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W PRZEDEDNIU

Swięta

W niedzielę, 5 bm. kraj nasz obchodzić będzie - jak
corocznie - Swięto Ludowe.
Swięlo Ludowe ma za sobą długie tradycje. Zostało 001>
wprowadzone uchwalą Kongresu Stronnictwa Ludowego
w 1931 roku. W okresie międzywojennym było manifl'protestem
siacją radykalnych sil w ruchu chłopskim przeciwko faszyzacji kraju i umniejszaniu roli pracują
cego chłop st wa w Polsce.
Obecnie - jak powiedział prezes NK ZSL Stefan Jgnar
współgospodarzy
stało się ono świ<;tem chłopów kraju, i jest organizowane wspólnie przez Zjednoczone
Stronnictwo Ludowe i Polską Zjednoczonj\ Partię R~

y
Łódź, piątek

Rok XVI

i

-----------------------------Gdy Łódź nazywała

Przywódcy radzieccy
na wystawie
angiel~kiei

w Moskwie

y

W czwarMOSKWA (PĄP).
tek, w przeddzień otwarcia w
w
muzeum politechnicznym angielskiej wystawy
Moskwie
pt. ,,Masy plastyczne w przemyśle" zwiedzili ją Chruszczow,
Polański,
Kosygin,
lgnatow,
Korotczenko, Kirilenko oraz ministrowie ZSRR.
Radzieckich mE:żów stanu serdecznie powitali ambasador W.
Brytanii Reilly oraz specjali<ci
angielscy, reprezentujący firmę
„Imperial Chemical Industry''.

Po obejl'zeniu wystawy Chruszczaw powiedział: „Bardzo dobrze. Witmny z uznaniem taką/
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Litzmannstadt..•

„Kolega po fachu'' Eichmanna
płk

SS Hern1ann Krumeg

ma na swych zbrodniczych rękacł1
krew wielu tysięcy łodzian
------Sprawa Eichmanna, który za swe zbrod_n ie odpowiada<i będzie przed sądem w Izraelu, wydobyła na światło
dzienne nazwisko inne~11 zbrodniarza hitlerowskiego. zaSS Hermanna Krupułkownika
stępcy Eichmanna me~·a.

Eichmanna
schwytaniu
.Jak wiadomo, dopiero po
aresztowany on zoslał przez polic,ię zachodnioniemiecką.
l{rumey zapisał się szczc gólnie mocno w pami()ci ludności Lodzi i województwa. Pełnił on bowiem przez dłue-i
czas funkcję szefa SS- Umsiedlungsamtu (urzędu pr7epoznań(tereny
siedleńczego SS) na tzw. Warthegau
z siedzibą w
skiego i większa. '\lzęść woj. łódzkiego) .
Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 133.

Jak wyriika z materiałów zr->- wickiego - kierownika oddziabranych przez
plk SS
produkcję".
red. Jana Sa- łu łódzkiego PĄP Krumey, będąc szefem SS-Uf':'lsiedlungsamtu w Lodzi, zorgP.po raz pierwszy w
n izował
Łódź
przykladowt·
Rzeszy
Trzeciej
ludności
masowe wysiedlenia
Pod jego oscbistym
polskiej.
przeprowadzon:>
dowództwem
pierwsze mas~v.c
mianow1c1e
wysiedlenie ludności polskiej z
im.
Mieszkaniowego
Osiedla
Montwilla-Mireckiego na Polesiu Konsta.n!ynowskim w Lodzi
w noc sylwest1·ową 1939-40 r.
W czasie trzaskającego mroKonkurs na najbardziej ukwiecony balkon, uporządkł)waną zu wyrzucon.o wówczas z mieprzez Lódzki Ze- szkań, bez żadnego uprzedzenia,
posesję, czy teren zakładu, zorganizowany
spól Ponądkowania i Upieks>1a nia. Miasta, zyskał .1uz wielu prawie 4 tys. ludzi. Musieli oni
zwolenni,ków. W każdej dzielni ey zgłosiło się juź po kilkuna- opuścić domy dosłownie tak jak
nie pozwolono im nic
stu lub kilkudziesięciu chetm c h. Przypominamy jeszcze uz stali warunki konkursu:
ze sobą zabrać i zapędzono cło
hali targowej na Pl. Niepodleudział
wz1ąc
nim
Mogą w
W dalszym ciągu prowadzone
mieszka11cy, ko- są na szeroką skalę prace nad głości oraz do obozu przejścio
ind~·widualni
wego przy ul. Łąkowej. 14 stymitety domowe, zakłady pracy upiększaniem
i uporządkowa
instytucje oraz szk0ły, Dla niem Lodzi. Niestety, nie wszy- cznia 1940 r. w podobnych 0~:0j
wysiedlono pOZ<r
komitetów domowych przezna- stkie komitety domowe, zak!a- licznościach
osiedla.
ludności
za dy pracy i instytucje biorą so- stałą część
cza się dwie nagrody
znalazła
wysiedlonych
Wśród
ukwiecenie okien i balkonów bie te sprawy do serca.
Julia Makowpielęgniarka
się
w okreslonym domu oraz 7.a
Apelujemy więc o wzmote• ska., którą następnie zmuszono
zazielenienie i uporządkowar,ie n;e W''siłku. aby święto wyzwo- do pracy w charakterze pielęe
22 Lipca . całe nas·1e niarki w obozie przejściowym
otoczenia. Również dla s1.kól. lenia pracy miasto przywitało w barwnej, przez cały czas okupacji. Je.st
instytucji i zakładów
przeznacz0no dwie npgrody: za pięknej szacie.
J. P.
ona obecnie jednym z nieliczupiększenie swego terenu or<-z
nych świadków zbrodni dokoza uporządkowanie i upiekszenanych w Lodzi przez Krumeya
nie innych terenów w dowoli jego podwładnych Pischla,
nie wytypowanym miejscu naWeighta, Schuetza i innych.
szego miasta. Zgłoszenia uczest
Jak wynika z zeznań J. Manictwa w konkurste przyjmuią
kowskiej, skladanych pod przypiśmie referaty gospon a
na żądania Międzynaro
sięgą
dzielnic0komunalnej
darki
Trybunału Norymberdowego
w~·ch rad narodowych do dr.ia
układu
$kiego i sądów niemieckich 15 lipca:
przez zorganizowane przez Kruul. Zielona
DRN - Polesie meya obozy przejojciowe w Lonr 10. Ili p„ pokó,i 350, SródAl. lfościuszki 1,
ntieście
III p., pokój 340. Bałut~· - ul.
R. Luksemburg 10, li p„ pokój
żerom~kiego 1'•6,
55, Górna II p„ pokój 54 i Widzew - ul.
Szpitalna 2, parter, pokqj 66
Specjalna komisja dokona 1>0
wykonanych
oceny
lipca
15
prac, a z~kończenie konkursu 1
rozdanie nagród odbędzie '.itę
15 września br. Chodzi bowiem
o to, aby kwiaty k\vitly całe
lato. Uość \ wartość· nagród zowvdatnie zwiększona w
stała
perownaniu z rokiem ubiegłym.
najbliż-,
Ich listę podamy w
szvm czasie.
Dla osób lub iJt!:tytucji, które mają jakiekolwiek frudno~d
w związku z konkursem Lódzkie Przedsiębiorstwo 0f!'rodni
cze przy ul. Wojska Polskil'go 8.3, sprzedaje nasiona i kwi.i
ty oraz służy fachową radą i
tym Lódzkie
Poza
pomocą.
Przedsiębiorstwo Usług Pomocniczych - ul. Kopcińskierrn 56
zamówien'e
na
·wykonuje
skrzynki do kwiatów w cenie
33 zł za mb.
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fonie

w kwiatach!

Konkurs na

najpiękniejszy
balkon i skwer
przedłużony do 15 lipca

Protesty w Japonii
przeciwko
ratyfikacji

z USA

Chile oczek uje
dalszej pomocy
GENEW.A (PAP). Liga Towarzyst.w Czerwonego Krzyża wystąpiła z ·nowym apelem do organizacji członkowskich na całYm świecie o dalszą pomoc dla
Ofiar katastrofalnego trzęsienia
Ziemi w Chile. Liga apeluje o
Przesyłanie cieplej i nieprzemakalnej odzieży.
r;>otychczas na pomoc dla ludnosc1 Chile wpłyneło 1.500 tys.
franków szwajcarskich, przekazanych przez ~O towarzystw Czer
Won~ao Krzyża.

.Japońs.cy

'1aukowcy.

d2ialacze kulturalni, pisarze,
aktorzy i filmowc:r

wzię'li

krytycy, dziennikarze,

udzial w wie.cu

pro.testa-

•!kNl<lu
cyjnym przeci·wko ratyfikacji jaµ<ińsko-ameryka.ń9kiego
bezoiec11.eństwa oraz żądali ustą;>ienia premiera Kiszi i Jego gabinetu.
Na zidjęciu: jeden z uczestników w!ecu, :i;nany fotoreporter Ken
Domc>n. laureat MiędzynarodOWf'j Wys-tawy Foto.grafii Prasowej
w Berlinie 1960 r. Pnybyl o.n na wie<: mimo poważnej choroby.
FOT - CAF

Ludowego

botniczą.

Jak nas informuje wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stron
nictwa Ludowego, zostały zakoń
czone przygotowania do obchodu Święta Ludowego na terełódzkiel:'O·
województwa
nie
I tak: w Lowiczu - jako jedcentralnyd1
sześciu
z
nym
punktów obchodów w kraju na
niedzielę
w
odbc;dzie się
Btoniach wiec o godz. 12 z
Prezvdi~•m
czlonków
udziałem
Komitetu · ZSL,
Naczelnego
wojewódzwładz partyjnych i
kich. W Łowiczu wystąpią zespoły regionalne, a wśród nich
Zespól Ziemi Lubuskiej.
W dniu SwiE:ta Ludowego na
terenie wielu miast i gromad
naszego województwa odbę:'lą
się uroczyste obchody, spośród

dzl (podobne były równieź w
innych miejscowościach) prz"szło prz~·na.imniej 300 tys. ludzi. Kilka tysięcy osób z 1e.i
głodu.
wskutek bicia,
liczby
zimna i straszliwych warunków
sanitarnych zmarło na miejscu.
Po masowych wysiedleniach,
połączonych z totalnym rabunkiem mienia wysiedlanych, w
obozach przy ul. J,ąkowej, żcłigowskicgo, Kopernika, Zakąiuej, Krumey i jego pomocnicy
dokonywali selekcJi prześlac1'.J
jednt szli a<:>
wanych ludzi:
transportów oświęcimskich, d!'U
dzy - ci szczc;śliwsi - na wydo tzw. Generaln0j
siedlenie
inni na roboty ,;o
Gubernii,
Niemiec, a jeszcze inni do obozów dla tzw. rasowców.
Zbrodni tych się nie zapoDziś w naszej redakl'.ii goś
mó~ri na zakończenie
mina rozmowy J. Makowska - trze- cić będzie nał'zelny redaktor l~·
ba domagać się sprawiedliw<'- godnika „Kraj Rad", red. Borys
go ukarania wszystkich zbrod- Ż,HDOW.
Po południu red. Żyrnow spot
kara
sprawiedliwa
niarzy
nie może minąć także płk SS ka się z robotnikami ZPB ill'.
Marchlewskiego.
Hermanna Krumeya.

Redaktor naczelny

tygodnika
Rad''
"Kraj
„
gosc1e111

„Dziennika

Łódzkiego"

których

na

szczególną

uroczystość

zasługuje

uwagę

w

Brzezinach, gdzie zostanie wręcze>""
ny sztandar Powiatowemu K'.)mitetuwi ZSL.
(rg)

Ftyzjopediałra

francuski

P.

dr

Lowys

przyjeżdża

do

Łodzi

Do Polski przybył na dwa ty
znakomity ftyzjopedia~odnie
tra francuski, laureat Akademii
Medyczne.i Uniwersytetu Genew
dr med. l'iotr Lowys,
skiego
dvrel<tor sanatorium przeciwdla dzieci i mło
g~użliczego
dzieży Roc des Fiz.
Wybitny naukowiec zwierlzać
bc;dzie w naszym kraju kliniki,
i poradnie przeciw~analoria
W niedzielę wieczogruźlicze.
rem dr Lowys przyjedzie do
Lodzi. Zabawi w naszym mieś·
cie trzy dni.
W poniedziałek o godz. \q
wygbsi
francuski
naukowiec
w auli AM (przy ul. Narutowicza 98), referat na temat l~
czenia gruźlicy u dzieci i zii.demnnstruje dwa filmy naukowe ze swojego sanatorium.

Cyrus Eaton:

Polacy w USA mogą być dumni
•
•
•
• •
.ze SWOJ9J p1erwsze1 OJCZyzny

WARSZAWA (PAP). W Domu! ju dla rozbudowy rolnictwa,
Dziennikarza w Warszawie od- przemysłu, szkolnictwa, dla pod
dobrobytu obyWateli.
była się 2 hm. konferencja pra- niesienia
sowa z bawiącym od czt.erech Tak samo .wierzę w szczerość
dni z wizytą w Polsce znanym
amerykailskim przemysłowcem,
laureatem Leninowskiej Nagro- Współpraca
dy Pokojowej - Cyrusem Batonem. Na konferencję przybyli
liczni przedstawiciele prasy sto- literałów
oraz akredytowani w
lecznoej
Warszawie korespondenci zagra- Z
niczni.
WARSZAWA (PAP). W Domu
Na wstępie gość amerykar.- Liłeratury w Warszawie podpiski złożył krótkie oświadczenie, sana zostala 2 bm.
mic;dzy
w którym zreasumował swoje Związkiem Literatów Polskich i
wrażenia z pobytu w Polsce. C. Związkiem Pisarzy
Radzieckich
F..at.on stwierdzi!, że widziat bar umowa na rok 1960 w sprawie
dzo dużo i odbył szereg spotkań twórczej współpracy, wyjazdów
z przedstawicielami rządu pol- pisarzy, wymiany książek, czaso
skiego, naukowcami, działacza pism, informacji i materiałów
mi społecznymi i prz.edstawicie literackich.
lami prasy. Powiedział następ
Ze strony polskiej umowę pod
nie, że to wszystko co ujrzał w pisał prezoes Związku Literatów
Polsce, b~d 7 ;.~ starnł się przeka- Polskich Jarosław Iwaszkiewicz,
zać Polakom w Ameryce. Mogą w imioeniu
pisarzy radzieckich
oni być dumni ze swojej pierw- sekretarz generalny Związku Pi
szej ojczyzny.
Georgi
sarzy Radzieckich
C. Eaton odpowiadał też na Markow.
liczne pytania dziennikarzy.

polskich

pisarzami radzieckimi

sytuacji
Cyrus Eaton
międzynarodowej,
dal wyraz przekonaniu, że niena
konferencji
powodzenie
szczycie nie wpłynie na osłabie
nie współpracy gospodarczej mię
dzy Stanami Zj.ednoczonymi a
krajami socjalistycznymi. - Jestem sam człowiekiem in tere su
- oświadczy! on - i wierze; glę
boko, że przem~·sl i handel slużą najlepiej rozwijaniu dobrych
narodami.
między
stocunków
Istnieje również szeroka możli
gospodarczej
współpracy
wość
Wielka
Polską.
między USA a
liczba Polaków w Stanach Zjednoczonych sprawia, że towary
polskie mogą znaleźć łatwy dostęp na rynek amerykański.
odpowieamerykański
Go8ć
dział obszernie na pytanie dotyczące jego pobytu w Moskwie i
'potkania z premierem Chruszczowem. - Mimo że można mnie
uważać za najbardziej typowego
przedsta wicicla kapitalizmu
oświadczył C. Eaton, a premier
Chruszczow jest reprczent.anrem
narodu socjalistyczn·ego, to jednak nie widzieliśmy żadnvch
problemów, których nie można
by rozwiązać w drodze rokowań
i porozumienia. •Wierze; - podwe wszystko,
kreślil C. Eaton co powiedzial premier Chruszczow, a powiedział on, że naród
radzie<•ki opowiada się za pokojem, że chce poświęcić wszystkie zasoby ~weao wielkie&o kra
Poruszając

sprawę

słów premiera Chruszczowa, kie
cy zaproponował na forum ONZ
całkowite

rozbrojenie.
C. Eaton opowiedział też o
swoim spotkaniu z Władysławem
Gomulką.

Największe wrażenie

uczy·
szczeJe ...
rość Władysława Gomułki.
stem prz<2konany, że jest on oddany całym sercem i duszą swemu krajowi. Gość amerykailski
zacytował również slowa swojej
żony, która po spotkaniu z Wła

- powi.edział C. Eaton nila na mnie niezwykła

dysławem Gomułką oświadczyła,
że „jest to człowiek, którego ludzioe w Polsce muszą kochać, po
nieważ on ich kocha".

Na pytanie co sądzi o polityce
amerykańskiej wobec Chin Ludo
wych Eaton oświadczył, że uważa H; politykę za całkowicie błęd
podkreślił on ną. Nie sądzę aby Stany Zjednoczone musiały
utrzymywać bazy wojskowe i lot

nicze w Japonii, Korei, Taiwanie, Filipin;i.ch, Pakistanie i wie
lu innych krajach. Nie mamy
żadnoego interesu w utrzymywa
niu tych baz. Prowadzimy niekontynuował
mądrą politykę mówca - sprzeciwi;;jąc się dopuszczeniu Chin de ONZ. Wiepolityka wobec
rzę, że nasza
Chin ulegnie zmianie. Dyplomawyjaśniał
cja amerykańska
C. Eaton - jest bardzo młoda.
Pod tym względem nie wyszliś
my jeszcze z przedszkola - doMOSKWA (PAP). Do stolicy d;i.I, śmiejąc się, mówca. - Musimy mieć czas, aby nadrobić
przybyła
Związku Radzioeckiego
nasze opóźnienie.
rządowa misja handlowa Kuby,
na której czele stoi dyrektor
C. Eaton odpowiedział również
Narodowego Instytutu Reformy na inne pytania, dotyczące stoRolnej Anto·iio Nuniez Jimcnez. sunku USA do krajów Ameryki
Misja przeprowadzi w Mo- Płd. i Kuby, Polaków w Stanach
skwie rokowania handlowe.
Z,iednocze>nych itp.

-

Kubańska

misja handlowa
w Moskwie

Dogodniej.sze warunki
ratalnych zakupów
samochodów ,,Mikrus••
Od 3 bm. uste!'kl, które były poprzednio po
n0<we, do- woodem narzeKań klientów zostarat.almej cą wyelim:ł1owane.
sprzedaży
•
samochodów marki "Mikrus
Zmiany konstrukcyjne zostaną
Obn iż0<n,o pienvSClą ratę (p!a•tną róv-.Ttież dokonarne we WSZY'fit.k.;ch
pm:y zakU<pie) z 18 na 10 tys. «t o· „M'tkrusa.ch" bedących już w eks
raz r·ozlooŻ·ctn-0 spłatę na więk&7..a ploat20c-ji
za posredn'ct>wem
ilość ra1. z 23 do 30. Ponadto prze~ TOS na ko.set proodu<:enta. Wła
ckres giwarencyjny, w ściciele samooltodów otrzym.ają po
dłużono
którym naiprawy dokony'Wane są n.a<ltio 1 l<omplet łożysk - kre)'>\a
be<ziplatnie z 9 do 12 m1es'ęcy.
ków. Przemysł e;wara·n·tujc pełne
1\:likrusy", które obee"lnie 711ai- zaopatrzenie <:1klepów w C7Ąśc.i za
da się w sprzedaży w s.klE"pa.ch mieonne. Placówki „Moto~bytu"
kon.strukcy,i- będa rówmiez prowa•dzily będą
„J\Iot•crz;b~1 tu",
r•Producenci za- m•ch u,sług nie po.praiv.ione.
wy.sylko,w,ii. llO>m.aWARSZAWA (PAP).

wprowad.zc>ne
godne :aa.sady

zosta,ją

1

i.

11

w

P.e~·~:iao!k ;.ę sl!Zi~ ~e-mv.

rrorwine tlae

~

10 tys. osób
zwiedziło już
Targi l(siążki

zamówień.

3 bm. rozpoczną o;.ię pierwsze
transakcje handlowe między wystaw<>ami różnych krajów.

Sąd Najwyższy

stwierdza:

się
od płacenia alimentów

..

uchylanie

może

., ,

u1sc bezkarnie

Racly
Komitet Ekonomiczny
Ministrów powziąl wspólna z
CRZZ uchwałę, ustalającą okrewaspołeczne przeglądy
80WC
runków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.
Na wniosek Ministerstwa Finansów powzięta została uchw~·.
la ustalająca zasady i tryb banlrnwej kontroli funduszu płac w
przedsiębiorstwach

według

zasad
spodarczego.

stra sprawiedliwości w sprawie
nad Zdzisława Haladyna. z. Ha.ladyn
mini- wyrokier" Sądu Wojewódzl<iego w
z za~
Łodzi został unjewinni-0ny
rzutu złośliwego uchylania 5ię od
placenia alimentów na utrzymanie swych dwojga małych dzieci.
Sąd Wojewódzki doszedł do wni-0
sliu, że oska.rżony nie może poclJegać karze, gdyż żona Haladyna
zarabia o1<. 2 tys. zł i w związku
W nocy z tym dzieci mają dość dobre waMOSKWA (PAP). z środy na czwartek w odlegto- runki.
od stolicy
sci 20 kilometrów
Sąd Najwyższy, podzielając 'l.da
daty nie rewizji nac!7.Wyczajnej miniTadżykistanu - Stalinabadu
się odczuć cztery wstrząsy po:l- stra sprawiedliwości slwjerdził, że
pra.ca 7.arobkowa żony nie zwalnia
ziemne.
Jak poinformowano korespon- oskarżonego od obe>wlązl<ów alimentacyjnych. Zgodnie z uchwadenta Agencji TASS, pierwszy lą Sądu Najwyższego z lipca u}).
w St;;- rolcu,
wstrząs zarejestrowano
odpowiedzialno§ci karnej
o godz. 23 min. 7 nodlega ten . kto przez złośliwe 11linabadzie
czasu miejscowego (godz. 17 C7 chvJanie Się od płacenia alimenczasu Grenwich). Ostatni, czwar tów uprawnione.i do tego o.sobie
ty wstrząs nastąpi! po upływie donrowadza j'I do takiei::o niedostatku, który nie pozwala jej na
dwóch godzin.
po pod.~tawowych
za~pokojenie
trzeb życiowych beą: korzystania
z opieki spolec7nej, pomocy obcych osób łuli nadmiernego wysił
ku. Według te.i uchwały do podstawowych pe>trzeb zalicza sic ododzież.
wyżywienie,
pDwiednie
mieszkanie orarl niezbędną naukę.
WARSZAWA (PAP).

Najwyższy rozpatrzył
złożoną
zwyczajną,

Trzęsienie

2

bm.

dzialającyrh

rozrachunku

go-

Sąd

rewizję

la twórczość
dla dzieci i młodzieży

prze.z

ziem i

w Tadżykistanie

Okulary... pod nosem

usługowy
"Fotooptyki'•

czerwca 7. okazji Międzyna
rod<>wego Dnia. Dziec:rn odbydorocznych
wręcr1,enie
ło się
nagród przyznawanych przeiz
pre?:esa Rady Ministrów - Józefa Cyrankiewicza za twórczość dla dzieci i młodzieży.
Na zd,jęclu: min. Gallńs.ki w
rozmowie z Heleną Wiśniew
ską (nagroda w dziedzinie tw<>r
i Stan!S'ła.wą
czoścl radiowej)
d.ziedztnie
Rączko (nagroda w
teatru.
CAF - fot. WclOIWiński

sprawie Hala.dyna Sątl Najwniosku, że
doszedł do
wysHek żony oskarżonego był nie
wątpliwie nadmierny, gdy się zwa
ży, że poza troską o wychowanie
i opiekę nad dwojgiem dzieci mu
zarobk<YWo .
pracować
siała ona
Natomiast z. Haladyn od dwóch
lat nie płacił w ogóle alimentów
W

wyższy

Kiewdelikie olalJo wyst.aiW'O'we
sklepu n[" 23 prz,ed1Siębi<J1I1S1:twa
„ł'otO<Jlp<ł.yik.a". pr-.i:y Plaou Heymo:nta 1-;!, zasłaniają rosz;towa
ni.a, slużące do remontu elewaAle już spojr~te przez
cji.
oazklone dl71Wl do v„mętrz.a wywołuje zaciekawienie.
Mówi kierow•ndk sklepu, p. ustalonych przez sąd. W związku
z t;vm, że wyrok uniewinniający
Józef XowaikOWISI.~.
- Poza szerokim. asorlymen- jest niesłuszny, sprawa z. Hała
tem 1S1pi;:zętu i materiałów folo- dyna zo„tala skierowana do po,gra.ltczm.ych, sklep nasz będzie nownego rozpatrzenia przez pierw
Sąd Powiat0<wy
również realizował recepty oft!<l szą instancję
miczne, oo ZJOOCZy nas.7~1. pracow dla m. Łodizi.
nia będl:z;ie przygotowyiwala o- - - - - - - - - - - - - - - oprawy
kuJ.a["y, dciparowywala
do szkiel. w.vmierniała SZJkła j,@.
-Dla.czego .• ~ie"?
Poniewiar.2: dop!ero d7liś około JX>1ud.nia slklep nasz: rozµraoę (ro7Jmawlaliś;n:'(
poc7ln-ie
juz
więc drz;iś sklep
v."CZOra.i.
pierws:7..i.
Będzie t-0
pracuje).
placówka tego rod"Zaju w J>OLódzki Ośroclek PropaganNaJłud'Jliiowej części Lodzi.
przypomina
Partyjnej
dy
bl.i.ższy pUllllk;L o podobnym chakierownikom
sluchaczom i
bvW1em
się
mieści
rakterze
grup samokształcenia 7. eko
przy ul. Piott'k.owskiej l 11.
nomli politycznej, że wykład
.Ta.kie no.we artykuły przy
„Problemy krajów gospont.
p1~Ledsię
sprzedaey
do
gotowało
darczo słabo rozwiniętych",
bfo·rstwo w zwią?Jku z otwar
oclbędzie si«; w clniu 3 czerw
ciem nowego sklepu?
Przede Wl>t.y<>tl< im apara,t
ca br. o godz. l l, w gmal!ru
:prod1Ulkcji krai<>fotograficzmy,
Kościusrki
Al.
KL PZPR,
w-e.i „Start IT - 21nacrz.n.ie przenr 107/109 (sala wykladowa
koootruowany i o lep1Szych wła
I piętro).
ściwościach optycznych, niż jego p0przedniik. .,1->ta["ly Il„ ukarżą się na pól'kach j:rnnych skle
pów dopiero w ,przysz.lym tygedni u.
- A jak wygląda. sprawa. za- ~plecLa'I
- L:a sklepem mieści się praw której
c0wniia 0Lta11mic:z.na.
PIĄTEK, 3 CZERWCA
wyJ{lwa\<ifikowany optyk będzie
PROGRAM I
wykonywat prace zw1ą7a:ne z oW .siklep:e . ~epty
kularami.
a.oo stan pog·ody i wiadomo6ci.
będzie odbierać wykwalifikowa- 8.1)6 Prnegląd praisy. 8.35. Muzyka i
na optycz:ka. Jeśll chodzi o aktualności. 9.00 Audye<Ja dla kla\VISZel!ltie uslugi z 7,akre~u foto- sy VII pt. „Wszystkie drogi prografiki. bę<la one równ;eż wy- wadrz.ą do Pol»ki" w o·prn<:. Wł.
5okorskiego. 9.30 Domen1co MoJronywaine przez 'V"Y:·"°'ko kwallfl- durno śpiewa z towarzycw.e.rnem
.
lrowa.n.yoh faohowcow . .
gitary. 9.40 Dla przectsrz~oli a.t1d.
Xie wąl:.pi.my, ze m1e57Jkancy slow11o~muzy1C!Zl1a pt. „Na t<,rakow
(JlkQ]!iczn,ych rej001ów z .UZJ!lain1eo;. ską nutę'" w oprac. Marli W!epovvitają tę nową pla>00-w1k_e. J..lo ma11. 10.00 Koncert poram.ny w
w wyk. Orkiestry i Chóru Rozghośni
powoclzeniia
życ-.1.ymy
rej
Wroclaw„kiej PR poci dyr. Jerze(J. P.)
piacy.
go Zabłockieg-0. 11.10 „Nie<lżwia
dek" - o-pow. S. Cen„kiego. 12.04
Muzyka ludowa na.rodów ra<lziec
k:ch. 13.00 Audyoja dla klas I i II
pt. „Pi·o,..,,.n,ki p<llsl<ie i niepolskie"
w oprac. Ludmily Misol6wny. 13.40

Z kroniki oartvinei

Dziś wykład

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

Utwory f.ortcipiemowe -

Za.kupił go Pan I.VI. w skleT>le sportowym przy ul. Piotrkowskiej 71. Ekspedientka w na.
wa.te pra.cy (wladoono, plt!;rws7'.y)
pomyłkowo p<ibrała o<l. Pana 180
złotych, tymczasem pistolet k-0sztuje 150 U.
Kiarownik stoi&ka, który przy
kontroli utargu
sporząd1..a.niu
zauważył tę omyłkę bardzo za
nią Pana przeprasza I prosi o
zgloszl'nle się po 21wrot na.dpla()o
nych 30 zł.

ŁODZKl

gra Bru-

non Oza.jkow,r<0i. 14.05 Audycja dla
mło<lzieży s:>Jl<01'nej z cy kl.u „z hist-Or i a pod rękę". 15.00 Ko1m'\llllikat
o sta;nie wód. 15.01 Informacje.
1.5.25 Pro.gram d11ia. 15.30 Gra orklesbra Andre Kostelanet.za. 15 .40
16.00 Wiad-0.mości.
Radiore·klama.
16.05 Au,d. 2lctual11a. 16.15 , Czv;arsłuch. J. Grzedrz.ielty sztylet" skii.-go . 17.15 Radiowy kur' nauki
.i•<"'ka rosyjskiego. 17.30 Z życia
Związku Ra.dzleckiego. 16.00 Wiaodc.
domości. 18.05 „Krzyżacy" pe>w. H. 51enkiew1cza. 18.20 (Ł)
Kcmci.--t Orkie«try ŁRPR r>Ocl dyr.
Hrn-vka Deblch&. 19.05 U,nif.iversy

~~-~--~-~~~~~-~~~~~

Z DZIENNIK

TOKIO. - 0!<0l-0 4 tys. profeso
la reportera to prawdziwa zasilającym kotłownię. Prawdorów repreze.n tuj ących wi ękS!ZOść
sceneria. podobnie jakaś uste.rka natui li
Taka
gratk.a.
uniwersytetów japoński eh proteWłaśnie dzwonił
Wrażenie? Jak w olbrzy- te~hnicznej.
stowa ro w c:z;wa·rtek przeciw1<o urakiety między-. mistr• elektryk ...
miej kabinie
kła.dmvi bezpieczeń•twa z USA.
Pr·ofesc>rowie zorg<i.nizowa·li m. pla11etarnej.
Metalowe ściany.! - A wizyta u lekarza?
in. demonstrację no u.n.Lwersytecie niezliczona
tejui
Dębowski
ilość tajemniczych i Tadeusz
HitoL~ubaszi w Tokio.
meclianiz- go nie słyszy. Obecni przy rozguziczków,
nastawni,
Wedlug doniesień
PARYŻ. N1et1.;tajem niczonegr, 'mowie koledzy uśmiechają s:ę
a1gier~k!cg-o kores.pc11ctent.::i Re'Ute mów...
ra, Wo,islrnwy Trybunał w Gharda strach olilatuje przed l~ażd!l'm domyślnie. Ta usterka prz~szl:i
"ja (ce.ntral6la •Algieria) skae.ał nn niema! ruc/zem. I podziw dla. w samą porę - dodaje ktorys.
karę śmierci SIZe~ciu boj01wnl{Ó'N pracy zatrudnionych tli ludzi.
Dębowski nie lubi mówić o sodokona1nie zamaatgier.~kich za
Podziw d1a sumienności i do· vie. Wszysc11 go z . tego z~.J.SL.
ohów w o.tues!e od styczni a 1959
lc/.adnofri tej pr<icy. Tajemni- Kiedy lctoś wspomina o 1ego
r. do lutego 1960 r.
sumiennej pracy,
to na- wieloletnie],
Międzyon.arodowa cze stalowe mi.sterium WIEDE1'r.
nigdµ me ~raku1e
i rozdzielnia silu w dla której
stawnia
Agencja F.nel'gii Atomo\<"Ci zamie
choc przeci.eż ma
rza zorga11izować 5 wielkich kon- Łódzkiej E/eld!'OWl!i. Bagatela ... mu czasu,
fcre.1cji naukowych l siedemnaście Jeden spóźniony czy !"ieostroż: swój dom, rodzinę i swo1.e prykolokwiów w okresie od c!Zerwca ny ruch i miasto moze. uio".qc watne sprawy, macha tylko re1960 r. do końca roku 1961. Ageocia planuje zorganizo·wenie tych w ciemności, jedna chwila me- /cą.
- A" dajcie mi spokój z gaobrad m. in. w Pra<lze, Wiedniu. uwagi...
mruczy niezadowolodaniną G<.'newie. Kopenhadze. Bang.koku,
:to
w ArgentY'O"le I Indiach.
ny - większość naszych ludzi
kióry !L' uczciwie bierze zaplatę za swoTadeusz Dębowsld,
15 . czerwc.a
WASZYNGTON. przybywa do USA ~ 3·c:tn101wą :v~- przedsiębiorst'wie pe!ni funkcję ją robotę. To niesprawiedliwość
t ra się u.•yh
.
sczef brytyJ&k1ch sił zb1 OJ- . .
zytą
tego nie widzieć.
. .
nych ad.mir"'! Moun.t.baittein. Ziwie- mzyniera ruc u, .s a
d:zi on m. in. ameryk ans.kie in5'1:y tlumaczyć 1ak na1bardz1e1 przytu.C"je i ośrodki wojsl<0<we w po- stępnie specyfikę swej pracy. Z
Nie jest przeoczeniem dzienAla.bamie, wyjaśnień tych wylania ·się podlmliniowej Kar-0I:oie,
stawowy motyw. Od pracu !ti- nikarza, że tv swoich poszuki.
Georgii i Oklahomie.
DJ;;LHI. -: M·111 1s:ter f?na•nsów dzi „atrudnion,ych w dziale rtr- waniach ludzi z pasją, rozmi.
.
"Indn, Mo.rar;e Desa1 rozp·ocrzął \V
c.'?.wartek seeśc·iotygodn.i 01wą po- chu ~alezy, aby 1;11sz11.silcie urza- lowanych w swej pracy i pra·
dr6ż. w cza•ie której od1wledzi dzema elektrowni dzialaly spra- cy tej oddanych. ludzi, kWTZ!/
Jugosla"Wię . Polskę, C:z.eC'hosłowa- wnie, aby maszyny nie spro.- obowiązki tral<tujif inaczej; niż
nieprzewidzianych nie- tego wymagają formalne stowiały
Cjf!. NHF i ZRA.
sunld slużbowe, zatrzymał się
spodzianek.
Ba... A.le łatwo o tym móu:ić dlużej na osobie Tadeusza Dę•
i pisać. W praktyce dzieje 5ię bowskiego. Choć ta/ci ~ niego
propagandyst~
i tak, że maszyny czasem st:z- nieefektowny
ją z powodu blędów technicz- własnych zaslug i. wysilku.
nych, czyjegoś niedopatrzenia po
zamkniętego w 33
Wysiłku
za elektrownią. Praca przecież latach nienagannej pracy
w
najbardziej nawet ek.slcluzywne- l.ód;;kiej Elek.trowni, na budogo działu., to cały splot czynni- wie której w r. 1927 zapoc;;n tw różnych lcowal jako mi.ątrz-elelctryk rerozlożonych
ków
punktach i czasie.
jestr swych zawodowych radoś
O, właśnie, słychać dzwonek ci i doświadczeń. Pracując na ·
felefonu. Halo! - podnosi słu stępnie przez te wszystkie la~
Choć ta na różnych funkcjach, zdochawkę nasz rozmówca.
pora jego pracy już dawno mi- bywając równocześnie
kwalifinę/a i w popoludniowym p!ll- kacje zawodowe i doświadcz<.<
nie dnia wyraźnie widnieje iui- nie do.ęzedl .do tak poważnej t
jaką
odpowiedzialnej :fwilccji,
zyta u I.elcarza ..•
zrywa się z pelni obecnie - inżyniera podWybaczcie tJ.
produkcji
Zanlo coś ntespo- stawowego działu
krzesla. "'
transformatorze ruchu.
dziewanego w

uc l;Jl (4ZOIJ}
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*

I

•

•

Wtrybie przyśpieszonym
*

*

*

Krewka Bronia
Ama·tor ,,byka"
,,Płać pan
Kłopotliwy pasażer

za piwo''

*

*

..•

T amora chce

że chuligań
stwo nie s·tanow.i dziś w Łodzi
tak wielkiego, jak kiedyś probile-

C

Wychodząc juz; spotykam w
gmachu dyrekcji Tadeusza Dę
bow.ą/ciego, jak :zmęczony, sp?cony, ale zadowolony z pomyslnego widać załatwienia spraWU;
spieszy do lekarza.
m.ó11:lę
Jedno słówko... prawie biegnac t:a nim . .• C.r!.'.
pan dosc t~J
nigdy nie miol
swojej roboty?
się bawi·ć
- No wia par>!... oburza si .
- Czu można mieć dość czegr,ś,
Bronisława Kuchar~a - nigd7.ie co jest człowiekowi potrzebr.e,
nie praoująca 18-Jelm.ia „a.bsoJwe<n•t jak chleb, czy woda?
ka 7 octctzialów SfDkoły pQIW'SzechK. WYRZ.
nej'", stała mie-s:zkanka Alek.saindrowa pnr.yjechala do Łodzi pechowego. widać, dLa Siiebie d11ia .
13 maja o godz. l,'loll w nocy u.rażooa ponoć ja,kimś słowem s.wej
towa,r·2y.swlti, dorwała się do 11iej z
Bija,tyce prze5zk-O<lJZ!li
pięściami.
fun.kcjc<>.aTiusze MO, którzy JZatnzy

hoć praiwdą je>st,

*

mu, część „złotej młodzieży" nie
re.zvgnuje z 11 bohaterstwa ulicy".
amatorzy „głęb
Niefortunni cl
szyoh y;::ruszeń" 1 ulic:znych awalll
tur 1nadrztwycrzaj szybko przek-0111uchuLi,gańs~wo
że
ją s,Ję jedlnak,
przestał-0 być atral!<cyj11e. Złożyło
się
się na to wiele czy11rnlk<'.>w, za.równo r-eaikc.ia przechodniów, spra·wmili.cji, jak i - maJi , 1 krew.ką" Br0inię i skieroiwa
n-0ść drli·ala~1ia
prawie na-- li je.i sprawę do są.du w trybie
prrz.ede ·wsrt:,„stkim tychmia;SiLowa i 6Urowa repcresja przyśP'ieszo11ym .
Jak !<arna, wymierzana przez Sąd PoNOWY JORK (PAP). W wyniku procesu, który odbył
podaje z Ankary Agencja UP!, wiatowy dla m. Łodzi w trybie się już nai.tępnego dnia, Bronisła
przyśpieszonym.
Kucharska skazana została na
wa
kc;rządzqcy obecnie w Turcji
m . in.
się o tY'ffi
PrzeikO'ru\ł
o- Krzysztof Lepczyk (zam. w ł,odzi, 5 miesięcy airesztu.
mitet jedności narodowej
ul. SkaJma Jl), .który 8 mad,a br. z
znajmil w czwartek, iż przy- sobie tyliko wiadomych przyczyn
Kłopotliwym pasażerem tramw.awódcy obalonego reżimu staną zapra.gnąt wypróbować sHy ude- ju okazał się Stefa11 Kobie.red<!
rzenia gł<>wą (trnw. bykiem) na nie (za.m. w Lodzi.
ul. Pr.aS<a 4-6).
przed sądem w ciągu najbliż znanym mu przecho·dniu. Pra~ie Wojownicv.:o nastrojcny 11ie tylko
szych 4 tygodni, oraz, że wy- nie to wprowadził w czyn, po ZJnieważył OTl słownie kooduktora 1
Cliy>m 11:aidowe>lony rz siebie, udał ale uderzył rów11ież jed11ego z pabory do parlamentu odbędą się sie do pobliskie.i pijalrn• ;>iwa.
s.ażerów. co słusznie oos talo za kwa
Stało się jed.n.ak. że piwa nie llfike>wa•n.e j a1ko czy.n ch.uligańslk.i.
w jak najkrótszym czasie.
Wybrylc ten - po jego ocenie
tym
w
mu
Prze<sZko.dzi!a
wypił.
Rzecznik komitetu, pulkownik interwen.cja przeohodnil>w i mili- prze-~ sąd - kosztował Kobierec4 miesiące aresztu,
kiego
cji, w wynllku której. w niespełna
Aladli, oświadczył oficjalnie, iz 30 god?:in później zasiadł .na ławie
:f.
:(.
Roma11 Chelmińskl "'nialaz.ł się w
juota wojskowa przejęła wszy- o„kairźo.nych Są,du Po•w1a.towcgo .
areszzoot.a·ł
5'1du
tego,ż
Wyrl)kiem
ŁodJZi, 1'1:ec by mCYima, <na gośc;11stkie uprawnienia rozwiązanego towany na sali i •kier'owarny dQ n)l'ch
Stały mies<llkawystępach.
are.srz;tu na 5 długich mie-sięcy.
n!e-c Kamiennej Góry , 11ie uląkł
parlamentu.
się" ob>owią.zują.cych w Łod'lli P'fZe
pisów i 11wieroząc, że ,.11i~<t mu

Wciągu miesiąca
rozpocznie

proces Menderesa

:(. :(. *

1

0

*

!

•

Ra.d.io

Uwaga, nabywco

praca!

l

Nowy punkt

startowego
pistoletu ...

prostu I

D

WARSZAWA (PAP). W ciągu
dwóch dni trwania V Mlędzynaro
dowych Targów lis-iążki ekspo.zycj'l 21wiedzilo ok. 10 tys. O·sób. War
to dodać, że zeszłoroczne targi od
w;ed?:ilo ogółem 50 tys. osób.
W dalszym ciągu rośnie ilość 7~'\
na wymówień indywidualnych
dawnictwa zagraniczne. Tak np.
stoisl<a ośrodka ro7'po.wszechniania wydawnictw naul<owych PAN
przy.lęly w dniu 2 bm. 1000 takich

Złośliwe

•
pas1a
1ego

I

L

talawizj a.

tet Rakii-0wy - red. Eryk Bończa dzi1siejszym ko-ncertem FilhaTmow Radi0>wcj E1ncykl01pedii Aktu,al- nH. 16.30 (Ł) „Runda rz pio.senlką"
w opr. red . Ludwika SrzumJe,wd<ie
go. 16.50 (Ł) Muzy,ka lud-0iwa. 17.25
„za.gadl<a litera•cka" - a1ud.
(Ł)
20.00 Sta11 1J-Oogody l dziennik wie w opr·ac: Bog.ny Maurer. 17.40 (Ł)
morny. 20.26 Magazyn „portowy. Ne>we nagraula Ork. ŁRPR p . d
20.40 Ze wsi i o ~~si oraz in:fo·r- Hen•ry>ka Debicha. 18.00 (Ł) Łód:zik;
maoje Ko-mitet.u Budowy Domu drzienni,k raid:iowy. 18.15 (ł,) RadioChłopa. 2-0.55 „Pięć minut o wy- rekJa.m.a. 18.25 Felie·ton MarceJe,go
chowaniu". ?l.00 Melodie tanecrz- Jorsta. 18.3.> Muzyka i •l.<tu.al.noś
r '. 2l.15 ,.Peł,nym głosem o spra- c•i. 19.00 Wiadomości. 19.05 Pi·osenwach młodrz.ii.-ż;v". 21.40 Se~<stet PR kl oopulame. 19.15 Audycja !Hez udzi.alem Hele11y Bożańsklej - raoka. 19.30 Ka.rol SzymanoWl!ilkl:
sopran. przy tortepi.a,nie Andrtiej .,Król Roger" - opera, wy.le Chór
azerski. 22.10 Od A do z. En<:yU<lo i Orkiestra PR w Krakowie pod
pedi a artystyc:zna. • 22.26 MuG?;y·ka dyr. Jenz;ego Gerta oraz wliści .
rczrywkowa. 23.00 Oatawie wlado- 20.46 Aud)l'cja llterncka. 20.56 D . c.
qpery. 21.20 Z kraj11 l ze &wiata.
mości.
22.()5 „Połów" słuch. W . Sokor23.05 „ze świata ja:z7;U" &kiego.
PROGRAM II
aud. w oprac. Steta11a Rogińskie
8.30 Stan pog,ody i wiadomości. /!O
. 23.35 Melodie na dobra.noc.
8.36 Prze-glą.d prasy. 9.30 Po·rady 23.60
Ostai~ni·e wiadomości.
praktycein,e dl.a kobiet w 01pra.c.
Ka·roliny Ko,cowej. 9.iO Mlllzyka
TELEWIZJA
na,z;vch pra;yj.ac;ól. 10.30 „Prezes
OPC>W. I. Krzy>wickiej.
WKO" PIĄTEK, 3 CZERWCA
11.00 z cyklu: Sp i ewa.my pletrti 1

19.15 Sptewa ct.ór Zespołu
nośct.
Pieśrl'l i Tańca „SkoUmów". 19.30
które na wa" CtZeJ<a.ją.
Książ.ki,
11

11

pi01SE'nf.d

11

-

and. w o.prao. Bohda

na Kiercza. 11.30 Duety instrumen 18.05 Z cyik!.u „Hisllorii! z tej zie1mill - XI pr0igra1m pt. 11 Potalne. 11.45 Au·dycja akt.ualna. 12.04
przyrod-z.ie" (W).
stęo w
12.10 (Ł) Inf-0rm.acje
Wiadomości.
dnia. 15.00 Wiadomości. 15.05 Pro- 18.4-0 Dzie•nm.ik telew'zyjny.
~1·ajm dni ...i. 15.10 ,.Swoj51kie melo- 19.00 Film krótkomet.rażowy
krótkometrażowy
die" !(ra zesoót Ha.rmonistów Ta- 19.20 F'lm
(Ł) .
clf>ll<f7'.a Wesołowqkiel!o. 16.30 Dla
obraG;;iliJeu~-.la" ?.ycir..
..
c17-'eci Ol'.)()W. O. Pencu Ja.sl pt. 19.30
Bertolda
draTY\•ty·Cft.l'le
zy
„F.11>-mc-te-tludki" IG.00 (Ł) OmóBrechta (IQ.
wienie prouramów. 16.0li (L) P1'1U>d

nic .nie zrobi",

upa•rł

się.,

by~

rz:a

wypite przez niego piwo za.płaoit.„
przyoadke>wy prrz:echodzień. Było
to 25 maja br., a że uporczywe
żądania Chel:mifr!'lklego popa.rte zo
stały rękoczY"Oami, poc!.obnie jak
jego pe>przedn,icy - już 27 maja
sta.nął on przed Sądem Powiatowym w ł',odzi. Tu przekonał się,
że w nam)om m!eśc·ie ch1uligaństwo
.ie·Słt su1ro1wo karane . Za swój "gościrn1ny wy!llt~p" Chelmiiis·ki skazany zoota.t na 4 miesiące ares~tu .
~ ~
Cłapińsika.
Tamara
24-letniia
(Łódź. Kilińskiego 127) szal<lnie i.ubiła za,baiWy. Ale nie za1wsze potrafiła się właściwie na ta·kioh zab<0wiach rza.che>wać. Dlate,go też org·aniizatorzy wi<lce·orku ta11ec!Zł1eg-0
w jednym z lokali przy Pla•cu NiepocUegtości wyprosili ją grzeaz.nie
a.cz sta.nowmo I u.abronlli daLsrz.eęo ud-z:ialnl w !mpre-z:ie .
Pa1ni Tamarze ta·k bard20 się to
nie podobało, że ordynamie 7JWYmyśJa.1.~ mlllcjm.ta. który pr.opono
wał jei. bJ' udala się d-0 d0>mu.
Zamiast do do•mu m•usiała więc
udać się do KD MO. s1kad w dlzicń
przewieziono ją służbo
później
samochodem do gomachu
wym
Z gmachu tego
łódr>.kich sądów.
wyjechała prosto do aresztu. . Z
wyrokiem o.ple<wającym na Z mie-

*

siące.

T rvb
ka

:(.

:>f.

*

przyśp i eszony dziala. Szybo~bra rcpres.Ja karna dajP

I

dobre efekty. I warto o tym od
cza!!'ll do czasu przypomnleć. Ku
zadnwolcn iu &połeczeń<;itwa, ku 11W:ldze i nrzestrodze tym, któr?.v
nie potraCia zaS<tosować się do
praw ~łecznego współżycia.,

-

14-letni

chłopiec

uratował pociąg

przed wykolejeniem

H-letnl
WARSZAWA (PAP). Krzysztof Paczuski, uczeń SzkoPodstawowej nr 58 w Warszawie, uratował pociąg towarowy
przed wykolejeniem. Jadąc 1 bm.
rowerem wzdłuż torów między
Warszawa.rO"-rzą<lową
stacją
Wschodnia i pe>sterunkiem Michalów zauważył on pęlmięcie s7.;-ny.
C:Olopiec natychmiast zawiadomił
o tym dyium~go ruchu po•terun
który sygnalaml
ku Michalów
rPC1'1tYmi zdążył zatrzymać zbliża
lacy się w tym momencie poci;\g
towarowy.
Po zatrzyma,niu pocią.:;tt 1rnlc.larze sł1wierdzili, że szyna pęknitita
je&'t na długości ok. 20 cm, co •Po
wodowałoby nieuchro.nnie wykole
jenie się pociągu.
ły

----

Burze gradowe
w woj. krakowskim
KRAKÓW (PAP). - 2 bm. w
godzinach popołudniowych nad
wielu ·rejonami województwa
krakowskiego przeszły gwaltow~
ne burze. Między Krakowem i
Nową Hutą spadł również dużych rozmiarów grad. Burze połączone z silnym wiatrem powaliły gdzieniegdzie zboża.
W niektórych rejonach opady
były tak silne, że trzeba było
na pewien czas wstrzymać ru„ h
kolowy. M. in. na przeszln nćł
godziny zawieszona została komunikacja tramwajowa pomi<:dzy Kr'!_kowem i Nową Hutą.

Ze sportu
li liga piłkarska
W crziwar.telc ro?..egra·ne zostaJy
dwa za!egle spotkania 9 kolejki
rozgrywek o mistrzostwo Il llgL
pi11<ar$kiej.
W Kra,kow!e w meczu grupy po
łudll'liowej Ga·rbarnia spe>tkah ~ię
z Gó!Tll'kiem Ra1dl!n. Mecz zako1'1czy>I: ,.;ę "1wycię5twem Garbarni
2:1 (2:0).
Pcnactto w War52awie <>Cfb ·ło
'!?ię spoitkz1!1ie grup:v półn.ocP1e.f, w
którym Polonia Warszawa uległa
Zllwiszy B)'<d.gCIJ&.z;CIZ 1:2 ~;Qł,

•

Kiedy

Wśród pytań zgla.szanych
cocbiennie do Naszego Telefo
803-04,
Usługoweg>e>
nu

b~dzie

najwięcej

łatwiej
o pry \\ atny
telefon?
7

w urzę
dac..łi telekomun:kacyjnych c:re·
ka na #-latw:en:e ok. 100 ty.

W chwili obecnej

zaległych
się<:""
ub:ega.iących się

podań

osób

o założenie
telefonu.
W st.ępne wytyczne plallll.l pię
c.'oletniego pr.zewid!ują, że nad
chodząoe lata przyniosą popra
wę s~nu naszej s:eci telefonicznej. Wzrost gęst<>Sc1 si~
ci telefon.iczncj wyrazić s:ię
ma. w6kaźni!kiem 2.58 linii abo
uenckich na 100 mies.-zkańców
(obecnie: 1,65), Ogólna liczba abonentów ma Vi"Zrosnąć do
840 tys.ięcy.
Centrale telefoniczne mają
zautomatyzowane w 76.7
być
proc. O ile obecnie na ogólną, liczbę 740 m:i.ast w Polsce
tylko 292 posiada centra.le aut~mui,tyczne, to w roku
będzie ntimi dysponować 430
Jll!ia5t.
Z da1nych tych wynika. iż w
nie tak dałekiej pr~ci hę
d2Jie znaCIZJ!l.ie ł.at.Jwiej uzylSlkac
pozyt;yw.ną odpowiedź na proś
Kto
bę o założenie telefon1U.
"·~e zre.szt ą, czy na poprawę
15~.,t11acji n:e wpłynie r&wruież
dodatkowy czyn.n,ik: lepsze i'llŻ
dotychczas wykorzystanie u-

191351

rzadzeń

znajdujących

się

po~a

resortPm taczności.
przeprowa<lrona
AnaliU. ·
'Orz.ez - 'ajwyżs:zą hbę Kont.roli. d0<wodzi. i ż ta część sieci,
która dy.oponują inne resorty,
11i~ j€Slt w dio.statlec:7.J11.ym stoStąd
pniu wvkOl"ZY\S>tywain.a.
m. i!n. pilllla pot~·zeba uchw3leni.a nowej u•'ilt.awy o łączności,
kt.óra po'Zwolilaby oprzeć za;.:.adinie'!loe rozwoju s'eci łąC7n0śd w kraju na j€dnej g<me
( t)
r.alne.1 koncepcji.

dotyuzy

zagad·

ustawo-dawstwa praIDeń
na przykład w
Tak
cy.
kwi.etniu pytań na ten te
mai wi;lynęło 70 myli o15 proc. wszysikich,
koło
naailenie było
w maju
też nie mniejsze.
~ności
dużej
O
ustawoda.wstwa
przepisów
pracy (a także o foh poniezna.jomości)
wszechnej
swiadczy też fakt. że 'Z&rparoma
przed
ganizowane
przy
tygQdniami sp.otkanie
Naszym Telefonie Usług.o
wym ze sta.rs-.zym inspektorf"m oc:hrony pracy ORZ~,
Henrykiem Kustosem - mia
powod'Leni'°'·
niebywałe
ło
A i później miellśmy sporo
pytaii na temat terminu na·
sf.ępnego spotkania. bo wielu c'Zytelnikom nie uda~ się
dodzwonić.

'
l

iektóre pytaintia czę%o po'ń"taa:"Zają S:ę, nieraz. gdy
chodzi n.awet 0 elemenochrony pracy
tairnę zasady
W art.o więc im poświęcić parę

N

słów.

rozlicz,a:ruie
Wziąć choćby z wY.iazdów służbowych praco
wn.ik&w. Na tym tle poWStają

nieporozu.mienna,
nieraa:
choć :<i;:>rawa jest UTegWO\l\'ana odgórnie. :l>Jin'ster.„<otwo .Fi
namsów w piśrnie z 21 listopada J !Vii r. wyjaśniło, że do
c?..a&u DO)ll'ego uregulowarn.ia _uprawni'eń do Z\vr<J<t.u koszt::>w
przeja-.:-ów służbowych na.Jeży
przv .,.cenie upraiwn:eń do pne
ja?.<lu klasa I pociągu - kierować sil; sta.nO'wiskiem służ
bowym praemvnik.a,. któ;e wedłuir n0<rm dzytyehcza.sowy<>h upowa.żnia.ło do prze.ia.7,du klasą
I żaden d:yrektor
pierwszą.
nie ma praiwa - ze względów
dyktoO<SZCzędnośc.iowyclt
wać pracownr,iJrowi, że ma je-

na wysokości 2 tys. m.
o Wmauzoleum Vladislao Varnensi
o Czarnomorska Riwiera
Pociąg

urlop do Złotych Piasków. , W. arny, czy Słonecznego
Brzegu nad Morzem Czarpym w Bułgarii, wybrać
się można dwoma szlakami: lotnictyrń i kolejowym.
Ludzie, ceniący przede wszystkim wygodę, wybiorą
oczywiście droię lotniczą i w sześć godzin od startu w
Warszawie, wylądują fia sofiJskun lotnisku, aby w cztery godziny później znaleźć się u celu podróży.
Stanowczo jednak odradzam ten sposób lokomocji turystom, żądnym wrażeń i pięknych widoków. Ci powinni jechać pociągiem i to nie krótszą _trasą, prze.z Lwów
i Czerniowce, lecz przez CzechosłowaCJę, Węgry i Rumu-

j

y
y

11

n
i

a

o
e

11.

N

.
P
. 1 k'
nię.
o . pierwsi:e ~
Korzyści stąd płynące . są :wie ora ie.
Budapeszcie, dokąd przyiezdza się rano, mozn~ przerwapodróż i w ciągu 12 godzin,_ to znac.z.y do odiazdu wieczornego pociągu do Rumunii, zw1edz1c z grubsza_ to urocze miasto. Po wtóre podróż przez całą Rumunię pozestawia niezatarte. wrażenia.
Smiem zaryzykować twierdzenie, że tak pięknego krajobrazu, jak w Rumunii, nie zobaczy się na żadnym szlaku kolejowym w Europie środkowej. Pociąg, niemal tuż
po minięciu granicy węgierskiej, pnie się mozolnie w !;(Óre, mimo że prowadzą go dwie lokomotywy. Nic dziwnego; pokonują potężny masyw Wschodnich Karpat.
To z lewej, to znów z prawej wyłaniają się coraz to
wyższe szczyty, posrebrzone przez okrągły rok śniegierr„
ekspres Budapeszt - Bukareszt wpada raz po raz w
wielokilometrowe tunele, mija rozlegle hale ze stadami
owiec i huczące wodospady.
dziwny szum
W pewnej chwili czuje się w uszach
i lekki ucisk w okolicy serca. Jesteśmy na wysokości nifmal 2 1ysięcy metrów! W maju za oknem zadymka śnież
na, ludzie w grubych kożuchach i futrzanych czapkach.
A w godzinę później, na rozległych równinach kwitnące
sady i upal!
Na połączenie z Bukaresztu do Warny trzeba czekać
około 4 godzin. Wystarczy na zwiedzenie śródmieścia, kióre imponuje nowoczesną architekturą i szerokością ulic.
opiero za granicą widać, jak przyjacielski jest st0sunek naszych południowych sąsiadów do Polaków.
W Budapeszcie, w którym zresztą ze· znajomośc'ą
języka niemieckiego nikt nie zginie, na slowo: Lengyd
biora człowieka niemal w ramiona. W Bukareszcie termin
- Polonia wywołuje na twarzach przyjazny, serdeczny

D

uśmiech.

Podobnie jest z Bulgarami, którzy bardzo wysoko cenią
sobie przyjaź1'1 z Polską i z uznaniem wyrażają s•ę
o osiągnięciach naszego przemysłu, zachwycają się polski mi filmami (?!) i modą.
Każdy Bułgar, nie pytany, zdaje zresztą natychmiast
przed Polakiem egzamin z historii.„ Ostr7.egam więc rodaków. ahy dokładnie zaznajomili się z okresem panowania Wlad)rslawa Warneńczyka, gdyż inaczej kompromitacja gotowa.
Trzy kilometry od Warny znajduje się piękne mauzoleum z napisem: Vladislao Varnensi, a w nim symbolinzn y grl'Jbowiec, popiersie młodziutkiego, W-letniego króla
Polski i Węgier orai pflmiąfkowa tablica w języku polskim i bul1:rarskim. ktiira gło~i. że w tym miejscu w list.opadzie 1444 roku poległ sławny ,Jagiellończyk, dow0dząc połączonymi wojskami polskimi, węgierskimi, buł
g>irskimi i chorwackimi, w bitwie ż tureckim najeźdźcą.
rzybysza z Polski zdumiewa rozmach. z jakim Buł
garzy wzięli się za turystykę . Na kilkusetk\lometrowym wybrzeżu od Burgas do Zlotych Piasków. wśród
nia!Clwniczego krajobrazu, stoją niemal rzędem piękne sanatoria, domy wczasowe i pen~jonaty „Bałkanturistu" odpow1ednika naszego „Orbisu".
Zdumiewa nie tylko ilość, ale przede wszystkim tempc
i organi-:acja robót. Bo Bułgarzy budują mądrze. Najpierw zbroi się cały teren, przeznaczony pod budowę,
potem wytycza i betonuje drogi, oświetla jarzeniowymi
lampami i wówczas dopiero wznosi budynki. Ale jakie!
Lekkie, widne, supernowoczesne i komfortowo wykończo
ne.
Tu ciśnie mi się pod pióro kilka życzliwych uwag pod

P

la
dezorientacj a?

ch.ać klasą drugą
szą.

1!1.1

Różnie

a nie pie!IW-

interµretowa!I1e

są

też przez ludzi przepJS}', mów'.ąoe o prawie do 8-go<lz. wypoczynku p0 podlt·óży w delegacja służbowej. w wypadku
gdy nie ]ooirzY19ta się z poo:ą

K iektó.rzy
sypiaJiruego.
8 god:zi!ll „wolże
clJWuprzysług!Llje
nego"
na
po przybyciu
krotn.;e miej&'€ i po powrocie z podró
A w rzeczyży służbowej.
wistości nwżna tyllm raz skoz tego 8-godzin.nego
rzJ·stać
wypoczynku - po odbyciu ca-

gu

sądlzą,

podróżY.
111iepar021uC.zę>site także
mienia wynikają na tle ZW10l-

łej

81

nień

.
Bułgarski przekładaniec
i-~------------------------------

' o

Sk~d

oraz tzw. oiąglo&c:i. prawypo-

Otóż zakład może
wiedzieć praoowruikowi

cy.

pracę

bez poda;nfa przyczy<11.. Udop
trzeha. wykorzystać w ouest'e
praJeśli
wypowiedzenia.
cownik ZXJl9tał zWQmi<my dyocy
plinarnie, to adnoiacJę o tym
czyini. się tylko w opinii (ja~v
zaś
dto za.świiadcw:nda
nej),
n'e wpisuje się. W wypadlkiu
dy.scy"J1lfa1.airnego.
zw~iLnien.ia
JXaiwo do zasiilku I"Odz:Lrunego
n.a.bywa się dopiero po przeµra
cow.an;iu w nowym za>kl.aod7.lie
6

mr.esięcy.

Dla zachowani.a ciągłości ura

przerwa między zwolniecy,
n 'e-n a rozpoczęciem pracy, n.:e

moee

trzy m;e.
Trzeba tu j€d1n.a•k podkt·óry
że 1racown<'k,
zwa.Jnfa s'ę na wla~1e żąda•n'.e.
tra.ci ciągłość p.racy, a także
uprawnieni.a urlop-0<we. 'Vyją
tek - jeśli chod;:zr, o ciągłość
sta>l1owią n.a&tępują
pracy c-e w:YP<ld1~i: jeśli ma miej&'0e
natychm;a..,towe rozwiązan,ie umowy 0 pracę (bez wypowiedzenia) na pods:t<l·wie dwttsit.rormego parozumicnoa miGdzy zakladem a Jl"'.aoowin.Lkiem;
gdy wS1pólmałżonek przenosi
się do illl!neg-0 . miasta z z.achobyć dluższa niż

1'0iące.
kreślić.

\van:em

cią.e;łoścj

pracy; a ta.k

Polecamy
na sezon letni.„

ustalWOdafW'st.wie pra~· i regula
dziecko lub mnooi do lat ] 4,
minie zaJdadowvm - trzeba.
posiada.ją pra\'l'O do dwóch dni
urlopu okolicznościO'Wego na aby zał{}!fa tego ·od nich zażą
dala lub też po p1'!lSLU wybrała
pr:zestrzeni roku (każdy d.zlien
nowych lud7Ji w skład rady.
jest
oddzielnie). Nieprawdą
Trzeba by stały się one rzeC'lYnatom'ast, że kobieta może owiście organem zaufania. pracupuścić jeden dzień w m~esiąNie polega to bynajjących.
cu. Ka to - j-eślti rzecz.ywiśaie
mniej na ,,schlebianiu" załodze
V9;)'ma,gają tego wz.<ględy 2'Jcl.TOi zdobywa.n iu s·o bie łatwej popuwo·bne. trzeba m:eć zwolnieniie
larności, a.le na zajmowaniu slulekarskie,
szn~go stanowiska., na umiejętże tak wie!•ka. i·est
}'akt,
dotarcia do Jrnżdego praności
cownika i szczerego, Judzkiego
lic-L;ba. pytań na temat WSltawozajęcia się jeęo !>prawami, Jego
dawstwa pracy. godny jest zakłopotami życiowymi.
stanowienia. Ska,d ta dezocien
Tak np. dość często zdarzały
tacja ~
wypadki, że zwalsię ostatni,o
To jest właśll'ie sed'l'lo spraodmawianiając pracownika wY. WpratVV-dzie n'.ektórzy no mu w niektóryr.11 p1·zed~ię
to po prostu .. ruedowiarkobiorstwach prawa do premii rowie" . p.-agnący SPrawdzić, c:z;y
cznej za rok ubiegły. Jak mogą
rada z~:ładow.a pomf=mowała
decyz.Je podejmować
podobne
k
·~„,
1.
w·ie,u
d br
-i..
bądź akceptować rady zakłacloJ"""'nao lui'-"• O ze.
Przecież, Jeśli praci>wnik
'll'e?
dzi. którzy zglas.zaja s'.ę do Na
uczciwie i dobrze przepracował
sz.ego 'l'elefO!lJU Uslugio,wego rok ubiegły, to należy mu si~
nie wie. że moona (a przynajprl!'tnia, choćby na"'•et w br. omnie.i. że tak być powtil1!ll0 -puścił się w pracy,
bo :nie zaWl'lze. Illiestety rady
'rrzeba od swojej rad;y wvzadania)
stoją na wysokości
ma.gać. ale t.eż trz,eba się do
=yskać na miejocu., od SlW'Ojej
ndej ZWlracać re swoimi sprarady zakładowej . wyjaśn1ien.ie
wami. Dqpiero w o.statecznym
d.ręczących ich wąt!Plirwośai. i
gdy nde pomaga
wypadllm pretensji. Inni zaś w w-ypadta droga - należy jnterwenio
ku zat.argu z kier.ownri.obwem
wać w z.'.lrządz.ie okręgu wła
zakładu nie chcą pój.Sć do raściwego zwią21ku zawOO()We\:<>.
z zal<Yi:en~a:
~-yc.,'1.odząc
dy.
a vvire.s:w'e w Inspekto:ac'e U.,Po co tam pójdę. jak oni tr'.zy
chrony Pracy przy WKZZ (l'l.
m<.j a z dyrekcją".
Traugutta 1'.!, tel. ~70--t:!) Dla.tego też problemem diumożna n'e'JJ-O·k<Y.ć wóktóry.
żej wag;i .i-est uaktywnien.ie źle
wczas. gdy rnikt jui. inny me
pra:njąc:ych rad za.kJad<l'wych.
... sukienkę 1>opolu<lniuwą, z
j€'.st w stanje lub nce chce w
'l'arn, p;da:ie nie reprezentu.ią
fantazyjnym kulnierzem.
slusizmej .gpraiwie przyjść z DOone wlaści:'wie in:tere.sów pramocą.
eown.iczych. lllie 9t.o.ią na st.r.a__:______________
ży praw zagwarantowanych w_ _ _ _J:...E=R:...Z_Y_G_R_Ę.::.B_o_w_s_KI

____________..._____________________________________________ _____
Dlacze~o Z1!:inęło 10 tysięcy ludzi

teren sejsmiczny

Chile

że w wYpardiktu., gdy z;ooitała 'Ą'Y
wany ,,na dól", do środka
daina opinia leka{'Slka o n.ieZiemi.
wykonywani.a dane:i
możinośoi
TRAGICZNE WYDARZENIA W CRll..E PRZEKROpracy ze wZJgi~ów ZJd1oo•w<>tCZYLY ROZMIARAMI WSZYSTKIE Z.JAWISKA GEOopis z;Ja„Geologiczny"
nych, a zakład pracy nie moFIZYCZNE, W KTÓRE TAK OBFITU.JE BIEŻĄCf ROK·
tym
towarzyszących
wi!il<
że za;propcmować niic i·ninego.
WYWOLALY ONE FALE PYTA!lt POD ADRESEM
barprą.dom jest znacznie
• Kobiety w u'9ta1w odaw.mUMIE
NIE
NAUKA
WSPOLCZESNA
UC7,0NYCH,
&twiie pr.aicy maja za,gwairaintodziej skompliknwan~: wyDNAK NA TE PYTANIA W PELNl ODPOWIEDZIEO,
w.ane pewne S7.-L"'!regó1ne uprawrMnia się okresy ich st-OpNĄPO
PLANETY
NASZEJ
WNĘTRZA
BADANIE
GDYŻ
nienia. 'f.ak np. kobiet mają
nl~wego przyśpieszania I za.~
TRUDNOSTl'KA NA NIE POKONANE DOTYCHCZAS
cych dzieci do 1 roku n~e "'olni'cC1nia.. W l'("l;IJlt.ade prąd
no x.a.t.rudniać na n<>enej zmfaCI. ISTNIF.JĄ WIĘC N:A TEN TEMAT RÓŻNE HIPOTE„w dół" tworzy wielki wir.
nfo i w godzinach nadltw.boZY, KTORE SPRAWDZANE 8.t\ W CZASIE WYDARZE~
nad którym
7.agłębienie wych, pirzysłu,gują im też .dwie
CHILE.
W
OBECNIE
JAK
TRAGIOZNYCH
TAK
pracy
' ugina się skorupa. ·~emska.
półgodzinne przerwy w
na ka1I1mienie nlemowlęoia. Na-1
W ten sposób - zdaniem utomiast rugdme llllie jesit porowy
pow~tają
1
e-.r.onych wiedzi.ame. że n:e wolno im wy
Z dZies:iątlk óiw czy nawet na Chile pr"z:ypada okol.o je- ~caniczne. jak u wYbrzeży
powiedzieć ~ ...
din.ej piątej. Kraj ten :?:ajmuje
setek tysięcy wst:rz~w. na·
Japonii i Chile, zw:-·· - geo• Maitki pracujące, mające wiedtzają.cych rocmie Zlemię, stale drugie miejsce w smw.po Japol11ii synklin~mi. "' kierunku testatystyce,
nej
go zagłębienia zaezyna;ią. póź
się 7Jdecydowanae
:maj<lu1jąoej
na p'.et'"WIS<Zym. Obecna kata- nie.i powoli pełzać sztywne
ziemskiej
skorupy
st.rofa nie j~t więc nie.sioo- części
dzialll.ką. nie znany jest tylko
z obvdwu
się
zna.jdującc
zwykie cza.s, kiedy Wl!ltrz~„y
stron geosynkliny. Gdy po
tak nisz.c1..ące rvzprzy.blorą
wielu miliona.eh Ia.t prąd
miacy. W 1868 r. 'Zginęło podw głębi
pcrusza,jący masy
czas trzęs'.enia w Chile około
Ziemi zaczyna 7.anika-0, pełluty19ięcy
1<iedemdz:ies.ięciu
7.nące masy skalne spiętrr.ają
dzi, w 1906 roku wystąpiły
sie na mieJscu dawnego rotu s:J:ne· w1>1trząsy. prawie rówwu i właśnie tu powstają no
nocześnie z katastrofą w San
we góry. Z dna takich geoFrancisco.
synklin wyrosi~' kiedyś AlSpójt-z:my na mapę zach,'>dpy. Himalaje i nasze Karniej częśoi kontynent.u połu
pa.ty.
dniowoamerykańskiego. U stóp
Na
pukladzle
potf,"Żnego łań<":uaha góns<kiego
Wszystkie te w~·da.rz.enia
,,Batorego" przy
Andów cią;?rrie się rów oceawerlług opinii
zachodzą
był w odwiedzinicz.ny z glęboko6ciami 1;rzegeclogów - na naszvch o·
pół
i
kracz.ającyml siedem
ny do rudziny
geol~giczna
tvlko
czach.
ty'Siąca metrów. Lącznie więc,
znany w ukresz~·bk1>ść operu.fąca. miliona.wyookości ooiąga.ją tu
różn!ce
międzywosie
na niewielkm odci.nku ponad mi lat nie pozwala ludziom
pisarz
jennym
zauważyć.
procesów
tych
kilometrów. 'lvoczl<"rnaście
kót takich wlaśnie miejsc skuPrzykładem wznoS7.ąc:vch się
Antoni Marczyń
piają się najczęściej na Ziemi
ski z żoną (na·
gór ma
aktualnie now;\·ch
ogni.ska trzęsień.
zdjęciu).
Archipelag Sundajski,
być
Skąd biorą się tak wielklie
!(dzie młode .ies7.cze rafy koi
szczerby w skorupie ziemsralowe wYilil'sione już :rosta
kilk.anaście
ki ej, .stanowiąoe
setek meły na. wysokość
stu.kilometirowe:j
prncent jej
morza.
trów l'lf'd ooziom
grubośei?
wsli:azuje, że za.
'~'szystko
Pod szt~"W'ną, a·le soo1s1mn'lrowo
adresem . naszych południowych przyjaciót. Bułgarzy obiekilka rr, ili<>nów lat dzisiejmasy .s:rnlne
.skorupą
cienką
CUJą su?ie, że wkrótce wybrzeże Morza Czarnego będzie
s:r,e wyspy Indonez.ii ZJ.n.iew!llętrza Zieml znajdują siG mogło smrało rywalizować z uzdrowiskami jugoslowiań
nią się w .jeden ląd z potę
według powszechnej Olpinii usk1m1, a nawet z francuską Riwierą. Zamierzenia tyleż
nowych
łańcuchem
żnym
cwnych - w stanie plynnym.
ambitne, co realne. Aby jednak tak się stało trzeba kogór.
niecznie wiele rzeczy usprawnić.
Naj.powsziechniej przyjęte obeBo. nie do pomyślenia jest pr?:ecież fakt, aby kierownik
cn'e poglądy stwierdiają, że
Pef7-anie mas skalnych nie
oddziału ,.Ba!kanturistu" w czwartym, co do wielkości
wy.wka temperatura tam pajest dla człowieka c' ;trzemieście, nie zna! żadnego obcego języka, lub aby w tejnująca podsycana ja~ ciPpłem
gidne, da.ją o s~bie natoze instytucji pracownik z dumą podkreślał, że pracując
rozp<>du ciał promieniotwórmiast ja.k najdotkliwiej zn'!ć
27 lat, nigdy nie słyszał o zamawianiu grupowym wagoczych. Proce~ ten nie przebi<"wszystkie zjawiska ruchom
nu osobowego.
ga jednak równomiernie. W
przede
towa.n:ysz~ce:
t)•m
Mimo że języlt bułgarski ma wśród języków słowiań
rezult.acie, w pły;nnej ma.~ie
wszystkim tr7ęsieni;. Ziemi.
skich naistarszą tradycję literacką (Cyryt i Metody), to
powstają prądy i wiry, jak
Kra.je znajdujące się na t.eJednak wspokzesna bułgarszczyzna różni się bardzo swą
w sz:klance wody, do kt.'>rej
budową od pozostałych języków słowiańskich. Wbrew posejsmicznych płacą
renaeh
wrzucimy kilka pastylek ,.Vizorom ani Rosjanin, ani tym bardziej Polak nie potrafią
wysGk.ą. cenę za post.ęp nate OOdziałujci
Prądy
chy" .
swob<;>dme porozmawiać z Bułgarem.
sz-0.j wiedzy w tym zakresie.
na t.waro·ą ,9koru.pę Ziemi.
W Języku tym aż roi się od obcych, niesłowiańskich wy
Przypuśćmy więc. że jakieś
Po całym świecie roz..<.iane
razow. Dworzec, to np. po bulgan;ku - gara, co wskamiej<S>Ce płynnego wnęl rza Ziektórych
w
.są ob."ęrwatoria.
zuje na francuskie pochodzenie tego słowa. Znacznie
mi jes.t bardziej g<>rąc-e vd
.s.ei.sn1o<f[afv n<'tuia nad€'i~de
stół, mawięcej jest naleciałości tureckich, jak: masa swego otoczenia. Ma.-.a gofal z ogniska w.o,trzasu. Wielgare - osioł, ldbrit - zapałki itp.
rąca, a więc rza.ct.sza i lże]o'.za
kie trzęsienia Z"-rejest:r<Ji\Vane
Każd:>-", kto wyjeżdża z Bułgarii opuszcza ją z żalem .
wtedy pnwpychabędz'.e s'.ę
wszyó'.;,1-ich 1<tacjach.
we
są
pracowici
Bo i piękny to kraj i ludzie tu serdeczni,
,,do góry", bliżej ścianf'>k
ła
Pm.wala to odt:\W>rZyć p~
a przede wszystkim uczciwi. Mimo więc pewnych, drob~
gęstą
kulistego naczynia z
bicg fal prze7. rM,ne wa>r&twy
nych niedocia,gnięć, żegna się swych bułgarskich przyjasmolą. jak motany sobie wygł~bi.n Z1emi i zebra<' w tell1,
co po polsku znaczy
ciół okrzykiem: do wiżdenia!
obrazić wnęt:rze na~;zej planejaJed~·ny na r;izi.e sposob,
do widzenia.
oczy\viście Obok natomia.sit poWl5tat~·.
kieś wiadom<>Sci.
JERZY BINDER
nie prąd odwrotny, skier-oJANUSZ BIEI'ii

•••

Antoni

Marczyński

z wizytą
w Polsce

1___________:~--------------------

l
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Z wizytą w Zakładach im. Lenartowskiego

kolorowej

NaszTelefon UsTugowy Narodziny

303-0'tEJ

UWAGA -

NA CZOLO!

autostopowicza

zupełnie zrozumiale po do- ł
tychczasowych
dośwladcze- ł
mach tej imprezy (ucieczt..i
z domu, wagary) ograniczenia. Za wyprawę niepelnoletn,tc11 autostopowiczów bę
dzie musiała wziąć odpowie
clzialność osoba dorosia lzP.zwolenie rodziców) lub szkoła czy organizacja.

ZASTĘPSTWO

~

osobę).

SZCZEPIENIE DZIECI
NA LETNISKACH
Z. P.: Wyjechałam z dzieć·
mi nli miesięczny urlop na
wieś do rodziców. Za kilka
u.ni powinnam zgłosić się z
młodszym
dzieckiem
na
szczepienie (Heine Medina i
i.rójszczepionka). Czy muszę
w tym celu wracać spel'jalnie do Lodzi, czy też mogę
zaszczepić
dziecko w naj·
bliższym ośrodku zdrowia i
czy w tym ostatnim wypad..ku trzeba dopełnić
jakirbś

~ są

formalności?

RED.: Nie, szczepienia te
powszechne i obowiązko
we i dlatego można ich dokonać bez żadnych formalności
w każdym 0środku.
Musi Pani tyV'O
wziąć odpowiednie zaświad
czenie, aby potem przedstawić je w łódzkiej poradni.

l~

WOLNIEJ,
ALE BEZPIECZNIEJ
PRZECHODZIE:tll°: Na skrzy
żowaniu spokojnej ulicy Jaracza i ruchliwej ul. Kiliń
skiego ruch reguluje auto·
matycznie
zielono-czerwone
światło.
Na ul. Kilińskiego
tworzą się często (zbyt krótkie przejazdy) korki.
Czy
nie można by więc tam zastosować żółtego światła pul-

sującego?

RED.:
Komenda
Ruchu
Drogowego stosowała już na
tym
skrzyżowaniu
ostrzegawczy migacz.
Praktyka
ł jednak wykazała, że dzieci
ł z pobliskiej szkoły zupełnie
. sobie nie radziły z mijaniem
jezdni, przeważnie chaotyc.znie ją przebiegając. Nawet
kosztem sprawności ructiu
ru_usimy zabezpieczyć dzieci
przed wypadkami. Na proś
bę
ko!Ilitetu rodzicielskiego
wspomniane skrzyżowanie otrzymało więc regulację ruchu.

i

l

KARYGODNY BRAK
ZAINTERESOWANIA
M. P.: Proszę wytlumat'zcie mi czy rzeczywiście zakład pracy, w
którym ktoś
spędził prawie cale żyeie 35 lat - nie ma obowia,zku
interesować
się
tym kimś,
.ieśli zachoruje on poważme
i przebywa w szpit.alu?
RED.:
Każdy
zakład
ma
taki obowiązek. W pier"l'szym rzędzie zainLereso\liaĆ
się
pracownikiem
powint>a
rada zakładowa. A Jeśli w
orzytoczonym
przez Para
wypadku nie uczyniła tego,
to naprawdę świadczy źle o
cwej radzie.

r

A~

••

~ ~v.

t. ... ..i.

zlf'WÓ\v

i

waków

innych

zlewoz.n-1rurządz<:ń

L.(.l.Je.tpteczen1a ich

prz:?d

zniszczeniem
lub
koroz.i:ą.
Natomiast
do
obowiązków
lokatora nie należy: wymiana drzwiczek,
pieka„ników
oraz przebudowa urządzeń
piecowych. Lolrntor nie jest
też zobowiązany do usuwania usterek powsti:dych w
okresie roku od dnia zaw<.rcia umowy o najem lok;;~u
w budynku nowo wzniesionym,
nadbudowanym,
lub
gruntownie
odremontowanym. Oczywiście w tym wypadku, o ile
usterki te
powstały
wskutek wadliwego wykonawstwa luh wllci
materiałów
budowlanych.
Administrac,ja
zobowiązana jest zaś do na.prawy l"b
wymiany przewodów inst.ala
cji wodno - kanalizacyjnych
centralnego
ogrzewania
1
przewodów gazowych oraz
armatury na tych przev.,0dach. Do napraw urządzf'ń:
zna1dujących
się
w lokalu
najemcy, ale nie przcznaczo
nych do bezpośredniego z
n.ich korzystania, np. krant)w
przelotowych na główny;:h
przewodach wodociągowych
itp.
Rozporządzenie MGK prze
widuje też, że najemca może
wykonać
na koszt wy·
najmuji1tcego
te
naprawv,
hez których korzystanie z
lokalu jest niemożliwe, lub
bardzo utrudnione. Oczywi!icie tylko w tym ;vypadku, o
ile administracja mimo wez-

z

nchnówi

wykonan1a

l\:IASZKOWIC DO LODZI

J. OGOREK: Jestem mie~z
ul. Mikołaja Zyndrama na Zdrowiu. Bard10
nas interesuje kim był patl'on naszej ulicy.
RED.: Ulica na Zdrowi'l,
o której Pan wspomina, n ·>si nazwę Zyndrama
(bez
kańcem

RED.:

Mikołaja,

gdyż

wlaś!lie

Zyndram, to imię, nie nazwisko). Zyndram z Maszkowic · jest postacią historyczną,
wsławioną
przez
Sienkiewicza
w
„Krzyża
kach". Był on od 1404 roku
miecznikiem krakowskim i
należał do nadwornego
rvcerstwa
Władysława
Jagiełły.

....

szereg

La.dnie wygląda proces produkcy,iny w tym za.kładzie.
Czysto tu, przyjemnie, kolorowo. Praca nie jest bardzo
trudna, a. przy tym efektowna. Może dlatego tak wiele
pra.cuje tu kobiet. stanowią one 700/o ogółu za.logi.
WIĘCEJ

ALE ZA 5 LAT
W Zakładach Pr.zemy.slu Pasma:rnteryjnego im. Len=tows..
kiego pracuje ok. 1.200 ooób.
Jest to jecl.€'n z naJwiększych
tego typu za1k!adów w Pol..soe.
Poza odddzialem głównym na
ul. Gdańs~«iej 47, zaklady po-s:ad.ają
jeszcze diwa o<lJdz;aly:
tkalrnię Wć'•lążkową na ul. Li;powej i plecfomkar.nri.e w :ógierzu.
Produikuje s;<' tu tasiemki,

!

ko~on.C.t.i.

vVtsr.avvkJi,

gumy

wkła

dowe, gum1kil do wcią,gan:ia, SiZll1u
ro•wadla, w.'Ol':ążki,
t.aśmy
tech<ncCZl!1e,
taśmy ~":io:iowe,
taśmy
sz:k!a1:1e
(p'.erwsze w
po.Jsce!), a na.wet linki do skali w radiooolb:o.rniiwch i taśmy
tap:oersk.'e
do
samcx:hodhw
.. \Ya<!'SZ.awa". ·Lączn;e wytwa<rza
.">ię :.l50 do ROO aeodymenłów.
Z te-o P'O'lowa prooukcji jdlz'e
na po-trzeby µrzernv;słu, a po-loc"7a do hamdl.u.
Za.równo jedma1: przemy.st jak i handel a ten ostaitrn.i 1'1Z>CWgóln'e
Ct '"Pią n.a n'edo.s.yit
wyrobów
pal'lma•a·t·eryjnyc h .
N·'e.511;ety, o 7lnao21nym zwię"i<
szenJ.u prod:u1kcji, a tym samym
za1pob:eżeniu
l:>rollrom
rynkoW Y'TI, n:e ma na razie co marzyć .
Dopiero pod konJiec planu 5-letlf!Jiego. z3ikJad będzce
mógł 7JWiększyć swoją P!'odukcję nf.emal dlW'Uikr'>tml'e.
OSlią
gruie to dizięki zadnstailowan:u
nowVałt masz.yn, które mają n.a
dejść z lm.!J'(J<ftu oraz p.rzez dal
sze
podnies'.enie
wydajności
pracy i zmeahaintzowalnJie prac

I

ręazmyoh.

KILKA SŁ6W
O PRODUKCJI UBOCZNEJ
Byl taaci o.Jcreg. w kltórym za.chęca'IlO
z.a>klad.y prod/uJk.<zyj.ne
do podejmowam.i.a produkcji Ubocz.nej. Ta ,,moda" nieco JUŻ
drz.tlś przebrnmia.t.a w wJclu
zakładacli

prodtu'kcję

uboc2lną

x1ikwtidowamo. jako niepoll!'Zebną.
Zai!d.a.dy im. Len.ar1iow.sdcie
80 prowadzą ją jed1n.ak nadal.
U warl.ają, że jest op!.ac.ailrna. W
1959 r. zarobiły 11Ja niej 380
tys. rl i tyle samo dały =obić Pier1wis:zej Rud!ZJkiej WY'koń
czaiLrui i .Farbjarnd.. od iktó::ej
odl\rupiły re.s:zotikl1 tJkamdm. Z t~h
r€'SIZite'lc :za.trudll1Jierui przez Zakłady im. Lenad•ow1s1kiego chaluipnicy u1Sl7.,.y!l!i suikieneczki d.zie
cięoe.
pilażów:lci. bl1uzki iilip„ a

więc te a,t"cylkuly odzież<>WC, któ
r_ych n:e wyk.c;nuje w d-cl!lta<!"ecz
nej jloś.ol przerny.s.l kluCW'\vy.
Zysk z prod.ukcj i 1.1boc1Znej
jest jeszcze i taki, ż,e p:-zy n'.ej
zn,alazło
za·t'!'u.dnien:e <J<k. J OO
ch.ałupmi'ków.
wśród
który<'h
przeważ.aja ludz'e chorzy, ob.ar
czeni licznym.i ro·dzi1n.ami i !1ie
zdolmli do pracy w fabryk.ach.

Już

29 bm.

ce
H.
„Nora''.

Odegrał

wybitną

rolę

w wo.inie polsko - krzyżal'
kiej w 1410 r ., jako oboźnv
wojsk polskich z ramienia
króla J agielly.
-... :..~--'"~~,--
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Ibsena

Ze
względu
I ZAMIERZENIA
na ogromne p-;
Na przesl.rzeni 01S1ta>tn>'ch pię
wodz.tnic sztu<!iu lat Zaklady im. Lena1J:to-wki,
dyrck-iit
sk:ego, mimo zr.nn'ej!SIZen.La zaTeatru
Powłog.[ 0 8 l oo.ób, zwjększyły swą
szech ne1r pro1 l
px<lr..tikcję
o 42 p:oc..
przy
o
wczefoiejsze
wc'.ąż tyrrn samym pairku m.a.szy
wuk11py-u;anie
n<J1Wym.
·we wsipólza,wodndcbiletów.
,wie m:ędzyzaiklad~rym zajęły
w ub. roku II rn.;ej~ (na poNA WJĘCIU:
nad
30 :z.akladówJ.
Elżbieta
SystemaB·11·tyazn.ie przekt~ozaj~ one plany
szcz2n·sk•L i Ry
produikcyj.ne. Uruchomiły wł.as
sz 11 ·l Sobolewnv sklep przy ul. zeromsk.iego
ski.
28 i po.s.iad;ają S\VOj€ ~;!.O'Si!{O '""
pozmań.s;Gm pD'r,
g>d.ziie
ic:h
1"'J'TOby ciesiz.ą slę o::g:.r.::o.:mrn.:::.::Y·:::m.::_______________________________

Dziś

- inaup;uracja konferencji naukowych
DLA ZDROWIA
•
STUDENTO\N

WSZYSTKO
Jakdziś

już

zapow<iada:J(:śnzy,

w Lodzi l'OZ!POC'.z;yn.a-

ją

się
konferencje
naukowe,
poświęcone
omowiemu zaigadlnd eń Z1W1iąm1nych z
loozm.kihwem i zaipobiegam!iem
chorobom wśród studentów. W
trzeoim dniu klom.fereDJcji tzm. w niedzielę, odbędzie się
UX'OClZYlS't.ość 15-lecla Akadem.ie
ki.ej Służ.by Zdi!"'OIW\ia.
J aik lin:llormuje n.a.s kiero-

wnictwo

Leom~c.zio...

ZellpOJ;u

Pro filaktyc::me,go dl.a Studentów w Lodzi, w dm.rliu drz:i&iejsz.vm odbyiwa się kom.ferencja

z

połąc2'JO<!lla

wyja.zx:liową

sesją

Kom:sjii Ekomiomi.ci2lnej Rady
N ac:z.elnej ZI'2leGzeni.a Studentów PoilSk.i.oh pośW'.ięcom.a.
omówieniu zagadnień lCCZJllictwa na lJ["Zykładzie środ01wd.sl.1'.a
łódz1kiego.
łl i
5

zjeżdżają

bm.

kierowm:i< y

"9 l'Aldzi

do

placó-

wek Akademickiej Sl.U!Żby Zd>ro
wia z całego kiraJu ocaiz Ma·

N

czy. mże
polega
ten
„Szósty smak", w Jego
w'erszai:-h? Na tym, ze
aulor nie mówi o rzeczach,
lecz o stosunkach między nimi i swoim stosunku do tycti
stosunków.
.Jest
to
więc
swoisty antyrcizm (przeciY1rzeczowość),
postawa,
którą
trzeba nazwać
filozoficzna.
Treścią
poetycką
tych wierszy
jest
zalem
śledzenie
przez autora wszelkich fenomenów tych stosunków mię
dzy rzeczami, ich zmiennośr:i,
ich narodzin i zaniku, a Z<>razem własnych reflkcji
'la
wszystkie możliwe przemienności tych stosunków. Wynika z tego, że poezja ta wyzby
ta jest w konsekwencji tak
przyjętej
postawy wszelkiego
opisywactwa, które było urokiem,
ale zarazem i plagą
poezji, zajmującej się stosunkiem autora do rzeczy, "- nie
do stosunków między rzeczami. Z pozoru jest więc ta
poezja bezbarwna, bo nie opisuje faktów, lecz rozważa ich
możliwości.
Jej zasadą jest
nie „Widzę i opisuję", lecz
„Pojmuję i tłumaczę".
J"'st
poezją o ambicjach intelektual
nych.

do

mtlośnicy
Elżbia

gli
7ndziwzać
jej
doskonalą
Jcreac·<: io s:tu-

OSIĄGNIĘCIA

ajcieka.wszym zbiorkiem wierszy,
który się ukazał
zeszłego roku nakładem
Wydawnictwa Lódzkicgo,
jest niewątpliwie „Szósty smak" jednego z grupy mło
dych poetów naszego miasta, Romana Lobody. Co nowP.go p1·zynosi ten tomik? To. że zawiera wiersze przeważnie
tzw. wolne i bezrymowe, to WCA.ie nie jest jeszcze żadna
nowość, skoro ją uprawiają wszyscy, tylko maniera. M_aniera jednak nie jest manierą, jeśli przynosi nową tre~ć.
A tak właśnie jest w przypadku wiel'szy Romana Lobody.
a

tylko

talentu
ty
Barszczet0skiej /Jęd·i mo-

ł.acz.e

rad

okręgO<WYoh

ZSP
zadirutererowani
opie!<Ji
zd'rowotnej mad sbuidenta.mli.
W obradach kom.ferel!liC!ji nauklowej, poświęoonej
lecznic..
twu i pro·Jliifa.ikityoe, weźmie ud.zii.ał wiielu naukowców z !erenu polski - a m. :im.. pro!.
dir med. Jerzy RuibkO'w.sikli, kie
IX>Wlilrik K&tediry ChLmlirgil Iinstyitut.u D<l\Sk.oin.aJ.enia Kadr Le
karSklic'h w W arszalWie.
bm. w sali tea.traln.ej, w
os:ied1u akade1nliC'kim, :przy
ul. Bystrzyckiej, odibęd7lie się
uiroczysbość 15-lec:ia Akiademic
kiej Służby Zdrowia, na którą pmyibywa wielu .gości z ca
łe.e:o kiraju, a m. :in. podJSlekr€tarze stallJIU z ·M:i!lllisterstwa
Zdrowia i M.im.isterntwa Szikol
nictwa Wyższego.
oaz.nli.oa 15-lecia obc:hio<daxJma.
je.sit S7.Ą:tzegó1rue ut'OCT.Yście.
W k:o<m\1tecie
honoorr
wYffi ol:>cho<lów :zialSILada wielu
v.wzysit~cll.

środJolwliS'k,
problematyką

5

R

Morion Piec hol

N

nKYWego, podwyższenie ~..fi„
kacjli pr.a.cownil<:ów, . uspr~
nria. racjonali.zatorskie, ozęscto
we wyeliminowanie pracy ręcz
nej i zastąpienie je.i maszyn.ami. wła1s.nego pomysłu i własnej
produkcji.
ws•pólzaiwodln.:~o
międzyoddziałowe
oraz
$Cllsła
wspótprac:a k;erown.ionw.a zakła
du z radą robotniczą, zakładową i z POP.
(as)

Ostatnie spektakle "NORY"

l „Szósty smak" Romana Lobody

przydać„.

książeczki?

-~

LOKATOROW
I ADMINISTRACJI
G.: Co należy do obowiązków lokatora., a co do
administracji'?
RED.: Sprawę tę normnje rozporządzeme Ministerstwa Gospodarki Komunalnej (Dz. U. nr 30 z 18.5.59 r.)
W myśl tych przepisów, do
obowiązków lokatora nale?~·
wykonywanie
na
własny
koszt wszystkich clrobnycil
napraw. A więc flekowame
podłóg, drzwi, okien, naprawy urządzeń gazowych, elek
trycznych,
pieców węglo
wych, polegające na usunię- ..1
ciu uszkodzeń, bądż wymia- r
nie części zużytych. Napca-1
wa
wyposażenia
instalac'Ji
wodno - kanalizacyjnej, jnk
wymiana uszczelek, pływa
ków itp. Szklenie drzwi i
okien, naprawa bądź wyrnia
na uszkodzonych okuć, zam
ków itp. Usuwanie awarii ,,,,przewodach
odpływowych,
wanien, zlewów, misek k!ozetnw_ych
Do- 01:Jow1ązków najemcy
należy też malowanie ścian
przynajmniej raz na 5 lat.
Olejne malowanie
okien i
drzwi od wewnętrznej strvny lokalu. Malowanie kalo-

tych robót, lub nie przyst::ip1 ao icn wykonania w terminie uzgodnionym, albo w
terminie 7-dniowym od dnia
otrzymania
wezwania
o:I
najemcy.
Radzimy tę informae.Je wy
ciąć i zachować. Nigdy n\l.'
wiadomo, kiedy może sie

KUBIAK: Kiedy rozPOCZnie się w tym roku autostop, i kto będzie wydawał

l

OBOWIĄZIH

,p.-..,;

ZBLIŻA SIĘ OKRES
WLOCZĘGI

Oficjalne
rozp0częcle
akcji
autostopowej
odbędzie
się
w tym ro~ u
15 czerwca. Jeżeli druk k~ią
żeczek zakończony
zostanie
wcześniej, to ukażą się one
w oddziałach PTT-K jeszcze przed tym termin<:>m.
Najpóźniej jednak ich sprzedaż rozpocznie się 16 czerwca. W naszym . mieście k~iążeczki sprzedawane będą w
Oddziale
Łódzkim
PTT-T'
przy ul. Piotrkowskiej 70. w
godzinach od 12 do 18 Cw
soboty do 15). Kandydat na

powinkn

ukończone lB lat. Wobec
młodszych
amatorów
włóczęgi (16-lB lat), będzie
się
w tym roku stosować

NTU 303-04 w soboty i nie
jest nieczynny. Jut<o
przyjmowane tylko, w
sod1:. 11-12, projekty tem~
tów do gazety oraz uwagi
na. temat działalności Nasze
go Te:efonu Usługowego.

powodzeniem.
Za UJbiegły rok
W)"go.spodarowa.ly wyso..lti. fUJnd'U>.."lz: za.kla<IDwy, który pozw<r
lił jm n.a zakup:enle autokaru
d1a załogi, &;ęki czemu pra-cowrnrlcy będą moglli jeździć na
wycieczki.
W szy.stko to są n'iewątpliwie
osd.ąEl)rnięda.·
Ich uzys:~anie umożllwiło
czyn.rui1ków. )[.
in. postęp techniczny, modernizacja pos'ada.nego parku m.aszy

gęsto

ustawione krosna. Ludzi przy nich
niemal że nde widać. ''Vszystko samo się porusza, splata,
wije i jako gotowy wyrób opada miekko do przygotowanych skrzynek. Kolorowe wstążki mienią się tę
czą barw. Delikatne koronki przykuwają oczy swą nieskazitelną bielą i zagmatwaną pajęczyną coraz w innych
wwrów. Tasiemki - różowe, niebieskie, zielone, białe
- spływają z krosien nieprzerwanym strumieni.em.

mieć

dzielę
będą

BEZ WYNAGRODZENIA
P. K.: Jeżeli w sklepie o
3-osobowym
personelu
w
chwili odejścia jednej pracownicy na urlop, pozostałe
dwie rezygnują z pomocy i
przejmą dodatkowe obowiąz
ki to czy dvrekcja powinna im za to zapłacić?
RED.: Pracownicy, którzy
•rezygmiją z zastępczego prfł
cownika, nic na tym, niestety, nie korzystają. W takich warunkach pracują :ę
samą ilość
godzin (a więc
dyrekcja nie ma podstawy
do
dodatkowej
wypłaty),
tylko z większym nakładem
sił fizycznych (za brakującą

Furk~ą

wstąZki

Rzeczy są trwale, stosunk;
zmienne. Stąd metaforyczna kinetyczność tej poezji w
przeciwieństwie do statyczu,..ś
ci tzw. poezji ldasycznej. I na
tym chyba polega największa
jej odkrywczość. Weźmy dla
przykładu wiersz „Profil", n'lj
trafniej, moim zdaniem obok
„Geometrii", ilustrujący treść
filozofic.zną calego zbioru:
są

;,Rysowałem

twój

profil

na piasku
na śniegu
na popiele
Gdy się
nte było
Piaski
śnieg

budztlem

rano

śladu

są ruchome
wędruje

kształtu

i koloru

Rysowałem twój profil
cierpliwie
Gdy się btidzilem rano
nie b·ylo śladu".

Nie

jest

rzeczy, tylko o niestastosunków między rz„.
czami. Bo „profil" jest, tylko
jego śladu, rysowanego prze<.
autora,
nie
ma
ani
n.i.
„piasku", ani na „śniegu·',
ani na „popiele", choć s&rn
„piasek", i „śnieg" i „popiólu
są, mimo, że „są ruchome'",
„wędrują",
„krążą",
czyi;
ciągle zmieniają stosunki mię
dzy sobą. I o tej właśnie nieustającej
zmienności
stosunków mówi ten wiersz i na ten
niejako fenomen metafizyczny, jako zasadę zjawisk zwraca uwagę.
Oczywiście
nie
wszystkie
wiersze w zbiorku są tak klarowne i jednoznaczne, j~k
pq:ytoczony powyżej.
.Wlele
jest zmąconych w wyrazie,
wiele nie dopracowanych fo~
malnie, kilka robi wrażenie
nie zamierzonych parodii z Mirona Białoszewskiego (który
zdaje się - mam nadzieję przejści<Jwo

od ziemi do chmur
PopVil krąży

bez

mości
łości

to

bynajmniej

wiersz, jakby się z pozoru wy
dawało, o
znikomości
świata
tego. Byłby to wiersz banalny. Ale 011 nie mówi o. znik'.J~

patronował

Łobo

dzie), jak np. „Abstrakcja liryczna", czy „Gołomyślnica''.
Natomiast takie wiersze, wy
wodzące się z klasycznych t!«'l
dycji, jak „Umąrli" i „Poezja",
wydają się być
szczytowymi
osiągnięciami

tak

ambitnie

debiutujące,zo

poety. Wiersze
Łobody należą do takiego gatunku poezji, kt.óra każe się
zdobywać, a to świadczy chwa
lebnie o wysokich asplracjac:h
jej autora. Dość licznemu gro
nu młodych poetów łód?.kich
obok tak niewątpliwych tal€' 1
tów,
jak
Jarosław
Marek
Rymkiewicz i Jerzy Waleń
czyk, przybyła nnwa orygincilna sylwetka twórcza w oso-bie Romana Łobody,

zasłużom.yclt lo<llz.ian r..
im. pr:zewod:nic:z.ący Ra.... . _i·
rodowej m. Lodzi, E. Kaznuer
ozak, sekretarz Komiite~u L<J:ctz
kiego PZPH. H. Rejmdaik, k.ierO<Wl!l.ik . W ydiznału Zdir>owiia m.
Lodzi. dr Z. Czerwiń.sllti, rektor:z:y wyż.szych UJClZeln:i łód.2;.
kic.h J.tieroW'llik Ak.a.demiok1ej
Poira'.dini
Przeciwgruźliczej.
pro!f, dit:' M. Ziernki. i inni..

t

ód:zflct

Ze.!JIPÓł

Leczirrlc7l0-Pr'Y'

ffilaik.tyozm.y dl.a

Studen~ów

przywi.tal uroczystość 15-lecia
ciekawym w:ydalwn.iotwem n.auilrowym, za>Wiera.jącym sz.e.reg
pMJC uogólniających wyndki ;łłu
golebnicli badań wśród studen
tów l.odzi. Publiltaeja ukaza•
ł.t się w wyd:aniu PańsbWO<We·
go Zaildad!u W ydaiw!nictw Le.
k-a1n<ilci.ch. pod red.aikcją prof.
dir na1uk medyczmyclJ. Jerzeg".I
l:hlltkowskiego.
<lin.i.u uroczyisitej a'kadem.li
15-leda Studenak'icj ~użby
Zdrowia ziootainie otwarta również w <JIS:edll.u
studenckim
przy ul. Bystrzyckiej interesująca
wystaiwa,
ohrazu3ą:'"
stan Wrowia stt1<len~ów i rozwój lecz.nń.obwa w okresie 15-

W

lecrla.

R. G.

listv do redakc11

-

OZY NOWY RODZAJ
„MYŚLIWSKIEJ"

W dniu 17 maja w sklepie
masa.rskim znajdującym się na.
rogu ul. Obrońców Stalimgradu i Zachodniej kupi.lam kieł
basę „Myśliwską" w cenie 711
zł. za kilinrram.
Przy jedzeniu tej luk.sus1>wej kicłba-;y okauło sie, 7.e .1n:zy przyrz'\d.zaniu je.f musiano „nieM"
zmienić o-bowi:p:ującą recepturę, gdyż zna.la.złam w nir.J "()&'
kaźnych rozmiarów awóźdź.
Wp.rnwdzle gvH>źd'Zle są d-0ść
J)O\Szu ld.wa.n ym arty ku! cm, a1 e
czy konieczni.e: dystrybuc.ią ieh
muszą za.imo,wa.ć się zak?a"1y
masarskie?
J. W.

TAJEMNICA pOK.OJU 325
W gmachu Preeydium RN
m. Lodzi na III piętne w dzia.
le BZk<>lnictwa, ob0<k p0k<>.itt
325, na lwr:vla.n:u zna.fdowały
się kiedyś dwa ""cbo1lkl. Tn'!z
bchooki zli.kwid<>wano i zmb10
no B1>ad'Zistą p.odlogę. Przy
P-OTZą.dkach cały km·yt·e.t"L wypastowano, nie om.i.ja .Ja,c i tego· kawałka. 'i\' re7.ultaeie nłe
wy.spod~a.ni i starsi imteresa111.~i nieraz wywraca.ią si.~ I
rozUijają

głowy.

Ja. sam w c·1:asie oata.tniej
bytności w Prezydium p-0,ffi,„_
ną.łem się na. w.-w. 0orlcin ku
i wnvróciłem się, uderzając
gł<J.wą o po.dloll"e t,ak silnie. że
przP.z 15 minut nie moglem
dojśó do p·rz.vt0<mnoścl.
Pon.ie
wat nle chci,'1.lh:vm. al>y za następnym pobyt.em
w · Pre7y"
d.ium hJstoiri\1!. powtórzył:a. się,
Droszę o zwrócenie na. tę sprawę
uwagi
odl.J<l)Wit?'!ini<"'llu

dzial-0<\vi,

St. W.

________________
....,.....____
....,____...
Z krajowej
narady

....

Zy.czymy

dalszych

w Łodzi

Miejska służba oczyszczania
mobilizuie swoje sily

sukcesów

stości

w miastach i osiedlacll,
za.poznam :rosta!i z
teclrnicz.nymi zsdanian'li pr<:1dukcyjnymi Wytwó:-ni Urzą
dzeń Komunalnych w Lodzi

rz~d~ją~y

~v skali lódzktcJ Komitet Spole<•zny
do Walki z Gruźlicą
Dzielnicy Polesie, podsumował ostatnio swoją dwult,lnią działalność. Dzięki inida
tywic i ofiarnej pracy aktlwu społecznc~o z pr7.ewo:iniczącym
Prcz. DRN-Pol<>sic mgr Zatopiańskim i Jekarzem-spolccznikiem dr :\I.
Bańkowskim komitet. legU~·muje si.ę powaźn~ mi wy
nikami zarówno w pracy ni-o
pagandowo - organizacyjnł'j,
jak i w udzielaniu konkretnej 1>omocy (lakże l'inanscwcj) swym podopiecznym.
Powołanie do życia szere•
gu
spoiecznych komitetów
do walki z gruźlicą przy komit.ctach blokowych i zakla
dach pracy, zorganizowanie
eksperymentalnych
kolonii
dla dzieci ze środowisk i:-ru·i
licz3•ch i zebranie na ten 1·d
ok. 15.000 zł (akcja la trwa
nadal), przyznanie zapomr.g

P

doraźnych

(około

30.000

z1)

oraz rozprowadzenie propagandowych znaczków o u•ar
łośei
157.0(10 z~.
to
tylko
skromny wycinel;: dotyl'llCzasowej działalności komitetu.
Ożywiona
dyskusja wyraziła aprobatę dla dotychczasowych
kierunków
pracy.
Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność szersze~'l
powiązania komitetu z przemysłową
służbą
zdrowi!< i
pracownikami higieny szkolnej.
Postanowiono również
postawić
sprawę
walki z
gruźlicą na .iednym z pll'nar
nych posiedzeń Woj. Komisji Związków Zaw.
Do prezydium nowego zarzl\du
komitetu,
którego
przewodnic:r.ącym
ponownie
został mgr T. Zatoplań„
ski, weszli: dr M. Bańkow
ski, S. Bielski, red. G. Marknn, dyr. C. Mączyński. U.
Manugiewicz, Si. Podejmawa, J. Suwała i dr J. Wierzbowski.

W

pierwszym

dniu

ówuprzy
Prezydium Rad~ ?\ar-Od.owej
m.
Lodll!, 1:. VI róblev.rsk.i, rebra-

diniowe~ narady, na któ~ą
był w:oewzewo::\nicz.ący

j.ę.dynego

wy,~ucll.ali
s.zczegółoweg0
refe:"ćltu
o zadam.iach
m'.ejsłużb

ocz;yS"..czam'a w
nowych przepisów o
utrzymani.u porz.ąd'klu i ozy-

.świetle

miastu i soołeczeństwu

* Tysiące

*

*

*

wającego

się

w

istnieć

Ośrodku

Szkoleniowym MSW w Tuszyn-Lesie, oczyścili w cią.;:u
216
roboczogodzin
basen,
oszczędzając
dyrekcji Ośrod-

.5paeflrkia.m

2.od.zi

ka około 2 tys. złotych, zasadzili około 1000 sztuk szałwi
ozdobnej i przekopall 400 m1
trawników,
oraz
wykonali
szereg innych prac porządko
wych w Ośrodku.

"'

*

*
Onegdaj w ramach
prowadzonych
z
inicjatywy
Kt,
ZMS prac porządkowych w
osiedlu Nowe Rokicie, człon
kowie ZMS z Górnej potz4'1kowali i wydobywali z zier:.i
materiały budowlane, nadają
ce się do użytku. Jak nas
poinformował Komitet Dzielni
cowy, zdarzało się, że belkl
DMS trzeba było odkopyw>tć
z głębokości pół metra! Soi:-towano tam również drewno
budowlane oraz szereg elementów prefabrykowanych.

*

Również

*

rzyścl

przez zdemontowanie w czynie społecznym trzech niepotrzebnych maszyn . Ponadto do
22 Lipca, zobowiązali się oni
wybudować
na terenie
Z!ik!adów boisko do pillti slatho
wej. Wezwali oni jednocześnie
młodzież innych zakładów oo
podejmowania podobnych z;,bowiązań.

"'

nagrodę
społeczną

W

* za *ofiarną

pr!lKomitet DzielniGórna zorganiz"'-

cowy ZMS
wał
dla wyróżniających slę
dwie wycieczki samochodaP'.'i
do Nieborowa i nad W;;;rtę, w
której udział wzięło po fio
•sób.
J. P.

odniosą

mieszka1~cy

Pamiętamy

Obecnie odbywajll, się w st:;i
rych
okręgach
wyborczych
spotkania radnych (z RN m.
Łodzi i DRN) i posłów ze swy
mi wyborcami. Mają one charakter „rozrachunku" z wvkonania zadań, Jakimi obArczono najbardziej zaufanych
dzialaczy społecznych.
Szereg zebrań ·odbyło się w
dzielnicy Polesie, Dzlelnicowy
Komitet FJN przy pomocy ko
mitetów
terenowych
Prezydium RN i KD PZPR bard?O
zręcznie zorganizował spotkania i dziś na ich poclstav..ie
możemy ocenić nie tylko dobry przebieg zebrań z dużą
frekwencją, lecz ich tematy-

SAM

•

Ło•dzi.

mięsny
a czwar-

Sil>!lllOOOOłUJi'OWY

dlu, placówka tego typu bę
ctzie nowo,ści..1 w na1Szym mieście. gdyż .iaik wiadcm.o, mię
so i węd1licy w olbrzymiej
większości są ww.a.rem n·'e pakowanym, o różnych wag!!ch.
Pracy tego sklepu nie można
więc porównać
z SAM spoż~m.

A

także
znużonych
Człowielc
zbierającu
ziom
dwaj odpoczywający obywafotoreportera - piękny obrazek rod~a

oto pogwarka dwóch lcolegów

ciężką,

codzienną
pracą.
czlowiek wywożący gruz -

i
tele miasta. A dla
jowy.

...

...

Tekst: 'R. G.
Foto: L. Olejniczak
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W skl€>pie tym każda pO<rcja. (mJ~oa lub wędlin) będz'e
zawijana w torebki polietylen?We lub tomofamowe. P'J<t'Qe będą od ćWierć do 2 kg.
1.10 k0<srz:tów sUl'<JrWca ool~oz.a
ny będ.zle koszt torebki, który
wa.ha Się w granicach od 30
groszy eto zł 1,50. W każdej
torebce z odrwaronym m1~m
czy wędllrnami będ'.!l'.e .załą
cix:ma kairtika z ·na0wą towaru,
wagą
oraz ceną.
Jeżeli
np.
ktoś choe. kupić 75 ók.g cielęciny, wawczas wybierze sobie ze sbo'.ska i włoży do koszyC2i'A.a ;pOroję 25 dk.g i

50 d!kg.

w tym pierw.szym w Lodzli
sldepie sarnoo'OO!ugowym sprze

dawana będzie wołowina z
wolców i jałowic najwyższeao

wyborca~i

Kopernika oświadczył na
zebraniu mieszkańców blokow
20, 21 i 22 z posłem Szczep.1niakiem ob. K.
Trzeba
tu
otworzyć bar mleczny dla p.>dróżnych Idących z dworca.
Ob. B. podniósł kWE!&till vrykonywania remontów. Remonty
kosztują,
a wykonywane 1ą
kę.
Np. Nowe Złotno: 100
niedbale.
osób, 15 dyskutantów i 3 g,1Chuligaństwo,
opieka nad
dzlny żarliwego rozstrzygan'a
dziećmi,
pomoc dla rodzin
spraw nieosobistych - dzielgruźliczych,
boiska
~portowe
nicowych, wspólnych, gospl1d:1rczych, e nawet obyczajo-· przy szkołach, wychowani• f:zyczne młodzieży,
wlaśclw~
wych.
wykorzystanie Parku Pont<tDawniej dominowały na tatowskiego, ochrona mienia epo
kich zebraniach sprawy miesi.
łecznego to są przypadk,:kaniowe.
W atmosferze nawo wymienione sprawy Interzekań ludzie domagali się no
resujące glęboko mieszkańców
wych mieszkań. Dziś sprawv
dzielnicy.
osobiste uległy gospodarskim
Są i inne sprawy.
zainteresowaniom w szerokim
Przysłowie
mow1: „wiedzą
zakresie. Oto np. sprawa przc::i
sąsiedzi, jak kto siedzi".
Za
szkola dla
Złotna. Konsei':dobrych sąsiadów i rzetelnych
wentnie mieszkańcy domaga ;ą
obywateli należy uznać tyrh,
się nowego lokalu dla placów
którzy sąsiedzkie sprawy gokl opiekuńczej dla dzieci, któdzące w dobro rodziny, dzle~
ra mieści się w fatalnym po.l
ci i naszą moralność ujawniakatdym wzi;tlędem lokalu. W
ją publicznie I wsl<:azuj1' sporezultacie wiceprzewodniczący
soby likwidacji zła.
Prez. RN m. Łodzi G. Górtow
ski w rozmowie z przewodniZ dużym uznaniem trzeba
czącym
KFJN
Kubikiem
powitać zebrania z wyborc:ioświadczył,
te w przyszlyrn mi. Te „rozrachunki" ma!ą
roku Nowe Złotno doczeka się
głęboką treść spoleczną. I m.,..
nowego przedszkola.
wiąc
krótko: pokazują nam
nowego mieszkańca Lodzi Budować studnic czy cz„.
obywatela - współgospodarza •
kać na zaopatrzenie w wo ·'.ę
(zt)
z sieci? to następny problem tego terenu rozstrzygniq
ty z rozsądkiem: czekać r.<1
planowane przyłączenie, a studnie budować w rejonach naj- "109N'O•o•
bardziej potrzebujących.

wszyscy go rąctkowy ł pełen emocji okres
wyborów . do rad narodu wYch I Sejmu PRL. Zapoznawano wówczas mieszka.dców Lodzi (na zebranlaeh w.~
borczycb) z proaramem wyborczym Frontu .Jedności Narodu.

Łorlzi

skle.i:> mi~sny. uruchóm.lc<!ly :z.o
statn1e w dniu 1.3 czerwca prey
ul. PrzybY1SJz1ewsk;ego 45.
W ramach mcderruizaoji h&n.

śltnka

„Rozrachunki" z

sklep supernowoczesny
Któr.ys z myślicieU powiedzi.ol, że wy.~ilek wkładany
w p1 ricę poznaje stę po odpoczynlw. Oto jeden z licz11ych
budou.mi~zych na~zcgo miasta - znużony sf.arszy robotnik.
Dzięki takim ludziom wla.śnie, pracującllm bez.
wz,qlęd!t. na pogodę, otrz.11mujc Łódź nowe nawiei·zchnti!,
l1kwtclv.;e stare wyboje, sta1e się bezpieczna dla pojazdów.

galo.recie, krem czekoladowy, mus raharbaid:ic na muśl o tych pyszn.ośdacii.
A trzeba bylo wi.d,ieć, jak te rJesery apetyc:11ie wygqdal11 ·wczoraj w wyko11a11Lu instruktorki p. Augustyniak
w Ośrodi•u Gospodarstwa Domowego Ligi Kobiet. Smalcowaly również wyśmienicie.
Mimo przedpolu.dniowej pory pokazu. kobiety dopLsc,,l)/
i z zainteresowaniem notowaly przepisy na smaczne desery.
Desery - powiedziała p. Augustyniak trzeba podawa~
przede wszystkim dzieciom. Właśnie z okazji Dnia Dzit<C"·
ka Ośrodek Gospodarstwa Domowego zorganizował ten
pokaz. Ani jedna z kobiet, kóre przyszly na niego na
pewno nlc? żatowa.ly.
Dla informacji naszych cz11tc?lniczek podajemy, że 7 bm.
o godz. 17, odbędzie się pokaz przyrządzania wiosennych
past do chleba, 14 bm. - lodów, a 20 bm. odbed.zte się
prelekcja na temat jadlospi.sów letnich. 27 bm. zaś prelekcja pt .. ,Wyjeżdżam na urlop".
Gorąco namawiamu nasze czytelniczki do wzięcia udzta~
łu w tych
pokazach i wµsłticliania prelekcji.
Pr:ede
wszystkim ze względu na dzieci, które nale.:y racjorialnłe
odżywiać.
(Ka1.)
Foto: L. Olejniczak
aż

(Sk.)

Pierwszy w

Pierwszy w
ty W Pol.roe

Owoce w

rowy -

mi a.st.a, KtóCho•dZli prze
cież głównie 0
to, by sp.rawniej przy użycLu J'JJO<WO<Ore!l!l!ych
środków usuwać śmieci i nieczystości z po.s.e.sdi oraz by utrzymywać ulice i place n.:isz.ego
miasta
w należytym
po.rządku, dbając o podniesienie ogólnego stail'IJU s.ani•tarni)go :i. zdrOW'O't!llego.

*

Członkowie ZMS z ZPB Im.
Róży
Luksemburg zobowlazali Ilię dla uczczenia Zlot u
Grunwaldzkiego
zaoszczędzlć
Zakładom
około
60 tys. zł

cę

ocz.y-

o·dlb: or~m.i te,;lo

ró\vnicż nasze.go
rym służy MFO.

*

*

są

W <l!niu dzisiej.;izym wY,gło
sron.y Z01Starnie referat pt. „P0
1.echn'czny
w przed.się
bior<J\w.a.ch i zakLadach oczyszczanJa miast''. po oz;yrn prze
widziana jest d,W'ku.sja i podejmowanie uchwał.
Jooi:eśmy prrekc>nain!i. że w
wyniku tej narady niemałe ko

onegdaj
młodziE'Ż
ZPB im. Okrzei w liczbie 77
osób pracowała przy budowie
w Parku im. J. Dąbrowskie•
go.
Uporządkowano
i obrobiono około pół ha terenu.

*

przedsiębiorstw

sz.czania sprzętu.

stęp

złotych oszczł}dności

Jak już donosiliśmy,
przy
·rozbiórce budynków PGR „\Ve
necja'", u zbiegu ulic żeror.'
skiego i Pabianickiej pracowali również członkowie ZMS
z Dzielnicy
Górna. Obecme
prace · już zalrnńczono i budowniczowie drugiej jezdni na
ul. Żeromskiego mają gotov.•c
„pole do popisu". W rama~h
tych prac rozebrano około
400 m3 murów, oczyszczono
około 10 tys. sztuk cegieł i
łącznie
przepracowano ponad
2600 roboczogodzin.
Szczególnie
wiele
prary
poświęcili tu uczniowie Rocznej Szkoły BudowlaneJ, mło
dzież ZPB im. Okrzei, Lódzkich Zakładów Radiowych T-4,
Południowo - Lódzklch
Za·
kładów
Jedwabniczych
K·l,
Lódzkiej Fabryki Maszyn i
Lódzkich
Zakładów
Lączów
Elektrycznych „Elea".

Ciekaw:e przed>Sltaiwla·la. się
wysta.wa taboru i sprzętu spe
cjal.nego do oezysiczania miast
ro1·ganizow3ll'la
w wytwórni
WUE.O. Pokazaino tam z.arów
no sprzęt krajowej produkcji
ja.k i importowainy. a więc po
lewaczki.
wozy 2.~e;iilzac:yjne
na
podwoz'ad'l
i;amoc-hooowych, polewa{:zkę-zmywarke i
wiele
różnego
ep:-zętu n:ezbędneg0 do praiwidte<Wcgo C'czyisz;c-..ainia wiei.komiej.skich ośrodików.
Wysta1wa ta wz.bu-1
dziła
du.że
zainteresiowarue
zwiedzającyeh. bo oni właśnie
1:>rzed1sta\v:c1ele pQISf7...czcgól-

nyic11

*Rudery PGR przesiały
* W trosce o. zieleń

w

miast i osiedli.

n<i.

skich

pFre:i.s:ęb'orstwa

kraju. proc1ukująoogo potrzebny sprzęt do ocz~J'hia

ZMS-owcy z Górne i

Uczestnicy
kursu
aktywu
ZMS z Dzielnicy Górna, odby

)Oco@•@•:•@@•0@0

po czym

witamy w naszym mleście dwndnlową k.ra.priedslawicie Il komunalnych pi-zedslębiorstw
:i-czysz<l';,~wa miasta, -zwo ta.n" z tnicja.tywY Ministersliwa
:ros1>odarki Komunalnej. To, ze nua.da ta Odbywa się
właśnie w Łoo'l'<i mle ście, które na szeroką skalę
przcp1·ow2d..;·:; ~.keję zuziel<'niania, upi<;kszai:ita I schludności
- nie jest chyba dziełem przypadku. MPO, przedsiębior
stwo, które w większych tniastach i ośrOOlta.ch pr.r;emy.
.!owych cdp-owioo"~:a1n,~ .Jest w największym stopniu za,
m:yslość i slan sani!aruv swojego t&enu, w tej właśnie
duże.i akc.ii <Jdgrywać po winno niepoślednią r<Jlę.
rad1lścią
j1lwą naradę

Z

gatunku.
Paczki
w~dlin
i
mięs różnego gatunku,
b~rl.ą
leżały w p;et"N'&Zych w Łodzi
chłodillliach otwa1·t)"(.'.b w temperaturze cloahcd.zącej do m1nus 4 stopni.

Kupujący w tym Slldepie bę
dą mogli równ!eż przy:pa.t.rz.eć
się pakowaniu towaru.
Eks-

pedycja odbywać się będzie
za o1br2;ymią taflą EJ2Jk1ainą.
(s)

Jf-

Mieszka11cy

I

Karolewa

zaję

na połkach k_slęga~rs:;klc;;.,,.hd!'.111!1

li się m. in. nieupor'lądkowu
nym boiskiem szkolnym i baJulla.n Wołoszynowskl - OJ>O·
zą transportową, która tisyt .Jo
W!adanla podolskie - PIW, 'Ił 12.
wana w okolicy szpitala z:iZbiór
ope>wladań o kraju lat
klóca spokój chorym.
d:z:ec!nnych
s.utora. Podole u
- Za duto knajp przy ul. schyłku XIX 1 w początku XX w

* * Z miasta w killiu zdaniach***
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DRUZYNA HARCERZY Im.
B.
GJ()Wacklego w Łod:'~I,
ul. Je&tonowa 38 priy Szkole
Pod„ta.wowej 122, opiekująca alę
grobami poległych Polaków w la
sacb na Chełmach, ufundowała
dwa lata temu trzy kamienne
płyty
na te groby. Ostatnio
Łódzkie Za.kłady Meta.lowe Prze
mystu 'l'erenowego, Od·dzla.I „F"
ul. Zgierska 211 wykonały bezintere~ownle trzy
t.elazne k.rzyto
na gr<>by. Drużyna za naszym
pośre«tnlctwem składa gorące po
d-zlękowa.ruie dyrekcji oraz zało
dze 7.& ten piękny da.r.

Iw

ZWIĄZKU

Z OBCHODEM
5-lecla btntenia Studium
Nauczycie~klego w Łodzi, w aobotę, 11 bm. <>dbędzle się zjazd
absolwentów te11:0 atudlum. Za-

lnteres.1>wanl winni natychmiast
przesłać
zgłoszenie tmlenne na
a.dres: Dyrekcja Studium Nauczycielskiego w Lodzi, ul. Wól•
czańs-ka.

202.

P ANSTWOWA

SZKOŁA PIE·
przy Akade·
ml! Medycznej w t.odzl, \Il. Narutowtc.za nr 96, przyjmuje zapisy na nowy rok szkolny 1980-61.
Od ka.ndyda.tek wymagana jest
ma.tura <>raz dobry stan zdrt>wla.
Bl!żs-zych informacji udziela aekretarlat szkoły tel. 263-30 w godtinach 9-13. Dla uczennic wyróżniających •ię dobrymi wynikami w nanc& przewidziane <'<Ile
stypenłl!a. Po ukończe·n!u s:r;kJO!y
pra-0a z11,pl"wni-0na.
REZYDIDM KOMITETU MDD
Łódt-Polesie, wyraża uznanie
I podziękowania: do-w6dcy Ga.rLĘGNIAR.STW A

?

nizonu ŁódZkiego W'P, r&prezentacyjnej
orklesnLe
Woj•
ska Polskiego Garnl;i:onu ł.ódz
kiego,
dyrekcji
ZPW tm,
Wlomy Ludów, ROZ,!;!Ot.nl Łodt·
klej
Pol&klego Ra!lla, KoMCll·
lizie Hufca ZHP Łódt-I'ole~lc I

l)z1elnlcowemu

Zarządowi

LI '

Kobiet Łódt-Polesle - za udział
w lmpre"l.!e dla dzieci I młod.21e
ży, zorga.n!zowiancj 20 maja lir,
w Pal"ku na Zdrowiu.

O DCZYT
W JĘZYKU FnAN•
CUSKIM. Po pO<Wl'Ocle z Pa.ryta pt<>f. Regli Boyer WYl'łt>SI
na~tępna z kolei nrele·kclę z cyklu
„Wgp61c:i:e1ny hllnlantim
fra.ncu!'kl" w dniu 3.8. 1960 r.
o:od-z. 18 w ł,ódzklm Domu Kultury (ul. Tr&ugutta). Wttęp wol-

ny.

DZIENNIK ŁÓDZKI

Dl'

131 (UO~ I

1 ba. ziemi O!"!~ demed!: DOM j·eodnorod'z:!nny l! 0jednorodzinny. Chojny ul. .;ruidem, przy stacji ko-leKolun1111y 220 s.pm<'!dam. jowej
Łowicz-Przedm',e
Wiadomość tel. 401-70 To- Ś<!ie s.p1"2e<lam. Wiad'Omeli.czttk
8035 mość: Ry.;;zard Pi•wiński,
PLAC z ogrodem pOod bu Byod·goszcz. Pl. KośoiulS'Z
8491 G
ctowę.
3 50-0 m
kw. do ki' 6, m. 15
sprz&da11ja. Wiad.0cm-0ść ul.
Zg1en«a 2().5, tel. 5ls-a~

Tylko TOTO-LOTEK
zapewnia

najwyższe

wygrane!

115

w ostatnich

PLAC-3:-o<iom ·-kw. poloprzy 1.11. Wajs.ka Pol

żony

zakładach

165 do S'Pl'Zeodania
tanio. W1adomosć telefon
Ma-8;;
3114
DOM jedrnorod2mny sprze
dam. Julianów, Przyro<'ll1i
cza 18. Mie.!'!l':kariia wolue
3137 G'
DOM d·rewoniamy i. nmrowany d~ rozbiórki sprzedam
na.tychmiast tarno.
w· adooność Zgier9ka 2&5.
tel. 518-85
8164 G
DOMEK JednOTO<iZ°iriny - dwa pokoje,
kuchnia sprzedam.
Ul. Oppmana
nr 10
8148 G
PLAC z de.rokiem - ,S.r>re-:ed:&111. Z.g,ferz, Zegrz.an,ki 7
8140 G
PLAC budowlany w zgoerzu
sprzedam. Tel. 3.36
Zgierz, gom. 9-17

DOMEK murow;;c1y trzyizbowy oraz gospodarstwo
rol.ne 9 ha - l:>ndynki mu
rowane - sprzedam. W'iadomoi;.ć:
Sasariek 43-6,
Dudek (Łó<iż-Radogo·;zcz)
IJJ18 G
DOMEK
jedrwrodz·i•nny,
o:?ródek o,.,-ocowy, sprze- DZIAŁKA 3.500 m kw. po
dam. ~IiE:·EZkan:e n.a za- łożona przy ul. Rz.g.rywm:ałię Cwarune·k zatwierdzonym
wyglJ- sk;ej, z
dy) o;owia•na 43
budowy
do
841!8 G płu.nem
sprzed.ani
a.
Wladomość,
PLAC lub pó.t, na Cho.jul.
Rzgowska
:!99,
Kubala
m;ch, R.ucl:z'·z lub okolicy
8323 G
- kupię tanio. Oferty p'serrne „8343" Bi UTO Oglo- GOSPODARSTWO
roli:ie.
6 mórg, zelektryf.ikowa.ne.
szeń,
PiotrkowS1ka 96
8348 G' nć:dająoe się na ogrodni~-------ctwo, budyukl nowe, duPOL placu z funda.me•nt.a- że, mupowane, w Ręl<ora
1n~.
w
Rud.zie Pablcni- ju, J:HZY autostradzie Łódź
clnej,
Przesotrzet.1'1a 7 Piott"ków
Tryb.
do
~prze.dam
844\l G sp1zedz„1ia.
Wiad<>mOSć:
K•far
Zd:zislaw,
Ręl.<oraj.
POŁOWĘ
riieruchomości
Piotrs;>:zed2.m. Łódź-Ruda. Sty p-ta Sroc.k, pow.
l<>wa 20. Miesz.k;nia wol- ków (Cena 340.000J.
8324
G
ne
8477 G

NIERUGHOMOŚGI

'~~~·~~~~~~~~,~~,~~~,,~

Ogłoszenia telefonJczne
Pegot. Ratunkt>we
Pogot. Mllicyjne

311-50
09
07
08
292-22

TEATR.,-

FICZNE

(Plac

Wolno-

(Więcścl 14) g. 10-16
kciv.~r.~fego lfi)
~· 16
„:/o :/o
„Kruk", g. 19 . 15 „Kugla- zoo - czynrie g. 9-20
rze" (b.l
t
wa;m<"
z
:to ~
1e y
V.)
PALMlARNIA
czyn.na
27
1
g, lO-lS
dok z mostu"

TEATR

NOWY

*
*

T~~~!cza ~·) ~.A~A.~:t
~;!~~

-

~i~~~~~~"cHNY

(ul. Obr. Stalingradu 21)
g. 19.30 „Młyn"
TEATR
ROZMAITOSCI
(MontuszkJ 4a) g. 19 .30
„Wieczór Trzech Króli"
OPERETKA (Piotikowska
243) g. 19.15 „Cnotliwa
zuzanna"
TF.<\TR 7.15 (Traugutta 1)
g. 19 16 „Hum~r i oJczyzna"
ARLEKIN (Wólczatiska 5)
g. l7 30 „Kuglarz w koronie"
PINOKIO (Kopernika 16)
oieczyr.cty
TEATR. ZIEMI
LODZKIEJ (Kopemika 8) nie
czynm)'
STS „PSTRĄG" (Za.cho<ir.ia 56) nleczynriy
„PIWNICA 59" (Plobrkow
ska 262) nieczyn.na

•

,~,

1;;:~

i"
•

,.
!!!!!1111"

•
1

I

fl A

KINA PREMIEROWE
BAŁTYK (Narutowicza 20)

„~oo batów" panorama,
prod franc
<ioz.w
od
lat 18 g. 10, 12, 14, 16, 18,
20
POLONIA
(Piotrkowska
671 „Odette s-23" prod.
ang „ dozw. od lat 14. g.
10, 12.30, 15, .17.30, 20
WISLA (Tuwima nr l)
,.Oko za ok~"
prod .
traric. - włoskiej do:z.w
od lat 18 g. lO, 12.30, 15,
l'/.30, 20
•
WLOKNIARZ (Prochnlka
16) ,,Wiatr w oczy" prod.
radz„ do7.w. od lat JG,
g. 10. 12.30. 15, _17.30, 20
WOLNOSC (Przyoyszewskiego
16)
„Złamana
strzała
prod
USA dO'ZW. od lat 12, g. 10, 12,
14. 16. 18. 20
.
.
TATRY-LETNIE (Si€1'lt<:Jewioza 40) „Pu.łapka" prod. franc„ dozw .. <>d
la.t 14, g. 20.:ffi kino
CZY'nne tylko w dni :i>ogo<ine

„

'
•
FILHARMONIA (Na rurowie<Z.a 20)
g.
19.30 J.;:cncert
'1)'pl0<m2ntó·w
PWSM - s·olist0<m tO<Wa·r·zysą.y orkiestra symfoniC'Zlna Filha•rmo.nii Lćdz
ki"j pod dyrekcją HenKINA I KATEGORil
ryka Czyża. Sol iści: Al i
cAJl'!_k:Ssaa·nrd\oesria.kK-o·n1·chkairC_a, MUZA
(Pabianicka
1~3)
v
„Ba1lada. o żołnierzu" forte.pi<•1. Stanisław Mip 'Dcl ra<l?.
do2'W. od
choński - spie.w (bas). Ja\ 14. c:. i5.4S, 18. ll().15
Zofia
Pra•c.ka _ IoTte- PHZEDWiOSNJE (Zerompla11.
.A.n.ctr:ze.i Roki•C·ki
•kiego 74) „Teresa Retrąl:>ka.
w J>l'O·);"amie: quin"
prod .
franc„
Beethoven Koncert
d<YZW. od lat 16, g. 15 .30.
fortep. B-dur,
Mca.art
17.45, 20
·a
B toi " op
)
- Arl
ar
a ~
· ROMA. (Rzgowg~~ nr 84
. We,ele Figara", Boro„Kurier
carski
prC>d.
d-n - Ar'a KońC"L.a.ka z
fra·nc.-wł.-Jugosl. dO'ZW.
~;'t~s;;K~i:i't;ń~;~r::.:n~~= 16
od lat 14, g. lO, 12• 14 ·
20
n'an - Kencert na trąb
· 18 ·
• .•
kę, Prr>ko!i.-w _ 1 kO<l'l- STYLOW~
(Ki!msk},ego
cert fortep . Des-dur.
123) „Moj wujaszek
pro<i. franc„
do22w. od
lat 12. g. 15.30, 18, 20.30
ZACHĘTA
(Zgierska 26)
„Czarne perły"
prod.
jug-<.31„ dozw. ocl lat 14,
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20

(wYSTAwYJ

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

POLESIE (Forna!S<klej 37)
„Diabel9ki młyn" prod.
czeskiej. dozw. od lat 10
t: 17 l 19
STUDIO (By..trzyc·ka 7-9)
,,Zezo·wa te s•zrz.ęś·cie" prod. polsk'ej, do:z•w. od
„8ial:t olimpiada" prod.
latt 16, g. 17.15, 19.30
polskiej, „Wiosna" prod.
węgierskiej,
„Para. ~a
parą" prod. NRD g 18,
, ~ :f.
Repertuar "P'O19 . „Mój ukocha.ny" _ Uwaga.
do?.w.
od lat 16 , prod.
rządzono na podstawie
radz. g. 20
komun,t<atu OkręgoweDKM (Nawrot 27) „Bądź
go Zarządu Kin.
moim 11ynem" dO'Lw. od
~ ~
lat 12, g. 16~ ~ „Ko~mos PRZEDSPRZEDAZ
bllewzywa" rto•1.w. O<! lat H,
tów na 2 dni naprzód
g 18. 20
d-0 kin: „Bałtyk„„ „ro~
DWOREOWE (Dw.
Kalilonia", „Wisła". „Włók
ski) „Wyprawa na. G;t)e_niarz"., „WeJność" -· w.
thei" prod.
duń1;0kiej, Ośrodku Usług Fllmocl<Jmw. o.ct lat 7,
g. 10.
wych,
ul.
Glówria 8,
11.30. 13, 14.30, 16, ff.W.
godz, 12-18.

DZIENNłli 'ŁODZKI

nr 131 (4206)

z

9

rruwlma 2) ,.Gwiazdy nigdy
nle
umłe·raJą"
pro<i.
fraric„ dozw. od lat 18.
!1 9.30, 11.45, 14, 18·, 20.15
Program dl~
n.ajmłod,;e,y~.h: „PaJ.aCyk ! Plku~ , ,.K_raw1e~ Nitecz,:
ka , „Psie m1astec.zko
prod. polsi~lej. „S,cig~m
kot~:·· „Dzia.dek 1 zuraw
prC>d. USA, g. 16,
17
HAT:KA. (Krawlei'~a 3-5)
„Kamienne serca prod.
NRD. do.zw „od lat 12. g.
16„ '!Zdrada
pro~ ozesk1eJ,
18 20 do0w. od la-. 18, g.
MLO, DA GWARDIA (Zl
e1'.'na 2 ~, „Ojciec
narzeczone.I
prod.
USA.
do7•W.
od lat 16 • g. lO,
12 14 16 18 20
•
•
>
•
ODRA (Pl'Zędzaln1ana 68)
„Okno na podwórze" prod. 1JSA. do7.w. o<l. lat
16. g. l7 t 19
OKA (Tu•wima 34) „Lecą
żurawie" proo.
rad:z„
dozw. od lat Hl, g, 16,
18. 20
POPULARNE (Og•odowa
,
.: .
„
181 ,,Mt<>dzl .PrZ~Ja~i.ele
frod. włosin ej. doz.\ _od
at ~O, .~· 16,', „Ewa.\<.u0 "'.•c mia,i;to
prod . tndzieck1ei
do71w. od la~
16 g. 18 • 20
.
PIONIER (Fr.nciwkańska
31) „1'-li~,fsce na ziemi"
prod. polski ei. d<>7.w. od
lat lfi, g. 16. ia, 20
PO KOJ (Ka.zimierza nr 6)
,.Młode talent~" pro-O.
rade .. dozw. od lat 7. g.
3ct6· ,.Lilid" ptr~. d iiiS';
ozw. o 1.3 .• '."''
• l MA.JA C.KiltnSokiego l7a)
,,Kłopotliwy
wnuczek"
prn<l. USA. doz.w od lat
(20 seains
16 , ~· l6. 18

na
wo-1ewól?Jtw·a pnyjm1e
gdafl.s•kie
i ko,zallńslde
d<J..0.wiad·c?.ony
~aiw
ca Oferty pis~.m.ne „8153''
Bi~uo Ogłoszeń, Pioctrko??
ska 96
3153 G
w~USZT AT Ele>ktwtectir> ·ki samoch.Odorwo-Mo.tocvl<l O'Wej. Tomas7.ów Ma!l.,

kowa""iie ZA. opiekę lekar- tl1. warszavlska 40a.. wysl<!ada .pacjeon~ka w;t l~cnu.le szybko I s.o1idrue
1
prz;T' 1Ą:1jan1e
kows·ka
8040 naprrt.wę

ską

prądnic.

sko tramwaju. Oterty pi- LOKAL przemysłowy semne „S191" ~iuro Og!o Sróctmieścle. woda.
siła,
~7..eń, Piotrkowska OO
światło, tele'.f'Ołn posiada.m
8191 G
oczekuję
J>NPOZ)•Cj'i.
POKOJ z kuchnią I p. n.a Oferty pisemne „3205" .Juliiłnowie
u.a.mienie na Blu·ro Ogło·sze11, Pi0<tt-kow
:ka 96
8~5 G
rów11orzędlne w: śródmic
śch1 z wygo:damL WiadoWSPOLNIKA do czyr.nej
mość Wsohodni·a 4-0. sklep
cegie!r1i. z n ie dużym 'vkła
kra·wiecki
81-82 G' ciem, w;v·ląc"Z)ni-e fachowca
l'OKOJ z baJ:k:C~em l po- - pOS<ZU•kUję. Tel. 3:is~O G

luh

kuch111Aą, w Kut-

g!oscze11, Piotrko•wska 96

r<YZrUS!Lł'\°KOW

re

"l1latorów oraz inortalacJ
samochodó"OV'
i motocykli
8204 G
CHIRURGOM - sxPitała- lm.
dr Biegai1s.kief!;<>,
a W

;;lektryĆ::l'\ej

s'.~C"Łe-gó1t1ośc~

w:

ordyna~ro

dr Rymkiewi·cz.ow1, dr
Janikows.kiemu.
Ma>karuk<Y.,,t..
ws2vst;kim siostrom i salo:~·;„m - 7.a w:rleczen:e i
trwkl!w;i oJ'Yi<'k<: - sk!ad:· Grvmtn.owl.

kr-J..k od"Statpię -0S"J•b-01m ;:a-

8468 G

da s:e-rd-ec7·'ie podzie«owa
pacient..'<a
elektr~·cttly od- r ie w&z.'e=na
c!IZ:ierżawę. J'"' Ha.!.'_ona _Jachac)' _ _ ~
clam
\Il'
8454 G
Synala
Grab!.cki, Bu.rzrn:.n . pow. ZA dh•izi męża

POKÓJ;-kuchniii,"V.ryl'ody.
zamieMę

I :~;EDSTAWICIELS~:

RdZNE

mofnY'1Tl za 22wro1<>m

ko-

na '-?.tów rem{)l11.tU. Gctł-kówek 1'ARTAK

1()1, Gabara
DUŻY
p0<kój z knchn.ią.
-, śródmie8oi-u. z i•ryg')-da
m'. partEl'r _za.mienię na
pokój z kuchn.!ą lub dwa
pnkoje a; kuehnią. z wyg<:><lami.
O'fe·rty p·<se-mne

Warunki. do o- Tadeu'Sza n.re
ndp-o,~·ia
dam. Syna-\ Irełl'la. Lódź
mówieni·a na miejscu

Sieradiz.

Sin:1kiew~cza

8246 G

29 __8432 G

l

----------·

LESS MAN

*

Gb .Y~~l~sTUDYJNE

dRmi - zamienię n:::i d'{"\1m
.1ed·norod:z:inny. of!ród bH-

poszukuję. K()ls:zty
remo<~tu zwracam. Oferty
plserro.1.1e „8~8" B:uro o-

śfndm·ieScle

I

blll1i:O i!tpal°l'
Ra:go•wedu 72

ALICJA KRYSTYNA

*

„8104"

Bi·uro

Ogłoszeń.

Piotrkowska 95
81<>4
POKóJ,°kuohnia w blok.ac-h zarnieuię na diwa po
Jrnje rozklado·"''" l·ub 2 o-ct
clz;eJne. Ofert~' pisemne
„3100" Bi·uro OgłoS12:eń, ul.
Piotrkowska 96
&100
GARAŻ na motocykl
spr2e<lam. Nat"Uto•w!=a 24
r,1. 49 (prned południe.m)
8078
L0D2! Pokó-J',--ku<>hnia
(blo:ki) zaimle.nię na miesz
.
.
•
k'ii.·nie w War~aiwie. Ofer
TUIWima 19, Wol:załll'lka
PtotrkOiw,ka .m. Zgl!";il'l ty pisemne „8257" Bi·uro
OgłOoSZeń, Pi<ltrkow,I< a 96
•Ka 146, N-0ow0otk1 12, Woigz57 G
;·ka Polsk1ego 56, Dąbrow=p"'o"'K=o•J::-"'24lo--m-,..k-"•.-z-ami eók.ego 24b
n
i
ę
na
duży
!>Okój
z kuch
--

[flAPTEll

3'..

Oyzury
.
. .I
szpata
1

Ogł.os"Leń;

B1u.ro
ska

~22

POKOJ

z

w:i_czu -

itu,chnią

POLOŻNICTWO

W~eJkie

„

w Ło

za.mie.nie na po-

Piotrkows1ka 96
8434 G

POKOJU

'-li&dru:!:e.go pos:mi;kluj~ pil'riie.
Drl:leltiioe·a
oboje1tia. w~runl(,! ci., omów'ie<nia. Tel. 294-34. Dz.wcnić od godz. l~
----------'8133 G
POKOJE,
k~>ch:nia.
'"""'Ystkie wygody (pie.ce.
śród.mi·eśc:e) za,mlf'~ie
11a 2 uokoje
(cen<tralnel:
T~:.t._5!!-7.!_ _ _ _84:'!_1_G

ko!->zt:v zwrc:i

~uó~ ~g:73~1n~~,~~f~rt;· r;,1=

l

0

i

t&:na 4. tel. 353-2~<; R'l!uty
(cl?.ieci i .dorośl!) - 7:: Pa- ł
cc;~'1'C>Wsk1e.I ~. 1-cl.
.>41-·00· ł
Górna (dot0śl! l rlzi<'c'\ Lec:z•nicrz.a 6.
tel. ·i3'i-·70: ł
Gl>rna (do roi§ n . - p;.otr- ł
kow2ka 269. lei
406-55: ł
P<>lesie (dorr,<\ll i dz'.ec,)
- Al. Ko~c;us2'k1 29, tei. v
~i-.37
ł

„

a

0

ś r6d1n1i eś ci~.

użyiw a•lł'l ość

'VYLE{iÓ·d -

7'..a.mier.i.ie

walerkę.

WaM.:.-:ki

raóv.rje-f!11a.

l

n.a kad'O

o-

Ofe1·t:v nisem-

ne „R482" B\uro
piQ<t.r·k-0woSka 96

Oglo•"7eń.

8482 G

I

W

Zmarłej

tracimy cennego i orlda-

neg~-„P~~ ·

„

ZESPÓŁ

2885-K

„ODGŁOSOW".

Dma 31 ma.ja 1960 r.

zmarł we Wrolat 52 !lh•goletni
pracownik Centmli Handlu Zagranicznego „Textilimport"

cławiu,

pneżywsży

kol. Jan Dokrzewskl
W Zmarłym stra-0iliśmy wybitnego
fachowca., prawego człowieka i kochanego kolegę.
Cześć Jego pamięci!
Wyprowadzenie zwłok odbf:dzie sie w
dniu 3 czerwca br. o godz. 17 z kaplicy
cmentia.rza na Kurczakach (Chojny),
DYREKCJA. PODSTAWOWA nRGANIZACJA PARTY.JNA. RADA ZAKŁADOWA i PRACOWNICY CIPWŁ
„TEXTILIMPORT".
1144-T

LEKARSKIE ]

„ __________,

Dnia 1 czerwca 1960 r.
żywszy ła.t

Dr JADWIGA ANFOROWICZ specjalillta
we<neryczne,
skórne 15.30-19.
P"óchnika s
sm G

Dr CRĘCIIl<SKl !>pecjall~t.':I
skórtle, · we.nerycrz.n.e
Ji-19,
Piotrkowsk• 157.
front
8314 G
Dr REICHER chOToby we

oery-czne. skórne.

zastęp

"~

dokror
Ziomkow&k1
1'1-:L9, Piotrkowst<a l4
8337 G

·u KA

li
ftfl

I

.prze-

Spółdzielni

Inwalidów „Pokój"
w Lodzi.
Wyrazy głęb<l'łnego współczucia zonie, dzieciom i rodzinie składają

I

ZARZĄD, RADA

NADZORCZA, PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA i WSPOLPRACOWNICY.

I

~

z
p

"T

:V.
f·
li

2891-K

F
n
Ł

Wyrazy serdecznego współczucia. ko.
leżance
ALEKSANDRZE
HANDKE
z powodu zgonu jej

r

MA TKI

Tl
Sl

"----------"'

LIGA Przyjaciół ż.ołn•i~
rza
p.rt>wactzi
szkolenie
k1er-0\vców kat. za'\vodowe.j I, II i III o:ą.gn·i·ko
- - - - - - - - 82.Sl G wej . samochodowc-mo.toPOKOJ 17 m kw. <Z••mie- c~ kl°'we,i i motocyklor.vej.
Osro~'ę na pc.do,IJny. UJ. Krzv za.pi.sy pr-L.y)muje
Szkolenia z.a.woo~·we
'".."_?.;_ ~. 19
lr.!37 G ct!k
go Al.
Kości·USZki 68
i
Moto~owy.
,Piotr2 POKO,TE, kuchnia (blo- Klub
Rc;zp<>=ęc 1 e
k~)
'Z.a•mie~'.ę na
~-2 kowrl.<a 125.
!''"'k('ie . kuc .... n'.a, \\„ygoo.~·. kursó·N ~.Ji.• Cniu 10 cze-rwonr\rle,k
(piętro)
T~'· ~"• tel. 310-88 i 307.;;1
.
ll-05 T
~15-89
a21a G

m:tarł,

60

Bolesław Różycki
cdonek

Dr KUDREWICZ spe~.iali
st:::i: chorob we.net•ycz.nych,
skórnych 8-10, 14-16. ulica 22 Li,pca 4
8400 G

I

„OdgłosY''.

G

dobne w Łodzi. Oferty pi
semne .. 8434" l3iuro Ogło
szeń,

korektorka tygodnika.

Pio<tl~kO.W

96

POKO.JU woltiego oid kM<a
ea.m. Ló<lź . Groctz1eń•·ka 9 terum.ku POS<ZoUku)ę. Oferm. 4, ogląd.ać po gooz. !fi tv puo:emn.e .. 8428" Biu.rn
Ogło<zeń, Piotrk<>Ws;k• 9~
---------8~247 G
_ _ _ _ _ _ _ 8428 G
POKOJ, kuchnia w Zgiepokoje.
ku.chnia.
rzu - z2.mienię na mfesz DWA
kanie w Łodrzi. Tel. 425-40 bm wygód. 7.amienię na
j eodem J>Okój. I piętro. Te.l.
WC\VTI. 34 godrz. 10-l!i
8320 G 51~-29 _ _ _ _ _ _ 8476 _ G
DUŻY
pcf<:ój,
ba 1Jkorn.
DWA
poko.ie.
ku•c-hrnia,

,,_~ą.

P ac.]<m
. tkl
. z pora d n l „ K"l
przy ul. Marynarskiej, Sc;
d~
, k' j
s
k' ·
R~~;::e;e 'i wÓ1~'!fui~7~j
rns do
Szpitala im. dr
Jordana.
ul. Pt".Zyroduiw.a 79; Pa•c.jel\'ltki z cllliel•nicy Łódż-śró.ct,mie"<!ie. i~ 1.l."Y!!Ody - .zam:ein-ię
!"la
w:cizew
oraz pacjent.ki
trzy
rozlcładowe .
'l'e.I.
"1ależą.ce do poradni „K"
827'2 G
z ul. J,eczni.cizej I ZuU ł 366-85
Paca.rnwskiej do Se:pitala ł DWA
pckoje,
k.uchnia
im.
dr H. Wolf, ul. La-: (bl<l\k:J) - :zamie<l ię na 2
giewuioka 34-36: Paojeinlr..::.z.y po pok10,i-u ~ kue-hn' a
Id z ck7.ielnicy Lódż·Pole''" i pae.ientki
należące!
do PO·l'adni „K" P'-"Y Ul.
sem.n.e „.8132" Biuro Ogłos:zeń,
Przybyszewskiego d<> Szpi
Pio.tnkowska 9li
t<o!a im. dr Madurowicza,
_ _ _ _ _ _ _ _ 3132 G
ul. M. Foma.Js.kiej 37.
? DUŻE po1ko.je. ku.chmia„
Chirurgia: Szpital fm.
w.y:g.ody ~· Szc.ze.ci·nie. ul.
dr RY'dygle'l'a, ul. SterllnEmilii Plat€'r 35a. m. 7 7.amienię
", 13
n.a podobti-e w
~•
Lodzi.
Leopold Dą.bn>wTnterna. &z.pl tal hT?-· dr
ski
8125 G
.J«nschera, ul.
M1ltono·~· ... 14
WAR.SZA.WA . - Wh'>chy
' "
trzypokojowe mieszkaLaryngologia: SZJ?· lm.
nie - za1m.;enję na mies.z
d•· Pirogowa, ul. Wolczań
195
kanie
w łA>dtzi. Tel. ~84-71
ska
ł
Okulistyka: Szpital fm ł g_!'.'.ctz. 14-17_ _ _ _82?8_9
1':. Barlickieg<>, Ul. Kop-! 2 POKO,JF.. kucrnia. wy~:ńskiego 22
go·dv, I pięt.ro w nowym
Ch"
.
l .
bu:do\\:nlctv.rle w El·bląJ?1U
trurgia dz ec1ęca ?amkni~ty)
Szpital 1111 Korcza.ka, ni
(.C.•f'1n1t!"'ltml .zamicmi~ na po
REKORD CRzc:ow•ka or 2) Armil CczerwoneJ 15.
cl.:_•,bf"'le '"
f_,o.cirzi. Sab'na
„Ostatnia sprawa TrenLaryngologla dz.ierięca: ł Slc"~'i.k. Elbląg, Trybu.na.J>ka 1:>?=3
8155 G
ta" prod. "''!:g„ do?.W- o~ Rzoit,a.l im . dr Pi1"og<>wa. ł
lat 16. g. lo.45, 18. 20.lo Wóloczań<l<a 195
~ SAMOTNA star,ma p?ni
SO.TUSZ
(Nowe Złotno)
uos'lukuie pokoju sublo„Łowcy tyi?rysów" prod .
ADRESY AMBULATOC•rntor&ki<-go.
Zapl·acl z
radz„ · c1o7.w. od lat 10. R.IOW pom()cy wlec1AHo- ł ~ór~~ z:a rok. Fo.rnal~kiei
e:. 17, 19.35
woj dla POS'ZCZegółnycll ł 34--10_ _ ._ _ _ _ _ 8334
SWIT
(Bałucki
Rynek) dziełnl•c:
KAWALER poszukuje p.o„Proces został odroczornles.z.czenia
subJO:lr.'łt·'.)r
ny"
prod . NJlD. doz".v.
Goc!<Z'oa 19-Z.?.
Sród:'~{.i·ego w Zgje-rzu "'r<zittleclod lat 16, g. 15.45,
18 . mieście PiMrko•w„ka
0
20.15
rn2.
tel. 271-80:
Widzew ł n·:e Ale ks~oorow·e. Ofer(d<Z'ieci) - Ar•mi.J Czerwo-~ ty p'semne „~~81" B'url'I
OglOoSZe1'1, Piotrko.,,·<ka 9r,
KINA Ul KATEGORil
r.€,i 15, (dorośli! s-,.p;-

KINA II KATEGORII
GKO (Tuwima 34) Wystawa Darwinowska
po.
,.O powstawaniu gatun- AJ>RIA (Piotrkowska 150)
ków0 czynna 9-18
Program dla najm!od~
~zych:
„Niewidzialna LACZNOSC (Jó-zefów 43)
SALON . WYSTAWOWY
my~.z", „Kot i syrenka 0
,.Dom, w któr~rm ży.ie·
]'T'F - ul. A. Struga 2.
prod. USA. „Leniwy ko
my" prod. l'adlz„ dorzw.
Wystawa
fotografiki
wal"
prod
czechosł. od la•t 18. i{. 19.30
r~d.
Olgierda Galdyń
„Niebie&ka sukienka" - MEWA (R?.gow•f<a nr 94)
sklego pt. „Italia Jesieprod NRD. „Mały karp
,.Przygoda n·a Marlennią", czynfla codzier1oie
szuka sławy" prod. chiń
S'ltacic" prod pol.,,k:;!j.
~ g0<dz.
11-13 j 17-21
sk1ej.
g. 16. 17
Prodo1r.w. od lat 14, i· 16.
.,.. poniooz1al!<i t piątkl
od i:odz 11-1~.
:uam
aktualnoscl
18.. ~

6

POKOI._Ż_k_U~C~ią

p{)koju
nie -

wymajmuję.

TARTAK el!>ktr)••c:iny od- Dr
Dr
WASIAKOWI,
dam w d-zierża.wę.
Jam P:ootrowskie.i
oraz si<lGra,b;ck•i,
Bu·rzenin,
poiw„
strom
i sal0<wym SZpitala
. ~45-5" Biuro
Ogło-mr.ń.
Warunki <1-0 o- Sw . Rodz:ny - Za :P'rnE'Pi<>t.rk<>Wsika 96
8455 G S.e-ra.d<Z.
n-1ówienia rJa miejsC"U
prowad.ztł'lie operacji i troi'.)
.
.
8246 c· sikliwą
o.piekę w c~.s:e
DWA clu:ze, pokoje, ie<l,e.n
mały z ~J god.~·ml. I P·E:;- - - - - - - - - - - - - ohorO'l:>Y se.:·deczne podzi~
1
tro. ~zywa.lnl'~,ć
kuch.n„ POSIADAM obie.kt na.da- t.;cowa•n·ie składa Praybysz
gaoo; (~ródm1e~c.e) zam. ,e- jo,cy s!ę na hodoiwle. o·--_ 8354 G
rnę . na. podobt.1e z małym grodnic-two po•52JUJkuję 1LOKAL w
śródmie5eiu.,
o<?rodk,E>m. -:ia!chętn.:ei w \\.·spól·n!ka
samot'1-e,E?o - hc:.ndJ-o,vo - rzem:eś1-nJ.cz'1
okoliey żabienca. Of.-~ty {v.r~e'k średr.li). Oferty pi- po~ia1da·m.
Poszukuj~
p;,:;emn.e
„3~8"
B1uro
se,mne „8325" B~uro og>.o- w=;pt)'n~·ka energi.cz.ne-go. z
Ogłoszeń. Piotrkow•ka 9r,
szeń. P:<0ttkOW$ka 96
gotóvv·ką. Oferty p'.s2mn~
R298 G
• 11325 G .. ~47-0"
Biurn OgłoS"Zeń
847Q CT
POKOJU S'Ublo.k.atorsl<'e- - - - - - - - - - - - - Pwtr<kow»ka 06
~c pr'Zy kult.u:-a 11.1ej r':"oci'"I~· l\fLODY. rzu'ki, Jl'\tellge'llt
PRZEDSTAWICIELSTWO
ny.
z
wybitną
2t1ajomon'e - po!"Zukuje mloc.~·
"""'Szelkich
Złe1n
zac-hodn.:ich :1: akwizycją.
s~m-Oltn:v· '.r:17Ynicr. Oferty ścią
przeds-tawic'el- b~~1:iż. p.!''Zyimę. Ofetty pi
p·s.,,mn.e „8294" Binr'() O- prxyj1n:e
S"~·rr:n<->
k'.-e1·ować:
Łódż 11,
stw-o łt·andlawe firmy siptił
!t1o•S('l.eń, Piotrko"1"'sk.::. 95
;:iryiwao1nej, skrytka pO'cz.towa 22
8294 G '-8.!el=ej lub
8474 G
b;·a,1ży che·micz'-1-ej wqlę
DWA )>OKO.ie, kucbnia dnie pokrewnej. na tere- WYKONUJĘ wsu.elkle sa7:-~mienle (la po•kój. ku-c>h- ..,,e kra,ju. O!ertJ' pisemm0<dziel·ne prace kr-eślarnia vv· ckolicv Par-ku S;e.n !'i... e .,82'7lł': Btlllr-O Og'łow.eń.
"kie.
Tel. 381-2~, go<l?:
'.<i ewicr1.a.
Tel. 377-30 dn Pi·otrko•w„ka 96
8278 G 16-Hl
8444 ('.:;
10.... ra.no
114-0 T
LETNI.SKO
d<>
"Vl'y'l'lajęeia
LETNISKOwmow·nie
-cl„
WARSZAWA cl:~Na poWi·o,dO•moś<"!: wymajęcia (blisko S't. k<>koje.
kuchn:a 1.ami-eonię (w;lla. la").
Wiadomo5ć ul.
na pe<d0<l>ne Lódź p'l- Ale<ks2.11drów Łód1Lki, ul. lejowej).
~~.:eń P!ottkowska 96
8060 n-e. Oferty p::--~m11·e .. 1137" Wsohoonia 12, Ni·k·olajew Strzeleeokiego 22 od Stry3259 G kt•wskiej
84&4 G
Bi11:ro
Ogł-052·eń,
Pio1.~{\f\l.o
POKOJ nad sa..my1n mo1137 T
rze.m w.vnajmę dla wc2a- Rl<a 96
SO'.~~i-m.Ó'A<' na cze1„.viec. lip·ee. s:erp:eń. Cena przy 2 Dt:żE 1x>koie. ku·chn'a.
g;:,o:. •w.oda. ubi'ka1cj.a. I pię
stę;pna.
Gr:lyin'a, ul. Czoł
tr0 - z.am.~e·nię na duży
g:,tów 26 m. 15
8-039 nokój
Dnia 31 ma.ja 1960 roku zm<arła na.gie
:z ku.chn.'ą z ,~-'.\-,ttO
POKOj-51oi1'e-ć2.ny i5 -m dami lU'b 2 m~·łe pokoje.
kw„ wsp-óluy preedpol<ó.i kuchnia. śrótiim.!eśc!e {par
i wygody - okolica Ra- te·r i !Il plętro wyklu.·c:ZQ·
ct:ootacji zamienię na PO- f1.C).
Ofert)r
p-;-s-e_1T'~e
d-obrle. w1ek.sz-e lub mniej „Rt7~"
Biuro
Og!o=eń.
&te . Tel. 402-40 wewn. 55
Piotrkow::!<-a_.96__
· _8!,76__ G
8113
pckoje.
ku<choni~
SKLEP
rzeimicl;.lrnriozy TRZY
(bl0<k:i)
za•ni'•ni<; na ct·w~
<sróctmleśc!e) 11ied'llży 0odpokoie, kuoh!n.;a ! i:>r;kój.
s-tą.pie. Z·wrot kooztów rem-cntu.
Oferty
piseimne Oferty pisemne „8:122" -

t:oPfldzit'P faEIWl

Straż Pożarna
•
Kom. Miejska MO
Kom. Ruchu Dro.
.
516 - 62.
gowego
Pryw. Pogot. Dziec, 3QQ-Oll
Pryw. Pogot. Lek,
333-33
;~;=~~ MUZEUM SZTUKI (Więc
MO!
l<owskie.g-0 36) g . &--115
l\lLZEUM
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA-

s-l!użbow:v w centrum "'· wn:o

:iPoH:-or"'Z i<ticl1n'a.

POKOJ duży zamieon!ę na
m!'liejszy. Oferty pisemrie
„6312"
Biuro Oglo.;zeń,
Pi<>~rkowska %
8~12 G
POKOJU !>OSZU(<Uje mło
d<t kulburalna pa·ni. Ofert~' plse-mne .,8490° Biuro
Ogł0<s<Zeń, Piotrkowska 9il
84!>0 G

dwa
pokoje lub po!;:oj.
kuohnia. stoneC'me. Oferty pisemne „ 344 s" B!uro
-,~---------'3:.:1:.:7-=-0--=G Ogtoszeń, Piotrl<owska 96
8448
POŁ paosesji · dom trzypię
G
PLAC budO'Wl<>'lly, 2 min'll teowy, 3 ofi.~yny przy · U:t. 1'01\.ó-;y;-kuohnia 30 mkw.
tv do tra.mwaju - sprze- Piotrko•w<l<iej
sprzedam. części<:<we
wygody. I p.
dam. kltormacje:
roz.licze- zamie-nię na równorzędne
Łódż Ce,na 16-0.000. w
Rud-a, ul. Wed1karska 14
,..,;u
p·i-zyJmę samochód. "
wygod·a·mi.
Piotrkow.
8478 G oterty pise•tTlJ~e „ 8173 „ Biu ska 225, m. 5a, godz . 16-22
r'.l
Ogl!os<Zeń,
Piotrkowska
_
_
. 8151 G
SAD 3,S-ha, czerd•nie:-ja
9il
ff173 G POK()J z lrnc.Jm.ią be?. wy
błoni<'!,
grusze. ś\.iwy •
.
.
·
!(ód
zamienię
r>a
2 poOiddam w clz'.erża,wę. ProPLACE, - nadaJące s1<; 1 koje z kucl'>nią z wy!'(o<ia.
śc·iewi.cz., Kors'Zew.
p-ta -pod
.1=>Ud0<wc;,
sprzeda.m.
mi.
Ko.sety
2lWracam.
Of er
Wrzemcozewice, tel. 4. po- Zdunska Wola, Piw"1a u tv p!se1111:1e
Biurn
8152 „
\V: at La.5>k
8465 G
8256 G Ogłosceń pi;;t-ko· ··k
1
_ ·
•
„
""'~ a 96
DOM murowam.:y jeduoro·
d--!·ri-n;v z o~:--o-dem sprze- PLAC z 018'\'1 y·k<ni.t-".tonym ASYSTENT Politechn'ki.
dam. Zduli..51ka Wola . "W'o- J~dnorodz •~ny1n do·mkjem kawaler posrz.ukuje pok'">dna 1
8052 \ si:.:nzeda·m. Ruda Pzb-la:n!.- ju subloka.torskie·~O. OieT
ty pisem.ne „8243 11 B'.u„o
514
8331
NJERUCHOl\IOSCI różne c~a. lel.
-4';
G OgloS'Zeń, Piotrko\.\rs:.ka ~
s.-0·bko 'Pt'Ze.dać l·ub ku- DWA p>a.ce pi'Zy ul. Dale
8243 G
pil•
można.
I11.forn1acje: 1:-;ej na Chojt'lci·ch spn~e~
2 POkO.JE, kuchuia. wyJ<iliń5>kiego Hł0-4
8l>55 dain
tanio.
\ViadomoSć
-·
Lip-a 11, Em!lia Tomcza.k. .':?od:r. śródtn;eScie. I pię
tr<: - zami€tiię na 2 razy
PLAC ~.800 m (30 zl m), <;;tacja kol. Stry·ków
60 drzew
0<woco·wy,ch 8327 G po pokoju z kuchni::i.. '"'Y
g'Jdy.
Oferty
pi,se!IT'.Cl·C
ci·Jrzed=in1. Sulejów, P:otr
B!uro
Qg·to-~zerl.
':_".::N~·<a_~ąY_<;•h ____ 80~! PLAC l.~HI m w Rudeie .. 8238"
p,otrkowo(<a
~6
8.2311 G
sprz<'dam. Wiadomosć FallO~t~JK
4-ozbowy muro- lowa ij/f!_.~.:__.!: ___E26 G STARSZA p„~no-k11.pi powa:n~' 01 az drewoia.ny do
kóJ n ie po<ilegający kwaro·l.biórki s.przeda.m. Sto- PLAC
nadający
się na
lub o·ccr.ekuje
ki. Limbowa 17. Mie.~ka- ho<iow:!ę ku 1• bU.,.ko Grot· ter-unikowi
·1.11.1y-ch p1·op-0eycji. Oferty
n'e ria zamianę oa d•w!e r. (< sprzedam. Te'l. 300-49
11
p:s-e-n1ne
„f>OG-0
Bi·ui~o O.oai·D
izby
8038 gociz. 12-19
8333 G

.........

WAZNE TELEFONY

I

LOKALE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

2

LETNISKO

·----- ----'"'

8200 G
•·---------DWA mate pckoj;i,:-·kuchSUKNIE ślubne, balowe
n:a. częściowe w;nrndy wypożycrzysz
zamie.nię na 2 po.koje. ku do l<omun li
8226 G
~h.nia,
'ĄrS1Zystkie .,~_,ygody. tanio. 22 Lipca 10
'Va•I"Utlki do
omó'A-·ien:;;l.
Dr
Janowi
KŁOSOWI
!l
Rewołu·cji 1905 r. 30. n-. 14
11196 G 1>orad<1i rnjonowej przy·
l'l. Snyc-er.si..;;:iej po-0.z:;ę

~kie·go

2 x po 748.692 zł
w Krakowie i Warszawie

fl_ll_o._Gt_os_zE_Nl_A_DR_OBN_.E_..wlll

I

!!AMODZll!lLNEGO ~
ju do pracy
nos 4 gc•dz.
rlzie.n<nie po<JZukuji:. Oferty p!~em~e „8209" BntlTO
Ogłosze1'i, Piootrkowiska ~

składają

DYREKCJA, PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA, RADA ZAKl..ADOWA oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY
z ZARZĄDU APTEK m. LODZI.
1124-T

cl
g

d

I

A

rr
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2:
D
cl
d

rr

r SPRZ~ I

Samochody- motocykle

I~tASZYNĘ daimską „Singer" i samochód. D.KW sina;e·da•m. Ul. K11insk1ego

47, m. 25, prarwa

oficyna~

I l__K.UPND--]f__z&_UB_Y_I lif PRACOWNICY POszuftAm Ili

i\olOTOCYKL 500 - górny
z ke>szem sprzeda.m (zł
8.000), tel. 468-03
8()57
DWA

motocyl\.le .,Ja.wa"

230 kupię. Te.I. 412-51 godz.
11-15
8()-13
SAMOCHOD „Ford-Taunus" s.przedam. Wl·adom-0ść do godz. 18, telefon
WlllROSITO (import) no- 240-21 (prócz nie.cJ.ziel)
D241-6369
W.? elekiryci:nc wymiana ll<_i_O_T_O_C_Y_K_L-,-.B-M-W" --rio:
>it do produkc,Ji farb pro
szków - s-pr.ledam. Ofer- wy oraz maS1Zy.na d:z.iety p'semne „3343 • Biuro w·a.rska „Odcn" do sprri:e
ogJ-Oszeii, Piotrkow~~ ~ dani,a. Główna 67-7
8230 G
PIANINO „Sehri:icter" kon MOTOCYKL " WÓ!Zll<ie1m,
cE;r~c1we
sprzedam. Tel. sian do.bry sprzedam. Gór
:54-79 (środa, c:Lw<1rte•k, na 40, m. 5, Koziny
8134 G
pi<;tEok, sc·bO'ta)
8311 G
I• ORTEPIAN ,-;i'ENRlCH" SAMÓCIIOD - bagażówikę
b&rdzo dobry sprzedam. sprzedam lub zamienię
W;chodlnia 61--3, gocta.. na O<S•Obowy. Pabianice.
81{;9 G
16-18
3160 G Pomorska 24
liłl.OSNO mechanlc'.lne
ri: r.tóTocfrKL BMW: R:l•2,
m<>tcrloie-m sprzedam. Ka sprzedam. Paliianlce, Pięk
8250 G
pliOZlna 2a m. 19 (Chojny) na 6
Oloslk
aros MOTO CYKI, BMW 600 gór
f1lLECZ!iO pszczele sprze noza.v.~o,rowy, z przyczepą
dam. Anidra;eja.k wies, Sre bardzo dobry - s.przeda·m
bma, Kcsc1elna 4
8065 Obr. Stal:ngnadu 76-1.9
8249 G
MASZYNiCdo szycia rę
kawic-Lek sprzedam. W;r:o- SAMOCHOD furgon DKW
claw;lui 10 m. 18 (od Li- w bardzo dobrym sta1:1ie
sprzedam.
Og,Jądać:
minowakicgo 52)
8071
NARźifDZIA i maszyny Łódź. Fra;OJciszkań.s.ka .98,
D248 G
kołod,z:iej1l,ie
w dobrym te!. 533-33
stanie sprzedam. Inowro- MOTOCYKL ,A WO-Sport'
c!a w Ul. Marchlew.skiego sp1'2:edaITTI lub 17.Amier.ilę
28
8047 n;i WSK oraz spnzedam
motor wysol'rJALO używaną wirówkę nc.wocz.e.siny
„Deu.tz-Dlesel"
do mleka sprzedam taon!o. t<eprężoy
20 KM, 1.0()() oor.j.min.
ZamEnhola 4 m. 6
8.!21
8273 G
SPAWARl~Ę
elektryczną
do plastJ.ku i mctocyokl J2o lliOTOCYKL z kO.SIZEJlll
sprzedam lub :z.am!enię M-72, w idealnym stan.'e
ne. mo.to·cykl wi~l<·1rzy Lub - 1>pro:edam. Wfa.domość:
82138 G
mały samo·chód. Łooż, ul. tel. 332-34
Abr2mo-wski-ego 4 od ~o SAMOCHOD osob-0wy oz. ny JG
.. 8111 ,.V..."'arszawa" z .r.adiem, w
TAKSOMETR ,.SPMS" za dobryim sta•nie - s.prze5
l:galizowa.ny wrao; z pod dnm. Pię.kna 25, m.8267
G
st.n\.~rą, re.etu.kto.rem &przedam. Tel. 423-63
8101 MOTOCYKL „Ja-wa" 250
STABILIZATORY samo- sprzedam.
Plotrkow<;.ka
c:nnnc i reguloowa 11 e !>ole 139. Sta,cja Obsługi Samoc-a Zakład Radloteehl!liciz- chO'dów tel. 228-51
ny, Piotrke>wska 200, tel.
&226 G
2!0-19. Naµrawa telewizo- SAMOCHO~Citroen"
rów ua zgio.S1Ze«iie te.Jefo- BL 11 s·przedam. Sta·n don•czne
8096 bry. Sterlinga 20 ·szu; G
s:l.AFĘ czterodrz.wi0<wą-l SKOD_A_t:Y:P-no2sedan
k'-edcno<;-bfbllotekę Siprze- (80 p.ro.o. n-0,wych
części)
d01m. Struga 5G m. 3 809-0 'przedam. Sulkowsrkiego
FORTEPIAN-;;-Beehs°t'ein" 20. Zdrnwie
(2 m. dh1gość) n•umer
8210-8234 G
133000, !'!ta.n idea.:111y s.prze- SAMOCHOD ,,Syre<la" :fa
dom. Kalisz, St.alim.gradu bryC<Zmie n0<wy sprzedam.
lii m. 2 Zadroga
8~9 Tel. 349-98 godz. 8-14
TELEWIZOR- „OrTOrl" -8195 G
»P•-d;;.m. Tele1ion 558-64 MOTOCYKLS-~ w -do.,ClTROEN" BL 11 sprze- brym stanie, sprze·dam.
11 piętro

8245 G
ULE warszawsl.<le sprzed~m. UL Lutom:erska 42.,
tel. 561-06, Na,pieraj8127 G

ó<"n1

~a·micflię

luib

na Kurza.wa, Sie.rakowsik.ie·go

. Skc.dę" 1200 Kombi-<San.tarka. Tei. 343-53
:;;;--;-;:;==:::--:--:-·--83.:c':..:4cc7_::G
ll1ASZYNĘ gabi.ne.to.wą , Singer-SI manco" sprzedam tanio. Wojska Pol~k:-ego 16-20

8242 G

TELEWIZOR -:-:-1ie'kord"-=.
snrzcdam n1iedrog-0. Wfad~mość tel. 451-63
8.121 G
MŁOCAR...'IIĘ szerokomlot
.
.,,
na cią.im1k spl'!Zevam. Oforty plsemne „8233" Biu
ro Oi:loszeń, Piotrk01Wska
nr !)6
8233 G
TELEWIZO-R---;;w;isła" spnzcda.m. Ul. Obr. Stalin
gradu 4~-1
&<>74
T.ELEWIZOR „Ori{)n" 1
con.1y 165X400 sprzedam.
!~!_~7
8207 G
PIESKI Chov,•-Chow spi'2e
rl•m. Ul. Zaikątna 28. m.
20
82.06 G
ROWER
dams.k! 110<WY
.. Dir.omi;•nt" sprzeda~i :feb
7
3R3-<IZ
J\IASZYNĘ rotacyjną, stół

I pracc'"'TliC: F-prze.da krawiec, ul. Porae.c.z,ko•wa 20
_ _ _ _ _ _ _ _ 8174 G
PŁASZCZE
daimsokle norwe3'kie,
i cl 0ITlr1 y.

kupon

ja'Sln.y

pal to d a·m•r.<i e

56, m. 5
8339 G
„JUNAKi'•(s:()()()-kom)-::_
"Przedaom. Korzi11y, Ka51pr!Ullka 20, bi. 21/22, III p.
m. 45
8338 G
s;\:MocHOD-:-opel" sprze
<J~.m lu-b za.mienię na mot<>c:Y'kl. Tel. 551-81, godzi-

na 16
8475 G
ilf"{)TOCYICL NSU-600 z
·„·ookiem sprzed•m lu•b za
mien.ię
11a WFM - 125
(praebleg do 4.000). Gl'ówna 62 (cukiernia), go<lz.
17-19, 1~1. 274-9S
8353 G
SAMOCHÓD (po wypadku) ~Mo.skwicz", „Oc.tav'a"
F'at" 600
Sim.ca
Arc..;d~·„. kupię'. Tel.
298-S3
8489 G
MOTOCYKL-.. Ja:wa".250
~prizeda.m. S!enki<iwicz.a 29
m 35 , PC> 16
6G1l9 G
SICUTER -:.LambrE!'tta"-sprizedaim. Tel. 535-29
8493 G
SAMOCHOD -O>Sobowy -DKW Spr7.eda.m. Pabianice, ul. Kaorolewsika B7a
8466 G
MOTOCYKL
marki
„Triumph" 250 sprzedam.
Tel. 213-96
8355 G
MOTOCYKL WFM spT'Zedam lub zamienię n.a cięż

czarne-, \\rytwome. sukien S7..Y

kJ. maszyinę „Sionger" snrze<lam.
Julian(J.w
Si'rnrbowa 5, m._1 _ 82112 G
MASZYNĘ do szy<>ia kl.
~l on•z <>kra.waC'Łe do bam
hn:;zy K~plic:z.na

sprzedam..

8, m. 16

Łódź,

834G G

używal!ly,

slrn 1O
SAMOCHOD

Dre'Arnow-

8436 G
osobowy -

.. Wars:zaw.a" sprzeda1m. -

Ogladać: Łódź, Obr. Staliin.gra•du 31, godz. 12-14

8426 G

PRACA
_________
J

CEGLĘ palciną poleca e>ei:'e1nla w Altł<sanodrii k. ł„
Ozorkowa - przysta«ne·k
~
tr&mwa•jowy Aleks2ndria
!Cl :,__Łódź _411--07___11!!._'.I' POMOC <lomowa do dzleoka po·brzebna. Tel. 51B-45
PRZĘDZARKĘ <:ibrąe21ko
wą
(60 ww.ecicn) trzy ~------~8469 G
:o mebla~ki.
du:ielni•k i GOSPOSIA z referencjap,-,owijarkę sprzedam. mi p<l'trzebna na wieś. w calof:cl lub oddrzi e~111ie. Wiadomość, Piotr.k-0wska
Tel. 220-60
8343 G 84-3 godz. 17-19
8ll50
MASZYNĘ dziewiarską UCZENNICĘ
umiejącą
fXBO "PI"ZCdam. Widrzew. szyć na maszynie oraz uu~~ał~w_a_8a _ _ 831'5 G CZ<'li·a do praco..,,..,!
toTe-b
damskich przyjmę. Ulica
FUTRO karakulOoWe, l'Uk- Oor.
Stalingradu
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MOTOREK do maS1Zyny
lcra.wleckiej 100 Watt -
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ZARLAD IZOLACJI i ROBÓT
PRZEMYSLOWYCH „LAMBDA"
w Lodzi, ul. Swierczewskiego 70
iPOdaje do wiadomo·ści wszystkim pracownikom i .zainteresowanym,
że zgodnie z
obow1ązuJącym regulaminem wszelkie reklamacje dotyczące

WYPŁATY NAGRÓD

z FUNDUSZU

ZAKŁADOWEGO

za rok 1959 na.leży składać do kierownic-·
twa 'hakładu w terminie do dnia 15 czerwca 1960 r. włącznie.
Wszelkie reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2883-K

PRZETARGI

n.a krosna żakardowe ręczne, dziewiarzy na maszyny saneczkowe zatrudni In- 2 INŻYNIERÓW wlól(icnn·ików (spec. tkacwalidzkta Spółclczfolnia „Tkanina" w Lodzi, ul. two) na stanowisk.a inspektorów, technikaJerzego nr 10-12. Pierwszeństwo w zatrudnie- wlókiennika do pracowni
metrologiczne.i,
niu mają inwalidzi.
2815-K księgowego-rewidenta dlg jednostki nadrzę
dnej
mas:cynistkę
wykwalifikowaną
oraz
INŻYNIERA-energetyka do spraw cieplnych
tkaccy kortowych (praca n.a dwie zmiany) zazatrudni Zjednoczenie Pr.i:emyslu CelulozowoPa.picrniczego w L6dzi, ul. Więckowskiego nr trudni Centralne Laboratorium Przemysłu
33. Zgłoszenia przyjmuje wydzi.al kadr i szko- Wełnianego ·- Lodzi, ul. Wierzbowa a'. Zglos7.enia przyjmuje sekcj.a kadr codziennie od
leni.a, pokój 221.
2852-K
8 do 15.
2872-K
TYNKARZY, cieśli, robotników niewykwalifiTOKARZY, frezerów, śiusa:rzy narzędziowych,
kowanych zatrudni od zaraz Lódzkie Przedsię
biorstwo Budownictwa Miej!!'kiego nr 1. Dla robotnika do magazynu zatrudnią Zal•łla.dy
tynkarzy
zamiejscowych kwatery w hotelu 'Vyhvórcze Apa.ratury Elektrycznej „Woltan"
r„ódź. nl. Gdańska nr 138.
2868-K
robotniczym zapewnione.
Zgłaszać
się
do
działu zatrudnienia, ul. Piotrkowska 55, po- lNŻYNIERA lu.b teclmika, majstrów z dłu
kój 103. godz. 7 - 12.
994-T goletnią praktyką i znajomością branży woINSPEKTORÓW
handiowyc!Ą,
instruktora dno-kana,Jiz.acyjnej do pracy w terenie wospołeczno-samorządowego
z wykształceniem icwództwa oraz 60 robotników niewykwalifikowa.nych do pracy w wykopach na bud. w
średnim oraz kier. sklepów z wyksztaJceniem
7 klas szkoły podstawowej zatrudni PSS Zgierzu zatrudni n.atvchmiast Wojewód7ikie
Pnedsiębiorstwo Robót Wodociago·wych i KaLódź-Południe ul. Piotrkowska 190. Zgłos7e
nia przyjmuje sekcja kadr w godz. od 8 do 12. nalizacyjnych w Lodzi, ul. Piotrkowska nr 82.
Zglcszenia
przyjmuje sekcja kadr, pokói
1128-T
nr 9.
2869-K
GLÓWNEGO księgowego o wysokich kwali-::
fikacJach zatrudni Cukiernie'Da. SpóldZiielnia NAWUACZA silników elektrycznych - speInwalidów „Rusałka" w LQdzi. Zgłoszenia o- cjalność silniki komutatorowe - zatrudni od
sobiste w bi rze zarządu spółdzielni ul. Re- 7,sr;iz Svółd7ieln·ia. Pracy .,Elektromecba.nik"
Lódż. ul. WiQckowskiego 54.
281Hl-K
wolucji 1905 x. nr 4 w godz. od 9 do 12.
1127-T
PRACOWNIKA do działu księgowości o wysokich kwalifi.kacjach zawodowych (pożądane
wyżsrz.e wy'ks7..tałcenie)
zaangażu,ie natychz uprawnieniami - spawanie i montaż
miast Łódzkie Pr7.e<lSoiębi<l1'stwo Robót Inźy
niery,inych Dział Organizacyjno - Prawn:v w
rur ciągów elekt.rocieplov.rniczych j 20
Łodzi, ul. Lutomierska 32/34.
1126-T
monlt.erów wykwalifilkowanych przyjmie
TOKARZA i ślusarza o wysokich kwalifikaod :zaraz Lódzkie Przedsiębiorstwo Robót
cjach zatrudni Baza Remont.owa. Lódź, ul. LiInżynieryjnych. Zgłoszenia przyjmuje dział
powa 15-1"1. Zgłoszeni.a w godz. od 7 do 15.
zatvudnienia i pl:ac ŁPR Inż. Lódź, ul. Za1125-T
chodnia nr 31.
2 INŻYNIEROW włókienni'kóv• na kierowniDla zamiejsco\l\ty.Ch wygodny bezpłatny
cze stanowiska z kilkuletnią pr.aktyka - wyhotel robotniczy.
nagrodzi:;nie od 2.000 do 3.000 z! plus premia,
1134-T
1 techmka no.rmow.aonia z branży włókienni
czej z kilkuletnią praktyką wykształcenie
średnie - wynagrodzenie od 1.200 do 2.000 zl
plus .premia, zatrudnią natychmiast Olsztyń
skie Zakłady Sieci Rybackich w K<>:rS12a~h.
2884-K
INŻYNIERA lub technilm pa.piernika z praktyką w produkcji, do kontroli ipapieru g.a?.etowego przyjmiemy natychmi.ast. Praca w terenie. Oferty kierować: Wat'S7.awa Urzad Pocztowy - Se.im, skrytka nr 54.
2881-K
ROBOTY:
TECHNIKA budowJ.anego lub ekonomistę z
ODGROMOWE
- studniarskie m. in.
wieloletnią praktyką inwestycyjną zatrudni

Zakllady Czółenek Tk~kich w Lodzi, ul. Wól206-10 ogłaszają przetarg na wykoname 70.000 S'llt. nawlekaczy i 120.000 szt. hamulców do CZÓlenek jedwia.bnych.
Wnc.si .się zastrzeżenie, że w wy,oadku wykoinywama w. w. części wg. obecnie używa
nych wzorów wymagane jest wykupienie patentów od dostawców dotychczasowych.
Bliższych informacji udziela dzial zaopatrzenia telefon 430-63.
Termin skladani.a ofert do 20 czerwca 1960
roku. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn.
27 c-zen:vca 1960 r. o godz. 10 w lokalu przedsiębiorstwa.
·
Oferty należy składać w kaperbach zalakowanych z napisem „ofeeta na wykonanie czę
ści do czółenek tk.ac'kich".
W przetargu mogą br.3ć udzi.a~ przedsiębior
stwa państwowe, l'lQóldz.ielcze i prywatne, klf:óJ'e wykażą się opanowa.niem technologii prod.u1lrn.ii a'I"tyllmlów
będą1cyC".h
przedmiotem
pirzet21rgu.
na stanowisku insp-e'ktora w dziale inwestycji
Zastrzega się dowolny wybór oferent.a bez f,ódzkie Z.ieduoczenie Przedsiębio'["Stw Hlanpodania powodu.
2873-K dlowych ul. Jerzego 10-12, tel. 250-32.
2.882-K
Spółdl"ielnia Inwalidów „Zgoda" w Ronstantynowie k. Lodzi, ul. 19 Stymnia nr 35 ogła PRACOWNIKA z wyższym wykształceniem
i praktyką na stanowisko starszego ksiei:(oS!7.a przet.ar.;- nieograniC7.0ny na wyk(ma.nie:
1. - maszynki do ostr7.enia walków zwrot- wego-bilansisty od :wraz zatrudni Biuro Pro_jektów Budownictwa Komunalnego w Lod:r-i.
nych i odbiorczych do zgrr.ebla·rek.
2880-K
2. - kompletów 2 skrzyne'k g;rzebieniowych ul. Piotrkowska 67, tel. 226-37.
do zgrzeblarek,
INŻYNIEROW elektroników z
gruntowną
3. - konstrukcji nośnej do na<Pędu samoprzą znajomością aparatury elektromedyc~nej, uśnic,
rząd7eń lklróiko- i mikrrifalowych oraz elek4. - części do 19.alfaktora wg. spisu znajdują .troniki przP.mysłowej. inżyniera technologa
cego się w spółdzielni..
·Ze znajomością technologii. generatorów niInionnacji odnośnie zakresu robót i warun- !;kiego napięcia, st. l<sięgowego - kosdowca.
.ków wykonani.a ud7iela bi'l.11'0 sp-nii w Kon- kierowcę samochodowego. 3 la.kierników, 2
stantynowie, ul. 19 Stycznia nr 35, tel. 42 w szlifierzy-polerowników na metal i 3 t.ok~l"ZY
gcrlziinach od 7 do 15.
zatrudnią natychm!.ast f,ód7.kie Zakłady WyW przetargu mogą brat udział przedsiębior twórcze Aparatury Elektrycznej w Lod·zJ. Pl.
stw.a państwowe, spó!dzielCT..e, prywatne oraz KGmuny Parvsldej nr 6. Zgłoszenia przyjmuosoby fizyczne.
je ~keja brlr od .~odz. 7 do 15.
2879-K
Oferty należy składać w terminie do dnia PlEKARZ1; (również ~poza miaoSta ŁodZ.:).
10 czerwca 1960 r. godz. l 2. ótwa.rcic ofert kierowców samochodowych 7. II i III kat. 1'.l'ra.nastąpi komisyjnie w dn.iu 14 czerwca 1960 r.
wa jazdy, inżynierów chemii spożvwczej na
godz. 10.
.stanowiska kier. działu kontroli technicznej
Spółdzielnia zaistrzega sobie prawo wyboru i kier. l.arbor,,.torium, kier. techniC"mego tQ·a.noferenta bez w.;i:gledu n.a cenę oraz unieważ sportu z wyksztakeniem technicznym i pra,nienie pr?.etargu bez podania przyczynv.
ktyką oraz t1>.chnika buclowlancgo do sekcji in2877-K westyc.ii zat1n1dnią na,tychmi.ast Łód7.kie Zakłady Pn.A"mysłu
Piekarniczego. Zgłoszeni.a
przyjmuje dział kadr ul. Jer7..ego 10-12 w goSpółd-zielnia Wytwórc21a. Proszku Mlecznego
dzinach od 8 do 16.
1143-T
w Krośniewicach k. Kutna, ul. Lęczyoka 15,
tel. 15 ogłas„a przet.a.rg niecgraniez-0ny na bu- MAG/\ZYNIERA z praktyka zatrudnia na~
dowę
garażów samochodowych i wa:rsztatu tychmiast Lódzkie 7.aklady Chemiczne PT. w
,przygarażowcgo na
terenie spółdzielni. W Lndzi, ul. Piotrkowska nr 91 (płaca w~. oboprzetargu mogą wziać udział prze<lsiębiors<twa 'oviazującego taryfikatora). Podania z życiory
państwowe, Rpółdzielc7e i prywaitne.
Szcze- sP.m i opiniami prosimy kierować do sekcii
kadr.
2888-K
gółowvch imformacii udzieli mółdzielnia dział
.i'nwestycji w godz. od 7
14 od dnia 3 INŻYNIERA lub ·technika-elektrochemiki.'\. z
czerwca 1960 roku. Oferty w zalakowanych praktykf' galwanotechniczna lub fizylrnchckr.oertach
należy składać w sekretariar.ie mik·it zatrudni natychmiast Przedsiębiorstwo
SWPM do dni.a 1.4 czerwca br. Otwarcie nfert Pro.fektowania i Bud. Za.kl. Przem. Me!•:-lo.nastąpi w dni.u .15 czerwca br. o godzi.nie 9.
wPgo i Fl<>kt.rcterhnicznego „Prozamet" w l.oZastrze)l.a się prawo wyboru oferenita jak ró- clrl. ul. Wiirury 21.
2870-K
wnież odstąpienia od przetargu bez podanil'I
przyC7yn.
1135-T OGRODNIKA ·wykwalifikowanego (sp~ial
ność ~zklarstwo) zatrudni od zaraz Rolnicza
8półd7ielni.a Wyhovórcza „Srebrna Dąbrć,~•k„,"
w Srebrnej k. Konstantynowa. l"Tarunki do
omówieni.a. Do.iazd tramwa.iem .. Lutomiersk".
Informacje dodatkowe otrzymać mo7n.a teleDziekan i Ra-O.a Wydziału Leklarskiego Aka- fonicznie Zgierz 260 lub KonstantJ•nów 57.
demu MedyczneJ· w Lodzi """aJ·ą do w1·.ad~
8411-G
ł'V'-'
v
me ·~i. że dn. 21 czerwca 1960 r. o godzinie 18
w ::.ali konferencyjnej przy Al. Kościuszki 4 lNŻYNIERA-mecb:a.ni,ta z praktyką w nrzemvśle mechanicznym zafrudni natvchmiast
odbędzie się publiczna dyskousja n.ad ro'ZiPrawą
doktorską
lek. med. Ireny Swietlic:r-lrn- przedsiebiorstwo państwowe. Wanmki rłacy
Przyb
• · · P.
t
l l· war t ość pomiarów r10 omówi~ni:i. Oferty pi~emne „1099" . :Rinro
. Yl S1i•leJ
„ R o<.
O~Joszeń. Piotrkowska 96.
1099-T
ciśnienia w tętnicy środkowej siatkówki w
rozpo?.n.awaniu zakrzepicy w tętnicy szyjnej GLOWNEGO meeha.nika 7e średnim lub wyż
wewnętrznej".
szyrn wykRztakeniem technicznym ora->: praPromotor: prof. dr Janusz Sobański
ktvklł w orzemyśle (pofarlana znajomość przeRecenzenci: docent dr B. Kozłowski i doc. my~lu irraficznego) or.az lisiegową ze znaiomościa ksie.t(owości przemysłowej i r>rakt~"ką
dr J. Szapiro.
Z pracą :i opiniami recenzentów można za- w te.i d7i<:rl„in'f' - p<'sznkui!J clo p"ac-.• od 71'1l')Ornać się w Bibliotece Akademii Medycznej ,.".7. f,órlo·ki,,. Zakltady Graf;cznc Lófl:f., uUca
l' d . Al K • .
k'
pJql\IN JR. 7!1'lr<:zeni.a do ref. personaln'-"'O "V
w _,c Zl,
.
OSCJU5Z I 4 .
Wstęp na rozprawę wolny.
2875-K godz. od 9 do 14.
:867-K
cza~slca

do

Obrona rozprawy doktorskieJ·

j

T~ACZY

KIEROWNIKA wa'l"SZltail;u, referenta t<e<.tindcz-.
ne0 0, 2 pracowników umysłowych oraz kierowców zatrudni na•tychmia..st PTHW nr 1 w
Lodzi, ul. Orla nr 4. Zgłoszenia przyjmuje sekcja kadr w godzinach od 7 do 15.
2871-K

20 spawaczy

I

l

KONSERWACJE

KOMINOW FABRYCZNYCH
KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH

studni glębiuowych wykonuje jeszcze na
rok 1960.

Spółdzielnia

Pracy „Budoremont"

W: Lodzi, ul. Ks. Brzóski 11.
tel. nr 518-3"1.
Spółdzielnia rozlicza się wg. obowiązujących cenników państwowych.
2892-K

I

Unieważnieni~

Unieważnia się zagubioną pieczątkę o następującej treści: „Brzezińskie ZPO PrzedsiQbiorstwo
Państwowe
Wyodrębnione
Brzc~ny k. Lodzi I-szy Z-ca Dyrektooa. d. s.

technicznych Zenon Micha.lowski".
2890-K

-----------------·----

Obwieszczenie o licytacji
N. Km.
Komornik Sądu Powiatowego - Wydziału
Zamiejscowego w Pabianic.ach Piotr Kwarto,
mający kancelarię w Pabianicach pn:y ulicy
Kresowej nr 10 na podstawie art. 60!! k.p.c.
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
7 czerwca 1960 roku, o godz. 12 w Pabianicach przy ul. Warszawskiej nir 93 w lokalu
Bernarda Wagnera odbędzie się I licytacja
ruchomości należących do Spóldzielni Uslu~
Różnych .. Soójnia" w Warszawie, ul. Wyzwolenia nr 11, a mianowicie:
w sprawie N. Km. 624/60 - steelonu „Film"
(drukowany w kwiaty) 256 metrów, oszacowanego na - 16.372 zł,
w .sprawie N. Km. 625/60-steelonu „Film"
(dr-ikowany w kwiaty) 267.8 mtir. oszacowanego n.a - 16.513.60 71:,
w sprawie N. Km. 626/60 - steelonu ,,Film"
(drukowany w kwiaty) 252.3 mrr. - oszacowanego na - 15.642.60 zł,
w sprawie N. Km. 627 /60 - steelonu „Film"
(druko\van.v w kwiaty) 303.6 mtr. - oszacowanego na - 25.798.20 zl,
w sprawie N. Km. 628/60-s!eelonu ,.Film"
(drukowany w kwiatv) 299 mtr. oszacowanego na - 21.454.40 zł.
w sprawie N. Km. 629/60 steelonu (sukienkowy w stanie surowym) 454.5 mtr. os za co w a nego na 17 .372 z?.
w 8prawie N. Km. 630/60 - "'leelonu (apaszkowy w stanie surowym) 458.5 mtr. os7.accwanego na 11.922 zł,
Towary ie można o~lądać w dniu licvtacii
w lokalu Bernard"' Wagnera w Pabia~icach
przy ul. Wars"Z.awskiej nr 93.
W licytacji mo<>a wziąć udział osoby mające uprawnienia skupu.
Pabianice, dnia 17 maja 1960 r.
Komornik: (-) P. Kwarto.
2B71J-K
azIENNIK ŁóDZIU nrł3l<4.2os)7
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W przeddzień spotkania z
Wisłą (mecz wyz:n<:czono na s'>nic od 1·zeczy chyba bę
dlzie zas~ainow~ć s!ę i zanalizo.-.
wać przyc:wny dozna.nej
p:-z-ez
lc<l"zian po:':Clżk.i w Byd,gc.>z;czy,
Przeciętny ki.l>ic nfo może pojąć, dlaczcs-<> 7,espół ŁKS, który tak gorąc-0 Qklao;k:iwał w niedzielę :ta nad.spodziewanie d-0br~ i pełną d~·namiki grę (spot
kanie z Odrą). nagle w środę
znalazł się bez f()rmy.
XiewatpEwie ,!ldzieś tkwi tego
;>:-zyc:wna i sądzę, że za<la.r.ie
ob&e:-watora malQ pociesz3'ące
,go dla va.~ wydarzen:i a w :fi yd,g=~zy powirn.no m'ędzy innymi
polegać n.a iei uj;vwn'eniu. Formy n'e t.raci s'.ę przecież w
cl::;Jru niei5peh1.a l-rZ€ch <lin.i. g.d y
nie ma h."U temu realnych przyczyn, a tym ba:-dz'ej w cv.i..5~e
prreiazidu z Lodzi do Bydgo._qzczy wvrnagająoego zaledw1e
4-3-godzinnej fatygi.
Szarpan-!ną nazwałem gTę obIS€t"W0<waną w pie't'V.'SZej czf;ści
me..."Zlt byd~O<"kie~o a \\-yn'.kającą z w;;a.wiNmego jej prze:-ywarua. Zresztą sędz'emu nalebo:ę)

śmiele poczyna-li sobie bowiem
niektórzy zaiwodnicy. wykracza
jąc poza ra.my d<-.zwolone przep 'sami.
W p.Y.Jiohnych wa.runkach nie mogło być mowy o za
chowan:u jak:ejś ptyn;ności w
akcjach. \V OOd.a•tik:u podejmowane akcje rwał nic tylko dcnośny .i:wiz.dek sędz!owsk:i, lecz
l piecZiołowHa kon~rola
roztaczana pr:r.ez gnspodarzy nad pilkarz<mi LKS. przy za'C'howan::.u
możliw:e najltrÓk<iWgo dy.stan.su
w kry!Ć'1U. Po pros~u drużynie
łódzkiej nie dawano możliwości
r.ozwinięoia skrzydeł do lotu i
za.i'llfoj-0wania akejij na szenszą
skalę.

Lodzianic jakby z iście man.iaekim uporem tkwili przy tym
p0 uszy w kardynalnym błędzie
doprnwad'l.ałi
do bezpośre
dniego zwarcia z twa.rd-o i zdecyd-&wan.ie wkra.czającym przeciWlllikiem. Inrn.ymi słowy . s;><)żniali się o ułamek sekundy z
podan:em piłki koledze i stąd
cz~a jej sllraita, W?.g-Jqct.n.ie niedost.atecznie oelne adresowa.nie.
I tak w ciągu c.ale.<;o meczu. a
wszy\Sltko bez tarn..t.azj,i i poloi·u .
żv oddać tę spra.wiedliwość. że
NiezliC'ZO!liJ. ilość pod·ol:J.nie nic
nie mógł postą!P'ić inaczej. Zbyt udanych prób stworzyła obł'az

Łodzianin rekordzistą świata
Czy Z. Donarski

zastąpi

Chromika?

1

rekordowe wyniki. Ckana<:ta•rzyla s'<: w zw'<µ•l<u z

Qs1ągnęli

l\\·Yty-tą z.toż.oną "Dz.i€1nci :•k-O'\V.i Łódz
kleniu" przez p. Zygfryda Dcnar-

skiego. M~ody ten w..ł<>w.iek ustanov.il rekord świata w b!egu juni·orów na 1.500 m z prze<;ekodami.
- Jeg.tern studet1tern I roku Politechn1·ki Lód;z,i<ie,i . Będą.c w n.ko
le w Grudzlądrz;u za.cząfem bie.E(·ać
i po=ułem wlelk~ przyj-e.m11ość w
pokonyiw!!r.i..~.u cty c:;tat1.R!\.1. Tęrc;?.. trenuje mtn'<> Tade•usz Kep.i<a, które-

Ziemi

1

-

Kledy

ustan<>wił

świat.a?

pr7.ejdę

do

pan re-ko.t'd

- W roku
ul:>i"gl~"m w meCO'lll
jU:niM"ów Pols-ka - NRF na d~'
stensi e 1.SOO m 7. p rze-11;21k od Am i.
Prze,biegrem go w czasie a.12.a.
Oeta+..,io w Łnd-z;i p()lj)rawiłem. ten
~rnik na 8.12.5.
- Cz:1· konlrnrPncja ta jest w
Eur01Jie P<>Plllarn.a?
- Biegi na l.500 m z prze•7iko.da-

z.
-

Donarski

Oc..wLY'Wiśc ie,

Ale p1-;,:ecgry·wailem

mi "-:'0opag"•CłWC'ł1e są pr,zeważn !e w z Orywa.łe1m i Kazi ·mie.r~ i<:im . ze
kraja.eh df>mokracji ludo.we,i. w s-tartów tych kor7.ystałem wiele .
NRF i Włe><ozech.
Wyśmienici są
- Czy zna,jclu.ie się pan w kaNiemcy.
Trenuję
raz drziemr1ie. drze olimp!jS>kiej?
Nałeżę d-0 „Spo!Pm" 1 je;;te.m za- Jeszco;e n.ie, l>o przec i eż ja.ko
de>wolony z e>pieki klubowej.
junio·r n:e mam S.Z.(;f'lS wyjaz.diu d<>
- Czy ,lako S1!'llior będ.ziP pan R.zymu. Kadra oa Tcl<: :o powoła.n.a
bi!!..->.l 3.000 m z prze;;'7.koda.ml, czy będzie dop ;ero po
Olimp'adrz;ie.
też w bie,e-ach pla<kich?
Mam starto1wać 2.1 lipca w R:l.y- Znaw-cy tw:ieTdO'-'\. że .1esń:eon m !e w zawO<laeoh speojal.nie !7..orga-

~ur-0dznt'ly

11

do

bjegÓ\\'

z prze-

z

-

-

IJ

-

nifU)\~ta:nych

dla

juinjorów.

Potem

mkod;>,mi i dlate.g-0 starać się bę wyja7Jd do Ko.n sta•nCJj ! n.a trójmeC'Z
de spe„j.afroować w tej trud111ej R.umuoi? - CSR - Po!Slka i st.a·rkonkureincii.
ty w NRD i NRF. Na bra•k zawo- Cz:v bie~ał pa.n Jut .,, naszymi dów nie mogę narzekać .
cz-0łowymi zaw<>dnikamf?
Rozma<W ia ł J. NIECIECKI

l;egią.

w

Łódzkiej

Wyjątkowo sprawnie pracuje
komitet. organizacyjny Wyści°"u
Kolar skiego
Ziemi
Lódzki 0 j,
urga nizowaneg'> w ramach obcho
du Tysiąclecia Pańs twa Pelsk.iego.
Wyścig w konkurencji ogólJ k. ·
! · ł
d ·
no po s 1eJ z uc z1a em za wo ri1ków II licencji odbędzie się w
dniach 26.....'..28 bm. Star1 nastapi w Wolborzu. Meta pierwszego etapu , wynoszącego 125 km
wy 7maczona. została w Lowiczu.
Nastepnego
dnia
kolar 7 e
·
· d
d
s· d ·
z L ow1cza POJa ą
o
iera :za.
Dystans 194 km.
Wyścig
zakoi1czy
III ete1p,
prowadzący
z
Sieradza
do
Piot.rkowa. Dystans - 162 km .
Do 1.vyścigu w chwili obcct.ej
zgłoszon~·ch zosfalo 22 drużyny
z całej Pols ki. Na liście wid7imy zespoły z klubów: Warsz.twy, Bielska, Katowic. Bydgosz-1
czy, Olszf~·na, Oświęcimia, Poznania, Lodzi, Piotrkowa, M:it-

GUSTAW MORCINEK

--

-

SPORT

szezęsliwie

Ul ligi

Stary graba.n; cmenta.rny w Ligocie
bY'ły
górnik, Joachim "'.lybka - lubił siedząc na gro•
ble, w:;rp.ominać dawne ezasy.
Parnię.ta
na przykład, jak przed Jaty - w
cie'lllrul deStzczową noc zaryczały
ozte.r y syreny. Zb.udzonych ze snu ludzi przejęła groza.
.Na dole, w kopalni u grafa Larts<cha, za.paliły
się gazy. Wśród tych, którzy pędzili na miejsce
wypadku, znalazła się również Stasia, siostra
Inżyniera Racka.
Wspomnienia romanS'U ze Stasią przeplatają się
w umyśle Joachima z obrazami tragicznej ka.ta·
strofy, w której zginęło 200 górników. Zginął ró·w:nleż inżynier R-•cek, któremu
Joachim nie zdą
tył d-Orę c2yć w porę
ta.liz man u - &ta.re go ze·
gar ka.
Na pogrzebie otlar kaitatrtrofy Jo:a.chim zamyśla
w Jaki s.posób zwrócić talizman Stasi.

-

Tak!

Tak, na
sluchaaze i radO<Wa.lt

świecie!„. wzd')"C'hali
się w dluclm: „Jak to

to me

Ga.w~edź
gała szyje

wydizjerała
i pa t'!'zyła.

biJtymi !...'.

ja

jest.em
się

między

na palce,

za-

wyc'ią

jak podoza.s kazan'a w
koociele mdllala Sitasia.
W dlu-c-hu obuxzała
się jedinak,
że nie mdleje
druga s1'00tra,
V."'ładka.
P.ater Quitta stal na ambonie, un''.>szącej się w ks?Jtal:cie posrebrzanej łodzi na
wz.:burronych falach morza, i prawił balt"dzo
piękne kaza.n.ie.
Przez trzy dm·i slęczał nad
notm, p'sa.f, przekreślał, _sięgał _raz po raz do
pisma świętego i do róz;nych sw1ętych i proroków. aż nareszc:e n.a.pisał, wyuczył s1ę na
pamięć
i
teraz prawił je z ;p!)Wagą, nama..=reniem, podiol:my sam do zyd0<Wa'l:1ego
;>roroka płaczą~o nad z'btbl'ZlOną ,let'ozol1mą.
·w SIW)'1ffi kazanrlu nie mówił o „d.niu gniew·u
PańS!kiie.go"
lec-z o ,dlopiuśc:'e .l:lo:T.ym",
zres-ztą na' je<lno wyx;hodzilo. l:l<a·wiedż WY_·
cierała lizy, bo tak wypadało.

''°

Wtedy nie zida·walem oob'.e jeszcze SP'l"a'·.vy
z tego w1s;zy1Sitlnego, lec:z teraz w1€m, iż byla
0!!1..a podobna, do żerujący'oh szakalii, do sę-

więc

szych przeciwników.
Nicoczf'kiwana porażka

Ko-leja.„

rza 1:2 (O:l) znajduje u.spraw!edllwienie w ciężkiej cenie Jaką zapłacił o.n za 7lwycięstwo odnlesfone przed kilku dniami nad groź
nym Wlólmiarzem (Pabla.nice). Ko
sztowalo go ono kontuzję a.ż czte
rech zawodnikl>w, w dwóch wypadkach barch-0 poważne.

Oczywiście, uzupełnienie drutvn~· młodszymi piłkarza.mi obniż:v

In w pcwn)'m st-0pniu jeg·o pozioon.

Tym niemniej Kalejarz mógł z po

dnia.eh &-21 cr1.erwca br. roW zegrn~ne
zostaną mj~trz:ast~~.a

wodzeniem obronić ch&eia.ż jeden

Lodzl w hokeju na tra.wie J·un.o~
rrw i młodzików. W klasie mlodzi
l;ów grać b<;dą trzy zesp-oly.: MKS
J ulianów . SKS nr 127 i Włokl1l~rz

punkt, gdyby miał w swoich neregach bardziej pewny~h wykor.awców rzutów karnych. I tym
raum bowiem stracił on okaz.ję

(Pabiznice). a w grupie JU~Lo~ow do zdobycia hramJ<i, a więe tn:vtrzy drużyny: Włokn«.!i!Z skania remisu. Sza.nse za.przepaś·

również

(::'a.b1anice), MKS Polesie oraz Bu- ci! Bednarek.
dowlarii.
Tak wi~c nieskutec7.ny 91!Mlał
Mecze odbyw•ć slę będą na boi- Bednarka spra.wił, że notuJe<my
skach WKS Or-zeł w Parku 3 Maja zmianę na pozycji leadera. Są dzii w Pabian icach. Mi~t rzost,va se- siaj nimi ra,domszcrzańS<'J" Czarni,
niorów rrnzegrane zostaną dopie ro kt6rzy wyko-rzystu.ląc atut włAAne
na jesicmi. Istn'e.je proje·kt poJą- go bo!~ka i wzgl~dnie słabszy

na str. 2

piłek

C-6-fOiR o·kręgu łódrtf.dego rz. '\V>ar- dzie1l przeciwnika wygrali z Wi"'
szai\v·s ki.m i kieleck im i wó·wczas d."Zewem 2 :o.
w m lstrzo,twaoh wz;ętyb)'' ucb:ia.t Trzecie miejsce w tabeli utl"ZY·
trzy
zespo·lY okr~g!..t ł-Octz,Jde·go: mał pabiaJticki Włókniarz tracąc

seniorów na kortach
w Parku

Włókniarz (P•·b.). Budowlani i Kolejarz oraz Unia (Pican.ki) i Rzemieślnik . (Wa~·~wa). _ Najpr~wdopodo~n1ei Uosc
ctruz~'n seni·orow
W7.:~osnle ;i1e_bawe.\n .w okregiu lódrz;
k1.m do pięc1~: ber,,,·~'.:'';„ ~e:keJe h'O-

w Wieluniu punkt. Wynik 2:% w
Wieluniu jes·t niemniej Za!<kaku!•CY niż porażka Kole,larza.
Na
dalszych l-0katach tabeli notujemy dwie tylko zmiany: o-to PTC
wysunęło się na 4 miejsce, ustępu
keJa 11~. :r~·\\ 1E7' or .... con .uu.Ją c- LZS jąc piątego Widzewowi, a na er
st~lnie pc>nownle 1'padt WKS Wie
Na
kortach
tenisowych
w A~-""'ZeJO'-' l LZS L';'.t;:imie_r:I< . .
reprE~e1.ita·O'.lą W"'isz.~·~J ~ie- luń, rna -0rn bowi<'m minimalnie
Parku
Poniatowskiego
aozpor7~
s1:,
W dni.ach 11. 1 ~- <:-~erv.; gorszy sto-sunek bran1ek niż zgier
częły się wczoraj r.ozgrywki · o ~a
&tol1c.Y dru zy,ny J~~n,_orow · ski Włókniarz. Pozol;j·tałe wyniki:
mistrzostwo
seniorów okręgt. JUnic-re k Lod:zi '!' sial·ko" ce .. ~ Start - Sta·l l:l, B<>ruta - Wló'kub. roku .iu•niork1 d?:zr.ia!~· od s·i.a,- nian: (L) 1:1, PTC Budowlani
łódzkiego.
kard< s.tol ie~' por~z.)< 1 1 :3. J•un •o - Z:O. Por!ajemy tabele.
z czołówki łódzkiej

Poniatowskiego

I

Z
:v

udział

w

mistrzostwach
biorą
m. in.
Dowborówna, Banasiak i K0\'.1i:zyńsk i , hr11k jest natomiast No
wickiego. który wyjechał C.o
Anglii oraz Nowopolskiej, zo.jętej
składaniem
egzaminów.
Spotkania rozgrywane są codziennie, a rozpoczynają się o
godz. 16.30. Finały w poszczególnych konkurenc)ach przewidziane są dopiero w niedzielę,
a rozpoczną się o godz. 10.

(k)

szyc, Zcluńskiej Woli, Tarnowa.
Lista nie jest zamknięta i ilo ś c
stai>tujących

drużyn

wje powiększy się.

grody.
Jest
pro.iekt,
żeby
wyścig
ziemi łódzkie.i odbywał się i w
clalszych latach. Prawdopodobnie w przyszłym roku trasa wyś
cigu zostanie zmieniona, żeby
kolarze przejeżdżali przez tn11!J
scowosci, w których nigdy je!'z
cze nie widziano
podobnego
wyścigu.

(n)
gidyż

rek 1 jurnorow Lodzi.' !lrowa.dzotie są spe<:J'11ne trairngi pray.g-0towaiwcize.
(r)

Na

chociaż

f2

Czarni

Kole:jarn
12
Wlókniarrz: Pa<b. 12

PTC

'Nidzeiw
Wtóknia<ra Ł.
Start
Stal
Bo·1~1ta

12
12

12

12
12
12
12
12
12

18
17

16
15
14
14
11
l1
10
6
6
6

12.

Kusocińsklego
sq bilety w

I.

DZIENNIK tióDZKl

w: 131 (4.206)

~:11

17:9
lS:IO
12:12
1'1:18
14:18
14:18

Dwie cenne
nagrody

dla uczestników

spartakiady
dzielnicowej

l

mogła

I

paść

SWO.ie

losne i ~ielce napuszone m"7J0dzLw1n.YTni siowam.i, których nie używa się na co _dz:en.
'\\y<iawało mi s,ę,
że wszystkim
mowccm
szło przede w.szyst.Jtim o to by mówić p1ęk·
niej._ a.niże~i t.o czyndł je~ poprz,ect;_'1oik. by
ludzi olsruc wy&ml.kanymi
i
kllilWzto'l.vnvmi
zv._"I'otami. by używać jak najpoetyczniejszych
słow, by wszyrey żałobni słuchacze mogh
S'Zeptać:

-

wiał !

Patrzcie, :partrzcJe. .i.ak

piękn'.e

Jakby z ks'lążki czytał!

prze!lla-

Był talti:e „C~ngverei.n".

Kilkunastu piux.zędników
z C\kolicznych kos!ę pod paraw1am" do śp.le"
Xie śpiewali j€d1J1ad<::. bo nuty na dep:-zemokły i śpiewacy me mogli od-

sarczyków i

palni spo.s<J<biJ:.0

wu.

szczu

czytać zala.nych i rozmazanych bemolow, nut
i Bóg wie, czeg<> tam je<>zcze
Ghórm:4strz
powiedz'a-1 po n·iemiC("kU do zebranych, ze
Gesa.ngvereim n ie może ó;.p1ewać, gdyż ,Jesit
tak bamz.o wzr.t1.s:z<Jcny, że śpiewakom łama
łyby się glosy.
Pieśń bc:>wiem. którą nap:s:i!
i uloż.vl pan OTganista, Herr :::;ommerliok, je.st
niesłychanie kunsztowna i wymaga czystych
głosów.
,leżeli jednak ż.ałobn•i slucnacz.e pozv;e>Ja, pain organista p!"7.eczyl;t tekst QWej
pieśni, by w...<:q;yscy s1y.szeli i przekonali s:ę,
jak ba.rdzo serce ludzki€ boleje i jak przeżywa ów dopu.<it boży, jak to okre5-Uł przew~elebny
ksiądiz proboszcz Qui!(ita
pod=s
swego kazania w kościele.
Wyszedł p<i•n organista . obok niego stanął
jeden z pi..siarczykó_w, o.sł·oni! .~ parasolem a
organćsta jął czyt.ac z tak wielkim przejęciem
i t.ak baro·z..o ;ęczącym gło.sem, 7.e wz;rUmeru
żalobni słuc:hac7e jeli 2lnowu pociągać nosami, siąkać, chrząkać. a kto z ruch był C21Uł4
szego seiroa - ,pła.kal.
(Dalszy ciąg nastąpi)

Redaguje IC.Oleglum ""dallcja 1 Admtnlstracja - t.ódż. Pl-0tr1toWSlka 9fl. Centrala Z9S-OO. taez.y z wszystl<iml <1z1ałamL Telefony beZ?Ośredn1e: Redaktor naozelny 325-64. Sekretarz odpow 204-75. Dzla•
ekono-m 223-05 Dział m:iejsk.t 228·3~ i-7-47, 343-80 Dział kuJturaJny 341-10 Dzlal spoMowy 208-95 Dział 11stów I kOresp 303-04 Redakcja n<>cna !79-78 - E:turo Ogłoszel'l 8ll-50. 293-00. wewn
, ezynnf!
do 15 30 !!<>bota do 13 30 - Prenumerata m1es1eczna zł 12 50 Prenumeratę przyjmują placówk1 pocztowe. l!stonoS'!:e oraz PUPiK „Ruch", t.ód.t. ul. Roosevelh 17, ,.,, to PKO t,6di 7-6-S'79 30Pr8ium ...
rata ""'itra"1lCC wyn~I: l<Wartalnle z1 52.M. półromnle zł 105. rocr&DJe zł 210 Zamówlenla I wpłaty przyjmuje PKWZ „Ruch" Warszawa, ul. ~ Ucza '6. konto PKO t-6-'00024 Wydaje: Wvdawnłetwe
·-•P
,Pras.a Łódzka" RSW .. Pra•a" . Łódź. Piotrkowska 96
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~: 12

1'1:7

Budowla•ni
13:~6
Wlók:n;an; Zg.
~:20
WKS W.leluń
12:27
w drugim terminie, w nlf!d.zlelę
:; czPnvca l>r. odbędą się dal~ze
mecze. Grać będą: Horuta - KoJe.ial"Z. Włń<kmiarz (ŁI
St!lrt,
Łodzi stal
- J>TC, Budo-wlani - Wieluń,
Włóknia
,rz
(Pab.)
Cza.rni
i
Miłośnicy
lekkiej atletyki,
specjaln'e interesu,jący się za.- Widzew - Włókniarz (Zgierz).
wodami o l\lemorial J. Kusocińskiego,
który rozegrany zostanie w Warszawie w dniach
11 i 12 czerwca br. mają moż
nosc wczesmeJszcgo zaopatnc·
nia się w bilety wstc;pu, dzięki
inicjatywie
łódzkiego
Spo1·tTouristu.
Bilety w cenie bardzo prz;ystępnej, bo 5 zł ulgowe, a inne
w cenie zł s, 12 i 20 nabywae
Już można w
biurze SportTourist, mieszczącym się przy
ul. Piotrkowskie.i 133. Do d~'Sl!O
Na w-croraj~ym ze-bramu prezycji jest 1000 biletów, a więc Z',"Cli•um komitetu orll2lllizac~J·neg· 0
zaledwie po 500 na każcly dzień sP·arfakiady dzielnicy Pol~ie ozawodów. Jlość więc stosunko- maiwi.a·no szeTeg spra.w 7;v.iazawo niewielka.
n;·ch z ofJwa·rciem tea imprezy
Sport.
Tourist zawiadamia, 01r,varci·e na<S1tą,pi w nicd<Z1ele s
d
.
,
. .
. .
bm. o godz. 10 na kortaC'h w Par
ze
ysponu.Je rowmcz mtcJsca- k.u P ot1i„toiwskiego. o godZ. 11
mi w sportowym ośrodku
w w;·ścigi kolar•kie dla d~e-ci. 0 16
Cetniewie nad morzem. Można „r7.lgaidn.1.i-1211(a·::llula". o 19 występy
tam
mile i niedrogo
spędzić art~'stów i zaba•wa tane·C'lna.
m·lop wypocz~'nkowy. Są dwa
Zare,i estrO'weno róY.'1ll'eż mereg
turnusy
dwutygodniowe
w of'.aroda•wców nagród. Nagro.cię za
11ajwi~f<s.zą
i1-0ść z.glononyeoh
odniach 15 czerwca 15 Jipea. t:ci·owe..t sekreta.,-z Komitetu Dziel
Cena pobytu łącznie z zakwa- niooweg-0 PZPR Kao:im ierz Gła
terowaniem i wyżywieniem wy żewsk.J. a przewodni=acy Prezynosi dziennie 80 zł. Zapisy na d'u~ DRN. Pole~ i e m.E(r T . Zatopierwszy turnus przyjmowane plangk1 ofiarov:!'. ł puchar dla zasą tylko do 10 czerwca br.
kta·du prac:v: ktory. w~kaze s1ę 1t1aj
1 :pszyimi <>siąginięciaam w S!pO[~;e.
(r)

podobny do D'Wej gawiekarwil1ski.m lro5ciel-e, lecrz n"e byłem„
li!i.kogo nie <itraciłem w tamtym piekle.
Nie byłem z;aś dlatego, bo żalowale1n
St.asL
8itała mi się
z.nów świętą d:Z'.ewic;?.
z obrazu w kości ele kaI"'Niń.sik:m i ś1o1r:iętą
Bat'lbarą z obrazu w cechowni szybu Henryka. a
za,pomnd.ałem.
że
jeszcz.e oto prz·~
kiilku dn~ami była d1a mn'e roZM>iązłą kochanką nienasyconą mego obłapiania.
A po...
za tym c:z:ułem się wi1nmy Sir11ie!'Ql jej brata.
Ten prz;eklęty zegarek nooitem wc:ią7.
w
k.'e&z€ini marynall'ki.
~t.asia
mdlafa
prz~
truimmą siwego brata, l\.!Jl:J:zte s-zfo.chali, pocią
ga1i nosami. łkali i wycie"<ali lzy. a k.s.ią<:lz
Qu1bta gnzmiał na ambonie o dopuScie Hoż,vm, zega·rek zaś tykał i tykał...
Na cmentarzu znowu 'były mowy wielce ż.adzi w

fi.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Memoriał

bólu.
I nie :p.rzyprusz.czałem wtedy. że
na tym bólu będą żerCJl'Mać przeróźni franboW:e, łażący z jednego od.~:mstu ~ jal"!l'lal!'ku
d,.-uigi od;pust czy j armar'k.
\\ yW'les.zą. duze
płachty na patykach. a IlJa płal'hc:e zas będą
wymalow.a<nie ja1S1kra\111Ymd kol<J<ram1 sceny z
tamtego „dm.la gn:ewu Pa·ńskiego ·, czy. ,.dopu..."ltu Bożego". I będą zaw'Gdzili m<lleJącym
gł01Sem żałosną pieśń, zaczynającą się od t<lkich .słów:
. „
.
Posl'UChejcie mili klJ."ZieS()lJ.ame,
Co się stało na ~iastawam.1e
Panien.ki 111.an.-yji ·W Karwh-Cc„.
I chocd.aż katast.rofa w kopalniach Lari~
scha li!i.e była w dimu "'wia1S1towania Panrny
Marld.. czyli 2,j man-ca. to n ic nie szkodziło.
Chodziło tyllro o kiulawy rym w tamtej jarmaire;z;nej elegiJ. a fra1ntom chodZJiło o napelntlenie ich kalet g:roo.ikami wwLI!S1Wll1.ych
słuchaczów.
Ja może był'bym

1.
2.
3.
4.

-

niewątpli -

W poszczególn yc h
miastach
etapowych powstały już kofl"itcty organizacyjne, które dokladają starań, by jak najserdeczniej powitać zawodników.
Organizat'>rzy apelują do tyrh
miast i mia~teczek, przez które
b
, .
przebiegać
ędzie trasa wyscigu, by zechciały we własnyi~1
zakresie udekorować trasę. powitać wyścig kapelami ludowymi i chociażby w skromnych
granicach ofiarowały jakieś na-

rzy na.tomh~st oodiruesl1. 21v:vciestwo
na•d
re1„:erz;c~1tanta.rni ,.''!!·l";'i2awy
a:l. W 'n\\lą:lkLl ze spo·„kon:ern. z
wa.r'!'""wą_ w~·lcn1ono. kadrę .iumo-

oczy i swoje głupie serca w~dokiem ludzkie-

tymi

SPORT •

runda spot- nie bez ?..dania racji uchod7.1ł w
OP'óJriej opinii ~a jednego ze słab

łódzkie

ł '5111111••ERllmllllllfHll!!

Wymiana

się

meczu .ze zgierskim \Vlókniarze.m ,

•••••••••••••••
WYNIKI II LIGI -

rozpoczęła

:.a

dobr-ze że

SPORT •

kań rewanżowych.
Oto I{oleja.rz
do'.!':nał nieoczekiwanej porażki w

go

STRESZCZENIE

li

SPORT

-

Maruderzy tabeli

!))a miłośników turystyki kolarskiej organizowane S!\ d~ie
W3' Cieczki. Pierwsza dwudniowa do Brzeżna, kolo Sieradza, a druga jednodniowa
do Poleszyna.
W:1·jazd amatorów wycieczki
dwudniowej nastąpi w sobotę
dnia 4 bm. o godz. 16 z Plaeu
Komuny Paryskiej, a uczcstmcy wycieczki jednodniowe.i wy
ruszą
w
niedziele o godz. 8
również z Placu ·Komuny Paryskie.i.
Spotkanie uczestników obu wy
cieczek przewidziane jest w Ko
lumnie, skąd razem powrńcą
oni do Lodzi .
(k)

pów, do szCTJUrów,

(22)

li

-- - -

-

dwie wycieczki
odbierają punk ty leaderowi Ili ligi
kolarskie
z przeciwn·i·kiem, który
11nezbyt
dla leadera a

leż bez przYkrej kon•s-ekwencji
w pcs:aci utraty aż obu punktów.
I stąd nasz optymizm, .jeże
li ch<Jod•zi o ocenę szans ŁKS w
jutrzejsz:vm "potka.niu z Wisłą.
Nie rocłzi się on bynarmnie.i z klęski zadanej dn.tfa'nic krako\'\'Skic.i w Opolu i faktu P'Jorażki dozn.am.e.i prz-ez Odęę
w Łod.z". lcc."Z z wia.ry, że tym
razem ŁKS ni-e J>()pelni p<i>~lob
ne,e-o błędu.
Zresztą .styl ~·Ty
Wisły nie nosi w za.r-0dku niebcz~~czeństwa dla łoozian. prze
ciwnie e<lpowiadot im i to tak
l:J.a.f<tw, że m:yni zeń lawo.ry16w.
i\Iecz z W i.<Jlą ja<it orz.edost.a. tn.im Z .serii S!)>C•tkań l'i.LCWY W l Osen.nej,
w którym Dlłkarzom
LKS będz'.e chyba 7.nacznie ła
twiej zd«)być cerme pu1nkty. aniżeli w
Zabrzu w spoitkam.~u z
Górnikiem. Punkty o tyle cP.ri.ne, że ~.pewniają drużvn'.e lódzkicj m .kj1'1Ce na jednej z środ.
kowyd1. Jo~;:at tabeli.
IY lej dz'e«'ą\.ej już ri.m<lz-ie
odb<(:dą .się
poz.a tym
je=e
da·lsze mecze. mianowicie : Ruch
Odra. Gwa.l"d:ia - Stal. Poiroń Lrgia, Polonia Byt. ·Lechia w<reszde P<>l.onia (Bydgoszcz ) - Górni!(. Do noajC:eka·wszych. zal'cz;amy: . mecz w

Po~o111i

-

Ogólnopolski Wyścig Kolarski

mu. zaiv.td1'7.iecz.a.m hai1·d2.o wiele.
- Jak dtugo będzie Jla11 jeS?.c.ze
biegał '"' kate~orii jnnioróow!

- W prz:1r„7łY'm reku
senior&w.

świadczący rzekomo
o bra.ku
formy drużyny łó<lzk:iej, A dałoby się tego złudine5;o wraże
nia ffiewą.tpliw:ę uniknąć, gdyby choć kilku zawodników zd(>bylo s:ę na n 'eco rozważniejszą
girę i podziałało na z-espół. NajJY.:aw<lio„x>do·!:miei obeszłoby się

Chol'?A>wir Ru-c:hJU z Odll'ą. wreszde Gwardii ze St.a.Ją. Ten os;ta•tni przekona nas. jak daJeee
odipowiadają
pra.wv.l:zie n.:?.•dzieje kFbiców Gwardii na poprawę formy ze,9po-lu stołecznego.
K. R<nmyslawiieZ

..(, l

-

Do wyboru

grze

S'ł:c-t.ecinie

Ro2lma•'1<"iać z rekond2ista świa.ta
ln'e 0dat"Za się co ctzie11, oowla'30?:cza w Polsce.
Nie;v,,-ielu bowiem
mai1ny t8 kich sportowców, kt.ó:·zy

-

SPORT Ił ~PORT

Byd~oszczy

niepo"vodzenia w

Nie bez szans jest ŁKS wmeczu zWisłą

li

SPORT

rozwagi

i~cej

mja

il
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