Wydanie A

Cena SO

gr *

Wodo no ulicach Koła
odszkodowania
PZU wypłaca

*
*

,,:

,„·: ·-

~

'

"V

O~

•

\

,

'

Łódź,

Rok XVI

Rząd

ł

•

,

środa

• -"'

:.·-„ "!, · ,.~ - ~ ... ,

,' J.

",;:

'

::

.· '

"-

•

•

' • ,.,;\ o! ,-.' ' ,.., "1"~/:',.;.i:= '~ -~:.„._', <!. •

Nr 183 (4258)

3 sierpnia 1960 roku

Konga uzna za „dobro porzucone"

Nowe państwo zakłady pracy zamknięte przez Belgów
na mapie Afryki
K atangi
Separatyści z _
.
szukaiq poparcia w Paryżu
PARYŻ {PAP). Na
fryki pojawiło się
podległe państwo -

mapie Anowe nieRepubl!ka
Nigeru. W dniu 29 lipca br.
ustawodawcze
zgromadzenie
Nigeru oglosi!o się zgromadzeniem nar.odowYm. Uroczyste pm
klamowanie RepubUiki odbył<>
się w nocy z 2 na 3 sierpni3,
Nigeru
kiedy szefowi rzą.du
przekazany zostanie pałac wySC\kiego k9'misarza Francji.
Nige-ru wchodzić
Republika
będzie w skład wspólnoty fran
cuskiej.

__,,...„ ......, ...............„
ł

I. Cyrankiewicz
gratuluie

prezydentowi
Nigeru
:''

WARSZAWA (PAP). Z o:~ ka.zji
proklamowania w dniu

~.l

3 bm. niepodległ-0ści Repu·
Rady
bliki Nigent prezes
Józef Cyra-nkieMinistrów
wiez wystoS-Ował depeszll gra
prea:esa Rady
tnlacyjną do
· Ministrów Republiki Nigern
1 Ha.mani Diori.

„ ......„ ..._..__,......, ......_

(PAP) Premier Konga. Lumumba. wysi»NOWY JORK
sowa.1 do aktualnego przewodniczącego Rady Bezpiec:zeń
stwierdza m.
stwa Arma.nda Berard list, w którym
w . ciąi::u
in„ że jeżeli sytuacja. w Kongo nie ulegnie
kilku dni zmianie na lepsze. Z'WNHli się
na..ibliższych
celu
pQSiedzenia Rady Bezpieczeństwa. w
o zwołanie
rOIZpatrzenia, ja.kie kroki należałoby p00jąć.
LU<rniumba podkreśl.a w liścioe, że rząd belgijski odmawia
podpo.rządJkowania s.ię decyzjom
Rząd
Beizpiec:reństwa.
Ra.dy
belgijski popiera ruch ,sepa.raKata.ndze i w
w
tys.tyce:ny
związku z tym ,o„'Jll.-zedwia się
wlm-ocmO'liu tam od1działów ONZ.
W chwill obecnej pr:oobywarnie
w
zbrojnych
sil
belgijskich
Kongo nie je<>t :nioCZY'm usprawiedlhwi<lille, poonrl•o•-.vaż sily policyjne NZ oraz a.nnia. kongijuska są w stanie za!p€JWl!lić
ładu i bee.pieczeńtrzymanie
·'>l wo o.s.obi.s;te obywa-reli ws.z)'ISltk!icll

narodowośei.

Równocześnie w LeopoldvUle
po.siedzenie rządu
odbyło się
zaikończaniu
ko.n.gijsl<>iego, po

zo.o;t.al
opublilkowany
którego
kon.gi,j1s.ki
Rza.id
k0<m.1.11nikat.
stwi·midza w D'im , że w ootatmioh dniach w kraju zaz:na-

Nowe dowody zbrodni
hitlerowskich
którym

hitłer-0wscy

znęca.li

się

okupanci
stras'lliwy sposób na.cl więźnia.mi i dokonywali rozskzeliwań swych 9fla.r,
o czym ś~adezą ślady kul na
kościach

malezioąych

ustąpi l

609 osób aresztowano
w Korei pnłudniowej
Władze grożą
użyciem broni

LONDYN {PAP). Według doz Seulu, wlatize - poludniowo-:koreansk1e w;vdaly pc,licji na k<>.Z ~zyc1a broni pa!n'i!\
jeśli w kraJU nastą,p1ą dal;,ze
demonst.rac.\e prze_c1wko przeprn
wadzonym w ubiegł)•m tygod.
niu wyborom.
ma~o:"-"Ych
Po.!icja do·k~uie
aresztowań w,Tod ludnosci ~lv
któp
ludniowo-koreańs.kicj,
Protestuje przec iwko sfalszowr.ntu wyborów do parlamentu.
})() dlawienia demonslraci1 i
areszt O\'Van
przeJ>rllwadzania
\\'ciągn.ę1 o ró\vnież v.1 0j$kO. We
"'
cll':lg O!icjaLnv<:h dan~·ch,
roznych okrę.gach polud;1iQwt-i
Korei aresztnwano we w•nrek
1 . osacliwio w wi~zieniu 609 usoQ.

niesień

•

S'\Ą.1ojej

posesji.

Na

b

m1e1FC 1 ~
urząd-z.on<>

2ll:>urzo•:1yeoh ub'kacji
tu :; <l>ui.yoeh kwiel:ni'ków. k' óre
zdob·ą snnu 1ne k.arrnienćice Ks.iir.·
zc,g,o ~llyn.a.
Więccj było kłopot.u z p.i-zyztl-t
II i llI niaig.roid;y :- od.11.ein

Pewna poprawa nastąpiła W
sytuacji powodziowej w Wielkopolsce. W rejonioe Sieradza 1 Ustan wód w dorzeczu
niejowa
·Waty zaczął się powoli obninatomias-t na odcinku od
żać,
Ko.Ja do Po.znania poziom wody
w Warcie stale wzrasta.
W Kole szero.ko rozlane wody
wyrządziły wiele szkód,
Wa.rt·y
na ulice
wdzierając si<; m. in.
miasta. W pow. Konin najbardziej ucierpieli rolnicy wsi Rugdz.1e woda zalała m. in,
min,
100 ha grunt.ów ornych.
okolo
Zalane zżęte zboż·~ ratują jednak
ekŁpy, wywo·żąc snopy na wyżej
po:ożone miejsca.

*
*
we
op11ścila.

*

WARSZAWA (PAP). -

go na prośbę sek.reta.r za generał·
nego ONZ. ·
W drodze do Konga znajduje s.ię
„Len.Ino·
drugi statek radziecki
::o~sk". Wieą;ie o.n 10 tys. ton a.rja.ko dar
tykułów spożywczych
Zlwią·1.ku Ra-dzie-ckie-go d.1a na.rodu

ł<u

ża

,....._.,_

Zderzenie
odrzutoweów
Piloci ocaleli
OSLO (PAP). Dzienniki nor·
weskie z 2 bm. donoszą, że w
okolicach Drammen zderzyly §ię
odrzutowce n.or.'le1Ski i kanadyjski typu „Sahre". SamolQ.1:_~
sle rozbrza:skaly. ObaJ p1loc1
nastąpiła
oc~leli. KatasVrofa
podczas lotu ćwiczebnego, który odbywał się zgodńlie z programem NATO_._ _ _ _ _ __

konkursu

rze-

krakowskiego,

katowickiego,

kiego, gdzie wO<ly iv zasadzie

już

spłynęly.

plarówki PZU, pow wymienionych
wo,iewództwaeh p<Jważne szkody
w ok. 1600 miejs.rowościach, poło
74 powiatów.
żonych na. te.re•nle
po·na<I 140 tys, ha
Wo.da zaitata
gruntow, w 1ym znarr.ną rzęść pól
uszkodziła
Powódź
upra.wnych.
ró.wn ież ok. 8 tys, z.a.hu.dowań
młesz,ka.lnych i inwentarskich oraz
Jak

olllieza.ią

wo·Jź wyrządzila.

w

ja

zniszczyła pe·wną część

olbrzymią ol'ia.r rwść i poświęcenie wykazu.
Wojs.ka Pols•l<ieg< •'iBW i tun.kcjonarlusze J\lllicj{
Obywatelskiej.
Na zdjęciu: ra.towanle dobyLku powodz.ian„.
CAF - fot. Le1wie'kl

walce z

p<>w<>dzią

Zakłady

w

pracy

pomogą

mienja ru ...
ok. 20 tys. zagród

w

chomego

żołnierze

chłop~lcich.

tam, gdzie w-0dy jut
prace ekipy
PZU. Znac-zna co:ęść szkód - po·
wstalyeh xwłaso;cza w budynkach
Wszędz.ie

rozporzęły

ustąpiły

PGR

sprzęcie zbóż

i

jut osza ...

mie-niu ruichomym -

CO'wano i lnS'PektoI"a.ty powiatowe
PZU P·l"ZY'S•tąplły do wypłaty nale~nego ro.l:n.Ucom odszkodowania.,

-

Pismo okólne prezesa Rady Ministrów

Motorowe szalef1stwa

WARSZAWA (PAP). W związw sprzęcie
ku z trudnościami
zbóż, jakie wystąpiły na skutek
dtugot.rwalych deszczów i powodzi, prezes Rady Mi.nistrów wydail po.lecenie wbowiązujące kiler()wników wszystkich reso.rtów i
mstytucji oen.tn:alnycl1. orae przeprezydiów wojewodniczących
wódzkiich rad naro<lowYch, aby
zalecili podległym im jedinos~kom organizacyjnym natychmiastowe przyjście z pomocą pań.
,
,
rol>twowym go.spoda1st.w om
nym.
Zgodnie z p.o.Jecenle·m prem.lera
do pracy w PGR należy kierować
pI"zede wseys~ki·m p •r acown•'ków
fi.zycz>nycłl i Ullllyslowych zatn1dnionych z wydziałach gosp.odar-

Pięć

czy-oh i po1nocniczych,

adm.ini .s t.ra~

cyjrw-biurowych, a w so:cugólnych µrzypadkach - Jeśli wykonanie planów pro<1u.k<:yjnych zakł.adów

pracy nie

bę-dz·ie

za.g ro1:o-

normalne wyinaprzez PGR gro.<lz.en~e akordowe według zasad obowiązujących w PGR.
w PGR
Koszty wyżywienia
pokrywają pra<:ownicy ze swoich za·robków, zaś koszty przeja.zdów z miejsca ich zamieszkania do miejsca pracy w PGR,
bądź do miejsca zakwaterowan.ia
i z powrotem pokrywa PGR.
Preze" Rrudy Ministrów polecił,
aby na w1ni10-se·k wla.śeiwego ln!WpeJcto.-":tu PGR 7.aklady pracy I
111s.tytucJe w m1a>rę m.ożllwośc,i k·ierowaly d>O PGR środ.ki tra.nsportowe wraz z ob„ługą. Kos'l.ty
eksploatacji śr.odków tra.nispol'towych pokrywają PGR.

wizy

do ZSRR

piJo·ta a1me.ry(caóski_egr0
wy,w~rud·owcrzeg;o .. V-·2'', 7.es.b12f2l.01neigo v.r dniu 1. 5. b~t~. 11.atd
v,1-ersa.,

n\c1lotu

zaniedbany dotychc.zas te.ren. Rów
nież lokatorzy domu z ul. Pnę ZSRR. Mają się on.i ud ać do M-0dzalniane,i 46 po?!a zasadzeniem :1 \.\"V n.a pro•ce.c;; Po•we1r.!-:a,
który
klwi-atów i dT7.ewek urządzili ·w y- ro71pocą.m;e się Hi s-ie1rprflia. \V dn·obe•l.011o· waną pia&kownieę dl'3. d·zie- dtre
rod7''nie Po.w e1·.<a
do ZSRR
ci.
tl'wa1zysr.1„.vć bę-ctą 1rzy o<.::i0ł:>y 1 ł~tó(Dal<>zy ciąg na .sł.r, 2!
1e -rÓ\WL,ież o<trrz;yma.Jy ;wizy.

cze.go 2

zak~ońrazyly

sję

śn1rlercią.

W GdyinJi w go•dlz.in.ach wieow<rnyd1 1ZJa,bił s.ię., jadąc z nadJlnie1ną
~v1b.kością 3-0-Je~mi Sta111isła,w Ba·ltews·lci za1mies-L1kady w Sopocie. W
miejscC>1•.''0Sd Gaird-ej.a w poiw. Kwi

Kae.J,m~-errz Tarrkow~-rti

delegatów 29 krajów

choer do1ZJn.al eię<żlkich obJ"a<i.eń. Rów
n ie.ż poll'Osta~e wy;paicll':c:i e.<k-0óct!:Y-

TOKIO {PAP). We wtorek ro?.
p1·zy
się w Tukio udziale 116 delegatów z 29 kranarada prz;rgo-towawcza
jów VI mię.dzyinarodowej konferencji przeciwko broni alomower
i wodor<>wej.
P.rzewoc:Lniczący japońskiej ra
dy przeciwk'(:>' bro.ni alomc wej i
wodo-rowej, prof. Kaoru Ja~ui
w wyglosronym referacie nao;:-

Rodzina Powersa

ciągu jed-

„Bojowe zgromadzenie"

powinna \,yć w
Praca w PGR
ralości poświęcona sprnętowl >:bóż.
Okres tej pca·cy nie mo-i;e w z,a.
sad1Ae prz.ek.ra.c..,.,ć 2 tygodnJi.

Osobom skierowanym do pra~
przysługuje wynacy w PGR
jak za okres
groozęnie Uczone
platne przez macieurl<Jtpowy,
rzysty zakład pracy na podstazaświadczenia wlaściwego
wie
PGR stwierdzającego okres odbytej pracy, a także - pla.tne

w

GDAI'i'SK (PAP). -

ne.go ty.l:ko d111 ia wcz;ora,Js:ze.go n.:i.

5"'0S·atch woj. gda•ńs1ki e·go :;ocla.r:zyło
si ę 5 wyipa,clków moW.Cyiklow 0"ch. z

jaidą,c

przeciw groźbie
atomu i wodoru

do ;pracy w PGłt może na.<aąpić
na wnlos-ek Preo:ydium Wojewódz
kie.i Rady Naro·dowej lub odip owledn.lego j•ns·pek·torat.u PGR.

wypadków
jednego dnia
2 osoby zabite

dzy1i. 17..1Jeun.1

ne - równit""L robotn.ik(~w z.a.łlrud
nionych \V p.r.():dukcji. Skierowanie

otrzymała

upiększyli

-strat

szowsikiego, lubelskiego i kielec-

jako że do nagród
k<u.1-00.czy,
!y>eh m;eb~m.y k'l!Jku kan1Jd.yda-:
Ost.atec-?;nie jedina1k konu
tów.
sja po.sit~l"l•Olwiła II n.agTOdi\ wyról.ni-O komitety domowe z ul.
Pie;n,i1ny 16, 18, 20, 7..aś III nagrodę przyznać k<>mi,!et.Gwi doWaWASZYNGTON (PAP). rnowem.u przy ul. Przędz.a.lnfa...
w.y1n.gt.oftsiki kiorc."poindn1t Re·wle.ra
nl"j 46.
d onos1i, że 9·ln baisada r.a.dzie'Cka w
z Pie-nri.n zasadzJli USA ude.ieliła w!z wj,arz;dOWY'C-h
Mie.'irr,ka ńey
20 dr7.ew, po·n1a.d ::;o krzewów, za. do ZSRR. żcnie i rodzicom amerysiali p.onad 80-0 m kw. tra.wy, przy
Frainciisa Pogote>wali boiisiko s•p<>rtowe - slo- kańs·k1ieg.o S21pi.ega
sawem bardzo 9ta.rannie

dokonał

rozrniaró~r

poworlzl r.a
wskutelc
terenie 6 wo.iewództw: opolskleg'.l,

Zwląz

ZSRR w na.jbllżsą;ych dniach wyjed.7<ie dJo Konga 20 lekarzy radzie„kich. W S'kla.d tej gni.py wejS'Pe·
dą doświ•a<lcze-ni chlirurdzy,
<la.Mśc.f od >owa·lczania chor6b d,z ie
Le,k arze raclęcyc·h I i:nfeil<cji.
dzi~ccy zabiorą z so·bą najnowszy
s.pI":zęt medyc-z,ny.

oceny

rańshvo

wynil<łyeh

k-o.reS;Pon-

'.l'owarzyis-bw Cze 1rwonego KrzyPcH.k..c;;.iężyc..a
Cze.rwt0111e.go
i

*

UbetŁpiecze11

Za.kład

ws.tępnej

100 ci~ża.ró-we.k rad:ziec.k.Lch przeznaczonych dla teg;o kraju. ZSRR
u!l.1Ji.e-la tej pomocy Republice lion

Xoo.kuirs wrga.Dlia,owa.ny . przez redaJccję „~ienoika Łódzkie
" i Prerz;ydium DRN-W1d7Je\v na ur:zą.dizenie miejsc ~
posesji, . który
go wypoczynku. placów zabaw, upię~nda
~:ło0'91litśmy 10 Icwietn.ia br. -~ b.aBłem „Wiięt,o,eJ świ'."tta •
W7lbudz1ł zy we za.in,teresowamie nneszkanwięcej zieleni" trudny orz.ech mii.a.l:a. do zgrYców 'tej dzielnicy. D-Oprawdy
która wCtZOraj przysta,.pila do
zieni.a. 'kom.isj.a. konkunsowia.,
wytypowania spośród ponad ~5 kon;i.i1Łetów do~owych i bloko..
6 naJlepszyeh,
wvch bion,cych udzi.al w konkursie ·Pr~.wie wszęd'Zie sJ>Ot.Ykalis!nv si~ z dużym wk.laidmn Jlll"'dCY
mi~sz.ka.ńców p~:zy upi~l<ST.anm swojej posesji.

""'

podnosi się. Czolo fali powodzi°"
wej minęło Scinawę.

wzięło
W walce z powodzią
W wo.jewództwie gdańskim poNa
sof:awione zostały w stan p0got o- dotąd udział 20 tys. żołnierzy.
wt.orek wi::i
Brukselę
powiaty: zagrożon·2 odcinki ski-erowano opowodziowego
delegacja sani.O.Z\'\'ańc1.Pgo rządu
Malbork i koło 1000 śr-idków pływających,
prowincji 1\.atanga pod pr'Zewod· Tczew, Nowy Dwór,
ja'- np. amfibie, tysiąc radiostafjnano;;;()W''. Kwidzyń . ·W rejonie ujścia lustro
.,ml .n i~~ra
nict:wem
Delega.c ja ta udała sJę do Pary· wód Wisly przekro.czylo stan a- cji woj~kowych i kilka tysięcy
pojazdów kołowych oraz wiele
Żl., „aby nawiązać li:onta.lct 1. ·\vła ła·rmowy.
Posamolotów i hdilwp!.erów.
zamicrr.!l
:zan1i francus•khni";
t..11a szukać poparcia dla swych
Na Odrze w górnym i środk
1rndto w walec z ży\\'iołem wzię
ro~zczeń w szeregu kr~1jów eu~
wym biegu rzeki woda opada. ły udział liczne oddzialy KBW i
ropejskich.
Milicji Obywaielskk?j.
NaVm1ia&t od Głogowa w dól

*

MOSKWA (PAl.>). - We wtorek
do portu w Odess,ie radziecki sitatek floty bałty-cki<'J
0111
Odpłynie
Archangielsk".
~~krótce d-0 Koinga z ładunkiem

Brawo mieszkańcy Księżego Młyna
pięknieje
Widzew

cz~oirtk<;'"
Jecl.niat!d:.c w ,srz.yscy
w :e k-0>m.l!lojd. w której bral ro.
wtnież udz',a-t prz.iedSitaw;c:el nias:rej .rediakcj.i. byli. z,go01dni ca _do
przyznr•in.'.a mies7Jkańcom Ko;.1~k.om. blok. 3.1.:
Młyna,
żego
vrnlkL
Po-st.a.ci
w
1 na;:roody
Kiikt z ni<w; bo~lek.t~ycznej.
w:.e:n . n.ie mi.al nia<jmn;~j.s7.i€j. ':'~ą t
n.lt'.Ą'-0.SCi. ze tnJesek.a.nc,v J\ . . lP,ż.ego .l\liyna sol"tdn:e mus·en S!ę
przy ttiµ'.ęki z.aniu
na pra<:ow.ać

0

żywności

„Wiące j światła-więcej zieleni"

*

W powiecie Włocławek ewakuowano 15 rodzin ze ws-i Korabniki, w powi 2cie Toruń woda przoedostala się przez wal i
zalala 250 ha gruntów. W Kępie
konieczzaszła
Ciecho.cióskiej
ność ewakuowania 15 rodzin.

wpłynął

Zakończenie

*

WARSZAWA {PAP). - Wczoraj w godzinach popotudniowych
poziom wód Wisly opadl w górnym i śroolrnwym biegu aż do
Modlina. Na•tom.iast w dól rzeki
woda przybiera. W Toruniu poa
zLom wody wynosił 804 cm,
więc byl o 154 cm wyższy od staW związku z
nu alarmow~go.
tvm we Wloclawku, Aleksandro;ie, Toruniu, $więcii..i i Grudzią
dzu al.oH·m trwa. Ponadto ogloszo1no stan alarmowy w Ciechocinku •

i 100 ciężarówek
Z
ZSRR dla Konga

cza~zek

zlozono
Odgrzebane szczątki
do wlłpólnej skrzyni, która u·
mieszczona zostanie w miejscu
prrezna.c-z,onym na wy~udowa
nie pa.miątk-0wego sarkofagu w
muzeum ra.dog-0sldm.

Znaleziono także zniszczone
stanowiące wła.<J
przedmioty,
n-ość pomordowanych, jak żela.z
ną papierośnicę, guziki od ubrań buty Up. Przekazane on'°
zost;ly zarz. Okręg. ZBoWiD.
!sinieje jednak małe P!_awdopodobieństwo, aby na icfi pod:
NOWY JORK (PAP). Wed!ur, stawie można byto d-0konac
ty- identyfikacji za.mocdowanych oamerykańskiego
rloniesień
godnika „Newsweek", naczeln:: sób.
dowódca sil zbroiny<:h NA'.!'(,
w Europie gen. Laocis Nc;rsta•.ł,
jak również szef pofączo.nyd>
sztabów gen. Nathan Twm,i;g
mieli wyrazić chęć opuszczema
. ze
stanowisk
zajmowanych
W•zględu na zły stan zdroW!a.
przy;puiszczalnych z3Jakn
stępców tygodnik wymienia gen.
Thomas" Whi1e {na miejsce
N_-0rstada) i gen. Ly;marna Lemmtzera {na miejsce Twininga) .

Nor stad

10 tys. ton

de-nL:t 'l'ASIS, w prezyddum

w

Sytuacja ·powodziowa
na północy kraju
nadal groźna

wy

lcC>ngijski-eg-o.
Jak poinforino."\\""'aino

odkryto w Radogoszczy
Wrlriasa.ja,cego odkrycia, beda,cego nowym dowo<lem zbrod
dok.onaino
ni hitle1•owskieh,
wozo.nj w ruinach b. obozu
śtnlerci. na Radogosuzy.
Bryga.da MPRD pr.zekopująca
rów odwadniający wwłu:!: pooboi.u, przy ·
ścia.ny
łudni-Owej
Sowińskiego
le!l'ają.cej do ul.
odkoplloła zbiorowa mogiłę 13 za
mordowa.nych tu mllŻC'Ł~·zn • .Jak
wynika z ba.dań przeprowad·z-0nyrh. przez przybyłą na miejsce
ZBoWin
ki>misję
spec,11'.lnł\
s:ddelety te le7,ą w miejscu, w

czyl się wyraźny w;zr<J1S.t berz.roboda, c-z,ego zasa..~niczą przyczyną jff.t zamknięcie sueregu
pl·owadz0<nych
przedsiębi:o1r\Sitw
prz.ea: Belgów, któi-zy opuścili
Kongo. Jednakże w chwili obec
nej, ze względu na obecno~c'
sił zbro,i111ych ONZ, :1.ic nie stoi

na prze.g:zkodzic, by prze·d,<;ię
swoją
te wz.'1<1<WilY
biorstwa
już
nie w-cho.de.i
działalność
bowiem w' grę zagajnici;ie bezpiecz,e1i1<:•t.wa. Tot.eż -- podkreśla ko:munLkat ~ jeżeli do końw.spomniane
ca . tygodni.a
za-czną
nie
prze.dsięb;0r.~.twa
znów funl~cjonować , rząd Konga bę<lzic zmu.sz.c-.1y .:rz..nać . je
ktore
por7.ucc·n.e .
za ,,dobro
na.rodomaJąt;ld·;.>m
staje się
wym.

w okcii

Wojsko, KBW i milicja

poc.zęla

0

wał

.zbliżającą

„bojowym

się

konferencję

zg.romadzeniem"

i

wevwal do zdecydowanej walki
pi-zeciwko silom wojny oraz n
l'eali·7A'.lcjq za.ka·zu broni nu1kl<'przeJst;iwiciclc
Również
~rnej.
CC'jlonu,
Australii, Kambodży,
ChHL i Wioch podkreślali w
swoic h wvstą,picni:ich konieczność wzmożonej walki przeciwko silom imperializmu,
koresponclent
Jak podaje
AFP, z kolei wystąpił delegat
NRD, który omówit niebezpicczet'lstw-0 dla pokoj11, wyplvNnF;
wające z remilitaryzacji
zostat on pr>party prZC7. przec'stawiciela Niemiec zachodnich
który wskazał między inn~·m:
na plany wypo. ażenia Bundc~
wehry w brn11 nuklearną i rakiety „Pola.ri.s",

beiz pO<llwolenia na pro·Ned:zemie mot.ocy<kla. !V\llp.adł na drzewo zaro :jają,c się na moej„:ni. J~

dący

z nim paGa.żeir .And·I'2ej

ły się ci.ę:hk1mi .oibrażer.ia.mi

\~7 i

moto-

l·<atast·r of
Przyczlina
ni.ept"7Jes1trrz,(.3tganie !)TZe;pisów drogoiwych.

cvklJstów.
wciąż

ta saima -

80 ha lasów spłonęło

w Ziemi Lubuskiei
ZIELONA GÓRA {PAP). Onegdaj na Ziemi LubuSlkiej w
leśnictwach Gozdnica i Żagań
lącznie 60 ha
ogień strawit
drzewosta!ntt sos.nowego.
który groził dużemu
Pożar,
kompleksowi lasów, zlokalizowa
ny został dzięki energicznej akcji ratowniczej 01kolicznych jednostek straży pożarnej i wczwancgo na pomoc wojska. 0gict'l zaprószony został m1jprawclopodo-bniej rprzez wycieczkpw cz6w. SJecLzl wo w toku.

Nas•~pny kon~res
w NlłF

nud~stów

KOPENHAGA (PA.P). - W tydl
dniach. zaikoń-crz.ył się świa.to\-.-~r

c-.: cn1gires nlllidysLów, ktory ocl.by;.\'3ł
s-ii~ ·w ob-Ou:!e nudy='tćr.v .,Sol bc.·•~

ken 1 ' ina d1uri~k!~j ·wy~pie Zel a.ndi i. K<łn.g.rcs \\'Ybt\11 pc·no·\\T.l'a na

f}.1·.e(l.esa Swi~1tQ1\\reg-o Zwinu.ku Nud.n:;itów re-dct-\:t.o.ra Erika ·rc:1.m1 z
Aa11·hoo. Sek,rC"bat"l.cm gc.n~ro;;.'11.\·m
z.ostc~ &1wajce1.J·, Etiernr- G'n·n·-::i:r,
N' astęi~"'"'Y Arw„1.ato1wy kctuz:·-e:; t1udy-

:.t~1·.c od.być się

ma

w

NRt',

Wlel~i ~u~rn! 1ol~~i[~ ~~iijie~ ilłJt

Czerwiec w '"fe Ief on ie 303-04

codziennego i polityka

życia

Sprawy

pned mrozami. W Par•ku Mickiewicza rozko•p ano główną alej
przerwano i>ra.ce
kę, po czym
przy1Hnnniawszy sobie o pllniej
szvch robotach w ilinych punktach miasta. A w Pa.rku Ko-lejowym zna.la.zła się w pia.skowni·

wy łonić jakąś naprawdę du
Tych
t-ematyczną.
grupę
grup tematycznych było bo-

no
żą

wiem - w bardzo syntetycz.n ym już ujęciu - aż 43.
Osadnictwo- na Ziemiach Za·
chodnich, bóle motoryzacji (częś
ci wymienne oraz brak garaży),
remonty (bywa i tak, że dom
teratura, k-0muni·ka.cja micjs.k a
(<tlównie Piotrkowska - łącznie
z brakiem bHetów ulgowych),
uprawnie<nia emerytów, plany
rozbudowy mla.s·ta, stan sanitarny (przede WS'Zystkim tar·g owis:;a przeniesionego na pyin-0-blo-t
nv teren Placu Tamfaniego), bała~ (zwykle s!,argi na głośne wen
t:- lat<>ry lub otwarte noc'\ okna
w zakłada.eh pracy, różne ionformac.i<> o cha.ra.kter:Ml cie.ka.wostko•.c'ym (a nawet.„. kiedy o·bcho
dzi imien.i.ny Grażyna) it.d. itp.
Stosunkowo na)wlęceJ pytań
wokót „7..elazne go"
s kupiło się
tematu - przepis ów ustawodawstwa pracy (52 pytania tj.
10.9 proc.). Dużo w czerwcu
byto też pytań na temat roznych przepisów - celnych, dro
gowy ch, PKP, a zwłaszcza lokalowych. M. in. wskazywano
niektórych
nieżyciowość
na
przepisów.

0

~ .;. mne

ośiwJadezen.ie,

iż

mia.:!·t po wypro.wadzeniiu

natychsię, n.ie

jednak n.iż dajmy na to
po tygodniu o<I. daty otrzymania kluco:y do 1io·wego mi.esv,kania - odda klucze od d.otychpóźniej

czas zajtn'Owane·go'?

~od .obne

o-

chyba dos-ta
ewentualnej
.-ksmis>ji, tu<12ie-l do wyciągnię
eia in·nych prawnych k<>ns.ekwencji.

świadczeni<> byioby
t4'c:oną D-O<lstaiwą do

Wielu Czytelników wyraża
niezadowolenie z pracy łódz
kiej gospodarki komunalnej. W
cz-er-wcu z zakresu rej dziedzipytania.
34
zgłoszono
ny
!Wprawdelie było tu reż sporo
kiedy
pytań .. niewinnych"
wyasfaltują tę czy inną ulicę
itp. Ale ~ż sporo telefonuj'-1cych wskazywało na nie przemyślaną, nieplanową gospodark<; bądź na nie<ibalsiwo.
Ta.k np. na ul. Z~\e.rsiklej uło
żon-0 nową nawierzchni~ by póź
nie.i ja
e~n.ku

zerwać

na peownym od-

dla prze.p rowadzenia

ru-

#

stanie przed sądem
7 listopada
BERLIN (PAP). m a się odbyć w Bambergu (NRF)
proces 46-letniego Georga Schl<>&sera, e>sk1>rżonego o dok-01umie a
mo·11(!e.1"Sltw w =ę51tOoClhows.kJlm get.

międzynarodowych,
wydarzeń
oolityki wewnętrznej PRL, wy

Należy

ktMe
Do chwili are~anla,
noi1stąp-iło w lip.cu 195' r. sc.hłouer
pruował w poMcJ.\. a na!S'tępnłe na
1>oorole w Bambe•rgu,

na Taiwanie
utonęły

I

Sophia Loren
Zlloa.ny prod!UiOe<nt
ora11:
Ponti
cs.rlo

RZYM.

fihnQwy,
Jeg;o

żcci.a

bigamię

o

oskarżona

~phia

Loreini

zosta1ną

weu1wa1n'i do stawieriia sit: pr?.e<I
<a,clem r2y>m1<1ki.m. Są Olli osoka.ri>..eni o l>i,gamit:. Alkt oskao·żenia ))l!'Ze
c-i"' lm l.A>l'en l jej mi:-.1;.()wi 7,osto.l
~1po! ·li'.q,drrony

prz.eiz

w

J'<>ku
pu1bl icrz.n.ego 1

lJbitt'lgly.m

oskairży.oie.la

r >ciągu. Przy wykopach kamieniami i ~i'e-mi.ą niszczo.no mlc>de
d n.ew ka. Przy rozb i<">rce rUS1Ztowa. ń na ulicy Piotrkowi.l<iej be-z
tro9ko tłuczono płyty ch1>dnlko-

,,-p,

Na uli-cy

Łagiewn -ickiej

Gu1d-0 Gt1.a1.:i.so .
w ~o' r< i kJo<l e1ks ka~-.i.y pr2.eiw ioop.rv.estępst\VO
j e za te.go rodcz,a\iu
ka·ry wi<:<Zienia od 1 reku do 5 la<t.
Spra1wa Sophii Lorc11 7.11aj.cl-u1ie sit:
mu wL a 1ścjMrie w s:ądu. ~ e od d.ość drbu-

początku ukła gi-ego czas>u, Je•dłflók dopi-e'l'o te.raz
z żą<la•niem
da~ n.aiwii·e.r:oc:h·nię, bo na skutek pTe>ku.r,,.tc.r wystąpił
tóhviego t.<>mpa robót nl.e zdą przeprow;aidrz.-enia rOtllpra.wy sitdoż•.no wy~ończyć jej w ub. roku weJ.

1>i3.n<> niemal od

Z udziałem prezydenta NRF
odbędzie się

nowa manifestacja odwetowców
ale z biegiem lat s\:;i!a się
przypominanym
dziś
przebrzmialy jeszc:ae echa i po- często
lit vczne konsekwencje slynne; przez prasę zachodnioniemiecką
s1.er:ikiego
Prusaków aktem erekcyjnym
tzw.
m~nifestacji
Duesselrlodie. ruchu odwetowego, cieszącego
w schodnich w
boi'lska centrala przesiedleńców się wielkim popa.rciem rz4du
opr acowala już rplan nowej Jlla- NRF. Luebke ma wyglo~ić w
nifestacji. Odbęd.zie się o.na w Ca•nstatt „ uroc7.yste przemów;edniu 6 sierpnia w mieście · St ut t nie". Przemawiać ma równie i'.
gart-Bad Canstalt .. Ma n~ niei przewodniczacy związku pcz.:·przemawiać trzymaiący .się do- siedleńców Kruege.r.
Dziennik „Fra·n kfurteor Allgl'tychczas z dala od taklLh !mprcz. prezydent NRF Hemrich meine Zeitung" cynicz.nie pisze
na temat tej nowej mam(estaLuebke.
m.anifestacJi cji, iż w kolacl1 związku przPPreteks{em do
jest dziesiata rocznica _uchwale sierlle1'lców z satysfakcją podk~e
n ia w tej miejscowosc1 tzw. śla się, że po raz pierwszy glok a rty przesiedleńców, która p:-- wa państwa niemieckie:;o weź
czątkawo odżegnywała się nd mie .u<lzial w tego rodzaju imw szellt'lch agresywnych wy„;to- prezie •
pie11 wobec Polski i innych krn-

BERLIN (PAP). Mimo, iż nie

JOW,

2DZIENNIK- LODZKI -w;- 183(42-58)

c
t

•

amerykański

aresztowany w ZSRR

t r-udn l.ctny był w tym getcie jako
urzędlni k poli.oj i. Wśród zMn<>rd.ovr:-riy>c:h przez niego byJl: lekan:
getta, kobieta oraz 13...lert>ni chło
piec, który nie cheiał się rottBtać
z oieem, gidy ten mia! być WY!w>iezi.ony do obOOJU zagł.ad.y.

NOWY JORK (PAP). · Z Ta:.•
peh donoszą, że 111a środkow)"fl"
Taiwanie wysląpila katastrofalna powódź. We·dług osta\.1)id1
utonęły
dooiesień 24 osoby
Liczba Judzi pozostających bez
dachu nad g:lową sięga 20 ty<.
Pt'zyczyną powQdzi staly się ulewne i dlugotrwale deszcze. W
walce z żywiołem bieri,e udział blisko 30 tys. żołnierzy i
policjantów.
Straty w zbiorach nie są wysokie, ponieważ większość zbóż
i roślin uprawnych ze.brano jeszcze przed ;powocl.zią.

Szpieg

ogólnodarzeń o charakterze
krajowym. Głównie - spt•awa
KC, u~
Plenum
V
Eichmanna,
Radzleckil
MOSKWA (PAP). zasadni.enie różnicy w wysokoś
ci podatku od wynagrodzeń Komitet Bezpicc„ef•stwa Państwoże jego
podał we wtorek,
wego
między pracownikami pa11stwo
orga.na schwytały w czerwcu br.
wyroi i spółdzielczymi, przyczy
ny utrzymywania ograniczeń w
sprzedaży węgla itp.

cie. Schlosser w okres je od s-i.erpnia 1942 r. do styC!Ulla 1943 r. za-

24 osoby

I"

0

Częstochowie

Powódź

1,

przeci"w Globkemu

0

Oprawca getta

Np. ktoś przeprowadza się
do spótdzi-elczych bloków. Zgo
dnie z prz.'°'pisami nie ot.rzyma
klucza od nowego mieszkania
dopóki nie prreds tawi zaświad
czenia z kwat-."'!"unku, że zdał
dotychcza sowego
od
kłucz.e
mieszka<11ia. Przepis słuszny z
punktu widzenia interesów publicznej gospodarki lokalami.
Ale diacz ego nie zostawia male j furtki obywa·t elowi? Wiado
mo przecioeż, że potrzeba tych
3-5 dni na doprowadzenie nowego mieszkania.„ do porząd
ku. Wioelu chce pomalować (no
tabene, trudno zrozumieć, dla
czego wszys'lkie izby nowych
mieszkań są malowane na ten
sam kolor), trzeba też zwykle
lub wyw·i órkowycyklinować
wycyklinowany wprawwać,
d zie prz.ed wprowadzeniem się
lokatorów, ale już zabrudzony
,prze z ró:ilne komi s je (i nie k om isje) parki.et.
słuwz
Czyż więc nie byłoby
niej wprowaid~ić zasa.dę, że <>bywa.tel sklada w kwa.te.runku pi-

i

Konfiskata ulotek

Jak z tego widać, Czytelnicy
niejednokrotnie poruszają szereg istotnych spraw. Podobnie
jest też z pytaniami (było ich
39) dotyczącymi zaopairrenia i
pracy handlu. Na przyk!ad dro
boa pozornie rzecz - dostawy
do
żywnościowych
artykułów
a po)<azuje stosunek
domu do klienta. Czytelnicy mają rai.e taka
cję: co ich obchodzi,
u s ługa dla „Delikat.esów" oka(a niby
zała się nierentowna
dlaczego miałaby przynosić zyski?) i dla.tegQ ją zlikwldowa-

w

WARSZAWA

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

·:..., czarna ziemia ..•

rok stoi pC>d rusztowaniem), Ji„

USA

(PAP). Do Warszawy powrócili ostatnio J! US1'
riki:t, Z'-1V..i0ń.crzyła U-Cniową \V ~ zy
handlowi wygo- tę w NRF. Wla,d.cy S~·jamu odby- przedsiawiciele Centrali Handl u Zagranicznego „Ars Polona",
ły? Albo, że
W~'dawnictw
Organizowali oni wystawy i sprzedaż nas'!:ych
dnle zajmować się dostawą ran wa.ją pc1dróż doo·koła świata.
Z
tarmiedz~· na.rodowych
książkowych I płytowych w ra mach
ną mleka do d.:imu, a świeżego Norymboi·gJi, gciz.:e oa»tąpHo ofipara
gów w Nowym .Jorku i Chicago oraz nawiązali szereg kon!akc.ja.lne za1końozen i e w ~ zyty,
p'eczywa· - nie'/
odjechała do
księgarskimi w obu
lów handlowych z 1>-0wa.żnymt firmami
Spośród skarg jakie wpłynę królewska Syjamu
S'llwa.ica.rii.
tych miastach.
ły do NTU w czerwcu na praSZTOKHOLM. - w Slzto·kholmie
wiele dotyczy rcxzpo;;izął się 26 m1ędzynaTocto0wy
cę w handlu Podobnie jak w roku ubieg- znajduje się jedno z najwi!:kpersonelu skle- k·cugres wa.'f..;:i z a.lkóh.ol'zme.m. W lym stoiska z polską k$ia. żka. szych w świecie skup isk po)Q•
też niechęci
pów do wymiany złych tech- obrad~·Ch b:erz-e udiz: .ał 500 del·e:ganaby wców
nijnych. Chętnych
nicznie wyrobów elcktrotcch- tów repr"ztntujący·cn 38 państw. i płytami cieszyły się ogrom- znajdowaly nie tylko wydawn;cznych. Pod obstrzalem zna- Ko•n,gr-es ro'ZJpoC<Zą! się pod w:vw- nym powodzeniem zarówno w nictwa z zakresu lLteratury pię';;
klm paor;;natem króla s21N-ed1ZJkie- Nowyin Jorku jak i w Chicalazł się zwLaszcza SOT. To nie
jak wiadomo
klasycznej i wspólczesnej go, gdzie go Gu.ste.wa Vl.
dobrz.e, jeśli klienci SOT muNOWY JORK. - Preiydel"'lt Ei·
nej - ale także różnego rodz<tszą się do nas zwracać, że już S€'1hower, przebY'W'lljący n.a waj u publikacje naukowe i techczwarty czy p1,ąty raz mają [<aicjach w miejsc·owcści Newpo•rt,
niczne, dziecięce i albumowe.
telewizor w naprawie gwaran- odbył w pcnie<iziale•k dbu7..szą rozWszelkie rekordy popularnuś:.
Rchard-em Nixonem i
mowę z
cyjnej i na dodatek jeszcze ta- H-enry
Cabot Lod.gem, t<a.ndyda.tapobil album ze zdjęciami dok•Jka naprawa długo, oj długo
zapomnimy",
menlalnymi „nie
mi repub!i.kUlÓW na stanowisko
trwa ..•
pre<Zydenta i wice.preizydenta USA
ukazujący martyrologie narodu
W czerwcu nie oslablo też by w na.dchod!Zą,cych wybora c.h.
polskiego w okre s ie II W'Jjny
PARYZ. - Se.tki żo.tnie•rzy i stora
BERLIN (PAP). - Jalk podaj-e światowej. Jak zwykle wiei~:
najmniej zainteresowamoe szkol
nictwem. Praktyka NTU poka- ża,ków :eramc·uskich walczą cx1 po- Ageuoja _ADN, w Schwe·1·te w We- popyt zdobyły sobie płyty z na.
nieclxia.tku wieocór kol.o Aubagoe
zuje, że pęd łodzian do nauki (10
km od Ma•rsylii) z wielkim po- stfalii (NRF) polioja doko11ała kon graniami mUZY'ki polskiej.
we wszelkich doslowrne kie- ża.re·m lasów, któ-r y za.grotz.ił oko- fiskaty
ul•obek · przygotowaK1ych
W targach nowojor skich ' eh!
runkach jest ogromny. Widać U.cum ym wlf 01S1k·om.
zachodJ.1joniepre!Zy-dium
p·rz-erz.
ut.rudn ! a silny
cagowskich bralo udzial k;lk<iAkcję gas:z.e,n.i.a
w dalże
:eż · z tej praktyki,
:faszyzmu
ofia·r
!Vwią.zku
miecikiego
naście ce.ntral naszego hanc!lu
szym ciągu ma miejsce de- wiatr. We wtor{k ra'"'o ratowoioy
zorientacja, jesli chodzi o adre u7.ądali do pomo<:>y jeszcze tysią VVN. UloVl<.i. noszą.ce tytuł „ma- zagranicznego. Transakcje, prze
żolr:iicrzy.
ca
""~ję
w
SC4WlY morderca E'ichma,nn
prowadzo.nc przez „Ars Polona"
sy punktów usługowych oraz
BERLrN. - Ja,k podał rze•cąni'k
g,dzie z,najdują się je-go wyn10sly ponad 25 proc. calości
że tud7.le m:iją sporo kłopotów .PO•li<>ji Berlina zach<idri 'ego , p 1zy- z'en.iu „lokatorskich" - szcz,ególnie ci byl ta.m -0fice•r p-01icji frati<iu;.kle,j r..::am1r·a.ci ''
mjały by<: rOIZdz1elaCle naszego obrotu.
przeiprowra.cl:z.enia docho- wś.ród ucze-sbnii.ków zeł>ramla zC\:·mieszkający w domach prywat v1 celu
Przedstawiciele te.I centrali p1Jd•
nych. (Co należy do obowiąz dzeń w Stpt~aw!i e 29-letn iego oby- g.ani.:z.owa.nre.g:o przez VVN. Ulotka pisali umowę z nowojoultą firmą
Eokeharda
watela niemie·cfdego
ków właściciela domu, a co do
Johnson na wydanie w
Walter
M istie•r r ei<a pcidejrz.an-eg.o o poit~wa- w.1ród n.acz;wisk p.om-0ooików zibrO<i .lezyku an.giel&km szeregu publi·
loka tora - tego z reguły n ikt
ni Eichma.mn.a wymie.n iala b. hl- kµcji . technicznych, a z firm~
uge<it.
Pe•
ika
r
E
4-J.etnie.go
nie
z lokatorów nie wie, a wielu
.
z.aZdaniem r z e.cv:1ika pol i cji
Library - na wydawnicdomów nie chce ch.odnioberlińsk i ej Misterrelc któ- tletl'O•wca obecn1-e txin Eroego seicre- Paclrnge
właścicieli
Nawiązano także
twa d·~iecięce.
1
urzędrz.ie kaincler- Jrnntakt z biblioteką publczną w
w
nu
.
s-te:
ta·rza
~-1
z~o.sta.J._
u
i
n
tygod1
r'.'~ v.. zes:złym.
wiedzieć}.
komen
rasistowski'Cłt
a.utoira
skim
soimiał
osz.uist~-0,
z~
reS7Aowz.ny
Chicago, ktO.ra posiada ogr<>mny
Jest do odnotowania też ba.r s-1e pow1a.:i.a.n!a z rc1d!Zi'..ną .trancus'
Firma llrohpol&ki.
dzo pozytywne zjawisko. Poja- kich
mag111.a,tów samo<:hodO'W)"Ch ta.rzy d.O „usta.W ll<HYJllberskich", ks.ięgozbiór intere&ujc
s.lę naBz~·mi
Brentano
wiły się, choć w skromnej w Peugeot.
Gi<>b1ke.g.o.
a j('odna z najwięk·
sołownikaml,
czerwcu jeszc:ae liczbie, pytahurtowni książek
szych w USA
nia .dotyc:t~ce problemów barWot•ld
za.,.ra.nicznych
0 Cross
.ogólnych: inte.rpretacji
dziej
Books" nawiązała s<ta.ły konta.kl: .z

z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót - w roCodziennie dzinach 10-12 Nasz Telefon Usługowy 303-04 przyjmuje pymiesiąca
każdego
tania Czytelników. Pytań na przes trzeni
bo około 5~0. Tak np. w. maju zgłoszono
wpływa niemało
520 pytań, a w czerwcu - w picrwszym miesiącu sezonu urlopowego - 479. Jak z tego widać, w NTU 303-04 „ogórków"
specjalnie nie odczuwa si~.
Spośród 479 t'zcrwcowych py
trud
tań pod adres·zm NTU -

na targach w

BONN. - Para k·rólews•ka Syjamu, li.ról Bhwn ibol i królowa Si-

N

przypuszczać,

że

śla

dem pioo.derów pójdą inni. .. Bo
zain;tereS'Owania łodzian polityką i problemami gospoda.rczymi ostatnio gwalitown,ie wzrasta.ją. M.ożna to zaobserwować
na podstawie akcji prowadzonej w zakł'a.dach pracy - tzw.
skrzynek pytań. A n.ie jest słu
szne mniemanie - które utarlo
z dotychczasosię w związku
wą zupełnie przypadkową prak
i.e NTU 303-04 ma chatyką rakter jedynie „bytowy". Nasz
odpo.wi<e
Usługowy
:retefon
Wam chętnie również na pytania do.tyczące problemów mię
dzynarodowych czy ogólnokrajowych.
JERZY GRĘBOWSKI

Camping na mi nach
przeciwczołgowych

KRAKÓW (PAP). W osiedlu
na
cam,ping-0wych
domków
Krakowa natraprzedmieściu
fiono przy>pad.kowo przy pracach
ziemnych na p.oniemieck;e miSaperzy
ny 'Przeciwczołgowe.
pod kierowni<:twem Jó zefa Aprzybyli 111
bra ma, któr zy
w,prost z terenów powodzi0wych wykryli bezpośrednio · w
pobliżu domków campingowych
trzy potężne miny prze<:i wczo!gowe. Zostały one rozbrojone i
wysadzone w powietra:e za miastem.

agenta wywiadu

w.

Przeciwko Pentagonowi
W opublikowanej w roTw 1947
p.t. „Walka o panowanie nad świcitem", amerykański
socjolog J. Burkam twierdził, że
pokój nie je.~t ·i nie może być
zagranicznej
polityki
celem
USA, że Stany 7.jednoczo11e poswe dqotwa1·cie
wi·nny głosić
żenia do politycznego k.ierowa11ia ś1.viatem i .zrzec się zasady
nieingerencji w wPw11ętrzne sv..ru
WJJ innvch. naroclów.
zo.•ialv
Burkama
Zalecenia
skrnp1ilatnie wypełnione. Wy·•tarczy przvpomnieć ·rok 1951,
kiedy do zatwierdzanej przez
Kongres 1t.itaw11 „o w.?ajemnvm
bezpieczeiistwa"
zapewnieniu
po•prawkę,
tzw.
wprowadzono
Karsteną, przewidt1jącą wyasyg
nou>anie 100 milionów dolaró1,;
na werbowanie 'l'en.egatuw. któr.zy w slużliie wywiadu Allana
Dullesa miez.iby prowadzić zak.-ojone na wielką skalę akcje
dywersyjno-upiegowskie, stano
jeden ; p<>dstawowych
wiące
elementó10 polityki pań.stwowej
Sta11ów Zjednoczonych. Równolegle z t 1 akcją prowadzono loty .~zpiegowslcie nad terirtori11m
dokonywane
krajów,
innych
przez amerykańskich pilotów na
doameryknń~T•iego
rozkaz
wództwa wojskowego.
Każdy rozsądny człowiek przy;
na, że trudno b11lob11 posunqć
si. ę jeszcze dalej w tej prownkc.cyjnej kampanii. Pr.zedstawi·
ciele amer11ka1iskich kól wojsko
wych. są jednak innego :dania

b'ikowanym na lamach ;,U. S.
News _and World Report", jest
wszakze zdanie, które zaslu.guje
na szczególne podlcreślenie. Oto
lwre„~ponden.t tvgodnika w pe1cnej chwili zwraca swemu rno:mówcy uwage: „Przecie.z źaden
lcraj nie zr1odzi się, aby Stany
?,jednoczone u.ż11wal11 jego baz
dla lotów wywiadowczych".„
Jes.zcze niedaw14(.1 trud110 byłoby znaleźć na Zacl1odzie dzie'\
nikarza, - t.vm bardziej amen1
który odważyłby
kaftsl~iego! się n.a sformułowanie takie i opinii. Ta znamienna zmiana wy
niha :ze znamiennvch fa,,klów.
Japonii korespondent Aqencj'i
United Press donosi, że „iest
calldem mo ż liwe, iż .rnjttsz ami?
rvkaiisko-japoński rozpadnie sie
i Stany Zjednoczone 1,f;dą zm uszone wyrzec się swych żywot
nie ważnych baz na terytorium
najpotężniejszego wolnego kraju.
w Azji". W Turcji {/eneral Gllrsel domaga się od USA większe
go poszanowania .rnwerenności
swego kraju. Brytyjski lygoclnil' „New Slatesmaii and Natio1i" pisze: „Nasz kraj przyprzelwnnstąpi! do N ATO w
nitt, że jest to organizacja obronna. Jeżeli jednak lconf.rc;lou·n
na przez Waszyngton NATO ma
prowadzić politylcę prowokacyjną i wojowniczq, to Wiel'ka Bry
tania powinna wystąpić z tegc
sojuszu".
'l'ewizic
„bale.mą
Post ulttjqc
baz.
systemu
amerylcańs/,iego
Walter Lip.oman przypi.~ywal /re
tygodni1c „U.S. nieczność tego glównie tecl111ic:
Amerykański
nej i militarnej przewad?e obcand World Report"
New.~
organ kól Pe'1'1tagontt - opitbli · zu socjalistyczne~o. Mial on ra·
Czynn1cię.kiowo.
kowa! niedawno wywiad sweg~ cję tylko
przrdst.awicie1a z ,,pewnym dyq ldem. który zdolny jest zmus'ć
(na.zwi- agresywne kola amerylw1'i.1kie dl'
nitarzem wojskowym"
sl~a nie podano „ze względów zmiany ich polityki jPst rówtahtyczn.ych"). Tajemniczy <iw nież rosnqcy opór narodów, któjegomość powiedział m.in.: „Sa re nie chcą znajdować się w
moloty „U-2" lub ja:kiekolwie", orbicie prowol,acyinych poczyim1e podQbne. muszą latać w· nań USA, zagra.;!ających pokr,··
jowi :iwiata.
dalszym ciągu".
i;\-I. J.)
W ponur11m w11wiad;iie opv-

z

amerykańskiego,

Stawnow był
Sła.wnowa.
jakiś czas śledzony I ujęty

Zyciem przypłacił
próbę

pobicia

rekordu

świata

przygranic'1mej,
w strefie
gdy próbowaJ przejść do Iranu.
NOWY J"ORK (PAP}. - w C!Z.a.Prze<! zjawie·niem się w Związku Rad7'ieck•im Sławnow przeszedł sie próby pobic.Ja absolufrle.g o redla samoehO<lów
specjalne 1>rzeszkolen.ic szpiega-w- kordu &wiata
S<kie w a.merykatiskich szkołach wyścri.gowyeh, który od rok.u 1947
wywiadu w Limburgu I Fuessen z.najduje się w posiadotni•U Anglika
w Niemiecki-ej Re.publice Federal• J.oh,n.a Cobba (S34 km na godu:inn' .posobrada•ł w poniedziałek Ż)'.
nej.
- <>ie warny MtitomobHista amerY"Kań
amer;)'.kansey
Ii;t9trukt<>r~y
&:<pieg wy·mienlł n•azw1~ko ~Irurpe· J ski 36_1.;,m,,; Athol G·ra•haan.
z"aiwod.y odiby!y się na Slomym
ra, Uhla.ma.na, Hollday a i 1i.nych
- 7,apo?'n.a.H ~-m Sla.wno:wa z or· Jeiziot~.le w stamie Utah. W peiwgdy Gtra.ham 0 •
gan1za.cJą arma radziec.k1,ej, topo- ny·m momeinic·ie
400 km na
p~owacdzenia sia,gnął j'UIŻ Stl.ybkość
. met<>dam•
gr:i-f1.ą.
~~::!~~~os~sii~te!~:;;~~ue~b~o~~c1 goctrz.in~. :1: (lie·w·Jadomy'Ch Pll'2Y\l!rWało
je.go
sam.oc<hodu
od
CZ.l"n
.
,
.
.
st~ z brollllą p~,Jną 1 spadoch:ona- sie Jewe p rzed,n• e k olo. Auto praek<XZi~ko
m1_. za,~'.naJom1h go z zasa.damt kon w r óciho si ę i z r orz.pęd1u
„. wa.r o jestz>C<Ze prrz.erz około 1200 me•
„piraCJ·~·
Cię2ko ra11.n.ego G.rah•a.ma
Wywiad . a·meTykan~kl. poJec.1~ brów.
V."""'Ci~d'Eięto fZ a·oz:bi.tego samoc.hoS~a.wnow_o1w1 7~a.trz:vn:i.!1c s.rę w Le
nrn.~ra.dz1e,. i:-roma.dz1c l pr7.ekazy- du., który na SIZIC!Lęśoie nie zapa"·~c do osro<lka wywlado:"'c7.ego !ił się. Ne.stety, jed.n.al< n ie udało
taJne dane. o ważn!ch obiektach się uoratow.ać peoeh<>Wego rekordziobronnych 1 P·rzemy,Jowych ZSRR, sty zma.rł w Sl'l;pitaJu w Sa.Jk Laprzede wso:y~tl<I'!' o rozmieszcze- l<e ·City.
111u wyrzutni rn1ędzyl<<>ntynental·
nych poclsikó-w bali.s.tycz1nych orao:
O'brony pnecl.wlomi•
jednostek
został

Nasze komentarze

książce

M.

prze-z

„Ars· Po.l0ona".

Komunikat „Totka"

C7,eJ.

Pon:tdto Slruwn<>W otrzymał '!>O·
lecenie. a.by n.arwią.zać Jączn<0ść. z
2 ro21wiązania z 6 traf. wygr,
elem.en.tam•i krymi.nntnyml l n.!e: po ok. zł 508.386.
pe-,·vn:yml i w .miarę !"'°7..lliw.osc1
5 rozwiązań z 5 pre-m. traf,
werb<>wać ludzi z tego srodow1„ka
do zbieran.ia ma.teri..ałó~ sz.p.iegow wygr. po ok. zł 203.355.
210 rozwiązań z 5 trat. W}'~•
„kich o.raz kol.portowa.m a ulotek
po ok. zl 6.456.
antvradzieckich.
wywia•d a.me·r:vkańskl odpowie.d9.500 rozwiązań z 4 tJ:at wygr 1
ni<> wvposaiył Sławno-wa. do wy- po ok. zl 178.
l<0•n.aJnla miS>ji i zao.p atrzyl go
149.827 rozwiązań z 3 traf,
szczodrze w pieniądze rad2'ieeokie
wygr. po ok. zł 11.
i walut~ obcą.
7.J1ale?..ło
'\\' C"lasie areseto·waniia
P. P. To-ta•1irzator Sportowy zano0 u Staiwnowa różne tajne mate- W'a.damia. ż,e w za,klad.a<>h pltka·rprzygotowane do przeka- ,,dch z donia 31 lipca 1960 r. s'bwier
rimły Mnia wywiadowi amerykań&kie dlz,crno:
.rQIZlwiąizań rz: 13 1Jr.a ,ti~01irumi niEl
mu - <>raz kilim do.k nmenitó·w oobywate- ma,
~obls.tych s'l<·ra<lzionych
5 •rOtZJwi ąiz.ań z 12 brat„ wygra.n.e
lom radziec.kim. Pomulto w dwóch
~krvtkach zn.ałezion.o d.wle pr7.e- po Olk . 7Jł rn .3.24,
s'lyfry, kodY.
38 l"Olllwi.ąza.ń z 11 tira!„ WY$t"M1'!1
n.ośne radiostacj-e,
atra·ment sym:pa.tycz.ny, broii, am11 po <>•k. ra 2.543,
429 romw:iatz.ań z 10 traf„ wy-goranic.i"· fiikcy,i.ne dokumenty na nazwi1s.ka. Ni•kif.1>ro•wa, Fam.in.a, Ta.ra- ne po ok. zł :?25.
0<raz.
sowa. Za·cha.rowa I Makarowa
z uwagi na 01kres reklamalrnne wyp.osażenie S'Z!>ieg.ows.kle. o- cyjny (7, B. i 11 dni) wysokość
trzymainP od CIA pr:r.ed wysłaniem nagród rnoze ulec zmianie.
go do ZSRR ..

Zakończenie

konkur8u

„Wiącej światła -więcej zieleni"
crzęściOIW'-O przez w hdizews.kie . za1)
kłady :pracy i 1-ediatkcję „D7ienw ~ta njka
}',ódJ21kioego" będą ~ę<:Zlllll'le
za 700 zl

(Dokończenie ze str.

IV, V ł Vl nag>rodę

ci kompletu książek
kmn:iitetowi
ka7Jdy, pl"1lyzna.no:
blokowemu nr 8 7. ul, Skalnej
(OS'iedle domków
na. St-Ol~ach
komiotetowi
indywidua.tnych),
domowemu z ul. K1Uńskiego 156
orarz k.()m,itelowi doon()IWenu1 z
ul. Armii C2erw<1onej 29,

0

mieszkańcom domów wyll"OOniOO-

nych w n1a1SZcVll'Yl. konilmrs'.e
końcu sierpnia br.

w

:Możemy śmiało stwierdzić, l;i:
h.rusitem „Więoaj
;po<l
więoej z;e1enf' P'l7·Yświ<Jtła W'nió..'<l do."1konałe wyrnólld.
d1zew z dni.a nia d:z,ie1't pięlmlii>e'ie.
J\.fie'lozlkańcy z \l!l. Rk,a,Jnej 7J<ł \'Qlraiz więcej pe<wslade tu no,.,,a<l1zi.li ]Xlin.a<l a /i tys. kra.ew ów, wych Slkwerów i z.ie-leńców, co.o
zu- raz więce,J kom1i1!etów d'°'1'11-0drŻeweik,
:\OO
około
s'a.Ji trawę. za,'>fldiZii11l żywopb wyeh i blokowych l)lrzystę1>u.ie
N" a jes:?Jc:ze lepszy 'Pomyst d-0 upieks?a.nia sw<>'ich 1>0se.sji.
t.y.
\\~pa<lao loka1torzy dornu pnw ul. A o to pt"ZEc'eż nam chod:z'!n,
Liczymy również i nia. to. że
J,i1l 1in~ief(o l;ili. l~lór'7.y nie t.vl-

ko że zal-ożyli z!eleńce na tereinie pooe.31ji, a.le wybudowaH
µrojelre:e
W
a1Jta,nę.
wła1S111ą
je31t rówin 'eż urza,d.zentle foinrt:anNiemn 1ej p'ęl~ne tra1wniny.
ki za.soadzi,li wokół nQWv<lh bl0<ków mie51Zlkańcy z i1ł. Arro.iti.
Gzerwornei :?!l.
X a,grody ufundQ<Waine JY.'7iCZ
oraz
Prezy<l,lwn. D RN-W i.dz.ew

konkurs

m!ie.g,z,kańcy Wid•zewa inie
.giainą ina tym.. C2ego już

noa.Ji.

L:oezYmY. że w

JJOP'."Zle
dokor...

dalszym

ciągu komtHety dom-O!We i bl(Jłl<o
we będą ini.cja.t&rem czynów
sP<JłccznYch przy orga.n i.zowa.niu

7..drowego wy1><>czynku,
miejso
placów zaba.w <J•raz upięks-i1a.niu
dwnów na terenie Wi..W.ewa.

.(J, Kr.l

I

j

i

I'

l

w poszukiwaniu

NaszTelefon UsTugowy
------

1·

CZYNNY CODZIENNIE,
OPROCZ SOBOT
W GODZINACH 1-12

BIALYSTOK, w lipcu.

I

jest
Białys.tok
Pz'.&.ejszy
Dop.e::o
mril3'Sl:em z a.wan,,,-u.

I

DYWIDENDA .PSS

.mu
stworzyły
nasize cza.,sy
t.ci0woju na . rn:arę
wa;run1ki
przed woj_
jego moil:wości.
ną zalicza.no go do Pols1ki. B.
mia1s1tem stairych r'!ceJ\
Rył
n '.e s1k.a:nial';z,ow.ainyoh domow i
punktem wym.a.razu tysięcy lu
w p-015zultidzi na Saksy wa111:!Ll pr<1.cy. Prz-emi.a.na ,;)ta_
w nowy
regio B:.afog{l\,s.toku
jest bez !X'z.esady. tak efokt<>wna jak gą.s:emcy w motyla.

A. S.: W roku ubiegłym za
się

Pisallam

na

członka

PSI;}.

50 zł udziału i
wPisywalam
skrupulatnie
, wszysl::kie zakupy. Czy w bie
ooku . otrz~·mam j\l'i: ,
Ż?,c~·m
1 Wplllllliłam

i

pienYsZą.• dywidendę?

RED.: Nie. gdyż PSS dy-'
widendy wy~łaca tyiko tym

c;;lonkom„ kLorzy maJą pelny
150 zł. Na razie
wkład więc wsz'Yf'tkie od.setki bęo'.l3, .
szl~· na urzupełnienie wkładu. •
jes• \
dyWidendy
, Wysokość
różna i zależy od wyprac:a-'
wanych . zysków. Przeciętno. I
waha się od 0,2•/e do 0,4•10
od sumy zakupów. Jed·nc)cześnie coroczni.e będzie o' trzymywaJa Pani o1:1 pełnego '
w kl aa u 40/e, tj. 6 zi.

w którym
n.a.s:zych 0z3,gów,
dit7,o robi, d>u-to zrnien;a,
g>dz'e zza każdego rogu wygląda „noeJVe".
Rym ba.l.icz1ną wręcz wym<>wę ma dla m'flJe jedna z u·li.c
pa.rkowa. Kie
B'"<Jłego-.„toku dy byłam tu pt"red. p.iędu iaty, po ol:>u jej stn.,onach st.aly drewnla.n.e, n 'e pozoowi0a.le za to pozbane uroku,
wione wygód - d>0m:ki. Wo1się

·wej

ków, przy k.tóryoh

u kożucha.
Jc-h m '.e..'>zka 1'icy ~zykują !>iq
powoli do wymn1iis'Lu n.a bl<>knwe n111e..;;zk.ain.ie z wOOq, k.akwi~11leik

ZB. GWIAZ.OOWSKI: Set-

n.ailil7.k1Cj~
t1l:c je~,t

~~

J
lego przysl,.itsowa,ne.
RED.: Racja. Poza telew!- '
zorami przewO<Zi się rć1wnież
i szereg innych precyzyjny~h
przedmio·1r'iw, których uszkG-:
dzenie naraża wl:uic.ic;ela na
~tra1y, 1o.a wzór wozów m.c-;
blnwych powi.nny iislin1eć do
wy~cie
·takich przewozów
furgonetiki. M()Że po·l~·ne
myśli o tym któraś spólcJ.z:eJ'
l:ia t rainsportowa? K!ientów

nie

pe·wnoScią

·TERENY ZA

I
j1

zabrakni~.

i

ga7.J0ffl1.

rl'a.k.:{11

·w rt1ieś<-,i.e wiQi..:<~j.
( 'h·~·~<RkteryN!YC71ny dl.a ws.zyst
k'ch bu<l.ując:ch się mia.s.t w
stairy, z~rz..y
Pol~X'e obn::l17~k bi"Hly d<HlW•k, d·zielnie op;••ra-

d-0

z

pa~-terowe,

ciemnobrąz.owe ch.alu.pki. wy_
jak j)lf'Zy\Silowiowy
glącb.i::i

:ki ludzi w<.».i wciąi telewiM•- '
, ry z na1wa.wy w taksówkach
nie- .
Kiet·owcy
osobowy<'h.
<'hętnie 7.abiel'aj~ taki bagai, ' '
, który niszczy tapice'rkę, taknie

Dziś, n.a Pati'obl-0roz>))a.rło s~ę kiaka

wego· bloku.

I

7~K

pom'e<l~.y

nicśmiaJo

,<oi.ę

sika.ł

n;e. 01.e:·wony f.u.nd.amen1t n<>-

I

bagaż-owe

śladami

jego alS ie prz)'l..<rZ.lo mi to z
.I uż pobieżny rzut
kudem.
Poizwa1a
Bi.aJystoik
oka na
st'V'rierdxić, że jest t.o mia.s;to

.1
J_,.: Kto to był O. Flatt,
ktorego n;izwisko no$i ulica
I
na N<>wym Rokieiu?
RED.: 010kar F.latt (1822-- :
1B72) był literatem, :znanym
szczególnie z wy·dania kilku
prac krajoZJnawczych. Je<lr.ą
z nich zasłuży ł się naszemu •
miastu („Opis mfasta Lodzi"
1853 r.). Spod jego pióra l
wyszła też podobna praca o\ 1
1
P1otrkow1e.
I
I
_ TELEWIZOR I„. ł KÓLKA I
I/

nowych
na.porowi
jqcv 1o;:ię
b!<>1ków, je.„t w }li:alyrn.s!ooku
:n.a po11."z.1<.i1k,u dzien1nym.
w ·oj:na zburz.yla pra.wit!! zumia.„la .
śródmieśc:e
pel.nie
I>r.iś

jest

ono

pięknie

O<lbu-

dowa.ne. Wzdłuż glównej a•rulicy Lupowej, na któ
te:·ii uza.aby
ni>NJ;a1wn-o _
rej
n.ai7.wę,
lipy, "'toją

f'ladn:ć

1

le

P\•~«lZ()no

ludne,

garażami,

bak.saml

na motoc:ykle. p1astjkJem w m;ej.soe drzewa i
Ma.i8
metalu. Przy Al. 1
stoi 8-p'.ętroiwy :nowocz.e._<my

wainsu.

NIE BEZ KOZERY
PATRON ULICY

z

nowO\..~esne.

starałam

B:iaJymstoku

poruszać

s~ę

czesne domy. z szeregiem do
brze wyposażonych sklepów.
W całym mieśc'.e, jak grzyby
po de&zczu, wyracf ą,ją n0w.e
Kiektóre już super
bloki.

AWANSU

t;LADAMI
Po

I

. s~\wk.i

ma.no-w•>-

w ieżowi-ee.

Mimo r:zmcającY'ch się w
oczy zmian, nadaja_cyc-h Białe..
mustokowi wielkcmieiski charakter. jego entuzjaści mó·.vtą:
„To dopiero b t: dz ie miaW gabinecie jednego
sto!".
przewodnkząc~g-0
n.Loh z
J'. Kroehma.łskieg(ł,
:MRS wielką mapę m i.a
obejrzałam
jego Hi
z wszys11kimi
st.a
Przewooniiozący

dzieln:cami.

ja<k z rękawa wytrząs.al w1adomo-<\ci. co i g>d'.1'.ie w nadbli.7-·
&?.)"ITI cza.s.ie pow'5>t.ainie.
będ~i• mi~·

NR aojara·ch 2 -

k·ać

tys·ięcy ludzi. w Sta.ros-iel
ur<>śnie <'ale miastee2'k.o , w

15

cach

ukoń
kiłkudziesię

jes-t. na

d~ieln·lcy Anto'lłiuk

c•enJu <>Sledle stu
rlu jednopiętrowych kolorowych
N"
domków indywidualnych.
Dojlidach od · 1961 roku zac?:ni~
mięs•

za·kład

potężny

pracował

ny, w d7.i.elnicy Wygoda wybu·
du.ie i.tę n-0<woczes'fly Dom KuU.11

ry.-

r<>z11oc1.ęto prtelllldowę

węzła

kole,iowego .•• itd., i.td. Lis·ta za•
mierzeń i rea.lizowa.ny<!h ju:i: l>la
nńw jest barazo długa. Czę~<: id1

akura.t

oglądałam

ukończoną

„w

nitur'.te".
gm>l'loh. kolorowe
Polęż.ny
1ynki, W'OWO::\ll'Z ,,a<la wid :y,vL
A".k:O\.Vfl

nu

:ł;JO

n1łej.'\.e,

07:€\.'iJl(~

za1>l.Xze i
cz<:"'„s1na ka1wi.a.rn;ia
miach. to ob'ek.r,
lipca br. Druf!i

no"{.vo-

s.iuperin.crv\~ o-

w

podil.:oe-

~kl.a.ny

:!:3

,.rncz.n.ico-

wy" ·01:>'-e-k.t. to bi.a.Jo;.Locka 'l"ra
~a W-Z. czyi i A le j.;) 1 -~<l":i
j.a. wybu.c1ow„na ket<>7.tcm I~
W':t'ai.e~1iie
. Hpra•wia
mil·n. 7ll.
n.ie mn,icj imipO<nUj<\OC od W<I•!'
:!li met.rów ,c;:7.,e_
s.1.;i~r:-:.kiej _
rok-o.lei, naok ()lo nin.w0<::"'e.~ne

buou.iacą 11ię
'l'y151iądatka na orele.

bloki z

ślk;:.ną

roz.mac:h Wi-

Wielk<Jrn.iejc'l<ki
dać

ta1kże 111<1 cl.rug.i•e.i t.rn..;;ie
do l'a~. Bu.duje się trzy

Jatta

(kom.t 28

tyoh ) .

1Y·m

w

o<lcJ,a.nia do

m:iji.onów zloi-<Jiku

I

zo.sta.nie

użytku.

zal

J

i

RED.: w ngóloym planie Z><I
prze&1 r ze'll • ~
gospooo,rnw:m i a
opracowanym
Lodzi,
nego
przez Miej~·kie Biur-0 Urban i ;
styczne, prz-ewiduje slę na·
tych terenach budowę wielkiego s1adi-0>n•u spol.'towegu.'
Frojekt tE»n nie jest jed'fla1' :
je5zcze zaitwierdzony przez
KERM jest mocno krytyko-'

Tn.ry1>1.yc.zne S'61a.kli woone Pol- 11ym romwoj-e1rn 11asr1.e'.i n.01wej ba7Jł: 5-8.
zy -.t11\'0WIC'O<W<l~ - sia.-ki, węgla.,
·
Bro1n hsł•aiw mi ()odxJi .
P 1'?:e<w0°dn.:oc naJprilS'ał
Ma•t erh1M;n1ri.ce C<>Ntforth J lli'•ir„~l>~I; i.
•
M·i- lizm di~le•k•tyc7,ny, JCiW, zł :l5.
Dymi-.r Mami.n-Sybiria·k Celem ksią~,ki j-e.st 1}12'edslaiwielio.n<>wy s.pad ... lc, PIW, Zll 22.
Ak·cja P•O\.V'iie:?}Ci to.ozy s1ię na ur,a n ie w spo·sób p1'7.vstę.pn:v n.leiktół1u w p()łowie XIX V•l. w ś•rod.a•w1i ry•ch po.dS>t~ wo•wych zal o.żeń filo•·ku wlaśeii·C<l·eli hut i ko.pa·lń z.iota. 7,oti i rna.rk~i9to·w:skl-ej 0>rarz. V.'1Skawrp1e.cior.ie w 7#Pni iP jej z·a1s1to-sO'W·C.i1ia v.,r pr?ktyJ111~ryiga.
Cieik<.hwa
n i·ą wn~t.ki 111.H.oooe, bo.g.a.1.a gaJ..e1ri•a ce.
Cudowny
Ce-„tmir Je.r abe-k
typó;v Jui(jt71ki,ch. S>prawi•ają, że powi-eść czyt.a :;,ię z du.żyro 7'anmtere- powr~t fra Anselmo, PAX, z.t 23.
pci<o•r11e-g>0
A,n.selmo.
fr.i
07.ieje
e,m.
i
t1
<:;0·~v 8

liki, SiT.

1

ktióry <>pusz.cz.a
Ce.lina Kut.ile - Przekop poh1d- ~tug i pańsik~ego?
kJ a.~.?..tO'l~ i WY'l''U·~a w ~wiat peiłe1n
7J 5.
Hi'11<>ri.a w"l'ki. pl"Z)"gód i S<U'kce- pcr~u1s, gdzi-e spe-ł11la swe posł.at1-

ni-0wy, KiW,

1

oow

I sw<1.ie

własne

.do

pra.l'.'i j '

e1:1cistó"!' i emerutóuJ cz111i, O!Jó.1nie muunac. weteranow P1'l1<';:,
mo żn a podziel.ić •in ta.kich. którzu po dingi.eh latach pi·ocu odpoczyWaJtr i utrzumują się wyłącznie z .eme
rutu.ru .. oraz takich, k.tórzy, j.<Jkkolwiek
przenli na emeruturę. pracują nadal.
1ia
I.zw. póletatac/1. Te dwie grupu
do.•ć za.•adn iczo ró.i:nią się od siebie ·i
rożne są takie ich kłopotu.
Jeśli chodzi. o emerytów ni<>pracujqcuch - wiPlu z nich czuje się ba·rdzo żle psychicz;1.i.e. Ich ska.rgi dotyczą
ąlównie zo.k/.adow pracy. z kt.órych
odeszli. Zarzuca.ją ni.ektórym z tych.
:::nldadów przede w•zystki.m to, że .cnl
ł kawi.cie o. nich znpowni.ał. JJ , że nie i.nł te1·esuią ~iii ich losem, nie u.trzym uią
żadnego kontaktu z lud źmi , któ-rzy
szmat swego żyda tym zakładom po-

ri wyipadków podłączona Je'it
do liC'2lnika ogól,nego l zuzy- ;
te kilo.wafy oipJacane są przez .
adn:iiniRtrncję. Niemożhwe w

I

spra:wą. (k.S'ięgQ·wan.ie, inkaso
wanie ltp) z pewn,ością prz!:

kraczałyby niewie1ką
7.a prą<!.

opłatę

~

I

NIE NASZA SPECJALNOSć 1

I

[

·!·: .'!\lam

llatniar specjali :
zowa~ s14: w „kresie studiów:
w budo~e samochodów. Cz~· i
w L1>dz• powstanie w najbliż '
S'llyrh lata<'h fa.brykR samo·I
ch1>dów lub motocykli?
RED.: W planach gos,podar- ·
czych naszego n:i~asta na na 1'
bliższą prz:yszłosc nie prze~

L.

widuje

się

przemysłu

budowy

św~~ci~~i11

,

1

1

II,.

CZYTELNIK: Czy oozwo-'. !
lone jest używa.nie w eza!.ie ,
JaZd:v motocyklem okularów
„lu ~łrz~\.nek"? Sam o mało
, nie 11Jerrlem ~·ypadkowi óśle
p10ny Przez nadjeżdżajĄcego l

.

mot~Ykllsti:.
j RED.: Niestety,

uż;<"Wanie
.lustnanek" nie jelit zabromon.e. A szkoda. Tym bar-!
ozie), te istnieją specjaln~ I
nkular:I'. ~o. .i.azdy _ praktyczi ,
!;
ne i ro\11 niez twarzowe.

-------- ------

otrz1rmaliśmy

sporo
Kobiet
od emerytek, k.tóre. ża./ilJJ sie,
tym dniu nikt o mch me pocho(;
mu~lal. Jeden z tych listów jego nut orka pani Ba1·bara Z. (podp' s
n-icczytelny) nie podala nazwy i.nst•.1tucji. w której p'racowa/a - był szcu
Jego
Oto
gólnie charu.kterystyczny.
fi·a.gmen.t:
„.„A jeszcze przecie1'. nie tak dawna . .zaled.wie dwa lota ternu, brałam
czvnny mloiał .w przyaotowaniach d:J
Swięt.a Kobiet w moim byli.im zald1dzie pracy. B-ylam aktywistką, pracowalam społecznie. A tera.z wszyscy· o
mnie zapomniel-i, nikomu sie nie pn1.1
pomni, że ja.kaś tom stara kobieta też
by chciała. święci.<' ten dzień. w nronie koleżanek, z którymi. razem divgie Lata pracowała. Czuję s-ię taka. s•
motna i nikomu już 11 iepot-rzebn1i„."°
i w dodaikn
Starość, samotność obQ?'P.tność l.udzi, których sie niegdµś
1w·.ażalo ni.emal za rodzinę. Czyż może
byc coś bardziej przykrego?
Lodzi zakłady pracy, które
Są w
Ti~tów

!LEPSZE BEZPIF.CZENSTW<11 1
OD ELEGANCJI

I

I
że

fabryk

motoryzacyjnego,

z

900 ~e:

się kooztem 80 m;.H0<11ów zto-

ka,na·llza.::.ia
gatz;0<•.\'11,i.a ,
do śródmieścia i P" ·
W'O'li zacr.cyna obejmować ca.Le

tych

weszła,

m .iaói•to.
BIAŁKO .

TĘCZOWA.„

RZEKO

Białko,

W tobie

rzeko na.tclini„nych

poetów

więcej

poezji n .i i

w Willie
Bia.tko, rzeko teczowa
Wonna. i ko.lorowa
Za.wS'IA„ żywa. ezy zi>m:\
c•Y latem
.Tako najwJeksz.e curiOSIUm
·opowiadają ka<?.demu. że n <'t1ad k>g0 il(,h H ia.Ja będ z·e
prawdę bi.a.la, l>o żaklady b·a
lo..~l<>c:kie bu-cluj;i .e;lówny kt>le:klo.r, lttóry ją oczyści.
]).rUcgie curi<Ao;U>m J<) wal~D
m .iasta o telew;zję. W :irc'.dmi~ś<:'.1u \Viidz:.a,l.o·m .~1on te1ewja.yjny, gdzi.e ,51p1:zeda·ją tele
Wi'7J<llrv i n.a.wet „na przy nę
t~' '

ła.p:ą

program spcotja.l•ną
.Ka kcxricie . 8poleczne

a.n.l:em1.
go l\orni;tc<tu Hudowy Ośro<l'ka
je.sit i·uż
]~a.di.ot e,Jew1'7.y j1nego
6,:'i mi.J.ona zl~>tych. do k1>1'1ca roku m.a by.; o 5 mLn. wie
:n mi
cej, a do lllfi2 r0<ku ,le.~t już lokaJiizac:ja
} ;(mów,
w
prziekaźni1kowej
S>t,qcji
pewnyc!1
J\l;mo
J\rynidnch.
teI~'
że
gln~ów z Vi[ ar.w.a-wy,
wizjJ w H :.ailym1i;;.t..01:..:u nie t.,~„
d·7.ie. b i.al<>.o,to<:c?,anie k<V..Y<:Z'l:
tel<"w i,7oja bę<lz:e.

pierwSJZym

a„tobus~m

... dwoma

n·~wymi

b~

hudu.ie. ie t;rzeba byto go p-0wo
ł•i•)

w ral1u"'1Al 11<d·bywa.I.~ się wy
•
s1nwa
w KMpj.K - od.czyt.
•

M ia~lo przypomi1t1.ało mhdego, ~;n.ego Wli'rNY i p<lanów C7'1owieka, któremu ml'>awaoou dały dopieżliwo~"Ci
ro ii.a'9re <".za,sy i który IS'lara się je jaik najba·rdz'ej wYkorizystać,

I. DRYLL

l
l

1o

ł'T?tere.•u.ią się

pamiętają

o Pmerufoc1i,
ich loum. Ale taki.cli jest niewiele można by policzyć na pa/.carh. Zdec11dowaną

więkuość

komlteta·

roti dzi('ocięcymi
11111 ot! mle~i~ca d71ialał ze~pół
koo1rdynia1cji it·l'wc-stycJi (tyle sii~

.~ion01viq.

zakład'!},

które si(' taki.mi sprawami nie zajmują. Uwa:ża.ia. że skoro ich buli praeownicy otrzymali renty i jakoś tam za
nie żu.ią - nic im więcej do szc<<:ścia. nie potrzeba i m.ożt1a ich wykreśtić z 'Pl!mięci, tak jak się wykreśliło
z listy za·trudnionych„.
Zgala inne kłopotu ma.j ą eme-ryci
procnjący. Ich lvont.ald z zakładem
pracy nie zoBtu.l zerwa-ny, n.ie czują

.........

przv budowie rnr<>clągu nnftowego w r„jonie Plocka. trW>ają ~rzy:
-otOv:•a1n•ia d-0 o·pnsiz.czenia pierwszych. odcu'!,kuw rur _do zt~m1.
.Tedna z poclstawo·wych pr'1C - to . "'!>•.wanie . . Osta·tm1-0 dzięki
automatycznej
s-pa~ark1
otrzymaniu nowoc1-e·<.ne.l radz.ieckie.1
tempo robót znacz;nle wzrosło. Os·'tcz~rlno~~ czasu jp.,;t ogromna.
sp.a.warka "•Yko-n11.ie jeden s1nw w e1ag11 • ml.nut, p<>dczu gd'
recznie prara ta trwa!" do 3 g<l'<!<tm,

Na zdjęciu: spa.wanie rurociąi:u na traslil,

o
mów;ą
Bia!ost-0cczanie
swo:m mieśc:'.e „gród n.a·::l B1a
n.azywaP~eswzotl.JJw:e
lą".
Białką i ukuH iej
;ią rzekę _
n.a.wet wioers-t.0wany pomnik:

o: po.wojen- n1<!1Jwo.

R

takim wy.pad<ku jest ustaleni~ ile kto na swój użyttek
kilowatów a k<>szty
zuz~·I
mani.puJac;vj!ne ~ią:zane z 1ą

I

związan)""h

Ii

pra.m1<'e, ·_adm1-,

1

I

Białystok wystart<>wał

tra.mi gładkiej na"·ierzchn.1. JUZ
wkrótce będzie miał .ie.i 30 km.
Dwóch jeszcze rz€<:ZY bn1ku.~e mia.stu do szczętc'a ·G a,z za
ga<Z'U i k anail i zacji.
dwa lata do.starczy budu.i:1ca

~~~.......................................................~~........................................................................~

' nistraeja pc•biera od nieh ,'
• I
.,.a zużyty prąd?
I cplalę
RED.: Pralnia w w1ększos- ,
1

1udrz.i

....................,..,...........................

K. D.: C:ty w wypad.ku gdy
WIW9zą

w wygo~ne,
roku dz!ala
b<>wicm w Bialym!;'tolrn Mle,iska
Stużba Drog<>wa. która energicz
nie wyg!adza i pielęgnuje ulice.

•

wany.

I''lokaloorzy

m'.eśc:e.

Na razie wyw-0lują one ciche
,.psiiakre.wu, ale ,iuż za parę mie

ko· n. '11Jł<t'ora

1

JrIE WARTA SK()RKA
WYPRAWY

l\fój białoefcoc.'lk.i. ciicerO'lle
obwoził
Z. S1tleżk.a
inż.
mnie po mieście i okolic'<F~h
tu...-gonetką. Twierdził. że ona
biało...~k'-e
21nQsi
n aj lep(ej
rz-eczyw;s<-"1<=:
I
„wykopki".
n ioe stra.s.zne nam byly g,)t'Y i
doly. k•tórych pełno w całym

K.edy byłam w Bia.lymstoku, mieszk,aócy żyli:

I

ja,ki Sp(ISÓh 7~ta.ną wykur:r,~·~ta11e tereny położone
Ra d;'tStac,ią'?

.rurociągu

zmienią sii~
fi'ięcy
Od
~ładkie ull1;e.

TO D01,>IERO B:FJDZIE
MIASTO!

RADIOSTACJĄ

A. W.: Czy wiadome już w

Z budowy

Gr 'd nad Białą

&J1U1~

·--·--

miasła

awansu

CAF -

technika

Nauka

Motoryzacja
Wśród
ro·związać

jakie
proiblemów,
musi człowiek, 7Jlł
nim :ona1dzie się na p•1wier1.chn!i. h1nych planet, znal~zła
się s,pr;Jwa pojaa;clów, k <orym l po.>lugiw<>ć się b<;<lz,c podti"<Yi.nik ko.9miczny po wyl,1po\.\rJ0017„n1y

dowa1n\.t1

n.a K.'<i<;.Ż~'CU.
la.borait01:"r;ich
vvięc

W radzicck:ch
przygotow„.n;>
ksieżvc<>,v.e-•T1.).,

m del

na
dvna•mo.

Księżycu
ono

21a.5

do.sta~a...

łoby en.ergi~ dla poj.amu.
(W . .K.)

NRD produkuje
nikiel

w w.a.mich la·tac>h n11. tie„
samochodu. z ;;a.pę<l·~m b:;tl!Ba.t€'rię um'eśc'.ln»y ren ie
ryjnym.
RepubDti
N iemri~kiej
pod ciśnie
się w nacz:,rn;u
w okolicach
Dernolcraitycznei,
n.;cm, a.by nie r-0>2'<;iadz'ł je.i
bi:.aik ciśn.ienia 7,.ew.nęt.ranego. m'a191; Ka1rl-Mairx-St;idt i G-1.achiau. geologow.ie o<l:kryli boga
kon1°1!.1•uktor;:y
Jl Ć>Wn·'eż
Są cm.e u·wa1e złota niiklu.
I yp
srz.w.ajcanscy opra<.~~wa.li
ci3,gni~ta księży<'()Wego, któr;: ża.ne za na.i boga.tsze w środko- •
może ciągnąć za sobą dlu:;:1 wej i zachodrnie.j Eu-r0>,l)1e.
Koł<t 1ych
15'7.ereg przyc7..ep.
rejonie tym przy,5tąpi·m<>
przy-c~p pójdą ślad<lJlll.i pierw
niklu
do budowy k<>mbina.tu
sreigo woou.
w m iejsoowości St. Egid:en.
'\'V óz k..siężycowy, la•n.wwa•
mies'ącami
ny pr'w-z ucZ1D<nych a.meryka'l Pr7ed kiłkorna
Hkhch. byłby napędzamy dwu- kopalni odkrywkowej wyd:obyVi';:ząca tn pierwsze tony rudy niklu.
wodoru.
tle<rtkiem
m:esui'!1•ka pa ry we-Onej i t.le W pi-zyszlym roku ruszy już
nu. która pow1.'<t~m'e J1<l poddaniu f!c diz'a1a.n'•u ka.toli7.a- kombinat.
t,.,,rn, sl.arni<i' się paliwem d.l:a
K<>mbi.ną.t w St. Egidfon uGor<>1<.:Y
silnika >'Palinowcgo .
tl-enek węgla, pt)Wls.ta,ly prz.y nit'za.Jcżm NRD oo importu te
"'pala,ni1u, uruchomi drugą tur go drogiego metalu oraz po-b1.nę.
7JW>oli na jeg() eksport do kriH
W Skl81Cl w;,~po<:-a;ż.enia <i'ks- jów obozu s-0tja.listycznego.
pcdycji ksili',ż.;y-c.'>Owych móg ł
Nitkiel. używany pirrez długi
by również wchodz~ć pojaw
au1obu1S ży cza1S prawie wylączn'e do US7ila
przyporni•n<1jący
rookopowy, Po.siadałby on ko chetrniiania staili.. jesit dziś ruelo na.pędowe um'<>.<>ZIC7..r>ne n<>d zbędlllJy w ra.diotoechnice„ 1ącz
ka1r<>.<>erią poja.:r<lu. kt.óre spd'
przy bud.o•
O- n ości, elektronice,
n'a·loby rolę generaitorn.
broty tego koła najpęcli7..ałyby w.ie reakltioirów aitom01Wyoh iitp,

"T

0

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

zmianę.

wobec
po 'Tlim przejmowal1i
rzego mi1sircl ją prżez ·kilka dni. zn stępować. Oci;1wi.ście nfrzymal. doc/atk.owe wynagrodzenie (80 2l) za godziw konsekwencji
ny nadliczbowe
czego odebrano mu 1·enfę.
Inny nasz Czytelnik, pan Antoni
rencistą - in.waliclą,
jest
B., któr·u
.•karży się, że pracując na póletacir>
nie otrzymuje d.odatku rodzinneno, a
ma czuxiro dzie-ci i chorą żonę na utrzymaniu.
Pan Je,,-zy Fidler (z którego i.nichtywy zMnieszczamy niniejszy artykul)

w
N Ca zamów1en le Czytelniko"
.
•

Sprawy weterano' w pracy
ni.

się wiec jeszcze niepotrzel:m.i I &am.ot
Mają oni nafomiast szereg pr~ustawodawstwu.
dotycZ(łeych
tensji

po,,-uszył srn·awę wegla ! ziemniaków;
których nie otrzymują renciści. a tak2e fakt przewlekłego załatwiania rent.

pracy.
Jak wio.domo - rencista nie możi>
zarobić więcej ni.i 499 zl. Wuższy zanobi?k, spowoclo·walby cofnięcie renty.
A że i·enty - ob/i.c.zane w różnych okresach - sq ni.ekied·µ bMdzo nisk~e
porównani.u rfo zarobków jakie
1V
dany emeryt m.óotby na. swoim siemawisku ot7".:: ymać obecn·ie. gdyby nie p':/
nedl na em.erytur11 - w ·ie lu z tych lu
dzi czuje się pokrzywdzo11ymi.
Kilka dni temu zolosil się do nc>s
p. Stan·is law W. byly pracownik MPRI.
Opowiedzi.al swoją hi.sto·rię: jako eme
ryt pracował na półetacie w charakterze dozorcy, 6 godzin dz1enn.1e. Ktoregoś dnia. zachorowala osoba, któr11

przechodzi na
kl&ry
Pracownikowi.
eme1·yttirę zakład wstrzymuje wuplafę
poborów. a na renie; emeryt czeka nie
raz bardzo dłuqo. Wprnwdzie polem otrzymu.je wyrównn11ie. · ale wówc1as
gd.y czeka. - nie ma pieniędzy nu. życie.
Jak nas poi.nform011;nl z-ca. dyrektora Wo,ietcódzkiego Zafrladu Ubezpi~·
czeń. Spolec:z'T'yc/1., Zenon Amano1cic~
- zakłady pracy winny kilka mies ięcµ wcześniej .rnwiada. miać ZUS o tym,
którzy pracnwnicy zo.~tonq zwolnieni.
uprawnienia
11sta'a
ZUS
Wówczas
(mtt •i
pracowników do renty
tych
mice 1rn to tro·chę cza-'tl) i w chwili
zwolnieni.a, prricou.mi1k natychmiost o-

.. ..

f-Ot. Uchymi.aai'

tr~ym.11.,ie rentę.

wygląda

!

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

spra
Inaczej
ki.edy pracownik ·zaczyna się ubieoać o rentę dopiero w chwni.· zwal·
nienia - wóu,czns musi czekać na wvplotę renty pruz kilka. tygodni. Je~Li
w dodn.tku nie posiada w.~zelk•ch votrzebn.vch dokumentów, trwa. to jesz-i
cze dłuże>j.
wn.

Niektóre zaklady pracy, np. MPK,
Elekfrou:nia l..ódzlrn itp. bardzo dnbrze zalatwiaia sprawy zwalniania 'T'en
ci stów i już pól roku wcześniej zawi 1
nastąpić
ZUS o mających
damiaią
zwolnieniach. Niestety. szereo innych
zak f.adów no)pierw daje rtmcistom tv11
mówieni.a, a. potem. dopiero zawiadumh, o tirm. ZUS. Stąd właśnie biorq
się zwłoki w wypłacie rent.
Problemy i przyklady. jakie tu POTtl

i

~~~~m·c:f~ś~~dy;~~a;~~:ie~.kimNi~~~i~·;

jednak .<iwia.dczq one o tum, że w ust:i
wodau·Mwie cI..otyczqcym emerytów i
rencistów ;,sfnie;ie wiele luk, niedom?
wień· i sprzeczności: Stąd też bi.erze~
poczucie niezasię rozgoryczenie l
slui:onej krzywdy.
Trudno mi postulować jakąś zmia1lę
czy uzupel.ni.enia w tym ustawodawsttne, bo na. pewno na stan jak.i istnie.ie sldada się sze,,-eg przyczyn olńek
tuwnych. Dobrze byłoby .iedn.ak, odv-ł'
by na.si. posłowie zechcieli się zainteresować tą sprawą, i poruszvć to Z(loadnienie przy okazji n.a forum Se.i-i
mu„

!

J e.<t to jednak jeszcze perspektywa
do.fr daleka. Jeśli chodzi o bliższą po<ostaje tył.ko a.pel pod adresem zaklndńw pracy i instytucji, ich rad za-i
kłodowych. samorzqdów robotniczych •
orpaniza{'ji społecznych, by ~erdeczniej
Za_Jęly się sprawami swoich wetera-~
now pracy.
ADA JASKULSKA
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Pastelowe bloki Osiedla XV-lecia

•

Nie n!szczmy

- Io nie wszystko

lasów

9

Leśnlcy mają.cy pod swojl\ OJ)iekl\o tereny pódłódzkie,

Zła komunikac:a ft Egipskie ciemności

fit Niewykończone sklepy

garaże

Dzikie

zagrażają bezpieczeństwu

miasta

Ilość pojazdów mechanicznyf'lb w na.szym mieście zwiękua się
z miesiąca na miesiąc. :\'abrzmiewa więc nie rozwią?.aDY dotychczas problem gara.żowat1iii. Trudności z dachem nad san.o•
chodem c~y motocyklem są czę stokroć nie do pokonania, a lu~
dzie bardziej „przedsiębiorczy" - wykraczają przeciw obowią
zującym przepisom budu1ąc ga ra.że gd1.ie popadnie.

ż11my j'!'dnak za. swój obowl~
Mk domagać się
od władz
ha.ndlo-wych, by wydały dyspozycje właściwym
dyrekcjom natychmia..~to-wego uru Ostatnio zwróci! się do nas
apelujemy do wydziałów archl
Przeszło •-ok temu nad a.no osiedlu
miesrzlt.aniowemn
chomi-enia sklepów
na
ul.
jeden z mieszkańców poses Ji
tektury i nadzoru budowlaneg?
na żubard'Ziu lmię 1'V- leda Polski Ludowe,j. W uwKasprzaka. Punkty te s:i. dla
przy ul. Piotrkowskiej 116, kt6
dzielmc·)wych rad n J. r::driwy ch
C21a.s wokół niedu:teirCJ
placyku
wykońc-Lonych
b~·ło
mieszkańców Osiedla XV-le..,1a
remu wlaściciel motocyk la ·WY
oraz do „Motozbytu" o ich
zaled'l'-ie P!ll'ę bloków
mieszkafoych i szkota..
Przez
niezbędne.
budowa! garaż pod oknami
Nic można b.">tępienie
(kolegi,a
orzekając111
380 dni wiele zmieniło s1e na. żul->ar<hkim placu bnw iem tolerować
tak, że dach lej „inwestycji"
st.anu, aby
mogą wymierzac kary do 4,5
ckl\vy. Wykończono nowe bloki, maluje się o-becne ,iuż
kilka tysięcy osób zaopatr)położooy jest na jednym pntvs. z! za tego rodzaju ;vykro
za.mieszk.ałe
budynki.
Miłe pa.stelq-.ve barwy ra<l•l.i~
wało si ę w a.rl!ykuły pierwzi::>mie z oknami mieszkania.
c"zcmia) oraz o zaopatrzenie rni
oko.
ul>O~ko-wano Por 1mie WstZ.ędzie otoczenie. Zniszej potrzeby aż.„. w cen.mim
Ponieważ budę postawiono w
!ośników motoryzacji w typoknęły rudery, llTUZY i ~ sztki budulca. ich mfoj.~ce
sp1>sób. amatorski, woda, k'.ómLas i;.;1.
we, bezpieczne i estetyczne ga
bareyńskiego,
bezmyślnego
za.Jęły zieleńce i
trawni JL. W dużym, Już dziś !iC?..ą
rej niebo nie skąpiło nam kilWymienione prz.ez na.s ag-en
raże. Dzikie budownictwo m11n.iST.CZen.ia dnew0&tanu. Do
cym około 8 tys, miesz kańeów . osiedlu, niby wszystko
ka dni temu, ciekla na parady będą na pewno tłuma"i..."ZY
si s ię w naszym mieś::ie raz
na plerwezy rzut oka „gl'a",
.!!!użby leśnej okolic podtÓo<h
pet i spowodowała częściowe
ły się, że przecież na ZU~ł·
na zawsze skończyć.
kieh a.pelujemy
irięcej trozniszczenie tynku w laz' en ce.
dzi.u jeszcze nie jest na1 goJ, P.
ski o laay. &ze7,ególnie o
lnterwenc.ie ,.zalewanegc" hrze i. że są w f,odzi. i inne
tę część la&łl ł.agiewnicidc
Nie&bety, n.le tylko kobro.. XV-leciał Gdy bli.ż€j przyj- dz:elnice. gd:l:'e nioe ma w pokatora nie odnosiły skutk~i.
!!'O pr:ey
prewentorium dlft.
wymi i gustownymi tyn.kami
„Garaż" na motocykle zo~tat
rzymy się obecnemu stan0;vi · bUżu aJLi odf)QW'oonloej Hości
~ dz!ee:i zżera.n~ przez S?;kod"i
oraz wypies"F.ieZOO.ymi z:ielei1- rzeczy, możemy mieć poważ sklepów. ain.i św1.a.tla, atili k-0- wybudowany ze starych desek
caan.i ludzie żyją,
i jego wygląd wola o pom.'E;>
ne preten.sjc za.równ.o do Frez.
munikacji autobusowej.
:\leJak wyglądają warunki ko..
do.„ władz, które nawiasem mo
Rady Narodowej m. ł..-Odzi Jak
rytocycznie mają rację, Pil.'kmunal~had1o~
wiąc nie udzielily zezwolenl•
OsierUa
i do DR.X-Bałuty. 'l'u podkrene
jednak i
duże Osiedle
na budo·wę .
ślk należy . że pretensje m;iXV-leci.a
·1a Żuba.rdziu
uie
Ponieważ tego rodzaju dziją w pierwszym rzędz ie m iemGże pooiad.ać
.a?.: tak wiele
kie inwestycje n1e tylko szpeszkańcy Żubardzia.
Co g!J'L"ma.nkamcnlów.
Dalsze
tolccą
m :asto, ale rownież stanosza, trzeba im przyznać rarowilnie tego
stanu
l"ZeCZ:V
wią realne zagrożenie bezpie:cję.
Wtadza terenowa
n:e
jest niedopllS'Zc7..alne.
czeństwa
przeai wp1>żarcweg 'J,
zadbała na leżycie o pop~a-.vie
ZB. SKIBICKI
'
Przedwczoraj łódzki Ogróri
nie wan.1.n.kP.w
komunalnych
Zoologiczny wyekspediował do
°łubardzia, 'tie dopilnowala, by
Danii
·w olbrzymie] klatce sam
pootwierano
należytą
to.;ć
ca czarnej pantery. Prze sył.k~
sklepów, nie 7.atro.szozyła się
La.io według kalendarza ma my 'W pełni choć praktyka c'lę
odbyła się koleją. W Kutnie
o dobrą komun' kację, są kto
sto wskazuje na coś innegu. Jeszcze wcz<tt·aj pół dola pan<>załadowano
egzotyczny oka;.
potv
z
oświetleniem.
wał upal, eo będzie dziś, trudno przewldzie<i. .Jedna.k le wahana express do Berlina, ską-f
.Manka'™l!lty bardzo poważ
nia temperatury i pogody nie upoważniaj!\ łódzk-ieh resbura
do Danii dotarł po niecałych 2
ne, które rzuoają
cień
n.a
<'.ii do uprawiania na szeroki\ skalę JadlospiS&weco konsMwr.tp.·
dobach.
pastelowe barwy Osiedla XVmu.
Od dwóch dni ze sklepów W<t rzywnych i ze stoisk uliczNa wymianę tak cennego olecia. ByL~my w •'>Woim cz.a nych zniknęly ogórki i pomide ry . .Jeszcze w poniedziałek rano
kazu mogliśmy sobie pozwoAni temperatura, ani po3ie gorącymi rzecznikami przy można było dostać jakieś reszt ki, ale już po pol!udnlu I WC7AJniowa. W „GOLONCE" żurku
lić, bo jak wiemy rodzina czar
goda, ani p1>ra roku nie s11 w
sp'eswn ia dnia, w którym na roj w całym mieście nie bylo pomidorów nawet na lekarstwo.
o dziwo nie byto, ale za io
nych i cen tkowanych panter
s t anie zmienić w jadłospisach
.żuba·rdziu mi:::t kuroow>-. Ć aukrupnik, kalafiorowa, i jabłko
Jaka jest tego przyczyna?
żurków, rosolów z makaronem,
w Lodzi jest b. liczna.
tobus doww..ący
okoliczny(!h
wa .
Do tej pory handlowaliśmy
barszczów it,p na potrawy baf"m :eszk.ańców do węzłów tram
tych dniach mamy jeszcze oNieco lepiej niż w rnku uW zamian za to Duńczycy
pomidorami
·
bułgarskimi
dziej sezonowe: chłodnik;, ,.zu
i
:.n~
wajowych.
Uruchomiony autrzvmać ostatni transport (20
biegłym przedstawia się spr~
przyślą
nam w najbliższych
py nic", kilka rodzajów zup
spektowymi
wyjaśnia
dyrek
tobus
tor{)
nr
6.)
pomidorów
jak
pisze
bulga::-skkh,
jewa drugich dań. Zach1>wauo
dniach młodego samca tap!ra.
owocowych na zimno, zsiadłe
tor P a ństw. Przeds. Warzywa
den z n.a,wzych czytelników,
których dostawę opóźniła sy tu mniej więcej równowagę
Samicę
lapira
otrzymali śm·1
mleko itp.
i Owoce - p. Jan Stasiak. - W
tuacja powodziowa na punkm..,ur 'l'. O - „Io fa,k ja.k l~a 
między kolletami schabowym",
przed kilku tygodniami :i; Hosobotę po południu doslaliśrr,y
Wczoraj, telefoniczna lustraruzela'' _
tach granica:nych w Zebrzyd,kręci się
kiedy
landii,
stekami, rumsztykami 1 naw~•
cja jadłospisów w kilku lódz30 ton pomidorów z importu,
ch.oe··.
W
ciągu
ootatn;ch
wicach i w Musz)"llie.
daniami z dzika, (w „Myśliw
(8)
które klienci natychmiast rozkich restauracjach d{JWiodla
- A dla.czego nie ma ogórdwóch tygodni we wczesnych
skiej") a daniami Jarskimi.
chwytali.
W
nielicz.nych
teiro niezbicie. Sytuacja n!e
skleków?
god.zitn.ach rannych na tras:e
Ale np. takiej fasolki s?.parapach pozostały jeszcre resztki
zmien.a się od wielu la~ i ma
- I tu 'Zll!Winiła pogoda. N~j
znajdował się tylko joeden au..
gowej przygotowuje się zb:'t
do poniedziałku.
my prawo podejrzewać o~c.>by
większe ich bazy w lięczyck'.m
malo. i klienci, którzy pt·zycho
tokair. wm,itast dwóch. Zm.aodpl)wiedzialfte 7..a ten stan rze
- A co z pomidorami krajo~
kolo Piątku ·majdują się po:'!
dzą później już nie mogą jt>j
lała więc czę.<ototliiwooć odjazczy o brak ambicji, pon·i~waż
wymi?
•
wodą. Do tej pory pola są mo
dów. vV dnj1u 30 lipca aut<>otrzymać .
Np.
onegJaj "'·
kilkuletnie krytyki
pra;Gwe
kre. A ogórek nie znosi za du„Zaci!'lau" okolo god?:. 16, wte
bu.~
o:; rozpoczął pierw&ZY
- Szklarniane się kończą, a
spł ywają po nich jak „pil gęsi
żo
wilgoci. Jest nietrwały i
dy gdy więltsze>ść osób końci.y
kUJrs dopiero o godz, ti,30,
Pod tym tyit.ułem wyst,ą~
gruntowych jeszcze nie ma.
woia".
szybko gnije. Nie możemy
pracę
i „słomiani wdowcy"
pi 4 bm . w ł...od.7.i znany re„
Ulewne deszcze i brak słońca
Nieregula.rność
ke>mucikae.ii
więc groma<lzić zbyt dużo zaidą na obiad do restauracji,
spół gdańsldego Jaizz-Clubu.. z
opóźniły ich dojrzewanie. W
„MTSLTWSKAH i>roponowa•
w tym rej<>nie, I-O j edna. ucią
nie bylo już ani zupy owocopasów. bo na drugi dzień o~ór
:programem najpopulalI"Iltiej.sz.)'Ch
ła wczoraj flaki cielęce, krupżliwość, a. druga to krańC-OWy
ki
nie
nadają się już do
jewej.
ani
fasolki,
ani
bukietu
z
utworów
z
repertuaru
O.
nik, żur na szy11ce. pomid<>roprzy.~ta.nelc
n;\ drug-Lm k<>iieu
dzenia.
jarzyn. Dań mię s nych nie bra
}'ra1ncis. B. Haloey'a, P. Booe·a,
wą z ryżem i.„ zupę w1śnfo·\>'"I
ba.zarów
w
odległości
e>k~•lo
- Jeszcze jedno pytanie: kiekowalo.
]~ .
P resley 'a, P. Anki, 'l'.
z makaronem, jedyną zuoę n'ł
200 meków od ul. Zac.b0<ldy będą pomidory gruntowe?
Bteele'a i i.n1nyc:h. Ja.ko SO.zimno. Przy wczorajszym upaWspófo:>.uj~e sobie i konsun1eJ. I w tym wypadku jn- Wszystko zależy od pvliści wy.gtą.pią:
:Mairek Tarle, !odzianie zjedli ją niewąt
mentom pocącym się na.d żurterwen<lowaliśmy
w
Wydzia,..
gody. O ile słońce nie zawienowski, A.ndr:rej ,J ord.am, )J i „
pliwie bard7.o szybko.
. kiem l „seha.bowym" domagale
GMpod.arki
Kom"UnalnP,j,
dzie,
pierwszego
transportu
nl.1
chał BUJrano.
Impreza od~
W „KOLF.TOWEJ" oczywiś·
my się Jes7,eze raz od łódz
wsk.a,~ją,c
na to, że trz•,ba
leży <l'J)Odziewać się gdzieś za
dzie się w sa·li Państwowej
cie znów żurek z kiełbasą,
kich restauraejl 1 barów naJak stwierdzają uczestnicy,
krańcowy przystanek a.ut<>b1110
dni,
Operet1ki w LOOri:i. (ul. Pi-otr barswz zabiela.ny i owocowa
syeenia Jadłospisów zupami n&
bardzo przyjemna byla wyciecz
su 65 pt'7-11ną,ć bliżej mfa(st)
ko!WIS:k.a 243),
na zimno. W „ZACISZU" znów
7.inm.o , zSia.dlym ·mlekiem I du
ka zorganizowana przez ruch
st.a.
Pl'<>POnowa.liśmy
nawet
żurek (czyżby narodowa po-tra
ią ilościlt, potraw z ja.rzyn tak
liwe Towarzystwo Przyjaciół
pia.cyk przed Wojewódzli.ą Raw.a na lato?). bars•.cz z jaja.by wyst..rczy·l o dla wszy'!ł
;Lodzi w dniach od 1 do 4
dl\ Narodowlł<
Uzn.ano n~
kiem it.p. W „SJ.ONiłl" s>..et
kich w pełnym okresie wyda
sze uwagi za. słu~ne i„. nie Jipca do TrójmiDsta.
kuchni wyjaśni! nam, ;:e 7.~ia · :!
wania dań obia.dAiwych.
7,robimw> w tyn1 kie1·unku 1tic
W najbli:i'.szą niedzielę To·
lego mleka dziś wyjątkowo nil"
Gdy ten apel nie pumoi:~.
do dnia dzlsiej.si.zego,
warzystwo to organizuje imma, ponieważ zep.sul się telezac7..niemy personalnie wskazy
prezę nieco skromniejszą, ale
fon.
Do niedawna część ooiedla
Poza
iym
w
jawać ospby odpowiedzialne za
niemniej przyjemną, wycieczna żubaroziu, pC>1niędzy ul.
dlOO'pisie krupnik, żurek jRk
te anachroniczne praktyki.
ke do Spały. Program przewiKaspr:r..aika., 'l'ybury, Odolanow
wsi:~dzie, barsz.c z i zupa wi~J. P.
duje zwiedzenie Tomaszowa ~------~ską i Ghandiego, byla „o ś wie
Mazowieckiego, Inowłodza, Teo
tlaaa" pr:ooz pr7.edsiębiorst•wo
Słyszałem, te zbiory Łódrzkiego Muzeum Archeolofilowa i Spały. Wygodne autobudowlane.
Po jego zlikwi!lic'mego liczą ok, 16 tys. monet.
Zwiedlza,jącym ukary,
obiad
w
Spale.
Przew<>1
dowaniu nie zai.111.<'ltalowano jedostępniono jednak nie wielką
część 7.biorów.
Tym0• •
nik
o
wysokich
kwalifiikacja(;)
= e oświetleni.a mi.ejskiie~·::>,
czasem w Wa.rsza.wie z okazji Tysiąclecia.
W"Zadzono
Koszt:
93
zl.
Wyciec7.ka
wyje
Widzieliśmy wprawdzie wczo
niezmiernje c.iekawą wy st.a.wę
t>Olskiej
monety
na
dzie w niedzielę 7 VIII o godz.
raj na kilk:u ulic.ach ki1k.ut;y
przestrzeni wieków. C~w Łódź. dm.gie oo S"tolicy mi.a6 raono sprzed Ratusza.
latarń lecz n ie zalo7.JOno t;im
s\<>, ma.j:\c ta.k pokaźne zbiory, nie mogla.by s~ poani ki<llSZy, alll.i żaorówek, Dni
BI iższych informacji udziela .
kusić 0
C-05 podobnego pisał do ' redakcji jeden z
stają
się
coraz
kró1sze
i
jeże
i
zgłoszenia
przyjmuje
sekrenaszych c:eyteln~k6w in te.resujący się numi.zmatyk:\.
Przypomina mi się piose11k.a lei'' nie bardzo tr011zczą rił o
li
tempo
robót
będzie
prz..etariat
TPL
ul.
Piotrkowska
wygodę pa.sażerów.
;. W góry, w góry, miły bracie" 1
bi.eg.ało t.ak Qs1pa,l e, jak do tej
104, pok. 131 tel. 290-49,
Zmienimy
tylko
kierunek„.
Z piątlm na sobotę wieczorpory, to niebawem m'.e.<oZ'.rnr',_
A
Projekt ten
ma zostać
nad morze! Od kilku. dni, sko
,,dux i:nolhtus"- ,. to r zna.ozy
ny pociąg osobowy l Gdyni
cy .żuba,rdzia wracając vnewódz prz.eglawny . Na podwtkrótoe
zreali1ZJ01Wany . -przy
ro tylko pokaza~o się slo'li.ce~
do Lodzi posialfal w swym sk!a
CZ01."effi oo domu,
tca:fią .na
kreślenie zasługuje, że fatkt
wa;>6ł:pracy Muzeum. i LKF.JN,
ruch wczasowiczow i urlopowi
dzie 7 wagonów, w tym dwa
egi.pak.ie ciemności.
ten u.sztedł kr0tnikarzom i tyL
Już
dosć
dawno zresztą 7.ac=ow w kierunku morza i odI klas11 i 1 slipinq i reszta klasy
wrotnie wzrósl niepomiernie.
ko monety za.notowały ten ko
planowaillo taką wystawę, wy
NaJeżycie zaopatrzyć ·s ty2. Z tej reszt!/ zare.urwowalejny etap potęgi Chrobregro.
chodrząc z zał<Yi..en i.a, że żaden
sięcy ludzi w artyikuły spożyw
no Z wagony dla dzieci wraca
Jak 11.a.m o.~w·tadczyl n.acze'·
Moneta zanotowała
również
7.abytek nie Odzwierc:ied1a w
cze pierwsrej
potrzeby
nioe
jących z kolonii i obozów, '
Od ki~kU tygodni ra.zi. prze
nik stacji Łódź-Kaliska od pa
ta.kim stopniu przebiegu n>l!.SZtCZyt potęgi toego władcy, Po
jest r=c-ai łatwą.
Dlatego
pozostałe tylko oddano do dyru dni pociągi do Gdvni i K<>chodlll~ÓW
roz;wal<mia
br.am.a
koronacji.
Bolesław
wyl:n'a.
w..ej
historii.
jak
rrro.neta.
T>la
tm d7..iwimy się banl'zo, dlaspozycj"i pasażerów. Nietrudwbrzegu oraz powrotne były
Zaikladów Mechanicznych im,
przykładu pod.a1emy ki.lka
bowiem nowy pieniądz z :naczeg<> nie wyka.ńe7.a si~ i nie
no się domyślić jakie •ceny
przeładowane. Okazuje . ttii: je1.
1e
pi,sem R.1'JX BOLIZLA VS.
dootępniionych nam przez
zagospodarowuje
pięknych
odbywały się na. stacja.eh u:
J.
Strrelczyka
przy
ul.
nak że wladze lw!ej01oe 1rn
rowniotwo ]\,lf trLJeurrt
faktow,
'l'e kilka przykładów da1ą
sklepów pr.ty ul. Kasprzaka
Gdyni, Sopocie i Gdańs'w. Po
Wybrzeżu po zakończeniu kon
p.iO!JrkOWS1k:ej 219, Jedno j<:>j
które
bez numizm,ail;yoznych
niezbilv a zarazem charak teróg Wrześnieńskiej (mają tam
lowa pasażerów nie wsiąd1~
kurni „Kolej Tobie - Tu Ko•
sk,rzydlo wisi na jednym zazaoby~ków
byłyby
~ . dzi.ś
rYL<ttyc.Żny dowód, żoe moneta
być otwarte cztery sklepy) oraz
do tego pociągti. z powodu brn
dzień niezn.ane Ju.b ruoe1asn.._,,
porosLaije bardw czę.sto jedy_
Pl'ZY Kasprzaka 20, gdzie t.,..,,y
wiasie, odsłaniając,
niestety
ku
miejsca.
Lud.z ie
jeclta';
Weźmy
np.
~ieP_ozorny
pienym źrócllem historycznym i
(za.kratowa.ne) punkty handl 0
zgnieceni jak śledzie w beczce.
nie uporzą<lkowai™! podwórze.
niążek
pa.m1ęta3ący
czasy
swoi.sot.ą kron.iką.
Dla !ód7we czekaj;i,
na go.<1I>O:darzy.
Nie mamy nic pr:zeciwko teJest
to
tym
sm1Uttniejsze,
że
:Mieszka
I.
Historykowi
okiego
spoleczei\stwa, które w
Nie r..a,w..ą je.st rzeczą dochomu, by rezerwować waqon11 i
znia.jmia on ni~ym najlepsza
u:.soadzie jest pozbaiwione $tacała rzecz dzheje się w śródd-z.ić, kto tu zawlnił
i
kto
pr:aedzialy dla dzieci powracai
n.addokładtn 1e1sz,a
kronik.a,
rych zabytków. pow tymi ltt«>
gr:zes.zy o?tpiesz.ałością.
Uwamieści u.
J. P,
jących z kolonii. Trzeba jed7..e M i€t9'1Jko I był samod.zieln.ym
re sięgają XIX wieku, wyst a
nak wówczas doczepiać wagoi nriezaJ.eżnym władcą,
gdyż.
wa obraZiująca historię Polny
dla
podróżnych.
O
tym
Wiele o8ób nie kupuje óużego
prawo z ~ajdawniejszych <?'.a
ski n.a pod.staw.ie monety by_
Gdynia n.i e pomyślała.. sttt.d 3rO<Zlkła<:l.u j8'1AY PKP ze ~lędU
s&w potwierdzone przez :Kalaby
ni€'2Jmiemie
wa:l:nia,
wa.ntury i niesamowity ścisk.
n.a dość w;ys<>ką eoenę I niewyrola Wielkiego pozwiaJa wybi
Przedstawiałaby zwiedzającym
~odę .
Ja.!< wiad.omo uorzędowy
jać
monety
.iedYnie
niezaroz,kwiit
i
upadek
kraju
~
Równiet wczoraj wieczorem
~07-kła<:l. ja0dy posi•da k ilkaset
wi s 1ym książętom .
prz.estrZielll.i wieków lepjej i ży
nd stacji Łódź-Kaliska działy
stronic. Je.st girubą książką. Ko·
RO\Stlląoe 7.ln.aczen<le 1 ptńę~
rz}"S'ta.-io więc d<>tąd w ruohu · Się 71ieopisa:ne sceny przy pri
wiej n.iż niejedln.a. ksią:?Jka.
podmiejskim "' o.k>ręgowych ~<1ga Chrobrego również znaAle ta lekcja ojcz,ystej b~
ciqgit pośpiesznym do Gdyni.
Łodzia.n ie ł;ywo 1n ter esu il\
kasie Oddziału Mie,islciego przy
ł·"Ch rookładów jatZCly. Od kilku
JaZJła swoje od.biele w monestori!i wyima.ga uzupełnienia. Po
Skład podstaw-iono dopiero 12
się a.kc.ją niesiieonu p.omocy odni nie mowa dostać Ck 0ręg<>we
ul. Piotrkowskiej 236 lub na
cie. Na początku pall1.-01Wan1.a
si.adanych prze.z łódzkie Mu~
min. vrzed odjazdem. Ludz·il
"':> ro?Jkłoad11 j<1ox:IY dla Ł<>drl:i I
fi.ier&m powod7,i. Reda.keja. od
konto Vl Oddziału Miejskiego
Cli.robry,
kiedy n..ądzi.
jE'zeum ek.'llp0<naitów. gtd:y-i: Jnatratowali się przy wejściu do
Vtacrs:zawy a1T1ii w „Ruchu 11 at'll w
biera c&d:r.iennie telef<Jony oo
NBP nr 921-9-737.
Przelta.!<:7,cze W."1!>ólnie z braćmi. wy_
wagonów. .Teden starszy pasnozei przegląd będrz.:ie ni~l"ny•
,,Otrbis.ie".
J>OS7..CZególnych osób i tnstyzywane wpłaty osiąg.a.,ją zn'.'-62
~i~<\ monetę z na.piisem PRH{_
a na to potrzeba )li.eniędrt.y.
że·r zostal wtloczon11 między wa
Zaiinteresiowanych •. Orbi-s" kle.
t1icjJ, k tóre zgla..~zają chęć
ną wysokość.
M, ion. ZPB 1m.
C.hR PO LONT AE - oo 7lt1YJ~y
20 tys. z!: U7.ysk.aill0 już na
gon a peron.
rował do PKP i o<Lwrotin ie.
;,;kl:adania kwot na częściowe
Annii Ludowej
wpJMilo w
..ksi.ażęta
polscy'',
podiklreśl
a
ten
cel ze AFOS.
Jak nas
Jak nas zapewnił naczelnik
Dowiadujemy się, że okręgowy
J>Okrycie olbrzymich stra.t spodniu
wc7.ora.j~·m
sumę
jąo przy tym, że kra1. w krl"ó
in.fonmują,
pe!ny Jro.szit wy· .YZklad jaru:ly dla Łodtzł w oeme
stacji Lódi-Ka.liska, wszczq.l „n
wodowanych klęski\ i pomoc
16.896,05 il, PCK za naszym
rym rządy sprawuje nazywa
stawy WY'tląesie ok. 50 tys,
zł 6 orau. dla Warsv:awy w CH'll"
dochodzenie, dla.czego tak pó.i n -,
doraźną.
J><>Średnfotwem dziękuje "\\."\S'ZYS~
się Polska.
zł a zost.al j 1iż oaJJkowlc' e
zlotych. Pra1w'<liopod0tbnie i dal
wyWszystkim
za.intere.
s
qwanym
podstawiono
express,
skoro
by!
kim,
którzy
.swo-,ją
ofiarności1
ol"l:edany. Apelujemy do władrz
Po :pewnym C'La8ie, ·kiedy
sioo kwoty udta sitę też. UtZVlo wil!a:omo że ta-k dużo pr.prcypominamy, że a.kc.ją pomo
1>0magają tym, któl"LY bf"Xl)l>ko!E>jowyoh, by pray wyd.awan·u
Bolesła•w umaania s'ę i czujoe
i;:1h.""ać, tak więc w.krótoe pOsa.i:e-rów czeka. na ten poci1w.
c.v kle-uje Polski
Czerwony
ma.tych ro:zt.cladów ja2cty (okręgo
średni·o zetknęli się o: gr(lźn..,·m
potę2miejszym. dla pod.kreśle
wim1na i Lódź doczekać si~
Winni zosta~ uka.rant.
wyeth) na jesień posta.rano się o
: .-zyż, W l«H111i można d<>kożywiołem.
nia
swej
sp-ecjalnej
wła<lzy,
ciekalwej w~t<J.w,.
. ir.
zwięk~«'lie n°a.kl2du . (s)
.
. (•)
JlłWAe
~
bezpoiredJl.io
.
W
w1bija
_
monet~
~
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11.arzekaj11- na bezmyślne niszczenie prz!'IZ wYCi~<>wl
ezów drzewost„.im i zaśmlf'
ea.nie
lasów.
Mieszkańcy
7a.dymionej Łodzi winni bał'
dziej s'l.anować sw<>je zielone płuca.
Władze administracyjne l
MO w wielu wypadkaeh patrzą nl!. ie wandalskie wyc.zyny przez palce, bądź są
ba.l"il7.o pobl:ailiwe.
Apelu.le
my o ~urowe zwalczani"" bar

l
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o Czarna pantera
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do Danii

o Oczek11jemy
na tapira

GASTRONOMIO

zbudź się!

'JUZ LATO

Pomidorowo -ogórkowe
klopoly
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-CZARNI •••

Jedziemy _
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Spały

Gdg IDilczą kroniki
mówią
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,,Kolej Tobie''?

Fatalna brama
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Już
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GODNI OWYM
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BIERZE UDZIAŁ

KUPON

COTY-

LOSOWANIU.

PREMIOWYM

wy1rana wtym tygodniu wynosi

450.000

ca

W

złotych.

,

Ogbosz-a.ó. Piotrt<o·wska

ro

Ogło

S-AMOCHÓD bag.ażówik ę
na choooie sprzedam (16
t~·sięcy zł) Zgierz, 17 Sty
1816 T
cc"'nia 115 m. 4

z:

a

c:zęśc1owe

na po<IObllY
m1co:ę
d:z:0lnica obojęina. Oferty pise•rnne „1833 T" Brn

1138 G

a3

3965/K

ll-

uy,

1833 T
nr ~6
M:IESZKANIEC- wa.rsC?.awy
11261 G pOtSZoukuje µok.oju z wySAMOCHÓD „ waf.szawa" godan1 !. Ce.na obojętt'la.
sprz-edatm.. Łódź, ul. Hu~ Telefon Zespól Aktorów
239-03
11157 G' F1lmow~·ch
tora 59
G
11230
goda:. !>-16 „Studw"
SAMOCHÓD osobowy . ma•r
po
kulturak1y
SAMOTNY,
ki Opel-Olimpia po re- szukuje pokoju sublokamoncie sprzed.am. Wia<io- tors1kiego na rok. Za1plam.oSć Łask Pl. 15 GruG1..1ia
pisemne
11151 G cę z góry . Oferty Oglosrze11.
23
„11197" Bi.uno
SAMOCHOD .,P-70" ma.Jo p ;o\,rke>wo;ka 96
Ul97 G
Ul.
sprzeda.m.
uży'wał'ly
MalC<Zeiwskiego 20 Chojny nwA-;:,;feciyn,cze pc1i«l:1e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ll49 G ma-te za.m1€'1 lę na pokó.i
z Jrn,cl~nią z wygodami.
SAMOCHÓD „wa.ndere:i·" Tel. 230-63
11247 G
4-·cy.t'mchrowy po rem.cu- RZESZOW~okode- z
c;e. 11.-owe ogumienie - zasprzed·a•m. Nad Jasien'em kuclmią,n.a komfort
podobt1e lub

,,11261" Biuro
sze1'l Pho1irkowska !16
~ tnne

TO DODATI{OWE PREMIE „KUKUŁECZKI" W MIESIĄCU
SIERPNIU 1960 R. NIEZALEŻNIE OD WYGRANYCH
PIENIĘŻNYCH I NAGRÓD RZECZOWYCH ROZLOSOWANYCH ZOSTANIE W KAŻDEJ GRZE W M-CU SIERPNIU
BR. 10 ZEGARKÓW.

.!

słC111eca:
wygo.dy za

POKOJ 20 m kw.

SAMOCH(')D „Po.bieda" I
me>to·oykl ,, WFM·' sprze·
d.xm. Pojezierska 11 tel.
11245 G
53a-37
SAMOCHOD osobowy (do
40.1}1}0 lwpię). Ofe·rty pi-

,,P-70u po 9.000 km,

stat.'1

Wl'KO;NUJĘ wszelkie sit
modziek1e pra·ce kresla.r'r<1e. Tel. 381-23 godz 16
11280 _ G
<:!co_ 18
GOSPODYNI sta.rsza i111te
l'g€111tina zajmie się dom<:m u be12.dzietnego mal
ż„ń„rt;wa od jesieni. Przę
1168 G
dza,J.n!et1a 5
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I

WAŻNE

TELEFONY .
d
OgloS?.enla telef<>W
311·50
nlczne
a
09
l'oqot. Rabunkowe
01
l'<>l!<>t. Milicyjne
PRZEDWIOSNIE (żeromos
~trat Pożarna
292-22 '"kiego 74) „Gorąca jest
l<om. Miejska MO
moja tęS>knota" pro<!.
l<otn. Ruc1tu Dro516-62 &.weclal~iej dozw. Old la,t
i::oweeo
Pryw. Pogo<t„ D>:lee. 300-00 1a g. 15.30, 17.45, 20
333-33 ROMA (Rzgowska nT 34)
Pryw. Po~t. Lek.
535-55 ,.Roczn.i.ak" prod. USA
359-15 d-OWW. Old Ja,t 9 g. 10,
l\fOJ:
12.30, 15, 17.30. 20
(K11iń„kiego
STYLOWY
Aii
123) „Córka leśniczego"
•
/'W
prod. a.usbr. dozw. od
lat 12 g. 15 .45, 18, 20.15
IJ'EATRY - n!ecu.ym.ne
ZACHĘTA „ (Zgier,ka 26)
1>rod. fml"l<>.
,.Pułapka
ZOO _ ooynne g. 9-20
oo la.t 18 g. JO.
d~.
:to ą.
PAt.M:IARNIA ceycma od 1-.30, 15, 17.:JO, 20
10-11
JUNA II KATEGORII
:Jt. :Jt.
I!
1
ADRIA (Pl-0trkow9ka 150)
nl~""""'e
MUZl!:A
„S1.atan zazdrości"
,._.
prod. NRF dor.llW. od lat
16 g. J.li.45, 18, 20.15
DK!\I (Nawrot 27) „szczęś

TE

TR-.,

:/- :(. *
*

*

U

•

·

•

•
1 l\l[AJA (Kiliń...<ki•ego 178)
„Ska.rby króla Salomona" p1'0d. USA dooow. od
la.t 10 g. 15.30, 17.45, 20
REKORD (Rzg-0ws·k.a 11.r 2)
„Ewakuować miasto" prood. rad.Z. d-00w. od la·t
, 12 g. 16, 18, 20
SOJUSZ (Nowe Zł-Otn,o ul.
Pla·ll<>wcowa O) „Mężczy
zna w spodenlcaclt" ptod. wloskieJ dooow. od
Ja.t 12 g. 17, 19.15
(Balu.c_kl RyneJc)
SWIT
tnlarow" prod.
•.•
e°lS>'.<IeJ d-0z,w. od lat 10
':' fo.46, is„ 20 .15
LI;TN.IE (k111-0 w Pa•rku
JeźPcrnatOWSikiego)
dziec rnikąd" prod."usA
d<;7lW. od lat 14 g . 21.
K1n-0 cizyo:ine ty1k-0 w
dnt pogodine

i.ooo..

KINA III KATEGORII

Hwa droga" prod. ra.d:z.

Dyżury

szpitali

~ł

l
ł

POŁOZNICTWO

Szpttal Położnlczo-Glnekologiczny im. Curie •
ul.
prrzy
SOklodowskiej,
curie - Sklodows<kiej 15
chore,
kobiety
przyjmuje
c'.ęża.r11e I rodzące z Drz.iel ~
nicy „Górna" i z Poradni
„K" przy ul. JO Lutego
7 /~. ul. Pio1lrkows•kiej 107
oraci; Piotrkowskiej 199.
S:r.pital Polożniczo-Gine
kologiczny Im dr Ił. Jor•
dana prrzy ul: przyrodniooe; 7/9 przyjmu;e kobiety ohore, oięża1.1,n.e i
dzące z .DzieJn.ioy „'Ba.hity" Ol'a<Z z Poradlni „K"
przy ul. SZ.pi,talnej <l.

l

ro-i

Szpital Położnlczo-Glnekologiczny Im. dr Ma-~
durowic:za przy ul. For·
113.J;f.~iej 37 przyjmuj-e kob'.ety chore, c.ięża•rne 1 rodllące z D21i<ilnicy „Polec:;ie" l P-crra.dn.i uK" przy

dooiw od lat 12 g. 18, 20 ł.ĄCZNOSC . (Jót.zeiów 43) ui. Południ,owej 54, K-0pDWORCOWE (Dw. Kali- „Gdy l<0b 1eta zostaje sa cili.S>kiego 32 oraz ul. Zboski)

J'>AI;-TYK (Naorut-O,Viciza 20)

„ca~rnno d& Paris" pauo

,,Kuinfa

pokojuu,

ma"

prod. radz. dacz.w . t'fle 18.

„Kraina sport'11" g. JO, od lat 14 g. 19.30
Jl, 12, 13, 14, 15, 16, 17, MEWA (ru:.gowska nr 94)
18, 19. 20. 21.

,. W1no·waJca

Sl,plita.l .r.m.
n•ieznany" dir Joł1.S'che1ra. ul. Milion.o-

CMr.urgia:

GDYNIA-STUDYJNE ('l'u pl'Od. węg, d.07.W. Od la.t wa U
rama prod. tra•n.c d
.
•
wima 2) „Sny w szufla- JG g. 16, 18, 20
<"•d IM 16 g. 10 1;,
~P'~· !im. ~:
' •· 30 • a, dzie" 1>rod. wto'1kiej _POLESIE (Fomalsklej 37) 8 ~n;t,e~na.
17.30, 20
1
Jll„
„Egoi•s•tka" prod. radz . ~ g<r ~. l·ei:;o.
(Pi·Oibrkoowska dozw. od lat 16 - g 10
POLONIA
Pro~ dC©w. od lat 16 g. 17. 19 Kopcnnis·k1eg<o 22
67) „Nl<.>bo hez llli<l<>ś .„ 12, 14, J.8, 20 ,'
g.ra.m dla. na.,imlodsu.:vch: STUDIO (Bystrzyoka„ 7-9) Laryngologia: Stt.p. Im.
d~~
'P:'Od. jugosłow.
- d.1· p;,,..ogc>wa, ul. Wól<CZań
•· „Dwa Michały", „Chłop „Czerowony. sygnał
<>d 1?,t 18 g. 10, 12.30
prod. wtosk1e.I, daaiw. o·d ska 195
' 1~. czyk I miś", „Kot w
17.30. 20
.
.
ó
WJSLA (Tuwima nr l) kregiełni", „Mały karp lat 14 g. 17.15, 19.30
kuhstyka: Szpital fm.
:t- :f.
,.W masce i bez maski" S??uka s1a,w y" g. 16 17
N Ba.rl1cloego, ul. Kop'
.
· <oki j d
prod . kor e a•n. <.>, ·oa.,w. HALKA (Kr<l<w1ecl<a 3-{I) uwaga! RepeTtuar spo- ci>'H•kiego 22
rządzono l'la podstam·i·e
od lat 12 g. 10, 12, 14, 16 „Zezowate s·?.części e" prod. pols.kie.i doz.w. od lmmunikatu Okręgowe- Chirurgia dziecięca
lv18 20. RZ (P óeh
Szpibal lm. Konopni•c<kiej,
g-0 zarzą.du Kin.
lllka lat 16 g. 16, 18, 20
!'bi~'
L0 KNI:";,
Ul. Spc>rna 36-50.
,.._ :/prod. Ml.ODA GWARDIA (Z' _
16) „10? IO a .l
..,.
.ie
.
l'o?.c'1~1e1 doow. od la·t 16, 1
btae- I,aryngo łogia dziecir.ca:
„ws-~ystko o PRZEDSPRZEDAZ
.;gn? 2)
i;;. 16 18' 20
1
tÓJ.v na 2 dKI! naprzód 8'7..pi,tal im . dr Pi.rogo\va,
- ; e" prod. USA dollJ";'.·
WOLN'osc (Przybysz.ew&kiego 16) „Nieza.stąpio- 017 .~a·\d 8 g. lO, 12 ·30, 1"· du kin: „B<tltylt", „Po- CJL. Wó1czań!>ka 195.
~)' ka.merdyner" prod. Ol>RA (Przędzalniana 68) lo.nla'.': „Wisła"; ,;•Włók- ADRESY AMBULATO·
.
, . marz , „Wolnosć - w RlOW pomocy wle_czoto·
k"
ni:. dozw. od lat 12 g. „Krz
prod. włosk.e,1 Ośrodku Usłna F1lmo- ,
d .y
lO, 12.30 15 17 •o 20
Ó
o:ziw. od lat 18 g 17 19
• ·• ·
'
TAT
8 \Hj dla p oszczegołnych
' dzielnic:
WYJz_h, l ulis Gl wca
w llV-LETNIE (Si.enkl.e- OKA (Tuwima 34) nie~yn
go . 2- .
JlÓ~ 40) „Pół :tarte.ro, ne
Godzi.na l9-Z2 Sródmie~prod. USA - PO*ULARNE (Ogrod-0wa
·n~wserro"
Pi.otrkowska 102,
cie
20 "O
od 1
„
te.I. 271-80,· Widze-w (d:r.ie·• · la niecizynne
at l8 g.
K no'
Czerwonej 15
Armii
>
DI
(FrB<ncLs.Zlkańska
PIONIER
w
tylko
""-Yn..,e
dni 'POg<><tne
Szpitalna 4.
(dorośli) •
.
:
31) „Awanl.ura 0 Basię" .
KIN
(dzieel
Ealuty
353-23;
tel.
prod, pol•<kiej do1ZJW. od
A I KATEGORII
i dorośli) - z Pacanow.
.
lat 7 g. 16, 18 20
L;meinowskl-e<!(o 1. 1'1otr- ~lcej 3, tel 541-96; Górna
.' .
OKOJ
(!?a.bi , .
MUZA
~) ~c:w"ka .25, P101irk.o•"'Ska 1· (dC-1rośl! I dzieci) - Leoctl.(Kae1m•:;raa
ri
,.Oni OCal\!1 i_" 1·Cka }7'!2 p
proa. oOi. GdaMka 90, Ne·ruto- n•cza 6, tel. 427 -70; Polesie
„~n er <;ar„kl
p•od, eng. do or~dyn
- AL
14, l{,. 14.U, i.i,rz;l Od lat tran.c.-w1··łU!(. do7!W. o<i w;t'2a 42, Arn;ii Cze.rwo-i (do_rosll I dzieci)
Kosciu~zki 21, ~, 301-37,
l<ait ~! g.. l.'i .45, 18, 20.~l! ne>j a, ;a1·e•IJ:ra#'niska ~7„
.111
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AKWIZYTOROW biletów teatralnych przyjmie Teatr Powszechny, Teatr Rozmaitości

i Teatr 7.15. Wymagane

OGLO!iZENIA

I

ZAMAWIAJ TELEFONICZNIE

pod nr 3•1·!!10

1

I

~~................~ .... ~~...........................................................................~~~L.~

3070/K

8244 G czyca.

,„,a 109-6

Dr RElCUER - wene•rycz
r.e. ,r«'>m<i, 0 astępca do- MISTRZA na maszyny raszlowe w zakładzie
któ•r z1oan·ko•w&ki lo-19. w Nasielsku zatrudnią od zaraz Pułtuskie Za16
Pi.ot.i·k0o\lr,-,ka~4 AN1F1 R5- c:;._ kłady Przemysłu Terenowego w Pułtusku
0 0
,Jadwlga
Dr
n11orJiię
w1cz specjalista weine- Rynek-Ratusz. Warunki płacy i pracy do
mrnieJsze v.,r Łodzi. Zwró~~i30°;-~ omówienia w zakładzie. Zgloszenia najchęt
prze.niesleł."lia. ~:.;.~~~~lkast< óme
ko~iz.ty
cę
3
Osi1i.sk1 R7.eZgJ1o·szenJa
nie.i osobiste lub pisemne. Mieszkanie za·
specjali·
CHĘCINSKr
Dr
YLOW, Koper11ika 7, t.el.
1183 G sta skórne wrneryozne. pewnione.
21-03
3969/K
Piotrk{)IWska '157.
17-19,
POKÓJ nie podlega.ją.c y fr<0 nt
lJ\238 G
k.wa.terunkowi kupię
ewent. wynajmę na okres
jednego roku. Oferty pisemne „11214" Biuro Oglo
11214 G .__ _ _ _ _ _ __
szeń Piobr.kowska 96

NIERUGHOMOSGI

I

pomocników
wagowych,
PRACOWNIKÓW
i procentmistrzów w tegorocznej kampanii
buraczane.i zatrudni od dnia 25. IX do 15 XII.
br. Cukrownia Leśmierz. Oferty wraz z ż~'·

Dr MARlUEWICZ specia- ciorysem należy kierować pod adresem: Cu·

ideall1Y sp1zedam natych
m:a•st, u,, Nowotki 115 (do
MASZYNY: hafcia•!"k ę
r z
n
autom a.ty zorca) od g.o<iz. 13 11215 G
dziu!'karkę
oraiz meceżka•rkę "prze- MOTOCYKL NSU 250 - OGŁOSZENIA
da.m. S.polecrz.na 34 Pa•wli- i:-.tz1i1 ba rdzo dobry, ro wer
11163 G doms•ki „Mo!·e" rwwy kowski
TOKARNIĘ zegarmistirio- spnze.da,m. Rzg-0wska 155
11243 G
DZIAŁKĘ o~rodn>i·crzą s.ooo W~·ką nową 11i·emiec<ką, no
Czel\lECWELDOWSKI
m k•w. spmedam. Wi;;icLo- w,·
teilev.·ia:or MOTOROWER
1--:ole1r
204
Pi.o-t.rkowska
· - - - - - - - - -..... siaiw,
„s1in.soo"
mość u.L ł.Ja,giewnicka 282 „Szm.a.rei.gd"
d·Obryn1 (po 200 km) sprzedam. Sle
w
zg•ubił k.a1r tę rrzemieśln;crz.ą
11098 G sfa.nie sprzedam. No·wo-t- n«kc•wskieg-0 :I.O Chaładzi11
na pr-0 wadzEs:1ie wairsztatu
_
11271 G' _
11239 G sin
ki 22 m. lOa
ta·piceirs.ko-sam()cho•d•owe11220 G
„WeJ1llnei- sAMocH:(foO'Sooowy - AKORDEON
' - - - - - - · - - - - ' go
PLAC <>g'rocW.ony (las osprzed.sim.
basów
80
sleTn
s[>rze170
V
1\iLerce-Oes"
POMOC domowa do drz.ieg . ó<i) w ża.biC?Jka,oh oka11
Ul Echwa1rd•a 50 G1!'7A>j- d"m lub zam;enię na mo cka p-obrze.bna (wyjall.d ria . . .- - - - - - - - z~·.1.11e sprzed;;om. Te~eł<on
11200 G te cy1k.l, g-0 drz. 15-21 Drew
szczff{
26;]...:18 od goclZ. 18
od za.raiz). Teol.
11264 G letni·,Eco
U
„Ales"-du- 1wwS<ka 29
TELEWIZOR
227-8-0 od godz. 17 1832 T
herme.,,,.....,,,__=-:=-----=1'1270 G WENTYI,ATOR
~~y ff.t:r211 sprzeda1n ta•n;o, MOTOCYKL „AWO-Spo•rt'
r AR.CELĘ za•lesion.ą 2886 ty<"llo'e zamknięty 120 lub
do
pom.oc
lub
GOSPOSIA
m kw. w ża.bictZJk·ach k . 220 wolt kwpię. Tel. 209-23 ul. Piobrkowska 236 Oio- tr.. nio sprzedam. Oglą,dać mowa potrzeb-na. Wietr2112fi0 G Plotrkowska 73 w po·dwó1827 '1, ckt
LodrLi spt7..eda.m. Nowo•pol
b-0wa 24/2~ m. 53 11'253 G CIECHOCINEK
willa
15Xlo 1-,u godrZ. 16-1ll Nowa.ko-w
ga.ra.ż
szo'PĘ ski. 6 godiz. 18-21 11269 G'
11.238 G GOSPOSIA do leka,rz.a ria „Gdańsk" blisko dworca
><ki
maszynę
DWl.{IGŁOWĄ
DZIALKĘ 1~700 - m- k;.::-;;:_ szw.a ..rn1C1zą ora,z ce,wiarrkę ~prz·edarn. Sierc1:::..o\vskiego
Woltęi>ni.c:..,.·eg-0.
arku
p
i
Zoie!c1na
pohrzebtna.
nie
stałe
lub
z
81 Ogllądać so\>ota
MOTOCYKL--„Ju.nrk"
bo1k 11o·w·o powst.ają.c.ej fa sz-esc1owrzecicn-0wą
ku- d:Ziela
11267 G przy•C1Ze1pą spnzedam ul. 16 m. 1 od godrz.. 15, tel. ne po.koje sierpief1 - ''łrZe
b"yki &prze.da.m, Wiado- p Ię Tel. 350-66
G
11196
s.ień
11234 G
1829 T
Goafr,lca 24 m. 12 11277 G 365-38
m0ść Zgiem ul. ze.ge::1rzan
SAMOCHOD „F-8" bla- GI.óWNY księgowy rz w!e ODSTĄPIĘ 1/3 u<lział111 ce:Ll1Mi6 G
ki 5a
srz,a.nik.a, stc:rn ba1rd1Z-O do- l·ole1<iią pra.kt.yką prrzyj- gi·e.'1.1i. wa ru111k.i do omóDOMl!lK miuraw&ri,- jedno
bry sprze.da1m. Zgi·e·rz, u I. mie pos:i. dę. pjsemne
OLe•rty
V\Ta1Pu1ae.k v.·!>E:111ia.
redn.'nny, ogróde•k o.racz go
Dąbrowe>kiego Hi 11275 G roieS7iG'•1ie. Oferty pisem ,.11 223"
Bi·U·ro Oglo1';!Zeń .
spc•daips.tnvo rol.ne z i;.:.at>u112.23 G
„-2'50
-;;Ja\\•a"
MOTOCYI~L
Ogłoszeń P«:it1,kowska 96
B:iuro
"
.11173
ne
dci"·oc1irumi .s,pt"Zleclann. SAMOCHOD „Sk.Od·a" 1101 sprzedam pilnie. Łódź, u.!.
11173 G FU1.,RA, koż.u.sczf,ci Cflyści,
Piotrkow3'i<oa 96
Wi&domość Dud<Elk, ul. Sa
sanok 43-<i Łoo~, Ra.ct.o- NORKI I tchórzofr-etki IZ 4-dt:Z;W•iO'WY i 2 7.bio ....1i.ki Mal,c,pols.ka 26 m. 1
11256 G DZIEWCZYN A do pomo- p'e.1<7.e. tart>u.ie, pra&Uje,
H252 G k\~.tka.mi oka1Zyj•1:.e sop111.<: na wodę po 2.;;00 Jit,rów
i;:o~l1l"JZ
da•m Łódż ul. że.!ig·ow- spl"Zeda•m. Pab1'1in'1cka 178
cy d-omowej potrzebna, re.peruje punkt usllu~wY
-osobC•WY
SlAMOCHOD
lll35 G
ul. Zgierska 30
DOMEK jednoncdzi•n.ny ku
um G' , . ~f.os·kiw:1('1Z" 4't0 spnzedam. Obr. Sta.lingradu 42 m. 5a
- - - - -· ___
- ,MOTOROWER
>'k;eg-0 50 Karmowska
p : ~. Oferty „1'1210'' z ce- godz. 13-11
„Ryś" fa1123.l__E
Oglądać riie>dzie1e i p0onie
ną. opise-m k!ero.\vać Biu- DESKI
topolowe olch-0- l>ry.Cll.ln;e nowy sprzedam. <Jzia~l1kl I<o1umna, Lubelro OgllOeze.ń PiotrkO\\'Ska •e '!'la cl"•Ch S?-opę sprtZe Mlyna•rska 4 m. 16, teł. ""a 10
11264 G
1.1210 G ~;m. Oby"..vatel9ka 129
n~oo
11227 G
"41-65
·---------11251 G' M01.'0CYKL „Juone•lt" (iOSPOOARSTWO 3,5 ha
7, o:.a.bu.rtowa1n.i.a.m i sprnze- CIĄGNIK Ut~sU:Sa KM rz si:rzeda;m. Łódź, u,L ZaU
<J <om n l<>d•f'O,g.o. Łódź . By- <J.o·cll.ep;ką <>t'<>"- „, 8 .rv.ędrLio- g<t o~n ?.kt 80 (Re U.ci.n 1•a).
MAJSTRÓW, zaopatrzeniowca ze znajomością
t~<>'o
mi roinicrlymi
J 'neow.a 1 (doja21d t.ramwa- <ia<m.
J
ll226 G _
p-·ia OgU<idae godz. 18-20
29 spr:t.e
Modlica n1·
)em aleksaond.roowi>kim d-0
branży elektrycznej i sanitarnej, konserwa11231 G R'7,gów pow. Łódź Jl222 G SAMOCHOD „Wa•rtb>U~'g" POKO.J 21 ~UJchnia • w dlZiel
Spa.dkciweJ)
nicy Ba.~uty rzam'i.e.nię n.a tora sprzetu budowlanego, murarzy, cieśli,
Zmin.1ma
Łódź
~puz..edam.
crz;a.rkrzy,,;cj;we,
PIANINO
PLAC 3.000 m l<.w. sprzepok(>j z ku.c,hinią z wy·g-0da•m. Tel. 365~24 goor.. me maol.<i niemieckiej - 19.1 m. 3 (biele 139 róg ul. dami w śrócLm.ieśc·i u . Tel. stolarzy, pomoc murarzy i robotników nie:130-·33 Sbr:11wwskiej i Woj.sik.a
1'185 G' si:>rv.€d~1m. Łódż, tel. 1828
H--17
11279 G wykwalifikowanych
1186 c ?.31-68
T Po1lskieg'-O)
natychmiast
przyjmie
CYOSPODARSTWO rolne, M~SZYNY p0oi1crz.o.<1Z11i.cze, MO°i'OCYKL „M-Z" 3:;0 TRZYduŻepokoje, k.u<:h Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-BuB.uooka
ul.
wygoody
nia,
"''l•·!ne 6 ha z za.bUJdowa- łącrz;znfd pou:lll.iał 20 i 16 '<pr:;rnda•m. Tel. 220-46
n:.ami pow. Ryp J.n sprze11260 G 7~;:mniE.11ię n:..1. dw•a ?'. ku1ch- dowlane nr 6 w Łodzi, ul. Lubelska 9/11
A 1€i{sa.ndrów
pookój. dam. Cena 210.000. Wiaoo Sf>rz.eclam.
MOTOCYKL „Jmva" -175 n:ą i -0dd:z.lel.ny
1845/T
pioorru1e „11257" pokój 25 w godz. 7-15.
Ko.sio- ui. Pół1n-000.a 5 m.:;·c.....:7_ __ (436 k.m) sprze<:fa.m luob za Ofer·ty
St.onisłruwa
n'U"rtić
,,Sin- rnie.nję na uJL11na:k". Tel. fl•u,ro O.gło:,ze-ń Piol.rk,ow.J'tk. B~doi1. wi~ 14 J)Ote©la MASZ~~Ę dnm'>ką
wyśrednim
ze
normowania
TECHNIKA
Andrz.eJów L;:, ł,<>dtzi
geir" gia.bineta·A·ą 1uib n"1ę
G
1.257
l
9G
'ka
1132.G G
_ _ _ _ _ _ _ __:;11~162 G ską sprze·clam. Gdańska :74-lń
POKOJE, ku.cltnla: w.e- kształceniem technicznym z 3-letnią pi:akty11209 G „JAWĘ" ~><> 9]>rzed.a1m . - 21·a1nda
05--la
w.arun1kf
-odnajmę.
jednorood!l.i.niny ~fASŻYNĘ
Jl(}Ml!lK
ga.b'neto.wą Ul. Kra<w>iecl<a 14a m. H
zatrudnią natychmiast ZPW im. Gwarką d'() u.ZgiO<Jł'l i et1 i a. J u.11 n.nów
s:".e"oioi©be>WY, zabu.d·O•wa- ,.s
1831 T tel. 527-40
l830 'l'
ongeą"' spnz:edam Łódź,
n i ·-t ~S'pO.dfłlrcize, ogród u!. Pi.,,klna 7 m, 13 11176 G
w Łodzi, ul. Wróblewskiego nr 19
Ludowe.i
dii
na
MO 'rOCYKL „Juona.k"
MAł, Y po1kój pe>slclepoiwy
lfi20 m spt'!Z8da•m. Mi€8171'.<a
m. 10 >:a:mJeni.ę na >wi~kszy ul. Zgloszenia przyjmuje dział kadr w godz. od
> w011ne. Kocha1nówek. WOZEK - l.eża~'IZe•k "Pl'Ze d•Ootar.c>u ul. Mała 7l!OOO
G W•ęcokowsltieg,o 69 11241 G' 7.30 do 15.30.
11273 G 1
lJ.002 G dom. Tel. 290-0a
Glebowa 36
3928/K
1

STARSZEGO ksiegowego*rewidenta na pół
względnie caly etat (do omówienia) przyjmie
od zaraz Fabryka Igieł Dziewiarskich, Łódź,
ul. Kilińskiego 128. Zgłoszenia dział kadr
1835/T
w godz. 7.30-15.

średnie wykształcenie

Wynagrodzenie prowizyjne. Zgloszenia Teatr
1337/ T
7.15, ul. Traugutta 1 w godz . 10-14.
MURARZY i tynkarzy na budowy w Lodzi,
betoniarzy do produkcji prefabrykatów w
Olechowie oraz 2 palaczy i r<>botników do
pracy w cegielni w Lo<lzi, przy ul. Myśliw
skiej - pr7yjmie Przedsiębiorstwo Spółdziel
czego Budownictwa Mieszkanio.wego w Lodi.i,
3832-K
ul. Strzelczyka 21.

.

MALARZY i tynkarzy za.trudni Lódzkie Przedsiębiorstwo Bu down'. .itw.a Uprzemysłowione
go, ul. Urzędnicza 45. Zgloszenia przyjmuje
dział zatrudnienia I p. pokój 107 w godzinach
1801-T
od 7 do 12.
MASZYNISTKI poszukuje od zaraz CZAT-Hurtownia Tkanin Technicznych w Łodzi,
Pl. Zwycięstwa 2 tel. 324-04. Warunki do
3942/K
omówienia.

PRZETARG
Politechnika Łódzka ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w nieruchomości Politechniki przy
ul. Piotrkowskiej nr 266 w terminie do dnia
20 października br. Zakres robót uwidoczniony jest w wylożonym w biurze działu
technicznego przy ul. Żwirki 36 projekcie
roboczym. Zaznajomienie się oferentów z treś
cią projektu może mieć miejsce w godzinach
3-15 . Termin składania ofert do dnia 12
sierpnia 1960 r . w Rektoracie Politechniki
przy ul. żwirki 36. Do przetargu mogą przy-

z uprawnieniami branży
obuwnicze.i zatrudni Dyrekcja MHD Obuwiem w Ł odzi, ul. Piotrkowska 154 dział
3946/K
hand lowy.

spół·

dzielcze lub prywatne. Rektorat Politechniki
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta jak
również odstąpienia od przetargu bez poda3947/K
nia przyczyny.

kołowego

ruchu

Zamknięcie

Łodzi,
Sp-ni Pracy „Beton" w
ul. Piotrkowska 201, zawiadamia o czasowym
zamknięciu ruchu ulicznego na ulicy Rzeod
mieślnicze.i przy ul. 3 Maja w Łodzi dnia 4. VIIL 1960 r. do dnia 13. VIIL 1960 r.
z uwagi ha wykonywane roboty. Objazd uli3951/K
cami bocznymi.
Zarząd

Dnia 31 lipca 1960 r.

zginął śmiercią

tragiczną

JERZY KINAST
uczeń

kl. XI XXI LO im. B. Prusa
w

Łodzi

Wyprowadzenie zwłok nastąpi 3 sierp·
nia br. o godz. 17 z kaplicy cmentarne.i św. Franciszka na Chojnach. Rodzinie Zmarłego wyrażamy głębokie
współczucie.

DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA,
KOMITET RODZICIELSKI I UCZNIOXXI LO IM. BOLESŁAWA
WIE
PRUSA.
11323/G

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego śmler·
cil\ tragiczną

Ryszarda Witynki

(specjalność

obraINŻYNIERA-mechanika
biarki) z 5-letnią praktyką na stanowiskach
kierowniczych zatrudnią natychmiast łAdz ·
kie Zakłady Budowy Maszyn Przemysłu Terenowego w Łodzi na stanowisku kierownika
produkcji. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
Wigury 4/6 w godzinach od 7 do 15 codzien3945/K
nie, w soboty do godz. 13.

państwowe,

przedsiębiorstwa

stąpić

ur. 26. IX. 1936 r .
pracownika

ŁZR

tą drogą, składają

KIEROWNICTWO i ZAŁOGA ŁODZ
RADIOWYCH
ZAKŁADÓW
KICH

W

ŁODZI.

1836/T

RZECZOZNAWCĘ

SRUBOWNIKÓW, przykręcaczy, skręcarki,
u-::zniów na przędzalnię (mężczyzn powyżej lat
18), robotników niewyl1 walifikowanych, ślu
zatrudńią Zak\ady Przemysłu Wełsarzy nianego im. Ludwika Waryńskiego, Łódź,
ni. Wólczańska 213/215.

1838/T

CHAŁUPNIKÓW z urząc1zeniami do spawania

płaszczy z folii, oraz z maszynami lańcusz-

Kol. Zofii Dobrowolskiej z
tragicznej śmierci

powodu

SYNA
głębokie

wyrazy

współczucia

składa

DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA,
ORAZ
RODZICIELSKI
KOMITET
PODST.
SZKOŁY
III
MŁODZIEŻ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
LIC.
i

I

kowymi do szycia rękawicz:ek zatrudni WieIM. T. KOSCIUSZKI W ŁODZI.
Iobranżowa Sp ółdzielnia Pracy Vesto", ł,ódź, I
11327/G
•
P
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(Korespondenc;a wiosna)

l!adra, który rozegrany zost.anie
prawd<>p<>dobnie w Łodzi. z tego
CETNIEWO, w lipcu
rO·dzajU propozycją Wy&tąpil WCZQ
1·_ j P<> połUdniu LOZPN. Łod'.l:ianle otrzymają więc nie byle Jaki
Sztoqny, burze , ulewy, z'.mn'.l
W ostatniej chwtli PZPN zdol.ał kasek r>iłkarS>kl, a przy te.i okazji
oto sceneria
zgruj}owania
rzak<>ntraktować lila reprezentacji oonsac.ię prze-żyje również Ktttno. przedolimpijskjego naszych pięś

~~=~ki~~g~~~~ ~1-~~~1~~o;y1e:- :'io~v<>m P·~„"e';~~'!a~~.{°~ięa~~~~~:

uerem Hgi .iugoslowiańsikiej. Jest
to l'l cała, pewnością duży s·ukces
orgamizacyjny kier<>wnjcbwa poiskiego fntb-0lu, bez1·adnie d.otąd
oezekająoeg-0 na dobrą oka.;i;ję dla
olimpijS>kiego e.gza.minu. Jugo·slo'Wia.ńscy dynamowcy są
wysmienitym partnerem i w <>dpowiedniej porze (los,trzcgł t-0 menager
be-lgij ski zapra.'1z.ając Ich na dlu:i.6-z.e tournee po swoim l(raju.. w
urugie,J run<Uie roogrywek milStl'zoWSlkkh, D~'llamo Zagrzeb sła.
ło •1ę ml•Sltn:em defensywy I wl
cJĄgu 6 meezów nie stra<:il-0 a.ni
jedne.i bramki. Czy Bry„hcz)',
Pohl i part.12erzy zdołają przełamać tę znakomitą passę?

Niemcy o
w meczu
Dostajemy w skóre aż trzeszczy. Pięcioboisci NRD zdy stanso
wa.li repr-ezen.tantów LPZ o parę długości.
Wszystko dla.tego,
że w tym samym terminie,
co
mecz z Niemcami, odbywają się
mistrzostwa Polski w~ Wroclawiu, w których uczestniczy dwu
najlepszy<:h LPż-owców Cerus i
Graczyk. Ale ta „szkola" się
prz yda.
Przede wszystkim zawodnikom, po wtóre i opiekunom, mak> jeszcze w kraju znanej, a w świe<:ie wysok-0 c€'llfonej kon.kurencj·i.

nadmiar energii prz y stołach
pi(lg-pongowy ch.
Ob
Mają d'.>bre podstawy.
t'>ZY
wędrowne w górach i kajakowe
na Mazurach naładowały przy-

Cetniedwi.~: Wcza~owi- gs~ąt).'C~e ~~i_,~;~~Yj~~~l~gyw ci~;~a j~~~ ~~!ż~r~z:U~~,~~io~i~ ~~:~~!~~.

ciaorzyk w
i:-<>we sp<>tkanie <> pucha« Kału- cze, ·torzy urzą zt I na.1az )li< cze w1'ęl's.'zą p~r·ci·ę tre·n,1nf!u,
Wa•r•zawa w dniu 10 te zaj}omnianą dotychczas przez
•
~
S>ierpnia (o He warszawa da nam
Mecz Kad>e z Dynamo)
'Y
•
Prezes LOZPN Jan Powązka. na
wczorajs.ze.j konfe·rencji prasowej
~<·,info•rmowa.ł, 7.e zg-0dnie z n<>wą
:""·t.tyką Sll;k&leni<lw_ą, zarząd przy
Jął. 7,asa~ę. nasyca.ma_ te_renu . powa~n~vf!l1 1mprezam1 1 rowniez ·we
wrzesn•n za.pl~nowane m1ę~zym1a
st.ll'WP. S>P~·tkama o puchar im. dr.
Michalo>~I~a ws~na, przeprowadzo.ne .nu• w Łod:m a na terenie
v·o3e-wÓ<!Ztwa.
Takironn S'tanow.isku m-OŻna tyłko przykŁasną!\.

d;.e=
lesza, Rzeźnikiewicz, D,·ogo·sz,
Dampc U. Gugniewi<:z. Nad;;l na:!.
uzyskani·em " 'YSOl'i'ei· foriny f i l i
~
'
szą pracować Adamsk.1, P1etrzykowski, Jędrzejewski i ZowacLzki.
W
b' ,
dl
.
u ieglym tygodniu o 'Ywaly się dwurundowe S'Parring;;
od poniedziałku począws zy p ! ę..;;;
ci.arze będą walczyć po trzy rundy, każdą z innym przeciwnikiem. 5 ł 6 sierpnia odbE;dą s~ę
walki, które zadecyctui·ą o skla

ży Lódź _

klasę

przrszly olimpijczyk, daje. S<.>ble
teraz lalwo radę z Kuleiem '
Pińskim. Bielszczanin na pó!me•
ku Obozu jest bez.spmnie . pię~c1arzem nr „2" kadry oUm.ptJk
s Jej
Wielkie postępy obserwujemy

dzie ollmpiJskim.
W
tej
chwili murowanvmi
olimpijczykami są już: Adan;ski
w wadze piórkowej . Pażd~ior w
lekkieJ,
Kasprzyk w lekkopół
średniej, Drogosz w półśi-eclniej,
Dampc w lekkośredniej, Walasek w średniej i Pietrzyko·ws·k•
w półciężkiej.
W wadze mus zej nie zosrala

lepsi

pięcioboju

rozstrzygnięta

że można
w
dojść do takich

ko

tej dziedzinie
rezultaitów, jak
to w ciągu paru lat u<:zynili nasi cięża.rowcy, zapaśnicy i strzel
cy, równ.ioeż daw-niej pozo&tający
daleko j}Oza centrum opieki kierownictwa 5'J)O'rtu.
?o czterech konkurencjach m>e
czu z NRD, Niemcy prowad~ z

rywalizacją

mię

dzy Kuk.ierem i
Rzeżmk i ewi
czem, choć Rzeżnikiewicz wyc!a
je się mieć większe szanse.
W wadze koguciej rywali jest
znacznie więcej: Kulesza, BenFoto Kudaj
dig, Zawadzki i Gutman mają
jedna.kow·e szanse, choć rnoim
Gorą c o!
Łodz ianie
ci e rpliwie
zdaniem Kules?-R ma minimalna
stoią w k o lejce po lo<iy. Fotora
przewagę nad rywalami.
Ettqeni(IS Z Kudaj
doW wadze ciężkiej Gugniewicz porter
je.st w tej chwili lepszy od Ję strzeol w.fród nich także i „Burzę"
Henryk.n
S.zc.zepaiiski
eg";
drzejewskiego, ale zdaniem r„uktórych obserwatorów J<odrzc · w1·az z jego bratem. (na zdjęciu)
- K'edy jedziecie do Warszajews·ki jest pewniejszym kardy
datem, bo lepiej wytrzymujt wy na mecz z Legią? - zadal
pytanie.
trudy treningu. Oczywiś<:ie ta
ostatnia uwaga ma tylko wtedy
- Prawdopodobnie w sobotę
sens, gdy Jędirzejewsk1 wygra po południu. Chcemy być dobrze
pierwszą walkę w Rzymie.
przygotowani.
Kadrę trener·ską w CetrJewie
- Macie zamiar zabra6 lidert>
stanowią:
Stamm, Cendr·owski.
Mizerski, Nowara,
r..orączniak , wi ta.beli 2 punkty?
Nawrocki, Pachla. Opiekę zdr o- A cz enwżby nie! Po Gwar•
wo•ną S?rawuje dr. M.oskwa; D11 dii nabraliśm-y apetytu.
szą
zgrupowania jest jal< za- Nie za w11soko mierzycie?
wsze masażys•ta Stasio Zalewsk;,
- Legia je-<t dobrym ze•pojeden człowiek, na .k1órego n:e
działają burze i sztormy, który lem a.le m14 równiez nie chcemy
ma tyle humoru, że może nim zre;ygnować z wysokic.h aspi rrzobdzielić
najbar.dziej zrezygno- cji. Forma się poprawt.a. Wszystko ;esi możliwe.
wanych.
Pan Stanisław pod<zielil pięś
tyczymy powodzenia!
ciarzy zgru!J-Owanych w Cet.niewie. na , dwie ., katego;:.ie: Rzymian i Tokijczyków. Ci, ktq~zy
nie pojadą do Rzymu, mają
sza111.5e na Tokio. W stosunku
do tych Qrugich p. Stanisław
stosuje tak zwane „dlug.ofalowe" masaże i wszys<:y · są zado· ·
woleni, bo prze<:ież, ci co n.ie
Che>oi.ad: :ferle letnie są w pehni,
pojadą do Rżymu, mają w per- ruoh n·a boisk<ilClh Sztkolnego Ośrod
spektywie
atrakcyjniejsze To- ka Sp0ortowego w Paoku 3 Maja
ki·o. Dlatego wszyscy trenują nie '1Jma,lał. Wiręcz pro:eci1wmle, nabardw solid.nie, a dyscyplina sil€t'lie jegio 'W2lrasta., bowiem rnło
je.st wzorowa.
d!zież wko1na,
k.tóPej
n ie dane
potrwa do 20 jest sp~r!m;ć WBlkacje ;xma mu.rami
Zgr uTvvmanie
.t-'..,„„
miiasta, wyżyiwa się na świeżym
sierpnia. Wezmą w nim udział pO<Wietrz.n garnąc się cl.o spofl'1lU.
sami wybrańcy i kilku sparring
partnerów. ReSiZta rozjedz.ie się
Wśród t€j m.łoidrz.ieży j<!St iwlelu
koł
10 ·
·
:iiwolennjków pitkt no:!m.ej, totet
do domów o· o
sier;pma.
ni.o dlzRWłlego, że chłopcy dopomnW bież. tygodniu trening koin- nają .się irorg<if!li2'0•Wa•n ia ja·k i egoś
dycyj111y zostanie nieco osłabi~- tiurmieju. Kliero.wnicitwo oŚ>rodka
ny, a większa uwaga poświęc.:;- biorąc powy7-sa:e pod uwa.gę p.osta
na zostanie ćwiczęniom w tech- n01Wi~o urrz,ą,d1z;ić tumie.j piłka;rski
nice b k
k' · ·
lk
za1kladając pmzy tym, że mogą w
o sers ieJ l wa om spar nim wrz.iąć udiz,!ał !MUW<Jdnlcy w
rtngowym.
wid<ou ł2-l6 la·t.
W Cetniewie, gdy piszę te sł"
Ohiboipey m0<gą więc lllgł.a>SIZla ć slA')
wa, zaświeciło nare&zcie sl·ońrt'.
Nat~hmiaS>t słupek rtęci pod- w Ośrod~<'U ,Sa:koluym indy:wiJdual
skoczył
do 30° powyżej zera. n1'1'!, a dopu>SU..ctLa~ne są · róvvmież
zgł01S.1Jeinia ~rlllp zomganirrowamych.
Mamy „rzymską" po.go<lę. Akli- P-Oeiew.aiż termin
tt.głosZ<>ń mlj a "'
matyzacja za,pewni=a, hum0<~ ckltem 8 bm. jest wifllC dostat~
dopisują, nadziei pełne walizki. ni~ w!ede Cit.BISIU aby ria.dość u.czy.
nrtć wyimaga-ny·m
"MS!tępnym JlO>rJerzy Zmarzlik
mał·n>OIŚCioom.. (k)

ogromną
przewagą
punktową
Dampc w sparl'i.ngu z Drogo·s.zem.
8.210,5:5.041,5.
Cn drugi dzień odbywają się
Indyw1idualnie leaderem jest[ Boga i Judzi
osadQ
ryback:., ,
Erchar<Clt Werner (NRD) 2.894 pk.t. klną na czym świat stoi i gro· w a lki sparringowe. Oglądaliśmy
przed Seele Eberchard!tem (NRD) madnie ciągną na salę, w któ- kilka pojedynków , jakich nie
2.693,
Wielandem
Kuntsche rej odbywają się treningi kadry spotyka się na !igowy<:h rii.~1(NRD) 2.623 pkt. i SlebockJm olimpijskiej.
gach. Walczak wakzyl z Pietrzy
Nowoczesny pięciobój je&t chy LPŻ 2.019,5 pkt.
Papa Stamm jest zadowolony: kowskim i wykazał tak w.spania
b:\
najtrudniejszą
dyscypliną
Dziś odbędzlc się oota.t.nia kon
--: Nie myślą przynajmniej o !ą formę, że jest obawa, czy
Eport<Jwą.
Bo to i trzeba świet
kurencja za.wodów bieg n.a kąpielach 1 plazy,
m.<Jgą
się utrzyma ją d·o Rzymu.
r>..ie jeździć na koniu, dobrze
przełaj na dystansie 4 km. sta;rt s koncentrowac na treningu.
pływał, fechtować, biegać i mrze
Trudno jednak żyć czym inlać.
W Polsce dość późno wzię obok stawów w Lagiewnika<:h o
go<iz. 10 rano.
nym, g•dy ?rzez 6 godzin dzienliśmy się za pięciobój. Ale stanie jest się ganianym, „wy!arym zwyczajem j}róbujemy go
mywa.nyu1", obija·n ym, wykrę
wprowa.d.zać tzw. systemem gocanym, jednym sJowem, po;;1!e_spodarczym. Podc7.as gdy w NRD
wieranym
przez siedmiu tren<!zorganizowano ośro<iki szkolen.io
.rów, masażystę i lekarza.
we, my nadal nie możemy zdo„Cywil-ba n.da"
przyglą<lająca
być się
na śmiałą dccy.zję w
się pracy bokserów kiwa tylko
kwestii
roJli piędoboju.
Nie
Kitka
wyciecze·k
prall'ftą oZMga.n-i gtowami i dla równ<>wagi ducha
GKKFiT martwi się o jej przy- 7...ować zakłady pracy na ni~d7.oieł·
szłość, a LPZ, Jedyna organiza- ny me.cz I ligi Legi.a LKS
w i ciała idzie ćwiczyć przy stocja wykazująca. zro:r.umicnie dla Warnawie i mie.IJśiny w tej spra likach brydż;owy<:h .
w 11ried1Zi elę 11a !J.ase<n f.e ŁKS oo<i
tej dyscypliny. Rezultaty są o- wie S>Zereg Interwencyjnych .tele36 p i ę śdany zgroma.dwnych
rzy-ł się nie :0mcr;:ęś l i:wy
.w:y"f}a.cl,ek.
czywiście
kiepskie, mimo że fonów. Warto by wyjednać zezwo w Cetniewie prz yjmuje jednak Ka,p;ący
się taim 18..Jebn.l J, Ki.n.ast
lenia
na
tę pooróż, co niniejszym
młodmeż mamy
·nieprzeciętnie
te
tortury
z
j}Odziwu
godną po- 21a.łożył się
7.e pr:zeipłynie bao;en
dedykujemy Wydzia.l<)wi
utalentowaną.
Wart-0 by chy- kacji Prezydium ltady KomuniNarod.o- ge>dą ducha. .Ja.ko.'. znoszą wszy pod W'Odą diwu.krot11ie. Ta br&\""1ba za~nteresować oficjalne czyn w<l;i. Ozm."Vf.!in·o-blalt nie 1>-0wiinnł stko doskonale, a w przenvach r.a ako·ńce.yła się 1.Jralg:ie"ZJnie. Kinik:i kiewwnicze pięciobojem, ja zostać w &toi'ieJ' O<SalJl.Otnieni.
między treningami wyładowują l13JSJt rz,ostat nie<p!T7,y1lotmfl'IY wy<:l.oby
ty rz wody, a lekaira: Pogo.t>Ywfa
sbwieirdJz.it pęknięe>ie am"ty.
Na ba·sen.i.e UnM uronął OC1e<gid.a(j
S'tt>deint Polite<?1h111 ;kl Wansrz„ws>kiej
D<>browo<lskl, mie,,.,,,ka;nieo J,oozi .
W iecrz;orem 2JafWW.a,żono 21wło ·k.d. topi<>.'LC>a pJ:ywa.ją.coe w baseo'Iie.
Te dwa wyip·ad'kl wsłca!nuj ą, że
n-im ..,malbcmz;y ką.pi~t wejdą oo
\VOOY. p<>l\V ime1~ C8iUC!lyĆ się plyV\'BĆ.
Z<I>pisy na naru.kę PlY'Wa·llfa
Włók.ni.an ma wiec zaplacić,
Był.oby grt•bq niesprawiedliwoś sytuacji uczynf. ć? Parę ty.siecv
p.rzyjmawa<n'I'! są w cią.!;lll sie·rpn!a
cią porótonywać
sądowe
„py„ kibiców Widzewa, działacze te„ mimo iż zapłacił już punkt ami na baisenie Unit. w sekn~·t.air i a>Clie
zawodnicy
ma,jo, i uczuciem gorzki.eoo zawodu. Od godrZ. 1'1 <k> 18 z wyjątkiem soskóu;ki"
z protestami, jakir go k'u.bu
prawo żuwić żal do Czy nie byłoby o wiele sprawie bót. cena jedt1~-o k'U;rS'i.l S<!lkolewpływają do organów kierują słuszne
cych. ""Ozgrywkami piłkarskimi. PZPN. Sami 8tojąc na straży dliwsze, gdyby zamia.st tej kary, nl-0<weg-0 w;'l1o.si 50 ~ł.
Pieniactwo ma co prawda. swój przepisów. spotkali si. ę z wypa" teraz, juz po rozgrywkach, oby
odpowiednik również w sporcie, kiem dość niefmsobliwego ich dwie drużyny spntkaly sic: w
nie w takim jedna,k stopniu, złamania.
towarzyskim meczu. i wyrównajak to observ.mje s-ię w „życiu
Czy tak ma. wyglądać szkofa ly między sobą ra.chunki? Czyż,
pr-ywatnym". Na ogól chyba by- dyscypliny społecznej, jaką sta zamiast kary, Włókniarzowi nie
wa tak, że działa,cze organów ra się wd.ro.iyć mlodziezy ipo·rt? należą się raczej słowa wspólsportowych odnoszą się z nieNa ostatnim posiedzeniu lo- cz11.da?
DeOydtló.ą,cy o mi&br7,o. ~e gm„
11.frwkią
do każdego rod.zajTI kalne wladze WGiD postanowiSame znaki zapytania w tym
zażalenia. Publi<:yści też nawo ły
zwrócić Widzewowi
felie·toni.e
peinym py w lkła.sie B me& pilka·rs·kJ mię
kauc .i~ d..z.isiejsz1117i
łują do rozstrzygania spO'l'1ly<:h w
wysokości
500 zł, składaną żalów i preten.sji. Mam jeszcze dlzy Sta.rt.em a Ru~im KS ll"-Otl.e-spraw na boisku, a n i e przy przez każd11 klwb 111 ligowy jedną - do p. prezesa ŁOZLA g>r<imiY zos•tanje w piątek, 5 sierpzielonym stoliku. Kliimat je~t przy proteście. Z tego wynika Nie mogę sobie wytłumaczyć ie nia o godz. 11 n.a bols.k.u Orkanu.
więc wyraźnie niesprzyjający dla niedwuznaczn·ie, i.ż łódzkie
kie go absencji na niedzielnych. zri
odwoływania
się
do sportowej rownictwo futbolu uzna.w stano woda<:h lekkoa.tlety<:zn11ch.. Zresz
Temidy. Jednakże czasami zd:i- wi.sko Widzewa za słuszne.
tą nie pi erwszej. Wiem, że p.
rzają się sprawy, których sam
Jak należy sobie wytłuma Zdzisław
Klimczy1c
p1·zerwal
Salomon nie byłby się podjql czyć tę rozbież>ność międzu po- urlop, aby pomóc prz11 organiglq.da,mi
lo-kalnych. i centralnycli zacji za,wo<lów kadry olimpij1·ozstrzygnqć.
Czy telnikom „Dziennika" znana władz pi.lka1·slcich? Zaiste, ni!! ski.ej. Wiem., że wiefa i!tnycit
SR.ODA, 3 SIERPNIA
poo\11, H. Sl~k'iewńcza. Ul.ll5 KOOj est spraw.a protestu Widzewn potrafię tego zrozumieć. Ale mo dzia.ldczy zaskoczonych naolym
cert Ork, PR w Krakowie. 19.05
PBQGRAM J
Unl.wersytet Radioiwy. 19.30 K<llt1przeciw udziałowi w meczach że z pomocą przyjdzie mi pre- fermi.nem mityngu., pokrzyżowa
oert r00ry>v.'tt•owy. 20.00 J?<Z1e11nllk
mistrzowsktch zawodników Stali zes PZPN Stefa.n G l inka. Jest to ło plany wypoczynku. .~wiątecz„
s.00 stB1n tPO>gody i wi.adomośc-!. wiew.orny
Wl<i<i<>mosc1 SJpor
Radomsko jesz-cze odbywaiqcych jedyna nadzieja wytłumaczeni' n.eg.o swych rodzin„ Wiem, ie a..oo Praeg\ląid prasy. 8.15 Koo=a-t totw-e . 20. 30. 20.26
Pol&k ie tańee ludowe.
komptrkacji. wytwo- pracowali cięż.Jw prz11 przepro- 011k. Dętej S!ąis•ki.ego Okręgu Woj 20.40 Ze wsi i o wisi. 20.SS „Pięć
slużbę wojskową, a już przez łodzianom
PZPN uprawnionych. do gTJ.i. rzonej wsktLtek nieopatrznych de wad-zeniu zawodów. Wiem, że sJ<,owego. 8.35 Muzyika ; a.ktuałnoś ml'l1lut o wyehowa11du". 21.01) Kon9.00 Dla d7Jieoi ebU!Clh. pt, „ w
mieli ogromn.ą sa.tysfakcje, iż ci.
Wyd.ział
Gier
i
Dyscypliny cyzji nacze.lnej ma.gis·t rMury.
J<.óllko" . 9.20 Ubwoo·y kOimporzyto- cert ChoipinDwSlkl. :u .30 „RadAoNa tym piłkarskim podwórktt ta.k się zawo<ly udaly i tak się rÓiW XVII i xvru wi.eku . i.o.oo „o pro.bJeirny" . 2vw „Ci wle·wy JuPZPN odrzucił protestu i trudno się było spodziewać innych mamy również do załatwienia i 8 tysiąct'1n widzów podobały.
Jec<ren;·u biegunek". IO.JO Suity dzie" . 22.Hl Murz;yka. :/.3.00 Os•tal!nie
Dlacze{ll? za,bralw na 11ich sz~ rO'llryiwt-rnwe. 11.00 Od Stt,a.ll<S'Sa do Wli·adotmo&ci.
decy.: ji. Ta ostatnia była bez inną sprawę. Piłkarze zgierskiew ą tpienia słuszna. Ta pierwsza go Włókniarza, wskutek 'l.Wa·rii fa lódzki!Jj lelvkoa.tletyki? Czyż Leiti.a•r.a. 11.57 Sygcrnł co:a.su J hejPR-OGRAM tt
natom i ast, dotycz~,ca potwierdze- autobtbSU, spóż.niU się na mecz by uważał . że nie wa1·to opóźni: nal. 12.04 Ko.m.unl:kat meteoro.l.oglc:znY cUa żnl•wiarv,:y. 12.Ó5 Mru.zy8.30 W'ladomośol. I '16 ~r!lEig1.ąd
ma Stalowców nieco kłóci sie z Czarnymi Radom.;k<J.
Niepo- o parę godzin swego wy-poczyn- ka lUJdow.a. l~.36 uttwo.ry ch.a.i·a.kp.ratSy. 8.415 Murz:yka. ~ . 05 MeLooie
z 1vzepisami .
Błąd
pCJpeln •I dobna ich po :ndzać o zlą wole lw dla ujrzenia polski.eh olimPii te<rY'sty>az.ne. 13.00 Kcncert po!u- dla ciebie. 9.$ o &praw.a.eh młlD
WGiD PZPN a placi.ć musi Wi- Nieżyciowe, be.?duszne przepisy czyków , którzy tego d.nia usta- dJniD'WY· 14.00 Wia1domości. 14.06 dzi.e~y . JO.~ M<tuzy'ka nasrz.ych przy
dzew.
mówią,. iż w
takim wypadlri. nawili 3 znakomite reknrdy Pol Mwzy!ca dla ""''""s·tlki.ch. 15.00 Ko- J"-•C'I-O!. 10.4<> ,.Sita"'9. historia" 11 .00
mun ikat o s.ta•nie wód. 15.0l rnror Od Stra•U•„sa oo Le:h.Ebra. 11.45 A.uW PZPN :rn·acu..ią d<i'tłacze drużyna, która miala nieszczcś ski , a ieden wyrównali?
Kapi-tanowi.e okrętów opu.~zcza ma.cje. J5.0I; Noiwe pio5enki pol- dyc.i". a.kt11a1l.na. ll.57 SyJ'!nał C<Łasu
81JOlecznt. Z wyjątki e m osobi.st.<'.'.i cie nie stawić .~i.ę na c.zas, przcs.kie.
15.2'5 Prog1l'a,m dni.a. H; .30 w .
iiatysfakcji
nie
ot rzym uią z~ gr·ywa walkowerem. i p::ma..dtn ją sta.nowislw zumkle ostatn'. A. Moz31rt: Symf·O<Oi·a ·A-dur. 15.50 1 hieJ•n,a~. 1'2.Q4 Kom1t.:nikat mete„
12.05 Wiadom<Jści. 12.10
sw4 trudną i odpowiedzin.lną T'J mt•si zaplaci.ć oo.•podo ·r zom <Jd- Nigdy n:le sl.uszalem. aby czyni Radi.ornkLa1ma. 16.00 Wiadc•moo§c.i o.rol•o,gncrzm.y.
(Ł) .1n.fat'tn.1'cj.e din'1a„ 12.15 (Ł) Aubotę
d'lslownie
,.,;,r. Ale szlwdowanie ft11ansowe zry. s1r'1- li to pienosi. Na cale szczęście 16.05 Audycja aikt.u.a.l na. 16.15 Gra dv_cJa clla. wiso. 12.25 Pil.'7..erw-a. 15.00
to ies?cze nie powód, abJ.J przy- tv wynifole z niedojścia do skut nie została nawet zauważona +:1. 01i"k. romry\viko-wa. J'6.40 lVCaiga;zyrn Vf_1a.domos.c1. 1.5.05 ProgNł1m d'1ta.
$wil'tna p11bUci11o~ć Zie•m Za,o-h"'<Jn;ch. 17.00 Dla mm- Io.JO . llf<><i<J<Ne ludowe. L5 .39 Dla
mykać oczu na. ich nlędy. W ku zaii•odów. Czy./i - trzy razy absencio.
t11m wupadk.u minę/.i .~ie w spe„ pla1! człowieku za ten sam nie patrz11ia na Foika, Bibro, Ko- drzie.ży Sl7lkol1n.ej „n·o·m z 151uwer- dz1ee1 starĘ"v~h opo.w. A. Hogucna.111tką
s<łu1ch.
17 .30 z 7.vcl a ~1~1=0 pt.
·~Niebies:kje ka.mi-€ft1ie".
3Ób oczywisty z przepi sami przez zawiniony ża.rt .Hepeoo losu. wa,l·skiego.„
Z.wiamku R a.do\ieokie.go. 18.00 Wi.a- ,s.oo .Chrwila mu")"ki. 16.00 (Łl
'iebie ustancwianymi. Co w tej Drażniąca niesprawiedtiwość.
oomości. 18.05 „Krzyżaey" odc. Omfov1en1e progra.mó·w . 16.0S (Ł)

Ucz.cie się ołvwoćł

Prosimy o pomoc
dla kibiców

2 tragiczne
wypadki

na basenach

Czarno na białym

Same

żale I• preten~ie

--

W piątek
Start· RKS

Rad.i~

•

Dzikich
wzywa

piłkarzy

sos

ł.a.lawizj a

L

0

-

Audyicj,a d!l.a mroctmJety. 16.25 (Ł}
„W~ Autobus" nr 21. 17.25 (Ł)
(-·Udy>oja UteraClka„ 1'1.40 (Ł) „Meo.;h.a. rytm i piJosenk.a.". 18.00 (Ł)
L'«i7Jki drzi~nik radio.wy, 18.15 (Ł)
R.adlO!l'eik.larna 18.25 AudycJa atkJtru
Mn.a, 18.:15 }iuzyk a i a.kbuaJl'llOści.
19.00 Wiadomości. 19.05 Gira O;rk.
T;mecoona.. 19.20 ,,Dramat Jana Oz.a
rowJoa". 20.36 Gra 011k. Mefach>rino. 20.50 Pi06ellkl fra~ie. 21.00
Z klrajiu i :z,e świata. 21.27 K!Nllli•ka
spoo.'lf;01w.a. 21..W Gra O.rk. Ta.necrzma
PR,
d)"fyguje Eldw=d Czerny
~2.10 „Bi.!1wa poo Ka1rmarni" _:
~ra·~111t „Du;iejów"
PollbdUJSZ<I.
:la .40 ,•.Pej~a<le wilos1kfe". 23.50 Ostad:
nie wia!Clomości.
TELEWIZJA

18.56

„Po·ł~.kie

drio·gi" rep0<rta~
Ta<iet1&a Koiińsik:ie<go (W)
Dziennik telewitZyjny (W)
R'!>oital :l',Q.rtep.ianowy. Utiw.:>
ry Cla.wde Deą.u.ssy•ego (W)
20.15 ,.Siostry" - :fJilm fab. prod
Tadzi e-oki.eif od l.a.t 16 I se-'.
ria (W)
2Ui5 •osta;bt)ie wia.ctomośo! (W).
00.30
1,9,55

Redaguje kolegium Redakcja
Admlnlrua.cja - L6dż. Plott"l<owS'ka 96. Centrala 293..(10, łączy z wszystkl!lll działami. Teletony bezpośrednie: RE!daktor na-ooelny
d
_
325 _64 8 .,. ~"
ekonom. 223-05. Dział miejski 228„32. 337-47. 343-80 Dział kulturalny 341-10 Dz1al sportowy 208-95 Dział llstow I koresp 303-04 Redal<cJa nocna 279„76. _ Biuro o'gtoszeń
· sti~o;t2;;3_t~. P=-~tn.20 ; ~· cz~a:
do 15.30, sobota do 13.30. - Prenumerata miesięcznie zł 12.50. Prenumeratę przyJmuJa placówki pocztowe, listonosze oraz PUPiK „Ruch", Łódź ul Roosevelta 17 , konto PKO Lódż • • . Premume7 6 579
rata za granice wynosi: kwartalnie zł 52.50, półrocznie z.ł 105. rocznie zł 210 Zamówien ia t wpłaty przyjmuje PKWZ „Ruch" warszawa, ul. Wilcza ' 46 . · kont
PKO 1
P•asowP .. "ras• t,ódzka". RSW .. Prasa". Łódź. Piotrkowska 96
°
-S-l00024. Wydaje: Wydawnictwo
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Druk. Zakl, Graf, R,S,W, „Prasa'! .... Lódż1 ul, Zwi.rki, 171
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