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N i gdy 'v1ęceJ '\\t~ojny!
społeczeństwa
m. łodzi

Do

Łódź,

Rok XVI

45 tys. chłopów
weźmie udział

w

Kajakarze na podium

w Warszawie
najbliżs zą niedzielę, 4 bm. odbędą się w Warszawie centralne do·żynki. Przy.go-towama do
tego tradycyjnego święta !i.i\ w

pelnym toku.

D-0 Warszawy przyjechać ma
ok. 4:5 tys. delegatów z najdalnych zaki•.tków kraju, w ty·11:

ZSRR buduje

Nadal dobrze a.zieje się v..•
Palaz-zo delio Spo,t, gdzrn wal
czą boks.e.rzy. Miłą niespodzian
sprawrnJą
kę, dzHm P<l dniu,
wczorajszej,
Po
wieloboiści.
konkurencji wysunęli
trzeciej
się na 7 rp.ieJsce, a wygrali. ?,_espol-owo sfr-zel2.nie. Indywidua!nie Mazur zajął d·rugie miejsce.
. Fl·oreciści, o których mieliśmy
przebrne;!i
obawy,
największe
przez dwie rundy eliminacyj;;c
tur.nieju indywidualnego.
za.koflczył
Pełnym .sukcesem
się roŻstrzYgający o awansie do
puli fihałowej mecz koszykaHi;;7Jpan!ą.
rzy, l<tórz)' wygrali
Ale a propos! Dwa dni temu
Czytelnicy zapew1ne mieli niezbyt pewne miny, gdy dowiedzieli się o porav..ce Polaków z
Urugwajem. Cz.!-0wie·ltiem, któdrużyn~
naszą
ry ,.zatatwił"
byi nie kto inny, a .„
Ale o tym trzeba szczegółow<:>.

najpotężniej-szy
,

Najlepszym i najwyższym kod1 użyny Urugwaju
szykanem
byt za·wodn ik w okularach, już
mocno Jys.awy, o na·zWisku bar"

połowa,

to k<>b1ety l
wiejs•ka. Ta0 ką hc;;bę
uczestników zaplano-wal Komitet Organizacyjny, ale z poszczcgr1ln~·ch województw nadcho
dza pism<1 z prośbą o zarezerwowanie wic;ks zej, n.iż ustalono
il oś ci m iejsc dla de lega lów. Ok.
3 trs. chłopów przyjedzie do
ze.sobotę.
w~rszawy już w
stali oni zaproszeni przez wa.Ha 1\·skich r-O<botnj.ków.
prawic

młodzież

Od

przebywają

tygodnia

w

Wl'lrszłwie lic7-ne ze;;poly arty-

wiejskiej i
ml{Jdzieży
robotniczej z caleg-0 k.ra3u, które przyg-iFtr>wują barwne widowisko dożyn.ko.we. W Opolu
natomi<ist ćwiczy wielki zespół
międzyszko•lny, który wystą,pi z
pokazem i;portowym.
:>t~·czne

na

.
sw1ec1e

z

akcelerator
NOWY

JORK

(PAP).

się

odb.vwa,jące.i

w

w sili.nie Nowy Jork

-

Na

Rocheslel'

rlzo nie urugwajskim. Trudno po
w'edzieć . ż.eby ktoś kto się nalYWa ~ubieniecki urodził si<: w
M'ntevJ<leo. Tam lud7.ie nazywają się Santa Marie, Fao>cimento,
Jo5e Bartolomeo itp. Lubieniecki
nie jest Urugwa.iczyklem. Okanajczy»tszej
z.uje się, 7.e jest
krwi Polakiem..Jego dziadek p-0chodzqcy z Piotrkowa spelnial ·;.;
tym mi-escie bardzo ważną funkcję szklarza. Jako·ś tak się zloż>·)o, że. w .P~o.trkowie wiatr nie
W''tlu.kiwa.1 szyb, więc pa.n Lubi<>niccki poczul się zagro.żony w
skro:mnych docnoda<;:h.
~woich
wziął ramę .ze
Zwinqł kramik,
pl·ecy, diament do ki>E'na
szk!ern
szeni i wyemigrował do Ul'Ugwaju.
rodohno praszczur Lubioenieckich mia! ponad 2 m wzrostu i
pn.y szl.::leniu szyb nie używal
clrabin;ld. Jeg-0 po<k>olenie „skatlo
bowiem Lubieniecki
waciało",
jun. ma 1ylko 191 cm w1zro~tu. Gra
w•pan iale. Takiego koszy.f<arza
nie widziałem ni.gdy w życiu.
Okulary prżyfepione pla.sh„em bty
reflektorów, a
s.zczą w świetle
Lubieniecki używa chyba szkieł
lornet.kowych, bo jego strzały są
nieUtwodne.

!Uiędzyna.

Konferenc.ii Fi7.~·kó,~
przed,tawiciele
Jądrowych
ZSRR oświadczyli, że w Zwiąt
się
ktt Ritdzieckim znajduje
największy na świecie akcel~ra
radz1ec
ior atomowy. W nowym
kim akceleraton.e ją.dra atomoczą
we będą bombardowane
ster1lkami o energii 70 miliar(MF.V).
elektronowoltów
dów
:Sajwiększe obecnie tego rodzaju urządzenie uruchomione zosta.ln pnl"d miesiącem w laamerykai1skim
boratorium
energie
osiąga
Bjnokhaven
31 l\U~V.

4 tys. of jar cholery

I

debiutant -0llmpij-.
znokautował wczoraj wteCarmello
lliS?.pana
czorem
Ga„oia... Siódme zwycięs·bwo
polS>klch bokserów!

"Kaspr?.yk,
ski

W sta11!e
· DELHI (PAP). Prade·sz w północnych
Uttar
Indiach naleje już od 5 tygodni epidemia ch&lery. Spo.wodowala ona dotychczas śmierć
W okregu
lud-zi.
tysięcy
-!
Delhi liczba śmiertelnych ofiar
epidemii wzrosła w ostaLnim
tygodniu do 77.
nawie-Ozila
północne
Indie
OISJatnim 1 czas!E
rówrnez w
klę.~ka powodzi. W sta.nie Poodi:a b okol-0 20 tys„ h1dzi z<>stalo pozbawionych dachu na..3
głową. Ulewne des7.,cze spowodowały wielkie s'llkody w 1000
ok<0lc
wioskach i zmiisz.czyłY.
2.500 domów.

„Wian niesiemy braciom naszym
za łfsiące szkół i maszyn" ·1 Zamach na premiera
.

I

~

Jordanii

z

Niedziela 28 sierpnia mze-

plonów.

Uroczysf.nści rnz.pocz~/;/ •ię
już 00 polu<l.ni~ . . Po of-icia.'1lY"h pr.:emow-ie.n:ach, przed
tr ;1 b11r.ami vr~ecicpn!'!l11 wo211
ch.1opskiP.· $licznie udekoro1v~
ne 1i! ani'Onnumi plonami. Ni~
~anderi'
brnklÓ tradycyjnej

chlo.pskiei.

No.

a sw•et.11e

<·]'n1~01cane d.9żynkou:e korou·ndy ~o.slugujq, na na.jwiększq
,:to«hwałc.

_Wicie
n.ia

serdecznego w.:.ru•::.P.~

dostarczyły

uroczu~iosci

w.ri:ccenia nosp9darzom dziel-

nic,

zekł.a.dom ;fn'aC1J i

urz.~ct·

sta •vici dom organi:acji spolvconyr.li, tradycyjnych wu•nców· 0'1'a z chleba. z tegorocznego zboża..

A że pogoda dopisała, więc
we wszystkich ,.dożyn J;.owyc/1
u·
a mianowicie
pun·l<fach",
Art1uówku. Parku 1 Maia, w
Parku na Sikawie i na St.arum.
Zlo>tnie, na spCJtkaniach uświei
nionych tcystępnmi. aktorów
scen łódzkich i ;:espnlów arty
.<tucznych. 1 icznie zebrani mi~·
szk.a·ńc'I/ miasta wraz .z okoliczn111ni rolnikami bawili si~
do póinej necu.
(hal
Foto: J. GLOW ACKI

•) Z pieśni dożynk-0wej śpie
wane,j przez korowód ba.łuckich
żniwiMIZI•

~

WZakopanem
35 stopni

ciepła

i

XXI

~

~

I

· Daniela ·waikowiakówua
r;o<l

adres~m

t.ego szatana.

Ni-c

ni.enriwiści~,
były nac.echo\:'i?ane
prze('ież dziadek Lubieniecki
mógłby S·ię w Piotrkowie poka.zać swym rod3kom, gdyby żył .
Jego wnuk uratował przybraną ojczyznę prz.ed cic;żką poraż
ką. W każd~·m razie mo7..emy sobie pogratulowr.ć, że koszyka.r z

ale
nie

polski ego pochodz€'Tlia jest jed(Dalszy ciąg na str. 6)
0

„Pociqg pokoju

.

,

."
do ZSRR

przy1oznt

wyjechał

WARSZAWA (PAP). - 29 bm.
d•e
Warszawy
z
Ra.dzieckiego „Pociąg
pok()ju i p,:zyjaini", zo.rga·nizoKowan:v przez Ogólnopoąs.ki
Udział w wymitet" Pokoju.
cieczce bierze ponad 300 osó':J,
reprezentujących niemal wszyspołeczne,
Ot'ganizacje
stkie
z,wiązki twó-rcze i stowa.rzyszenia. Jest to pi.eirwsza tego roorganizcwana
impreza
dzaju
przez polski ruch pokoju.
wyjechał
Zwią'?„ku

i

~

i·

W

krację.

Zwraca.my się z gorl\CYID :1.pelem do sl)Ołl'ozeóstwa
m. Lodzi, a w szczególn-OŚ<'·i do mloclziety, by w d1.2.ia<'h
września um:eila. pamięć pl!Jeg!~·ch bohaterów pn.ez upol:'Ządkowanie i ukwiece·nie drogich nam mJ!"jsc I mogił
ofia,r II w1>jny światowej
Za.rząd Okręgu

!

Pre.zydium
Lódzltiego Ifomltetu FJN

t,ód7Jdego
ZB1>WiD

ł
~

Czombe rekrutuje ochotników
Katan~i

dla ,,obrony'' l{asai i

go przeprO'W<1dzenia ewl'lkuacj\
Belgów z Konga i zastąpienia
oddzi.alów belgijskich nddziała
mi ONZ. Senat Konga wzywa
rówmez Radę Be;ipieczeństwa
do skierowa.nia do Konga grury
ohserwa1 nrów.
Konferencja mioisłrów p;iństw
k<'l.ntym1owa!a \V
afrykańi•kich
obrady w
swe
po.niedziateJk
drz;wiach
przy
Leopold ville

I

LONDYN (PAP). - Ma r.Jooeikowy szef Ka!a.ngi Czon1be zapowied'Zi:d na k1mf erencji pra.sowej w Rlisabrth„dln
ville utworzen.ie biura re krutuj~eg-0 oohotnłków
obrony Kasai". C:iombe o świa.<lci:vl, :7.e Kata,nga gotowa
jest udzielić Kasai poparcia pr-;:eoiwko Lumumbie, jrdna.kźe nie był w sianie do.starczyć żadnych szc:icgółów
zana ten temat. „Poczeka i cie dwa., alb-O tr:iy dni a
zna.czyi Czombe zwracając się do dziennikarzy
może wówczas będe mógł wa.m powied:iieć coś na. ten
temat".

We<llug
LONDYN (PAP). ootailfli>Ch infe>Tmacji z Ammanu, w zamachu bombowym, w
którym z.ginął . premier rządu
Madż:"!·
Haz,za
jordańskiego
Czombe zapewniał, że most:v
po7.'1 tym straciło życie 10 osob,
na pograniczu Katangi zo1:.tal:-rany.
a 50 odniosł-0
W~'sadzone w powie.trze, drogi
zaminowane, a tory kolejo~•e
C7..ombe zapowier·07Jkręc0<ne.
wys!a.nie w najbltż.;zyrn
dział
okresie p0>elch-0rążych Ka'!angi
przesz;kolenie d-0 St~nów
na
Brytanii.
W,
Zje<lnoczonych,
Szwajcarii i Fra•ncji. Samozwań
ka>!as\1'>0- czy szef Katangi potw;erdzil
PARYŻ (PAP). !y samolotu ·unii lNniczeJ „Ajr również, że z Elisabe.thville wy
France", który spadł d-0 morza słane zostały dwie misje do
w okolicy Dakaru w czasie sil krajów Wspólnoty Francuskiej l
nej burzy, nie ocalał nikt spo- paflstw afry<kańskich.
sród 63 osób pasażerów 1 zahrWedług doniesień „Daily Te.wyd«;bf!·o
Dot~·chczas
gi.
z·nieksztalcone zwłoki 30 ofiar le~raph", rząd brytyjski wyrazi.I 1.godę na przeszkolenie podkatastrofy,
chorażych <>rmii kongi'jskiej w
man.ej sz.k-0.\e oficerskiej Sandhurst. Pierwsza grupa podchoprzybędzie
rl>7.ych kongijskich
do W, Brytanii we wrześniu .
miasla BaPo wy7,woleniu
ccn.tralneg(1
oddziaty
kwanga
ZAKOPANE (PAP). - w nie- rządu kongijskiego zbli:i.:ai<1 s!t~
z~11otow<wo w Zakopane~
d7.ie-lę
do granicy prowincji Katangn i
tego ro- zajmują pozycje "LV'ldluż nieJ. Jak
rel<-c>1'tfową temperaturę
ku: piu• 35 sit. c. w gi1rach na jn:i.: podawali~m)'. ~amozwańczy
\l'''<;oko';ci 2 tys. m w obse-rwatoCzom be
Katao[!i
m&le<>rol<>gic.znym na Ka- przywódca
rium
&J>rowym Wierchu byto plWJ lS k(mcentruje swe wojska po dru
giej s1ronie granic~·. Do starć
st-0ani.
Pieltna pogoda ścią.gnęła na nie- w 1ym rejonie nie doszło.
dzielę w ;:óry wiele wycie<:?e·k z
O.statnie oddzialy belg;jsk;e
całe.go kra!n. Oblicza sdę, że na opuścić mają w
ciągu 24 goprzebyiwało
r~•~.kacll ta.trzańs·kich
.Tcik
dzin terytorium Konga.
tn około 25 tys. osób. NajwiP,·k~7.Y
ru „ J>anowat w okolicach Ka·s.pro po·dają w.choclnie o(\encjc. w h'l
z;i.: woj~k>O',\'.e' Kamil.ja po;;o.>lcić
.rie11:0 Wle.rchu .t ~iewo11W,

l<atastrof a
samolotu

?nalcunn
pod
s:la w Lodzi
dzt1<ln icoicvch do±unel;,, Ro/ni
cy z 4 lodzlcich dzielnic - Wi
dzeu;o,' GóTT1e.i. Polesia 1 Ba1'i!
_ uroczyscie obchiod.aili święto

~

I

Nie :ma już języka polskiego.
b-0. gdyby go 7.nał, schowałby się
pod zlemię. „Duże" slow a pa dały

rodowe.i

ł,

~

Pięrwsze medale stały się wewraj wfasn-0ścią p1>l~kich
olimpijczyków. Na razie „tylko" bra,zowe, ale przecie?
zdobyte w konkurencji, na któr~ nie bardw liczyliśmy
w kajakarst.wie. Wal kowiakówna i dwójka męska
na podium zwycięzców
Zieliński stali
Kapłaniak
w11ri'.wdzie na najniższym •topwybrzeża. Lugo Albano._
tego za wielki icll
l1Znać
nie
trudno
jednaJi
lecz
niu.,
sukces.

W

(PAP).

„

zwyc1ęzcow
(Red• .lerzg Zntarzlik donosi z Rzqniu)

dożynkach

WARSZAW A

PIERWSZE MEDALE POLAKOW
•

!Ja 21 Ja.t od !'hwili, kiedy b-0rdy hitlcro~·sklE' 'lilradziecko z.aat~.kowaJ;v Polskę i w ciągu miesiąca
cab• na„z kraj. Nie p1>moglo rozpaczlizalały
we bohatershvo żołnierzy polskich i ludności <'~·wilnej
w obronie swej 0.i!'z~·zny - na WestcrplaUc, p<>d Kutnem, w c'zasie wrześniowego oblężenia pr:&cz SicnH~ów
polach biotew. Nie
n~szeJ stolicy i na ws7ystkich innych
11rz~·gotow~ini d·o wo.in:v i opusr;~.r,en.i przez rząd sanacyjny oraz prze-r; wąfpliwrch sojns·z ników z Zachodu sl-0sunkowo szybko ulegliśmy pod ciężarem wielokrotnie przewa:i:ających JlOd wzgl<)dem Liczel>ności i ·wyposa.żcnia sit
111icprzy.iaciela.
Nie sposób opisać i oddać wielkości tragi7mll przeź~·ć
narodu polskiego, który w <>bli<'·ZU ekspansji Ul Hzes'l)
byl jednym -r; na.r<>clów sku•zanych przez hitlcr;v1.m na zamnsowej za~lad~', nie
gładę. Przy 7,astosowaniu mcto<l
ł
znanych nigdy przedtem w historii lud-z.kosci, wymordoł
wali hillerowey m. in. 6,5 miliona Pnhików.
Dzięki bohaterstwu i ofiarne.i walce narodów Związ
zMl.alo odniesione histor~·cznc zwyku Raclzieckie!l'O
ci{)sfwo nad hitlerowskim barbat'Zyńcą - mordercą miliopołożony został kres cierpieniom narodów
nów ludzi,
Europ~', w tym i narodu polskiego.
rccznica wiizesnia. któr" obchodzimy ohl'cnie, powinna pr1.echod7.ić pcd znakiem mobili.z a.eji 8pocctraćP:a.ią.cemu ~ie mileeizeństwa pols!dego pr;.cciwk.o
lit;1r~·zmowi i odwetowym silom w NRF, przeciwko 1mperfalislrcznym silom agresji, pod hasle.m: „!'\igdy wię<'Pi
fa.<>z~·zmu, nigdy więcej wojny". ·w tym historycznym momencie dokonujemy podsumowania wielkich zdf}hyczy ł
polilycu1ycb, gospodarezyth j kulfura.Jny('.h Pilłskiej Hzl'Olzypospo-litej Ludowej. ktfi.re osiągnęliśmy dzięki kon~ck'
wcntnej rralizacji idei s<>ejałizmu.
Nikt b>ird7lie.i nie pragnie poko.iu, jalt naród pohki.
W imit; zachowania więc 1rnkoju w-zrwam:v W"'<IY•lkich ł
ludzi na świecie clo pi-zedwsławienia się polityce z,imnej ł
wojny, agresywnyl'h paktów wojskow~·ch i ba~. polityco
granicZl\Y<'h i Pl'Z~'gotow~·wania broni nuklcar
prowokacji
~
nej jako narzędzia agresji. Wzywamy zwłaszcza ohywa~ teli Niemieckiej Republik.i Fedt•ra.lnej, by pr?:cciwslawi11
się nef}hitlel'owskim politylrnm, wiodą.cym ich U•~ skraj
nowej p1V.epaści.
Naród połs·ki w tę rocznicę dokumentuje swojr oburze- ~
nie przeciwko wszelkim poezyn:miom, zmierzającym do I"
nowej wo.iny i wyraża. swą wolę walki w obronie pok.o- ł
ju i niepoille!l'lości naszej Ludowej Ojczy7.ny. Naród pof· ł
ski w1·aiz z innymi kraja.mi o.bozu socja.łiz~:l i wszy,tki- ł
mi silami postępow~·mi na t.alym świecie popiera kon· ł
;
sekwentną Politykę z,,;ązku Radzieckiego, zmier7,ającą do
odprężenia mi~dz;vnarodowego i u(r~·alenia poko.iu.
rocznice: paroiętnegn wrrnśnia. składam)' hold żolnie
nom i ori<'rrom Wnjska Polskiego pnlcglym w
1939 r. Składa.my hold żołnicrwm i ol'ice.rom Armii RaPolskiego i wojsk sprzymienonych.
dl~ie<'kie.i, ''\'o.iska
po.legl~'m w walkach z hitler~·zmcm na wS>Z;vstl<icll frontach ŚVl;ata„ Składa.my hold wszystkim pole.glym i zamordowa.nym iwzez hilloryz;m.
Wzpvamy cale społeczeństwo lód17.kir, by w dniu 3J.
sierpnia o irodiz. 18 wzięło gremialnie udział w uroczystości pod Pommikiem Wdzięeznośc\ w Parku im. I'oniato~''skieiro, zorgani7.owanc,i w przededniu 1 wn:e~11ia prie•
J,óclzki Komitet Frontu Jedności Narodu i Za.ro:ąd J„ó<h- ~
kiego Okręgu Zwią1.ku llojowników o Wolność J Dc.mo-

M

Nr 206 (4281)

wtorek 30 sierpnia. 1960 roku

mają

„jedynie

technicy

zamkniętych.

cywil-

ni".
Senat kongijski ponowił raz
jeszcze żądanie natychmia5towe

Milicjant

Bójka
żołnierzy USA
BONN
mieściu

(PAP)

-

Na

przed-

zachodnioniemiecl~ie~.:;

miasta Hanau do.szlo do bójki
międz)' białymi i czarnymi żoł
nierzami jednostek amerykań
skich. W czasie bójki, której
hes polożyl.a i.nter"1Ą·encja :i:Rndl'l"merH, jeden z bialych żoł
Pracowni;\<
(PAP). POZNAŃ"
nierzy został ciężko ranny.
Swa·rzęd<z.kie-j Fabr)id Mebli 26-letni Leo!)-Old Kuc71kowski p.o o·t~iz,•
!""~•1 iu za;>łaty za pracę na prywat
ne.i budo•wie P-O>IE•n()wił c7.ęść pieniędzy .. uplyn.nić" l w 1.rm celu
~kierował kroki do gospody. Opuści! ja do.piero około goda:. 2.2.30 J
no pijo::nemu 7.ac?.ąl SiG awa1nturoM
wać. W pev.;11ej c·hwili 1"Znc!ł ,;ę z
usih1jących go us·p-0•H»iem na
k0oić przeehodn!<iw.
MOSKWA (PAP). - RadziecSkut•ki oka7.al~· się trA!(i.ca:ne.
T1zy o&oby: Hc11ryk Fi>'l.eJ'O·WiC'Z. ki badacz polarny WasihJ AnttJ
Kam>1is.ki i Władysław no·w clo\co.nał podc7,a,,; lo~u ri'Roman
rewclac~'jnegr,
l<lota 7.0!>'Lali pr7.ea: pijaka cięo"t'o konesansowego
oorrn'eni. a Ma.:1'?.y sierżant MO o.dkrycia CZ'"'Tlnt>gn wulkanu w
„
ude-r'l..0•1y 1:10 •
H·enr~r< Karol<.Vl.ak cześl"·
ŻQm w szyję znnarl w dco.drze do p6lnocno - wschoct.niej
Wulka·:1
Morza Czukockiego.
;:u,p:tala.
Zma.rlv st. s;er7.. Karolczak na- ten 21naj.ct11je sic: pod Wl'lr~l\•·:J
1e;at ct-0 wyró71f>iają.cych się w loclu. O jego istnieniu świadc.:tą
pylJ
rd7.awcgo
ilości
pra~y f.u.nkc.ion.an:iusz~ MO. Q,,:c- dtt7.e
roc1t tra.ie dzie.c1. C:ę1lrn ranny o..<=iadlego na lodzie.
Klata 7.0stal ope.:-owcn)' w $7.pita-

i 3 przechodniów
ofiarami bandyty

Czynny wulkan

tu im.

!·~l)'e·.i

P~.iwłowa. Pa~jcnt

c7.uje

się

Kug?<~<>w.:>15i

w•tal

Arktyce

I

. . . .

.

ze rdzawv
Prz) pu.<zcza inc;,
l olor lodu spryv;n<lnwany Jest
a.1e~-;J,Q>wa\1~· , wytryskiem ropy naftowe.i.

ele s-tan jego jest nadal b.

pnważn~'.

W

NaszTelefon UsTugowy

central handlu zagranicznego

kł•ll•~

MOSKWA. - Nakładem wy„Go;litizdat" w Moskwie ukazal.a się po•wieść H.
dawni~tiwa

CZYNNY CODZIENNIE.

OPROCZ SOBOT

Tczew może poszcz)·cić się posia
niecodani~m
dziennej już dziś
budowli. Jest nią

W GODZINACH 10-12

~

BĘDZIE!

GAZ

I

odpowiedzi na naszą
o wielotygodniowym
od gazu mieszkan
pasesji przy Al. 1 Maja 53,
z
otrzymaliśmy wyjaśnienle
Zakładów Gazc·wnictwa: „Gaz
ł ~o posesji przy Al. 1 !\fa- ł
ł Ja 53 został odcięty na żądanie LPRI ze względu na
b:npieC'Zt'ństwo pracowników
tego przedsiębi<>rstwa. Komitetowi dumowemu tej poscs.fl wielokrotnie wyjaśnia
do
przystąpimy
że
liśmy,
nat:vchgazu
podłączen.ia
miast po usunieciu zw~łów
NasLa
LPRI.
ziemi przez
interwencja telefoniczna w
W

przedsiębil:~rstwie

t~·m

była

również

\\'
bezskutec7.na.
l:vch warunkach ze wzgh;du na bez.pieczeńs!wo n11szych prac()wników (usunięrie się zwa.lów ziemi) pracy
le.i wykonać nie mogliśmy.
Ze swej strony jeszcze raz

~

oświadczamy,

że

mieszkańców.

Szkoda,

że

at prasa mu:;I

„uzgadnianiu"
między
spraw
uslugowym1. l\II1eszkancom posesi1
na iklórych t-0 wszvslko s'i;
prawem kaduka odbiło m~
żemy przekazać dobrą' nowinę. Zgodnie z informacją
odcinka LPRI,
kierownika
do poprzedsiębif>rstwo to
praygotuje teren
niedziałku
pod roboty Garowni. A Ga'l. zownia... zgodnie z obietnijak wyżej.
1!' ;cami niektórych

i

w

przedsiębiorstw~mi

!

l
~

DECYDUJE
,OPAKOWANIE"

-

ll

KRZYŻANOWSKI~
tramwaju
w
Oz:v wio~c
wykupić
trzeba
harmonię

ł

~

~

ST.

bilet baga.żowy? Zdania. kon
dnktf>rów na ten łema.t są
:i:ądają
Jedni
podzielone.
uiszczenia. opla.ty 7.a bairaż,
a inni zaś nie, twierdząc,
że jest Zat'Ządrenie zwalnia
od opłat przewożone
,jące
tramwajem inslrumenty mu
zyczne.
RED.: Biletu ba,ga:i:owego.
za przew<Jżone instrumenty
muzyczne nie wykupuje się w
iym wyipadku, jeżeli są one
NMomia,st
futerałach.
w
p:r:ziew.Cl'Zd harmokto.ś
jeśli
nię n,p. w z:wy1k.lej walizca,
to musi zapłacić tak jaik za
każdy

bagaż.

UBOCZNE. SKUTKI

j}"

przr
ST. M.: M1eszka.m
ul. Abramowskiego. W dnie
targowe niera.z przyje.idżali iu okolirrzni chłopi i sprzc
dawali kartofle, owoce i warznva. Gospodynie były zadowolone rz; takiego obrotu
sprJ.wy, gdyż nie potrizebowały potem chodzić na. rynek. Ostatnio jednak mtllejR
spisuje chłopom mandaty i
Plac
rrnleca. im jechać na
Czy iii jest
Niepodległości.

l
~
ł

j

w

:

porządku?

RED.: Jak najbai!'dziej. Na
handel bowiem przez.naczo.ne
targowiska.
,specjalne
Sii
Opłakany wido.k przedstawia
!oby nasze miasto, gdyby
każdy stawał z wozem gdzie
handlowa.ł. Teraz
chce i w Lodzi nie jest zbyt czys-

l~

/
l

<o:~::; :::~AR::;:::?·
n

C.:

Jestem

posiada-

c:i:em popula.rnej pr.zed wo.Iną „dolarńwki", ooyli 4-propożyczki dolarocentowej
wej. Wai.ność jej wyi;a5a. w
Czy odblokowanie
1071 r.
mienia polskiego w USA, o
dotyczy
którym pisaliście,
run·nież i tej pożyczki?
RED.: Popełnia Pan zasad
niczy błąd . „Dolarówka" n!e
ma nlc wspólnego z wierzyzagranicznymi.
telnościami
Jest to pożyczka zaciągnif;
ta pt-zez ówczesiny rząd pol'ki u obywateli. Jak wyj<Jś
B<mk
nia nam Narodowy
Departameot ZaPolski graniczny, obsługa przedwo··
jennych pożyczek państwtJ
wych, wstrzymana z chwila_
wybuchu wojny, nie Z::>!;.tab
dotychczas podjęta i wobec
tego nie istnieje, niestety,
mo.żliwość zrealizowa.Aia tego
rodzaju ;papierów wartościo
wych.,

l

wodną.

CAF -

fot.
Uklejr.(;ioki

s:e,;1kie·wic2a „I<rzy.żacy" '.V tłu

rosyjski.
język
ma·C:Zet1iu na
PrzE·kladu dokc('la!a E. Jeg-0rowa.

n iżsfZy.ch

niż

do.tychczas

kosz-

tach .
OSLO. -

W ziwiąizku ze izbUOrganizacji Narodów Zjedclccz.onych odb~wa
konferencja m101~ię w O«lo
strów spraw zagręniC!ZflYCh pię

n1e

tylko

Kłopoty

sądowy

z...

o
- oczuwiście posiadanej
broni palnej
nielegalnie i o /clopotach, jakie sprawia ona zarówno posiadaczom, jak ·i orgamom milicyjnym. Bo z broni takiej;
wiadomo, można strzelać, mot
na i zabić„.
przechowujqc
Wiele osób,
gdzieś w słomie czy pe>d pod„znaleziony", lub „pałogą
dalekich
miątkowy" pistolet,
je~t od myśli użycia g-0. Czasem jednak btoń ta,ka wpaśi'
może w niepowołane ręce ama.
za
zysków
latwyc/i
torów
wszelką cenę. Są l·udzie, którewolweru
rzy d/.a zdobycia
gotowi są targnąć się na cudze
życie. Tak bul.o przecież z Mi
roslawem Lechem, lctóremu i
później nie zadrgała ręka, gdtJ
oddawał śmiertelne strzal11 w
Piatrkowie.
od
niezależnie
Dlatego intencji posiadacza - prze-cho
zezwolewywanie broni bez
nia jest czynem kwraln11m, za
aa.nkcjagrożonym wysokimi
mi ustwwowymi.
:f. :{.
1-0potl-iwego odkrycia dokonał w końcu ub. r. 19~
letni Wiesław Kaczmarek z
pow. laskiego. zn.alazl cm mia
nowicie ukrytą przez kogoś w
krza·ku jałowca fuzję ora.i 30
sztul<: amunicji.
za,miast za w i a.dom ł ~ o
poisterunelc
najbliższy
tym
MO, KaczmareJe przeniósł fuzję do domu. Gdyby tego nie
uczynił, przebywałby dziś na

bronią

wódzkiego w Lodzi, a z law11
tej do więzienia; na 8 długich
miesięcy.

produkcji eksportowej
drobnej wytwórczości woj. łódzkiego

W przedmowę książkę zaopatrzył

Powieść wydano w
I. Mille.r.
10.000 egzemplarzy.
r-0z20 września
WIEDEŃ'. cZiV·:arta
'1oc.zo}e się w V'.tiedniu
sos.Ja generalne.i l<0nfereoncji m:,ę
dzy<1arodo•wej age11c,ii atom-OWEJ.
Opracowane zostało już spraw-0''"''onie w sprawie ulepsze11 techni·c<mych, które pozwoliłyby pro
dukować energię atomową przy

żaj<,,cą się sesją

R zecz

przy~tąpi

my do tej pracy natychmiast po usunięciu ziemi na
i w ciąlj'u
szerokości 4 m
3 dni oddamy gaz do użyfku
pomagać

stary wiatrak ho
le,ndersl<I, oczywl
ście już nieczynny. Użytkują i;o
miejscowi harcerze Jal<o stanicę

i

notatkę
odcięciu

„

Kilkaset wzorow

·--

!

L

Pilna potrzeba zmiany stylu· pracy

Dziś słonica wodna

s,kandynaw.s«it7h:
państw
ciu
Danii. F_l1S2Jw-ecji, N-0ewe-gii,

latldii i Islandii. Ce.Jem konferencji jest wymiana poglądów
na temat najważniejszych punktów poraądku dziEnneg,o wrze~'1i-0wej sesji ONZ.
Dziennik
Ę:OPENHAGA.
„Land og Folk" donos.i, że przewodnicizący KP Danii Jespe-rsr.1,

w

przemówieniu

·wygło,srzonym

27 bm. w p-Oh•dni-0wej Jutl<:('ldii
oświadcz'Ył. iż Dania
NATO l
wystąpić z

powio~~

prowadz1c
W przemówieniu tym Jespersen podkre
ślH. iż rze·czą k-0nieczną jest zawarcie tra.ktatu pokojowe.go IZ
Niemcami i U2Jtlanie NRD.
LONDYN. - Wielka Brytania
politykę

ne·ut-rai('lośc.i.

Wczoraj w sa.ll konferencyjnej iWoj. Rady Nar. otwarta
wystawa artykułów produkowanych na eksport
przez drobną wytwórczość województwa łódzkiego. Wśród
wystawionych eksponató w są towa,ry już eksportowane
została

ja.:;.

tzv-1.

„nowości''•

szająca w swoich zakładach o„
·~olo 30 tysięcy pracowników,
stanowi poważny potencjał pro
dukcyjny województwa łódzkie

O samej wystawie, której
jest Wydzial
organiza,tornmi
Woj. Rady
Prremyslu Prez.
Nar. oraz Komisja Koordynacyjna do spraw Produkcji Eks
portowej pisaliśmy szerzej w
niedzielnym numerze. Ograniczamy się więc d.ziś tylko do
uwag ogólnych zwłaszcza na
temat konferencji jaka się z
okazji wystawy odbyła. Wzięli
w niej udział: I sekretarz KW
PZPR - S. Jędry,szczak, sekre
tarz KW PZPR - W. FibakieDepart.
wicedyrekto·r
wicz,
Obrotu Towarowego MHZ Chęciński oraz przedstawiciele
wladz wojewódzkich, drobnej
·..vyłwórczości i ha·ndlu. Na pokaz przybył z-ca radcy handl.
ambasady ZSRR - iW. Wisznia
kow.
Wystawa, na której zademon
strowan-0 kilkaset wzorów tak
produkowanych już towarów,
jak i dopiero proponowanych
na rynki zagraniczne, wykazała, i.ż drobna wytwórczość zrze

go, wykorzystywany w minimalnym tylko stopniu dla potrzeb eks·portowych.
przytoczyli
Zabierający glos
konkretne fakty świadczące o
niedocenianiu możlfwości eksportowych prZ€myslu terenowe
pracy
spółdzielczości
-;o i
prze- centrale handlu zagranicznego, o braku jakiejkol"'
wi,ek inspiracji drobnej WY"'
twórczości w kioerunku posze"'
nenia czy specjalizacji produk
cji eksportowej, o lekceważe
zaopatrzenia w surowce
niu
itp.
przedstawiciel
I tak
Sp-ni Argon" wytwarzającej
artykuiy chem'.czne powalał się
na fakt kio2dy to dzięki przy·
padkowym kontaktom z del.ega
cją handlową Węgier doszła do
skutku poważna transakcja na
dostawę P·rodukowanego przez
spółdzielnię al!'tykulu na rynek
węgierski. Podobne przykłady
'.wiadczące o słabej więzi cen•
t··-1 handl.owych z wytwórcami
!J'!"zytoezył dyrektor Woj. Przed
siębiorstwa Wyrobów cłalant;
Zjedn. Prz.emysłu Terenowego

Na 6 miesięcy więzier„ta (;;
zawieszeniem I
warunkowym
skazany zostal w tuch dniac/1
mieszkaniec Siedlątk.owa (pow.
Poddębice), Aldon Pstro/wńsk.i.
I on nie dopełnił obowiązku
niszczyciela ,,neUght"
wysła.1a
na wody Islandii dla ochrony
zameldowania MO o znaleziobrytyjiokich, którzy zaryb<f.-<ów
nym w czasie rem<mtu dachu
mierzają do1kony,wać tam pol-0pistolecie.
poniemieckim
wów.
Wprawdzie - jak twierdził ale
mitbł ·zamiar t-0 uczunić,
„ta.k jakoś zeszlo".
Tylko p<>des.i /y teielc spowqdo~val zawieszenie wykonania
lcary 1 roku więzienia prawie
60- leiniemu Józefowi Łysa/;ow
wypowiedź
swoją
adresując
s/ciemu z pow. Rawa 1\fazc;zwłaszcza do Skól'impexu. Tak
Ka.ry orzeczonei zp
wiecka.
la!
6
na
celnych
Głoś urzę?ni~<ó"".
WARSZAWA (PAP). rz.emioslo nie szczędziło
że
przechowywanie bez zezwolena w swoim czasie sprawa więzienia i 300 tys. zł grzywny
uskarżając się
go;rzkich słów
nia strzelby myśliwskiej.
przestęp
za.rzutu
z
natomiast
na brak kontaktów z Prodime•
Niedługo przed Sqde'm Wo- „królowej nylonu" Stefanit Huwówzostała
dewizowego
stwa
;wieprzez
która
siatyńskiej
staną
Łodzi
w
xem.
jewódzkim
na szerokl\ czas uniewinmiooa.
Konferencja wykazała pilną
trzej młocl~i ludzie z powiatu le lat u,prawiala
Od wycroku tego zal<Yi:yła reJci.n Sob- ska.!ę handel paczkami otrzymy
zmia.ny stylu pracy
potrzebę
piotrkowskiego
Jan wanvrrni z USA - znalazła się wizję prokuratura. W paździei·
imiennik
jego
czyk,
central handlu zagranicznego
.stal
ten
proces
roku
1959
niku
oraz trzeci Jan obec"nie po ra·z drugi na wvoraz konieczność ba,rdziej fa„
Szczygielsloi
~jewódzkiego się przedmiotem rozprawy t't'!Sądu
Zdulski. Staną pod poważnym kandZ<ie
chowej penetracji zarówno ryn
Najwyższym
Sąd:zie
w
wizyjnej
prze- dila m. st. Warszawy. Ja<k wiazarzutem nielegalnego
ków zagranicznych jak i moro·zpatrze.niu
Po
Warszawie.
w
roku
1958
chowywania piętnastostrzalo domo, w kwietniu
eksportowych drołr
żliwości
Husia,tyńs.ka została przez ten skar·g rewizyjnych Sąd Najwyż
wego pistofotu FN.
pych wytwórców. Podkreślono
ut'!"zymal w st.osu.nku do
~zy
pre.ekupywanie.
za
skazana
sąd
specjalizacji
potrzebę
także
tego; ~~
od
aię
Zaczęło
wyri;k
Stefanil Husiatyńskiej
produkcji w cel.u nie tylko
zna.lazl w lesie
Szczygie·lskl
za .pl"Zekupstwo
ją
skazujący
zagraniczne,
rynki
na
wejścia
Wspó!pistolet.
zdezelowany
części dourzędników, zaś w
ale i utrzymania na nkh swo
nie ze Zdulskim doprowadzi"i
dewizvpirzeistępstwa
tyczącej
(Wyrz.)
jej pozycji.
go do takiego stanu, że· - ;ali
wego uchylił wyrok uniewinnia
elcsperprzeczytać można w
jący i przekazał sprawę do potyzie specjalist6w - choć 1,na
sądowi
roZJPOIZlDan·ia
nownego
sq
zerwnętr„wej
powie<rzchni
Nie wmyscy za.pewne o tym I instancji.
grube wżery" i „oksyda ulewiedzą, że te.rminowe zaopa>trzePo kilikudniowej rozprawie,
gla prawie ca./Jkowitemu zni-1 nie skl„pów w ai;tykuły spożywcze 1 przemysłowe za.leży w du- 29 bm. Stefania Husiatyńska
wolności, nie miałby kłopotów,
;,mechanizmy koszczeniu",
:lei miene od s·pra.wnoSci tralłl- uzinana została winną popelnielvtóre zaprowadziły go na lastrzaltt
dla. oddania
1~ieczn e
"Portu obsługującego da.ną dy- nia praeS'tępstw dewizowych j
Wojewę oswrżonych Sądu
wspóldziala.ją prawidłowo".
W niedzielnym „Dzienniku"
d ' l1 l
k
k
re-lrnję.
Kiedyś Zdulski upił się na
a~
·WOC
arę
Płaci>wkl ha.ndlowe podległe 51 ·a-za•na na
w notatce info!l.'Jllującej o roz..
J,(>dzk iemu Zjednoczeniu Prze·d- aresztu i 300 tys. zł grzywny.
.~ le r atam też
zaibau.·ie i
<i
woj&woju osz-02:ędności w
siębi<M"S'tw Ha.t1dlowych korzys·ta- Ponadto sąd oa:z.ekl w stoS'l111d z i.o n o mu re w o lu; er.
wództwie looz.k.im poda.no w
rzecz
na
przepadek
niej
do
ku
zgrn
sA..mochodowego
ta.boru
z
!~
na
Na szczęście dla innych, a
tytule, że przyr-0st wkłauów
po-wanego w trze·ch samodz,1e1- skarbu państwa zakwesli-Gnow&
nieszczęście dla niego sameg:;
I półrocze br. wyn-0\Slł
za.
kwoty
śledztwa
~··~.n~po_rt51- nej w czasie
dyrnkc.lach
nych
znalazła się w rękach
broń
1.258 mln. zl. POOia.na liczba
l
· ·
> k'lk. d ·
wvch: PTHW nr l, 2 • 3. Wsl'Od .
tycb dyrC<l,;cji przotlujące miej- 3.30 0 iY•S. z„ i u zies1ęc1u z o
Sobczylw. Jec!yny uż11tek, jak'
ilustruje przyr-OSt oszczędności
dolarowych Ot:a.Z
sce zajmuje PTllW nr 1 przy uli tych monet
z niej zrobil - t-0 strzelani11
w całym kraju.
Onegdaj w sa.U Prezydium
cy Orlej 4. Plan uslugowy za 11133 bel tkaniny nylo..'lowej.
na „,weselny wiwai".
W województw.ie łódzkim
Rady Narodowej m. Lodzi. obra
W uzasadnieniu wyroku sąd
br. wyl<onalo ono z
półrocze
latwo
tak
przecież
Ale
wkładów na książecz
wzrost
podk.reślił że działalność któ~a
zyskiem ponad mili.on ?-i<>tych.
dowal V Walny Zjazd Delega
owym ;,nadającym się w peł
ka.eh oszczę<ln<>śc:iowych PKO
· I I' t H ~
· l '
Warto podltrnśl1c, ze PTIIW
tów Wojewódzkiego Związku
ni do oddawanici strzałów" i
u
a
e
wie
P1:Zez
a
upra~i~
niż
T1r 1 posta.da więks-•e obroty
za I półrocze br. wynosi 21
Gminnych Spóldzieln.i, poświę
Jest przestępstwe1r,
pozostałe dwa pnedsiębiorstwa siat~ska,
to w dodcitku nabitym pistoprzybyło
złotych.
milionów
eony podsumowaniu działalnoś
trans.portowe razem, chociaż ro<1: dewizowym. Procede!' „króloletem mógl zawładnąć ktoś in
rówmez w tym okresie 21
ci za lata 1958-59 i wytyczebył naruszeniem
porządza mniejszą ilością samo• wej ny>lonu"
Ktoś; kto użylby qo w
ny.
tys, nowo otwartych ksiąre
cho.d~w i załogi. . Stało . się to przepLsów skarbowych oraz obo
niu głównych kie.runków pracy
bardziej konkretnym celu (/)
czelc oszczędnościowych,
d
ik
t
·
·
·
111ozl1we dz1ęk1 zw1ększen1u wyna przyszłość.
arno- eus awy
dajności pra.cy, wprowa..dzeniu wrązuią~eJ
:f. :{.
W Łodzi nat-001iast lll'ZY•
W obradach zjazdu poza detare . pistole1y,' dwururk!.
usprawniei1 racjonalizatorsrkich, wizowe).
r-OS t wkładów w tym samym
lega.tami z całego wojewódzTu i ówdziq
karabiny.
znacznej obniżce kosztów wła
olo:esiie wynooi pomad 80 mln.
snych, a ta.Jeże dzięki prowadze- Odgryzł
twa brali również udział pned
przechowywane nielegalnie i
zł, a. ilość nowo otwa.r'tJlc/1
niu produkcji ubocznej w postastawiciele Komitetu Wojewódz
to nie tylko przez młodzie~.
książeezek ponad 60 tys: W_ar
ci remont(>W średnich i l<a.pitalkieg-0 PZPR, Prezydium Wojepo·siadazt1„pelnie ich
Choć
to l"ÓW1llież nadmienić, _ze J~
nych samochodów instytucji pa1i
wódzkiej Rady Narodowej, na
czom niepo1.rzebne, oltrywajq
podle.gających
nie
stwowych
żeli oszczędza.nie b-:dZle „!ę
czelnego i wojewódzkiego KoNJe121WY(PAP).
BYDGOSZCZ
je om ta,iem111icą. Często ti1llw
ŁZPH.
rO'llWijalo nadal w ~ot?ehe:r.a.
Wojewódzkiego
PTHW lli1" 1 przoduje także w kły da.wód „miJ.ośoi" dał swej u mitetu ZSL,
dlatego, że BOJA. SIĘ KONsowym tempie, to ~ódź i wo-.
Ireneusa: Trzcińiski IZ
akcjach ®POłeeznych i porządl;:-0- l .. ohanej
Komitetu SD, Rady WojewódzSEKWENCJI, ALE NIE WIEjewód>Jbwo b«:<dl\ mIAly „swowo-sanitarnych. I tak na przy. Bydg.o.wczy. Z za7Arości - pragkiej LZS, Centrali Rolnóczej
DZA. CO Z OWYM KŁOPO
jei;o miliardera" ~ roku bie-w konkursie ogłoszonym nąo ją osżpecić i w ten sposób za
kład
Sp-ni „Samopomoc.~Chlopska''
TLIWYM DEPOZYTEM ZRO·
t'Zll., ze do kas
żą.cym p'"Lez ŁZPH na najbardz;iej upo- pewnić sobie wierność dlZleiwCZYJ1Y
oraz związków i instytucji zwią
odgryzł jej„. koniec nosa . JedBTC.
pKO w roku bieżącYtn po.
rządkowa.ny i czys.ty teren pra- Stanu
zanych z pra.cą rolnictwa i jenaprzeciw,
im
cy - za.jął on I miejsce, otrzy- naikże zami~t w Uraędrzie
Wychodzqc
winna.. . w~ug piv;ewjdywań,
mujac nagrodę w wy-sokości 2 ty Cyiwilnego - sprawa zakończy się
organa mil.icji oglosily swego spółdzielczcścią.
wpłynąc mil.iardowa złotówka.
sądzie .
w
złotych.
iące
·
Ustępująca Rada WZGS z.ło
dl.i
amnestię
rodzaju
go
tych lud.zi. Wszystkie posteżyła szc:uegółowe sprawozdanie
runiki i komendy przyjmują
ze swej dzia.łalności w wymiebroń,
dobrowo·lnie
oddciną
nionym okresie. Obszerny magwaram.tujq,c ich dotychczateria! na ten t-emat zamie·szcza
sowym posiadaczom nie1'.ara!my dzisiaj w wydaniu wojew art o
tej
ność. Z -Qkcizji
wódzkim nasz..ej gaz.ety.
Skt'2ynka Ubez;p!ecuń Dobrowol- sJa z lgt'2ysk 01i.mplJis1k!J!)n. 17.45
:WTORIDIC, 30 SIERPNIA:
(j. a. k.)
ke>mpO<Z.yto'rÓW polskich„
skorzystać!
Ra:ctio.~ekla.rna. P1eśnt
nych PZU. 18.30
J. P.
19;45 18.00 (Ł) Łód.zlki ctzien111ik radiowy.
19.05 „E<ma<!luel Chabri.er' ·
PROGRAM I
18.25 ,.o
Tańce polskie. 20.0Q DZ1ennik w1e- 18.15 (Ł) Radioreklama.
8.00 Wiadomości. 8.06 Wia.d-0mo- cz.orny. 20.26 w1a.dorr.ośc1 sporto- oroblemach młodzieży". 18.35 Mu•
ogłoszeniu
20.40 Zyka l aktua•ln<>ści. 19.05 Uniiwerśr oii-tnpijs.kie. 8.10 Przegląd pra: we 20.30 Melodie taneczne.
sy. 8.20 J'vIU(l;y•k.a. 8.35 Muzyika 1 „ze wsi l o wsi','. }0.55 „Pięć mi- sy·tet Radiowy . 19.15 „Ogie1i" frag
9.00 Dla pr:zed.sz.k-0li nut o wyohowan•u · 21.00 Au.d,yeja ment pow. H. Barbusise'a. 19.45 NaJ
ar~tualnooci.
au.cly-cia słowno-muzyCllroa pt. „D-0 lit-eracl<ia. 22 .30 Gra oik. taineCfl.na piękniejsze utwory fortepianowe..
orkies·try ta.neC'ZC!e..
20.09 Stynne
szkoty". 9.20 Od s-0la do orkiestry. PR. 23.00 Ostatnie wia.dom-0ści.
20.50 O czym pisze prasa litera
jący się nad glóW!nym ha.Hem 10.00 Koncert t>rkies1'ry PR w Krnkraju I ze świata.
Z
21.00
c.ka.
(PAP).
W ARS ZAW A
PROGRAM II
poranKoncert
10.30
kowie.
21.27 Kron'.l<a sportowa I wyniki
29 bm. w jednej z sal Sądu Pt• gmachu sądoweg·o. Spadając z ny. 11 .10 „Ze.ginaj, mot-0". lt.30
21.40 MeSportowego.
Totalizaitora
Dajkow.ski ciężarem Ko11tcert życzeń. 11.57 Sygnał ciz,a- 8.30 Wladormośct. 8.36 Wiadomowiatowego dla m . st. Warszawy 4 piętra
rozrywkowe. 22.00 Opera
szklany ,;u i hejnał. 12.04 Komunikat me- :;c1 olim,pijskie . 8.40 Przeglad pra- lodie
rnzbił
ciała
znajdującej się na 4 piętrze te swego
TranS'!Tll22.30
Tamar".
i
.,Amnon
teo,rolo,g!c7"1y. 12.05 Z cyklu: „Lu- sy. 8.50 Muzyka. 9.00 Maga:iyn mu sja z !gl!'Zysk Olimpijs1klch. 23.15
czył się proces w trybie przy- dach, a następnie szk1any su„
12.2~ z~""1'"Y: 9.4? Koneert muzy1ki podowe zes:p-0ly regio.nalne''.śpieszonym przeciwko 26-:e>tnl<:- fi.t, po czym oberwawszy cięż Audycja
osra.clika Badan. op·•~" wazmeJ. J0.30 „Tawerna pod Łaj Muzy>ka ta.n. 23.50 Osta.bnie wiamu Janowi Dajkowskiemu. J&- ki mosiężny żyirandol spadł n-' Publi-crznej. 12.30 „ze ś.wiata ope- ·ką": n.oo Gra Polska Kapela pd. do•mośoi.
11.30
Dzierża('l-O.w5•kiego.
sobot~, nim d-0 lokalu biura sądowego. retiki". 14.00 Wiado•mości. H.05 Mu Fel:lo:sa
w
motocy-klem
dąc
TELEWIZJA
27 bm. ul. Marszałkoowską i na- Pracujące przy biurkach trzy n·ika dla wszy.s~k!·ch. 15 .00 Komu 01 Na. a.rga.nach k!nowy<:h gra Kon
a.ktualna.
Audycja
11.45
'1.
Gr2f.t
Wiadomo15.01
wod.
stanie
-0
kat
drng<-we urzędnicz.ki słysząc brzęk rozprzepisy
ruszywszy
Ig·rzysk..a oJl.mpijskie,
XVII
15.55
12.04
hej.nał.
i
ciz,asu
Sy.gmał
ll.o7
zes.p-0.ty
Male
15.05
-0limpijokie.
ści
D.ai.kowski znie.ważyl inlet we- bij an ego szkła, zdo.Ja ly odsk;i- rozry\\lkowe. 15.~5 Progra.I11: d'n.ia. Komul1i.kat meteorologiczny. 12.05
Transmisja z R:Z;ymu a) P.t:vZa czyn czyć i ura1to.wać się prfl:ed po- !5.30 z żyeia zw„ązku Ra~7.1ec.kie- Wiad-0m-0ści. 12.10 Wiadomości oniuiącego milicjanta.
wanie b) skoil<i z t-rampolmy;
ten wyrokiem sądu skazany zo- ranieniem.
12.15 (Ł) Info.rmacje 19.00 Film 'krótrtometuż-0wy (W)
go . 16.00 Wiada.mośc1. 16.0>, Audy- limpijskie.
Wezwany natychmiast lekałz oja aktualna. 16.15. G•roti;:s1k1, 1~ter- c\•nia. 12.20 (L) Pnzerwa. 15.00 Wia- 19.20 Dzi€<inJ.I< teiew;zyjny (W)
trzech miesięcy
karę
stał na
Reportaż dua dzi~ci pt. „:Po
pogotowia ratunkowego stwier- mez:za i humores.k1. 16.3a ~ad1owy domości. 15.05 P>rowram dnia. 15.10 1~ 40 żeg>n.atlie
więzienia.
wa1ka·CJl (L)
rumby. 15.30 Audyeja
16.40„ K.wa- W rytmie
jęzif<awy.
Gdy w chwilę po 0>gloszenit: dził u Dajkow.skiego jedyriie pol"&d.nik
dr<e>s popula1nych. melodn wło- dla dzieci. 16.00 (Ł) Omów·ie.nie pro 20.10 Przer·\va.
wyroku O·d,prowadzali go mi- ogólne pCl'tł\lczenie bez 1>0waż sk!c.h .. n.~o TrF('ls_m·s,ia z Igrzysk g.r„mów. 16.05 !L) Repo-rba.ż litera- 22.3·> xv1i: Igrzyska 01impi.1skle.
Tra•ns>misja z Rzymu a) ptylicjanci, Dajkowski wyrwał si~ niejszych obrażeń.
Ol'~'JSlk'ch. 17.4~ Piefrli kompo - ~ki. 16.20 (L) Recital we.ka.lny AJwanie. b) i;>rze·Gląid filmowy,
Mllicjanci odwieźli Da_ikcw- zvtoro·w pois,k1ch. 18.00 Wiad•omo- fTeda Ordy. 16.40 (Ł) „Wyp-0.c<1:)'Wa
konwojentom i wyskoczył prr.eŻ
Q) (>Oki>„
~ci. l8,,9ą Rep-Qf!a~ 1i.,iel',a.~.ki„ l§.g,5 lllY ~.~Y. ffil.IZY1Ce.". 17,.~ '.1'.r.a,nsmi-•
okno, na ;:;z.klany <lacb .znajtlu- skiego d~ .sz.pHa•la, ,, •

,,Królowa nylonu'' skazana
na 2 lata aresztu i przepadek mienia
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wyroku

z IV piętra

4

ltti

rZbgszko
Danusia
Jagienka

łrwalszv

łańszei tkaniny -

Z

się
Czydzić~

nie da zaoszczę
dyrektor ~'3.
trzy :zdziwiony, ż.e nie ooimuję tak oczYWistej sprawy.
J\aturalnie. że można i
i t;o spore miliony,
Odpe>~iem na to p:-zykladem.

t

Gdybyśmy
odwłasiania

NASZ
PRZEMYSr, WŁóKIENNICZY
pRACU.J!l
NIEMAL CAŁKOWICIE NA SUROWCACH IMPORTOWANYCH,
MAMY CO PRAWDA TROCHĘ WŁA
SNEGO LNU I WŁóKI EN SZTUCZNYCH, ALE SĄ
TO ILOśCI NIEWYSTARCZAJĄCE. NA ZAKUP ZA

wełnę.

GRANICA

ku

!łódzkiego
,,Bałtyku''

Współczesne

starych

SUROWCOW WL0J{IENNICZYCH

OSZCZĘDZió7

OD TYClt pYTAŃ RO ZPOCZYNAM ROZMOW:FJ
DYREKTOREM CENTR ALI
„TEXTILIMpORT",
ciągu
najdalej czterech lat,
To samo z sortownią szm«t.
.Tej brak zmusza nas do niemałych wydatków,

prawdy
„Krzyżaków"

t.ań.s-.bej

Rycerre

da.
Niemfanne ata0Td zachodnioniemieckich rewizjonistów n?nasze Ziemie Zachodnie, bro·ń
atomowa
dla
Bundeswehry.
ka:ncle·rz AdPnauer ukazujący
.•;fil
publicznie w krzyżackim

filmu.
przed

~djęć.

-

ty ciq.gu

myślowego,

Już

,

rozpcczęc1e171'

Dz ; ś musz-? prZUZ'IHlĆ, ~:i tę
~mbitn~ wpra1cdzie, lecz 11ie-

koncepcję reżyse·rską -

współczesność

SPADKOBIERCY
KOMTURÓW
Kiedu Sienkiewicz pisał w
~atach 1897-rnoo swych „Krzy
•aTdu:" na bretońskiej wyspi~
Cr;starres - w
Wielkopolsce,
h4
Slqsk11. i na innych na·••1ch zjem.1ach Pod zaborem
Pruskim szalAll antypolsk,i ter-

czywistością.

'or

!.

;,Kr211ża

r11<:erza.ch

, .lmnnych wspól.czesny9h . c1 e11
1 •1r.·ycieli narodu
po1sk1ego,
~Q~' samo zresztą jak w czasie
• '·lcrow~kiej okupa.cji rozpo·

~~awaliśmy

w

zbrodniczycl\

>n.turach naszych katów.
't,.Sz.czeaólnej
wymowy
też
s·b1crnl
centra.lny
problem
IJ~e~hiewiczowskiego dzieła ,=jednoczonych narodó'!-'
1
~ ll ianslC1ch Przeciwko w spili

;;11rn
em u

11n'OgotUi.,

które

z

ląc2a,

czai.owym

Octyu,i.~cie

tv.zrusza

11a~

śmierć Danusi i tragedia ośle
pionego Jura.nda, prze.:.ywamu razem ze 7.b11.ozlciem jegri
wojenne P1'Z!Jgody i duma roi
pi.em 1u1.m piersi, gdy ogląda

m~/

artust; uczną

wizję

f,m111-

bit.WJ/, która uświc!
-ni.la naszą histo·rię. Al.e po filmie iq;chodzim•y również bogatsi w rPfT.el,sje, żywe i akl?J.
alne 1ia dzi.~ .
CZIESLAW MICHALSKI
waldzkiej

duiaeh
1939 roku, wiele już
napi1Sa•no. Ukazały się i ukazują
w dalszym ciągu wspomnieJ11ila, zbio·
ry dokumentów oświetlające wyda.1'Zenia PoOlityczne a wreszcie powieś~i i
oix>wiadani·a, żeby wymienić choćby
„Dni klęski" Wojciecha żu.k.rowsłdeg0 i „Wrzt>.sieii" .feniego putrame'łlta,
Moje
pokolenie pamięta , dobrze
t.amte wypadki, Byliśmy ludzm1_ ,doJ
.rzalymi.
WiK>sną 1939 r . sta.nęlismy
przed komisjami poborowymi, by jesienią tegoż roku ro--.<:poc-zą4 odbywanie normalnej służby wojskowe.i_. J c_dni z nas pracowali, inn.i studmwa.11!
jes-uze in•ni studiowali i prncowah
jedno('reśnic.
Snuliśm~
plany_ na
przyszłość, JtMZe 1;llarze1_11.a były sn~ia:le nie liczące s1ę aDL z własn~ lllt
m~liwościanli_ a.ni z istniejącą rze-

n.a,

b W tym to cwsie nJe.tmdno

innych

k.i/ka

Istotna wartość tego
filmu
polega cl111ba na tum. że dzieje Si.enki.ewiczowskich
bohaterów. równie atrakcyjn·ie 11k·1
zone na ekranie jak i w ksią'.!
ce, nie stoly się jedynie pretek-~'em do· mi/ego spęd~e11i·1
cw.m
w kinie. Byłoby ro
zresztą
sprzeczne i :z i.stot,1
dziela, i z inte11cją autora.

O

Prze:Jr Ju•adzil w sposób rówtakicwny co zręcznµ. wa„polit:1czna filmu nie ma
Qni śla.dtt jakiejkolwiek wuT~:iry:acji, jest bardzo dysk.re!
niem•;.l niedostr::eg.ilna, a
ltiimo to „K.r:::yżacy" 11aibard:ic.i bod·i; przemawi.17ą
do
'tr..<zej wyn!>raini popr~ez problemy natu•11 poliiu<:znej.

c=ytelni.lwwi

to-

DZTELO DOJRZAl.,/E

już

okazało s'ę

sto,s.owan.'.u nowych metod t'-'·
chnologicznych użytkować, w
n'ektórych wypadkach tanszy
surowiec w przem.yśle weinia
nym_ bawełnianym i jedwabniczym.
Prace zmierzające do hardz'ei ekonomicznego, oszc~d
negio gospodarawan'a surf)-.vcami importowanymi tym
baro?.'ej zys1{ują na znaczeniu, ż.e wysiłki na."7e mu.s;my
skiero~·<ić

wełny .

na VlJTÓ\\rnan;e nJ-

płatnicrego w
handlu zagran'cznym.
.Jedną z takich m<>żliwn:ici
je~t wprowadzenie do pr<tcluk
cji tańszyrh surowców wcale nie ustępujących prak~ycz
nością surowcom droiszym.

sz€l'!o

oenę

z

b'lansu

Xie 7..aww-e
należytym

to

.!O)'.>Otyka się

zrozumien'em.

7akła<l
na.ichę-tnicj.

Ni<:"jeden
wałby
ws7..elką

wy zak1adu hardzo
kc>nany.
szybsza

ponR<l

sz~'bko

wy

l1-ro7.,szy

surmv1ec,
a kumulacja i Jeps-;:c
_ w s!aty11i~·cznej ima-::'nacji pr7.Rdsięb'.orstwa - wykv.nanie planu.

&ly.nący z ek.,,,iortu 11a1~
plękniej.o;zego i mljłepsz.ego obuwia, wykonują je wcaJe Die

z najwyższych gatunków s';:cir,

Jalmć;ć wyrobu zależy pr'7ede wszystkiin oo opracov.'.;wa.nia now.)"Ch :<:Jt:ruktur tkani n i .„to.<x:>Wa>nia od!Powi€dn'ch r«ept.ur.
'l'ak więc np. zastę;pow;i.nie
surowców I gatunku surowcami
tańszymi
cienk'ej
welny meryno.wwej grubSU\, ha\l\·elnv długowlókm.s'ei
średniowlókni.stą
jtd. nie
oz:naoeza
obniżenia
trwało~;ci

Poważne

7,owe

oszc.,.,ędn<>ści

J>l'7A'Z

117.)·wanie

dcwita ti-

~·ch

importowa.nych sUT'QWnie tylko
w przemyśle wlóldennic>:yn1,
le<:?: także w skórzanym, rhe
miC?:nym
i
innych.
Warto
więc :r;atromczyć się o to, by
J>rOOuko-waoiean
z
isuroowców
były
za.interesowane
ców

proouktu.

można. uzyskać

również zakłady,

Stosow1Ro11ie tkanin z tań
S'ZtYCh s-urowców, a równoeześ-

K. S.

skrzynka
więliszy

eliran
'toi<> no t~·s. apar~tów radl!l
O
wych różnych typow, z ba}t'
ryjnymi i tranzystorowy!lli
w.ą

cznie -

ma dostarczyc _nasz
w Jn!iS roku. GIOW!1a
uwaga producentów_ w na,1bhz·
szym okresie zwrocona ,będzie
na poprawę jakości. a talcze urn
przemysł

cbomieni<" produkcji nowych ty

pów radioaparatów.
Już w roku przyszłym rozp0<ez
niemy np. produl1cj~ zupełnie
nowego u nas, l<lcs:ip11kowego
radioodbiornika tranz~·storowe_·
go. Jego w~·mia~y o_dpowiarlaJą
mnie.i wl~cej w1elkosc1 pudelka
papierosów „Piast".
Aparacik ten będzie praro-.v~l
na 6 tranzystorarll polskie! pro
dakcli. Pie.rwsza jego seria wy
niesie olw!o i.ooo sztuk. Jllt te•
raz liliput ten wzhuclził poważ•
ne zainter<>sowanie ugranic:i>nych kupców.

Bard:w poważnie 7.większy się
nrod11kc.ia telewizorów.
Ze 180
tys, w roku bieżący·n wzrośnie
do 440 tys. w r. 1~63. Fabryki
pracować będ'\ narl nowymi tele
wlzoramf, bardziej atraltr~·,jny·
mi, o większym ekr~nfe, a zmnicj
S'lanej skrz~nce. Aparaty takle
wymagają specjalnych lam!.' ki·
ne„ko11-0wych o dużych kątach
f>dchylenia np. 110 s.t.opnl. Lam·
pv !aide br,dzi~my ,ju~ prodnlrn
wać f:ami ·w oparciu o
licenc,Ję
popularnego, hotcndersl<i<"go Phil
Jipsa. Produkcję telewizorów z
Zt-calowym ekranem, ale je~zcze
90-s-topniowym kincskop<>m roz•
poczniemy JUZ '\ roku bież;ic:vm.
Będzie to 10 tys. sztuk aparatów

„wa·wel'"'.

produko-

mia·rę i potr7..ebę np.
tikaniny-na suknie bF1.lo·~~e z
bardzo drog'ch zlo1yrh nit<'·'c
(!'OC?.nv inrncJ1rt. pól miliona doiarów). Plan warto,;,~10

111p.

Mniejsza

Jak dotychrzas najwięce.J pro•
dukujNny telewizorów z ekra·
nem 14-calowym l 70-stopnlową
Ja.mpą
kineslmpową,
a tak·
że
z J7-<'aJ<>,w;. m rkran'E!m i
90-stopniową lampą, Ten ostatni t~•·p, ze wzg-l~du na stosunkowo niewielkie
rozmiary
wlęltszości
naszych
mieszkań
jest najba.rdziej p<>szul<iwany.
On też stanowi około 70 proc.
ogólnej produkc.fi telewiwrów.
1

\Vrenrit>

j~ccgo
n1arzą.

dla.

coś

bardzo porles1awszy•tkich. którzy

o

lVla.snyn1 tl'Jt'wiz:o.rzr.
,.,_~rdłu~ infonnac.ji Zjf'dnorzrnia
Pr7.t'mysłu
Elektrotr·rhnicznogo,
w z.wJ:p;kn z poważnyn1 7.\viek·
szPnii:-m proclukc.ii
telcwi?.oró\v9
a t.ak1:e ;,,mcc11anizow;tni~1n i u-

nowoc1t'-śnicnien1 prorcsów produkcyjnych (d-0 196.; rolrn w•?:Ywi~ksze serie prze,i<lą
1.PchniJcę
obwodów
drnkowanych) prz,..widu,ie sii; poważne.
obniżenie ko-;;;T.-tów \V~ilsn:vch pro
dukr,ji I clcwi7.orów. Obnl7.k:\ ta
zn:tł?.7.lahy oczywgri-e odhirf~ w
cenie rynkowej telewizorów.

na

stkie

(a)

pamiętnych
wrz~nia
W
pneżylem
tam skierowałeni
Polskę,
się ludnll>śm ~
--------------------------------------------------------~--------------------4
u na.s
z
ZalJ>mlem z
S

S•u.,:i.

lt~io

kfÓTJI

problemem hisiorycz·ne go dzie
la, a.le tak czu owak ten
problem walki S/.owiańszczyz11y z
zachod.nhn agresorem;
dyskretnie podkre.~lon11 w fil·
mie, u/,a.f.u:ia nam oce-ne pewnych zja.wisk współczesnych.

~ic

Cesarz Wilhelm, TI otwarcie
~a.wo/ywal w. swe) mowie trona1ce_i do tępi_en1a wszystkiego
Co polskie. serrn pru,ski uchwc:
1
Qt ~pecja./1w antypolskie usta~'!, d.iialala. osławiona Polak?
•ercza H aJca.ta.
Chłop polski, prze§ladowany
; 0 wą fala bismMckowsk1~h _ru
~?w. tufol si~ na wlasneJ zi!?>.i llJ tcędrownym wozie, a we
Wrześni pruski belfer-sadysf!J.
~.ęcat się nad polskimi dzieć

zre.1.ztą

kontrapunktów,

w uh-ieqlym ro.ku., _mo-

~~to" rozpoznać w

to głótvne 1non1en-

1

lvil mi Ford, i.ż poprzez hViio'11cz11e wydarzenia sprzed pię
Cin z r;óq wieków zamierz!!
b·kazać i
n<1świetlić
pewne
Prav:a:.1 n.,s; ólczesn.'?·
r.Jzwi~qć o !w1H! G.-n.alogie i ~wiązać
1tcq. ekranową opowie.ść w jahiś ~p0.r:6iJ a aktu,aluy1ni w11~arzpr.i~mi.

l11tu·a.

płasiczu

warzyszy nam pr:;y oglądaniu
sfilmow(l,nych „Krzyżaków".

to by11ajmni_ej [Jl.ó'll'.

Jeszcn

na P<>la.ch Grunwaldzkich.

krzyżaccy

W znamie-nnpj atmosferze p'J
TitJJczn.ej
wchoozi także 1v.1
ekrany film Aleksamdra For-

PRAVi'DY NA DZTS

ln.a.cze11;a.

Praktycznie

jednego kosztowne
.!(O ubrainifl z tkaniny cze.::ankowej. można mieć sp.odn;e i
dwie lub trzy różne maryT'..arki.
Oslatnio moda w:vrainic 5prz:1ja. oszczę-iłności. .Jakże popula.rne są teraz grube. s:porto·
we swPtry i wyroby dzie·u iar
sl<i<e.
Do ich produkcji uży
wa si.ę surowoo.
kt1)ry jest
ta 1iszy od pi-~<hy czesankowej.
T.sinieje tradycyjny po1;lą<l:
trn\szy Sl1ro\viec - gorszy n1:;
teriał.
Tymczasem
to
nie
:z.awsze jest prawdą .
WtoQ.
Za

we wszystkich

że bez
u.szczerbku dla wa't"tości produktu
w warunkach i.sotniejących (.a więc bez
inwestycji) . można przy w.-

prostu
zasto•
surowce,
Wkrótce na rynku
u~rnżą
<"ię riiemną~ spodn'e z krajowego terylenu.
Do . tąik:1ch
.spodni doskonale pasu1ą sr>'-x·
towe.
kolorowe
maryna~k1,
Robi się je z grubej, a więc

Tvsiąc

atrakcy;nosci

Zg<1da. Budowa nowych
na. pewno przyczY
niła.by się do lepsrego wykorzystania mili<>nowych kwot.
Ale żeby zakłady ~~·budowa;'.
trzeba mieć na i;finan.s<>wa111.e
tych przedsięwzięć.

Można
p0
50wać tańsze

lrcia i który reprezentuje jq
~a mied;;;ynarodowym festiu·a.
lu w 1renecji wchodzi d-<'
'cpertuaru
panm-amicznych
ki11 w całym kraju.
Film Alek.rnndra Fcrda. jest
'll-ido1l"iskicm, które imponuje
'oz;narhem i wspanialą barw'1
ir ;stycznych zd)ęc'. 11 t·,zym ~
?tych U' na.t:trojn .~redniowie:..
Cznycl> płócien malarslctcl>,

sa

-

zakładów

to. co się na nie wyJest jesz;cze jeden, innv spo.sób uzyskania O.SZJC"'...ęd
ności i to już bez dodatkowych nakładów.

Obecnie film fe1'1, który sta~ou:i. wklad naszej kinema·to-

1 nie

J>,

zwrócą
dało.

~Ym :.alwnem kr2y::acldm.

n.e elementy

.,'rextilim.porde",
ta!~
centrahandlu
zagraniczne_go,
dziaiają
od niespełna
roku
komitety branżowe, które pra
cują nad ustaleniem rac]Onal
nych źródeł N>ZCZę<inoŚci, zarówno w strukturze impc>rtu
jak i w kon«ekwencji
w pracy przemysłu.

jak
lach

_
SłuS"<nie,
chociaż
wymieniłem tak'oa obiei>ty, które
na p€wno opłaci się posta.wić
i k16re szybko z nadwyzką

J

polskich telewizorów

W

z

KOŁACZEM.

uź za kilka dni ożuia na
panorami·cznych
ekmnac~
lliiast wojeu:ódzkich (w Lodzi
,
1 września)
bohaierowi>?
Sienkieu·iczowskich
„Krz11zaków".
W wir?lkim,
szeroko~
ekranowym.
du:uJe-ryjnym
1
boincnym filmie hist-orycz_nym,
<realizowanym WPdlug te1 pou.·:eśc!
pr;::ez reżysera Aleksandra Forda, zobaczymy ulu
bione
postacie
z
ksiqżki:
~zielne{lo
Zbyszka
(MieczJJslaw
Kalenik),
nieszczęsnq
Danusię (Grn:!.11na Sta111szewSka) i je) tragicznego
ojca,
Juranda ze Spychowa (An·
drze) Sza.lawski), hożq. Jagienkę (Urszul.a Modrzyńska) i fa.
Tch losy rozor11wają się nfl
tle
l•istori1czn ych wydar2efi,
które
do1;rou:ad.zily do ?Ja:i~
IJJi<;ks:;ej ro:-prau·y
oręzne1
ircdnio11•iecza - starcia. na Po
lach Grun 1caldu polączonych
'il Slo:i-iań.szczyzn11 z potęż

urocz!Jsfości

WYDAJE-

MY ROCZNIE MILIONY DOLARóW.
_ CZY NAPRAWDJJ WSZYSTKIE TE WYDATKI
SĄ NIEZBĘDNE'?
CZY NIC SIĘ NIE DA TU ZA-

nie strzyżone, u nas na miejscu o<ldz'elail1o by włos od skóry. otrzymując wełnę, a także dnskonala futn,""''ke do wyr.)bu
obuwia.
Inwestyx::ia całkowi
c~e
zamortyzowałaby
się
w

W&LW2

n.ie t.a.k produkowanych,
ze
nie ustępują jakościowo tym
tzw. „nje do zdarcia'' je.~t
tendencją
obserwowaną
ost.atnio w wielu wyS"Ol.:onprze
rnyslowionych krajach.
Poza
wiglę<l.ami
racji ekonon1iez11ych, da.ie to możność posiada.nia większego w~1l>-Orn ~ar
de1'>1}by, nos-wnia stale modnych ubrań i sukienek i . i\h
swoboodnej
z1nia11y
zaJcznHl
od okazji,

czy więcej-na różne okazje

mieli
zakłady
skór Cl''Nczych, fo

zamiast Sl)'.>:rowadzać
powalibyśmy skóry

na ekran

w

Nowe typy

Jedno kosztowne „nie do zdarcia"

Jurand
ze !:Jpychowa
wchodzą

~rafii

produkt

młodych

'"'.ierz:.v~

z nas wojna. Nie
nie wierzyli w
to Nlkt
że l>ędzie
w
nią rów1lie-il ludzie st~i·. JedS'.me

dmłaeze,

politycy,
DJekto!ZY p1-sa:
rze.
dzlennikał"Ze,
uczeru zdaw.~li
s<Jobie sprawę z
na.dciąga.ją-ce,i kalaslrofy, ch<0ć żaden z nich ni~ pr~e:
wiodział (bo pr.i:ewidzieć nie mogł) JeJ
rozmia.rów.
b Yt
anek 1 wr~nia 1939 roktt
jasny i pogodny. Od tego <,'Za.st 1
. w....,,n
•--' i e dwadziesc1a
. ' J"ed en 1a t · a
mi.Ja
· · b d
1 k! a<I pamię t am ten d z1en
ar zo <o
nie. I cały ten miesiąc „złotej, pulskiej jesieni'', kiedy ludzie opuszczali swoje siedziby, porzucali pra-0ę i
domo,stwa , by uciekać przed zbli.mJ;;c~m się, uzbroj01I1ym P<> zęby wrogioem.
Każdy, kto przeżył t~n tragiczny wrz~leń, nie za.pomni widok~ dróg, zalanych ludźmi, unoszącymi z oobą eo się dało. Szczególnie
v.,-ył m.i się w pamięć widok samotnycb mat-ek z dziećmi, umęczi>nYch.
ulaJlY'Cll na w~asnc wyłącznie siły. By!
to o!Joraz o sile iśeie antycznej: tak
mog~ wyglądać Niobe, skamieniah
z bólu i rcnpaezy Po utrade swoich
dzieci,

R

I
~

i

I

szy.shko to
je.„zcze. ra'l!,
gdym niedawno Z3'P1J'Znał lilę
która po dwudzi-e.stu Jat,acb
oo da.ty powsta.nia ma się wre.o;zeie
uka.zać w przekładzie na język t>Olski.
Są to wS(lQnmieniia Franciszka
Toodora C.orokora pt. „Na obcych dro·gach".
Zan.im zajmiemy ~ę sam~m.
uiworem, godzi się pa.rę slow p~wwdzieć
jego autorze.
Fran-01sz_c-k
0
Teodoc Csokor, liczą.cy d?.;iś lat s~edemdzjesiąt i mies-„klający w Wiedniu jest
pt'Zewooni-Ozącym
PENClub~• austriackiego i J><JSiada w swoim dorobku wiele wiersfl.y, dramatów oraz nqwel i powieści. Od dawna te'ż łączą go związki z literałuksiążką,

J an Koprows ki

SWi>je pierwsze kro- na
?.adrnwa.nie
sobą do Polski nie
polski·e.i
(zwła...-zr7.a wa.rszawhków).
d<l-końC"IAl'ny ręk<11>is m..-.jego dramatu
ofiarność I odwagę żotnierzy nasz:i-ch J.
„General ~ga".
W Polsce na.p:sa- .ia.k równie-i.;
całą swoją
wędrówkę'
lem dnmat „.Jadwiga" (o króli>wcj
wraz z rnat>a.mi ludzkimi przez Lu- ł
:pu.Jskiej).
utwór
współczesny
dla
blin i dak.i. Ut.:rzymywał k~mtakt 7. ł
teatru pt. „Arka szatana.", który :z:a- r..-.Jalrami także wtedy, gdy znalazł:
gi•nąl:.
.,Generała Boga" dokońc·tyf<'m
się na ?i<'mi rumuńskic,j.
Wspomni"i '°'publikowałem w książce w Holannil'\ Csok..-.ra., napisane języki.Pm ;>r<Jdii, gdzie nada.no go również w ras~ym i 00zp<0śre.dnim, stanowią ira.i- ~
dio, a JX!'Dad·f.o w1•sta.wiono w W.irnrnjącą i wzmszającą lektur<;.
Oto
szawie w pr,1;ekładzie Wit<llda Hule- próbka j('go ~tylu:
„J>lożegnanie z
wirn:.a.
„.Jadwi.gę" prJ:yjąl Film P-<>1przyj.a('i<'lrm odbyło ~ię tak .iak ws„yst
ski
d<0 realizacji.
Wybuch
W<Jjny
kie pożegnania wojenr.~:
krótko
i
Pt'Zffl7lrndz4ł wykoniani11 tego Planu.
bez sł..-.wa. Ludzie śri-<lmją sobie ręZ dokument.'t'IIli polskimi w kieszeni · ce, obejmują si<;, całują.
A bywa.
przewędrowałem
krwawią.cą
ziemię
że i do u~dsku dłoni wcale nie dochoozi".
A niei'o dalej : „.Na.i1>ierw
tra<'i l'Y\~;1 w ob-ee.i wojnie ludzi. z
którymi żył, mi<'S7ok'anie, w którym
przebywał, T'Z<'<l'Z:\' które go Ota<"T-1ły,
swó,j wła.~ny spe>kó.j i klucz do Og'J.'00
ki.

Sw1·adectwo cudzoz·1emca :. i~~~.:~„kw~~n;,~~łku~ ~~ettr~~: !ł
co -

sobą",

ratując się -

wolał zal>raó z ł

Nie

~ą polską.
MO'Lna by nawet nec,
ze na rynku austriackim jest jednym
z ambasa.cl<trów naszej kultury.

W jaki·

"'~ób zn1a.lazł się on w
Polsce,..,..,~
n- skłonił.o "'O do uclet'Z..
""
"
'
ki z umiłowaneg:.o
Wiednia?
Odda.1-

my glos pisarzowi.
Oto, oo na ten
tE'mat pisze Csokor w .5\V<'j autobiogi·afii: „W marcu 1938 roku d<>brow-0<lna
emigl"ll!.cja z zajętego p1·zez
HHlera. Wi„dnia. Od r . 1933 za.broniono w Trzeciej !t'Z"<Sey wydawania
moich książek i wystawja.nia m<0ieh
d.ra,ma.tów,
jako · że
protestowa.km
wówcwcs przeciwko pa.leniu dzieł i
P'neśladowaniu moich niemieckich ko
le~ów. P{)nieważ przez opraoowii.n. ie
„Nieb<1skie.i loomeddi'' Z, Krasiński<:;go i ·wystawienie jej w wiede1isk.:m
Burgf,eatrze, znany byłem w J?olsce,
a także
codzna-07A>no
mnie Złotym
Kr.tyżem Zasługi i Zl:o·tym Wawrzynem .P<J>lskiej Akademii Literatury,

polską i
dota.rłem do Bukaresztu.
Tam znowu praca. nad książką „Jalro CV\\il w pol.~kiej U'Ojnie", która
••. r. '1940 ukazał• s·1,.. w nie zaint.vm
"
"
•"
J--~~a pr-- N 1·amco"w Amsterdamie,
~av~
~u
~a ·~
~ 0 -t""'n1"e
w
J
"ZYkU
an
wielskim
W
""
"
•.,,
Lt>ndyni'e".
przed pa.ni la.tv (1&55) wsp.omnienia. z polski-ej wuj ny wydał OSDkor p~wtórnie wra:ll ze wspo.mnieniami z p-Obyt.u na lXlłkanach !><Mi wspól
nsm tytułem „Na obc•ych dmi;-ach".
Dodajmy od razu, że jest to książka
pełna s~·mpatij dla narodu p1>l.<;>kiego,
(!(} którego Csokor 7-azmiwał na każdvm kroku J><>moc:v i eyczliwości. Jest
to więc wrzesień 1939 widzia.ny C>C''-~Yma cudz<!Yliemca, a. ?.atem d<1kument
uzupe-btiająey i
P<l<5"ł'en.ający naszą
·wioozę o tvch OOległych a wciąż źY0

wyrh wyci13rzeniach.
Aut.or plastycznit> i przejmn,jąc() Qpisał
na.pad Niemiec hitlerowskich

brak w ksią:i',{'e CSoC>kora i akcentów o charakterze S'Yntetycznej oceny. .Jak. na p~·klad. ponizszy, będący 73 końc-zeniem
Nl'7.d7'ialu
pt. ,.Pierws7a pa.nika": .,Miejsre owej
w~·:lszej WarS'lawy, k1óra Ut'.ickala, 7,a· l
w
t~
-•Jk
~ząca w.
dJę 1a · inna
•--- · ar:;za.wa,
. '
"--wooy
b-r,
a eJ ł """" ZYWD%Cl, •- """'·
h• t "'"
świat a, z 7,aravą w ..,a.m1~n~·c
~ewiach wa.Utę be.zna<lzicJną. Tę walczącą' WarS?awę wsp()mnę jeszcz.e,
jak 71 a"\~t:vdzała ona t~'<'h, 00 ocaleli
1 ;iak stała się dla nich
1ęsknotą.. ~
tęsknotą z mi("jsc bezpiC"<!Zn~ch i
jasnych, Po nęd-~· i UPQko~mu, po
upadku i ciemn.ości",
ł

*

•

*

K<oiążka ta. za. p-a.rę t.vg<>dnl uk!de

ł
ł

l
I

się na pólka<'h na.szych księga.mi. J:3ez ,

wątpienia sP<>tka. się z duż:rm za.inte- ł
resownniem czytelników. Jest to bO-

wiem jesz:!'Ze ,jeden d<>kument. trairedii wn,eśi1iowej, tra-ll"e<lii, z które.i rały nasz na>ród wyci.-.,gnął surqwą. ale
i glęooką naukę.
ł

··-·~~~~-~----------~~-----~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~
~- -----~-'-
»ZIENNII\: ŁÓDZKI nr 206 . (4281) 3

-

hillerowskiej

czystość

miasta

Ł<Jdzi.

dziwneg·o, że dyrekcja TOS przy ul. Wigury
zasy,pywa.na jest stale mcnitaklieninterwencjami
mi i
tc'1w. MhY najszcze~· s·!ycb :.hę
ci usług\ nie mogo, być, a11L
11a.Jeżycte. enl termil1:>w.:. wyl«mywane, bo po prostu nie
ma gdzie ich w ykooywać. Rerzc~zs,
znl t21 Em tego stanJ
przy samochodach
zwłaszcza

Nic

wUvzikowa.

*

Dn. 1 września br., o i:CJdzinie 18, w sali Prez • .MRN
m. Łodzi, ul. Piotrkowska
106, oobędmie sdę spotk;~nie
ka.mpa.nii
z uciestnlka.m.i

więc

}:'!' Z~~ermi

są

z2grr-~·,~c;znych,

;·o wyktórych nab ywi:a ;a
m0<',:1· ·du musi już na wlasnv
koszt reperować wóz. PJ~o::i
nie zresztą jest z wozami kra
jowej produkcji, z tą tylko róż
s t komu na miejni.::ą, że je_
scu tłumaczyć, z jakicn pciwr;z::>v. :ir.:a gwarancji,

g;.'.śq~c•u

WM1eśndowej.

I

film pt.

-----------....--....„

Z akt prokuratury

Skradli skóry futerkowe
400 tys. zl

wartości
z 11 na 12 maja br. z ma
gazynu Wojewódzkiej Centrali
S:•urO'wców Wlól,leamiczych I Skó
rza.nych w Łodzi „znilmęło" 861
z;tnk w~lachet1nych skót· futerko
wych, wartości O'kolo 400 tys. zl.
Po dwóch tygodniach okazało
do
się, że w nocne.i wypra.wle
magazynu wzięli ud·z lat: Wlod7,i
mier" Sbrumlllo (Za.chodnia SS),
Marian Deflńsikl (Jaroslawa Dąb
row5'kiego 194), Antoni Strumlłlo
Lech Zygmun.t
(SuwalS'ka 13),
Nowa.I. (Grabowa 22) <>raz Jan
K<>WSJra (Ł0<mżyńs·ka 6).
magao:yn11
opuszczeniu
Po
mężczyźni mieli nieco trudno<ci
Nocą

mmo I jego zięć Roman NoWJic ki. Z WOTków, które nocą z 11
na 12 maja zawieziono do ich
domu, skradli oni klika S·k6rek.
Dzięlci wyda.tnej pomocy milicji, akt os ,karźe.rtla przeolwko
nim wpłynie do sądu jeszcze w
bieżącym tygodniu.
Prokura.tura WoJc·wÓdzka dla
m. Łodzi z.aJęła 100 tys. zł, Jakie miał na książeczce PKO '.Jtetan Matuszewski. Wła ,dzom
prowadzp.cym śled~two udało się
r6w·nież odzY'sikać
wartości około 160

Akt

f•••

przeciw

ul()kowaniem jej w bezp:ecenym
mie.jscu. z kłopotu „ wybaiwil'l
ich kierowca tal,sówki P-70 SteMa.tuszews•ld - notabene do
br:v znajomy jednego z w!amywaczy. On to najpierw pN.ew•ózt

część skór-ek
(st)
zł

tys.

oskarżenia

z prze.t ra.nsportowniniem skóry i

Nowaka,

„przedsiębiorczej

Francls?,ka Strumil
Strumiłlo ło zam . w Poddębinie. Za faty-

kierowniczce

część ba igażu

a

S>tamtąd

do

gairażu

do krewne.go

b1·aci

Jciero1wca taksówki otrzymał
500 zt w gotówce I kilka skórek
wart.ości 7 tys. zł.
Po kilku dniach Wiodzlmierz
Strumillo wraz z Defińskim udał
"'ę

się

w

p-odróż

do Wa1rs'bawy. Tu

na placu p.r:r.y ul. LubelS'kiej „uDlynnili" c>:ęść towaru. Jednym
z poważniejso:ych Jego nabywców był T<>maisz Wojciechowski,
zamie·szkały pod Wars· •.awą, któ
ry wraz z łód.zkimi wlarmywaczaml I pase,ra.ml za.siądzie na
la.wie 0<skarżonych.
Ucze-stnicy krad7iieźy r6wno
ct:oie<lili się lwpem I pienię~ml.
Rażdy z nich miał tutaj SJWój uNieuw,ciwyml w sj;<)sun,:ział.
ku do &woleh wspólników <>kazall się tylko: Francis.z ek Stru·

Z ukosa

Nomen •omen?
Toruńskie

firmy

pierniki;

od dawna
mają
ustaloną markę nie i11llca w
Są
kraju, ale i za grCM1icą.

;,Ko-perni./c"

smaczne, estetycznie opajwwa
ne, a przy tym 1liiedrogie. Ot,
popularny
chociażby
weźmy
7Jierni-lc z praliną, wagi 150 g.
KO$<:tuje za/-edwie 6,40 zl, mi··
oprócz skiadników
że
mo
podstawowych, używa się do
jego wypieku miodu pszcze-leao, mleka, orzeszków ziemnych, kakao, wa.nili.i, korzeni
etc.
Niestety; nie mo·żna tego
samego powiedzieć o „Mttrzvn
kach", produkowainych przez
Stołeczne

Zakłady

Spożi;wcze

Przemyslu Terenowego nr 2.
Nie można, je<Śli chodzi o cenę „Murzynków". Bo pomyśl
cie tylko: trzy kwadratowe
tcafelki, o łącznej wadze 108
gram.ów, nasycone dość smacz
nym - to pra,wda - roztworem owocowum t oblane czekoladą, koszttLją równe 6 zł.
ceonq „MuCo.ę tu więc z
rzynków" mówiąc po]mlarnie,
„n.le gra". Bo, to i s1Lrowiec
i dodirtlc! skr?mne.
tańszy
droższe.
przy tym 1 niewiele
Cz yżby p1"0dt1ce.n,t przy ustalaniu ce-ny, kierował się próZnością (nomen-omen: wyttvórnia mieści się w Warszawi~
przy u!.
k,ość

Próżnej

że

ja-

jest

aż

14!),

„Mttrzyn.ków"

tak zn.alwmi-ta?
dedykuJemy
tp
Pytanie
Państwowej Komisji Cen w
nadziei, że nie pozostanie
ono bez odpowiedzi.
bn.

DZIENNIKŁóDZKI

nr

dopuszczać

s~

c~h.

W związku z tym WS'i:Yscy czł<mkit>wie i p<>CIA)pieeznj
zwia,zku prO\!lzeni są o przy.
bycie w-w. dnia o godz. 17
do lokalu zwlą.zku, ul. Piotr
kowska. 211, ską.d zwadl\ ko
lumni\ wyr\IS2Ymy pod PO!l\•
nik Wdzię<JZności.
ol>oObecność członków

Po stx>tka.niu „W0<lne miasto".
Wstęp wolny.

Nie można
terminach.
do tego, by P<>;iadacze pojazdów mecham.kz11ych byU stratni i dokonywana.praw na własny 'koslt
li
nie ze swojej winy, a z teg .J
·powodu, że TOS nie możG
przyjąć w o.dpo·wiecmim czas!e
usuwania
do
samoche>dów
usterek czy remontów bieżą~
nych

Nic wierz;yłem poc:i:a,tkowo, że trzeba m100 nie lada znasamojomości, aby nie czekać tygodniami na remont
chodu czy motocykla, nawet w ramach rwarancji. Tyn1eza
sem tak je-st Istotnie i nie moina za to winić Technicznej
Obsługi Samochodów, która boryka się z coraz to więk
szymi trudnościami. Baz remontowo-wa.rszial.owych nit
powięk:u:a. się prawie wca.le, a Hość pnja.zdów mecbanfoz.
nych w naszyIU mieście wciąż rośnie.

wieńców

składania

spoteczeństlwo

produkcji''

Tysiqce wiqza1nek kwiatów
Kosze owoców*· Ogród-jubilat

==u rosi a do problemu== Tydzień Działkowca rozpoczęt~

zwl11,zku z XXI rocznica
na P-ol
m. Ło
zawiadami.l
ZBoWiD
dzi
wszystkich członków i syQt•
patyków, że dn. :n sierpnia
br. pod Pomnikiem Wdzi~cz
ności w Parku im. Ponla·
!'!lwskiego odbędzie sję u.ro·
W

napaści hitlerowskiej
skę, zarzą.d okręgu

przez

pułap

*
NAPRAWA SAMOCHODU· *

ZBoWiD wrocznice
napaści

osią~nął

TOS

wpłynął

do

0

.sądu

Nie tak dawno informowaJiś
my o nadużyciach dokonanych
przez Krystynę Wlazel, zatn-udPabia·nickich Zakła
w
nlC)ną
dach Przemysłu Odzieżowe.go.
Od kilku lat z~jmowala ona kie
rownlcze sta.nowl~'ko w drziale
. ach u by. Krystyna Wlazel przy
wys•tasporządzawlu ]Is.ty plac
".viala pracC)wniko·m wyżsrze, od
na,leżnych im pensje i tę właś
ni<> różnicę cho·w•a.Ja do wtas.n ej
kieneni. Na tej zasad7.ie w cią
gu trzech lat „zarobiła" ona dodat.kowo ponad 350 tvs. zl.
Nadużycia te wykryto w styczniu 1959 r., w

nie-długim

c.zasie

po urodzeniu pr?.ez Wlat<:el dzie ·
Prokuratura nie mogla
eka.
Sytu•
więc za.stogować a.res:z.tu.
przed·s·ię
ację tę wy'lllorzystala
bi&rcza kierownicą.ka, wyjeżdża
jac z domu w nieznanym kierunku. Po 19 mieS<iącach, w
~ii.rws.zych dniach sierpnia br.,
mi.lł. cja ujęła uciekinierkę.
W nn.jbllżsr.llych dniach a.kt

o-

Kry~yn,ie
~karle<nfa p.rz_eclwko
Sądu WojeWl ·A'teł wpłynie do

województwa
dla
z wnios·kien1 o rozpatrzen:le jej „praiwy w trybie do·

wódzkiego

łódZ'kiego
raźny•m.

(st)

listv do redakci1

-

Roboty

nn Akae,jowe.i
1 11.pca na naszą cichą

Akacjową

przybyli

u~łeę

ro~otm1cy

drogowi I za.częll zrywac je,,;dnlę, by położyć kostkę. Po .kilku dniach, kle.dy część kamuml
n1.cu.ozostała. wywie1z;iona., budo1w1

wie nowej drogi zaczęli najs,pokojniej Ukla,dać z powTote·m pozostałe kaml.einłe. Ja, jako przewodnicząca komitetu domowego
pt>Sta.nowiłam wyjaśnić tę 9prawę w Prezydium DRN Batuty,
ale mo.ia Interwencja olrnzała sl<:bezskuteczna. Robotnicy dale.j
kładli „koele łby". Ułoiylł je na
długości 3 - poseS<.ii (cala ulica
liczy 10 paise&j i), potem de·szcze
przerwały

robotę.

tym czasie wy.leehałaim na
kiedy wróciłam spotkan-0wa niespodzianka. Ito
bo-tmlcy za.częll z pO'wrotem ła
dować na wozy uprzednio poło
ż<>ne kamle11tle. Wi<!ać ktoś znowu dos7.edł do wplo~ku, że na
ul. Akacjowej ma być Jednak
położona k.Ostka.
Inny fa-lct. lE
A oto jeMlCZC
i;lerpnla. jede-11 samochód cięża
rowy przywJózl kostkę I odJ<;cha.l pus•ty, p~tem ))rzyjeehał m
ny pu„ty woz ko!lnY I zabrał
,.kocie łby". czy„b:y t~anspo~t
był ta.k l tani, a mysle111e takie
.
drogie?
- -· Kaźm.icrc.zaik, Aka.CJOWa a
W

urłO•P, a
ła mnie

206 (U81)

dów wykonanie napnrNy pTZe
dluiy1o sję poza okre'8 iJWarnn-cyjn:,-.
W roku ubiegłym TOS, dysponując w Lod1zi dwiema bazami: przy ul, Wigury i AL
samochodów.
Kościusziki dla
jedną bazą na ul. Sienkiewicza dla mot.ocykli i jed'!lą ~
ciężarówek
Pabianicach dla
wytkonal 13 tys.
STAR
wszelkiego rodzaju uslug w n
mach gwarancji, reklamacji i
napraw bieżących. Wydawało
nam się, ŻP w tym r0<ku ilość
ta będ7.lie więks-za. N1estę_t_v,
nie podwyższy S·ię ona wcale.
bowiem nie ma od.powiedniego warsztatu naprawczego, k'0
ry by pozwom na jak1eku.J.produkcji.
wiek zwiększenie
móekonomistów
Języikiem
o.siągl}ął
lódZ'ki TOS
wiąc,
górny pulap swej produkcji.
zapotrzebowaTymczasem
ni-e na ustugi tego typu zwięk
sza się sta•le i rosnąć będzie
nadal. Jedno jest więc wyjście z tej kłopo.Uiwej za-rów.n.;
dla TOS jak i użytko·wników
sytuacji: rozszerzenie bazy reDo tej
monto·w o-naprawczej.
pory wszelkie zabiegi i siaJ'a-·
nfa nie dały pozytywnych reW1>raw<1ziie łódzki
zuita.tów.
TOS ma. w swym 5-letnim pia
nie budowę większej bazy u
zbiegu ul. Uniwei·syteckiej i
Telefnnicznej, ale nim przyg()luje się plan i wybuduje
odpowiedni obiekt, nadejdzie
rok co najmniej 1964.
Prezydium Rady Nnrodowej zainteres·o1wa Io się tą syoddanie
pr-zyrzeiklo
tuacją i
do dy~pozycji TOS przym1jmniej na okres .przejściowy.
warsztatów u zbi.egu Kościusz
Jest tam
ki i Mickiewicza.
remontowych,
stanowisk
lO
które choć w części po,zwol1lyby na 1·.o zszerze.nie Ś\.•1ia ::lw
Nies.tety,
czonych usług.
tym miejscu posiada swe gaZaklad Sieci Ele1;<1ryc,:raże
nej na województwo i wcale
nie ikwa.pi s-i ę z przeprowadz ką w in1ne mi e jsce.
O trudn·o·ściach techni.:'zn,1produkcyjnych TOS pisaliśmy
już niejednok·rolnie. Przed pauwagę
ru la•ty zwracaliśmy
władz miej1skich, że za,gadnieco
d1rug1m
nie to mu.s•i być, w
do wielkości mie~cie w Polsce kona<retm ie rozst rzygnię• e.
Trudnooci, o ldórych dziś piszemy, byly Ja,\•we do przewidzenia ju:i: w TO<ku 1955.
Apelujemy więc do wla:'lz
miejs~ich, by a:az jeszcze rozproblem:
wa-żyty tel!l pailący
Nie czekając aż TOS wybuduje za kilka la·t no,we ward:;
sztaty, trzeba mu od,dać
przynajmniej na
dy;sipozycji
zastępcze
okres przejściowy,
wa,rs2ltaty. Samochody i motocyikle mają to do siebie, że>
czę&to się rpsują, a gwaranci<"
przy kupnie nowego samochodu wy.gasają w ściśle okireślo-

Gdzie

są części

zamienne?

Historia stara
,jak import
lódZk~ch stale
się romor'.ldne
pochodzenia 2l<1JgraNie tl'ze.b a . clod<.nicznego.
wać że za•ws-re maJdUJą one
nab:Ywców. Nierzadko jednak,
po jakimś cza&e rozpoc:'-yna
Bra-!;::
s:ę domowa t.r a.gedrn.
części zamiennych do pięk
nabytków 1
nych . nowy<:h
miesiącami stoją one bezużyr
teczne.
impor>to•JJ.JZacznlijmy od
nyoh z NRD szybkowairów za
430 zł. Pozn.aiwszy się na ich
(ziemniaki mow:wtościach,
żna w nich ugot ·ować w cią
gu 2-0 minut, a rooót z najba>rdziej twardej wołowi:n.,y w
4::> minut), gOISJPodYllie ?ódz.•
kie rozichwytaty je w mig.
Teraz odwiedzają sklepy, pytając się, kiedy będą (nJsu.-zą
ce się szybko) uszczellq do
szybkowarów. Niestety, sklepy MHD z artykułami ,gosp().
darstwa d-O<lllowego mają na
składzie g.umki, allie... jedy111ie
;prod.ukc;ji.
szyhlww.arów
do
krajowej.
Podobruie z sHruiczikami rowerowyim.i „Donigo'·, produk.fednemu z
cji w~gierskiej.
naszych czy;te!Jników, ob. B~.1.
pD<pSIUl się kondensator do takiego sih11iCZJka. Ale choć ob.
szrot wszystkie sklepy łódz
poani
kie. kondensatora,
trzebnych mu śrUJbek, :nie znala,zl.
Inn[Y misiz czytellll!ik oo ·tygod·n·i S2llCka dętki do „J-awy".
Hezon w pełni. a ,,.Jawa" stoi
w gaTa·i.:U, czeka na dętkq,
którą nie wiadomo kiedy bę
dzie m-O'i.m..,,_ k.upić.
Pc·dc•bn,y ch iprizyikładów moOd
żna by cyitować wi ęcej.
la.t już pras.a w całym kraju
pisze o konieC7.llloścj · spr-0<wad7.anoia części zamien.nych ra..
zem z im.portowa.n yimi a.rtykuNies,t ety, nasze centraJa,m~.
le handlowe w da,Lszym cią
gu sp1io<w1aidzaJą dr<>gie importowane artykuły, które p0
kilku miesi'ąca,ch stają się bez
użyteczne z powodu b1·a.ku jakiegoś drobnego elemenitu, któ
ry w iniędrLyc.:zasie uległ :z.ni-

Wsklepach

pojaiwtadą

artykuły

szc-z.eniu.
Rwego czasu oen;tra!le obiecyiwaly poprawę. jedna1k jale
dotąd . n.ie nie zmień.ile się na
lepsze. Dlaczeg0 talk się dz1e
je, z219y<budemy w jmieniudzie
siątków n,aszych czylelmi:Ców.
wielomiek!tórym obrzyd~y
sięczne wędrówki po skil.epa,'h
n'e tvlik.o łódzkich. a'le i wa.:-poszukiwa111iu
w
szawskich
gumki do •<izy>bkowall:'a ozy
(h)
dętki do „Jawy",

10.500 dzial:k;owców gpspoziemi w
dairude na 500 ha
)I :c
wojew00ztwde.
Łocltzl i
dziwnego, że łódzkie ogrody
ą
opu1i
się
dz;ialkowe ci€6Zą
najlep:ej utrzymainycll w cao Sł·UIS"ZlIJ.OŚCi tej
łym kraju.
się
molŻe prz..ekon.ać
famy
ciągu
każ<ly, kto obecnie, w
'1'ygo<lnia Dziafkowoa, zwiedzi ślic-.11ną wylSJ~awę w POD
im. ReymJOruta Juib ja:k!kolwiek _inny ogród d-z;iał.ko,wy,
jed:yn.y onp. .,1:3ielankę „ gród śródmieśC:.a, który przed
5 laty był... zisy.pilS'kiem śm;e
ci, tub najstar.szy z łó<lz.d:.ic)1.
ogrodów im. Blaszcz:yka_
o,sta.tnim mo<i:nn
tym
W
~tkać najstarszych dizialkow
.Jana J;ar:.necców Lodzi kiego i i. Sobolewską. Cho<:
pól
Około
mają poza eobą
wieku pracy ;nia. dzJiałkaich, w
na wet
pr:reściig.a.ją
:pJ.o:na·ch
mlodszyoh.
Na wystaiwi<e w Og·rodzie
im. Reymonta .uT:ziekają ws.paM. in. po:niale ek'Slponait.y..
zi1omki ;pr.a.wie wJehkiości truCud FranISikawek, fasolac.ii'", v.l\Slpaniale ~oce i kwia
ty.
Ogród · im. Reymonita zre1iztą. oały zamienił się w wyogromne.
Zobacz.cie
stawę.
wspaniale pomidory na dziai
pąsowe
ce B. Danychlowej.
gfadrlole, ja®icll ni.gdy inie widzi się w kwiaciarrriach lub
grusi;e taik obsyipaine dorodnymi owocami. że łamią si ę
jpOld lnimi gałęzie. Działka z a sluiż·0<0ej prządki z ZPB · :iro.
1vfa.rohlewskiego, V\'randy Hygdz.jalmv.„ej, też może J>yć wzc ..
irem dila każdego dizialkowca.
Ui:ytikownikami Ogrodlu im.
K cmop111,ickiej są sami rol.;c, tten
zobaczyć
'l'rzeba
n ic.y.
świetlicę,
o:gród,
ozyśdu1tki
ludzi wypoczywvagąc)<ch na leżakach wśród d!I"zew.
z.apot•rafili
Działkowcy
swoim świętem
i!tltere.>iówać
Wiele osób. 'V ciągu SIOOOGY.
nied1ziel i i wcwraj:S1zego ponied:zial ku zanieśli do w.szyst
dJJa
S7.lpi.tali,
a~ich łód'zikiah
chorych oraz pen>"tOneil.u, około
wjąza1T1ek kwiatów.
tys..
JO
na
dziecięcym
.szpitalu
W
ponadt;>
zosta1wiJri.
f'pornej

a
1.)0 kg @Nkqzek i śliwek
:z.biór :kisiążeczek 'Kotakże

c1?:ia1R&wnież
nopnriokiej.
koiwcy ze Zgierza obdarowali chory ch sw o j e go szpit ala .
Waroraj działkowcy złożyli
dzielnkow i,zytę w sw<>ich
wych radach na,rodowych, n a j
posterunkach Milicji Oby\\·a-

plany

o nowego roku szkolnego !Przy, goitowały
szkoły ale i Towarzystwo
się ni.e tylko
Wiedzy Po1wszechnej. W chwili obecnej
To•.varzystwo ,prowa·dzi w Lodzi i województwie ok·olo 100 U<niwersytetów po·wszechnych,
4 studia reg.io-n·a lue ora.z dys1porrrnje 350 stały~
mi ipuink1ami odczrtowymi. Lnne formy ojdz·i2.lywanfa na ś,ro·d'O•Wisilrn - to różnego rorl,zajn
kursy, kluby dysJi usyj.ne, filmowe, lektoraty
języków obcych il!'.
Do nowości, ja,~ ie wstaną uwzględ.nione
w ,planie pracy na nadchodzący roik sz.lwlny,
należy zorganizowa-iie 3 lektoriów na 1erenie
Lod'Zi. Za.daniem ·• eh będzie pr.zygotowa•r11ie
poun<iwersyitelów
słuchaczy
przyszłych
wszechnych. Projektuje się ;również zorganiz,,wanie specjalnego Jefutorium Tysiąclecia, kl0z
rego cele1m byłoby rzo,po1znanie słuchaczy
problematyiką aktualną w obecnym, m1Jle,nialnym okresie.
Następną ·z kolei i•nnowację bę-dą .stamo·Wilv
un.iwe•rsyte,ly blo-kowe, na ira·zie czte,-y, działa
porozu1mieni'u z ik<>mi,teitami Frontu
jące w
Dzięki tym
Jedino·ści Na,-od:u i Ligą Kolbiet.
bt;dą
ostatnim, dla kobiet ni.e p.racujących
organi.zo.wane m. in. ku•rsy kroju i szycia, poka.zy go~owania i anne ;pożyteczne zajęcia.
Należy róv.'11ież WSlpomnieć o pr01Wadwne)
przez Towarzy1Slwo tzw. pedagog.iza,cjti rndz.iców. W tej chwili dz,iaJa 15 taikich un;wersytelów, cieszących się o~romnym pO<Wodzcniem .
Do o!(óJ1nych zalo<i:cń dzialall!lości Towarzystwa na~eży naukowa o:r.&:aniz:acja ~racy, która

D

W 21 roc1znfoę naptaści hitlc
dJJI;
l'O·wskiej na Polskę _
1. IX. 1960 r., o godz. 18, •.
wygłoszon)
TPP-R
Klubie
zos,t auie odc-zyt nt. „Od kl<JSl\I
wrześni<:>wej dQ ·wYŁwole~J
'
prelegent red.
Polski"
Bek.
wyświet~~'
odezycie
Po
polskJfl
w.stainie film pNid.
1
„Poż-egnania •. Za.pr06'Zenia 11:
'
można
cdezyt otrzymać
TPP-R„ Na.ruto.wie!.'
Klubie
28, pr0<kój nr 10.

Uwaga, dzieci!

Dom Kultury Dmecl i Młodzi~

ży, Łódź-Ruda, ul, Sopocka >·•
przyjmuje zal"isy na rok nf<ol·
nv 1960-61 do pracowni: plastYC.•

ne.i, modelars·kiej, mC)toryzacYr
ne.i, In-a wieck!e.i i fotoJtrafict·
ne,j; do zes-po!ow: estradowego.
tanecznego, teatralnego, te atr
ISJlc·k i muzycznego; n a kun•·
j~zyka nlemicck:iego, języka an·
i<lel~kie-go i tanca towarzysJdC'
"O.

Kt ZMS zawiadamia
Kolejne po·s;edzertie Komitet1'1
ZMS od.będzie slę 3
sierpnia o godz. 13 w lo•kalu 1<~
przy ul. Piohkowskiej 262. Pr,·•
miotem obrad będ:z.ie spra~voa;o·

Łód7lkieg0

nie z

se1k r etar i 6~"'

dzi .a ł alin.ości

c·raz sp r a:wy orga11izScyjne .

*

*

*

Dyrek ej a Un i wersy-tetu Robol'
n iC<Zeg-0 ZMS Jrnmunik uj e że re~

w Teehn1'1{·1.iP1
poczęcie izajęć
Ekonomicrz>aynn i Techni•kum !>!
chzr:iicvnym odb ędzie si ę 1 w·r'J.'
mia br. o godz. 17.

"101N0$~.

na połkach-~:iegarskich
L. Staff - „WYBÓR POEZJI'"
~
PIW. Zł 12.
Pr. zó. - „BYRON - LIS'l'
I

:A~:~T~I~~iE~~· ~l ~~LO

WIEKA", Pax.

Zł

18.

Zbiór op o wi a da.ń znan e"o p"
~
53,rza wę&'i.e•t'sik ie go.
T. Klon - „KOBIETY I TELf:'
.
FON", Czyt., zt 10.
d'rUf<-0w1ama ''
powieść była
tHJ.f?Ula1nnyim tygodniku „F\l'Ze'
kro.J".

dla Pogotowia Ratunkowego
.r

es;z;cze pa>rę lat temu nasz
PiE:tą
by!
sanLlarny
fatbo,r
służby
lódz:kiej
achiUeoową
Wl51Zys~kim
zdrowfa, a przede
Pogotowia Ra.t.un1kowego. Dziś
ten ;problem ll!ie isitnrieje. Baza tramS{l)(lirtu w tym roku ot~zymała <luży .,zastrzyk" woJuż w tej chwili wyzow.
c'CJlf:a1no zu1pelnie stare i n:--~
wygodme „Sk,ody''. a icih mie.i.sice zadęły o wjele leps>ze i

działalności

TWP

można nazwać ipo !Prostu łączen.iem t€orii z
prnikty.ką. Tej ~rudnej sztuiki, dz.ięki inicja ty-

wie TWP, będą się uczyły zalogi poszczegól•
nych zakładó-w ;pracy.
a:o,ku bieżącym !Planuje się Q>tw:;irde .~lu
bu Mił<>śników TWP, g.dzie procz roznego r>Qdza-ju atrakcji będą organizowa•ne w1ec-zory dy.skusyjne, sp.o.tikania Hp.
TWP prowa,dzi równ.ież 'kursy języków obcych: niemieckiego, angieJ.&kie.go, francuskiego,
włoskiego, rosyj;;kieigo o·raz espeiranto. Ponadto w <ro~m bież. będzie rorga1I1izowany kurs
języ:ka hiszpańskiego. Obok grup pods'.awowych, działają ll"~wnież grupy k01nwersacyjne,
1>ziczególnie języl!rnw irancu1Sk1e,go, ang1elskie·go
niemieckiego. Na i?ocLk~eślenie zaslugu-ie
i
fakt, iż przy nauce teJ, ktora niie należy cio
najłatwiej.szych, stos>0wa1ne są nowoczesne pomoce, jak taśmy .m~gne1.o:fonowe i lingwafony. W grupach dz1ec1ęcych zaś, pra'ktvkowana
·
jes,t medo.da obra21ko1wa.
oiżna po._wiedzieć, 7..e TWP jest niemalże
10.s·t:r1tuc.Ją „usi~u~ówą", tz.n. z oka·zj·i rocz.
nic, czy mny·ch tego rodzaju aokt·ua.lności Tow:-irzystwo, na_ iprośbę pos.z czególnych z'aklad>ow . pracy l ·w1.5,ty>tucj i, iPOISyła swych prelegentow ·Z odczy~a;m1 o od,powi~niej ten10tyce.
Niestety, wspołipraca ;z instytucjami i za.kła
ri'.'m1 pr.acy rne uklada się dotychczas pomyśl
r:1e. Obie s·trotl)y mają wzajemne 2a1Strzeżen:a.
Wa.r lo,- by S!Prawy t" zostały wyjaśmone na
ws,póLnej dyskusji, ku obopólnemu za.dowoieniu i p.ożyHrnwi lkznych odbiorców „usług"

W

M

'.['WP,

„Od klęski wrześniowej
do wyzwolenia Polski''

Nowe ,,Nysy''

O Unfwersyłeły blokowe O Pedagogizacia rodziców0 Najnowsze metody nauczania

Interesującą

relskiej i W innycll uwtytU'
7JQl'>tawi.aJąc
wszędzie
cjach,
naręcza kwiatów,
(Kas.)

:;r.

G.

.• V.Tarsz.awy·'
wytrzymalsze
dogodniejsze Vf3~
l'unki przewozu dLa choreg•> 1
.
lekarza.
.Już .zia parę dini pogotov·1e
„bdo
Ratunkowe wprow<id!zi
•<>luigi choryc'h nowe saiut.ir'
.. Nysy"', k-tóre nade s.t•1.
ki „Nys'!
n.!eda wn10 do Łodzi.
m ieszozą po dwie pary nOi"'L~··
mają specja1ne drZJW'i, l,tó•·f'
mi W!lJOIS·i się ch«ego, a <J<?"'
sbwal!"zająoe

~ym

po151iaidają

umywa.I:<~

w. S!Pt!CJal ~.
Zaoipaitinrnne są
urząd!zenia ogrzewnicze i .kli~
„Nysie " jC~t
m2ity~acyj1ne.
tak dużo mieJsca, że lek<'ri
może d<ol~o-nać. jeśli zajdzie te
go- potr7.-eba, niezbędnego :r.<''
tycihmi'lstowego zaibiegu eh•'
Dlatego też t~
ruT~;cz.nego.
sa-mtarkt będą zaopatr=e '-'.
n2rzed'ZJ
zestaw
s)J'OCja'l1:1y
.
chirurgicznych.
. O He na br-alk sa•nitarek i 1;;
me. .JTh?iłm.a na,rzek.ać, o ty
wciąz .Jeszcze braik Łodzi wCY
~ów ciężarowych do pri.ew"".
zen1a m. in. żywności dlla s~1'~
t.a•lj i 'IN'07'ÓW O.SO<b()wych 00
dowożenia lekarzy c:z.y p!"!l~'
ginia,rek do chorych. 1eżą<:Y_(.~
w d01Trtu. Dlate~o dzieJn1coł:a
wydiz:i.aly zdrowfa karzystaJ (
wciiiż jeszcze z wozów do.9ta
cizanych przez j,n.sitytucje. J.~;
cja .,sza·rwairkowa" nie d.il 1
.s;podziewanych r€JZ1Ultatów. ~
:na ~:iO wozów otrzymuje ·'.: 0
i:niesięcmie 111aj.wyżej ok. l ~'.
Je.st to jednak pewna P?lll

:v

.K<iS·

Komun~

MO

Osoby, które w dnlu 2 !IP~~
br. 0 godz. 17.fO byly ś.wJadl< ei
ml wypadlm potrącenia pr_z'/
moloc~·kl pnechodnia na. uur;..
1Ciliń9k<ie,go p-rzed DworceJ1\ ~o·
bryc?Jnym, J>r<>'>-i:one są o 21 ~ 1111
szenie si~ do Komendy _IW 0 ,.
Droi:owego MO w Lodzi P. 18

ul. l\Ilanoi•1.•o;:·kf\'l!n nr 22 pok:OJ
i:e)e~ ri:loil'iiaa. ·wyj.ąśnieD·

I

DO SPRZEDAZY
1) ·wapno chlorowane 500 g -

do de-

zynfekcji
2) Lak do butelek i woskolak

ej

3) Korki do butelek, balonów, termo_
w pelnym asortymencie
sów środek pneciw muchom
4) Presto i innym owadom 250 g

5) Pastę do podłóg luzem i w pudelkach 500 g kolorową i bezbarwną
PRZEDSIĘBIORSTWOM

I

HANDLOWYM

PRZEMYSLOWYM

Informacji udziela:

Przedsiębiorstwo

Wojewódzkie

Hurtu Art. Gosp: darstwa Domowego
,,ARGED''
Lódź, ul. C7,ackiego 16 tel. 443-88

4461-K

Zamknięcie

ruchu

kołowego

FUNDUSZU

ZAKŁADOWEGO

byktórzy
pracowników.
powiadamia
przedsiębio,rstwie w
w
zatrudnieni
li
przez
1959-1960
gospodarczym
roku
9 miesięcy, że
niż
okres inie krótszy
w związku z wypłatą 1J1.agród 7. funduszu
zakladowego za rok gos\I)odarczy 1959-60
dokonaną w dniu 27 sie1'pnia 1960 r. wszel
kie reklamacje rz. tytułu wypłaconych nagród należy zgłaszać do biura przedsiębior
stwa w terminie do dnia 15 września br.
Zgloszenia po tym terminie nie będą
uwzględniane. Jednccześnie podaie się do
wiadomo.ści, że term;n podjęcia przyznanych nagród upływa dnia IS września l:>r.
2138-T

"'°"""_"______ ,_,____
Ogłoszenia

niczne

telefo·

rogot. Ra.t.unkowe
rogot. lllilicyjne

*-

3

50
I!,

•

.

Alek.stftldrów,

sza przetarg na wykonanie robót elewacyjnych budynków frontowych przy ul.: Gdań~ .
•
s k 1ej 14, AJ. Kośclttsizki 115 i 119, L.Wlrki 3,
12, la (71apl. J.>OeZty). W przetargu mogą brać

'

d

j

'

5) 3 fotografie
Warunki wynagrodzenia:

o

AS

~mm pełni

~'ę •

•

s

~

Dyżury

,. ozw. od la:t 18 g. 17. 19 ł'l-OWa 14

*

Warunki

przyjęcia:

1) świadectwo ukończenia 7 klas szkoly podstawowej
2) wiek od 14 do 17 lat.

I~

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

sa:ycia
kroju,
KURSY
82Jkola
Zapisy
TKWP.
Podstawowa nr 91 ul. Ka
45. p-011:ed7Jiałkl.
GARAŻ mur-0wa•w. śród- sprza,ka
środy, pląlkl, godz. 17-13
4358 K
o,r.az różne mem :esc:e
ble doim-0we sprzeda11n. Wojewód2kl
12505 ZARZĄD
Dzwonić 328-39
TWP ogi.as= 7..ąpisy mło
KRZEWY, -róże, porz-ecz- dzieży począ.wsciy od klaf..d, a.g resty. winorośle, o- sy
pierwS1Zej na kursy jerzechy. jaśminy, r.ab.ar- z.yka angielskiego, niem!e
tulipany krck·usy, ckiego i
bar,
franc·uskiego.
po·dśn.ie.żki sprzedam Rytelef.on
Piotrkowska 68,
12042 G 330-46 godziny 8-15 <>raz
sowniC!Za 37
4299 K
17-19
PSA t>e>rnardyna s.przedam
No1wo.t1ki ma m. 4
NOWOCZESNY krój U·
12040 G brań da.mskich, d:z;!ec!ę
szybko
ogwdzeriio•we, cycll <>pa.n.uj eSJZ
SIATKI
t>ramy, fu1rliki i sbupki pe>d gwara.ncją <>patentosprzedaje po cenach '1A1i- watnym wynalazkiem. In'źc•1yc·h Zakład Slusa·rsl<i, tormac.je Nawrot 32
11381 G
ul. Wólc:zań&ka 105/~fio T
KURSY kroju i sizy<Cia, I
PIANINO ,kr.z.yżowe =ar- II stoprnia, haftu masrz:ykap·elus:znic·tw-a
met.alowej ply>cie ncwego,
in e na
spr:zectaim. Zgierz pr:z.y.s.ta da,ms.kiego, wyrobu kalStZtuCIZ'Tlych
iklwiatów
der.
nek Ohebmy 1.11. Che~msl<a
12054 G i {)Q:ldób kobiecy,ch TKWP
.nr 1
NOWOCZESNE
Zap.isy codziennie Obroń
ców Stal;ng,ra<l·u 27 godrz:
umąidze-

Zmiana adresu
ZaiNąd Sp-ni Przemysłu Ludowego

i Ar-

tystycznego „STOLART" uprzejmie zawiadamia, że biura s;p-ni zosfały przeniesione na ul. Pabianicką 119-131 telefon:
466-80 i 466-86.
12396-G

ur PRACOWNlcY POSZUKIWANI 11,
ślusarza-narzę·
2 .TOKARZ~'. 1 frezera, 1
dz1owca, 82hf1erza na noże tokarskie i narz~zia, 3 robotników zatrudni natychmia st
Lódzka Fabryka Ma.szyn, l..ódź, ul. Strzelczyka 7-9. Zgłoszenia przyjmuje dzial kad!'
w godz. 10-13.
2161-T

c-0dziennie

Pio.tr·kow-

S©k-Oła,

i

13. H. 15, 16, 17, 18, 19, s.fuDIO (Bystrzy.CJka 7-9) Chirurgia l;lzleci~ca -1
Morderca mimo woli" Szp1ta.1. im. Korczaka. ul.1
G 20. 21
Armil Czerwone] 15
red Janoń<kieJ do21w
liAł.TYK (Na•rU.t<>wlcza 20) DYNIA-STU:OYJNE c:r:uLaryng<>l<>gia dzleoięea:I
.15 , l9.30
kamer- wima 2) „L1s·ty z m.oJe- ~d l~t 1·8
,.Niezastąpiony
Są.p.;ta l im. d'r Pirogowa, 1
:;. :;. 17
go młyna" pre>d. franc.
dyner" pre>d. a.ng. d02JW
a„aa! Repertuar spoTzą ul. WólC!Zańsika 195
Od \at 12 g. 10, 12.34) 15. do21w. od lat 14 g. 9.45.
1
' 12, 14..15, 18. 20.15. Pro- Uw
'
1730 20
I
g.rom d,\a n~1mło·c1szy•ch: dzono na pod.sta1wle ko- ADRESY
'
AMB1[LATO(PiottkowSł<a „Dwa Miochaly", „Chłop m1miokatu Miejskiego Za ł'IÓW
l'OLONIA
poonocy w eczoro-1
• j
rządu K"o
czyk i miś", „Kot w
Swiadek o&karżeG7)
.dla poszczególnych ł
w~
:(. :;.
·
kręgi 1 "'
"
'
b"1l"·- - dzielnic:
ZEDSPRZEDA""
, e n1 ' „li-1a!y karp
Ilia" prod. USA, do:z,w.
'
""'
PR
SoZuka sła,wy" g. 17
Oct lat 18 g. 15 17.30, 20
tów n.a 2 dni naprzód
M
WISLA (Tumima nr 1) !LODA GWARDIA (Zie- eto k'o: „Bałtyk", „Po- Goclrz'111a Hl-22 Sródmie-ł
102 •
„M:\lturzysitkr' lonia", „"fisia"~ „'1\"łól\:„ śe:ie - Piotrkowska
o~n~ 2)
•• Towarzysze brooi"
(d i ~<
P"od. franc., do!lJW. od f~og. ;·a1dz. dozw. od lat ni_arz", .,Wolność" - w tel 271-80· w·d
rz e
1 zew
•
.30 , i;;, HALK.·A o. 1'2, 14, 16, 18, 20 osrod[rn Uslu~ Fllm-0lat 12, g
12
Główina &, ej) - Armii Czerwonej 15 ~
CKre~r~-eC'ka 3-5) wych, ul.
S
17.30, 20 ' 10 '
prod. godcl 12 18
„. za 1on_a. n.oc" do7Jw
.
~
(de>r-0śli) - S"&pita·lna 4•
'tlt.OKNIARZ (Próchn't-ca meksykansk!ej,
tel. 353-23; Bałuty (ci'z.leci
16) .;,Pól żartem, pól se- -Od lat l8, g. 16. 18, 20 ·
i d-0rośli) - z . Pacan,owProd. USA, dociw. OI>RA (P r2e do;~JniECrn 68)
rio
„I~try~antka prcid. au- ~+~AlifEKI' skieJ· 3, te.J. 541 _96 ., Górna
18, g. 10 12 .:ll> 15
~1-la.t
• ' st.riac[-c:eJ c1ce.w. <>d la.t
'
.oQ, 20
(de>rośli i dzieci) - Leco.:16 g. 17, 19
WOLNOSC
nica;a 6, tel. 42'7-70, ul.
>kle.:o 16 ) (Przy1:Jysrrew- OKA (Tuwima 34) . nietk
p· t k
Obr St lt d d 15 P
,,Casino de cq;yone
Paris"
Prnorama Prot!. tr·anc., PIONIER (Fral!lciS:1',\(aJ\ska bi a.n' eka a2l~„r;1Óvm'a ś"ó io· r. <>ws. a 269, tel. 406·55
Polesie (d<>"OŚIJ
· (dorooli);
.
·26. .P1-otrkO''N·
.
żotnien:u" Ko·p·C!Tllka
o
,,Ballada
31)
lat
od
l6, I- lł, · „,dozw.
..ł
·
. .
1 '30• _5,
1
Al.. Ko,ści. ui;a:-,f
dOZ·W, O<i S·S.a 67. Pla•C Kos·~ 1·eJ,nv 8, ! drz1ec1) 17.30, prod. radz.,
at
~
•
J
~ ,a. aQ
4
k! ~. tel.. aiill.-~L J
a.r aw.a aa
· · ' ~a.~ l i· .

I!: *

o kierunku tkackim

Doskooalenla
prowadzi kursy czelad11icrz:e. mistrzowskie, doskonalące I przyea·
uetŁaj ą,ce w róŻl"lyoh
wodach. Zap'sy \ Jnrorma
cje, Łódż, Łąke>wa 4, tel.
4324 K
289-05
acetylenoSPAWACZY
ele ktryciznych
I
wych
p rzyg-0towuje do zawad~,
zaawa.nsowałlYC·h specjalizuje Zaklad Doskonaleni.a
ZAKLAD

Rzemi-0sła

sy

asti

a1noscia" g. 10. 11, 12.

„Szkoła Włókiennicza"

•----------1

g.odz. S-14
H5
szpitali : 'samochody- motocykle 1ska
-------~44<l2 K

*

-

PRZYZAKlADOWA
I
I

4465 K
8-H
AJ, Kośclunkl cs 1 ;~~:da.m~r~~iić igl~~~
księ,gO<Woścl, kroKURSY
2153 T ju l scz:y,cia TKWP. Zapis•tale dytury nocne: godiz. 1~18

w

KINA PREMIEROWE

OTWARTA ZOSTAJE

Doikladnych informacji o nauce i pracy
Łąkowa
Rzemiosła Łódź.
uczniów udziela dział kadr.
cl
wen
sol
Ab
289-05.
tel.
4
.. RUJbens"
TELEWIZOR
4421-K
. 12484 ktHsów otrzy>mują ~siąż.l<ę
kupię. Tel. 2()3-l>O
! kartę soawa.cza uprawniająca do wykonywania
4327 K I : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !
zawodll

k1enniczej dla pracujących:
\Varunki przyjęcia:
życia

iż z dniem 1września1960. r.

potirzebr a Gdańska 11 m
12031
'
12 tel. 217-·87

]

l.__K.UPNO

•

15 lat

zainteresowanych

ul. Wici 46 m .

0

TE AT ff Jl"

ł:l!llA

Gt&bien~ec

12027 G
Orlin$ki
POMOC domowa- potraeb 1
na. Al<·Ja 1 Maja 3 m. ~
12182
IroKJ t' I piętro
POMOC- -samo~ - d-0
dwojga d'Z.ieci do lekarza
l

kami sprzedam. Mile,roki
12068 G
'l:l .koło Łodzi
PLAC w okolicy ul. Parnd111ej na Chojna<:h sprze
d:<m. Wiado 0 mooć Obszer12057 G
n" 79 Kola·t

w

ukończone

ZAWIADAMIA JĄ

-----POMOC domowa n8: wy-

.~ A.~~~ZP! In~• ~A" l..._sP_HZ~

2) ukończorne 7 k 1as s zk 01Y po stawowe
3) pisemna zgoda rodziców
4) świadectwo urodzenia

wŁodzi, ul. Kilińskiego nr 2

)

PRAGA

jazd do Gdyni pot1'Zebt'la.

--------=
1,85 ha z bu.dyn-

}(Om. MiejS>ka MO
K~m. Ruchu Drogowego
J>ryw. Pogot. Dziec.
Pry". Pogot. Lek,

°

I

Da.szyńsi.<ie

ZIEMIĘ

Lodzi przyjmują z nowym rokiem szkolnym
1960-61 młodzież do Zasadniczej Szkoły Włó-

1)

im. Szymona Harnama

n.a 2 lub 3 i_>Otknje

. AU KA
N

w sekretaria:!lych kopertach 1J1ależy składać
•
.
cie Dyrekcji MZBM Łódź-Sródmiescie, Piotrkowska 100 I p. pokój 1. Bliższych danych
powyższych robó•t udzieli d7ia!
·dotyczących
technicz1ny, pokój 11 w godzinach 10-12.
Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Dyrekcji,
dniu 6. IX. 1960 r.
ul. Piotrkowska 100 w
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wyboru cferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania powodów_
,.
4457-K

ZPW

BAWEŁNIANEGO

GOSPOSIA potrzebn.a eo
piętrowy, szopy,· ga- lek a.rze . Warunki do·bre
crzy
r&z _ wszystk-0 wolne _ Zgła,.'l.dĆ się od godz. 16,
swzedam. ZgiHz, ul. Ko Micr.<iewiC!Za 12 m. 14
2148 T
mvrny Pa.ryskiej 16 Ma12 M 6 G
r.wws.ki
murowany, o- ł
DOMIDK
gród, las w Rwao.owle
s-p1zeda.m tani·O. Pośredni
cy po,żądarn.i. Wiadomość
2

~
TATRY-LETNIE (Sietl\(ie- POKOJ (Kaa:imierza nr 6)
08
(
POŁOŻNICTWO
Ojciec narzeczonej" 292-22 wi«na 40) „HlroSfllima,
G" e
·
"t
moja m.iłość" - prod. prod. USA, dozw, od lat
S:r.p1. a1 P~ 1ozn 1cz~- tn -1
516-62 fr.enc. do:ziw. o<I lat 18, 14 g. 16, Hl. 20
300-00 g. 19.45. Kin-0 "2'.ynne POPULARNE (Ogrodoowa kologJCZ!'Y 1m. Cune-Sklo I
18) „ŻO•na piekaru..a" - dUWS•kleJ. przy ul. c1:1ne- I
333-33 tyll.<:o w dni po.go<ilne
prod. fra•nc. dozw. 00 ~klodowsk1ej 15 Przl;Ji;:riu- 1
555-55
Je k-Obiety che>re, c1ęz~rlat 18 g. 16, 18, zo
KATEGORII
I
KINA
359-15
MOI
l MAJA (Kilińskiego 178) nP. .1 r?;<12ące :r. Dz1elnicr, I
Wkehrabia de Brage- .. Garna I z Porad<11 „K I
MUZA (Pa.bla.nicka 173)
i~nne" prod. frnl!lc . -•wł„ przy ul. 10 _Lutego 7-9, ul.
„Wesoła orkiestra"
orarzł
-prod. 2n.g. dociw. oo la,t doZ'W. od lat 14 g. 16 18 P;ot1irnwsk~ei 107
~
• • Piotrkowskie) 199.
20
POWSZECHNY JO g. 16, 18, 20
'l'EAT"R
ł
.
(Obr. Stalin.gradu 21) g PRZEDWIOSNIE (Żerom- REKORD (Rz,ge>wska rir 2)
~
P~łożnlc:r.o-GlneSzp1.tat
_
gwiazda"
„Milcząca
mi
bez
„Niebo
74)
sk!ego
Pa~
tyra.n
„Angelo,
10.30
Ju.gosł. prod. P-Olskiej, dozw. od kolog1czny 1m. dr H. Jor· 1
prod.
loścl"
<lwy"
dan_a przy ul. Przyrodi;il- ~
dWJW. e>d lat 18 g. 15.30, lat 12. g. 16. 18, 20
OPERETKA (Piobrtrnwi>ka
SOJUSIZ (Now-e Złotno. crzeJ 7-9 prz:l'.Jmuje kobie-}
17.4..'\, 20
c ti·
•
(RzgowSlka n,r 84) ul. Płatowcowa 6) „Fal- ty chore. c1ęzarne 1 ro- ł
" no iwa ROMA
"· 15
•21•l ,:!.. 19
sze1rz" prod. czes1k.i-ej. dz,~.., ... 2: Dz1e111 icy „Bału.~ ł
,~l\1.l-0d:zi małżonk01wie"
Zuz.amina
O"PERA (w T. Jaracrz:a, ul. prod. wtosk.o-frarn.Clu1skiej doz1w. od lat 16 g. lr1, 19 ty Ol'aZ z Porad.ni „K I
doeiw. od \a,t 18 g. 10, SWIT (Ba1u.ctcl Rynek 5) przy ul. Szpltalnej 4,
J araca;a 27) ni·ec:zynna
1
.
.
Nie ma miejsca. dla
112.30, 15. 17.30, 20
S:r.p1.tal Pol_ożnlczo-G1ne-1
d;r,ikich zwierząt" ornd.
(I<J.liń..,kiego
STYLOWY
123) „Zia.ma.na ..tr:<ala" NRF dcizw. od laot 7 g. 1<0log1<:'zny im, dr Ma- 1
duro~1cza przJ'. ul: Forprod. USA do71W. oo Lat 16 . 18 . 20
KINO-LETNIE (Pa,rk Po- n•lsk1eJ 37 Pl"'.Y~muJe ko-I
12 g. 16, 18, 20
„Faus·ty- b1ety chore. c1ę_z.arne I ro 1
ZACHĘTA (Zgierska 26) niatowskiego)
,,Siód1ne niebo" prod. na" prod. hiszp ., doz.w. ct:z~?e z Dzielr-ncy u „PO'le- ~
przy
MUZEU1\t
do7lW. od la·t od lat 13 g 20 30 _ ltino Sie i Por.ado1l „K
ARCHEOL0- fl'a.nc.-wl.,
dni po- •Jl: P_oludnio-wej 54. Kop-I
GICZNE 1 ETNOGRA18, g. 10, 12.30, 15, 17.30, cizynne tylko
FICZNE (Pl.
~~s~~ego 32 orarz ul. Zbo- 1
godne
20
Wolności
H) goc1z. 9-15
KINA IJI KATEGORII
KINA II KATEGORII
:f. ~
1
Chl<rul'gla: I K.l'n. ChlSC
C
ZOO - C'7-Ytnne g 9--:!0
LĄP~J',.?ójn (Józ~!ów 43) rprgicizna, ul. Wig·ut"Y 19 ł
ADRIA - niec~ynne
:/. ~ *.
prod. In.terna: S-z.p:ital im. dr 1
a gra
PALMIARNIA ce~ d DKM (Nawrot 27) „Ska.r- "
i:.i~· dol2.w. od La.t 14 g. Wolf, Ła. g.iewnie>ka 34,3s
by kr61a sa.1 omona" g. 10-18
doizw. ood lat MEWA (Rz1g.c•Wll;l.<a n·r 94) La.ryng.oJ.ogia: S:z1p. i1J11.
f~'<>:·
Po·rzuco·na." prod. rado:. a ,· Pirogo.wa, ul. WóJ.cciań'
DWORCOWE (DW. Kali'
ski) „~ot niedołęga", 'ao(lJW. o.ci lat 16 g . .16, Hl, ska 195
~
.
20
„Wiosna", „Wersal wios·ną", „Trzech panów z POLESIE (Fornalskiej 37) Okull!>'tyka: Stzlll,p. JtaM1 . _1, m _. 1
1110
Po-rl~g" prod. p-olskiej d·r Jcin.s<>hera
·
z
Straż Pożarna

mienię

12C>23 G
go 23 Gabryni&l<
HEKTAR-;iemi-or;;:ej- l
las-u kolo Ła·s ,ku
m-0rgę
sprzedam. Oferty pisi:moc „12019" B'urn Ogło
szeń Piotrkowska 9G
12019 G
NIERucl'fo"Mósc-w Ło
drzi przy ul. DreWl!"l-OWs.ki ej nr 50 (wa.rszta ty samochod-0w·e) sprzedam. Wiad-O·mość Warszawa ul.
Sienna nr 64 tel. Zl-69-44
w go.dz. 7 do 15 Szus.tikie12043 G
w,cz
s-uDOM jednorodz'nny;budynek gospodar
tereny

k

Ml

k •

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

z k11chr,1ą. Oferty p ise mne „ 12069" Biuro O~lo5zeń
PLACE budowla1.1e \V Ale P1ot1l.<owska 96
12069 G
(ccntn.un) k:.;andi:o1w:e
s prze-:iam. Wiado mość -

SO )
• od
z
150 do 2
w pierwszym roku nau k 1
w drugim roku nauki od 320 do 380 zł
Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują
pracę w zakładach. Zakres nauczania przę
dzalnictwo i tkactwo. Zgłoszenia młodzieży
tylko z terenu m. Lodzi przyjmuje codziennie dział personalny Lódź, ul. Sienkiewicza
4407-K
70-72.
_ _ _ _ _ _ ...,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,.____
1"_ _ _ _

COP gd

WAZNE TELEFONY

o

z

Ili

DROBNE

l'OKOJ z kuchnią w blokach róg Obywatelsokiej
- Al·eja Politeoh11ioki za-

NIERUGHOMOSGI

B u d yn ow
d
· k"1
M"
esz alnych,
arzą
l teJS
Lódź-Śródmieście, ul. Pi<>trkowsl'a 100 ogła-

PODZIAŁ
SAMORZĄD ROBOTNIDYREKCJA I
PRZEDSIEBIORLÓDZKIEGO
CZY
PRZEMYSLOSTWA BUDOWNICTWA
WEGO NR 2
w Lodzi, ul. Slowi•a1iska 5

l''I

Lódzka Spółdzielnia Ogrodnicza w Lodzi, ul.
Moniuszki la ogłasza przetarg nieograniczony na ciągnik „Ursus" typ C-45 nr podwozia
4099 wg ceny wywoławczej 7J 29.500. II przeta:rg wg ceny ołm.iżo>nej o 40%, III
.przetar.g wg ceny obniżonej o 750/o. Przetarg
I odbyl się w dniu 24 czerwca br. (pozostałe
przetargi zgłoszone w tym dniu anulujemy).
II przetarg odbędrz;ie się w dniu 7. IX. 1960 r.
III pNeta.rg odbędzie się w dniu 23. IX. br.
Wadium w wysokości 100/o ceny wywoław
czej należy wpłacać najpóźniej deień pP'.ed
terminem ogłoszenia przetargu w Łódzkiej
Łodzi, ul. MoOgrodniczej w
Spółdzielni
niusz,ki la w kasie. Ciągnik oglądać można
w godzinach rannych w Łódzkiej Spóld7ielni Og.rodniczej przy ul. Wólczańskiej 256.
Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie
określonym zarząd7eniem min. kom. rz: dlnia
8. V. 1957 r. (Monitor Polski nr 56).
___
_ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ __..__ _ _ _ _4460-K

1dział przedsiębio· rstwa państwowe, spółdzielcze i nieuspołecznione. Oferty w zalakowa- curie-iSkłodowskiej 41~

Miejskie Przedsiębiorstwo Rem<mtowo-BudoVl'lane Nr 4 w Lo.dzi zawiadamia o zamknię
ciu ruchu kolowego przez rzekę Olechów
kę przy ul. Odrzańskiej w okresie od dnia 29
oiierpnia do 10 wrz.eśnia 1960 r. Objazd uli2157-T
cami bocZll1ymi,

ia

OGŁOSZENI~

PRZETARGJI Ili

Oferujemy,

KURSY radiomechaników.
r?dioo.pera.ta.rów i teJe,wi,,blas:za1nka'' 7,yjne o,bw.!era LPZ Plc,tr,.DKW-<F 7
•przed.am. Kutn-0, Słoiwa.c \(u•w:s1ka 53 tel. 312-40 12444
12~0 ZARZĄD
kiego 21
W-0jew'ÓclllJki
TWP, Piotrkowska 68 tel
330-49 o.glaS1La za.pisy dorosły.eh na ;poc7.ą.tkowe
i lrnn.wer-_
an
sacy.ine k.ursy jęz~'ka
.__ _ _ _ _ _ _ __. zaawa<1sowane
gi<.>lskie.go, niemieokiego,
•r-0syjskiefranous1kiega.,
SAMOTNY J>-O'S7lt1kUJJe p-0koju &UJblo:katorskie.go ''" go, wtoskie.go, es:p:;~n·~
pói rolk·u. za,pla.ci IZ góry.

SAMOCHOD
1

I

osobowy -

'

I

LOKALE

~fCi~;; oli~~s~~Xe Pi~·t;~~4~:
12034 G

0t<:a 96

be,,,dzie,tne POS7JUl.cuje pe>kojou sub
MALżEIQ"SoTWO

l1) ka•to rs1kie1go na pięć mie
s1~cy.

Ofer ty

„12032"

Biuro

pisemne

Ogloszeń,

12032 G
Piotrkowska W
2 PO.KOJE, ku•e>hnia, wyśródimieście

gvdy,
r.ię

11a prnkój,

zamiekuchnia,

centiralne -O·glrzewanie. cen

\rum. Wi«·do rność Lódi 1
S<k rY•llka p.a,c<;;towa 380
1202-0 G
POKÓJ, k·ll'<>hni.a , wy.g-0dy ·Laom:en i ę na diwa pokoje lu.: ahf\ia. Orla l i m
12096
l{, te<!. 226-20 od 16
0

MŁODY sa.mO·lrlY na sta<"'.o wislc.u p-05ZukuJe pol<O
ju s·u1b~<>ka>tot·skiego z -0<1cirz: !elmy m wejściem i :o.Ny)!odami. Cena -0bojętna.
„12128"
Oferty pi•s emne
Bluro

;ka 96

Ogłoszeń Piotrłi<ow

121·2ll G

LOKAL przemysłowy 42
m kw., s.ila, świ.atl-0, wod.a. n;;<.l.:iją.cy się dla rzemiasta odnajmę. Telefon
~~2_-:_~7_od_godz. 17_215l _T
POICOJ z kuchnią za.mienię na kawale 1-kę w blokach lull na jeden dużY.
,
po~oj Z C1Zęści0Wy!1': ' w:"godo.mi. Tel. 431--65 w J;Gdz~nach _od a _Eo _1!_21~_T

!
l

S7'-KLARSKA Poręba w i,\a 3 pe>koje, kuchtnia.

hrJl wen~rnda, tara:;. I piG
t:- 1 „As-e.elkie wygody o ra 7

d•uży ogród - z&m!·.>~le
n,1 2 P-C·koje z kuohr!i .1 2
wy1goda.mi '" Łocl:zi. Wia
wa.ctaiw Cyranek.
rlcmość
&71.<lar,,.'<a Poręiba-Górn ~ .
';IL IG!iń~ki':go~~
1\U.ODA praoui·~ca posrz:u~
;c-ub,ile kpitlniek.pomieszcfrz:entia
Y
OBer
>::• a. or" 1ego.
u
iur o
„l.2049"
p ;.seimne

l 9 glO:§,Z.J:ń. Ęl9J1:.kpw~~a, 0

„"'!..'>!

I

LEKARSKIE

I

I

BóZ"NE

I

L~STRYKARZY, malarzy,

murarzy, betoniewykwalifikowanych
01-arzy, robotników
zatrudni od zaraz Lódzkie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego Nr 3 ul. Goplańska
28. Dla zamiejscowych hotel robotniczy.
2102-T

MURARZY i robotników niewykwalifikowa.
nych zatrudni od zaraz Lódzkie Przedsiębior
uL
stwo Budownictwa Uprzemysłowionego,
..__ _ _ _ _ _ _ __
Urzędnicm 45 pokój 107 w godz. od 7 do 15.
Dla zamiejscowych miejsca w hotelu robotDr NITECKI specja·l lsta niczym zapewnione.
2072-T
cl1-0rób skórnych, weneKiliń INWESTORA zatrudni natychnn.iast Łódzkie
ryciznyoh 16-18,
11200 G Przedsiębforstwo Przemysłu Terenowego Maskiego 82
Dr JloIARKIEWICZ specja- tel'ialów Budowlanych Nr 3, ul. Goplańska
lista che>rób skórny<:h I
w"neryoonych, pi,otrl<ow- tel. 232-91. Wymagane kwalifikacje: średnie
11225 G wykształcenie i 6 lat praktyki na stanowisku
•I< a 109-6.
Jadwi.ga ANFORO- w dziale ekonomicznym.
Dr
2136-T
WICZ spe<t>jalis·ta weoeskórne 15.30-19
ryetŁne,
12231 TECHNIKÓW-GEODETÓW i pomiarowych
P róchnika 8
Dr REICHER weneryce: na prace miernicze w tffenie, kri;!śla.rza, techne, skórne. za•&tę.pca d-0- nika-cera.m i·ka, technika-chemika oraz geolol<tór Zi<>mke>wski 16-19
11891 G gów zatrudni natychmiast WZPTMB-Gn1)la
Piotrkowska 14
Wiertnicza w Srebrne,j k/Lodzł tel. 232-91 i
Dr SIE1'°KO specjalista
chorób skórnych I wooe- 232-94 wew. R (dojazd tramwajem „Konstanryc7lnYch tel. 205-55, Ki- tynów Lódzki'').
12479 G
liliskieg-0 132
2135-T

i kł"eślarza. oraz st. księgowego
zatrudni w biurze technicznym Szkoła Rzl'przy ul.
miosł Budowlanych 11r 1 w Lodzi
N01Wo-tiki 46.
4446-K

PLANISTĘ

• - - - - - - - - - -....

....._ _ _ _ _ _ _ __.
SUKNI E

SLUBNE,

wie-

C!l.'..O·rowe,

pe·1ery1nki,

ka1p-

ELEKTRYKA, to0klH-za metal., frerz;era, ślu
sarza remont. hartownika ! dwóeh portierów
zatrudni Fabryka Igieł Jniewlar<Jkich. Zgło
szenia przyjmuje sekcja personalna w Lodzi,
ul. Kilińskiego 128 od 7.30 do 15.
Fo•rtaik
Chrzanow.sik.i·etnu,
4444-K
i . P2ł1asJewicz -0·rarz Pie·lę;g
im.
n ~ar1kom ze Srz..pitala
na II
praca
przykręca.ezy
SRUBOWNIKóW,
u r· Pirogowa , WólczańSJka
195 7.a wylecizenie z cięż zmiany zatrudnią natychmiast ZPW im. A.
kiej ch-0ra.by oraz tros·kli Struga w Lodzi, ul. Sienkiewicza 70-72.
wą e>p ie lkę najserdeCIZll'l iej
4412-K
sze podizlę.kowan.ie sklada
Aurelia Wejbasz.czyk (by
la pacjEn1ft<a Odd2.i.alu We ZASTĘPCA głównego księgowego do wię
1213)
wmęibrtll"leogo pokój
kszej spółdzielni pracy potrzebny natych2149 T miast. Wymagane wysokie k:vvalifikacje. Ofer
0

ki. we•J ony po.leca wy.pozyc~alnia. Lódź Plotrkow
12341
s•k a 134
Dr dr BRZOZOWSKIEJ,

ty POgisemine :1'r ~59-K należy składać w Biułos7,en, Piotrkowska 96.
rze
PiQ~J1kO;wiska. i~a (sk, \~p)
4459-K
A J
~164 .T
·

. jj
g

~a~.1:;.~':~ J~:~·~fi:Um~':.

I

J>Zl.ENNIK Łó.P~~ ~ io!I (42~1) I

-„.
'
·
o
M1łAWK1

Bendig lepszy od Murzyna

N!tlt W'l""
Wie·lką
frekwen.cją . cieszy .się
sti0,1sko z k1Niatam1 w w i o·sc-e 0 1l t m~
piJ9k!ej. Wła$c :.ciel·ka k i?oSku oti\\' ia.cLciZyła, ż e ot:wo risła

2

brazowe medale dla Polski

Biało-czerwone
na Lago Albano
W alkowiakówna

1

flagi

Je tylko

Kasprzyk nokautuje Hiszpana

dla wwględów
i:o.1'm~lnych, tymczasenl. kwia.ciarn1a ro.a re.kor-d-0we
obroty.
J'e.i najle•psz>·mi kl' cnta1ni n!e .są
'eCnak mężc-zyżn i , lecz m 1-esz:k a.n-:l<i w ioski kurpujące 6< wia t y po to.
by przyozdobić swe 01J.mp1J.skie
kiwa tery.

z

*

*

*

*

!{~lejnym bokserem 1>olskim.
który wywa.Jezyl sobie awans
clo na,tę1me.i rund.v jest nas«
debiutant RE'ndig. W p1>nieclzialek po pnludniu stO"C,zyl on
ładn~' po,jed~·nek z nieźle wyszkolonym, czarnym bokserem
z Ugandy - Sentong_o'.
Bokser z Afryki
był
nieco
niższy orl Pola.ka i mial luótszy 'l'.asieg ramion. \\limo to,
zaraz po gongu ru~zl·I do ataku.
Bendig natychmiast ~na
lazł ripo s tc . .Tego celne i mocne lewe pr1Jste ostudziły zapał
Mmiz~' n?.
Pierwszą rundę wygrywa Polak ,ieclnym punktf'm.
Drugie starcie ma podobn:v
przebieg.
W trzecim Murzyn
stawia wszystko na jedną k"rtę. Stara si<; rozstrzygna.ć walke al a ki em. aJ.e 7.nowu technika i spokój Bendiga opanowu,ją s:vtuację. Ocl czasu do czasu celne. silne kontry Polaka
pada.ją bądź na głowę, bądź na
korpus
przeciwnika.
ZWl'Cię
st,.-o Bendiga jest wyraźne i
jcclnoglnśne. Sęrlziowir. lrnnkfowali: 60:.53, 60:57, 60:57, 60:55 i
60:58.
Przed "falką
przeż~· waliśmy
król kie chwile zdenerwowania.
Oto Sentonr.-o nie stawił slc: na
czas w ringu. Poprzednia walka zakończyła sic dość nieol'zc
kiwanym walkowerem I Murzyn najwidoezniej nie był o
tym
powiadomiony.
Bendig
stal w swoim narożniku pełne
6 minnf, nim 1>rzeciwnik ukaz;,!
sit: w drzwiach sza.tui. Zachodzi
ły obawy, że Pola.k, który prze-

*

&aun:v., klas. fińs·kie,i łaźni nie
clotychczas ż.aclen repxe
zen tant Suomi. Przez saltltQ. prz.~·
winel<> się już pona-cl 500 ollmpiJ4Xaoo m
ll Niemcy (Kr ause. L20.ge, . Per- czyków - powiedzial zarządzaj<\
cy łaźnią - a.le nie _iiylo w~rołl
leberg, wen.t:ztke) - 7.39.4
2) Węgry (Kemecsoel , Kiss, Szoel- nich ża.<lneg·o l'ina. Na.1chętmcJ. Im
rzyst·a.Ją x niej zawodnicy radz.ieclve3i. Ur&,,y.i) - 7.44,0
3) D2n!a (He,ei.sen, Hoyer, Jensen, cy, Ameryka.nie i Japoi1czycy.
Soerfn,s en) - 7.46.0
* w wi-0
~awodni.czki, m i e·szikając.e
4) P·chl.ta (Kapł2n l ak, Mai-chlik,
se" olimpijskiej, mają ba·rdz.o uSkwarnki, Zie!lilski) - 7.49.9
żywot. N ie m ogą spo5) ZSRR (Koncnie.n.ko, Lj aehow- trudn iony
sk i, Natalu-cha, P isar iew) - 7.50.7 kojnie wy.poczywać w swo ;ch kwa
t a-oh. gdyż z p,,-zebieg ajac a go w
6) Rum•u„ia (Antoneseu. Ve·t·ne- po'>liż·u kwater w1adur,,tu tłum Jusieiu, Si<leri 1 Teod-orov) - 7.53,0.
dzi
c i ągle
je ob s e r ~:uJe Pl"'l'.ez
okria. aby się odgr -0dz1c od c 1ekaw~(dch,
po-za.}t.lzj a ly SIZ) by paKANADY,l!U
1.000 m jedynki - l) Parti (Wę pierem. Taka ochrc <rn był a by jeds::y) 4.33,D, 2) Silajew (ZSRR) 4.34,4. nak skutet<Zna. gdyby n ie wlosk:e
upa-ły musza ot,~lierać _okna_.
3) Rottman (Ru.munj a) 4.35,8 .
Dziew·czę-ta skarżą s~ę, Z'? \Vlęk~
I.OOO m dwó-jkJ: 1) ZSRR - 4.17,9,
szość
ga·piów
wystaje na. c-01·110
2) Włochy 4.20,7, 3) Węgry 4.28,0.
Fn:n.ce z lornetka.mi, co Je tym
bardzi·ej
k
r
ępuje.
JEDYNIU 1.()()0 M

duet mężczyzn

na Ili miejscach

I)

Hrns<"n

(Dan'a)

2\ S:te>ell.!C<esi
3)

*

3.53.0
3.f.4 .0

*

*

2 wrześni.a ma.ją startować na
800 nt w jednym przedbiegu Ame-

(Wę.g·ry)

Frederiksson

skoezystał

(Szwe.cja) 3.SS,8. rykanin
cunliffe i reprezentant
Niemiec Manfred Matuschewśki.
Oba .i obchodzą w tym dniu uro·
dziny - Matuschew9ki konczy :u
la.t, a Cun!iffe - 23.

Szermierka

S,,;.,.rmierze roZ'!>oczęli eliminację
od floretu. Trze-eh P0<!a.ków walTylko w biegu oa 1.500 m starczacych w tej brcmi zalcwalifiko- tować będ'Zi e znakomity lekkow1ło się do dalszej rundy. Wojda
atleta a·U'S>tr ali.iok Elliot. Zostało
za.i·> w swo,ie.I
grupie pierwsze t.o wcz.oraj już o!:-C'jaJ,:.1 ie za•k-0-mu1nie,1sce, odnos.ząc czt'e·ry zwyclę· nikowroe przez ł.<.'.erownictwo ostwa, a Paruls.kl h:vł drull'i :r. .ie.dną l'mpijsokiej ekipy Australii.
t:vlko porażką. Także Różycki za·
jat clru,gą lol<:i-lę przy ezte,recb
Marchl>k, Sk/raros,kl, Ka.płanla'k i Zielińs•kl
zwycięstwach i jedne.i porażce.
Kajakarze
zakończyli
już,- 15 pllt.t. Polska
zdobyła
14
Ta.Je więc 48 florecistów pozo&ta·
swoje olim.piJsikie walin. Prz.v- pkt.
Io na plans'ly po pierw!!Zym dniu
niosły one dwa brązowe mt!Najwięcej
medalu przypa:'lb próby, a wśród nich trzech Po.Jaków.
d~le
polskim reprezen.t a ntom. WęgI·om - 6.
Pierwszy zdobyla 25-Jetnia DaW dru,giej eum·oa·cJf, z każdej
Os.obliwą sensacją regat byl
niela Walkowiakówna w firn,- Szwed Ge.rt FredT'iksson, kt6n e-rup:r d 10 ówi~rćf'na ·łów "?o.:ichodz;lo
czterech
pie!'V.•szyc•h. Doskonale
le wyścigu na 500 m jedynek. sta.rtując na IV z rzędu Olimwal=ył Wododa, k t ó ry n'e poniósł
dz.iwą wojną nerwów. Tym raWkrótce potem dru{!'i brązoiwy piadz·ie 21dobyl w sumie 6 zh,- anJ
j-ed1niej porażki. Par ulsiki Vl'sZe·dł
zem nasi reprezentanci wy!i_zl;
medal stal się lu.pero Kapla- tych medali, dodając do 1ego do dolszy•ch waH< t'la drug im m iejniak Zieliński na dystansie vt"Czo.raj jeszcze jeden brązowy scu w siwojej gru,pi~. orzegrywaDuży sukces odll1ieśll w pu- z niej zwycię,~ko.
ią·c jeclyn'e z Niem,cem Mehelem nied•z.ialek nasi k0<<.zykarze. W
1000 m. Walkowiaków.na w paBohaterem tego pasjonujące
Wyniki fi.nałów:
0:5. Trz.e:ci na~:7. re1n·ezentan.t Ró~ decydującym
meczu
pokona!' go spotkania był Sitkows..ki. On
rze z Mendalską zajęly punkłl.KOBIETY
zyd.<1 miał w. d.rug1eJ
el 1mina-0Ji oni HiszpaniG 75:6:l (37:32), kwn nadawał ton całej grze, <>n bJ'l
v·ane czwarte miejsce w finale
500 M JEDYNKI
!•rochee brudno.se': Ost.atec7~lle m1- lifikując sie d<i puli finak>'We; mlltorem po,Js.kieito ze.5połu. Pe
dwójek i ta sama l·okaota p:rzyl) seredi.na (ZSRR) - 2.00,0
mo p-O•razek tt. N·1em.ce.m Gere-~he 1 -1
. ·.
. ' ..· 1
mem 2:5 i Mi<llerem (ZSR'fl) ~:.; i lu'l'nie.1u 0l1n~pJJS,„1ego.
pularny
.• Sitek" byt w tym
paella sztafede 4 X 500 m męż2) zenz (Niemcy) 2.08.2
Mecz .z Hiszpanią był praw- dniu w~'ia.tkr.wo
czy21n płynącej w składzie: Ka3' Wa!l\wwiakównR (Pols1ka) 2.11>.5 -0n 2oala7.ł s·ię w ćwie·rćilna:Je.
dysponowany
planiak, Marchliik,
Skwanjsi,
4) Werner-Hansen
(Dan.i a)
strzalowf'.
SI rzelal
celnie z,
Zieliński.
2.13.9. 5) :Fried (Węgry) - 2.H,0, 6)
d~·stansu i z póldystanstL Grał.
W .porów.na:niu z poprzed·nią L incimar.k (Sz.wecja) - 2.14,11.
zwłaszcza w piPrwszej połowie.
Olimpiadą w Melbouirne polscy
jak w irn.nsi e . B.vl t'll chyba je
500 M DWOJKI
den 7. najlepszych me-czów w
kajakarze uczynj}i niewątpliw;.
1) ZSRR (S<>redina,
&.iuob'na)
jego kai.·ierzc.
pl)IStęp.
W
łącznej
pm1>ktaci; t.54,7
cztery lata temu zajęli 11 mitj2) Niemcy
(Zenz - Ha'l"tma.nn)
Słabiej . w:vpacll zawsze ni ezasce. ob&nie uplaosowa.li się lla - l.5ó,6
6 po·zycji. Zlwyciężyłi kajakarze
3) Węgry (Egres·i - Fried) . l.58,.2
Wo000rajs:z:y dzień bY'ł de.cy du.il}- Dnflii s-kapitulował pned · celnym wodny Wichowski. Mecz stał M
dobrym poziomic. lee~ gra była
7,SRR - 34 pkt., przed Węg;ra-!,) P<>l,,.t<a (Men.detslka Walko- cy dla n aszyoh piilka.rzy. Po ła· st.Jzałem Gade"klego.
1 ·59 •6
mi _ 32 pkit .. Daonią i _Niem- wla.k) Nasi obrońcy zwalnia.li umyślnie pr:-:ez cały czas niezwylkie nertwym spott<ani.u z Tu.ne'Zją , sta5) Dania (Jrn~en Werner) - nęli eni cLo rw.prawy z reprezen- grę.
wowa.
Wyik-c<rri:~··stał to przeciwni k .
cami po 18 pkt. i Sz.weeją 2 00,.1, 6) Rumunia (LhpaUt - &e- tae>,ią Danii. Nies4e.ty, mecz przy- N 3.g:ł:vrrn
zr,Y"\7\.'em raucił się naBył t~·lci
moment w 11 mln.
k-eli) 2.()1,6.
n i ósł Pola1ko-m porażkę w s•tosun- p :izód. Do centry
~zyt>kieE?o Se- pierws'1.c.i polowy,
gdy prze-waga
MĘZCZYZNI
ku 1:2 (0:1),
która w praktyce ren.sena. do·, •ko•cz:vł H. N :elsco i polskfoi:;o
ze~ołu
wynosłla
10
aini s ę spe.strzegł. pu.nl\tó,v.
1.000 M DWOJKI
przekreśla szansę a.w~nsu do pu•li &z:vm:k-0wia•k
finalistów.
Nie do pomyślenia goci~· n!Jl<a po ·raz wtóry znalazła
1)
S!llWooja
(Friederlkls!son
jeos.t bowiem. aby D<,nia nie z.óo- s.ię w siatee.
Przełomowym mome.ntem meezu
3.34.7
lab soprootać Tlunezj.i.
35-l~n.J Kalif<>mij<C1Lyik Gary To- Sjo.ede1i'U<S) stall\ się 6 minuta
po prze rwóP.
2) WWY (Maszaros - S"Zien.te) Brarzylia - Tal·wan 5:0 (2:0)
M
b , ·
b ian '.lldobył pierw15zy uoty medal 3 34
Pola.cy
prowad~ili wówc1..as róź,ni·
9
-ecz
Y.:L zywy,
Zlv.r1asecza ""''
dla St.a.nów Z.i eda1o·czonych, rtJWYra trzech prnnktów . Hls7.panle mir.
1ly d·la
Pol!>ka
(Kaiplanialk
ZiełlńPi'E:<rw,sq.ej.
części,
i
d-Oać.
m
cięż2j ąc w f'nale skoków z tra.rnii kilka dos•kcmał,,ch okazji do wy
0°ka. Z.m1errz.yły się dwie S1ZkOłJ'.:
:pol!cty. Faw>0ry<t w tej koniku.ren.- ski) - 3.37.0
rr}wna.ni'a. i nawet W:'\'.lścia na pro4) ZSRR (Gołe>waezek _ R'Uid!z:ri- s·kand.J,•iaw~ka, . holduJąca.
naJeii, Hall mi.<;;trz USA prowaictz1ł kas)
wadzenie, Jem ne-rwv sp·rawiły, iż
- 3.37,4
P"ostszym srodlk1eom . w1e>cl.ąocym do
~ 7 ska.kaeh. ale ~paniałą :f<>rrzucali bardzo niece•łnie. Od tego
5) Dania
(K. Schmidt _
v. oel~1 , a zwla.,zeza rn e~ezp ,ecznym
:me w~'lkazat Tob;an w decyd•ują
pod an.om. - <'.raz
!;~r~~~~~ 1P~~e~„~~rnt np"rS:;:'d ~~~':.
ceJ ohwili, oo z.ape.wnił<> mu rziwy- &ohmiodt) - 3.39.0. 6) ezeehosłowa- prostopadłym
cja (Riha - Vrsovsky) - 3.40.7.
~t:Z~;!'O~~;_:• z:~re-~~h:~neZYJl1a,
c<;m wynik brzmiał 66:59. Na mi·
ciE'~two. ,
Brą2J0W;\'m medaHstą l!XlStaI Menutę t>rzed końcem prowadzi!Hmy
1 Polae,y g.rali w sklad,,.:e: ~ym'l<s:-·kanln Juan Borelia . Ta trójoka
Ogromny sukces na. oUmpij- iuż róż.nicą 12 1>1mktów. Nie było
ko•wia.k. Pala, Grzybowski, Woź
,lUŻ P9 pien-"Zyoh skcka.ch e!i.minia1k, S1rzJl<aJ.siki, Zienta·ra, Ga<łe slcie,j pływalni w Rzymie od- wiec .inż wątpliwości, iż wygranac;'>jn~··ch
miała
7ldecydowa·na
ci'd.
Brych<'1Zy, Haehor ek, P<>hl. niósł wczora.,i wice?.tlrem An- Jiśmy mecz i je.steśmy w flnoa le.
przewa.gę nad po.z.ostałynnl zawodA więc be"- Szczepań drn:ej Kli>potowski, który w dru
1Lentl!'ler.
Riedy zabrzmiał końcow:v gw.fz.
nika.mi. Wyniki:
S•kiego. P,Pv.'Odem dla którego kie- gim plllfinale 200 m stylem kia de-k se<l,,iego. wielk,a rado<ć ""'P"-"
1) G. Tobian (USA) 170 pk.t.
rowniotwo
'.llde.cyd<>walo się, pomi- syc:imym, ·za.jął c-zwariE' miE'jsee
ID S. Ha'11 (US·A) - 167,06 pikt.
nowała
w polskim zespole. Wszynąć
Sz,c:;oe.pa11slkie·go, była lekka
3) J. BoteJla (Meksyk) - 162,JO.
;;oię ściska.li i cal?wali . S"t.c.z e·
koontua:,ja stawu kolanowego, do- i zakwalifikował się do fina- sr:„
"Olu"
oblega.ny
by! S1t,1cows•ki, boznana w m-eczu z "rune'Zyjcz;t ka1rnL łu . .Tego ro:as 2.40,8 je.st lepSZl' ha.ter dzisie,isz~l\'o meczu. PromiePo kw.a.ctrirnsie
r&wnorrzędnej o<l ust.anowionego
przez niego niał wprost radością.
,
gn:. na~ez Sotoper Grzybow~ki po- podczas elimlnac.ii rekol'flu Pol
Na,iwięce,l
pun.któw
dla
nel•1.Jł b·ląid nie do darowania, z•
ski
o
dalsze
0,6
sek. Klopolow ools<ki.,.go 7ldobyl Sltkow<;1kizesipolu
_
który dn1?:yna rz-a.p·lacita u~ratą
PływaC'Zlka Australll na.wn J!lrapierwszym
Pola- V'.'ichow!1ki! u-i::vsl<al 20 punktów, 21a
bramki. Grzybowski z.goła oiepo- ski będ?Jie
&er pe>wtórz.via swój sukcl!S z ME'l·
kiem
w
h'istorii
naszego
pływa·
trzebon!e
ezwJe.ke.ł
o:
wysłaniem
pił
Nart0<wsiki - 14. Pozos·ta.łe punkty
bnunne, llJWYCięż.ając na 100 m w
ki ·w po-le, rŁ czego nie omie.s2kał ctwa, który wystąpi w finale dla n<>l.skleirn ze<>pe>tu r.d<>byli1 Ol1>tyht dowolnym J llXl<>bywając zło
skorz~1stać bra•m•koo·trzeJny kierow oHmpi,iskim.
Poza Kłopotow •z<":"''>~1 - 9, Pacnla - 5,_ Pstro:
t:\' medal.
Uz~·skany Prze!I! n lą C!Zas
1.()1.2
skim w finale popłyną: Mulli- kOD"kJ. Prz:vwa„~łt! I łl;fh!'arcz:v:J<
ni.k
ataolcn
H. Nielseo.
Stało
się d.ur\9kie~o
to w l7 m'n.
gry.
. . . _ 2. 'V 7.f!•'i•P.OlP h1są„pan<:.k1m na,,„
3est o 2 sek. lepszy od jej wła "'
(U&A) 2.37,2 nowy lensz:vm s~rz~łc·rm był Rodriguerz,
!'o.Jacy
'7Jd op:ngo1wc:.ni
ch"Nilo~ kien
S'loe<.:(o rdorord<U ollmipljskiego z 1!156
olimpi.jski, Ohsaki (.Ja- który uzyskał 17 punktów.
W:')l'lffi n-iepowodz-ein iem, ~abra.Ji· się rekord
;rok<u. Drugie mie)see !tajęłR oł:r
osb1'0 do prao0y i zy.ska1li przewa- pn-nia)
:us.2, Henninger
wa.crl•ka USA
Chris vo·n Salt"Za .
l'!•'. która C·h1wila-mi
stawała s;ę (Niemcy) 2.3R.r..
Gathcrrole
Trneoią
na
mecie b.YI? Natah!a
męi- wpr,ost miażd:i.a•ca„ Ale oa te1 pro:e
Steward (Wi<?lka Brj"ta~ia).
1Anstra.lia)
2.39.l, Men~f'ni
Szttomiell'ka.
Floret ind.
wa.dze u:pzynęł.a ~ra dlo prz.erwy.
2.30,2 i Hai!
~Y'ZIO 1;, fił1ały.
Ustaiwiczne 9.ta1ki
Po.la.kóN nle des (H11landda) Ja.k było do prz:ew·idzeola,
Kolar~two. lndywi-dluailnY wy<Ścig P.!'ZYni?sły
Z.39,6 C)raz Laz;r;uri hc<.·:eiści "" \ora.wle, przegrali z n~·si
n1pragl\'ll~r.iej
t>ra.m,J<' (USA) Pach.oc1a,,; <>karz.H ku temu było b<."". (Wlochy) 2.40,3.
kistanem
o :8.
SIL~f~~j~'bój nowoczesny, 4 kcnk·u- l1!n1.. Na P"''"-'"?Jkodzie stał świetn~'
rerucrja pływan!e.
b'·emlkarrz Duń·cozyków. From.
H-0<kej na. trawle.
Japonia Po ):>rrz.ePwie g·ra stała się mn1e,1
ł
A.u'S·tralia.
9kłaldin~.
pod..?riia m11:e.i
ce,•ne.
mlnU
WYS OrCZY
Zapaisy klas. - c. d.
W tmeciej ~tonkuren.cj! p!~!obo
Wsoaniał 0• Cfrnrz.ie stracił Bry,;,hc'Z:~·
żeglaiubwo Dru,gi wyśeig we mJ.jaia<; s'e z p.iJO<ą tuż pod bram~u
no.wocze.onego - s.trzelaniu nasi reprez€ntane.i odn i eśli nlespo WS<ZYsĆf<.i ch klasach.
. 1,01 clunską . W 20 m'in. t>r•nn.karz
Wioślarstwo. DwójJt.i berz sternidziewany stll<:ces . z.wye:ę.,"'y!iśmy
przedbiegi, czwórki ze sterdrutyuowo
przesu..,.,•ają.c
się po !<a trzech dniach na 7 pozycję. lf.1.cty- nikiem, dwójik! ze sternlokiem.
B0<k>s. - c. d. elim'.oacji.
wid<Ualnie Kazimierz Mat?Jur rz.ajął
dru,;:ie miejs-oe - 193 pkt., PrzySzermierka. Floret ind. męi
b ~·l•i<i był sz.ema~ty 163 pkt., a czvzn - f'n.ał.
P2·<2ikiew'cz dziew i ętnasty - 1&7
Ho.ke.I na tra.wie. Wielka BrytaW ponie<lziaJek w turnieju z2 ni ejsz.ą przeprawę b()dzie lill.ia t
Jllk\.
Zwy.cię:i,ca.
Meks;vkańezyd< n ia Be-Jgla. Ind ie - Holandia.
paśniczym w stylu kla s yrznym w
S!1''ltkaoniu z Bułgarem
Esc.obedo. un:ysl<ał 195 pkt.
Pływa.nie. Ek<>ki z wiety kob'et
KcBo tne·c·h konkurtncjach dit-uJiy- - f'nal. 100 m me>t. kobiet. f'nał
startowalo trzech dalszych Po- sabowC'm.
111owo prowadzą; ll Wę,.1'ry - 8.314 2.00 m st. klas. męiilczy?Jn, sztafelakó'""
Doskonale spisa l S'.<:
Dobrze wypadl rówmLe·ż 5mupkt. przed 2) USA - 8.210 pkt„ 7) ta 4XlOO m zm. kob;et - prze.dSosnows.ki (waga ciężka) w w"l liński w wadze półciężkie], któP.o1ska - 7.779 pkt.
ble1-gi.
ce z
Jap011czykiem Shig•~o1,a. ry poka.nał na ptmlcty Włocha
w konkure•.1c,ii indyiwldua1t.1eJ ::'itka wod·n·a. Spotkanie 1/, f!n,aP01lak :ro•zstrzyg<nąl tG walke już Cerron1. N asz reprezentant w
Po t=ech d·niach pre>wadzi Es,co- łów.
be<to (Me•ks}f<) - 3.030 p!d„ przed
w 4 minucie kładąc Japończy- wadze rnusze.i Hajduk zakoń
Zapa.sy. walki w stylu kla·SY'CIZ:Beckiem (USA) - 2.966 pr.<t. i n·=·
ka na ło1patki. Po 2 waJkac~- czyt .w poniecLziale1k swóJ wyAlmada (Meks yk) - 2.900 P'tll!lk.boks. c. d.
Sosnowski ma tylko 1 punkt s·lęp olimpij~ki.
przegrywając
tów.
Miejsca Polaków
9)
stracony i duże s1.anse ZD'E'Cl <l na pu:nkty z Irańczykie.gi Pa*
przyby)s1ki - 2.718 pkt„ 1.7l Marz.ur
lt,A,DIO - 17.00 program
I i II
wysokiegn
punkt-0wane,
i
ro
miejzirayem.
2.6n pkt. i 25) Pa.S'ZJ<1ew1ez orarz o godz. 22.30 p r ..,;;:ram II.
s-ca w sw-0jej wadze. Naj'ru:i2.rn1 pkt.
TELEWIZJA - god!L. 15.5'> i :12.35.

*

*

*

Koszykarze w najleoszei ,.8'' Igrzysk

Polska-Hiszpania

75:63 (37:32)
r.

w

Stracone zfudzenia

Dania-P I k

2:1

2 medale USA.-

1

0

l

'3i'

Kłopotowski

w finale

•

SIERPIE N

„.

i 1 Australii

30

1

.1

Wtorek
"·-------·-------·'!
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Polska-Pakistan 0:8

Pięciobój

nowoczesny

4 ."

fY

f

Y

:3ENDIG
prow:i dzil rozgr7.ewl><), roz11oc r.nie po takim s110żnieni11 wallr.!;l
nieco sztywny. Na szczęście nic
takiego się nie wydarzyło.
Ludząca·
podobny rlo
trzy•
krotnego mistrza olimvi.iskiei:o
Laszlo Pappa, polski rlc!Jiulant
olimpijski Kasprzyk wsp.miale
roz1>oczął
karic·rę na '!limp!jskim ringu. Kasprzyk nie miał
kompleksu niższosci wobec silnego fizycznie i długorękiego
Hiszpana.
W pie·rwS?Zej
rundzie
~sprzyk ostro zaata.kował swego
przL-ciwni•ka
i
"ldobyl
przewagę
punktową.
W
drngiro sla1·ci11 Polak !rafia celnie
i Hinpan pada. na deski. Sę
d'Zia liczy wolno do „8'', ale
nawe·t i po „to" Hiszpa!1
nie by! w st.a.nie podjl\Ć walk:.
Polak w~·grywa przez k.o.
Piękny sukces Kasprzyka na
g ·od·,mny został gromkimi oklaskami, ;1 rodacy odspiewali mu

„Sto la.i".
WAGA KOGUCIA
~7agy (Węgry)
pokonał Parra
(F.ano,ia\. Rac;che.r (N iemcy) pokonał BeUefouiUe
(Kanada), Pu!U
(Rumunia) ·t.w:v<Cięż:vł Ha•s-swa ('"l.~u ...
111ez;ja1 Toy!or (Au~tralia) 1Z<WJ' e1ę
żył Boua;?U,a (Marcko), Weis (Austria\
pok011ał
Oe1 (In.ct.criezJa),
c~rba,jo (Hiwpania) wygrał rz. Kalu (Nigeria).
w wa<:tize lekike>pólŚ>redniej eano•

to·wan-0 nast~p,ują·c.e wyniiki:

Da<liels (USA)

po.konał

'1iczewa

(Bułgaria), V2n Stad~n f.{odezj a)

Freema•na (Aus-traiid),
El Naha.s (ZRA) wygrał przez tk<>
w II run·d'Zi.e z R '. ,,;gala (Sudan),

zwyeiężył

Kelsey (W. Br:ytan-ia)

pok-01:1ał

za.r iana (Iran) ,
W a.~a

Ka-

Jekt.copólśredn ia

- Meli
Demetre (Gre-

(Irland·ia) po.konał
oja), Neme<>ell< (CSRS) 7lwyciężył
Koeniga (Aµstria), Aranda (Argentyna\ 'Wygrał rz. Rey~em (Meksyk),
Brandi (W!o.chy) pok-O<lał Watanabe (Ja<PCnia).

Piotrkowianin
rewelacią
(Dokończenie ze

kosza
stT. 1)

nym z najlepszych zawodników
turnieju koszykówki.
W ogóle jesi tu w Rzymie wie ...
lu Polaków, nie wchodzących w
sk!ad naszej reprezentacji. Sowa
b~onił l>a·rw Luksemburga w bok·
sioe.
Bukowski reprezentuje w bok•
sie Australię. Doktór •Walk~ re
Lwowa jest naczelnym lekarzem
ekipy allstralijoskiej.
Sędzią w
..
tL1rn1eJU na szp.ady jeSJt Austra•
hłczyk ?Porębski itd.
Gdzie nas
rue, ma····
.
W. biurze prasoWYrYl zatrudniona Jest autentyczna ks1ęzmczka
polska, k.tóra nie chce zdradzić
naozwi'Ska rodOWoego, ale pochwama się, że ma w herbie Syrenę.
~ awey heraldyki
start Od4-Jn . .
na
:
k.ryJCle
drzewo ge'!leafog!C'zne
teJ princessy.
Na raizie Włosi I N iemcy UiobywaJą złe>te meda·le. Be>krerzy wal<!1Zą na rin,g>ti, a my <>blic'Zamy ich
szanse. Z€1Slli1:o się paru dzi<!l'lnikaray, uważanych ze €l<Sj"e·rtc>w tej
dyscy;plmy.
Bróbon,valismy wyt~·
pe>wać li;ałldydat6w do półf.i11ałów.
owo.cell?- - W!ielog·o<liiinuej no~nej
dy1S•kmsJ1 była t,aka lista medalistów:
w. IlllUsa:a - Dobrescu, Homberg,
Toerefk, C.urcoet>t!

Shigeoka na łopatkach
~1~~;:~;~::::~:w· ~=:::
•
„ Kukułeczka „ poIożony przez Sos nows ktego ;!o~fE;~· ~aJ;!~~t.

2-4 -8-38- 43

(dodalkowu 39)

-

TOTO-LOTEK

* *

5, 9, 10, 29, 39,
41 (dod. 37)

Redaguje kolegium. Re<:la.kcja I Ad.mi'!l!stracja - Łódź Piotrkowska
Sekretarz e>dpow 204-75. D:zial ekonom. 223-05. Dział miejski 228-32,
B iuro Ogłoszeń 311-SO. 293-llO, we"'YI 30. czynne do 15 30. so-bota do
ul. Rooseve-lta 17, konto PKO Lódż 7~-i>79 Prenumerata za gran i cę
ul. Wilcza 46. konto PKO

.R-i

I

lek~a.

-

Me Ta.gga.rt.

Pat.dziOII',

!!randy.
- Raocionialk, Drogosz,
Benvenutti, Baldwln
!20k·k·ośredl'lia - Me Flou.re Lagn.iUm. Boss.i, Damipe '
'
średnia - Monea., Crooe, Fie-0'.faoow. Wal~k
póbci~H<a C.I a·~'· Neg:rea, Saraud1. Pietrzvkowski
oięilka - 'Pri·ce. Pi-ccol! S!e,g•
mun.ct, J~r2eje•wski.
'
W póH'lonale pierw.sezy spo.tf<a g,ię
z dM.llglom, ti·zeci na tej l.iscie z
c:ziwa•rty;m. Ol:>licz~nla p'o&Zly dalej. aole boje il~ je podać. bo wypadły zbyt e>otvmistye<m e dla ,.,as.
pól:średlO.ia

Jf'...RZY ZMARZLJK

Centrala 203-00 łączy z v.-szystkimJ działami. Telefony bezpoś redni.e: Reclakto•r na·cizelny 325-64. Z-c• redaikt.ora na~nego 307-2d.
337-47, 343-80. Dział lcultura!IOy 341-10. Dział sportowy 208-95. Dział i;stow i 1ll'lte»·,vencji 293-00 wew·n. 34. Redakefa nocna 279_78 . _
13.30. - Prenumer ata miesięoonie zł 12.50. P'l'enume.ratę przyjmują pl.<eowki
p~cztowe.
lioston<>S<Ze ora.z PUPi.K ,.Ru.eh". Łó<lź.
wynosi: kwart~ln;e zł 52.oO. półrocznie zł 105. ro.wnie zł 210. Zamów!niia ! wplaty przyim·uJe PKWZ „Ruch", warS!l;awa,
1-6-100024. WydaJe: Wydawn1.ctwo Praso-we „Prasa Lódzka", RSW .,Prasa" Lódz, Pi.otrkowska 96

96.

