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Porządek

Laos neutralnym
i jednolitym państwem

obrad

drugiego
posiedzenia Sejmu
Prezydium

Pięciopunktowy plan
dotyczący przyszłości Laosu

Sejmu

ustalil-0
następujący porządek dzienny 2 posiedzenia Sejmu, któ
re odbędzie się w dniu 18
maja.
1. SpraW{)Zda.nie Komisji
Manda.towo - Regulaminowej
w sprawie stwierdzenia ~vaż
ności
wyboru posłów
na
Sejm.
2. Oświadczenie preze;;_ Ra
dy Ministrów w sprawie pro
Pono-wanego składu i progra
mu prac rząd u.
3. Wybór sekretarzy Sejmu.
4. Wybór stałych komisji
se,jmowych.
Posiedzenie rozpocznie się
o godz. 11.

Dwa projelity ZSRR

I

Plan ten przewiduje nastę
kroki:
l)
uznanie neutralnoś~i Laosu na pod.;-.tawie po.rozu mień
genewskich z 1954 r., P•Jrozu:
pujące

Pod hat!iłami solidarności
dal§.ze.i walki o pokó.i
i prawa łudzi pracy

.zakończyły się

obrady MZZZ

Wczo1·a.j, w późnych godzinach wieczornych,
za.kończyły się
irzyclniowe obrady Komitetu Administracyjnego Międzynarod.o
Wcg"o Zrzeszenia. Zw. Zaw. Prac. Przem. Włók., Odzież., Skórz.
i l~l.\trza.rskiego. Upłynęły one w serdecznej atmosferze, tOl\vanyszącej zarówn" oficjalnym wys!ąpieniom
poszczegi1lnych
delegatów jak i braterskim rozmowom nawiązanym
w kuluarach konferencji.

e

ci«•kiem waJczą-cego oolida.rnie
proletwriu.tu świat.owego,
pot!
wpływem
w«elkich o.sią.gnię6
Związku Radzieckiego i .na.rodów
obozu
socjalistyczn.ęg.o
zachod1.ą na świecie.
Z całej dy1S>kusj i wy ni.kalo mówila dalej Lina Fibbi - że
wzrastająca świa.domcić ro·bot.
(Dalszy ci.ąg na str. 2)

I

Ministerstwo
l11f0<rmacji Tymcza,<;-0wego R.7..ą
du Algier.<Jdego oglosilo w śro
dr; skład delegacji, która wy
J~dz:c do Evi.an dla pmwadze
111 fl rokowań z Francją.
bcJegacja wraz z doradcami
! Peroonelem s-ekreta.ria1.u lic~Yć będzie w sumie 30 osób.
111.a ona odlecieć w czwartek
<S<J).ecjalnym .samofotem z Tunezj1 do Szwajcari~.
(PAP). w środ<: odbyl:vł>Anyz
''~ na terenie całej Franc.il
~~ll1!est~cje związane z „Dniem
.g nl1t1 o pokó.I w Algierii"', zorr~"•>.nwan:vm przez francuski
(PAP).
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WIELl{IE
SPOTKANIEi

I

1

zapowiadaliśmy,

I

I

Drue;a zakazuje Francuzom
.
J.
1"1: , a 1.!:(~em
~1m
wyjazdu d0
p p._,..<lpo111

na

\\'_akacje

letnie

cl;<' . karą spnlenia lub w~·sa
w powietrze icn docz~.~ic nie-0becnośc!.
len mc>lywowany i<.>st
„p~\\'al(ą obecnej ,0~·111a~.il".
1 rzec.ia. wr%zcie grozi „orn·Cnia

z.0w
'ukaz

\J.r

s.trvn1i

sankcju1n1i"

wszystkim

d'.efennikflrzom.

którzy utrzymywać będą kontakt z ::lelcgalami
algier1'1kimi
podczas
ro~ko-wR11. w
Evia.n.
P1J::!obne
ó'-ankcje zapowiada OAS podjqte będą p.rzcciw dzie·nnikom, które olwedytują kore.'•Qondentów przy Tymczasowy;n Rządzie Algiernkim.

* * *

1

niezaw.islotid La~u.
Przedstawiciel ZSRR min!,<rter Gromyoko,
k.tóry zabrał
glos po reprezenta111cie Laosu,
pr7-e<l.tożyt dwa dokumenty, a
mia1nowicie:
•
projekt
deklaracii
w
sprawie
neulr::ilno15ci
Laosu
01'D1Z

e projeok·t porozumienia w
spmwie wycofania obcych sil
zbrojnych i personelu wo~.<>ko
wego z Lao.su, jak również w
sprawief funkcjonowania Mię
dzynarodowej Kom;sji Na~zo
ru i Ko.n t roli.
Proj e1:<t tC'fl
przewiduje wycofa.nie l)bcych
wojsk i personelu mili'tvmego
w ci~igu 30 dni od chwili podpisaniu po·r<Y.oumienia. Jed.no-1
cześnie podkr.eśla on, że ru.\.l~
Lao.~u
pow1n1en
zapewnic

W Po.itier.<> (zachodnia Francja) wybuchla bomba ph0 tikowa w bu.dynku .•.ądu . Spowc·dowala ona powa7.ne szkody
ma.terialnc.
Ultra.si
n ' e zosprawc.v 7.a.t11achu ,:;.tali ujęci..

Związ
Przyjaźni
i

Towarzystw
Współpracy
Kulturalnej

granicą

Towarzystwa

i

z

Za-

Przyja-

:lni Radziecko-Polskiej odleciała
do ZSRlt delegacja kulturalną
Zarządu Głównego TPP-R.
GDA~SK

Wczo1·aj

z
w

wypłynął

<lróż
nowy
karta". Ten

portu

gdańskiego

pierwszą

po-

swą

10-tysięcznik
„Dża
pi~kny m<Jtorowiec

zbuclowany
w
skicj,
wchodzi

Stoczni Gdatldo eksploatacji

KOLO
W Kole, woj. poznańskle. po
wstają
wielkie zakłady wyrosanitarnych.

W

głó,vnej

lekką

7.akłaclów, odznaczającej si<;
konstrulc.c,ią i
śmiałości'\

linii

a.rchitektonlczneJ,

inontują

dzenia,

brygady

ju:.i. automatyczne urzą
służące
do produkcji

Łagodny

wyrok.

na hitlerowskiego
zbrodniarza
B'ERI.IN

(PAP).

Zaledwie

5 łat wi.~zienia, zal~czając na po
czet kary 2 lata aresztu śled
czego, skazał
sąd
zachodnlonien1iccki 'v Duesseldortie hitle
rowskiego zbrodniat·za. wojenne
r,-o,

byłego

SS-3tur1nbannCuehre

ra dr Albert.a Wiclmanna,

któ-

ry "rynróbo1vy\v~1ł na wi~źnlach
ollo,u lroncentrncyjnego w Sach
senhnusen skutec~ność działani:~
?.(!trute.i amunic,fi. Navvet proku
r•tor ctom~gal sir, rll:\ Wi<lmanna kary 12 lat więzienJ.a.

wręczO!Ilo

d1N.1-

Zawadzkiego za najl·ep.szą jazdę na tere.nie Polslci, prezydenta W. Ulbrichta na tereni-e
N RD orn:z prezy'Cl·e•n t.a CSRS,
Ą, Novotnego za najlep.szą ja
zdę w
Cz0choi;;lowacji.
Równocześrn·e
dn:żyna
radziecka otrzymala pięlrny p/:

40 rocznicy

chall', u.fundowa111y dla najlep
srego ze.s.polu ):}rzez Swiat-0·wą
Radę Pokoju·. DaJ.soz·~ trzy pu
cha.ry ufundowane p!"ZeZ premierów Polski, NRD i CSRS
otrzymal zwycię.zca
wyścigu
Jurij Meli-cho·w. który na tere
nach Polsiki, NRD i CSĘS byl
zawsz.e najleps.zy.
Nagrody o.trzymali wszyscy
ucz-estnicy wyścigu, którzy utę

imprezę.

Druż;>cna

radziecka mogla o.puścić u.ro-czystość zakończenia
wyścigu
środkami
zmotoryzowanymi,
bowiem Melich0w otrzymał w
mohJcykl „Jawa" 350,
Kapik·now
,.Ja.wa"
250.
a
czwatrty w klasyfikacji indywidualnej Czel.'epowicz - o•ku
to!'lr .. Os•a".
Zawodnik
NRD
Eck.o;tein otrzymat za trzecie
miej.~ce nowy model skutera
czechos.lowacki·ego „Cezeta",
nagrodę

spotkanial
l(ennedy-Chruszczow
WASZYNGTON (PAP).
W
o·dbylo się w Wa.szyngto
nie niejamne pos.iedron:e komisji s.praw zagranicznych Se
natu USA, na którym przema
wial po·d~·2'kreta.rz sta•nu Chesler H-Owl.es. W·~dlu.g później
szego oświadczenia przewodni
c7.ącego komis•ji .senatora Fulbr.ighta,
Bowl<'S
o,.~wiadczył,
że pr.ezyde-n t Kennedy rozpat!'uje &p-rawę ,<ipot.k:inia z pre
środę

tarnej
ct.wie.
nastąpi

1

rodzaju armatury sani-

niezbędnej

·w

buclo,vni-

Urucho1nienie
w lipcu br.

zakładów

RZESZÓW
W rejonie Lubaczowa. I Przemyśla najbogatszych w kraju
okr~gó'v gazonośnych niemal z
każdym miesiącem powsta,ią no
we szyby gazonośne. Od począt
ku br. Jasielski Zakład Geologiczno-,Viert.niczy
„Poszukhvania Naftowe" p1·zekazal tu dalsze 3 wyc\ajne .··szyby.

mierem ZSRR
jel:l1nakże

cze nie

żiadna
zapadła.

Chruszczov.~m,

decy.zja je.sz-

K-0-la poliJtyczne w Was.zy.ngtonie
oczekują
wypo·wi>CU·zJ
Kennedy'ego w .tej sprawie na
konferoencj1
prnsowej.
któr.a
ma .si!ę odbyć albo w czwa"'t e k wieczorem po powroci•e
p•·ezydenla z Kanady, albo też

w

piątek.

NOWY JORK (PAP). Jak do
noo-~ z Ot:ta.wy, rzeczmik pra
oowy prezY'Clenta Ke-nnedy'ego
Sali.nger oświadczył w środę
wieczorem dziennLkarzom, ż.€
.s.pra.wa ewentualn~ spovlrnnia prezydenta z premie.rem
Chruszczowem była pol"usa:oina
w toku r·ozmów Kennedy'ego
z Diefenbakerem. •Według <rświadczenia Sa<li..ngera, spra•wa
ta była „<ly.skutowana prywat
nie" w czasie czwartkowego
sp·otkani.a Kennedy'ego z Diefen baikoerem.

WARSZAW A (PAP).
17
bm. rozpoczęła s:ię w Warszawie ::!-dniowa konferencja
poświęcona
problemom
wvchowa.ala moralnego, zo:gań:
zowana
przez
Towarz,·stv:o
Szkol.,v świeckiej. Zgrom"c.::1zila
ona, szerokie grono c.~ób' zai.o;1teresowa.ny.ch tematyka ob.!l'.ad nauko.wców z dz:edziny pedagog~·ki. e~ ykl 1 s.~cjQlo
gii i psy1chologii, leka:z~·. ped2gogów praktyków. dz1alarzy

oświatowych i mlódz:eżcwyd1,
a także przeds.tawicieli c>rga-

nizacji politycznych i F.'.'.ll)Jecznych zakładów pracy. W konferencji biorą udzial: za•tc:nca
prze.wo·dniczącego
Rnly
Pań.o:twa prof. Stanio:>law Ku'czyń.•tk:i.
prezes PAN prof.
Tadeu.o.z Ko-tarbiń.<,k1, w,ceminis•trowie: szkc·lnict wa wt·ż.~zc
f!o
Engenia
Kra•.sows.k3,
oświaty Ja.n Szkop.

I

Po ·zamachu

wojskowym
w Korei

płd.

LONDYN (PAP). Jak podaje Agencja R·eu·tera, radi·O sz].lh!oikie opanowane prz,:>z ju.:itę
wojskową,
która objęla wladzę w Korei poludnio-wej ogJ.o
silo oświadczenie dowódcy
dzialóv1 ,.s.zturmo-wych, ż.2 po
1-egając·~ mu woj.ska calko·wi
cie
popa.cly
zamach .o;.tanu
Agencja Reutera
komentując
o'wiadczenioe podaje, Ż•2 op<rwiedzenie siq dowódcy poludni.CJ,WOko•reańs.'.<.'.ch

oddziałów

~ą:turmo\vy·ch,

Li

gie.n. Ha11n Li1n
po S•tro:iie
zamachowców

oznacza.

że

że

z~mach s~anu

za.kończyć

się

m-o-

po·wodzoe-

niem.

Atlantyckie koncepcje
NTU 303-04
•

DZIS

W GODZ. 14-15.30
PRZEZ TELEFON 303-04
ODPOWIADAĆ BĘDZIE

NA PYTANIA
CZYTF.LNIKOW

kpt •

Jan Rolbiecki
na

ws.tę.pie

Wokół ·możliwości

na linii dalekowschodniej, jakc
12 Je,d nostlta PLO.

bów
hali

Na

żyn ie ZSRR nagrody p.rzewod
niczącego
Rady Pań.Sitwa A.

Na zdjęciu: na oiwa.rciu „ystawy poświęcone.i rocznicy part.ii (od lewe.i) członek Biura Politycznego l\:C PZPR, przewe>dniuzący Rady Pał1stwa A. Zn;w9dzki, członek Prezydium
KC KPZR, przeworlnic?3,CY P r<'zydium
Ra.dy
Najwyższej
ZSRR - L. Brll'.im:iew o·ra-z I sekretarz KC IiPCz, prezydent
Republiki A. Novotn}:,.
CAF telefoto

ró~nego

17 bm. na zaproszenie

ku

'W środę przed południ em w Domu Kultury w Pra.dze
na Vinohra.dach odbyło się oficjalne zakończenie XIV
Wyścigu Pokoju, połączone z rO'Zdaniem. nagród. Na. sali
obecni byli w komplecie WSZ39SCY
uczestnicy wyścigu,
którzy dojechali do mety.

wychowania
moralnego

11

WARSZAWA

dq,iś

llltrasi grożCS\
.sl/'ARY'-: (PAP). - Ultrnsowz·f2:a t·~;,gani.zacja arrni;. oodńil·mne.i
(OAS) rozp·owszech'Wna poprzez ·<>kn:ynki poczl o1ol~ki.w Algterze trzy nowe 1.1;i:'ierwsza
bli·•
.
. z nich za1X>w'ada
.
cj;::~l te.rmm „rozpoczęcia ak-

nie

zmotoryzowana

Prob~emy

11
~1w:~1D"l
.
.
~l"ll
l
I
1111
11111111u ""''' 1..••~1..Dc11~4111h~bud l~ . .d nI o

o god:z. 17, w Ló~kim PaJacu
Sporlo·wym
o<l.bę<lzie
się
wielkie sp(}tkanie uczestników
między·naro-dowej
ko-nferencji wlóknia.r-t.y
ze
spolecze1is~wem Lod-t.i.
I W spotkaniu wezmą udzia-ł dclcga-ci z 19 krajów, I
czlonlH>wie Międiz~·na.rodowego
Z1'Zcs-ze11ia
Związków ,
Z:1w. Pracowników Pl"zem. I
•Wlói<ienniczeg"o,
Odczieżowego,
Skór7.anego i Fu!r.zair- 1
skiego.
I
W l>e>gaitej części aT!y!Ytycznej,
pO'Za. słynnym balelem im. Ha.rnama i chórem
LDK
I " 0 ą :zna. .
rl .
-' wys ą„i
, DJ a ys-,,.
ci
es(raclowi
i
opero~\'i:
Alina
Janowska.,
Sława
Przybyl.ska i inni.
__
.,

radziecka

po'\\-·stania KPCz

11

-~.~~~~~~~~~

o

z obchodów

mienia z Vientiane z !S57 ·r.
(między rządem królewskim a
silami Pa·tet Lao) -0raz wspólnej
dekla.racji
z
gr;.1<:1nia
1960
r.
(.k.5'i.ęcia
Souvannn
Phoumy i Phoumi Nosavan);
2) w.strzyman.ie dostaw dla
oddziałów
rebelianckich oraz.
wycofanie z Laosu
,1bcych
wojsk, jak również w.,trzymani.e ich dnlszego napływu;
3) wyeliminowanie Laosu ze
~Ołfrefy ochrony" paktu SEATO
(obję'cie Laosu tą &lrefą przewklywal proto1kót z konferencji rady SEATO);
4) powstrzymanie siP, przez
wszys~kie kraje reprezentowane na obecnej konferencji ""'
Genewie cd ingerencj.i w wewnqtr.zne .sipra·WY LaQl'lU oraz

5) r~ipeikto~·onie przez
inleg.ral.nośd
teryto.rialnej

Drużyna

kończyli

4
ll;::;111·„

w Pałacu
Sportowym
Jak

do Szwajcarii
'PARYŻ

-

Dziś o godz. 11

Delegacja TRA
udaje się

Międzyna.rodowej
K0misji
w.szelkie środki umożliwiają
ce
odpowiednie wywiązanie
się z powierzonych zadai'l.
Popołudniowe
po.siedzenie
trwało
przeszlo póltorej godzi•ny.
Następne po·siedzenitc
wyznacwno na czwanek na
godzinę
16.

GENEWA (PAP). W środę p0>połu·dni-0wym obradom konferencji w sprawie La.-06u przewodniczył minister svraw zagranic-znych ZSRR A. Gromyko. Pierwszym
mówcą był przewodniczą cy delegacji królewskieg.o rzą
du I.aosu, minister spraw za.gł·aniczn~·ch Quinim Ph-0lsena., kt&ry pl'"'.i:edstawił 5- punk,towy plan dotyail\CY j>rzyszł<lŚci Laosu.

"""----------·

Przedstawiciele
8-miJionowych rzesz wlókniarskich z
różnych krajów Emopy, Azji,
Afryki i Ameryki Poludn. pod
kreślali
w .swych wypo.wi·2dz.iach zd·ecydowan4 wolę dal
S?Jej walki o najwa.żnie)sze ce
le jakie w programi.e dizialania sta.wia przed swymi czlon
kami Międzynarodowe Zrze.~ze
nie a mia.no•wic1e o pokój,
Prawa człowieka pracy i poPrawę jego wa.run.ków
bytowych.
Dys1kusję pod.sumowała prze
"-'odnicząca
KomiLetu Adm.
Mzzz - Liina Fibbi.
Na\017.
:ruch nie je,••t już ruch-em buin
t.owników aloe ruchem zw}cięz
cow i realizatorów nowe.go .sy
f<temu spoJecznego stwierclz.B, nawiązując do poważ~h przeobrażeń jaki.e pod na
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za najlepszą jazdę
w Polsce, NRD i Czechasłowacji
otrzymali !, kolarze ZSRR

KOMENDANT RUCHU
DROGOWEGO MO
W J.,ODZI
Gl,OWNE TEMATY
SPOTKANIA:
BF.ZPJECZEŃ'STWO

RUCHU NA ULICACH
J.ODZI
PRZEPISY RUCHU
DROGOWEGO
NAUKA CHOI>ZENIA

prezydenta USA. w Oltawie
OTTAWA (PAP). W przemó
potencjał konwe·ncjo.nalny. P re
wieniu wygłc.szonym w środę
zydent USA oświadczy! jEdno
do Sena.tu i Izby Gmin pada
CZ•€Śnie, że Stany Zjednoczon-:i
mentu ka.nadyj.sikiego prezy, ..spod.ziewają się
od gvoich
dent
Stanów Zjoonoczooy-ch
s.oju,s.z.ników z NATO, że róvv
K•en:nedy ,c;ikorzy,.;;tal ze S•pooob
nież po·traktują tę .«;::·awę jano·ści, a.by nakreślić lmnc-epcje
ko na.der i.sototne zada.nie".
allanlyokie USA.
:l)
,Mu.simy o.świadczył
Uwuża on, że wobec Z·miany
dal·ej K·E1111nedy - zapewnić na
układu sił 1nili1ta.m1ych na świe
dal aby broń nukkarna byla
ci•e konieczna jest inn,a niż d-0
w dys.p.0ozycji obrony całego
tychczas
&tl'u•kltu.l'a
NATO.
ob.;;zaru
objętego
traktatem
Kennedy ujął ten .swój pos~u
(tj. paktem atlantyckim), rcr;:Jat w
dwóch za.sadniczych
taczając równocz·e~·nie n;od tą
pu.nkt.ach:
bro.nią .ścis.Ją i giętką kontrolę
1) Mu..<:imy .po.wiedział OIIl
poloityczmą aby
zado·śćuczyn.:ć
m. i.n. - wz:rnocnić kQlrnwen- potrzebom ws.zyst.kich krajów
cjon.alny potencjał nasz.ego .so
NATO. Je.soteśmy gotowi o·pra
juszu. W tym celu Sta'fly Zjecować wratZ z naszy1ni sio-juLS:z
dnocwne pod·ejmują krok1i dla
nikami od.J'.'OWi€dnie P-Otrozumie
zwięk.s<zenia mocy i ruchliwoś
nia w tvm celu".
cl swoich sil zbrojnych i zmo
Ponadto Kennedy oświad
de.rni<?;owa.nia kh
wy.p015aże
czył, że Stany Zjedon-oczcn•e za
n ia. W t:o:·mże ce•lu utrzymamy
.o;t.a'11oawiają •"ię nad ew•enlualnasze .slły zbrojne przebyWanym u.tv.ro.rzenl•em
.• mo.rskiej
jące obecnie na k.ont.ynencie
.sil,y .rakietowej NATO"•
e\!JIXll,Pej$m ~ (l;Więk&zym,Y. .ich

Nowy strajk we „f~~~b~Jl. ~ Nas~ ko~entarz
środę p~byl EV l a n
ur12:ędów
We<dłuf osta1'nicb danych, pół mlpaństwowych
in.słyłucji
urzędinlków
i zn.a.cjona.łirwwanych i>rzystępuJc w C?JWa.I'tek dO strajku. Rach ten cieszy się poparoiem WS"eystkich central
CGT,
Powwechn.ej Konfederacji Pracy
związkowych:
FO i Chl"Ześcjja.ńskich .zw.i.ą.zków · Zaw1Mlowych CFTC
PARYŻ (PAP). lfona. robotnikÓW i

350 tys. kole jar.zy francuskich rozpoczyna strajk w noze środy na czwartek.
cy
poc ągów
Przerwa w ruchu
potrwa do piątku godziny 11.
gmt.
elek'gazowni
Personel

tr,owni
pracę

w

postano·w il przerwać
czwartek na 4 go-

dziny.
Praeow.nky pacy&kiego metra i au't{)lbusów będą st.rajikować pqez 24 godziny.
poczt<>urzędów
P€rsonel

Dodatkowa produkcja
warlości .20 ,mUi-ardów rubli

·

budowy masieyn. Ma to niezwykle powaiźne znaczenie dla
dalszego · wzrostu potencjału
ZSRR i dla
ekonomicmego
przedterminowego w ykonania
7-latki w poz.ostałych dziedzinach.
szybciej, niż
Jednocześnie
wzrapoczątkm.vo zakładano,
s\.a produkcja dóbr konsumpcyjnych. Aktualny p1an na rok
że zadania
1961 przewiduje,
przewidzia ne na pierwsze trzy
lata 7-latki przekroczone zostaną: w p.rodukcji tka•nin b:i,o milia.r d mewel:nianych trów, olmwia skórzanego
prawie o 63 miliony pa;r itd.

MOSKWA (PAP). Z dotych
czasowych danycll wy.n lka, że
wykona
Ra.dziecki
Związek
przedt>ermitnowo zadani.a gospoda,rcze, zaloOO.ne w obecnym plainie 7-lebnim. iW ciągu
pierwszy ch dwóch lat tego pla
nu tempo przyroo.tu prodlllkcji
przemy.sJ,owej wyniesie 10 pro
zamiast przewidzianych
cent
8,3 procent. Oznacza to ofirzyprodul~cji
ma.nie dodatkowej
wartości 20 !nilLarr·dów rubli.
W szybkLm tempie romvijasię

ją

również

pod~<tawowe

dziedziny przemY19łu ciężkiego,
szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę surowca i pa1iwowoprzemysł
oraz
energety02lllą

w Jordanii i Syrii
Burze piaskowe w Iraku

Szarańcza

PARYŻ (PAP). Jak iinfo<rmu
je kores.porrdent AFP z Ammanu, Mini.site'l"st•wo Rolnictwa
w Jordanii ogtooilo komunikat
o pojawieniu się ogromnych
w licznych
chmai- szara ńczy
sz.czególokolicach _J orda.nli,

nie w strefie między miia.sitami Akaba i Ammainem. Szaz dwóch
nadleciała
rańcza
stron: od Arabii Sa.udyj.skiej
i Pu.styni Synajskiej.
Plaga szarańczy spadła r&w
nież na Syrię. W okolicy mia
sta Rak.kia wtadze pr·owadzą
obecnie wszystkimi środkami

Rewelacyjne
odkrycie
krakowskiego
astronoma

walkę

_ :.:

'!'\'(),•fi

rt-.~

.sr~a.-ańcza.

* * *

t. h 1.ci ·

Ruchy wojsk wONZ
Katandze
LONDYN (PAP). Jak .stlę do
w iaduje lw.ręs.pondoent Reutera, dwie kompanie żołnierzy
m a.Jajs.kich weszły w środę do
położonego nad jezioirem Tanganika ryba.ckiego portu Alob.s•abertville i zamierzają
d.2Ji ć miejscowe lotnisko.
hindusżolinierzy
Batalion
kich, który stacjonował w ba
mia
dwa
ob.saidiził
zie Ka.mina,
.s.ta w północnej Ka1bamlze Kabalo i Nyunzu. Jak wiadomo, w Kamiina znajduje się
o-koto 4 tys. żolnierzy hindus-

kich.
LONDYN (PAP). W Dublipodano do wia.domośd, że
dwie ko1npa.n'e ilrlandz:ltie w
sil-e około 200 ludzi zoetaną
ę.kieTowaine do Konga 25 lub
26 bm.
ni~

l walk wan1oli
Agencja
('PAP).
LONDYN
Reutera po·wolując się na źró
dla lizbońs<k!•e podaje, iż w
powstańcy
Angoli
półno-:n~j
za at2:k owali patrol woj.s•kowy
niedale ko Sa.o Salvador. Pięciu żolnierzy zii,s1ta!o zabiitych,
a ~eściu odnk~lo ra.ny.
21!\Ja.ta>kowa.U Jll'łPiow.s t2 ńcy
trol w ma.:n~m~Ji!, k!·2dy z~iża ł . .się do m.,...tu nad rx.e«ą
Luc-c.s.sa, ni<f•dD1Jeko granicy z
byłym Ko•ng'.ern Belgij.~.kim.

"\r

swym

wystąpieniu D~c

los zdema.sikował wspóMziała
pań
między władzami
nie
stwowymi a kapitalistami w
celu przeszkodzenia wszdkim
podwyżkom płac . . Zażądal o.r>.
~n:ięte.
pO>trwy'hk'.i płac ena " I\.\dZI l)ra·*
cy, lep.szych warunków· pracy,
Sooań51kie radio Omdtl!l'mmn
zabezpieczenia emerytur. Powybud~u
o
poinformowalo
rus,zyl również trudne proepklemii za.paleni.a opon ·mozblemy wsi, postulaty pr11cują
go•wych (meningiti.s cerebro sipi
cych chłopów francuSikkh zanaHs) w tym kroju. Władze
u.zadłużeniem i
gro,żonych
Suda.nu zwróciły się do ludtratą swych pól. Przedstawił
ności z aipel.em o prze.s.tr,zega
sytuantle zasad higieny i inform.o-i równdeż katastro.fa1ną
cję irzemioola i nawpół .sprowanie organów ?iłir-O'Wiia. o
leta,ryzowanych warstw miejwszyat.kich wypadkach tej cho
.siltich.
roby.

1

* *

Zakończyły się

obrady MZZZ

(Do.końcren.i e

ze

str. 1)

dzylnal:'odorwą looin.ferencję.
mLtet wystooował a ,p-eJ do

Ko
zw.
zaiwodowych w!ó.lmiany, o.dzi·e
żo•wców i pracoWlników przem.
skórz. na calym świ€cie, aby
niezależmie od . przynależnośoi
do mię.dzyinar.adowy>ch cen·tral
związkowy0h wz;ięli udział w
konferencji, która po.świ~cona
będzie -0mów'ienfa1 najhs.t.atniej
szych problemów dotyczących
warunków pracy i bytu . praco-wników tych przemysl:ow.

wyraz
ników ma:la.zlia swój
nie tylko przy oka·zii wieJk,ich
wystąpień, · wielkkh st.ra•jików
i wielkich waJk pod ohnych do
tych jakie były na Kubie, w
Laosie, czy w Algierii ale ta1;:
w walkach codziennych
że
związin;, wysuwających głębo
kie problemy kla.s.o,we, zawi-erające zalążki p.rzemian społecznych. g.osipoclal!'czych i po(wYrZ.)
litycmych.
Te wŁaśnie problemy międrzy
nairodowy ruch związkowy bę
dz.ie ko·n .s.ekwent.nie rozwijał, "!!~iiii!
dążąc do &tworzenia robotn1i- !!
kom we W1S>Zystkich kraję.eh
na świecie mo-i'.lhwości decydo
rywkowa. 19.30 .Nad_ kartami poCZWABTEJt. 13 MAJA
wania o systemie pracy, do uetów. 20.00 o .z1ennik wieczorny.
PROGRAM I
macniania pra.w związkowych
20.26 Wiadomosci spor~owe:. 20.30
ork. taneczna. 20.1? „~1eczor
Gra
ol!'az do maksymalnego og:r2ni
8_00 Wiadomości. 8.06 , Muzyka i ne spotl<anie". 21.00 W1eczor rozczania władzy kapitalistów i
p~ran
~.31 Muzyka
maitości. 22.00 Opera w przekroroas.zerzen.i.a władzy z.wiąizków al<tualności.
na. 9.00 Aud. dla„ klas ~ i IV ju. 23.00 Ostatnie wiadomości.
zaeno dowyeh.
„Kwiaty malej IdY · 9.20 Koncert
W dalS'zym ci.~gu s .wego pod melodii operetkowych. 10.00 „Co
PROGRAM II
pogad. 10.10
k'lumowa nia Lina Fi1bbi stwier- j€st witaminą" 'I 8.36 Muzyka
Wiadomości.
_
Ra
związku
koncertowych
sal
z
8 30
dziła iż tylko prizez wytrwałą.
aud. 10.50 Felle- poranna. 9 . ~o Utwory kompozytodzieckiego" codzienną walkę moQ:na etwo- ton
9.30 Magazyn
na tematy międzynarodowe. rów wiedenskich.
TZYĆ realn·e warunki do za.sad 11 oo
Portrety literackie" - aud. muzyczny. 10.00 Tańce polskie.
niczych zmian struktur-a.lnyeh 11:57 Sygnał czasu i hejnał. 12.05 l0.20 Kultura pilnie poszukiwana;
na świecie. ż•e dzięki coraz ba<r Wiadomości. 12.lS Muzyka luda- l0.50 (L) . Audycja aktualna. ii.o:
·dziej świadomoemu i &oJi.darne wa. 12.30 „Rolniczy kwadrans". (L) KaleJdoskop muzyczny. 11.30
11.57 symiędzyna.rodo 12.45 D. c. muzyki ludowej. 13.QO (L) Magazyn dla wsi.
mu dzia.ta.niu
„Od Ikara do Lunnika" . 13.20 Pió gnat _czasu .i hcjnal. 12.05 Wiado;;
wego pr·oletariatu s.tani-e s'.ę ro orężem" - fragm. 13.40 L. van mosci. 12.15 „Na wopach filmu
mo·żlivv•e os•;.ągn;E,'cie wla.dzy.
Beethoven: Fantazja na fortepian , _ felieton. 12.30 Melodie ludowe.
Dlatego w o!J.ec;n.ej s ytuacji chór i ork. 14.00 Aud. dla klasy 12.45 Radiowy 'kurs nauki j<;zyka
„Biedronka i mszyce". francunl<iego. 13.00 (L) Informapt.
lll
o·ruch zwiaz'kowy nie mo?!e
graini·czać się do ruchu prot-e- 14.20 \V różnych nastrojach. 15.00 cjc dnia. , 13.05 (L) Przerwa. 15.00
o stanie wód. 15.01 Wiadomosc" 15.05 Utwory fortes:facyjn·eqo pr7.eciwk>0 sy1s.t2mo Komunikat 15.05
Program dnia. o\anowe. 15.25 Chwila muzyki.
lnformacjc.
""i wyzys ku kapit.a!l.•.tv~m<e'ii-O· 15.10 „Postęp w gospod a rstwie do i.5.30 Audycja dla dzieci „Spiewa
ałe mu1s•i mieć cha.r 2·kt·err ofen mowym". aud. 15.20 Radio- mY piosenki i bawimy się przy
siywny, mu.~.i b yć atakiem na reklama. Hi,.30 Melodie e~zotycz- muzyce". 16.00 Czego chętnie ·s!u
Problemy ekono16.~0
. ne. 16.00 Wiadomości. 16.05 „Nad chamy.
p-cpycje k aroM;a1k·:.tvc2lrl<e.
Ucze.«itnky ob„ad nodji:;li s?.e Odrą i Baltyldem". 16.25 Mistrzo- rniczne tygodnia. 17.00 (L) Omóre<:; u:hwa1 wyty!"7..aja,cych dal wie malarstwa dżWiękowego. 17.00 wienle prngramów. 17.05 (L) ReZwiązku R<ldziecl<ie!70· 1portaż nktu.alny. 17.20 (L) ;i<:on:
s.?.e za.dania m !Pdzy>na.r o.cjo·we- z17.30życia
Loclzki
18.00 (L)
życzen.
Koncert rozrywk. 18.00 W1a- cert
go ruchu :>1wi.e21kc·'w !'" go włók doinośc!. 18.05 ll.eportaż. 18.20 Ra clzlennik ractioV<ry. 18.15 (L) „Ran;~ ,~~y i odzle?.\owców.
diowy kurs nauki języlrn angiel- diore!clnma". 18.?5 M11zvl<a i akM. in. post:mov•;rno Z-O•rl(~- skiego. 18.40 Rańinreklama. 13.50 l tuelno~ci. 18.50 Tygodniowy felie
Redakcji Społecznej. 19.00
n' z<-wać W maju 1962 r. mię- Magazyn PWN. 19.00 Muzyka roz ton

~>ZIENNJ.K. t.óDZKlnr-116 (4502)
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Francja

Handlarz niewolników
(PAP)
JEROZOLIMA
W środę 17 bm.. w dalszym
pT<OCe&u hi1tlerows~tiego
ciągu
ludobójcy Adolfa Eichmairuna
prokuxaitor pnzed,sta:wil sąd<>
wi nciwe dolmmeinty dotyczą
ce elc.s>terminacj l ludności ży
da.wsicdej i roli oskar'.aotll-ego.
innymi p.rzedstaowioMiędzy
n.o sąd.o<\vi raiport ek„<ip<erta od
spra:w żydo•w.s.ltich w hitl€rov;.s;\<:.im ministeI'\Stw:i.€ spraw
zagra.niiaZlily>eh Eberharda von
Thaddena, cLo·tyczący sytuacji
.m >o·· ·' <j>OOZ.ile.; }to~.ntracyjnym
Bergen-Be19en. (Von Thaddien
mieszi;;:a, oooonie wwNRF i ma
złożyć prz,ed sądem zachodoświadczenie
nioniemieckim
w spva1VJ!ie Eiiclunamia).
W ra;porcle swym Thai.d&;n
stwi.erdzał między ilflITTY!D.l. ze
w tej cZiP,.ści ooozu Bel&eln, w
zamierzał
Eic:iima:n.n
której
umi.ecictć 30 ty.s. ży<ló~, . m·?~
na lbylo najwyżej pom1-esctc 3
tys. <Jis.ób. Ja,k wy1n.11ka z tego
rnpoctu, który ~.dd:e11 :PI'ZJesłal Eichmam.!llC>Wl, h1tfero\\ncy
zamierzali :z;gromaidzić w tym
oborz.ie 30 tys. żydów J:J>Csiadających .sipeqjalme k:O!l1Jtaikty z
aby ewentualnie
zag;rain),cą.,
ich na initernowawymienić
obywateli niemieoki()h.
n.ych
Von Thadden sbwierd.zil mię
dzy innymd, ż.e jeśli żyd:?Ji. ci
zostaną przyisJ:a:ni do BeliS>ell,
to dowiedzą się. że w .s.ą.sied
niej czę&ci ol>oz;u zg~nęl-0 17
ty.sięcy spośród 18 tys. jeńców
radzi.e<Cikich, których tam z~ru
powano. Thaiddem obawiał s;ię.
że j€Ś!i później !"toś z żydow
to ~
wyjedzi,e M granicę.
wy:niwm:emu
infW'lil<i•cje
0
jeńców radziecki.eh mogą
stać WY'korzystanie .,jako n::a~
wynożenia wrog1e3
t€riał do
propagarndy". PrOPonowal on

v:>-1

generałów

i'lt"
cd zygrwwal z k<msuitacjł
uplunal
jaki!
kres
pierwotnie wyzn!L;zomego · nych opinii algierskich po za·
Prezyd.e11ł
prze-staniu ognia .
terminu rok-owan frande Gaulle oświadcz yl zaś ttJ
Evicz.n
w
cusko-algierskich
swoim przemówie·niu w BO'I'•
bogaty byl w wydarzenia o
dużym znacze<niu dla przebie- · deaux, że ofia:rowal „pokój ł
stowarzysze.nie się z Francitł
Idzie tu
gu tych rokowań.
4
Algierczykom,
wszystkim
prz,ede wszystkim o PU"Z gewśród nich przede wszystkim
neralski, którego szy,bkie zaT<>
.
rebelii"
przywódcom
łamanie Tzucilo m. in. pstry
„przede wszystkim" o.znacza•
srwJJ światła na 1wwy układ
sto su n/,o prwrutet FLN w
sil w sprawt~ algierskiej. Nia
Tcu do MNA. Ośwtadczenie to
tylko wszakże sam puc.~ jest
tu ważny. Zanim zdążi;l o:n. za.dowolilo rząd Abbasa.
obud.zić Paruż, na odcinku zaT7onferencja prasowa pre·
francuslw-algiersldch
gadnień
1.\.. zydenta cie GaulLe'a, l;tó
zaszly fakty godne przypomkolach
różnych
ra w
nieni·a w obliczu mających się
spolec.~eństw1
francusk i ego
Evian.
ro.zpocząć rokowań w
podniosła jatę oburze·n ia, ost aMisja pelnomocntka Tymczate·czn!.e Wypatroszyła z treści
Algierski.ego
Rządu
sowego
politycznej głoszoną oficjalnie
dla
smmostanowi eni.1
za.sadę
Boulahrouf.a w Szwajcarii dopełnej
przy
prowadzoi.la
Algierczyk.ów. Punkt cię::Twści
szwajcarrządu
współpracy
kierunku
w
się
przesunął:
których treścią ma
rokowań,
slci.ego - d.-0 wyjaśnienia stazagadnienie
właściwie
być
1WWiska rządu francuskiego .w
st-Owarzysze•nia się A l gierii z
sprawie ewenfo.!Llnych rozmow
Jeżeli bo~viem do
Francją.
::. MNA (Narodowym Ruchem
d.-Omagal
TRA
uznania zasady sa.mosta:riowie·
Algierskim).
dodaje się waru1lek nia
się dementi ośw>ruic:wnia min
Rząd francuslc; o<lalbo stowarzyszenie albo przP
Joxe'a.
ci~cie wszelkiej wspólpracy l
mówil stanowczo dezawuowa.nia
to trudno Z<!Prz epomocy Joxe'a tym bardziej, że z-0ruchótO
swoboda
że
czyć,
stal cm przewWziany n.a szezostała w
strony algi,erslciej
delegacji francuskiej na
fa
te.n spo·sób mocno ograniczorQkowani·a w Evi.<m. Boulahna. I to jest jednym z najroiif otrzymał odpowiedź, że
eiement.óu: noważniejszych
rząd francusfd nigdy nie zrefrancusko-al·
wych rokowań
gierskich.

Z procesu Eichmanna·

Sekireta!'Z Kom!·tetu CentralJacques Duclos,
.n.ego FPK
senacie
w
pi-z:emawiając
.stwie:l'd·zil, że de Gaulle zach-0wuje do dzisiej.sz€go dnia
uprawnienia specjalne dające
mu władzę dyktatorską, którą
wykorzy.s.tuie dla ograni(·ze.nia
i
demokratycznych
,s;wobód
praw ro.botników
podważenia
Mówca oświa·d
d-0 straj:ku.
czyl, że rząd zamierza wydać
; k(lantystrajlrową
u.stawę
nadczystając z up.rawnień
.szefa pafa;twa
zwyczajnych
chee zmo,dyfiikować konstytuCiP.,.

W Iraku szaibeją blllt'ze piasikowe. Naiplywa.jące stamtąd
deipoes;ze mówią, ile cale niebo
zasl:a<nięte jest gęstymi chmu
rami piasiku. Lo·tnislro ,w .: Bag
- da.dzie zoo.talro z tego powodu

Kra!t;o'w\slki astronom doc. dr
K. Kord ylewski przed.sitawH osta tnio wyrniiki swych 10-letnich badań, które dO'pro•wa1cLzi
ły do odkrycia dwóch wędru
jących obłoków materii między
plane.t arnej o chairaącter.ze naturalnych sateliotów Ziemi. W
dr Ko•rpoozukiwaniu ich dy!ew.siki po.służy! się twierdze
że jeże.Ji
Lagm.nge'a,
n i·em
i .>.tn i eją dwa ciała takie jak
Księżyc i Zi·emia, to ich przy
ciąganie s.pra.wia, że w 5 miej
scach przestrzeni związam~ .są
z nimi inne - male ciaŁa, któ
r.~ w tych miejscach się znaj
dują. Są to tzw. pu[)kty Hbra
c y jne. W tych punkt.ach wl:aśnie a.stronom pois.zudti•wal tego rod-zaju ciał.
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w
prze- MOSKWA. podatkowych
do Moskwy brytyjski mims~':"
widuje na czwartek różne forMaudli~g. <;os~
~eginald
handl?
postanomy walki. Do ruchu
brytyJsk1 ma otworzyc 'JrytyJ
·
·
,
· ·
ską wystawę handlowo-przemy:
wili_ przyłączyc się n~u:_z,yc_ieslową w Moskwie i prowadzlc
le 1 profesorowie ruek..orych
rokowania handlowe między w.
zakładów naukowych.
Brytanią a Związkiem Radzieckim.
TRZECI Z RZĘDU
P ARYZ. - znana paryska f_irma
V11lars
Gauthier
wy<lawnicza
W związ
PARYŻ (PAP). zorganizmvala . w tyci~ dniach
ku z zapowiedzią 32-godzinwystawę l>olsk1ch ksiązel_< i _cza
na
Wystawa " o~eJmu.ia.ca
sopism.
nego stra.jku kolejowego
szereO' cennych pozycJ1 z dzieczwartek i piątek, pa.rySlkl kofilologii, ekonohistorii,
dziny"
Jan
responde.nt PAP, red.
mii i pra'\va jest wynikiem d'vu
Gerhard pi.s:ze:
stronnego porozumienia między
Będzie to już trzeci z rzę
Państwowy1n Wydawnictwem Na
ukowym a firmą francuską.
du strajk w ciągu nie;;p€ln?
miesiaca. Dnia 24 kwietnia 10 BUDAPESZT. - Węgierski Czerwony Krzyż postanowił udziez>:1strajrobotników
milionów
lić pomocy naredowl laotańskie
kowało w odpowiedzi na a.pel
Zgodnie z tą decyzją wymu.
central związkowych zag!"adza
śle on do Laosu przede wszyst
jąc drogę puczowi faszystowkim leki na sumę 2 milionów
skiemu. Dnia 9 maja, na.z aforintów. Część leków już zojutrz po przemówieniu · de
stała wysiana.
Gaulle'a, wzywającym do „dy- TOKIO. - ,.Nie dopuścić do prze
prowadzania prób z bronią rascy;pliny", . odbył się ostrzepod takim hasłem
kietową" gawczy strajk kolejarzy, któodbył sic: w miasteczku somary prawie na całą dobę .s.pagahara w prefekturze . Gum'?'a
Soraliżowal ruch kolejowy
(g·dzie znajduje si11 pollg~n . .ialidarnie z ikoleja.rzami straj- · pońskich sił zbrojnych) wielotysięczny wlec.
kowali transport.owcy miejscy.
nowy PRAGA. - W dniach 23-21 bm.
18 maja Obecnie odbę(lzie się w Pradze między
strajk w znacznie ostrze:,szym
narodowa konferencja naukowa
jest ponownym
chara!cterze
w spra,vie bezpiecze1istw~ e}-tro
W
dla władz.
os.trzeżeniem
pejskiego i nroblemu mcmiectych bitwach klasowych, któkiego. Organizatorami konferen
re wstrząsają o.s.tatnio Franci! są instytuty s1>raw między
narodowych i redakcje wydawykuwa się rzeczywista
cją,
wanvch prZP.Z nte czac;opism z
oparta
proletariatu
jedność
ZSRR. Czt!choslowacil . I
Po1•k!,
na w.spólnych cierpienidch.
NRD. z Polski na konferencJę
pr7-vbyć ma 6 o•ób. m. in. poPRZEMÓWIENIE
Ostap Dłuski.
seł
DUCLOSA

po puczu

Eiohmann<l'W'i ca~k0tw'ite :z;Iii.l;:wicLowai!lie obozu jeńoów radzieckich.

tę
przychod.zi n.a
sytuacji we•
w
bardzo slcompliko•
Z jednej strony bo-

konferencję
wnętrznej

wan.ej.
wiem po sparaliżowaniu pró-faszystowski.ego zamachu
by
st~nu, a z drugiej z ujawnionymi słabości.ami w aparacft!'
administ racyj nym, w armii , z
pomir.w odni etrwającym sio-nego nad puczystami zwywewnętr.rnym nac'ęstwa pięcie m. Slcladają s.ię 'la nie
i 1·e']Jresje prz eciwko lewicy i
konflikt praw1w-konstyiucyjny
i elwnomi,cuw nie za~poko•
jone postul·aty ludno·ści pracującej. Ich wymiary i ciśnie
nia są oczywiści.e różne.

Ja,k wiadomo, Eichma.tllll zarady
się do tej
Tb.a,ddena. Obóz w 'Be}san ~yl
jednym z najgonsizy.ch obOZOW
Kiedy. '!'
korwentJ:'acyjny<eh.
1945 r. brY1:YJSk1e
kiwietniu
woj.ska wk·roc:zyły na tiEm teren, znaleziono w ob<>zie 13
zamor~mvany>ch
tys. zwł<llk:
więźniów. których , h1hlerowcy
:nte zdąliyJ.i za,kopac · luh spa- - •~·•Siv~ac!i~n ·34n"011.y, algi.e-.~k'...ej
ule,gla w ,fum czasie polep.lić.
Rok.a.wan.ia sta!u się
szeniu.
J„
·trr": ·~
u.'1 · ;r.
dla Francji sprawą naglącl11
Właśnie w o/DO~e w Bcl.9en
prowadzenie
dalsze
bowiem
!y\s;ięcy
wraz z dzi•e.s:cątkami
wojny jest dz iś prawdopodob•
innych więź:nióW' 'La.mOt!"do.wane tyUw z pozucji Challe'a1
na ZiO\..Oltala Anna Fral!"l:k O
Salana czy Lagailliirde'a.
młoda d.zlieW'CZyina z Holandii,
ile po pucza styczniowym de
pamiętni
slynnych
autorka
by
Gaulle pro·wadzil wo}nę.
ków odna1ezconych i opublinie utracić armii, to obecnie
lmwainych niedawno.
zachow.anie zdrowe.i części ar•
mi'i zaieży od ro.?poczęcia roZnaczna czesć armii
kowań.
zlożo1ia z pobo·rowych, którzy
re-belii gene•
sprzeciwili sią
rafalcie}, 1i.ie rozumtalaby ju~
1'o.n.tynuowani4
sensu
dziś
WOj·n'!/.

stooowal

Cholera szerzy

się
w Kalkucie

DELHI (PAP). Cholera przy
biera CO!!'"a:z więk&Ze rozmia~y
w K:ailkucie, grożąc wY'b uchem
epidemi1i tej chocoiby. 1W cią
gu ootait.niah dwóch miesięcy
zanoitJQIWano w tym mieście
2.600 wy.pa.dikóW zaicho•rowań
na cholerę. .256 o.sób =a.lo.
Sytuacja jest tym bairdziej rue
bezpi.ec:z:na, że zaloedwi€ 1 /5
mies1zk.ańców Kallruty została
tej
zaszczeipi>0na prz,ecLwko
gmźnej chorobie.

•

L

Wiadomości.

19.05 Uniwer;ytet Ra
dioWY· 19.15 (L) „Wesoły Autobus nr 30". 20.15 (L) Chwila mu„Pełnym głosem . o
20.25
zyld.
sprawach m~odzieży". 20.4~ W1rtuozi muzyki rozrywkoweJ. 21.06
z J<raju i ze świata". 21.27 Kra
;;;ka sportowa. 21.40 Slynne zetaneczne. 22.10 „zagłada
społy
Pompei". 22.40 l\Uędzynarodo~Y
Uniwersytet Radiowy. 22.50 Vlleczorna audycja lrnmeralna. 23.30
Melodie 1:aneczne. 23.50 ostatnie
wiadomości.

TELEWIZJA
11.00 Program dla szkół:
11.30
17.55
18.00

18.15
19.00
l~.30

20.00
20.30
21.35
21.15
22.15

Język

polski „Socjalistyczna oiczy·
z.na" (dla klas V i VI (W)
.
Przerwa
Program dnia (L) lok.
Program dla dzieci „zrobimy to sami" (W)
Telewizyjny Klub Mlodzieżo
wy „Nicspolwjni" (L) ogólnopolsl<i
Recital śpiewaczy L. Parker
akomp. Jadwiga Szamo. .
tulska (WJ
Dziennik teleWiZYJllY (W)
„Nie tylko dla pań" (W)
Teatr ,.Y..Cobra" - 11Madame
Riche" (W)
PKF (W)
Do rodziców i wyc}lowawców (\V)
Ostatnie wiadomości (W)

TADEUSZ ROJEK

Dziennikarze
warsza1ł· liłey

zapoznali się
z os:ągnięciami tK FJN
jest dzieletn
Chyba :nie
dZJlennikarze
przy.padam, że
Lóoow:ed'ZJ!i
wan_"2:awscy
dzki KomHet Fron~u Jed„'loścl
Narodu. pragnąc zapoznać się
:z i·cigo oo.tatn.imi ooiągnięcia
mi. W:ele a.kej~ .SC-0~€CznyCh
p~zez
właśnie
mzwi.i<:.nych
dzlialaczy FJN na.srrego m:a&ta ma cha.raokter piomers.id
zapew.ne w.zo.ren1
będzie
i
orzez
godnYm naśladowa·nla
i111ne rej-0.ny w kraj·u , nie. wYlączając nawet st-olicy.
ja·
Bo·gate dolŚwiad·ezien'e.
zdoby1i aktyw'..śoi
już
k :e
J~K FJN ·powinP.o być przeka'
zane l,n.nym okręgcm. które
.i€si:c:ze Thie rozpoczęly na swoim te:'CJ1.ie n?. a n:c.ii porzą-d·
kow:infa. up:ęk.sz.a.nJa miast i
OO:elli itp.
Dzi(mn.Llrnrzy

zapozna!

157..c:zegół·Dwo z bi.eżącą <l7..ia ' alno.ścia LK ł'TN i jego pod.le•

glymii o.gin.iwami w d z.'.€1ni•
cach - S·:kretar.z LK FJN .A..
We90lowski.
Reproe.ze.n~anai

stołecz.nvdl

g32let wz.ięl.i uc1z.iał w wy·C:e-czoe po Lcdzi, p:i.znal~ pr~~ce,
iakie nad:zo•ruje Front Jedności Narodu, zoba czyli J2k sill
porządkuje m i a.sto i ile pract'
włożono w to, by Lódź bvl~
piękniejsza.

(.>)

Widziałem ich z ·bliska

I

1

z daleka„.

Z konferencji laotańskiej

Legia Cudzoziemska i Francja
P

raz pierwszy widziaich daw-:no, ćwlierć
wieku temu, na placu
P
wl'Zed koo.zarami, gdy ze śpde
q·elll na u.s.ta.ch szli ruiby glai 1ht<J.rzy w pustynię. Cze.kala
c tam krwawa walka o n~e
o

łem

6

Woją

sprawę.

\\11 Pulk Legii Cud:u.niemskliej
W
kQ.Szar
s·~aszerowal Z
MiejSCOWEI'
l~ -Bel-Abbe:,s.
linQŚć muzułmańska spoglą
~I~ z n:enawiścią na bial·a
we'i'i i biale burnusy. Już
&towczas słynęli z okrucień
\1/ wa,. już wówczas wiedz.i.ano
\\> ?o.lnoc:niej Afryoe. że ich
P lasn1.., rękami dokonywano
acyf1kacji wsi. Znałem wiel i! z · h w·-"'-· 1
· ru!~
~=ta. em, ze
• 1uc .
111.aJą nic do skaceruia, ż;:; U:!sze·
swoje
w
ich
~Ia _Przyjęla
mus:eli uciekać
gdyż
e~1.
2
e. swe.go kra iu prrzed S"P'!<l~l~iwośdą. Byli to w wled~. Wypadkach bragiczn>i Ju~ywali kont;akt n.a

okres 5 lat cięższych n:i.z najm..ieli
cięższe wlP,.z.1enie. Nle
innego wyboru.
Wspólcze.s.na Leg:iia Cudzo·
ro'.·m
ziemska powsi\a!a w
18M. Wtedy to utworzJ<:me z.<>pierwszy
sta!y dwa pulki w Sidii.-Bel-Al:>bes. drugi w
Saida.
Do

pi.3rwsu.i

towej oba pułki .
kolonia.e h. Zdobywały i pacyfi.kowa.Jy dla trójkol-OTowego
Dasz;ta-ndaru Ma.da.gastkar.
homey, TO'llkin. Maroko. W
1906 rt>ku osla.wiony I pułk
fra.ncusn.ajwy~f'
otrzymał
·Legie
skie cdzna.czenJe
wojny
Podm.as
H<morową.
wst.a.wily się
I,cgi~
(l><.J.d"liałv
eu1rOlJ>'.o;iskieh.
fron,ta.ch
n.a
Służyli w noich wówczas WszYpragnący
cudzoziemcy
scy
za. Francję. Alf' po
walczyć
do
wojn~~ Lel!'ia ii·:iwrórHa
składzie.
innym
Afryki w

1

WRESZCIE I W LODZI
LOZI1'1SKA: Czy wielo•kroł
nie już odkładane uruchoIlanku
Oddzialu
mienie
PKO w LD<lzi dojdz1e w
najbliższym cza&Sie do skutI
ku?
uruchomieniu
Pe>
RED.:
placówek terenowych Banku PKO w Krakowie, Rze- 1
szo·wie, Szczecmie, Gdc'ni : ~·
Nowym Targu przyszla k-0lej ,
Wt!"..szci<?
która
Lódź,
na

. ltA.NIECKI: Przy transa.kCJach prywatnych (kupno ,SJ)t'Zeda:i; m<I1t<l<lykla, samobh~u itp.), podatek od na~/'~1a praw mają,tk<J<WYch na.
. gor wyzna.cza.ny je&t od
~lln~j (przeważnje większej)
ll1ny niż ta.. która. figuruje
\\· unia.wie między kmit-rab~nt.anii. Ja,k na.Jeży to sote Uumaozyć?

y

e

·"

1

NO"WY SYMBOL
SPADOCHRON

b~dych kcpa i b:.aiyc.o burnusów. l.ocri; b::irety w z.n.ak:em
Legii i C€J11tlmwane mundury
spad.o·chrond.a.rz,y.
<io nJch wśród
Nie.n,awi.ść
ludnocic-i. mu.zulma!i,s~j była
n ieporównywalna dl() n~'6.llawi·
soi sprz0d lat. . OkrEL~len.ie
„p.::ras·· (skrót fra·rH:u.;k:ego
st.al-O
.siowa spado~hro.n.tarz)
i
gwaltów
syn.o.ni.mem
s:ę
mord::!rstw Legii.i CudrozLemsk.i.ei (m"mo, że n.a t·e:en:e
rówruież
dziala.ia
Algierii
spad<>cdd:zialy
francus'., ie
czynnej).
służl:>y
ch::onowe
pa.ra& z
To właśnie oni Legii walcl.yli w Indcchinach,
t.o wl.a,śnfo o ni-eh plisa.I posLęp·c.wy <l'llienniikarz Alegg w
sw'O;j•zj ws•t.rząsające.j ksjążce
•• Tc·rtury". Alegg, który sam
n.a wlasne.i skórze przebywając do dlll.a, dzis'.ejsz•;!?,"O mimo P'1'Dtestów, -01n·t1ele.ktu1a1istów Fra.n.cji i śwfa.ta, w wic;7.icruiu zap·M:nał się z ich ol
Parasi z
l<rucie1istwem.
Lzgil Cud·-<l'?iiemskie.i
pułku
muIu-rln-ości
są p~ra.chem
zułmańskiej Algierii.
Pamiętam

(wym1eniaią-cym

·

ZAWSZE IDEALNE,
ALE LEPSZE

c W. S. Czy rodzinom wielo11~bowy~1 Wykwaierowywa.~arn z ciasnych lokali w do-'. cb pr~ema.c:zonych do rozb •Ork·
·
się mic- I
~ przy~l:z1ela
~k
Cl"!yania . rc.wn~nva.rt.ośdowe,
większą,
t.d l>?wterzchmę
Powiadającą litnbie osób"?

I

=el·:! i ·

wysuniętego

sta.nowis.ko
prezydenta
wlą7..ać

prz,ez

de

miała

na

że

faszyśai

I

OO DALEJ?

pułk Leg;i Cu-

z

r.ozwin~ętymi

powTóciit d~ swojej bazy Si:di-Bel-Abbes.
Leg:a Cutd ~oz:emsk a przeży
Ja s.:ę we F•"ancji. Rchel'.a 2:3
k\vioc-tn.'a sla1a &ię groż.nym
memen.to dla rządu V Republiki. Dziś w kulu.a·rach fracllmóW:
parlamentu
cuskde;<o
.s'ę o kc.l!"J.:eczności likwid.a•cji
I.,egii która n:e p oct'ada już
racji. bytu, a po zala-twiendu
problemu algiel['skiego stanie
sie o·.J-ca Frano:::ji. niel>ezi:>'.eczną .~1il<1.

MIE.CZYSLAW DERBIE1'l°
------·---------

stary zawodo\vy ~·;abijaka, ofi\V
Oficerami
cer francuski.

l,cgll Cudzoziemskiej
ksr:ości

Francuzi

są

w

wię

clo~~wiadczc

ni w slużhie kolonialnej. Na
jego piersiach widnieją ordc,
pacyfikacj<: Maroka
ry za
przed wojną, Indochin po wc..j
nie

świato\vej

i

obecnie wio-

sek algierskich podczas 6 lat
trwającej już wo.iny ...
CAF

nagah11 .iącc\nu

Gcun\•1i1i2.

mi~dzy prz~dstawi·
stapr:t.~~ ·ikod

ZSRR żywy udzfal w spot"kaniacll

cielami

posztJze:r<Hnycb

paflstw,

rłla

usuniecia

lrnnferen<;,!~T

_ CAF

armię

pulk:em Legii
Cu.dZJoz!emsfile.i od'zn.a·=yrn
Leg:a Honorową za zasługi
dla Fra'Tl.cj.i. puE{Ji,em posi:a<la.ią0cy;11 2 bataliony .. parasów"
·
tych nag·!'<lźn'.ejszych
na.i bezwzględniejszych .
Rel:Jelię z.dl.a wił n.a.ród franc uskii, wy p4)w.i e1:ł..i.e1i się prz,~
l"ra.ncuzJ
c.i w ko ruiej ml<M:ł.z.i
cdbywający czynną służbę w
sz.eregach armii ~jącej w
Algforii.
się

legacją

się od udzie·
go fl zic.nnHr.arzowi, w kulunrnch
Delegacja Indii brała wraz z de-

u:ri,zna Menon, delc1?at lnrlii uchyla

wianych przez USA w sprawie otiyarcla

Gat.\lle'a, ro-zprob1em algier-

.~eneralow~e

po.służyli

zdjęciu:

lenia wypowiedzi
„Domu P1·a.sy" w

w

ski.
Z większością pa.rasów
legionjs1tów, mogłem w ~wym
rnku 1958 rozmówić sic: po
niemiecku. Byl to fakt uderzając,y. nie.smaczny clla każ
aog,o Fra.ncu,za. Najemni zab'.mordercy
zawodowi
jacy.
trójkoio~o
pod
„walczący"
wym sz.tandarem.
Minęly. prawie trzy lata od
owe; chw:ifil. 22 soeT;pn.i.a genera1owie re beliancJ po.;! uży ii
Leg:ii Cudzosdę -0.C·dz'a..arni
zi·emskiie.i bcv obalić legainą
Irnn:a Io.su sprawiła
wladzę.

dzoz.i.zm~,rl:.iej
szt~ndar<!mi

pulku spadochroniaChorąży
ny Legii Cud:r.oziemslcie.i. To

Na

Iruija, okres w którym ginęła
l V J:Wp u blika i w b6lac11 rodz: la s'.ę V. Rod.zilla s.1ę ta
He·pubJJka, któr a \Veu!Ug _,l(iw
jej
czlowleka .ste>jącego na

· Po rebe1iii

FOT -

Nowa premiera
w „Teatrze 7,15"
Od dnia 17 maja codz,ennie
o godz. 19.15 grana będzie wekomedia E.
s-Ola fra.ncu1>:1ka
Labichc'a i E. Martina pt.
„Po·il.róż p.ana. Perl·cha.na",
Reżys.erowal Janusz Klosiń
opiraco·wal
scenografię
s1ki,
Henri Poulain, układu tańców
Jedlewska,
dokonała Joanna
piosenki i oprncowanie muzyczne Piotra Hertla.

I

Ili Zjazd Stowarzyszenia
Inżynierów

wych„o wanków

-

Przed dw"'Oma laty powstaStowa.rzy.sz.enie Inżyni<:·~ów
Wychowanków Polit.z~hni
k'. Lódiliei w wyniku uc:bwal
II Zjazdu ab6olwentów tej
u.cz,eln,i ,
O.s~ą,ą;intięcda na.s.z.ej Politech!Lkl w zakres'.e ·<Sztalcenia
kadr inżyn'.erskrl.ch. wyra:iają
in. li<lzbą 7 tys.
oa się m.
inży::tierów.
a.bsolwen·tów
którzy ukończyli tę uczelnię
w okresie min.lo11ych 15 lal,
byly ied.nym z bodźców powst.aniia rego Stowarzyszenia.
Wielu inżyruerów. k ,tórzy ooil.śc:hl mury PŁ zajmu.ie dziś
n.awy.soki·e stanovr.i.sk.a w
szym orz.em:y1śle. Aby zaś mo.e;li <J•ni jak r..aj1epiei sp.eln'.ać
l'"oroeczn·3
swoje cłlowiąz.'-r,i
jest utrzymywan.ie pczez nich
w daló::?.ym ciągu k<>.1.t akitów
z ucze111ią. z btedrair.d i zało

kł.a-cl.ami.

To ieden argumenit przemai
p:>ws.'aniem
za
wiają<C"y
Stowa·rzysz.E:.nda
d!.i:llal:no.śo:ą
to
Wy·:-howan:,ów. Drugi
więzów
utrzymarnia
chęć
zasymoa.tii
i
p!'zy.iaźn.i
d7"-erz;miętych w ok;->es'e stud,:ów. Poza tym wspólne s.poof.o;anf.a są śv.rietną oka:zją <lo
wvrnitanv dc1śwliad::zeń z,aoby·
sarnodzoel-nej
pod-cz.as
t'"ch
pra-cv.
Wszystkie te rnomen.ty. ata-kż.e S'?ereg innych spowoclowaiy. iż S.oowarzys«enie P•"lZjazd
Obecn:e III
ws.talo.
Inżvn:erów
Stowarzys7enia
Wvche>wanków PL, którv o:l'215-27
bę:lZli.e się w drutach
m?.ia br.. ma: w swoie.i czę
J>!"~·SUnt1lW~Ć
roboc7~i
ś:ti.
dwuletnią dzi.a.1aluośe organi7.ac.ii 0 raz 7•Sfa1n<>wić siP nad

form.am; dals:zet p~acv. Pr?.viro•oowu ie się również bard.ro
·

az,ęść

s.i-a.r.an·nde

n::iukc,Ą.Tą

Zh:-du. w 1dóro?.i "'"l'"łos~nv
z-as'aTJie cykl l"ef-eratń·.v i k-::im"~'"l<~tów n8uko1.uy-ch.
H ~ .s>e m. oo<l k+.órym h<><l·r.'e
rf.'ali""Wa1'll! cz0<ć naukowa
z;~ztdu
,v;~

.;E\eo,t : ·

.•W'Urlll.fll'l.,·311k()-

l"~H+„r.'tn;ki

aliż~fora~~

1Jód7kh>i rn-

n•ost~n

f"-,..hn~r-7-

nego". Wa-to "tY>dk-"Śl'-' 7p
w czasie łt"wan;ia III Zjazdu

Pl

doktora.t
7l(l6lta.n:e
m1dany
honorlis causa jednemu z or<ani'..zatorów PoLtechn,iki Łó
d zk'.·e j, wyh'.·tnemu połsklemu
m:>tematykowi prof. dr WitoM cwi Po·g-O·rzelskiemu.
Jedac-czieś.n'e przy6"lmh1amy.
że : !?'}~.z:?nria ucz.estn:ct\1t1 a ~
Z.ie:i.dz.'-e p:::?.yjmuje komite~
ul.
Łódź
or"an'zacyinv Ż;,rki 36: ps.wilon Wydzi.alu
399-80
tel.
Wlókienn.icz·e~.
(jtpJ
w. 375.

Sieradz
nie

zapomniał

o rocznicy urodzin .

prof. A. Sternfelda
N~o prof. Ary Stemznakomi.tego ucz~'nego
felda
radzieckiego w dz:ec:!zm:e
i;;trcmautyki znane jEst w ca1--m świecie naulrnwym. Przywypada, że prof.
pomnieć
Sternleld jest rodem z S ieract.za i z tym mias.tem związa
ny był w latach międzywo
jennych.
14 maja przypadla 56 rocznica urodzin wieLlciego uczonego. Sieradzanie nH• zapomnieli o tej rocznicy i z
tej okazji wiele siera·Jzkich
in.s<tytucji wys!alo do Moskwy
Jepesze gratulacyjne, życząc
w nieb profesorowi zd.n,wia i
nowych ws::ianiałych osiągnięć
w zdobywaniu kosmosu.
Z wielką radością zo.stala w
S:eradzu przyjęta odpow!edt
Jubile.ta. W dniu 16 bm. nadeszła z MO\S..I;:wy depesza natreści:
pamięcią rodalców przesyłam gorące podzię
kowanie spal~czeiisiwu Siera-

stępującej

., Wzrusrn·ny

drn, PreZ?Jd.ium MRN,
nauczycieli, młod.zi-eży,

gronu
dzia-

twie sz.kolwej, harc2-rzom.
N'xh

się zacieśni.a

przyjaźń

polsko-raazi.ecka.
ARY STERNFELD"
(m)

ł
są
decydować,
się
dochod1zących.
------------------------~--------------------------------------------------
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,

V
SIĘ
REPUBLIKA
Był ro.• lll5.:l, cil"U·;:(.a po:owa

RODZILA

GDY

PO REBELII, I

ad J-015ami Inowroefa.wia - u-zdr<>wiska. O•d dawna. toclZY się dyskusja: Mi;i.sł·D wypi·eir-a jego -zd·r-0wo"ne w<1.loiry, w .cj.eniu faobryC?:nych
dymów po1Z-0sta.lo z ni·ch niewiele poza. solankami i oorowi•ną, a te, równi·e
dobre, mo-ż.na mieć i gd1Me indzi<".i. Az
tu nara'll Jnowrocla.w stal się modny,
po kraju r01zeszla się wieść o je:;-o
ł wla-ściwośeiach lec-znfozych i o „cuł do•wnym" dokfor.ze, któ.ry ludzi odm!adza ...
To pra.wda., że więks-z.ość pacjentów,
ocze·kujących na dr "'narskiego w pQgeria.tryerznego
sana.iorium
c-.i:eka.Jn.i
w Ioowrooławiu, ma. P<Illa sobą d.obre
kilka d?fosiąt-ków lat. I ło prawda.,
że większość z nich na l>Cwno łud-zi
się w duchu, że wla.śnie w jeg{I wypa.dku „cuda" dr Sna.rskiego pomogą
i "Zd•ejmą cho-eia.ż d-iie~ątek z c.wcj
l NA TO JEST SPO~OB
nadmiernej ilości w~snych lat, te ...
.
A. P.: W moim
a.eh, kto z Jud"lli, po osi;;gnięciu podelliu zalr,gly się lllró~1e~zka
szłego wiek.u, nie ślernził z z,aiutereV~I. S~.
h:!rdzo dokucz!"
iwe. Prob-0
s·mvan.iem wiadomośei o 0>dintlad11.aIarn już na próżno
wa.
lekach ...
ją cych
Doo:l>yć się lntruz6w. 6 ama.
Jll!k jest na.prawdę z owymi „cudaJest n.a to jakiś Si>osób? Ozy
mi" w Inowrocla.wiu?
łlED:: Bardzo p.rosty. Oczvl
W lecznictwie geria.try~ym w P·oł
,,t',.cr-·e m ieszkań z i'lseksce, lnowrocla.w właściwie nie ma
i:~~ wrkonu3ą Pkpy Lc'dzc!lp-owiccJ11.ika. Na.tomiast W:zorcm dr
f)~,~~ Zak~~du Dezynfek~.ii 1
Snarskiego, a ra-zem z nim - \v-zorem
Sekcja usług
,~ nS<>kCJI.
sh•nnych w świecie geriat-rów rumuń·
sie ł
Przedsięb:orstwa m'eśc1
·
Przy 1 ~ .
sk.'.eh, szereg naszych &pecjalist6w zau· ~w1erczewskieg-0 40
(t
ozc;ło uruchamiać p-oiradnle geria.tryc'Zi...:1. 437-99).
tó!ED.: Tendencją Refera-·
Lokal,1-wych!
DRr-r _SP.raw
·
poprawienie
ll'Pęd _Jest
to je,<>t
gdzie
tam.
żu;ie
'
111 0
dlanvcl~ - sytuacji p'."zes;e"-Ze ·jed 1okatorów. Nie zawWe>ść ,;a~ . ~.meje ffi'JŻli
rego ~:tr~~ 1 ału lokalu , któ
by!by dokladnie zao.d•
~~ z n0<m1ą 8 . m
kw.
0
ze lokale ~a (tym bardzieJ.J
\Vygos.po·da . . te potrzeby
i w
się
•'
w
m i rowuie
·.ary
nowym buduwnictw )
każdym,
ie · . W
' iednak
.svtuarn wypadku
cja
rodzin.
llnesied{:~zk~niowa
ulega popra-I
Yc
Wie.

t

triumiu

pełną

1

I
TYLKO NOWE
J. O. SpJ.rytuaJiia. sprzedaje się obecnie w butelkach: ;·
z s-zers7.ą
now&g<> typu Czy w zwią-zku z
glówką.
tym · cena skupu 01pak.,.wań
sta.rych i nc.wych w handlu .
II
jfst zró~icowana?
RED.: Za skupywane bu- i
telki płaci się nadal I zł z !
tym, że zaprzestano jui. cał-, !
kowicie sJrn.pywać opakowania st"are (póUitrówlci od lutego, ćwiartkowe od 1 kwiet
nia). Wytwórnie dla kt,órych
handel skupuje butelki, zaintere.sowarne .<:ą obe-cni-e wy
opa\«Jwa,niem nowe•ącznie
1
- - - ...
39_ typu.
1

defiladę oddziałów spadvc.hronowyc11 w Algier.ze. Na c~le
ich .su:ll g.en. Jacques 1Vlc.~..Ju,
kcóremu po·:kega.a w owym
brygaida spaciio::hron..,C'.l.<łs.i.e
wa, w S•41<:<1 któ1·ej w>:no:.2.1.iy c·ó.d.z.a1y .spa•c1[}~h.ron.i.arzy z
J.JegJJ. l..UQZOZ..eITk><..;,;.eJ, Wj""';J€cjaJ..lWwane w pa~yfikacjac:1
wyspecjaliwwa.n.e w oc.lIIon.e
,
k<J<noen.t.racyjnych
OJJo[}ZÓW
wyspecjaliz.c·wa.ne w za<l.awa·
ruu tortur ...

W 1958 roku ZJCbaczylem ich
P<> raz' d:rugii.. Nie nosili JUZ

przy ul. Jaracza 6. W placówce tej przeprnwad;.za ..się
operacji leżących
większośe
ba nku
kO'!npetencjach
w
PKO. Łodzianie w n:elicz- ·
nych już tyl1ko wypadkach.
muszą. podróżować do cen-, :
traH banku w Wars.znw:e . ·
w :
Poważi1ym utru.dnieniem
roz.s:zerzeniu uslug są wyjąt- ,
kowo ciężkie waru.nk.J loka- !
]owe, w jakich etk.sipozytura• 1
(której otwarcia nie chciano
dłużej odkladać) obecnie pra
!
cuje.

t\s.zystkie oecby prz.edmioc~). W wypadku wąt.pliwoś
k~. korzys,~a z q~lug biegły-eh,
warteść
do!dadinie
1J..s?rzy
'" ,~ laią. Po·datndik. ktMy .u. aza. ze wa.rtość z.ostała uskłada
nie·tra:Jln:,e,
~talona
0
któ"y u.s.taJil
wydzla!u
\\·y€>0tkość !>Óct.a.tlm• odwola-

n:oe.

tyką.

Qtrzymała własną e.ksp.ozyturę

lłED.: Skarb państwa nie
C!h~ w takich razach brać
IJ.·1.·al
: .u. w. za.rob'.<ach, tym
b"
a.t"d;:,;eJ me może u~eis.t
~'.~Zyć w strntacb. Poctsta.wą
·, .ęc wyznaczania podatku
· 1 .~<>t reabna · w danej chwi~- Wa.i·tość p::-zie·dm~otu. która
1C: llO"Le s:ę różn.ić od . dosć
prz.ez
u.s.taJanej
k.~WOln.ie
ci".'.11tr~entów oeny i<;.przeazneJ. Wydział Filllain.so\vy
~~ 1 era się zwykle w tak. i<:h
clokladnvm
na
YP'ldkach

~:.s'.e

byli SS-marni. Już n ie drobni
wyk,oleje1'H:y, n .e drotnu. c~ę
sto pri;ypa<lko·Ni prz.escęp·cy,
lecz za \V-Ooowi zbroed:1"arze z
wielo·let.n~ą hitlerowską prak-

świa
w
działały

M•H•VI
()F;CyDUJE WARTOSC

swoją bru.d,r. ą przeszłość.
Gwwną kadrę s.anow111

wojny

NaszTelefon UsTugowy
CZYNNY CODZIENNIE
W GODZINACH 1-12
PROCZ SOBOT

Ukrywa.li s:ię w nHlJ ci. ~tó
rzy p·od czap-.cą :;iLt"agnęli ukryc

l

I <·o
ne dla cho.rych
Oto dr Snarslti w swa.im
ckazało?
sanato·rium osiąga, po•pra.wę u o-k. 80
proc. pacjeiniów, pc·dCrL?uS gdy np. pora.d·nia ge·ri.a. iryc211a w Opo.Ju za.ni~foi.va
.Ja p0<prawę tylko u 24 proc. <H;ólnej
liczby pa.cjentów.

w

e-r:y
try. Tr.zteba. tu szybko
to, na co się u.9karia pacjen.t, jest
star
w1eku
splotem chorób lub ura.-z6w
tnego, c-zy też należy do fizjologii star-ien:a się. Zwykle 0<bjawy -zużywa.nia
się c 0rg.1mi:"łlll1u następują po 50-cł'. Rola.
ge:l'ia,t.ry pe>lega na uchwyceniu ich, na

pogoni za ,,eliksirem młodości"

Prawda oReriatrycznych lekach
Gdzie

więc

jest „pias 1>0grizebany'"'t

Od!kła.dając na późni- ej sprawy pora.dni, -zatrzym 2.jmy się nad tym, co
rotbi ze swa.i.mi pacjenta.mi dr Snarsk.i. Otóż. nie-zależnie od n'ticjskiego
sąsiedztwa i dymów prT-emyslow;vch.
u'lldre>wisku jest
w in.owrocławstkim
to, co -zwiemy właściwym klimałem:
S(\ w nim 0>d:po•woednie warunikl iowal"zyszące kuracji. A właśnie otoc?.enie,
W?.runki, mają za.sadni-c-z-e =aczenle w
lccznfotwie geriatrycznym.
Ka.zdy leka.rz powinien być trochę
psycho•logi-em, itle spooja.Jnie cech psych0>l0oga wymaga .si.ę ood lek"arza-geria-

....

przedlużeniu spra.wncgc. dziala.nia orga.niiznrn. Inna. naiomia.s-t grupa. pacjcntów, mająca pO'Za. sobą 60 lat, wykazuje o-kreślc.ne objawy choro.f.>owe i tu
już trzeba nie za.p<>biega-ć, a. lee-zyć.
Właśnie w sa.nat°'rium ino·wroclawustawi.ono
ler7.en.ia
spra.wę
q&im
ir'laściwie - leki geriatryczne, c-zy to
polska
„Ge.rovitaJ", aey
rumuński
„Geri·ooaina", stan-0wić mają tylko czą
s'kę k<:<mplek90wegc. leca:enia, o-pierającego się glównie na g.Lmnas'yce lec-zn:iezej, d1ietetyee, psychoterrup.ii. Pacjenci dr Sna.i·s1kiego w sana.tcirium
prc·wadzą uregule>wany tryb życ'a, g!m
nastykują się, od-żywiają oopo.wiednio,

"'.~~----~~~............................................................................~...~-- ~~~.·~-~.:--~:-------..

oderwa.ni od
pr?.ede wszystkim
co-dziennych trosk.
Taka. kc.mpleksowa kuracja. przynosi po·p.ra.wę samo•pocTJ~ia, wywJera.
konystny wpływ na wygląd pacjenta,
doih.je blasku oczom, pm:y"'Ta·ca elastyczność lepie.i ukrwionej skórze.
A kło·J><>ty geriatry? Są po1ważniejS"Ze
od klopDtów leka.rzy innych specjalno~ci. Jakże trudno je@t wytlumaczyć
ludz;i()l11, spodziewającym się cudów
po leku, że w ich pr:cypa-dkaoh tego
leku sto·sll'Wać nie można. „Ger:-0~a.:na"
Ull'Zulenia.
m.a. tyle pr7.cc.i•V\'"\Vskari;ań:
gruźlica., chc.roby nowfl'łwuro.we, sch-0r-zenia serc.i, nerek, wątr-0.by, na:lciśnien.ic, lek nie daje wyników p.i-ey
P2.cjen.t nfo cbce się pomi~.-~di:ycy.
pacjcn-t
godzić z wyr«""k:em lekarza doma.ga. · się „Geri·O·eatiny", 0>11eboil7.i zawiedzhmy ... stąd - dro&"a d:i nieu.czciwej spekula-cj.i lekiem, do że·rowan.J.a.
na n!erealnych, ludz.k.ich nad-:de.iach ...
Jedno jest pewne - 'prz-edlufanie
życ-ia. wymaga. zabiegów o c-zasokresie dłuższym od sanatoryjnej kuracji
st?!e sto~ow1111ej (!,' c!y artychoJ('-:;terolo-wej, w1t.?.min A , B. C. D, E. wyląei:enic
z c0>d2ie:nneg<> ~.ycla C'cyn11i1k6w po~vo-du
.Jącycb sta.rzenie się nslro.ju. Ch::cl71 o
to, by cllużS'lemu życi1.1 to-."arzys:zyoio I
d1J<bre sa.mo·1>omi;ucie, zainterfSl''\7~n.:e \
s1>rawami życia., spra.wm.ość d"ll'l.h.nia.!
W~v.śnie to ma. na. celu no·w-0c:z.esna
'
gcria1tria.
w. KOR. '
&

........~--- ....-~...........__..
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\:vręczania

lHotnent
kwiató·w
pp. Leklerom po ich odznaczeniu.
Foto: L. Olejnicead<

Podobało nam się, że na tej
ura.::zystości znalazla
się
delegacja ZPW im. świerczew

skkgo, w lctórej jeszc.::e niedawno p r a,cowali:
przędzal
nUc Wladyslaw Lekler i jego
żona
Helena
ja/w prządka
Zaklady przy,wio:dy do Urzę
du Stanu Cywilnego i odtt>iozly do domu swa.im aut.em
jubila.tów a na sali przeds.t au;·iciele rady za·kladowej i
dyrekcji wręczyli sędzi. u:ej par z e śliczne kwiaty.
Kontakt
ZPW im. świerczewslcieao z
ich
dawnymi
pracown·ikami, dziś już emerytami, '!t(rsluguje na uznanie i może byc
wzorem d"a wielu i1hnych zakładów pracy w naszym mieście.
(Kas).

kilku godzin podczas których si«l;:;ialam w
gabineCt!.e lel<iarz.a w Szk-0ie
nr 45 na Ba.Jutach przychodz'.lo tu spo•rn dziec,i. U<lerzylo mr1ie. że
każde
był»
<lo·i:>rze znane zuówno d1· S.
Cmielewslcie.J jak i hi,!f,.enislce. Te dwie kob:eLy wiedzą
wszystko 0 każdym dzie•(·ku:
z iak'ego .ś:-o<l·C>wls.ka pochodzi, CZY Uczy s.:ę d•C>brze. C?.Y
źle i dlaczego, jaki je.S>t sta.n
jel(IO zd-row•i<>
Wiele danych
jest ujętych równ : eż e\7id~n
cyjnie.
Oprócz
no:-malnych
kart. które pa&.adają wszy.stJ{Jie dz(eC1i p.::-owaclzi
slę
tu
specialn.e zap'sy dz'.c.:ł które
w y ma..~ją szcze_góln.ej ')oiekt
lek.a rsk.ie i i tro.s.ki ze st'rony
nauczye<ieU.

ta

ctoczekała

się

JANINA SUSKA
dyrektor adminlstr.1 cyjno-handl.
ZPW im. Barlickiego
Fakt, 'fr~ nasze vJładze
nie zaj~ly sic; tR, sprawą,
\Va_dzając op.:runi<.:zenie w
clazy. alkoholu w loknlach

no1n1czn:rch.
nie.

Kiecty

sfużbo-\r..7 eJ,

za:;ługuje

jestem w
njerriz

na

orłgór

wpro-

sprzc-

gastro

na uzna-

poclróżv

wlasnej

skórze n1em!le odczu,.vam jedze
nic obiDdu \yśród zepijaczonych
gości restaur:::cyjnych.
Chodzi tY!\<D o to, aby zarV1dzenie było
realizowa]"'t.e. tzn.
aby isinia!a

\'\rlaśc~iva

kontrola .

Inac?ei bo,viem kelner2.v bęclą
w godzinach znlcnzu poda\1.rania
all{al~olu. cr.y nav.rct na wyd~ic' !onych ealach
podawać ~lidl<ę
w b~1f('l1lruch od len1oniady czy
eranżacly.

MABIAN

J'ĘDRZEJEWSKI

kierownik restauracji

„Słoń"

Moim zdaniem, zarząclzenle o
ogranic7.eniu sprzedaży alkoho.lu w lol<alach gastronomicznych
ma swoje
clobre i złe strony.
Na pev.lno korzystne ono będ2.ie
dla konsumentów. którzy wstę
pują do re~tauracji
wyłącznie
dla zjedzenia obiadu. Obawiam

się

jednak.

iż

wydzielenie

sali

Większych

lokalach dla klien
tów
bezalkoholowych
może
wprowadzić
chaos 1 zamleszaw

nje.

Ni.e chc!albym >: góry uprze·
dzac fal<tow, ale wydaje mi się.
ze ogran1czenje sprzedaży alko
h?lu v..r porze obiadowej poważ
me zmniejszy obroty restauracji z wyszynklem. Trudno też
w ~e:t chwili przewidzieć,
czy
taki układ nie stworzy możl'.iwo
~c1
popelniania w gastl'onomH
jeszcze większych nadużyć.
LUDWIK HORODY1'1SKI
kelner restauracji „ Tivo11„
Od trzech dni jest w naszej
restauracji
wydzielona
salka
tzw. bankletnwa o 6 stolikach.
Tam wlać.'1ie wydajemy, między
godziną 13 a 16, obiacly bez alkoholu.
Z krótkiej, parodniowej obserwacji mogę st"ierd7Jć, :le ten
zwyczaj
powinien się przyjąć .
Konsumenci, któr7y się spieszą
i szybko chcą zJe.>lć obiad, chwa
Ją sobie tę innowację. NDilepszym tego do,„·ocJcm jest frekwencja w naszej
wydzielonej
salce ba.nl<ietowcj. Prawie wszystkie stolil<i w porze obiadowej
są

zajęte.

Oczywiście,

w tych
w~·padkach konieczna jest specialnje
sprawna obsługa tych właśnie
sal. by. konsumenci nie mieli po
wodów do na1·zekań,
że z&.latw!a się iC'h gonP.j. aniżeli tych,
kt·ony wmawiają
do
obiadu
wódkę. Jestem przekonany, że
now·e
rozporzsdzenie ministra
handlu
"'"e\JJnf'+rznego zda w
praktyce eS"zan1]11,
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ćmielowska

dr

chę!Jł.ie
chęlnie

ż!O

n~u.ki

ćwiczyły,

je1tnocześnie

pr.zyklatlaly się
do
i na. ogól mia.ły di>bre

OCel)y.

po·dobny

O.>t.;;Ln1:0

m ,enit

ob.iqł

kla.st~

e.ksperyp)ierwsz.ą. I

znów cLe·kawe sp0.s~1· ze?.enle.
P..'.> <lwóc.h latach dzięki gimnJoSltyoe d.ziooi ma.ją lepszą
P·OS!a-\vq.
h,a.p1nonJjnc ruchy,
są zdyscypli.nowane i
zahar• i ·c w.a nić. l{Jiedv o.sta tni!10
24r•vbi<x10 im
mc-rfolo·glę
k:w1

·········••BMl'Jlł!I

URSZULA ISKRZV~SKA
sek!"etarz Lódzklego
Komitetu
Przeciwalkoholowego

Spra\Va

mówi

meprawua

To

jak twierdzą niektórzy
„w
zdrowym ciele zdrowe ciele;". · Te lłzi.ewczynki,
które

~rKO

Ukazało się zarządzenie mini st-ra handlu wewnętrinego mówiące o i!lm, ż<? w wielu lokal ach gastronmni.cznych
wp-rowadzone mają być ogra.niczenia w sprzedaży alkoholu. W więk
szych restauracjach wyd::-1eli się sale, w których wydawane bę
dą wyłącznie dania obi.adowe b.ez wyszyn•ku. W innych zale.t11ie od możliwości obowiązywać będzie w godzinach wydawania obiadu przerwa w sprzedaży w-Odki. Oto co mówią nam
11.a. ten te•mat nasi czyte!n4cy.

dó\V.

w nauce.

dla
szczęśli \.VyCh
posiadaczy
książeczek
oszczędnościowych

llłtt111l!ł4Jłtilll

d'Liewczęta

Ta.kie

zaha.rtowa.n e, mniej chorują. a. więc mniej opuszczają lekc,H. Stąd le,p.sze wyn•iki

Na placu
budowlanym przy
zbiegu ulic Piotrkowskiej i Jaraczu uVi.r agę przechodniów Z\:vra
ca 14 samochodów przeważ
nie marek zagranicznych - wystawionych tu przez Wojewódzki Oddział PKO w ŁodzJ.
Są
to \Vy1oso\vnne ostatnio pl·cmie

········~·····"!

:>xkotę

.sa

samochodów PKO

dnia

nawet rcaliza,cji, ale niestety. z
C?:asen1 została zaniechana. Sialo się tq, jedynie z te~o wzglę
du. że zmniejszyły się obroty
restauracji. A któryż to kierow
nlk lokalu, choćby n~jbardziej
usooleczniony, zrezygnuje z pre
n1H w i1nię. . . zmniejszenia konsumpcji alkoholu?„.
l''!oim zdanlf'nl, sprawę roZ\Ą'ją
zatcby ustalenie dopuszc7alnych
obrotó\v f1nan~o,1: ych ze sp!"zedaży ~Urnholu w pewnym procencie orl ogólnych obrotów lokali gastronomicznych.

Naukowy

Kulimy
nr ,,5
jak,1> jedyną, w l.-Od0i do badań
naukowych n.ad p·rogramem na.uczania wychowania
i!zycznego.
ObJęto
n1m1 początkowo
100
dz;i;ewcząt
w
okr·2.s:le doj.rzewama. Eksper-"..men t prz.e;:>rowadz.ono >..a rown.o w sa!Ji gimnastycz..n.ej
jak i w _gabmecJe Jekar.;;kim,
gd't:!e odoywaly się doldadne
b2a.:mia dziewcząt pr.z.e:i i po
lekcjach WF. Sp-0.s»1rwż,en„a
kirnr.>k:e z okt'C.su trzech lat
są
ba!"dzo clekaw'C. Wynika.
z nich. że uc-zennice gimna.sl;,~_ujące .~ię praw~d!ewo rozwija.ia. się
firzyczrue.
Mają
oipowiednli.
WZlron.t i \vagę
oraz duż.ą pojemność klalkii

WYSTAWA

.~~~r~~~~}~~~w~~ITJJffitt:,~:

Ostatniemu zarządzeniu moż 
na ty lko przykla s ną(·. To jest
woda na nasz mlyn. Chodzi tylk0 o to, że zarzqdzeni.e to powinno - ntoim zdaniem - być
uzupelnione zmniej s ~enien1 plon6\V 1inansowych dla restauracji. które wyclzielą sale
gdzie
będą podawane obiady bez wód
ki. Nasz Komitet Przeciwalkollo
Iowy występował przecież już
nieraz do
łódzkiego
Wydziału Handlu o zorganizo,vanie kil
ku lokall, w któryc11 nie poclav.·2no by Vlódl'i podcza!; obja-

Instytut

1· "zyc;;ncj us·ta!Ji

piersiowej .

premiowanych samochodami.
Ogółem w Lodzi i wojewóclztwie kursuje już 148 samochodów - premii PKO.

IJd'ZYpad~k. że

To chyba nie

I

Pól lL>ieku w malżeńslwie to
niemalo.
TDJeż
nieu;ątpliwie
zaslu ż yly na tcyróżnieni~ trzy
pary
malż2ńskie:
Hele-na
i
Wladyslaw Leklerowie, Stanislawa i Wincent.y Karpińscy.
oraz Genowefa i Józef Grzesikow:e, Tvtórzy w najladn,i ejs.<:ej lódz•k.iej sa.li ślubów w
DRN
Górna
odznaczen•i
zostali przez sekretarza Prezydium M. Indelaka medal.ami za dlugoletwie
pożycie
małżeii;!::f.

ciągu

Niedziela dniem pracy i zabaWJ

dz'.<2n.na 1ro.ska o

hi,g.ienę

w

stW'>erdrlli11iśmy
wspólp!l"aeuj~
Ś(}iśle ,i; ga.binetem lekarskim.
W&pólnie
u7..gad.nian-e
są

m. in. tcma•ty do P".%ada.n.ek
jakie J.ek·a·rz wYgl.as.za do mło-

duieży

szkolne.i. Stw•ierdzon-r>
za.s.aC.niczy zwjązek
wynikami w nauce
a
z,drowiem
dziecka.
jegG
wzrokiem. siuchem i ogólnym

bC>w~em
mię<lzv

Dzialalność gabinetu lekar- j
.sk:cgo w Szloole 45 mu$i. nap3wać
zadowolerniem. Nie::-az.
:<·rytykowali~my
nd.e·Nla.ściv..1 i.e
p~acujące ,gahin>ety Je:rnrs.ki.a

w i:nnych s.zkolach. Tym razem zn.rówThO leJrnrzowi szkolnemu, iak
i
k:ierown;ctwu
wyrazić należy uznanie. Ob:;'
takjch
ga bin·etów lek"1rskiich
w nas>..ych szkolach bylo ;ak
najwięcej.

.I

Swietllca

im.

Zaklad<nv

F.

godz. n.30 - spotkanie z prof.
Ka.czmarkiem.

S;,vi:etlica Zakl. im. M. IConopw
nicklc.i (Witlc~Rńalm 128) ę;odz.
13 - spottrnnie 7. lit. W. BlllnSlcin1 i J)l'?.ed~taw. l{si~garstwa.

LDK, i;odz. 18 „Dżumie"

A.

prelekcja

C::in1usa

o

wygłosi

praf. Regi• Boyer.
Punkt biblioteczny (Dom Studenta), Żeromskiego 137, go<lz.

19.30 - od
rodziny"'.

yt

nt. ,.Planowanie

J{awlarnla na kort.a<:h teniso-

wych

(Pole~ie),

godz. 18 -

sp~t

lrnnle z 'Vladyslawem Rymkiewiczen1.
o god7. 16 - w sali P1'ZY UJ .
Szpitalnej nr 5-7 - spot!rnn1e z
Dunin, Jctóra wyr~.o~i
o Stefaoii Sempołow
skiej, po prelc"\.:cH odbt:'c'\Ził' sin
Uter.ttfkf\

prell.>kc,;~
prl1<~7

T>r>:~'rządzania

surówek.

1,a latek

!

poza

roni.ejoni

1

w P·racach nad

PWSM

Koncerty dyplomowe
w

Filharmonii

ab..">Olwe.ntów
Koncer.ty
Mu.zycznt>j,
Szkoly

Wyższ.ej

si~ oo
roku wlelk>im
za.int•e r•2.s>0„van;em calegG 16-

c:iesza

środowd&ka.

dzkie.e.;C>

Artyści łódzcy

fundatorami
szta.ndaru
szli.olnel(O
w

sali Lódzkiej Operetki wystąpi! ostatnio zespól artystow
łódzkich,

lrtórzy przez d·w1e go-

lt\Viaty.

·

muz,y-cz-

n.e.11;0.
W p!ąt.ek i sobotę lił i 20
maja o g·odzinie rn.30. Lód7.ka PWSM prz,e,d.slawi w F:lc
harmonii trójkę tegorccznych
dyplomantów.
Będą to:
plan•k.tka Urszula Ekiert. z klasy prof. Z·Dfiri Romaszkowej
dyryg~.nci

oraz dwa;

z klasy

prof. Toma.sza· K:e.o.<:>wett2.rn
J>e~-:zy
Bauer i Zb.ign'~'N
Pawelec
W
program10.
„Euryantp•e"
Webera.
Koncert f-moll Chopina i Symfo1niia
S7.kcclra" Mend€IS&()h;na.
"

na Kaircfowie
w sąsiedztwie ,Osi.e;:lla Mło
dych" w malyeh doonka.ch j·~
dail.-odzinnych. Obecnie nieVGk<i1m:v sii~ 1'ard'Zo, bo podobno ma. tu p.owstać wiele niJ>WYCh bloków"
pi.sze ob.
A. W.iklorowicz.
telefonkzną

i

jak

PrzypC>minamy więc jeszcze
Cz„teln.!lmm, ż-e

wyjeż

p0Srectniclwe1n ./l'uryRLY'', nu \vyciecz
ki I<rajoznowcze,
zv..lązuae temnt.ycznie z progr~n1en1 nauki
histotii i
iJeo~~r~tiL.
Najwiekszyin po\vod:?.en1cn1 cieszy sję
„Szlai< •.rysiąclecia".
Ili Kralrnwsk.c i poznańskie
zakłady
pracy zapalały chęci')
poznania. przen1yslu
łódzkiego.
co tydz1cn gościmy w naszym

n1icścic
lrllkudziesięcioosobo\ve
grt~PY J?ilych turystów, którzy
zwiedza.Ją

n~.sze

Łódzkie ZOO
ma znowu
czarną
W

Lódzkim

ol.c1g~cznyin

Og1rodz.ie

Zo-

z C'?'.lrnej pant.ery

.. Nd.gry" i ce·ntko·wan-eg-0 ojca ,.N-~gr·o'' przy.sq:ło :na §w::at
p:>t·o·mEtw•o. .,N :g1'a'' 'vy<lala
na .śwfa>t dwa kcd:::ki - S·?.m1

ca i .s.am.:,c.zkę. Ni·e„.tety_ mnly samczyk p.a<l'ł po kilkun.gstu st•Od?,in.ach,
;'.1
<:t:H·ną
.samiel.ką, k>łiórej „Nigra" me

w

info·rmacje

0

dzieci ze szkól

w ·ciągu ra~·l

przepracować

spnk c·znie

clJ

naimniei
12 godzin. prar9
bł)tl'.l:ie kwa!a cd go-dz.
do 13.
Nat-0mlast P'O P·O-ludaitl 1\'
parku n.a ,Tuliannwie 2 -0:a~·
nizowany
zostanie
f?SU. 11
stude:i.ckich zes~olów esi_r•;
d~w;ych .. Bę.clz.ie.
tu
m:i;-2~·
po<lz.1 w1ac m. rn. laur·za,v·

Fes.tiwalu
dent ów

s".1'

Fulturaln~_g,..,

kt6ry

ni·edown" 7 •
k~ńczq
.<;[ę ·
w
Gd 3 ń~.iu.
chór i balet PŁ . STS „Pstr~~
a także kwart<-t v."L·°<aln'' .,
zespót g,i!„rzystów UL, eh,
Sll!d·um Na•.1czyc'.e l.:;ke·w P·
1 itp. 7/3.Ś wi-e-czo·r-em ·wszvG:
ki<> łódzkie t-e Et ry s< u".Jnn~\,
dadzą
otwar't2
.SD-'1du1'
swoich nainowszy<'h · p~_.,.„/3;
mÓ'.>v. AbY wś cala 1mp:·"'
mial:l. n~le~ytą {!-„:~ we ró1''.
n'.-eż 21 bm. <Hlh~:hie si<; 1'
lwo-'1c7,en,!e 2-di,O·rJ.Wel!'(} crrtlll
nn·nolo,kiqr-0 raji/u pa ?,ir~
J.ó-tł„kiei. w J;-liit·y:m 7i;:-10~· 1 '
~"~'01 1HJ7rhtl j11ż Ok-O-!<> t~
uc?.e-;;.t.niktiw z :t ą.d7,j i ;nn:Yr
mia.st PcJ~.l<i. 'V zwfa.z!<•t 1
tvrn STS .,'~vt.ry11a" ~~n;'""°Zf~
t.ni·;'} S"-'ói pro~atn {ł-.••ukt"11
Jlie na~n>f}'7-0~v: 'v '-'V~T'.<"
wie i Gclań,ku p't. „H:sicrl'
lt?<nr. 1c,!li,va .•. H
W ten /'.p.os.ób ,,tudenci eh
udow·odn1\ć. iż P·oi.rafi ą
P
tylko pil:nie ,s,;ę uc-z.yć i
brze bawić, ale również of,
n.ie praoować
dla
swoj •

?

miasta.

Moż,na nie wątp,i<', że nr~
m3nty te ~ą mi.ały w nn\_
dmd·za,cą.
n•iedz.ie1ę
srzczegC·
nlie mocny chara.kter.
(,jp)

tych

sp~a

nalc·ŻY .zwrB-cać siię

w.ach

bez-

pośred1ndc> do vVy>dzi<1)U Architektury i N<.:dzJcn1 Bud•"\vlan·e,t\O przy Ul. P.i·C>kkowslt!ej 104.. W~"Clzia1 ten
bowiem dy.<;.p.om1 ie pfanam.i 7...a-

go.s.~.od.a riowania p.rzestrzcn.neg!O m(<1<.la i będ2Jle mógl p.owi.e·dz!eć każdemu. czy jego
domek będzie rozeb~.ny w
na.ibHższych
latach czy też

n!-e.
Mi·c»szkail.oom
Karolewr,
Wydział
O•d'!J>(}w!.aida za nao"zym pośre<ln:ictwem. że rzeczywi§.0'.e

teren

pC>loż.ony

i:n1u.c1.n'.owo - 7.achoo:niei
n.ie

ul.

wdęcej
budynków mieszi<~
nych. zriaidując-ych s' ę w
brym stanie kchnlcz.nyin
calić od rozbió:kJ.

..............~"'"........"'""""'..,.,..'
„Uśmiechnij

s.ię!"

po
si.ri>-

„Bal maturalny"
„Mieha.Jl.k na 102"
„S·tudenc.ki

Paryż"

w nowych
ODGJ,OSACłł

Slron 12, cena. 1 zł.

Iw

Łodzi~

rozpoczęty si~

WróblewsWe.~C> m!ę
BratyslaW1Ską i
to-

ul.
PKP

d'?.y

rem
P·a.d

_§

„Od pod-,;i·wu do skandali

raz naszym
Okolo 500

?O}'

Studentów

student musi

mój domełi1

„Mi~kamy

w.p1ywa do nas dużo.

l!!I

ZrzeszenJa

.skich. które mó1.\; a. iż kat:ir

rozbiorą

Kiedy

l' stowną

lódxkjcłl i
v.wjev.rodzlwu
dża dzjennle, tylko za

je j pC>rządkowaniem i upięt.:
.szanJ>em
w
myśl
zalł'C€ 11

Na marginesie pewnego Hstu

Pod,obnych pytań. t.ak drogą

(z)

Dzierż~·i1sldego (Piotrkowska 283)

udział

że

w

h-ali

grupach

opuszcza mury łódzkiej

m

PRASY

pcdk~e~lić.
w~dokrotn'e

Nowa grupa absolwentów

Międzynarodowa
V.'YStawa
ogrndn1cz'.' w ErJurcie
(NRD)
iest };olcinym celem wvcieczek
o~anjzo~anych przez łÓclzkiego
„ .... urystę ' w
mieEiacach letnich.
W programie, obok poznawania
1
oglądania
eksponatów szttil<l . ogrodniczej, jest
równ\cż
~·w1edzanie
galerH drczdeńsl<Jej
1 fabryki porcelany w Maissen.

-

\~'ano

tym
s.?.y<:h
bk·rą

„Olitnpia".

KSIĄZKI

Glównymi l<iernnkaml „umaj:i
być
parki,
mi•e.isca P-O rozebranych clomaeh oraz nowe
torowiska
tramwaj-Owe.
Ta
n.ied:ziela
pa.świeoona
f<l)O!ecznej p~acy. łx:<lzic w bieżącym roku
Blrn<lemlck'm drugą z kolei.
PC>przednfa tH(O rodzaju maS>C>wa: akcia studen<"ka O·dbyła
sic w 1;.,.to:x·dzie 1960 r.
Niedz.'ela pracy bedzie okazją
do
7amanife...<itowania
W•ięzi studentów
z
Lodzią.

den:enia"

s3. mop.oc-1.ua.iem.

zaktady pracy.
a. przy ol~a~Jl poznają coraz lad
nieJszą Lodz. Nriiv..'ti0,ks7.:=- „,v·,~e
cie"'
n:ają Znktacty
im. Marcl1Je\Vsk1ego,
G!nżewsldego

~-·DNI~
•
OS WIATY

Nadchod.ząca niedzida 21 bm. o-glo.szona z-O®ta.Ja dnietn gr:
neralnc.I pomQcy łódzkie .i ml<> dzieży
akademfokiej w akCJ'
n1>ięks2anJa n aszego mfasta. Przewiduje ,1~.
.~e ,jeśli Llid·zki Komi~e· t FJN zapewni fron.t robót, p·r~y µra:
~·c.h nad dc.pr<>wadzen11em do p{lrządku naszego miasta wt
zm1e udział ckoJ{l 2 tys. S·lu Cicnlek i stu•den.tów.
P<>rządlwwa.nia i

dziny zbierali huczne hra,va pod
czas Imprezy, l<tórej dochód zawyn'ki były świetne m<lm<1.
,.,
~ilil
·fundus-ze na s?"itauttar dla
że w
ko1icu rcRu "sz.ko1n€gn
XIX Liceum Ogólno!<sztnlcącego
crĘen.izmy
dziicc::ęce
ro.agą .
im. Adama Mickiewicza w Lowykazywać zmęczenie.
d•L
.
Serdeczne "'yt·azY uznania za
Eksperyment
ten ,prowabezinteresowny trud należą się
dzony będzrie jeszcze do roku
przede \vszystkim orga;iizator~
1963. W iym roku badania
wi imprezy dyr. Sabinie Nowilelkurs!~ie
z-0.sitaly u.~,pravink> 
ckiej oraz świetnym wyl::onavlne i. obecnie s,pccjaliś·ci przycom
atrakcyjnego
progra1nu
pp. Werze li.uimh\skiej,
Lenie
chocizą sam:i dC> szlto-ly i
iu
Wi!czyi1s!lleJ,
Iiry~tynic
i Wloba·da.ia dz.ie-ci.
clzimie1·zowi
Traczewskin1,
Zyg.Ek.~p~rymeUJt
da.ie Jeka1'7AJmuntowi Nf•Wicki<'mu, Bog-danowi .S'7.Jc<rlnenm du&-.o .s11.tysfakwi Wl'óblC\V!-ildc1nu 1 .Jerzemu
cjti, gdyż staje się po.tlstaw~
Cwlkliiiskiemu. Akompaniowaiy
na zn1ia.nc; pp, prot. Samujlło,
jego b.atlat'i o charakt~l·ze naHenl'ykcnvska i Gaw1·of1ska..
uko-wym. poiz.wal.a Iep•i>2j J>l)W Imieniu komitetu rodzicielznać
wplyv; wyehowa.nia fisl<lego szkoły i dyrekc.11 podzię
zyczn,ego na roo:wij.ający si.e
kował artystom <Jvrektor szkoorganizm dr„iecka. Al·e obC>k
ły, 1ngr Eng. zeienay, a deleeksp·&ry'mcritów jest i
cogacja młodzieży
wręczyła
im

szkole i z.drowie calei mbdzieży.
Oglą<lam
.-.pC<:jalnY
z.ie;P.yt. w którym le·karz wp;su je •'śfWe u wag.i p.o kontro il
. po.szczególnych
sal
lekcyj nych. Uwagi dotyczą m. in.
wietrzeni.a
klas.
po•l ewania
bQliska. pot.IT..eby wln.ściiwY<:h
kca:t.Lumów na J.ekcja.ch VlF
:Hp Po1n.ieważ każda uwaga
podpis.ana jest przez kli-erown i•ka szkoły, je"1t ona jak
tw.i.e.r<IZ.i. <lr Cmii-elew.ska r€ah.zow.ana w ramzch możliwości.
ICier.ownik
szk-0-ly
jak

•

swo1emu miastu

Soiusz: gabinet lekarski
młodzież
kierownictwo szkoły
Badania naukowe nad programem
nauczania wychowania fizycznego

DZIEŃ DOR.RY! DO PO KOJU LE.K ARSKIEGO WCHODZI MALA i>ZIEWCZYNKA Z
KRĘCONYMI
BLOND
WLOSAMI.
DLACZEGO TO KOCHA NIE, DZIS NIE NOSISZ 0KULAROW?
PYTA PANI DOiiTÓR.
DUEWCZYNKA
RUMIENI SIĘ
BO... ZAPO MNIALAM
USPRAW•IEDLIW'IA SIĘ :LEKARCE.

W

•

przeznacr.ony jest

w,!el·o.lmn<l,w~:nacy.ine bud(PA7'!l~c1,:vo
mi1~szka:ndo~ve.

Informując
o
powyższym
Wydz.lal podkre.ś!dl jednak, że
nie c~.n.acza to, abY w naj-

b1'.ż..~zym

tu

oo

cwsi'e

mas.:i;wych

przy&tąp,'.on()
i.1rvbun'2ń,

,~dyż
Sp-óld21ie1ni a
Mi-c&z.kan 'ows„
któ:-ej
przydZ1i<-Jono
w/w teren ooraciawL1je dopue-

ro nlany urbanistyc,zn-e. P.')na<l to
w p'Annch t~·ch k'adzie .s[ę n~d.sk. aby jak naj-

panterę
chciala

karmić.

zaoP'iekowala

.się

.s.uika ,.Aza''.
Jak do tej pn.ry

mała
dC>b~y

panapEtyt. W spec jalnym bok.s.i·e o.e;rze\:\r~.a: now.ore<l:-\'.a lampa 'ZC
światJ.em pcdc.rerw>0nym. Je,"•t
t.r> ba,rd:~·o c:;n n y oka z i dl at eg.o rohi ~''e wszy.,.t'.<-ci. by

te:-ka ma bt\rdzo

<'?:.qrną

::,Y-ciu.

P->n.terę

utrzymać

r-zy

'8) '

kursy przyqotowffwrzri
do egzaminn dojrznW'~
w ... chodzeniu po uliC 8t

_ _ _ _..=:::::;_

„-------"\
NAUKA

'

amatorskie, rowerowe I
mechanilców samochodowych. Zapisy TU\\ima 15
godz. a- 20 · telefon 25 B·GO.
Ro%poczęcie kat. III 15.V.
19 ni. amatorskie w każdą
soC.otę
1093 K
s'i•A\VACZE. Kursy spawunia gazowego i elektt:,-cznego dla początkuią
cych 1 zaawansowanych
z wydawaniem
k~iążk'i
~nawacza prowadzi TK\VP
zar.isy codziennie Tuwima 15, godz. 13-19 tel.
2196 K
~1~- 7 n

«·

camy
szerokim asortymencie wzorów i kolorów: TKANINY sukniowe
i bluzkowe, tj. st~elony. acetaty, wistry, mongole, bt.?mbergi. satyny, ryp.
sy, organdyny - w cenie od zl 12,7'>
fo 105.
PODSZEWKI w szerokim
as<>rtvrnencic - w cenie zł 17 do 56.
TKANINY BIELIŻN!ANE gładkie i
drukowane _ w cenie zl 14 do 32 ,
TKANINY POSCJELOWE
a:lama-

szek i i;:atyna
zł 37 do 74 •

z

silnikiem ~~~~~'<a o~oszeń,

(~-cylindrovry)

·r----,---~.---.

SPRZEDAZ

S;Jrzedaż

odbywać

się

będzie

w

<:odz . od 11 do 19 (W dniu 20.V.1961 r.
w godz. od 1:3 do 19), w dni powszednie i niedziele.
Jedno<:z.<esnie prosimy o odwiedzanie naszej w z or co w n!
przy ul. Wróblewskiego 3-5 (W godz. od 9 do 15, 1el. 456-21,
482-13) celem zap<iznania się z szerokim asortymentem tkanin
weln!an.'.•ch, bawelnian"cll i lni-nn"c!1. któr'.' wystawiamy do dvJ
J
,,
spozycji odbiorców burtowych i detalicznych.
2315-K·

~,f~tt

POKOJ z kuchnią w bla
kach - zamienię na dwa
pokoje z kuchnią rozkła
dowe z wszelkimi wy,;n•o'dź
d a m 1.. w·adomo'ć
l<
s
~
.
~,:i,.enrazblo6':'...a19 22, m. 1".:.• go 8
05 0
~
INŻYNIER poszukuje po:
koju sublokalorsldego. Oierty pisemne „8281" Biuro Ogłoszeń, Piott·ko\\·
sk~ 9G
8281. G
"'OKOJ
k chn'a z wvgodami' - ~da~sl< zam.ie
nie na podobne w l,oct ?.i.
Oier\y „Dziennik Baltycki" Gdańsk pod .. 50 :~91"
2408 K
--------:i POKO,JE, kuchnia, sluż
bo wy - wygocly, śt•ód•nie
śeie zamienię na dwa
pokoje, kuchnia. Oferty
„842B''
Biuro Og!os~en.
Piotrkowslrn 96
8428 G

IL

tym
polecamy:
TKANINY
MEBLOWE w renie z! 53 do 140. DYw ANY w cenie z! 111 do 560 za 1 m2,
KAPY i NARZUTY w cenie zl 89 do
138. FI RANKI
l
w cenie zl 2?_ d o 93•

8 03

w dobrym stanie sprzedam. Oglądać ''' niedz:łe1ę
godz. 10-15, ul. Czarnkowska 9 (Żubardź)
8653 G

w certie

Poza

Samcchody-motocykle

cioosobo\\""Y
.,Peugeot"

kołdrowa -

c

I
;

I

=

LEKARSKIE

Dr
Jadwiga • ANFORO·
·wrcz weneryc:zne. rt<órne 15.30-19, PrócJm'ka a
8033
G
Dr REICHER - we<1eryczme. skóme,
zastępca
d·r,·lttór z:-0mrwwo;:t~i ia-19
Piotrkowska 14
1165 T
Dr KUDREWICZspec.1·aPs ta
chorób weineryce
nych.
skómvch
8_ 10•
H-1G, ulica 22 Lipca 4
PRZY-UPORCZYWYCH
CHOROBACH gardła. no
so.
uszu
wykrywanie
przyczynowych ognisk zn
1<6żenia - wyl<anuje spe
cjalnie zakład rentgenow
;;ki. Piotrkowska 121
Dr CHĘCIN-SIU specjalista
skórne. weineryczce
17-19,
Pi-0t:1towska 157
front
63 o" 0 G
Dr· NITECKI specj 1lista
chorób skórnych, weneryeozinych 16-18,
Kilińskóego 82
7700 G
KORO.RSKAHenrY'l<a lekarz ginet.rnlog - polożn'k przyjmuje 17-18. Zie
lcna 16
7876 G

MLODY inż.
poszukuje,DW.\. duże polrnje w śród/IUT LTURALNY pan po·
pokoju sub!. o!catorskiego. mie;•ciu zam.ienlę na du-I szHkuje mieszkania walCEGLĘ pełną l dziurawOfcrt.y pisemne „8429" - ży pokój. Wiadomość ul. nego od l<waterunku lub
kę sprzedam. Tel. 393_45
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow 'lat"gowa 41, prawa oflcy ,pokoju sublokatorskiego,
ska 96
lH29 G aa II wejście, parter go Ofarty pisemn!" „8425" 3062 G
SAMOTNE
małżeństwo d'.'_ina 13- 20_. _
a:;H G 1;'1 ;iro Ogtoszcn, Pwt;~ow
PAWILON handlowy w
poszukuje
polrn:iu
sublo- 2 POKOJE, kuchnia (blo i J.!.t~.
..8 4-~
nowej
dzielnicy
sprzekatarskiego. Oferty pisem ki) zamienię na JrnwaJer-12 POKOJE. kuchnia_. . baldam lub wydzierżawię.
n"! „8175" Biuro Ogłoszeń, iq (bloki)
-oraz pok<;). kon, słoneczne, CZf,3C!OWC
Oferty pisemne „a435·' Piotrkowska 96
8ł75 G kuchnia.
Tel. 553-53 po w::gody. dzielnlca Górna
'Biuro Ogłoszeń,
P.iotr---:-·- - - · · - . - - - godz. 16
3407 G zamienię na podobne
kowska 96
8.J35 G
~OKO,J z kuchnią.
czę(1Jloki). Warunki do omó
:MASZYNĘ dziurkarkę scwwe wygody - zamie- PO KOJ z centra In pn z wic,nia. Tel. 419 _2 ; godz.
marki „Gutman" w domę n'.' 2 pojed~·ticze mie~ uż.vv.:a1nością
:wygód z_a- 7-19 (prócz niedziel)
br~ rn stanie
sprzedam.
s7.kama. W.1adomość Gdan mienię na poko:i z lrnc'1·
85 31 G
Lódż,
ul. Klonowa 22.
ska G (cukiernia)
ni<~ w blokacl1. Tel. 221-32 l'OKóJ
•
--.·
1
36
1
n·,, 1
8541 G
8362 G godz. 7-lG.30
8422 G tro, śródmid~~ie:w~~mie~~~
._.._.._ _ _ _ _ _,.........,,.....,...,...,..,....,.......,....,~,....,....,....,......,....,....,.,...,...____________._ _ _ _ _ ..__._ na dwa polrnje oddzielne
f mniejsze.
Tel.
458-10
WAŻNE TELEFONY
c:i'\ ~~
Dyżury SZlJiłali ł wewn. 84 godz. 3-15. ·wa
Og!oszenh• wymia/')1#1
U
POWZNICTWO
runki do
G
rowe telefoniczne 311-30 .f#!~
1
.,-QL, •
J:łt~
2 DUŻE pokoje, l{ucl1:1ia. 1'v:nerYC"Zinych. Pi-0trk-0-w09
PogoL Ratunkcn.\1e
Szpital Pol<>:l:niczo-Gln<i
wygody, III p. Wlęckow- rr • 10 ~-~
7339 G
07
Pogot. Milicyjne
OF..A (Tuwima 341
Noce ko!ogiczny im, dr H. Jor
sk.iego - 7.amicnię na 2 :
08
Straż Pożarna
nad
Newą"
proci.
·~adz.
d::.na
przy
ul.
Przyro'(}ni
~
n"in?e
(bloki).
Oferty pi-'
leom. Miejska MO 292-22
dozw. od lat l6, g. 16 : czej 7·9 (tel, 566-441 przy.1
semne „831>4" Biuro Oglokom. Ruchu Dro516-62
KINA PREMIEROWE
13. 20
mu.ie kob •ety cho·re g.ne
se<ct1, Piotrkowska 96
.
gowe-go
PIONIER (Franciszkańsk~ :co~ogic-7.41'.e,
.c .eż_'1·!L1e
i I I
8364 G
Pl'~'W, Pogot. Dzicc. 300-00·
33 3_33 Bl\r,TYK (Narutowicza 20) 31)
„Dam,;ki k<"awi„c" ;·::''.';~ ~ Dz·~-~cy "~~~i
TELEWIZORY naprawiaPryw. Pogot. L k
e · • 55 55 ·
wciowiec" (pa prod franc
dozw od .u i)·
bez Po.a 9"' " 16 "'I
n;• natychmiast. Prosimy
11
11' kiej
•···'
„Sion anyprod. USA lat 16 g 16„ rn 20
orzy
ul Sęd:z'°"
.,.
I
i~lefonowac· •"76-58 godz
M Ol
359-15
r.orama)
sz itol
Polc·żniczo-Glne ~:
Centrala Podmiejska 01
dozw od lat 18 g. io. OPULAR.:-.;E (Ogrodowa ,_ 1 P. ~
.
d
M M "\
ll-19
8863 G
, . • 17 30 20
18) oGłowna 'V":''grana" "'o og1~,. .ny tm. r
.
a~ i
UWAG•
12.30, lo,
· •
prnd. czeskiej, dozw. od c1uro-y1?za. przy ul. For- f
,~. mieszkańcy Cho
Jl!i:~
,„ 1. 14 „ 17 1. 19
nalslueJ 3, (tel. 372-64) _ , POMOC domowa docho- jen!
Zal{iad radiowo-te0 ka
.l'll
BU.•
POLONIA
(Plotrkow
'"
o·
·
•
' N
. ó „ - ~ ?OlH),J • (Kazimierza
nr G) 0 ~2yjmUJe
ko b':ety . c 11o.re
az~t ca potrzebna.
Piotr- Je·,vizyjny Rzgows!rn 67 !)O
tt'E~TK NOVl<-Y (Więckow 6p1r)oct." froacncs.zpideogz•~. od ,;Pi:zygod" komiwo,iaże- .~'~e-k-0lo~rren 1 e, ·c:,ęz arne !;;owska 130, m. 5
leca. swoje Jlslu~C J.'a zy,
g 19 lr. opc a
.„
r~..,..ą~
z Dz e·~1cy
Sl'-1·ego !")
89'4 G cze:ua klienta telewizory
o
. . ""
r . lat 16 g. 10, 12, 14, 16, ra" prod. ~ranc„ dozvv. ·. Po"1~..:-,~~•·"w
, ~·
za 3 grosz-e" (Mata Sa- 1t 20
ocl lat 16. g. 16, 13, 20
.
=-~
POMOC domowa potrzeb gffrawiamy w
~8e3$eiik~
l:i) (;(. 20 „Zal>y"
.
'
t MAJA (Kilińsl,iego 178)
Szpital Położn!czo-Gin<i
na. Wiadomośc' żw'.rki 1 ~
-tl'E.Vl'R
POWSZECHNY °"'!SJ,A (Tuwlrna nr l) „Mein
Kamt>f" prod. kologiczny im. Curie-Sltfo
" LETNIKOW z utrzyma7
(Obr. _Stalingradu nr 21) •• Romeo, Julia i ciem- s~weclzkjej
dozw.
od d<>w<>kiej przy ul. Cu•iem.
2109 K niem przyjmę (obiady g.
Io
„Sko·wronek", ność"
prod. cze,ki<>.i. lat 16 g.
15.15, 17.30, Si<l<>dow5'ldej 15-17
(tel.
ICOllIETĘ na letnisko-:.:. las, woda, śwlatlo, autog: 19.30 „Serca w matctozw. od lat 1?.. g. 10, J~.4~
Wl-07) przyjmuje f<-O·bie1')'
przy,imę. Sokolniki. Ofer- hus) Katarzyna Pozorska
nl"
12. 14, 16, 18, 20
REii.ORD (Rzgowska nr 2) ohore g:oekoI-og:;C?.:oie, c:ę
ty pisemne .. 8~37" Biuro liysłav;ek. PO\Viat Tucho~f~ATR
im.
JARACZA _
„Niezastąpiony
kamer- 7.arne 1 rodZące z DzielOgtosze1't, Piotrkowska 96 la, woj. bydgoslde
(.Taracza 27) g. 19 „Zy- '"o_LN.oSC CPrzybyszew- dynei·"
prod.
ang„ .,,;cy „Górna" 1 Poradni
8487 G
8377 G
5
"~· trup"
!•Jego„ l5)
„lS.lO
<lo <lozw. od lat 12, g . JG. „K" przy ul. Sę-d7Ji-OWZA plug! oraz wszelkie
'l:'E:ATR 7.15 (Traugutta ll ');.urny
prod.
USA., 18. ,,Dama z pie•l<lem" ;k'{'j 16.
SPAWACZ elektryczny - zoh i
·
· ow Stanislawa
ązania
finansowe
g. 19.15 „Podróż
pana d,ozw. _Od lat 1•0 • g • 10 • prod. radz„ dozw. od Szpital Polożniczo-Gine
~·Jtisar•
- poszu k·uie
pracy mc;!a
Furma
Perli:hona"
12.30, b, 17.3o. 20
lat 16, g. 20
ii:ologlczny im. dr R. Wolf
w godz. popołudniowych. nika, nie
odpowiadam'l:I~ATR
COZMAITOSCI
ROl\JA (Rzgowska nr 8'1) przy 111. Ła.gi<iwnickiej
Ofe~ty
pisemn.e
„84Ba;,
'I'codozja
Furrnanik
(Moniuszki 4a) nieczynKINA I KATEGORD
„Aktorka Księcia Pana" 34-36 (tel. 530-02)
przyjB~u 10 Og!oszen, Piotrkow Lóclż, Nawrot 14
'
ny
.
•
~
prod. radz„ dozw. od muje kob'ety chore g'inc
s a 96
8489 G
8484 G
OPERA - nieczynna
ZA (!"ab1anicl~a }'~? lat 16, g. 10, 12, 14, 16, lcolog1cmie, oięża.roe i ro
,
1
OPERE'l'KA (Piotrkowska „O moim przyJaC e u
18. 20
dzace z Dziecni<:y „Srócl
243) g. 19.15 „Król wlóprod. radz.,
dozw. od SOJUSZ
(Nowe Z!otno.-m:eście"
oraz „Widzew". ł J
częgów"
Jut 16. g. 16. 18 •. 20
ul. Platowcowa nr 6)
l>INOKIO (K.opernika 16) PitZ.E DWJOSNIE (żerom- „C. z.arne błyskawice" .C hir.urgia:
Szpital Im.
li1
fł~
g, od 10 do 13 „Tomcio sk1ego 7~)
„Deszczowa prod. USA. dozw. od C:r Sterlinga, ul. Sterlin__
Paluch" (Mala scena w pie>senka"
prod. USA. t.•t 12. g. 17. 19
ga 1-3
ZOO) g. 17.30 „Guignol t!ozw. od lat 16, g. 15.30, SWIT (B:iluckl Rynek 5) Laryngologia: 57.p. Im.
3 LASTRYKARZY, 10 malari:;v, 10 tynw tarapatal'h"
17.45, 20
„Szklana Góra" prod. de Pirogowa, ul. Wólczan
k~rzy, 4 murarzy, 3 ślusa.rzy 15 robotni·ko'w
ARLEKIN (Wólczańska 5) STYLOWY
(Klliilst<:ego pol„ da7.W. od lat 16, ska 1P5.
n
]
] 'f'
''
g. 18 „Balladyna"
1!3) „Mein Kampf" g. 16. JR. 20
Okullstyka: Szpital Im.
lewy twa 1 ikowanych z terenu m. Łodzi -r.rod sz.wedzltie.1. dmz:w TA'l'!l.Y (Sienkiewlcza 40) N. Barlickiego, ul. Kop-i :z.a,trud:ni z:araz Łód:r.kie Przedsiębiorstwo But1~'7
~ od lat 16, g. 15.45, 18, Program dla najmloc\- cifiskiego 22.
dovi;nictwa. Mi~jskiego nr 3, Łódź, ut Go20.l5
szych: „Komini~rczyk". Chirurgia dzleCi4lell pJansl a. 28
k-. 32
' ·
·
'lJ WJ..OKNIA~z
(Próchnika ,.!';fL11·zy,~ek Ho-Ho". „ w ~zpital im. Konopn:icklej
____r__
po O,J · •
1174-T
.
lG) „Odwiedziny prezydzungh •
„Kapitan Sporna 36-50._
U~ż~NIERA .k~nst.ruktora oraz dwóch inży------••lll!E!!1 c1enta"
prod.
pal., Rąk".
..Cz:t.rodzie.lska t,~ryngolog1ll dziecięca:
mer
h
.
SALON
WYST!\WOWY do;>;W. od lat 14. g. 10 . beczka" g .. lG: !7, „Nic- Szptal im. Kot~cza~a ow c emi 1rnw zatrudni zaraz Łódzka
PT"'
·
12.30, 15. 17.30, 20
bo be.z m1łoscl'' prod. Arn111 czerwone.i l:J.
Fa~r:vka liVyrobów Gumowych. Łódź. ulica
„ (A. Struga 2) wyjug„ ctozw. od lat 13
ADRESY I GODZINY
lil/olcza - sk
2?3
t I f
stawa auto1•s!rn F. Ka- Z!l.CH_ĘTA ri;~~ie~ska 26) g. 13 . 20 .15
' PRZYJĘC wieczarowej 1
n a
- • e e en 427-60. '~arunk; do
ras!ewkz.~. pn. „Cyrk w „.llI~m _. .
pf ~ prod.
świąteczne.I pomocy le·
omówienia n.'.'l miejscu.
1097-T
fotografii
czynna g. SZ\\edzkieJ,
do .. \\. od KINA m KATEGORD karsltiej I pielęgniarskiej
ż
lt-19.
Int 15. g. 10. 12.30, 15,
Wieczorowa I śwlątecz
IX ~YNIERÓW-mechaników
i
techników·
CBWA
ko!"tmikuje, . ze 17 ·30• 20
1,t1CZNOSC (.Tózefów 43) na
pomoc lekarslca
w
mechaników
wymagany dwuletni staż
We wtorki, środy, p1ąlWesoła
orl·iestra" _lani powszedn;e udziela
pra
h
kt
ki 1 sobotv w g 1r-rn
•·
-' .
_c~ W. c a·ra. erze konstruktorów maszyn
,,.
7
•
t ie
KINA n :rtATEGORD
prod. ang..
w ambulatorium
wloluenn1czv. eh, tecbnołogo'w mecha.ni'ko'w •
· C~"ar
~
g.. io·-1'•~ 0 d.
lat
10, g. 19.30 dozw. od pomocy
1 w domu
chorego w go1
bywa)ą się dyzury opro
.
.
dzinach
18-22
w
dnl
lrnnsfru.ktorów przynądów _ zatrudnią \Vi\Vadzaiących po \\·ys\a- AORIA (Plotrko"·sk~ .150) '>TUDIO (Lumumby 7-9) św;ateczne w godz. 14-18
dzewskie. Zakład:v. Maszyn
n'ło'ki'enni'czych
Waf'h
Ośrod!ca Prop".- Program aktualna Cl „Proces w No1·y.' 1lber· Sródmieście - ul. P!otr
"
gandy
sztuki
(Parn: „smok z wyspy K?:itio dze" prod. NRF. dozw. 1,owska 10 ~.
tel. 271 • 80
W. ł,oclzr. ul. Armii Czerwonej nr 89. ReflekSienklewicza)
rlo'"., „Spr;n~a . ~7<~.;mod lat 16, g. 17.15, 19.30 (clla dorosłych i dzieci).
tuJe s•e tylko na siły wysoko kwalifikowane.
!:""a
, „Trz~ pie.
fl. M.,.
„
P.aluty
\'/„run)" ~'·~ d
· · na miejscu.
·
1.6. 17 . „zaproszeni" do . •·.WA (Rzgow„ka nr 94) •rnwskl„j - ul. t z. Paca_
-·
'' „,„,_y
o O·rn 6 w1e?11a
3
1
511
93
li I
/i!I t«6ca"
prod.
USA, ,,Lotna"
prod.
pol„ ('dl
d •.
''
e.
:
.
INŻY
==ó==--------~_;:=_.:
'l...I /JL
1'111 ctozw.
-.
d 1 t 12 g 18
dozw od lat 16 g 16
"
oroslych 1 dzieci).
' NIER W
kcns·truktorów
na
silniki
o
a
• .
. ]'·0 20'
'
. .
• Widzew - ul. SzpilRll'
httJz.• EUM IłIST. uucHU
:w
•
spaf mowe. inżyniera na stanowisko zast„pcy
„
nn 4, tel. ~53-2~ (dla do"
1'l!:WOLUCYJNEGO (ul. DKJ\! (Nawrot 27) „Mon- POLESIE (Fornalsk;ej 37) ro<lych i dzieci).
sz~· a <lziału kontroli technicznej, ekonomiGe!iói1'łrn 13) czynne od sicur
Riz>ois"
prod. ..Pechowiec" proc!. ar- Polesie - Al. 1 Maja 24. ł stow do działu zaopatrzenia. tokarzy, frezell-17.
ft'anc„ dozw. od lat rn. !'<entyńskiej.
dozw. od •c1d. '3esc2_- 9.3 (dla dorosłych! rów. szlifierzy. ustawiaczv. na auto·m.atv to. •;.>'EUM HlSTORU WLO g. 16, 1&. 20
lat 14, g. 17. 19
1 7 , 11
~l!;:NNICTWA
(Piotr,: DWORCOWE (Dw. Kall·
Góma - ul. Lecznicza
karskie i wiertacz" zatrudnia Zakladv Sprzę
towska 2821: Wy".ta_v."" skl)
.,Kominiarczyk".
~
G. tel. 427-70
(dla doroh1 Mot.oryzac:vjnego
w Łodzi. ul. przyby-•
~r· „z dzl_e~ow ~vl,?k:en „Na
szlaku
rakiety", PR?!EDSPRZEDAż
bile- 'lvch I :iziecl).
.
szcwslc1eg 0 99.
1112 _T
C' c:\va
łonzkie.:::.o .
„Nasza
kroniJ'a 7-60", tow na 2 dni naprzód Pora~n1a przy ul. P1otr
1,-,z:Ynna g. y-18.
..Nfurua" g. 10. Il. 12. do kin: „B„lt.vk'', „Po kowsldc1 269 udzi~!a po~
MISTRZÓW na kroona angielskie wtrudnią
i{::!:EU\\f H~.;'l'ORII WŁO 13, 14. 15, 16, li. 18. 19. l~nia", „Wis!n'', .,\Vló'< mocy dor?slym ~ieszkan
natychmia.st Zakład:v Przemysłu B
(W•ęcoo 01
marz", „Wolność" od- com byle) Dz1elmcy Ruawełnia1 IENNICTWA
;,„w~k'C?g-0 361 Wyrta- „~~~tA ~TTJDYJ'1"' rru bywa się_ w spPcjalne:I ~" ?w dn! powszednie w
nego im. St. Kunickiego
w
Łodzi.
Al.
000
,a Pit!. „Wy~a.wa •r„,s- "' 1.
..,,
"'
.·
kgie
km"
.. Bałtyk"
_'.„ 18-_.2.
.
Politechniki 5. Z!!Joszenia
prz.v. 1·mu.i·e d 71·„i
n n rfr1es2nsu 1 b:no- \~: rna 2) .··d· 4 .a".'tl.7.tl\'~ lto,, ( I 1N
·
'N1eczorowo f r,w te
"'
"
"'
k
n \C c
1•·
womv
u · POW8Zed'n1e
"ruto,vicza w201 aaw nu
·· ·
· '' '.fi czJ?Crsonalny codz1·dnn1'e
,„
!!Odz1·n~c.'o<l 7.30
b ll". Czvr:n::; P-'.
11--~tl
\VIP. ..... 1.e,1
'
dni
pon1oc p1cl~gn1arsli;a
~·
w
~
.g
,,;;1
"'lJZEUM ·SZTUKI (Więc proc!. po! c'!o:-w. orl lal dzinach 12-17
° 'lclzlela pomocy w a<ndo
15.30.
2319-K
l<ow·r~·r<10 36)
c:zy1:me lR. clor!. .„Jezwr~ PJyj·
bu1atorium
1
w domu
~,,: l~--19
·
wie!<ie" (prod. Jur..l g . uwaga!
Repertuar spa- ~Lorego w dnl pow"zcdC'IE8LI zatrudni zaraz
Lód11:kie PrzedsięZEtJM
ARCHEOLO- 10, 12, 14. 16, 18, 20
rz~d~ono n::i Podst-nwie nie w godz . 18-24 . w dni
biorstwo
Budownictwa Mie,iskieg·o
l
GXC~NE ł ETNOGRA· HALKA
(Krawiecka ~-5) lrnmuni'<a 1 11 Miejskiego ';•v'ąteczne w god7-. 7-24.
nr
•
F'Ic ,NE (Plsc Wolnoś- „Odrodzeni" prod. fr.zarządu Kin.
śródmiefoie - ul. Plot'!'
2'.gl:i.szać się: Piotrkowska 55. dział zatrudct ~4) g. 9-16 wystawa mek~. ·0azw. od lat 18.
kowska 102, tel. 2n-so.
i_;ienia,
pokój
205.
Ponadto
poszukuje
się
1
·c,reo1og1czna pn. „W\' g. 16, 18. 20
iii
Ralut.y ul. Snvcerslusarzy zgłaszać sie ul. 8 Marca 16. (ślutQl)~:ilislrn archeolr>'ló\v MI.ODA GWARDIA (Zie l"1JI
~!rn 1- 3 . tel. 533 - 79 . til. z.
sarnia) I stolarzy ręcznych i maszynowych
~Ol !de~. z Tell Atr1b w J('na 21 „Matka .Joanna
.
, .
.
!"<1canowskiej 13, telefon
!U cie .
od Aniolów" prod. poi. Luna no<; ;k1eg? l,_ P.1otr oH-nG.
zgłaszać się ul. Armii Czerwonej l ~6 ~o
lf.
cloz.w. ·od lat 1n. g. 10, ~<~wska,_ ~~; Piotrkowsk_a Widzew ul. Szpitalstolarnia.
1102-T
czvnne g. 9-19
001
Goa~J,ca 90,
A.rm.1J na 4. tel. 353-23.
12 30 15 17 "O 20
1, O ·\~uARNIA czynna
· '
·
·" •
Cz<:rwoneJ 5~. Srebrzyn- Polesie - Al. 1 Maja 24
TECHNIKA
normowania,
szlifieny-poleto-rn
lODR'\ (Pnęclzalnlana 68) ska 67. Lagiewnic!ca 120 t'"'J. 382-98.
rowników, tokarz:v. pociągowych _ prz,_, ._
1
l""r -KAWlARNIA
Zl\-JS „u J>rO!!U ci-emnoścP' .
Gónta - nl. Piotrk09tfrs arom\ejska) g. 17-22 nro<'I. ar.g„ dozw. od lat AS Al. FCości•.tszlu 48 <ka 269. tel. 40G-55. ul. mą
Łódzkie
ZakładY
Metalowe
Łódi,
11, nsi1U1
ia, fl. i;: , 1g
peoni stale dyżury nocne Lecznicza 6, tel. 427-70. , Strzelciyka 26/28,
!377-K
.
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wyższym

wyz
wieloletnią
„MOTOZBYT"

16 (Żabieniec).

. .
na m1eJscu w
sekcji kadr w gooz. od 7 do 13.
2360-K

INŻYNIERÓW mechaników
odlewników
lub techników z praktyką w pt"'lernyśle med · 1
talowym n·a stanowiska techniczne w
z1a e
głównego technologa i głównego konst.rnkto.ra. zatrudni natychmiast Fabryka. Kotłów i Radiatorów. Oferty należy składać w
.
k
dziale kadr Łódź, ul. Warnenczy· a 18 W
godz. o<l 8 do 15.
2362-K
INŻYNIERA
budowy
z
wykształceniem
wyższym technicznym i
praktyką zatrudni Warszaws!de Przedsiębiorstwo „Mostostal". Praca na budowach mia->ta Łódź.
Oferty przesyłać. względr.ie z.głaszać się należy: Warszawa,
ul. Br.a<:ka 4 pokój. 13.
Wynagrodzenie zgodnie z układem zb1oro·
23 "a 3 - K
wym pracy w budownictwie.
TECHNIJ(A lub inżyniera z uprawnieniami
ze znai·omością robót instalacji
sanitarnej
na stanowisko kier. budowy,
technik?> na
stanowisko
technologa.
wa-rsztatowego ze
'k
zna3'omością normowa.nia, praeowm a zaopatrzenlowca.
ze
:majo.mością materiałów
sanitarnych, magazyniera branży ełektrycznej i stażystę (kę) po szkole śred1n ! ej zatrudni za.raz Zakład Instalacyjno-Montażowy
.
Rolnictwa
w
Łodzi,
ulica.
Mechanizacji
d
od .
Piotrkowska 216. Wynagro zenie zg nie Z
układem
zbiorowym
dla
pracowników
przeds. mech. ro•lnktwa. Zgło&zenia przyj•
. d . ł k d
K
muJe zia ·a r od godz. 7 do 15.
236 4GŁÓ'\IVNEGO księgowego poszuku3' e od 1. vr.

61 r. Zarząd Sp-ni Pracy Hydraułiczno-śht
k'
I t I
·
t
sars iej i ns a acji Gazowych W Łodzi, S a
ry Rynek nr 2. Wymagane kwalifikacje dla
głównych

ks'ęgowych w spółdzielniach bu
h W
od
.
/
ł
ow1a.nyc ·
ynagr zenie W g siatki P acy
w spóld.z'elni II kategorii. Zgłoszenia przyj
muje zarząd od godz. 7.30 do 15.30.
2368-K

d

I

,noz·NE I ITI PR.ZETARG)[ ID

PRAGA

,.

Wy~ział. Go_sp~arkl
Komunalnej i MleszkamoweJ Łodz-Bałuty, ul. Róży Luksemburg nr 10
ł./"'''."ł •
ł
w
uuZJ og asza przetarg na budowę budynku gospo.darczego w Pra•cowniCZ"Ch.
Ogro'dkach D71'~łko·
\~"ych 1·n'. B. Gło
J
~
wa.ck1ego przy ulicy Jesion~weJ' nr • 2 . Ro
~
,
boty wyk-OnY"IJane bę<lą
częściowo z ma
teriało'w wvJr~n~
Of t
l k
"ta·~·~wcy,
er y w za a ową
h k
ny.c
oper ·Ch należy składać w Wydziale
Gospod.a~k1' Kn'mun.~lne3'
1·
M1'eszk~~'. O'"eJ·
~
=
-=• w
w~ ulicy,, Róży Luksemburg nr 10 pokój 55
do dni.a 27 ma3'a 1n"l roku Ot a · kopert
· .
""'
·
w rcie •
nastąpi 29 maja br. o godz. 10 rano. Projekt
budyinku ze ślepym kosztorysem rn-0żna o
gląd•ać w Wydzia-le Gospodarki Komunalne
Q

·'

.,

.

M'

I
1eszka,ni()wej Łódź-Bałuty pokój 55. Do
przetargu mogą przystąpić przedsiębiorstwa

państwowe, spółdzielcze

t'

n1'euspołecz.n1'one

·
·
Wvdz1'ał z·a·~0 trzega SO·b1'e prawo \•ntbo.·~·
~ ofc
renta, j-ak również odcstąpienia od przetargu
bez podania przyczyn.
2376-K

„

'„ _

Powiato\h Związek Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc
Chłopska" w Łodzi, ul. Obr
Stalingradu 85 ogłasza przcfarg nieogra·!1i
czony
na wykc.r1anie z materiałów wyko
nawcy budynlrn •S -Ocjoalno-adrninistracyj.nego
o kubaturze 664 ma wraz z instalacją elek
tryczną i robotami wodne-kanalizacyjnymi
Termin wykona.nia 31 grudzień 1961 r •
W przeta·rgu mogą brać udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i nieuspołecz
nione.
Otwarcie ofert r.astąpi w terminie
10 dni od chwili ukazaQ1ia się ogłoszenia.
\.Vszclkich h1formac,ii udziela dzial inwestycji PZGS w Łodzi. ufa:a Obr. Stalingradu
85, telefo.n 346-23 w godzinach od 8 do 10.
Zastrzega się prawo odstąpienia
od przetargu bez podania powcdów oraz wyboru
oferenta.
1173-T

W dniu 16 ma.ja 1961
nagle przeżywszy lat 79

zmarł

rołtu

S. t P.

Józef Wiertaewskl
Wyprowadzenie
nastąpi

18

Pozostają

zwłok

drogich nam

ma.ja br. o gcdz. 17 30 z

kaplicy na Starym
ulicy Ogrorlowej,

Cmentarzu

pogrążeni

ŻONA.
CÓR.Kl,
ZIĘCIOWIE,

w

przy

smutku

SYN. SYNOWA,

WNUCZKI i
RODZINA.

8926-G
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G l ó wn em u księgowemu mgr Alfre•
dowi KANCLEROWI z powodu zgonu

MATl{I

p..,.. EIK.
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t

omówien:i~u

I

GŁÓWNEGO księgowego

kształceniem
lub średnim
A"'""·"•lOBlLKLUB rozpo- prakty.ką zatrudni zaraz
czyna kursy samochodo- PSHAM. !:lódź, ul. Brukowa
v„e przyspieszone zawo,. .
dowe lrntegorii r, n. m. Warunki płacy do omow1enia

W okresie trwania sprzedaży pole-

3 l\!IIESZKANIA letnisl<a·
we (na
lato)
odstąp;ę.
Olas, Wylazłów k. Poddębie
8493 G
MALZEN'STWO poszulrnie pokoju sublokatorsl<ie
go na okres 2 lat. Oferty pisemne „8503" Biuro
Ogłoszeń, Piotrkow ~.-,k a 96
0
MOTOCYKL
Jpnak" Udzl.al w-sp-ól·
ODKUPIĘ
sprzedam.
Ada.n=ikiewicz,
Żeligowskiego 44
8495 G d7Jeini mieszltaniowP. .
SATuIOCHOD „Ford" pię Oferty pisemne „8504" -

lub'

~~tr~~l:~a.go~;lgsz~~\~nnie stanowisko konstruktora -

KOHSUMEHCI INDYWIDUALNH

LOKALE

domowa; czysta INŻYNIERA mecti.

technika mech. ~a
przyjmie zaraz
v101czańska 67,
m. 1, rrzedsiębiorstwo Montażn Maszyn Włókien
r piętro. godz. 16-18
niczych w Łodzi, ul. Złota. 1. Warunki płacy
8545 G do omówienia na miejscu w sekcji ka.dr w
godz. o<l 7 do 13.
1078

POMOC

„

wyrazy

głębokiego

współczucia.

skła

dają

PRACOWNICY

DZIAŁU

SOWO-KSIĘGOWEGO

FINANŁZPSł.

8752-G

•www~
DZIENNIK Łoo-żiu nr ll6-(45oz)--;

SPO RT.

-.,p()ff"I (I ""POR'I

Turniej brydżowy
z nagrodami

Nie chc em y usprawiedliwień

Tylko szczera dyskusodzjaeń
pomo·że

nam

odkryć

przyczyny

na sz yc h ko la rz y
Dlu.go za pewne jeszcze bę
d <:•e się mówi].o o dniach wielna
rozegra ne j
k iej ba ta lli
t :asie Warsza wa -- Berlin Prag a . a w dysku.sj .i tej nie ró·wnież
zabiorą
w ą tpLiw!e
i
sędziowie
trenerz y.
glo.s
PZKol.
d zia łac ze
by sobie wypadało,
Życzyć
d .vskus ja była rzeczow a
żeby
bo tylko w
i 'Jezpośredn;ia.
pewUZY&kamy
ren s ;>e>sób
wylu.= .zone
z:osta.ną
że
ność.
nani€')'.J<Owodz.eń
p ~·zvczyny
s zych renre.wn~antów . i ż.e w
p r zys·zloW i unJk,ni.emy podobnych błędów.

wyrpa<l;ków
Chcemy
moglt
nasi zawodn ricy
żeby
laurow e
zdobywać
wreszci e
kraks.
i...

defektó w.

usp:awiredJiw;ień.

Skład rep rezentacji ZSRR
na

me cz z

P olski Z w ią z ek Brydża Sportowego i Garnizo nowy Klub Ofi
cerski organizują w dniu 24 ma
MOSKWA (PAP). W najbliższą
ja br. otwarly turniej br y dżo niedziel e rozegra ne zostanie w
wy parami . w lokalu GKO przy Warszaw ie ofic.jalnc spotkan ie re
ul. Tuwin1a ::4.
J>rczentac.ji ZSRR I Polski w pił
P c c zą tck turnieju o godz. 17.45,
ce no~nej. Kiero"r nik ekipy razapisy od godz. 17-17.30 .

niepow

awansU .J'\
kolarze . którzy
że
b:ją
nat'C·dowe .i.
do drużyny
lecz
życ iowe.
swoje re.k-0·rdy
t~1m niemnie j nie są w s ta·rtie
bior ą
naj.J.eps;:ym
d<J•równać
C) m obctk n.ich udziat w Wyśoigu Pokoju .

Prz y stołach teni so\v ych ruch ...

Łodzianie sztur mu j ą

do wr ól I i li lig i

Kolar.s two w P>o!.soe na brak
nie może na rzekać.
żv
Jak do.iść do tego celu. we· mlo<lzie WSZYSC Y .sa tak UZJd>Vlkom-ern tarzu ale n ie
wc.w.r ajs.zym
n,p. M1~Jichow, Kao n'ec•d?pwn~ i n:eni jak E<·kst.c
wspomnieliśmv
in czy Schur
,
pitc.n.o·w
kwalie:n.'a
odrniesl
p
i::ótrzebde
ten s.prz,zd
vn.glę<Ln.ie Królak
M~
.
renerów
t
rnasz.ych
f~kacj~
ty. lub Wilczew ski. Poputody tren.in.gl' uleg;y na św:e 5 la
l<i•rncM wbowlązuje i dlatzgo
cie zmianie i n a•>.z.ym obowiąz ra·z
jes.z.:-z,e powtar zamy: mukiem jest zapoznać sile z n.,wszystl de
zm-0.f>ilfz.o-wać
md. Trzeba tren:n,_i:( ba.roz!~.! simyi wprowa1hdć ta.kie reforsiły
wiążą
zaga<lni·el'I
1.bliżyć do
w trzn..ingu i ud·1>sko-nalec ych sie bezpc1f rednio z i:>r<>- myu jego meto•d, żeby pr?:yszli.
i
n,
ej.
sixKtow
ny
med:vcy
blemam .i
ntanci m<>gli zwycięż~· 5
Kto wie. może do kol a·!'stwa rep!'eze o na trasie
Wyścigu
:z>arówn
się
dopływ
rozpoczęla
wv=vn owego mamy
Dys.Jms ia
Jgriyslr nch
na
n.a mecie wy- młodzieżv nriediost.a.teczJ'llie w y - l'-O•k<>ju j.a,k
już
·w ' aśaiw'e
GJ.in:p1 .iskich i w wyścigach o
1
w Pradze . Zawodn icy kwaliti\r owaone j fizyCZin de
ścigu.
na tak mJsir.ro stwo świia.l.a,
choruje rrw
1 oficje le z PZKol. omz t re- dla·teg"O
(h)
WYJX>zwane beztalen.c:iie. Być może,
ner kadry narodo wei
o
gQrąco"
„na
W tedz,ieli się,
tegoroc znym Wyścigu Pokoju .
wieńce.

Wyprawa KS Zgrzebne do Krakowa

Polskcą

dr.ieckiej, znany kiedyś zawodn ik
poinformował
Andriej Siarosti n
korespo ndenta
moskiew skiego
PAP, że sklad drużyny będzie
bramka rz
następująco:
wyglądał
- ,Jaszyn (Dynam o Moskwa ), o·
brona - Medaki n (Torped o MO·
•l<wa), Netto (Sparta k Moskwa ),
Czochel l (D)nam o Tbilisi), pomoc
- Wojnow (Dynam o 1,;:ijów), wo
ronin (Torped o Moskwa ), atak 1\ieirew eli (Torped o MoskWil), IWa
now (Torped o Moskwa ), Lobano w
ski (Dynam o Kijów), Batanow
('.rorpe<lo Moskwa ), Mcschl (Dyna
mo Tbilisi).
Nie jest wyklucz one, że zajdą
jeszcze pewne

zmiany

i

re-

do

prezent acji wejdzie l<tóryś z gra
czy r"zerwo wych. Jest ich s z eś·
Maslacz enko
bramka rz
ciu:
(Lolrnm oiiw Moskwa ), obro1ica w
będą
e
po·
wad.zorn
,
prrz.-epro
Moskwa~
ligi
Pietrow (Spartak
(Torped o
Poważ.n-e mocnik Manosz yn
gr u.pach,
s.e<l.miu
Dubli
c~·
s zans,e na ZJdobycJe miejsca w Moskwa ) oraz napastni
Moskwa ), Chusain ow
Il Li<lue ma zespól Bawełny, lun (CSKA
I Krasnic ld
)
Moskwa
k
·(Sparta
odma1nożLwości awansu n ie
(Pachta kor Alma-A ta).

Tutut mistrza Lodzi w terri11s :e s.tol-0w ym li,gi okręgowej
z.ct;0byt ostate~zn1 '.e zs&;:>ól Bawełny . dru,gie natomi ast miejsce przypa<l~.o drużynri.e Sp.oIem. Drużyny te za!(wal ifiko- wfa się równ'.eż Społem.
sp.adają
ok,·ęg·owej
o
Jig~
~
rOiZgrywek
do
waly s1ię
z.awej ..3cie c1o II ligi. O tę samą Olnni>ia i U:11-lej.an, któ:·e
repre- .ięly <lwa o.s.ta.tnie mi.ejsca w
wa.Jczyć będzie
s.tawkę
zen.tant z terenu \VO.iewó<lz- tabeli.
wej1śeie
o
W rozzyyw kach
twa. którym jest Pogoń z Kowygrywa.1ą
do I lig1i okrQg lódz.k.i repr~
lumny.
KS
,przez
Rozg·rywk:i. o a wan.s do II zen•tow any będ'l.i-e
miw
który
!\Ietal<>wiec,
zająl
Egi
II
strzo.o.t wach
p;erwez e mtlejoce. przed warł I
Obok
Drukar zem.
sz.awsk im
o
acyjneg
komite tu organiz
Z
Metalow ca o awans do I l'. gi
Doc~ y m
I
PRAGA (PAP).
-1iziorz.asygna
Drukan ,
Pokoju
bę<lą:
Vł!.rścigu
ubi.zgać 1;;ię
MiędzynaT o do·wa Ko
j-:;im,
·
Z\•.ry.cw.
J,stn:Le.ie
:ile
j.
wcz;ora
·wa.n o nam
st.a.rt ~Gdynfa>. i. Bud-aw1an1
wytrasy
projekt zmj;my
tP<nnan ). POOQewaz a·wan.sują mis.ja P·O<foun1o0wa.!a w.:.półzawo·d
~
Iii
w przy.szłym rok'.l
n,ielatw e nich\"O mia.s.t gdz'e z,najdo wa ly
że
ścigu.
t.y !ko dw<ie <ir.użyny
w y ścig nie ominie Lodzi. ale
w. \V finale z2d3.n.Je C?..eka łódzkiic-h repre- &ię 1m~ t.y
etasenioró
grupie
w
c)
p<ionczegółnych
tów.
;nie na tym polega na.i ważmej
drużyn dziewczł)cych szkól p1>d zoent.a11
Wyścig.u Pok-0ju . O.:•~ate cz
odbę
pów
maj;t
19-21
dniach
W
sze zagadn ienie. Chcemy że.b~·
zespoly
się
,
s la.wowy ch spotkają
1
vie druż.yno nie zwyciężyly Ka r lov·e Va<ry,
kolarze nas i zaczęli na•reszcie
S3kc·lY nr 51 i Szkoły nr 82, a ! <fa s;e 0 w Krak<J".
niż
lokaity.
m:. .trz-0.s·twa Po·lski iko•bict acz1rnlwi,ek okzym aly taką sa:zajmować lelJl'5lZ€
'! we
zespo
w
chłopcó
rlrużyn
w finale
.
osfatn~o
m.
miejsce
t.o
miało
n.
Jy ze Szkoły nr 87 i Szkoły \\' ten' &.'e sto'.oWY
było:
rnrn,iej
!ódzk'c h =ba- mą i1o-ść gki.sów j,a k S3cz,oci
~eso<olów
Z
Choem y żeby
96.
nr
oprawę
01·zędną
apierwsz
w
•s.J<J•
w1scie
Czecho
„Zgrz-edłuKS
jednak
dość
ki
aż
.sta<raie
"'l
l
·
Ponięw
siatków
cy
czyrny
Miło.śni
Finalis tami w grupie szkół lizdecydował
go musieli czekać na ostatni organizacyjną. AZS
są:/ bne". którv b~<l!ni tytulu wfo2- cy w &zeregu drobn y ch spraw
kolejny turniej cealnyc h i zawa~fo ·.vycb
Lódzki
oraz
akt masowe go turnieju , ZO/fgani- się pr7..enieść
n iż
i XXIJ LO oraz mist.rza, P.o1.s>ki
XII
eta.
staJ.·.anin:i-ejs:,
dzicwcz
się
stwo
0 1!<"azali
mistrzo
o
męskie.i
ki
zowane go prze-.i: ZMS i redakcję siatków
LO i Techni- AZS.
chlopc~· · XVII
do
l\'IDK
własali
ciasnej
z
ligi
I
na
szcze·ci ó.scy gc.spod arze,
„Dzienn i.ka L6dzkie go"
w
ie
Wreszc
.
icmcgo
.d~jąc w _ten kum Ekonom
lódzke moblliZ'llj~
Drużyny
im przyiina no p~er"~„~ '!rc ń
spotkan ia finałowe. Oczywiście, Pała~u S~or~wego,
. lub;com s1a.t- !'inr.le grupy senioró w zml.erzą .-we n<::il2·1)S2~ zawojn<lcz!{.i. l śnie
nic nie stało na przeszk odzie, s~oso!> ~odzk1m
Oficcia
Szkolen
k
Ośrode
Warto padać, że w·e wso::iól
się:
s.tw-0.
mok1Ikakr otn1e większą
t<·k: 7,,eFpó! ,.Zgrze bnych" aw:żeby p.r zen''Y nie urządzać i ro- kowk1
turnieju . J .. <!w MO z drużyną Instytu tu zuje s!<l~<l: KV1•'·atk•01.''Sk~. Lo- zaw·odn ictwie m i.c1.s•t w hi~1t,cfl"ii
ogląda·D;ia
.
,
żUwoś~
tylgdy
,
finał.owe
mecze
zegrać
1'Klend.ele'Aratorzy. maso: Włókien Sztuczn ych.
B:"2'n~a,==ine!t,
,1=1i.?..1k
je1s.zcze n'gdy n'e zw yko finaliści Z08fali wyłonieni. Ocz3'w1sme, ?r~M11~
iW turnieju siafków ki meskie j _,,;<a. 7a·Ś AZS: l'o;:.ci1u.~ką I. Li- wyścigu
turnieJu me e>mrnszkah
Ch1>dziło jednak o nada.nie tym wego
·lódzobuk
ciężyło mia1s~1> czech<J<:"<lowack ie.
wezmą,
vdziat
ligi
I
e~
zaprnsz
.
z
Mat'lk·o.
Q,
tać
s_korzys
Plytówn
II.
.
&-.:'.';vs~ą
w~po~ r?wnież
triumfowały
wiec7'.°rem._ W?;ględni~ dec~·duja,,cym spotkan i-0'? .cyJnCJ 1~1a .AZS 1 ztlec~·c1?·'1'ah wlączyc • ~ęgo .- !\i.$, ze;"PolY ,., :· stolec:-:n~.j
N'ajwię.c·ej ~ razy
. Dziś,
orgamza
tur- J.eirii <>raz dwie dt'u7.yny g<lanram
do
Juti·o ~ pr>ludm e wxoc~ '!' F,r.ą.gt; ~ledńlej ieoprawy
ki
k.
rozgryw
e
Lips
i
hna.łow
•
Lódź
ndowe•
propaga
a.tutu
do kraJu kola.rze z Wysc1g u Po-· 1 wygran
sl;:itl,. tniaqow icie. GKS Wybrze . ·
'
nieju.
•
QdP,O- ' g;o.
koju. Po ~i!~uilniąw:v.m
Ka.rlov e va.r y ott·zym al y poPałac Spor- że i AZS.
Lódzlti
więc
Tak
turgo
masowe
Organiz atorom
Połączenie dwóch interesują
czynku pierwsz y start i ofic,jal- ·
się terenem niecostanie
t1>wy
d·oda1tlmwe pucha.ty z.a.
łódzna.dto
pomocą
z
zył
pospies
ne spotkan ie naszych repre-o nieju
ych cych impre~ w jedną, tym barj.ąc p1>łączen i e / dzienny ch wydar:re 1i sp<>rtowbm.
dek-0rncję tra.s.y, stadion u •i pozachęciło
catośe,
wą
deka
dzie.i
zentant ów z publicznością nastą,_1 ki AZS proponu
21
i
20
lę
i ni-edzie
spotkań finałowych z k1>le.jnym 1 w sobotę
za Spo'.fm ie.s.zczeń dla za•wcdn! ków {'<!'aa:
pi w Lodzi.
ze lóclzkie go AZS wa.I- I{Jub M! Qdega DziałM
o·rga~i
1>r"'a.ntzowane• turnieje m siatków ki męskiej o I Sia<kar
wysiłku
~o
ZMS
Powita nie to
towe?o
wy·żywl€'71 i•'2, z.aikwat er-o·v.ran ie
za
.cZ\''.~r:
a.nie
Na tym jed- cz~ć będą o utrzy~.
_zypa.dlo. mu ~adaKtóry z lodz!an jest najtadprzez łódzką Gwardię' wyznac zo mist.rz~stw-0 ~ Ugi.bo o·f.o dyrek- le.1 11>katy w ~~·?el~. a. fmal~sc1 z~c:v.1ne·go.
Szc.oeci n oopiekę le.k arską.
i
impreza
óż
t
O
~omec,
,
any?
~te
n'.1-k
_ws.<mu
zbudow
niej
•;1Z;v b1h~to,y
nc zootalo na 23 bm. na g.odz.
~asowi;go ~urmeJU ZMS, „Dz,1en me, rozpr7.elwsrod młodz1ezv szkol
wenie rrii- \rzymal
pucha1·y.
S1><>rt1>
wa
\Vylonie
d•
Pałacu
celu
takż·e
na
c:<>
_Lodzk1e
ni;:ijąca
c1a
za
wie.
~wiaszc
18, na torze w Heleno
Dł._,J mka Lodzk1 ego" o na.e:rody prze
strza kultury ,tyki odbędzie się
go 1 zorgam rowany przy
nej, która przecież na.ibard zie.i
zy za mas-c•wy udzi ał .sipo
Pi·erw•s.
ie
zwycięzców.
dla.
Helenow
e
w
znac'llon
Społem
,au
S!l()r!oza
w
Dzi.alac
o
wynika mi
ofic.ialn ego powitan ia Klub Mle>deg
Prócz
kol arz''•
że tur- ,iest zainter esowan a
Należy przypomnieć,
wyraziły go28 bm. o. rwdz. 10. . y,vać ma l·ec·zeń.stwa w wita.niu
drużyny narodo wej wego · ZMS również
czl9nkó w
1ków obffwu1z
masowy rozgryw n.no w pię- !urnie;i u.
nj.cj
7:awodn
w
imprezy
tra&i e,
tej
na
a
ządek
r
poparci
po.
za
towo5ć
ch
drugi
ańa
prz:vgofowamia.
program przewid u.ie ameryk
wykona n.ie S?eregu <}wi.cze1\ o
ciu grupach : a} szkól po-dstaw o- 1 O cl~.ls;o:ych
e.
płvcie b;}t'Slka oraz Z01rgan lrowatermina rzu turZgloółowym
ym.
szczeg
sportow
.i
b)
erze
ski wyścig na. półtorej godziny . najszer szym zakresi
w,
char.akt
chło.pcó
i
ąt
dziewcz
„
sekret::n:1at
przy:imu 1e
Dzieki ·tej pomocy skromn ie wych
szen1a
nie omieszkam~· zawia.do Zgroma dzi t>n na starcie niemal
ni.e d·oja.zdu do kwa·ter.
spotka- sz~ół licea.~nych i . zawo.clowyc_h ni.<:iu następ
Społem przy ul. Północnej 36.
naj~·ybit- Pi_>m~lane początkowo
nym razem.
naszy.ch.
wie
e
"'.~~ystkich
wreszci
w,
chłopco
1
a,t
dziewcz
rzeczyma finałowe otrzymują
n1eJszy ch zawodm kow.
NIKA"
POWIE SC „DZIEN NIKA" e POWIE SC „DZIEN
NIKA" •
POWIE .SC „DZIEN NIKA" e POWIE SC „DZIEN
e
NIKA"
„DZIEN
SC
POWIE
e
NIKA"
„DZIEN
SC
O POWIE
Usiadłem przy stole i ooarłem gazetą
Kwa;dr ans po
Spojrza.łem na zegare k.
ko na temat Fullera . To, co ja
wszyst
cukiernic1,kę. ' Piłem kawę prz:eglądr.jąc
ją
o
pierw$ zej.
AL MORGAN
v;r rubryc e teatral nei widniała momam do powied zenia w tej sprawi e, znagazet~.
.ap
ws·
za
- Dziękuję ci, Sid. Dziękuję
Mogę
afia z pod.pi.s em: „E:l Harris, narlazłoby się na stronac h tytułowych.
fotogrja
niały i pouczający w'eczó r.
zniszrozwiać w puch legendę, a może i
rator godzin nego progra mu ku czci Herb.a
głowie mi $ię kręciło.
W
Fullera w Amalg amate: i Brca·dc asting Syczyć całe Amalg amated .
- Czy mogę skorzvstać z twego telefo- Może. A może nie.
stem. Audyc ja ta bcdąca hołdem dla zma'.·
•
nu?
Podniosłem buty i wzułem je na nogi.
łego gwiazd ora radiow ego nad·Jna bdz'.e
1
- Na tamtym stoliku .
Trochę mi nie szło z zawiązaniem sznu·ro
na całej si·eci Amalg amated jutro o god7. iłem
nakręc
słuchawkę
Pcd.nio slem
czasu
n!ego
wschod
drugiej
iestej
dwudz
n'e
w.adeł.
sygnannmer . Przeczekałem pięć c'?.y sześć
- Dokąd się wybier asz, mały?
letnieg o".
łów . Wreszc ie ktoś podniósł słuchawkę.
wi dn i ał felieton pod
- Wychodzę.„ Na ulicę. Zejdę ze echoW prawej szpafoi e
$Cnnie.
ł
brzmia
Głos
„Am.al,~amated przygo towu j€:
dów, jak mi radziłeś. Nie martw się, S'd.
nagłówkiem:
Bę
.
ziałem
powied
Ed
- Tu mówi
Ni·e martw się. Skończę ten skrypt i przegc·dzin nv progra m .telewiz yjny ku czci Her
de u ciebie za jakieś piętnaście minut.
czytam go przed mikrof onem. Nie martw
ba Fullem ".
minut.
Piętn,gście
Zrozumiałaś?
się.
Pociągnąłern łyk kawy i zabrałem
słuchawkę na wideł.ki. Sid
łem
Odłoży
- Kto się martw i?
Prze/..ożyla CEcYL IA WOJEW ODA
czytan ia tego feli"!to nu.
uśmiechnął się.
swojej
- Ja. Ja się martwię . Jestem podobn y
Co to, u diabła, miało znaczyć?
- Pow>ed z ode mni.e „halo"
do ciebie. ·Mam piekiel nego pietra V•i tej
.
ział
starano się bez hałasu dać mi :-KoP"'
powied
Czy
- Przy pomoc y książ!ki czekow ej. Przy
zce
Francu
chwili. Pietra jak diabli. Mam pietra, bG
niaka?
pomocy czeku na wszyst ko, co posktd. ami
jak
mi brak odwagi , żeby stąd wyjść,
Cz.y dawan o mi na odczep ne jedna a-U'
Czwar tek
łem. Po powroc ie do Noweg o Jorku na, że
poradziłeś. Mam piet.ra. bo nic m .vślałem
dycję godzinną?
grałem z nim jego wstawk i i dopier o
rację.
pienią<lze tyle dla mnie znaczą . Masz
tem poszedłem do Carleto na.
. Rano wyszedłem na palcac h e. mieszk aZa niecałą godzinę będę wied ział. !< 1ote
na zbity
cię
wyrz.ucił
~ A Carleto n
- W czym?
nia Karoli i cichutk o zamknąłem za sobą
w tym kryłe się tajemn ica nc1gle1 0 ,~·P:
pysk?
drewi.. N"l. ulicy przystanąłem na brzegu
- Ze będę do niego podobn y za sześć
z1vania do 03.rleto na? Może chcian 'J' J11;
<:hodni ka i cze!,ale m na jakąś przejeżdża
Skróć to do trzech miesięcy.
m i esięcy.
- Na zbity pysk.
pol<azać drzwi i kazać ze.iść ze scha/Jó1~ć
cz:f ~ _
Mżyło i wilgoć <leszcz.u na
wo, i·3kie on
kę.
świ1'1st
taksóvv
Każde
jącą
tym.
o
. Na ulicy zastanawiałem się.
Wiem
eś?
połknął
- I ty to
1
mi przyjemność . Nie byke. Zdccy\ Jo'""
ła
ościa·ch . ·Vl iem
taksów
sprawja
m-0żl'w
wziąć
twarzy
czy
moich
ą,
w
jest
p:echot
zrobił
pieniądze,
mi
Zwróci li
-:- Połknąłem.
ło śladu aut.a, więc pc s?.e::lłem do ro.gu
łem. że świeże pcwiet rze dobrze m i Jz!'obli
o ty~, Może to jest w możliwości.ach każ
ktore wydałem, żeby go wydostać e. mamdrakawał
sobie
w
ma
n'.em.al natych miast natknąłem się na
każdy
więc sk!erowałem s'ę na zachód . tyJobrze
Moż-e
dego.
Badź
bracie.
ko,
wszyst
To
.
ra. Kropka
t-a·ksów kę.
każdy ma okazję dovviedzieć
cz;uć deszcz na twarzv . Odbyłem• prz;d
nie
było
ale
nia,
piet~a.
Mie.łem
pa.
Zrób
zdrów, malutk !.
ch mego mieszk ania nachvnie zostaje kró.drzwia
ludzi
rozmów ki w ha.Jlu Amalg aimal·
ość
Przy
.
Większ
pisov1re
.
tym
o
się
się.
Przeląkłem
gazety poran~e.
każdei!o
robie:n 'e
s1e i podnio słem
okazji
blem
ma
em, z facetem puszc~::i.ją".:.vm/ 'Il'~:
nie
i
portie~
z
lami
w~
Ale dlaczeg o sądzisz, ż-e nie bęCJ,ziesz
s!ero-k o okno i .rzuc:Je m się
im przyjdz ie chętka
yłem
z windz .i orzem Johnem
które
Otw~~z
ruch,
na
w
wa,
d_Y
świńst
bo kienąć,
I
zdrzem
miał pietra teraz? Jeżeli wtedy się ciebie
m:esią.
się
em
trzy
za
i
Musiał
piętrze.
łozk?.
królem
swo~i:-1
na
na
zostać
m
mam
siadłe
ja
A
to dlaczeg o mieliby się
nie przelękli.
dy spo.1rzałem na zegarek , bvla już za
ce w niczym nie będe ustępował Fullero w1.
. rz""''. . recepcj i i ~kierO'"-'l~!e~
. Pchnąłem .d
przestr a szyć teraz?
ko
wszyst
to
na
Jo!l·
dz1~wiąt;,i. Nale7.ało się ocucić. Muó'i-"lph;„ąć
pięć
I nie mam odwagi
się do sieb;e. Liliana si>edziała schy
Znów
n-3.
Wtedy należało się zdecydować od
Carleto
u
ej
dziesiąt
o
byc
.
ł·~m
sobą .
em
p'sania
do
powrot
a
z
maszyn
z00tać
nad
zarazu. Bo legend a Fułlera donicro się
S!~ ~ozebr a łem i wsze::H cm pod pryszn ic.
powiedziałe~·
Zarobim :v kupę forsy, przyjac 'elu.
- Dzień dobry, sexy Mogłem ją zniszczyć. Ale n'e
czynała.
~
Zro-?tłem sobie kawę w kuchni . Zarnliłem
a?
sengodzin
jest
Która
znów
Fuller
.
Teraz
oż:vłem
yłem.
niem.al
zniszcz
(D. c. n l
pap ·erosa i poczułem, że
Masz zegerek , spójrz na niego.
sensacją. Gazety wydru ku-

20

•
I

Karlove Var
. y

współzawednlctwo
mia si

,
.
•
f
•
ow
1na
21 bm. to d n I iiafk...C..Wk
"'l I

ma so we go tur nie ju
Pąłac Spo rtow y. tere nem
zaciętej wal ki I-lig owc ów

WP
powitamy w Łodzi

S

I

l(ol arzy

I

we wtorek 23 bm1

I

Kto zostanie
mhi il r zem

;1

.

14.ultu r-,i~t~ki

.

'

I

(90)

1

ii

so'.łeją.

Wielką

Te'efct'l v
z wszys t kim1 ciz;alam1
Lódż Piotrtco w ska 96 Central a 293-00oz ·łączy
Dział sportow y 200-95
ał kult 341-10
337-47
Red~guie !toleg;i: m Reda·kcJa I Adm:n1strac.1a
zł 12.oO.
e
oz:ał e·kcoom . 223-05 07-'ał m;ejs·ki 228-32.
ęczn
mes
nereta
Pr~nu.~:
.30.
13
do
go .07-26 SEt(re,a rz odpoow 2J.l4-7~.
do 15.30. S'O·bota
półrocz,n'e z.I 105.
n 311-50, 293-00. We'V\• n 30. C't.ynine me;-ata
cJa n~·~na. 27~-76 - B:uro Oglosze
'.Z.a grr n ' cę wyrios' : .kw:„rta Jn·e zl 52.GO.
P'o0trko
.
Łódź
kct'lto PKO Łódź 7- 6·579 Pre-nu
.
„Prasa"
RSW
.
Łodzka"
„Prasa
' Ruch . Łódz. ul. Rooseve !ta 17. PKO
:
1-6-10002 4 Wydaje : Wyd.awfi'ctw-0 Prasowe
Warsza1.va. ul Wilcza 46. koot.o

6

OZIEN NlK ŁODZKI nr 116 (45U2)

L-2

bee.pośrecto • e· Re<i"kt or U"<!Ze-.ny 325 64
l- I Z-~ red'1!tto ra nac7•'11eDział l'Stów '1 int;·w•ncJ1~ 343'.ao
lacÓ . "'eon tJsrugow y 303-?4•z Rectal(Pr€<1Un;e-ratę prz •j~u~a
PUP K
e. l1stonow.e ot
pc.c.ztow
wk1
l'C•C<"n'e zl 210 j Za-mó·wf n-i;a
' WJ?laty przy.im u.i e PKW7. „Ruch" .
\.\•ska OO - R(l<<J<P:sów
zamovin ciny-ch re<lal<cj·a n 1 e 7J·,, ·raca

T

nie

