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Propozycje· rządu ZSRR
w sprawie
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Rok XVI

Ludowego

Z okazji Swięta Ludowego, które w br. będzie miauroczysty
szczególnie
ło
charakter, odbędą się w calym kra,iu - poza manil'esta
cJami z udzialem przedshwicieli władz p. aństwowych,
partyjnych i Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego, rów
nież imprezy o charakterze
festyny pod
rozr~·wkow)'m,
gob·m niebem.
Między innymi Lódzki Komitet Obchodu Swięta I.u-~
dowego organizuje w ni~
dziclę, 5 bm. o godz. 14, uro
czysty festyn w Parku Lu-!
dowym na Zdrowiu. \V jeg'o
rama('.h przewiduje się prz1•jazd łódzkich rolników furmanka1ni przed muszl~' kouZespołu
wystc:py
certow~,
Regionalnego Pieśni i Tail('a ~ J,owicza pod dyrekd:\ ł
oraz
Zimnego
Stanisława
koncert Kapeli Ludowej z
1.owicza pod dyr. Jana Pelskiego. Ronl'eransjerka i ga
wędy w wykonaniu po1mlar
nego 'Vineenlego Kaźmicr
cir.1>ka. Wszystkim uczestnikom festynu życzymy we~o
łeJ zabawy, bowiem na zakończen~e nied:i:ielnych ur~-1
czystości odbędzie się równie:!: w parku na Zdrowm
zabawa taneczna.
J. P.
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Polskiej R?JCCZ)~
l{ząd
litej !~udowej przyjął z zywym
zadowoleniem nowe pr>opozycje :CwiązJ„-u Sotja.bistyczinych
Hepublik Hadzieckich w spra
wie powszechnego i ca~kowi
sitaawwiąoe
tego rozbrojenia,
rozwinięcie programu przedstawionego przez premiera Uhruszcoowa 18 W'l."Ześruia ub. rolm
0gól1nym
w Zgromadzeri.iJU
:NZ i uznał. że odlpOwiadają
cme w pełni interesom pokow..9!)Ół<isbni.e
ju i polwjowego
nia.

uczestn iczyło

w konferencji
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bez

zbtiojeniiami,
.rocz.brojenńa,

W

tym stanie 1-zRoezy opima
że lro<n·
oczekiwała.
ferC1t1c:ja 517,,eJów rządów s.~or
zalecenia. k1óre pozm.ułuje
ruszenie z. miej,,ca
rui
W'olą
Jea.nakże,
"'ocaJWY rozbrojenia.
jak wiadomo. komfcrencja ta
rząd
J)ll7JeZ
stc·rpedowan.a
7/.X<rt<lla
.N ie
Sta.nów 7, jcdno:>Z01Uycll.
siły
że
ulega wą'llplliiwości,
światowa

Z CHILE

400 dziennikarzy

za

kontroli

całkowitym

I

cja TASS opublikowała w piątek
wanego „Pr&J>OZ:vc.ie rządu rawnych postanowień ukladu o V8
J"1Y.t,br<>jeniu".

zimmowojel'lllle :zrrn.ierzal:y t,ym
uniemożlh~rien.ia
samyrri do
poc'Olępów na drodze do pCl'rozu1nienJ.a w sipraw'e po'.'.'ISIZechnego i oalik.ow~tego rozbrojenia.
Koła te, zwłaszcza w N lł L•'
zahntere.s.owa.ne są n.ajwyra~
wyscigu
niei w kcmtynu.acji
zbrojeli w dakz) m zc11Jsl rwsytuacji mję<lzynarodo
ni.u
wej. Lecz. n.a.rody świata pragprzede wszy,.,(:kLm pokoju,
ną
potożenia kres.u stanowi n.a.pię
cia w stosunkach międzynaro
dowych, za·kończonia wy.~.cigu
uwolruic·nia lud'?Jko,ci
zbi-ojcń,
od nce~Z<J)iccz-.:1'\s~wa Wojny
a.lomowcj. l)Jalego idea powsz-echincgo i calkowit.<:go r»zbrojon.ia zna.Jazia lak srzerokie
popa.rc:e w opi·n1i.i pu!YI 1cz,ncj
w.szystkich krajów.
program ro7.1bro~<ozwinięt.y

MOSKWA (PAP). Agen
teks•, dokumentu zatytuło
dziecltiego w sprawie KIÓ
WS?.eehnym i całkow:itym

Bi:dąc

Burze wHiszpanii

-

Kronika :==~~
wypadków

prasowej

I

Redaktor
naczelny

:(. :(. *

Martin Bormann

*

*

do szefów rządów

wszystkich krajów
l\IOSKWA (PAP).

w Brazylii?

w

p.śmle ~l

kily Chru"zc1.owa do s7.efów rzą.
dó.w w>-Lyslkich krajów w sprawie powszechnego t calkowitego
l'O'-brojeni:i. Jrnd.kreśla się, że O·
becnie zagadnienie powszechnego
t c:itkowHei:o rozbrojenia Jest pro
blemem glówuym.

Pism-0 stwlerd7.a., :te w nowych
propi>zycja.ch radzlecl<lch dotyczą
cyclt pow.szecłtnego t calkowitei;o
·rozbrojenia uwzględniono nit>kló·re uwagi partnerów ZSRR, a
idee wyrażone przez
.zwłaszcza
francus,ki, a lnia.nowicle, aby

1rząd

na początku realizacji programu
rozbrojenia podjęte były krnl>i
środ
zmierzające do zniszczenia
ków przenoi;zcnia broni Jądrowej
do celu.
UWZf"ledniono również niektiore
inne propozycje szeregu rządń\•:.
1\1. in. suge.c;tie wysuwane w toku
rokowań w Komitecie ltozbroJenio
wyn1.

Rząd radziecki uważa, że propn
z·•cje te powinny hyc przedmiod~·skusjl
wszechstronnej
tem
przt>de wszystkim w Knmitecie

Rozhrojeniow~·m

10 Pa1istw.

Szef rządu ZSRR w-.kazuie rów·
n.ocześnie, że rząd rad7.ierkt „ma
poważne wątpliwości, czy państwa
zacho.dnie rcpre7.entowa:ne w KO·

mitecie 10

pragną

rozbrojenia".
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godz 8 rano w
Dziś o
Alei ZMP, l<\!';,~cej Piotrko,~· ~
ską z AI. Kościuszki, ezlo1;kowic Towarz~"stwa Prz:;·j~ciót Lodzi prz~·stęi;ują w
czynie społecznym do !Judo-1
wy fontannl"
Do tej szlachetnej iniC')atywy organizatorzy zaprasz"'-

gościem
o

„Marchlews kiego"

rząd

Pismo N. S. Ghruszczowa

I

„Kraju Rad"

zwolenniki<"m

wojny rakielowo-nukleradziecki proponuje porozumieć się co do te!;o,
aby rozpocząć proces powszechnego i całkowitego rozbrojenia
pod
od zakazu i zniszczenia
konlrolą międzynarodową już w
etapie wszystkich
pic1·wszym
środkiiw przenoszenia do celu
przy jednobroni nuklearne.i
baz
zlikwidowaniu
czesnym
wojskowych na. obcych terytol'ial'h.
W dążeniu do tego celu Zwią
zek Radziecki wyraża gotowofo
rozpoczęcia rozbro.icnia ocl zniśrodków
wszyslkich
szczenia
pl'zenoszenia do celu broni nuklearnej, mimo iż posiada on
jak powszechnie uzndno przewngę w dziedzinie najba!cizi<>j nowoczesnych i slrnwcztego rodzaju.
nych środków
Mianowicie w dziedzinie rr.!ę
clzykont vncntalnyc:h rakiet ba·
l is.I ycznych.
Zgodnie z powyższymi propGzycj:uni. zawartymi w obszernym wstępie Llukurnentu (omazamieszczamy w
wiamy ju i
red.) opublikowane: knicie go przez TASS. rząd radziecU
przedstawia projekt podstawoo
wych postanowil:ń układu
całkowitym i powszechnym roz
brojeniu. (Projekt ten w peł
zamieszczany
nym brzmieniu
na str. 2 - red.).
buchu
arnej,

zagranicznych

na Kremlu

gorącym

nahzybszego wyb'lmożliwie
wienia ludzkości od groźby wv-

ra dzieckich
•

rozbrojeniu

chodnim i porozumienia się ;·o
do innego trybu realizacji poje5li
rozbrojeniowych,
sunięć
laki tryb będzie bardziej odpozachodnim.
·wom
wiadać moc:ars1

Na w.Sitę.pie dokum<:nt opublikowany przez Agencję TASS zawiera omówienie obecnej sytuacji międzynarodowej oraz przed
stawia układ sil na świecie. Dalej przypomina rad1J<:ekie propo
zycje w sprawie calkowilcgo i
powszechnego rozbrojenia przedłożone 18 'Wl."7..c.,nia 1959 r . w
ONZ. Propozycj-e t<: spolkaly si<;
z gorącym poparciom we ws·,:y&t
kich palistwach świala. Skiero"'ano wóv11·<:zas apel Zgromadzenia O_g-ólnego ONZ <Jo w.-;zyslkic-h rządów o d<>lożeni.c wysił
ków w celu jak naj<zyhszego
rozwi::izaP1a
konstruktywnego
problemu powszechnego i c:dkowitego rozbrojen:u.

.Jak wiadomo, propozycje Zwlą
zku Hadzirek.ie.go z 18 wrze..;nia
1959 r. za1d-eraj;:i konkretny p1·0
gram realizacji pa.vszechncgo i
calkowitego rozb1·ojcnia w trzech
etapach w ramach o.gólnego C7.te
rnletnic.g-o okresu. Miano przy
l.ym na uwadze, iŻ w pierw.«zym
1' (apie na.<>liJ.pL pod knntrol::i mit-~
Z jednomyślinyro przyjęci€'Tll
dzynarodową poważna :redukcja
rerolucji O:S-Z, która zobowią
zwykłych sil zbrojnych i zbrozywała państwa oo konl'itruki<•ń pm'istw. że w <ku.gim ('1apie
tywnego =wjąza<nia problemu
zakończona likwklacja
ZOl'l.:mi<'
Uj(PAP).
J'ANEIRO.
DE
RIO
ca 1kowiteg·o
oowszechnego i
nozostalych konlyngcntów tych
rzeki Calle-CaJle
rozbrojonria i .z Ul.WOl'Ze<nnetn
~ił zbmj11ych oraz Z!liknq bazy
J-WZ.brojen1owcgo płynącej pnzea: nadl>rze·żne miasto
1'c>m1i;l<.'<\u
wo,i.<okowc na obcych tcl'y1oriach.
dziesięciu p-ańSlliW, narody świa VaLdivia przesunęło się o 26 kilooraz że w tr?,c.c:im etapioe nastą
1~1 wiąu:ily na<lzicję na szybkie metrów w głąb lądu ~, p-o.r·óownapi znis.zv..enie w,.,zy~tkich rodza
!'OZiWriąza.nie tego prohlemu. 'l'e
niu z okresem przed osta.tni1mi jenia Z:K l~H,
uwzgl~dinri.(.1jqcy iów broni jądrowej 1 rakietow<>j
same nad:?.ieje oiywi<ily P..>l·,s.kę,
.szereg p[}glą<lów moca·l'~l.w za- 1xaz 7.0st:mą df>k,)n3ne inne poktó.rej d<>legacj.a pl'Zy~i.ą;pib. w t1~ęsiH1iami ziemi.
chód.nich, w pi<>.rwszym !'7.t;- ~uniecia doprowad7.aj;icc do koli
Około 50 km k.w. da!W.nej de11y
ma.re\.! br. wraz z i·n.nymi d.cpo&tul.nilów Yraincji, wyra- ra realizacje pow,52-ecl1nego i cal
cllZlic
leg<wjamt pań,;;rtw s00jali~ycz Ca.lle-Calle :.na.jduje się obecnie
J;,;w:1ego roz.brojenia.
nych do obrad Komitetu Hoo po-d wodą, twor-ząc zatokę. Po- żonych w toku dotychczasowych
Proponując taką kolejn~ć kro
broj<.•n;owego, Nic.'llte1.y pierw- zi-0m Ją.du Valclivii l o.lrolicy ob.ni roz,mów, WYR~WaJący na C7.0lo spraw(: likwidacji środik0w ków zmierzających do rozbrojcsza fau:i oocad komitetu nie
:ruuudcarncj n!n. Związek Hndziecki brnł pod
1'07,wtan1ia wojny
dala oczekiiwanych reżultatów. żył się śt'edini-0 o 2 m.
W oowa-rtek za11oto•wa:no w Ch1- .iC...<>l jc.sZ<.'7.e jednym CL<>w•o<lem uwage punk·! widzenia mocarstw
l\1ocan::twa zachodm~e mamo, :ż
11adziE'C- zacho<l11kh. klóre w toku pO;l,wiąz•ku
woli
do.l·:cej
ON L: za ixr.rolu- Je jesozcze trzy wstrzą·sy podziemgl-0e0wnły w
komitetowi o- ne . J'e<den z nich zakolysał stolicą kit.'go, jego gotowosci de> wyj- J)l'7.•edn:ch rokowań ro7,brojc.niocją, zlecnjącą
n1ocar~~hwon.1
w~·<·h. pawo!.u i::ic l".ic na przewaw pań!'tWa·, Santiago de Chile, cuwa ścia n.t.11p1't2.eci.w
pmoowa.n.ie pOl!'Q0urrnietJia
\!)OZyt.yWn<'glO l!:<~ Z..<;HR, jc.rn chodzi o .«ily zbr<>j
.spr.ruw'ie p0w.sze<:h11egio i caH::•>- pozostałe nas·tą.pi.ly na poł.ud(1i.u zac:hiocl1n•im, do
ro.zwi.1uunia pt'oblern.u pcn;bc<>'- ne i. l>ror1 konwenejo.m1lną wyI'v.Z'bt-ojenlia, w tolm
w~itego
.Jest to n0owc świa<Jec~ pr>w hdaly się· 7~'1 tym, aby posuobrad komi~.e.tu obsta•wały po:zy kra,j.u . Do piątku rano nie na<le- jonia.
koncepcjach fakłyc'Zlruie 7..mie- 517.Jy ża.dne doniesie"1ia o rwwycb i wo niezrnion.nej woh l'·wi:1z- nici-c<a w d7.i«lzinie rozbrojenia
ku Ibcl:ziookicgo i całego ob<.>- n.u.'.clear.ne.go z.o.„taly pr11E'.'>Unie)te
rza.iącyCh tY'lkv do kontroli nad ofiara.eh., Cfl.y zniszc-.reniach.
z.u socjail.hst.yczncgo aokitywne~o n:t ostatni etllp. Jcślt ehodzl o
dzialania na rz.<."Qz 1.mn.iej."•7.C- rz::i<l rn<lziecki, to zawsze w)np<>nia napic:c1a mi„ct-zyn:n·lXl<>W(~ wiad:.it się on 7,a t.vm. aby uni<'go. Ba·rdzicj gz,czegól l>WC spr<;- moż!Lwi<' ·wojnę z zaslo.""JW3niem
cyz.ownin.i() sy.'llomu konU'Olt ruz broni maoowei za,g-lady i uwafa .
brojon;ia dowodzi ra.z. je.w..eze że im ;prędzej to będzie ucalizo
I
wy•mownrie, że pa11s.twa socjn- ·.vane, tym Je.piej.
Ji.sityc:zine .sa za rozbJ:i<)jenicm
W ·czasie spotkań 1 rozmów
pod ścisłą k<lil11trolą miQClz.Ynamiędzy czołowymi mężami starodOIWą.
Jl,ząd PollSikiej Rzec;1:ypo.s;p<>- nu, !'tóre ~db.ywaly się w cpodo.bme
miesiącach,
li~ej Ludowej wy.raża swe pel- ~tatn~ch
k?m!le~n
ne poparcie dla przedstawia- Jak I . w. toku prac
Znaczy to, że Stany Zjeclno- nych w dl11J~U l!
dz1cs1~c:111
OZJel'WCa b!". rozbroiemowego
pragną, aby ich sojusz- pCTZJCZ
C7.one
powierzo!'e
.
któremu
pai1stw,
powpr<0p0zyoji.
%:"!U-{.
MOSKWA (PAP). Premier ZSRR N. Chruszczow ztonicy własną krwią płacili za ,«zcohncgo i ca~kowilcgo rw.- zadanie
krnkuw
opracowania
żYł w piątek oświadczenie na temat nowych propozycji
agresywne poczynania USA.
bt."Oje111ia. Propozycje te ocl1pc>- zmierzających do ~ealiza~ji vrządu radzieckiego w s1,1 rawie głównyeh zasad „układu
Odpowiadając na pytanie, czy wia<lają
m- chwały Zgromadzema Ogolneg•i
najżywutnicjsą,ym
o powszechnym i całkowitym rozbrojeniu". P r opozyc,ie·
w nrganie kontrolnym przewi- tcresiom na·ro<l:u p()lsk:eg'(), któ- NZ o powszechnym i calkow:wszystkich
rządów
t" zostały rozesłane do szefów
propozy- ry tylokrotnie padał ofim·ą wy- tym rozbrojeniu, zostały szczedzianym w nowych
po.ństw świata.
zbrojet'i i agre:;ywnyeh gólowo przedstawione i sprecycjach radzieckich obowiązywuć sdgu
Chruszczow wystąpit na konferencji prasowej w 'Sil<-'
pogl;:;dy i propozycje
premi'e; rul j<rndów i który wiąże śc:śle zowane
veta,
praw<ł
będzie
Jl Swierdłowskiej na Kr em tu. Zebrało się tam przeszło
Chruszczow oświadczyt, że Zwią swe per.'Opektywy soc",ja]i.<;.1ycz- s1ron w kwestii ~ozbroje.nia.
400 dziennikarzy radziel'k ich oraz korespondentów zagraW toku rokowan mck!Ore m;i
zek Radziecki złożył propozycje nego rozwoju z lllrWalen1rm
nicznych reprezentującye h prast:, agencje, radio i telewyel:im.:n()wani.;:m carstwa, a w szczególności Fra.i:
i
pokoju
wizje.
(Dalszy ciąg na st-r·. 2)
wypowiadaly pogląd, 1z
cja,
wojny z życia naro•clów,
rozbrojenie należy rozpocz<ić l'd
------------------"'·----------zakazu i zniszczenia śroclkhv
- Podczas konferencji prasowej,
przenoszenia broni nukleurne·,
N. Chruszczow odpJpremier
tai biologicznej,
chemicznej
wiadał również n a pytania korakiety wojskowe.
kich jak
respondentów.
lotnictwo wojskowe, okręty v,.·o
W odpowiedzi na pytanie dojenne itp„ przy czym br«no p·)d
premiera
stosunku
uwagę konieczność jednoczesnej
W okresie tyczące
PARYŻ (PAP). oświadczenia
do
Chruszczowa
nstatnich trzech dni gwałtowne
likwidacji baz wojskowych, kto
Malinowskiego · o
marsza{ka
re państwa posiadają na ol'burze przeszły nad H!szpa~i<\.
rozkaz;e
cych terytoriach.
15 osób z?:inęło od ptorunow. wydanym przez niego
którf'i
z
bazie,
ciosu
zadania
Rząd ZSRR nadal uważa, że
W czwartek m. in. zano1owano
o ile
wystartowałby samolot,
sześć ofiar w prowincjach Bakolejność realizacji posunięć w
pr.obszar
zostanie
naruszony
dajoz, Caceres i Jaen.
<1zied7.inie rozbrojenia, przew:wie1 rzny ZSRR i krajów socj'.ldziana w jego propozycjach z
listycznych, przewodniczący Rady
lll wrześnin 1959 roku, calk0Ministrów ZSRR oświadczy!, że
wicie odpowiada celom zreal1to, co powiedział minister obrczowania w prakt~-ce powszecbny Zw i ązku Radzieckieg•>. nalenego i calkowite,s:o rozbrojenia
ży rozumieć dosłow ni e . Marszajak nnjbarpragnąc
Jednakże
podkreślił
Malinowski
łek
dz iej ula (wić szybsze osiągni"Wczora.j -po połu·dni'll d!W'a <id- Chruszczow powiedzi3.! wy1 cie porozumienia w tej kw~działy strai:y oraz drabina mecharaźnie, że o ile obce samolo'y
interesie zapewnien'.a
st iL w
n;=a pospieszyły do Grand Hotelu, gclz!e w p.o-koju 31 na I pię wtargną do granic Zwiazku Ritrwalego i niewzruszonego p"
zestrzeone·zostaną
dzieckiego,
t.rzi> wybt1~hł pożar od nie wyłą
koju między wszystkimi par:cq;cnego czaj11i•ka elektryC!Zl'lego, lone.
stw<imi, rząd radziecki ponowpo<ŁOsta1wionego przeor. aktora Bt'<l
N. Chruszczow doda!, że bago1owość wyjśda
nie wyraża
z Piszu.
Stefań.;;k'eg<>
nisława
zy, z których podobne >amolozamocarstwom
W nadzwym;a,j miłej i ser-1 rodziny, śwLadoonego macierzyń naprzeciw
ty wystartują, zostaną zaatakodecznej_ atmosferze odbyło się stwa i zasad alim~nt.acji na
Potra:cooa w<!2oraj we wozes- wane.
stwierdził, że rozk"z
reidaklo.ra rzf:('Z małoletn,ich dzie<'i w wYspoitka.nie
n~·ch godzinach ranuy.ch pt"Lez sa- minis\'ra
obrony bęrlzie ściśle w1Y1..oraJ
„Kraj pad!rn 1'G'.Zejścia się mal7..onków.
tygodnika
mochód na ul. Przyb)'s:zew,kiego wykonany. Z tego należy \l'y- nac~~ln<'~o
Na wsrz.ystkic pyla.n.ia w)'C7,('t'Raid , BORYSA żYRNOWA <'k. SO-!l"fo1;a staru.sizka o nieust2Zwi<;\>mioski.
poważne
ciągnąć
lcn~'m ftiazwlskll, zmarła po kilku
udzi~lil
od.powiedu.i
któr:v pnybył do Łodzi na. 7..a- pu,iącyrh
godo:'nach po pnewiezleniu d>0 zek Rarlziecki dysponuje nie- pro,s·t(mie nasze.i reda.kc.H ldor~·
, r1'<l. BORYS żYRNOW,
zbqdnymi środkami, by ukarać 1-QboLn.i'kamj ZPB int. Ma.rchlew1 pr.iekar1:al załoozc pozd,r<>wien1ia
S12ipitala.
agresorów.
ambasady ra<lzi,e-ckil'j i zeoo
skiego,
Na ul. N<>wotki r6g K~o1niso
Zapytany o swój pogląd r.3
RIO DE JANEIRO (PAP). ~
robotnicy spolu rl'rla.kcji „Kraj Rad", R<>gościowi
Miłemu
wej •am-0chód ose>b0<wy SX 16-63 oświadczenie White'a, iż. USA
ujRwniJ;t
Eichmanna
Spl'awa
sp<>!.k~
o~cśłil.
żyruow
d',l-kt?r
j
pytań
mnóstwo
p-0sł.awili
Stani,łama
przez
P"OWa·dzonr
10
światową fak1, 7e
zobowiązan'a
swe
pierw- wykonują
Bą.eozka z Z·abr.za nie dał
n.iemal ze wszysl.kkh dziedzin me Ja~o bardzo .JH!zyll."Czne i l1l przed opinią
zbrodniarze hitlerowscy po zapretni"r życia.
sojus:mików,
sa.m<>eh-0do·wi wobec
~zeństwa P,rzejazdu
Załogę za.kladt)w intt-re terE"s_u.!ące, _wyra..za.1a:• V·!'ZY tym
t-leżarawemu JB M-45. w wyn':ku Chruszczow odpowiedział, że oon.o kot'iczeniu drugiej wojny świ 1ze me. będzie
i;owały 7.arówno problemy Jl'frli- nadzt<'.Jt:.Zd{'r"Zenia . jadą.cy na ciężarówce świadczenie to uważa 1,a ni"-·
towej uwili sobie cieple gniaz,,robotn'.k Wla<lY>ła·w Szewc-::yl{ (Fa rozsadne. Dowodzi ono, że Sta- tyki mię<lzynaroo<m·ej, loty w spot.ka.m("m CtStain1!1'·
za;;„ P<>~Tedni~ ko w pewnych krajach Amc·Za naS't~
br,·mna 25) spod! na je'l:C!oię do- ny Zjednoczone utrzymują się Kosmos jak i zagadnienia. g-oPo jednej
SJIO-darC'Ze. kulturalne, stosunki twem , miły gos~~ . J>07.ilra.w1a ryki Południowej.
znając o.br2ż 0 li c'ała.
na dawnych pozycjach nale1p- międzyludzkie itp.
w_sz:vst~1.ch ~zyt.~ln.ikow „~1e~ wiadomości przychodzą nastc11:(. Jl.
lodokonywania
prawo
na
1ąc
brazylijska
prasa
Obecnie
ne.
n~ka Łodzk1ego , a szczegolnae
, l'To tt1. Limano·w•.k'ego 156 do:s.tał
o warunki UNcze i ("}eganckie łodzia.nki.
Martin Borrnann
że
ujawniła,
pytano również
~~.e pcod tramwaj .. 5" jadący \VÓCZ- tów szpiegowskich. Skladaj;łc •o
k e.rn 'm.waUdzkim J'Ó't.ef Orze- 0świadczcnie USA mówią j2k )>racy i plal'~· robot.ni.ków i chło
'~' godzina!'h popoludniow~·ch człowiek, który by1 prawą rqch.o,,-s.ki (Mokra 4) . Okazało eię . .gdyby swym ~ojusznikom: nie pów radzieckich, o silę nabyw- rf'd. Ż~Tnow St>otkał si<: z człon ka Hitlera, znajduje się w Ruci7e Orzf"chov.r::ikl jechał \VÓ?fc:ietn cbawi;ijcie się.
Wedlug lej pra~y. D1.rjeżeli ZSRR ("7ą rul:>la, o spraw:v za.tntdnie- k.a.mi kolegium „Dziennika Lórlz zylii.
w st;n;e n:etrzeżwym. Doznał r.•1
mann przebywa! szereg lat w
znajdujące n~a. .:.h:st~Jwenlów wyżsi;yeh ull'lel kiego",
bazy
20- zbombarduje
r-l:'rs..·-~eń c:.a.ł? i prze.wiezicny
Nie c•by!.o ~ę także b"'t.
terytoriur.1, !li.
waszym
Argentynie, aż do. upadku rząna
(l>n)
stał cl.o ~i·tala na ul. Ster!i.i.g• 1 a. się
· ~skusj.i aą. .tem.at pla.llowa.nla
i'oto: L; Olejru<:z.a.k _ du :E'.~i:ona•• •
przyjedz~em;r na po&rzeb.
~
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Fontanna stanic w miej-•
~cu, gdzie obecnie zna.idu.i~ ł
się (obok schodków) ukrąr;Jy ł
trawnik, a jej centralnym ł
punktem będzie rzeźba w~·-?
konam\ przez prof. Edwarcb ł
Nowickiego.
Pierwsze praec polegać 1't> ł
dą na wykopaniu ziemi pod ił
in~talac.i<: rur, które dop: odo fontanny.
waclzą • wodę
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odslawowe poslanow· enia uk adu
o powszechnym i całkowi ym rozbrojeniu

4) Na drugim etapie prow<c- generalne, wszystlde i_nstytucJe
u- dne państwo nie uzyska nad in- przeszkód w granicach swego te- puje pod nadzorem międzynaro dzone jest wspólne badanie na- oraz
organizacje wo.iskowe 1
trolnej
k<1n
zacji
or~ani
dowej
tworzonego w 1959 roku komite- r:ymi państwami przewagi woj- rytorium do kaidcgo punktu, w
czy za~rze s tan'.J
s tępujących posunięć, które mri- paramilitarne,
rakietowyrzutni
zniszczenie
dziesięciu skowej wynikaJącej z przebiegu którym realizowane będą posutu rozbrojeniowego
szkolenia wojskowego 1 w szelm t y ch, które ją być realizowane na trzecim
wyjąt\rie
z
wych,
podlegają
rozbrojeniowe,
nięcia
rezolucją rozbroj-znia.
kierując się
państw,
l<iej innej działalności v1oj skobędą utrzymane dla wypuszcza- etapie:
XIV sesji Zgromadzenia Ogólne
W celu rozpatrzenia sprawy ce sprawdz·~n;u lub też do każ nia rakiet w celach pokojowy ch.
dla zapewnienia wej.
a) kroki
dokonywana
gdzie
rejonu,
dego
go NZ z 20 listopada 1959 r . . ,o przylączenia się innych państw
Wprowad za się kontrolG n:d
Organizacja kontrolna mi e ć b ę przestrzegania układu o powpowszechnym i całkowitym roz- d" układu o powsz.echnym i ca! będzie lokalna inspekcja związa
prawo dokonywania t>~z szechnym i całkowitym rozbro- realizacją postanowień o za n1e•
brojeniu"' - uz:nają za koniecz- kowitym rozbroJeniu zwołana zo na z t•ego rodzaju posunięciami. dzie
po zakońc,:eniu wszyst- chaniu kredytów na cele w u;inspekcji wszelkich jeniu
W tym celu sygnatariusze ulda przeszkód
n-~ w interesie uwolnienia ludz- stanie
konferencja z udziałem
przewidzianych skowe.
posunic;ć
kich
du dostarczać będą na koszt or- przedsiębiorstw, zakładów przekości od groźby wojny i zapew- wszystkich krajów.
. .
ten uklad;
gr.1izacji kontrolnej wsz·elkich myslowych i stoczni, któr·e daw- przez
Organizacja kontrolna może
nienia na ziemi trwałego i niepr.zapewn1ema
dla
kroki
b)
Wszystkie posunięcia rozbro środków transportu nie1.będnych niej zajmowały się całkowicie
naruszalnego pokoju, przystąpić
zgodnie w razie konieczności wprownbezpieczeństwa
i
koju
częściowo produkcją ral<iet,
lub
koń
do
poczqtku
od
jeniowe
•
orgaperson•elu
orzewiezienia
do
system obserwacj1 z pndzić
do praktycznego
niezwłocznie
w granicach samolotów, nawodnych okrętów z Kartą NZ w warunkac-h p:::- wietrza
oraz zdjęć lotniczyl.!h
rozwiązania problemu powszech ca będą odbywać się pod ścisłą nizacji kontrolnej
rozcałkowitego
i
wszechnego
i.
podwodnych
lodzi
wojennych,
nad terytorium państw.
nego i całkowitego rozbrojenia i i skuteczną kontrolą międzyna ich terytoriów.
brojenia.
prześrodków
innych
wszelkich
7. Po zakończeniu programu
w tym celu postanowiły opraco- rodową, a mianowicie:
e) Personel organizacji kontro! nosz.enia broni jqdrowej, aby nie
5) Tak samo jak przy przej- powszechnego i całkowit ego roz
wać układ o powszechnym i cal
a) natychmiast po podpisaniu nej korzystać będzie na teryto- dopuścić do zorganizowania po- sciu
oo
etapu
pierwszego
od
brojenia organizacja knntrolna
kowitym rozbrojeniu, który bę układu powalana zostaje komi- rium każdego z sygnatariuszy
międzynarodowa or- zostaje utrzymana i pe!ni stndzie obejmować przytoczone po- sja przygotowawcza, której za- ukladu z takich przywilejów i tajemnej produkcji sprzętu, ldó- drugiego,
można byłoby użyć do trans- gamzacia kontrolna ustala wy- lą kontrolę nad w~·konywaniem
ry
niżej główne postanowienia.
daniem będzie podjęcie prak- gwarancji nietykalności, jakie są portu broni atomowej i wodoro- niki realizacji posumęc przeprzez pań st wa przyjetych prz~z
niezależnego i nie
W•ej. ·W myśl sp·ecjalnego poroPowszechne i całkowite roz- tycznych kroków w celu utwo- niezbędn·e dla sprawowania
kon- zumienia mogą być utworzone widzianych w drugim etapie i nie zobowiązań. Rada kontrolna
zakłóconego
organimiędzynarodowej
rzenia
• brojenie przewiduje:
o stale grupy kontrolne przy nie- składa sprawozdanie pańztwo'11- będ zie miala prawo pos~·hnia
- rozwiązanie wszystkich sil zacji kontroli nad powszechnym troli nad wykonaniem układu
sygnatariuszom układu, Jak rów ruchomych
inspekcy;grup
rozbrojeniu.
przemysło nież
zakładach
których
zbrojnych państw i zakaz przy- i całkowitym rozbrojeniem.
Radzie Bezpieczetistwa i nvch do każdego punktu 1 ka?f) Finansowanie wszystkich wy
instalacjach.
i
wych
wracania ich w jakiejkolwiek
NZ.
Ogólnemu
Zgromadzeniu
b) Organizacja kontrolna po- datków międzynarodowej organiobiektu na terytoriLlm
dego
formie;
winna powstać w ramach ONZ zacji kontrolnej następuje z fun
Międzynarodowe grupy inspekpai1stw.
- zakaz i zniszczenie wszyst- w chwili wejścia w życie ukła duszów wyasygnowanych przez cyjne kierowane przez organizaPa11stwa przekazują organizakich zapasów i przerwanie pro- du. •W skład }ej wejdą wszystkie pa11stwa, będące sygnatariusza- cję kontrolną mieć będą prawo
cji kontrolnej dane o punkta~h
dukcji wszystkich rodzajów u- państwa - sygnatariusze ukła mi układu. Wysokość wkładów wszechstronnego inspekcjonowa1) Zakończenie likwidacji sił rozmieszczenia
kontyngent0w
zbrojenia, włączając w to ato- du, których prz.edstawiciele bę poszczególnych państw zostanie nia mechanizmów rakietowych zbrojnych wszystkich pnństw. policji (milicji), o ich stanil" 1_na ustalona w tekście układu ·o po- wypuszczanych dla celów poko- Do dyspozycji państw pozosta- czebnym w każd~·m
chemiczną, dą zbierać się co jakiś czas
wodorową,
mową,
punkcie
biologiczną i inne rodzaje broni konferencji, aby rozpatrywać zu wszechnym i całkowitym rozbro jowych oraz asystować przy ich ją jedynie
ściśle ograniczone, (rejonie), jal;: również o w sr.vgadnieniu związane ze sprawo- jen i u.
masowej zaglady;
uzgodnione dla każdego kraju stkich przesunięciach znacznyLh
starcie.
waniem skutecznej kontroli nad
Organizacji kontrolnej powin(milicji), kontyngentów policji (milicji) w
policji
kontrolerów z radą kontyngenty
Lqczność
- zniszczenie wszystkich środ rozbrojeniem. Konferencja wygranic państwov.~·ch.
ków przeznaczonych do przeno- bi~ffa radę kontrolną złożoną z ny przyslugiwać na każdym eta- kontrolną utrzymywana jest za uzbrojone w lekką broń palną pobliżu
środków i przeznaczone dla utrzymywa- Mic;dzynarodowe grupy inspeJristniejących
szenia do celu broni masowej czlonków stałych i niestałych. pie pełnomocnictwa dostosowa- pomorą
pocharakteru
i
zasięgu
i
do
ne
kraju
cyjne przeprowadzają w szecLprzy czym zapewnia nia porządku wewnątrz
łączności,
zaglady;
Ruda ta będzie posiadać lokalne sunięć rozbrojeniowych.
bezpiecze11stwa osobis- stronną kontrolę nad tym. by
się im w tym celu takie przywi- obrony
- likwidację baz wojskowych organy. W jej sklad wchodzą
obywateli.
tego
stan liczebny palie.ii (milicji) i
Podstawowe posunięcia w dzie leje, które Ir zapewnialy szyb'wszelkiego rodzaju, wycofanie i przedstawiciele krajów socjalizniszczeniu jej uzbrojenie odpowiadały uPodlegają
2)
dzinie rozqrojenia zostają padzie kie prze kazywanie raportów i
wszystkich wojsk stycznych,
rozwiązanie
przedstawiciele
wszystkie pozostałe typy broPi zgodnionym dla każdego kraiu
obcych znajdują.cych się na tery- pa1'lstw należących obecnie do !one w programie powszechnego rozporządzeń.
rozbrojenia na
8. Na pi•erwszym etapie zosta- konwencjonalnej i zapasów woj normom.
całkowitego
torium jakiegokolwiek państwa; zachodnich sojuszów wojskowo- i
8. Nabierają mocy cbowi~\
- zniesienie wszelkiego rodza- politycznych oraz przedstawicie- trzy etapy w następujący spo- ną wspólnie prz.estudiowane prze skowych, zarówno znajduja_cych
widziane na drugi etap posunię sie w dyspozycji sil zbrojnych, zuj4cej inne po s uni ę cia przPju obowiązku slużby wojskowej le państw neutralnych. Z wyjąt sób:
cia mające na celu zaprzestanie jai< i w magazynach, a techr:i- widziane w tym celu, aby zi~
obywateli;
kiem przypadków specjalnie zaprodukcji broni jądrowej, che- czny sprzęt wojskowy zostaje pewnić przestrzeganie ukladu o
- przerwanie '. szkolenia woj- strzeżonych, decyzje w sprawach
micznej i biologicznej oraz zlik- zniszczony
lub wykorzysta.ny całkowitym rozbrojeniu.
skowego ludności i zamknięcie zasadniczych zapadają w radzie
zapasów tych rodza- do celów po\rnjowych.
9. Realizowane są posunięcia
1. Następuje wyeliminowanie z widowanie
kontrolnej większością 2/3 glowszystkich szkól W10jskowych;
broni.
jów
produkcję mające na celu utrzymanie pci3. Likwiduje się
sów, zaś w sprawach procedura! sn zbrojnych państw, zaprz.estaetapu
pierwszego
Realizacja
9.
zlikwidowanie ministerstw nych - zwyklą większością gło nie produkcji i zniszczenie wszyzbrojeniową we wszystkich za- koju i bezpieczeństwa zgodr ie
zakończona mniej
spraw wojskowych, sztabów ge- sów.
ldadach przemysłowych, w tym z Kartq NZ. Państwa z,;bowiastkich środków transportu broni powinnaw być
ciągu roku lub półtora.
więcej
neralnych i ich organów terenozaprzestaje się produkcji broni zują się, że w razie koniecznojądrowej, co powinno objąć:
Międzynarodowa organizacja kon
c) Rada kontrolna kieruje w
wych, podobnie jak wszystkich
konwencjonalnej, z wyjątkiem ści dostarczać będą do dysp')stra
przeznaczeniu
o
rakiety
troli ustala wyniki realizacji po ściśle
innych instytucji i organizacji praktyce systemem kontrolnym,
ograniczonej produkcji zycji Rady Bezpieczeństwa forte~icznym i operacyjno-taktycz- sunięć
pierwszego etapu, aby
opracowuje instrukcje oraz prze
wojskowych i paramilitarnych;
spośród kontyngentó ,11
macje
nym, samoloty - pociski wszel- zdać z tego sprawę państwom - lekkiej broni palnej przezna- policji (milicji) pozostających w
czonej dla kontyngentów poli- zaprz.estanie wydatkowania prowadza we właściwym czasie kiego rodzaju, wszystkie samou1'ł'.1du, jak rów- cji (milicji), które pozostają w dyspozycji paóstw.
s:y-g!1atariuszom
funduszów na oole wojskowe za analizę i opracowanie wpływa loty wojskowe mogące przewo- mez Radz1e Bezp;eq,zeństwa i
zrealizowamu
po
państwach
równo w budżetach państwo- jących do niej raportów. Pań zić broń jądrową;
W miarę realizacji programu
Zgromadreniu Ogólnemu Naro- programu powszechnego i cał
wych, jak i przez organizacje stwa składają i:adzie kontrolnej
rozbrojenia i redukcji wydatZjednoczonych.
dów
- nawodne okręty wojenne,
kowitego rozbrojenia.
społeczne oraz poszczególne oso- informacje o swych silach zbroi
państw na cele wojskowe
nych i zbrojeniach.
minister· ków
by.
4. Rozwiązuje się
które można wykorzystać do
część uzyskanych w wyniku tejądrowej;
broni
by
a
transportu
szt
wojskowych,
spraw
stwa
go środków będzie wyk?rzystad) .Organizacja kontrolna bę- Po zakończeniu powszechne
generalne, wszystkie instytucie na do udzielenia pomocy g -.- okręty podwodne wszelkich
go i całkowitego rozbrojenia w dzie rozporządzać we wszysti organizacje wojskowe i panubroni
zakaz
Całkowity
1)
typów;
i
klas
5podarczej krajom slabo roz,,. · '
dyspozycji państw powinny pozo kich krajach - sygnatariuszach
się
zaprzestaje
['amilitarne,
nięlym.
- wszystkie ur,ądzenia artyle klearnej, chemicznej i biologicz wszelkiego rodzaju
ograniczone ukladu swoim personelem angastać jedynie ściśle
powoływa
masowej
broni
innej
OI:az
nej
środ
inne
rówmeż
jak
ryjskie,
i uzgodnione dla każdego kraju żowanym według klucia między
ćwiczeni3.
na
rezerwistów
nia
Oto propozycja Związku R>
kontyngenty policji (milicji), u- narodowego z uwzględnieniem ki, które można zastosować do zagłady wraz z zaprzestaniem Zgodnie ze swą procedurą kor.dzieckiego o trybie realizacJi
zbrojone w lekką broń palną i zasady słusznego geograficznego transportu broni atomowej i wo produkcji tej broni i zlikwidowa stytucyjną
uchwalają
państwa
niem wszystkich zapasów tego
i 1 całkowitego
powszechnego
przeznaczone do utrzymania po- podziału i zgodnie z post;rnowie- dorowej.
akty ustawodawcze zabraniają rozbrojenia, propozycja biora::a
typu broni.
rządku wewnętrznego i ochrony niami układu. Organizacja kon2. Wszystkie wojska cudz"ziem
mło
szkolenia
wojskowego
ce
wszystkich
zbrojne
2) Siły
pod uwagę sugestie mocarst•N
osobistego bezpiecz.eństwa oby- trolna rozmieszcza swych inspek skie zostają wycofane z terytodzieży i znoszące służl>ę woj- zachodnich.
torów na terytoriach państw w riów obcych do swych pai'lstw. państw ulegają redukcji do usta skowq we wszelkiej formie.
wateli. ·
siin.
m.
poziomów,
nowionych
Powsze<:hne l całkowite roz- tald sposób, aby mogli przystą Ulegajq likwidacji bazy wojskorz~d
tę propozycję
Wnosząc
Zaprzestaje się przezna5.
• brojenie powinno li>yć zreali- pić do pełnienia swych funkcji woe i wszelkie magazyny wojsko Jy zbrojne USA i ZSRR zostają czania kredytów na cele wo;- radziecki wyraża gotowość ponie
poziomu
clo
zredukowane
zowane przez wszystkie państwa' z chwilą, kiedy państwa zaczną we zarówno zwolnione po wycoprzekraczaj4cego 1,7 miliona 7.ol skowe w każdej postaci zarów- rozumienia się co do realizacji
w tym samym, uzgodnionym i realizować posunięcia w dziedzi faniu wojsk, jak i rezerwowe.
organa państwov.,e, rozbrojenia na podstawie obernierzy. Zwolniona broi'l i amu- no przez
ściśle określonym terminie, przy nie rozbrojenia . Każdy sygnata3. Już od początku pierwszego
konwencjonalnego iak i osoby prywatne i organi- nych propozycji, stanowiąc~·ch
czym proces rozbrojenia postę- riusz układu zobowiązuje się do etapu i n;idal aż do chwili deii- nicja typu
wysu111"'rozwinięcie programu
zacje społeczne.
stopniowo, w zapewnienia kontrolerom i gru- nilywnego zniszczenia wszyst- podlega zn-iszczeniu, a techniczbędzie
pować
uzysl<ane w wyniku tego 18 września 1959 r. Chośrodki
trzech kolejnych etapach, z tym, pom inspekcyjnym dostępu we kich :lrodków przenoszenia bro- ny sprzęt wojskowy zostaje zni- realizacji powszechnego i całko dzi głównie o to, by zawr 7 <?Ć
szczony lub wykorzystany do ce
iż w żadnym z tych etapów ża- właściwym czasie i bez żadnych
wres <.przystąpić
i
ni jądrowej zakazuje się umiesz lów pokojowych. Odpowiednio witego rozbrojenia wykorzystu- układ
czania na orbicie lub wypuszcza zredukowane zostają
wydatki je się dla zmniejszenia lub cał cie do powszechnego i cał
k• i'>rozbrojenia,
podatków kowitego
kowitego zniesienia
nia w prz.estrzeń kosmiczną spe państw na cele wojskowe.
dla rego oczekują narody i do któludności,
cjalnych mechanizmów, wyply~) Na drugim etapie dokonuje pobieranych od
gospodarki nn- rego wzywa Organizacja Nar ,,wania okrętów wojenl'lych poza _się następujących kroków w subsydiowania
rodowej, udzielania pomocy go- dów Zjednoczonych. Rząd ni wy- dziedzinie kontroli:
strefę wód terytorialnych
Przedstawiciele organizacji kon spodarczej i technicznej krajom dziecki gotów jest uczynić to
darzenia potwierdziły slusznosć latywania poza swe terytorium
(DokońClle!llie 21e str. 1)
· niezwłocznie, nie tracąc cza,u
pa6stwowe samolotów wojsko- trolnej przeprowadzają na miej- slabo rozwiniętym.
tez wysuniętych na zjeżdzie.
6. W trzecim etapie realizuie i wyraża głęboką nadzieję, że
wych zdolnych do przewożenia scu inspekcje procesu niszczepykolejne
na
odpowiedzi
W
w sprawie rozbrojenia, ale niP
nia wszystkich posiadanych zapa się następujące dodatkowe po- inne państwa postąpią tak sapremier Chruszczow o- broni masowej zagłady.
złożył żadnych propozycji do- tanie
w dziedzinie kontro\;: mo, zdając sobie w pełni sprnnastę sów broni nuklearnej, chemicz- czynania
rakiet
Wypus7.czanie
4.
optymistynadal
że
swiadczyt,
Karty NZ
tyczących rewizji
organizac!a wę z odpowiedzialności za ro;!międzynarodowa
Organizacja
biologicznej.
wyłącznie dla celów poko- nej i
puje
rozwój
na
się
zapatruje
cznie
brojenie, odpowiedzialności, kt ·nraz że w prawie veta zawarta
prawo kontrolna kieruje kontrolei;ów ra spoczywa na rządach W~7.:V5'
będzie miala
kontrolna
zawczado
odpowiednio
jowych
ul
międzynarodowe;
sytuacji
jest mądrość I siła tej karty.
przeprowadzania inspekcji we do sprawdzania na miejscu, czy kich państw, zwlaszcza rządaC'h
Premiera Chruszczowa zapy- waża, że jeźeli narody wez1N\ su ustalonych i uzgodnionych wszystkich
ministerzostały
rozwiązane
przedsiębiorstwach
wielkich mocarstw.
lano, co sądzi na temat kr;iżq sprawę pokoju w swoje ręce i kryteriów łącznie z zastosowasurowiec ato- stwa spraw wojskowych, sztaby
środków wyclobywaj4cych
uzgodnionych
cych na Zachodzie pogłosek, 'l~ będą hamować zapędy agresc- niem
obejmujących lokal mowy, produki.tj4cych lub wyko
sprawdzania,
zapewniony.
będzie
pokc\j
rów,
najwyższym
na
konferencja
Chruszczow wyrazll ną inspekcję rozmieszczenia wy rzystujących materiały atomowe
szczeblu może nie odbyć si-: Premier
lub energię atomową. Na mocy
przeważajac:i rzutni rakietowych.
przekonanie, iż
także za 6-8 miesięcy.
5. Państwa dysponujące bronią porozumienia będą mogły być
W odpowiedzi przewodq.iczqry część społeczeństwa USA także
powołane stale grupy kontrolne
Rady Ministrów ZSRR podkre- wypowiada się na .rzecz pok?- jądrową zobowiązują się, że nie przy
Już za kilka dni, bo w dniach nych sp1sow rolnych.
niektórych przedsiębiorslil, że konferencja ta potrzeb- ju i jest obul'zona prowokacy1- będą przekazywać takiej broni, stwach i urządzeniach.
Dlatego też prawidłowe przf."od 6 do 11 czerwca przeprawarządu Stanów ani też informacji niezbędnych
czynami
nymi
nie tylko Zwi4zkowi
na jest
puwinPo
spisu
Rea!izuje ' się na miejscu mię- dzony zostanie w całym kraju, prowadzenie
do jej wytwarzania pańsh'l10m,
wszystkim Zje~noczonych . .
Radzieckiemu, ale
na pytanie, które taką bronią nie rozporzą dzynarodową kontrolę nad roz- a więc i na terenie wojewóclz- znaleźć pełne zrozumienie, zaW odpowiedzi
krajom. Jeżeli niektórzy przySPIS ROLNY, równo ze strony rolników, JO>l<:
wiązywaniem sił zbrojnych i nad twa łódzkiego puszczają - dodał on - źe od- czy wobec faktu zerwania kon- dzają. Jednocześnie państwa nie
i{tóry zasic;giem swoim obejmu- i tych wszystkich, którzy powoniszczeniem broni.
roczenie konferencji na szczy- ferencji na najwyższym szcze- posiadające broni jądrowej zobo
powierzchni iani zostali, przez prezydia r~ l
całkowitej
spis
je
należy:
kontrolerów
zadań
Do
cie będzie równoznaczne z od- Hu możliwy jest dalszy rozwój wiązują się jej nie produkować. czuwanie nad dokładnym i we gospodarstw z .podziałem na narodowych do aparatu spi~o
roczeniem rozwiązania proble- stosunków handlowych i kultu6. Państwa redukują w odpo- wlaściwym czasie przeprowadza użytki rolne oraz rodzaje zasie- wego.
z ralnych między ZSRR a kr~· wiednim stosunku swe wydatki nym wykonaniem postanowie11 wów. Oprócz tego spisane bępokojowego
traktatu
mu
rolników o
Przeświadczenie
są oni w błędzie. jami Zachodu, premier Chrusz- na cele wojskowe.
Niemcami,
doniosłym znaczeniu spisu r<'lw zakresie rozwiązania jedno- clą zwierzęta gospodarsh:ie.
wyraził nadzieję, ie z
N. czow
Nie można - powiedział
przeetapie
pierwszym
Na
7.
Tak, jak co roku spisania do nego, ich obywatelskie ustosl>•l
stek i oddziałów wojskowych,
Chruszczow - odkładać w nie- czasem stosunki radziecko-arne- prowadza się następujące posu- wyeliminowania
I zniszczenia konywać będą zespoły spisowe, kowanie się do udz'elania rzepoprawie. nięcia kontrolne:
ulegną
zawarcia trakta'u rylcańskie
skończoność
zespnlurn
odpowiedzi
gro- telnych
sprzętu związanego z bronią kon pcwolane przez prezydia
pokojowego z Niemcami. KiP- Stwierdził on tak:i.:e, że stosunUstanawia się na miejscu kon- wencjonalnego typu, wyposaże- madzkich i miejskich rad nara- spisowym, są niezbędnym w~
dy zobaczymy, że termin mi- ki handlowe ZSRR z Anglią ,
runkiem sprawnego i w!aści\\ e
lik- nia wojskowego i magazynów dowych.
trolę międzvnarodową nad
nął, razem z krajami socjalis- Francją. Włochami i NRF ro"!Spis tegoroczny ma doniosłe go przeprowadzenia spisu.
Chruszcza"" widacją broni rakietowej, samo- wojskowych, składanie raportów
tycznymi zwrócimy się do in- wijajq się nieźle.
Każdy rolni!< winien być gli:iradzie kontrolnej i rządowi kra- znacżenie z uwagi na zachodząZwiązek Ra- lotów bojowych, nawodnych oże
nych państw, które uczestnicz/- oświadczy!,
w którym kontrola jest do- ce, w szybkim tempie, zmiany bako przekonany, że inform'lly w wojnie przeciwko Niell'- ciziecki czyni i nadal czynić bf:- krętów wojennych i lodzi pod- ju,
cje uzyskane w drodze spisu
w gospodarce rolnej.
konywana.
com hitlerowskim I podpiszerry dzie wszystko, aby stosunki te wodnych oraz innych środków,
Wprowadzenie nowych form poslużq do ustalenia rozmiarów
W skład grup kon1rolerc\w
do
traktat z Niemiecką Republik" rozszerzały się. Zależy to jed- które można zużytkować
rolnej
produkcji
tegor~cznej
zmiarolnictwie,
w
powinni kooperacji
transportu broni atomowej i wo międzynarodowych
Tym samym nak także od partnerów.
Demokratyczną.
wchodzić specjaliści zależnie od ny w cenach placonych przez oraz Jako n;atenat do szczególo
Premier Chruszczow stwier- dorowej.
problf'M
będzie
rozwiązany
jednostek wojsko- państwo producentom rolnym, wych badan z zakresu ekonorozmieszcz•enia charakteru
Do punktów
Berlina zachodniego, a pra\'J'1 dzi!, że plan wymiany kultupodlegających rnzwiąz9- · zwiększenie dystrybucji maszyn miki rolnej.
między ZSRR i USA baz wojskowych i wojsk cudzo- wych
okupacyjne aliantów w Berli- ralnej
Po~a. tym rolnicy winni by6
a wszystkie ziemskich na terytoriach obcych niu i typów broni, która pod- rolniczych, zaopatrzenie wsi w
nie zachodnim stracą swą moc. jest re~zowany,
budowlane, nawo7.y przeswrndczeni, że in(ormac1e
materiały
Na pytanie, czy wobec tegn, zaplanowane wymiany wizyt się kieruje się międzynarodowe gru lega zniszczeniu.
wszystko to stw2- uzyskane w drodze spisu wyOrganizacji kontrolnej przy- sztuczne pre- odbywają. Przewodniczący r:A- py in~pekcyjne dla sprawowania sluguje
że istnieje Imperializm,
swobodny dostęp do rza coraz to nowe, korzystniei- korzystane będa. wyłącznie do
mier rządu rapzieckiego uwa- dy Ministrów ZSRR podkre•rnt. nadzoru nad likwidacją wspo- materiałów
dotyczących paf,- sze warunki dla dalszego roz- badań statystycznych i są wnie należy wykorzystyw~·ć mnianych baz i wycofaniem per
ża, że wojna jest nieunikniona, że
bezpieczone tajemnicą i to, :~e
kredytów budżeto- woju rolnictwa.
N. Chruszczow odpowiedzią!, ~.e sytuacji stworzonej przez siły sonelu wojskowego i wojsk na stwowych
informacji spisnPociąga to za sobą, z roku prawdziwość
nn cele
niedwuznacznie agresji w celu pogorszenia sto- terytoria narodowe, jak rówńież wych przeznaczonych
na ten temat
handlowych I kultu- ustanawia się na lotniskach i w militarne, m. in. do wszystkic'.1 na rok, zmiany w strukturze wych leży zarówno w interes.e
wypowiedział się już XX Zjazd sunków
stanie pogłowia państwa, jak i w interesie s·; portach kontrolę, która nie do- uchwal podejmowanych w tej zasiewów i
Komunistycznej Partii Związku ralnych.
prie- puszczałaby do wykorzystania sprawie przez pa1'lstwowe wla- zwierząt gospodarskich. Uch1""y mych rolmków.
Konferencji prasowej
Radzieckiego i od tego czasu
Bolesław Broniarc:i:yk
możliwe je~t
nic nie uległo zmianie. Przeciw- wodniczyl minister spraw za- tych lotnisk i portów dla celów dze ustawodawcze i wykonaw- cP.nic tych zmian
•tylko w drodze przeprowadza- wojewódzki komisarz spiso'lfr
nie - dodał on - ostatnie wy- granicznych ZSRR A. Gromyko. wojennych. Jednocześnie naste- cze.
Rządy państw
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Że miejscem narodzjn cennego aluminium jest Skawina
o tym wie Każdy łodzianin. Ale iluż wie, że "białe
srebro 11 powstaje w dużej mierze. dzię~i łodzianom.
którzy są współtwórcami tej wspaniałej huty? Iluż
wie, że w SKaw1nie bije łódzkie serce?

Nasz Telefon
·Usługowy
_
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Walet
pikow~

303-0'1
El
•
•
~w
~ Lodzk1e serce
~
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w K.:
której astatnio zorgani:z.owana kurs bhp, Pomyślar.o
go na 6 tygodni, ze szkoJf'uiem 4-godzinnym dwa 1az::v w tygodniu po prat·y.
K,ob1"ety• kto.re maJ·a" dz1'er1''
"'ZkU ~~
naraz. one sa~ w Z'"l.
~ „
hm na wiele kłopotów. '\'
1tin;rch zakładach szkoli ~ie
.
pracown.1."k.ow w cz:aste
p1·acy.
RED.: Zasady organizowa
ru·a ' p1·owadzen1a 1· f1·n~n;.0n
·
k 1 '
k
e0 o
wamak sz ·obema.
u~sotw e .
w za -resie ezp1eczens wa 1
· ·
ł:11g1eny
pracy zaw arte ~<ą w
·
zarzą d zeniu
nr 148 pr e z e•a
·
. · trow
·
-'ma
R~a d y
M mis
z
" z
p
(M
27 czerwca 1955
• r.
· ·
f!. VII. 55, nr 60). Mówi Slfl
tam 0 t)•m,
że
szkolenie
bhp może być organizov;ane jako: 1) kursy z oder .va
niem od pracy (w cz:isie :eh
trwania uczestnicy rue pelnią ~woich obowiązków zawodowych), z czasem t.rv,,1nia od 46-250 kurso-g1·.dzin; 2) kursy bez oderwania od
pracy (w czasie
· · zawoc.o'
""-olnym od zaJęc
"" "~)'eh) - mogą t rwac· kn:.cei
· ·
mz 46 godzm; 3) konferencje robocze (aktualny instruktnż). Dla zalóg pracowniczych organizuje się kursy
I stopnia, dla śreclnie"o personclu technicznego 11
a dla personelu inż.-tecn-:
III siopnia. W
"" 11iczego ł zależności więc od rodzaji.. ł
ł kursu, czas trwania jest róż-)
ny.
·
ł Konieczno~c' zapozni;nia o. ra ~
cowników z zagadnieniami
bhp nie podlega dyskus:i,
ł lak jak potrzeba podnosze- ł
ł nia kwalifil~<1cji.
Sz~oler.ic ł
ł to powinno Jednak byc zorga ł
~ nizowane w ten sposób, że-#
'.by nie kolidowało z ob.1- j
wiązkami domowymi
cewnika (w żadnym wypadku nt·c 111oz·na organ1'zou.a
1<
sio tak, żeby I. rwało 4 "gn: •dzinv po 8-godzinnym dniu
"
'
'( pracv), O rozRądnym ulożetiiu
'
t ·eh spr·nw pow1'nny k1·e1·c>w
• nktwa nzakladów pomvś'ec'
<
,_
przed rozpoczęciem kursu.
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to za-s;iJa elek,broUzy, w ktorych po•w.,•ta.ie ten met.al. 8taej.a priOtStowrriJ.kowa to secce
skawinskiej huty. Btje ono
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-- .1·a>k to slę mówi. - ..na ~'rn-!11iesięcz.ne1·
cte!egac.i1.
·a. mienili wvgod" rodzinnych pie
" "
leszy n.a twarde lóżka. "'; Jprowizo't"yaznym hotelu i · '..-godz~nną p•cace - dz.ei~ p·:> d1niiiu.
~0-('Ą-,,obcwyni. z.cspolem mo.!1!.ującym st.ar;:ję. a skta.Qa.jącym
s:P, w więks.w·ści z łodziam. k:e
ruje
inż. Vol. Ma.rchwicki.
,.l:<laln;e" na:d-zo-ruje inż. St.
Gw
iz<lka..
Zaan.gażowa.ny jest
c<:ynnie w tym tytaniczmym
wystku ~nż. E. Krzem.it'1ski,
„Duszą" a,n.a,ratur-y
do Ellacji
„
:nazywa.1·ą w.<J_oól.twórcy Sk_ awiny glównyich k{>nsitrukt.orow: z
M-a i Wytwórm Prnstown·ków Jl.!.ęC1iowyc'l - inż. M,
Świderskiego i inż. R. KUjańskie!!'(l.
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~n~~~~
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zić &Dbie niefa·c:hc~•tCl()·m tę
.
tężną n.racę i tru.din-o'.~cri.. z

v·

bn.rykajq
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J•1,
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KĄPIELOWY

POSTĘP Czr
TECHNICZNY
w Lodzi

LADA:

są,

kapiele lecznicze borowinoDlaczego przy wielu
wannach w zakładzie kąpie

l

7-ewnętt'71ny c--

braz wielkośei ro.Oo.ty. jaką -.vy
konujq, uzmysbwL !akt,
iż
kt.
.
la
budynek, ""
-or~nn. ~1a:nie ~ ' cja, ma 98 ro dlugosei, 36. ~
szer1>k-0ści.
15 1n wysok-0sc1.
A kuba.tura jego - 26.000 m:J
- ,jest taka. Jak póę-ciu 1}-0rmal
nYeh 3-i>iętrowych d.omow.

0

SKAWINA DO KWADRATU
I CO NAM Z TEGO

pRZYJ"DZIE

'k
·
Il
P<> za1ko1iczeniu K ·"aiwm.y_ - ,
w'el!lcość prod!u'.;;.cji <uum1rnum
"
f 1•
pcx:Lwci s:ę.
Jen arce ma ol..,,,
"to:nne zn.a·czenrie dl a
"
J
dl ca1<=„_o
niemp.fl'l nfZ€:.'Tl)S
Ll
j
a
,..
]
. {klL.
a.e.ozr>
z 1rns. .kak alumin:unn
.
cdc7;u!ibv~mY i odcr~uwamy \V t11·e"•!·o·r'. '.Ćh dzied2'iin. ~eh ży"'·
_,
B
SU'!;'l!kov„.ru
k1rótki 11a
tak1
<.:~a -- na \Vl.a.s n-el ~kor.ze.
.e-z
~se•rrmt·· robo.ty::....._________
okres czanie:gn nie świeciłoby światło,
_

" nie

"l Czy

są

czynne

1

-------------------1

,.-iJ?

p1'Zyszn1ce?

będą w Lodzi prysznice

płaszczowe?
RED.:
Kąpieli

p

borowinc:w:.·ch w Lodzi nie ma. Moż- ł
na natomiast
korzystać zł
ł innych
kąpieli lecznicz.ych ~
ł ·- solankowych,
czy jo<:loł bromowych.
Odpowiedn'e
ł urządzenia
po~iada
laźnia
ł przy ul. Wodnej 25. Na leczenie skierować powinien
lekarz rejonowy, a kuracją

~

na miejscu kieruje lekarz
zaktadu.
Do
wyłączenia
pr;\'SZniców, przy . niektórych
wannach
w
łaźni
przy
ul. Za:
chodniej przyczynili się mlo
dociani klienci
kąpieliska,
którzy nowo zainstalowaną
:
ł armatur<; w
krótkim czasw
ł doprowadzili do stanu nie- używalnoścL
Sw?ją drogą
takich panow, ktorzy przez
odkręcanie czy odrywanie
urządzeń
niszczą
plac_ ówki
użyteczności publicznej. należaloby
prosto z kąpieli ł
odprowadzać pod inny pry~z#
nic, k!óry mogłoby im spra
wić
Kolegium Orzekające.
D~·rekcja Laźni Miejskich
zamierza
(niedawno
odbył ~
się
krajowy
zjazd
poswięcnny
postępowi
technicznemu i popi-awie usiug
łaziebniczych)
oddać
do ~
dyspozycji
klientów
n"Jwe rodza.ie natrysków bicz. szkocki natrysk (bardzo
ostry) i natryski płaszczowe.
Usług tych będzie mógł się
~ podjąć
po pewnych inweI st~·cjach Zaklad Kąpielowy
przy ul. \y odnej 25.

!
l

s

'
t WĘGIEREK:

PRAKTYCZNA WIEDZA
TECHNICZNA

i

Czy na terenie Lodzi organizowane są
kursy radio-telewizyjne·~
;
RED.:
Kursy radiotech; niczne I i II stopnia oraz
; kursy telewizyjne organizo; wane. są przez Zakład Dosk~
; nalerua Rzemiosła w Łoc.zt
; przy
ul. . Łąkowej 4.
~a.
; kursy, kt ~re rozpoczną się
; od wrzesma, zapisy przyjrno
ł wane są w dziale szkolenia
A kursowe.go w godz. 8-15
<tel. 289-05).
"-~~·~~~~~~~~~

film

pt

piko~"

re~.lizowany

pr:r.cz
zesp<ll
Start" wg no~~·cli
czeskier:o
autora z. .Tirot·
ki_ pt.
„C1J.~;
wiek z psem .
Reż~·screm . filmu
Je~t
T.
Chmielewski. Operatorem - J,
Sawicki. Mu7~·
kę
do
filmu
skomponował

Henryk Czyż.
Na zdjęciu: głó
wne role męs
kie
w
Ulmie
grają:

Czesław

Roszkowski
i
Stefan Dartik.

•
zwalaj
Przechodniu - nie
całej

winy na

JAK
STWIERDZIŁ
NA
.JEDNYM Z OSTATNICH PCSlEDZEŃ
SEJMOWEJ
KOMIS.Jl
KOMUNIKAC.TI
WICEDYREKTOR DEPAR.TAMENTU SAMOCHODOWEGO
W MINISTERSTWIE KOMLNIKACJJ
JÓZEF WOJCI'CCHOWSIZr, Gl'.,óWNĄ PRZYCZYNI~
WYPADKÓW DHCGOWYCH STANOWI nnAJ(
NAWYKOW
PORUSZANIA
SIĘ PO JE:ZDNIACB I DH.0GACH
W
WARUNKACH
INTENSYWNEGO
RUCHU
SZYBKICH POJAZDÓW MT~
CHANICZNYCH. WśHóD WY
PADKÓW
$MIERTELNYCH
NA.JWlĘKSZĄ
LICZDĘ
POWODUJĄ
TRAKTOR.ZY$Cf,
DALEJ IDA PRZECHODNTE,
MOTOCYKL.I8CI,
PO.J AZI1 Y
EONNE I ROWERY, SAMOCHODY CIĘŻAROWE, AUTOBUSY, TRAMWAJE I WRE">Z
CIE NA SAMYM I<ONCU
SAMOCHODY OSOBOWE.
Zestawienie to przyµomina
przekonywająco,
iż
przepisy
drogowe S<l pisane nie tyl':o
dla kierowców, lecz także clla
pieszych. I chyba racje m;i
jeden z posłów. który wysuną! postulał,
by przeprow3:
dzić ma~owe szkolenie ludno.;
ci w zakresie znajomości prze
pisów drogowych. Jest to tym
slusznicjszc, że ilnść wypadków wzrasta w sposób nieQ.Jkojący !am, gdzie w zasaciz;e
należałoby
się
ich najmniej
spodziewać, mianowicie na te
renie wiejskim.
Nic mniejsze znaczenie posiada należyte wyegzekwo\\ anie zarządzeń wydanych prz'o7
Ministerstwo Oświaty w sprawie zaznajomienia mlod7ieży
szkolnej z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Oczywiscie nacisk na doszkolenie pieszych nie zwalnia

kierowcę

bynajmniej od troski o dobrą
jazdę
kierowców. Jak zaµ•)wiada Ministerstwo Komur.ikacji
zostaną
uruchomionn
dwuletnie szlrnly l<1erowc·.>w
zawodowych dla mlod:.:ieży w
wieku od lat szesnastu.
Podję\e zostaly także prace
nad ulepszaniem znaków drvgowych
(znaki odblysl~owel_.
Bada się problem skrzyzowc.n
drogowych,
wyodrc:bnicoia
dróg dla pojazdów jedn•)Ślado
wych (moiocykle, rowery, motorowery).
Istotne
znaczenie
będzie
mialo spodziewane już wkrc.tcc podjęcie masowej produl<cj i kasku ochronnego dla motocykUstów, oslanictjąccgo nie
tylko głowę lecz również kiegi szyjne. Wypadki molocyk:"
we
bowiem
stanowią
13
wszystkich śmiertelnych wypadi{r.w na drogach.
Realizacja tych wszystkich

projektów jest rzecz;\ pilną.
Wprawdzie
ilość
wypadków
zmnie,isza się w Polsce sysh'·rnat~'cznie w
ciągtt ostatnirh
killm lat (w r. 1953 - na 10
tysięcy
pojazdów rnc~hanicz
nych 475 wypadkow;
w
1958 289, w tym śmiedel„
nych - 25; w 1959 - 2~6 .......
śmiertelnych 21), nie mo~e
to nas jednak uspokajać, sko„
ro poró\n1anie z \\'ysoce zmo•
toryzowaną

Europą

zachodnią

wypada dla nas wciąż barrlzo
niekorzyslnie (statystyki n"Jtu.i~
tam
16
w~·padkńw
śmierlelnych rocznic na 10 t~·s.
pojazdów mechaniczn~·ch). 1' ie
do pogardzenia są lu zreszt\
ewentualne oszczędnn:;ci c?;ysto ckonomicz•Je. 15 l~·sier;t
ro7.bilych i uszkoclzon~·ch w
ciągu 19~8 roku po.iazdów n.e~
chanicznych oznaczało dit nasze.i gos1>odarki
stratę
3J~
milionów złotych.

amerykańskie
w Klubie MPiK

Malarstwo

Przed dwoma dniami w Klubie MPiK otwarto interewystawę współczesnego
malarstwa
amerykanskiego.
Ekspozycja zawiera 40 doskonałych reprodukcJi ·duże
go formatu, świetnych pod względem technicznym i ba· wy. Została ona pomyślana w ten sposób, by mogla d~::
zwiedzającemu lapidarny przegląd kierunków p;.inujących
w malarstwie amei;ykańskim na przestrzeni ostatniego
półwiecza. Szczególnie interesujących sposlrzeżell dostarcza porównanie kierunków europejskich z ich amerykar.skimi relacjami, t.worz4cymi w sumie odrębny nurt.
Tego rodzaju zetknic;cie z malarstwem amerykańskim
nastąpiło w Łodzi po raz pierwszy. Wyslawa wic;c pod
każdym względem godna jest uwagi. Dostarczeniem i selekcją eksponatów zajęła się ambasada Stanów Zjedm.czonych.
(bz)
Wystawa będzie czynna do 20 bm.
sującą

9chologia handlu

l
i

ski

„\\'al<'t

nie jeździłyby tramwaje. P{}troobuje go w p'.erwszym rzędzi'e µ~~my:s·ł eleh'"trote~.hn1cz• ~
ny. Do
prc<lukcJ· i ka.Oli.,.,__,
}in-ek,
szyn, przewodów i.td. vu::z.u-:
w.amy w kraju deficyt kabn 1
przewodów. odbija się. na 1<2!m
\l
p'.e elektryfi·lrn,c-ji wsi.
- umi~'um pożąd.a lotnic1·wo, bl_ldowruw··„t•»o. wlókien.nictwo. gor
~ ~
n1"ctw·o.
ch"-m1'a.
i· w
bardw
"'
poważmym st;0<p>n.\u g-o..o.podar~tw, d~~·we. 'l'a wielka rancy
""„~
"a "t••m·,·,n.1·",
m wvp•l'.'WaJ·~ca z
,.,
" '~
·~ · ", otr:zeb
-'
·•
o~ze·kL·w.a~i·a
caleg_o
1 v
- ·, . -~.„
"' c1'··
l'.ra_
' 1-1 1 ~.,,, ,,.... lódzki.c:.h "'.-"·:ooł
twórcóW skaiwiń<:1kiego .. bnalfl"~ srebra" najleps~ą zia.pl~tą.
,,,.,
I. DRYLL

! '

~

niebawem
wejdzie na ekrany nowy poi

Skaw1·ni·e

W

kimi

Już

~

Ta oryginalna re<klama na
Pai1s·t·wowym Domu Towa:rowym J1a Placu Czerwo·
ny.m w J\'Ios•kwie przyciąga
wiele klientek.
e."'(, ta.ki $ktl<'p spożyrwi:zy przy ul.
ko różn.egio ro-dzaju reklamy dztenpiotrkows".<iej, do któr.egio na.j- n.e i nio·~ne,
nic tylko
ruc:hochęt1n-iej
me isch"J::l:y i
zad10dzę.
~ljmo
noe tyil•ko l"terczą
ze
z przyklejoje.<Ą;. dość odległy od m.."j<:'.S(O. <l<:Jm'.1, ea u wejścia obsługa
nyrn'l
do ust ub-rlliechami.
'l'o nie
m.imo że po drodze
znaJdu.ią
się
trzy nto,że na'Aret. w 1"'0z.m,iara·ch w·ię!.: wystarcza.
sze 'sklepy, najchę>t:niej i najczęśc]ej
A propos, W ~sie jednej z moich
czyn:ię zakU.P'Y wla.śnie w tym :;;kle- zagra.nicznych
pod<róży
7danyło mt
pie.
~ie. z pewno.'i-01ą nie uroda. 1 si.ę być w sie1·pniu w
Pa.ryżu.
W
wdz;ięk eks.ped'!entki n.a to wptywaią
tym
okresie kończy
slę właśdwje
- cłJ.ocóaQ:. i te wa>lory nie i;;ą chyba letni sezon w haill!dIJI tekstylnym i
bez znaozenia.
J ako.ś odiporn.ia<l:a m1 <Hl17:ieżowym,
a.tmosfera pa1nrująca w tym ekle.p1e,
Że tak jest,
świa.dczii,
rekla.ny,
h:.g·ena. latd, a 1I1a.de WIS"Z.Ystiko - kul- .nyldy i n.a.pii.sy w oknach wystawotura obslugi.
wych.
Gdzie Spojrzysz wszęd~ie
Ta ]Jlr.zyjemma alil1110!E.feTa je.Sit ma- r2luca si·ę w oczy nap's: ,.Sokles", co
~es.em i jak sądzę - n.ieu.<\wia1clie>- znaczy po pulsku - \\l~'P1'7;e.d.aż. Wymionym
trickiem
:psyooologiczny1:n prze-daż posez0<nowa. W czasłe ta.kie.i
persD!nelu. Hozmyślająic o tym wtas- \VJ•pn:edaży, tkaninę,· któt·a pół r~ku
nie s;klepoe, dochodzę do W111nio"1ku,. że przed.tern kosztowala. 3.000 f1·a.nkow,
tal«i diz.edzina wiedzy ludzkJeJ, ''"k a. przed trzema. miesiąca.mi mogfos
p.o;ycilologia haind lu, jest u nas ca J Iw- nahvć za 2.000 fra.nków
obecnie
wicie niez•n<ina, wzglc;dJnie za•nuedlbana. mo.żesz kuJ)!ić za. 1,000 fra.i.1ków. DziPrzec',eż
111a przykład na './,achodz:-e >vicie się; dlaczeiro aż tak rozległe
(i nie tylko) szt.Ulka wa.bienf.a. zdoby- różnice c.en? Wyjaśnił ma to pewien
wania i ob.służenia klie!l<la w.stała do- kupiec pa.ryski.
pro1wad'zona do wirtuozerii.
Na wiosnę, ki-e-rly pojawia się no-Do wyp€łnionyic:h w""•.ar:ami droo1ów wy, modny wzór t.ka.1li'ny. C7Y t.eż nohia!lldlo\w.roh i ~epów: Jqerują nie t,rl„ W)' model odizięi,,v - eeu,y SI\ ba.r<lzo

J

°"ryśrub<J\vane
do góry, N a miodu ej gł0'5€m, ale i całą l"'ka:lą a.rgumentów.
tkaninie kn1>cy za.1·:ib<ia,ią nieraz 200 A. jeśli t vm ek;,,pc<lienJem jest p1ękn.a.
do 300 proc. W pełni se?..onu, je~li miOd;i. i "miła dziewczyna - któż GJę
w m.aga.zyna.ch są je.szew duże za.pa- n:e u.gnie1
sy, ce.ny z.aczynają, już spadać, a w
Ale u n<Js przec-ież, przeważnie resierJl'lliu sprzedaje się poniżej włas klamuje się towary, kltórych w ogól~
nych kosztów. byleby t-<łwa.ry nie le- n ie ma \V sp;rzed.ai..y. rro d?.i("je siq przeżały, rema.nenty uj,e r-Ollły, bo za r<1lt
cież s.1.alc na pc-!n17~'lt'lh mody, na WYwzór t.en .tuż nie bęr.lt7..ie m·oclny i z :<;.!<1w<1c-h. na g'eld<tch handJowych, w
pewnością, ni~· znaj<l:cie n.abywcy.
okn.ac-h wy.srl.awowy1eh itd
daję ~obie w pebn.i SJPr<1M'ę z odA ,ic-śli już mowa o wahłenfa i
m .ienll1<1ti<:i handlu . ec,~jaJi,.,.t)·C~ ulobywa.niu kli·enta
a sąd:7.ę, że
negio n>d
kap:taL<itycznego i 111>. na.s7. handel włókienniczy i <!d'llicbynajmn~oej nie
uważam,
że
n'l źowy stoi w ebliezu te.i koniee7.n-0ści
naiSt!: gruin1~ należy
ślepo
prze>zcz'!- - to chyha, wdz.ięk i kultura osobip:.ać wszy.'lt!kie p:c•kt.yki kupców p.asla ek~pedienlów nie j<'st bez z11.aCTJCry.s:k.iClh. ~lntiemam jedna.le, że gu51ty 11ia. Swcg·o <'"T,asu S!!'fa.nia Grorl?,ie11i upodobmnia łudz;kic są Zl!niernne w
ska na ła•na.ch poC'L.ytnego ,.Pr?.ekrokażdym ktra.ju i że wsz('dzie t~'lliny
jn" pi«;Rla. ~ swym miłym roo:c<Farni odzież poo•Je.e;ają prav."llm zm:ea1;:1eJ waniu dwzna.n.vm w pra,Uze <>?eskipj,
mody.
A jeśH l.a.k .ie<>~, to z tych Na ulicac-h Pragi trudne jej byl-0 :z.nafaiktów p1yną pe"one W'l1!iostki. Przede leźć p>iękną i urodziwą, kobietę. .Naw.s.zystkjm o se7.onow·o~c.L 1rnndll.u wló· tomiast
hardzD wiele
prz~·stojn..vch,
kielllrnim-ego i o•dzieżowego.
miłyeh niewiast. spotkała za la<Linu
U nas lllies•lel y
w.<.zy.~bko
je.']ll('OO sklepów 1n-askich.
dz.iej<2! się na oą:>a1k.
l.'.•kazały się n,p.
,<:ycholw;•.a. j.a·ko nauka. byla u
obecrn".e w ~lklepa.ah c;dzie.żowvch mana.s p::z.ez wiE~e Ja,t ;:anie<ltbana.
ry.na'l'ki kolrn·owe zgi:7.ebne, • oiężikie,
Odainio pr.;:eżyWa ona pew1en
nawet przyjemne w wy~lą<l'?.'ie.
Ale
rei1-e-"<11n<"°. J\lówi się już na!\Vot dlużn o
sir.óbujcie
gdzieś
21naleźć
letnie µsychologii :pracy, o psycholo):(ic?.nych
w<l1ziia'l'!lko. 7.re:iztą - co tu wiele mó- CZY1fl;ni.kud1 pr(1fdukcj i.
\\'art.o eh yba
WLĆ reklama oondlowa u nas niet-eż wjąć l"'ę 7..agadnieniami
pwc:howiele ma "W"'lPólnego z istotą i treścią
lo,eii ha1nidJu.
,\!~·ślę, że .gdyby dyhandlu.
rekt=.y na.o:>:yc.h przfldsiębioQrs:tiw h.an~ iikt
(!Czywiście nie poeh:W0la zvvy<1l()!Wych trrx-h~ wiecej uw.a'!i po.i;-.vię
cZaJOW zad1odnich ~upców,
wabią
cali p1'ClblemQm s-ztukj zdobvwania i
cych kli€<nltów ni.~klmi C<"nami w 0:<<'h.ołużenia klient.a,
znacznie
mn.eJ
11•,1ch wystawowych, podczas gdy o
byleby p0wodów do zdencrwowama
wl.a.śc-:wej ce.nie ;si;xz-ed.ażnej informui nie.zadtowOllenia w apo1eczeństwie.
je dio~iero wewnąk'.Z i;iklepu ek,spedient, ~sipon.ują<.'Y nie tylkio miłym
MARlAN BIELECKI
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Oziś

najmłodszych

Spartakiada
Festyny

• 10-cioprzejazdówki • Bilety pracownicze
•Nie tolerować pijanych

*
N

ajprzyJemnlejszy to chyba
tydzień dla
dzieci, kiedy
nie ma dnia, aby nie organizowano dla nich jakiejś
Imprezy z okazji święta. Dzisiejsza sobota i niedziela będą szcze
gólnie bogate pod tym wzglę
dem.
Każde
dziecko znajd'Zie
dla siebie jakąś odpowiednią Im-

czyżby obecnie spolecze!• stwo Lodzi było
zadowolone z komunikacji miejskiej?

prezę.

Jia.n•o-ws·k jm i Parku

Poniatoiv„

sl<iego. W tym ostat.nim festynie
występy
artystyczne noszą na„Dzieci·dziecio1n".

Przy ul. Północnej przy parku
helenowsklm odbędą się wyścigi
ro-werowe. Zawody kol:nslr.Je i
biegi przy ul. Worcel11 I w Par.
ku Poniatowskiego rozpoczną się
o gooz. 10. Działkowicze z Ksie:!:ego Młyna o godz. 10 zaczynafą
swoją imprezę z niespodziankami dla dzieci tej dzielnicy.
Naszym najmlodszym czytelnik!'m przyp<>minamy, że do niedzieli włącznie czynna jest wystawa książek w Micjs,klej Bibliotece Public1'nej oraz w bibli1>tekach rejonowych.
(Kas.)

dolszvch usprawnień

Po majowych zmianach w rozkładzie jazdy MPK, do
Wydziału Gospodarki l\'Iie szkaniowej Prez. RN m. Loclzi
wpłynęło na przestrzeni miesiąca zaledwie kilka postulatów łodzian. Czyżby więc wszystko było dobrze -

DZIS, tj. 4 bm. na stadionie
t>rzy ul. Rudzkiej odbędzie się
wielka spartakiada. W programie defilada zespol6w sportowych, zawody gimnastyczne, kos·zyk6wka, siatl<ówka, biegi, tań
ce. Wszystko to w godzinach od
9 do 15 oglądać będzie miodzie:!:
nkolna.
!-nponująco zapowiada się Impreza harcerska, która rozpocznie .!ię o godz. 16 na Placu Niepodległości· l potrwa do godz. 20. 1
Występy
zespołów harcerskich
oraz zespołów orkiestralnych ba
wić będą młodych widzów.
PSS, spółdzielnie mieszkaniowe, ZGS I MDK organizują imprezę rozrywkową w Parku Poniatow&kiego. Zbiórka dzieci w
klubie „Społem" o g<>dz. 15, skąd
udadzą się do parku. Pochód bę
dzle bardzo barwny, gdyż dzieci
wystąpią w ludo-wych
strojach,
a najmłodsi kolarze na udekorowanych rowerl<ach. w parku
dzieci zobaczą występy artystów,
pokaz m<>dy dziecięcej. Będzie
tet Zgaduj-Zgadula, wyścigi humorystyczne, konkursy oraz zabawy w grupach z postaciami z
bajek.
Ciekawą
Imprezę
<>rganizuje
I<olo Ligi Kobiet przy ul. Familijnej 14, hlok 53. Impreza dla
<>kolo 500 dzieci tego bloku rozpoczn le się o godz. 16.
JUTRO, W NIEDZIELĘ, odbę
dą się w Lodzi 3 festyny dziec.lę
ce: w parku Helenowskim, Ju-

zwę:

raktyka wykazuje, że wyciągarue takiego wniosl< u
byłoby
zbyt
pochopne.
Małą liczbę wniosków w GIJ!"a
wach komunikacji miejskieJ
trzeba zapewne tłumaczyć niewiedzą
łodzian,
że
postuluty
takie zbiera właśnie Wydział
Gospodarki Komunalnej. Bo
przecież podczas
niedawnego
spotkania z kierownikiem tegoż wydzialu H. Waśniew
skim przy Naszym Telefonie
Usługowym 303-04, jednym z
głównych
temalów
porusz,;nych przez naszych Czytelników były problemy komunikacji.
Również w normalnych godzinach urzc;dowania NaszegJ
Telefonu Usługowego jeste;my ostatnio „bombardowani"

P

Pralnie nowe
ale .••
robo1aiiooego Osiedla im. Juliana Marchlewskiego
na Stekach mają w swoich blokaclt mies?.kalnych pcm'es:zczeMieSIZ!kańcy

nia prze:znace.o.ne nR pralnie. Ko
rzrści

z tego nie t rze-ba chyba
No. ole cóż. nie
W>'zyscy mogq być w pel'1'li zaa .kcente>woć.

mie s:z. k ::i. ńcó'\v

dow-0leini. ChodZi o

chcqcvch t<arzy~ tać w XX wie·k1.1
z postępu techtiiC?n ego w clrzied"Zi·nie

zmec.h c„1 izowanego pra-

nia. Dla tych nie ma w pralniach k0<1taktów do wlączen ia
clektryciznych pra,Jek. Napra.wde
dziwne to się wydaje, że MZBM
ł,ódź-Widzew n ie tro szczy się o
to, by swoim lokat.orc·m poprawić

\Va r unki bylowe w za,kres-ie

drol:l'!ly.ch

iacych

inst aJnc.ii

umo·żli 1wia

korzystanie

dziejstw
na u:i.ytek

pns tępu

z

dobro-

techt1ic21ne~o

do·mowy.

(ab)

•

już

całkowi<'ie

pytaniami
postulatami komunikacyjnymi.
Szczcgólr.ie
dużo zastrzeżeń i niezadowclenia ze strony łodzian budzi
sprawa
obsługiwania
przez
autobusy ulicy Piotrkowskiej.
Głosy te wyda,ją si<: godne
zastanowienia.
Piotrkowsk-c,
stanowiąca

centralną

artedę

miasta - i to w warunkac~.
gdy Łódź ma przecież ksztc.łt
dość mocno spłaszczonego jaJ
ka, posiadająca kolosalną ilość
placówek handlowych, biur t
urzędów (z Prez. RN m. I..odzi włącznie) oraz lokali rozrywkowych posiada szczE>gólnie
duże
znaczenie
dla
sprawności komunikacji miejskiej.
Gdy więc zostały z
niej usunięte tramwaje to
rola autobusów poprzez h!h
monopol na ul. Piotrkowskiej
wzrosła silą rzeczy do poziomu jednego z podstawowych
obok tramwajów środ
ków komunikacji miejskiej.
Niestety, jednak, jak dot:.>.<1.
autobusy na ul. Piotrkowskiej
w sposób niedostateczny
(a
przynajmniej niezadowalająry
wymogów i potrzeb łodzian)
spełnia.ill, tę swą nową rOlf!.
Czemu np. z tej linii autobuso
wej nie mogą korzystać pu~i:l.
dacze
miesięcznych
bilebw
pr;icowniczych?
Oczywiście, nie każdy postt.lat jelit realny.
Ze względu
na niższą przepustowość autobusów w porównaniu z traMwajami - trudno wymagać b:;
dla posiadaczy biletów ulgowych ta l;nia autobusowa slużyla
za przelotową
dla
przejazdów z jednego końca
miasta na drugi.
Do tego
zresztą w dalszym ciągu wcale
nie gorzej służą tramwaje (np.
linia „6"). Nilleż:lloby jednak
pomyśleć o udostępnieniu te.i
linii atl!obusowej tym posiadaczom
biletów
pracowni ·
cz:vch.
którzy pracują lub
nlieszkają

na.

odcinku

Pioh-

kowskiej
od Próchnika d!I
Mickiewicza (orientacja fatwa:
dziurka na bilecie wycięta na
wspomnianym
odcinku
ul.
Piotrkowsltiej). Że wówczus,
być może, trzeba będzie wię
cej autobusów? Cóż, Piotrkow
ska powinna mieć dobrą korr.u

CYRK
miądzynarodowy
przyjeżdża

do

nikację.

Pożądane
jest
wresz('ie
jeszcze jedno usprawnienie:
wprowadzenie do sprzedaży w
autobusach
podobnie j<ik
to jest w tramwajach 10-

Łodzi

Wniedziele w Parku
N

lemal co roku, w mies-iącach
letnich, na Pl. Niepodległości
rozbija swój obóz któryś z cyrków, bawiąc przez szereg tygodni łódzką publiczność. w związ
ku z tym łodzianie nieźle zna.ią
!ię na s;otuce cyrk1>weJ i .sti:CtZególnie surowo oceniają poszcrzególne pr·ogramy.
Tej ocenie będziemy mieli teraz <>kazję poddać z kolei Cyrk
Międzynarodo•wy,
który już 11
bm. da premierę na Pl. Niepodległości. Zanim poinformujemy
czytelników o s7.czególach progra.mu,
może kilka informacji

„ techniczno-orgłPi za cy j nych".

do nas
jest najI
najwlęk
s,zym cyrkiem w Polsce. Wystarczy p1>wle.dzieć, że na jed·
nym przedstawPenlu może on gościć ponad
2.500 widz&w. Je-go
pers1>nel składa się ze 150 osób,
w tym 15 artys,tów. NiewątpHwą
innowacją jest za.stąplenie trady
cyjneJ orkiestry cyrkowej młoOtóż

Cyrk

przybywający

Międzynarod<>WY

n<>wocześniejszym

dziezowym zespolem .i azzowym.
Ta orkiestr1 nadaje też tempo
pezedstawicniu i w pewnym stop
nlu wpływa na dobór pos.zczególnych numerów.

Program odbiega więc niemal
zupełnie od
oglądanych już w
a opiera

ł"„odzi,

się

przede wszy-

stkim na świetnym, wysokiej
klasy wyczynie akrobatycznym
oraz pokazach es·tradowych. Zaprezentują je artyści _>umnńscy
(4 P.opescu i =: Casiari), c.ze.cho-

(2 Landa I 2 Ar-nos),
(5 Ferdinand i 7 Lukacs), niemieccy (mistrz Recha)
słe>waccy
węgierscy

[§)

Muzyka

ności

wsikazuje

fakt,

że

nas-ze

miasto jest plerws.zym dnżym ośrodkiem, który w tym r<>ku od
wiedzi Cyrk Międzynaro<l.owy.
Pamlęta,imy więc już 11 bm.
piel'.!Wsze przedstawienie!
(Jot)

rz konkursami i nagra

dam i.

w imprezie o godzi<nie· 12 wy.
m. in.: Wan<ia ~crzaiwiń
ska. Henryk Abbe, Je,rzy Cwistąpia

kliń~«i1

Z

OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA ZaKola PCK wraz z Zarządem
Kola Ligi Kobiet przy ZPB im.
Marchlewskiego w Łodzi odwierząd

dzieci

przebywające

w

Szpitalu im. Radlińs.klego i dzieci w Zakładzie Specjalnym przy
ul. Zubardzkiej 1, przekazując
im upominki zakupione za pie-

niądze

przez

ofiarowane na ten cel
im. M·ar-

załogę Zakładów
chłewsklego.

K·OMITET
RODZICIELSKI
Technikum Chemicznym

prży

w

serdecznie dziękuje artyi.tom scen lódzkjch: Zofii Wiłczyflsklej, St. Piaseckiej, J. Jaroszyńskiej, Br. Darskiemu,
J.
Cegielce, E. Wajd,zle, L. Litwińsklemu, M. Gorczyńskiemu, L.
Redo, W. Synder<>wl, M. Oberbek~wl I z. Snarskiemu za
bezinteresowny udział w imprezie artystycznej,
zorganizowanej z okazji Dni Oświaty, Książ

Łodzi

-ł

ki i Prasy w Technikum Chemicznym w Lodzi.
WYSTAWA pn. „PLAKAT", re
klama, program i prasa filmowa: cie!9Zy się coraz więk
Ylym

zainteresowaniem, zarów-

no wśród młodzieży, jak i starszych, Mówi o tym nie tylko licz
na frekwencja, ale i róźne uwa-

.e i. wrażenia. wpisywane do ksią
pamiątkowej. Wystawa mieści się w Lodzl<im Domu Kultu-

żki

ry, ul. Traugutta 18 - sa.!a 305 I
306 - III piętro. Czynna jest
codziennie od godz. 12-19, bilety wejścia po 2 zł dla dorosłych
1 1 zł rlla młodzieży s1.1<0lnej i
akademickie.!.
ŁOOZIEZOWY
KLUB .. SEZAM" przy KD ZMS Srótlmieście
zawiadamia wszystkich
swych bywalców, iż 4 czerwca
organizuje w siedzibie I<L ZMS
Pi1>trkowska 262 •. Pałaryk" cało
noona z•bawę taneczn• por! nazwą „1000 atrakcji na 1000-lecle".

M

DZIENNIK-ŁODZKInr-132-(4207)

rozwiązać.

Nowinki
z

Drugi zarzut dotyczył braku
placówek handlowych w n r.wym osiedlu.
Kilka blok:'.w
zamieszkują już ludzie,
k :órzy po zakupy muszą chodzić
do bardzo odległych sklepów.
Na ten temat czytamy w wyjaśnieniu DBOR:
„Spośród
50
budynków
mieszkalnych projektowanych
w osiedlu Nowe Rokicie, placówki handlowe
usługowe
zlokalizowano
w
parterarh
czterech hudynków" (oraz w
dwóch pawilonach wolno sto-

zoo
O Mały

guanaco
na wybiegu
O Psia
mama

jących).

o

karmi panterę
saren z lasów

Onegdaj w Łódzkim ZOO z
ojca „Kartuma" i matki „Nelly" przyszedł na świat mały
samczyk guanaco.
Zaraz po
urodzeniu małv
guanaco w towarzystwie swej
matki wyszedł ze stajni n«
wybieg, gdzie pod jej troskl•wą
opieką
przebywa niemal
cały

dzień.

Ostatnio do

Łódzkiego

ZOO

Bogaty naród
to oszcządny naród

Jerrz.y Sidorowicz, naito-

W !llwią©ku a:e swym IO-leciem
Pa1\stwowe Liceum Muzye2Cte w
Ło«:lrzi przygotow"l!je szere<g okohcizmo·ściowy·c'h
jmpre<Z. M. in.
przewiduje się kHka atra1kcyj-

mia1st o godzinie 16 - Zod'ia Rudnicka. Lena Wilc«yńs· ka, Stamisł&w Heimb-er,ger i
Mieczyisłaiw
Stefański.

Grać będ!Zle w obydwu 1.mprezach pe>pularna orkiestra rorzryiw
ke>wa Władysław.p Rossy.
w ko·nkursach mogą brać udział
wszyscy posiadacze ka1·t
wstępu. które będą do nabyda
w ka·sa·ch musa:li kon.cert<>wej.

I_n_s_t_v_t_u_c_i_e__"\,\7_.:yiaśn1ają:

„Ruch"
że

przychylając

naszych

się

Prez. URN-Górna
do

czytelników

tyczeń

I dalej:

Nie· zabieroicie
zwłaszcza
świętach

po niedzielach
wiele osób przywoz\
z lasu male sarenki. Dyrekcja
ZOO apeluje do wycieczkowi·
czów, by znalezionych w lasach małych sarniątek nie zabierać, bo ich wychowanie n<.
t.ulelce w ZOO jest bardzo
trudne. Matka pozostawia swo
je pol.cmstwo w dzień i wraca do miejsca, gdzie je zost;,_
wila, Znalezienie odosobnioneJ
sarenki nie oznacza, że zg•1bila ona swych rodziców.
Z trzech urodzonych panter
udało
się
Lódzkiemu ZOO
utrzymać
przy życiu, tylko
jedną

czarną,

którą

suka karmi bardzo
cie.

pożyczor>.a
pieczołowi-

(s)

• Koncert jubileuszowy
• Organizatorzy „M·ałego Festiwalu"
na budowę szkól

Śpiew mi Konkursy

atr.af,{_cvjme imprerz.y rorz.Ty'\V'lkoiwe
połącrz·one

wres-zcie polscy, m. in. akrobat-

ka Lucyna Jezierska.
Jak ba,rdzo art~·ści cyrkowi liczą się z opinią 16dzkiej publicz

1§1

W na<ichodiz,ą.cą
niedzielę
(5
bm.) o goctz. 12 i 16 w muso:.li
koncerbowej w Par<ku im. J. Ponia.howskiego
od.będą się dwie

błędy
•
I slare argumenty

Stare

p.rze.Jazdowych biletów (można
je wprowadzić
nawet
przy
podziale na strefy). Byloby to
dużym udogodnieniem tak d!a
Przeszło 10 dni temu pisaliśmy o nieporządkach panupasażerów,
jak i dla konjących na budowie osie.iła w Nowym Rokiciu. Ostatnio
duktorów (szybciej likwidUJC
sic; wówczas
„korek"
przy
otrzymaliśmy
wyjaśnienie
od dyrekt.ora DBOR Lódź
drzwiach wejściowych).
Miast.o. Oto jego fragmenty:
Na marginesie
zaś
warto
wspomnieć, że duże niezadowo
Pisaliśmy, że Nowe Rokicie
tak późno. Oczywiście chodlenie łodzian budzi fakt tolejest dojazdów 1 nild to już „kosmetyka", ale
rancyjnego
często
podejścia · pozbawione
dojść, w związku z czym lada
dojazdy winno się chyba bvze strony konduktorów
(me
deszcz odcina ten teren od
rlować przed rozpoczęciem wy
tylko w autobusach) do pijaświata.
Okazuje
się,
że
kopów, bo przecież i wywrotnych.
Jak wiadomo, istnieje
„w roku 19GO w osiedlu Noki wywożące ziemię i samozarządzenie, zabraniające osowe Rokicie zos(anic wykonachody przywożące materiały
bom nietrzeźwym korzystania
budowlane powinny m;eć d'.lze środków komunikacji mirj-1 nych ogółem 8200 m2 dri:g
i dojazdów oraz 9030 m2 chod
brą
drogę,
bowiem transpt·rt
skiej. I winno być ono przestrzegane ..•
ników".
w terenie nie uporządkow :• nym trwa dłużej i jest droż 
Slicznie! Szkoda tylko, że
J. GRĘB.
szy. W
niektórych
nowych
osiedlach łódzkich budowa cl : jazdów wyprzedza budowG b '.o
ków, a więc problem da siĘ

Poniatowskie~o:

nyich ·~oncertÓIW w wylk0«1ani,u
abso1we-n1'ów I uozniów S7J<oły.
Pierwszy taki koncert, w którym wystąpią uczniowie liceum
- soliści oraz O'l"klesotra srLl<oJn a
pod dyr. prof. T. KałdCl'W'Sikiego,
odbędzie się w saU Filharm{)ihii
w najbliżS'Zą niedrzi<>lę, 5 l>m. o
godz. 18.
Cabkowity dochód rz i'mprezy
prze:znaczo11y jest 11a SpołeC'ZJ!ly
Fundusrz Budowy S'Z:kól Ty<Siąc
lec-ia.

*

Uwieńczeniem Małego Fest.iwa.
lu amatorskich zespołów artystycznych z terenu Łodzi, był
wie1ki koncert galowy w Teatrze
Powsrzeclmym. Jak już i·nfo:nnowa.Uśmy swego
cza.su cały dochód z tej i.mprezy miał być
przekarza•ny na konto Kom..itetu
Wvoosażenia Szkoły

T,yisi.ądecia

CZytelnLków „Dzjenni1ka Lódrzikie
go".

Po ure.gul"J<warriu wszehkkh na
(wy11ajęcie sali, srz:a!P:lie
pozostałą kwotę, w wysokości 1.669 izł 10 gr orga.nirzatonzy
festiwalu. tj. ,.Dziennik" i wy.
dział Kultury Prez. RN przekazali wczoraj na wyżej wymienia
ny cel.
(jot)
~e:żmoścl

itp.)

„Kole.Jność budowy poszczP.góln;vch uł5iektów wynika z

zatwierdzonego projektu reali
zacyjnego
organizac.ji
pla1•11
budowy". Budowę osiedla porlzielono n·a 6 rejonów. Obr·cnie prowadzi się prace w rl'Jonach I i IV. W re,ionie I.
tylko budynek nr 7 posiada.
w
projekcie
pomieszczenia.
sklepowe. Ale będzie on budowany na samym końcu (odda.nie do użytku przewidzla1•~
na rok 1961), bowiem ma on
stanąć
przy obecnej głównej
trasie komunikacyjnej, służą
cej do trans1>ortu malcrialów.
Jednym slowem „porzućcie
nadzieję". Osiedle będzie budowane tak,
jak wygodniej
przedsic;biorstwu. A mieszk a :i.
cy? Niech się cieszą, że mają
mieszkania.
Możemy ich wprawdzie pr .cieszyć,

że

jeszcze w

be. tnie ...

dzy
ulicami
ż er om skie::ro
Tagorego i Cieszkowskiego -z~
stan'e urządzone
l~.700
m2
trawników,
4
piaskownice
oraz postawi się 41 ławek pcir
kowych. Na sklepy trzeba bę 
dzie poczekać, ponieważ wszystko realizuje sic; „zgodnie z
normatywnym
c~ klem budowy".
Czyli,
że wszystko jest w
najlepszym porządku. W ferworze
wyjaśnień
dyrekc1a
DBOR oświadczyia, że:
„Na uruchomienie ! należy-<
te zaopatrzenie kiosków PSS,
„Ruchu" i PGR dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych me
ma wpływu i za braki na tv1n
odcinku nie może ponosić odpowiedzialności".
Jeszcze by
też!

Zastanawia nas tylko jec:no: czy naprawdę nie można
było zatwierdzić innego projek
tu realizacyjnego, tak aby jni:
pierwsi
mieszkańcy
nowego
osiedla mieli przynajmniej jeden sklep na miejscu? Może
po prostu nie stalo na to konceptu i chęci?
Cale szczęście, że członko-'
wie łódzkiej organizacJi ZMS
zajęli
sic;
uporządkowaniem
terenu os!edla.
W przeciwnym razie. kto wie kiedy ty
to zrobiono!?
J, p

że

wydało zlecenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Ogrodniczemu, aby „dzikie" boisko
znajdujące
się
przy zbiegu
ulic Stockiej i Szczecińsk•ej
zaorało i
obsiało trawą.
Pcwiadamiając
o
powyższym
Prezydium apeluje do wszystkich okolicznych
mieszkań·
ców, którym leży na sercu
ładny wygląd
tego zakątka,
aby otoczyli opieką nowo z3łożony zieleniec i nie pozw;ilali niszczyć go rozdokazywa
nej dzieciarni.

u ruch,_,_

mil kiosk w osiedlu Nowe Eo
kicie.

***Z miasta w liill{u zdaniach***
dził-·

W Nowym Rokicin

·w~moga

dla

*

Komunikacja autobusowo na Piotrkowskiej

i jutro

Zapro·szenia nabywać można w
sekretariacie KO ZMS Siemkiewicza 9
od godz. 9-17 (tel.
203-91 i 211-42).
* 7'·DRN*
PCK
Łódź-Widzew
Prezydium
- Górns
Z ARZĄD
otwiera dziś o godz. 17 w lokomunikuje ponadto, że w br.
kalu kawiarni „Rusałka" Klub
Towarzy&ki PCK. Klub tego ro- , nie może spełnić prośby miesz
dzaju istnie.łe jn:I: przy Zakła
kańców
ul. Malczewskiego i
dach Im. Marchlewskiego, dalsze
założyć wodociągu na tej ulib~dą p<>wstawać. Ich celem jest
cy.
Rozbudowa
sieci wodoci<;zbliżenie członków PCK i sympa
gowej jest bowiem prowadz0tyków z mie.c,;,zka.ticaml dzie.lnic
na etapami . i uzależniona od
interesu.Jących się
dzialalnością
o-rga.nizacji Czerwonego Krzyża.
gęstości zabudowy na danym
terenie
or~z
możliwościami
KLUB MPiK oraz Wydział Kulfinansowymi i materiałowymi
tury m. Łodzi organizują
Prez. RN m. Lodzi.
dziś o goclz. 19 w sali impre.z owej przy ul. Piotrkowskie.I 86
Jeżeli jednak w roku przywieczór literacki J. I. Sztaudynszłym
powstaną
sprzyjające
gera. W programie wiersze i
warunki, to Prezydium oble-i
fraszki Jódzl<ie i wojewódzkie,
cuje wszcząć starania o prze
recytowane
przez autora oraz
prowadzenie wodociągu na ul.
R. Bacciarelli, art. Teatru Jaracza. Wstęp bezplatn)',
Malczewskiee;o.

l

MimochodPm

Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli. ..
;,W · sobot<:,
w godzinach
wieczornych zachorou,alo mi
dziecko,
wykazując
obfawy
podrażnienia
opon
mozg.Jwych. Zaszła więc konieczność
natychmi"astowego
wezwani o
lekarza.
Ja zostałam
p1·zy
dziecku, zatelefonować poszln
matka osoba 62-letnia. W
bloku, w którym
mieszkam
jest dwóch szczęśliwców p?~
siadających
telefony.
Jeden
był ni.eobecnu,
drugi
odmówi.I zezwolenia na zatelefonowanie zapłakanej, 11dener.wowanej osobie, mi.ma iż ta
powiedziała., że chodzi o wezwanie lekarza do cięż/co ch'Jrego dziecka. W takiej s11tuacji matka musiała szukać telefonu, biec kilka ulic dalej,
by wreszci.e do niego dotrzeć.
Opóźniło to oczywiście interwencję

lekarską".

Fakt ten, zawarty w liście
do redakcji, nie jest odosob-

niony. W wlelll wypadkarh
spotykamy się z podobnym„
stanowiskiem. I,udzic odmawiają sobie świadczenia drohnych usług, które przecież nie
wymaga.ją żadnego z ich strc1ny wysiłku.
Zdajemy sobie sprawę, że
czasami sąsiedzi są bardzo
natrętni. Korzystają np. z cudzego telefonu, aby zamówić
wizytę
u krawcowej, czy u
fryzjera, że nieproszeni, :i:byt
często
odwiedzają posiadaczy
telewizorów itp., i(d.
Jednak nie powinno odmawiać się pomocy w sprawarh
ważn3'.clt. Zwłaszcza, że te1:"o
rodzaJu pomoc, o jaką zwraca~a, się do nas nasi są~it>
dz1, znajomi, współpracowni
cy, ogranicza się najczdełeJ
do wykazania dobrej woli. A
o nią tu przecież chodzi.
(IL)

KOltO~SKA

•

~

„!ż"
Ci~sielska

MOTOCYKL

! TORBY,
' tlo pakowania:
l

FOLII POLI ETYLENOWEJ

~

ł

w

PROD UK UJE

e

Spółdzielnia
Lódż,

Prncy im • „Fr. Joliot-Curie"

ul.

LOKALE
I----------.Il
I

l

33, tel.: 346-90

Zamówienia wvkonujemv w terminie kilkudniowym
2832-K

]li
DOl\IEK

pięcioizoowy

_I

l.5.

SAMOCHOD ,. War~rz.a·wa
sorzeda11n. Pabianice, Gra
b·owa 52 (przy·s1ta01ek tram
wajowy „ wary1is.k.iego")
8373 G
0

DZIALKĘ

do B i.ur a Ogto- (Tcito-Lote·k)
8376 G
Plotrkow s.Jca 96 pod
2909 K MOTOCYI~L „AWO Sim-

kierować

szeń,

9.()00 m kiw. rzie „2903"

fl1'
. ow,=i6r~as~~ed~~~
jazd 16
8300 G

s·Cf'l'' i motorower „Ryś"
Aleksaindl'ÓiW .
sprzedam.
Si f' rnk i·::r. .v i cza 10, m. 2 o•d

SPRZ~D

AŻ

(

1148 T
g:od:z. 16
il'IOTOC}[KL „DKW" 250
l>OM murowa1ny jed'!loro- ' - - - - dz!Mly z ogrodem Gprz.e- KRZESŁA, sto ·ły, Jued€"1- NZ stzCl dobry i przycze
cl8m. ZduńS1ka Wola, W·od sy,
sprzetoa•letki, kwietinilii . pę moto.cyklową
Ul. PKWN W-22,
na 1
8052 G lampy gabinetciw-e, stoli- O.am.
K&luźny
8371
G
l(i poleca
sk ład me·bli
DOMEK murowa•ny cu.te- Obr. StaU.ngra·du 37a
SAMOCHOD .. IFA" s-pnze
ro»zl>c•WY z o.g.ród1ki&m
MAGIEL elekt ry-c210y oka dam. Cena 26.000 . Kup.no,
sprzedaim. Dzielrnca Julia ay'rnie sprzedam UJ. Za- Podrzeczna 43, tel. 706
n&w. Tel. 512-77
11>49 T ką"tna 76
8123 G I
8462 G

-1

„

1

6306 11

Ogłoscz.eń,

Biuro

zamienię

oie

rna

duży

po-

kój z kuchnią lub dwa
mmiejsze. Tel. 468-73 od
ge>dz. 16-18
1150 T

~~~~·~~~~~~~~,~~,,~~~~~~~~,~~~....-...~~~~~~""'~~

WAZ.NE TELEFONY
Ogłoszenia

telefo·

nlczne
Pogot. Ratunkowe
Pogot. Milicyjne
Straź

311-50

Pożarna

MOI

359 ...15

,,Ha1nJeot"

19, „Mój ukochany" -

MUZEUM SZTUKI (Więc
kowskiego 36) g. 9-16
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (Plao Wolnoścl Hl g. 10-16
:{o

(Więc-

g.

19.15 ZOO -

1:

*
*-

:{o

ooynne g. 9-20
:f. :.f.

TEATR Im. JARACZA PALMIARNIA
(Jara.cza 27) g. 19 „Wi- l!. l0-18
dok z mo&tu"
OPERA - nieczynna
~
TE!\.TR
c.:i.1. Obr. POWSZECHNY
sta111!~radu 21)
--]('~
g. 16.30 „Nora , g. 20

cizynna

A

n Młyn"

Zuzanna"

prod. fral!'lc., painor.a.ma,

d•oow. ·oo lat 16.
l2.30, 15, 17.30, 20

g. IO,

(Plot~kowska

POLESIE (Fornalskiej 37)
„Diabełslcl młyn" prod.
~zei~i~\ dou.w. od larn
STUDIO (Bystrzycl<a 7-9)

9

„Zezowa.te

szczęście"

-

prod. polskiej, dczw. od

lart 16, g. 17.1.5, 19.30

*

:{o :(.
dozw. od lat 16, prod.
ra<lz. g. 20
Uwaga! Repertuar spo. rna.d210>no •i.a podsta,wie
DI~M. (Nawrot } 7l „Bądz lrnmunilrntu Okręgoiwemoim synem dozw. od go Za•riządu Kln.
lat 12, g. 16, „Kosmos
wzywa" dCYl.W. od lat 14,
:to :to
g. 18, 20
PRZEDSPRZEDAŻ
bileDWORCOWE (Dw. Kali- tów na 2 d·T\i na.przód~
ski) „Wn>rawa na Gale- do k'n: „Bałtyk", „Po-

*

thei" prod.
duii.s1kiej,
d-02w. od lat 7,
g. JO,

ll.30, l~. 14.30, 16, 17.30,
19, 20.30
GDYNIA-STUDYJNE (Tu";ma 2) „Gwiazdy nigdy
nie

'r!!:ATR
ROZMAITOSCI
(MOlliusrzkl ła) g. 19.30
KINA PREMIEROWE
„Wieczór Trzech Krółl"
.
OPEnETKA (Piotrkowska BALTYK (NarutowlCtLa ~~~
243) g. 19.15 „cnotliw'l „Prac.zki z Portugal"
Tl!;ATR 1.15 (Traugutta 1)
g. 19.15 „Humor i oJczy-

„Para za
prod NRD g. 18,

węgierskiej,
parą"

516·82

TEii.TRi'
NOWY

:1uZf,e .u n,.I~ ll''ft ~·

29Z-22

555„;;5

'ego 15)

~ .,-grrrnrłJ''i

0

07
08

300-00
333-33

koow.-

'll'OV

09

Kom. Miejska MO
Kom. Ruchu Drogowego
Pryw. Pogot. Dziec.
Pryw. Pogot. Lek.

TEATR

5) n6'

uini-erają"

lonia", „Wisła", „WJókniarz", ,„W&lność" - w
Ośrodku

Usłu.g

wych, ul.
go.dz. 12 -18

Fil.moGlóWlna 8,

prod.

franc „ dozw. od lat 18.
g 9.30. 11.45, 14, 18, 20.15
Program dla najmłod
szych: „Pajacyk I Piłcu~", „K.rawie~ . Ni~ecz,:
ka , „Psie . ~1asteczko
prod;, pols·~ieJ, „Sc1g~m
lrnta , „Dz iadek I zui:w" pro<l. USA, g. 16,
HALKA

[+]APTEKI
L1.mainowskie•go 1, Plotr
kOWSlka 25, Piotrkow9ka
307, Gdańska 90, Na•rutowi<:(l.a 42, Armil Czerwo-

nej 8 Srebrzyńska 6~
0

(Krawiecka 3-5)

szpitali

Dyżury
ARLEKIN (Wólczans.ka 5) 67) „Odette S-ZJ
prod. NRD, dozw. od lat 12, g.
g. 17.30 „Kuglarz w ko· ang„ dozw. od lat l4, g. 16
Zdrada" prod czePOŁOŻNICTWO
ronie"
10, 12.30, 15, 17.30, 20
•ki~J doizw od lat· 18 g
l'lNOKIO (Kopernika 16) WISLA (Tuwima nr 1) lS 20
.
' .
!:! 18 „Bajka chlńGka" _
„Oko za oko" prod.
'
Pacjentki z poradni „K"
(wid. zamknięte)
fraCIC. - włoskiej dorzw. MŁODA GWARDIA (Zle- przy ul. Marynarskiej, ~ę
T.EATR
ZIEMI
ŁODZod lat 13 g. 10, 12.30. 15, Jona 2/, „Ojc!ec narze- d'!:!OW!ilkiej ,
Snycerskiej,
IUEJ (Kopcmika 8) nie 1'1.30. 20
czonej
ptod.
USA. Rudzk.iej ! Wólcza1i.skiej
czynfly
WŁOKNIARZ (Próchnika
dozw. od lat 16. g. 10, 195 cl.o
Szpitala im. dr
STS „PSTRĄG" (Zachod- 16) „Wiatr w oczy" prod. 12• 14, 16, 18, 20
Je>rdzrna ,
ul. Przyrod<~lr.ia 56) nlecQ:~·nny
radz., dozw. od lat 16. ODRA (Przędzalniana 68) w,a 79; Pacj€111.ki z dlliel„PIWNICA 59" (Piobrkow g. 10, 12AJO, 15, 17.30, 20 ,,Okno na podwórze" - n17y Łódź-Sród.mieście I~
ska 262) nieczynna
WOLNOSC (Przybyszew- prod. USA, dozw. od lat Widzew
oraz pacjentki
sklego
16)
„Złamana
l6. g. 17 I 19
11ależące do poradni „K"
!ttrzała" prod.
USA - OKA (TU·wima 34) „Lecą z ul. Lecz.ni<:<zej 1 Zuli
.,.
~
~
•
da-z,w . od lat 12, g. 10, 12, żurawie" prod.
radz„ ~,acainowskiej do Szpitala
~
14. 16. 18, 20
dozw. od lat 16, g. 16, '!1'1· dr H . Wolf, ul. Ła'lf*~J.:.;
'l'ATRY-LETNIE (Sieokie- 18. 20
g1ewnicka 34-36; Pae>je.nt--wicza ~O) „Pulapka" - POPULARNE (Ogrodowa 1«.l z dzielrnicy Łódź-Pole'
prO<I. traltlc„ doz.w. od 141) „T~·siąc talarów" - sa> 1 pae>jentki należace
T'ILHARMONIA (Naruto- la.t 14, g. 20 .30 - k;no prcd. pol.qikiej, dozw o<l do P<>radnl „K'" przy 'ul.
wictZa 2<l) g .
19.30 _
czynne tylko w dni po- lat JO, g. 16. „Ewaku- r:rzy1;>yszewskiego do Szpi
Kcncert
dyplomantów godne
ować miasto" prod. ra- 1,iJa im. dr Maduro·wicza,
PWSM - solistom to<wadzieckiej do7lw. oo lat ul. M. Fomals.kiej 37.
!'IZJ'SZY orkiestra symfoKINA I KATEGORll
lG g. 18, 21>
•
Chirurgia: Szp'ital J.m.
nicz.na Filharmonii Łódz
PIONIER (
I
k
klei pod dyrekcją Stefa- MUZA (Pablanlcka 173) 31 i
Mief:~a:'cn~~~~~i~ gd~ 1~~ert'm•ga, ul. Sterli.n- ka So'iścl · Ja ,.Ballada o żołnierzu" "
.
na M ar"~Y
,
"
.
prod radz
doz,w od prod. polskiej . dozw. od Interna· Srz. Ltal l
N
~·ua:', ~1~,~j~ G;fct1\~~'.:; lat i4, g. is.45, 18, 2.0.15 lat 16• g. 16 · 18 • 20
Barlickiego, Pul. K~cdl't~
- fort.epia11.
Zdzilsła·w PR.ZEDWIOSNm (żerom- POKÓJ (Kazimierza nr 6) skieg·o 22, rn Klin.
Kulak klannet, .Tall st<iego 74) „Teresa Re - „Lili" prod. USA, dmz.w . Laryngologia: S-zp. Jm.
Sza!e1k - !>krzypce, Mi- q uin"
prod.
franc„ Od la·t 14, g. 16, la, 20 cit• Pirogowa, ul. Wólczań
rasta.wa SIZta;r.co'\\flSka d02'W. od Ja.t 16, g. 13.15. 1 MAJA (KT.
k'
1
178 ) ska 195
9
5 ?!:"" 11 ·
W programie: 15.30, 17. 45
„Kłopotliw /n V.:~~~zek" Okulistyka: Szpital fm.
~;~~rtAdu~<>n-cv s~rayp ROMA (Rzgowska nr 34) pro.a. USA, dozw. od lat dr Jonschera, ul. MllioAria A~elii 'iz op er 1B]
„Kurier cars·kl" prod. 15, g. 16, 18, 20
mowa 14
M rj " 3
franc.-wł.-jugosl. doo:w.
d
1 .. „ ,
mas.cowy
<>n uszko od lat l4, g. lO, 12 , 14, REKORD (Rzgows4<a nr 2) S Chirurgia
lt
.
zlcclęca ~
- P1o<enka Broni z o.p. 16 18 20
.,Ostatnia sprawa Tren - zp al im. KonopnlckieJ,
Lis.zt - K-00
·
'
ta" prod. aing., doz\v. od ul Sp-orna 36-50.
11 Hrablna''i
cert torte<p. Es-dur, De- s~;i;;~o1:' ~.
~1Jfńs:,~ego lat IG, g. 15.45, 18, 20.15 Laryngologia dziecięca:
bussy - Raps-od1a. Bar" 1 J WUJasze
Szp'hl fm. Kono1;>nic.klej
to•k - III Ko.nce·rt forte prod. !rano„ doziw. od SOJUSZ (Nowe Złot.no) ul. Sporna 36-50
•
pianOtWy.
lat 12. g. 15.3(), 18, 20.30 „Łowcy tyi:rysów" prod.
·
ZACHĘTA
(Zgierska 26) radz„ dozw. o<l lat 10, ADRESY AMBULATO„Czarne perły"
prod. g. 17 • lD.l5
RIOW pomocy wieczorojuguł„ dozw. od lat 14, SWIT
(Bałucki
Rynek) wcj ~Ja poszczególnych
i 10, 12, 14, 16 18, 20
„Proces został odroczo- dzielnic :
xna"

„

q

\ :T:tf":!'

POLONIA

0

KINA II KATEGORII

G!~O (Tuwima 34) Wysta· ADRIA (Piotrkowska 150)

wa Darwinowska
\XL
j'~ PO,\lstawaniu gatunc W" CZyt1r;1a

•. Kamienne serca" prod.

;ol;;jji

[WYSTAWYJ
9-18

Sl<,LON,
WYSTAWOWY
F TF - Ul. A. Struga 2.
Wystawa
fotografiki
red. Olgierda Gałdyń
sltle,go Pt. „Italia jesienią~ t C'2.Ynna codzie"1i1ie
od !lO·dz. IJ-]3 l 17-21
w pon:edz.ialt<I 1 piątki
od fO<iZ. U-13.

Program dla najmlodS2ych:
„Nli>widzlalna
mysz", „Kot I syrenka"
prod. USA. „Leniwy ko
wal" . prod
czech,~sl.
„Niebieska sukienka prod. NRD. „Mały karp
szuka sławy" prod chiń
,;kie.J,
g. 16, 17
P ro·
gram
aktualności
.. Biała o!lmpiada" prod.
polskiej, „Wiosna" prod.

ny"

prod. NRD. dozw.

~od:z Ina 19-22
Sród mieście Piotrko1wska
102, tel. 271-80; Widzew
KINA III KATEGORII (dz·iecl) - Armi.f Czerwo1:oj 15, (dorośll) - Sz.piŁ.'\CZNOSC (Józefów 43) ta:na 4'. tel. 353-23; Bałuty
„Dom, w którym żyje- (dz1ec1 1 .dorośli) - z. Pamy" prod. radz„ doizw. c;;nowsk1ej 3, tel. 541-96;
od lat 18 g. 19 .30
Górna. (dorośli i dzieci) •
Leczinicza 6. tel. 427-70;
MEWA (Rzgow;t<a nr 94) Górna (dorośli) - Pi.otr„Przygoda na Mari en- kow~·ka 269, tel. 406-55; ~
s-ztacic" prod. polskie.1. Polesie (dorośli i dzieci)
dcu.w. od lat 14, i· 16, - AJ. Kościu.s:z.l<i Zll. tel.
18, ~
ao1-;n.

od lat 16, g. 15.45,
20 .15

NAUKA

II

LIGA

Przyjac:ó1 zamie-

~~~ro~~~:,aa:~t.
s~~~~~~~
"ej I II f III cia"n·crn-

~~ei: ;,amochodowo.'.'motocyklowej i motocyklowej.
z.opisy przyjmuje
Ośrotlck Szlcolenia Zawodowegc Al
Kościuszki 68
l
KL.b Motorowy. Piotrkow

18,

l

I

HÓŹNE

I

.ślub~:·

balo';"e

SUKNIE
do komunii

w~pozyca)sz

20 spawaczy
z uprawnieniami - spawanie i montaż
rur ciągów elektrociepłowniczych i 20
monr'cerów
wykwalifikowanych ;przyjmie
od zaraz Lódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych. Zgłoszenia przyjmuje dział
zatrudnienia i płac LPR Inż. Lódź, ul. Zachodnia. nr 31.

11

•

1

tery do „ WFM" (16 AG
przezr.oczyste). Dla Slkle-

.__ _ _ _ _ _ _ _ __.

8003 G

Łódź,

ho"! 'obotrri<>oJ'.

UJ4-T

fil PRACOWNICY POSZUKiWANI Ili
KOBIETĘ na samodzielne stanowisko, st. księ
gowego za!rudni natychmiast (od 1 czerwca
br.) Sanatorium w Hucie Dłutowskiej k. Pabianic.
Wymagane średnie wyksztalcenie i
znajomość księgowości budżetowej. Mieszkanie służbowe i korzystanie ze stołówki na
miejscu za częściową odplatnością 7,apewnione. Podania przyjmuje dyrekcja zakładu.

Octavia
,.Spartarc" oraz
spe·cjahne nowe a kumu1apów uspoł·eczn;onych ceny za,twjerdzone prze~ ko
n:isję cen . • ,Akumulator"

Dla zamiejscowych wygodny bezpłatny

_

~11_'2_~_2.~L}p_ca .1~-8~8_~

MOTOCYKLISCI l kierow
cy! Oferujemy a\:umulal';ry naladowa.ne do motocykli
i
samo·chodów:
„Fiat". „Si!!'Ca", „Sko.da-

j

LEKARSKIE

ZARZĄD APTEK WOJ. LÓDZKIEGO

A. Struga 38

w Lodzi, ul. Roosevelta 18
SZEFOWI Ka.tedry Urol'{)- zatrudni natychmiast:
gil W AM prot. dr . Jan.owi Lenf(O cz.a µ.o.myśl a) magistrów farmacji na stanowiska kierone d<>kc<ianie operacji i
rowników <Ptek w następujących miejscotroskUwą, oscbistĄ opiel'-cę
wości.ach woj. łódzkiego:
w cza..uc choroby. dr dr
Wartkowice. pow. Łęczyca, Skomlin. pow.
I<erz.imiet'ZiC Wi
Pan.:::·sl?!\\rlcz-0wi.
Zofii Bo·rkowWieluń,
Burzenin.
pow. Sieradz, Parzę
skiej . Czesl.iiwowI Pó-1tocze\J\', pow. Łęczyca.
rakowi,
St20!1sławo·wi
W w. w. miejscowościach przysługuje doCieśllń~.kiemu
i
prnzodatek terenowy.
stalym leka1izom Kl.inil<i
u!'Olog. Szpitala 'Wojskofarmacji na stanowiska 'Pra.\'\"e.go. sio.stro.m i perscr.1e- b) magist.rów
wników aptek w następujących miejscolowi pomocn?.cze·mu z.a do
brą opld<ę lekarska i p1ewościach:
le.gniarską podz1ek01w~l!lie
Kamieńsk, pow. Piotirików, Bełchatów, pow.
~kłada A11tc11i Chrrz.ano1wBl'!lchatów, Rozprza, pow. Piotrków.
skl
8190 G
w. w. miejscowościach przysługuje doda.tek terenowy.
Andre~i:;ol. pow. Brze.ziny, Ozorków. pow.
Łęczyca. Pajęczno, Piotrków Tryb„ Tomaszów Maz„ Stryków, pow. Brzeziny i Zduńska Wola,
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. ObrońWe wsizysi'kich wyżej wymienionych miejców lVer' "'Platte w Lorlz•i. ul. 8 Marca nr 24 .~cowcściach sprawy mieszkań do omówienia
cgla.szają pn:et.ai·g nioog-raniczo.ny na konser- na miejscu.
2893-G
wację im.talacji i urządzeń elektrycznych sygnalizacji p. pożarowej w calym zakładzie PRACOWNIKA do działu księgowości o wyDokumentacj<'l. do wglądu w dziale głównego sckich kwalifi•lrncjac-h zawodowych (pożądane
energetyka w gcdziinach cd 8 do 12. Oferty wyższe wyks7,tałcenie)
zaangażuje natY'{:hwraz rz kosztorysem w zalakowanych koper- m;.ast Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inży
tach z napisem „przeitarg" należy składać w niery,jnyeh Dział Organiza.cyjno - Prawnv w
sekretariacie ZPB im. Obr. Westel'Pla-tte w Łodzi, ul. Lutomierska 32/34.
11Z6-T
Lodzi, ul. 8 Marca nr 24.
ż
E
Do przet.argu przy>sf.ą.pić mogą przedsiębior IN YN~ •.R.A-energe~yka do spraw ciepln'.Vch
- 7.atrudni ZJednoc:r,eme Przemysłu Celułozowo
stwa pa11stwowe, spółdzielcze i r::irywatne. Za- Papierniczego w Lodzi, ul. Więckowskiego nr
slrziega się prawo wyboru oferenta, względ- 33. Zglos?enia przyjmuje \>rydzial kadr i szkonie unieważnienia
przefargu bez nadania lenia. pokój 221.
2 8 5z-K
przyczyn. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy nastapi w dniu 17 czerwca br. o godzinie TORMJSTRZA-bcygadzistę. eme~ta na p0ł
1O w gabiine<'.ie naczelnego inżyniera w Lodzi. etatu do administracji, robo.tnika' tc>rowegn.
przy ul. 8 Marca nr 24.
2911-K manewrowego spinacza. wagonów zat.rudni od
7araz PZGS bocznicia, kolejowa ul. Obr. St.~
lin~radu 85, tel. 346-54 w godz. od 8 do 15.30.
Uniwersytet Lódzki, Lódź, ul. Narutowicza 65 11~1-T
og~asza I przetarg nieograniczony na sip.rze
daz s·amochodu ooobowo-terenowego mark; TYNKARZY, betoniarzy, stola.rzy oraz robo„Gaz 67-B" za cenę wywoławczą 47 .
tnlków • niewykwalifikowal!lych 7at.rudni od
250 zł.
Prze1arg odbędzie się w dniu 21 czerwca 7 flraz J,odzkie P~edsłębio.rstwo Budownictwa
1960 r.oku o_ godz. 10 w gmachu przy ul. Na- Miejskiego nr 3. Zgłoszenia przy,imuje dziflł
7 at.r;i_dnieni!\ i ,plac Łódź, ul. Goplańska
rutow1cza 6::>, sala 18.
28,
Przeznaczony do przetargu samochód mo- )Xl'ko1 nr 33 (Bał1uty) oraz Szkoła Millenium
żna oglądać od dni a 10 do 20 czerwca br. w ul. Armii Czerwonej nr 117 (Widzew).
'
godzinach od IO do 12 w gmachu przy ulicy
2899-K
Li·ndleya 1.
MURARZY, cieśli, kierowe.ów z I i II kat.
Przetarg odbędzie się w tirybie określonym prawa jazdy oraz rebot.ników budowlanvch
zarząd7enjem ministra komumkacii z dnia 8 zatrudni od zaraz Sp-ni.a. Konserwaey.łno-Re
maja '1957 roku, ogłoszonym w Monitorze Pol- mont<>w". lłobót Budowlanych im. M. Nowotskim nr 56, IP-OZ. 353 z 1957 r.
ki, ul. Milionowa. 23.
1152-T
Wadium w W)'sokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek sum
Dnia 2 czerwca 1960 roku zmarł po
depozytowvch
Uniwersytetu Łódzkiego do
długich i ciężkich
cierpieniach, przeN. B. P . IV O. M. w Łodzi n.a nr -2'onta banżywszy lat 61
kowego ~08-98-J 99 do dnia 20 czerwca br.,
S. P .
zaznaczaiąc
na wplacie: „wadium dotyczy
przetargu 21 czerwca 1960 r.".
2912-K

DUŻE po~t;(;h:riiii
REICHER
chornby
(rrnzldad'Owe) wygody, cen Dr
s.kórne izat:.rl!JU Pi·otrkciwskicj, fro 11t weneryca.ne.
I piętro, inadające się na stępca doktór Ziomt.:owskl
lc•k<:l handlowy, rzemie- lCl-19, Piotrkowska 14
8337 G
Slnice.y
za•mie"1ię 11a
mi·eszoke1nie 2-pokojciwe z DrKUDREWICZspecj al icei11tr. ogrLe-wanie1m (e•WCf.1 sta chorób wenerycznych.
l.ualnie bloki). Tel. 276-4;] skóroych 8-10, 14-16. ullpo południu
8498 G ca 22 Lipca 4
8409 G
POii:-0~ r.rnchnoa, -wyga- Dr NITECKI
specjalista
d)' w Katowi·cach zamie- chorób skórnych, 'veneL.1~e t')a mie.sz.kan!e w Ło rycznych 16-18, Kllińskie
dzi or~z plac w Wawrze go 82
8405 G
zamie·nię na p1ac \V Łod1~i
lub "przedam. Oferty pi- Dr MARKIEWICZ specjas·kórnych I
s~m.ne „8124" Biuro Ogło 1ista chorób
W<"neryc7.111ych, Plotrka.ws7.e1'1, Piotl'kC>ws.ka 96
ska
109-6
8244 G
8124 G
POKÓJ z kuchnia w dom
ku wyłączcn:vm sóod kwa
terun•ku w dobrym pu.nk1

ZAPŁACĘ
D OBRZE za SA1110CH0D Chevrolet mu komplet czaoop isn1a s.aty- De Lux sprzedam. Stzn

8361 G

zy po pok.oju z kucimią
- chętnie blaki. Oferty
pi~emne „854l" Blur'O Ogłoszeń, PiotrkowSlka 96
SAMOTNY, pracujący po
wyższych studiaC'h
poszu
kuje po.koju - najchęt
:;ieJ bez meblj. Dzielnic-a
'obojętna.
Oferty pisemne

2

ryc.znego 11 Ka1·uzela" la.ta dobry.
Oglądać
godz.
iinne sprz€Informacje Marcina 1957-1959. Oier ty pisemne 10-14 Łódź. Pabianicka 13

m. la. oiicy11a

ZGUBY

rna diwa ra

39J-08 lub o.fe-rty pisem:ne
.8364 11
Bi·uro96 Ogł:o.srzeń.
Piotrkowsika
836•4 G

NO
_K~

I

Ptotrkow;l.<a 96
8366 G sl{a 125. Rozp-oc7.ęcie l~urSAMOTNY-solidny pan sóvv· w dniu 10 czerwca.
pcsziulcuje pokoju S·Ublo- tel. 310-88 i 367-57
1105 T
katorskiego pnzy
kulbu-

rowa.ny oracz.
d~m.

zamienię

Samochody -motocykle ~;,;.i~Jie~~~z'o&w~~7Ć ~~

llł
-

OGtOSZENIA DROBNE

NIERUGHOMOSGI

[

gody

l
------------ I

Więckowskie go

PRAGA

„__________

TOREBKI, WORKI

MIĘKKICH OWOCÓW i WARZTW
KISZONEJ KAPUST~
OBIERANYCH ZIEMNIAKÓW
WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH
oraz INNYCH ARTYKULOW
rozmia.raeh i formatach na życzenie odbiorców

l

Henryka le· _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,._,..,

karz
g·<1el<olog-pcł-0żnik
przyjmuJe 17-18, Zielona
8547 G
nr 16
1120 T
SAMOCHÓD osobc•wy „Opel Sup~r" spuzedam.
Ul. Stalo·wa 31, do.ja1Zct 8 ł
(p?·zed mostem)
6409 G POMOC domowa potrzebSAMOCHÓD ma.1olitr.ażo- na od zaraz. Tuwima 20.
wy ne>wszy typ kupię. m. 4
1147 T • - - - - - - - - - - ~~~~~~~fska 55-l ~~~·~ed OPIEKUNKA do 2 dzieci ' ZDYCH Maria, Łódż, Przy
na letnisko lub na stale sz.ke>le 6a zgubiła świade
i:otrze·bna. Warunl<I dobre ct\\"O dojrzałości Liceum
Wygo·dne
porrtieszcz<nie. Tecooik Plastycznych 1
Zgłoszenia, ul. BuC'ZJka 1, inne dokumenty w te:-czce
m. 36 i:o godz. 20 (nledzie- biurowej. Uczciwy rmalarz
la ca•ly dzień)
8372 G ca proszony -0 IZ•Wrot.
6360 G
PANIENKĘ
pro;yj.mę
do
wJpól.nego
pokoju. UL
M;eJczarskiego 6, m. 6
4 POKOJE, l<uch.nla, Wysprz~dam.

z

49 ...;;
30

1

w

PR.ZETAR.61

I

t

Jan Pilarz

I

Dnia. 1 czerwca 1960 r. po krótkich
cierpieniach zmarła

Jadwiga Davison

I

wdowa po dyr. Wacławie Davison.
Pogrzeb edbędzie się w sobotę dnia
4 czerwca. br. o godz. 16 na Cmentarzu
IComunalnym, o czym
7Atwiad~amiają
pozostałe w gl~bokim smutku

mistrz st-Olarski.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
nastąpi dnila 4 czerwca z domu :iaJoby
przy ul. St. Czarneckiego nr 8 o godz.
16, o czym zawiadamiają pogrążeni w
głębokim smutku
ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE
8551-G
i WNUCZEK.

Dnia 28 maja 1960 roku po długich
cierpienia.eh zmarła, przeżywg.zy lat 75.

KUZYNKA i GRONO NAJBLIŻ
SZYCH PRZYJACIÓLEK.

8554-G

Janina Galle
Wyrazy
głęboltiego współczucia koledze BOGDANOWI REJNIAKOWI z
powodu zg0>nu

z Zaleskich
emeryt. nauczycielkla., :r..asłużona ·wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży.

1

MATKI

Pogrzeb odbył się dnia 31 ma,ja. br.
na Starym Cmentarzu katolickim w
Lodzi, o czym powiadamiają

składają:

KOLEŻANKI i KOLEDZY z DZIALU
KONSTRUKCJI i TNP LóDZKICH
ZAKLADOW RADIOWYCH.
1151-T

RAlJA

I

ł'.t;lJAUUUUJZNA,

ABSOL-

WENCI i KOMITET RODZICIELSKI
TECHNIKUM EKONOMICZNEGO
w LODZI przy ul. Lipowej nr 16.

8530-G

»zIENNIK ŁODZKI nr 132

mon
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uatrakcyjnić

sezon Sportowy

będzie

Bez imprez nie

iSObota i niedziela na stadionach Łodzi Punkty ~ meczu ŁKS-Wisła

poslępu

P~t~:~,:~~a~ ~I~~r~?:sl~~

li-

ga, godz 18.:i-O. stadioo przy Al.
Un!i 2. Przedme~„
Strzelectwo. za.wocly kontrolro~
ka<l:-y okręgu tódzldcgo, god!Z. 15
strz„lnl.ca
na W1dz;ew•e.
Spartakiada.
Dzieln'·ca Górna. na
stacl'.rnle Rudzkiego KS od godziny 10.

są wy 1ątłi.OWO
"

'

cenne

Krakowska.
Wisła.
sprawiła cz<>l'I<'. 7.e dz:i.~ia.i u,ir?.ymy nieoo
W czasie ostatniego pobytu \,. fere:icji praSOtWe.i po<i.·u.szano wie tyk.a nasza płyn:e leniwie mar~w<>im kilt.com przykry 7.awud zmil'niony skład ;;-\Yici.
Na.t.ow 01Jo0lu. a post.a>va. drużyny by mi.a;;t ŁKS n,1,h>ra.\l'd<>po-dol>niej
ŁOOzi
sekretarza
ger:eralnego le ;stotnych spraiw dotyczących gme.sern życia.
~.
!"óu
łód~".l·~.O!·~.
"'•'
ł,oct,··;
J·~",·t
~·"""'O
młodych
.
. . tne
.
'··t·Ja ·1 c I1 oi>- iv.,·śle '\' 1-.óJ. zes1.>ół. któ1-v
Pol&~:e,zo Kcn.d·:;tu Olim.pij.i!'.;: e S ~
~' ~~v
''
~
~
~,,_...
naJmme,1
nas.i,
' wa.1go, Toma.sza Lt-:nparta, na kC<Jl.Cieszę si<:
pow'.ed.z:iał i
oboec:uj ·ych
z,aw•o-dni-ków-.
1n11isb·eznic. jeśli ch-0<lzi o dzi c:.r.rł z Odl"ą i bydg<ll5ką P-010-0
p, Leni.pan że Łódź -0trzy- Lódź chce ż.,y11·0 inter<'ISo·wać się
sic,js·zv .ir.i w~'stęJ) w ;t,wJ.,,i.
nią.
ma nich3..wem dalsze dwa wspa- ta galęz.<1 sporLu, ale cóż ma
Ponk·waż nie ws·0•stkie l'<>rMrci. :>..a1wwia<la się wyjąfk<>
niałe obiekty sportowe Startu czynić, skoro w persp.e!d.YW:'e
NIEDZIELA, 5 CZERWCA BR.
mac.ie \Vi,<ły stan<;ły na w;vsu- wo cii>ka·wie. 7wła.<:ze7a. że w<'h<I
i \.Vidzewa.
n:e w'.dz'my żadnej możUwosci
Piłka nożna. Mistrzostwo III li- kości 1.a.ctania, nie jest wyklu- dz:1ce w grę pnrikty $<Il wyjąt- Tak. ale sta11tGWCZJO za ma- prz.e1aiman;a upc·i-u PZLA i u- ft;: Wlóknla-i·z (L) _ Start ul. K:k" .:o c<•nnr dla obu stron. \Vi·
Io m'tmy w Ł<xlzi poważnych prredzeń w l"losunku do Ł-0dzi l'l'\S!kiego 18~. Budowlani _ WKS (
sl;t w rar.ie przegranl'j, m-0ż
imp:-ez s:xr.towych.
Z wyjąt- l sp:-01.vzdzcn.ia do naszeqo mia- Wieluń, bo;,i<o WKS Or·zel i Winą
latw-0 z11ale:źć 1<ię na 9 miejscu
lCem s::>C>tkmi p.ił'.kamkich i od sta czoe·to·,1,·yoh zawodrn.ików.
. dz1'w Wtóknian (Zgierz) sta.&.
U
taheli, a ŁKS w~·Iąoduwałby ie
w f,octz;; , l~a torze w Hel«iow;e cza.su do cza.su jakieS'?-ś meczu
.Może wykorzvs·.any 7,0stan1<e dion W!dzowa o f!O<:iZ.
li.
Poza
ł.
SC7.l_.('cz
•• c. gorzej, gdyż 11.a. 10 loka7
rozegrany zo;ta·!ie finał pucharu bok.ser.siktego. t.o wlaso:w1e w ~lemo~·iał LI. J\:usoc·:ńsk'ego
z r:vr;i .itrają: w Zg'e; At! _Boruta --' .
-"·
. 1
~ eh w Wars:zKo.eiarz,
godz.
11.-5.
v. Radom'l
Obtl'
t
d••hrz "·difr•· l!lO
ł.'vuz.1 n:.c .<i.ę nie u.z'e.· je c:e <a- ,)'1n. ze po_ zawoo.a
m •.ast jt:n!orów '." koJar;tw·ie
. ""=Isku: Stal _ pTC f(oclz . 17 ; w Pa"rony
'
.e ~ ·"'
•
rr>wym.
wero. P.t.an taki nje może być w:e ud.a się k>dz:aw1m sprowa bi;-n;cacl1 :
Włókniarz _ czarni
P1ozer~ clwa dni, to J:;st dziś i ju- bi~ ·~vrawę z sytuar.ii i niewąt·
~1·ogram. P;;z,ew:dt~je wysc!.g na tol;rowany
p~rez wla<l:ze na- dz'.ć
kiL1'.u przynajm·rLej
za- goclz. ll.lS.
tro. na "tt7.elnicy LPZ na Wiclze- 1 płtwtc rzuca na s-z.alę ca.ły za~ m. _rnct;·v. aua,n) na .1 km. n2 czelne i tu trreba m'ędzy k-i.;ny- wodników 7.agranicz.ny;ch:
.
nui:;hy. Wlókni.arz (Ł) _ Góm!k wie oclbyw3ć się bę.da, ostre strze- · sób posiadanv~h
umi~jętn~ci•
.:>IXl l'1 1 wyścig australJJsln.
-~, d
. k. ·
K<
.
b ..;, ·
„„~-''kami
l<11'a z .ud.ziaiem łód:zJk1e.i ka<iry aby J'·i·-.:ceh.,-Uć .szal<> ~,·yci .... twa.
w puclia~·ze m:a$t ud·zial we'Zlmą m1. c>Pe1ow.<.c
.. o . Po1s 1ego
~_:., 11.pea ęu:z:emy s~ -~'-'
- CK-0cb!owice) I Jiga. go·dz. 17, sta, "
_,
„ ~· „g
reprezcnt<.c-je: Si?-czecina, wanc:a- m!.tetu OlimptJ.slJri,e.go 1 oczy- obw<.:rcia
ob·<,k:tu
sp<>rtow~go d!on ul. Kili!'tskiego lBD.
st~z;l~~~~~i;;;..ir;kach zoba.czymy 36 na sw-0ją. korz~·ść.
wy. Radomia I J:,orizi. Si<:lad repre wiście do GKKFiT o doke>na·nie 8tat·~u. "'y<lnje się nam, że
Strzelectwo. Dalszy ciąg rzaw•o- naile·I>""'-YCh na<zych zaw-0<lników.
1Z€•Mtacj1 Lodzi
us\alo·ny zostan:<e rewizji w kalendarzy.ku ,-;por-t1)· trzeba już dz'ś pomy~!cć o tym. dów kontrolnych kadr;;· okręgu Wśród nich będą seniorzy. l~tóczy
w pr-zys2lym \ygodn;:i. Zawody o<l wym.
j.a•k p'.'ze&<.'. ..:w:ać się br,dz'e. ka- !ód-z;kiego od godz. 9 strzelnl-ca na za:n;et-z~.ią zaatakować n;ektórc
będą sie 9 bm. o go<lz. 18. .
Teina!: jest wvjątk.owo aiktua•I- lendarzyk sip<>:-\O\\'Y tego święta. W!~aizewie;
rekordy ł,ocł:zi. ja.k i juniorzy, któ
Pr-0gram zostao!e urooz.mai.cony
. .
.. . ,
.~
p-o„
\'{ hilend•'''l"Z\"]U\ kola•r~kich :m
ho&Zykowl•a. LKS - r<e•prezen- rzy walczyć będą 0 zdob~·cie druC-tc"11·ku rn1cjam1 z udz'.alem kola- n} 1 J'.)0„\·aZnj .. 'u1<""':n.e n.e
" ,-_...
l r-· · tant okr~gtU lubelskiego O Puc-har giego l<Mka olimpi.iski€-!!O. Pierw0
rzy Spc.łe-m i pazostalych k1ubów tr-aebmc od wielu la·t konoen- prez. Pc>.S&"l
,w,ązek
"- a;<SIK1 Polski, godz. 10 stadicn przy Al. sze kólko zdobyło w Łodzi 14 załócl'ZIB:ich. (n)
truje ·"''ę CT> c'~ka-wsze zawc<ly pr-zewi<lział hlko j-e<len w cym Unii.
w 0 r.ników .
w \\'.ar.szawie. ~ie tEż dz.i·v."ne- sezonj(? \vyś-r:·:.~ ogólnopol."lkL a
WłO<niarz (Ł) - \Vtdxew drużvrn
Najwięcej ~ns usta·n·o·wienia no Z
go, że l''aorszaiwa jest p!'Zelado- m'an~~w.c:e XV ·wyści:g „Dzien- ir.""''~'.ch m'-strzostwo kl. B, godz. wvoh r·"kordów Łodzi w s-t,-zeJawana imprez.a.mi międzyn.arod.0- ni.ka f',ódzke.g o'· i (T-wa;·di!. Czy 10.30 ul. Kiliń<t'<ieg-0 1D8.
z KBI<;S-1 maja Ans:'er i Ziewymi, a krajowe
(nawet mi- decyzja jest s;>r-awiedliwa? Oczy
Intprezr z <>ka.zji M. D. Dziecka. 1;ński w broni KBKS-2 Kowalska •.&1
ręku
srl:rW\Slt\.\'la Pokiki J nie budzą t.ak wiście. że nie. Pl"Z>ec<ież. todz:a- Za:worly leokkoatletyc;r.ne i ko1ar- i Balcerza,k. a z pistole-tu Lubińs-ki inr
w:ielk:e."u"' zai;ntere..qow-ani.a, na n.Ce pOO \VZP'lę<leni. zai.nitere..oowa- skte o godz. 10 ni;l skweTze prz~· i Frcr1·t-C'2a,k.
:-i'-"
•
.
Pcxi \\"zglę<lem zbiór-ki złotó
•
„
·
rez a \ r ul. Worcella. Z~p:s"'' od go-drz . .9
Dz.;ś Z?·\~;()dy rozpoczną się o i;!ojaikie zasługują,
n'a a 1 ore;ain•7'-:-~c.1 1 . 1mip. , z ,·•.: przed Ha.Ją Sportową.
d:z'n'.e 15, a jutro o go<l<Z. 9. (n)
wek na fundJusz ol:mp'.jski Łódź
'l'rudno je.;it z:r-ozum1ec, cl!la- .<.re
wykazywah w:ell<a si>ręz) :__ _ __;_:_:__ _.:.__ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,_.
chce
wyp:1.<ć jak najbardziej ,.,,.
świata
0
0
kaza·lc. D-o k\\.·~sty wiaczyli s:ę
1:
\\~i~..c ta.kżc i dziennikarze ~
Jeśli chcesz udać s:ę do Kadtowi.
Jlziś z puszkami w rę
1.J:ar-x-St.adit
na
fi,nały
mi- s•zawie, wówczas gdy nie było naliśmy się. że m:mo prowadzo
ku
temu
w
stolicy
od.']XJ'wiec1nich
nych
pra.c
można
organizować
ku
bqdą
oni
kwcslo\l·:<li
stwxJGtw kolars.kich świata, zglos
warumków
przed
zabez.p:rezającYch
wc.\ściem
na m!cjB:-a stozatu
wyśc!,gi.
Gi.ę na w~·cieczkę do Sport-'l'ouj<1ce
st<:tdioonu
p:·zy
/1.1. l'.n'.i,
r;.stu.
Dedzie to
wycieczka
na ewen
tyle
g<l,z.ie, ,!<tk wia<lo:no, rozegr amy
SZeSCiodn i'111W8.,
).fo:?m1a
bvło
mi.;itr-zo,.,,twa ie ro iż w tyrm artykule n'e ba1"dzo
Ł
11 zost<mie mecz piłkarski LKS Wyjau:l. na,•;itąpi z Katowic 10
Wisła.
GieflP'Il la. a powrót 1 6 s:e!lprua zeE!'r.ać w i'J{)dzi. :!\owej Hucie, eh-cę Wll't!]{aĆ w przyczyny ma!'W ~cit<>Jwiu. Pozmmn:u. (:l<lańs'.Q.t twoty ~ez,rmu p;&arzkieg~>. !I n.
}:<o."P'J.'€Zen~.ainci sip.od zn.ah"U p' ó
br.
Koszt wyci-c·czki ""~' - słowem wc~zędz::e tam. gdzie żna
ty1ko
powied•z'~ć
jedno.
że
Przed
kilku
dniami
pisaliś-1
z
n,agro<lą
przj'slal
nam
li,.;.t
ra w.inrus.za do aik.C'.h dzi.'<i<:?jszej
1.9~0 zł.
a po1nadto U'CZ-eskn:k
gdybv nde było. LKA .w p.e.-;v- my 0 przysia1niu z hyidgoozczy fr.a.gmerut, Jdórc.~ l?'2y1aczam)'.: w n<.1st~pui<łCYoh due\ach:
ma prai-y)o wym!any kwoty 1.3:iO zmajduia się ha.le.
Pr7'.1E!jdimy (<?raz do innej ga- sz.ei lidze. to nic moell.bysmy w µ·erwszej naarody ofia:n>·V\'2lnej
„Pragnąc dac wyraz naJr<:d. 1.;. 1{.o„t.mysł'°""iez („D7...ien
z.I:. na marki.
łęzi si}ort:u.
Xa my~li mamy o~<' le ż;<:.dnych i:tnprez o zru..qcze- na wyścig jtl'b!leuszowy 0 puwiękS7.ego uznania . dla pra- nik Lódzki): red. ir. StrzeZgłoszenia ka111dydatów przyj1
lekkoatle>ykę.
przcc;ez
t:O rzc- n:u ogo1nopo~.<1.<.1m,..
,
.
char
p:-zechodni
.,Dzierumk.a
cy
pr<!pagandow_eJ
sportu
lecki („Express Tl.");
muje Sport-'I'<l'U!list w Łodz.i, ul. "'7"'"J\"lt·· marazm. Okr-es ko:-t"Dlacrego
t.aik
s.<'
dz
e.Je.f
.,,
.
.
„
.
G
--'·'·
kolarskiego
ze
strony
re1
1
re.d.
Z.
!-'kiibic<!<i
(p,\p)
1
J N
ld
:uoc z. ~!ego
·
~81.'ULIJ. _
.
dakcji ,.Dziennil<a. LódzkiePiotrkowska 131. dio <lin. S czerw ....~.,.,.. - _r
nda trWa kilka lat i le.1'koat1e•
iecteo
Dz.is z P'l'<tJl."''ÓIZL':'l'ą satyisfakc~ą
go", 110 zwalam solJie prze- rod. \\' ójciclti
{„Gioo Robotmca br.
po<liaJemy do '\.\rJadomosc1, ze
l\:azać przy
ninieJ'izyn1 czy");
wpłynęła na.~lępna IK'ltgrodta. Oua.grodę hon<>rową
w por€d. L. Sz,umlews!.;;i (:Rad:o)
f.ia.roclawcą jesit ne&toc
kola'!'&tari srebrnej plak_iety o - ro<l. W. Ea·ozm.airel~ (.,&port"
st.wa po·lskiego l>· Mieczysław
mGt;i:wach
kolarsk~ch, ze J.;a,f'°'wice) ;
....-. . . . .
'
spec.1alną
dedykacią
dla
red. J. N·cci0cki („Dziennik
.u•.a.1 pmskt. . .
.
.
zwvcięzcy tegoro·cznego wyM.
Ka.rpmsk1 . bv;1 Jetl1nym
śoigu.
Lód:zki") re<l. Z. Królewskl
18.15 (L) Ra.diore•klaima. z pierwszych dZlała.czy sp0ortu
Nai:-rodę tę
otrzymalem (,.Glos R<1bo\niczy").
południe (G. F.e>ssi11i. F, Krei'>le-r, diEOwv.
SOBOTA, 4 CZERWCA
Hl
.ZS
'wiąza•nka
fcC-<.strotów.
13.35
kol.arsk'ego,
kłói-y od pierwszeprzed 35 Jaty, ~a dwul<rotne
Hezerwowv red. Wł. LaG. łLJ,e>smt.
J. Turi.na, A. Dwo·
PROGRAM I
.,Dzien,nii1ka Łódzkole.in<; zdobycie szos·owe- chowicz („Głos Robotmczy").
rzak).
17.00 Dla dzieci aud. sł . - Mu:z~'ka i a•ktua•ln·osci. 19.00 Wiado go wyścigu
19.05 Uni·wersy\et Radiowy k'~<ro". to jest od 1046 roku,
go mtstrzostwa . Te>warz~:a.oo stan pogo-dy i wia.ctomo&ci. muz. pt. ,.• otwarta &Lka.~ultk~''. mo<;ci.
w1S1pólpra-eu.je z n<1mi przy O'l·ga
stwa. Warma.wskteh ~ykl~8.06 Przeglą.d pra.sy. 8.35 MUZY'Ka 17 .30 z żyoia Z;wią21ku Ra<:\1Z1eck1e- - po~ada·r.ika dr ,Ja.na żab:ńs1kiego
5
4
1 1>kbua!n00.Ci. 9.00 Aud. dla !,<-las go. 18.00 Wlad-0moścl. 18.05 „Enc>: ~t~·:en~:~~~~td~~~e~" 'w~~k~ 1~~~ niznwa•~·'u
tej 1mpre2y.
~a'\vj1:.,~';· t;' ~:,{d~:;żs~9i ~!~
dziś
18.25 weg•o ze,sip0<J;u
ID i IV z C;Y'k.1.U: „Uw..my się spte kl01neclia h\tmoru i "Satyry".
.<>re
:sJuzył
on
nam
cennymi
rasercn i na.icennie.iS'!:a pai·n~trumentaJne•go
t-1
iJtrędróv
•
.rki
m1urZ.yC!'lJn.e
po
kra}
u''
wać". .o,;~ L!!l Koncert roizrywf<-0da.m1
a
teraz
2Jniewolony
choro
PR.
19
..
'
.
lO
mlatka
„Matysia•ko~vie"
moj„j
łrnricry
ooc.
sporwv w wylt'.ót1a01iu orkiootcy LRPR - aud. s!.-rnllil. 19.!<0 Felieton llte- pow. ra·diO\\"<".i· 20.00 Kce'.lcert ork. bą spiesizy podkreślić
&.vój przy
t<HYP.j z lat mlodoścl I dlnpd. Hen.ryika Debicha. .11.00 .AJud. racki . 20.M St;;rt pog-od~' i cta.ie11nik
w K1·a.ko.wle pel. Je„zego Gerta jadel.„lti ato.<1Ui!le.k: do ml·oCLz'.ete.go wl~śnie, ofiarowu.ię ją
dla .klasy VIII p\. „S.wrnrsO',o.z: za wieeozorny. 20.26 Wia.domości spor~ zPRudziałem
wlisitów.
20.50
W
ryt1
ży
'i
do
:'100rtu
kolainskiego.
1
. zwy.ctę~cy Waszego wy·
komi.nem" w opr. Ja1n.iJny Mora w- towe. 20.30 Podw~~·cr~ot·e. k p«:'?.Y m1
POCk ancl rolla . 21.00 Z kra•.iU
• 11i~ł.ruw .Kall'])iriski razem
śc1e-11 .1ub1Jeuszowego.
a'<i·ej ..._,g pOIW. Karo·la Diekcnsa. krofonie" w ki!.\v;arni „Sto·li<:a" w imie
rze
świata.
21.27
Żyt'Ząc
Krcn'lrn
wszystlom 7,awodsiportoRa<iioret<la•ma.
11.30 Auid. z cyklu: „flocta.ice a WaT~-=wie. 22.30
wa. 21.40 Gra Pozn.ańs-ka 15 R2-di<>Po kapitabnym remoncie i <>dnikom, kt(~rzy hcdą starto·
dZiecko". 12.20 „Na swoj.sJcą nutę" 23.00 osta.tn!e wi.adomośc-i.
wać
w
XV
Jubileu,szowym {n\rież-en11U w~:z.ystłdch urządzeń owa.
22.00
Ul•ubicol
pio.se·nl<arze
i
- gra rzespól ha•rmo•ni>S'tów Jórze1a
Wyścigu Kolarskim ,.Dzien twar.ty z·ost.el!'l'e dztś pie-kny ośr".l
ulubi·o.ne
piosenki.
22.30
A11.1idycja
Stecia.. 12.40 Ubwory skrzypcowe
PR.OGRAM Il
nika. Łódzkiego" osiągnięci~ de·k ply>wacik1 na Widzewie. Ba~e'.;'J
„Szlp'<lek". 23.50 0~1ta411ie EWllaóow wsk. Zertcoa Ho·dora - skt-zypjs,k na.1lepszych
wynikó-w Unii z podgrzew ana \VC.d.ą C!Zyt'lł.1 ~.,.
ce. Edtward Prz:vłęoki - akompa8.30 Stam pog>ody i wlaidoirności. mo&c:i.
snortowych. a Sianowne.i bęclizie <:O(irzicnnle od go<Jz. 10 do
niamet"Jt. J:J.00 Kwadra.ns meJ•odii 8.:W Pnzegląd prasy. 9.:ffi Radi-O<StaReda.kr.ii
dalsze.i
owo<'- 19.
TELEWIZJA
h's:i'Jpailgkidt. 13.15 „Ty pój•dzies-z cja m~odoścl. 10.40 Audy·c.i.a ailctual
ne.l prary publlcystvc7ne.i I
górą" fragm. pow. E. Orze'51Z- n'a. 11.10 Ko·n~ert soli5'tów - w pro 17.30 „Anidrejka" - film faobularJt,tr<> prz""- cały dzietl na ter€orv,anizac~·jnej,
dla
dobra
kowej pt. . ,N.ad Niem.nem". n.% grnmie mUU.y"ka I frani.cw:Eka.
11.40
ay dla <:1-zieci prod. ra1cte. (WJ. nie ośrodka -„vodnego 11a :Zd·rCYWiU
I chwa~v lwlar;>twa polskieOd Ikara do Lurnni 1ka - czyli rc<Z Aud. a•ktualna na tematy mięclzy
odbywać się będą, 00Tgani2ow2'1e
go. kreślę się
maitości lotnica.€. 14.00 Wia.clO'ffi-O• naroclo•we. 12.04 Wia<l.omoścl. 12.10 18.55 ,.Nowe p'c»enki" - program z c1kozji Mięcl:z;irnarc<loweg-0 Dnia
ze o.portowym poz,drowlerca:ryVc·kowy
(W).
ści. 14.0.5 Aucl. dla klas III i IV pt., (L) Informacje dnia.
1s:oo Wiad.
Dziecka. i.JT11\H€ZY propagandowon·lem
Dziernik
te•leow'zyj'1y
(W).
„z pamiębniJr..a uczenriicy III kla· 115 .05 Progra1m dn!a. 15.10 Aud. z cy 1n.15
sportowe dla drz'.eci.
MJECZYSŁAW KARPil'irSKI
r,y" w opr. Wandy
Borucr.i.kiej. 1<1u: „Ludowe ze1'połY re-g." . 15.:'!0 19.4~ Progrc1m tygodnia (Ł).
Organizatore>m je..<ot Tramwajarz
prezes honorowy ŁOZKol.
14.25 „Na wesooło''. 15.00 Komu.ni- I Aud. dla dlLieci pt. „O komarze I 20.00 F'lm kr&ttkometrawwy (J:,).
łódzki. który zapowiada
wyoi;cigi
ka•t o st1>ni-e wód. 15.01 Inf<rnma- orikiestr=". 16.00 (L) Omówienie 20.15 „Pegaz" - ma-i;azyn kuHtt1- kolarskie na rowerka.eh, kcmiC<ert
Pra.F('ni·enny nestorowi kola,rs.tiv.ra
Do
W)"'Wiadu
izamieszez<.'lnego
ralny - tr~""mlsja z Kralk-0- orkiestr;•. wyistęp cltziecięcego ze- pol•kego
oje. 15.05 Rad'•oreklama. 15.25 Pro I prof(ramów. 16.30 (ł,) Felletcm tyserde=nie poo:zJęko wczoraj z rcl<orckz>stą św:ata juwa p. Katowic.z.
g:-am d·nia. l:i.30 Przel{ląd~' i po- godnia.
sp-ołu ID<l•rudo.l'ni!>tów
OTaz re•g.oty wać za c('n,1ą t'lagrodę i 7A lk~t. n'orów z. Donarskim zakra.dł s;ę
16.45 (L) Radiowy prze• g]ą.dy. - Przegląd prasy mło·drl.;e- gJ od S1ma'.torskich rze-;1polów mu- 20.56 „Od mł'>lod!i do melodii" kaj<l!kowe na stawi<e. Imp·rezy roz który "P'ratwll'. nam wiele P1'ZY- ma;izyrtowy btąd. Re•kord wni-o-si
nri:oiĘrarn ro.zr,~kr.:>wy e BMżo.wej. 16.00 Wiadomości. 16.05 Au-, zyeozn~!oh. 17.00 (ł'..) Audycja akrual
po-czy„ają się o go1cl:7„ 11 i trwać jem1ności.
4.12.5 a nil' jak pod2n-0 8.12.5.
Una p. Katowice.
d)icja a;k.tuaJria. 16.15 Sobotni-e po- oa. 16.00 (L) Lódzkl Dz1enoilk Rabędą preetz: cały dzień.
(n)
Za błąd przeprasza.my.
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GUSTAW MORCINEK

ZEGARKOW
Organist2. zaś czytał:
Leb' wohl, leb wohl. dlu !:le'l'g.m.al!'l!l1l9ki1nd,
Du hast vo.Jlbracht den La,uf.
Treu ware.ólt du und brav g-e.S:,nnt,
Drll!.-n rufen wir: GWck auf!
Zuim ktzlc-n Male fahrst du aib
l-nd fi:ihr.'1t n:oe-ht mehr herauf;
Drom grijs;;t d:ch auf der dunkkn Hahn
Ein i.nai.'.ges Glikk auf!
Do·ch schlJV:> s;ch auch d-ei.n Auge hier,
Dc!;'t 'tut sichs w'-ede:- auf;
\\'r alle, alle fol !<!<en d.i.r
'Lnd grua 0:-i d'ch: L+luck aui! •.•
Nie w,z~·sc .:; roztuni-eli, inni domyślali się
piąte przez dziesi9,t·e.
ja zaś 11ie byłbym me
wi·2dzial o czym ta pi€śt't placz.e i szlocha,
gdyby nie stary Kubiczek, k+óry umiał po niemiecku i tlumaczyl ją kamratom kolo niego
stojąc•-m. A w;ęc to jest tak:
- Serwus kamratku. &con,·us, już j<est koni.ee z tobą. Byt.eś porządnym kumplem. wiec
szczęść ci Boże! Ostatni raz. ZJEchal~ś na dół
żeby .iuż nie wyj"!chvć na wierzch. Prz•eio pozdrawiamy .cię na tej czarn...:j drodze serdecz·
0

l

nym: Szczęść Boż.e! I chociaż juz zamknąłeś
oczy, otworzą ci się w niebie, a my wszyscy,
co do jedn-ego, przyjdziemy za tobą i pozdrowimy cię: Szcześć Boże!„.
Pięknie to przetlumaczyl i kamraci naokoło
Kubiczka stojący stali się teraz jeszcze bardziej sm.utni.
.
Uprosilem jednego pisarczyka, żeby i:i1 da~
ową rieśń z nutami. Dal ochotnie. A ze JUZ
zmi"'l'zch zapadał, przeto luclzie zaczęli się rozchodzić. Df>szcz wciąż siąpił.
Matka prowadzila Władkę pod rękę. Tarot.en mlody inżynier. który towarzyszył Stasi
podczas pogrzebu i który poriro5Zał ,ią P.o czesku w cechowni. objął ja lewym ram1emem
wpół, zasłonił parasolem. a ona położyla gło
wę na jego ramieniu i tak szl! przytuleni do
si<'bi-e.
Ludzie oglądali się za nimi i szemrali!
Patrzci<e. patrzcie! Ten młody inżynier,
Jaromir F1.tchs, znowu upatrzy! sobie nową
galankę!

- Upatrzył? A po jakiemu'? - dziwili się ci,
którzy nie znali inżyniera Jaromira Fuchsa.

Przecież to znany babiarz: w calej Karwinie! Już ma trzy zowitki!
Było mi bardzo przykro, że Stasia przytula
się do t.akiego babiarza Jaromira Fuchsa, który już ma trzy zowitki, czyli troje nieślub
nych dzieci z trzema dziewczynami. Teraz
gotów mieć czwarte re Stasią. Pomyślał•em,
podniosę
kamień i cisnę w tego
łajdaka!. .•
Nie uczyniłem tego, bo lękałem się, że mógł
bym trafić w Stasię.
Przed domem zatrzymali się, bo matka zaczęła szukać klucza od mieszkania w szparze
pod podłogą.
Pomagał
jej inżynier Fuchs
i świecił zapałkami. Podszedłem wtedy do
Stasi i Fzepnąłem:
- Stasia!„.
W to j.edno, jedyn•e słowo włożyłem całe
ogromne piekło zazdrości i ogromne niebo
zranionej miłości. S€rce rwało mi się na
strzępy.

Spojrzała na mnie
pytała po chwili:

jak nieprzytomna

za-

-

Co chcesz?„.
Zauważył
nas mzynier

również,

że

ująłem
wyrywa .ią i

oburącz

Fuchs.
dłoń

Zauważył

Stasi

i

re

s:asia
odpycha mnie.
- Przebacz, Stasiu mamlalem zegarek„.
Dzi pricz, ty zatraceny zmrzaku!
wrzasn11ł
inżynier Fuchs,
uderzył
mnie w
twilrz i kopnąl w tyłek.
Nie wiem. co sie wtedy ze mną stało. Po·
ciemniillo mi w oczach. Tyle jeszcz.e dostrz12gtem. że Fuchs przygarnął Stasie, ona zaś zarzucila mll clloni.P Il.il kark 1 przytuliła się do
niego. Wt·Edy stało się to, <!ż<ego do dzisiaj ża.
!UJG· Sch;.·!iłem się. zgarnął-em w dłoń kęs gę
stego błota i cisnąłem w nich oboje.
- Ty szupo! wykrztusiłem
najbardziej
obelżywe slowo, jaki€ może godzić
w cześć

dziewczyny. I

ucieklem.

Zegarka nie

odda-

łem.
Już nigdy nie miałem
sposobno:!ici go
oddać. Stasia wyjoechała za pięć dni z Wład
ką.
Gclzi.oeś do GC'licji.
I zegarek został u
mt1ie. Teraz: kołysze się na łańcuszku w sza·
fie kołysze się jego dewizka w kształcie srebrnej trupiej główki, a prz.ez ni.edomkniete okno

dochodzi mlaskanie deszczu i szum Olzy.
Ha, dawne to wspomnienia!
ROZDZIAL V
Dlaczego dzisiaj przypomnialy mi się "70skowe nieboszczyki z panoptikum tego łaJ
daka Wencla Navrata - nie wiem. Może dlatego, że nieboszczyk Robert Kuczaty, któreuo
wczoraj grz€bal>em, był zupełnie podobny do
woskowego arcyksięcia lV!aksymiliana.
Woskowy arcyksi11żę Malrnymilian leżał w
szklan•ej trumnie, Kuczaty w trumnie sklei:on<ej z kilku desek. Arcyksiążę Malrnymilinn,
nakręcony korbką na plecach, dycha! cieżko
i udawal nieboszczyka, który, tylko czekać.
wstanie z.e swe.i szklano€'j trumny i zacznie się
awanturować. Nieboszczyk Kuczaty miał dioni·e złożone nabożnie na brzuchu. koło trumny palily się świeczki wetlm;ęte w sz~·jki pustych butek'k oo wódce i piwie, i by! oblożo
ny świętymi obrazkami i wcak nie miał zamiar11 \.vs.fav~1 ać.
W każdym razie w tym ich wielkie rodobieństwo, że obaj marnie zc~zli z tego świata.
Stary Balarus. wetenm spod Solferino, opowiadał nieraz o arcyksicciu M:riks~·milianie i n
francu~kim cesarzu. Napoleonie IIJ.
I
jnk
uwJclbtał Maks;.·1111l1a11a i żalowRI go mocno,
zwłaszcza gdy był pijany. tak b~rdzO' niPnawidzil cesarza Napoleona III i Francuzow.
(Dalszy ciąg nasfąpi)
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