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dla wynalazczojci
WARSZAWA (PAP). 31 maja za<kończone ro.'litalo p-os.1edzeme Seimu. Na sali obrad
obeo11.: byli członkowie Rady·
Państwa z jeJ przew-0dniczą
cym Alek.sa.:i".lrem Zawadzkim
oca'Z czlon.km.vi e n..ądu z premierem .Józefe.m Cyrankiewiczem.
Obrad<Jm przedpołud
niowym przewodniczył wicemarszałek
Sejmu Jan Kairoi
Wen.de, Po przerwie połudin~-0wej
przewodmctwo
objąl
marszałek Sejmu Czesław
Wycech.
Sejm' uchwailll:
ustawl) „prawo wynalaz·

pi

eze''

Przywódcy KPZR
na °"'·ystępie ·

rY
o·

,a. zespołu jazzowego
ze

B. Goodmanna

VI

MOSKWA (PAP). - Jaik podaje Agen.cj<1 TASS premier
Nikita Chru.<;i;mzow i
in.ni
przywódicy KP?R 1 rządu radzieckiego, a tadde amba&adOT
USA, Thompson byli w środę
obecni
na
inauguracyjnym
konC!!rcie amerykańskiego 19ooobowego zespołu jazzowego
Ben.ny Gooomanna.

I Al os

Woczełciwaniu
podjęcie
rokowań

na

LONDYN (PAL) - W donie
isieniach
agencji
zachodnich
Laosu wyraża się przekonanie, że w najbliższym czasie
dojdzie do rozmów w spr;;owif'
utworzeruia neutralnego rządu
koailicyjneg;o w Laosie,
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TUNEZYJSKIE?

PARYŻ. Dzieruniik
Figaro''.
Potwierdza krąf.ce
od kilku dm w stolicy Francji
pogłoski
o możliwo5ci
wznowierna stosunków dyPlomatycznych między FranCJą a Tu:nezią. JaJk: wiadorno. stosu.nkl dyplomrutyc:me
zostały zerwane w ll.pcu ub1eglego. roku w zwią.'Zku z
'Il
Problemem B1zerty.
t1 11
Nie .ioot wykluczone, że w
r
tych warunkach nastąpilob.v
W-znm>1ie111e
rokowań
w
1
'
sprawie Bize!"ty.

t"

W

'

WIEL()JĘZYCZNA

MASZYNA
DO TLUMACZENT.A

uda

się

do ZSRR

WARSZAWA (PAP.) Na
7.aproozenie Rady Najwyż.sZCJ
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich uda ~:·~ w
najbl ~.szych druach z wizytą
do 7.SRR delegacja Sejmu
Polskiej Rzeczypoo.politeJ Ludowej.
Delegacji przewodn;czyć bę·
dzie Czesław Wycech (ZSL)
Sejmu. prezes Nacz.elnego Komitetu Zjednr,czonego Stronnictwa Ludowego.
marszałek

•

W dniu Swjęta Dziecka

ootawy, zada111.iem
Patentowego jest 1111cjowa.nie, ot"ga.nizawa.me i koordynowanie zagadmeń zwią
zanych z wyn,. alazkami, "rzorami użytkowymi, projektami
racjonalizat.0°r.stk1mi
oraz
ochrona prac ~wórczycb. Un,_ą<l
ten będzie również zobowią
zany do prowad'zenia działal
ności infot"macyjnej o kr-ajowych wyna.Jazkach i wa.żnnej
szych projektach racjonalizaf;Q.rskich
oraz o poważniej
szych wynalazkach za:gramcznych.
W ostatnim punk~ie po.rząd
ku dziennego po.s. Jan Augustyn (bezp.) refocuje
w
imieniu
Sejmowej
Komisji
Komunika.cji i Łączności rzą
d-owy projekt u.stawy: prawo
lotnicze.

na śmiecie

- ...

W SOBOTĘ EKSPLOZJA
NA DUŻEJ WYSÓKOSCI

.WASZYNGTON. Stany
ZJed!noczone. . ogłosiły
w
czwarteok oficialnie. iż w sobotę zam1er·zają d01konać nad
Pacyfikiem . eksplozji jądiro- '
wej „na duze·J wysoko,ści",
Będzie
to
pierwszy
z
trzecb albo oz.terech wybuchów jądrowych tego rodzaj-u. planowa.nych. przez USA
na czerwiec i l.iip1oc br.

SYN SIHANOUKA
KSZTALCIC SIĘ BĘDZIB
W MOSKWIE

b

KW

wziął

udiial

Za...'llbrow.ski.
Stefan

polil:-' kl
członek

Obrad m

pośw,ięoone

PZPR,

w

decentra.•

zakresie

W

mies-z.kaniowej.

Biura

przewodniczył

obra·

KC

Politycznego
I

Ro-

sekretarz

J(:dryszczak.

Zasadndczy referat. będący
uzupel:niieniem
roz.e.słanych
wcześn'.ej
materiałów na
te·
mat pracy rad narodowych.
wygłosił sekretarz KW
Wd.·
cła.w Fiba.kiewicz.
Podkl""..slil
on stale postępujący proces
decen.tralizacji; wzrolSI! a'Utoirytetu radnego i jeg" więz.i ze
społeczet'lsl wem.
Omawiając politykę ' miew..kaniowa
w
województwie,
mówca zwróci! uwagę na :r.jawisko opó~ni.ania przez przeclsiebiorstw:;i budowlarne terminów oddawania bloków m ieszkalnych.
Pozytywnym natomiast zjawiskiem jest społeczna
kontrola
przydz.1al:u

drowe, na niechęć obejmowa"
nia stanov.r:isk w po·wiata.ch,'
przez ludz.i m.ie.szkającycn w
Lod'.!1. Zwrócono uwagę na
szczególne trudności, z jaki•
mJ borykają się gromady.
W
pod.sumowaniu dy.sik.usji
za.brał
głos
.sekretarz
KC
Roman Zambrow.o•ki. Podikreiślil
on komeczno.ść ciągłego pod!lOiS-zenia poziomu pracowni•
ków rad
niższych
s~czebli,
kon1e<:zność
jawno&ci d€'Cyz.j1
m1esz;kaniowych l polep.szenia
praocy poJityczmo - uświadamia·

mieszkań.

Plenum KC 7JOStaJy wiprowa·
dzone w życie, teraz 1dz1e o
utrwaJe.nie osiągnięć i wyełi

wykazała..

że

jącej.

Roman Zambt"OW\Slki

stwier-

dził,
że
pooistawowe sprawy
wynikające
z uchwał
VIII

.n,ie

mirnowanńe

jeszcze

wYStępuiącyc(J

gdzieniegdzie

blęd&w.

więzienia

Salan z

kieruje OAS
PARYŻ
(PAP.) Paryski
tygo dnik ,.Express" publikuje
list, jaki szef OAS Raoul Sa·
Ian wys.lal pod datą 24 maja
br. z więzienia San.te do swego podwładnego. ekarbn·ika
faszystowskiej ko11spiracji z PJ
leceniem przekazania zna~z
nych kwot pieniężnych byłe
mu premierowi Bidault.
W liście tym Sala.n każoe
wypłacić
tzw. przewodniczą
cemu „Krajowego · Kom!te1u
Ruchu Oporu" ·stó milionów
franków ora.z dzies•ięć n1ih,nów na ko.~ty swego procesu.
Po-.ta tym .ie.szcze sto mmonów przeznacza Salan dla ja·
kiego5 „kapitana B". O li~c'e
tym krążyły już O':l dawna w
Paryżu po~looki. z punktu wi
ci:z.enia prawnego stanow' on
mewątpliwy dowód, że Salan
już po aresztowaniu nadal kie
rowal OAS. Mialo to być pa.dstawa ewentualnego wznowien;a procesu przeciw b . ~refo
wi ba:ri..d konspiracji fa.szystow
skiej. gdyż ta akcja jest now:.i
karta w jego dz;ałalności i "to
kantą
obalającą
calkowicie
owe „okol 1czności , lagod-zą<'e",
pod pretekstem których wy·
soki trybunał wojskowy n ie
zastosował wob€c Sala.na n.aj
wyższego wymiaru kal'y,
Wiadomo już jednak w Paryżu. ze źródeł miarodajnych,
że
proces przeciw Salanowi

nie

roslca o dziecko jest spra.wą codzienną, mimo to
warto TO.Z w Tok.u specjalnie ją podlcreślić. A jeśli
już podlcre.ślamy powiedzmy, co czynią dla d.tie·
clca ludzie, lctórzy byna.jmnl-ej nie z obowiązlcu, lecz je·
dynie ze społecznego za.palu zajmują się s1nawami na.imlol'lszych obywateli: działacze Towan·zystwa Przyjaciół
Dzieci.
Jest ich obecnie przes.zl.o l20 tysięcy, slcupionych w 4
tysiąca.eh
kół.
Prowadzą
60 pO'radni spol;eczno-wychowawczych .dl.a clzieci trudnych, pochodzących z Todzin
moralnie zaniedba.nych. Zorqanizowilli ! prowadzą 520
pla<'ÓW zabaw, 86 świetlic. 44 przedszlwla spoleczne (dla
tysiące dzie"('i), 903 oqn.i~ka przedszlwlne (dla 19 t1rsięcy)
oraz placówfoi sezonowe: 703 dziecińce wiejskie, 67 kolanii wypoczynkowych, 6 1wlanii zdrowotnych. 56 półko
lanii - wczasów w mieście, ll ośrodków wycieczkowych
dla dzieci wiejslcich, 24 ąbozy stale i wędrowne, 9 zi·
mowisk i 4.5 półkolonii zimowych - łącznie dla 44 tysię·
cy llzieci. Oprócz tego koła TPD organizowały zabawy
na podwórkach i placach zabaw. spwcery. jedtnodniowe
wycieczki i biwaki, zabawy na śniegu i lodzie, l50 szkó·
tek lyżwi.arsk.ich itp„ a z okazii Nowego Rok.u - slvnne
„powi.tam.ia", w których w ubiegłym roku wzięw uclzial
pra.wie ćwierć miliona dzieci.
Mimo że w Międzyna.rodowym Dniu Dziedca czlonlrowie TPD mają szczególnie dużo pracy są przecież
orqa11izatorami wi.ększości popularnych imprez - uwaza·
my, że .iest to również .ich święto .. STd,i;uiamy więc ży;;
czenia: by ich piękna dzial,a.!ność „viva.t, cresca.t, florea.t
- „żyla., rosla. i mno-żyla się"!

T

wznowtony. Milcze·
także inny, cieka·
wy aspekt tej historii, a mia•
nowiaie, w jaki spo.sób : za
czyim pośredrnctwcm ITl'i':l
Sala.n kierować OAS z ccli
więzienne.i.
jak równi·eż CZ}'
n'e jest nadal czynny.„

pi" łkarzv

ZSRR, WAgier i CSRS
~
a
m·
trzostwach
n
s

ata w Chile

Hiszpania - CSRS O: 1 (O: O),
Anglia 1: 2 (O : 1),
ZSRR 2: O (O: O),
NRF 0:0.

Kryzys
polityczny

w Turcii
SOFIA (PAP). Z Ankary doże premier rządu twrec•
Ismet Inonu zlożyl na
ręce prezydenta CemaJ.a Gursela d;rmisję swego- rządu. Prezyqent Gursel przyjął dymisję.
powierzając
premlercwi Inonu
da-lsrze sprawowanie funkcji sze
fa rządu do chwili utworzenia
nowego gabinetu.
KrY'zys rządowy po-zostaje w
zwią-zku
z żądaniem <..-zlonków
gabinetu należących do „partii
nc.~-z;ą,

kiego,

sprawiedliwości"

wraz
nych

*

*

na

kary

partią
koalicję

·więzienia

skazac'Zlon-

60
. osób
,

smierc

rozbitych

RZYM.
Co
najmnfo.i
J:J osób poniosło śm'.erć w katastrofi>" kolejowej. która wydarzyła się
wczocaj rano w
miejscowości Voghera na linia
łączącej
Mediolan z Genuą.
RozpędZJOny
pociąg
tov.narr,wy
wpadł na stojący pod syg.n alem pocią._g ooobowy.
· RZYM (PAP.) W czwartek o i;rodz. 14 liczba śmiertel·
nych ofia;r w katastrofie ~<nle·
jowe.i w pobliżu stacj.i Vogh<..ra wzrosla do 60. Akcja ra•.un
kowa trwa nadal i' władze
włookne obawiają się, że pod
szczątkami rozbitych wagonów
znajdują się dalsze- .&miertebe
ofiary.

t'vorzących

ków b. rządu A. Men·deresa.
Jak wiadomo, b. premier A.
Menderes zos-tal
skazany na
śmierć i
stracony we wrześniu
1961 r. za naruszanie lrnnstytu•
cji i nadużywanie władzy.

poniosło
szczątkami

l

z republikańską
premiera Inonu
uwolnienia

ludową
rządową

Włoszech,

We
pod

bę<l'.zLe

n.ie ' otacza

0

LONDYN. środę I
św1"
wieczorem przybył d.o Lon- ,
ł
I
dvnu z dwutygcdoniową WJ- ·
zytą premier Aust.ralii Men- '
zies. Przeprowad.zi o.n szereg
rozmów z premierem
Węgry
Ma.cmi'Jlanem i mm1stram 1
brytyjskimi głównie na te~
Jugosławia
ma.t groźby,
jaką stam.()R,V 1
dla
Włochy
gospodall"k.i
austrahJskiej p.rzy&tąpienie W. BtYtanii do W">Pólnego rynku. l
W drugim dniu piłkarskich Del'yduj~ o sukcesie Czech{•·
Menzies prze,prowad?!i rówmistrz.ostw św!lata roo:egrano
S·ł<nvaków bramkę strzelił w
nież roZJmowę z brytyj.s.kim
dalsze cztery spotka.nia. elimi·
mi·nist:irem spraw za.granicznacyjne. Najwlęksizą n.iespo- 78 minucię Stribany. M~cz. któ
nych na tema•t syt4acji w
dziankę zgorowali w Vina drl ry sędziował Austriak Steiner
A_zj.i J?Olu.qonio~9-wsc:hodniej.
Mar piłkarze Cze-0hoslowacji <>glą,da.ł@ 15,ooQ widzów. · >· '
~:=::S!!!!!!~~~~~~i!i!!~====~~===~t1 _~>7,e<i.~~ ~ę l:ll {O:O),
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Za czyim pośrednictwem?

su k ce.sy

li

dach

II Ple num

VIII

wszędziie
proces diecentraliza·
· c.H odibywa się prawidłowo.
Wskazano na trudno.ści k<r

CI. F.)

MOSKWA. Książę Norodom SihanO'Llik., szef, państwa Kambodży. po6!1.anowił,
że je"o syn oraz sio-strzemec będa. [{s,ztalcić Się w

lizacji,

obradowało

uchwal

Dysku&ja

myśl

~]~~~-~?~:łf~~ zw;ązk:;~;:

które:i zasięg obejmuje 4 JęfyJo i która tłumaczy j pi.size tek,-;t przelożony z jedllef(o Języka na każdy irnny.
lviimo że prace te znaJ·
cłuią się Jeszcze w stadium
~ksperymem.alnym i maszyna nie może poradzić oobie
~- bard.ziej sk-0mpliikowa.nym
""k<;item, zdaniem naUJkowCów do·tychczasQwe wyniki
't>ra<; wykazują, że zasięg ję·
!~kaw, jakimi może postu"llWać się mocha•nic:zmy !lu'.na-cz, jest. nieogramczony,
I dw . PrzY'szlośc1 budować się
- ę zie ma&zyny wieł-0języciZ~~

ProjekJt nowego prawa lotniczego, dostosowuJąc przepisy do aktualnych warunków,
uzupełnia równocześnie wsz-ystkie luki, jak<e w tym prawie dotychczas isinialy.

Delegacja Seimu

Urzędu

~---

ROZ..1\-IOWY FRANCUSKO-

a

- ustawę o Urzędzie Patentowym PRL
- u.<;lfa·wę „prawo lotn.iC'Ze".
Referentem us1awy „prawo
wynalazcze" był pas. Zbigniew
Jakus (PZPR).
Zawa.rta w ustawie
nowa
definicia po1ęcia
wynalazku
zao.st.rza - w porówna.niu do
dotychci:a.s.owych przepi&ów krytena, Jasno określa poję
cie wynalaziku. ro·zszerza jego zakres na w~rnalazk:i przyszlo.śc1owe,
które ob.ięte są
od1roną
I
wyQagrod-zeniem.
mi.me że będą wprowadzoine
dopiero po powstanm odpowiednich warunków .
Ustawa ujednohca pojęcie
proiektu racjonalizatorskiego,
którym będzie zarówno udoskonalenie techniczne
jak
usprawnienie.
Na.]dluższy okres
przygotowawczy do zrealizowa.111a wynalazku
z=tal
ogra111czo.n.y
do trzech lat.
Ustawa wprowadza również
korzystne zm1a.ny w systemie
bodźców eko.nomic.z.nych w teJ
dziedzinie.
Rerefentem ustawy o Urzę
dzie Pa.tentO<Wym PRL
IJyl
pos.
Aleksander
RO'Zollla.r~k
(SD).

KC
Roman Zambrowski
Wcwraj

Sejm uch walił trzy nowe usta wy

l(orzystny lilimat

rn

Praca rad narodowych

wagońów

stan Bombaj), w pobliżu miej•
scowoścl
Kapa<iwand-z przepel•
niony ludźmi autobus runął z
mostu o wyoo'cości 12 m do
rzeki Mahor.
Według pierwszych informacji
69 ;iasażerów, w tym 5 cllZ!e
ci zginęto, 18 osób odniosło ra·
ny.

Prośba
o ułaskawienie
Eichmanna

odrzucona

*

HAWANA. w środę na autostradzie z Mexi-co City do Peub
LONDYN (PAP). Agencja Reu
la nastąpilo zderzenie autobusu
tera donosi z Jerozolimy, iż po
z wago.nem kolejowym. W kadano tam oficjalnie do wiado·
tastrofie zginęło 14 osób, a 44
mości,
że pruydent Izraela odniosły
rany. Przyczyną zde- Ben Zvi nie skorzysta! z pra·
rzenia bylo uszkodzenie hamul
wa łaski i 31 maja odrzucił
ców autobusu, który zjeżdi.al · wniesioną
przez adwokata. dr
z wysokiej góry i w petnym
Servatiusa prośbę o ulaskawle
nie
zbrodniarza
wojennego Ador
biegu rozbl! się o wagon.
fa Eichmanna.
DELHI (PAP). Wiec-zorem 30
Wyrok skazujący Eichmanna
maja w odległości 100 km od
na karę śmierci przez powi~

l

* * *

_łlllas,t&

~~ _.A'ln~
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~~~l'.k~

miesią:ce

'Trzy

Komitet rozbrojeniowy uzcrodnił
~

po Evian

sprawozdanie dla ONZ ... ._ ___ „

zg 1inęło

5 tys. osób
Agencja

Reutera, poiwołu
intoa"macje pofiraru:usk:i c'h uALgierze poda-

je., 4ż od 1Podipisanńa u.kła
w mareu
dów evi.afa'ilkid!
z
~an.owscy
faszyści
br-~
OAS zamamowaili. w Algierii oko.lo 4.lł50 ooób. W tym
10 tysi~y
&'lm:ym. ok!resie
osób odal.iooro '!"Ml.Y t przeNiel»~o w szpitalach.
mal c.odlz:ien.ruie liczba ofiar
,._. rz.aibitych i rannych - do-

cbod:lli <lo 50 osób.

w l!IObotę sizy bezlpt~ń
Btwa w Algie:rz.e W2lID:O<'.nione ma.ją być ntl'WyIDi posilkami aJ,~ier.sikimL Rr:zewid1Uje się, i:Z: cło 8Jrej1 przeciiwl. 700 .
łro OAS przylącrz:y się
1»licj.a1111tów allgierisikticli, k<tó~ISltępują
stqpndowo
TZY
żanda!rmerię

w

fr:an=ską.

chwili

Slt<>licy
obecm.ej w
Algierii stacj<l!l1.'!llje j\IŻ dko'ło 1. 75() Algierczyków, wc'hodzącyoh w skla.d sjly ldkainej i ipo.licji iporządl\rowej.
środę

W

się

r~a

a.1ucllodźców
l"l!!P<lltriaicja
gieMki<'· h z Tumeri:ji. Ogółem

w Tun-ezji IPl'!Zebywa c.koł<>
u-ohodźców aJ120 ty.s:ięcy
giensdtich . Pfl:"zewid1Uje się iż
ich repaitri.atcja zOISltanie 'zadwócih
ci.ą.gu
kończona w
miesięcy.

Sroda, 30 bm., by~a traecim dniem obrad Na.rodowej
Rady Rewollu.cj:l Algien>1kńej
(CNRA). ilctóre toczą się w
TrY'PoJ.is.
stolicy Ll<bi.i W pierwszym dniu obrad
preznier Tyimozasorwego

Rzą

Atgiemikiej
Republi:ki
Ben Kh€dda wygł=il SłJJ['a
wol'ld.arue na tema:t r<l'7:Woju

clru

sytuacji po.litycz~iktua.1nej
nej 1. wojskowej w Algierii.
przedstawione
N amępnie
zostal:y 'UJCZest111.iilrom obrad
doityiazą.ce pr.zeksztal
FLN w 11>artię poi[i:ty-

~iiosk:1

cenia
czną.

. pu1111klt porzą<llku
sprawa
tSltainowri
przygotowań do referend'llm,
Qsobny

dzienmegio

wYzn<roz<mego - jalk wiadomo - ina 1 li:pca, i d:o wyboców ;powszechnych, ma.ją
cyeh się odbyć w trzy ty;:o<lrnie pómiej.

Lepszą opiek~
nad zdrowiem pracowników
W .AP.sZAW A (IP.A.Pl.

-

W

Miln:id.emtwie Zdrowia i Opielll:!i ~~ej opracowany zostll11 wstępny projekt ustaJwy
µroblemmn choipoi.święcomej
r<Jb. zaWOOj()IWych.

z kroniki MO
BOJOWE MAl..ZENSTWO
SO Jllaja. o godz. 17, funkcj~~
na.riusze ZO MO zatn:yma,1
Pl"LY zbiegu ulic 22 Lipca. i
C,.
maJronkóW
Gda.ńskiej,
(zam. ul. Zakątna · 23), k'tórzy'
w stanie nietrzeźwym J>(}bili
„Wy~o
3 przechodniów.
dzi" ich za. to Sąd Powia.tu·
wy

dla. m. Lodzi.

I PO OO SIĘ JEżYl„?
'9 ubiegłego micsilJtCa fu_nk·
cjunarimsrz: KD MO Lódź Sródmieście,

713.tr.i:ymał

niego Jenego K.,
Odyńca 32), który

sta.Diie

nietrzeźwym,

25·let-

(zam.

ul.

w
będąc
zaczepił i

przy zbiegu uL Nawroot
ol,J.
Sterlinga., przechodnia
P _ Odpowie za to w try-

pobił

i

s.

bie

przyśpiesronym.

UWAGA. WLASCJJCIELE
POJAZDÓW•
30 ma.ja o g>odz. 0.40 fonkc;ionatiusze ZO MO zatrzyma·
li 2 sz~łaitków: Jeme.goo
M. i StaniisllllWa R., którzy
1.>0jechali w. skra.dz.I.onym
motocyklu
dln:ia
przednie ··o
„WFM", Nieiletnich zlcdz1ei:
osad.oono w Izbie Dziecka, a
motocykl zwrócO!ll<O wtaścieie.·

low:t.

(jp.)

wodn.ictwem
W. Zorina,

ptlll1Jkoie popierwszym
rządku dlzi€runego komitet 18
pa.ństw na 46 po.sdiedizieniru ple
W

Jes.ienią

waiI'\.ltn.ków
wlaściiwy<lh
wobn)"C:h piI'.ZY • pra.cy ·
Nakła.cl.a on obowiązek

Kroll

wróci z Moskwy
Jak pOOa.l
rzecamiik zachodni'()llliemi€0kiiego mi·n.iSt.ra spraw rzagrainic:zNRF zamierza
rząd
nych,
zwirócić się do rządu radzieckiego z prośbą · o udzielenie
a.giremen.tu iw-w.emu ambasado!l:'owi NRF w Moskwie.

BONN (PAP). -

Rzeczniik nie wymioo.il jednak ża·dtn.ego narzrwiSka,
Hans
ambasador
Obecny
Kroll ma pmw'ócić d.o Bo.run
na jesieni br.

0-słatnie

prace

pod Mont Blanc
tylko
Już
PARYŻ,
aby
410 metrów :po7J0St.ado,
włoska i
teclrruiczne
ekiipy
francuska spotkały się w 11,G·
pod
tunelu
kilometrowym
naatąrpi prac..vdopodiobnrie wie wrześniu br.
Tunel pod Mont Blanc będzie
tu:nel.em komu·
najdłuższym
nikacyjnym świiarta.,

Mont Blainc, co

na\k

Projetk.t ustaJWY regulluje na
za,gad!ruieruia d'Otyczą
badań
pr.zeprowadzarrtia
ce
wst~ych kandydatów :p!"Zyjbadań
mowany ch do p.r&cy.
.zapewnienia
i
okre>'<l'WY'c'h
lekalffikiej
opielkli
wlaściwej
za!JrlllJdnionyrn.
Plrojeikit u.sita.la flÓWl!l:ież Zalkires od1P<>"-'ied:zia,Jm.ości pirzedza,pewnienie
za
siębior:slt!W

1ed-

nastąpi
końcu przy·
może .narwet na

otwaroie

doipiero

w

być

1964 r. Wyikończeruie
zaiitn:stalowame urzą
wentylacyjnych i elekdzeń
trycznych potrwa llji.e mn.iej,
n.iż rok.
począl'''u

tunelu

Koires.porndenit Reuteira ooda·
je, że mimo środków ()91-roż·
tunelu kosz-

nośctl prace przy
towały życi.e 12

ooób, 7

Wło

chów i 5 FralllJC..'UZÓW.

21diro-

m .iin.
st'OISIO'wrunia nowoczesnych środ
·· kóW• ' wsze!Jl:iego-··.rodlzaju u-

przed

k-OIW\Slk.a don.osi:

sz!ego, a

WJS(®ie

rządzeń

n.arnym, k!tó:re odbyło dę w
Genewie 31 maja. pod µr!Ze-

Jego

nowe przepisy

zapewnią

(PAP). Koa:asipon
dent PAP, red. Jamilna Pruwl.i-

GENEWA

od kul OAS
na
jąe s,ię
ohod:z'.ące od
~ w

W No.wej Hucie

11

·-.'~ "'r'. kenty
···-,·.!1"11~
'·
„
nuować rorzmowv
·eri.s ty\1"\.~·~
które
rykań:;;kie,

szyngtonu. czy z„

.PZIENNl.~ il'.l~Z~l

oogodiru>0«1y

pmie-z

dwóch W151PÓtprizewodnicząc~h
konferencji obejmUJje spraiwozda.n.i·e z pr a.c k.o<rm tetu. OOoZbro,ieniowego 18 pańSlbw, ikol'CJIZlwią.z.ań

cz~ŚC·iQIVl.-zy-ch

podikomiitetu do spra;wy- ukła.du o wstr-zymailli'll ci.-0$iad
czeń z bronią nulkleair:ną o:raz
a•n.eks za,wiera-ją.cy li~ dolrumen,tów konfer.-emcji.
M. i<n. wśród dodrumen.<tów
wylicz,on ych w am.e.ksie figuruje memorandum polskie w
sprawie utworzenia. strefy bez
ograni<!zo.nych
i
at1>m-0wej
zbrojeń w Europie, prr-ZieCl.>.iaw komtt.ec1e I'<>zmią
wione
częściO!W)'cil w dlniu 28
zań
ma.rea hr.
nie rzar'Mlera
Spra1wo:OO.ain.i.e
~ceny pracy kOl!lferel11Cji., lecrz
Jej rp.rzecel.a.Cjl()!l.Uje
tylko
bieg.
Po 1J1Zgoonieniru tiek&'tu popra1Wki stwierd:za,jąoej, <ze koon
ferelliCja ro;>;brojenn-O'Wa. będ1zie
k-0<nt,YlllllWrwać pr:ace mid QPra
co;wa.n.i·em t~kładu o >cailłrowi
rorzibrotym i polWISIZoohrnym
:projekt SIPI'f.IAA"O•ooaiilla
jen.Lu,
i

:z-,ootał

jed1nomyś'ł!n.ie

układu.

M. in. Godber ws'kazal, że w
drugim ~tapie istnieje w zasa-dzie ribieżn-0ść pogllldów co do
redukcji sił i. zbroje1'1 konwencjcnalnych. Punkty styczne delegafa brytyjskiego
Łdaniiml.
- Istnieją równle2 oo do posu-

zaikladów za ZaJil'iedba1I1.ia
JJ'!'ZYC.Zym.ić do poch-Olrób za·.,.,'Odowstawania
pf!Zy
wych czy WYJPad1ków
pracy.
Wra:z· z projektem UBtawy
oprecowainy Z'O'Sta~ sz.c:zeg<)ło
chor.-<)b e:arwodo·v..ry wyka•z
jest =ac71llie
ktćxry
wych,
szerszy cd dotyich~ obowiązującego.

Ba1Ueulmoillt
(departament Pas-de-Cal.ais) mie
szk.a pa•ra sta.ru.szków bijąca w
tej chwili światowy chyba remałżet1ltord dlugowiec:7..ności
stwa.
Pan OS<'..air Patte urod'Z:ll się
w 1869 r., !'- jego żona Sid<l'l1ia
Davrioourt, w ro.h.--u 167.l.
Pobrali się w dniu 26 czerwM
. 1001 roilm. Tak więc w tymże.
dniu br. obch0a-zić będą 71
mal:i:ewklego.
nicę pożycia

(Artykuł

„Iz,wiestii '')

d'.fu·g iej
powstaloSci.
dow.ania
wojny światowej w Europie".
Na1eży raz na zawsrue z.rozustwierdrza dalej dzienmieć nile _ że „nikt nie prosi o Ja·
ską .a.ni USA, ani Anglii i Fran
cji., ani tym bardziej Niemiec
z.achodnici\., gdy chodzi o pokopr-oblemu
uregulowanie
jcwe
Niemiec. Radzieckie • propooycje
traktatu
zawareia
w sprawie
pokojowego z Niemcami . i nor
mal.iza>cja na tej pO<istav-'1e sy·
Berlinie zaóhodnilm
w
tuacji
nie s.padly . z sufitu, lecz wyplywają z historyczn1.e u.k:S:zta1towanyc.Jl w.airunków w Em:o.
pie".
Dziennik stwierdza, że rad!Liecki·e p.ropozycje w kwestii · n~e
mi-ec:l-:'.ej bynaj1nn.iej ni.e. zmierz&ją do tego, by dać jednym
k"ajom przywileje ze szkodą
C•ne -z
Wyn.H<.aią
dla innych.
faktu zakończenla wojny, z tego faktu, że a:rmaty w Europie
przestaly strzelać. „Nalety mieć
nadzieję, te pan Rusk nie pragnie, aby znów rozległa sie ka·

nona.da ·wojenna, tym raz.em ze

.n! .13Q _(4822). ,

oka-

zuje przemysl kluczowy.

p.rzedmlotem, ktć
cy z lelek.a przyporom.al gran.i<
rę<=i'Y. Ostatnio użyła go dC
garnik<>°lf
równowagi
naci.ani.a

tajemnl=ym

woda
wrząe<1
wypełnionemu
eksplooowal
Nagle przed.rrnot
ki\
raniąc
1
gairne!k:
r()"ZI'ywaj ąc
k.a o.sób.
Sprawę 2lba.dal1 ~O<Z.rLaJWc1
ja•l<o że wyc:hai-zenle m!l.a~o mlfl
-rządrzorte
Portugai1!i
w
sce
przez p.a<na Salau..a.Ta, gazie k81'
dy ·wybuch jest od razu wpode
rzany".
Oka<Zalo slę. te ;,przedmiat'
byl malo zna·n ym poc:ls'k:i.em I
epoki nap-oleońskiej, ściśle - :
czasów okupcji Portugalii prze;
w owe.
wojska Bonap.a;rtego.
rod-zinie znajd.owal się w sta
cym użybku od z górą 140 J.al
RZYM. - Wykonana z brąz!
grup.a 4 koni zdobiąca fasa.cl~
Bazyldlti św. Ma:rka w Weneci
o<lod.ana zostanie do konserwa
cji, aby ws-trzymać procesy W
które zagrażają iyd
r=yjne,
Z<l.anien.
staorożytnym 1-zeźbc·m.
spec.j.aJjetów, rzeźby zaata·ko~
ktory moi'
„r.a1k n1ietalowy".
je znis:7..czyć.
Fedoeraln'
NOWY JORK.
B'.uro Więziennictwa USA op•
sprawowanie dotJI'
blikowato
czące wyraków Sm.ierci wyko
nywanych w Stanach ZjednO
c:z,o.nych w ciągu ost.a.t.nicll I.a~
Ze spraww,dani.a wyn~k.a. 11\
in„ że w ciągu ostatnich 30 Jaj
sp.ada ilość wykonywanych W
ro'ków śmierci.. W

zestlłym rok'

stracono 42 osoby. podcza<s gd!
199. w W48 "
w roku 1931 153, a w 1950 - _100 osób.

Jakie konsekwencje
'
spowodować
moze
poniedziałkowy wstrząs na Riełdzie
ltofP.A.P).
WAS~N
jaka wysytuację,
mentując
iwc•rzyła się w Stana.eh ZJedn.o
z pO'llieC7.onych w związku

dziatkmvym. krachem na gielk""-OTes·P-Onnow-0j-0,rskieJ,
d7.ie
dent PAP w Waszyngtonie, red.
H. Zwiren pis.ze m. in.:
Ta.ktyka administracji, k:tó
ra w isto-cie rzemy okazala się
wobec żywloJowej rebe:tsi1ną
polegała
gield2ie,
na
a:kcji
przede wszystkim ni tym, by
popw,ez uspok.zjające wypowie
cizi jej przeclsta wicieli nde d·opuś<:lć do <'OZ...<>zerz.ania, się pa-

dy'ego

nych

PJ.a,n prc1diukcjd staJd na br.
wynoasi 7, 7 mln bo·n. W room
prod;wk·~wae .iej bę
1980 drzli,emy 24 mJm t-On. Dola wylronan.ia. tego za.rla.ni•a. pn;:ewidtil.i1aina jest irutensyw111.a.
r.oaJbudJa.wa hutni1't·wa, m. in.
N~wej

N.a
Huły

=

a w 'rzec:zywistOO-cl n.ie p0de1•no
wać niC2ego na s-erio dla zllikwi

producent0m

-;,drobnym''

tugia.Jsk:a a: miejscowości Sebe
delhe posługi.wala sl.ę do n.a1
prac dorno<WYO
roomaitszych

'\.ę> -~po~ńshvie,
kat.a~trof.alne
mieć

zos=te

S'Z'Ybk.o · orp.anowan~
Stra•tY ponioesione przez d1roJl
nycll akcjon.arius<Zy i przc<lsJ(
biorców mogą s.po"<':o•jować c
gr.a.ni-cz.en.i~

kó\V

n.a

z ieh strc.ny v.rydl
ke>ns'utnp.cyjne
cele

inwes.tycyjne, co ug·:>dzil-oby i
w upr<iwia.111
istotny
.sopo~ób
p1-zez adffii.ntstmcj ę politykę n
krę<:.!l'T1ia koniunktury I pirz1
śpieszarnia obrotu kapltalów.
Gdyby spadek aktywnoś.<,1. ~,
· spo:farczej się pogłębi!, adml
jak st·wierd7.'.ają j
stracja zdecydowa~
p.rzedstawicl-ele 3-est tn~f'Wenio\\1a-ć po pie1-,~
'Vtł" . farmje obntż__._~l pod.a
sze -

„big bu
żąda
ków (cz-ego
i
goopwarc:l'e
- Ji:oosekwencje
nes.s · ') i :PO :w;6re - v=e-z zwl
nie tylko gio,&pc.ct.aircze. Podlkre szen!e wydatik.ów
·.oe sk
notowania giel<io·we
że
śl.ano,
pańs<twa.
byty -zbyt wys.o.kle w stosurnku
Jeclnakż-e w tej ootatniej dtz
i
pne·clsiębiorstw
zysków
do
dzlnic, jak wskazuje nieda.wl>
rozwnj u gospoda·rcz.ego ucl1v„r.ala Senatu w s.orawie ~
tem.-pn
USA 1 że znikni'<'C'·• tej dyspro
dytów na ro.boty pubUczne, nr
po·rcjl jest raczej ~jawk>kiem
żliwośc:l a.dmini.stra•CJi są doS
zdrowym".
Ad1n1ini.stracja ~
ogranicz-one.
a
c.Oserwa.to.my,
Rozma.;ct
pełni zdaje sobi-e również spf
przeciwnicy adrnint- wę' :z e\ventu.3·1nych
zwłaszcza
polityc~
s-tracji z. ohozu repubhkań:sk:ie
nych następs:tw poniedz'al:kow
u&pokajające
od.parowuja,
go,
go kr.-•ellu. Gały pro-gram wt
ich wnętrz;ny
!}od:k:re~I.ając
wypowiedzi
możl
K-ennecty•„go
dowod-zo)C. że
bezpodstawno·ść . i
być :zagrożony.
gietdy świadczy
slę
załamanie
zaufania do Kenne- - - - - - - - - - - - - - - - '
o braku

nooe

w

' '

w1ęceJ

która
wytwórczość,
Drobna
dosta:rcza niemal polowę WJSzystkk:h mebli znajdujących się
na rynku, w cOTaz S1Zerszej mie
t:ze korzysta z nowych wzorów
1 model.i.
Po<lczas gdy przed dwoma la
ty nowoc:resne meble stanowiły zaledwie 5 proc. Mlości pro
pr1..emysłu
dukcj l mebl.alrskiej
srpó!d-zleLczości
i
terenoweg<o
pracy, w roku ub. już 18 proc.,
a w tym rc·ku zaklad.a srtę dalcLo o:k.
sn:y po-ważny wzrost 20 proc.
wypro·
Drobna wytwórczość
dukuje w tym ro·ku mebli za
3.100 mln zt, w tym nowoc:?..esny-ch za przeszło 900 mln zł.
to lekkie, wygodne me
Będą
ble, przy.9\osowarne rozmiarami
do obecnych mieszkań. oparte
na wzorach z Ta.-gów Wzornictwa Przemysłowego or.aa: Biura Projektowego centrali Handlu Meblami.
Trzeba dodać, ~e dutą pomoc

co mogloby

mogące się

PARYŻ.

- coraz

pr-zyjęty

komilte<t.
całkowitym
W dyskusji nad
mzbrofenlem,
powszechnym
t
w dalszym
toczyła się
która
głos
!Zabrał
ciągu ·posiedzenia
m. in. prredstawiclel W. Brytaktóry omawiając
nii God.ber,
pierwszy i drUgi et:t.I> . ro-t:br-Oj<."
nia, poszukiwał punktów zbli·
żenla między planem amerykai1
a radzieckim prcjektcm
sklm

ch{)l!'ó,b

76 lat
wmałżeńskim stanie

cbemłcz

Hebli
nowoczesnych

D1r!ZleZ

aawodo~h; Wpro\VaP'Zla również ma.teriaJną odipowiedziaJ-

znacznie bardziej nl:szczy<:ielslti
mi skutkami nit przed 17 laty".
jak
Seh."rt!tarz stanu USA ko w tym wypad.kti. i<'<li równie powi„Izwiestia" piszą
nl-et USA =.en.e praimq uganien ludlZJ.ć się możliwością uv-ojny w
61ć dymią<"e ogni.o;.!rn
cent.rum Eu.ropy, czy też pra- trzymania n.a '7..awsrze reżimu o_g_n_i_e__s_tw_o.rz_.r:...c_·_1'~o_:z_o_r_Y__d_1_.ai1_o_g_u.,_·_Jru~:p.a.cyjne.gio .w Bet'linie . :i.ach°"

~

tym.cziais.o-wego

mi.tetu

bronł

projekt
spra'l'.'orz.daniia

Kom:i.sJi Raz.M">JeniOIWej
dla
ONZ za ok:res od 14 marca
do 1 czerwca br.
spraw0'1.daPrzedstaiwi.eruie
r-Ol2lbrojenionia kon.ferencji
wej w wymreni.on<)'m terrm:iJilie
przewii<lucte rew.lu.ej.a ONe. w
sprawie roobroj€ł!l.ia u.chwalona jedn0fffiyś1ni·e na XVI sesji ONZ.

Projekt

dotY'lZ4CYCh

nej, bakterio)<)glcznej I radl.olo
glczneJ w drugim etapie.

' ni.ki' 1· 1 Ob.:iw

Huty.

zdjęciu:

k'lliksochemia
tllm<aJ
bernr.rolOIWy.
CAF - fot. Szy,p€'l'k-0>

im. Lemii.m1.

„nikt ·nie prosi zachodu ołoske''

"MOSKWA (PAP). „:tzWtestia''
w artykule pt. „Nikt nie pro
si zachodu o łaskę" komęprzemówienie sekretarza
tują
stanu USA Deana Rus~ wygłoszone w canber:re.
To.n i tl'eść prz.emówienia se
piszą „Izwie
kretar.za stanu „mimo woli nasuwa
rstia" uchylić
usiluje
ktoś
że
myśl,
się od rozsądnego uregulowarnia
problemu traktatu pokojowego
z Niemcami i nO'I'm.nliza,cji na
tej -pod..<>t.awie sytuacji w Be<r'l.inie zachodnim''.
USA uczestnic-zą 'Z jedne] stro
ny w dialogu rad-z'ecko-amery
h.-westiacll n;cmieckań&kim w
kich, przy czym p.rezy<!ent Ken
necty podkreśla .na ko.nferencjach pras.owyel1, '!ż uważa za
kc·ntynuo··.van.ie tego
pożądaine
dialogu. z dru.gJej strony Eekre
ta.l'Z st.anu :.=SA sklad<.l oświad
które w isto·cJe rze~1y
czenie.
wymie'."Zone jest prze-eiwl«> lil<
wldacji reżimu okupaoeyjnego w
Berlinie zacllo~lnim, t<> znaczy
przeciwko nie~l1ęda-emtt warunproblemu
urcgu·owanla.
kowi
niemleckie:-;o".
, •.iaPozostaje n.!cz.rc(!t~:11i;,!~
kle są rzeczvwi; ·• t""·~'"":V Wa-

delegata 'ZSRR,

n!ę<!

rozpatrzył

7,abezpicczający.:-h

JPOW19tawaniem

Ze Awia.td-

dn.1m.;

100E

powJ.nlen

i

obja.wem

jest

s<"horzeń

po·waż

gc.spocla-rld. a.me

rykań.<>kiej. Porównują on.i obec
na sytuację -z sytuacją w roku
1929 i twierć<Zą, że ton i treść

wypowiedzi

przed.staw:icielt

ad-

ministra1cji _Kenne.dy'ego jot.a ,v

Czom,be
gra na

wypowied"Zi

zwłokę

KADR (PAP.) - Już dwa tygodrrui.e mi111ęły od chw.iJ.i, gdy
wl.adoa Katan
mar~an.etk.<>Wy
gi Czxirmbe raczy! ~1ć do
Leoporl<lville, by k.oa:vtynuować

rolrowamaa z

<'E6ltraiłn.ym

przypominają

jotę

rzą

• mnteJ mIeka
DZIS
1 b te Jk owego

"Zaniepak--x>Jcma

nie

Ho-

ewentua1lny-

g<JtSłj)Oda<"
mi konsekwencja.mi
czymi 1 polityoz;n.ymi ostaobniego kir.achu., n.aiwet jeśli · s-ytu~ja

osi.ąrmniiętQ.

Z dlnifoornarcji prn.enriikających
. niać realną syt.ua.cję, która wy111ag.a. właśnie, aby na podstapo7Ja sadę pouf:nyoh rok!o'Wań
z
pokojowego
tr.a<ktatu
wie
wyrnrika, ż.e Ooombe staa:'a się
Niemcami unonnować sytuację
w Berlinie zachodnim w droodw:l.ec rozw'...ązand.e problemu
dze likwidacji reżimu okupa<!yj
przylączen!ie Kia.rt:aingi na powrót
go w
i praelcsztalcenia
ne.g>o
do Republlilkri K~dSkliej.
zdemilita;ry-zowane mdawolne
Zachodzie pr<a„JeśLt na
"bo.
gnil,, a.by tak.a norm.a.iirzac:ia na
bez niebezpiecznego zastąpila
ostrzenia napic;cl.a w Europie,
1
•
•
to &korzystają :z rad!ziec.ko-arhe
rykańskiei. wymi".ny poglądów.
aby :an,a.\ezć rozw1ązan:e w s.pra
wach niemi.ec:klcli., ]<to.re było
by do przyjęcia dl.a obu sbron".
U
„Izwiestia'' S<twterdzaj_ą cI.aJej.
że tego samego dnia, k,edy pod
nas potrtroil'Tll<lWaillO w
j81!:
pisia-n y, zostanie trakta.t. p.oil<'oJo
Spółdlzlelni Mbeez,a
~'" «owe'
wy z Niemiec-ką Repu_bliką De:r
,,_......._..
'
~ręo
mokratyc:zną, zachodni okJuipan
sk>~"ll· WQZC>r.a.j w p~...,,.~, gocl utracą osta<tecrz.nie ·"i[llTa:wo"
nasitąJPJLa
drzin<1C'h wie<:rZOll'JLYch
c1o p,orzost.awa.nia n8<i brzegami
butelku:iące;I
maszyny
awa.1 ia
Szprewy. Będ.ą on\ musd.eli _
mi.ek-0. W. z~IZJou z. tym zamy J.m się to podoba czy też
mia!Ot COodrzien.n.eJ por<:Ji .. Sil ty,;.
nie - ree.pekto•wać !>uwerenn-0ść
butelek, ot1·zym.aimy d7.ls tylk.o
rob-0<tniniemieckich
państwa
.te
przy-rz.eka,
OSM
37 tys.
ków i chbopów, w którego serwszyscy w zasa.dlZle rrues:zat.ańcu leży Berlin zacilo<i.ni
d.o docy! abonujący ~eko
W zakończeniu drzi.ennik pllSłze,
mow', ołlf'Zymają Je n.,rma.lnle.
gotów jest
Za.chód
jeśli
że
Trudności. będą z .a·bonamenta-.
wziąć ud'Zl.al w pC>kojowym umi, realirzowanyn;i w skllo!J!Pach
reguLowan.iu problemu Niemiec.
butelkowe
spo.żY:\V'CZych. Mleka
to jest dla niego miejsce za
go me ot~inaią wca.le lub tyl
stotem rokowań. jeśli jedna•k
k>o. w malej ilości .sklepy samo
bęcl.zle na.dal zajmował merozol>Sługowe. Bęcl.z-'..e na,~omi.ast oo
sądne 1 nlereaHstyczne p-ooycje
powledrnla ~ść mlek.1. i.lwz.em".
to nie będ'Z!e alternatywy jeśli
Do j'll'llra -dete'kity ~ Jl\11ch<lo!1Z! o z.a.wrurc:le w.aiktału oo-.:1· · ~ b.#-'5'·n'~ .~
Jt'Qjoweco. Ili .Tll.B.Dt

ad1mjnistracji

over.a w roku 1929, które pop!'7.ed:z.i.ly „wielką depresję".
Joon.ak7;e S'T..e!'e!l ekonomi.stów
wskarz;uje, że sytuacja j-es·t n1-e
po:·ównywa.!n.a., gdyż ol>eCTlie w
g-os1poda1ree a.mery ka ńskiej i\Sotnieją rozmaite czynn-hl<l sta1b'jjjzacyj ne, laig.007..ące skutki tego
rod.izaju flul<Otuacji. Mimo pozo.nego sp.olmju i pewności siebie, a.d.m~ni.stta.cja jest poważ

dem Jron~jsrkrim. M:mo to żad
niego p<l!l'QZium·ienrua jESZCZie rue

u-w.z.ględ

uspo.kajające

I

iakość
powodem
wyeofa ni a
ze (ijprzedai~

Niska

Minister han.emu wewnętl'ZJll
go wydal za.i-ządZ-enie, za.br.all'
placówkom u.spolec-znionel.
haindlu za~ruipu -w-zorzystego __ ~
prcx:l.uJrow.a.nego pr.v1
noleum,
Spółd2ielnię Inwa.JJdów „wi.sr.'
w Krakowie.
A rty<klu:l ben 203'taje wycof3.~1
z obrotu ze względu na niSll'
ją.ce

ja.lwść.

Piosenki gorące
•
I sentymentalne
The

Pl<WteiN -

ro plyty. me

~go, że

ttmery-

kań.~lci. U1S'1)ół mwrzyńslci rodem z Ka:l~fomii przyjq.l tę
11.<WWę. Wylstęipowail:i jW: -na 5 kmvty-n.emitaicli, ale fa•kt, że

piasemiki icih znarne 4 śp:i.eowame są we wszyistlckh krajach
§wi<Vta; je<s;t gi&umd.e za.stu.gą nagrań, lotóre w mi.Lionach
pl1J1t ro.zichod.2:q się po całym świecie.
Po wys.tępoc.h w GOOńskiu, Szczecinie i Kra.k.CJW'i.e artyści wystąpil--i w l,odzJ, gd.zM powitaila kh entu.zja.styc-zH.wlę Sponta<wą pubUozfl.ość.
nie 'WJl'pełn.U»jq.ca szcze<lni.e
Lod..."i ;,.Pla,tltel"Si" wyjadą do W®"s.za<Wy, która zailwń
czy ich toru11ne<e po Pqlsce.
Sommy Turner (I WrlQr), David
Jest iloh ip-i-ęci-O!ro:
Ly:nch (II te<nJo<r), Paiul Robi (ba'rytfoin i konf€'1"an,~jerlw ),
Herrbe.r>t Reed (00.s) i jed.y:oo kobie.f.-a. - Zola Taylor (aif).
A/ro>mpam.i'l.Lje im pw.n;.sta Willie .loh-nes i w.arsza•ws-lci
zesipól TY'tmiCZ'Tly. Za,powiada Luc}<z.n Kydryński.
Ze.~pól pochodJ.Z'i z.Los A1~ge<les i szyb/w tam z<liobyl
rozglos. Sl-alwę świaitową e<s-i4(11U!l przeid 7 /AJty, WY'lwnanri.eom naijpo1pu.u:rriniej.s<Ze\i dziś chyba pW.senki ,,Oroly you"·
Wc.z«aj po rM pi,erwszy -u-slyszeiiśmy ją w w!}k.onMl·iu.
oryg-i<11.a:nnym - 2'7WlloomHe'!lO So:nny Tu·rner-a.
Zespól ma w swym repe-rtu.a;rze ut'u><n'y serotym.ernt:ał·
ne, n-a.mi~e, gorące, aJ.e bawi pubU.czoość róumi.eż pi.ose•nką żaqot.obli1vą, peil'ną hu1TW'T'U i ttŚ'miec/w, prz.epfa·
ta'l!ą tiańcem. A tańczyć The Pla·bter'3 pa<t:raifią równie
dobrze; .i.a!k ipiewać.

z

Ludzie z bocznego toru

TRZY PRZYCZY NI"
oczywiście

<mad 2 tys. osób kwali-

P

ti.kujących się
&tarczą pracuje

na

rent~

niebaga•

sprawa

telna.

Tak więc, oprócz przywiąz.a
n.m do pracy, obniżende standardu życiowego je.st' dT"llgim
trzyczynnikiem
poważnym
ozłowi.?ka
starego
mającym
prętl
przy pracy. Tego stanu
ko nie zn:ienimy, gdyż pań
stwo nasze nie ma obec-:P·ie
rent.
podwyżki
możliwoiśoi
Globalna kwota rent obecn.e
ie.st sto.sunkowo wvsoka. Wvnosi ona roczrui.e w skali krajowej 13 miliardów złotych.
w tym na Lódź przypada 40
milionów złotych. Warto vvienaszym micic.e·
dz:ieć, że w

w za.Ida.dach i instytucjach na terenie
naSl!'lego miasta. Dlaczego ludzie ci, mimo prawa do zasłużoneg0 wyipoc:zynJru, nie oroboczych
swych
puszczają
stanowisk?
przyczyn jest nieJedną z
do
przywiązalillie
wątpliwie
'Pracy. przyzwyczajenie do wykQ!lywanego zawodu. Praca,
mimo że często me zdajemy
sobie nawet z tego sprawy,
jest przecież najistotniejszą
naszego życia. Przejtre.śaią
ście na emeryturę. to operacja
przyk!ra, czasami nawet głębo
ki wstrząs dila stairzejącego
się człowieka. f'Qnadto, p<>woduje ooa również spadek standardu życiowego. A to jest

co

piąty doirosłY

otrzymuie

mieszkaniec-

rentę.

TRZECIA PRZYCZYNA
Lecz oOOk tych dwÓ<'h kair-

Jeden teatr
i dwie recenzje
rzyjętym · już w fW>Szej
gazecie zwyczajem - u:znan.vszy, że korzy-ść z
tego dl.a wi,dza największa staramy się z dnia n.a dzień
komentować n.ajcie•k.awsze potel.ewizyjnezycje programu
go. oczywiście, n.asze spra-

P

wazdanie, pisane ,,na

tu1

J1
~

1

gorąco",

spekta;ldu, ki>edy d-0
zamknięcia numeru pozostaje
l.edwie pól godzimy,
czasem
do
pretendować
może
11ie
m.iana pełnowairto·ściowej re1edna•k
się
Swrramy
=n,z-]'i„
obtektywni.
być maksymalnie
Po upływie bU·sko tygodnia.
od chwW ostatni.ej premiery
Teaitru Popularnego TV, „GU>s
Robotniczy" opubli.kowal wczo
raj recenzję programu tygodniowego, poświęconą głównie
owej premierze - „Kong;esow -i we Flore<ncji". Autorka recenzji. rozpoczyna od •tttnerniesłusznie
„Zupelnie
dzenia
kolej11a premiera Teatru Popularnego spotkał.a się z surową i krytyczną oceną jed11ej z łódzkich gazet". Ten
enigmatyczny zarzut dotyczy
oczywiście „Dziennika Łódzkie
rJO", 1llie wiedzieć zresztą czem.u ;,Gws Robotniczy" stosuje tu k.amufl.aż.
do tel
wracalibyśmv
Nie
ze
bardziej,
tym
sprarwy,
przedmiot spo-ru po uplywie

W reionie

dajemy sobie spr/JJwę, że
Teatr Popularny je.st onajpoważniejszą
becnie
Ośrodka
l-ódzkiego
a.udycją
spełTelewizyjnego, audycją
istotną
szczególnie
niającą
przeznaspołeczną.
funkcję
dla milionów wW.zów
czoną
w całym kraju, wyma. gającą
sta;rannego
speicja·ln:ie
więc
przyg<Yto•w(IJnia.
Stosowanie tu ta<ryfy ulgoiu-e j, jak to robi recenzentka.
„Glosu" tłumacząc n.p. nie<iofo,ko
spekta.klu
pracoioania
niezałożoną
„świ<IJdomi-e
estety.czrwść", wyrządza TcrzY'W
dę zarówno autorom wid-0ivisk.a, jak i samym telewiii.zom.
Tak.a recenz.ia, rnajq,ca na celu usprawiedliwienii.e spektaklu
- cóż tu ukrywać - nie bardzo udanego, prmvadzić może
w k<msekwenc.ii tylko do obni-że'11:i>a wt.ów Te·atrtt Popularnego, na czym chyba n.i.lcom11„
talk.że i au torce ~e.ce nzji 11ie
'
zaiLeży.

Z

Przemvśla

Bogate złoża
gazu ziemnego

---.._____...___
ł

ł
ł

Q

~RA Wo

śmiechu,

ra,(łości

10

z
Przemyśla istnieją bo<gate złoża gazu ziemn.ego, możliw-e,
ż.e bogatsze nawet 11iż w Zaglęb ·iu Litbaczou,s·kim. W zwią
Zk u z tym w o Iw l"·1cac /i p rze1nyśla trwają inten.<ytvne wier•
cen ia: w br„ roz'{><!częio
5
tvierceń olębolci-ch do 3.000 m
4 wiercenia plytkie 1.100 m.
· in.. w kopalni „Jakmnanicet 31" odwiercorw już kilkuse metrowy otw-Or gazo·wy . .
F'ragmen_t J wieNa zrJ;eciu:
k
·
~Y
Wiertniczej lco•palmJb „ O: O~
niantce 3l".

następnym.

k

SZJn)elr/WQ

.

•

~~

·~

·· • .....

z.azna<CZyć:.

Należy

P.

ZNAJĄ

NIE

PRZEPISOW

poiniormow;;ino
ZUS
ofi.cj alnioe, że cz.as z.aren tę
o
wnriiosku
wynosi oi 40 clio 25 dni. Na
iednegio pracownurka wy'Clzi:fr!
przypada w Lodzi oo "bsluże„
ni.a 4.800 rencisotów mies!c;=Krakow•c
np. w
nie, gdy
przypad.a tylko 3.475. Do dyrekcji i do "inspektoratów ;>,lJS
wplywa m~esięcznie ok. 1.200
pierwswrarowych wn:i.osków o
renty, z c.zeg~ tylko 10 µrO<'.
zostaje za.ta.twi()<Ilych odm<l"JIT"'.
7;e
nie. Zdarza się często,
wypelnionE,,
źle
są
wnios~i
lub Po prostu dokumeni,acja
większych
Je.st niepełna. W
Z:aklad"ch pracy. gdzie pracuie PO!Ilad 500 osób, a takk,1
Lodzii 176. sprawami
jest
eie specjGlni
zajmują
rent
mimo
Niestety,
praOOW'Ilicy.
przeszlrol.ernia,
odpowiedniegio
pracownicy ci nie są dol<\a{lnie zoirientowan:i w prohlemat.yce rent, nie znają przepisów.
Jest to bowiem ich pra<'a dodatkowa i z.a za.ła.tw>a,rnie tvGh
spraw nlie są oni wynagradzgni, stąd też pracę swą traktują dość obojętn:ie. że nie pow;em lekceważąco.

W
mruie

łatwienia

w

RozmawialoElm z ki.lkoma z
nich i z przykro:śoią mus.z-:;
stwierdzić, że śla.dów owego
przeszkoleni.a raczej nie dost.r:z;egłem. Nie będę, rzecz jastu naizw'sl;:.
na. Wym,ien:iał
gdyż nie chod'Zli o personalną
kompromHa.:ję, lecz Po

ni9

posiadają

nawet

pro-

Kulisy

wielkiei finansiery

USA

do dzie-

WO<lnego
nie

7:r-0<bi

oo

t.:rwogi,

- „CO?! POLICJA JEST NA MOIM TROPIE? Z TYM
DAM SOBIE RADĘ. ZARAZ KAŻĘ $CIĄGNĄC DO TELEFONU LYNDONA JOHNSONA!"
zczególnej pi•karn.terii powyższemu zd<J.niu dodaje
fakt, że wspomnti.an.y t-tt
stanu
ze
se<nator
Johnson,
Telcs.as, je•s t alct1ULlnie wiceprezydentem StlM1ÓW Zjedoot1f'ch
Auto'rem za.ś
· czonych.
slów jest do niedawna mal.o
zn.am.y · 37-le·tn,i Billie
l<:om1t
So·l Est.es, milione:r również z
Teksa.su. bo/ia;ter jednej z 11ajosta.tnich la>tach
więlcszych w
a.Je-r ko·rupcyJnych w Amer11ce.
Gdyby nie różnice w ·„happy
endzie" Es.tes mógłby służyć
ja.Iw ilustracja znanej czyta·nlci „z pucybuta mi.li.,me:rem".
majq.te.k w czasie nfoZbił
nawet
kró~ki-m.
iu·iarygo·dnie
sboame•rylwńskie
n.a
ja;k
po;chos1m/ci. Miliony Est.es.a
jedm.a·k ni.e tyle z prodzą
wadzonego na ogromną slcalę
handlu 11.01WOzami ch.em.ic.z·nymi, co ze zręeznego · manip<ulcredytami rządowy
lowa1"1;ia
mi, o.dszk;Odowania.mi za leżącą odłogiem ziemię i. fi·kcyJnymi opla;ta•mi za sk./acLowam.ie ni.e isbnie.jących nadwyżek rolnych.
Oczywiście n=~ w A meryce i n.awet w Tek.rn<0ie tego
rodza.iu ośzukańczych tramsa-kcji ni.e można prowadzić beizkan-nie, ale Estes czu.l się bardzo peiu-ny s-i.ebie, ZWW•SZCZQ,
wyborach
od czasu gdy w
pr.pzydenckich zwyciężył K.en11e.dy i jego part·ia demok1-atyc.zn.a. Nie tylko wiceprezydent Johnson zalic.zał s ·ię d,o
jego intymnych przyjaciół, n.ie
tyl:Jw miał w gabinecie pi.~

S

ł.e

ot.o na.gie

„~

crz3'lllŚ „n.a.raiz,i się
C),jczynwwi". R11emień dosądowych akt Jest najlep-

ta.k",

że

czy
łą.ez;c,ny do
szym dew-0·dem, te t.rwc>ga ta była
j~.k na.ibardziej u~.asadniQlla. Zwłasi:
()7ja, gdy słucha się - a trudino słu
7.il."lillań najchać boz o-burzeni·a. bliższych ~.ąsia<lów rfXlniny B.
ma.tce

TJ7/
JIJI

częs·to
bardzo
MIESZKANTU
płacz
i
awantury
Równie często
bitego dziecka.
wygani<I>no dzie.clw. z dom u; .zda1·za.lo
nocy„." (Helena P.)
się, że i w
słys.zalam

Dzień

knie opra1umy po-rtret prezydenta z wła.s1wręcznq dedyk,acją: „Dla Bi.llie Sol Este-sa z wdzi.ęcznością i serdecznymi·
F.
Joh,n
pozdrowieniami
ża.ł01.V-0ł
nie
ale
Kennedy",
po-darunki
cenne
na
,
pieniP,dzy
i cze-lci dla froonich fu.n.kc.ion.a,ri.1.1szy ai/.miniS<tracji demoWaszyngtonie,
w
kratycznej
glówni.e w mi:nistentwach rolnictwa i pracy. Jak do te.I
na.jwybitniejszą ofiarą
pory,
ujawnionej aferry okazał się
mi.ni.~te1"
sekrertarz stanu w
stw-ie pracy. pu.pile·k wiceprezydenta John.sona .Jeny Ho./lemu.sial ustąpić,
który
ma'11.,
(Idy wi1szlo na jaw. że otrzumal od ES<fesa czek na 1.000
dolarów. Nie .iest wylc/11cum~.
że jeśli ni.e powiodą się goraczkow.e próby zatuszowan-ia
ska>11dalu„ opinia publiczna d<Jwie ~ię jeszcze wie-lu innych
ciekaWtf·Ch rzeczy o promimentach ob~nego reżimu.
alint.~resowam .są w tym
przede wszystkim repuni-e
pragną.cy
_bli.ka-nie,
tylko zatuszować ciągle je.szafe·rę
pamięci
c.ze żyw<; w
korupcyjną. w którą zamieszany był jeden z najbliższych
prezydenta
doradców by1.ego
Ei.se'71.howera, Sheq-maon Adams,
a.le i zbić na aferze Estesa
ka.pita~ p0<lityc.zny w tego:roc.znych U'1fb<Yrach d,o Kong·resu .
Ale nrie tylk-0 oni. Pierrwsza
11de.n yia na aiiarm mafa ga.ze.ta u./wZ'uiąca siP, w rod.Z'in>11ym
Pecos. a nami,,eś.cie Estesa lwz a.reszt01.vani<1 o·szusla wydal prokura.tor genera;lny sta-

Z

nu Tekrns, który - clwć czion.f!'k. partii demokratycznej
naj.zagorzal•
zalicza się do
szych kons.erwatywny·ch przeci.wników Kennedy'ego i jego
administracji. Sprau.'ll nabra•
La ju.t ta.kiego rozglwu w prasie, że całlwwi.cie zatu.szowad
się jej chyba ni.e da.
Ale próby w tum kierunku
i one między innymi
były s.<czególnie obciążają po.fit!/'CZ"'
nych protek.tlYl·ów Esite!la. K4edy jeden z insp.e•kto-rów na-<
dowych, na.zwiski.em Marshall,
przypadkowo n•a ślad
wpadł
os.zustwa, zn.al.eziolW go niebawe-m ma.rtweao w od.ludnym
mi.ejsci1, a szeryf bez trudu
samobójdiagnozę
po·stawił
stwa. choć w ciele znalez•iono aż ci:tery kule karabinow.e.
Zaf. nąl także w „t{l.jemniczych

z

księgowy
okolicznościach"
Kruprzedsiębiorslnv Este.~a.

tilek.,
lić się
policją.

który usilowal podzieswymi podejrzemiamii z

era.z jedna•k opinda pub !ie zna nie prze.~ taje zadawać żenującw;;h pytań ..
Jak to się, na przvkla-d. stalo1
że minisf'?r rolnktwa Free11Uln.
czl.o-nkiem
Estesa
mia.11owal
k.raiou;e i rady do sp rew baw<?ln.y, wpływowego ci.al.a dozal.e ...
ra,dczepo prezyrV.mt.a dwie c1wa mie.5iące po tym,
zostnl
ukara.n.y
Estes
ja./c
grzywną 42.000 dolarów za ponwalceni·e ust0tu.iy ogra n ic:za~
.irrcej obszar uprawy bawełny'!
Na ro.zie na to i "L.•''Je 1JO"
rf?bnych pytań brak u·a.powiedzi - a.le nie wykluczone. że
udz!e·1i kh naibli.ższa prz vszltość1
a zw1. ~·szcza rozpoczirn.a.icu:a si~

T

.iuż

kampa·n•~.

.i-0swnne
su.

poprzed.za,_iąca:

wyhoru do Ko11areJER.ZY ORLICZ

Ludzie nie m()gl.i Ich słuchać sp0<koj- ca-ni-e się nad nielemJ.m l\fi.J'IOSławem
nie. Spokojn·i byli jedynie oska.rże.ni. K." na. ka.cy po 1 ru>ku wię:lliend-a dla,
Na,wet wówcmis, gdy 'J>rzed są;dem ka.Mego z oska.rt<myeh.
sta.nąl ()n, ofiara ich nis·klieh instynkLudirie, J<:tórzy przypadilmwo mia.leźli
na sałi S<l.-dmvej, ja,k równ .,~
się
łów. 10-letni Mirosław K.
••. Tego dni-a. &iedy przyjechała mi- przysłuchujący się prcceso>wi isą.siedllJi ·
rll'M!iny B. . . przyjęli tein wyrok z zakończy &WI\ tra.gi<l'mą opoliej.a to dosiałem lanie dBwoleruem.
Mi;rek
wieść
sfominek
z
d:Ia.teg10, że się śmiałem
zadość;
15i4)
stało
Sprawiedlhveści
stry(!)
ukarani. Któż jednak
sadyści 'Wl9!.a.li
Matka bi.fa ll'fł r:remienlem po gło- . zwróci 10-łetnjemu chl()J;>CU p0ll1ad dwa
wie, potem dusiła: rękami 'la sey,ię,
]a.ta utl'l'.>llon.,,ll'(} d?.ieciństwa? Lle c7..aby wrC8'l!Cie wyn;ueić 'llltla.Jtret.&wa,ne- su upłynie llli.m znów IJ.e2 oba.wy naug() chłopca w zim~ wiemór z doczy sie ()n be-:'Jtroslciego śm;echu?
Pyt.a111.!a t() ret.O'l'yczne; nikt d2liś na.
Jrie nie odpO'Wi·e.
Ale bynajmniej vve·ale nie rcloirym;ne jest pyta.nie dla.czego lud1Jic, którzy wie<hieli o tra~dii dziecka, któr.zy z t.a.k 87.AJ"rerym o-bu.neni..-m mówili o tym ~fowi cytując fakty spr:r.rd
ca.le te la.ta mi:lciroli? Dlam:e.g.o
lał, l)rZelZ
J>Oi>rrestawali na. <fo'l"aźnych i nieskutecznych interwencja.eh 01ran; n,a rJewsp6twuciu
niekłama,nym
wą.tpliwie
dl.a cMoiica?
Q1"llWi dot>ietro wówems,
mu,
zad'OŚć.
st-Mo się
Spra,wiedUwościl
gdy Pl'Z3'szedł z milicjantem (było to
26.XU. ub. r., () lfod7- 23). N·arm.jutrz J eszcu jeden z niezbyt częstych, a.le
o 6 ranD znów w~·roruoiła lfO n.a ulicę ..• pr7,eciei ni·e "-"yją.!k()wych t«.>..go typu
Po ra:i: O<Slat.ni. Organa MO bowiem procesów został' 7.a.ke11czony. Akta p.owędn.•,Ją d<> archiwum. Po:rosta,ją
7.a.ozęly bliŻ-Oj intere.wwMi sie, !();'em
ki za.pyt.a.Ilia ..•
d'lliecka, a wynikiem tego 7 aintert"<SOwe.ni a sta I się spom:ąd.:lJo.n y przez pr<>Są one w tym mie,iseu eo n.ajmnłe,J
kur<>,l·<>ra aikt oska.rżenia pn,eoiwko w.yrodnej maloe i „nerwowemu". oJciey- ZP.skakujące. LOIS MLrków, wsm.ąsa.ją
c.v los dalieci J)O!Zba.wiomych prawa do
m()wi
wl>ła J).rzooież nie o zemst~
p'itoCES za.k.ońe7.ył się wyrok.iiem iuśmiechu.
wspólozueie; wola 1> szybką ]JO'llMl'e,
sk,a1Lują.cym. Są,d nie znala'lł o św.ia~1~ą int.erwancję! Los Mirków
ok-olie'llności ła,go- nie pOOJWa.la milczeć!
żad ny c h
<łlA\.cych i ska'llltł .Tad~"igo «><Na Zyir°'
JANUSZ KRAJEWS•KI
munta B„ ,;m fi1eyC2lll.e I .mpralne 7111.ę-

nowszeflni Temidv

Skradziony
;,Już

Onegda.j odbyła &ię w Stocizni im. Wars.kiego w &zezecinie uroczystość wodo-wania 10-tysięc--.anika - „Sam R~
Ind&ne7.ji, W uroczyst-0śei wz.ięła ud-z;ia.ł
tuła.ogi" dla
przebywają.ca w P&lsce p. Hartini Suka.mo, w t.1>wa1:"ZY:Wny przew1Xlnimąeef!'O
stwie Stanisławy Za.wad-U.lej Rady Pa11stwa.
Na zdjęe>iu: Podca.as urocq;ystości wod()wan.ia..
CAF-fo1. Matus11ewoo

Prz:yiaciele milionera

__._...___,._____..__._._

strachu
w
przed ma.tką, która zapowiada.fa że
„za.rąbie :nicreni~ka siekierą", żyio w
że kiedyś spe.ł.n-iają.e swą
obawie,
&bi et nicę ojcq;ym „wybije mu zęby".
A wsz.y.<otko dlatego J>c>noć. że ojciec Mir1>Slawa K. nietlibyt regularnie
wywiąa;ywal się ze swoich obowiąaików
alimenhwyjnyeh.
Dlatego Mirkc>wi nie . wolno było
bawić się ze swą ml<Jd&za, siootrą,
nie w0<lru> było s!ę śmiać(!). Dlatego
nieje-tliną zim()wą n()c spędtzóć mm<ial
pa.rk,11, dla-•v
.. ~·
,., ~
• n.obl'•k1'm
w „
·- k•ro"
t--w~ •·VT~i·e "'e m"a' n~a\Vl'.n di11•1 ··
••
~
~„u

S~Jolt>

A. Kesling twierdzi, iż
poza nim, żadnych Lntere.s.antów do owej -panJi nie zauwa·
tyt
że

życia.

ciągłym

~~~~k.O żyło

Ubezpieczeń

cznvch przy ul. Parkowe·j 3.
odwieSam zainterewwany
dził ZUS ni mniej, ni więcej.
tylko 30 razy. Gdy swego c2<1su otrzymał wezwanie, a±eby
1sne stawoł w pokoju 169 te.i
sza11JOwnej i.IJBtytucji, cr.iekal
T godzinę t 10 minµt, by w
końcu dowie@lzieć się od urz,~
drui=ki, że ma przyjść w :Iniu

Ta' ~ wlasnie mo2na by scha.rakf.eryzowae spoleC'Jiną treść teg1> nieeodilienneg1? pro.ce.su, toczącego się niedawno
w. JOOnCJ z ma.łych salek Sądu Powiat~ego dla m . Lodzi. Procesu w
któn:m .dziecko oska.rżaJo wl;lsn>\ 'matkę 1 C)Jczyma, w którym matka wyparła się uczuć do własnego syna(!)
Na lawie oskarżonych zasiedli Jadwiga i Zygmun.t B. Zasiedli pod zarzutem firLycznego i mora.lnego -nnę
ca,niia się nad synem .Jadwigi 10-łet
nim Mi.ro.stawem K.
małżeństwa
i>kres
2-letni
PC)nad
swej matki z Zygmuntem B. - powszeclmie snm·C)wa.nym śłusa.r7,em - t-0
ckre5 d7.iecięcej tra.i;-edii ma:l~;rn Mirk<i: - tra~ii dziecka nie kochanego,
niep.c>tr:r,ebnego, stanowiąee
nikomu
g?. zawa,dę w domu, przy sto-le, w

d~~:~chw~n;;:::ń

częściej

podstawowego wyksz.ta?oeruia 1
zapo trzecie, ż,e iak już
mach;na
wyżej,
znaczyłem
biurokraty=na. która w '.C.13
/ z.nalazła wygodne miejS<."€' d1a
swego rozwoju może nawet
z nóg
młodego
niejednego
zatrudruien.ia. i dok11okres
z.walić.
menty wszelkie posiada. n•)
i w końcu sam pa.n Alek.s.anKAROL BADZIAK
der chętnie by zamienił laubzegę na wędkę . Niestety, od
roku wszelkie jego dqkwnenty, wnioski i prośby leżą w
życia

. wmnych figlów. O prawo d·o
dma bez ka:towa.ni<a., bez moralnych
t~tu;1". WY.GW'lsk i gróźb. O pra.wo oo
d<!

trzeba zaznaczy!? .
Ponadto
rady zakładowe równicz
n1e przywiązują d.o tej spraDr
wagi
szczególnej
wy
rekc.ie z.~yt często zmieniah
praeowników zajmujących si~
rent. A n.ale:,,y
z.ałat.wiarniiem
lud-zie. kr.ó!'Zv
że
pamiętać.
przechadza na emeryturę. C''.f;"
sto sami rnie potrafrlą >K>bi>e
wszystkiego załatwić. Po ;>ier
<>Tsze dlatego. że sa to o~<'bv
już stat'.sz.e. po drui<ie. ż,e naj-

z.e

pod
oczywiście
wła
k.ierowruictwem różnych
;.e
się,
Wydawałoby
ścicieli.
przesla.r„k;
wszelkie
istnieją
ku temu. aby prze.szedł na
rentę, bo i wiek się zgadza ,

c1~cych wzruszeń, ma,rzeń i nie-

m1łase1,

(:AF-fOJt.

do

__.

o stwierd2Jende braku
dClt!ć
przygotowania de tej
tnidnej funkcji.

stu

zakładach,

__ __
(bz)

ri:J11

Oto na przyklad ślusarz: Aleksander T(esling piracow11ik
Spóldzielnd im. . Lenairtow~ki<0:
go, który w ubi"'"'lYlTI roku u kończył 65 lat, z czego 42 lata pracowaJ: w tych sam.vet>

Za.kładzie

tygodnia zbladł już w pa1111.ię
n.am
chodzi
tele'Widzów,
ci
jedn(IJk o kwestię natury zasadniczej. Sama autorka recenzji w ;,Glosie" p1·zy.znaje
między wierszami., że ostllltnia
premiera byla 8 la.bsza od dum
poprzednich. Poszulwjmy jednak innych opinii. Oto co
pj,sze staly reoenzent „T·rybuny Ludu". Jadwiga Sielciersk.a w numerze z dnfo 30
bm: ,„„krótka zaś droga Teatru Popula•rnego sl~la-da się z
samych zygzaków. Od malo
pomyslm.vej adaptacji Balza.k.a,
„Scież·kach
w
wz/,Qt
przeiz
H. Cobba i spa<lek
chwały"
w „Kongresie we Fl.m-e'11.Cji"
przedsta.wieniu „za;s/w./cują
cym" widza. Czy to mi.ało
na.strojoprzedstawieni~
być
we, a może sa,lyryczne, czy
psychologiczn.y?
dra.mait
też
Zorientować się by.Z.O trudno„.
Nad<J,l w-i.ęc r>0zostaje otwwrty
problem f>O'WSZechn-0-ści, Toorn11ni,kl11tywności i zarazem od- I
widowisk telewik711wczości
zyjnych".

po

dynalnych przyczyn: psychicznej i ekonomicznej, które haodplyw starych lndzi
mują
na emeryturę, istillieje także
trzecia przyczyha - biurnkrameBiurokratyczny
tyczna.
chan.irzm przy zalatwiianiu rent
i emerytur jest tak rozbu:iowany, ż-e niejednokrotnie przeraża i z:n.i.echęca oooby. k',ore
rozpoczynają starania o rea!·~·

Now·y 10- tysięcznik

dłuższego

ma•~ka z'11ę-

cza.su
od
ea się nad syn.em; ci-q.gle slyszę jego
krzyki, a wiem, że w czasie bicia
matka i ojczym zatylw.ią d.zieclcu usta.,
że.by nie krzyczafo". (Alicja J.)
„ Ra z przypa d.ko•wo bylam świad·kiem.
ja•k ma.tka trzymala chłopca, a ojcie-c
k
b l
i i to ta , że dzieci.aJk z bólu zalmtwil się w spodn.ie".
,.Bide dzieo/ca pMl7tarza ńę tak
często, że wpro<St t·rucln.o policz11ć dni.,
kiedy nie slychać krzyków bitego".
(Tere•sa K.)
·
M 0<zin-.i
by tu cytowai! jesz.erze wiele
pcd0<bni.e ws~:rzą8ają,cych o,świadCllleń.

uś1niecb

Ot~la

=-
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'DZIENNI.I\ LODZ!(I n11 .130. ~4822).

'a

1

Oźywioni~

k!mtakty
z Ziemiami Zach. i

Łodzi
Półn.

Dziś ń' Warmię

•

i Mau,7y wyjeidta

chór ilw. Naucz. Pol.

e

Wniedzielę w Oleś

nie

wystąpią łódzkie

zespoły

artystyczne

Zliś

1 czerwca w gooz.ina.c·l r.annych wYjedz1oe
na Warmię i Mazury 50osobowy chór .Związku Nauczycielstwa Polskiego, który
wystąpi m, :illl..
na
poi.ach
Gnmwal<lu. w ól.sztynie, Kę
trzynie, Lidzbarku.
Wraz z
chórem na Warmię i Mazury,
udaje się delegacja Zarządu

D

Wojewódzk:ie;:.o TRZZ w t,r.dzi i Zarządu Okr. Zw. Nauczycielstwa . P'<Jłskiiegio Lódź
- Miast.o. ;Przewiduje .się, zorgani.wwa:ruie na terenrl.e Warmii i Mazu'l' spotkań
łódzki·
mi i
Watr:'miń.llko-ma.zi.ir.sk\mi
nati=Ycielami.

z

Natomiast;

crer.vca

w

wyjadą

niiedzń.oelę
3
clio
Oleś.na

$1ąskliego 2l05P01Y arty.sityc:zroe
m. in. Lódzk:ieg<' Domu Kultury, MPK, Zakładów im. E.
Plater or:= Sredn:ej Szkoły
Muzycmej. Ląc:zm.iie ;potlli!ld 12\l
o.sób z nasziego ntiaista bP, d:zii.e

w nied2lielę
Ur<Xeyst.ośct

uc:zestin1czyć
w
wręC'.OOnlia sztallldaru d!1a b. powstańców śląs
kich członków
Pow1.atowego
Oddziia.Łu ZBoWiD w Oleiinle

Sląskim. Lódzkie zespoły ar~ys

ty<lZ!le wy~pią w tym miez okol'ilcm'>Ści<l<Wym kon-

ście

certem.
(J. kr.)

Dziś w Międzynarodowym

Dniu Dziecka

Kilkadziesiąt wesołych imprez
dla kilkunastu tysięcy dzieci
·z oka,zji ioh ŚWięta ~YełZYmY
wiele radośni, wesela i sło
neczne; P<>S"OOY.

Chociai Milęcłzynuod!mTY I>ziień Drziooka w iym roiku
trwa cały tydzień i w tym okreSie odlbywa się w Ło
cbl około 100 r~a.ityeh intpru, to jecma.k najwięcej
przypada n.a d!tień 1 czerwca.. Chcemy aby w dniu dl:llisiejszym ka.Me dziee~o przeżylo miłą, chwilę, a.by śmi.ar
ło się I był·o za.dow>ol0111e. NaJ•b3.r<lmi~j naitura.lnie 7Ja.biegają o to koła Towa=ysliwa. Przyja,oiół D:1Jlooi, które też
są org~ wM:ksrości zaba.w. wyciecizeik l wrstę
pów.

N

ajwięoej mailyclt ~ni
ków zgrQmad:zą n.a pew-

. no dwie
znacr..one dla

im.pt'OZy

pr!le-

kilku tysięcy
dzieci
Widzewa 1 Polesia.
Widzewiacy a!)Otkają się w
Park'\l 3 Maja, a dzieci z Polesia w Pall"ku P<Y.liatOIWlSik.iego, gdzile m. i.n. <>d:będzie się
1)rzed.ątaiwi.enie
ku.kie1k-01We.
Piękni 0 za;powiadaJą
~ę zabawy, które 21ai111a1ug.urujs, działailnooć no·wych placów zabaw,
'PI'ZY ul. Młynarskiej 5(1, Hairnama 4, Ka.s.p1'zaika S9 i in.
Recytacje, korowody i zabawy
taneczne
wypel!nią
program
tych raid01S11yoh uroczym-ości.
Baroro przyjemnie z.aipowie.dają
się
też
wyc~Zfki
dJla
dzieci. Lód:z:ka Fabrylka Maszyn Jedwabl1!iozycłl urządza
nip.
W)"Ci~
dla dzied
swydh praOQ'W!Jl,iil<:ów. Mniejc;ze
dzieci do Ja.t 10 pojadą do
ZOO, a ata,o oze al.liOOkarem dJO
Plooka.
Mlod:1>ież.
ró2mych
szkól wyruszy do pa!!'ków. Zakłady Przemy.'ll1
u Dziewiamkie
go im. Głażewskiego ot'gainizUda. wycieczkę elfa d•zieci autokarem po Lodzi.
Nikt nie zliczy dzi&i.ejszych
zabaw, które odbęda się zarówno w świetlicach, jaik i

na pia.cach zabaw i boiska-eh.

Aktywiści
TPD prrz:ygot<J1Wali
dJa dzieci z te.renu ·swoi-eh kól
wiele barwinych c~k i
słodkich
ni€1s.podzia.nek.
Zarząd K~ TPD, przy ul. Rybn.ej 16 na placu u11baiw urzą

dza

dziś

również

1

podwieororek

chla

w$))ÓJJ!ly

ma.Jych

u-

czestn.ilków tmp.rezy. W Domu
Kultury, pi:zy ul. Sqpo«:!Gciej
3f.i. o god\z. 16 i 18, oc:l!bęqą
.się dwa seain.soe filmowe dla
prze.sizlo 500 dzieci. Wiele k-omitetów bl<J1kowych i kół Liki Kobiet urządza taikże d1Z'isiaJ
rozmaite
uroczystości.
Korni~et blo1«Jrwy nt' 30 wspólnie ze 'ZJW. Zaw. l..ączm:oo•ci,
orga<n.i.ruje o godz. 15 imp!'ezę
dJa W1S1ZY19tiltioh dzieci z blok!U,

z

nie.spod'z1amJ~ami.

Lód'2lki hamrl€1!. nie przeoceył
Międzynarodowego Dnia Dziec.ka. Zo.rgaini zowa!Tlo kiermasz<?
z zabalWlkami, artykułami spol!"tqwyim1 ora.z odzieżą. W wie-1

lu sklepaioh
d'Zlie dzilSliad
wa. Osobom

oboiwią.zywać bę
sµr-zedaż premiodokonującym zaz dziećmi mręcza

kUll'.>ów wraz
ne będą u,pomi:niki w
kls.tążek i cukieT"k&w.

Wmystkhn

rna.łym

pootaci

lodizla.norn

Dozorcy przed kolegium

Czy tylko oni zawinili?
Przed kolegi11111 staje dwórh dO'lloreów obwinionych o to1
przez dłuższy mas nie dbali o utn.yma.nie porządku w pp-

że

sesjach

J)OIW:ierzonych ieh ople ce. Dokumenty Oll'az
kolejni
udowadnia.ją win~. Ale
jedn<iczironie czl<mlrowi•e
kol.egilum oraz lkznie :zigroma dzeni na sali ok<Xliczin.i mieszkańcy ~j"
za.glądać za kiu.li.sy
lódzkiej
edminilstTacji
świadkowie

d<>m.ów.

S

tef.a.n
ui.
jak

Bnle'zli.ń~t.i

P-0."ZTlJańska
najwięcej

(zam.
23) chciał
za.rabiać.

Gdy nadarzyła się okazja, podp.i.sal umowę o utrzymyrwa:nie
porządku w
18 ~!} poeesjach.
.Ponieważ za.§ nile stJocm.i:l
-od
kiclilsz:ka,
zdiarza,bo
się,
:i:~
sprzedawał
przy<lzielone mu
nairzędzrla.
pracy, a
.loole1ne
kontrole stw.i.erdzlaJy Z'l!OOin•ie,
że w posesjach :i przed 111imi
p8!1Juje ćOC<IB większy bałagan.
Tlumac.zyl &ię, . że lłllie może
podo1ać. Ogra:Illiczion.o mu więc
lilrość }>09eSjł do 10. Ale i te
nie były sprzątame. Wszystfoo
wskazuje ina to, że narwie.t

gdyby p<l'Wierz<l\IliO jego opJ>ece
tylko jedną pooesję - też b}·
,,za.rosła

brudem''.
Przez 11 lat w k:iilk1uina Situ
pose.sj~h
ipa,nowal ba>Łagan.
Chodziły kom:i!Sj e,
sporządrz?.·
ly proto.lróly, pilSaly uwagi.
;,dziwowały

Ndkt jednak
ISI'~

~"

nie
W

jakoś,
że
trochę za

chyba

n.iled'bail!s>twu .

zastaJn·w.-·il
pose:sjl
dlużo

t<>

chla je-

dn!eg,o dororcy, a wreszcie, 7..e
ni.ezaJ.eż.nie od zaitairgów mię

dzy dci:wrcą, a .ad:m.iln.istr.a-:-ją
po6eSje muszą być sprzą,tane.
drruga .srpra,wa. M>iiemkal
w hotelu
I"OOObn:iczym.
~brali się. Dorzlo<rca n·
trzymuje służbowe mieszka-

I

więc oboje pc>dpi&łi
i wprovv-aidziili się do
mi.eszk.ainia przy ul. Płockiej
m Mimo form.ail.n.ego za.anga:i'.owaai.i,a dwóch ~ÓW p·:Ysesja siprzątana byla od przypadku do ):llt'ZY'Paldku. Cza<'em
nawet n!ie miał kto zapalić
iśw!atła
na klatce schodowei.
Przed kolegium ?Jenem Boin-

me. A

umowę

czyński oowLad:czyt
jającą
S"ZCZer<llŚCi<b

doooroów to tylko mały w~r
ci'!1JE!k w or.aicy ADM, niemn1ej
wycitn.ek bardz.o waż.ny.

*
2~otych,

a Zeool!l Bończyński
- 3 tys. zJ. No, d10brze, ale
czy to da.ie gwa;rancję. że pobędą sprzątane, jieśh

uakt)"w.nii.;l

Stud„neki
"anlyleatr•-

nic

sie bardziej odpo-

wie<lrme ADM?

bińs·kieg·o.

Wstęp

Reżyseruje

wolny.

M. El:soc,

Fota:
Olej ntcza.k

Dziwna to naprawdę decyzja.
Tym bardzie.I, że w niewielkiej
odlegt<0scl, przy ul. Kasprzaka,
istnieje magiel. OJ;>ró-cz tego w
dzielnicy .jest 6 inny~h magli.
Wszystk<0 pnemawla za tym, że
przy ul. Tybury 5-7 należy poz<>stawić
<>środek
pom••CY dla
kobiet, tym bardziej, że Sta.cja
San.-Epid. stwierdziła, Iż zainstalowanie magla. w budynku
mies1<kaln:vm
b<;dzie uciążliwe
dla lol<at<>rów.
(kas.)

Wsobotę

Spotkanie
zpiosenką
w
bm.)

o

god:Z. 11,

Wystąpi

również

„f.... ódtzkiej

wykO'l"lawc:zy
wtosny" w pro-

*

i

=

:[.

drużyna

harcerska
Osiedlu Młodych na BaJutach pc•w,;tala pierwsza
w Łod<zi podi,vórkowa druży
na ZHP, oo której n{łleży 3U

W

to poo<:>si m

harcerzy ctizleci mles:zkań
ców teg·o osiedla. Do P<"O•wa-

d:zihałalnc6ć

d,;eni.a pTacy z

iecodzien114
uro•czyisto·ś· ·
cią było spotilw'/1.ie wzorowych rodz:K:ów z pracownilkami służby zd,row~ci.
Wzorowe ma1t1/d i ojców wy
tupowaly po'!"adnie dziecka
zdrowego. Przeszło 20 PM
rodziców ofJrzymało prezenty w
poota>ci
kmnpietów

N

* * *

*

*

* *

DZIENNI_~ .LODZ~I ni:
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Foto: L.

DYT'ekcja Państwowej Fllharm<>nii w lA>dzl 7.a wjadantla, że
przyjmu.1<> już zgłoszenia abo·
na.mento\vc na następny scz.on
muzyczny. Wszyscy zaint>ereso·
wani proszeni są o skladanie
zamówief1 w sekretariacie lub
kasie FUha1'tilonll, nie pótniej
Jak do 15 czerwca br.
Dyrekcja zastrzega ste. U. po
upływie tego terminu
nic b~-

zg".o-

i

TPD

na

bm.) o<'lbę
kwe.ta uliczna
na cele Towarzystwa Przyjn.·
ciół Dzled. W zbiórce zgłosili
m. In. swój
ttd7.ial studenci
zagraniczni.
Przedstawicielom
Kuby, Nlgerll, Egiptu i Wle!U
innych krajów
1>9warzyszyć
będą
studentki łódzkie. Egzoniedzielę
d„le się

W
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tyczni Jt'\\.·estarze
dą

na

„działać"

hę

SródmicśCia.

terenie

S'Zczędźmy

Nie .

datkówl
(k)

Pies

C

o

cnoiailby.§

Dzień

n.a

Jasiiu

Dzie-ok-.'t?

Psa.
Malii~Tciego,
żyweigo psa z prat1.Vdizin.v11'm
ogo7Ul'm. I że•by ze m114 spaL.
Czyż
można ff.<i.ecku odmówić? Ta.tuś znai/..a.<l psa.
Mal11.tlci..e.go, żywego, biał.e!10
z praiwdziwy>m ogoioom. Ja-

m

-

wie

posia•daJ.

się

z

dości, taituś też, a mamin.

-ra-

za-

powiedział.a.,
że
na dłuższy
czas opuści <Wm. Ale tGJtuś
z J-11Jsiem zw.żyli zo·bo-wriąza
ni.e, że d-01xYk4 psa nie wychov.;·(!Jj<ą
bęcJ,q,
saimi sprzą
tać ...

Do północy nilkt nie spal,
bo pies niie mógl .=aleźć
tvlMctwej pozycji we wsqJ<Jl-!
nym z Jasi.em lóżku. Wtedy
taVu.ś zabral psa do sieb-ie.
Mama opuścił.a pokój i ro.zLożyl.a. so·bte poLowe ro.Uoo w
kuchni. Do-piero wtedy za-czę

lo

się.

Pi.es

slcamlał

w nie-

boalosy,
Jasio
pla•kal
zeł
zm..airtwiemia, a tatuś 1'1·i.e
mógl u,spo-Jccić żad.M(}O z
n.ich.
•
Wresz~ Ja.siio Z4bral psa
poHedł oo ma;my:
- on na pewno płaiare za
tob4, 1>o mu przypo·mima.sz
włatsnq, 711.<Ltkę, wei go do
si-ebie ...
Od trze.eh dni jetS't
w dom-u. P-ie.s śpi z
Jasia.„

te)<.

W

n.a.jl:>1iżS1eym

njoZowana
:Zyna
w

=le ZOll'ga-

druga <Lru·
Spókll:ilelni
M'cszkanlowej „Lokator" pirzy .Ai.
Cmentarnej na Bałutach.
zostani~

(j. Itr.)

Z okazji MDD
oddaiq honorowo
krew

d?.ie mogla zarezerwować słu
chacz·C>m
ich d-0tycheza.,,,owych
miejsc.
w k()noert.ach następnego ~ sezonu prz.cwid"!any
jest udział
wielu wybitnych arty•tow kra·
j<>wych i zagranicznych 1 jCl'ly·
dynie p·osladacze ab<.>namentów
b<:dą. mieli
gwarancję
nabycia
biletów na każdy koucer~.

zbierając makulaturę

Zagraniczni
studenci kwesłuiq!

!

Olejniczak

zgloszen.ia na abonamenl;J'

Chronisz lasy

4.

jedein z wz-Oll"O

d!rużyr.ą

(k)

sita s~ę oeh.otniczo jedna z
d-xia.l:ae.:llek teg<l 0 .51Cdl.I: p. Wi-

wych OQCÓW Heinryik Zi<1.reik,
1ctóry
wychow·uje
dw°'je
dzbci: 2-w•tnii·ego Ada~·ia i
3 i pótie•tnhą Ma.lgosię ora.z
opieJkuje
się
chorą
ż0114 .
Mi011-o wzorowego ojca otrzy
mal również Jam DąO-rou.,~
sk,i z ZPO Próch:n.tka.
(KAS.)

Filharmonia przyjmuje

* *

"' * "'

*

sztućców .
Na zdjęciu:

* •

* * *

*

Pod listem wl>dm<iieje łO
podp:s-ów dzń1ecdęcy-eh. '])en

!Pierwsza w Ł~dzi
~ podwórkowa

w pow:ae;nym 9topniu
istn,łeią-cy st11111 rze-

•
zak-ończenie
konlmrsu czka ka„darnl od dzi~ w godz.
,,Poznajemy Lódź i wojewódz- od 10 do 22.
tw-o" odbędzie się 3 bm. o godzinie 10.30 w Miejskiej Biblio·
•
Od<tzial Lódzki Stowarzyteoo Publicznej im. L. Waryń 81!'.enia R1o-sjan „Zwienj.au l(')rgaskiego (ul. Gdań.ska 10!),
nizuje 3 bm. o godz. 18 w sali
pny ul. Wlc:ckowskicgo 32 uroczysty wieczór z okazji 150 ro•
Spotkanie posiadaczy moto- cznicy urodzin Aleksandra Pucykli „Pannonia" z przed~ta.wi szkina.
·
cielami fabryki odbędzie się w
stacji TOS (ul. Sienkiewicza 159)
Dziś o godz. 19.30, w sali
dziś o godz, 16, a
jutro o go- MDK (ul. Moniuszki ła) z okj\zji
dzinie 14.
MiędzylU\rodowego
Dnia Dzie·
eka odbc:dzle gię koncert orga•
W 'ZWiązku
z wymlllną nlrowany
przez Towal"Zystwo
węzła
łoł'<)wego na
sknytowa· Spo!·eczno--Kulturalne żydow w
niu ul. Rzgowskiej i Dąbrow IA>dzl.
skiego,
ruch kołowy na ul.
Rzgowskl'-'J w tyni rejonie zo•
Dziś, o godz. 9 nMt_ąpl
sta.!e zamknięty. Objaw "ul. Bed- otwarci-e wystawy prac
dzieci
narską i Pabianicką oraz 1,!, ut:
pt. „P<>Ute-ehnb::a>Cja
dr<>gą
re·
Lomżyńską,
zarzcwską,
Pod- walldacji dzieci apótnionycfl w
miejską i
Leczniczą.
rozwoju
umysłowym"',
którą
zorganizowała Sv,Jrola Podstawo
•
Impreza artystyczna z oka- wa Specjalna nr 88 w Lodzi, ul.
zji
Międzynarodowcg<>
Dńla. Buczka nr 6.
Dziecka od.będzie się 3 bm. o
godz. 10 w
Kluble-Kawlarnt
ZMS „Staromiejska" (ul. Podrzeczna. 22). W program.le tańoe,
zabawy oraz przedstawienie ku1 klełk<>we.
Informacji udztela ł
'. karty wstępu wydaje klerownt-

że,by

W7lM16Z&.il\CY lisł adi-esujemy
di() kcm.ilite·liu bl-oilrowetl'O C<l'13:Z:
~ D:1Jielni1l'OWeg>o Za.Ną~U TPD.

rziete!Jnie

must
'.Z\vioerzchniik. -

Wprawd"Z>ie

o lawce,

BEZ ECHA.

przed-

cza;sami posiedzieć i
popat1'zeć na mM. Ba1"d.zo Ciebie „Dzienn,Uc.u" prosimy o
pomoc. My sa.ni,i te~ pomwżemy. Jest nn.s dużo",

pracodawca ograri1;,c"za się
d.o
naJ)QIInnień i
pouczeń.
ktoir.·c

czy.

ogród.elk

marzą

babcie

Brawa dla wzorowych rodziców

poleceń

nje skutlrnja -

pi.ękn11

mogły

pra<»dawca. Jeśli zaś przez 11
lat. lub choćby prz:ez dwa lata jak w dirugim przypadku.,

równńcl
w:111ę

ZWT<?>CGltn y

szkola, znajduje się tam pWLs1vowni.ca, huśtawki, pa:r(IJSOlc, a m.y nic nie ma.my.
Naisi rodzi.ce może nie mogli, może nie mieil.i CZIJ.S'tl
z.a.uvtwić dla nas k4C'i!ka na
podwórku, aT,e my barrd.zio
chcemy mieć clw-ć pia&kownicę i
jroTdś cień, a
naisa:e

gra.mi·e
"Oczko
opacz.noś<!i"
aktorka
T-eatru 7..15 Alina
Jurewicz.

.iedln.ak r>rzecież p.raoownik.ami ADM.
Wszęd:zlie
panuje
taki zwyC2<ad, ż,e o
OOl1idne
s'ę

jest

w muszli koncertowej
t'ar.ku
Poniatow sk iego <XI.będzie .się kolej ne, S-0 „ Spotkan ie z pwsenką ".
Pod kie runkiem
Jerzeg<J
Sid<>r<Owicza, p rzy
akompaniamende kompo:z yto'!'a będz.temy
się ucr.yć p iosenki „Łód·zka wio
sn.a" Piotra Hertla
do &lów
Tadeusz.a Gicgiera.

di.la. mieszkanJia.
dla pen,sji,
lub dla dodatkowych zrurobków podpirują um<J<WV. S1.1 ona

trc=zyć

ani-u Swięta Dziec.ka
s Lę tJ,o Ciebi.e z pro§bą o pomoc.
Mie!rz/camy w dużym i pię
. knym bloku. przy Placu Paf koju, róg Wierzbowej. .Jest
ł na.s 60 dzieci t nie mamy
się gdzie bawić. Na podwórlvu jest tylko a.sfa.it gdzie
zawsz.e s-toją a.uta, a obo•k
zasiano trawę i po trawnikach nie walna nam bi-egać.
Kiedy przydwdzi U!rto asfalt
jest gorą.cy, ch°'wa,my si~
wtedy do klaitek s-chodowych,
a~
Lokatorzy
krzyczq,,
że
:.niecimy
i
hawsujemy.
Przed rokiem byl pwc przylegający do nas.ze.go podwórka., .a·le komite.t nie pomyśU!l żeby
na nim rorgOJnizować 1WJm p!a.c zaba1w. Teraz j<')st tam 0gróde•k szTwlny . Dzieci 1wpi4 go na wiosnę,
a potem nie ma tann
już nUwgo, stoi pusty i zarCJSta. My tyl/w przez plot
pwt1·zymy na cień jOJki daj4 drzewa tarni posad.zo11e,
z drugiej strony podwórka.

W

ma.giel~

spełniających .swo.}e obc<wi~
ki. Są jedn,ak i t.acy, któ.rzy

wyk,onyi.\naTJJte

Kochany „Dzienn#cu"!

Przy ul. Tybury 5-7 na żu
bard'lltt, zn.ajduje się ośl'CM!.ek
gospodarczy pomacy dla kobiet.
Tu odbywają się r<>zmaite kursy i pokazy_ z dzieclzln:v 8"()SP<>·
darstvrn d·Om<>wego, .Jest p·ora<lnia krawiecka i wyp.ożyczalnia
sprzętu
d<>m<0weg<>,
Ro<Y"nie
prz.,.-« ośrooek przewija sJę kil
ka tysięcy k<>blet. Os«>.tnio z:tpadła decyzja Dyrekcji PSS-Bałuty, aby <>Środek zamienić na.„
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PISZĄ ...
NIE WĄTPL"'WY, ZE• APEL!
;
DZIEOI N.tE POZOSTANIB

MAP CZYTELNICY

za wszelką cenę?

1..iocWi. dozori

n1a

z rozbra-

że
nigcy
n.ie W.al zamiiairu być d02;arcą. Oboje z roną pracują zaw<Jid.<l'Wo w przierny:śle. Cho·
dziło im tY'lko o mieszkan!e.

Wielu jest w
ców.
UCZOi•W'ie

..

Magiel

ni
(jp)

cze

Studencki
Klub
Pnyjaciół
Teatru oraz
Stude?bC'Jti '.l'eatr
Satyry
„Pstrąg"
C•rgand:zują
dz.tś o godz. 18 w !Sali „Pstrąga" przy
uL Wólczarisklej 74
wieczór
pośWięcony
zaga4nieniom „antyteatru". Dyskusję za
gai p. Peter Me Guui<re. Po dy
skusji odbędlzle się pokaz sztuki Harolda Pint""°a pt. „Samoob&lu.ga" z udziałem
Janusza
Ktoslńskiego
i Ryszarda Dsm-

sobotę

St.efem. Br=ińsk:i ukarany
7JOOt.al grzywną wyrok<XŚ<'.'i aao

sesje

Ży

{Kas)

I

j

p

racownicy Zakładów Przem~stu Dziewiarskiego
iJn,
E. Plater przy ul. Wólcza"ń.skiej
66, dla uczczenia 1\>lięttzynar-0d·owego Dnll\ Dzi<>cka, na apel
Koła PCK
poostan<>wlli oddac
hon-orowo krew.
Dotychczas
zgl·C>Sl!y się już 54 oooby. Od·
dawanie krwi odbędzie się w

:

przyszłą

l

sobotę.

Praoownk:y
zaklndów Im.
E. Plater zwrócili się z apelem oo wszystkl.ch zakladów
Sr6dmieścla,
aby ich załogi
zglos.Uy również
swój udział
w hon•ttrowym
•~ddawaniu
krwi i w ten sposób najleJi piej uczcili
Mlę<lzy11a:rocfowy
T' Dzień Dziecka. (k)

Wi.ei.~z?

To będzie nootDY
Dom D.z:ieoka.
- O, to dob1'.Ze. Będ.zi.e'lny
miei/.i gdzie ubwra.ć

Ham.dJowy
wrouki .••

HASŁO

DNIA:

(dCIZ'\VIClll.cone od lat 18)
P.RiZYNAfl\1N'.liEJ' DZIS NIE
B.t\DŻCJIE DZIEOllN'Nll

~..'.'I>-~~~~~~~~~~~~~~~_„„„„„,

.11mnmnm1DDHmumnA11iiriilim11nn1munffhlmnm1nlllDlllJJ!

DYSKUSJE
nad rozprawami doktorskimi

I

Rada 'Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu l..ódzkiego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11 czerwca, o godz. 17 w sali
senackiej Uniwersytetu Lódzkiego, przy uL
Narutowicza 65 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Tadeusza Millera pt.: „Zmiany w strukturze zawodowej ludności Lodzi, w świetle danych spisowych z lat 1931 i 1950".
Promotor: Prof. dr Edward ROSSET
Uniwersytet Lódzki
Recenzenci: Prof. dr Jan SZCZEPANSKI
Uniwersytet Łódzki
Prot. dr MakSymllian ZIOMEK
Wyższa Szkoła ·Ekonomiczna Sopot
Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Lódzkiego w Lodzi„
uL Matejki' 34.
2674j'K
Wstęp na posiedzenie wolny.

l„URODA i ZDROWIE'' I

Dziekan i Rada Wydziału Wł6kiennlczego
Politechniki I.ódzkiej zapraszają na dyskusję
publiczną nad rozprawą dokt9rską mgr inż.
Kazimierza Aścika pt.: „Wpływ aktywatorów
i stabilizatorów na proces bielenia chloryno.wego oraz warunki bezpiecznej pracy".
Rozprawa odbędzie się dnia 11 czerwca
1962 r., o godz. 17,30 w Audytorium I Gmachu Chemii Politechniki Lódzkiej w Lodzi,
uL Żwirki 36.
!Promotor: Doc. mgr ini. Józef MAJZNER
Recenzenci: Prof. dr inż, Edmund TREPKA
(Politechnika Warszawska)
Doc. mgr inż. Bolesław TAR, CHALSKI
(Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych)
Z pracą doktorską i opiniami recenzentów
tnożna zapoznać się w czytelni Biblioteki
Plównej Polite<:hniki ?-ódzkiej.
2682/K

!

§

Zaproszenie

§ Kosmetyczno-Lecznicza

!

=

5

Spółdzielnia Pracy

w Lodzi, zapruza PT Klientów
do świeżo wyremontowanego

Ii

E

e=

Ii GABINETU KOSMETYCZN EGOIi
PJ'ZY ul, Nawrot I.

i
i zachowawcza i lecznicza
ml:o- 5
il dzieńczy, różowaty i leczenie włosów).
Si
=
! Fryzjerstwo damskie oraz pielęgnacja§=
~

Specjalnością gabinetu jest kosmetyka

j

·~

~

pii::a~~u:a::ze1-

3 u- 5 o

·

~~
)Ę
- - -"" _;;;ii

os

2303-T

(.

A

Pl LNI Kl SlUSARSKI E
o

Salon fryzjerski posiada duży wybór 5
farb krajowych i zagranicznych. Farby i
dodawane do usług liczone są po cenie i
5 kosztu, a usługi ściśle wg. cennika.
5
Personel uprzejmy. o wysokich kwalifi5 kacjach zawodowych.
5
§ Od dnia 2 czerwca br. w W/w gabinecie
§ rozpocznie pracę ·pani Lucja Pławska - i
dyplomowana kosmetyczka, która zlikwi- §
i dowala własny gabinet, przy ul. Mickie- !ll
§ wicza Nr 21.
2639/K 5

5
5

!

różnych

długościach,

kształtach (po

i

§

ZAPISY
Sf.udia. Nauczycielskie w Lodzi ogł~zają zapisy kandydatów na pierwszy rok studiów w
roku szkolnym 1962-63.
W I Studium Nauczycielskim im. Ewarvsta
Estkowskiego w LOOz.i, przy ul. Wólczańskiej
l:!l2, tel. 463-91 czynne będą następujące kierunki studiów;
1. fizyka,
2. matematyka;
3. ryst11nek i prace ręcmie,
4. śpiew z muzyką;
5. pedagogika ze specjalizacją
w :zakresie
opieki nad dzieckiem.
W II Studium Nauczycielskim, ul. Jarzynowa
1-3 (Polesie), tel. 241-82, czynne będą następu
jące kierunki studiów:
1. filologia polska,
2. filologia rosyjska,
•
3. pedag<>giika ze specJaliza<:ją
w zakresie
początkawego,

nauczaJ?lja

4. wychowarue fizyczne.
pn;yjęcla:

OSRODEK PROPAGANDY ~
SZTUKI (Park SlenkieWic:?,a) Wysta·Wa wl'..ódź
w mala<"stwie"
•

...

w~~KA~u z.o~s~~:g:-.

*

* :(. *

fJISltOWQ

.

N fi

f

:i.

fu

dział

zbytu.

tł

Podział

funduszu

„

zakładowego

Dyrekcja i Samorząd Robotniczy Lódzkich
Wytwórczych Aparatury Elektrycznej w Lodzi, Pl. Komuny Paryskiej 6, zawiadamiają, że od dnia 29 maja do 15 czerwca br. wypłacany jest fundusz zakładowy za
rok 1961. Po tym terminie żadne roszczenia
i reklamacje z tytułu udziału w funduszu
zakładowym uwzględniane nie będą.
2324(1'
Zakładów

Zamknięcie

ruchu

Dr
med. Stefanowi CHMIELEWSKIEMU - szefowi II Kliniki ChiruriiczneJ WAM, z powodu śmierci

ŻONY
KOMENDA i RADA WYDZIALU
WOJSKOWEJ AKADEMII
MEDYCZNEJ
2308(1'

W dniu 30 maja zasnął w Bogu najnasz mąż, ojciec i dziadek
s. T P.

AF*:.

M!bll

Dr
med. Stefanowi CHMIELEWSK,IEMU - ordynatorowi oddziału chirurgicznego - najserdeczniej!ilze wyrazy współczucia z powodu zgonu

ŻONY

kołowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lodzi, Piotrkowska 17, zawiadamia
o zamknięciu ruchu kołowego na ul. Jana,
na odcinku od ul. Zgierskiej do Pojezierskiej,
od· dnia 1 czerwca 1962 r. 11a czas trwania
robót drogowych.
2314/T

współczucia składają

wyrazy

,„ •n

'

DYREKCJA, PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA, RADA
ZAKLADOWA, KOLEDZY i
WSPÓLPRACOWNICY ze SZPITA·
LA im. dr KAROLA JONSCHERA
2317(1'

ukochańszy

Drogiemu Panu dr med. Stefanowi
CHMIELEWSKIEMU,
kierownikowi
Il Kliniki Chirurgicznej W AM z powodu śmierci

Wacław Borełłi
Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 czerwca, o godz. 15 z kaplicy Starego
Cmentarza, przy ul. Ogrodowej.
O smutnym tym obrzędzie zawiadamiają pogrążeni w bólu

ŻONY
współczucia

najserdeczniejsze wyrazy
składają

ŻONA,

CÓRKA, SYN, ZIĘC,
WNUKOWIE i RODZINA.

ASYSTENCI.

8804/G

8794/G

I9~1E1JV.1
li

ll,lflfi •

·a
(panoram.a)

'

składają

_________________________________________....___.___

'(11g.~
.
J1

1

zE

DYREKCJA i PRACOWNIC.Y
SZPITALA im. M. PIROGOWA.
2318(1'

.•••••••••••••„ ••.....

j

11!1

f6

w,--;~!'l!llOlilliS"·

ju.gosł.
„Czyste szalenstwo" pr.
dozw.
od
lat 1.2, g .
USA. dtYL:w. o.:1 lat 18,
20
g . 17, 19
MUZA
(Pabla.nicka
173) OKA (Tuwima 34)„0strot
.,Nóź w wodzie" prod . nie babciu" pro.cl. rada:.
pol., d=w. <Xi lat 16,
d,?Zw.
od Lat 12,
g.
g. 16, 18, 20
lo.15, 1'7.15
PRZEDWIOSNIE
nie- POPU{,A.RNE
(Ogrodowa
<;"Ynne
18) n.leczynn,e
S"lYLOWY (Klllńskleg<> 123) PIONIER (Franc!S"Zkańska
„Koniec ~ogi"
prod.
31) „Czyste niebo" prod.
bµtg. doz\\. od lat 16,
raodz:.' _dozw. od lat 16.
g, 1-5.30, 17.3!!. 19.30
g. lo.4o, 18, 20.15
wr"OKNIARZ
(Próchnika PO~OJ CKa,,,1m1erza nr 6)
Igo;r",
•
'
'
'
16) „Garbus" prod. :fr. „Ko0mand-0rzy" (panora20
'Il/
POLONIA
(Piotr°k.o'wska
(panoram.a)
dozw. od ma) prod. rac.Iz„ dozw.
W
łJ
6'7)
Skłól)•mt z życieitt" lat 12, g. 10, 12.:ro, 15. od lat 12. g. 16, 18. 20
r1a
r "
!7.31J, 20
REKORD
(Rzgowska
2)
1
6 • USA. dozw. od J.a~IZACHĘTA (Zgierska 26) nieczynne
!!'EA.TR NOWY <Więekow MUZEUM RUCHU REWO- k.ttięt~) (~~ :JO'>Elll: ~
„Herszt" prod. franc„ ROMA <Rzgowska · nr 84)
ekieg~. 16)
gOdz. 19.15 LUCY.JNEGO
(Gdańska 20
· '
'
' '
dozw. od lat 16, g. Hl, „Smi<:rć w si~dle" pr.
„Ftak
13) g. 11-17.
WISLA (Tuwima nr I)
12. 14, 16, 18, 21J
czesk1e;i (pano;am.a)
MALA SALA (Zach0dn1a MlTZEUM ARCHEOLOGIŻółte
Isk
USA
dozw. od Lat .2. g. (1'\l
SIS) g. 20 „zaczarowana
czNE t
ETNOGRAFI- '.'doo;w
i:t lr"g (lO
KINA ll KATEGORD
seans
7„aml<:ruęty), 12.,
go.spoda"
CZNE CPI. w~lności 14)
12 _ · seaJ11S za.:naa;ięty) ADRIA (Piotrkowska 150 ) 14, 16, 18, 20
ll'EATR 7.15 (Traugutta l) niec:zynne.
14, . l~
„żebro
AdaDrugi brzeg" (pamora- SOJUSZ (Nowe Złotno moozyn.n.y
"
MUZEUM SZTUKI (Więoe ma" pr. USA, dozw. 00 ~a) prod.
po!. doo:w. ul. PlatOW\:OW3: nr 6)
ll'EATR JARACZA (jara- kowskiego 36) g. 9-15 lat I.6, g. 18, 2C.16
od
lat 12
panowie
„N"
16 , 18 • 20 „Dwaj
1 3
cza 27)
~· Qi 1? „o MUZEUM HISTORII WLÓ WOLNOSC (Przyby.sv.iew- DKM
(Na'wf~t nr 27 ) prod. pol., dc•zw. <Xi lat
krasnolu 1 ,c
~iero.;;u
KIENNICTWA
(Piotrkow
·
skiego
)
Garaż
śmier
Porucznik
Marynin"Hl,
g
.
17,
19.15
16
1
~st~~s ~ :~zezy::
.s!ta 282) g. 11-18. tka ci" prod." ang. dozw. pr<>d. radz., ri.ozw. od SWIT ~ (B~lue~.i,. Rynek S)
..,P
powsz-cHNy Wl'STAWA „Namioty.
od lat 18 g 10 !% 30 15 lat 12. g . l6 18 20
„so.,. T1tamc
pr. ang.
\lol!:ATR
,..,
niny wschodnie 1 gobe 17 30 %-0
•
•
• '
DWORc'oWE '
teczynne
dozw. od
lat 12. g,
(Obr. Stallngradun[ 2~l liny
flsrnaru:lzkie"
zeTATRY·LETNJE (Sienkle GDYNIA-STUD't'k <Tu- 15.45, 18, 20.15
!J:'~A4i3-0 "Z~IA~gs~l S zbiorów wawełskWi~. ( l w!eza 40) „U.czeń dla= w!ma 2) „Ul_lca ubo· TATRY CSienl<lew!cza 40)
.
.
)
·
ALA WYSTAWO
u· bla" prod USA dC<ZW
kochankow" ptx>d.
Program dla najmlod(M<>muszki 4a
nieczyn
Więckowskiego 36) WY od lat 1; " :n
CW gich
wł d.oow
od lat 18
&Zych
Muzyczka"
ny
stawa
t
Projekty 1
...
-· „.
.
.,
.
d ,;
i
"
„'
OF:ERA n>ec.zynma
P . „.
Jl"
wypa..,.ku niepogody dc·d. „K.orytarze są u
„I' otruś
samochwała '
OI'E:RETKA (Piotrlmw~
tkaniny A~ell *Szwa
, film zos~nle wyśwl~t- prod., P'1ol., ~· 9, 11.30, „o„ kr":,o;n.a~ach„ i kre243) g. 19.15 ,Paryskie
Jony w kinie „Tatry )
14, 16.30 (19 seans zam- de • „OIJ.mpiada • „Przy
perfumy"
'
zoo - czynne g. 9-lD _ S'lYLOWY-LETNlE (KJ!iń knlęty)
gody lmri:ząt1<a" g. 14,
l>INOKIO (Kopernika 16) P~MIARNIA - nJeczyn
skiego 123) „Bestia" pr. HALKA (Krawlecka 3-5) 15 „PoltóJ ,P':'ZY,~llodząg. 12 1 13 „Gęgorek"
•
węg. g. 21.30. (W wy„Wiatr
ucichł
przed oeemu na owiat
PTod.
(Mała Scenka w ZOO)
padku
niepogody film świtem" prod. jugosł„
rad•z .. dozw. od lat 1•2 •
g, 17.30 „Jak krawiec KLUB KAWIARNIA ZMS z<>starue wyświetlony w
dozw. oo Lat 1'2, g. 16,
g. W, 18
. Niteczka ZOOJtal królem" 'Doto.t!xy
1
brydż, g. lct-nie ;.Sty1owy")
18, 2-0
KINA
E~ORil
Alł.LEKIN (Wólczańska 5)
l6-2.'1
MLODA GW.4.RDIA (Zi<;m kA'!' "'
g. 17 30 ,Domek kotki"
n•i
KINA I KATEGORn
Jona 2) „Tu radio Git.
ll'EATR
ZIEMI
LODZllf'lil'
wice" prod. NRD. dozw. Li\CZNOSC (Joz.e~w 4~~
IUEJ (Kopern;k.a nr 8)
KINO ŁDK (ul. Traugui.- od lat 14, g. 10, 12, 14 „Zakazane
PW5e1'1.ki
(gra w t~•e)
W SALONlE FOTOGRA- ta 18) „Gdzie diabeł nle
„Zuzanna
i
chłopcy"
prod. poi.,
dozw. <>d
6'.t'°uDENCKI TEATR SA- FIKI LTF (A. Struga 2)
może"
prod. czeskiej, prod. po\. dcnw. od. lat I.at J.2, g. 19
TYRY „PSTRĄG" <Wól Wystawa -.PCll.s.ka w ;(o do2w. od lat 12 g. 15.30, 16 g. 16, 18, 20
STUDIO
(Lumumby 7-9)
~ 74) mecizynny
togJ:a!ii.~
17.4ii1 „Wojna''·
prod. ODM (Plr:zedzaJ.nLa~ 68) „Kobieta w iszlaf~o.ku"

H

składają

2277(1'

Pogot, Ratunkowe
09
FILHARMONIA
(Na,ri.1to- ]!:owska 102)
wystawa
Pogot. Milicyjne
01
wtcrz.a 20)
godiz. l.9 .31J fotografiki J-erzeg.0 Neu;Nocna pom'oc lekarXXXVIII Kioncert &Yffi- geb&um-a
ska m. Lodzi
U4·4ł
fon~c:zny - <l'I'k.
sym:r.
Siraź Pożarna
08
i chór miesizany PFL.
~
K<>m. Miej-ska MO
292-22 Dyrygent - St€fa.n M.a:r
••
Xom. Ruchu Dro.czyk. SoJ..ii&ta Damie!
sowego
516·62 Pollack
(USA).
PN>KINA PREMIEROWE
Pryw. Pogot. Dziec, 300-00 gra.m: Sibell118 PoePl'YW• Pogot. Lek.
333-33 mat sy.mtonlC"Zny „Fm- BALTYK (Narutowicza 20)
555-55 !aa.dla", C'z,'.'JkO'WSiki „w
~o
dni
dooko!a
Cenłrala Podmiejska 01
Koncert fco:t.ep_. b-moll
świata"
pr<Xi.
-USA
MOI
3511-15 Borodm - Tance poło- do'2lW od lat 1.2 (pa.nowieokie IZ op. >.Ksiązę rama.i g 9.30 13 16 . 30

TEATR

MĄŻ, DZIECI, TESC i RODZINA°.

8783/G

~ONY

tel. 443·72 i 44'7-42.
Informacji udziela

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu
Komunalnym w sobotę dnia 2 czerwca
br., o godz. 15,30, Q czym zawiadamia-.
ją pogrążeni w najgłębszym bólu

dr I. CHMIELEWSKIEJ

Lódź, ul. Brzozowa 11/15,

ii1nn1111111111111111111111mn1n1n11aunmnmnnnunu1un1111111u1111Tr

Dr Ida Chmielewska

Dr med. Stefanowi CHMIELEW~
SKIEMU - kierownikowi Kliniki Chirurgicznej WAM - wyrazy głębokiego
współczu,cia z powodu śmierci

SPÓŁDZIELNIA PRACY
«tł.I ETALOWIEC«

a

I

nacięciach

regeneracji)

sprzeda _nałych m iasł

i
fi

~,,,------------------------·--~-~-----_,

'dZtbQitr.?
•j

poszukuje
Przedsiębiorstwo
państwowe.
Oferty pisemne nr 2303-T prosimy składać
w Biurze Ogłoszeń, przy ul. Piotrkowskiej
96, ewentualilJie telefonować pod nr 203-42.

§

rąk i nóg.

1. świadectwo dojrzałości,
Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersy2. egzamin wstępny,
tetu Lódzkiego podaje do publicznej wiado3. świadectwo lekarskie stwierdzające przy111ości, że dnia 11 czerwca, o godz, 16 w sali
datno§ć do zawodu nauczycielskiego,
e;enackiej Uniwersytetu Lódzkiego, przy ul.
4. nie przekroczony 30 rok życia.
Naruiowicza 65, odbędzie się publiczna dyPodania należy składać do 30 czerwca
za
skusja nad rozprawą doktorską mgr Zofii pośrednictwem
szkoły lub do sekretariatu Stuorowskiej-Kwasik pt.: „Ekonomiczne aspek- dium, codziennie w godzinach 9-14. ·
ty analizy rynku na przykładzie badania
pojemności łódzkiego rynku tkanin baweł- • Do poda.ni.a należy dołączyć:
1. świadectwo dojrzałości. w oryginale,
nianych".
2. wła.snoręeznie napisany życiorys,
;promotor: Prof. Antoni KONOPKA
3. świadectwo lekarskie,
4. opinię szl~oly,
Uniwersytet Lódzki
5. trzy fotografie,
ltecenzenci: Prof. dr EdwMd ROSSET
6. met.ryM urodzenia.
Uniwersytet Łódzki
Jednocześnie. I SN i II SN przyjmują zapisy
kandydatów n11. Studia Nauczycielskie WieczoDoc, dr Józef POPKIEWICZ
rowe i Zaoczne dla nauczycieli czynnych na te
Uniwersytet Wrocławski
same kierunki, jak studia dzienne.
Rozprawa doktorska wraz 21 opiniami re- · Szczegół<>wych in.formacji udzielają codziencenzentów jest wyłożona do wglądu w Bi- nie, w godz.inach 9-14 sekretariaty:
bliotece Uniwersytetu Lódzkiego w Lodzi,
I Studium
tel. 463-91,
ul. Matejki 34.
Il Studium - tel. 241-82.
Wstęp na posiedzenie wol.nY.
Dyrekcje I i ll SN
2673/K
2628-K
WAŻNE TELEFONY

na

(trądzik

Wa.ru.nld

pe_oswzeenitelaef~nmtalczn~

I ~~o~~.~o~we II
I.......................

zgasła

W dniu 30 maja 1962 r.
po
i ciężkich cierpieniach, prze:tywszy lał 46, nasza najukochańsza
żona, matka i synowa
długich

~_,

prod. aallg.;
d.orzw. od
Szpital im. Curie·SkłoNocna p.onwc
pielęglat 16, g, 17.15, Hl.30
oowskiej
przyJmuje
ro niarska dla m. U>dzi z
CZAJKA (Ul. Plono"':'a 18 clzące i chore ginekolo- ~iedzibą
przy
Al. KoE;o·chaoów'ka) „Popiół i gicrnie dlzielnt-cy
l'..Qdź- !ki uszki 48, tel. 324-09 od

~~~~n~ Ja~~; g.~~ ~~~z P~~~~~Y „~.?ct~~ ~~~egó1! ct~1;· gi,~~r;~~

19
ENERGETYK (Al.
Politechniki 17, róg FelS"Ztyńskiego)
„Ż<>lnierz
królowej Madagaskaru"
prod. poi„
doizw. od
lat 16, g. 17, 19
'.\IE'"'.A (Rzgowska nr 9ł)
„N1·ezł-e>mny"
prod.
rad>z„ dozw. od lat 16,
g. ł6, 18, 20
POLESIE (Fornalskiej
37)
S kl
k"
od
z an~. zame d
•
18 •
;a~~··
CTZW. 0
19
·
'

J.itr

f

U

,
waga.

* :(. *
R

t
eper uar

ul. Szpi1.alna 6, z od:zielnicy Sród,mj.eście pO'l'ru:lnia
„K" ul. Piotrkowska 107,
po:ra.clnia „K" ul. LO Lutego 7-9.
szpital im. dr M. Madur<>wicza _
przyjmuje
roć:zące 1 cho!'e gine.kologicznie z ditioeluicy Pole
sie
z dzielni.cy
ł'...ódiwi..d:zew 12 poradn.!a „K"
przy ul. S<z.pitalnej 6, z
d.:ielln.lcy
Lódż-Sró-dmleścte poradnia „K" przy
ul. Pólnooenej 59 .
Chirurgia

8 P<;>- Szpital im.

!'.<>ludnie dr Pirog.owa,

rządzo,no na podstawie ul. Wólczańska 195
~omu~ikai't Miejskiego Chirurgia Północ - Szpi

*

arzą ';1 :fon.
PRZEDSPRZEDAź
bile~ów kna. 2 8 drr! k~ap~~d
10';. 1a,',~· „wi:ła\!:, ;,mók:
niarz", „Wolność"
odb~·wa się w spe<:jalnej
kasie
kina
„Bałtyk"
(ul. Narutowicza 20) w
dn1 powszednie w godzinach 12-17.

i dzi-ec! w gabinecie Z-'<bi·egowym
i
w domu
cho't'ego w przypadkach
pi.iny-eh na zlecenie Jekarskie, wystawlane poza _gO<l.Zinami pracy gabi
netow zabiegowych.
ADRESY
i
Gonzi:NY
PRZYJĘC SWIĄIEC'.lNEJ,
'WIECZOROWEJ i NOC~EJ • POMOCY LEKAR·
,,,KIE:J.
Swiąteezna pomoc lekars.ka
udziela
w
dni
ustawowo wo!n<' od pracy pomocy dorosłym 1
dzieciom w ambulatorlum
i w domu chorego w go
cl.Zinach od 10 d-o 17.
Wieoezorowa pomoc Jek:irsk.a
.udziela
w dni
powszednie P()m?CY d<>t'oslym
i
dz1ec1om
w
ambulatorium w
godz!nach od 18 do 21 oraz
~rzyjmuje w t~m, C"<:a~ie
~!!.~~~ema. na v.;rz~tv oo·
m, i;,e
zal.at\\ia';e
Pl'Zez
no<;ną por;;oc 1dwrską od

tal im. Biegańskiego ul.
KJ>lazleWlcza. 1-5.
Laryngologia! Szp. im.
N. Barllckiego, ul. Kopc!ńsk!<:go 22.
Okuhstyka: Szpital 1m.
dr Jonschera, ul. Mllionowa 14.
Chirurgia 1 laryngologia
dziecięca: Szpital Im. Ko g~Ód 2 0 .0 •
Piotr
nopnickiej, Sporna 36-50: ko-.;.sk::° ~~~1~ ;- u 1· _
1
271
B
ty
•
· r P 80:
ADRESY
1 GODZI:OO.'Y
a 1u
- u 1. 2 u I
acaPRZY,JĘC SWJĄTECZNEJno,~;~iej 3, ~· ;41-96.l
l
t:c?~~~~'.j1:0CY PIE- n~ 6. . ;~. ni-~.· zpita ·
k
·
Gó
! Lec J
B
Piotr owska 165, NaruSwiąteezna p<>moc pie- l r4na27 7~ u.
zn cza
tow1cza 6, Rzgowska 147, lęgniarska
w dni usta- te.
- v,
Gd<lńska 2.'l, Karolewska wowo
wolne od
rac
Polesie - Al. I Maja 24
43. Przybyszews.klego 41, dokonuje
zablegówp dl~ tel. 382-98.
Limanowskiego 80, Spo-r- cl ,. l h I d . I
Nocna p:>moc lekarska
na 83.
b~i~i~c zabie ~;; mw 1 i~ (NPL) dla m. Lodzi s
domu cho•:eg~. ,~ godzi- siedzibą w Stacji Pogoto.
nach <>d 7 do •19
wla Ratunkowego dl.am.
Dyźurv
Sródmleście - . ul. Piotr Lodzi przy •Jl. S!enkiewi
, kowska 102, tel. 271 _80 .
cza nr 137. udziela pomo
Szpital im. dr H Wolt.
Bałuty- ul. Snycerska cy w dornu <;horego dlA
pr:zyjmuje rodząc.e I cho- 1_3 • tel. 538_79 .
dorcoslych i =-"ci zgJ.ao.
re gmekioliog!czme dzielszających
zachorowani.
nicy Bal:ut, o: ctzieinlcy
Wl.dzew _?1. Szpital- po
godzlnach
prz;·J~
Lódź-Wif.:llzew z
por.ad.ni na 6, tel. 271-o3. .
p;-zychodni
rejonowych.
.,K", ul. Zbocze Nl, z
Górnaul. Piotrkow Nocna pomoc lekarska
dzieln.Jcy
Lódż-Sródmie- sk.a 269, tel. 406-55.
przyjmuje zgłoszenia te&cie z poradni ._}{'! :K.o(>Polesie - Al. l Maja 24 letonkzn!e
od goo"Z. M
cińsiki~o u.
.-~el. 382-98.
do ;; na nr tel. 4-14-44.

1
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APTEHI

szpita11

DZIENNI~ LODŻ_Kl nr 130 (4822["ł

· 111

OGlOSZENIA DROBHI

NIERUCHOMOŚCI

uruchomiła

ostatnio PSS Oddział-Górna

1. SKLEP ELEKTRO- I RADIOTECHNICZNY, przy ul.
Rzgowskiej '71. Sklep ten posiada w sprzedaży duży wybór radioodbiorników, magnetofonów, płyt, sprzętu zm~
chanizowanego, żyrandoli, ~uchenek, żelazek oraz części
radiowych i elektrotechnicznych.
~ SKLEP z RESZTKAMI (wełna i bawełna.), przr ul. Dll•

browskiego 22.

PERKUSJĘ

MW"

~

Wiadomość Sterlinga 19 Lukaslk
8459 G
TELEWIZOR „Astra'!
sprzedam. Kow&iczyk; Włókiennicza
l-40 8433 G
TELEWIŻOR ma·rki „Tesla'• 14 cali, bojler gazo
wy marki „Junkers" s.przedam. Tel. 349-68
8403 G
KIOSK(eynk-Owii tanio
sprzedam. - Wiadomość
Zgierska 38-2.2
8394 G

dnm.

I

LEKARSKIE

USŁUGI
ou:iE~pok-Oie.

MOTOCYKL

,,Junak"

4. PAWILON HANDLOWY BRANŻY OGOLNOSPOŻYW•
CZEJ, przy ul, Prądzyńskiego 34, prowadzący dzialową
sprzedaż artykułów chemicznych oraz warzyw i · owoców.
PSS-GORNA zaprasza członków spółdzielni ora;z; wszystkich
konsumentów: do odwiedzenia i korzystania z nowo
otwartych placówek.
2687/K

-

śródmieście,

czę

I

~~~fs~oo. nr~~J:'j'~!~t~ PRACUJĄCY- - poo;JkUje

nciw, Murarska 27 8576 G
SAMOCHOD „P- 70" sprze
d.'.lm. Wiadomo~ć teleton
5~0--18 po gocl2. 16 8584 G

pokoju.
Oferty
„8659"
Biuro
Ogl<l>SIZeń,·
Plotrkowsk.a 96
8659 G
DWA
pO!)<:oje,
kuchnia,
C'.l:ęściowe
wygo<ty (bl<r
kil
w Lod'Zi--Olechowle,
ct:zialka
zadirzewi-0na
z..'l.mien.ię na pokój, kuchnia w Lo<izi (chętnie
z koleja.rzem). Wiadomość
Olechów, B1<>k l m. 17,
god:z. 16
8651 G

,,Olimpia"
lub zamotocykl. Lużycka
11
(za.
stawami Stefańskiego)
8488 G
SKUTER „LambTettę" l50
LD SP'rzedam. Tel. 332-59
godz. 19-22
8479 G SAMOTNY poortukuje po
koju sublo.katorskie.go. Oferty „8617" BiUTO Ogło
szeń Pl<>1lrk-O>Wsk.a 9~
8617 G
SAMOCHOD

3. SKLEP z ARTYKUl.AMI GOSPODARSTW A DOMOWEGO oraz mJld]arsko-farbiarski, przy ul. Pabianickiej 114.

ku- SUKNIE m.ubn>e; wieer.orowe, k>apkl,
peleryn.klo
ściowe wygo<iy zamie welony wypożyczamy 8806 G
nie na 3 lub 2 - kuch- Piotrkowska 253
nia, bloki. Tel. 449-14
POGOTOWIE
1>elewitz;yj8767 G
tel. 3&4--04<
DWA pokoje, kuchnia, no-radłowe,
weranda,
w
Ko!umnJe Więckow:S'klego i; czynne
9-2'0
31181 T
(J:?lisko dworca)
2amioen1ę
na
mieszkanie w
Zduńs.ki<Jj
Woli
!ub w
Pa·bianJcach. Wtact,omość
Kolumna tel. 62 8665 G

chnJA.

górna sprzedam
mienię na
Wia.domość

.I

PRACA

POMOC domowa d<>ehopotr7ebna. Rogcziń
9klego 17-21 (Nowe Rokie1e)
Bi68 G
POMOC~wa J)<>tr2eb
na. Referencje kocn.iec:zne. Więckowski.ego 25-5
god!z. 16-~
8643 G
d.ząca

PRACĘ domową przyjmę
(tn-Oże
być
so:ycte).
Ka-

!12>ub!rka

6.

Pochyla
81Mł8

G

EMERYTKA pTZyjmi.e pra
co: do
d!t!ecka.
Wiado·
mość Ru4a., Teren.owa 1
1531 G

1••······-························~·

WEZWANIE

W:i;dz!al Biodownictwa; Urbanistyki i Architektury w tx>t'<>zunuenm z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium . Rady Narodowej m. Lodzi, na podstawie
art. 70 u.st. 2: p. 3 w związk\1 z art. 78 p. 3 ustawy z dnia 31
stycznia 1961 r. o prawie btłdowlanym {Dz. U. nr 7 poz. 46)
wzywa wszyistltich właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych na terenie miasta Lodzi do corocznego dokonywania
przeg1ądów budynków celem wykrycia zagrzybienia lub porażenia elementów drewnianych przer;: owady,
Przeg!.ądy należy przeprowadzac! w okresie wiosennym PT'ZY
udziale Komitetu Domowego danej posesji i w miarę możli•
wości z udziałem osób fachowych.
Informacje o wykryciu zagrzybienia w budynkach należy
składać w terminie najpóźniej do 30 czerwca każdego roku
do Referatów Gospodarki Mieszkaniowe.i
w Wydziałach
Gospod. Komun. i Mieszkaniowej Prez. Dziem... Rad Narodowjch:
Sródmieście -

Al. Kościuszki 1 ~ '!)Okój

Polesie

M' 3411, tel. 297-35
pokój nr 348. tel. 286-13
pokój nr 53, tel. 571-02,
pokój nr 74, tel. 453-98,
30 - pokój nr 30, tel. 395-40
wewn. 30.
niezbędne wyjaśnienia w tej

- ul. Zielona 10 - R. .buksemburg 10
Górna - Al. Politechniki 32
Widzew - Armil Czerwonej

Bałuty

gdzie

również

sprawie.

można

-

uzyskać

W stosunku do osób uchylających si~ od udzielenia żąda
nych informacji w terminie wyżej określonym :zostaną zastosowane kary aresztu do 3 miesięcy lub kary mywny
do
4.500 zł. w oparciu o przepisy art. 78 ust. 3, ustawy z dnia
31.I.1961 r. o prawie budowlanym (Dz. U. nr 7 poz, 46).
Informacje należy sporządzic! na arkuszu papieru podaniowego według poniższego wzoru.

.•

I
~

.

. ••

.

:

L:Sdf, dnia

I

a«res posesji

.....

wlaki.ciel

I

(zarządca)

INFORMACJA
o wykryciu :z:agrzybienia w budynku •

•

(mtesz11:: front: oite.-bu~

.. ... . .
.. ..
.

gosp. itp.)

W dniu
budynku przez ob.
ob.
ob.
i ustalono:
1) budynek

•
•• • dokonano
: • : • ,
••
• : : • •
•
(naz~lska l f~k~je) •

posiada

przeglądu

kondy,;nacji

piwnic

i strychów niezamieszkanych)

2) w budynkach zamieszkuje ;
3) konstrukcja

ścian

: :
• lokatorów
(ilość rodzin')

budynku

•

•

•

•

•

•

4)

:z:auważone

Widoczne

grzybni

zniszczenie elementów

(ow~niki. : szn°ury: pieśń)

(;pękania, ~mu~z~nie' lub ~!cie,

przybudówek itp.)

korozja

5)

inne objawy
Stopień

I„__________
.
I,.:
ff 0ZNE

mi-esizka-

na

(studentkę
lub pie- WARSZTAT na firanki l
lęgniarkę) .
-Wiadomość watolinę posiadam.
Oc'%e
Ruda, Terenowa l 8530 G kuję propozycji. Oferty

LOKAL
(śródmieście),

itp.)

Poołóg, filtryn,' parapetów, konstr.'.ikcji' dachu, ;chodów.'

-

GOSPOSIA
najchętniej
„8625"
Biuro Ogtosszeń, d ochodrząoa potrzebna.
Plotrko<WSka 96
862S G
Mootowa l 7a. po go<llz .. ls
DWA pokoje,
kuchnia,
8443 G
bloki
(pierwsze
piętro
przy parku) za·rni>enię na
garsonierę
lub
pokój,
kuchnię
bloki.. T-el. 16%2
ł50-Bl
!:OM, 17-21
G

PRZYJMĘ

ob.jawy :z:agr:z:ybienia:

utwory~

przemysł.owy „8666"
~o

m

Wi.ad<>.mość

Jan
8463 G
POKOJU sublokatorskiego poseukuje
samc<tny,
n.a sitanowisku. Cena obojętna.
Oferty
„8436"
B:uoro Ogloszeń Piotrkow
s·k<.t 96
8436 G
KIELCE
rniesizkarue
k<:tmfortowe dwupo.k,ojowe,
bloki za.mienię na
mniejs'Ze w Łodzi. Oferty „84'23" Biuro Oglos'Zeń
12-1

kowscy

<ca&

budynek,

0

p
lokale

;

omieszczenia parteru:

.

nr

••
Podpisy

2645-K

PiJ;·~r,kow.ska

8&

Biui o

Og«>=eń;

8666 t

kw. P!otrkowska 9n

odstąpię
na praoownię.
Tel. 414-Hi
8520 G
POKOJu
sub!O'ID>torslde..
go poozukuję. Tel. 476-15
gc<i,z. 7.30--1'6
8559 G
POKOJ_25_m~Za.mie
nię
na w:ięks<Zy. Koszty
zwracam. Wiad(}fJlość Wi
ctzew, Szpitalna 8-6
8517 G
POKOJ, kuchnia,
wygo
dy 50 m kw.
zamienię
n.a pokój, kuchnia - blo
ki lub domek jedn.oTod'Zinny.
Warunki do o-

mówi·enia. Mie1c'Zarskiego

(ŚpeĆyficzny z~pach s'tęchllzriy itp.)

zagrzybielria

FRYZJER mę5'kl potrneb
ny '>:ru-az. Zgierska 138,
tel. 548~1
8598 G
GOSPOSIA-dOn:iatej ro
<ir<:iny potrzebna. Wiaid<>
mość Doły, Zmienna 11
m. 6 godiz. 16-19 85'67 G
TEciiNra--dentystyczny;
rutynowany
z
.PO"N<>dtt
osiedlenia się w
Lod!zl
przyjmie prace C<i lekarzy-dentystów. Oferty
„3579"
Biuro OgłO<;Zeń,
Piotrkowska 96
8579 G

nle

•

(drewniane, mur pruski, murowane
z cegły z pustaków betonowYch,
żużlobetonu

TRZY pokoje,
kuchnia,
hall, c. o. (Wszystkie wy
g<>dy)
Aleja Kościl!Sllki
- zamienię na !iwa mniej
&re. Oferty „8626" Biuro
Ogloo.zeń, Piotrkowska oo
WARSZAWA Sródmie
Ś(:ie 3 pok-0je,
kuchnia,
97 m kw. (II piętro) wy
laczone &Pod kwaterunku
pilnJe odstąpię .
Tel. \\Tar.s:zawa 21-45-01
SAMOTNY, młody posz.u
kuje pomieszc:zenia subloka t<>nS<kiego.
Oferty -

84.23 G

KONCESJĘ

posaa<taim
wspólnika
dem. Tel.

LETNISKOWi('
mość

na

taksówkę
pOO'ZJUkuję

"'

samocho8632 G

-ł-05--07

w - AnciITTZejo-

wynajmę.

Tuwima

~ podcie~'l'.)

2

Wiado(kios'k
8447 G

LEKARZOM Kliniki Neu
rochirurgii Akademii Me
dyc-znej w Lod!zi. ad'.iru:nk
tcwi
dr Brzez1ńs.kiemu;
dr
Wojtowiczowi
u

s:z=ęśllwie
PI"-E?prowa~
ną operację,
jr Boj<lf!'-

sk;emu
:za pt-ze.konanie
matki o słuszności trzeciej o.peracjJ u córki, t~
c>rogą
skladają
seroeczne podziękowanie - ro-

85~ G
ZAKLAD
telewlzyjn:o::r,a:
diowy odda,m w dlz.ierw

dlzice

wę

uprawnionemu.

T<!IL

Q5.211 G
MIĘDZYZDROJE dwa
pokoje
na
letn.isko
..,,.
czerwcu oct·najmę. Wiado
mQ5ć tel.. L4dż. 364-17
414-15

.

"80..

KJEBOWNIKA sekcji fłnan&Owe) -z w).itsztai'-' - - - - - - - - - - - - - - - - - •
'7/
ceniem średnim i kilkuletnią praktyką w bu-

Ł ·ÓDZKI E

Przedsiębiorstwo Krawiecko-Kuśnierskie PiT~
w Lodz.19 Al.

zawiadamia

Koś.ciusz•I

P. T. Klient.ów, że

nr B!I

niżej" wymienione

IDOIMIY IMIOIDY:
~9

·lir;,

,,Nestor", ul. Piotrkowska nr 102, tel. 307-81
„Etola", ul. Piotrkowska nr 15'7, tel. 211-98
„Przełom", ul. Piotrkowska nr 23, teł. 268-1'7
„Femina", ul. Piotrkowska nr 58, tel. 285-00
„Styl", ul. Narutowicza nr 24, tel. 219-'76
16, tel. 540-27
„Postęp", ni. Boj. Getta Warsz.
„Sylwetka.", ni. Plac Pokoju la, teł. 347-99
„Fantazja", ul. Zachodnia. 10/12, tel. 524-40

nr

Ś WIADCZA USl UGI

downietwie. kalkulatora a wykształceniem
technicznym, ślusarza-spawa.cza z U.prawnieniami, parkieciarzy, murarzy oraz robotni•
ków niewykwalifikowanych - zatrudni natychmiast Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 6 w Lodzi, uL Lubelska
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, po9 /11.
2252/T
kój 27.
KIEROWCÓW autobusowych z prawem jazdy I i II kat., 3 monterów i 2 lakierników
samochodowych, frezera. pracowników niewykwalifikowanych z terenu m. Lodzi, Pabianic, Zgierza, Tuszyna, Konstantynowa,
Aleksandrowa, Lutomierska na stanowiska
konduktorów i . robotników torowych oraz na
stanowiska spinaczy zwrotniczych ~ 'Łatrud
ni Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Zgłoszenia przyjmuje sekcja zaw Lodzi.
trudnienia, plac i kadr, Lódź, ul, Tramwajo2255 /T
wa 11.
DOZORCĘ-portiera nocnego przyjmą natychmiast Za.kłady Chemiczno-Farmaceutycine
„Chemix", Spółdzielnia Pracy, w Lodzi, ul.
2620/K
Wschodnia '74.

wZAK RESI E

OPERATORA

KRAWIECTWA i KUŚNIERSTWA
Szyjemy z materiałów własnych i powierzonych - futra -:- pelisy - płaszcze damskie i męskie - płaszcze
popelinowe - garnitury - kostiumy - suknie ZWYkłe,
fantazyjne i balowe wg najnowszych wymogów mody.

z

i--------------------

~rawnieniami na dźwig

zatrudni natychmiast
„Październik P-38"
Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Lodzi, ul. Strzelczyka. 21. Waru!1ki do omów~enia. 2'.gloszenia przyjmuje
?
dział zatrudmema, ul. Strzelczyka 21.

llt:.'TARGI
PR""'.11...J

----·--------------26_~_6...;./_K ,

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mi~
niowej „Olimpia" w m. Lodzi, ni. Obywałel•
ogłasza przetarg nieograniCZODYi
ska nr _69
na wykonanie tynków kolorystycznych ze..
wnętrznych, obejmujących bloki mieszkaln~
przy ul. Piasta nr 46 (dwa bloki) o łącznej
kubaturze 17.500 m3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest do wglądu w biurze
sp-ni „Olimpia" w godz. 7-15. Oferty należy składać w biurze spółdzielni w kopertach
zalakowanych w dwóch egzemplarzach. Umogą brać wykonawcy,
dział w przetargu
_państwowi, spółdzielczy oraz prywatni. Termin składania ofert w biurze spóldzielnJ
upływa z dniem 10. VI. 1962 r. Inwestor ~
strzega sobie prawo wyboru oferenta. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w biurze spół
2680/Rl
dzielni.

Dyrekcja Technikum Handlowego w Lo4
dzi, ul. Księży Mlyn 13/15 ogłasza przetarg
na remonty (roboty dekarsko-blacharskie, posadzkowe, ślusarsko-kowalskie i malarskie).
Bliższe informacje można otrzymać w sekretariacie szkoły, tel. 449-60. Oferty należy
składać .do dnia 7 czerwca br. w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi w dniµ 9 czerwca
br., godz. 11. w przet~rgu mogą br~ć l:Jdzial
przedsiębiorstwa panstwowe, społdzielcze
2688/Ki
i prywatne.

KIEROWCĘ z I lub II kat. prawa jazdy oraz
2 robotników na odlewnię, ślusarza - zatrudni natychmiast Fabryka .Urządzeń BudowlaMiejskie Pralnie i Farbiarnie w Lodzi, n1.
nych w Lodzi, ul. Strzelczyka '7/9. Zgłoszenia
Swiadczymy również usługi w zakresie przeróbek, reprzyjmuje dział kadr, w godz. 8-13.
34a, ogłaszają przetarg nieograniczoButora
nowacji, nicowania i prasowania odŹieży.
2269/T
ny na wykonanie remontów kapitalnych naDla wygody klientek wprowadziliśmy specjalną usługę
DWÓCH PALACZY, referenta zaopatrzenia stępujących obiektów:
w zakresie omówienia fasonów, modeli oraz krojenia
zatrudni Szpital im.
i starszego pracza dr Heleny Wolf w Lodzi, ul. La.giewnicka 1. remont urządzeń kotłowych · przy ul. Hu•
(„kroisz u nas, szyjesz sama").
tora 34a,
Zgłoszenia przyjmuje dzial kadr w
34/36.
· 2270/T 2. remont instalacji p. poż., przy ul. ul. Zb~
godz, 8-15.
z usług świadczonych
cze 16, Piotrkowskiej 116, Wólczańskiej
w łodzi
Państwowy Przemysł
mechanika-optyka, inżyniera
INŻYNIERA
257, Obrońców Stalingradu 82,
konstruktora., inżyniera chemika, mzynit>ra.
2574/K
I
elektryka oraz fototechników na stanowiska 3. remont kominów prz'y ul. ul. Hutora 343
i Wólczańskiej 257,
laborantów - zatrudni przedsiębiorstwo pań
stwowe. Oferty kierować do Biura Ogłoszeń, 4. remont dachów przy ul. Hutora 34a.
KSIĘGOWEGO ze średnim wykształceniem,
Pi~rkowslta 96, pod nr „2274/T".
technika-chemika ze średnim wykształce
Dokumentacja wraz ze ślepymi kosztory2274/T
niem, referenta magazynowego ze średnim
sami znajduje się do wglądu w dziale głów
magazynierów branży spowykształceniem,
TECHNIKÓW budowlanych; tynkarzy, mura- nego mechanika. Oferty przyjmuje sekretaSZTUKATORÓW, murarzy, cieśli, lastryka- żywczej oraz robotników niewykwalifikowarzy, lastrykarzy, cieśli oraz robotników do riat MP i F, ul. Hutora 34a, w terminie do
Wojewódzkie
natychmiast
zatrudni
nych
rzy, betoniarzy, zbrojarzy, malarzy, pomocnizatrudni natychmiast 10 dni od daty ukazania się niniejszego ogło
prac w betoniarni HurSpożyWczego,
Hurtu
Przedsiębiorstwo
ków malarzy, elektryków z uprawnieniami,
Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa U- szenia. Wybór oferenta odbQdzie się w ciągu
Zgłosze
3.
Naftowa.
ul,
Lodzi,
w
1
nr
townia
palacza z uprawnieniami oraz robotnil~ów
5 dni od daty zamknięcia przetargu. W przeprzemysłowionego w Lodzi, ul. Urzędnicza 45.
2313/T
niewykwalifikowanych - zatrudni natych- nia przyjmuje sekcja kadr.
Zgłoszenia 'przyjmuje dział zatrudnienia, po- targu mogą . wziąć udział przedsiębiorstwa
miast Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownic2276fl' państwowe, spółdzielcze i prywatne. Zastrzekój 107.
twa Miejskiego nr 1 w Lodzi, ul. Piotrkow• TECHNIKA technologa (dziewiarza.) na staga się wybór oferenta oraz odstąpienie od
ska 55. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrud- nowisko mistrzyni szwalni zatrudnią natychFREZERÓW o wysokich kwalifikacjach w- przetargu bez podania przyczyn.
2227 /T m iast Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im.
nienia, pokój 205, w godz. 7-11.
wodowych - przyjmie natychmiast Spół
2310/T
Marii Konopnickiej w Lodzi, ul. Wólczańska
dzielnia Pracy „Metalowiec~·. Lódź, ul. BrzoMISTRZOW, podmistrzów na krosna korto- nr 128. Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział
2280/T
zowa 11/15.
we, mistrza na wykończalnię ze znajomością kadr, w godzinach 8-16.
2624/K ,
' MASZYNISTKĘ wYkwalifikowaną . _ ~-zatrud:.:. · ·.~łady Chemic~ne w Bydgoszczy, ul. Hu~
P?strzy~?,Ini„ ~istrz_a Ju:zędząlni · (saroo.Prz~ś~
,nią nacycch-miast l.ódzkie Zakłady. Remol}!_o- . . ~1~za. ~~3, ogłaszaJą przet~rg n:a . wykona!11e
mee wo:dOWe),. kolarystę• ze,zna1omośerą dru- SZE$CJll '.li'{OLARZY meblowych przyJmą
karni wełny, st. insp. działu kontroli techni- zaraz Lódzk1e Zakłady Stolarskie, Warunki
we Maszyn Elelłtrycznycb w Lodzi ul Piotr- 't)mc malar$k'ich, dekarskich · l murarskich
'2284/T 4 bloków hotelowych, 2 przedszkoli i przy•
'
kowska. 278.
cznej z wyższym lub średnim wykształce do omówienia w sekcji personalnej w Lodzi
'
stani wioślarskiej oraz konserwację budyn•
·
niem - zatrudnią natychmiast ZPW im. A. ul. Wierzbowa 20, w godz. od 7 do 15.
2681/K
INŻYNIERA z praktyką na stanowisko ener- ków mieszkalnych będących w naszej admiStruga w Lodzi, Sienkiewicza 70/'72.
getyka - zatrudnią Za.kłady Przemysłu O- nistracji. W przetargu mogą brać udział
lub
INż;yNIERóW-mecbaników
-----------------2_5_7_8/c,_K DWÓCH
spółdzielcze i
dzieźowego im. dr Więckowskiego w LÓdzi. przedsiębiorstwa państwowe,
techników z długoletnią praktyką na stanoZgłoszenia przyjmuje dział kadr, ul. Wól- prywatne. Informacji w w/w sprawie udzieDWÓCH MAGAZYNIERÓW branży skórza- wiska: kierownika biura konstrukcyjnego i
2312/T la dzial adm.-gospodarczy zakładu w Byd·
czańska 50.
nej, magazyniera branży pończoszniczej za~ głównego technologa, kierowcę na wóz osogoszczy, telefon 206-11, wew. 574. Otwarcie
trudni zaraz Hurtownia Międzypowiatowa bowy oraz brakarza do działu kontroli techzatrudni natychmiast ofert odbędzie się dnia 15 czerwca br., o
WZGS w Lodzi, ul. Swojska nr 2 (Żabieniec). nicznej zatrudni natychmiast Fabryka · SPRZĄTACZKI
2621/K · Części do Maszyn Włókienniczych Ce-Za.
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Lo- godz, 12 w biurze kier. działu adm.-gospo•
dzi, ul. Piotrkowska 1'7. Zgłoszenia ptzyjmu- darczego. Zakład zastrzega sobie prawo wyMet" w Lodzi, ul. Żeligowskiego sjio, tel.
2625/ro
2291/T boru oferenta.
je dział kadr.
ze specjalnością 293-26 lub 227-64. Zgłoszenia do działu kadr
INŻYNIERA włókiennika
przędzalnictwa ~ wymagana praktyka zawo2293rf
w godz. 8-16.
dowa oraz w projektowaniu - zatrudni BiulW•~············••m•mBmftms•mB ••••mmaBm•n&~N•mam
ro Dokumentacji Technicznej, Lódź, Pl. Zwy- BIELIŻN~ARZA - specjalność koszule mę
cięstwa 2, budynek „D". Zgłoszenia przyjmu- skie, z wykształceniem średnim technicznym
·luh zawodowym - zatrudnią ZPO „Wólczan·je sekcj-a personalna, w godz. od 10 do 13.
2295/T ka", LócH, ul. Wólczańska 243• . Zgłoszenia
TOKARZY i SLUSARZY - zatrudnią na- przyjmuje dział kadr, w godz. od 9 do 15.
2294/T
tychmiast Lódzkie. Zakłady Wytwórcze Apa111
ratury Elektrycznej, Lódź, Płac Komuny Pa.- P.RACOWNil\:A posiadającego średnie lub
~
ryskiej .6. Zgłoszenia w dziale personalnym, wyższe wykształcenie ekonomiczne lub tech2292/T niczne, oraz wieloletnią praktykę w branży
w godz. 7-15.
9
5
przemyśle lub
PRACOWNIKA na stanowisko głównego me- dziewiarsko-pończoszniczej w
~
~
handlu zatrudni na poważnym stanowisku
chanika zatrudni zaraz Miejskie Przeds. Cent.rala
Tekstylno-Odzieżowa. Warunki pła
5
Produkcji Pomocniczej w L()dzi, ul. Kopcili- cy do omówienia. Zgłoszenia osobiste przyjskiego 56. Wymagane kwalifikacje - wyższe muje wydział kadr CTO - Lódź, ul, Sienkiewykształcenie techniczne lub średnie i dłu
8675/G
goletnia praktyka w zawodzie. Zgłoszenia wicza 3/5.
do
7
od
godzinach
w
~adr,
dział
przyjmuje
TECHNIKA budowlanego z praktyką, pożą
2661/K dane uprawnienia, na stanowisko kierownika
15.
TECHNIKÓW budowlanych z dobrą znajo- budowy - zatrudni Spółdzielnia. Pracy „Komością weryfikacji dokumentacji technicznej tlo-Budowa" w LodŻł, ul. Wólczańska 168.
1) Stałej konserwacji urządzeń wodno-kanali- ~
-e
2296/T E
i rozliczeń budów, techników budowlanych
zacyjnych, centralnego ogrzewania - w for- ~
==-§
z · praktyką ·w . budownictwie na stanowiska KIEROWNIKA referatu gospodarki mieszkaa
mie abonamentu miesięcznego.
mistrzów budowy i kalkulatorów, magazynie- niowej oraz dwóch pracowników na stano1·a z dobrą znajomością materiałów ogólno- wiska referentów administracyjnych - zabudowlanych, robotników dobrze zapozna- angażuje natychmiast Wydział Gospodarki
nych z ustawianiem rusztowań rurowych K?~unałnej i Mieszkaniowej· Prez. DRN
oraz mµrarzy i · cieśli - przyjmie natych- Lo~z~Sródmie~ie. Zgłoszenia należy kierorowerów, chłodnic samochodo2) NAPRAW ~
miast -Miejskie Przedsiębiorstwo Rcmontowo- wac. ?o WGK1M, Al. Kościuszki 1, III piętro,
::i
wyc~, krajowych lodówek domowych oraz
=
56.
Sienkiewicza
Budowl!'ne nr 4 w Lodzi; ul.
2297 /T
pokoJ 336.
.lakierowanie młotkowe, cynowanie różnych §
ii§
2305/T
przedmiotów użytku domowego łącznie z 5
po Technikum
INŻYNIERÓW i techników budowlanych do TE~I~NIKÓW normowaąia.
5
księgowych inwentaryzatopuszkami do lodów, drobne prace ślusarskoe
działu inwestycji i remont.ów -- zatrudni na- · "':lokienniczym,
tychmiast Miejski Zarząd Kin w Lodzi, ul. row, z wykształceniem średnim ekonomicz5
spawalnicze
~
rewidenpoż.,
p.
straży
do
Pracownika
ny~,
2321/T
Nowotki 247.
e
ta, srubo'":'ników i przykręcaczy, brakarzy na §
3) oraz WYKONUJE - bale ogrodnicze, schoTECHNIKA na stanowisko głównego mecha- przędzalnię i woźnicę - zatrudnią ZPW im.
dy, balkony, balustrady - w domkach jednonik" ZAtrudnią zaraz Spółdzielcze Zakłady N. ~adicki~go w Lodzi, ul. żwirki 19. Zgło~
5
rodzinnych oraz przenośne garaże motocyklo- 5
C.llemiczne „Oleina", Lódź, ul. Sarnia 3/5.
/
e
szi;ma osobiste przyjmuje dział kadr, w go2322/T dzinach od 8 do 16.
2677 /K
we i samochodowe.
SPRZEDA WCÓW na warunkach sprzedaży
§
PRACE WYKONYWANE SĄ SOLIDNIE ! TER~
natychmiast TE_CHNl~ÓW - technologów, kierownika wyzatrudni
drobnodetalicznej
ul. pozyczalm . narzędzi, ślusarza narzędziowego,
~
Przedsiębi.orstwo Handlowe w Lodzi,
MINOWO, \VEDLUG CEN PAŃSTWOWYCH.
~2323/T tokarzy, ślusarzy-spawaczy, ślusarzy maszyCmentarna 4/6.
Zamówięnia prosimy zgłaszać pisemnie na adres ~
nowyc_h , montera silnikowego, strażaka prze.
'l'
§i
spółdzielni lub telefonicznie do godz. 15, tel.
§5
RZECH MISTRZÓW na tkalnię automaty- c1wpozarowego oraz brakarza do kontroli
nr 357-29, od godziny 15 do 20, tel. nr 205-09. §
§
c~ną - zatrudnią Zakłady Przemysłu Baweł- technicznej - zatrudnią natychmiast Zakła
nianego im. Obrnńców Westerplatte w Lodzi, · dy Mot-Oryzacyjne w Lodzi, ul. Składowa
~
5:::;
2197/T
~l. & Matca 24. Zglo~zenia przyjmuje dzial 41/43. Zgłoszenia .Przyjmi,/.je dzial kadi;, w
.
ł.2501'1'.
'l319/T godz. 8-15.
adr, w godzinach 8-lf;
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Druei

krok od niesood zia nki

dzień

na stadionach w Chile

Tylko remis 2: 2 ,(0: 1) Reprezentacja CSRS
uzyskała Wisła

Start - Wisła 2:2 (l:O). Bram
ki zdobyli dla Startu: Soporek w 40 min. i Sobczak w
50 min, a dla Wlsly Laeh w
62 min.
i
Machowski w 77
min. Sędziował p. Urbaniak.
WISLA:
U.śniak,
Moniea,
Kawula, Budka, Zelman (Mi·
chel), Wó.icik, Machowski, Syk
ta (Smialek), Gajewski, Studnicki, Lach.
START:
Królikowski
(S<J·
blak), Wojdecbowski (Zausciń
ski), Kuchnicki, Szewialo, Soporek, Pawło'\\•ski,
J-ezierski,
Matysik, Manowski, Fudalej,
Dyszy (Sobczak).

Surowy

egza.milf1 WY'padl dla
Startu nie najgo;r-zej.
Goopcdairze przejmując inicjatywę w
pie·r wmei częśCJ .srpot:kania
mieli
więcej
z
gry.
P !"ze;:>rowadza.li
l!czne
Maki,
wysyłając w bój skrzydłowych.
Nie wid.ziało s.1ę różnicy klasy.
N i ełatwo jednak
bylo p i ątce
ofensywnej
sforoować
rutynopiłkarzy

waną

obronę

gości.

Przewagę

ze Startem

str. 1)
2:0

,O:'l).

radzieckie·
go zdobyli: Iwanow w 52 min.
i Ponj.edielnik w 85 min. Ml'cz
s~dziował Dusie (NRF). W czasie tego spotka.nia. oł>rolH~a
radziecki Duinski doznał kontuz.ii i przewieziO<lly został do
szpitala.

sprawiła miłą niespodziankę

Najwięcej · bramek strzel1>no czwa.rtkowych spotkań. Wyrów
na stadionfo w Rancagua, gdzie na.nie dla Anglii uzyskał w
Wegry
i><>konały
Anglię
2:1 60 min. •
ka.rnego F1owers.
(1 :0). Prowadzenie dla zespołu Zwycięstwo
drużyny
Węgier
węgierskiego zdobył w 15 min
przypieczętował
Alben st~e
Tichy. Była to '>ierws1.a bram- lając w 72 min. dntgą bramkę
ka strzelona w drugim dniu dla swojeł"o zespołu. Pojedypiłkarskich
mistl"bOslw Ś\\eiata, nek tych drużyn nie cieszył
jak również jedyna zdobyta się powodzeniem, bo oglądało
w
pierwszych
45
minutach go zaledwie 5 iys. widz6w.
Mecz sędziował Holender Horn.
Pierwszy bezbramkowy re.z.u!·

stwatrzając tym MaStarl zdołał przyp1e·częto chowi
dopiero w 40 mm. bram- chow<ikiemu
idealną
okazJę .
ką
zdobytą
przez
Sopm·ka. Mecz zakończył się wynikiem
remisowym
2:2, do p.rzerwy 1:0
S t.rzal był oddany z talką precyzją,
:że obrona
jego przera- dla Startu.
Dobra
ocena
gry lodztan do
stała
możliwooc1
bramka<rza
nie zwal.ma od oboWisły. W tej fazie gry Wi&la przerwy
zaled'.'.'ie dwa razy
przedarła wiązku wskazarna na- słabe ich
się na pole ka.rne
łodziam 1 punkty. Naiba.rjziej rzucała się
bramkarz Królikow.sld
znalazł w oczy wyjątkowa niedys-pozysię w poważnym mebez;pieczeń CJa Fudaleja, w slabszei fo.rstwie. W obu wypadkach m- mie by! również Matysik. Wyże Start zapad! na
terweniowal je<lna•k mezawod- daje •się,
chorobę, którą przeszli ligowcy
rne.
G<ly w niespełna 5 minut po LKS. Popa.da on w przesadę w
wznowieniu gry Sobczak wy- stOS<YWamu gry krótkie). Drugi
pole gal
na
p.rzetrzy- ,
pu.szczony w bój prze.z Man.ow-· błąd
skiego uprzedził Leśniaka i pił mywaniu
piJ'ki
i zwaJrua.niu
ka po raz wtóry wyl::idowala w tempa inicjowanych akcji. Resiatce W i.sly. za.no.silo się na mis z Wislą jest niewątpliwie
sensację. Nie doszło Je<lina.k do sukcesem. powinno się Jednak
tego.
Po
przeprowadzon?ch z wczorajs:zej lekcj-i wyc!ąe;nąć
zmianach w s\dadz1e,
Rm.
gosc1e właściwe WU"J.io..<iki.
zagrali znaczrue lepiej. Mają to
do zawdzięczenia w pierwszym
rzędzie
pomocmkov.n Michelowi.
On dyktCJ1Wa! teraz grę
w Lódzk!m Ośrodku S?achosizybsz.,1.
doklad.ntejszą,
urozmai.cona
długimi
przen1,1.tam1. wym (Zachodnia 97) odbęd'Zie się
Pil:ka.rzom Startu zabraklo sil, w środę, 6 bm. spotkanie s-zachistów lód'Zkieh z mist.r-iem Polzbyt wiele widoczn.ie kom.towal s·k i, Balcerowskim. Zademonstruich . wysiłek wlożony w grę do j-e on swoje partie z rr,.eczu z
przerwy. Wynikiem usfawicznej Dodą, które doprowadzlly go do
m1strzowsk1ego.
przewagi
Wisly
są
zdribyte zdc·bycla tytułu
przez ni<i dwie bramki. PierwPowstał
w
Lod-zi
Mloc!izieżowy
szą uzyskał w
62 min. Lach,
Ośrodelc
S7.achowy przy MDK.
wykorzy.,-.tując centrę MachowTutaj młod:zież s'Zkolna, pod :fa-"'ki.ego, a drugą Macho-wski w chową opieką instruktorską mi77 min. Sporą winę pr:zy utra- strza Pod·oisk!ego zdob;i:wać moz€
„Bieg sizlakiem barykad 1905 ro- udizia! 25 drużyn z całego kraju,
cie drugiej bramki po.nosi Kró- podstawowe wiadc·mości z nauki
ku" staje się tradycyiną impre- po 5 zawc·dników każda.
liko·ws:ki,
który
niepotrzebnie gcy w szachy. Zajęcia 1Jctbywają zą. Wczoraj odbyło się posie<izeHonorową
opiekę
na::l lmpre-zą
dal się wyc i ągnąć w pole La- się dwa raa:y w tygodniu we nie
komitetu
o.rgani=cyjnego, objęli I sekreta.n KL PZPR Miwtorlci i czwartki., w god2inach
którego
przewodnimą.cym
chalina
zoTatarkówna-Majkowska.
16-19.
stał
Czesław
Karbowski, poś·wię przew. Pre.... RN m. Lod:zi mgr
cone przygotowaniom do tyeh 7.a- E. Każmiet·czak, oraz przewodnlz
oka.:ji
Międzynaro1:!.owego
wodów.
Na
posied2eniu
pow-ola- c7.ący ZG zz Prac. Przem. W!C>k .
Dnia Dziecka
odbęd-z.ie się we
no m. in. robocze komisje, któ- Od.'Zież. i Skórz. - Józef Spychalwtorek, 5 bm. o godz. 1.5.30 bty- re
"Zajmą się propagowanJem bie- ski.
sk.awiczpy turniej s-zaci10•1.vy do- gu. spra\vami
fin.ansovlo-gos-podat"
Zakońc-zenle
biegu nastąpi ·na
".tępny dla młodzieży w wieku do
'-"->mi i technic:zno-sportowyml.
stadion.ie pruy ul. Teresy w przer
16 lat.
wie
meczu
piłkarskiego
Lódż Kandyda-cl Wl·nni s!ę ~'taw:ić z
Trasa biegu prizebieg<ić będzie. Lipsk.
·nasnym kompletem s,zachcwym. tak
samo,
jak
w
ub.
rolG.1,
od
wszyscy
uC7..estmcy
biegu
otrzy\V ramach turnieju naistąpi uro- skrzyżowania
ul. Rewolucji 19-0-5 r. mają pięlme pa.miątkowe proporC''.J 'Ste
7..akończ.en ie
n1~strzostw i ul.
Wschodniej
na
stadion
ce.
SKS
f.-od:zi junioró,\T, połączone z roz- . Sta•rt Pr'ZY ul. Teresy.
Jej dtu\V"arto P!"Zyp0imni-eć,· · źe w ubiegoś'ć
v ..rynlesie około 5 tys. me- gtym roku vv ,.Biegu szlakiem b.anagród...
•
trów. T-en dystans podzitlony zo- ry'ka.d 1905 roku., :z.wy.cjężyla restanie n..a 5 od-cinków, j'lko że pr:ezęn,t.acja Zawiszy (B y dgos7,c·:--:}
bte!f " 'ina · cli.a rakter · szt.afetowy. prze{! reprezentacjami Legia (Wa-r
wadze
Mial
on
Prze':"iduje się, że · we~mie w nim S'Za.Wa) 1 LKS.
(jp)spotkać się z Józefowiczem . Za•
•
stąpi go najprawdqpcdobniej rem•su1~
Lilla.u.. Niemcy prnp0<nują roi
ą
zeg.rainte dodat.kowego spot.kainH
Górnik (Za.brze)
wyjechał oo
w wadIZę lek'kiej, ale koncepcja Franeji, gdzie r<n.egra kilka spot
ta najprawdopodobniej uipa<lnJie. k":ń .towarzyskich. Pierwsz:-: m~
z~esitawienia
·
Gormk_ rozegra! w Valenciennes
parr w poszoze- z mlc.1scowym zespołem "Valcngólnyoh wagach będą następu- ciennes".
spotkanie
zakończylo
III !Jga kończy w niedzielę ro;z-1 C'!'arnl (Rad.), Or?.el jąc-e:
się
wynikiem
remisowym 2:2
Wid:zew.
grywki o mistrzostwo.
Sposr.od P1J1-ca C'Zarn1 (Kutno) 1 LKS
w. mu.sza PM<Ch _ Drożd~l, (2:2).
ostatnich sz.eociu spotkań, sa.cze- Ib - PTC.
w. kogucia.
Gun.ge _
Leśko,
gólnie dwa są ważne: prestiżowe
-----------w. piórkowa Dallmeier Hazna<.-zenie ma dla startu mecz w
-o<l•
ecki,
w.
leklka
Zie.ge]d'(Jil"f
1
Pabla.nicach
z Włókn.iarzem,
a
nO•Statnlą
Kiełich,
d-eską
w.
ratunku" jest
lek1ko,pólśred1nfa
dla Bawełny wyja.'Zd · do Stali raWien. J6zefia.k, w. pO!średnia
doms>Zc-zańskiej.
Na.si czytelnicy oo chwilę 7.aBa•rbnuek Pisa.rek. w. lekkosta.r t może
pO<Zwol\ć sobie na dają
telefonicZl!1ie pytarn;ia, czy
ś rednia Bedau
Mo1zoleWlSlki,
ulgowe potraktowanie ostatniego
Po indywidualnych
mistrzo- meczu. Jest już mlst,r-zem i na- ŁKS organizuje przedl>:lpI"'zedaż
w. średtnia Ba<rnk<k - Stańazy
stwach lekkoatletyczny<'-h Lodzi, wet przegrana w Pabt.anicaieh nie biletów na meGZ z Ruchem.
.ko•\'1'.<lki, w. -póldężlrn Li11a'IJ Józefc·wicz, w. cięik.a Kumh.nert wyłoniona.. zostanie reprezentacja zmieni tego faktu. Al·e, jak za- Odpowiada.ll'.ly więc, że bi•lety.
okręgu,
która 16 1 17 e7,erwca zn.ac-zyliśmy, chodzi o zacho\va- ja.k pęzed ka!i;clym
_ Kuba.aki.
meczem liSt><>tka. się z reprezentacją Lip- n ie prestiżu. Start chyba
postara gowym, można nabyć j.uiż <Jd
ska.
się o do!ączenie do długiej seri!
Po dzisiejszym meczu pięś
d?.Jiś w przed~prze<l.arży, w ka.siie
Oficjalny mecz międzymlastGwy
darze NRD w niedlZielę o go- rozegrany zostanie na stadionie zwycięstw jes7-=e jednego suk- MDK, ul. Trnu.g>l.llt~.a 3.
ceSou.
dzLnie 11 ap0<tkają się również Startu l>l;'ZY ul. Teresy. W druBawełna,
która po niezwykle
meczu na stadionle słabym poc:zątkoWym Okl'E-Sie zaw towa•rzyskim meczu z bokse- gim tlniu
Startu znajdować się będzie meta częta piąć slę w górę
rami RKS Ruda.
i dos:zla
Biegu Szlakiem Ba.rykad.
nawet do 8 lol<.aty w tabeli., w
astat.niej fa-zie rozgrywek znów
zaczęta tracić grunt pod nogami,
by znaleźć się na · krawęd:zi spadku. Qbecn.ie ma ona 14 W.Obytych
punktów; tyle co Stai, a 7...at·em
mecz w Radomsku ma de-cyduDo
tegQl!'ocznych
mistrzostw
odc.
lS.30
Ra.clJoreklama.
Hl.45
BaWełn.a. ch<:ąc
15.55 Ch·Nil.a mutLyki. jące zn.a-c2enie.
le.kkoatlety=nych Lodzi, które od,Pieć
n1inut
o wychc·waniu". spotka•nie".
utruymać
się w lidze, musi -zdo16.00
Wiadome>Sci.
16.05
IL)
Omóbędą
się
w
sc·b-Otę
2
bm.
i nJ,e..
lB.5Ó Radiowy kurs nauk.i języka
wienie progra.mu. 16.10 (L) KmJ- być dwa punkty. R.cmis jej nie d-zlelę 3 bm., na stadionie Sta.rtu
rosyjs.k iego. 19.05 „Piękr.e glosy'.'. cert
ratuje. Stal dystansuje lodzi.~n
mu'Zykl
polskiej.
16.45
(L)
przy
ul. Teresy zgłosiło się 300
19.30 „ Trzy po trzy Zes!)Olu ' Dz1e
„Balet w moich wspon1nieni.a<:h" konystnjejs.z ym stosunkiem bra- zawooniczek i 7..awodników (22&
wiątka".
20.00 Iniennik wieczor- fe!.
17.00 (L) „Pi-zed d'Zisiej- mek.
mężczY'Zn i
74 kobiety).
ny.
20.26 Wiadomości sportowe. szym
w
poą..c.stalych
~terech
memach
kon-certem w F i llrnrm<>nii"'.
Podajemy wykaiz zgłoszeń za20.30 Spiewa Chór Domu Kultury 17.30 (L)
się:
Wlóknian (L) „Aktualności lód'Zk.ie". zmier-zą
wodn-ików d-0 pos'ZC'ZegóL'1ych kon
D'Ziecka I Młodzieży na Murano 17.15
(L) „z ży-cia
kurencji, a w nawjasach naszych
wte. 20.45 „ze ws! I o wsi". 21.00 Lo<lzi" - aud. 18.00 gospod.a.rc·zego
(L) „Melodia . .
faworytów.
Notatnik kultura lny.
21.10 ,.Tu
Mężczyźni:
ł
mówi
Red.akcja
Pedagog iczna". rytm i Piosenka". 18.20 CL) Radio
100 m 29 (Kope.r)
reklama.
18.30
Wiadomosci. 18.35
21.20 K o nc€rt życ-zeń. 22.10 Ryt- „Seza1n1e
o·t wórz
s1ę" aud.
tJ
WO m
22 (Koper Paliński)
my tropikalne. 22.30 z t.wórc-zoś 18.50 Glta·ra i pic.senka.
19.05 Mu
4.00
m
19
(Rejnart)
ci Karola Szymanows-K.:ego. 23.00 zyka i aktualności. 19.30 D'Ziensoo
m
25
(Kisala)
Do
imprez
organizowanych
Ostatnie Wiadomości.
nik wieczorny. 20 .·oo Wia<fomości przez kluby
1.500 m 17 (Ciara)
łódzkie
z
ok.a·lji
sportowe. 20.40 OTkiestry rozryw- Mię<drzynarodowego Dnia !niecka
3.00-0 m 8 (Furtak)
kowe. 21.00 Koneert symfoni-czny. doch-0d<zą jesrz.oze imprezy RKS w
PROGRAM II
5.00-0 m 5 (J;urtak)
21.40 Au<i. literacka. 21.55 D . e. Rudizi<e, Wid-z.ewa i LKS.
110
m
pl.
16 (Drozdowski)
8.30 Wiadomości. 8.35 Radiowy koncertu. 22.55 Muzyka tanec:zna.
400 m pl. - 12 (Proske.l
lturs nauki ję-zyka angielskiego. 23.50 Ostatn.ie Wiadomości.
W nle<l:zielę RTS Widrlew daje
l.500 m z przeszkodami - ·
3.50 Fragm. baletów Glucka i Ra
na'S'Zym mnus.tń-skim imprmę, w (Kupś)
meau. 9.30 .. Budujemy szkoły Ty
programi-e której p!"'.l.eWl·duje: \.\ry9kc·k w dal - 15 (Bryls.kl. LuTELEWIZJA
'iądecia". 9.40 Orkie.<lry \ zcspo
ś-cigi dziewc-ząt i chłopców n.a ro- dwiczak do-zn.al kontuzji i startoJy ro.zrywkowe.
10.30
z życia
we!"ka<Ch 2- i 3-kołow~·ch. wyści wać nie będzie)
17.53
Program
dni.a
(L)
Zwią zku
Radzieckiego. li.OO Ork.
g\ na hula;jnogach oraz biegi leli:
trójskolc - 14 (Damczyk)
i zespoly rozry"wk c·we. 11.57 Sy- 18.00 Prog·ram, na Międzyna;rodo Jcoat.letyczne na 40 i 60 m. DzietyC'Zka - 9 (Karp. Jeden z :t.ai:mal czasu i hej nat 12.05 Wiadowy D'zien Dziecka: 1) „Miś ci otrzymają
OO org.ani7..atorów wory tów Gawo-r ski nie startumości. 12.15 Koncert chórów dizie
z, oklenk.a", 2) „Baw się z pa-c-zki
ze slo<lyC?.-ami, a wśród je z powodu kontu·~ji)
n'1ml" (W)
ci~cych.
12.45 Kores.pondencja z
rod?:iCó\V
rozlos-owan-e
zostaną
'lwk
wzwyż
- rn
1
Gozagra.n cy. 13 .00 Koncert s-01istów. 19.30 Dziennlk telewtzyjny (W)
proporczyki lclubowe. PoC'Zątek o lt;bi0ws.ki nie 7.0stal (Tropislz.
zgłos:zony)
13.25 .. Oealenie" - odc. 13.10 (L) 20.00 ,.Tu patac
Warsr1.awa"
god:z. 10.
kula
17
(Biskupskl
Prywerl
Info rn1ncje dnia. 13.45 Aud. dla
fjlm~wy reportaż telewl.zyjny
Na sta<li-onie
przy
Al. Unii
dysk - 22 (Guto·ws-ki)
·
dzl·eci starszych ,."Fll ękilna s'ZtaAndrzeja Kamiń~,ki<ego (W)
przed mecz-em ł"KS Ruch. o
młot 1:9 (To·wpi'k)
[eta". 14.00 (L) „Filmowa -paleta"
,.Mi.a~st-0 bezpr.awi.a" film godiz. 17 TOrz.poc'Znie
s-ię
poka7.
- aud. 14.30 (L) Muzyka ludowa.
f.ab. prod.. USA, do'Zw. dl.a sizk:ólek pilkars'kich orarz. T01ZegraKobiety:
14..45 , . Doświadezenie ZWY<'ię7~" mlodzieży.
Reż.
John FO<rd ny zostanie mec-z pokazowy. W
l-00 m
(Salaciń~ka
fel. 15.llO Barwne melod ie . 15.:JO
n1e
zabawie weźmie uda:ial ckolo 200 startuje w 27
tej konkurencji. FaAud. dl.a dziec! pt.
..Najmilsze 22.02 ~tatnie wladomośol (W)
chlc;p.ców.
worytką jest Frątca..ak.)

B1isiko 10 tys. widzów przymecz Sta-i:-tu z Wisłą,
chooia± nie o :zidobycie punktów w nim chodziło. Ta liczba dowodzi, że pomysł wnirób-O'l'.rania wartości drużyny mistrza Lodzi
w spotkaniu
z
przeciwnikiem
I-ligowym
byl
słuBzlny i
na czasie.
Kibice
chcieli ocenić .9ZM!Se lodzian w
ocze'kującycll
ich rozgrywkach
o a.wam.s do wyższej kla;;y,
cią,gnąl

w meczu

(Dokończenie ze
pokona.I Jugosła.wię
Bramki dla zesJ)l)łu

swą
wać

Wieści

snod

.25

zespołów

na trasie biegu

„Szlakiem. barykad''

* "'

*

Kto z kim w ringu
dziś na meczu

Aufbau - Gwardia
Ze Pr::cznym 0<pM.nieniem
st>OWDdowainvm wyp adkiem kolejowym pned Poznainiem przyjecha.Ji wczo<ra.j z Ma.gdeburga
do
Lodzi
bok.s,em:y
Aufbau,
!którzy d:ziś o godz. 18 na rmgu w Pałacu Spol'towym zmicm~czu
z
rzą ~·1 ~
drużyną
~ "".. w
~·
Gward 11.
..
.
Na koofe renCJl praeowe.i <lowiedziel iśmy
się
ciekawyrh
szcze gólów dotyc7.ących zawodników klubu Auifbau jak i boa{su w NRD.
Prócz as•ów zes1po-lu jaik Bedau, B rumic.k je.sit jeszcze bardrro dobry pięściair:z w wadze
mu.srej Pl'OCh, który rCJPrezentowal b aTWy NRD w meczach
międrzynarodo·wych z Fiin.landią
oraz
Zwią•ZJkiem
Radzieckim.
Proch ohniósl sze reg cennych
zwycię,5Jt<w. Dziś l'fPO·tka się on
z m o ralny.m mirs.trzem
a
oficjatlm.ym wicemistrzem
Po-1s1k-i
Dro:OClża•lem.

Nie przyje-chał do Łodzi Awiezu.9 wy>tY'PQwa1ny do walki w

Ra.di a
PIĄTEK,

1 CZERWCA
PROGRAM I

B.00 Wiadomości. B.05 Mu'Zyka i
aktualności. 8.30 Muzyka poran-

na. 8.50 Rozmowa z min. oświa
ty W. Tulo<izieckim. a.oo Audycja dla klasy VII pt. „Inis!aj w
Wietnamie" .
9.30
F. C9uperin:
Introdukcja i Allegro .
!f.40 Dla
przedszkoli aud. pt. ..sw:ęto d.-zle
ci". 10.00 Publi-cystyka międzyna
rodowa.
10.1-0 Radiowy słowni
czek muzyczny. 10.21i A. Adam:
Fi·agment I aktu 01:>ery
baletu
,,Gjselle". 11.00 "Królo\~.ra balu"
sh1ch. 11.56 Komunikat o sta
nie wód.
11.57
Sygnał czasu i
hejn a ł.
12.05 Wladomoś-ci.
12.15
, ,Antena wynala-zków". 12.30 Radloreklama. 12.45 „Swojskl-e n1elodie". 13.00 Aud. dla kias I i II
z cyklu: „Z pio senką jest nam
wesoło".
13.20 Transkryµ-cje :fortepianowe. 13.40 .. Ptaki 1 zwie!"'Zę
ta w muzy.ce". 14.00 „Bcrardo" fragm. 14.20 Polska muzyka sym
:foni-czna. 15.00 Wiadomośei. 15 .05
Program dn.ia. 15.10 Audl'Cja dla
mlod'Zleży S'Zkolnej z cyklu: ,.Wę
d'rówki z książką"'. 15.30 Muzyka
z filmów Walta Di.•meya . 16.05
„Ewa i Księżyc · •. 16.30 Konceri
Chóru PR w Krakowie. 16.5-0 Fucilc: Marinell.a uwertura. 17.00
Wiadomości.
17.05 Kultura pilnie
poszuklw:i,n a. 17.3f> .. Piękne glosy". 18.00 Uniwersytet Radiowy.
18.10 „Smlerć pi-zesizla obok., -

pólcięzkiej.

da~iem

Piłkarze

Go rmka
we franc11••

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

WPabłanicach stawką-prestiż mistrza

w Radomsk u -walka o byt

prze dSp rze daz·
. WIYIHOK

Łódź-Lipsk
ta~że w lekkoatletyce

•

L

w

teg<l'!"oeznych

mistl"l!O""

stwacb świata zanoicnvano w
Sa.ntiago,. gdzie Wlo<'hY zremisowa.Jy z NRF 0:0. S•po<tkanie
O{!"lądalo ok.
50 tys. widzów,
Sęd1Jowal Szkot Davidsillll.

Program
mislrzosłw

wieży

* *

*

tat

świata

w

CHILE

Dziś dzień wolny oo rmgrywek, a w . SOBOTĘ,
CZERWCA, spotkają się:
Grupa I: Urt1gwaj - Jugosla.wia
Grupa. II: Chile - Włochy
-Grupa lll:
BrM;ylia
#CSRS
ł
Grupa IV: Argen!y.na.

_____"'"''"'-'"·

Anglia,.

...__"'

W Chile
,

.

mow1q..•
w i:.~~~~~~

~~~ta p;u~..,,~;~~

pa-d<Jo W bram-e.k. 4 zd-0-byli S<krzy
dlowi, 1 padła 2 rzu t u karneg o.
Pierwszą
bramkę 2dobyt Argentyńćzylc Hector Faeunda w 4 mi
nucie mec:zu z Bulgarią.

N .ajwi.ększ.e
zainteresow-Rnie
Wa!"'l:ysizyto.
oezywiS:cie

tio-

,vystę

powi Brazy1ijczyko w ..,... v !n a del
Ma.r. i;>rµży;na pra?.ylijska grała
systemem 4-2-4. N a jlepszymi na
boisku byli: Pele i Dja~ma Santos. Pele na-zywany prL"z publicz
ność „czarną perlą'' jes"Zcze ra't
pokazał,
że
jest piłkarzem najwyższej
klasy.
W 73 min.
miną!
bez trudu trzech obrońców
meksykańs•kich i
str-ze lil bramkę.
Iniennikar-De twlerd-zą, ze gdyby
Pel-e chcial, mógtby zdobyć w
tym meczu jes=.ze oo najmniej
dwie bramki.

z

wyjątkiem
Santia.go; 9ta<lio
ny śWieeily pustkami. Nic
dziwnego,
najtańszy
bilet
na
me= kos:ztowal 3 dola.cy. Wielu
wolalo słuchać transmisji ra<liowych.

M

ajbrzyds-zy byt mees Argenty
na Butgaria. Pllkl:rze Argentyny grali brutalnie i fau.io•
waJj przy każdej okazji. Kontuz
jowani zostali
dwaj napastnic y
butgarscy Diew i Iljew. Ich udzlal w dalszych mec-za"h elimlna-cyjnych z Węgrami i Anglią
stoi pod znakie~ zapytania,

'2 dni królowe j spOrtu p

łalawizja

na bałuckim stadionie

s"'Ort narm• odszyc h

~

m -

400 -

800

m

żwtr„ka)

19 (Salacińs.ka)

11 (Fijalkowsk.a)
2
(FiJalkoWS/k.a

80 rrt pl. - 13 (Dzięciołowska)
skok Wz\'.'YŻ 15 (Skupińska)
s.kok w dal - 19 (Sa!actiisk.a)
kula - 18 (Popa - Lichowsk.a
- Sawicka)
dysk 16 (FijalkowśK.a)
dysk - 16 (Postówna)
Do biegu S7.tafetowego kobiet
4XlOO m zg!oso:onych jest 8 :.espo!ów, a do biegu
mężczyzn
7 drużyn. w biegu 4X400 m startować ma 6 drużyn.
Wiceprezesa LOZLA p, Tadeusza Nowaka pytamy, w których
konkurencjach mogą paść rekor·
dy Lod-zi, w1.ględnie które
stać
będą na wysokim poziomie s.por-

to·wym,

Na PO·bicle rekordów Lod'Li
nie lic:Zymy. Uwa?..am, że na dobrym po7Jomle sportowym powinien stać rzut miotem. Towpi!C
może splatać niespodziankę. Dużo zależy o<l 'waru-nków atmosferycznych. Li<!'Zę na dobry "'YntJC
w biegu na 400 m przez plotki.
Szkoda , że nie :zobaC'Zymy Ludwic-z.ak.a w skoku w dal. a bez jego
udzi2lu
Jconkurencja
ta nieco
b1ednie. Ciekawy poje<l~'nek powinien rooegrać ,PryY1er z Bis•kt1pskJm.
Cieszy

n.as,

że

?~g-toszonych

7-0-

l

stalo wielu 7.aWO<iników i mistrz<>
stwa powinny być interesujące.
<Dł
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