocaletl, '91lracill
stanu.
·

„_

Przedzjazdowe
plenum WK SD

dził

Na

h-0wf>'r ok:l;'-:e zainter.e~owanie po

przed sądem
morderstwa i korupej~

i

lanre-ait

utnval:H•·ie
pult-0.i11
mi~d~y narodan1,;t' Cyr11s R>.ton zwie-

dobnym spe.tkaniem, będę sklon
ny spotkać się z nim.
Jednak/..e nie rhcial'-'m i niE"
mogloem prze;ilwiac inicjał.ywy
w tlf'j sprawie. Jest to zupełnie
na! uralne. Inicjatywę powinien
był prnejawić ten, kto nai'LlSZyl
dobre ~to~unki. jakie zaczęły !.ię
kształtować między USA a 7..SRR.
tj. pre7.yden t J<~i<;('nhow<>r. Ubliżono
Związkowi Rad/.ieckiemu.
dopuszczono się przeciw niemu
aktu agr<>~ji, lt.t.oiry dburzył caly
nar<id radziecki, calą postępową
ludzko~l'. Czyż nie jest więc oczywiste, 7..e od prezydenta USA
i tylko od niego, nal<>żalohy oczekiwać pierwszego kroku? Jed
nakże taki krok nie nastąpił.
Tak więc odpowiedź udzielona
senackiej komisji spraw zagranicznych przez s~kretarza stanu
Hertera, podobnioe jak wystąpie
nie prezydenta EiS€nhowera na
kilka ch'li przedtem, zawierają
niesłuszne twierdzenia, jakobym

odpowiedzą

1

U .'.lhSi.~·l:lt

itd.

W Poznuniu czynny będ?ie w
cz::i~ie targów jeden z najwięv:
szych chyba salonów motol'yzacyjnych. Na miejscu jest j'.JŻ
wiele
samochodów osobowyC'h
znanych firm: „Skoda", ,.Ford",

przebywał

dzyna1·<>dowej Nag1·n
d.V 1,en lnt.Vivskiej „.:t.:i

Eaton
Btwie

lOWÓW

.11neryka1i-:;1ki

p1·zerny~łowi~c

z prezydenl.em }~is-t'n

dźwigi

-

dzyn.iroduwych

7many

a
wśród nich Y-riellde
samojezdne, 25-metrllWY
transporter, koparkę czerpakową,
maszynę
do czyszczenia

lane,

Eichmann

31 maja br, bawiący
w P<>l&ee 11a za.1>-ro·
s.zenie .Po-l&kie·go Instytut.n Spraw Mi'Pc-

how-erem, aby pom(iwk w lej
sprnw ie. Odniosłem nawet wrażenie, 7.e szef rząllu angiot'lski'<'go zadaje to ytanie nie tylko z
wla;:;n~'i inicj
;,-wy.
Odnowiedziałem panu Macmillanowi, że o ile prezydent Eis~>n

Aresztowani w Turcji

c

o

spotkf'..ać sic.~

POZNA::'i (PAP). - 12 bm. otwarcie targów. Polowa eksponatów krajowych i za6ranic7.nych jest już na miejseu. Są
to przeważnie wyroby pl'zeniy. siu ciężkiego, kt<a·y w tym roku dominować bedzie
na p,1znańskiej
impl'ezie. Dotychcza;;
przybyło
już blisko 500
wagonów oraz 130 samochotlbw c;~
żaro\lrych
z eksponatami,
ril'
licząc
przesyłek
drobnicowych.
któl'ych ciężar wynosi już prawie 100 ton. Wydział 1ran~porlu
MTP oczekuje jeszcze około 2'i0
wagonów i blisko 200 samochodów z ekspon;i,tami zagranicznymi i krajowymi.
We wszystkich halact.
na
terenie otwartym wzmaga SI('
tempo pracy. W hali nr 1 nr.,
w której w~·stawi swe ek!'ponaty
polski przemysł cieżl.•,
stoi już
około 20 zmontow<o1wch obrabiarek, pras i innych
maszyn; na przyległym terer,ie
otwal'tym ekipy techniczne min
tują polskie urządzenia budow-

Z pobytu C. Eato11a

wszvs-tkim nie podjął on szczerych starań by spotkać się i porozumieć z nami.
Jeszcze zanim
odbylo
się
wstępne spotkanie
swfów n.ą
dów, rozmawialismy z premi•Zrem W. Brytanii Macmi\l.anem.
•W toku tej rozmowy pan
Macmillan zapylal. czy zamierzam

podziemny

w Oranie

•

(ł20ii)

w przededniu konferencji

ODPOWIEDZ
CHRUSZCZOW A: Jak już powiedziałem na
Wszechzwiązkowej Naradzie Przo
downików Ruchu Wspó!zawodni
ctwa o tytut brygad i przodowników pracy komunistycznej na
PARYŻ (PAP).
w śi·orle Kremlu w dniu 28 .maja, podpo
południu
nastąpi!
silny czas po.bytu w P.ary7'.u prezydent
wstt·ząs
podziemny w Oranie US~ EisE-nhowet ani~ P'.'~M spot
W"Vwołując
żyv.:y niepokój, a k~mem :wstępnym s~elow rzą
nawet panikę wśród ludnośc1. 'dow,. an.1 J?O tYT!'- spmkan 1u, m<'
Na szczęscie
nie zanotowano przeJaw1l zadnei chec1, by .. otwn
ani ofiar w ludziach, ani strat rzyć ~!ogę do konferenci1 na
materialnych.
1 naiwyz:.zym
szczeblu.
Pr:l)e(le

h

'>,

Sit: W Paryżu

....-----"

o

(~

ze SFOS - ( ; _ - - - - - -

zł

dla koord~·nac.ii inwestycji warszawskich. dySP<>nujący funduszem c.-entrainym SFOS. postano
'11.'il wya.<ygnować z te.go funduszu 1 mln. zt na po-moc inwe.'i'tY
cyjną dl" Rzeszowszczyzny, nawiedronei osta~ni-0 przez huragan. Na toen .<:.am c.el wyasygnowaly ze swych f1.mdu.szÓ<W inwef'tvcyjinvch no 100 tys. zt Komitet \vo]ew<Xlzki SFOS w Łodzl
oraz Stolcczny Komitet SFOS.
Fundu""w te. 1>0 uq;godnieniu z
Pf"'ZY<lium WRN w Rzeszowj~,
:~;r.stana użyto na robudowe m11.SZCZ<Y!lYCh przez huragan obiektcJ1v kulturalnych.

Wstrząs

:

Wywiad N. S. Chruszczowa dla ,,Izwiestii''

na pomoc
v-

,:

Łódź,

Rok XVI

ze

I•

do Poznania

już

Nieznana choroba
niemowląt

BONN (PAP). Zaga.d.k0<wa cho.ro
ba niem-0·wla-t, którą stw!eroo-ono
połowie maja Vf srr,pitala·ch
w

w

Ha·nau (NRF).

?..a.l:>rał.a

C7.Jwart.a

z

kOJlei otiar-:. 28 niemow1ą·t >r. ob.jawami tej choroby przewieu.i-otio oo
~p;.tnli we Frankfurc·ie i w Otfen
bn.ch: "'°?Ltale w Hana.u p<ldda.no
g1·un.t-0·wl'le-j dezynfek.cji.
Obj&w~·

•1ad">m

choro-b"

w

pr-,ypomina,ią

p!e-rwsv,y:m
i:rypę,

je<i

tJo.k choroba s:zybko 'ataku.ie płu
co. w;ru:;;o; po-wodu·iac~eo chorobę
d0>tyeh,<:iz.a·s. n1~ wY'kr;r~.o, _„

.....

MOSKWA. - Na lotnJ,91<.u Stze
rein1ietiew'O, polol..(}jnym w odtlegt-0~i 28 km od Mosk\ivy, ·w d11iu

s•-

1 bm. wylądowały pierW'SIZe
molQoty z .zagr...'Wlicy, m. in. z Ber
lina . I.ondynu, Bruksc-loi I Ko.J>t"n
h:i,gl. Po W11U1kOWi<! j By1kowie,
S:ze1~mietie.w-0

dri.vn.ar·ooowy•m
<>kwy.

PARYŻ.

t1~e-ci,m

jef;t

l-0l•1i."kiem
Według

-

m.ię

Mo-

dO·nie1<1leń

A.ge.ncJi Fr·ance· Pre.,.-;e, dyrekt<>l' l{e.neral11y UNF..SCO, VJ.tt.o.ri-

no VereneS>e. o.pu~?.-Ctla V.' cr.twa.r
tek Pary~ udają.o !fię z wi:z.y-tą
oficjii111'lą <io
Zwiąu.lrn Rad!l.ie-ckiego. PoJ.„kl i C-.1.echo~hl'ws.c-ji.
'Pod 1'óż ta mie{iei ~i~ "'r ra•tnach

on.cjal<nych wi:z.yt „kl"1danych pai1

S>bW·O•m n•·leiącym

do UN!i:SCO.

Agr01cj<1

TOKIO.

Fr;rn~

Pres-se podała, że !OO .ia.pe>ń&k'ch

deout<>w;anye.h

~ocjalistyc:TT,y-ch
postain.o-wił-0 t7~I"ZeC' sil~ m.aondatów

iposelru<ich, aby w~'"ka2aC \V tC'-n
~posób swój sprzeciw v..1 obe~ r'jta1pońsko-a.n1eryk;1ń~k 1 r.1
ukł.a.diu
v.·oj,;;kowego.
n;,w'a,dczył p&..ewodniczący Ja.noń

tytiJc.a,cji

go

J"t'

"kie.j Pa1'1:ii Socjali„ty-c11111ej Arn-

numci. de.puto·wanl

._w

socjaHsty~.nt

optlSZl<V~
odpow•edn 'ej
li" Izbę nl7.srzą i senat.

chwi-

Kronika
wypadliów

RONN. - Dowódoa fn~nktu1<·
Wcąora.j na ul. Srebt-z:vń.•kiei '.:.~
kiego lol-nis·ka woj„kowt>~o p.1-,~· tra.1nwaj
.. 13" p:.:o·wad:z.ony p.r7e-z.
'1iria.t. Iż 101111-.ko to wvkorizyst\'- m-oto1•ni<C'7.e.J(o
Romuald~
Kc7.ie•W&·ne j~t p1'7..e:z a.m€-rJlikf>..-.k.ie '\lk :ego
(Narut9wfcza 22) na ~Jcl ...
s;ai.moloty
8".'1p·ie~ow"'Yk1e
„U-!!". tf:1k n ieo;;trożnej ja7.dy rwtr;:i :'?'
Ja1k podaje d?.;;e·n,ni.k 11 Gu1erał
8<ł-le-1nią WatlOe Szws1nikc. St.l"llS?;
AnCY.-e-;·a;e.r.", pQlw:e-ct:zi·ał on do· ka
d.Oflłnała
:.r.lnmrrila
m:ccn~~-·.
i9ł<>w1riie: .. Nle je~t taje1na)i.c·ą. że
1>o<i<:.t.~-1wy ~a.;7;kl. ran tłuc7..nn"·eh
ł'Hl loi1tli9.~u fra•1.kfur·c.kl.1n s.t.a.cj.,)g·łowy„ i \V 8t-,,.nie bc7n~d?.iejn:,·m
inu ią sa.m.o-ty ty.pu „ U-2".
1>1v.e-wierz«:irlo jq do nµi.tala.

BERLIN, -

Ja.k donosi A·gen-

oja ADN. do Mmi„ter~·wa Spraw
We.w·n~tt1'.nych He<<ji
tlaf)hoęł.v

li<'7"1~

li~ty

'7.;

C>aiłych

Nie.mjec

za.eh-Od-n '.l('lh, k t.ó1·v.ch au to.1"?.v do
01a,ga1ją sii~ z3't.ar7.;~U ?.;WOł.3t1e.e·-0 do

Wi....,barJe.nu

~

:.;. *

Na' ul. Wojska f'obk•eg-<> f>-1 ••mVrehód osobowy G'P 72-5..1 p•·Cf···''~

<t'zCKJY· przeu.

\Vłocklimi~H.a

Bc.:1 li.-

«.kieogo (M'ok:ew'<"Z.a 12) n.a •kutek naómiernej mybkośc' pot•ac:ł

?.lotu
fos7.vst<>w. 7-le-flnia B~u:bare Boro Ą."'C;:kr\ (Or>r.
N-ie:71wło.c7.net!o .are-szt-0-wania i.ni- W"=.a.w~· 7), któ!'a do?ncllł z' <'.IM01·ów ""·POWied.7.i·?.ll(>l(O V.lotu mar.~:,a obo,iC'.7.vka I og·ó~nych p<Y"-łu
7fł:i.AdRli tX>botnioe:i· i pra"-0\\.„1 · cy
czen. r? sp?.\.t.rod-o·wain'~1 w.vr-~·nc•1
n.myi,s.Jowi
Zi!kłc:i10,~·
Bur!owv ~amo{'!hnrJ 1cn UdPf"'.~\·ł \t.· c:~r>_i-'l !y
M~""Y'n 'Ci/f> F>ranl\:,Lurc-ie n<>d

ne1a.

i"';

~

.

Me

#\...

~~.1'Y'l.OOh0rI

'"~')bo\\·~·

W·()(ZY zostały

TB :j,5„70. Oba
u'l'llkodz,on'!, ~)

Wczorai przv telefonie 303-04

Allan Dulles zezna wa•
przed

Espera11to tematem rozmów

komrisią @iienacką

NOWY JORK (PAP). - Szef
wszystkich amerykat'lskich slużb
wywiadowczych Allan Dulles zeznawał we wtoN?k przez 3 godzi
ny prz,ed komisją senacką, która
bada sprawę samolotu szpieg.iw
sklego „U-2"', zestrzelonego nad
tzrytorium radzieckim. Poprzednio, ,iak podawaliśmy, przed ko
misją zeznawał przez sześć i pól
godziny amerykański sekretarz
stanu Herter.
Zeznania Dullesa utrzymane
zostały w ścisłej tajemnicy. Wia
domo jedynie, że odczytał on
członkom komisji przygotowany

z Czytelnikami

piśmie elaborat od
mawiaJąc wręczema Jego
lrnpii
członkom kom1sj1.
Odmówił on
również złożenia jakiegokolwiek
oświadczenia dla pra~y.

uprz,ednio na

W kolarh politycznych Waszyngtonu uważa się, te zeznania Duli-esa nie zmi·enily opinii
przewodmcząc.ego komisji, sena
tora d·~1nok.ratycznego Fuibrichta, że prezydent Eisenhower nie
wykazał dostateczn>'.:lgo rozsądku,
biorąc na
siebie odpowiedzi<'.llność za incyd·ent pod śwk:rdlow
ski em.
Po Hertene i Allanie Dullesie
w środę przed g.enacl;:ą komisją
spraw zagranicznych z,eznawa!
z kolei dr Hugll Drycl-en, zastęp
ca dyrektora krajowej administracji do spraw aeronautyki i
przestrzeni kosmicznej (N ASA).
Dryd-en udziela! wyjaśnień do
tyczacych roli N ASA i ewentualnego kamuflowania prz.ez nią
dzialalnoiici szµk~gowskiej, na co
wskazywnlyby dwa oświadcz•enla,
MOSKWA (PAP). W pil- że samolot szpi•:?gowski „U-2"
wilonie naukowym na Wszech- strącony nad terytorium Związ
związkowej Wyslawie Rolniczej ku Radzieckiego mial do spelnie
w Moskwie będzie można oglą- nia „zadania nwteorologiczne''.
dać
pierwsze radzieckie kir.o
:f.
I(.
wieloekranowe.
Ekrany,
któAmeryka po•iada d?.iś aparaty _
rych będzie siedem, rozmiesz- z tego wlaiinie po·wodu Eiseahoczone zostaną.
wedlug nowPj wer r>~opo!;owal ,_.J~olityl<ę. o.~warme stosowaneJ dolychczr.s rne- tego nieba - l<tuto w di.ien, c.zy
tody
Cztery el·nny drtvln;·1 w nocy, przy zachmurzonym nie~
'~~ bie, czy też przy niebie bez chmur
s~ę bezpo:;:ectm.o._ dw,1 zn~JdL•Ją mo~ą sfotografowa<' każ.dy sl<rasię w dosc duzei odleglosct ot1 wek zi~mi przeciwnika.
nich, a siódmy umieszczono w . Na samolotach „u-.2" znaj<ll}ją
bardzo
znacznym
ocldalenin. się aparaty totograf1c7.lle! kt<Hc
Rzucane na owe ekrany obru- są "'. ;'tanie i;foto(:'i·nrow~c z wy' ·1
.. .
«olrnsc1 10 km ka:<dą glowkę -0d
z:;_ i ustrowane stereofonicznym szpilki, z wysolrnści 15 km każdy
dzw1ęk1em. ~ czterech um1eszczo tytuł z gazety, z wysokoi;ci 20 Jon
nych w roznych punkta~h sal! - lrn'l.d:v ślad stopy w śniegu, z
głośników,
otaczać
beclą
wi- wysolrnści 2S km - zl'obi(: fotogra
dza, który znajduje sie j'r.k gd:r- fi~',. na .1ctórej '!llożna Od·l'<>żn'.ć rnby w s
, odtd " . · we.zvstę od p1es7.ego. A para.tura
.
amy.m sr. 'u ~.v arzcm. fotograficzna działa mechanic®n·ie
Pierwszy radziecki film wie- bez przerwy, Przy jej pomocy 0 •
loekranowy opowiadać będzh.! o s<agnięto relrnrd: ,Jeden odrzutoradzieckich zdobyczach kosmi- wy samolot zwiadowczy &rotogracznych. Tematem jego będzie fował podczas nies·pelna czte1·ogohistoria astronomii i kosmonau- dz~n!1e.go lotu obszar 4 ·~ 00 km dłu
. F'l
k ,
. f
t
gosc1 1 780 km szerolrnscl w dr<>t y k i.
i m za onczy się
an as- dze z Nowego
Jorku do Los Antyczną podróżą statku kosmicz- geleis.
nego.
(Z art. „Zyoia Warsza.wy")

Język

'V

Paryżu

zaclC1TI01'·strowano

ur7.ądzenie

ostrzegawcze- dla. z'!Jyt
sz;ybkich l<icro\vcOw. Apa.rat ele ktromagnetycz11y,
u1ni~szcz.011y
w tablicy rozdz.ielczej, np1·ze<lza kierowcę w momencie przekra-

czania dozwolonej

mybkości.

FOT -

w radzieckiej

· ' ' ·. ." I

,

Ogarnięty

tzw. szewską paBją
we wzorcowni Zjednoczenia
Pr7.emysłu
Skórzanego
na
widok tego, co przemysl obuw
niczy może dostarczyć sLaremu
b
.l l
.
.
.
o ywa e owi., w poro':'-'namu z
tym, co mozemy nabyc w sklepach
z
obuwiem,
zalożylem
własny IEOP (lnstylut Badania
Opinii Publicznej).
Przcdm'otem
podanym
pv. " . 1
.
•
blicznei ocenie byly dwie - z
b:.u·clzo wielu pary C'bu\.\•ia
letniego, których nasz handel
nie chce zamówić w 1mszyr.1
.prz.emy8le .
ITJIZJp<t".z.eclawać w
, 1
,
__
,
11 cpaci.
1 p·~.
naszyct
S<
k.rwoza P·-'~
ra, to lel111e damskie rzymk·
skladające się zmyślnie z jE;dnego 1ylko paska i skromnt>j
zelówki na mikrogumie; drug21.
to sandaly męskie tzw. „Araby':
d.
.
z orlope yczną w kl aclicą z nnkrogumy. Zamówienia zbiernlem na gorąco w biurach, w
kawiarni, redakcji i domach pry
watnych. A olo wyniki:
Damskie rzymki bardzo, ale
to bardzo po przymierzeniu
- chciało zakupić: 5 pm'! pracujących w biurze, jedna pani
przypadltowo spotlrnna w Polskiej Agencji Prasowej, trzy pa
nie w jednej z łódzkich
kawiarni, jedna pani doktor i jedna przedszkolanlrn.
Przyznaję
szczerze, że wcale się im nie
dziwię.
Sandalld są zmyślne,
zgrabne i niedrogie (około 100
z1 para), a w komisach i prvwatnych sklepach w roku ubieg
lym można je było nabyć w c~
nie 300 zł. W roku bieżącym są
one do nabycia w Gdyni z ma
rynarskiegó „imporlu".
Męskie sanclaly letnie „Ara
by" chcinlo nabyć nalychmiast:
trzech stuclen1ów, dwóch ptaCfaJWników umyslowych, dwóch
ślusarzy,
dyrektor jednego z
instytutów naukowych w Lodzi
oraz jeden prywatny przedsię
biorca. Warlo iu nadmienić, że
wszystkie osoby, którym poka-

I

Naoczni

świadkowie

- o trzęsieniu ziemi w Chile

liezwykle ocalenie
slalku .,Santiago••
P.A.RYż

(PAP).
Agencja
France Presse podaje niezwykłą
historię statlcu „Santiago", który znalazł się w piekle.--chiliiskiego trzęsienia ziemi i w nie7.wykly sposób unikną! zguby.
Statek ten o wyporności 2 tys.
ton wniesiony został gwałtow
nym przypływem oceanu na ulice miasta
Corral, unilm::i1
wciągnięcia go w rozpadlinę powstałą wskutek trzęsienia ziemi, a następnie
przcniesiQlly
został falą odpływu na wyspę
odległą
150 km od wybrzeży
chilijskich.
Wiem, że nie mogę wymagać,
aby mi ktokolwiek wierzył oswiadczył kapitan statku Rodolio Pierce Rivera. - Wszystko to było niewiarygodne.
Statek „Santiago" w momencie pierwszych wstrząsów byl
przycumowany
przy
nabrzeżach portu Corral u ujścia rzeki Calle.
Popołudnie było ciche i sło
neczne kiedy nagle statek
zaczął drżeć opowiada kapitan Rivera. W tym momencie
z lądu dobiegły nas pienvqzc
okrzyki rozpaczy. Zobaczyliśmy
walące się domy. W tym momencie
morze cofnęło się i
myślalem,
że znaleźliśmy siq
na m\eliźnie.
Od tego momentu
wypadki
potoczyły się
z
błyskawiczną
szybkością.
Zanim zdołaliśmy
cokolwiek przedsięwziąć, naJeszla olbrzymia fala i statek po
7.E'rWaniu cumów znalazł się n<1
lc\dzie. Płynęliśmy glówną ulicą miasta cudem unikając zderzenia z walącymi się domami
i o parę metrów tylko mijajqc
inny niesiony falą statek „Carlos Haverbeck".
Fala niosła nas do olbrzymiego leja wodnego, który utworzy! się w rozpadlinie powstałej wskutek trzęsienia ziemi.
Kapitan Rivera zachowa! w
tym momencie przytomność umysłu i wydal komendę: „Cała wstecz·'. To uratowalo statek i jego załogę od niechybnej zguby we wnętrzu rozpadliny, w której znikały domy i
drzewa.
Mar~'narze
„Santiago" opisują

potworną

scenę

kala~tr.:>fy

opowiadając jak wśród straszliwego huku statek całym wysiłkiem swych maszyn walczy!
z prądem niosącym go ku prze
paści. Miotany silnymi wirami,
ciągle cudem
unikając
zderzenia, statek ?-dołal dopłynąć do
krańców zalanego falami miasta. Mijał on po drodze rumowiska domów, na których w1..1•wali pomocy ocaleli z katastro ·
iy mieszkańcy.
Załoga statku

nie mogla im jednak przyjść z
pomocą.

Trzykrotnie potężny przypływ
morza, a byly to ·te fale, które n::istępnie
zalały wybrzei:J.
Japonii
i
Wysp Hawajskich
wzbierał i opadał.
W ci4g11
4-godzinnej niezwyklej żeglugi
vlic:imi miasta zuloga dostrzegła łodzie ratunkowe pelne m::trynarzy ze statku „Haverbeck"
i obserwowala jak kilka z nir-h
rozbiło się o skaty. Nikt nie
rozumiał jakim endem ich statek unilm::il rozbicia.
Z nadejściem nocy fale wyniosły „Santiago" na pełne morze. Prąd przerzucił go na odległą o 150 kilor.:etrów od Cor- zywałem sandałki pragnęły je
ral wyspę Mocha, gdzie statek nabyć, że chodziły bezskuteczkiedy fale się zmniejszyły, o- nie po naszych sklepach w poszukiwaniu czegoś właśnie tasiadł na mieliźnie,
kiego.
Myślę, :!:e handlowcy od obu
wia wyciągną chyba odpowiednie wnioski z tego skromne110
i n:ie u.a rui.zby-t WAl'l'()ką sk.a.lę prze
prowadzonego przez JBOP h"'dania opinii społecznej. Wytwo
rzyia. się bowiem ta.ka sytuac.ia,
że handel w nieznacznym tylko stopniu jest pośrednikiem
przemysłem
obuwniTOKIO (PAP). 4 miliony mit:dzy
robotników japońskich zrzeszo- czym a konsumentem w lansonych w 54 związkach zawodo- waniu sezonowych nowości.
wych
Dyrektor Starogardzkich Z!lzapowiedzialo już swój
udział w
rozpoczynającym sic: kładów Obuwniczych otrzymuje
w dniu 4 bm. strajku powszech- dziesiątki listów od klientów L
nym na znak prolestu przeciw- całej Polski, którzy pragną nako polityce -rządu Kiszi i pod- być sandały męskie „Arapisaniu porozumienia wojskov:e by". Ludzie oglądali je na Wiogo z USA.
Generalna Rada sennych Targach w Poznaniu.
Związków Zawodowych Japon1i A tu w sklepach, mimo sezonu
SOHYO, podkre8la w opubliko- w pe1ni, sandałów takich me
wanym w tych dniach oświad ma. Zdolność wytwórcza zakła
czeniu, iż strajk zwrócony bE:- dów w Starogardzie wynosi kildzie przede wszystkim pr?:eciw- kanaście tysięcy par ~ zanióko stosowanej przez rząd po- wienia slegają zaledwie kilku
lilyce sily oraz domagać się b(?- tysięcy. Handlowcy łódzcy np.
dzie rezygnacji gabine1u Kiszi, zamówili coś okolo 500 par. W
sytuacji zakłady zmuszone
rozwiązania parlamentu oraz a- tej
nulowania japońsko - amerykań są wytwarzać owe sandały na
skiego
„układu o bezpieczeń własne ryzyko i wysyłać je indywidualnym
nabywcom
w
stwie0.
paczkach za zaliczeniem p9czto
wym.
Tak oto handel p,rzez
swoią nieudolność stal się w
iym przypadku zbędnym ogniwem.
Damskie rzymki wykona w
ilości 500 par pracownia wzorcown.i 7'jedn.oczenia i rozprzeda - z pewnością - w jedn~m
z fabrycznych sklepów w Lodzi. A wszystko robi się Po to,
by ,po raz nie wiaidlOmo który,
unaocznić
nieudolność
i konser,vatyzm handlowców w dzi·edzinie odziewania nas.
Na
matgincsie
ninicjszyeh
uwag warto nadmienić, 7.c wieole zakładów obuwn.lczych ~ia
n.vch po ca.lym kra.ju planni"
uruchomienie
w
łJodzi
tzw
sklepów Iabrycznych. Nlestely,

-4 mln. Japończyków
zapowiada
udział w strajku

ni~btądZi.

CAF

Przemysł sobie - handel sobie
.„a klient Kuka n Owosc l

cineramie

··

kE'.

·_ Najsla.hszym punktem espe·ranta je_,.t właśnie. jak na raz'e, technika. Liteyatrnra z :t.akresu chemH je.sit w tym języku
lepiej ;repr.eren.tm,·a.n.a l'l!iż z
dz:i.ed.zony . me~hanl'ki. wydany
ze.stał naw.et slo·vmik chemi=y.
Najwięcej natom:asL ukazuje slę
w języku es.nerant0 litera.tu Y
huu.;,a•n.i.s:tycz.nej, szczególnie zaś
poezji.
Czy są możliwości km-esp·o.m:lo:>wania z esperan1sstami z
innych krajów'?
- 'l'ak. każdy esip-enmtysta
ma nawet moż.n-~ć - w drc&e
wymiany wyjazd.u za grani-

szym.

Film kosmiczny

*

Czy jest jakaś litera.tura.
techniczna w języku espera.nto?
Cho<lzi mi o chemię i mecha.ni-

Do redakcji nasze.i zwrócHi
się Jódzcy esperantyści z praśbą o 7.organizowanie
inforrnacyjnego
sp0>tka.nia
przy N aszym
Telefonie
Usługowym
303-04 - na t~ma.t języka esperarfbo.
Spotka.nie ta.kie,
zg1>dniie z uprzoonimi za.J.l·O\'ldedziami oobyJ.o się w dniu wczora,iNa pytania Czytelników
odpDWiadal
l~ierowni.k
Esperanckieg.,,. Biura Inf.o.rmac:v.inego prz..v Polskim Zvviązku Esp_c
w ;f,o,i!zi Stam1·a. 0 tystów
sław Walicki.

•

pro,fekty te, ze szkodą dla kon
sumentów, rozbijają się rzelrnmo o brak lokali. Jeżeli tal;
jest, to wyda.je się słuszne, bv
Lti<'lzki Zarząd Handlu zastanowił się czy nie warto odebr.:.ć
kilim lokali handlowych tym,
którzy nie chcą czy nie 11otrafią
zaopatrywać

ludności

\V

pełny

asortyment sezonowych nowo§ci i przekazać te lokale tym,
którzy wbrew handlowcom chcą
te nowości konsumentom dostar
czać.

Trzęsienie

(witi

ziemi

w Santa Sofia

międzynaro<lmvy

espe-

r.a-nto nie jest jeszc:z.:e zbyt popu1arny w ;L0odzi.
::;wia<lc~y o
tym n.p. fakt. że o ·ile li=bę
e.~pera.nkystów w Polsce s:zacuJe
sie na o'.o1:0J0 JO tysięcy, to w
LO<lz.L jest ich tylko
1 tym
chyba należy tłumaczyc. ze P'~~l
czas
wc:wrajszego
s:potkz.nia
były dość duże prZec-\vy między
rozmowami przez telef01n.
Wydaje się zres<-tą, że s,p.rawa
rozp0<wszechnicnia esperanta zależv przede wszystltim ".'d wprowadzen;a go jako prze·dmio-tu naucza
nia w szkołach. Na szczeblu centralnym w wa.rszawie U~WOl"'ZOJIO
obecnie komisję, l<tóra i·ozważa
t.a.l<ą możlLwość. Ale przecież chod·zi tu nie tyllro 0 szkoły w naszym kraju.
Warunklem S7.ers7.ej popularyzacji w świecie espern".ta jest też
chyba sprawa
uznania go y~.ko
• -~ylta międzyna1·odowego of„c3alnego - na przykład w dyplomacji,
na różnyrh konferencjach, zja.zdach i społll<anlach mlędzyna.rodowvch ltd.
Ale - wróćmy do przebiegi.1
wc.zioraj.szego
spobka.nja..
niektóre z ciekawszych f(Jl7JIDO•w.

rn9 ..

cę.

-

- 'l'ak. ale cudów nie n.ależy
,,.ię s1po•dziewać. .lakieś 100 godzin n.a nauke przy pa-TLO<CY nauczydela fa·reba poświęcić •

*

*

ja.kie

kstztałcen~e'?

*

oo

-

miieć

u-zc::ia

Wy-

RZYM (PAP). 31 maja w mle·Js<:o kmtaJcenie nie jest pota:z.ebne,
wości Samta Sofia, 70 km od Flo- a tylko u lartwia n.aJUkę.
Gdzie mieści się Związelc
rencji rzanotowarn-o trzęsi .enie rz.1emi. Wywoblo ono wjelką pa.ni.kę Esperantystów i gdzie można. 7.a
wśród miesrz,kańców, którzy w po pisać się na kurs?
płochu opusrz;czali swe domy wyZwiązek mieści
się
w
legajap na uli.cę. Dopiero po kil- ŁDK µrzy ul. 'l'ra;u.,<>1Utta 18.
ku goclz;nach pawrócill o·ni do rpodc. 411, przy azym isitinieje tam
swych mies:zikań.
Według
pierwszych doniesień, również KJ.UJb Espera;nrt;yistów,
trzęsienie nie spowodowało Olfiar który 01I"garn1izuje „ipotka:n'ia., kon
Również
w luclzi,a·ch, a1nd strat material-· wensiacje. wyc.iecziki.
nyich.
w ŁDK (;potk. 310) możn.a się
zaipiroć na OOr'S jęz;y!ka esiperanto.
~oc2lniie się on je.d:nak
d!opiero we
wrreśnitl.
Kurs
wwa 9 mde.s:ięcy, Jl!l1ZY czym zajęcia odlbywadą się raz w tygodi!liU, 2.5 godz:iny. Oplata wYno.s.i 2;30 zt. Dla dzieci na toLONDYN (PAP). Brytyjs-ki ea- mia.st kUI\SlY orgamiizPWl3ille są w
mo1C>t woj~kQIWy rUlllął w środę MDK,
na drogę w je·dnym z przedmieść
M<>Zna. tet ucoiyć się kore8'}>-0nTą metodą prniwad.zi
L<>rndynu wkrótce P<> starcie z lot deneyjnie.
niska Nor!O'bk. Cztery ()Soby rzmaj naultę ZG Po1sklego Związlm Esdujące się na pokladzl.e sa.mol-0·tu perantyst6w,
Warsza.wa,
NO'Wy
zos-t.aly przewiezione <Io szpitaJ•a. Swia.t 27. D<>sta.Je się p-0dręcZlllik,
życiu iolt nie :zia,graża niebe:z,pie- sk:rY"J>ty, a do ·warszawy pro:esyła
ooeń.stwo.
sie do po-prawienia i oceny wy-

-

Samolot

już ru<'h!

wy=

- 'l'ak. na pewno i
p€11.".S{Pektywy daJsZJego

:YI ofoa się go uczyć już

drugiego roku żyda.

na drogę

Szczyt -Dhaulagiri

„

*

•

- Jak wyglą.da :rorzw6:i ruchu
espera.nckiego w Zwi~u Radme<iki.m i ~nnyeh krajach'?
- o roowoju ruchu e...<iperaJ11JCkiego w ZSR.R mówią :nad1e:piej faikity. Pólbora roklu temu
wydano tam podręC'Zl!l.iik n.auik.i
f'-S/PEl!"anta w 93.000 egzemplarzy
DELJII (PAP). ~ Jak wyni- (nadwy-Żl.SlZY naikład w ŚWiecie!),
ka z pomiarów przeprowadzo- a r=ed~ się on już bez śla
nych przez ekspedycję szwaj- dnl.
Frzy UJniwersytetaiah na
carską na Dhaulagiri, wysokość przykład istnieją w Z·wią~ Ra
tego szczytu wynosi 8.222 m, a dziieakim kluby e.sipera111rtystów.
nie jak przypuszczano dotych- R.uoh ten jednak nie j€1Slt :zl(llrga
czas 8.151.
ni'21owainy w związek. Na marOznacza to, że Dhaulagiri jest giillleSiie - C<ielmwootika: na 1, Irul;
szóstym co do wysokości szczy- ja wy<lai!lo w ZSRR pocztowki
tern świata - po .Mount Eve- z naipi.sie:qi w języlru esperanto.
rest (6.848 m) Czogori (B.611 m)
Naj!Ja.rd1,ie.I
rozpowszechnlo~y
Kanczendzang'a (a. 585 m), Lho' Je!tt Język espe>ra.nto w: Bułł,'arn,
- .Jug><>sła.wil, Belgi!, Holandil, Fran..'
tse (8.501 m) i Makalu (8 .470 j cji, S21wecjl 1 w Brazy!H.

iesł wyższy
niż przypuszczano

*

m).

Ra.J.io
CZWARTEK, 2 CZERWCA

PROGRAM I
8.00 Sta111 pogody i wia.domośd.
8.06 P1'2:e.gląd prasy. 9.00 Aud . dła
klas III i IV pt. „z paimiębruika
uozen.n.icy III klasy" w O•pr. Watndy Borud©kiej. 10.00 Poga1do<lka
Jana Drohoje.wskiego pt. „Boli.war
i jego kraje". 10.10 Koncert Onk .
PR w Kra.kawie. 11.00 „Pocz.ta pod
ziemna" O·pow. Lii Sellerio. ll.30
Aud. z cyklu: „Rodzice a dziecko".
12.40 Na swojską n.utę - gra zespół
harmo11'.stów 'I'. Wesol-0·wskie-go. 13.00 Z melodią i piose.nk~ piro.:ez świat. 14.00 Windo-mości.
14.05 Ami. dla klasy IV pt. „z mikrofo"'1etn pod slone,c:u1llk 11

'\V

-0p1·.

Wandy BQi-udr1ikie.i. 14.25 Suity
ke>m:pcizy.torów rad-z.ieol<ich.
14.50
„Po~tęp w gospodurstwie
domo-

wym11.

15.00 Ko.munika.t o stam,ie

•
L

*

•

r:1:.Z:~J·~
Gręb.

·Balon p'.astikowy

runął

k.Qinia.ne zadania.

''

I

·- Kto mo.że si~ uC'Zyć espe
raint.a,

„,.

'

- Podo<\>n<() w Belgjii_ jest teatr
esperancki ...
N'
lk
B 1 ..
Tea- .r ie 1Y ro W
e gn.
trów es-pera.nc.kich je.>t wiele. W
tym nawet ieden. za\":'c::>owy w Jugosławii. Rowniez w Lod7.i p·or-·fad.a11.1v tea.tr. ale ... na razce tvlko Jnikelkowv. Łó<lrey
a.rtyści jednak '\V'ID.drzimier:z:
i-.!..k
. · . J z. Cw•~<l'ńs.ki
• oc.zyia.s ,' ·er Y
-- • _chcą prze,lu:naczyć sztUJke. ~a.
język esperant.,.., i .wys~ć Ją
w Polsce i za gran.tcą. ::'\ie nastąpi to jednak w~ś:n.lej. niż w
roku przyszłym. bo ... d()ij)1e<ro uczą s:ie el'•peramta.
- O to ba.rdzo k~nkretny

<?to

*

Podobno to język ba1-dzo

łatwy'?

...._.__..,

,

na

WySOkOs.Ci
:li

320 km

NOWY JORK (PAP). - Arne•
rykanie
dol~q,nali . próby wy-<
strzelenia
olorzymiego balonu
plastikowego pokrytego cienką
warstwą aluminium, na wysc>kość 320 km nad ziemię. Eks..,
peryment byl piątą z kolei p1:óbą z serii
doświadczeń
zm1e~
rzających do wykorzystania lei~
kich satelitów Ziemi jako prze~
kaźników do transmisji radio~
wych i telewizyjnych na wid~
kie odległości.

n
L

"
n

))

r

\'I

Ostatnia próba powiodła si~~
Balon,
który mial wielkosc
!O-piętrowego gmachu widzialny
był przez 10 minut, zanim n.e
pogrążył się w wodach ocear.u.

-

Usiłował
Z

zbiec

Turcii

rl

przebrany za pastucha
PARYŻ

(PAP). Jak podaje ze
Stambulu Agencja France Pres~
se, we wtorek na granicy turecko-greckiej aresztowano Sameda
Agaoglu, b. ministra i członka
kierownictwa partii demokra~
tycznej, który przebrawszy sill
za pastucha próbował uciec rlo
Gr-ecji. Eksministra poznali chlo
pi i przekazali władzom wojsko
wym.
W ciągu ostatnich 48 godzin
władze
aresztowały
14 bylych
deputowanych do Medżlisu (parlamentu), członków partii demo
kratycznej,
którzy próbowali
zbiec do Grecji.
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te.le.wizja.

Wiersze W. Bace.wi.c:z:, M. Killreokiej i E. Zyoieńskiej. 19.-05 „Magacz:yin
f"a•ukowy PWN", 19.15
„Sp<l't!kanla cz: Le1nlnem" aud.
dokument. 20.00 Sta.., pogo<ly I
clzieri1nik Wlie.czo.rny. 20.26 WJaclomości
sportOl\ve. 20.50 „Try•buna
NJJu.czyicielska". 21.00 Koncert Ork.
Rorz;gł. Slą:s<k;ej pd. Jana Liersiza.
21.30 „LiS'ty crz.y apokryfy". 23.00
ostatlnie wiadomości.

reklama. 18.25 Audycja akbual111a.
18.35 Muzy1ka I aktualn<-oci, 19.00
Wiadounoścl. 19.-05 UnLwersytet Radiowy ,,Mówi
Techni1ka" „Sto lat stali" w opr. prof. Biegańskl~go.
19.1.5 Włoska m<UZyika
ludowa. 19.30 Przegląd WY•darneń
kultura•lnych iza granicą. 21.27 Kro
nika sporto.wa. 22.10 „D~"~Usja
prrzed mi1kr·Ofo111·em". 23.50 Osta,tn:e
wiadomości.

PROGRAM ll

TELEWIZJA

8.30 Stan pogody d wiadomości. 17.00 p 1·ogra.m 'P'l.lblicystymriY (Ł)"

P..36 Przegląd prasy. 9.40 Magazyn
Zi.em Zachodn;ch. 10.00 Pora•mY
koncert symtonlcz,ny _ w pTogramie m.u:zy.lrn do s.zbuk te11 tralinych.
10.45
„Pl'Oblemy bud-0<Wll1'ctwa".
11.30 Gm d.uet fo\'tepl~nowy Ra"'iCIZ 1 L~ndaner.
11.45 Audycja
a.Jc1lua1na. 12.04 Wiadomości. 12.10
(Ł) Informacje d.nia. 15.00 Wiadomośoi. 15.05 Program dnin.
15.l'O
M. Glinka: Ser.i a.ta d-)moll - wyk.
W. Borysowsiki. 13.30 Dla d;z;ieci
and. sł.-mu:z . pt. „Spiewa.my p,;osen•ki i l:>aiwlmy się przy muzyce"
prowadzi
An1d.rzej BoguckL
16.00 Slvn.ne orkiestry ro:uywl«o-

„W bibliotece u Harnama",
17.15 Program
dla ctzlecl i:;tar~
so:ych: I) A co dalej? 2) Rozmowa z córkom!. 3) Siadami
'Wicl.<ów (W).
18.05 Prze.rwa.
18.45 z cyl<l11: „'I1wórcy m'lltl:y=neg.o 1.5-Jecia" - program pt;
Murzyka w J'ilmie" (W).
19.10 r.ócl!zka Kronika Filmowa (Ł)i
19.25 Tele-Echo (W).
20.00 Dzien.ni·k telewizyjny (W).
20.20 Telere•klama (W).
20.30 Z cyklu: „In•cjaty>wy" - TePCHtaż pt. „W pewnrm m!e-

wód. 15.01 Iniormecje. 15.05 ze.spó-ł
Plerni l Tańca Zleml Będcz:ińskiej
pd. Kazimlet-z.a Baly. 15.25
Pr-0l(ram dlnia. 16.00 w;adomośe1 . 16.05
Audycja aktual1na. 16.15 Zy·we wydanie pieśnl Moniuszki, słowo Aliny Ka·wwyńskiej. 16.40 U<'liwersytet Rad;owy - pogad. dr Kazim!e- \Ve. 16.20 Nle:'lna.ny książę Pon1arrza Łodrzlńsklego pt. ,.Za1po·bie.ga- tCYWski" odc. esseju
hist. M. I 21.05
my wlęks.zym klo-potom". 16.50 Brandysa. 17.00 (Ł) Omówienie pro 121.15
.. Radiostacja młodości". 17.15 R<a- gramów.
17.0o (Ł) „Rorz·waża.nia
ct'c.wy kurs naitkl jezyka a.nglel- nierzJbyt CJ1pty.mistyc7•ne" - fe!. Fr.
~k'e-:o. 17.30 Z życia Zwia.-z:ku Ra- L~vaf.Hiows.'.{iego. 18.00 (Ł) '.f.-óclr:T11(i
dzie,ckiegio. 18.00 .Wiadomości. 11!.115 drz:iennik radiowy. 18.15 (ŁJ Radio-' 22.zs
11

ścier'

(W).

PKF (W).
'I'eatr
„Kobra" - „Sm•„rć
w Doli.nie Wiatrów" - widnwisko serisac:;jne Marian•
Korz;low--r-.:ieg-0

_o.sta t•nie

(ł_.)

o~óln("p.

wiadomości

(Yfłr,

1!13
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Ila.

kt1
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l"Yt
l\' I

J
ci:~

ro

szt
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Proiekł

Jutro 3 bm„
,,Problemy kra)ów

•art:nn-ej

ProJ>a>ga..'1.<ly

przyp0mina

sh.1ch:l.-

!:?om i kierowrekom gru'P sam<>i.ształcenia z ek011om1i poi: tycz-

Lej, Że wyk!.;d- nt .•. Probl<nn;y
trajów g1l"l1~ada.rd':f-0 słabo roz'\\'1·
Liętye.h" oo·będzie. się w dn;u
I, Vl.. o gocLz. h.:. :'' gmaohu
h, PZPR. Al. K~c1<u.szki. nr
-07.109
(sala wyk<adowa
· J)iętro).

-1

W stadium końcowym opra
towań
se:pmowych
znajduje
się obecnie nowy projekt k<>dPksu postępowa.nia adminillltracy jnego.
Dostarczy
on
wre,;zcie - jak się wydaje wzorra dobrze
i
własciwie
określającego
wzajemne prawa i obowiazki w stosunkach
między obywatelem, a urzę·
dem.

!~-------,---------------~~Dzień powszedni Temid~
!
,,Modlitewnik brata i
t

1

p

. -i_ ~'
Stan1s:1awa

roces dobiegał końca. Ni~ł. z 1>becn:!'.eh nit sali ro.tpraw nie miał wątpllwoset w 1na
~ o s t a l Il
u d o w n d n i 0 n a. Jeszcze tylko ostę,tllle sło11·n

O"!karż1111egn 1 sąd

uda

się

na

naradę.

Ostnl nie słowo ...
- O eo prosi oskarżony?
St<misła'il' Wasiełak - bo on to tei:o dnia zasiadł na ła
w•c oskarżonych Sądu Wojewó<izkiego. _dla ~· ~dzi "'.""
podnosi ~ie: wolno. Unika. wzroku ę~dcow, k1e_ruJe 1>i;m.1nenie na sali:, na tłumme ~ype~01aJących Ją ws1.iol_";'°znawców, 7.najomych, ws1><1łczuJących... 'Io co mow1.
d~l<'ko odbit'ga. od słów,
jakie zwykle pa.dają z tego
miejsca. o nic nie prosi, wie,, że bi:dzie skazany i przljmuje to, jako „nieodłączny warunek misji, jakiej się
.,odjął".
•
A jeszcze parę cod7.in iernu człowiek ow udawd ,.nle'lll·inną owiecakę", ofiarę pomyłki i obiekiywneiro splotu
wydarzeń.
,
.
Książki, które przy nim znaleziono, nazywał osobistymi modlitewnikami, inne wydawnictwa - pryw•t!ną l~k
turą. Tf"ndent•yjne i szkalują4ie aparat wymiaru. spt"a~e
dliwn~d „~tH'awo2.dania sądowe·' zostały mu Jak tw1~r
dzil „wr~czone Jil°Z) padkow6 przf"z nit>znanego osobnika
na dworcu kol<"j,;wym". Fakt, ż~ pit>rwsi.ą s1>otkaną w
Lodzi osobą b~·I rownież ezlnnt"k zdelegalizowanego Zrzei;;zPnia świadków .Jehowy - to także ,.ratom los~•"'·.
A gfl~· wrt>szcie sąd okazał mu jego własne zap~sk1, któ
n nawet człowiek ma.Io zm·ieniowany oceniłby: Jako. pl~
n~· pr:iemówieia lub kazań, Wasielak przyzna.c musi, ze
j~st... kaznodził' ją.
- Air dodaje szybko, jakby sobie na11·le coś pr7.yJ)Omnial - jestem kaznodzieją tylko dla. siebie i własnej
rodziny.

-

.Jak No!' ... - dori11Uca potem.
że Noe nie oddalał się 7.e swojej biblijnej arki,
~ Wasidak jak figuruje czal'no na l>iałym w aktach
- b~·I r-i:adkim gościem w rod7.inn~·m domu.
1'adto Noe - pnyna.imniej żadne źródło e tym 1tie
wspomina - nie prowadził wykazów kosztów
po-drMy
i wrżywienia, klóre t.1 rachunki nasz ,.rodzinny kaznodzieja" okl'eśla. jako... ćwiczenia za1>rawiające &'O w
tnatema.!Y<•t' ( ').
\V ciągu <·alewo procesu raz tylko zduhyl sie o.-kadmT~·lko

słO\'\'O pr~"vd~·- Wtaśnił" wctw~~..:;. ::-d.s1 wyl'ahil Ń'\"tfa
don1ość :i<e zostanie skazany.
został. Na Lrzy lala więzienia. Ale nie „za wiar-:", jak

nY na

n 8 ilnwał

sug-Prowa<!
p1·zyslu.•hujący<'h
si~
_1n·zeboe.gowl
l'07.J>ra\\'Y sain oskarżony, Jecz „za prz':'v~zen1e, po!ctad~
nit'> i Kromadzeni-:. w celu i·o11,po_ws7.echmama le!"lury, kl<>re.i treść god7.il& w powagę l autorytet panstwa oraz
jego nac7.elnych organów".
.
ziwne i l'o najmniej osobliwe to b~•ly owe. „osob1i;;~e
modlitewniki" brata „ kazno{h,i1>i; dziwna 1 co na.:mniej osobliwa .b~la jego „µrywa.ina lekh1ra"._ ''.1
darmo szukałby kto!i tam Biblii t•zy wzniosłych hlann.
·iclegalnie wydane ksi~'.i.Ji.i i przemycone z;1,a g1·anicy wy.ię~c u nas spod prawa numery jehowickiej „SC.rażni~y'.'•
trf'ŚCii\ swą prz~·nit>ść by mogły nie t~·le 1>0żytek jakaeJkolwiek religijnej wic1·zc, ile szkodę inte1·esom państwa,
jego organom władzy i ustrojowi.
Nadto nikt ani do osobistyC'h modłów, ani też de prvwatnej lektury nic bierze wielu jednobrzmiących ea·zemplarzy ...
Ch~·ba, że inne nili twierdził to oskal'żony - miało
b~·ć ich 111·zeznaezenie. Chyba, że spełniający rolę „Wf:·
d~ownego misjonarza" Wasielak miał je komuś dostarczył'.
Może n1>. Eug·enii Zeit, której sp1·•twę 1·ozpatrywał Sad
Wojewódzki w miesiĄc po za.mknięciu jego pa·o<•esu. Owej
„kaznodzirjki w spódnicy", któ1·a oriranizowala w swym
zgil'rskim mieszkaniu nie tylko sklad nielcgaloych wydawnictw, ale i zbio1·owe kh O<kzytywanie„.
Może jej Zl!'ierskim kolegom, dw1im .Janom Smie.~7kowi i Ki:phiskipmu, z kt1i1·yeh pienvszy niedawno za te
~ame i;·odząee w interes paiistwa czyny
po raz trzeei skaz:rny zo,,;tal na karę 4 lat więzienia.
Muże Genowefie Gawlik. Stanislawowi Niedźwiedziowi,
<'ey Marii Ple,;7ko, kló1·zy właśnie wczoraj zasiedli na
tym samym mif"jscu. jakie kilka miesii:cy wstecz stała
~ię udziałem Wasielaka. I tym razem bowiem wśród d,;wodi)w rzeczowych znalazły sie dzlesiąlki niPlegalnyeh.
w~·dawnictw, setki jt>dnohrzmią<'~·ch ulolek, pouczeń i instrukcji godzą,cych w żywotne interesy polskiego naa·odn.
owonni J>r:i:ed sąd członkowie _zdelc11?alizowanego w
li1>eu 1950 r. Zr7eszenia pn .•• Swiadkowie J'ehowy„,
wobec
kary, naj- ,

D

P

choć

r1iżnie

zachowują,

się

gl'Oźby

chętnic.i i najczęściej chcil"liby widzieć w sobie ludzi
~kaznn~·<'h za wiarę, za wyznawanie takie.i czy innej r<'li11?ii. Ale przrcież pańsLwo nasze i:warantuje wolność su"'ienia i wy:imania. I nie lu, gdzie chcieliby szukać sami

skazani, ali' znacznie głębiej leŻ!' źródło przyczyn s11ra\viających, że działalność poniektór:v<'h C7.ynn:rch „Świadków Jehow~·" nosi w sobie wyraźne 7..namiona niebezl>ieczne.j działalności przesti:PC'zej,
ostrzem skierowanej
'>:a.ró...,'llo wobec 1>rawa, jak i państwa, na strażY intere~
Sów którt•go to prawo stoi.
'"l'ystarezy sięgnąć do któregokolwiek z brz1>gu z rzekolnych „modlitPwników", b)' przekonae się, jak niewiele
lllają one wspólnego z prawidłami wiary i nabożnym r1Jzl>a.miętywaniem. Sugestie o bliskie.i zagładzie świa.ta, na
~lór:vm żaden rząd nie jest w stanie utrzyma,ć pokoju
1
Zaprowadzić sprawiedliwości. na.wolywanie do bojkotłlWania. akc.ii społecznych i politycznych, argumenty, klól":<-mi się lam operuje wszystko to bardziej pachnie
'V ro g a propagandą, aniżeli prawdami wiary.
Fakt zaś, ~c owe n ie Ie g a I n e co samo już Jc>~t
ci:~'nem karalnym - wydawniclwa przeznaczone sa do
ro z Jl o ws ze c h n i en i a
znacznie podnosi stopień
szkodliwo~ci ~połecznej eZ)'nów działajj\cych w tajemnicy
l>r:r.„d Państwem „Swiadków Jehowy".
Wiedzą. że działalnosć ich jest karalna. Wiedzą teł.. a
llrz:rnajl:f!niej
wiedz Ie ć po w i n n i, że w państv;ic
0
·°-Zym nlko1ro nlc karze się za wyznawanie takiej, czy
-:ief relięii.

f

adminisfracvinego

----

w Kolumnie-Lesie

Wtrosce oin_teres obywatela

gospodarczo
Os!"Odek

D osłępowanio

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

słabo rozwili•łyieh
Łódz...1d

kodeksu

A oto ni~które
szych przepisów.

*

*

z ciekaw-

*

Jeden z paragrafów nowe•
go projektu daJe petento•HJ
prawo "'glądu do akl prztd
w:vdaniem decyzji. Urząd ohow1ązany jest w każdym sca··
dium postępowania umożliwić
stronie
przeglądanie
akt
sprawy oraz sporządzanie z
nich
notatek i odpisów
chyba, że w grę wchodzą
akta objęte tajemnicą pari.stwową. Przed ~'ydaniem decyzji
organa
administracji
państwowej
powinny . umozh
wić
stronom wypowiedzen;.e
się, co do zebranych dowodów
i materialów.
Kilka nowych ustaleń zawiera także rozdział 4 projell'.tu, przewidujący m. in. m1.!Ż
liwość
wyłączania
nie 1>'.lko
poszczególnego
pracownika,
lecz nawet
całego
organu
administracji państwowej ·)d
udziału w postępowaniu. Może io mieć miejsce, jeśli srwa
wa dotyczy interesów mająt
kowyC'h jego kierownika !nb
osoby zajmującej stanowi&ko
kierownicze w o<ganie
b€zpośrednio
wyższego
stopnia.
Przepis ten dąży ao zapewnie
nia całkowitej obiektywności
administracji.

*

*

*
Dotychczas
obowiązywał pr1c
pis, że s1rona po bez~kutecz
nym
(niekiedy
półrocznym)
v..ryczekiv.raniu inia!a prawo .t.rJ.
dać zajęcia się sprawą prze;'.
wyższe
ln~tancje.
Obecn»
projekt
ustala
zasadę,
iż
organ administracji państwo
wej powinien załatwić spa·a\vę
w terminie d\vumiesh}eznym. Je~li z Lych, czy ir~llY<'h
przyc7.yn
terminu tego r~it-·
uda mu się dt)1rzymać, urzod
z<1bowiązm1y
jest zawindor,„«
strony oraz organ
\'r·yżs~l~ą.o
stopnia,
podająe
pr..:ycz~'"Y
zwłoki i w~ka:wjąc nowy te1·min

zalahviPnia

Ka;i:cla

spra."'Y·

µowinPa

decyzja

wskazywać

podstawę

prawn;i.
na której zoMala oparta. St;inowi 10 warunek jej wriżno'i
ci. W wyp11dku decyzji niezgodnej z wnioskiem obywatela projekt kodeksu nak!ada obowiązek szerokiego u:t.H.sacm ien ia nie tyiko prawnego. lecz i faktyc;znego, tak by
petent miał jasny obraz mn·
tyw<iw, którymi kicrowal się
urwd.

,V,.,nowif'nie
może
c~as,

n.-łstąplć

gdy

postępowania

jc~ynie

uja\vn.iono

WÓV\'nowe,

nie znane p,rzedlem, ważne dl<i
sprawy fakty, lub w przypad
ku fałszu, przekup.•twa i kilku innych szczegółowo okr8~
Jonych w kodeksie okolicznoś··

ci.

*

*

*
Projekl kodeksu
postępowa
nia administn:.c) jnego obsz~r
nie z~jmuje się kwestią skarll'
i zażaleń. Warto podkreśl:ć,
iż jeden z przepisów dotycz;icych
tej
kwestii
zapewoh

Wiado1ności

z

1

(t. j)

Techniko

Krzyżówka

om ki toną closlownie ll' krz<i7;ach hzu (:dJ<:cie 1). Do·
okol" pac linie .~icieżq :: ic/enią. Pachnie również. św•e
ża farbq . bo kilka d·w1ków c.oczekalo się knptfalr11?go remontu, kt6r11 rdeda11:;10
został
u7;01ic~ony.
Willę
„I.dna 2" zicicdz.o 1l'la.inie dµrcktor 11ac:eln11 „ZOWU"
Le:ikiewicz. który przyjecha I z Warszawy. Jest lu również ld.erowniczka µ. Janina Terlega. Dzień przerwy mied~11 1.urnt1sami 11•11pe/niony jest po brzegi µracą. Tr:eha
11.•nyHko przyyowwać na przyjazd następnych przesz/o
200 male/c z d1iećmi .
Czvtelnic?ki dmny.~laia się chyha. te jesteśmy w Ofrodku Wczasów Mcit.l'i <. D.,iPckil'm FWP w Kolumnie - Le$ie
pod Lodzią. W lej ch1cili przyiechalu
dwie
mamt1sie:
p. Wanda Fąfai·a z Nakła wrnz z Michasiem i F:rniika
oraz p. Maria Bielska z kilkulet11im Tomkiem (zdjęcie~).
Emillrn i. Michaś. to starz11 znajomi futeis2e90 ośrodka.
Byli tu przed dtcoJJ1a la/11 i wyt11ieźli .<tąd jak najmi/12e
11·spom 11ic,11ia. Tote: : ra<iofrii1 witajq znow znajomy taraJ. 1:,1mie11 z H'1:l'rnnkie111 lu12s1111/a i c:::ysfy poi;oilc n.a
I piętr.:e w willi „Le>na 0-1".

D

zegara

z„. telewJzorem

Xa,sz pq-remysł px-t.yji\l ze szcze
g{t\:iym
za :ntere.s.owa.rr'em
.<>:k<m,,.i;rlJ-Olwany w
C'=r.raJ:n)nn
Labr>r<i·~·;um Aµai-a1ów J?v"11:arowyC'h i I ~ptyki min'.aturoVv~-'
rej>e'<!'.a1.o<r <la.wolnych p:v..>c.e:IÓ'"'' i wi.elkOIŚoi d.aj<w:vch s.ie
p;!"Z-eloż.yć
na język
imp1u.Js&w
elekt.rycznych. C'ZYh - p.o.pula.~
n:~

1nó\V~;,ą.~.

..zeg.c.c··.

':">z-1„vrząd

tu1. kryiqc_v t~k d:ttżc mo-7..L"\l. 1'>.;c! w malyd1 ro?.mbr~ch - jest
n.owo'4<'ia n.i slrnię św>a.lówą.
1

e.

11:.~ pirztMn!ą
śei.a.nkę
t.z.g-o
przy.L·z<1du '"' .Y!J'('~J,n !a t«.~rna pap·i•e

row.a. n" której W1~kaz(H1rka r:rw.vkre•
np. tc-m;pe1\1.tury.

»Uje

Ponieważ
w!ęc

u,-zą<'lzon:e

tru<l,no

byloby

jest mal~.
od<::7.ytać

""t:t•n t<'t'momob·u
n:<' J.>V'JC:hnd.zac bardz,::> bl'•~·ko.
Kcin.slT"uk(.ll'!"7.y '~·y'.).rnqli z bej syt u~~ciH w
.-:po.-ób pn•rnysiC>wv. Otóż pap'<"rowa tR •.;ma J\~}estralrn·a
je.<;il
v~1 ykrH·zy>':";t2:1n.a

ja.kQ...

ek.rc:1n,

na

którym co pM minu~.y v.-yświoe
t l<irn-c &'1 li<.-ziby obra'ntijacc aktua1ne p0loi',enie wskazówki.
Po zakoń<.>7eniu prób prototypu tego pomy.<l<rwe,go przyrządu
b~<l.i:.ie on produkmv.s1ny seryjn 0
w Kr:;1kowc;k'ej 1.-aocyce .A.pa~·a

tów Pomiarowych.

Komunikat SDP

~

I Zarza,d J"ód:o:kicgo Oc1dzi~
ilu Stowarzyszenia
D. zient1ilk\rzy Polskich przypomina
iw>z:vstkitn swoim członkom,
17.e dziś o rodz. 16 w Klubie
Dzif'nnikarza
odbęd;-ie
s•i:
Ogólne Zt'branie :SprawoLj<lawcze.

Jedne mamy prz1/jetclża)q, drugie opuszczają gościnne
z dziećmi i wali:lwmi.
Mamy u1 opalone i wypoczęte. Zadou:olonc. bo rlu:11 tuqodne .~pr:diily z d.zie<'nii, z 1.:1,;rymi 11a co dzień nie
c:l).~lo są rnzem. Pr'1wie ws:ystkie
d:i.eci przybraiu 1;.a
tt'ad~c i czuły się tu dobrze. Cóż ba1·dziej może radować
tcc::a.~u

Il

każdą

.!d
~
.~

·~

0
,..ł

*

7.am1erza się _produk·c,\\·ac r1a szer"°1.ą sk·alę ro·bo-ta ogrodowe.go. Bę
d"-i.e to po pro~tu
ud-oskona.Ionc
motoro\va kosi21~ka do strz.yże·nia

ple-tu
unządizen
i
koope1~uje
z tr::m.\ni1ków. która j·uż w tej ch,\\•iiii
za<kładami .. Vo-Jtan„ w Łodu.,i. Nie j.flko samokos;arka jest produkomoiej ji>driak w b~dującej się fa- wa<>a w wytwórni. Robot o·gr·odobryice w:1-k-0•nuJe „,ę całą ol:>rół>kę wy ma być d-0stosowariy ni<> tylko
mecha1n1c1Z1no,
zes.t;;fW'U
ura.ądtz.eń do ~-i:l'Z:Vżenia traw~1i.J<ó\v, ale taka.pan>tuory dla tramwaju szybko- ;,e do ,qtn;yżeoia żvwoplotów orae.

<>pryskiowatnia drzew.

(Kr.)

_ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...,..
ł

Ale wsz)·s.cy Wiemy tet, że nif'zależnie od wyznawania
takie.i czy innej wiary każdy,
kto postę1>owaniem
swym 11odzi w powagę i autorytet państwa był, jest, i b<'- ł
dzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej; podlegał, ł
podlega I będzie podlegał sm:owemu wymiarowi sp1·r- ł

wiedliwości.

ł

Swiadek .Jehowy na równi z wyznawcą kdśdoła rzyl!'sk.iego, ten na równi z prawosławnym, czy ewangelikiem,
a wszyscy zresztą na równi z alcistą ...
A jeśli mnożą sie dziś procesy karne przeciwko świaclkom .Jehow~" to z te.i racji głównie, że rozpowszechniane
prze~ nich P~głądy „religijne•• są nie tylko antynaukowe,
ale 1 antypanstwowe, obliczone na cytu,ję za. jednym
z uza.sa.d.nie!1 wy1·.<>.ltów sądow~·ch „wppjcnie niewiary
w Sf'ns zyc1a. tworczą pracę ezlowieka, jego walkę 11
sprawiedliwość społeczną i powszechny i>okó.i na świt·-1
ele. I dlatego też racj~ stanu W)'maga bczkompromi~owe.i walki z 1akimi poglądami, które bez względu na pokrywkę religijną, ma.ją w istocie eharakter polityczn~·".
I warto to jeszcze raz podkreślić ,.bez wzgli:du na
pokrywkę religijną", w której współwyznawcy oskarż1>- ~
n:reh - nie bez ich zresztą czynnego udzialu - tendeneyjnie często jeszcze nsiłu.lą sli: dos:r.ukać źródła rozpl'aw
karnych, choć stano"i ona t~lko coś w rodzaju dymne.i
zasłony, lnaja,cej ukryc' rzecz;l'wiste źródło. prawdziwe
przyczyny procesów, ukryć istote przestę1lslwa.
JANUSZ KRA.JEWSKI

-"~-...-'~~~~-...- -.......- -...~~~ ...~!!Ił~, .... ~~ .... ~-.,..,...~~~~„-„
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matkę.

czas11 matki z dzieckiem FWP, to prawdziwe dobrodziejstwo dl-a procu)qcej kobiety.
Dzieci mają tu -~wietne warunki: jed:zq. 5 razy
dziennie. mają swo.ic w11chowawc:lfnie i mnóstwo zabawek. Ostatnio ofrodek otrzymał nawet telewizor.
Są ni.estety, również i trudnośd. Do nich należy bra'e
świetlicy i co gm·sze pralni. Budynek stare) pralni jest już
calkowicie zrujnowany, nowej 11ie postawi.ono . Ten problem CZ('ka na rozwiązanie. Tr.;.eba jednak chyba, iak
najszybl'ie) wyremoJJtować 'tani lrndynek, gdyż be;; prd11i trnd1w wyobrazić sobie funkc.ionowanie
tok ogrowner:o
ośrodka wrzosów. Przecież 11.> ciagu sezonu pr:ewin;e się
przez FWP w Kolt1mnie blisko 3 t.11s. matek z dziećmi.
(KAS.)

W

Jaktko•\wli>k
bud>OtWa
fabryki
trans.f-OP1nato1·ó1.s.r i a.p.aratury t~·a1k
cy;i111ej n.~ Teotiolow:„ w Lodu.i bę'l'o hęd7'ie prawdr.iwa rewela.c.ja
dl>;•Je t11k<>n=o11a dopiero <Z.a 4 lata dla
oor·o<lni•ków. W W~·t-wómi
już dziś .roe.poc2ęto tu pierw-· 1Jr 7..ąct"""~ń Komuna.!rlyc~ w Łodzi

(Kr.)

u matek
dzieci

blika.c;ii prasowych.
Ca~kowicie nowy jest dz:a?
kodeksu
ustalający
z.asa~~
nadzoru prnkuratorskiego n;;J
lęgalnością
działania
administracji. Upoważnia on prok•.1ratora do zwrócenia
się
o
wszczęcie
pos1ępowania
oraz
do udziału w postepowaniu n:.
prawach strony, jak również
do zgłoszenia
sprzeciwu
w
stosunku do decyzji os1ate<'znej. podjętej przez instytucję
ndministracyjną, jeśli n'<run.n
ona
obowiązujący
porządek
prawny.
Należy sądzić. że nowy kodeks postępowania adminis•ra
cyjne,[!o usunie luki
ni~
jasnosci w przepisach prirn8.

Aparatura do tram wa iu szybkobieżnego rm Robot ogrodowy

btezn(',g·o.

•

ol'hroo() nie t~·lko
osobom
"'noszą.cym skargę, lecz również
osobom
dos1arczającym
m•teriałn do krytycznyeh pu·

ekonomiczne

s=za. prQoctuk<'Ję_ a:Para,tury d'1a tra·m
wa.m S7.yl:>kcb1ez.ne1<0. R:zecz oczyv.,•,,..,.ta, 1,z inb1'yka 11ie je<;t jew.crz.e
w stc1nie p1·od·u!tow.ać cał.ego ko·1n-

wizytą

2
(;.

Kilka

,O} toń

•

Z WYCI ĘZCł.
olimpiady chemicznej

MOWI
Ro·1Jmawi.c~•my

~

„Dziennika'•

Zlem-0wJte1n

Pfói·kowskint, ueuniem X kla~y
I L;ce•um Ogólnoksa,taloąc<!go Im.
Kop0mika,
prz,· ul. Więckow
~'ki·ego 41.
- ,Jałcie są pana plany na

przys2łość?

R

Przede

potem

\V.szystki.m m.a.tuira,

s~uct ·-a

.na Polltech·nfce
Chemii.

l:.ód7.kiej na Wydziale
J.:ar-1.ę

..,,..,

o zdobyciu
spec,ial~zacji
d:ziedclioie
tworzyw s12;tu.cz-

11ych.
- Skąd f.e zainteresowa,ni•?
- J·uż od siódmej klasy pat>.iO

nowa~a
się,

ląc

n1nie che-mia. Nie chwamiałem

p;ze•dmio·tu dobre

Zfł„'lteresowa.nia

mój

s>l<'e.i'

umiał

i

mam z tego

w~·11hki.
Te
spo•w-0do•wały

w VI Ogólnopo'Olimpiaodzie Chemico:.nej,

pro!.

Ja.nlł1a

Wolańsk8.
P-=ma,t~riału.

tym ·wlele cieka.wego

znalazlem w .• Chemii niN>r!!a.nlM'nej" prof. .Jooef-0wioza o-raz w.
Humaczcr1ej z

ro~yj9kjeigo

"Ana...

li:r;e jakofiCi'('W<>j" Błota.
Wobec tego ży<::z.ymy "ulree<;ów
11a p.:>dobnej 01;mpiad'Zie w roku
prz~rsz..łym,

dobryeh

zreallzO<Wania wszelkich

stopr11

t

marzeń.

R-0=awial: J. P.

Nowy samolot
„T u - 124"

która od·by\1.rała się V..' Ka1to1wicach w pierwszy.eh dniach maja b1·.
- ,Ja ki rez11f,ta t':'
- Otrzyma.łem jedyne \\'Yróź-

MOSKWA (PAP). Zespół 'łtO'lt-!
strukt<>rów na. czele z Andrli!jem.
Tupolewem przygotowu.ie nowy
tnrboo.rtrzutowiec; paużerski .,Tu-<
124". Pral"e są Już na ukońl"ze-niu.
Nowa masz:vna przy)><>mfna ~
nieriie S'Po,<ród wszys<tkich ucees1
ni.ków z Lodizi i woj.e·wóootwa. wy~lądu "weg-0 poprzednika „Tu-ln4".
N-0wy !>amol-0t, wyp<>5a„
- Z jakich podręc.zników ko·
rzys·t• t pa.n, przygotowując i>ię żon~· w ekon<>micute silniki turh<>
odrzulowe.
ma rozwijać szybko§6
do o~impiady?
do SOO km na godz!o~. „Tu-124'•
- Przede ws:zy;;.bkim ?. pod·ręcv. nie pe>t1-zebuje wielkich lotnhok.
ni·ków sz;koln:-·ch . Pray okaz.,ii ')fn"'ośi• ro7.biegu w~--nics·i«' lłt>O me
ch.ci.a.łbY'm po\v1ed:z~eć,
;!,e przy- trciw, tj st.osunkowo niewiele.
f!{)tO\V1HliU
m.nie do otiinlipiady.
Samoloty „Tu-124" będą utrzy„
wiele wysiłku poswię,ciła nauc,zy mvwać
pospieszną komnnikaei12
clelka
chemii w I Liceum, p. łołllliczą mlęrlzy mia10tami ZSttR.
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Pogoda dopisała„.
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.

REWIA

Wiele do zrobienia

MODY

·W

zakresie

kości

Oceniając

pozytywnie dla. Łodzi i województwa. zmiainy
i udogodnienia jakie przy niósł nowy letni rozkład ja:z.dy
PKP - nie zajęliśmy stanowiska w jednej bardzo waż
A<ej sp.rawie szybkości kursowania poci~gów pasażer
skich. Zag!lldnienie to jest niebagatelne
dla
pasażerów
zwłaszcza. p.ocia,gów p.ospi esznych, w których płaci się za
szybkość dodatkowa, ta.ry fę.
• Najszyooz.ym po<C'iągiem parowym w P<J.l.s.ce jesc pociąg
Warszawa .... Gdynia,
który
r<p.wija przeciętnie na godzinQ
7.>.3 km. W traikcji motor')wej p:erwsz..e mjejs·ce zajmuje
tOlrpeda „Blękrtna Fala'" Warszawa Międzyzdroje ( 86,S
km na godrz:.), zaś w traikcji
elektrycznej
Orient-Express
WarSLawa - Katowice odc:ho
dzący o godz. 22.15 ze sto!icy
(S:ł,l km na g>odz.).
(:lą t,o oczywiśc:e szybkości średinie

Urocza garso,nlrn z sz:firowej dzianiny slclada się z
wykoi1czonego
icypustl;;a,.

że zwiększa'Ilje sz.yb
pociągów ekspresowych
dodatkowa trudność
<lla

Wiemy,

jakiej
•
••. nie
było

zeru

po~piesznych

szybkości pociągów

~

białą

... ·:~:

4

Jeszcze do

Już

9

ruchu i służ.by drogoTrz.eba jednak przeła·
mać wresz.cic im1pas, z. którego
niechętn:e chca wyjść pol.s<:y
kolejarz.e. bo na:_?:-a•wdę sz.ybciej możemy jeździć przy minima~nych dodatkowych nakla
dach finan.sowyeh.
Zb. Skibicki
wej.

- Kraików praez Radom Kraków - Przemyśl czy \~airsza
wa - Lublin,

czerwca

tysięcy

osób

odwiedziło wystawę darwinowską

na

w

unJwersyteckie - dla których
Garnia.cnowym Klubie O.fiekspozyc.1a jest nie:z:mierro.le waż
cerstkim w Lodzi przy ul. TUtwuna
pomocą naukową przed egzama 34 CtZynna jest od dłuższeg-0
czasu piękl!la i pomysł.owa wysta
minami.
LiC<Zne p!ansrz;e, f<>tografie i e·ks
wa Towarzys•twa Wiedzy Po•y:szechnej pt. „o powstawanJu ga- ponaty z It1stytulu zoologicznetunków" . zorganizowana w stu- go Polskie.1 Akademii Naul< ulecie powstaonia darwin()Wskiej · kładają się w bardzo inte:·esu.ją 
cą całość odpowiadają na sze
teorii ewolucji.
rei! nartujących
Judzi probJeDo chwl!i obecnej zwiedziło . mów światopoglądowych, z przy
wy.stawę
blisko 9 tys. osób slowiowym problemC>m „Czy pogłównie młodzież szko!na.
Wychooolmy od małpy", na czele.
oiecz,ki na wystawę przybyiwa!y
Decy'Zją orga1!1Jzatoróiw, termin
ró\vn!eż 2 terenu naszeg-0 woJezamknięcia wystawy zo&tał przewóc!ztwa.
sunięty i eksporzycję moż.na zwie
Cale godziny spędrza!ą na wydzać C·O dtT..lenole do 4 czerv.-ca br.
st@wie maturzyścl l l.<anclydaci
(RG)
na wyi.S<Z.e studia medyczne oraz w godz. 9-17.

cal.ej t.rasie. 'l'ein ostatni el<:Jk
tryczny ekspres rozwija na
pewnych odcin<kacl!
szybko~ć
nawet przekraczającą 110 km
na godzJnę.
O ile jed!nak w nowym rozkladz:e
jaz;dy pomyślano
o
skróooniu cza;51u podróży, nip.
• Gdyni do Krakowa, zm.ien:ając trasę na krótszą p·rzcz
Ka~=ice
oraz
pusz.czadąc
•. Balt~· cka, Str7Ailę" w relacji
W łll'srz.a.wa.
Hel, czy ,n1~
kitną ł'aJę" Warsocawa - ' l.V1ię
uyulroje
Świnoujście,
o
tyle na w\e1u głównych
liniach n ie <lolo•iio.n•o s.tarań, by
przy.sipie.szyć
kunwwan:e poc:ągów
zwla.sz.cza poop:esrz.nych.
Nie sięgajmy d.aJeko, by dać
dQ•l:>ry przy:dad. Na tras'e z
\.Va.r.sz.awy do Wroclawia prze,;
J,ódź- Ka.fa51ką podąg
Jl'OGpieszny do Żugunia, Kudowy 1
Jelen'.ej Góry czy Lipska, pt-ze
bywa odleglość ze st.olicy do
ł..odrz.l ( 1-10 km) w 2 go<lzmy
21 mi111ut. :Ma tylko po drodze 4-mia11ulowy postój w Ło
wiczu-Prz.edmle&c!.u.
~Jożna
się &przec:z.~ć. czy ten postoi
nie jest tam za długi, ale nic
o to chodzi.
W
ciągu
.i 4;.
mi-n.u•t
poc:ąg
ten przebywa
Hu km . .Ja.ka jest .ś.rednia
szybkość tegio p()cią,gu. n;e·br·ud11110 wyliczyć. Jlo He<lin.a~ .i-edz.i.n s1<) z szybkością pon:i<i
!SO km na goo·z.i.nę, a j•uż z
Jled1nar do ł..o<lzi prY.cz Low:cz
I'r7.edmie~cie - Gll>wno ml<0<lzyna:odowv ek."!)re.> zę.mienia
s.ę w zwykłą osobówkG. która tym tylko ró:imi się od
podmiejskiego pociągu, że nie
staje na malych
slacyjkach.
J ,;onla. o której mowa jest u i
tartą już tra.są, poros•taje w'.c.c
tylko sp•ra.wa wym iany szyb,
bv zwiększyć sz.ybkość. Wyda.ie się, że ta wymiaina jes~
kon.ieczna w najb: ·;;.s7.ym cz<1-.
sie. bowiem już nie<llugo ja·~
da p-0-ciq,g-iem pospies7.nym z
LOOzi do Wa.rszawy w 2 g<>d'lfoy 20 minut stanie si~
anac l11·onJzmem,
sk()ro
pospieszny pocląg- elektryczny ·1.
Dworca :fabrycznego p1·zez Kolu~ki do Wa.r szawy je.!J.,,ie tył
ko 1 godz. 41 mi•n. Yacho•Wcy uważają, :te na tej tras'.e
można
jeszcze s!ffócić czas
prz.eja:z,du do 8ii minut. Os!ą
gnęlibyśmy wówczas taką sz.yb
kość
jaiką QISliągała
przedw0jen111a torpeda, jadąc z Ło<l?.i
do Warrszawy 8:& mi!l11\l1ty. Na
tym k«mkretn.ym
pr7.Y'kła<lzie
widzimy, że w -zaiktresle szybJoości pociągów
po.s.plesznych
ma.my jesuze wiele dJO zrob.ienia.
Słynna „Berolint1."
(pociąg
moto!'OWY
Brześć BerJh1
przez W a.rszawę) joozie ze
licy do Poznania 3 godz.i!l'ly ~:;
minut.
zaś
między•narcdowy
pociąg posp~esmy do Berlina
i Sztokholmu oraz Hoek v8n
llollaoo pok•o•n.uje tę samą' ta:a
sę Vvarsz.a wa Po©nań w •!
godzi.ny :w mi1111ut. a więc p•rawie o godrz;ionę d~użej, mimo
że za.rrzymuje się doda lk-01wo
tylko na jedJnej .5>tacji, a więc
w Koninie na 5 minut. Podobn'e moona by mnożyć prz.y
klady z odcinlkami Warsza.wa

',.:>

sŁużby

Zdrowia

I
I

J
~

ł

l

Sul;ienha z kretonu na ~o
dz;eń o szerokiej marszc:o11e1
spódniczce.
Calą, jej
o:dobą jest ciemna wypustka, biegnąca walcól spódnicy. Taką samq wypust/cą W)}
hończony Jest dekolt i pl1H

!!
~

' •"""·

0

tro . Również jutro czeka mtla
11i.espodzian.Jca dzleci w Szpi-

!
~

l

Minęlo 50 lat, a. zdaje sle, , - -

bylo

l•

„,;,J

wana
spódniczka,
na Pliso- __ , _ _
ka
z bialego
nylonu.
którą

jest część w formie kasaka. Z przodu duż:i
biała róża. W takiej sukien.ce można wystąpić na balu
poma tur al n ym.

nałożona

!

„

Jego malzonka Genowefa.
- 72.
Złote gody obch&dzą
jednak
w
takiej
samej

~t~ost'e~ze
h_armonil
JakłeJ odbył

~c1, w

i

mi.Io-

~f

slub.

Państwo Bieleccy

l

posiailaktóra kontynuuje zawód swego ojca
jest fryzjerką. Również i ·
wnuczka
poszła w ślady!
. dziadka i poświęciła si<: fry
ł zjerstwu.
Druga natomi:lst
jest lekarzem ~ stomatoloją

jedną

có1·kę,

::r;~:zj!ań::~~c~iel~~~~:
clużo

uśmiechu

I

o

była

pierwsza rewia
mody
w
Pabianicach.
Nie urządził Je.1 żaden
Dom Mody, ale mlejs<'owa
Zasadnicza Szkoła Odzietuwa. Wszystkie modele wyko,„li uczniowie klas I, Il
I III, krawiectwa 1
dziewiarstwa.
Przy
dźwiękach
szkolnej orkiestry i chóru,
modelki
i
wykonawczynie
kreacji
w
jednej
osobie
prezentowały
płaszcze,
kostiumy, sukienki, podomki,
ł a nawet nocne koszule.
Na.jefektowniej~ze
byly

T

Iz- o n'1· e cz n y'•

ł - - ----

się ich ł

radości.

K~o by pomyślał. że w KOl!lsta.ntynowie pod J,odzią Jest
już prz,e3 zło 300 a 1pa1ra>tów teJewizyjnych.
Ilość ta z każdym tygodniem się powięikS7.a.
'J'elewiz.ory - r.z,ecz nO!"ffi<!Jiua
- mają to do siebie, że cz.ęsto się PISfllją. Użytkow1nicy a-

I

(k)
Foto: L, Olejniczak

na połkach k~iega:skich

Ob>Sł.u..!Zi 'l'elewizyjnej 2lna.jdl\.l,-I
je
w
trzieba w wypadku nawet najdrobniejszej
a.warii wozić a,pairat do L'Jdz[. a ta.ksówka .ki0S1Jtuje 150

się

Łodzi.

a

k06Zt

też

Po.siadiaoze telewizorów prosz.ą więc nas o lo, by · terwellliować 0 u11uchO!!Yl;enie pU!lliktu ustuigowe,go SOT w
,ym
mieście.

RozmawiaJ.1śmy

Jerzy Braun - Patos pn:emljanla, PIW, zł 10.
Tom wierszy obejmuje próca: ut,v-·ów nisanych p!'Zed wojną rów
łlież utwory powojenne.

modele
dzicwiarskie.
Poza
jednym,
mniej udanym blezerem popielatym, który nie miał naj
lepszego fasonu, wszystl<ie
pozostałe zasługi.wa.ty na du
że brawa.
Szkola Krawiecka pokuala dużo dobrych
plaszc7y
(gdyby nie trochę za dług-ie
rękawy, byłyby bez zarzutu),
mnóstwo miłych suklenek z
kretonu t popeliny, i sukien
ki popołudniowe przeważuie
z piki bawełnianej. Urocia
była sukieneczka z
jedwabiu, w deseniowe brązowoczerwone pasy. Wizytowe su
klenki z organdyny i szyfonu miały
modne fasony
bombek i tunik.

_____________.........,....,..........,................................

~~~~~-~----

Pokazano i dobrze mlodego mr:żczyznę, ubranego w
garnitur jasnogranatowy o
charakterze wizytowym. J\'lo
del zasłużył na podwójne
brawa, gdyż sam był autorem tego ubrania. Nie zabrakło
też
przyjemnei;o
kompletu
damskiego
na
autostop
i
sportowych
ubrań dla chłopców.
Modele odzieży wykonano
ze zwykłych tkanin, jakie'l1
pełno
w naszych sklepai:h.
Ale jak sir: dowiedzieliśmy,
przyszła rewia zawierać będzie również tkaniny wykonane w szkolnych warsztatach przez uczniów wydziałn
tkackiego.
Kierownik warsztatów dziewiarskich, mło•

...

---......

~

tamtejszym Prtl'LYdllum RN nie
odniosły żadnego skutku.
Wyda,je n.atm się, że właoze
miejskie zrozumieją konieczniość unuic'homienfa tej placówki i przydzielą SO'r oopzy.iviemi 1oka11. Po otrzyma1I1tu przy
działu, lódlZlki SO'l' uruchomi

~r=~;:w~°a:~; !~~~-~~~= ~~u s~::r agendę w prze(~.5gu

~\em!~~~ęga dru~-a.

"'OINOJltc•

~

IIll!l

ten te-

mat z dyr. :Mi>lltOlrelll, który w
l<a.7.dej chwili go.tów jest uruchomić ta.ką placówkę w Konstantynowie.
Dotychc7,asoiwe
l111terwencje o 'J)rzydtz:iał J-0.lrnlu na. punkt usługowy SOT w

„,..,...........______________ , ___ ,,__ ,..,__________ _..

niewątpliwie

talu.
im.
Kon.opniclciei przy
ul.
Spornej.
Odwżedz.ą
je
przedstawiciele Zarządu Olcrę
gowe.go
TPD,
którzy
przybędą wraz z artystami. Przed
stawienie będzie się na pei~n.o podobało.
(K)

?r:;.::i ~~~.~a.c:~J:ir780 ~l~~~ ! _S_O_T__w
___K_o_n_s_ł_a_n_ł_y_n_o_w
__1· e-

.sr.o

Wd,;ęcm•

arówno pogoda, jak i Iwmory wszystkich dziel"i,
które wzięły udział we
wczorajszych imprezach, Z'Jrganizowan.ych z okazji. Mil?dzyn.arodou.:eao Dnia Dziecka
dopisały
„na medal". Wczora:isze festyny odbyły się w
slońcu.. na wolnym powietrzu,
w parkach i ogrodach. Najokazalej wypadła impreza w
Parlcu Pontatowslciego. zorganizowana przez TPD-Poles:e,
Kuratorium i PKO. Przybyło na
niq
mnóstwo
młodzieży
ze
szkól lódzlcich, a talcże przedstawiciele szkól z województwa. Gwoździem programu 1 y
lo wręczenie dwóm najoszcze'l
niejszym szlcolom Lodzi i, województwa kart olimpijskich.
Zdobyl11 :e IV Liceum im.
Sczanieclciej z Łodzi i XVI
Liceum Ogólnoksi:talcące z Pa
bianic.
Ponadto wiele .~zkol
otrzyma la nagrody rzeczowe w
postaci sprzr:tu sportowego. W
zgaduj-zgaduli 15 zwycięzców
zainlrnsowalo takie nagrody,
jak zegar/ci, aparaty fotograficzne i wieczne pióra. Pótniej młodzież
oglądała
wu·
stępy
artystyczne i sluchal'l
śpiewu oraz muzyki.
Również świetnie bawili się
najm.lodsi. w P(irku 3 Maj1,
gdzie pobyt umilały i.m zespoły
artystyczne przyza./dadowe
i przyszkolne.
Dziś o godz. 16.30 odbędzie
,qię
koncert
estradowu
w
MDK, a o gad.z. 14 wycieczka po Lodzi. Taki sam koncert przewidziany jest na ju-

Z

da
pabianiczanka,
absolwentka Politechniki Ló!lzkiej, p. Grażyna Czerwiń
ska, zdradziła nam tajemnicę, że istnieje projekt -.-ir
ganizowania
przy
szkole
punktu
usługowego,
a w
przyszłym roku szkolnym po
dobne rewie
organizowane
będą dwa razy w roku.
Rewia
pabianicka
byłv.
ambitnym
zamierzeniem
szkoły za.wodowej i zasługu
je w pełni na pochwalę. Cie
~zy nas, że absolwenci tr.j
uczelni, którzy zasilą zakła
d~·
odzieżowe
w
Pabianicach, reprezentują tak wysoki poziom umiejętności.
(Kas.)
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ZDJĘCIACH:
{u góry)
dzieci ze Szkoły nr 90 wraw
świetnych
łlumo
r;o.<'h 7. imprezy
w
Park•
Poniatowskiego.
Niżej
wyścigi
na.im!odszycb kolarzy na Bałuckim Placu Zabaw.
Foto: L. Olejniczak

NA

cają

I\' asi czytelnicy
proponuią;

• Pod adresem pralni
Ławki na skwerze
li Remoncik zdroju
B Komorne pocztą

m

!Jl:

Ł

ódzkle pralnie obok wielu
nych „zalet•-, Jak: nleter:u11
nowe wyiwlązywanie się z zamó'
wień, darcie oclzleży I błyski;
wiczne 10-dnlowc terminy w eJ
presach
wprowadziły
„dlł
wygody" klientów jeszcze Jeclllq
„udogodnienie"
obowląize1'
pran·la. oddawanej do fa.rbowanlll'
<>dzieży,
Wszystl<O jedno, c1f
ktoś przyniósł czys,ty, czy bl"Ud'
ny przedmiot. Chcesz tarbowaćt
doph.ć jeszcze kllkad'Dleslą.t zto'
tych za pran.Je.
.
Przyjemność ta 1PPotkała osiUI'
nio ob. H. J„ gdy chciała utai'
bować sobie na. czarn<> płasz"1'
Ekspedientka
twardo stała ~·
stanowisku - albo zapłaci p•'
ni j.,...,,C'l:e 39 zł za pranle, a1bh
rezygnujemy z ufatb1lwanla pił'
szcza. Coś tu chyba nie gra1

_ _
0
w ki zku zda n i ach S k'Were<k przy zbiegu
tarnej i Mielczarskiego ciesd
1>0<wodzeniem,
.

.

_

:(.

:(.

1t

ul. Cmefł'

się dużym

ELEKTRYS TOWARZYSZENIE
KOW POLSKICH - za.wiada·

mia, '1e d7'iś o godz. 18, w lokalu
NOT w Łodzi (ul. Plotrk.O<WS•ka
102) <>dbętl-7'ie się odcu.yt, na którym JHOf. d'r Marla.n Mazur z
Warszawy
wygło9i odczyt nt. :
„Cyberne·tyczna
interpretacj:l
chairaklt.erów" .
SALI ŁODZKJEGO KLUBU
TPP-R (ul. Narutowi.c7ia 28)
odbędzie
się dziś, o godz. 17,
s·J>Otkanie aktywu TPP·R z geoi.
Eug"n·ius01em Koszko, kt&ry da
informację o polityce
Zwlą:zku
ltadziecl<iego I przyczyna.eh fiaska. konferencji na szczycie. z.a.proS1Zenla wydaje Ośro.de•k Wiedzy o ZSR.R, pokój nr 1~ .
!CLUBIE STUDENTÓW LODZI (ul. Plotrlrnw~ka 77) od
bed7.ie się dziś o godz. 20 spo.tka•nie (wieczór autorski) z mło
dymi poetami .Lodzi - p. An.ną
Pogon,e>wsiką
i p. Zbigniewem

W

W

KoS>lńslcim.

S

TACJA SIUERNIEWICE Zl;'h•sri;a prz:vs-tąpien •ie do ko.nkur.i>u podniesienia kultury obs,ług.i podróżnych.

- -naród-

Bogaty
to oszczędny naród

a bu•
ławe·k powoduje, te mniej zdf'
scypllnowa.n•I obywatele sia.t1.aJł
wpro&t na trawie, nisZCZ\c •wJI~
tą zieleń. Nale:U>.łoby tu 1J3ł1aiwlu
choć kilka ławek.

:(. :(. *

przydałby się niewielki renu-'

clk zabytl<0weg<> zdroju u11t*
nego na Placu Wolności, któtl'
nie ke>nserwowwy 1>d lat lllel'
sy&temn•tycz.nemu
nlszet:en.J~·
.Przy sp-0osobm1ścl czytelnicy ptd'
ponują odświeżenie zna,Jdu1ącil
się na zdroju O!;trzega.wezej t•'
bllc7.ki: „Nis?.Czenie
urząilzeil
zdroju będzie surowo karane':;
albo zmienienie jej na. ba.rdzjll
aktualną: „Niekonserwowa.nie _,
rządzeń
zdroju będzie snr~'
karane".
1t

Z chiwilą
podziału ł,odzl na f
dzielnic, uległy zrntande róf

niet reJonY płacenia za kotn()rnl•
W większości WYpadk(i.w wszt'
scy mają tera.z do ku 0 wiei~
dalej i ~uszą .~tać w kolejce ~
wiele dłuze~, n1z kiedyś, Czy r1P
bee tego !"e bYł<>by wskaza.!lt
wprowad~tć system płacenia f"
mle!>Zkanie pocztą, na wzór op!J'
ty ah<>na.mentu za radio?
My~lę, ze SY'łtem ten pn:yn~o;ł'
by znaczną Ulgę nie tylko płatfl 1
kom, ale i Prezydium Rady Nf'
rodowej, _która by moi:ła poczf'
nić P<>wazne oszczędności na tli~
!tuszu Płac, gdyż wt~dy nleP"'.
trzebny byłby tak llczn;r „rso'
nel 'I\'. kasac~ .
)

OGROD a.ooo m kw„ 120 Dr KUDREWtCZ spec.Jalfdrzew owocowych, dom s!a chorób wenerycz.nych.

UW AGA, DZIECI!!!

I

I

cztero:zbowy

Z

- sprzedam taolo. Micsz- ca 22 Lipca 4
8409 G
Dr MARKIEWICZ specja:
li sta chorób s•kórnych i

(ż„#b1e11.~~)-~~.!? czyns.k1

~kazji

Tymie-nj.cc, 3 km od Zduń

skle.j Woli (szosa, światło,
autobus) Halina Łągrew-

ska,

najmłodszych

SILNIK,
„Willys"

„

„
„

•

Nawrot

„

Kilińskiego

2a
13-1

I

ł

W dniach 31. V. oraz f- 2 VI. br.
w wy.mienionych sklepach II

SPRZEDAZ PREMIOWA

-

I.

m

(_ _
SPRZ~
MASZYNĘ

dziewiarsil~ie

LL 4/100 i 8/100 w dobrym

Ili

pilnie,

Chorzów-Batory, Al. Bojowników 60, Przybyła
8021 0

CEGLĘ paloną poleca cegielnia w Aleksan1drowle
(<. Ozo1·kowa, przystanek
tram·?.najowy Aleksandria
tel. Łódż 411-07
1111 T

NIERUGHOMOSGI

dziewi.a•·ską

_J

.

dek Szkolenia Zawo-Oo\ve- chowaj! Tele\v;zory nowe

Al. Kościuszki 68 i ;n<talujemy (anteny stabi
Klub Motorowy. Piotrkow llzotory) uszkodzcne naska 125. Rozpoczęcie kur-, pi:aw_iamy. Pogotowie tele
gc

sów v.r dniu

na d·wa pclw
je lub pokój, kuchnia w
b!okach. Tel. 385-78
DWA
pokoje, kuchnia,
blo!<i oraz pokój na Kozinach
zam.ienię ,-ie
trzy pokoje, kuchnia z
centralf1ym ogrzewaniem.
Oferty pjsemne .. 2850" Biuro Ogl·oszeń, Piotr•kow
•1"<a 96
2850 K
POKÓJ zam'enię na pol<ó.1 z kuch.nią lub duży
poi{Ój.

l

10 proc. O!eriy pisemine sprzedam tanio. Tel. 209-48
3212 G
li14 •r" kiero·wać Biuro od godz. 15
ll09 T
oglos:zeń, Piotrkowslrn 96
STODOŁĘ, dziatki 2-hek_ _ _ _,_.._....,..._ _1."-'11"-'4;_;;-T
ta.rowe sprzedam oraz wy
MASZYNĘ pończo-sznlciz;ą lH'l'IE maszynki pońo:zosz dzieriawię sad i letnisirn.
s::>"zeda.m. Kolumna, Ar- _n1_cze, stop~arkę ."!a 15G Wiadomość Gdańs>:a 26.
~;. Ludowej 1 tel. 6
i~iet „Szymansk1ego '_d:zlpl m. 9, tel. 273-30
8033 G
.1
•
c1ęcą
wzorcową noa igły,
--------------:-.,8'-'0"'2=:.2-.::0 „Dubiet" 9/10 i motorek PLAC w żabic:zr<acll WARSZTAT tkacki ręcz- elektryCZltly o mo.cy
lesie okazyjnie sprzedam.
ny ~prze.dam.
Bedrnarskaj KM - sprzedam. Pabiainl- D:z1wonić 262-38 O•d go.az. 17
26, m. 23, tel. 431-24
ce, Wiej,s.ka 26
8015 G
8017 G

Ili

branży odzieżowej

TECHNIKA-technologa z
jednego magazyniera z 5-letnią pr~ktyką i średnim wykształceniem oraz dozorcę zatrudnią
od zaraz Zaklaciy Przemysłu Odzieżowego im.
dr Wi~clmwskiego w Lodzi, ul. V\'ólcmńska
nr 50. Zgloszenia pr7yjmuje dział kadr w godzinach o<l 7.30 do 15 .30.
1116-T

ZAOPATRZENIOWCA ze znajomością b~an
ży drzewnej przyjmie zaraz Spółdzielnia. PraPiotrkorw cy Wyrobów Drzewnych im. L. Waryńskiego
2822-K
8020 G w LGd'Zi, ul. Nawrot 23.

LEKARSKIE

ł

.__ _ _ _ _ _ _ _. J
Dr BIBERGAL specjalista chorób WEff'lerycznych,

14 IUEROWCOW oraz 16 pomocniirów z prawem jazdy zatrudni od zaraz Wojewódzkie
Prze~siębiorstwo PKS III Oddział w Lodzi,
ul. Gibalskiego nr 2-4. ·wynagrodzenie wg, oboiwiązujących stawek w przedsiębiorstwie
PKS. Zgłoszenia przY,Jmuje dzial kadr, ul. Gibalskiego nr 2-4, pokój nr 37, w godzinach
od 7 do 15, w soboty od 7 do 13.
2801-K

0.51

-----,----------~-----------------~-----------·
-"'rJV Q, ,.-,_
O 7J lf'O!rftV[;
• J&.f lf

KlA

*

IDl{M

*

,,

TEATR)/

(t]APTEICł

PRZETARG)[

szpitali

Jl' " ·

\WYSTAWY}

*
*

l

upłynnienia

Zak~ady

f, :idzkie

PI"T..emyslu Piekarniczego•
.Baza Transportu

przy ul. Strzelczyka 3.
Zaintercsowimi mogą oglądać części oso·
biście w godzina.eh od 8 d<> 16, t.el. 442·10.
1104-K

I

UwaRa, Mieszksńcv Łodzil
KLUCZ PGR
ZAKŁADY

OGRODNICZE w ŁODZI

zawiadamia, że w dniu 1 czerwca
br. w S Kl EP I E WZORCOWYM
przy ul. Północnej 5-11
tel. 237-65

ZOSTAŁA

Koszty 21wr.aca.m .

OTWARTA KWIACIARtł IA

Dnia 31 maja. 1!)60 roku po długich f
cierpieniach,
pr7.eżywszy lat

ciężkich

G9

zmarł

S. t P.

I ELIASZ KIWI LSZO
odzn..czony

okórnych 16-18, Piotrkow
cl<a 134
8335 G
Dr NITECKI specjalista
chorób s·kórnych, wenervcz1:1ych 16-18, Kilińskie TECHNII{A budowlanego ze z,najomością norg-o 82
8405 G mowania i kalkulacji
wstępnej
poszukuje
Miejslde Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów Lódź, Tuwima 95 (wejście od Armii
WAZNE TELEFONY
STUDIO (Bystrzycka 7-9)
Czerwonej 26a za Monopolem Spirytusowym).
ogioS>Zenia tclefo·
5) ~r,..fZ &
~ee~~syl~o:w~g~~u·~~ro1~: Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział kadr w
nlczne
311-50 ..,,.~
~
'I'
ci
g. 17.15, 19.30
godzinach od 7 do 15.
2762-K
Pogot. Ratunkowe
09
""
:(. ;!(.
Pogot. Milicyjne
07
Uwaga! Repertuar 11poTYNKARZY,
cieśli,
robotników niewykwalifiS!.ra.ż Pożarna
os
(Nawrot 27) „Bądź rządzono na podstawie
J~om. Miejs·lla 1\10 292-22 l~
kowanych zatrudni od zaraz Lódzlde Przedsię
moim synem" dozw. o<l komunikatu Okręgoweh.om. Ruchu Drolat 12, g. 16, „Kosmos go Zarządu Kin.
biorstwo Budownictwa Miejskiego nr 1. Dla
i;owego
616-62
~=
·wzywa" doa.w. od lat 14,
:;. ;!(.
tynkarzy
zamiejscowych kwatery w hotelu
Pryw. Pogot. Dziec. 300-00
g 18, 20
PRZEDSPRZEDAZ b!lePryw, Pogot. Lek. 333-33
DWORCOWE <Dw. Kall- tów na 2 dni naprzód
robotniczym za;pewnione.
Zgłaszać
się
do
53J-55
KINA PREMIEROWE
ski)
„Arena przyjaź- do kim: „Baltyli:", „Podziału zatrudnienia, ul. Piotrkowska 55, poMOI
359
...
15
BAŁTYK
(NarutowlCtZa
20)
ni"
prod.
rad.z.
do:z;w.
Jonia",
„Wisła",
„WJólc
1~-. ~
kój 103, godz. 7 - 12.
994-T
od lat 7 g. 10, 11.10, 12.20 niarz'"', „WoJność" - w
„400 batów" panorama, 13.JO, 14.40, 15.50, 17, 18.lO Ośrodku Usług Fl!moprod. franc. doz.w od 19.20. 20.30
wych, ul. Główna 8,
SLUSARZA do remontu obrabiarek, ślusarzy
lat 18 g, 10, 12, 14, 1.i, 18, GDYNIA-STUDYJNE (Tu- godz. 12-18.
t•ęcznych, fre7..erów,
robotników
magazynoTEATR NOWY
(Więc20
wima 2) „Gwiazdy nigdy
'"'.Ych. robotników do rytowni walców, ga.Iwakowskiego 15) g. 19.15 POLONIA
(Piotrl<owSika nie
umierają"
prod.
„Smierć komiwojażera"
67) „Odette S-23" pr.od. frn1.1c„ dozw. od lat 18.
m~rów, tokarzy pociągowych i rewolwero'.l'Ji:ATR im. JARACZA ang„ doziw. od lat l4, g. g, 9.30, 11.45, 14, 18, 20.15,
wych - przyjmą Lódzkie Za.kłady Metalowe
(Jaracza 27) g. 18 „Bunt io, 12.30, 15 „Ballada o Program dla najmtodLódź, ul. Strzelczyka 26.
2816-K
na okręcie „Caine"
zolnierzu" prod. ra.dz„ s-zych: „Pajacyk i Pidoo:w. od lat 14, g. 17.3-0, kuś", „Kra.wiec Nitecz.
.
OPERA - nieczynna
2G
ka" Psie miasteczko" Piotrr.<oiwska 3-07, PiotrTEATR
POWSZECHNY WISŁA (Tuwima nr 1) prod." pol,s.kiej, „Scigam kawska 127, Twwlma 59,
(ul. Obr. Stalingradu 21) „Oko za oko" prod. Irnta", „Dziadel< i żu- Z:elcr.ia 28, . Wschod,nia 54,
g 19 30 Angelo tyran franc. - włoskiej doizw . raw" pro·d. USA, g. 16, L1ma.nowsik1ego 37
r'ad~y""
'
od lat 18 g. 10, 12.30, 15, 11
1'1.3-0, 20
HALKA (Krawiecka 3-5)
TEATR
ROZMAITOSCI WLOKNIARZ (Próchni.l<a •. Kamienne serca" proc!.
Dyźury
Centmlne Biuro Techniczne Przemysłu Pa(~;~oiu~ki 4a) hg.K 1~ -~,~ 16) „Wiatr w oczy" prod. · NRD„ dozw. od lat 12, g.
„ n ieczor Trzec
ro 1 i
rad:z„ dozw. od lat 16, 16 • „Zdrada" prod. c:zePOŁOŻNICTWO
pierniczego w Lodzi, ul. Suwalska nr 25-27
12
30
15
17
30
20
OI'EitETKA (Piotrkowska g. lO,
· • •
· •
ski-ej, dOCZJW. od la·t l8, g. Pa,cjentki z poradni K"
ogłasza. przetarg ograniczony na samochód cię
~43) g. ~;i.is „cnotliwa Ws~~;:~sc 16 t~;:i'fa~i~; Mi'.3o~~ GWARDIA (Zie- przy ul. Marynarskiej:' !ę żarowy Chevrolet C15 0,75 t. Cena wywoław
Zuzanna
strzała" prod. USA lo•na 2
o·ciec
ctzrnws:kiej,
Snycei:s,kLJ!
cza w I przetargu wynosi 36.000 zł, w II niż
1 d narze'.l'K<\TR 7.15 (Traugutta 1) d w od lat 12 g 10 12
..
cl· R1:'.dzi<.1eJ i WólczanskoeJ
sza o 40 proc„ w III o 75 r;>roc. I przetarg od1~iec:zy•1ny
O'l1 6. 18
20 ' . ' ' cz~ne
p·ro .
ra .z. 190 do
Są;p1t.aJa 1m. dl'
.
14. 1 , ,
dorz,w. od lat, 16, g. 10, Jordzoa,
ul. Przyrodo i-/
AllLEIUN (Wolczańs.ka 5) TATRY-LETNIE (Slenkle,~ 12, 14, 16, 18, 20
cza 79; Pacjentki z dziel-/ będzie się w dniu 15 czerwca 1960 r_ o godz.
g. 1_7.~0 „Kugl~rz w ko- WiCtZa 40) ,,Madame de... ODRA O''rzęclzaln}arn~, 66) iiicy Łódź-śród.mieście l ~ 9 w biurze, II w dniu 29 czerwca br. o· goronie (zamknięte)
prod. franc:._-włoskiej .- „Okno na poclworze -;- Wlclzow
oraz pacjentki IP' dzinie 9, III w dniu 13 lipca br. o godz. 9.
!'!NOKIO (Kopernika 16) dacz.w. od lat 18 g . •20.oo: p:od. USA, dozw. od Ja, a:;leżą.ce do poradni .,K" ł
Samochód można oglądać od dnia 1 czerwg. 17 „Bajka chińska"
K1~0 czynne tylko w lG, g . 17 ~ 19
z ul. Lec:zni.crzej l Zuli
ca br. do godz. 15 przy ul. Suwalskiej 25-27.
TEATR
ZIEMI ŁODZ- dm pogodne
Ol{_A (Tuwima 34) _.,Nocą, Pacarnow,s.kiej do &opitala
IUEJ (Ko . !ka 8
.
kiedy przychodzi dia- im. dr H. Wolf ul. ŁaDo przetargu na samochód ciężarowy moczynny pern
) me
KINA I KATEGORil
bel" prod. NRF. do<0w. !l';ewin.icka 34 _36 ; 'pa.oje<>tgą stawać przedsiębiorstwa spóldzielcze, or.
od lat 16. g. 16. 18
•'.<i z dzielrnicy Łódź-PoleSTS „PSTRĄG" (ZachO<l- IV~UZA (Pab1anioka . 173) POPULARNE (Ogrodow~ .;:~ i pacje1ntki należące
g.anizacje. s;połeczne, osoby fizyczne oraz
111a 56) nieczynny
„G~,Y kobieta zos>taJ& sa 18) ,.Ml-0dzl ,P_rzyjac1ele do poradni „K" przy ul.
przedsięb1orstlva nieuspolecznione
pod wa„PIWNICA 59" (PlofJrkow ma prod. raidz., do:z.w . prod. wlo~k•eJ, darz.w. od Przybysze.wskl~go do S2'pi
runkiem dołączenia do oferty pokwitowania
ska 262) nieczynna
<>d la.t 14, g. 16, 18, 20
la.t 10, g. 16, l8, 20 .
!'da im. dr Maduro·wicza,
PllZEDWIOSNIE (Żerom- PIONIER. (J!'ra1t1cis7Jlcans~~ ul M. Fomalskiej 37.
na wpłacone wadium w wysokości 10 proc.
Ekiege 74) „Teresa Re- 31) „M•eJsce na ziemi
Chirurgia: Se.pHal I Kl.
ceny wywoławczej na konto biura NBP VII
quin"
prod.
franc ., prod. polskie,1. doZJW. od Ch:rurg, ul. Wigury 19
O. M. Łódź 922-6-134.
dozw. od lat 16, g. 15.30, lat 16, g. lG, 18, 20
Interna: Sll.ipJ,tal im. N.
17.45, 20
POKÓJ (Kazimi·erza n:r 6) Ba·rlickiego, ul. KopcHiOferty łącznie z pokwitowaniem wpłaco
ROMA (Rzgowska nr 84 ) •:Młode talenty" prod. si<lego 22, I Kl'o.
nego wadium należy składać w sekretariacie
„Kurier ca!'ski" prod. laclz„ .d8~w . od lat 7· g. Laryngologia: Szp. Jm.
dyrekcji do dnia poprzedzającego dzień każ
G!;;o (Tuwlma 34) Wysta- franc . -wł.-jugost. do'Zw. IG, „Lill
pt od. US'i. dr Pi·rogowa, ul Wólczań
wa Darwlnowslq1
po.
od lat 14 , g. 10, 12, 14 , dozw. od l_at .14;. g;, 16, .o ska 195
·
dego przetargu.
2853-K
„9 powsta.wa.mu gatun- 16 18 20
1 MAJA <,K1lln!S'k10~0 173) Olculistyka: Szpital Im
knw'' czyruna D-18
'
'
„Kłopotlnvy
wnuczek" d J
h
.. ·
SALON
WYSTAWOWY STYLOW1:'.
(~ilińsk},ego prod. USA, dO!ZW. od lat .,~wao~!c era, ul. M1!10PTF - ul. A. S~ruga 2. 123) „MoJ wuJaszek -- 16. g. 16. 18. ~O
.
.
Fabryka Pluszu i Dyw~nów im, .,Tlv.lka" AjWystawa
fotografiki prod. franc„ dovw. od ltEKORD (Rzgowfka nr 2) Chirurgia
dziecięca red, Olgierda Galdyń- lat 12, g. 15.30, 18, 20.30 ,.Ostatnia sprawa Tren- Szpital lm. !{0110.pnlcldej,
zena w Lodzi, ul. Kilińskiego 102. telefon
Sk\ego pt. „Italia jesie- ZACHĘTA (Z"iel'ska 26) ta" proc!. a.ng„ doz.w . od ul Spoi-na 36-50.
313-40 ogłasza PI"T..etarg nioograniczony na
nią", cz~·mia codZierrmle „Czarne pcriy"
prod. lat 16, g. 15.45, 18. 20.1~ Laryngologia dziecięca:
·wykonanie z materiałów wykonawcy:
Cd godZ. 11-13 1 17-21 jugc3ł„ dozw. od lat 14, SOJUSZ (Nowe Złotno) Sz9'' 0 1 im. Konopnickiej,
W ponledzial«i i piątki
g. JO, 12, 14, 16, 18, 20
„Łowcy tyi:rysów" prod. ul. Sporna 36-50.
1) reperacji tynków bud~·nków o wysokoOd godz. 11-13.
radz„ dozw . od lat 10,
ści 2 p . około 400 m2 tynk kat. III
KINA II KATEGORII
,r;. 17, 19.15
ADRESY AMBULATO·
'
SWIT (Bałucki
Rynek) RIOW pomocy wieczoro2) malowania klejowego tynków około 600
t
.
ADRIA (Piotrkowska 150) „Proces został odroczo- wcj dla poszczególnych
m2
·
·
Program dla na,imlo-cl- ny" prnd. NRD. doz,w. dzielnic:
szych:
„Niewidzialna od lat 16, g. 15.45, 18,
3) malowania olejnego drzwi i okien
mysz", „Kot i Syrenka" 2-0.15
Godzina 19-22 Sród4) drobnych robót dekm:sko-blacharskich.
,
•
prod. USA, „Leniwy ko KINA III KATEGORil mieście
Piotrkowska
1\ll:ZEUM
SZTUKI (Wiec wal"
prod. czechosl.
102. tel. 271-80;
Widzew
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorkowskiego 36) g. 14-20 „Niebieska s11l<ienka" - Ł.'\CZNOSC (Józefów 43) (dzieci> - Arml! Czerwostwa państwowe, spóldzielcze i prywatne.
1\IUz
prod. NRD, „Mały karp ,,Bulwar Zachodzącego ciej 15. (dorosli) - Szp1GICEZUM . ARCHEOLO- szuka sławy" prod. chiń Słońca" prod. USA, - tal na 4, tel. 353-23: Balu ty!
Oferty w zalako\\ anych kopertach z podaFIC ~~E i ETNOGRA- sklej,
g. 16. 17. Pro- dozw. od lat 18. g. 19.30 (dzieci ! dorosli) - z. Paniem cen jednostkowych należy składać w
~c·1 ~4N) E (Plac Wolno- gram
aktuab.iości - MEWA CRzgowEf<a nr 94) C<'<'lOW&klej 3. tel. 541-96;
sekretariacie dyrekcji do dnia 8 c1erwca br.
g. 11-1<>
,,Biała ol1mpiadau prod. ,,Legenda o mii:ości'' - Górna (dorośli t dzieci) lto Ilf.
polskie.1. „Wiosna" prod. prnd. czeskiej. dozw. od Leciznic:za 6,
tel. 427-70.
do godz. 10, w którym to dniu nastąpi komi-1
Zoo - O'LYnne g. 9_ 20
węgierskiej,
,,Para za lat lB. g. 16. 18. 20
Górna (dorośli) - Piotrsyjne otwarcie o.fert. Fabryka zastrzega sobie
parą" prod
NRD g 18, POLESIE rf"ornalskiej 37) kowsl<a 269, tel. 406-55;
prawo s'· obodnego wyboru oferenta jak TÓWp
:f. :f.
19. „Mój ulrnchany" „D!abel'>l<i mlyn" p·rod. Polesie (cłorośii I d.z iecl)
ALM!ARNIĄ
czynna dozw
od lat ~6, prod. czc•.k:ej . 1orz;w. Qd lat 10 - AJ. Ko§ci1.i~~i ~9, tel.~ nież unieważnienia przetargu bez
podania
1
g. 0-li
ra>Cl,z, i· ~Q
i· l~ i li
~
•E-fh
, rr przyczyn.
~854-K

KJ!

posiadajq do

P.G.R. NA TERENIE LODZL
Przyjmujemy zamówienia na:
kwjaty cloniczkowe i cięte, kosze kwiatowe, wia,z:mk~ ślubne i okolicznościowe, wień
ce craz na wszelkie inne usługi wchodzące
w zal•res deknracji.
FACHOWA OBSŁUGA, CENY NISKIE.
Kwiaty z własnych 7iakladów ogrodniczych.
28.39-K

Oferty pi.semne „8020" -

metalo.wą l'IANINO,
dwie sa:afki PLAC ogrodzcny 5.50-0 m ska 96
r-0zklada.ną nocne, dwa łóż.ka z mate- w Łagie·wriikach Małych,
repa-triat1t
iza racarmi, kredccs kuche.n- ul. Prze-piórce..a 18 1 ho·do:v..·
Dla pośredrnilrn ny i stół - umywalkę - Ja. Dojazd 16 i Krecia

„GJrotex" 400

marki Gaz, Opel, Mercedes, Chevrolet

10 czet"'wca, \V.ZYJne zc:.f:dad ,.Telc-Ra•

ł'IAH

zamienię

Bh.wo OgłoStZeń,

dh·up!ytową,

spF.t.eda
~5.000 :zt.

U

~;~~
:z1cANIE czte„:~~~o~
UIŁ PRACOWNICY POSZUKiUIAl;*f
jowe, centrum,
wygocly

I

stenie sprzeda-m

NAUKA

.,.
I I„_________
enz·Nf I

5

~----~------------------------------~~~--~--;;;;;;;~~~~~--~

DROBNE

[

do SAMOCHODOW

NIETYPOWYCH

W

POKOJ zamiemię na po- tel. 311Hł8 i 367-57
d'o", Obr. Stalingradu 23
kój z kuchnią lub kawa1105 T tel. 327-95
llOG T
lerl<ę
w
blokach. Tel.

I _I

2831-K

!\IASZYNY

ble·gów

po t<apitalr,1ym

LOKALE

-

oraz inne atrakcje dla dzieci.
n

skrzynię

ZGUBY

3/5, m 17 17, tel. 448-50
~---------'
godz.
1107 poi
T ~----------'
„JAWĘ''i75- sprzedam - o- LIGA Przyjaciół Zo.lnie- SUKNIE ślubne. balowe
kRzyjrne,
Zamenhofa 2, !"Z~ prowactzi
szkolen'e do •komunii wypożycrzysz
m. 6, godz. 16-18 1113 T k ie·"owców lrnt. zawado- tauio. 22 Lipca 10 8228 G
,~JAWA''i1s Man Ldea1;;Jy we.i, I. II l III ciągnTrnspczed~m. Orla 25
(bro- wej. oo-mochodowo-moto..
war) godz. 17:-20 8029 G cyk!owej i m-0tocyklo·~eJ. !-'OSIADACZU '. na.J:>ywco
Zo•pisy przyjmuje Osro-1,elevnzora - "ytn1J. za-

odbędzie się

OGŁOSZENIA

Piotrkc,w~

[

•

CZĘSCI

DNIU 30.V. 60 r. w go
dzrnach wrnc:zomych zgu biono tec:zkę skórzaną z
dokumE1:1tami i swetrem
stępca dc•któr Zion1(;{owski
t.dsl<:awy
z1:1alazca pros:z.o16-19, Piotrkowska 14
3337 G ny jest o zwrot za wy>ot<;m wyoagrodzeoniem do
DrCHĘCJ!Q'SKIspecjali- MOI, Piotrkowska 104
sta skórne, weneryczne
1115 T
17-19, Piotrko·wska 157.
il'ont
3314 G
OWCZAREK sz!:ocki prz~
Or JADWIGA ANFOR.0- błąkał się. Ul. Łazowske
WICZ sp~·c.ialista wcne- go 3, m. 3
1108 T
ryczn e, s•kórne 15.30-19
Próchnika 8
8290 G

remoncie oraz duzo częśo; oamo·chodowych sprze
clam. Ul Wróblews.lrlego

równocześnie ZAPRASZA do ODWIEDZENIA SKLEPÓW

„

G

8222

Samochody -motocykle

•••••••••••••a•a•aaaaaa„11aaaaaPaaaaaaaNa••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aa"

nr 22

Swier-

I

klientów

Głównej

Radorn.Et.\:o,

czews.:::ego 43

POZDRAWIA SWOICH
prLy ul. ul. Piotrkowskiej nr 9
Piotrkowskiej
26
87
Piotrkowskiej

weneryc21.1ych,

HA ziemi ps:ze·r.r.i o-bu- ska 109-6
8244 G
raczanej,
drcoowa.ne:i w Dr
REICHER
choroby
calości lub po 1 Ila. Kol. Wfneryciznc.
"kórne iza-

4

.MI ~OlYNARO OOWEGO aNIA Oli EGKA
MHD- ODZIEZ w ŁODZI

I!

1

1<2t~i.e na Z>a.mi.ar:1ę. Wiado
r;i~sc. u~. TcoI1lows_ka . 64a

alłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłłl

I

drC'\.\ nia.ny skórr.1ych 8--·10, H.-16, uli-

Złotym

Krzyżem

Zasługi.

długoletni pracownik Zakł. Graf.

RSW

„Prasa." w Lodzi.
wyprowa(fzenie d.rog:tch nam zwtok
na.stąpi dnia 2 czerwca br. o godz, 17
z l•aplicy cmentar1Ja św. Rocha na Radtgoszczu o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutlm
2861-K

-

I

RODZIN~.

Dnia 31 maja 1960 roku po długich i
cierpieniach,
przeżywszy lat

ciężkich

69

zmarł

ELIASZ KIWI LSZO
TOWARZYSZ SZTUKI DRUKARSKIEJ
odz;naczony Złotym Krzyiem Za.sługi,
pracownik Zakł. Graf. RSW
„Prasa" w Lodzi.
Wyprowad.zerue zwłok nastąpt dni.a
2 czerwca br. o godz. 17 z kaplicy
11mentarza św.· Roch.a na Radogos7.CZU,
o czym zawiadamiają

I długoletni

ZALOGA, DYREKCJA, PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA,
RADA ROBOTNICZA, RADA ZAKLADOWA ZAKL. GRAFICZNYCH
tfi)
RSW. „PRASA".
.f
2862-K
LE

Dnia
długich

31

i

maja 1960 roku zmarł po

ciężkich cierpieniach, przeży

wszy lat 46

Romuald Sztekmiller
członek Ha.ndlowej Spółdzielnł Inwali-

dów

w Lodzi.

Wyptowa.dzenie zwłok odbę<hi.e się
dnia 2 czerwca br. z domu żałoby przy
u!. Okręgowej 8 o godz. 17.30 na. cmentarn św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej.
Wyrazy głębokiego współczucia żonie,
dzieciom i rodzinie składa.ją
ZARZĄD, RADA NADZORCZA.
PO-STAWOWA ORGANIZACJA
ł"AK'.l'l'.J.NA

i

1,

W~l'UL.ł"KAUOW.NlUY.

2351-K

Wyrazy głębokiego współczucia prezesowi Rady Nadzorczej TADEUSZOWI
GAJDZIE
powodu śmi:rci

z

MATKI

I

skłladają:

RADA NADZORCZA i ZARZĄD RZEM.
SPOLDZ. ZAOPATRZENIA i ZBYTU
„WLOKNO" w LODZI.
1103-T
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Krótl<o ±rwał renesans forrny

LKS

przegrał w Bydgoszczy

Łodzianie
•

mieli

szcz~śeie,
Źł'!
't'

11 •

w1ę~8Z~go

zaobeerwowaliśmy

Jak
rini

l

W"
wieźli
el

I>agazu
• b rame k

Wyslann1k.a)
(o d naszego
.

Zd
.
.
1 dum. iewaią.ce
d
Zal': wie
."·och
moze s~rac1c tak

nie

!też przeciwnik grający twardo

formę .iak to
wczoraj

jeśli

w

• spar tak'13dy
Ot warme
. Imcy
. poI1s•n.
Zie
d
1

· ·
\.t H,j
Dobiegają końCJJ. prz.;.· gotowa
n.a or,ganizacyj.ne zwi<>,zan-: ;.
ot'i•:al:'<.''em "-Pa~taJtiady Dzieln~cy Lt.Xlż-Pok~:e.
Otwarne spartakiAcly na~tąpt
w nadchodząca niedzk,lę w osrodku soortawym Jl.liei<=·kieg"
Rlubu Teri .•<>:>we<!.·,, w Par:ku p 0
:ni.a:towsker,o. Program je.s.t vty
jątkow.-. b.:>:;:a ty.
O g<JClii'.. 11 n~

chodzi

Wiadomą

o LKS.
jest rzeczą,

W

~zeregRch

Polo.nii jest nic,Ot>ci-

że ło- co więcej zrozumienia.

~:~j~iesie ~:k~~-d~~=~~~t ,~;~~~~ ~~~~n~ 0 ~~-cie~~~~ta~·~a P~~;;~

nie, a gra ?oloni1 im w ogóle
nie odpowiada. Tym niemniej
po urJanym meczu z Odra mo:tna było spodziewać się, znacznie lepszej posta·,vy łodzian.
Tymcza~em
z
przykrością
trzeba stwierdzić, że łodzianie
zawiedli na całej Unii.
Pierwsze minuty gry
uptynęły. na próbie sil, chocia~ bardz1eJ meprzy.icrnne sytuacJe ot1notowano
pod bramką LKS.
Na ogół gra jakoś Eię nie kleila, zbyt dużo b0wiem bylo .drob
nych obustronnych przew1men
'k
kt ·
h
„ ·
W v.--ym ·u · oryc
sęu 7 ia zmus'lrmy był przerywać akcJę.
Z biegiem
czasu
bardz;E'j
skl:idne choć daleko nierndowala1·ące akc3· e zaqb,erwować moż·
·
.
:1a. b~·lo ze stro_ny dru~yny gosci. Pomoc ŁKS zbyt1110 '~·suwata się do przodu. totPż wypady
gospodarzy
były
douć

Rlejkach przy
kortach <>dbę<la się wycki.gi k<'·
' · dla d · ·
· k
od
18.:'Sil:ie
zce<'.1 w wie u
6 lat. O godz. 1 (j n<i knrde ce;,
trahwm p;ze;:m:w1ad,.on.a zo<;tan:e dla mlodzieży Zgaduj-Zgach.tla. a 0 i!odz. 19 W)'stępy art-·stów z bogatym prngramem. grożne.
'\Vystąpi rn'ę<lzy
innym.i WłoW 19 minucie uda.ło im ~1ę
rlzimierz Rkocz.yla~.
zdobyć bramkę
ze spalonego,
Zakończen;e 1•oart-ak:ady n.a- której sędzia nie mógl uznać.
st.ąm 12 bm„ również na kor- Ligocki w pierwszej cz<;Śd spot.
tach w Pa.'rku Ponial<JWs:kieg0. kania był cześciej zatrurlnionv.
] 'k · LKS ·
b t
1
t
( n)
a 'CJe
są z Y wo ne o-----------~----

mina bowiem S\''oim poziomem
spotkania drużyn I ligi.
Do
przerwy jest raczej szarpanir.'l.
która mija bezbramkowo p,>d
znakiem lekkiej przewagi PeJonii.
Podczas przerwy w drużynie
LKS nastąpiła zmiana. Białas
zmieniał Każmierczaka, ale po
półgodzinnej grze wycofano _go
z ataku do obrony
stawiane
na WieteskiC'go.
Miał on byc
tym
napastnikiem,
któren'u
miała p:·zypaść rola odrobienia
str11cone1 bramki. Bramka la
dl
· d
· ·
J .
·pa a w
rugieJ po owie w 16
minucie. kiedy to piłka tra fila
w słupek„ a następnie Stachowicz dobił ją do siatki. Niesiety atak wzmocnionv przez Wie
· • .
.
. .
.•
.
tes)':ie!'io rowmez me. mogt zdo·:
byc się na bardzieJ płynną i
skuteczną grę.

W sumie zwycięstwo Polonii
jest jak najbarcl7.iej zasłużone .
co wynikało z drugiej polowy
gry, w której gospodarze chw;l"lmi mieli zdecydowaną przewagę.

gra!
w tym samv.. rn
w jakim w niedzit-1~
pokona! Odrę . Tym też dziwniejsza jest słaba postawa rlruDo n~)·Łódź
powitała
Wyścigu
z.."tlY w Bydgoszczy.
slabszych punktó~ można
liczyć Kowalca, Kaźmierczaka i
Bi11fasa. który i:rał chaotycznie.
Wieteski
znacznie lepiej wypadl w roli napast.nika niż ot,roncy. Ligocki nie ponosi ~iny za pu~zczoną bramkę.
Kc!ar"..e druż~'f1Y narodowej Wyś I Helenowie oo-Iem wz.ięcia udziału
Sędziował p. Frończyk z Tarclgu Po'~.o)u nie sprawili )J1Jblicz- w pieknej imprez·e 7.:>r'!anirt.owa- nowa na ogól dobrze.
ncści łóó:zlid~.i
za,wodu i w kom- ne.i prze7. Gwardię h\d!l',ką.
Pubhczności 15 tysięcy.
plecie stan!)!\ WC'.".c>raj na torze w
Ok<>lo 8 ty.•. wid.7.ów p{l<Witało
K. Rozmysłowlcz
nacl;z,wyczaj •erdecv11ie Gazdę.. For
nalcrzy·ka„ Podc>basa i Wilcze•'.l>~d<ie
go.
DO'Znaliśmy p<>\"'1.ej
satysfa.\<cji.

serdecznie

t.KS

składzie,

Polrniu

kolarzy

;a-

ózef owi cz i Borucz wygrali
W)'Śt-ig półtoragodzinny

Grundman
wdo~k~nałej formie

ale cl<Yt1nalt

kązej Pokoju.

również jeż'='ll

l

n:e

"v!ę

UCZC51'1lcy XIII Wyścigu
1'az jeszcze wykezała w!elkie przyw:ą7..anie do uiwod
ników, którz:· tak dzieln ie I arnV'1 doskonałej formie e.nadduje o'tnie walczyli w tym reku na
Wars:za.wa - Bersię obecnie
czoło.wy
ł'lasz kolarz tres:ie Praga torow~· Gru'1dman.
który sbartu- hn.
ja,c v.·ccz:ora.i w H<'looowie u-zys.kał
Ucr.>:~nl.c~·
>J
Wyści.gu
PdkOj'U
na 500 m ze :otartu zati-z.yma.nego 9tartowa1i na 10 okl'ążeń to-ru. Na<)
d:.skcnały C?:as wync:>szą.cy 35,4. lopsciy oka7.ał się Gaxd.a.
który
Czas too .iest le·P<>'2:V od obecneg>0 un:yska! e>z.as 5,34, 2) FDlrnalozy>k,
rekordu Pol<;.k!, k.t.óry zostat u- 3) WilC!Ze'WSlkl.
st:~nowiony ""'l~!.~.G Wache~kie,go na
Półtoragodrli.n11y wyśo'g
ameryr.ewo.c:lach w CSR. Rekord Wa<:-hec
kański
l'.grO<Tnadził
ł'la
st.arcie 8
kil'go wynosi 35,6.
Be:zipośrec!n :o
po za,l<e>ńcrzonym nar. Pil cie(rn.wrrn przebiegu i wy
wyscigtt Grwndma.n był tak . u- f(rywaniu lotny~h f'nisizów przez
sz.częśliwi0n:v.
że zac-.tął obllc-tać Beka, Chtieja, Borucza ostateczS'"l}toje j~k twierdei pc·ważne nie I miej'l-Ce ui.icla para .T&zctoBo.o·u<!<!:. która w tym crzasz~nse w Ign:yskach Oli.mpijski.ch wicz sie pnejecha.ta 6S km 200 m.
w Tuzymie.
:My ze sv.·ej 1'trony wiemy, te
Najolli:Etz.,ą 1mprel7.ą k.olar•·ka
w
P.:>ls:ki Komctet Olimplj.„\<i nie 7.a- fle,l<:'nO<Wie bedzie 9 om. Pucha·'·
niicna w~rf.::yłać do Rzymu na- Mia<:t w ko.nktirEncjl .Juo 0orów. a
szych tor0>wców. ale •koro Grtt•n-d 20 l:>m. ~ościć beclziemy do.e1kc11~
m2'1 znaiduje się r"ZOC"l.Y"Vr'iśicie w J,·ch t.C>''C>W"ów z NRD. któr-zy w
d".'bre.i formie, t!l mot.e póki jest ·r~lac!'Zle 8-o-sob<>wym prz~•jadą do
celem wzi(!Cia u-d:z'.ału w
j~z~ oz~~ 7-nbiorą gło~ 'fn-ch<Y\.V~ Łod?.I
cy z PolskiegQ Zwią11,ku Kolarskie miem~maMdawej impre:i:ie kolar-j
skiej. ("')
l"O,
(l'l)
Łódź

od 11 da 18 bilt>ty wejśchL I
B<:d:tie tn osi;\tnie s1>0tka-#
nic IJKS na własnym boisku~
pie1·wszej
rund,v .
Ostatnie
spotkanie lodz.ianie 1·ozegr~··
·
~• Go'r m'klem
12 bm ·
Ja
Zabrzu
(n)
'

,„"$

"

*

Poraz·k·1 l1"dero'w :i:-=~~j~

d;:ar:j~~h. w k~~~= :Kr7..esiń ..,,k:ej,

lm-e czotmx-ych mjejsc w ko.-i. kurer.-:;r.ch
objętych
progra·· I · h
·
1
mem Q ~mpi]snc zm.agan.
Do "a1r.>.zav.. przy3a<la ZRW<J'"
W środę rozegrano 10 gpotkai'1 i dnicy doba..e zn.ani z po;:>rze:::9 koleJki
rozgrywek o m strzo- nich poje<iynków na stadioni<'!
st·.vo Il ligi p!łkars(<iej. ~-wa po- 1 X-lecia i z licznych spotkań
~~~~a łe mecze odbędą się "' cmvar mię<lzyn.a1rodowych.
w ooydwu grupad1 z~notowamo
Można tu zaryzykować twierp0>raż!<i
le;idę·rów
Pr7..odownik
grupy południowe.i - Stal Mielec dzenie, że tegoroczny Memorial
P;'Zegrala WY/~zdo"?
m.ecz z Wa- bedzie poważnym sprnwd:>:ianem
2
v.elem .Kra><ow 1. (O .l) 1 spad! sił i nie ule.g a wątpliwośći, że
na trnec1e ln!CJsce w tabeli. Nowym przo·do;•1rn'.kiem została era- ci. którzy przyja.dą sta•rtowat,
covia, aczkolwiek i ona stra.ciła
•em'sują.c z Cc11cordią będą z myślą o zwycięstwie.
°"!row l:l (O:O).
.
V\sz,„stk;e bez W".iatlru konRowmez
poraz~e pomósł przo, , . się
down:!<
gni.pv
poł11oooe1 Lech kuifencje za.pow:a<lają
n.a<lPrnzmań. -Drz.,;grywając otężki wy- zwyezai atrakcyjnie, a nas n 3 _;_
iazd'°"'" me-c7. z Arkc<11ią SzC'Zecin bard:zie.i inl.Presu.ią
oczywiście
O:? (-0:0).
Mimo porażki pił!rn·rze b'.egi Ś''oon'e. dlu.gie. trójskok
Le<>ha utrzymall się na crzele gru- i rzut dyskiem z udzi:iJem piąt
p~·.
kowski<'g-o i jego m:oż.nego ry·
Grupa p<>łudniowa:
\Val.a f:'lz<."Cze.nya.
'\Ve,gier czuje
Le-gia Krosno Stał R:zesŻów resp-ekt dla Piątkowskiego,
a:l~
3:3 1s :11
w skr.dośol du.cha mat·zy 0 reCo11cordia Knurów - Cracovia k("J:Xlz:c .<.wiata. I kto w'•e, c:zy
l.:l (O:O)
•
· t•.·m r::i7,em nie b="'zi€mv św,ad
Unia. Tarnow
Wa!Wel W1.rek 1
'<-u
2 :0 co:o)
kami wielkiej ~nsaCji n.a miaPiao<t Gli•;Yie>e
Naprzód Lipi- rę świ.a•tową.
Który z dy.5>kon:v 5:0 (3:0)
boli pierwszy
przekroczy
saWawel Krwków - -Stal Mielec '-am~ntalną
S7.eśćdz'esiat'-e„
2 ' 1 (l:!l)
~, ~0er~ymy, ;;, dok<ńw. 't~go,
Grupa. półnoena:
.ie>i.eli nie w War,<:z.awi-e to w
Unia Got'7JÓw - Po.looia G<:!ańsk Rzymie, Piąt:kowsk:i.
'l'ak czy
2 :1 (O:<l)
in.ac7.€j, d.'V»<;.1' bę.dz;e konk"J(l~~hsia Oli1npla Poonań 2:1 rencją, w c:>:a.«i<> któi'€j uwaqa
\'farta P<l!Znań _ Unia Racioórz .•kierowa•na lw,<l·zic na
praw~·
·
róg tego ol'.>rzymi>ego stadionu
1 :a (l: 2)
S!a.o;k WrOQłaiw Bałtyk Gdy- w n.adz1ei zro<lrenfa się nowee:·o
u'a 1 :1 (J :O)
rek.ryrdu świata.
Nie 7,a,poimoArk.o·nia Szczecin
:Le.eh Po- n.ajmv. w obecny n.a.leŻ<'\CY do
=_a_ń_2_:0_<_2_:D_l_ _ _;__ _ _ _ _ piąr.k0>W1Sk1ego wyrro.si 59.91.
Bieg na 3 tys:ące metrów
zgromadzić m.a n.a starrcie takich
a.sów jak: Iblntson. G>rodot.„~ki,
sclotnik:ow, Il-don; Arty.niu.k .,...
raz Chromilk, Krzyszlrowia'k , i
Zimny, Tow.a~ jest a.rcymistt7Jov,•slcie.
Ciekawi jesteśmy, crz:y przyTABELA
j.edzie n.are.=ie wiele razy 7,a~
1. Legi•
13:5 12:!1 praszan.y do Pol.<i<ki rekordz.i.st~
Z. Stal
12!6 13 ·6 świata w biegu na 800 m, M<r
3. G6mlk
11:7
17:13 ens, a i<>żel:i ta·k. to św!-etny
4. Odra
9:9
15•9 Bel;il; przyczyni się do µatrakśredinich
5. Ruch
!1:1
12•11 cyj.nienia bi-E'gów n.a
6. Pogoń
9:9
9:!1 dysta.rn;:."l!Ch z ud'Ziałem I.ewan7. Wisła
9:!l
11:15 dow1S1kiego, Oryw.ała. How.90!!a,
8. LKS
8:111
9:12 •f wngwirth.a i Sziweda W aa.r:ne9, Polonia (BJ>d,)
8:10
7:H m.a .
10. Polonia (Byt.)
7:11 12'11
Trójskok ile> n:i~ska Schmidt,
Il. J,echia
6:12
8'11
12. Gwardia
S:ll
7 , 13 Mal<"herczyk Fiedosi.ejew, .RiaW sobotę i w niedziele od- c:ho'\\>-slti i i!l1.ni.
będą si~
nastęoujące mE'<'ze:
Wym:eniliśmv zaledwie kHka
LKS Wisła, Ruch Odra, cie.kawych konkurenci i, a
JUZ
Gwardia - Stal, Pogań - Lr- widzimy. c,.. n.as ma czekać w
gia, Polonia (B~·łom) - Lechia, n.a.ibliż.~zym czasie. Trzeba jePolonia (Bydgoszcz) Górnik. dn-ocześnle wspomnieć i o tym,

w

I

11 I'I dze

I

kllr.'lkt,

Legia z powrotem na I mieiscu
Wysokie zwycięstwo Odry

*

Wezorajs?e spotkania lliritwe
przyniosły szereg niespodzianek.
Do największego kalibru załi
czyc chyba należy wysokoe~
frowc zwycięstwo piłkarzY Odry
nad WisJu, 4:0. Wisła po straf'le
2 punktów spadła z 4 miejsca
na 7.
Derby wal'szawskie rozegra1'e
miedzy Legią
a Gwardią zakońl•ZYIY sifl zwych:stwem l.egii 3:2, która tym samym powrooila na pierwsze miejsce w
tabelce ligowej.
Pozostałe wyniki przedstawiają

się

nastepują~.o:

St~I

- Ruch 1:1
Górnik
Palonia (Bytom) 2:1
Lechia Pogoń 0:0.

(21)

bieskie
świętą

języki płomieni, z zębatej wieży za
Barbarą
ulatywał pod niebo bii>.ly

gołąb.

ZEGARKOW
0

z

Ale · tam jeszcze przesżlo dwustu górników i sześćdziesiąt konil
Nie żyją! Zadekować wszystkie szyty,
żeby

pożar

zdechł!

Zadekowano więc wszystkie szyby. 1
te
zjazdowe, 1 te wentylac;vjne. Nakryto je grubymi deskami, zasypano deski gliną, ud~p
tano. by nie przenikała na dell ani drobina
swiet€'gl1 powietrza. Jeżeli nie przeniknie, pożar udławi sic i zdechnie, bestia!.„
1 gdy pożar zaczynał powoli, bardzo powoli
dławić się 1 zdych;;tć. w cech0\.\'11l na sz~·b1e
Henryka pali.ły się ~wiece
pr7.ed ołtarzem.
$wiece tkwily w szklanych lichtarzach rrnę
ctz.y p<';lrnmi papierowych kwiatów, a
n~d
8wiecami ~tal.a święta B<1rbara, patt·onka g:)rmków. Patrzyła z obrnzu na 111eboslcz~•kcw
lcżEJcych pokotem na podłodze pod przcśc1e
radlami. Trzymala w rece koronę niebieską,
drugA cHonią, tą lewą, wspierała się na srogim mieczu katowskim. Za nią wznosiła Hę
:zebat<1 •..v1.eża podobna do Jednego z tych kominów stercząc~·cb przy koksowni. Z korr.in?w przy koksowni wynurzaty się nocą nie-

inkresującio zapowiadaja sie: i
ko'o'e<:e.
Dla naszyC'h 7.awodników a i
d:ta
trenerów.
zawody
warSUIW'i'Okie d<J1Starx:'Zą bardzo w1el.e
(.-enneg0 materiału pr7..ed
decy1 1
c',u.·1·ą„,n
o m~·
-. ~.
Dla
~„ wall.-ą
„
''u"u~.
n.as natomiast s~worzą ooe ""
braz z perspektywą do rozsa;l-

- - - - - - - - ~~mi~; ;'.~~~:~e~~~mie ;iety~~ ~~~!, ro 7;f~~~~w~Z:go~b1i8f~Y~

Niespodzianki li~owe

GUSTAW MORCINEK

Utwierdziła mnie w tej wierze ostatnia m""
ja rozmowa ze S1asią.
Ale zanim doszlo z nią do rozmowy, przegradzały nas tragiczne zdarzenia. Oto ziemia
zatrzęsła się jeszcze trzy razy, trzy razy rozwalił się
ogromn)' grzmot podziemny, trzy
razy pospada!y 5wię1e obrazy ze ścian w m.f'szkaniach gormków, trzy razy ludzie strm:hlell 1 ieżf'li. Jeszcze ktoś po drugim wvbuchu
ż,·l w tamtym pteklf' teraz JUŻ był martwy.
Woz'·scv bvli martwi, a '"rięc ludzie, konie,
m:-·szy i karal11chy.
Ostataia eksplozJa nastąpiła o ~odzinie dz1ew1ate.' rano.
w"n1ylacr,inego szybu .,Henriety" wa'ił
dym pod msk1e niebo. D:rin był czarny, klf:b12stv 1 prz<>rP..żający.
- ·ZyJe ieszcze kto na dole? - dopytywi>li
się ludzie.
- Tam iuż nikt nie może żyć! WYJaśniali drudzy.
Z d:<'rekcji prz:-;szedl twardy rozkaz:
Zadelrnw"łć \\'szystkie
szyby zjazdowe
wentylac_:-rjne!
·

Po·L"~'i

]]

i J2 bm. w stolicy
~J„mori.a-l J. Kusoci1i.•:k'ego.
HędZ'ie to bodaj
j<'dn.a z najpoważniejszych imprez kkkoaUetyc 7.nych w Europi-e przied Otimp'..adą.
Xie trL10ba si"' dziwić. że start
asl>w b'eżni i karu:lydaiów do
m.e-d:ili ollmpijs;kich hudzi zr')-

przedsprzedaży, w god7.ina~h ł odbęd7.'€ s'ę

i zdecydowanie ma zaw.5ze czas

w ciągu Bvdgoszcz'.'
w meczu z Polonią J·e rozbić.
riruży."'a

0:1

W cechowni tłoczyli sie górnicy, kobie'y,
dzieci oraz ci, co podświadomie pragnęli napaść
głodne
oczy widokiem trupów. które
zdołano wydobyć między drugą a trzecią et:~
plozją. Zwieziono ich z szybu Jana, Karola,
Franciszki i Głebokiego,
W środku, jakby na honorow::,nn miei~cu
leżał inźynier Racek. Widziałem go, bo ktoś poi·
móst prześcieradło. Twarz miał już obmytą z
krwi, czaszkę załamaną. rysy znieksztalc;one,
sj{órę spaloną.
Ktoś polożył miedziane pif'niążki na jego powieki, b~r się nie podnnsi:v.
I kl.oś mu w~unął jakiś ~Więty obrazek do
dłoni złożonych jak do pacierza. Jego zegar<?k
tykał bardzo głośno w kieszeni mojej marv•
narki. A może to moje serce tak mocno 'Nalilo?
Potem przyszła Stasia z Władką. Stasię prnwadził jakiś inżynier
gadający po czesk 1 i .
Gdakał jakby mia! czkawkę. :Może był t:tk
bardzo wzruszony.
- Ne placzte, sleczno, ne placzte!„ ...... p>wtarzał w kólko.
A Słasia płakała cicho. cichutko.
Jakl-y
pisklę kwililo. B'•ła podobna do świętej B:.rbary w oltarzowym obrazie.
\Vładkę prowadził szt~·gar Niedoba. Nic t'l"'
mowit, bo nie mógl mówić. Z oczu kapałv
mu tz:v, wieszaly się na koniuszkach jego rvżyl'h wąsów I spadaly na bluzkc.
Pomyśla łem. że pode,]dę do St<!.si i poda"n
jej zegarek brata. 1 powiem: - Stasiu! NiP
zdaż:vłem„. Pnebacz mi!„.Nic uczyniłem tego, bo wiedzialem, że StGlsia by mnie może nie poznała i moi:<> by mr.ie
n ie zrozumiała. Popatrzyłaby błędnie na mnit>
i nic by nie rzekła.

Hut.a.
Chrom ika.,
Krzyszkowiak<1. Zimn-:-t;o. sz1Hfe
ty, ~!alcherczyka. &hmid'a .•:anis1z.ewsikie.i i pr>7A>St:ałych <>~V
misz-e; liczne.i
plejady lekk<>~
a·tle~ów ma:rzących razem z na
mi o sukcesaoh na wł<J15kiej
ziemi.
J, Niecieeki

Dziś

turniej szachowy

dla dzieci
Na bard7.o dobry pc>m;'Sł w:padt
ł.ócl:7-ki OkrE}!'(O·WY
Z·wiazek SzaC>howy. orga·niz.ują" wspólnie 21
MDK i ł.KKFiT wielki turniej Sl!!a.
chawy w Dniu Dzie<>ka.
Nie tne-l:>A i>hyba dodawać. f:el
w turn;eju tym uM:i.a.\ wzt,ąć maia
najmł·od.si
machiści
11aszego
miasta.
Rort.grY'"'ki przeprowadzone booą
dziś w sa.li MDK i w Ośrodku Szachowym przy ul. ZachO<l„ie.i 9'!.
Zapisy
przyjmowa.ne będa na.
mi'€"jsct1.

Początek

go'da:. 16 w sa.li

w

Ośrodku.

r~gry\vek

- dzielnicy

Młodzież

Łódź-Górna na starcie
W sobotę o ~"?:. 10 na bm-

s:lrn R.K8 Ru<l.a odbędą się fi.szczebhl
DzielrJcy Łódź Góma.

nałowe spotkani:i. n.a
1':21~lnym
aµairtaki.ady

Pn>.eram przewidu.ie 7..awodv
lekk03tleh'C7.ln<>
rn""<"ze
p:ł•
kJ rę<'Z11e.i l'."'"az !ina.łowy mecz
pił'k.i n'.>Ż;nej między 62lkołami
~ ł§._

Cz. Kasznia
[ednym z trener6w

kadry olimpiiskiei
Tret'le>r bokserów Gwa·rdli łódz
kiej, Czesław Kas-.Dl1ia. p-0·wolany
ja.ko jedetl z kilku trenerów na zgruP>Qwa.nie olimpijskie.
Od 3 l>m. do 18 bm. na Maz-nra<>h
odby-wac •ię t>ędz,ie obóz wedrowr-- z udziałem 40 najlep.<a:ych na.: -..-eh pięwia.rzy. w prugiej !all.ie
przy~tawań
p;ęści?rze
spe<Jza
czas w Zakopanem, wz.ględnle w
został

Wiśle.

W li!X'U I •lerpniu przed wyj'IZ·
dem do Ru.ymu bok.!'m-z.y tren-0wać będą w Cetlliewie nad morzem.
(n)

Swiece palHy się na ottarzu, święta ł:lar
bara. pcx:lobn.a do ~tasi., patn:vła martwymi
oczami na ludzi i na pobitych góornd·kl'Yw. a
pod ziemią zdychał ~-oli prza~ęty ogi.eń .
. Zdychał je..-zicze dług.o po pogrzeb.ie mzymera Racka i jego kamratów.
Deszcz wc.'liąż padat i padał.
Już padał
t-rzec:i W.eń i zwartą noc.
Pad.'łł i podcz.as pogrzebu.
Hyło ba.rd'ZJO <i':1ź..., ludzi.
żand.anni także byli.
\J1 co s:t.ra·
cil~ swych najbliższych
ptaka.li' sz..c:zerze,
Ci zaś, oo nlko!?O ni-e stracili także plakali, bo tak wypadało.
A jeżeli ~e u:n:eh
płakać.
to przY'n.ajmniej pociągah nos.anu,
chlipah i ud::iwal:i bardzo zasmµconych.
J:I. :e
można przec.ież śmlać się na czyimś po~-e
bie, a zwłas;-..c?.a n.a pogrzebie iiniyniera liac.-a
i jeg0 kamratÓ'\vL..
Po drodze z cechoviml dl'.> kościoła, a 'OQ..
tern w koście!e, a nastęlJ>nie po dr.:odze z
k%'-ci<>ł.a n.a amen tat'z opo\viadali oobie '00!gło.sern pnedziwne r7~.y.
A w1ęc. że sztvgar Flarom€ z pewno,~cią .im skazany na.
wieczn.e potępienie.
gdyż przed s!mnaruem
przeklinał Boga, grafa Lari~l'l<'l 1 ludzi.
Po...
wiadałi, w żona sz.vchtmaj.<;tra J~una. ch<'Jał::i rv.1.c'.ć &ie do s7.Ybu l<'ranoisz.ki, l""<'Z n:e
rzuciła ~ię. bo odwiódł ją od fe!i(O ten nit-.d,;· asyS>tent gtSrnk7.~'. pan l~m.geJ.~rt fl<>i~ i
cxl:pro•wa.d.'lił
d-? d>e>rnu.
'./, ~wnnścią ens z
hig..-, bedz'e. bo ona j,~.>zcw młoda, on m!'<'dy i ~ak mó<;.vili i:nni. je._..:;1.cz-e z.a żvc-i.3 .~v~:ht-f'
majstra Kur7.a 7..:i C'7ę.qlo Ult!lądał do ic-h m:e1'7.ka.ni<i, zwla.sz,~<a wre<!~•. ;r<iy sz.vchtma1st<cr
.Kurz był n.a i<opqlni.
~lf.>w'O"lo la.kt"!. V:- n.a
dn.le po:r."'Stało p0>nad dwu.o::tu gr'>:-n-i-r'>w, ale
to n;c. h0 w Pn;ybramie prz.ed dwoma Jaty
zg nęło aż trz.~«"lu górników.
'l'o był.a Il;.;·
tastrofa, ,Jezu>Slku święty!„.
(Dalszy ciąg na~tapil

„,
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(n)

Papier; druk, mat, 50 g.

