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29 bm. do rządów wszystkich krajów z notą w

Łódź,

Rok XVI

Premie~ doChru~zcz~w
odlatuJe
W1ednna
dziś o godz. 9

czwartek 30 czerwca 1960 roku

Najwnżniejsze,

kwe·tii
rozbrojenia. Jednocześnie minister spra.w zagranicznych
ZSRR A. Gromyko wystosował clo sekretarza generalnego ONZ Hammarskjoelda list, w którym prosi o wlą
czenje do porządku dziennego kole,jne.i sesji Zgroma.dzenia Ogólnego NZ jako pilnego zagadnienia sprawy
rozbrojenia i s~·tmwji, jaka wytworzyła się wokół realizacji rezolucji Zgromadzenia. Ogólnego NZ z dnia 20 listopada 19:'>9 r.

Nr 154 (4229)

by każdy zaczął od siebie

og o' Inoł o' dzka

w dniu

narada

I

W dolączonym do listu wy- bvnajmniej nie dążyły do rozjasnfającym memorandum
rząd brojenia
pod mic;dzynarodową
ZSRR
podkreśla,
że
uważ« kontrc lą,
jak to propr:nawdł
za rzecz konieczną rozpa trze- Związek Radziecki i inne kranie przez ONZ powyższego za- je -0cjalistyczne, lecz do kungadnienia ze wzglc;du na 10, że troli nad zbrojr_>niami.
Praca
rokowania prowadzone
przez komitetu wykazala,
że Stany
Komitet
Rozbrojeniowy
10 Zjednoczone i inne moc nrstw::i
MSZ ZSRR, premier
N. S.
równy wskaźnikowi kraju tak Pai'lstw nie ziściły nadziei, ja- za~hodnie uczcstnicn1ce w roChruszczow udaje się 30 bm.
wysoko uprz-emysłowion-ego jak kie pokladaly w nich :isrody ko\ęaninch nie pragnt\ ani v.r;>r~
z rewizytą do Aust~ii. Szef rzą
Najważniejsze, hy każdy zaczął od siebie tymi sło
calego świ.ata.
W. Brytania.
wadzenia zakazu broni jądro
du radzieckiego wraz z towawy zakończyła swoje przemówienie na wczorn.iszej nar:t\Vystosowana przez rzn,d ra- wej i jej zni s zczenia , ani zl;k•
rzyszącymi
mu osobami odleci
dzie aktywu gospoditrczego miasta Lodzi I sekretarz JCL
MGR
.JAN
WOLCZYNSKI
widowania
sit zbrojnych,
ani
dziecki
do rządów ws z~· st kich
do Wiednia samolotem z lotniPZPR - Micha.lina Tatarkówna-Majkowska, która przedyrektor Zjednoczenia Budowni- państw nota stwierdza, że mo- zniesienia baz wojskowych iHska we \\'nukowie o godzinie
wodniczyła obradom.
W naradzie poświęconej mrniwiectwa Miejskiego
na obcych terytocarstwa zachodnie reprezentu- niejących
9 rano czasu moskiewskiego.
niu zadait wypływających z uchwal V Plenum KC PZPR, .
wane w
Komitecie Dziesięciu riach. Tak wic;c, stanowisko zaNa lotnisku Chruszczowa pooprócz aktywu społeczne go i
polityczno-gospodarczego
jc;t.'! przez mocarstwa zacho<foie
ż0gni~ją
Czy istnieją możliwości uzyska
członkowie
rządu
raudział wzięli· sekretarze KL:
Tadeusz Gląhski i Marian
skazało obrady
w Komi tecie
dzieckiego,
nia. więlcszych efekj.ów w budow
przedstawi<''#'lt'
Kuliński; wiceminisier pt'Zemysłu lekkiego Marian Minor
Dziesięciu
na calkowitą jało
władz
nictwie'? - pyta dyr. Wolczyń
miej~kich
i
zakładów
oraz profesorowie PL: Boryniec, Kuc.z~'ński, Żyliński i Ję
wość.
pracy oraz korpus dyplomatyski. Z całą pewnością tak.
drycha, profesorowie WSF; Rachwalski i Rączaszek.
Jak zaznacza nota, rząd raWiele dróg prowadzi do tego ceczny, dziennikarze radzieccy i
dziecki nie może ~1ę zęod?. ić,
korespondenci za.graniczni.
lu. Przede wszystkim skrócenie
aby uczestnictwo ZSRR w Ko•'Yklu w.,·konywania inwestyc,ii,
Bogaty program wizyty N. S.
Dyskusję zagaił sekretarz KL radom
narod-0wym,
samorzą szczególnie w budownictwie prz·c
(Da.!.szy ciąg na .str. 2)
Chruszczowa trwać ona bę- M. Kulir'ski, który w obs·zernej d :>m robotniczym. Do prz.e.prowa
mvslowym i szkolnym. Po drudzie 9 dni - przewiduje m. in. informacji
zlożyl sprawozdanioe dz·enia akcji rewizji planów win
WARSZAWA (PAP).
29 bm.
poza rozmowami politycznymi z prz.ebięgu obrad V Ploenum KC ny być powołanoe zespoly specja- gie istn.i'2ją duże rezerwy w obspnlkania z
przedstawicielami PZPR. Po omówieniu calokształ 1' s': ·w, zł-0żoo€ z · najlepszych niżce kosztów budow~' jednej przebywający w Warszawie uizby
przez
koncentrację wyko- czestnicy
radzieckiego automoIzby
PrzemyFlowo-Handlowcj. l·1 .l.ldań inwoestycyjnych i wnio
nawstwa inwestycyjnoego; przez bilowego
„Rajdu Przyjaźni
związków zawodowych or~z sze sk'JW wypływających z prz.2gruzmniejszenie praco~hlonności ro Pokoju" spotkali się w godzirok11m . kolami sp.oleczenstwa, powania pozycji inwestycyjnych
bót;
przez
poważne obni:Cenic u- nach przedpołudniowych
z akzwiedzanie .zakla?ow przemy- w naszej ekonomice w naJbli?.działu materialów w budowie otywistami Towarzystwa Przyja?;
:;towych!.
osrodlrnw rolnych
szej pięciolatce sekretarz Kuli!l
ruz przez harmonizacjq wysił ni Polsko-Radz ckiej i przejrnst~tuci1 kullurnlnych.
ski wezwał aktyw gospodarczy
ków i dzialania nn plnc\1 budo- stawiciclami
Ogólnopolskiego
W czasie wizyty odbędzie się do maksymalnego wysiłku w kie
wy.
Komitetu
Pokoju w
Klubie
przedstawienie galowe w Ope- nmku
wygospodarowania reTr7..eba r6wnież zrewidować sy TPP-R.
rze, wielkie przyjęcie wydane zerw ma!oerial-Owych i finans-0sk~m oceny
wyników pracy w
MOSKWA (PAP). W środę po
prze.z prezydenta Repu bi 1ki na wych.
budownictwie.
Dotychczas stopołudniu premier
Nilcita ChruZamku Schoenbrunn, przyjęcie
Narada dzisiejsza
powie•
sowane wskaźniki wartościowe
szczow spolkal sic; na Kremiu z
wydane przez stronę radziecką dział mówca - winna. w naszym
nie sprzyjają wzmożeniu wydaj
prezydentem Indii, Radz.endra
oraz konferencja prasowa pre- mieście za.początkować akcję re
ności pracy, ani też efektywna.~
Prasad·2m, który powrócił do
miera Chruszczowa.
Delegacja wiz.ii programów, projektów i
ci robót inwestycyjnych. PrzedMoskwy z P-Odróży po ZSRR.
spędzi ogółem 4 dni w Wiedniu kosztor~·s•iw
inwestycyjnych.
siębiorstwa
konc.en trują się na
a 5 dni w podróży po kraju Chodzi .o to, by nowa inwesiyrobotach surnwych, które dają
MOSKWA (PAP). Nikita ChruW tym czasie zwiedzi równ.ież c,ia została. pod.ięta w wyniku do
duży przerób wart-0ściowy,
za- 1
Michalina Taial'kó>Vna-Majszczow przyjął w środę na Kr€m
b~T!y
obóz koncentracyjny w i:-lębnych przemyśle1ł i tylko w
r.i<:?dbując
prace wykończenio
kowska
przewodnicząca.
HIO
DE
JANEIRO
(PAP).
lu
wybitnego , polityka grecki€Mauthausen.
h•m -·)•J>a<lku, gdy już nie ma
we.
Czlonkowie:
Jak donoszq z S<rnti::igo, przed- go, przewodnicz;icego Zjoeclnocw
Zarówno kanclerz Raab re- innych możliwości olrz)•nrnnia po
J.H.
Kuli1łski sckr.
KL
wczoraj o godz. 21.17 czasu lo- nej Lewicowej Partii Demokraprezentujący Austriacką Parlif) frzebnej produkcji.
ZDZISI,AW ICRASLAWSKI
PZPR; .J. Lukasik kier.
kalnego, tj. wczoraj nad ra- t~·cznej (EDA), I. Passalidisa i
Ludową (OEVP),
jak i wiceSzczególna rola w akcji przeprzewodniczący Miejskiej KomiWydz. Ekono!11. KL PZPll;
nom cza~u warszaws kiego nll- towarzyszące mu osoby.
kanclerz Pittermann prze- prowadzenia r-cwizji planów insji Kontroli Partyjnej
J. Lorens - wiceprzewodniwe gwa[[owne trzę,;ienic 1.iem1
wo d nicząc y Partii Socjali s tycz- west " Cyjnych
przypa<.la organiczący Prez. RN m. 1.odzi;
na wieclzilo
poludniowoC'hi!ijnei (SPOE)
w wyglpszonych 7.ncjom
łEchnicznyrn,
SAHP,
~1 . Klimek rektor PL: Bapowied.zia! VI! swoim wys!;ipi<'niu skie miasto Vnldivia. W niecaosi atni-0 przemówieniach
wy- PTE, instytutom naukowo-baranowski
przew.
·MKPG;
są u n.,s jeszcze ludzie, kló- Ją godzinę później miasto zorażaH radość z powodu wizyty dawczym, wyższym
uczoelniom,
J,. Kuboszek dyr. Zjcdn.
rzy szermujqc demagogicznymi sl::ilo dotknięte jeszcze jednyn.
i podkreślali jej doni-0sle. zna- inżynierom i technikom, pra{!OW
Przem. Ba weln.; J\I. Uogohaslami, usiłują podważ\'Ć zało- trzcsienicm ziemi. Grozę syczenie.
nikom zjoednoczeń branż()W)'Ch,
ziński . dyr. Zjed n. Przem.
żone tempo inwestycji. Ale prze tuacji powiększ.n fakt, że paMaszyn Włók.;
Olsza)> cież kai:dy rozumie, że jeśli daj::i ulewne c!Pszcze.
dyr: Zjedn. Przem. Weln.:
chcemy, ahy rozwijała się nasza
NOWY JORK (PAP). w
.J. Wołczyński dyr. ZBM;
ekonomika, io może się to siać czwartek po poluclniu, połuj
SI. Sobolewski gl. archilylko· przez inwestycje. I dla.te- niowe rejony Kalifornii oawieMOSKWA (PAP). ~ Zmniejtekt m. Lodzi; La.komski go musimy dołożyć starai1. by dzilo dość s·ilne trzc;sie111e zie- szenie strefy znslrzcżom'i dla
dyr. NBP i K. Tesla.wski plan?wane inwoestycje zostnly w mi. Według pieTwszych donie- projektowanych na JipiPc prób
dyr. „Miastoprojektu".
peln1 wykonane. Stoi obecni-el si~ń nie spo_wodowalo ono ani z nowymi rodzajami potqżnych
oltar w ludziach, ani slrat ma- rakiet
nośnych
dowodzi,
iż
(DaJ,s.zy ciiąg na .str. 2)
terialnych.
wzrasta celność rndzieckich rnfachowców danej branży, czy
kiet balistycz.nvch oświn::!
też danego zakładu. J-est to spra
czyl Ar)· Szternrcld - radziecwa pilna, gdyż do 10 lipca naleki
laureat
miedzynnrodowej
naży o.pracować glówne za~ożenia
grody w dziedzinie astronautvprzeprowadzenia rewizj-i pła·nów
ki. Swiadczy to, :i.e ci, którzy
i przystąpić do ich roealizacji,

fo~!?u~;CWADe\!':C~~~e:t Ja~r~~;
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Zpobytu wWarszawie

„Raj~u p1·zyjażni
1 pokoju"·

Rozmowy

I

N. S. Chruszczowa

Zespól

z zagranicznymi
politykami

koordynacyjny
do rewizji planów
inweslycy jnych

Trzęsienia z1em1•

powołany

prżez

w Valdivii

Kl PZPR

Kalifornii
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ośrodek

wczasów
rodzinnych w Arfurówku

powstaje

1 lipca

-

onowych doświadczeniach
rakietowy.eh ZSRR
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Z odlnokrajowei konferencji naukowo-techniczne;

pierwszy turnus

MGR INŻ.
MARIAN SOBOLEWSKI
dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Wlóltien
Sztucznych

Lipiec i sie.rpień - to mle&iące, w ktMy-ch wczasów prac°{)Wniczych zawsze jeSlt za. mało. Szczególnie z1aś odc.zuwa sią
l.>ra.k wcza.sów, na l<tórych mogłyby spędza(: 1nlo.p rod,1.iny
z dziccmi. Toteż inicjatywę Zarządu Głównego, Zarządu
Okręgu zw. Zaw. Prac. Przemysłu Wlóltienniczego, aby tuż
pod Łodzią, w uro-c11,ym Arturó\V'kll, urządzić ośrodek wczasów rodzl·nnych dla włókniarzy łódzkich, należy zaliczyć do
n.adz;wyczaJ szczęśli·wych ..
Ośrodek po-w-staje w te-ropie, l<tóre można w tym wypadlm
nazwać łódzkim. Zaledwie dwa tygodnie m!nęło, jak rozpo·
C'zęto prace remontt>we 5 domk6w, z których wyprowadzili
się n·ledawno studen<!i, a już prawie ws?.ys·tko g<>llowe. PoJrnje odmaM1wa.ne, wyposażor.e w łóżka, koce, pościel, firanki lt.p. Dużą zaslugę ma w tym dyrekto1· Za.kla,dów im.
Próchni.ka, J. So·kal, k1óry podjął się zorganizowanie całości.
,Ośr<>dek u~ządza w tej chwili 5 zakładów. Oprócz Za,ktadow 11n. Prochnlka, domki wyposażają i JHZygotownją dla
9W,YCh pra1>owników Za.kłady im. Lenartows!Gego, im. D'lierżyns·ki~ll'O. Armii Ludowej, Obro1iców WarszRwy.
domkach
znajdzie pom1„~>;czenie na jednym dwutygodniowym turnuE•ie pr?.e~l<ło 100 o;;ób. W ci:i,gu dwóch miesi~cy s•lwi·zys·ta więc
z wcza.sow rodzinnych w Arturówku blisko soo osób w tym
naturalnie soo-ra ilość dzieci.
'
. Zwic•dz.iliśmy wczoraj ośrodek. W t.ej chwili kol1czy s•lę roboty, kt.ore WYk<>n)•wane są sposobem gospodarczym. Roboty
deka.rsik1e np. d_la c_alego o_śrooka wyk<>•"uJą. brygady remontowe . z. 7;.a;kła.d<>w 1m. Prochnika,
&t<>larskie Zakłady im.
Dz1erz:vns:.Lego. !lśr<?dek posiada 2 świetlice zaopatrzone
w telewlze>ry, świetnie wypooażoną stołówkę
którą poprowa.d•a PSS.
'
W przyszl~ roku Planu.ie się poowię;kszenie ośrodka 0 dalszvch 6 dDmkow.

w

„

„

Otwarcie 0°ś.ro.dka, które łodziainie p1>witaJą na pewno
!lllzadowoleniem, na.s•tą,pl 1 llpca.
Na zdjęciu: Jeden z pięciu domków
Foto: L. Olejnimak
(KAS)
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Szłernfeld

Postęp

w technologii

techniczny
włókien

sztucznych

przeprowadzają
są przekonani,

c'loświadczenrn,

H rakiety nie
odchylą się od planowanej linii lotu
oraz niezależnie oj
bardziej ograniczonej strefy nie
zbliżą się do statków.
które
mogą znaleźć si~ niedaleko jej
granic.
Nie wątpimy pow1edzb!
Szternfeld, że lipcowe doświad
czenia z radzieckimi rak'.eta1m
balistycznymi zademonstrują ca
!emu światu. że nasza astr'Jnautyka gotowa jest do nocl;ę
cia nowych kroków na drodze
do opanowania przestrzeni kosmicznej.

'Vczoraa
roetpoczęla się w
Już pucr>WISZy
dz:icń
obrad
:Lodzi. dw1udi11'owa kQn for<:!<n<:-ja Wl9kazał na lwl<J1Sailtne zadarua
Wskazał on na ogromne zada- nau1kowo-teohnoic:zma·
specja li- ja1kic stoją przed. p.t'ZOinY'S<ł'='1n.
nia inwestycyjne stoją<:e w naj- slów od wlókien &Z1t.uie:zmtych z
szit.uc.zmych,
zadania
bl i:l.szej 5-fat.ce przed przemy- oaJego kraju. PvowadziH ją ki)... wlókien
p·N>słem włókien sztucznych. Nakla )-ej.no Jnż. imi.. Sopi.ela., Ryi>icki jak najl9Z)l'bsz.ego WZ!'O.'lit u
dy toe wynieść mają 5,5 miliarda l Liwowski, uczesLnfozyli w ob- dukcj i wlók1en sztuczmych i
rozwinięcia
ich asior-tymei1tu.
zł, z czego 10 proc. przypada na
radach m.im. prof. Polirtrehrniki
Do zagadniei\ po!1UISZan.ych n.a
miasto V)dź. Te na.kłady zosla- ł.ódrt...kiej - A. Boryniee i prof.
kon.ferencji W!:"Ół:'.im.y w najibliż
n:i zużyte n.a budowę nowych ~i.tooh.ni•ki
14U'll.€Ciń.sikiej
SZY'Ch dniach.
zakładów wlókicn sztucznych
i 'I'.
R,(}sner,
przcd1>ta·wicicle
syntetycznych, a w~ród nich jed WtSfP6łpraoujących z Inst.y~ulem
• (i. d.)
nl:'go zakladu w naszym mieście. \'\'!c'\k.'.et1 f-'~1t1icznyc:h msLYInwestycje te stworzą nową Im tllltów nmtk.owych,
zakłaclów
:i;ę surowcową dla naszego prze- włl>k.'en ;<;.ZtuC!Zlnych z ca·kj Pi>lmysłtt włókienniczego. W wyni- slkii
i
zjednocze1'1
:przem.YQ1u
ku reaHzacji tych zamierzeń w wlók.i<:!1nn.ic7.ego,
,
roku 1965 Po.I.ska osiągnie wska'J.'emat ~t.1~n,[ere.nqji.: po.stęp
źnik
zużycia
włókien
sztucz- tcchn.iczny w techn{)l()gi!l włó
nych na jed~go
mieszkańca kien S7<tucznych, prnow.ija·ł sit;
przez w\Seyi~ttltie wygl>OISIZ.O'ne w
Di•erM'l."tZym d•tŁiu obrad rcfora•ty
zł
na1u.k1C1We. koreferaty i d,)·skt1&je
rocząoe 1S1ię wok61
lrn..:i.deg.o z
nich Ref.era<l.y pocu.'le.aJy m.i1n.
za<la~ia
pr7..emy:~lu
wlókic:i
Na
wczorajszej
konferencji
Prywatny przedsiębiorca Jósrz1tuC7Jnych w planie rozbudow1• prasowej
w Prokuraturze Wv- zef Turala, wlaściciel zakladu
przemysłu cheiniczmqgo (referat.
jewó<lzkiej
dla
m. Lodzi
z
dekarsko
- blacharskiego w Koglów111i)'). omaiwiały całokształt
udzialem kierownictwa Prokupółetaty
za,gadm·i<e11 2JWiązanyc-h z produk ratury i Komendy MO, poinfor lumnie (zam. w l.odzi, Piotrkowska 126) za obietnice bfFlź
cją
włók'.en
pol..iaiklf'Y10llliitrylomowano przedstawicil'li prasy za wydawanie zleceń na
wyeh,
polie.srtirowych,
szkla- o niespotykanej
af<-rze łapów konywanie prac remontowych.
n(Yoh ittd.
kowej, klórą ujawniono w Lo- Chnrakteryslyczne w tej •prdJ,ódzkl Wydział Zatru1lniedzi. Sledztwo zostało zakml<•zo- wie sq fakty kilkakrotnego zania otrzymał 1uil miliona zł
ne i w tych dniach spnwa bę wyżania
rachunków.
W
t";i
z tzw. funduszu interwencyjdzie przekazana clo Sątłu ·wo- sposób „planowano" nadwvżk1
nego na uruchomienie pólet;ljcw1id:rJd<-go dla. m. l,odzi.
clja
Turaly
na„.
lapówki.
\V'etów w ha.ndlu
dla
kobiet
lokrotnie roboty zlecano
be~
obarczonych rodzinami.
PoPrzed sądem odp0>woladać będzie obnwiązującego przetargu.
nieważ jedna.k w
tej chwili
50 osób za branie lap(nvek na prze
08oba .Józcfn Turaly jest ze
syluaeja na rynku 1>racy w
GDAJ\!SK-GDYNIA (PAP). _ !ltrzeni lat 1956-.19. Ogromnym za wszech miar interesująca,
Lodzi jest taka, że ilość wol-;.koczeniem jest J'alcl, 2e o...i;;;·karżeni
nych miejsc przekracza znacz 29 bm. psnowala nad południo- rekrutują się z pracowników 4:;
Półanalfabeta, wlaśc!ciel auta. (w
wym Baltykie.m
pu- l(•dzkich
zaklad1iw
przemyslonic
ilość
za.rejestrowanych goda. Sila wiatru sz1ormowa
- porywiste- wych. centralnych zarządów i 11,. kolejności pO.'ł-i:ld::tl 2 „Wars1.aw,·''
poszukujących
pracy, pieni!\· go sięgała
i
„Sin~kę")
zatru<lniat u siebie kil
8 stopni w skal• sty1u~ji. Zajm<>w:i.li o.ni_ ~· więl!·
dze ie przechowane zost:mą Beauforta. Te pierwsze w ci;\- Sl7.0śc.1 st:rnow1ska a.dmin1stracyJ- ku ii>.iynicrów I kierowcę (2 tys,
zł pensji).
Rachunkowość, J:>ka
do IV kwarta.lu br. W tej
' ·
110-irospoda.rcze,
a
w
4
wypadkach
b
.ezącego 1at.a. sztorm.owe
klHownicze. Por.a tym wśród P.rowad7„il Turała, opiewała ni
chwili ha,ndel poszukuje prze g~
.
wicl,n.v
2
milic)lly
•.
po
700
dlugieJ
tys. złotych 111 rzeprzerwie
1 09ka.rżonych są
pra.cownlcy
kousdo 140 osób, w tym 20 osóli w;og,ę<lnie dobre.] pogorlz1e na lr<>lnych e>rga,n&w finanso.wycb.
k<>rny zakup materiałów budowlana kierowników 5klepow i rn mnrzu, spowodowaly zaklócenia
nych. Rachunl<i ni~ m'ały pokryosób na póletai:r,
r.rzcde wszystkim w i-ybulówKto i w jakim celu wr~czal cia. 98 proc. racliunków bylo :fikstwie.
ła,pówki 1
·

Niespotykana afera
łapówkowa w Łodzi

Pół

mln.

*

50 oskarżonych
poszło na łapówki

złołvch

*

*

600 tys.
Wkrótce proces

otrzymała Łódź

na

w handlu

dla kobiet wielodzietnych

'"Y-

Sztormowe

wichury

1-

·

•

• Swastyki

Najważniejsze, by każdy zaczął od siebie llB:L~~~p~jJ?. 1:.~~ Nota
(Dokończenie

ze str.

rektor Departamentu Techniki tezy V Pl-2num, w jakim stopniu
przed nami zadanie przeprowa- MPL oraz mgr inż. WACLAW potrafi przyciągnąć inżyni.erów,
dzenia we wszystkich zakładach BALO - prezes SARP.
t-2clmilo:ów, ekon::imistów w zadoglębnei analizy możliwości pro
W
dy~kusji
zabrał
rówmez kładach pracy oraz grono nadukcyjnych. Chodzi o maksyma! g;os wiceminister przemysłu lek ukowców, zależy realizac~ u~
ne ujawnienie rezerw. I
one kiego
chwal V Plenum.
j;Jwłaśnie, w pewnym sensie, będą
MARIAN MINOR
:.ódzka klasa robotnicza nigdy
wyrazem dojrzałości politycznej
Omawiając zadania
inwesty- cotąd nie zawodziła. Wierzymy
kierownictwa zakładów. W tej
głęboko, że udział Lodzi w wyakcji nie moż"e zabraknąć zakła cyjne przemysłu włókienniczego, gospodarowaniu kwoty 10-15 mi
dowych organizacji partyjnych. wskazał on na dcnfoslą rolq tej liardów złotych będzie dość znaOd pracy bowiem kierownictwa gałęzi gospodarlt: w zadaniach czny. Najważniejszą jednak rzei aktywu zakładów zależą wyni eksportowych. Pr:dkreślil on ra- czą Jest Io, by każdy zaczął od
d..,s1n fakt, że już w roku b1'2ż .
ki analizy.
prz.emysl wlókiennicz.v, a · szcze- siebie.
Rólnie
t>rzemysł bawełniany, jed
DYR. DĄBROWA
wabniczy, lniany i wełniany nie
z Poludniowa - I'..ódzkich Zakla- tylko że wykonały nałożone na
d~w
Przemysłu J-edwabniczego nie zadania eksportowe, ale już
analizował przyczyny niskiej wy poważnie je przekroczyły. Nal-edajności prz-emysłu włókiennicze ży również podkreślić fakt,
że
go.
na skutek starań łódzkich zjedna
Czy kwalifikacje polskich wló czeń przemysłu włókienniczego
kniarzy są niskie? Czy brak im· nastąpiła zmiana w strukturze za
ofiarności? Nie. Rezerw wydaj- kupów bawełny i welny w kieności trz,eba szukać przede wszy runku zastąpiema droższych gastkiM we wlaśc:wym zaopatrz·e-· tnnków niższymi, co już dala kil
niu przemyslu w artykuly tech-· ka milionów do-larów oszczęd
Tablice Międzynarodowe~
niczne i części zamienne. Z po-· ności.
Federacji Lotniczej przewodu braku odpowiednich płoch:
Na zakończenie zabrała głos
w i dują dwa
absolutne rei czółenek spadla ,ialrnść jedwa-• I sekretarz KL PZPR
kordy s,zybkości jeden
dla lotu po linii prnstej 0
biu o 15 proc. W związku z tym
długości co najmniej 1:;-2:;
na czoło zagadnień inwestycyj~ MICHALINA TATARICOWNAkm, drugi - ustalony na
nych w przemyśle włókienni
MAJKOWSKA
zamknięte.i
krzywiźnie
o
czym wysuwa si<: potrzeba zbu-•
długości 100 km. Obydwa te
dowania fabryk artykułów tech-• l>:tóra podkreśliła wysoki poziom
rekordy, jak również szenicznych i części zamiennych.
dyskusji, co znalazło wyraz w
reg lotów
na szybkość z
obciążeniem, są
obecnie
tyr·, że zgłoszono wiele konkret
wła!mością pilotów radzienych postulatów i wniosków. Ro
MGR M. JUTA
ckich.
k-uje to nadzieję poważnego uDzień 17 cwrwca za;pi6.7.ie slę
wiceprz.ewodniczący MKPG
działu Lodzi w realizacji uchwal
zlotymi
zgtoskami w h.isl.orji
powiedział- Nowe plany zmniej V Plenum KC. Z przebiegu dysrad.z'cetlciegio.
W
szaJą program inw-estycyjny
w kusji wynika również. że uchwa łlotndd·wa
naszym mieście o 14 proc. Naj- ły V i:'lenum KC PZPR znajdą d.n.ilU tym p'..l0ot Bo-rys Ad1riajed1no.s:i1.nilmwym ·turpoważniejsze obniżenie następu poparcie w środowisku łódzkim. no-w na
Je w budownictwie mieszkanio- Od tego w jaki sposób aktyw l:x>od.rzutowym samol·ocie wojwy-·, gdyż przewiduje się wybu lódzki potrafi spopularyzować skoW}'m 'J'-~Oii. ze skrzydłem
w kształcie delty, prz.eleci:.1ł
dawanie w najbliższym 5-Jeciu
21a.mkn•i·ętą
'1rasę
o dJ.ugości
80 tys. izb. Istnieją z pewno~cią
100 km w ciągu ok. 170 semożliwości zwięk~zenia tej liczkund, osiągając prze.ciętny czas
by. Trzeba jednak pamiętać, że
2.091 km/g-0d:z. Zgod111ie z ptze
80 tys. izb w przyszłej 5-Jatce,
phs.ami .!<'AI, nowe relmrdy Jot
to znaczy dwa razy tyle ile wy
n:cze mogą być uzn.a111e tylko
budowaliśmy w bieżącej 5-latce.
wtedy, gdy osiąg:11ięty wynik
Istnieją również
pewne możli
Wczoraj w sali WK SD od· jest
lep.se.y o 1 prooo.nt od JX'wości zmniejszenia
planowanej było się spotka.nie z członkiem
przedJn:e,go
rekordu.
Wyni~
~o wyburzenia
ilrulci 22,5 tys Prez. CK SD, poslem na Sejn1. Adria1nowa jest leJ'.)<.>IZy od
izb.
min-istrem łączności - mgr inź tychcza001Wego rekorou świata
Szereg poważnych problemów Zygmuntem Moskwą. Zarównr. 0 J 7 pa.»ooent!
poruszyli w swoich wystąpie aktualny temat: „Rola inżynie·
Adirianow
mi:al
nia
sobie
niach ob. ob. LIPOWSKI z Lódz rów i technik1iw w realizacji sbrój lt.oomona,urty. Ostre wirnktego Zarządu Handlu, inż. DĄB postępu technicznego",
jak i że :nad. .puTl!ktaml ko.n.t.rolinym:i
RO.WSK::'. - przedstawiciel Sto- osoba prelegenta sprawily, iż iPrey Jrolo.s.alnej szybl<.aści wy'-\·a.rzyszenia Inżynierów i Tech- w spotkaniu uczestniczyło wie- wo-lywaly obciążenia, których
ników Przemysłu Włókiennicze le osób z różnych nie tylkr. 111.ie wybr.zymałby żaden lotn.iik
go, inż_. KARKOSZKA ze Zjed- inżyniecyjno-technicznych,
śro w
n-oruti..'hlnym
kombi111.ezoni.e
noczenia Przemysłu Bawełniane dowisk.
wyoookościowym.
go, inż. SZYMANOWSKI - dyMinisrter
Moskwa
omówi!
Lot :na 100 km po trasie
główne kierunki realizacji postępu
technicznego, podkreślił, za1rnkm.ięlej należy przy obecszybkośoi<llC!h samOilotów
iż jest on integralnie· związany nych
n·eprawdopodobnie
trudz plan-0waniem na wszystkich do
wręcz
akroba.ty«!l7.nych
szczeblach i z rachunkiem ekono nych,
wyczynów.
I..c>taii!k
musi
ideaimicznym. Szczególlllie dokladnie
omówiona została w prelekcjt n,ie prosto :na<lil.ecieć nad puinkt
rola inżyniera i technika w wy- kontroil.ny z zewnętrznej str••>Wcizorajsza, piąta 2 kolel w kon:i--waniu inwestycji. Niewłaś ll1!Y wy:tyc:zonego trójkąta, zaobecnej kade111cjl, sesj.a Dzielinl-00- ciwie i niedokładnie opracowu- toczyć mi.d nim z szybkocici~
\\'C) Rady Narodowej Lódź-Górria
dokumentacja szeregu waż blyLSilrawf.cy hik w kierunku
posw1ęoona była oce11ie d:z.ialaJno- na
punJrtu ko.rutt'ol111Cig<J.
ści pla-cóweik ha.ndlowych prrzemy nych inwestycji kryje w sobie d.t"llgiego
pow<tórzyć
tam sw&j trudny
slowych i i-zerniosla.
'
miliony złotych.
Ze sprawozdania Wyd<Zlah1 Prze
W dyskusji zebrani na spot- manewr i zjawić się n.ad punmyslu i Hamdlu DRN wynilca że kan:u inżynierowie i technicy koom tirnecim. Samolot nie ma
na koniec 1969 r. dzlałało w d;,iel- mówili o trudnościach, na jaki;: w tym czas:e prawa stradć
111cy 116 plaicówek handlu uspochoćby oerutym.eńra wysioik10/ic.i.
ł~cznionego. Je-Onak według obo- napotykają przy wprowadzani..i
wl~zują.cych norm,
brak w tym postępu technicznego w zakła A wi~c piek:ielme temioo (wszy
stko
to ta:'WaJo n'ecałe 3 mirejonie 34 sklepów
warzywno- dach pracy,
ow_oeowych, 3 skłep6w branży ryb
nUJty ! ) ,
n.adllu.d:ztkie oipainl<l'Wa(id.o)
lleJ, 9 obuwniczej, łł nabiałowo
piekarniczych, 28 z zabawkami l
ar_tykulaml pap.iernlczyml, Na.tom1ast sklepów spożywczych jest
w dzielnicy o 68 za dużo. Wiele
n1P1>ra.wldlowośol
wy>kazuje rów11 ież rozmieszcze.nie
poszczegi>ln:v.ch _sk!Jepi>w, które skupiają się
J:!<>wme .Przy centralnych airter1ach, a blrak ich prawie zupełnie
w rcjonae'h peryferyjnych,
•
w -ocooie. Komisji Ha1nd:lu i Drob
nej WytwóorC!Z'Ości ·oraz w dyskusji
j)orusza•n<> .o;:z.ereg
spra.w takich,
p,k: zao-paitr::ze11ie sklepów w artyW rziwląrzlku z u.bworzenlem K<>-, Zatrudnienia i Spraw socjalnych.
kuły spożY'W'CTZ>e 1 inne, usbugi rze- m\tetu Pracy I Płao oraz z11tesie- Ut:worzct1y zoo.tal Wydział za,trudmieś1r.1iczc;. remonty lokali ~klepo- .niem umE:du ml11l&tra pr<1.cy 1 ople nieula z siedzibą przy Al. K<>śclu
wyoh, ktore z. reguły prrzeciąga,1ą ki społeczmej - Prec>:ydium Rady s:z.ki l, który z.atabw1a ta.k, .Jal,c d<>sle. zaopatrzenie w ma.teriały bu- Narodowej m. Lodzi za.bwierdrz.Jlo tychcz.as spt·a·WY <Zatru•clinl€11.Ia i
dowla,ne itd. Obradom przystuchi- z dJniem 1 lipca 1960 r. 11astępują- po8'redniotwa pracy.
wa11 się i odpow;ada.li na Jnteor- ce zmia.ny
e>rga.niza.cyj.ne w <Zaw~'dziat Zdrowia przek.srl.tałco01y
pelacje radny.eh przed.<;rt:a,wi.ciele kresie zatrudnieni.a i spra•w oo- zo·~tał na Wydział Zdrowia i Opledyrekcji MHD, PSS i WPHO.
ojalnych:
kl Społecznej z siedzl•bą (ta,k , ~a.k
J. P.
Zli·k.widOWl<!CY
został Wyd,zial ct.oty.ohc.za.s) pl'.ZY Al. Pa.ticoweJ. 8
- - - - - - - - - - - - - - - _ ; __ _ _ _ _ _ ___:__ _ _ _ _.:.:_:..::~ i pr?,ejął z b. Wydziału za,trud1nneni•a i Spraw Sooja.Lnych sprn•WY
pomo,cy sporecamej, zruwodoweJ, _re
habHita.cji inwalidów, rziawud.nieDnia 28 czerwca 1960 roku, zmarła przeżywszy lat 63
nia chalu:pników oraa: spra•WY za0.pa.ti-zel!lla iu,cliności w pra.e.dmloty
S. t P.
orto1ped''C'Lne.
Spraw'y rent I zaopa,tneń J)l'tZekaza•ńe zootały do 7..a.kladu Ubezpieczeń Spolec.znych z siedzibą 01a
ur. Kowalczyk
r-arziie d-0·tychczasmvą, tJ. przy Al.
1)

rządu

(Dokończeni.e zie

radzieckiego
kowań

w sprawie "rozbrojenia<
gotów on jest również w przy„
mitecie Dziesięciu miało służyć szlości brać udział w rakowa„
za parawan ukry~ający prze..l niach. które przyczyniłyby się
narodami
prawdziwe po~zyn~- do owocnego rozpatrzenia pro•
ma mocarstw zachodmcr1, nit: J blemu rozbrojenia.
maj_ąc~
me wspólnego z razZwiązek Radziecki uważa, tak:
bro1en1em.
jak poprzednio, że oparcie na
Związek Radziecki, podobn~E zasadzie parytetu uczestnictwa
;i:
socjalistycznych
i
BONN (PAP). Nieznani spraw jak i inne kraje socjalis~yczne państw
biorące
udzial w pracach Ko- paI'lslw zachodnich w rakowa•
cy wymalowali w nocy z wtorku
na środę 4 ogromne swastyki na mitet·t Dziesięciu, stanął wobec niach jest czynnikiem sprzyja•
niechęci
zachodnich jacym
pomyślm:mu rozpatrle•
br~mie wejsciowej katohckiego wyraźnej
kosc1ola w Niederzier (powiat uczestników tego komitetu do niu oprawy rozbMjema. Rząd
rozstrzygmęcia
prob lemu roz- radziecki wysuwa kwestie wcią
Du·eren w Nadr<mii).
brojenia. W wyniku tego rząd gnięcia do rokowań jeszcze inradziecki przerwa! swóJ udz;al nych państw, oprócz tych, któ„
w jałowej dyskusji w Komite- re reprezentowane są w Kocie Dziesięciu.
mitecie Dziesięciu.
Nota wspomina, że związek
Nota wyraża nadzieję, że .,..
Radziecki w szeregu
paważ- mówienie problemu r.nbrojcnych zagadnień uwzględmł żv- nia na kolejnej sesji Z;::roma„
czenia mocarstw zachodnich·. W dzenia Ogólnego NZ przyczyni
szczególności zostało uwze;lęd- się do tego, aby ta szlachetna
ie' . d znalazla w końcu
swe
nione w całej pełni życzenie konkretne ucieleśnienie.
Francji, dotyczące zakazu
zlikwidowania
przede wszystRząd ZSRR głosi W za•
kim środków przenoszenia bro- kończeniu nota - nie zaniecha
Jednakże kiedy wysiłków w kierunku zaprzenie i niewiarygodna zdolrK>ŚĆ ni jądrowej.
orientacji
złożyły
sie. na Związek Radziecki wystąpi! 2 stania wyścigu zbrojeń i wytri:umf
nowego
relli;ordzisty propozycją zlikwidowania środ- zwalenia na zawsze luclzkoś.:i
świata.
Nieprędko
zn&Jdzie ków przenoszenia broni nukle- od groźby niszczących wojen.
się lotnik, który pokusi s.ię o arnej, zachodni uczestnicy k.:iwykreślen'e nazwiska .A<lrJa.no mitetu wycofali się z tego stawa z bsty ]<'AI (rekord prze- nowiska.
slam.y z.o.stal do zatwiero7'enia
Uwzględniaja.c
życzenia
mo:r.Mię<lzyna.rodoweJ·
l•'ederacJ·i
carstw zachodnich rząd radziecLotniczej).
ki wziął również pod uwagę
w swoich nowych prop:)ZYCJacl1
Adiria;n.Pw miał Za sobą wiepunkty dotyczące zorga.niZO\\'ale
podo·bnych
skomplikowa- nia skutecznej kontroli między
nych lotów. Od kilku lat jest narodowej
nad
posunięciami
KIJOW. - St.araniem Mu.-zeuni
on ol>latywaczem noW}'ch ry- rozbrojeniowymi.
Len:in.a w Wa rszawie otwarta z.o
pów superszybkich .sarrnoJ.ot6w
stała
29 bm. w Kljo•wie wyi>tawa
Opinia
publkz.na we wszystmyśli.wskich.
pt. „W. I. Lenin w Polsce".
kich krajach podkre:Sla noZgromadzone
materiały
zapo..;
uznała
nową
inicjatywę
Wano przypomnieć, że dirn- 1a znają zwiedza:jących z życiem !
gi abs.olutny
rekord
świata rządu radzieckiego za poważny
działa·lr.iością rewolucyjną Lenina w lata.eh 1912-1914. Wystarwa
szybkości na pro&lej usta- i konstruktywny krok otwierazostal!lie na.s.tępnie przewieziona
lit siedem miesięcy temu ko!,e- jący drogę do rozstrzygnięcia
do r,v,ro,wa.
ga Adrlamowa, puł'lt0wni1k J'\\o_ problemu rozbrojenia w sposób
GENEWA. - W środę po po•
S•ołow. Jego lot trwa~ 32 mi- możliwy do przyjęcia dh ob:.1
łudni,u odjechała z Gelll<:?W:V udai
nuty, podcza.s których 1.loso- stron.
jąc "ię do Mosl;:;wy delegacja ra
przeciętną szyhdziecka do Komitetu Rozbroie•
kle<w
- - uzyskał
2 388
1 d
z d
Jednak Stany Zjednoczone !
-osc ·
;.:m ""()• z. ogo .nie ;: inne zachodnie mocarstwa nie
niowego Dziesięciu Państw. G~
regulam.iinem, samolot lVJooolo- tylko nie -uczyniły choćby jednewe opuścił m. in. szef delega
wa przeleciał wyznaczoną tracji ZSRR, wiceminister spra.W'
sę dwukrotnie, os:iągając ma.li;- nego kroku naprzód w kierun- zagrcoic:zmych Waleria.n Zorin.
isymaJną
szybk<>ść
2.504. ku stanowiska
Związku RaBONN. Bundestag zatwier.km/g-Odz.
Rekord
JlfosolO\Va dzieckiego, lecz - co więcej dził w środę ust.aiwę o reiprywatyzacji zakładów sa-mochodowycl
nie zost<'lł ootąd przez ni.ko,g·o wyraźnie zmierzały do storpe„Volkmvagem" w drodze rozpopobity.
dawania rokowań
prowadzowszechmienia tzw. „a.k.cjl Iudo•
Pilot raid!ziiecki ustaJił go 111a nych w la.nie komitetu.
wyoh". W piątek us.ta1wa ta bę
i1111nym samolocie myślilvnsi1tim
Związek Radziecki zaznad-z;ie rozpa,tr;·wana przez drugą
ty:p.u delta
1 :>iii.rakowym cza nota był i jest nadal
icztlę
pa,rlamemtu zachodnicinieturboodrzutowcu E-66.
mieokie.go Bullldesrat - przedsta.
konsekwentnym
zwolennikiem
wieielstwo
polSfllczególinych kraJĘRZY ZŁOCIE:&
prowadzenia przez państwa rojów NRF .
WASZYNGTON. - Ameryk.an
Ski okręt podw<>dmy z wy.rzut~·
n.la poctSJ<:6w bali.stY'cz,ny<>h .. GPorge Washi.n~to>n" ,.TOZPOcmie 1
lipca, br. koło Przyladka Ca11averal na Florydzie ćwlc:ze.n:i.a osokość - 10 do 30 proc. od zle-ce(DoJrończ.eini.e :zie str. 1)
bej mują,ce m. 1n . próbę wy:strze
n!a.
le~la ra1kiety "Polaris" 0 rz;am.u•
cją. Wypisywa.ne były celem obW sumie Turała „wypłacił"
rze.nia.
nlże·nia
podatku
d<>chodowe,go.
LONDYN. - Dnia 30 ciz-er· c'
Tura.la powinien zapłacić z tego 600 tys. zł łapówek. Wielu z bir.
br. generalnv gube1'11a.tor ~a
rących·
łapówki
posiadab
tytułu 970 tys . złotych.
·
ny. Frnncis Hare opuści de1"tiiwłasne domki, samochody, motVWO'lie stoli1cę tet(o kraju. Akri>.
Kontrole finansowe odkryły tocykle i inne kosztowne przed
W tym samym dni.u o półmo<':..
Gha.na stanie się ofi,cj. a.lną reps
wcześnie rachunkowe machin<.i- mioty. Na poczet grożącej kamienie
n&
blilrn. a
o·beony premier. ór
cje Turaly, aae ten fakt stal ry zabezpieczono
Kwame
Nkrumah obejmie !-irnk
się dla kilku urzędników finan sumę po.nad 900 tys. z!.
cie
jej
pierwszego
prea:y<lenta.
Afera
ła.pówkowa
wykryt<t
sowych źródłem łapówek, które
Ghana
,p.o!Zostanie
cczło111kiem
organa
dochodzeniowe
Turala wręcza! w
wysokości przez
Commem.wea.lthu.
{punktem wyjścia była
kilkunastu tysięcy złotych, Na- MO
wiasem mówiąc pomiędzy „1:.- aktywizacja remontów w róż
obserwacje
TPŁ
łodzianom
pówko-dawcą", a dwoma „ła nych zakładach i
pówko-biorcami" zawiązały się które doprowadziły do spostrze
stosunki przyjacielsko-towarzy- żeń, że zleceniodawcy czerpią
korzyści ze zleceń
dawanych
s-ldej, rodzinnej zażyloścl.
W październiku 1958 r. star- prywatnemu WY'konawcy) przeraża
nie
tylk-0
swymi
rozmiaraszy inspektor Wydziału Finansowego WRN K. Zieliński po mi. Zmusza do refleksji na tezapoznaniu się z aktami podat- mat stanu kadr kontrolno-reodpowieWszystkim, którzy zgłooll1 ołio:ć
kowymi Turaly
udał
się do wizy,jnych, funkcji i
mieszkania „petenta" i zażądał dzialności kierownictwa zakła udzlabu w wyciec'llce do Trójmia·
sta,
orga.niza<wa1nej
przez To1wa50 tys. zl łapówki. Otrzymał dów i instytucji oraz zastana- nzygtwo
Przyja-ciół Łodzi w dniach
wiającej swobody działania pra
40 tys. zl w 2 ratach •
1-4 lipca komu111l•kujemy, że zbiór
cowników na określonych sta- ka uczestników odbędzie slę dnia
1 lipca, o 1todz. 22, na Dworcu KaPoezątkowY okres
dzialal!noścl nowiskacb.
remo11towo-łapówlmwej Turały oProces
będzie
interesujący liskim, pod zegarem. Przypom'naparty był na jego wla~nej inicja- ood wieloma względami. W to- my ta.kże wsa:ystklm, którzy chc;e
tywie, ale później glówn.i mecha- ku rozprawy podawać będziemy llbY się je;;rz;cze zapisać na w:vnicy, kierownicy gospodarczy i nazwiska i bliższe dane o askar ciecrzikę, że moż11a to uC'Zyrn:ć w
<ekrntaria,cie TPŁ.
Piotri<e'W'Ska
inni, na wstępie ołcreś\eni, łapów104. p.okój 131, tel. 290-49, w i:octz:karze uzaJeżniall dawanie zleceń żonych.
(tar.)
nach 10-17.
od łapówclt. Ustal<>no nawet WY·

Duessddorfu A1;encia ADN, w
nocy z medzieii na pomedzialek
neofaszyści wymalowali swastyki na kościele w Moors. Policja
zachodnioniemiecka
0świadczy
la, że śledztwo w sprawie wykrycia sprawców tego czynu
„nie dala rezultatów" .
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Po fantastycznym locie Adrianowa

Wszystłiie
rekordy

w

rękach

Spotkanie 1- ministrem

z.

Moskwą

co-

z sesji

*
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DRN

Łódź-Górna

Zmiany organizacyjne
w zakresie zatrudnienia
I

spraw socialnych

ROMANA KOSTRZEWSKA
b. nauczycielka szkól

łódzkich.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z kiaplicy na.
cmentarzu na Radogoszczy nastąpi w dn. l lipca br. o
godzinie 17, o czym zawiadamiaji\ pogrążeni w gł~bo
kim smutku
l\lATKA, CÓRKA, ZIĘC, SYN. SYNOWA, WNUCZKI
9948-G
i RODZINA.

I

LESZKOWI WASILEWSKIEMU
szczerego wspólczucia z powodu zgonu
Koledze

wyrazy

OJCA
sklla.da.ją,

DYREKCJA, RADA ZAKLADOWA, KOLEŻANKI
i KOLEDZY.

3428~K

światowe

sz„bkości

pilotów ZSRR

*

*
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Wycieczka

do Trójmiasta

I

Rad.i o
,CZWARTEK, 30 CZERWCA
PROGRAM I

czas, przy poszczególnych prezy- Pog.
Jana Drohojewskiego pt.
diach dzlelnic&wych rad narodo- .. Ziemia wa.lki i niepo.koju". 10.10
wych.
Kocice-rt w wyk. Orkiestry Rozgl.
Wroctawskiej PR. 11.00 „Brege·t"
opow. Ale!cs-a·n dra Ku.pri·na. 11.30
Au.dvoja z cyklu: .• Ro·dzice a dzle
cko". 11.35 Tańce symfoni<::me.
11.57 Sygnał cznsu. 12.04 Wesele
melodi·e. 12.40 „Na swojską nutę"
- gra Zespół Harmo-nistów. J3.00
Przy ul. Mie·d1Zla11ej 11 mie.swka- .. Muzyka dLa wszystkich". 14.00
nie Zofii Wesol-0,wskiej od lciLk.u Wiadomości. 14.05 MLrzy•ka po.pudni - ja.k zauważyli sąsiedizi - Ja.rna. l 4.50 ·Postęp w go.spe>cla.rbyło z2mknięte I mies21l<a.n.ka nJe stwle domowym. 15.00 Komunika.t
dawafa znakn życia. Za•ni.epcl'<oj(! o stenie wód. 15.01 Informacje
ni tą cisczą le>kato!"l.Y da.li :znać do 15 .05 Amators.kle zespoły Wyb1-zeMO. P0>nieważ drnwi mlesrzikania ża. 15.25 Program dnia. 15.30 „Dni
byly zamkr;1ięte 1 a okt1a otw.arte, M-0rza".
16 .00
W!aclomoścl. 16.05
MO - nie chcąc wyłamywać zam Audycja aktu.alna. 16.15 .. Ży>we wy
ków - wetZJwala straż po:i.a-rną. da1:iie piefr1I Mcniuszki" . 16.40
Straża.cy po
drabin.:e weSIZ!i do Uniwersytet Radiowy. 16.50 .. Rawnętrza, g.clzie sbwierdzili, że Zo- di·o&tacja
mlodości".
17.lo Kurs
f:.a Wesołowska sie·dtzi na krześle ięzYr<a a.niriel•f<iego. 17.30 7. żvcia
pt'ZY stole. nie claj;i,c 7onaku życia. 7.wią7k:H Racł?.ieckieA"o. 18.0-0 WiaOk~zało się, że '"mao:-la prz~d kil- clomoi:ci. 18 ()5 Rep0•rtaż !Herac·ki.
ku ~ami.i, Doch,odtoonie w t~·ku. l3.?.S Kcnc.art żvc7.eti. 19.0!i R2rl 1 o
rekl·am.&. J9. 16 Re-zer.wa. JJ!.30 or-

==

za1
z
sta

*

8.00 Sta.n pogody 1 wil.adomośel.
8.06 Pl'Zegląd prasy. 8.15 Muizy•k a
pora11111a. 8.35 Muzyka i a.ktualnoś
Par~owej 8.
cl. 9.00 Dla dztecl 9ta.rszych „CyPrzyjmowanie wnl0S1ków rento- P2n" słuch. w,g opow. H. Górwych odbywa się tak, jak dotych- ski-ej. 9.30 Muzytl<a operowa. 1-0.00

Kronika
wypadków

Wił

ne

•

L

ta.la.wizja

kie„try rorzirY'Wlc·CJIW'e. 20.00 Stan
i:.ogody i drl:len11i•k wie,czorny. 20.20
wi.a.ctomośc·i sportowe. 20.30 Chw:i
la muzyki. 20 .35 „Ze wsi I o wsi".
20.5-0

,,Trybuna

na.uceyic.ielska".

WIJ
rę,

żyl

aJma. 18.35 MuzY'ka I
19.00

Wiadomośoi.

tet Radiowy. 19.15

s;ęć

str

aktualinoścl.

dli.t

19.05 Uniwersy-

ca.

Tańce Judo.we.
19.30 Przeglą,d wydarzeń kulturalnych !Za gra>nicą. 20.00 Wlecwmy
koncert żyC<Łeń miłoś11i.ków muzyt<i po-waż11ej. 20.50 Korn: Dziew

Franciszek Su.ppe - „Dziecór na wydaniu" - operetka.
22.11
Utw01ry :1'ortepla111owe gra czę z kabaretu. 21.00 Z kraju I rze
Jerzy Godzisze.ws'ki. 22.35 Muzyika. ś·.-:iata. 21.27 Kronika sportowa.
23.00 Ostatnie wia.ctomości.
21.40 Gra Orkiestra Tanec<z.na. 22.10
.. Dyskusja pmed mlkrofo.nem".
22.~o Muzyka. 22.45 Wlec1Zorna auPROGRAM Il
dvc.ia. kameralna. 23.20 Muzyka.
23.50 Ostatnie wiad-0m-0ś.c!.
8.30 Stam pogody I wiadomo.śC!i.
8.35 Przegląd pra.sy.
8.45 Polska
TELEWIZJA
muzyka ludowa. 9.10 Gra s·e•k.stet
CZWARTEK, 30 CZERWCA
Pols·kiego Radia. 9.40 Ma.gazyn
Ziem Za•cho.drni-ch. 10.00 Nad lcsiaż
k&mi Ma:ri.i Kono.pnickiej. · 11:00 17.45 Pr-0gra.m. publicystycar.iy:
„Czy
Łódź jest to.togooic<ZMuzyka symfo1.1iwna. 11.30 Piose.n
na"? (Ł)
ki radizie>c,kie. 11.45 AucJycja a•lctu
zbl.lż•ni•a" .a.lna. 11.57 Syg.nał cza„u. 12.04 Wia 18.00 .. Panora.my
Telewizyjr.iy magarzyn ZMS
oo.mości. 12.10 (Ł) Informacje dnia.
(W)
12.15 (Ł) Ma.gaizyn dla
wsi. 12.35
Przel'wa. 15.00 Wia•do.m.ości. 15.05 18.20 ŁódZika Kronika Fil.mowa (Ł)
P:·ogram dnia . 15.10 Ubwo-ry 11a al- 13.35 Teleecho (W)
t6wke gra Włodzimier.z Toma•zew 19 10 Program IZ C;l'klu: .. Wszyscy
jesteśmy sędz:ami" (W)
~-ki.
15.30 .•Soie·..va.my 1 bawimy
s;e na v1a.kacia.chlł
aud. dla 20.00 Dzlen.nilc te:ewlzyjny (W)
dzieci 16.00 Walce .Tana Strau<sa. 20.20 Telereklama (W)
filmowv: .. R~<l;o
16.0.0 Z wan•:zta.t.o pisa1'Za J . Bo- 2.0.30 R<>pe>rtaż
'7.oto.py w przemyśle" (W)
cheń„klego. 16.40 7.espoly I soliś
PKF
(W)
ci. 17.00 (Ł) Omówiemie pro·<:raTC":łtir .. 1<0brri" "T'o~~"Tclt l'l
mńw. 17.05 (Ł) A11~lycia aktualna
s!ócln1ei" R. C. She.r rlff''l (~
17.20 CŁ)
Krn cert
żvc:z·cń.
18 OP
Lórl"llk; rl7.~einn·ik r?cH.o'w:v. 18.15 tT:..' 22.10 O$ta.tnie ;wiadomości (Wl.
Ra,di-0rekLaima. is.z:; Au·dycja a11ttu
21.00

..
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Prawem
ZMIANY
W FRZYZNAW ANIU ·
UPRAWNIEN
ZAWODOWYCH
PABIAWALJGORSJG pracowniJestem
NICE:
„MetaloSpółdzielni
kiem
plastyka" i powinlenem zdaegzamin czl'wać obecnie
ladn iczy, Podobno cech nie
już

bęrlzie

do

wit:c

kogo

egzaminował,
należy się

Z\\-.YÓCić?

RED.: W sprawie przyznakwalifikowawania tytułu
robotnika 1 misttzR
nego
zapadła nowa uchwala (MP
z dn. 23. 5. 60 r.), która ustala, że te dyplomy zawobędą wydawane fodowe
chowcom z sektora państw.1wego i spółdzielczego przez
Izby rzemieśl
Kuratorium.
nicze będą natomiast egzaminowaly kandydatów z sek
tora prywatnego.
MiniW chwili obecnej
sterstwo Oświaty nie wydało jeszcze zarządzeń wykogdyż mają one
nawczych,
być opr11cowane na podst.wie wykazów sporządzonych
przez poszczególne resorty,
i
warunki
określających
czasokres potrzebny do zdobycia tytułu_ Po otrzymaniu
(poszczególne
tych danych
resorty we własnym interepowinny je sporządz.tć
sie
ministerjak najszybciej),
wyda również wykaz
stwo
stanowisk, na których w~·
posfadanie
magane będzie
wykwalintytułu robotnika
(brak kwalifitrnkowanego
cji będzie powodował zwolPonieważ dopiern
nienie).
tych prac
po z, kończeniu
kura,~- ,a przystąpią do powolywaniR państwowych h15a
egzaminacyjnych
misji
potrwac),
to jeszcze
może
żeby w
wskazane bylC>by,
egz.aminy
potrzeby,
razie
utartym torem
przebiegały
poprzez izby rzemieślni
cze. Okres prze.iściowy nie
powinien się w żadnym wyodbić hamująco na
padt-u
kwalifikacji
zdol:>vwaniu
prz '>. młode kadry.

I

, S;) W ARCHIWUM
LE'" rGKI: W sierpniu
1015 r<1ku • w Państwowym
Repatriacyjnym w
Urzędr'•
Lodzi 1 '.vskałem orzeczeni.I',
da,i~ce ll"li prawo do . rekompensaty za pozostawione za
N.iesieiy,
Bugiem mienie.
orzeczenie io zgubiłem. C7y
mógłbym uz~'skać jego kopię i gdzie mam się zgło
J.

sić?

Akta byłego PUR
w Państwo~'Y'TU
Archiwum przy Placu Wolności 1. Tam też należy s.ę
zwrócić z podaniem o vrydanie kopii-orzeczenia.
RED.:

znajdują się

_.

chcę

&O<b~e

szarego obywa;tela
al.is trochę P•lXla-

na pewl€:11 teu1i,a,~. vhomi o spra1wy po.l'>:n.anter.i
i tycn wsz...ysti..:.Ch d.-otnazguw
cocl;z._enl!lego użytku, j.aiir . .,,grai
ki, sz1pilki, guz:.kt, ~1, z.a.trzaati, haftki itp. DzcNlillie .ce
przee111110Ly mają LO do s1eb_Ie,
znow
raz
są,
raz
że
ich nie ma, a jak się g'i.i.l.ueiś
trafią, to n:e t.ak1e, ja!kie SG\
nan.1 aktualme potrzebn-c,
szultamy np. 111c1 czenvonych
- a w &Jtle.pach są wiaśme ~za
re, oLiwkaowe, brązowe, fiolcto~
we i i1u1e, lee.z czerwo11ych ant
Chcemy kupić
na lekarstwo.
a"ra.fki - w sklepach pasmanteryj.no-gala.nteryjnyćh nie do-.~·ta
jemy ich ·w ogóle, a kiedy cał
natrafiamy
kiem przypadkowo
na nie w kioskach ,,Rucłlu", 01l'a.
zuje się, że są trzy razy wi<:k·
s2e od takic·h, jakie chcieliśiny
na~yc. A to brak. wstążek, a to
!Y"...kać

d.zi

tas1en1ekt ko·ronek, wstawek, gumy czy też jeszcze innych arty•
kulów z tej bra.nży. Niby to drobiazgi - a przecież niepotr:ie·b·
nie utrudniają życie,
Cała ta
Wtalll1JU['a,''

pasman11teryjin.a ,,acz.a.sem ,pr.z;yc~c'.ha
czaoom znów .przybiera na si-.
le. ZaJeży w praiwdJD1POdob<nie
od .s.ew111,u. W k.aooyn1 r.az'e
sytuacja n.a tym odic.!;nku nigdy ch,yba nie wyglądała całS.k:lepy
zado\va,łająco.
kiem
nie JXllSia<laly i n.ie po.stiad.ają
aisol'tyment;u 4f!"1tyk.upełnego
łów

paama1n teL-yj1no-gal.a:rutet7j

nych.
W eC!ług określeni.a jed.nt!j z
kierowniczek .s.kilepów, w DL'<'.ltn
ży paemrunteryj.nej z.ais.pokajamy pot.rzeby je.:J.ynie w 4\J 0/ 0 •
()Jl•brzymie, a poza
są
l~ra.ki
t.ym pr.7..emysl n ,:e, umioe cz.y
n.'e ohce d:0<:1to&owac sweJ produkcji do farktycziwch potr7..e~.
Wystarczy I.u wymjcmić ch.:><;by wspomniane jurż. nJai, kń:O
·.:a["e produkuje s:ę :nie w
k:ch k<)lbo.rach w ja.kich są po.
se;urk:iiwa1!11E!. lub tas•ny do sipt>d
rniic,

które,

dość,

nie
są

mało,

2'Cl.sJoo-c~ana

że

Z.a...lc!:ady

w stanie

~łych;

na

porptaw-ę

się

Z Somali

nie

za.n-oisi. 'l'ym ba•rdz"ej, że p~;.oe
mJYSt paJSITTl,a1nrteryj1I1.y p.c>s1ac.a
sta.ry parnk ma.szynowy i nie
m~i.

mo~tuiwn<ci

* *

działa
Lodzi
terenie
Na
blisko 40 najróżniejszego rndzaju st1:>warz~szeń, 7.Will,zków.
organizac,ji, grupujących ludzi o podobnych zainteresowa
niach. Każda z takich cen! ral
prowadzi rozwinięlą na pewna, ska lę akcję odczytową. Do
chodzą do te.go 1.awodo\l.Oe pla
wyż,~e
kulturalne.
cówki
uczelnie, środowiska twf>rczc,
itd. Nietrudno wyliczyć, że
roc7.nie w Lodzi odbywa ~ię
ponad tysiąc najróżni•:jsz.ych
odczytów (nie wliczając ur.ipowszed1 nych).
wersytetów
Sam Związek Literatów ma
na SWQitn koncie ponad trzysta prelekcji 1·ocznie. I,ódtk'
Dom Kultury organizuie lch
około

150.

Tak więc mamy do czynienia z akcja w całym 1ego sło
wa znaczeniu - masową.
Dokonując podzialu zasadni
wyodrębnić
należy
czego,
dwojaki charakter akcji ooczytowej:
Po pierwsze - specjali~tyc?.
ny (wszelkiego rodzaju st0wa,
1rzyszenia o „v~tqskim profilu"
techniczne, profesjonalne,
itp).

Po drugie - dowolny i róż
wszystkim
(przede
norodny
domy kultury, gdzie wspóln:vm rniRnownikiem dla ka:J:jest zadanie
temAtu
dego
w
o~·wiaty
upowszechniania
najszersz~im zakrf'sie).
W naszej analizie zajmiemy
w za!>adzie tym drugim
się
działem. Tu bowiem słuchacz
po~uniętą
wykazuje n aj'dalej
do udzi8„dobrowolność", a
lu w odczycie nie skłaniają
zobowiązania.

żadne

raliśmy

Jak wiadomo, 1 lipca JJowsta nie nowe niCJJOdległe państwo
Republika Somalia,
afrykańskie Fot. - CAF

się

również

pod:JlJiteJSliroma

już

--'

:zmacznie na

się

z

metodą

ankiety uzupełnić jego badania - odnośnie tematvki odczytów. Dzieki tym 7abiegom
uzyskany został C>braz możli
wie wszech,!i.f.ronnv.
S!uchacze odcz~tów rekrutu.ią się głównie 'z pracownik<iw umys!owych (40 proc.).
llrac-0wnicy finr.n1i
Dalej (po
oraz renciści i emeryl'.li
Ostatnie miejsue.
25 proc.).
gospodynie domowe
za.imują

·

· ,· r ·

I

Dz •

po wsze d n i Tern idy

14 I al strach u

Elblągu zapukał

!

I

'i

~. 14

obserw~t::ir~wi.

~

wizytę,

przechowują

ponoć

większy

za11as obcej waluty i różnych lcosz
. .
Obserwator ów d . "łb
.~ ziwi Y się Jeszcu towności. Pragnienie dużego zyslcu by...__ ~

- -· ---

s

Bra.cia Szymańscy i He-n.ryle Królikaw.ski żyją w nstawiczn11m strachu.
Wreszcie - wiclać - ne•rwy odmawiaże
wiedząc
ją im posłuszeństwa:
p r a'w a
później
czy
wcześniej
sami zglaja w,
n a
wyjdzie
szają się do o~ganów ścigania i wyZn.!lJą swą winę. Wurokiem Sądu
Wojskowerio, który rozpatrywał iclt
sprawę, skaza11i zostali na kary dlugoletniego więzienia.
J d
e ynie „miły" posłaniec, dore,czy·
ciel kwiMów, któl'e wbrew swej naturze, stały się zw-iastunem śmierci
dwojga ludzi (w walce ulicznej zginął

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

a

..

jeden z czlonków patrol•i
również
·
MO)
•, wyso 7.;.ich kar sadowych, 24-let.
;~z u.~o;i:~~~s Roman Ulężalek zaginął
tej sytuacji "'"rolcurafor ówczesri.e-

w

"

powiedni.m nume 1·em znalazły się w
wydziale kryminalnym łódzkiej Komendy MO ...
drugie.i poi.owie 1946 r. drogą
przez Kutno, Siu.pice lwia Koninowi,
na prz11byl do Elbląga
osiedleniec, Zygnmnt Brzozowski.. Mło
dy, energiczny elelctryk szubko otrzymal pracę w Zakładach Na.prawczyc 1t
Taboru Kole}owego. Fa-chowców cezlota.
niono tam wóu·czas na
Brzozowski zna.idu.je też mieszkanie, sprowadza żonę. Co iakiś cza<
otrzyn~uje od swej d11relccji „dyplom
uznaniri" za, wyda.i11ą pracę.
rowidza
'
·1 · w nim dobrego
t "k
b 0 Zna.iom·i
n:i a, szczes iwego ojca. szczęśliwe;
T I'°
d ·
!I rfO sam Brzozowski 11ie
t li
·1·
7·ro •tziny.
.•zczqs iwy, 11 co sam Brzozowe.
1
k" · ·
s i z111c w sf.r·ac JU. I gdu .12 kwietnia
l>r. okazu.je się. że strach ów nie bvl
bezpo~stawnu, Brzozowski ja.TG gdyby z
pcx:l~w 1-adom11m uczuciem u.Igi vrz1,zna1e się do prawdziwego nazwislca„.
czerwca 1960 r. wyrokiem Sndti
Powiafowego dla m.. Łodzi Roman Ulei:alek skazany zosfał na
karę 6 lat więzienia. Slrazanu został
za czyn, lctóry popełnił ponad 14 fot
temu.
Spraioiedliwość ;iest cierpliwa, ale
prawo jest nieubłagane. Każda zbrnil
nia mmi być ukarnna. Casus Ulężallca vel Br~o~ow•k'ego 1'e•t tylko 3·ed
nym z wi;l~ t~~; dowodÓw.„

-· ---- =---

· J

---~~--~„-

zainteresowań.

Na pytanie, postawione w na•

sze.i ankiecie: „Czy odcr.yty T>''7.y
noszą ci korzyść dla 11ztl).le!nie•
nla. wiaSinej wiedzy? 0

•.

AdUSZ KRAJEWSKl

-

U7.YSka•

110 odpowiedzi 1>ozytyw•
liśmy
nych (na 1>gólną liczbę llKI, zc•s
na podobne pytan.ic, dotyczRc&
za.worlowe.l,
korzyści dla pracy
tylJ<o 20 odpowiedzi pozytyw•

nye.h.
Oczywiście, korzyści dla ura
cy zawodowej pnwinny przy~
przede ws7.yst kim od•
nosić
cz:vt~r

stO\.VBTZY$ZCniac 11

\V

specjalisf ycznych. Rzecz jednak w tym., że po pierwsze
zr1ncznie
ich
się
odbywa
mniej, po drugie - frekwencja z reguly bywa 1am mniejsza, niż i1'1 nrzeciętnym od•
cz,rcie W ŁDK.
1akiego r.a•
Konsekwencją
stawienia słuchaczy jest zai;otrzebowanic głc\wnie na tcn1advleuniwersalną"
tvkę
tancką. "Spośród 12 'wyod;·ebnionych przez nas \V a11k~e-i
najcie grup temat:·c;mych,
wi0cej zwolenników zyskały~
psycholo1Iia, zngacJnienia ety..::z.

no-moralne i kultura ;t-•cia ce,„
dziennego (tzw. savoir:·vivrc),
wspókzc<na
Znś najmniej technika. Nawet astronau!v\rn
znalazła sic; na miejscu trze~
Cim od ko1ica.
Taki .,uklad i:il" nasawa
jes;r.cze jf'clno spost.rzeżcttie wciąż minimalna .Test w naS'll~·m sp!lleczeństw;o (a szc?e·
góluie wśród inteligencji r.(dnubliczn!tŚl"i
trmn
nowiące.t
odczytowej) kultura le<"hnicz-

na.
To
poza

są

snrawy pnzristaiące
zafo!l'resowania

sferą

o

nich

slnchac:r,a orlrłY
się nie dysk;,-

tujc.
Na tak .. neuttalnym" tere·
nie .iak ŁDK odc?:yt np. o
(namo<lernizacji przemystu
wet nie wlók.ienniczeg„, bo
to podobno w Lodzi się przejadło), przyciagni<" minimalne
grono uczestnik0w. Taki natnrniflst temat ial;: nr. religi,1zaw&ze
znaidzic
znawstwo,
wielu cl1etny<'h ~l11chaczy.
Na

* *nnczyn;onvch

:!.
pods!awie

wyohraw.vżej 11wag, możnfl
przecir•tne.g<:>
typ
r:ić sobie
„dobrowolnego" słuchacza od~
czvtów.
Jest to inteli.E:f'nt w starszym 1'ieku, zaintcresow:,ny
temat:-'k<\ hum?.ni~tyc-zną. ~zu
kający w odczvcie roz.;zerzenia wiedzy ogólnej. względnie
odpowiedzi na nurlui•1c•' ga
problemy świalopogladowe.
Przez odczyty w l,DTC przrwl.la się rocznie olt. 20 tys. !lsób.
.Jednoc7eśnie.

rhoć

opornic,

akc,i<: o•lrzytową
pracy. F~kt•m .le~t
co zaznaczaliśmy na '''stc;pie
lHZ'"Tncie formy upows.ze-ch-

LDK rozwija
w

-

zakłada~h

nienia \l\'ie-dzy,

"'"A'ięk~zość

przez

Instytucji .
Tak wic;c ofensywa trwa I
t!l jeft objawem wif'lce poz,·tywnym. Niemni0j, „po dro
dze" rodzą się pewne niebe;>,piPcze1\stwa. Cenne .ie't np,
problemazainleresow'lnie

w

10

przcpro~·c:idzo~

a11kiety,

ne.i w lutym 1850, wynH~a
stosunek wręcz odwrotny. Zaważyła w tym wypAdku z pew
nością f Pmatyka odczyt6w.
instytucji,
Bo w LDK
gdzie udział słuchacza w odczycie jest pod każdym wzp,lę
jedynie
„dobrowolny",
dem
tematyka stanowi kryll!rium
udziału. Taka sytuacia pozwala nam ujawnić swego rodza..i
ju .. oportuni7.m" przeciętneg"
słuchacza, pozwala stw1er'."lzić,
do zaspokojenia
że dąży on
swoich osobistych
wyłącznie

-

go Sądu Okręgowego :zawiesił w sto.mnku do UlężoUca postępowanie karsprawy nie powędrowane. Akta jego archiwum.
Opa.trzone odly jednak do

wagę

d O'·
1946 r.
rvręgowy skazuje u)·"ą
~
b d
na 15 la.t więzieni<!.
mn ytę
·
,
d
1"
wa lata poznie.i przed tym samym
·v
d
frze.ci ;r napastników
stl!';;e
są em,
'
Henrylc Kot/.ińslci.

tca
ego

(10 proc.).

. Z odczytów korzys•tają gló\•.•
me ludzie starsd. W roku 1058

lo dla nich silniejsze niż obawa zde~
maskowania i k.ary. '
o tym pomysleli nieco późniei. Po
raz pierwszy uczucie strachu zrodziło
się wówcza.~ gdy spłoszeni nagłym
alarmem kobiet rzucili •ię do uciec•:
ki. I od razu trafiają na' przes·Twd"::...
~
•
patrol MO.
M"·i.tuta przypomina sobie że trzyma w ręku pistole·t. Otwiera ogień
i drpgę innym, sam jedna.k pozostajz
ze S1}'!iertelną raną. Patrol zatrzymu··
Je rownież na miejscu przcstępsttv'.l
Kazimierza Warszawskiego. 8 czerw-

v.1ej 1'

iów,

Socjologicznego UL mgr K. Żygul
ski przeprowadzi! w ub. roku
odczytowej
akcji
analizę
LDK. Ze swojej strony posta-

c1t'l1'a
;poo:ziu1kać choć
żródeł"
inadz'ei n.a poprawę ,,pas=~
.s;yiŁ u.a tet~Y jl!lJO"-ga•larn:teryjnej
.
cji''.
Zjed.noczen1a Prv.enyrektor
myslu 'l'kani·n Jedwa~uych i De-

udzlal s}uchaczy powyżej lat
55 vrynosil 38 proc., a mł:.i
tylko Ił
dzieży do lat :;:5 prnc. Te obliczenia trudno
podawać w wąfpliwość, cho„
ciaż np. z naszej .,wyrywko„

przeciętnego

*
Pracownik *Instytutu

.
:z.wLęks7..en.ia prodiuikcji.
:r.;e
jednak
Postal!low1łam
d.ać za wyigramą i „u sa.rnyoh

l

:

po•
Takim spostrzeżeniem
dzieli! się ze mną pewien
działacz oś"iatowy. Sens te-·
wykraclu
spostrzeżenia
go
jaje
daleko poza anegdotę,
doskonale pojęcie o znaczeniu
i zakresie oddzia!yw2.nia formy pracy oświatowej, ja~ą
jest odczyt.

~o

znalO'mego

k<>ra-cy,}nycll - ~rom·•ła.w . Ram1, ze w
po-wie-dz1ał
ł()wsdti
p1·zysziym rołiU spr"Owa.dzhny z
Niemiec ponad 100 kr?<S<en <Ha
co
pasm.:.nter~JlllYCh,
zakładó.w
pozwoli na z·wię.k~.zenLe p_r.o_dukc,ji. Całkowicie nie ro1,w1ąz~ to
niemnie.J Je<lje.sxeze sytuacji,
na.k zna<:'llnic .ią po.prawi. Niema.I
zupetne za,S")>1Jlkoje·nie pa.sma.niteryjnych potrT.eb przewiduje sią
w pia.nie 5-letnim.

ty.Jemy".
Wszedłszy na salę, zdumiaoto wśród
łem się wielce publicZ\ności nie llyło wcale
„norm?.Jnych" ludzi, wylą
l!:trdzo chudzi
c,;ni~ sami
lub bardzo grubi",
lub

_____________________________________ __________________________________,

7abi.era.iq,c

.

Żadnych też ti!'"l.l<ln ośc.i nie po.
w'rn.no być z haft1'ami l zar.rza.
is.kami, klóre ob\.."-C!!Ue jesteś
my w sitainie p:-.cdukowac w
do.'1Jtaleczmych il<>Sc:iacll.
Tak wlec wygląda sytuacja.
Czy to jooi!WL~ zmniiejS7.a. powody do narz•elrnń 7 Przypuść
pewnego
do
my, że tak -

prooul;:o.wać

ie Jest.

słuchacze

•

Guzikarskie st()r.:mla. Jesteś.my przecież. w
ws7.e, stanie zrozumieć trudności, p"
kiego{) ro<dza.iu 1rutiki z galali- cz.ek.ać jesz,cz,e trochę na potu w różnych kQlorach, ks:r.1a1 prawę w dziedzin:e pa.smanwz.ora.ch. w il-01iciaeh te:-ii,
ta~h i
mamy
że
7.JWł.a.iSzcz.a
:i:a.sp·(}kajających c.ałkmvi cie i>o:>
te
na
persocktywy
jakieś
t.rzebv rynkowe. Vv .o;i;tl·epach pa·prawę,
z
i
że
1I:rślę
znajduje s~ę około 10 różn~-eh brakiem
kosznguzików
wzorów-, a paw ill1lllo s.i.ę zm:>J'do J.owy·ch
perłowej
z masy
okolo 700. Na każ-dej jakoś się pogodzimy
wać
b<;:guz~kar:,Jti
przemysł
auikcji
<Lz.iemy tylko prC<s.ić pt"':emy&l
oko!.o o jakieś za8•iępcze. z surow.
ha.n<dlo.wi
Pl"Z>f>Clsta,wj,a
i cxi ców kTaj<::owych. Nie '1".t'lł;r,1.1mie
300 uowych wrorów hand1u j.uż tylko zależy, ile ; my jedina.k, i na.wet nie zech
tych wzoców zn,addJZ.:e się w cemy, zrozunrieć teg-o braku
sklepach.
tko.onfyna-0ji między p.rzemyZachodzi więc pytanie, co si<:
slem i handlem.
dzieje. skoro
z tymi guzik«mi
nie widzimy?
ich w sklepach
Bo że tej koo..rd.ymac.ii n.Le
int, Majkowskiei:o Zda.niem
ma, - nie ulega wątpliwości
handel, zwłaszcza detal, idzie wi
kaki, vry1nlik.ają<.:e
ł,akty•c-zm-e
docznie po najmn.iejsze,l linii oz rzieczJ·vv~Gtye:h tr'Utdn1ości, n~e
całe
po·ru i bierze z hurtowni
:Le
faktu,
p::zesionić
mogą
naczki (po l.000 sztuk) z guzikao<k4>1»i nie
PT.Z.Y
sklepy
mi .i~dnego rodzaju. zami<Ls•t z
m.f)gł~-by być o
dol>rcj woli każdej paczki wybrać po kilka_dzi es i~.t. czy kilkasl't sztuk.
wiele lepi~.i za,i>patrzo•ne w te
KłOJpoty mogą być j€dyn1e a•rtykuły, któr-ych możemy proz guz·ik.aim.i kcLSiuU"Ji'-V'YiI11i. z ma dll';cować P'o<l <lor3tatkiem. J'<>d
nie
tr<UJdrn•ośct
IS>}' perl.owej l!urb p•ob.aS1tni, su. pl.a.sac:zykicm
rowi-ec na nie jest bov.r!em fl"l()fŻna ur!Grywać n.~ool()wla<l1.11
c:rz,y po ]Jl!XltS!>U Jekce•ważein.:a
SIPt"<Ji\V<:dlzarny z z1a,gr.arnicy i
nie za1WB7..e otrzym,ujemy go pokzeb lWITT.s•umentów.
tyle. ile zama~.\"Jairny.
J.;;01\cząc na.-rokanfa, w i:m!e
Jeśli chodzi o sZJpiL!,i. irgly
:n.iu wla.'1Tlym. i bliźnich, sr,, ..
p.rooukuje je dz.e utrudM111y<'h goni~wą z.a
i ag.raf.ki
śc1;1eJ
)J't'7.JElITlysl terenowy, a
haftka.mi. gu.zi1kanti~ agrafkaI•'ahryka Igieł w Czę.••te>::ho 1ni1 c.zierwonyni.i nićmi i,t.o. <lo
w:e. Pro:lUJ;wj.a jej równ;ei w m.agam się 01d n.asz,eg10 handlu
pl'łn.i może pokryć n\.potrzebopa~rrnan.t:P-ryj.
u1)X'l!'7.ą<llko•wiain.ta
cho:Jrz.l t,vl- no-gaJa,n,teryjnego pOdwórka.
wa.nie krajQwe ko o to, by h~m·tlel zam~w·:,a!
na CZ.llB pu1t:rzel:J.ne a.r.tyknł.Y.
ADA JASKULSKA
in.,

w

ł •. .J pier poni.ższe.J·
.;

i

wia<lmm.ości.amj

jakie tam uzyskałam. Inż. Maj.
m.
n1nie
k<lw.:>ki J.>ll'i·nformow.ał
są

zainteresowań

chudniemy

jesreze
dnigte.;?;o
Centralnym
w
tj.
~.źródła"
Zal!"ządz'.e Prrem..vs.lu Guz.acar.
Galam.tel!"yjnego. Mu.siko
szę przyzmać, że byłam nJe-.:o

prodiukowane
ciemn;ych, nieciekawych kolorach.
Po zasięgn lęciru 5m:f<J1r.m..acji
prmpr-01W·ad'-:·1am
w detal.u
Daw:eroZITTl!O•Wę z hurit<Cm.
diz.ialam s"iQ tiu r-reczy nr.ewe.
jch

przieważn.ie

o

duclm pcll'>t.amo•wiła..-n
u
,Języka
zas:ęgnąć

bardziej, gdyby poczekał parę minut
do przeLania na pad win·
·
· ·
· ł ~m ~o d',u~e~.
·· mia
· t om,,
1/.!S
c h wi l ę . bowiem
.a
~ .._ pogatow 1.u kilka tytul01;v. N1ekto- .mosrod . si.edmm . m.ęzczyzn wstępu;e
~ fJ re z m.ch, Jak np.: „Ope rac1a - pos!a- ~o poblisheJ kwiaciarni, gdzie c.zelc't
zamówiony
JUŻ na. nich pięl;,nu,
nice", .,Osta•t.ni Mohi.kani.n", czy „Kwrn
uprzednio kosz kwiatów.
ty i pistolet" byłyby niewq!p'i,w·ie barTeraz wydarzenia. następują szybko
dziej atrakcvjne, ba - bardziej może
zachęcające do przec:i:ytania tej poucza po sobie ., Roman Ułęża leic zm ienia si«!
, ·
t I' "d· k"lk
w poslanca .Poz
ł
I"
i ''.lnasci~
·os .at i ą
,
,
}es i zrezygnowa em
: .1ąceJ opowiesci.
lr.rokow :a mm. !'Jte budzący nicz11ich
. z nich na lcorzyść „14 lat S<f;rachu'_'. to
dlateg_o tylko, że. te?- .tytuł wlaśme :- P?deJrzen poslaniec z koszem kwiato.w skręc~. w bram_ę domu przu ni.
wydaJe .się-:- itaJlepieJ oddaje atmosfe
sprawdza.Jąr
rę. w 1alcie1 w etągtt kilkunastu lat PioitrkowskieJ 271 i żył bo/w.ter tej historii. Atmosferę Jeszcze raz ad1·es - clzwo·ni do mieszstrachu przed.„ karzącą ręką sprawiedli.wości, strachu - ja.k się okazało ·u z as a dni o n ecal ko wicie
I eń
go.
12 /cwietnia 1960 r. do drzwi jednego z mieszkmi w domu przy ul. Ploc•
z dawn·a
kie.i nr 1 w
podśzdadomie oczekiwany, ale iakte
: niepożądany gość.
- Obywatel... Zugmunt Brzozowski!
- Tak. to ja. Słucham.
kania zarm·.owanego przez Jan"n"
- W imieniu pra.wa.
' „ L.
oraz Jadwi·g" D. Spelnz·a,·ąca w tym
Kil/ca dni późnie1· Roman Ul""' :ta~
l ck, vel Z1.1gmunt Brzozowslci prze- mieszkaniu funkc7·„~ pomocy domowe,
chce byc· n;e,,.,.zcczaresztu Katarzy.na S. n'e
do
został
transpottowany
' "'
'
na wobec miłego doręczyciela. kwiaśleclczego w naszym mieście. Aresz;.toa
przedpo/cojii,
d>()
g.o
wpuszcza
tów,
doElblągu
dalekim
w
bandy.ty
wania
sama uda.ie się w głąb mieszkania, bv
konali funlccjo1w.riusz~ Służby Krypowia.domić panie 0 pi.ęknym vodam;nalnej KM MO w Lodzi. Bcmdyty
runku„.
poszukiwanego od lat czteTnastu...
la,t temu, 1 kwietnia 1946 r. u
Ulężalek na ·t o czekał. Killca mchów
Piotrkowskiej i
ulic
zbi.egu.
Czerwone1 spotkało się siedmiu przy zamlcu i do przedpokoju u.:pad.J
f mężczyzn.. I ni.e byw to spotkam.ie czered.a uzbrojonych zbirów.
Bolesław Mituta, bracia _ Stefan 1
~'Przypadkowe. Tajemnicze miny, ścisz:1
Henryk
~ ne rozmowy, wreszcie przel>.azywane Stanisław Szymańscy oraz
f ~ rąk do rąk niewielkie palcunki, Królikowski od 4awna już posiadaU
# kszta1tem i ciężarem przypominając!! informacje, że kobiety, któr1Jm ta~:
~ 'P;stolety - wsz11stko to dalobu wiele ' bezceremonialnie złożyli niepr:;szona
do m 1.l .11~n•a niezbyt nawet bacznem."

ł

Sfery

l

tyką

humani styczną;

kręgu

s!uch;i~zy.

dąż"ć

do
również
jl"dnak trzeba
rozszerzania tego z~interesD
poli„
waniR na zagadnienia
techniczne.
·warto 1'ię nad tym Z!lstanowić, warlo przede wszystkim
zakrwtnać sie wokół zainte~
resowFtnia odczytami młodzie
żv oraz stałego rozszerzRni3
JULIAN

BRYSZ

Reorgonizocia handlu spożywczego

Filharmonia
ma nowego

kierownika

wedłuq nowego oodziołu adminisłracvinego

Każda

artystycznego
Jak się dowiadujemy, minister kultury i sztuki 1nianowal Stefana Marczuka kie
rowntkiem artystycznum Filharmonii Łódzkiej. Jak już
pisaliśmy,
dotychczasowy
kierownik artystyczny Henry/( Czyż zrezygnował z tego stanowiska na r=ecz p1·aey kompozytorskiej.
Stefan Marczyk
obejmie
nowe stanowisko z dniem
l sierpnia.
(Woj)

Brawo, stacja

Ten stan rzeczy jasne, że
nie sprzyjał prężności administracyjno
zaopatrzeniowej

„HALA-60". już działa
Przed kilkoma dniami 1>publi- cer„twa, ja,k I niezorga.nlzowakowaliśmy na la.ma,ch naszej ganycl!.,
którym sztab „Hala 60"
zety apel Komendy
Chorągwi
pomoże we właściwy sp<>sób zor
Łódzkiej ZHP
do dziewcząt i ganizować wakacje w mieście.
chłopców wzywający Ich do z;gło
Już w tych dnia.eh wyrusr,p;ą z
szenia. uclziału w e>rganizcrwa- • Łodzl plerw3Ze grupy na pe>d·
nyc1' wakacJa,ch drużyn miej- łódzkie biwaki. W programie
skich w
ra,mach ha·rcers·klego przewiduje się również wyciee-L·
lata.
ki do obozów harcerskich stacjo
Pierwszych 70
zas>tę.po-wych,
nujących
w
okolicach Łe>dzi,
którzy wraz ze swymi zastępami
wspólne wycieczki do kin i na
przeżywać będą wielką przygoimprMOy itd.
r: '. już zostało przes:z>kolonych i
Sztab „Hala-80" czckll na dal)lrzystąpilo do akcji. Pomimo, iż
sze zgłoszenia, które przyjmowa
większość
harcerek I ha.rcerzy ne są obecnie codziennie w gonasugo miuta wyjeżdża w lipdzinach e>d 12 do 16 w Ł6dzkim
cu na obozy, zgłoszenia dalszych Domu Kultury, ul. Traugutta 18,
zastępów do akcji „Hala 60" napGkóJ 216. „Hala·60" dornd?.i, popływa.ją.
rno.te, zorganizuje letni ndpoozy
Jak już podawaliśmy, zgłaszać
nek dla dzieci. Nie zwlekajcie
się mo-gą 3-os1>bowe grupy mło
ze zgłoso:eniamll
dzieży 1 dzieci, za.równo z harC. R,
!

'

5pa:carkiam
/)

]20
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z:.oazt

i
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1

państwowego.

handlu
się

zdarzało

żywczych.
Co zyskają na tym klienci'/
To chyba najważniejsze py-

tanie.
Dzielnicowe rady narodowe
mając do czynienia jedynie z
dwoma jednostkami handlvwyrni branży spożywczej bę
dą mogły lepiej ingerować w
zaopatrzenie i lepiej koordynować
dostawy, niż dotychczas. Praktyka wykaże, jakie
realne
korzyści
te
zmiany
przyniosą.
Warto zastanowić
się nad tyln, czy podobnego
podziału nie na.leży jak najszybciej wprowadzić również
w PSS.

Często

żywczego.

Dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej u kiero\~
nika Wydziału Handlu Prezydium RN, że z dniem 1 lip·
ca powstają cztery dyrekcie
spożywcze: MHD Artykuły Spo

żywC'Le

„Sródmieście"

1

arll

też nie zwięltszą "się wydatki.

Filmy lalkowe

/ 1

I

I
11

w Klubie MPiK
Dziś o g'Od-z. 18 <>dbęduJe się w
Klubie . MPiK (tli. Pi<>trk<l•W5'ka
nr oo, I p.) s1>otika•nie z pu1l:>li<>11:nością rea-liza.OO.rów f1lmóiw !alk.owych: L. Iionnirokiej, W. Kondka,
J. Koto•\~kie.go, E. Sturlis.a, z.

„Kapusta. lrnpu.,la"
1·ozlega się 11awolyiva11ie na ul.
Wig111·11. Uchw11cili>my ten rod.zajowy obrazek „na początlm itlarg1t". Nie11:qtpliwie po kilkudziesięciu. mintttach
wózek becl zie j11:!: pu ., ty.

Wasilewsk;ego i T. WIJ,k-O<Sza.

Spotk.ainle

pro.jekcją

polą~one
będlzie 2
11a&tępującyoeh filmów:

,.Po~ytyWka 11 ,

„Ond1rasze·k".

,,Upiór w
t,Uwa,ga,

pała.ciu",

d},abel",

„Mysie figle" I „Bellel.'o.fori •
Wst<:iP l:>e©pła.tny .

W trybie

A
więc
autentyczne
„widmo
kapitalizmu."
nad
Łodzią. W charalcterze wid.ma
występuje

przedwojenna reklama firmy „Ekonom", należącej ponoć do spadkobierców •
Henryka
Wegnera.
Widmo straszy przez colą
dobę.
prz11 ul. Kilińskiego
nr 114 - o cz.!Jrn ?.n.formujemy władze miejskie i zain·
te resowane przedsiębiorstwo
przemysłu

Dziś Prokuratura skierowała
Sądu Wojewódzki ego dh
. m. Lodzi akt oskarżenia prz<>

do

ciwko bandytom: Slaw')mirowi Glogowskiemu i Fellksowi
Jędrzejczykowi,
którzy
25
listopada 1959 r. dokonali na
pa.du rabunkowego na funkcjo
nariusza MO. Odpowiadać bę
dą
za usiłowanie zabójstwa,
rabunek broni oraz za napady rabunkowe na plebanię

m~tatoweoo.

CZYTELNIK
Z
UL. PŁO·
CKIE.J: J.a,k wyjaśnia n.am Prezydirum
DRN Łódż-Góma ze
względu na kcnieczmość uzboroje
nia te·rern tt pod nowe bu<iorwnictwo

mie.szka.nłow·e

sprawa bu-

dowy kanalizacji ona ul. Plookiej
wzięta po<I u.wa.gę w lata"'h później~yoh. Nic więc nie·
st.oi 11a przesrz.kO<i:zie, aby wylkonał Pa·n rem~mt, gdyż karn.alirzacja wykomywa.na będzie w początkowej faa:ie ty>ko na uHcy.
JÓZĘFA ZAJ\:RZEWSKA:
Ja.k
wyjafr1ia nam Dyrel.ccja MJiD
zaopa.trzenie miasba w nac:zy.n ia
emalie>w2ne ulegnie wkrótce jesrz.c:z-e większej
po-pra.wie, "'1Yż
z2'warto umowy z cl.ostaw.c ami :z
!•un)l'oh wojerwód'lJtiw.

będzie

Wejście
o I

Program cyrku „Poz na1i" jest bard.zo cieplo przyjmowany przez prasę i publiczność. l słusznie, bo na to w
pełni zasltiguje. Toteż o niemałe zdziwienie przyprawił
nas „wóz · reklamowy'', który krąży u.parcie po szynach
tramwajowych naszcao miasta,
obwożąc nieestetyczne,
wprost szmirowwte rysunki reklamowe cyrku . Rzeczywiście zadziwiająca antyreklama naprawdę .dobrego programu.
Tekst: R. G.

przez

I
1

~~~~~~~~~~~~~~~~~F~o~t!i!o!!!:
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księgarnią

Klttb MPiK rz.a•wia.da·ml·a sowy<>h
bywalców, że poceyna9 tad.y<:h
jąc oo 1 liP<!a crz;ytelmia
klubu
przy ul. Piotn-k.owskiej nr 86 I pięt>ro z uwagi l!la p.rzeprowaózany remont l!l ie będrzie ceymna
do koń.ca liipca br.
W okresie
remontu czyteln•icy
m_ogą
l.<orzystać :z
czyte!ni-kaw:1'21mi. ks.j~a·~~~
na
partenz;e
pra:ez

Niezależ.n.i e od utrzymania
porządku i czystości w obrę

Lwejśeie

może zo.rientować się

pociągów

pośp:esznych

Kalis.lra pane oraz

Gdynia.

.Każdy

do tych

przes!a-dtkę

.f,ódż

parnc -

wsiadający

które uc~
kon.kure'. e o naj-

stniczą w
sprawniej dz'.a1ający ekspr-e>s
w Polsr-e otrzymuje graficzną
mapkę
wszystkich
polacZP!1
stacji węzlor,ivych i większych
ośrodlków
z go.O:zii!llami przyjazdów i odjazdów tego pociągu oraz p0e'ągów p•r zesiadkowych. '.L'ak więc pas.ażer od-

pociągiem

Piły,

o któr·ej

Keyn1ca, z

połącze

niami na Kieice, Stróże i in.
ne ważniejsz,e miejS'C'OWOŚC:..
:Należałoby w każdym pnedziale tego
rodzaju
gra.f.iki
utrzymać na stale dla wygody podróżnych.
Do tych grafików każdy pa_
sażer
w przedziale oraz u
konduktora otrzymuje nadrt1kowa1ną karteczkę. w któr-ej
może wyrazić swoją op:itnię i
uwagi na temat ku!"SOwan.la
tego poc'ągu. uprzejmości obsługi. c7.ysto.ści itp.
Nieza.leżn.ie od tego od dnia
15 czerwca dG 8 par pociąg6w
dalekobieżnych pośpiesznych i
osobowych z.:.1s\()oowam.o za'PO::
w:edz;i pr z.ez megaforny w . o
językach: polskim. NJ6yjskim,
niem'eck;m, francuskim i a.n.
gielskim.
Pozootałe
p<iciW
awizowa1ne są w ję-z.yku polskim. .Jest 1.o duże uspo:aiwn:en:e dla pasażerów. bowiem
przez Lódż Kahsiką przejeżdża
ją pociA .C(i międzynaro::lowe m.
in. do Li•plSlka.

poc:ągów,

jeżdżający

do

godzinie dojedzie do C1echodnka i gdzie ma się prz.esiąsć,
k.ecly dotrze na Hel c:zy do
Ustki. Podobny grafi:k otrz.y_
mał ek&pres Łódź Zarko-

Krynica hak<•Łódź Kali.ska

pasater

na pod_

stawie tego grafiku gdz:e ma

bie dworca, kierownictwo stacji podjęło kiL!ta kroków zmie
rzających do u.sprawnienia ohslugi po<lróżnych oraz polepszenia warunków jazdy dwóci1

pośpiesz

nym z Lodzi do Gdyni w m ig

FOTOGRAFIKA

w Polsce

na

świecie

Sta.raniem Wydziału Kultury RN" m. Łod-d oraz Central.
negG Biura Wystaw ArtYstycz
nych. jutto (1 lipca) o god7n
19
/ Galerii Sztuki
(Park
Sienkiewicza) delega,t ZPAF
Ignacy Płaiewski wYgło.si
odczyt na temat: „Fotografika
w Pol>ce i na swiecie".
(8)

Już

od jutra (d.o 15 lipca
br.) w sali Łódzkiej OperetJci przy ul. Piotrkowskiej -

Z UKOSA

w

yoi>ci11n11m
u,11ko11anitt
artystó1v Opere11-;L Sląs1{.ie) z

Gliwi c
świetna

'1

nież udział Lódź-Ka.liska.

,JOobranoc Bettinol"

(116

adminii:.;tracyjn~go,

W ramach k<mkursu „Kolej Tobie Ty Kolei" o
najlepie.i pracująca stację w sieci PKP bierre rów-

(.Sk.)

sklepów, 22 kios_l~. obrót rocz:ny okolo 282 miliony złotych).
MHD Art. Sp.
„Górna" (57
•klepów, 15 kiosków, okol11 11~'.
milionów obrotu), MHD Art .
Sp. „Polesie"
(50
sklepów .
4. kioski, około 123 mln. zł
obrotu i wreszcie MHD Art.
Sp. „Ba.luty-Widzew" (100 skle
pów, 20 kiosków, 232 ml n . zt
obrotu).
W przyszłości Bałuty i Widzew w branży
spożywcZE:J
również będą roczdzielorie.
Taki
właśnie
podział
na
5 dyrekcji będzie od 1 lip~«
w
branży
mięsnej.
I
tak
MHM „Śródmieście" dy'lpon-J
wać będzie 66 sklepamt (obr;:i
ty 282 mln. zl), MHM „Bału
ty" - 52 skle;-y 2'.l2 ml:~.
zl obrotu, MHM „Górna" 68 sklepów, 202 mln. zł obrotu, MHM „Polesie" - 50 sklepów, 177 mln. zl obrotu i nowa
dyrekcja MHM „Widzew"
40 sklepów, około 54 mln. z1
obrotu. Warto tutaj dodać, że
w ramach tej reorganizacji
nie powiększy się ilość personelu

itp.
dyrekcją o przesiadek
Zapowiedzi w pi~ciu językach

Zlikwidowana · zostaje
od
dnia 1 lipca · Dyrekcja MHD
Nabiał i Pieczywo, gdyż słusl
nie uważano, że funkcje tej
dyrekcji są tak ściśle powią
zane z artykulami spożywczy
mi, iż mogą "ez żadnej szkody dla klientów być przejęte
przez branżę artykułów spo-

gdy występo
wały jaikieś braki w l:\and1'!
spożywczym trudno
był J
znaleźć winnego za złe zaopatrzenie danego rejonu. Pnezydium Rady Narodowej podjęl-0 ostatnio ważną decyzję w
sprawie reorganizacji dyrekcji państwowego handlu. spo-

Kaliska!

o Grafik przyjazdów, odjazdów

dzielnica ma swoją

Kilka miesięcy minęło już od reorganizacji terenowej
dzielnicowych
rad narodowych.
Jak
pamiętamy
powstało z siedmiu pięć nowych d!iielnic. Równolegle .
z Lf4 reorganizacją administracyjną nie nastl\PilY tadne
zmiany, jeżeli chodzi o dyrekcje handlu pańslwowcgo.
Tak więc poszczególne dyrekcje spożywczego handlu dl'·
ialicznego posiadały swoje placówki w dwóch, a niet·az
w trzech dzielnicach. Koordynacja wszelkich poczynan
ekonomiczno - itospodarczych była więc dośe sknmpllkowana. Trzeba było nieraz pC)rGzumiewać się z kilkoma
dzielnicowymi rada.mi na.rodowymi, dzielnicowymi komitetami partii itp.

f,ódź

oglądać

będz iem)J

komedię

mu z ycz ną,

pary u>losldch autorów Garinci'ego
i
Giovannini'ego
z mtizuką G. Kramera vt.
DOBRANOC
BETTINO".
Udzial w niej biorą: Maria
Artykiewicz, Adam Cyprian,
Mari.a
Gabrielli,
Tadeusz
Molski; Wanda Paderewska.,
Jadw·iga Szymańska i inni.
Inscen:izacja
i reżyseria Witold Zdzitowiecki.
NA ZDJĘCIU: Wand.a Pade1 ewska i Michelslci w jed·
nej
ze
scen
·„Dobranoc
Bettino".

Racjonal1zacja?

doraźnym
w Lodzi I na właściciela prywatnej taksówki. Aresztowa. nie bandytów przerwało szereg
planowanych
napadów.
Ro2lprawa toczyć się będzie w
trybie doraźnym.
(z)

Egzallliny
wstępne

·na

UŁ

Uniwersytet Łódzki zawiadamia kandydatów na I rok
studiów, że egzaminy wstępn.e
na
wszyst.kkh
kierunkach
raz.poczynają
się
w
dniu
2 l"pca (sobota) o godz. 8 rano.
Dokładne
dane, c o do
miejsca odbywania się egzaminów
dla
poszczególnycł>
kierunków,
umieszczono
na
tablicy informacyjnej
przed
gmachem · Rektoratu.

Rowy

Widok ok godz. 17.10 zamkna!
drzwi już wówczas, gdy tram
waj ruszyl z przystanku przy
zbiegu Francisz!cańslciej 4 Wc1
ska
Polskiego.
Następnego
dnia; o tej samej porze, na
tej
samej
linii,
konduktor
II wagonu
(nr boczny 759)i
zamknął wagon przv ul. Marynarskiej.
Ten
rodzaj
racjonalizac :;t
ma
przed
sobą
ogromni'
perspektyw!}. Tramwaje mogq
zlikwidować
wszystkie przystanld. co zwiększ11 ooromn1e
tzw. przelotowość i zaoszezę
dzi
d.użo
elektryczności, restauracje mogą w11dawać obia
dy :.a śniadanie, a kolacje w
porze obiadowej, co skróci
czas pracu personelu; a m>J
będziemy w11dawać gazetę rai
w t11godniit; co nam da wiele
wolnego czasu na odpoczynek<
Co na to d11rekcja MPK?
TER.

początku

proszę . wyobra
sobie obszerny wstęp
na temat korzyści w11nikających
z
racjonali~acji,
usprawnie1~ i
innowacji. Ni~
napiszę
bowiem niczego na
ten temat,
ponieważ sprawa
jest oczywista.
Pozwolę sobie natomia.st za
cytować tu przylcladiJ uspraw
niefi na pozór tylko drobnych;
które jednak mają przed sobą
onromną przyszłość. Mianowicie.
niektórzy
konduktorzy
tramwajowi,
szczególnie
w
tzw. prz11czepkach, aby czar
przeznaczony
na
postój n(!

N

a

zić

krańcówkach·

spędzić

wt

(JO·

dziwym odpoczynlcu, rozpocz11
prace
przygotowawcze
już
na
lei/ka
przystanlców
przed krańcówką. A więc zamykają m. in. drzwi ostatnie·
go pomostu.
Obserwuję
to ·zjawisko od
Tdllw miesięcy i zebrałam spo
ro przykładów. które wraz z
li;artlcą, na której zostały zapisane, zginęly w czasie purządków
wiosennych. A byl
tam zapisany nawet wupadek, ki.ed.y lwnd.ulctor nie t11lko zamknął wejście, ale również otworzyl drzwi znajd.u;qce się naprzeciw, co mogl:J
się slcończyć
tragicznie;
bo
chci.al
przez
nie
wysią,\ć
wprost na szyny 10-letni chlo
pak, żąd.n11 nowości.
Na razie
d.ysponuję
więc
tylko dwoma przykladami z
ostatnich dni: 27 bm. k?nduktor drugiego
wagonu
;,19''
(19/7, n·r boczny 583). vrzyjeż
d.żaj(j;cego do krańcówki przy ul.
nają

Za winy
nie popełnione
W Al.

yobraźmy

ośrodek półkolonijny

z,

dla dzieci Śródmieścia

Wa.kac.ie Już 9ię rozpoczęły.
Spora ilość dzieci wyjeżdża w
tvch dniach na obozy I kol<>nie.
Ńastępny
turnus odbędzie się
naturalnie w sierpniu. Nie wszystkie jedna.k dzieci mają moż
ność
o.puszczenia Łodzi i lłla
tych właśnie władze oświa,t1>we
organizują półkolo-nie . SzC!l.ególną o-pieką trzeba <>toczyć natura!
nie dzieci ze Sródmieścia, gdyż
tutaj warunki
klimatyczne są
najg<>r9'le. z zadow&leniem trzeba wiec zan<>tować fakt, że w
tym roku rozs.zerz&no s·ieć plaeó
we·k
półkolo-nijnych.
Powstała
nowa placówka mieszcząca się
prz:v ul. Sienkiewicza 46 w bndvnku III Liceum Ogólne>kształ·

otrzymują trzy razy dziennie po
siłki, w dnie pogodne wyjeżdża
ją za mias·t o, a czas wolny spę

dzają nie tylko na grach I zabawach, ale także na ró:imych
imprezach kulturalnych. Zwie·
dza ·ą wystawy. muzea, chod!lą
do kin i teatr<>w.
Pozostałe placówltl, a więc pół
kole>n.ie w Sziwie nr 14 przy ul.
Wigury 8-10, w Szk<>le 132 przy
ul. Wierzbe>wej 37 oraz półkolo·
nie w Arturówkn działać będą
tak, .lak I w zeszłym re>ktt. Waż
ne dla wszystkich matek Sri>dmieścia: są ,leszcze wolne miejsca na pótkole>niach I 11 klerow·
ników tych
placówek można
zl!:łaszać swoje dzie.c.i.

1

cącego.

Dzieci

zapisane na pótkolonic J

.łk>

sobie takq sytua
lokatorka domu przy
1 Maja 2, m. 2 - p.
Janina K. (nazwisko znane re
dakcji) wyprowadzila Bię w
marcu ub. rolw d.o nowycft
bloków na Bałutach. Zalatwila przy tym wszystkie format
ności,
łącznie z wymeldowa•
niem się i zapłaceniem ko•
marnego z góry za miesiącr
marzec. Nowa za§ lokatorka
p. Gu.la - która wprowadz~la
się do opróżnionego mieszka•
nia przy Al. 1 Maja
ani
myślała
o uiszczaniu prze~
caly roli; obowiązującej opla•
ty za zajmowany lokal.
Co w talcim wupadku czynl
administratorka tejże poses;i
p. Wieczorek? Niewiele sig
namyślając,
kieruje svrawe
do sądu przeciwko Janinie K.s
którn od roku
tu
;uż
nie
mieszlca. Rzecz jasna, komar•
nili; potrąca z pensji p, Ja•
niny K. komorne za mieszk(!•
nie, w którym nie mieszka.
Pieniądze do kasu MZBM•
Polesie wplynęlu, a ie 11te
od właściwego lokQ;tora - ta
nieważne. Bowiem w admini·
stracji wszystko ;,gra". Inter•
wencje o zwrot
nieprawni!?
pobranuch pieniędzy na razie
nie -· odnoszą
żadnego
skutku, ,. CJ. Kr.)
cję:

l ÓOZ KIE ZAK Ł A.O Y
GASTRONOMICZNE- ZACHÓD

CHŁODZĄCE--

NAPOJE
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WODA SODOWA
ORAN ZADA
„FRUCTOVIT"
„ORANVIT"
„JAMAJKA"
- dostarcza na każde telefoniczne żą
danie do wszystkich zakładów uspołecz
nionych od godz. 8 do godz. 22

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych

100 ROBOTNlliOW
niewykwalifikowanych
do wykopów ciepłowniczych oraz 20 spa\~a·
H
~
Ilf&
l.
czy z uprawnieniami (spawanie ruroc1ągo:1<J
ciepłowniczych) przyjmie od zaraz Łódzk1t>
w Lodzi, ul. Re•vol~cji 1905 r. nr Zl
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Zgł(-.
podaje do wiadomości, że dokonuje do dnia szenia przyjmuje dział zatrudnienia ł,~d~.
ul. Zachodnia 31, pokój nr 6. Dla zamieJ21 lipce;. 1960 r.
scowych miejsce w hotelu robotniczym zaWYPLATY NAGRÓD
oewnione
1396-T
z FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO
PRACOWNIKÓW do skupu owoców i warzyw
za rok gospodarczy 1959 - 1960.
na miejscu 1 w terenie zatrudni od zaraz
Po upływie powyższego terminu żadne PZGS w Rawie Mazowieckiej. Oferty zglaszać do dyrekcji zakładów skupu PZGS w
roszczenia z tytulu udziału w fundu1?zu
Rawie Mazowieckiej, ul. 1 Maja 1. 1449-T
zakładowym nie będą uwzględniane.
MURARZY. tynkarzy oraz robotników niewy3368-K
kwalifikowanych zat ·udni Łódzkie Przed·
·-----------------·---siębio·rstwo Budownictwa Miejskiego nr 1 w
- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - L o d z i , ul. Piotrkowska 55, pokój nr 103 w go~OWEJ,. dzinach od 7 do 12. Dla zamiejscowych kwa1
tery w hotelu robotniczym zapewnione.
z nagraniem romansu
1456-T

ELE uTRoa•o,..'TAu"
i•

SPOLDZIELNIA PRACY

im. Fryderyka Joliot-Curie
Lódź,

ul. 22 Lipca 72.

TELEFON - 312·10

1390.T

ZAPis·y

STAR EJ

Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla Pra·
przy ZPB . im. Stanisława Dubois w
Lodzi, ul. Sienkiewicza 82-84 o kierunkach:
tkackim i przędzalniczym przyjmuje zapisy
do klas pierwszych chłopców i dziewcząt.

PŁYTY GRAMOFoł

INŻYNIERA-chemika

na stanowisko majstra
w Przetwórni Warzywno-Owocowej Widzew(po rcsyjsku) oraz STAREJ ARII OPER0. żd:tiary z praktyką w przetwórstwie warz.vWEJ (glos niski)
wno-owccowym zatrudni PSS Lóćiź-Zachód,
POSZUKUJE" B. PILNIE
ul. Butora 71.
9911-G

cujących

Warunki przyjęcia: wiek 15 - 18 lat, świa
dectwo ukończenia 7 klas szko!y podstawowej. Przy zapisie należy złożyć: podanie, żr
ciorys, metrykę urodzenia, 2 podpisane fotografie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

1

KRESLARZ i woźny potrzebni w wieku do
lat 30. Zaklad Fizjologii PAN. Przędzalniana
Zgłoszeni.a Lódź, ul. Łąkowa 29, pokój 3 nr 72, I piętro. Zgłoszenia od 12 do 13.
1
•-.....................................................-.___
9833-G
FILM „WALET PIKOWY"

3417-K

fil. PRACOWNICY POS~KiWANI ~

MASZYNISTĘ na lokomotywę spalinową. po.
moc maszynisty i spinacza-manewrowego zatrudni natychmiast Lódzkie Przedsiębion.~wo
Robót Inżynieryjnych do obsługi bocznicy
SRUBOWNIKOW. przykręcaczy - praca 1 własnej mieszczącej Gię przy ul. Romana.
dwie zmiany, tkaczy na krosna angielskiEl Zglos7.eni.a przyjmuje Baza Transportu Lód:i:.
ul. 8 Marca 60.
1464-T
kortowe - zatrudnią natychmiast ZPW i.
A. Struga w Lodzi, ul, Sienkiewicza 70-72. MONTERÓW wagowych i elektryków rntrunatvchmiast Lódzkie Przedsiębiorstwo
3347~ dni
Usług Prz~mysJu Terenowego Łódź, ul. .JeSAMODZIELNEGO st. księgowego i ref. p.- rzPgo 10-12. Zgłoszenia przyjmuje dział percy i płacy zatrudni .od zaraz Spółdzielnia B- sonalny od godz. 7 do 15.
1467-T
dowlano-Mieszkaniowa „Przystań" w Loci,
STOPKARZY pończoszników na maszyny
ul. Piwowarska 23.
3346~
dwucylindrowe oraz 1 mistrza na maszyny
KIEROWNIKA działu wykonawstwa z w:- łączarkowe i szwalnicze z wykształceniem
średnim technicznym zatrudnią Południowo·
szym wykształceniem technicznym i prak- Lódzkic Zakłady Pr'Zemysłu Pończosznic'Zego
ką w budo~ictw!e, technika rozliczeń kc:- w La-dzi, ul. Brzozow1a. 5-9. Zgłoszenia przyjtów budowy oraz murarzy-tynkarzy i 1- muje dział kadr od godz. 8 do 16.
. 3420-K
botników do pracy na budowach i w cegl- 10 SPRZEDA WCÓW lodów, 6 sprzedawców
ni przyjmie natychmiast Przedsięb~ warzyw i owoców, 10 kierowników sklepów.
stwo Spółdzielczego Budownictwa l.\'liesza- 15 sprzedawców
sklepowych zatrudni natychniowego w Łodzi, ul. Strzelczyka 21. 331'K miast Powszechna
Spółdzielnia Spożywców

Do klasy przędzalniczej przyjmuje się tylko dziewczęt<J.. Uczniowie otrzymują stypendium bezzwrotne w pierwszym roku nauki
260 zł, w drugim roku nauki 380 zł. Nauka
trwa dwa lata, Zgłoszenia przyjmuje dzial
personalny.
3371-K

SŁOJE RÓŻNYCH TYPÓW
BUTELKI po piwie i oranżadzie
oraz typu monopolowego i BUTELKI
APTECZNE pochodzące ze skupu oferuje
do sprzedaży instytucjom państwowym
i spółdzielczym względnie odbiorcom
prywatnym
Lódzkie Przedsiębiorstwo Handlu
i Materiałami Budowlanymi
Lódź, ul. Nowotki 247-249, tel. 304-83.1
3351-K
Opałem

'----------------------------------------~
„'O)) n.iz3e'V 1nrnvz
~~w ki~~ ~B~~iykr;,:·P.~~
WAŻNE TELEFONY,

Ogloszenla telefoniczne
Pog-0t. Ratunkowe
Pogot, Milicyjne
Strat Pożarna
Kom. MieJska MO
Kom. Ruchu Drogowego
Pryw. Pogot. Dzlec,
Pryw. Pogot. Lek.
MOI

311-50
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·KINA PREMIEROWE

359-15

BALTYK (Narutow•leoza 20)
„Slo8'try" III część, _pa11orama,
prod."- rado:.,
doow. od lat 16, g. 10,
TEATR
NOWY
(Więc- 12.30, 15, 17.30, 20
kowr.kiego 15) g. 19.15 POLONIA
(Piotrkow>l<a
„Kuglarze"
67) „Tam gdzie ro5111ą

TE A TRI"

•

1 U~•
11-IC

tonia 0

,

„Wisła",

GDYNIA-STUDYJNE (Tuwima 2) „Teresa Raprod.

„wl{-

niarz", „ Wolność'' -w

Ośrodku Usług

quin"

N-

wł.-frar1c.,

dcn.w. od lat 16, g. 10,
12, 14, 18, 20.
Program
dla
najmłodszycb:
„Dwa
Michały", „Chłop
czyk i miś",
„Kot w
kręgielni",
„Mały karp
szuka sławy" g. 16, 17
HALKA (Kra1wiecka 3-5)
„Lunatycy"
prod. poiskie.J, do21w. od lat 18, g.
lfl. 18. 20
MLODA GWARDIA (Zie-

wych,
ul.
godz. 12-lS.

FU-08,

GłĆ>wna

c+l
+ ApTEii•

• ,

Pi.otl'kowska 193, ;mii
Czz-rwe>nej 53, Lim ,o•wskiego 1, Pl. Wolno'i 2,
Pl Pokoju 3,
Rzg..rs ka
51 Gdańska 23
'

Dyz"ury szp1"t,·1"

TEATR
Im. JARACZA ~~zjlomd ki" prgd1ts:z· ~"dz Jon~ 2)! „Mój ~uja.szek"
(Ul Ja.
ie
ozw. o
a
g.
pro . ran.o.,
D<LW.
od
27 ) g
19
N. . Ikacizah
d . 'tkl" 10, 12, H, 16. 18, 20
lat 12,
g. 10, 12.30, 15,
" a.sze oc ane 2'/la
WISLA (Tuwima nr I) 17.30, 20
POŁOŻNICTWO
OPERA - nieczynna
„Pułapka" prod. franc„ ODRA (Przęd:zaln!a.na 68)
TEATR
POWSZECHNY cLo:z,w. od 1M 18, g. 10, „Tysiąc talarów" prod.
Pacjentki z poractm„K"'
(Ul. Obr. Stalingradu 21)
12.3!1, 15. 17.30, .20
.
polskie.1 dozw. od lat 10 przy ul. Marynarski/, Sę
n ieczynny
WLOKNIARZ (Pró:hn.ika
g. 15, 17, 19
dz:ows;kiej,
si;iyce~tlej
TEATR
ROZMAITOSCI 16) „~a;waler krola je- OKA
(Tu'Y1ma . nr 34) Rud2lkiej I Wolczask!eJ
M
.
k
"
)
.
gomosc1"
prod.
tr•rac.„Dwunastu
gniewnych
1!;5 do szpitala Jr. dr
(
1 4
-Ołll~
a nieczyn- wtosk.-jugostow.
do!ZJW.
ludzi" prod . USA, dorz.w . Jordana, ul.
Przy:>dnlłlY
od lat 16, g. 10, •12, H,
o.ct tat 16, g. 16
cza 7-9. Pacje.itkl zfa!el·
OPERETKA (Piotrkowska
16,
POPULARNE (Og.1'0doiwa nicy Łódź-Sródmie~ie
243) g. 19.15 „Cnotliwa WOLNOSC (Przyby9'Zew- 18) „M<>ntparna.sse l.lll9" Widzew
oraz pa<entki
Zuzanna"
skiego 16) „Praczki z prod. fra.nc„
doow. od noleżące do porado ,.K"
TEATR 7.15 (Traugutt.a l)
Portugalii" (panorilma) '!at 18, g. 18, 20
z ul. Lecznlc<Zej
! _Zu!l
g. 19.15 „Humor i ojczy prod. frac:ic. doo:w. od PIONIER (Franc1.<;<zkańska Paca.nowskiej do SPitala
zna"
lat 16 g. 10, 12.30, 15, 3!) „Krzyk" prod. wlo- ''!' d_r H. Wolf, i .. La·
ARLEKIN (W ·1
• k
1"1.30. 20
ski ej d-OZJW 00 J t 18
g1ewrncka 34-36: PDJeG1t·
,
o czans a 5) TATRY-LETNIE (Siernkie- 15 .3Q ' 18
·
a
' g. iti z dziel11icy Łód·Pole·
fl;.t.czynny
wioza 40) „Siódme nic·
'
• 20: 30
si<> I pacjentki nleżące
PINOKIO (Kopemiika 15) bo"
prod. !ra.ncu.-kiej POK~J JKazi.~!erza _nr 6) do poradni „K"' pzy ul.
nieczynny
do2lw. od lat 18, g. 20.30 „Snicgi
Kllimandzaro" Przybyszewskiego .:> Szpi
l'EATR
ZIEMI ŁODZ· - kl110 OZY!lllle tyłk-0 w
prod. U_SA, dorz1w. od lat tr.la im. dr MadurWle<za,
dni pogoone
16, g. Io .JO, 18, 20.30
ul. M. Fom·alskiej 37
KIEJ (Kopernika 8) nie
l MAJA (Killńskieirn 178)
czyim.y
KINA I KATEGORn
„Miasteczko" prod. poi- Chiruriria: SZp1;1 Im.
PIWNICA 59"
10 t
"klej. dozw od lat 16
N. Ba>Tl1ck1ego, .u Kop·
"
CP
rko.w MUZA (Pa·bianicka 173) 16 is 20 ·
·
• g. ci1iskiego 22
262
ska
) niecrzynna
„Madame
de„." prod .
~ '
Interna: Szpital m cl.r.
~ 4
franc.-wl.
do'l.w. od lat REKDORD <Rlllgows>k_a
llr 2) Jonsohera
ul
jiJi:ono18 g ló ~ 18 20 15
l)J1l Pa1ni
Tel11er" .
'
·
CYRK (Pia-o Nlepodlegfo. PRZEDWIOSNIE rŻerom.
pro<d . :fra,n,c .. dozw. od wa 14
SOI, tel. 468-28) g. 19
ski ego 74) „ W&zystko 0
lat 18, g. 16, 18, 20
Laryngologia: ~p. Im.
Ewie" prod. USA dozw. SOJUSZ (Nowe Zlotn·o _ N .. Barlic-kiego, 11. KO•P·
od lat 16 g, 15.15, 17.45.
pJ„towc0owa 6) „Książę c:noCc'ego 22.
20.15
MYSZkin" prod. frarnc ., Okulistyka: ~pta.J Im.
ROMA (RtLgowst<a n·r 84)
d-Olllw. od Jat 16, g. 17, 19 N. Ba.rlkkiego, 11. K<>p·
„Swiatla
w
oknach" SWIT
(BOJŁltC(<l Ry11e1k) cinskiego 22
Prod. rac1z. d-00w. od lat „Kurier
cars·ki" prod.
Chirurgia dzledęca 12
1X OGOLNOPOLSKA WY
g. lO. 12 • H . . 16: 18 • 29 !rnn·c .•wl.-jugost. dorz;w. Szpital lm. Konomioklej,
·STAWA
STYLOWY
(K1llnsklego -od la.t 16,
g. 15.43, 13, ul. Sporna 36 . .
FOTOGRAFIKI 123) „Wyprawa za trzy
2-0.15
. 50
w Ło<izi w Galerii Sztu morza" 11 część prod
Laryngologia <J:ieclęca:
kl, Par~ im. H. Sienkie
radz.-hindusklej
dmw.·
KINA III KATEGORII Szpital im. KonQ'.lniokiej,
wicza
od lat Ił, g. 16 , 18 , 20
ul. Sporna 36·50.
ZACHĘTA (Zgierska 26) LĄCZNOSC (Józefów 43)
„Ballada o
tolnierzu" „Wąwó?. grozy"
prod. ADRESY AMEULATO·
prod. radz., d~w. od lat rumuńskiej,
doc.w. od RIOW PO!llOCy vie.czoro·
14, g. 10, 12, 14, 16, 18, 20 lat 12, g. 19.30
W~J dla
poszc~golnych
MEWA (R:zgowska nr 94) dz.eln1c:
KINA Il KATEGORn
„Dzi.ewczyna z gitarą"
G d l
_:2 Sród·
19
ADRI a CPI trk
-•·
1501 Pr<>d.
ra<lz., doz w. od
. ? z na
k
I
~
o
0';'1',.,.a"
lat IO. g. 16, 18, 2o
miescie - . Pi<tl' owsta
MUZEUM SZ'rUKI (Wlęc „Całe pod. Mmogą - POLESIE (Forna!Ettiej 37) 102.. ~el. 211·80; Widzew
kowsluego ·36) g. U-20
prod. polskiej. dozw. od „Bitwa 0 ciężką wodę" (dzieci) - Ar!"_;l CzerwoMtTZEUM
ARCHEOLO·
lat 12· g. 16 • 18 • 20
.
prod. fra.nc., dozw. od r.".j 15 (dor~~U -:- SzplGICZNE I ETNOGRA· DKM (Na-wro~ 27) \\O miej lat 12, g. 17. 19
ta.na _4, tel. ua~·23, Bałuty
FICZNE
(Plac We>lno- sce pod sloncem doz.w. STUDIO (Bys.tn:yoka 7-9) (~z1eci l _dorośJ) - z. Pa~
śot 14)
11-16
od lat H. g. 16. 18, 20 .
„Lili" Pl'Od . USA. d-O"ZlW. Cn~OWSkleJ ~- tel.. 541-96.
g.
DWORCOWE (Ow. Kal;od lat 14 g 17 15 19 30 Gorna (dorosll 1 dzieci) :to ~
s.ki) „w gromadzie du'
' ·
· '
·
L~czniC!la 6. tel. 427-70;
Zoo - co:y1111e g. 9--20
cha puszczy". „Powódź
:to :f.
Górna (dorośli) - Piotr:(. :to
w parku", „Taniec cy- Uwaga! Repertuar spo· k<'·W~l<a 269, tel. 406·5S;
l{ań!Jki" g. IO, li, 12, 13.
rząd2c010 na podst.awle PP!es·ie (dorośli I dzieci)
l'ALMIARNIA - zamknie
14. Jf'.. .14..17. _ lł. lt 1 20,
komunikatu Okręgowe· - Al. Kośo~! ?9, tel..

1

18, 20
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&o . .Za.~_ąąu Kila

351;.a:i

bywalców oraz mi28 czerwca br. po
krótkotrwale.i p r zerwi, związane] -z usunięciem awa rii ponownie zo ~ tał otwarty
ZAKLAD KATEGORII I

„ARHA.0111°
mieszczą.cy się

przy ul. Jakuba 10

oraz w dniu 1 lipca
ZAKLAD l{AT. II ,.SMAKOSZ"
przy ul. 22 Lipca 2.
3418-K
mieszczący się

I

TERENU ~ad~!~!i~~WAIUAMI
na MAGAZYNY budowlane

I

POSZUKUJE
Przedsiębiorstwo

Spółdzielczego

Budownictwa Mieszkaniowego
w Lodzi, ul. Strzelczyka nr 21.
Teren może być państwowy, soóld7.ielczy lub prywatny. Zgłoszenia na'eży kierować pod w. w. adresem do działu adm .gospod. pokój nr 7.
3369-K

l.ódzkie Zakłady Cewek Przędzalniczych w
Lodzi, ul. Pabianicka 119-131 ogłasji!.ają przeta;g ograniczony na wyk.onanie dylatacji górnych warstw stropo-dachu budynku administracyjnego. Zakres prac: J) Roboty murarskie - rozbió r ka i odbudowa. 2) Roboty izolacyjne - dylatacyjne.
W przetargu mogą brać udzfał przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. Ekspertyza do wglądu w dzia ' e inwestycji ~el.
428-50. Termin składania ofert do dnia 15 Ji.
pca 1960 r.
3425-K
Robotnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zby.
tu w Kolumnie ogłasza l i przetarg na samochód cięiJarowy „Chevrolet' 2 t. Przetarg odbędzie się 15 lipca br. o godz. 8 w biurze spół.
dziel.ni. Cena wywoławcza 18.000 zł. Oglądać
można codziennie od 8 do 16 Kolumna. ul.
Warszawska 8. Obowiązuje 10 proc. wadium.
3427-K

Lódź-Północ,

ul. Żeromskiego 74-76. Informacji telefonicŻmych udziela sekcja personalna Uniwersytet Lódzki ogłasza przetarg na wyw godz. od 7.30 do 15.30, tel. 340-30
3419-K konanie: 1) wytoczenie 3 wałów plexiglaso.
wych o długości 120 cm i średnicy 7 cm z po12 KIEROWCÓW z I i II kat. prawa j.azdy wierzonego. materiału, 2) 80 s-tuk elektrod a·
oraz 4 pomocników kierowców z III kat. pra- umnomowych drekowanych z blachy alum1.
niowej z powierzonego materiału lub wła
wa jazdy zatrudni Wojewódzkie Przedsiębił>r snego wg.
r ys .. 3) próżniowodu dl. ok. 5 cm
stwo PKS III Oddział w Lodzi, ul. Gib<.alskie- z giętej rury ciągniowej z ukladem kranów
go nr 2-4.
3416-K próżniowych metalowych wg. podanego wzo·
ru z zamontowaniem.
TOKARZY rewolwerowych i pociągowych,
Możliwe jest nrzyięcie ofert na c 7 ęść wy.
szlifierzy, frezerów, ślusarzy, odlewników j mienionych robót. Z rysunkami i bliższymi
lakierników przyjmą natychmiast Lódzkie Za. danymi technicznymi można się zaooznać w
kłady Kinotechniczne w Lodzi, ul. Nowotki Zakładzie Fizyki Doświadczalne.i UL ul. Narutowicza 68. III p.-sekretariat w ~odz. od 10
nr 41.
1482-'l' do 12. W przetargu mogą brać udział przedROBOTNIKA l!liewykwalifikowanego zatm. siębiorstwa państwowe, spółdzielc7e i osoby
prywatne. Oferty z kosztorysem i terminem
dni od zaraz Wydawnictwo Prasowe „Prasa wvkonania należy skł a d a ć do dnia 15 lipca
Lódzka". Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, ul. 1960 r. w kancelarii Uniwersytetu Łódzkie
Piotrkowska 96, piętro IV.
3415-K go, ul. Narutowicza 65 II piętro, pokój nr 34.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca br. o goD\'VÓCH inżynierów z uprawnieniami bud1)- dzinie 10 w irnbinecic dyrektora administrawlanymi na stanowiska kierowników budów, cyjnego, ul. Nan1towicza 65. pokój nr 33.
mistna brukarskiego, Z techników budowla. Uniwe1·sytet Łódzki zastrzega sobie prawo
nych na stanowiska techników bhp, murarzy. 'YYboru oferenta
bez pod<'.,;}ia przyczyny w_v.
tynkarzy, brukarzy, ślusarzy, kierowców sabor.u.
3424-K
mochodowych (II kat.) przyjmie od zaraz Łó
dzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Lodzi, Al. Kościuszld 101. Zgło-1
W dniu 28 czerwca 1960 r. po krótszenia przyjmuje dzial zatrudnienia i płac pokich lecz ci~żkich cierpieniach zmarła,
kój nr 1 w godzinaćh od 7.30 du 13.30. Dla za. /
w wieku lat 64 najukochańsza żona i
miejscovvych (tylko z woj. łódzkiego) kwatematka
ry w hotelu :r;obotniczym. Należy wymeldo.
S. t P.
wać się okresowo do Lodzi, ul. Fabryczna 25.
Stołówka za.p ewniona.
1480-T

i KONKURS

„

za wiadamiają stałych
łych gości. iż w dniu

Wydział Zdrowia Prezydium Hiady Narodowej

Apolonia Kopania

z d. Kopania.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
nastąpi w dmu 30 czerwca br. o godz.
17.30 z kaplicy cmentarnej na Dołlach.
o smutnym tym obrzędzie powiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych
stroskani
MĄŻ, SYN, SYNOWA
RODZINA.
9922-G

m. Lodzi ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora oddziału dziecięcego w Szpitalu im.
dr M. Jakubowskiego ul. Mińska 2.
Ubiegający się o to stanowisko proszeni są
1
o składanie podań z załączeniem: 1) życiorysu z ankietą personalną, 2) uwierzyte.ITTionego
odpisu dyplomu lekarskiego, 3) odpisu za- ,
świadczenia o prawie wykonywania prakty.
Po · ciężkich cierpieniach opatrzona
ki, 4) odpisu zaświadczenia o uznaniu za spe.
św. sakramentami, przeżywszy lat 48,
c;jalistę II, 5) zaświadczenia stwierdzającego
zmarła 28 czerwca 1960 roku
znajomcść organizacji i administracji slużb:v
S. t P.
zdrowia w zakresie potrzebnym na wakujące
stanowisko ordynato;·a, 6) spisu ewentualnydi.
prac naukowych. Komisja może zażądać od
kandydata wykazania teoretycznych wiadomości oraz praktycznych umiejętności w wy.
znaczonym zakresie. Podania należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 liWyprowadzenie drogich nam zwłok
pca 1960 roku. w Wydziale Zdrowia Prezyodbędzie się z kaplicy
cmentarnej na
dium Rady Narodowej m. Lodzi. ul. Parko-.vą
Dołach w dniu 1 lipca br. o godz. 17.30.
nr 8. II piętro, pokój 268. Wydział Zdrowia
nadmienia, że kandydatom nie może zapew9933-G
RODZINA.
nić mieszkania.
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Orz el bez skrzydeł Bek czy Grabowski

Zółw sparaliżował energię sportowców
wielu lat toczy się babudowę najprost;zych
•
urządzeń sportowych w każdeJ
J8st te
gromadzie wiej s kiej.
program minimum. W ide:.i.lnym
mieć
pragniemy
założeniu
boisko w każdej wsi. Ile miesz
Od
talia

kańców

może

liczyć

wieś

1000, 2000? Bylibyśmy szczęuli
w1, gdyby grnmady były w calym kraju w .opatrzone w bo!o;!<.a.
Na razie jednak musimy waldużych
boiska w
o...
czyć
miejskich.
ośrodkach
Co $ię tycz>· Lodzi, stanowi
ona pod względem wypo&ażenia
sportowego światowy umi(at. L'
jedno boisko do piłki noż
nas
ne.i musi obsłuż~·c prawie 61
tysięcy mieszkańców. Czy mo7na sobie wyobrazić miasto liczące ponad 60 tys. obywateli z
jednym ll'lko b<>isl•iem sportoWystarczy
Można.
wym?
spojrzeć na suche cyfry statystyczne dotyczące Lodzi.
Nie można powiedzieć, aby
brak byto wysitków zmierzają
cych do P.oprawy obecnego sta-

Wieczór emocji w Helenowie

infpt·
nu rzeczy. Buduje się, projektll ne kredyty z ŁKKF emo·cji orbieNtją sobie
'"iele
je się. Wszystko jednak za ma- muje kierovmik klubu.
k.-01a·rstwa, studlując
Z\V·O.l-Enn1-cy
d?Jisie.iszy·ch \vyścigów
progra.m
lo, niewystarczająco. Lat trz~
- Dopiero jesienią?
tor-0\~:ycih. n1ających się odbyć w
ba, nim osiągniemy poziom Wa;·
- Nic ma szans przyśpiesze· HelfflO\'"ie. Czy może być coś bar
przeład•Jwa.nej
szawy, . wręcz
d<Z.'ej interesująceg.o na.a połąe<ze
przyszly111
W
terminu.
tego
nia
stadionami.
sp1·l1nte•ro1wski-ch .z
'\T\'YŚC·igów
now: nJe
.otrzyma
Łódź
roku
wyściga.mi sa,tajeró'h· za motora1n:,
Kiika dni· temu l1powiedzie- boisko.
ZiW~aS!l,crza gdy z.alożeniem ich je<st
li.śmy się za stanowiskiem ii1~.
A nam s·ię wydaje, że przy p•rze.prt·-rrw2id'zet1!e elimina.c.ji wśród
sprzeciw1ającegJ odrobinie energii i dobrej woli kaody•datów
Jelnickicgo,
majacych S<Zan.se u„gigan- miasto ma.globy otrzymać je de.lah1 \V mistru..clst:Jwach ko·larsię budowie łódzkiego
ta" na 100.000 widzó',I>'. Potrzeb- jeszcze w tym sezonie •Porte· s~i.c!'l ś.wia.ta? !
\V bieg=ich 7..a mo;bora.n1i \\re!Zmą
urzą wym. Wszystko zależy od tego,
ne są na.m najprostsze
udr>.;al: Gra.bo-vrnlci, Be·k, Plodzil.10iska. pił czy
dzenia. sportowe,
czynr;lk s.ze'lvslci,
kierownicze
Boi iński,
Pi,ian.oi,·ski,
karskie, la.twe do wykonania i zechcą dobrze wczytać się w Szatek. IBik i Wiśniin1vs·ki, a ·więc
Gr.abowskie_go
ta.nie. Nie mamy cienia wątpli kilka prostych danych staty- WS'Zyscy najlepsi.
wości, że w tym kierunirn pój- s t ycznych,
zamieszczonych Bh PO„,orowa.dzi M::ichala•k. a lea<:le·rem
kierownictwa wstępie tego artykuł.u. I od te- B";ka będzie, jak zwy.kle Lisrz.kieinicjatywa
dzie
\VJ<:.v..
kultury fizycznej w Lodzi.
go również czy rzeczywiście ży W s;pr:l':1tach zapowlaida się n~€
sport w naszym m1n+ei cick.a1Vł!a \va.I ka n1iędzy naj
wią troskę o
Nim jednak wyszukamy nowe m·eście.
na,;zych tow:rbifn'ejsza 1Jró.iką
tereny pod bu<lowę bo.isk, warro.we-órvV: Zają.ce-m. Wa.checkitn i
G·ruf11dm_,fr11?1m na tle Mro,c·z,ka. N;e
to by może zainteresować sii;,
JACIWWSKI
Now.Pl.<Ow~kiego
mitr<>Wl!.'kiego i
obiektami już obecnie zdolnyboisk.
charakter
mi przyjąc
Na początek zajmijmy się odwiecznym niemal kłopotem 1-una
Orla
stadionem
dziain Jedno boisko
Placu 9 Maj?.
jest intensywnie eksploatowa·
wydziałów dzien.nikarze, sprawozdawca raPrzedstawidele
lekarze, diowy zjawili się na otwarci!!
RN,
Frez.
ne pnez piłkarz~·· Latwo si~ zdrowia
tego
wskutek
że
Poradni Sportowo - Lekarskiej,
domyślić,
żywo zainteresowani działalnoś
11rzypomina „Za,ol'any ugór". Na
cią tej nieZW),'kle ważnej p!atakim ugorze należy siać zb0CÓWki. Razi.la ·nieobecność przed
że, nie zaleca się natomiast gry
Gdzie indziej jednak
stawiC:eii instytucji funkcjonal ·
w piłkę.
sport.em.
ze
zwi.q,za-nych
n.ie
nie można.
mlodzi,eżą i jej zdrowiem. Za·
Orzel ma także drugie boisko,
funkcjomianowicie
&rak/o
okolone torem żużlowym. Pły
,Jean Proufr miał wio:yto.wać ~aricuszy kom.Uetów kult-ury fita boiska nie nadaje się jed- zgrupowa.nie treningowe ŁKS w JY<:Znej.
nakże do użytku. Nie wiado- Spa.le. Ka·lenda1·zyk zaj~ć Franou.
Nie mam.y żadnych wątpliwoś
mo czemu gospodarze nie kwa- za nie po•7!Wala mu je1lnak na ta,
ką wizytę. Kontrolę przygoto•wań ti, :!:e ciesz(I. si.ę oni najlepszym
dn l<>dzian
jej
pili się z oddaniem
d-0 II run.dy rozgrywek 1drowiem. W trosce o nie stadyspozycji sportowców. Pierw- pr7.epro-wadzi więc tr~ner l•adry rają się cliuba nie wychylać
szą wyraźną próbę uczynili do· olimpijskiej
Rys·zard Ko-ncc.w1cz. ~łów poza drzwi tSWoich
zaAle Przybędzie l)n do Spaly w pierw_ cisznych
piero w bieżącym roku.
Ale przegabinetów.
też bez animuszu. Trzy mies!ą szy~?i dniach pobytu tam ligowej
powinni przewi.dzieć, że
cież
ce · trwało, nim po zgłoszeniu ka.dry czerwo.n.o-białych.
ich
dO'tknie
dnia
i;tóregoś
remontu, zlożyli niezb<:dną dokatarn i będq
choćby
)llęska
Nie mieli pienię
kumentację.
r~usieli szukać pomocu Paraddzy. Tymczasem w LKKF nie
-ni. Z tego przynajmniej wzglę
brak na te cele środków. Trzetowarzyszyć dr
wypadało
du
ba było interwencji sa.mcgo miQzerwińskiemu w chwili otwarnistra obrony narodowej gen.
cia jednej z najważniejszuch
Spychalskiego, łodzianina, któl,odzt.
sportowych
1iacówek
sprawy
Ieźą
remu na. sercu
placówki decydującej o zdrowiu
sprawa remonti.:
aby
sportu,
w ~aszej młodzieży.
-przerwę
Wyikor-zystując
latami czekająca decyzji, ruszy- rozgrywkach ligowych
nas.zej
ła z martwego punktu.
Nie wiem, jak tę absencię od
piłkarze Gó.rnika
ekstrnklasy.
(Zabrze) wyjechali do Sz.wecji. cJUli lekarze. Może bulo im
Wczoraj połączyliśmy się 7 Polacy rozegrają
przuk.-ro, że pracują w
rewanżowe tr~ko
Osobiście
zapornnien.?.u.
inż. Zborowskim z Mie_jskieg;:; spotkanie z zespołem Jonkoe- tak:im
Instalacyjne- ping, który wiosną br. gości! w bJiem nią zażerwwany.„
Przedsiębiorstwa
Zabrzu, przegrywając z Górnigo, które wykonywać ma re- kiem 1:5.
JACEK
moot:

Zdrowi ludzie

Inspekcja PZPN
obozu ŁKS

czy
lekkomyślność
Nie więcej, niż 25 iysięey
b'letów sprzedano na mecz
piUta.rski Polska - Bułgaria
jak się nietrudno cfoi
myślić, przyniósł on sukce~
sportowy, lecz równocześnie
!. kompletne fia.sko finansodanych
Szczegółowych
we.
PZPN jeszcze nie otn:ymał,
lecz w skarbie nac.zelncj ma
gistratury nastroje są co
najmniej minorowe.
Zaslanawia.ja,cy jest upór
PZPN w kwestii loka.liza.cjl
imprez.
międzypaństwowych
spotkanie reprezentacj;
Już
Polski z brazylijską druży
sygnalizowało
San ros
ną
zainterezniżkę
gwałtowna,
sowania. Sla,za.ków tego rodzaju Imprezami. Nikt jednak powoła.ny do tego nie
odpowiednich
wyciągna,l
wniosków. Bułgarów ściąg
nęło się do Chorzowa.
Swiew wyda.no kilka nowych edycji map Polski.
Wynika z nich niedwuznacznie, źe ma.my w ojczyźnie
parę innych ośrodków micjsltjch poza stolicą i Chorzowem. PZPN zdaje się o tym
nie wiedzieć i widzi tylkn
oraz Sla,sk. Pól
Warszawę
biedy, gdyby sam płacił 7.a
swo.ie gaffy. Niestety, płacić

Górnik (Zabrze)
wyjechał do Szwecji

- Dobrze pan tra.fit - mów,
jestem sta·
mż. Zborowski rym .sportowcem. Będziemy się
staraLi załatwić zlecenie możli
wie najszybciej. Na teren stadionu wejdziem~ mniej więcei
za 10 dni.

Formalnie czy

Czarni bronią swych punktów

pil-i

1_. . . . . . . .„-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dzisiiejsze wyścigi roiz.po,czną się p-0cłs:umciw2nie obu \Vyników zad-e

a jako pier·..,-sz:v cydu,ie. r.;:tórym kolar:wm ])'rZypad
18.30,
pur.1kt prograimu r-0zeg-rany zo.sta- ną ko1StZulki reprezentacyjfle.

o godz.
n'e

wyścig

za motorami na dysta,n

dziewczqt i
Ośr'O·d<:>I<

Zglo~z-enJ.a

będą

i zapisy prz::-jmo1,~n1_.

Sportowy gotów je·st n·a ne s.ą do 6 l!tpoa co·d!z,in1nie od gou- dziny 8 r~o{) a:ż. d.o rz..mie.rach.u.
młodzieży pragr)ące.i
sp.o.rt w c(.<reą-ie letnim, a

pra;wiać
już „wyskoczył"

z

łtlO'\V~vm

pomy-

slem. Oto zam'eo-za on zorga.ni:rod·niach turwać w na.jb1iższ~·eh

niej piłkj ręcznej i sia·tkówki -oraiz

trójb6.i · sp1"nte1'"ki.
m•c,:rą. zorga.nlzowa1.:1e
a taikże i
drużyny,

a·mator'l.Y gier

się

Zgl·~·szać

i t.z.·v1. dzikie
indywictual.ni

zespołpwych. rz:
ośrodka

ryoh kie~·ov.lni-cbwo
mu.je drwi:yriy.

A w Tatrach
śnieżek

któs:for-

}

W środę 29 bm. w Tatrach pa
Trójbój spricnterski bEtdzie kon- dal śni.cg, a po południu, w wyż
r-0ursem o tytuł najszybszej dzie,w- szych partiach gór, temperatura
c.zynki i najsz.yb-ree.go chłopca Ło- wvno.sila minus 1 stopień C. Jak
rzadko którego lata. w Tatrach
utrzymują się wysoko w górach
duże polaci.e śnirtCgu, umożJiwia~
jące doskonaly trening dla nar-1
ciarzy.

Dziś

szkol-1
Korzystając z wakacji
:w.st.a.nie
l"()!}',egraina
Dz:isiiaj
s:iódm.a kolej,ka rundy rewanż-o nych, PZN zorganizował w Dowej mist·rza&tw III ligi p.Ukar- lin'e Pięciu Stawów obóz szko„
'sk:iej. Z sześciu wyznacz<>nych leniowy dla czołowych juniorów.
Jak wskazują dotychczasowe
warunki, nasi narciarze b<:dą. mo
gli jeździć w górach na deskach
be·z przerwy, aż do nowej zimy,

sP<>tkań aż cztery odbędą się w
ŁOO>zi. Z nrawa gosp-0darzy korzystają Start. W'l:ókni.arz, Bil-

do·wlaini ora.z Win:lzew.

Stairt zmierzy się z li-Olejarzem na b<>is'ku Bawełny, Włók
niarz gra w WKS Wieluń na
fitadion.i-e przy ul. Kilińskiego,
Wlóknfo.rz:em
z
Budowlani
(Zgierz) na bo;isku WKS Orzel,
wreszcie '\'Vld~v z pa.b-ia.n'fckhn
W!óknfa.rzcm na sladfonie WiPo raz osieml!la.sty na torrze tra
dzewa. Początek ws7.._ystki·ch zawi.a.stym tna Wo,li w P-07.na•niu row<1dów o :rooz. 17 ,30,
zeg:·ainy z·oistanie V..' najbliższą nie
C:zielę wyścig motocyklowy o „zto

Doborowa stawka

zawodników

w „Złotym Kasku"
ty Kask

Wtelegra.Iicznym

11

,

orgr::r.1iZof\\ł·.any

pTzeiz re-

dakcję .. G'axety Poznański~j"

Unia (P=al1).

i KS

Org•niz.at.orz.y otrzymali 12 z.glo
z zagra>nicy. Tradycyjnie. ja

s"Leń

skrócie

1'o pieI'wsi

zgłos-ili

siG zawodnicy

z NRD w liczbie ośmiu, którzy
S't•·rte>wać b~dą w kategoria.eh od
Lek.kootlcc>i klubów łódzkich 2ó0 do 500 ocm. Na torze wolskim
<la mistr:zostM"a wystąplą 2n&rnl mo·toc~ kliści. jak
-się
wybierają
swoiełl pionów. Zaiwodnicy CRZZ Dieter, B<>che,
S'e·gfried AlperSopo·o;e, MKS mar.n. WoUgang Gu€nther i Wal.start.ować beydą w
w Po!'hnaniu, AZS we Wro.cłaiwiu. ter Ha,sse.
z.a;v..r.odY
w Kira1kowje,
a Startu
przeprowa•d!z,0>n·e bę,cLą 2 I 3 lip.ca.
Łodzianie oajwięce.t s21ans 2idO·bY-

Cieka1wie rzapowlada się też uclz-iał AustriEC-<ów UnterkoE'fflern i
Sohw'nge.ns„hloegela, Holcnd.ra oraz da1'-""nieireeg.o żu ...
~a.n Oud
w Ki"<rr;;:owie, a
w P<Y2maniu. Natomiast w So.poc;e ZIC'<wc.a Szwe-ctn L•nd()O·ta.
Do tego d·ol>orc„we>!,:o t~w2u·rz:v
trudr.io jest Jicrzyć tna s·ukcesy !Ze
vrz.e:Jedu na baI'Cl:zo silną kcn<ku-· s~wa ctoc.hodz1 cala C'Zołóv.rka moJ)Ol<.kich, z ub'P';!\otoc~'kl<.now
rencję.
ci.a pierws:?.y·ch

p.osiad•ają
mł-0·d-ziej $7.JkoJ.n.a

miejsc

roczmym zwyc:ez.ca J2nertn H,:::r:n ...

o cha.rak
terze Za\V'O'cLów ogólnopolFikkh be
lekkoat1ety<0r<"1Y
clz.:e_ trójmeetz
Lodz - J~ut>l'n - OJ"~tyn. zawo,
dy <>clbędą si". w Lo;dz1 9 I 10 l1ip,
ca na stadln.n•e AZS P.!'7.Y ul. By,J
1!!111

Na.jl:>liż.~zą

i•miprezą

taejami Ol•a;tyna i

Lublina.

- ~.ziękuję! Wiem. że nie macie pie'liedzy,
~ '~'r0'7.by ni.e clwę„. Zai:rajcie mi raczej, a je-

'"h

Nie zwróciłbym uwaJ(i na ów dziwny zei;rar.,,k z Wy!(rnwerowanym napisem „Iza", gdyby
Hi·e tn młoda Cy1rnnlrn, która d;r.isia.i pogrzebałem. rrzyjechali Cyganie, rozbili obóz nad Olzą
i roz-:·~zli ~iG po wsi. Cy!(anki wróżyły i kradły,
co rnożna było ukraść. Cyganie łazili po gospochrskirh obejściach. usiłowali sprzedać trzy kotly i również łypali ślepiami, czy nie da się
kogutowi lub nieopatrznej kaczce
.iakłem11ś
ukn~ci~ łba.

W obozie zaś, pod namiotem, na słomie, mło
cfa C.v~anka rodziła. Potem umarła wraz z nieniemowlęciem

nmiecie. zaśpiewajcie jaką piękną pios•2n-

ki:. Ale

węgierską!„.

Stary Cvgan pnszeclł cio obozu i przyprowadwóch Cyganów z.e skrzypcami
dził z sobą
i eygańską dziewczynę. Owszem, jak na Cygankic. b.vlri całkiem łndna.
Siedział-en: pod lipa na cmentarzu. pykałem
f~Jk<;>. tc>mc1 troje . 11stawili się prz.ed grol:>em
C~·ganki i j0j nioernowlęcia i zani·~boszczki
częli grać. Mloda Cyganicha śpiewala:
Piros bort ittnm az este,
szerPtem a bort.
Most is resz-"g vagyok tole,
anizynlom ragyogom sz.erct<"m a bort.
A labamon alig-alig, allok,
Meizis szeretndc a lanyok,
angyalom ragyogom szeretem a bort... 1 )

:m~yalom rag~·ogorn

DiabH tam!„.

z

Ik.owskie.go.

~~l~YC~k~e.i. ,~, ~O!-tu ,,b~egl'ym 'XlWY 'V akcii bArtrz·p ClOV.7.3 pol.~l::.::t WYŚ
c1ęz;,„h łc·d~1an1e pr7,ed rl?ore.zen~ cigó,.vka .. Co.ctu, kct1strukcji Jam-

Zeriarek szulera jest może najtragiczniejszy.
Kosztował mnie pięć guldenów. Myślał, biedak,
fo ty~h picć guld<mów przynie~ie mu szczęście.

mowlęciem.
I .in tę Cygankę

klem oraz Wieteską i Man'.cowskim na mele.
S-zaze-gó'ny t.łok :P•l\'lować be-clz:e
w katego,riach 125 i 250 ccm (po 20
zawodników w każd;-m biegu). w
wyścigu 125 ccm oo raz p'el'W3!ZY

Ha, pięknie śoiewaJn, a tamte dwa drapichru.sty pięknie gralv! Budaoeszt, wino, Dunal, kawiarnia „Emka'' przy Alei Rakoczego, slol'lce,
wino i wino!„.
1 ta piosenka przypominała ml Izę. I Budappszt. I kawiarnię „Emka"„.
Ulubionym bowiem „brylant._owym ~zlagie
rem" Izy - jak mawiał w.vmuskanv I WYD,_
madowany wtaściciel kawiarni - była właśnie
o\:va piosenka.

grzebałem

rm cmrJ1tarzu.
Przys7edl potem najstarszy Cygan i tak powiedzinl:
- Batko, tyś porzi1dny człowiek. ]r->cz my nie
nwrny pieniędzy, ż-eby ci zapłacić. Może za to
ptJwróży ci moja żona„.

') Czerwo11.e w'Wlo piłem wlee<Zorem.
mój promie·niny ?.:tlolku, lubię W.no.
Wino mnie m.JJ.cno upiło,
mój promienny a•niołku. luhię wino.
Teraz le.dwie na noga.eh "tc:>jc;.
Le-c.,; dzie.wcrz~'1'1:V mn'" wdą?. 1ub1ą.
Mój promienmy aniołku, lubię wino-.

CD. c. n.J
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konto) PKO t..«-1000?4 WydaJe: Wvdaw~l<'tw<'
WZ „Ruch" Warszawa, W.. V Uoza 46.
e
rata za [fra„lce wv:iosl: k:wgrtalnle u 52.S'l. D<>łroc:znle z.I IO:>. rocrLn1e zl 210 Zamów1enla ł wpłat P
"'""j.~ t.ódf. Plotrl<owsl<• 96
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na

przyję,cie

SZULERA
I gdy w dolinie ryczalo i kłębiło się piekło
armaty, konie, muły,
i rzeka wchlamala
skrzynki z amnnic.ią, pociski artyleryjskie ~ ludzi, ludzi i ludzi, kolo nas zbiegli się żołnierze
i oficerowie, którzy uniknęli potopu.
Krzyczeli coś, bełkotali, ja zaś powoli spadałem w ogromne mroki.
Ocuciłem się w izbie patra Crlstofora na tapczn1~ie . .Schylony nade mną szeptał paci~rze.
Był blady i jakby z krzyża zdjęty. Obok mego
sial jakiś ofic.ęr.
Jego majestat, najjaśniejszy pan cesarz,
Karol I, mimrn.ie cię si•erżantem i przesyła ci
w poclzir,c•z zegarek za urat1Jwanie mu życia! rzek! stużbowym tonem, polożyl mi na kocu jakiś papier i zegarek, zasalutował i odszedł.
Pat.er Cris!oCoro zaś nachylił się nade mną
· I tyle tylko rz-ekl półgłosem w dialekcie lombardzkim:
- Koniec z Au~trią!.„ Koniec z wojną•.„ Napij się, bracie, wina! ... - i podtrzymał mi przy
11stach p·elny dzban wina. Pilem, pilem, aż wypitem. A cesai·ski zegarel' puszy! się zlotem
i tykał sennie na moim brzuchu.

chłopców
dz.i. Zawody roogrywane
dysta.nsacłl 30, 60 i 80 m.

Radiwańsld ni.e
Mn:r Kazimierz
uznaje ferii. Ledv,ric d0tnieśliśmy,
że k'.er·owany przez niego Szkolr.1y

ROZDZii\J', ÓSMY, KTORY PR<\,Wl
·O CYGA?ii'SJUE.l ORKIESTRZE,
WĘGIERSIOM WINIE I ZEGARKU
Ujrzałem wtedy, że w dolinę pęd.".i samochód. W samochodzie wyżsi oficerowie. TrzeJ.
Jeden z nich młody. Coś krzyczą, wskazują
na nadlatującą wodę. Szofer usiłuje zawrócić. Ten młodszy oficer wyskakuje, ucieka.
Olbrzymia fala zw11la się na samochód" prze.'.' ,
wraca, zmiata, unosi, pochlania. Szofer 1 ol:H•J
oficerowie znika,ią w topieli. Ten młody pada.
Porvwa go woda, zalewa. Niesie. Wyciągnięta
z wody ręka. Palce gwałtownie zwierają si~,
otwierają. Znika w rozjuszonej wodzie. Znowu się wynurza. Uchwyciłem się drzewa, zawi~lem nad wodą, zlopalem tamtą rękę!„.
Pieniek drzewa trzeszczał. wygina! się, gdy
się z topi.dcem l wywlekałem go
mocow"łem
na skalny próg. Wywlokłem w końcu. Podciąg
nął-em 'il'YŻJej ostatnim wysilkiem, by m1 go woda nki porwala. Przybiegli jacyś żołnierze i pomogli. Unieśli go na rękach, polożyli na trawie. I teraz dopiero spostrzegłem, że ten oficer
w płaszczu o czerwonym podbiciu, o lypiących
oczach, podobny do topid~a. że go gdzieś widziałem„. na obrAzie, czy na fotografii.„ tak,
to cesarz Karol I!.„

CK)

Szukamy najszybszyc.h

nraz wisi w szafie na gwoździu, tyka monotannie i kołysze się nieznacznie na łat'icusz
ku. A ja leżę, patrzę nań w świetle naftowej
la1nPY i przypominam sobie tamte dziwn-e
ch ....~le.
Za oknem jest noc. W głębi nocy szumi we7.hrana Olza, bo Cl·2ncz znowu pada od trzech
rlni b"z przerwy. Żniwa diabli tvezmą!„.
Sz11111 Olzy przypomina mi szalejącą Piawę.

(45)

GUSTAW MORCINEK

Druga podobrna elin1.i1n.ac.ia przeu:z.u.petni \vyścig 1.1a 4 km na ce„as
B•o.n1.ciza. Parad'OM'· prowaci,<O•na będzie w Radomiu z udział·em
w rama.eh - i;n;·strzosbw Polski;' a
S·l<iego. JOO.ef.owic-za i Religi.

m

życiowo?

Cz.arni Raidom,,-ko w o.statniej Cl'c:w.i"'c się oa jazdę autobusem
chwili p-rzed uplY'We•m regulami- rlo Radoms!<a. Stojąc więo n.a
~ A co na początek przed- n.owego te-rm!111u, z.łożyli odwoła gru~cie litery prruwa„ Ich spóżt1ie
nie od decyizj'i 'l.at7.ądu LOZPN, nie nl-e 7.najd1Uje żadine.go US'prasiębiorstwo· zacznie robić'/
moca kt6rej a1nulow2no VlaJkoiWe.r Wie<lliwie111ia I wercl)•kt może być
- Jak dotąd mamy zlecenie za niedoszły do s.k ut.ku mecv: rz tyJkD Jeden - wal.kower dla Cz.artylko na doprowadzenie wody Włóknia!.·zein ZE!ie.rz. czarni l:)ro- nyc~.
przyzrnamych ittn punl't~
Je.dn.akże po7.a 9Uchym pa.ragraNa tym się nasza re>la kończy. nią,c
ow.e~ WGiD, posta1nowiłi Z\W"001C fern. ż~·cie ·nakazuje kier01wać się
~~~~~1e.wszysikie c>kręgi
sie do PZPN.
róv.r.11ież I'omsąidtde.m., a ter.i. dyktuinformacją
taką
Przerażeni
Zna.leźłfśmy sie wcibec jnte.re·$U- je ni:i;ej r;'gorvstyczny . stosnnek
Jak długo Szanowni Pa.nołączymy się z kpt. - Bedna,'t'skim jąceg0 dy•l ema.tu przepisy czy rło v•<:>senmej ~raksy s.a.mochod'U
w
trwać
zamierzają
wie
wy.ro'Zlttn1:·ałość. Rsgulamin ~iedwu 21gi-e1~SJ1.
z Orla.
ze.społ wyiż
w:ska(l)uje,
·•naaz:nie
~
ignorancji
swojej d-ostojnej
Inti.re.sują<>e jC\5-t obe~;-e. ja.k clo
do biera śroclek lo.komo.cH n.a wlas•.1e
przystąpimy
- Jesienią
; i:eografii ojczystego ltraju? „. ~
iniU- te.i preoeden.~o·wej .sprarwy !>Odej\Vł.óknlar.-la
Dzlała.cze
ryzyko.
żużlowe
remontu płyty boiska
go. Dostaliśmy właśnie niezbęc!- si<l'I ! 21nat ten p'll·n.kt przepisów. de dzie ~arząd PZPN.

.

opi1nii fachow.ców dwuga si·e 15 km. Bilety WS>tępu motna
naby~...vać od godz. 9 w sekretair.i·apewna. przyzroają oni h<Jwiem wię c'e Społem, ul. Póhn.o.cina 36. a kacei szans Wacheck.iemu. Program sy tot'll otwarte będą o godiz. 15.
We:Iług

pocycja Griu.ndm:>.oa ole jest zbyt

_,:Z,6<lż, ul.. Zwll'~ 'iii -

Pa.p1eq druk, mat, 50 IM

