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na
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LONDYN (PAP). - 20 i 25 pozycji dotyczące1 zapr....estania
c:rerwca odbyły się posiedz,e- n.a 2-3 lata doświa.Jcze6 z bronja Podlromiisji Rozbroje11iowej nią atomową i wodc>rową.
w zwią.zku z tym przedstawiciel
ONZ, na których przedstawiciel
zakomu!Tlikowal, radzlecl<i w. zorln na posied.zeUSA. St<il">S.-en,
postawi! delegatoMi
25 bm.
niu
że rząd Stanów Zjednocwnych
USA pyt.a.nie: „Jakie warunki polibędzie gotów przieprowadzić re- tycZITTe potrzebne są. do przejścia
dukcje 1Si! zbrojnych USA (przy od jedne<;o do drugiego etapu rerównoczesmej takiiej samej re- dul«'.ii sil zbrojnych? O jll>kie rodu1kcj i sił zbrojnych w ZSRR) w kowa.nia chodzi przy przejściu z
jednego eta.pn do drugiego? I
ciągu roku do 2,5 mln. osób, a
wreszcie, jaik ctJugie okresy prze'jś·
następnie do 2,1 mln. i 1,7 mln, cia cd jednego do drugiego etapu
et<lpierwsrego
redukcje
„jeśli
W
WARSZAWA (PAP).
pr7ewiduje rząd Stanów Zjednopu zoistaną pomyślnie zrealizo- czonych?
Warszawie bawi 37-orobowa wy
Ze>rln wyra.ził jednocześnie ub-0USA.
i
Kanady
z
Poloin.l~
cieczka
wan.e i z wlaśdwym uwz_g!ędnie lewanie,
że sta.ssen wolał nie zajWARSZAWA (PAP). - 27 bm. że o odbytych iniEda'WlllO roomo- perspektywiczneg o planu rozwoNa&i rodacy zza oceanu przybyli
roz- mować ~ię na. ra.>.ie p"opozyc' ("Tli
ki-erunku
w
pootępu
ni€ffi
Polw
jądrowej
energetyk.i
ju
PRL
:rządami
rrriędey
wach
odbyło się poisiedzenie Rady Miprowaill1iejszych
dalszą
a
strzygnięcia
okrętem,
Europy
do
1sce.
radzieckiego w sprawie
rzą,du
nistrów. Rada Mi:nti.is1rów wyslu- i NRD.
drogę odbyli autokarnmi. PierwRada · Ministrów l Na w:ni00€ik Min~sterstwia o- blemów politycznych". Delegiait tyn1czas{)łwego zaprzestan~11 doNastępnie
szym mia&tem, które odwiedzili chala sprawoodania o prziebdegu podjęła uchwałę ' o powc>laniu światy Rada Ministrów podjęła amerykai1.ski zaznaczy!, że przy świMl·cze ń z bronią. atomową. 1
niedarwno odbytego w Wal!'\Sza...
wodorową.
w kraju był Poznań.
Komitetu Ekonomicmego Rady uchwalę zmieniającą czas trwa- przejściu do dirugiego i trzeciew chwili obecnej - powiedzia.l
27 bm. przyjęci Z<l\Sltall prnez w.ie posi.ed:renia Rady Wzajem- Ministrów, jako organu Rady nia studiów w szkołach zawodo- go etapu redukcji potrzebne bę dalej
nie ma żadnych
Zorin taik
a
Gospodaircziej,
pryrnaisa Polski ks. kairdyinała nej Pomocy
przesz.kód do osiągnit:cia pcroauw myśl uchwaly czas dą nowe roik.owania.
Minist.rów dzialającego pod je.i wych.
zaprzes't.ania. doStefan.a Wyszyi1.sltiego.
sprawie
w
mienia
Repre:zienta:nrt USA Stassein otrwania nauki w zasadniczych
.
kierunkiem. .
świadczeń -z; bombą atQmową i woW tym samym dniu naisi rozaiwodowych wynosić świadczy! także, że woli <l'Il obec doro•wą. Sprawa przedstawia się
naJe!i:ą m. szkol.ach
Kolń;i,tetu
zadań
Do
odwiedzili Torwarz)'lStwo
da•cy
in.: bieżąca ko-ordynacja spraw będzie 3 lata, zaś w tech!n.ikach nje nie wyp-O'Wiad.ać się w 6.pra- nas!!)pują.co: czy mocarstwa zaŁączności z Wychodfu,twem ,,Powie zglo1s.:w!I1ej prz;ez ZSRR pr<>- cboctn!e, przede wszystldm Sta.ny
gospodarczych, lnic,jowan~e I o- 5 lat.
l0inia".
pracowywanie dla Rady Mini- ----------------:. ._..:::__.....:..:.: .:.:'...-'.._.:..::.: .._..:__..:_:_ Zjednoczone i Anglia, zgrudzaja się
wvkonał
Na spotk.a:nil\l z d©iałaczami
już obecnie do.iść do po·ro?.umtenia.
strów ważnLejszych aktów praw
w sprawie zaprzestania doświad
Towarzystwa ks. prałat Pluta,
gokierowania
za.kresu
z
nych
z bronią. atomową. I wodoroczeń
prol>Mzcz w London (Onta;rio),
spodarlq narodową, rozpatrywa
wą na 2-3 Iata? OczekujeJ.ny od•
inicj<itor wycieczki pOIWiedział, iż
powledzi Od. wszystkich przedstaKATOWICE (PAP). - 27 bm. nie sprawo.z.dań o sytuacji g<>Polonia K.anaidyj&ka li.czy Otk.
wicieli w Pod.komisji,
300 tysięcy Polaków. W Kana- w godzinach wieczornych pl'Z'C- spodarczej państwa.
Komitetu
Przewodniczącym
LONDYN (PAP). - W toku
dz:e dz,i.ała od paźd:ziernLka wr- m)'lSł węglowy wykon.al przedMin'hsltrów.
Po<lganiziowamy z inicjatywy wielu terminowo przy.padające na bie- j€.st P·rez,es Rady
cenną I pażytecrz~ czwartkowego pooi.€dz.ernia
stron
obydwu
ko1\cmV€
po.sioedreni,e
Plen.accne
sa:
Komitetu
czlOl!Jkam:i
komisji Rozbrojeniowej ONZ,
set-:"k rcdaków, Konrit.et Fundu- żące pólroc21e zadania wydo•bY- Stałymi
Ju- ną.
Robotniczych
Ra·d
Zja,zdu
PlanoKomisji
przewodJniczący
Stanów Zjednocronych
szu Pomc·cy Polsce, dyspo!l'Lujący cia węgla. W wyniiku prz,edteirJesteśmy pr"Lekona.ni, że prze- delegat
po poludgosła""'"ii w cziwarteik
Tr)-inowego-wykona1T11ia planu za- wani.a przy Radzie M.Lnistrów.
Sta.sl5€n oświaidczył, że między
s1.1mą 120 t)'I'>. d>ola;rów.
s'i.ę od prz.eunó- miany, ,ja.kie dokonały się u nas
rnz;poczęlo
niu
Mim1istrów,
Rady
wicepre~
narodowy orga.n kontroli roa;bro
Zam.ierneniem Komitetu jest, łogi kopa!I1 dadzą doda~lwwo do
m:im.ister han wioeń po""'·it<ilnych gości zagra- w następstwie PaźdzLernikoiwego jen.i.a powinien działać pod egiby sumę tę powiększyć do mi- końca bm. 605 tys. ton węgla. mdnister filllansów,
ru- Plenum naszej partii, stw<Jd'Zyly
reprez,entan:tów
nicznych,
prze
mtlruster
za.granicznego,
dlu
jednak zaznaczyć, że
dą Rady Bezpieczeństwa.
Należy
liona d:olarów.
i miJnister rol- chów robC>tiniczych zawodowych. jeszme bardziej SJ.>rzyjające waDele·g at Francji Juleis Moch
Ucrostni.cy wycieczik:i w im.ie- plan pierw.s.rej polowy br. jest myslu ciężkiego
dele- runki dla wszechstronnego ro-zZapowiedź wy&tą.pienda
nictwa.
m.
mpropo:nowal &tworrenie: 1) orni.u Polonii Kanadyjiskiej zlażyli niższy niż w roku ubiegłym,
współpracy
um°'cni·enia
i
wojq
przewodniczącego
sklad Komiltieitu g<i~a Polski,
POil<ld'.to w
piękny dair kmjowi. .Jest to za- il!l. ze względu n.a z:ni~ie:nie w
kraja.ml socjali- ganu ustawoda.wczego w formie
członkowie spo CRZZ Ignfil!ego Logi-Sowińskie ze wszystkimi
zgromadzenia. zbierającego się oo
kupiona na Ta!I'glli!h Poznań.sik.ich górnictwie obowiązkO<Wej pracy wchodzą ni.est.all
•
styeznymi.
milnie
dlugo
powifala
sal.a
go
śród mi.n.iSl!:rów resortów gospopewien mas na sesje, w skla.d
wyslawirnia tam jaiko eksipolnat w niedziele.·
pomaktóre
oklaskami,
knącymi
darczych.
którego weszliby przedstawieiele
kanadyjski tZlW. bcmba kobaltowialy się wielokrotnie w czasie
wszystkich państw - sygru1.taW obra.dach Koaniitetu z i;rło
wa - n.ajnowsza zdobycz medyprwmówieni.a.
riuszy ezęścioi\veg-0 układu roz•
sem doradczym może uczestnicyny w za.kres.ie lecze.niia chOl!'ób
Z wielką uwagą, f za.interesoElkoczyć pr:oodJStawiciel Ra.dy
brojeniowego organu wykonawnc>WO,twc,rnwych. Ten wspaniały
.
in
m.
powiedział
waniem
przy Radzie Milltinomkzn.ej
czego składającego się z państw
dlr nasi roda•CY Zło.żyli w Instyśled2limy obraLoga-Sowiński s.trów.
o członkostwie stałym.
tucie im. Marii Curie-Skłodiow
gdyż zdajezj.arz;du,
was?ego
dy
wackiego
Czechosło
Rada Ministrów roop.artrywala
Przedstaw.i.cie·l Anglii, Noble,
sk:·ej.
sohi'e sprawę z jego znaczei zatwierdziła 3 projekty ustaw my
wystąpi! z propozycją, aby grusamorządu rorozwoju
dla
nia
z dziedziny rolnictwa, mają,cp
pa. ekspertów przy&tąptl.a natych•
w waszym -kraju. A
na. celu re.a,IitŁację uchwały KC botniczego
miast do pracy dla zbadania.
doświadczenie wasze w tej dzie- Współpracy
PZPR i NK ZSL w sprawie nośrodków, jakie można by urucho
I to za.równo osiągnięeia
wych załotęń gospod.a.rkl rolnej. dzinie,
mić w celu położenia kresu d()jak I trudności, któPo!llytywne,
o
pro}ektów.
tych
Pierwszy z
śwla.dczeniom nuklearnym oraz '
re wyłani.ają się nicuchl'Olln.ie
obrocie nieruchomościami ziemw tej dziedzinie.
produkcji
inicjatywą,
nową
każdą
skimi znosi Istniejące dla rolni- przed
Delegat ZSRR, Walerian Zosą u nas z wielką
WARSZAWA (PAP). - 27 bm. rin, zażądał przyśpieszenia toku
ków ograniczenia wolnego obro studiowane
Jesteśmy przekon.a.ni, że zakończyła
w War,<;Zal\Vie,
Siię
konferencji.
tu ziemią i przy w.prowadm:niu uwagą.
wymiana doświ.adczeń brwaj ąca .k.iil.k.anaśc.ie dni, X se- prac
odOOIW'iednich nowych przepisów obopólna
może okarMć się dJa sja Pol.&ko - Czechoolowaickieg o
polu
tym
na
daie ro1nilkom prawo do kup.na.
Kormtetu współpracy Naukowos.przedatl:y i dzierź.awienia grunTechniicz:nej. Na z.akońcrenie obtów rolnych.
„
• •
podpisal!ly został protokół,
rad
nieruchomości I
.DziiedzicZJeIJ.ie
yc
który wytycza program wspólme podlega według projektu <>praicy między obu kradaim:i na ro7..wiązanJ'.
gran.icZJeIJ.iiom.
diwuna.svu
najhliż.s,zych
okres
Drugi za•t wierdrony przez Rastwierdził
projekt ustawy
miesięcy.
dę Ministrów
uchyla dekret z 1953 r. o ooJkoPoIBika wykazała szczególne za.
tntere.sowain.ie uzySik.ainymi przez
witym zagospodarowaniu uż.vt
ków rolnych i określa warunki
doświaidc.zeni,aCzechos.lowację
zwracania poprzedniemu posia- Z
mi w przemyśle chemicznym,
11ac2lowi. gruntów, które na podLONDYN !PAP). - Jak dowla·
oraz
hutniczym
maiSzynowym i
korespondent Agencji
starwi1e dekretu odd.aino do zagow produkcji airtyk:ulów przemy- duje sle
słowych ·p:rreznacz•my>ch na za- France Presse, 27 bm. na plenar&p~darowa.nia. Trzeci projekt uopaitrzenie rynku. Zaintereisowa nym posiedzeniu konlerencll prestawy wprowadza zmiany do
O·
nle Czechosłowacji konceintrowa mierów Wspólnoty Brytyjskiej
o
roku
1955
z
dekretu
mawiano sprawy wplywów radzie·
uregulowani.u
i
uwłaszczeniu
ło si.ę głównie na naszych z.do- cklch na Bliskim Wschodzie, paktu
spraw związanych z ref.ormą rol
27 btn. odbyta &lę na Cmenta- by-czach w górnictwie wę.glia. ka- ba.qdad7.kleqo 1 „doktryny Ęisen·
oraz stosunków między
ną i osadnictwem rolnym, :mnie- n;u Wojskowym n.a Powązka.eh mi€Jl1nego oraiz w przemyśle hUJt- howera"
dotychczaoowe prrepiisy Ul"<>c.>zysOOść złożelliiia do grobu niczym. Pols>t.am.owiono równied: lzra.elem a krajami arabskimi.
niając
donosi, te na J>O·
Korespondent
bais,tosUJ,nku do dzierżawców zwłok gen. dyw. Tadeusza Ku- .skOOlrdynować zakres prac
w
gruntów państwowych.
trze·by. Gen. Kutrzeba pełnił daiwczych nad uzyskaniem no- sled'.ł:enlu przemawla·ł T>~mler Ne.
krytykując „doktrynę Elsen·
W.szystkie te projekty u- przed wojną szereg odpowiedzia.I wych rodzaJ'ów aTutybiotyków i bru,
howera" I pa•k t baqdadzkl, który,
sta.wv prrosl.ane :ziootaną do roz- nych funkcji w Wojsku Polskim, badań n.ad hormonami synitetycz teqo zdaniem pow!nlen bvć rozpat.r2lenia. Sejmowi.
_....._ _....._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
w ezasie k.a.mpanii wrześnio- nymi.
a.wej
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _w!ąz<mv.
Jeden nróq wodny na V!iśle
Rada Mini&trów przedyskutow pobliżu Nowej Huty jest już
wała pon.adtto i mtwierdaiila tezy Pod jego dmvództwem :ilołnierze
notowv - w budowie znajdują
pols·cy stoczyli największą w
s:Q dwa da:sze: w tączanach
i Debiu k. Krakowa. Po Ich
1939 r. · bitwę pod Kutnem, w
I
wody
splętrneni·e
ukończeniu
które.i -z.ad.ałi w paczątkowej faumożilwi ruch barek 600·t<1nozte dotkHwe ciosy wojskom hiwycb w qórny.m ble!JU Wisły.
Kutrzeba
Gen.
tlerowsk.im.
Prace przy budowie zapory
zmarł w 1947 r. I ,7.A><;tal pochojuż po·
Dębin są
w
wodnej
W dnia.eh 30 czerwca i 1 lipca
wany w Londynie; o"becnie zwło
ważn'.o zaawansowane. Gotowe
br. w Warszruwie o::tbędZJie S'ię
ki .lego sprowadwno do kraju.
są filary i śluza. Obe<:nle mon·
krajcc.vy zjazd cen.traJnych o•rluje sie części metalowe zapo·
W uroozystoścdach żałobnych
ry i wykonułe pozostałe jesz·
ganizaicji spóldzielczych. Na zj,eź
oook rDd?Jiny
wzięli udział ziemne.
roboty
cze
dZ:e pcinaid 200 prziedistawicieli
WARSZAWA (PAP), - 27 bm. zm.a.rłego - generałowie I sta.rsi
CAF
Fot.
ce:ntrn.Lnych organizacji &póld.ziel
proees oficerowie WP, przedstawfoifle
za.kończył się trzydniowy
czyc·h z calego kraju dyskuto<Wać
lll·ordercy z Woł<>mlna, Apolmare- Zwlą,zku Bojowników o W°'lność
,
Króla.
go
będzie nad trziooia. zas.adniczymi
I Demokira.cję, delega.c,i.e z instypopołudinjO<Wych
godzlnĄCb
W
probl-em.a.mi: n.ad kierunkiem roz
MON, towaS111d Wojewó<hkl dla woj. war- tucj.I centralnych
pol.skiej
i;,póldzielcrości
woju
podkomendni i
broni,
tę rzysze
so:awsklego. który prowadzd.ł
zgodn~ z uchwałami VIII i IX
s·1na.we w trybie doraźnym, ogto- wych~wankowie gen. Kutrzeby.
Plooum KC PZPR, nad tezami
sll wyrok.
Krótlde przemówienie wyi:łO<lil
Zwyrr>drn!ały mocderca ApoMoiado pr<>}z-ktu u&tawy o spóklJZielZarządu Wojskowo-Histoskazany zootal na ka.rę szef
Jirńl
nia·ch i ich związkach oira:z nad
Obok gier pojedyńezych rotz<l· ry
rycznego Szta.bu Gencralnt'go
ś1nie.rci. ·
sratut:m Na·czieltllej Rady Spół grano w czwa.-r tek, 27 bm., na turWP gen. bryg. Stanisław Okę
dz'.:e•k21?j, która prz,ejmle runkcje '!lieju wclmbledońsklm rówmieź gry
cki.
Ocn!rail.ncgo Związku Spółdz~el- •,iodwó'j•ne.
Polska pa.t'a deblis.tów Skooteclti
Kompania ho•n-Od"o•wa Wojska
CZZ:go.
nad
i Licis odniosła ziwyci~stwo
Polski.ego o·dd.ala na;l mogiłą
Chaą.
k
bel'l'ijs·
francusko
Dzi·eń Spół- parą
Międzyman·cidowy
sa.lwy h·Oillo.J"O"IVe.
dzi<elcz,c6ci _ 7 Li.pca obchcd2J:Jo- ·trier - Mczsi 7:5, 6:2, 3:6, 3:G, 6:3.
:tny b :::dz'.e w Polsce pod hiaGł<em
S21ef iednej z. najelegaaitszycb re.
w drugim dniu Akademickich stamacii w Tokio Z·O·Stał skazany
.szerdciego wlącz,e1nia s~ę .spóldziek:zio·ści do reali.rz.a,cji uchiwa~ Mistrz<>stw P-O'lsl<i w siatkówce, na 800 jen (168 do•la.rów) grzywnv
I_ O .aat
pa1rtii i, jak cor<Jcznie, będz;ie rozgrywa.nyc.h :na koirtach AZS w z.a ·nrzy:p.iell<.a.ini>e lto1a w piecu kueksp.o,rto18
„Fia.t 600"
130 sam:i.eh 0<tlów włoskich
.....
n
s.póldziel- Wac.o:awie, uzyskano następuj~e ahennym.
wyrazem WL"J)ólnoty
JHl'sfadającyeh
górnicy k0>palń,
Zl·kupili
„\\'ars:iia.w"
wych
dręCTJonego ?JWierzęcia uKrzvki
!'czultaty:
spóldzielr.:ami
ze
P~~c)l
ców
KAIR !PAP). - Rzec.znlk lzraelfundusz dewilZlo·wy za nadwyilki wycfabytego wr,g!a.
KOBIETY: Po7.lllań - Wrocław słyszeli klienci w czasie spożyw&.· s:k!eqo
calego swaa:ta„ mimo ~rzywdi:ąMinisterstwa Spraw Zagra·
<po•s.ił;I<u. S!ed71tiwo w tej sprd-,
Na zdjęoiu: odbiór 6 sam<Dcho dów ,.Fia.t 630" p!'Zeznaczo•nych
cej li oiągle obo"i.a.zująoej decy- 3:1, AWJi' - Bialysto.k 3:0, Gdańsk nj.a
eqip·
rządu
do
sle
z·wróclł
wie wvka7Xlło, ż.e jeden z •kuch3· nlcz.nycb
dla kopalni „Dym!tr<>w".
Łódź 3:0.
,; k,'l€ł• spo'!- 'MĘŻCZYŻNI:
· ~""
unrkltl!C'Zl{iIl!-u
-'1
AWF - Często- rzy chc:i·ał w l>eJn sposób 2eanśc1ć skieqo z pto1>-0zvcja przeprowailzc·
""'.o
CAF - fot. ~:o
dz1elcz;o•sc1 z ~ęda:·"M-rau.::':'ft>i" chowa 3:0, Lódź - wrocla.w 3:~, s<ię na koc:ie za rzekomo wyrządzo·11nta bezpośrednich rozmów pomię·
dzv Egiptem a Izraelem.
ne mu <prz·e'l: Dliego ltrzywdy.
K.rak6w ,,.. POZ!Da.ń S:G,
7Jwią2lku Spóklzielcziego.
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Z sesn Rady Narodowej m.

Łodzi

zdaniem

Troski i klo poty
ló' zkiei kultury
I

Jak już pisaliśmy, wczorajsza
sesja Rady Narodowej m. Lodzi
P<> bezma.la
była,
poświęcona
3-leiniej prz.erwie - spra.wom
kultury mia.sta.
który
Zarówno w referacie,
wygłosi! wiceprzewodniczący

Pre

zy<lium E. Ajnentk.i.el, jak i dys!ru.sji poruszano problemy od
darwI:.a. nUt·tujące L6dź kulturalną. Niemało miejsca wśród ruch
zajmowata sprawa OO!ąc:zek l<>kalowych i trudności nartucy finansowej, które w dużym Sillopniu 1'7JUtują na jaki.elrolwiek
przedsięwzięcia.
Wyda.je się więc, że

w chwili
n.ajważniej.s.zą sprawą
obecnej
wimno być z--,.alezienie źródeł dodatkowych dochooów dla. placó-

Drugi
dzień

rozprawy
przeciwko Gorzelowi
LUBLIN (PAP}. - W druirlm dniu
:rozprawv tocz<1cef się przed Sądem
Wojewódzkim w Lublinie przeciwko mordercy rodziców Ryszardowi Gorzelowi - sąd zarządził poslepowanle dowodowe.
Doprowadzony z więzienia świa
dek Edmund Łuka, który przez pewien czas przebywał w jedne! ceJL
z oskarżonym, oświa.dczyl, że R
Gorze! przyznał mu się do popeł
nienia zbrodni na rodzicach i opowledzlał mu przeb.!eq morderstwa.
Osk. Gorze! zaprzeczył jednak kat"'!f~ryczn.le tvm zeznaniom.
W dalszet częśct pos tęp()IWania
dowodowe110 zabrali głos biegli
lekarze-psychiatrzv i pracownicy
Zakładu Medycyny Sądowej. Zdaniem b!eąłego prof. dr Kaczyńskie
osk. R. Gorzel test typem
ąo Psvchopatycznvm, nie motna jednak kwestionować Jeno l>OCZYlalrozpoznawania
nośct I zdolności
czynu.
Po złożeniu im.ez bleqłych opluli
sąd zarzi1dził przerw~ w rozprawie
do dnia. 28 bm.

Związkowcy

francuscy
i jugosłowiańscy
dziękują

łódzkim włókniarzom

wek kulturalnych.
rrie ograinicz.aj ąc

się

WARSZAWA

Dyskutanci, i;nn.ych publikacji o naszym mie
do wy 1icza- ście.

w&k.azywali na
bolącrek,
ewerutuah1ego uzymożliwości
nia

dodatkowych pieniędzy
skall1.i.a
Bug.aj.ski.,
lra.drui· Mojkow.siki,
OplootiJ). Jednym z rui.eh j€st
SpolecZIIly Fu!Il.dusz O{))budowy
StCIJ.icy. Zatrzymanie sum p:n:eka.zywanych prze-Ł Lódź Warsza.wie w naszym mieście na okres
2-3 lat pomogłoby w r()(l;Wiąza
nlu wielu trudności i pozwoliło na oclbuduwę względnie rozbudowę wielu obiektów.
Wiele irłosów {co śW!i.adczy o
wadze za,qadnlenial padło za pnyśpieszeniem procesu decentralizacji
kulturalneno i przejęciem
żvcla
Przez mla9lo szer<!1JU -placówek kulturalnych, m. In. kin, muzeów i
spraw projektów urbanistycznych.
Dość sz,arotk:o omawlia1ną is;prawą było również życie kulturalRadni wypowieno-oświatowe.
dz.ieli się za koniecznością jak
najszybszego odrod!Ze.Dia życi:a
świetlioowego na JllOWYCh, zdrowych za.sa.dach (radini Sieńistk.i,
Anders, WojciechOIWISki). RadzabieraMa.lilnowski,
ny glo.s w dysku.sji, wskając
n.a możliwości uzylSikaln;ia
zał
funduszów prz-ek0JzyWaJ!lych illlpr=
oontraJnym
stytucjom
ag€lll.dy miejsJDie. Poddał on pod
fundudyskusję wylronzystan.ie
szów uzyskiwanych z „Kukułecz
ki". Zd.a!niem radnego, część
tych fun.dru.szów mOO:.na by prz;ezm.acz;yć rui. cele kulturalne.
przepods1umował
D)'l'ilrusję
PrezydiJum Rady
W>O<lin'iJczący
Nairodowej - Kaźmiel:c.zak.
M. In. l>Odkreśllł on duże znaczenie Komisll Kultury, która slcupialac szeroki aktyw społeczny,
wJnna wvwierać większy niż dotychczas wpływ na decyzję i kierunek pracy Wydziału Kultury.
Sciślelsza wsJ)Ółpraca winna leż pokom!11je z poszczególnymi
łaczvć
placówkami kulluralnVlJJli.
Na ZJaik.ońc.Zieil.ie eesjd, w wyndiku obrad, radni podjęli uchw.ałę w sprawie l"OflJWoju kultury n.a terenie LoCLzi.
Mle.dzy dnnyml zobowlązuJa oni
Prezydium Rady Narodowe! do ustalenia mol2llwoścl wprowadzenla

Rada Narodowa :eobaw:iąa;ala
Prezydium do pr~ec:l.lpiżein.ia spra
wOZJdiarril.a z reaHzacji' tej uchwa
ły" na następnej se.sji poświęoo
nej sprawom kultwry - n:ie d.alej niż w C'i~gu jednego roku.
T WOJ
'
•

Narada
przeds.tawicieli
miast wydzielonych

Dowóciz.bwo WOP wpr01Wad7la do
służby ql'BJllicznej · samoloty, które
patrolow·ać będą granicę =ówno
Od killru dirui odbywają się w
na iei odcinku morskim, jaik i lą Sejmie posi-edz;erua kornisjli. sejdowym.
mowych poświęcone omawianiu
uchwaJy o plarr)1e 5-letnim. Dla
Stolicy przY'była ieswze jedn~ zaipoiznan:ia czytielniików z chawiększa placówka haru:llawa. Jest raik.te:rem li k:ieru1nki.em prac ko-rzemieślmczy rniisj~ podajemy poniżej krótk:ie
nowo.otwarty
nią
Dom Towarnwv, który mieści się omówienie przebiegu
niektóprzy ul. Kruczej 6-14. W domu tym rych z tych po.siedzień.
zna1jduią się 1Przed:mi·O•tY ')>mdukoW{l!Jl6 przez :rzemieśln.iików WarszaKOMISJA PLANU GOSPO.wy i wojewód.ztwa. Udztałowcami
domu są .sami rzemie1lnicy i Izba DARCZEGO, BUDŻETU I FlRzeim>eśl.niicza.
NANSOW
Projekt plam.u
REFERENT:
Na 2Ja1Proszen6e Stow·airzysze.n ia 5-leitruiego p!'Zlewiduje zlagodz.ePolskich Artystów Tea<t.ru i Filmu nie dysproporcji pows>tałych w
pr:zybyła do Wrurszawy 9-osobowa okreislie
minionego dwuna.stol-edelecra.cia fiJmowców jugosłowiań cLa rruięd~y 1Jempem rozwoju rol
slcich.
ni.ctwa a przemysłu, rozwojem
zakładów wytwórczych a za,pleMini·ste.r obrony nrurod·owel po- czem surowcowym, między wZI"O
a
zwierzęcego
pogłowia
wołał Radę Główną do spraiw Ofa- stem
cerów Rwer·wv oraiz an.a:l09iczne ro~ojem bacy paszowej.
rady w posząiególnych okręgdoh
W !altach 1!158 -60 dochód na
woi·skowvch.
rodowy przemacwny do podzia
Na st.ainowJsko sekretarza Ra.dy lu wzrnetać ma przieciętnrl.e o
GłóW111ei do spiraiw OfLcerów Re:i:e,r- 21 miliardów
rocznie.
złotych
wy przy ministrze obrony narodo- Po.d:zi.al dochodn.t cha.raikteryzowe! powołany został gen. dyw. wać IS'i.ę będzie zwiękS!zel!liem
Prus-Wiecikorwski.
sum na spo2yc\e.
Na inwestycj.e przezna~ się
•
•
"
27 bm. odbyiła się w Mii!Uster- W pia.nie 5-Ietnim 299 mili.a.rstwie Rolnictwa na.~ada ki.e.rowni· dów złotych. Udział inwe.stycjd
ków wojewódzikich zanądów rolni- w porównamiu z plainem 6-letctwa, po•święcon.a. omówieniu przy- nim jes.t procentowo niższy, w
bezwzględnych jedn,ail{
qotowań do tegorocznej kampan;i cyfrach
do z,bioru .zbóż. podo- udzial ten je.st wyższy n.iż w pila
ż.n.iwnei rvwek i stewu poploiww. W tym nie 3-letnim i 6-letnim łącZJ!lie.
.
.
.
samvm dnilu pooobne sprawy omawia!li dyrekt"!iZY wojewódi;k:i·ch za-I W ~ale .s;un 11nw€1S!tycyJrządów PGR na na<FaJd·zie w gene- ;:iych naibardzieJ WZt'OSlllą naJkla
dy n.a gómiict~. rolnictw-o, buralniei dvrekcid PGR.
downfotwo mles:z;kaniowe i ener

• • •

• • •

• • •

KRAKOW (PAP}. - 21 bm, odbyła sie v1 Kralrnwie narada przed
stawicieli prezydiów rad narod-0wych miast wydzlel0111ych - Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi
I Krakowa. Narada ta poświęcona
była omówieniu orga·ni·zacli zarzą
dzania gospodarką mleJskil oraz
struktury rad,
Przedstawiciel-o prezydiów ra.d na
rodowych nowowydz!elonych miast
podzielili s!Q doświadczenia.ml uzyskanymi w zakresie organizacji
pracy rad narodowych sweqo terenu, Stwierdzono, ii kon!e<:1:ue
jest ujednolicenie t uproszczenie
m. In. poprzez
działalności rad,
Ukwldacie wielu nieJ>otrzebnych
wydz!ałów. Podkreślano tetż, te Jedyną władzil nadrze.dną dla poszc~e
gólnych wydz:lałów rad narodowych winno być Prezydium RN.
Ze szcze11ólni·e mocną krytyką
spotkała się sprawa wyodrębnie
nia aparatu finansowego rad nagetykę.
WROCŁAW
rodowych, któreqo pra..cownlcy są
na etatach Minister.siwa FluanDYSKUTANCI: Należy zwr"·
sów, a nie rad narodowych. Stwa-1 Os·tllll:n.lo na DolnVIIn Siąsku po- cić uvm.gę na korui.eczn.ość roizrza to - i,damlem wielu za.blera· wstaiły dwie oowe spóJ.dz.ielnie pro woju przemysłu precyzyJnego i
zupel- dukcyjne. Tak więc ~·stn·ieie tam
lących 11łos w dvskusli nie niepotrzebny i szkodlliwy 'Ili r.:o- obe~ 76 spó!c:l:Dielni produlkcyj- optycznego, co je.st 7-wiązane ze
techniki
=ootem maczenia
dziennel pracy 'P'fezydlum podział. nych,

li

Już wkrótce pośpiesznym do Łeby Iub Ustki

•

Przywrócenie

z Warszawy do Łodzi
Kołobrzegu - codziennie i sleepingiem
pośpiesznego

d
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~fEc~:~::~~~:1r~::1f~~~i~~ ostu aty o z1 - ·uwzg ę n1one
Noweqo,
lek! Lm.

li Do

e

e

skrzydła 11machu Bibliopawilonu
WaTyńskieqo,

~Jiti~~~~:~;i~f~):;;~~ Ogólnopolska konferencja
zreaHzowarua teqo osla·tn.!eiio jest
przejęci-a kin przez miasto. Odbudowana musi bvć również elewaefa frontonu Filharmonii oraz osialeczne załatwlen.le sprawy lo~aau
dawneQ"o „Ta•b arinu", Prezydium
Rady NaYodowel uc~alil Rady
wyst<11>lć ma do Naczelne! Rady
Odbudowy WaTSzawy o zatrzymanie funduszów łódctkich SFOS na
P~~!~~h S:::.~wamft do rozwią'ZaJiliia isą:
ukończenie nowego oma.chu ope·
ul Pó'- c I z'volnle
tkl
•
uio ne ·
•
przv
re
n.machu ,,Białe! Fabryk1" i
ni~
"
~
przeznaczenie qo na Muzeum Włóklennk:ze, ooroczne -przyznawanie
sumy 2oo tys. zł na za•k un dzlel
plastyków oraz zdobycie lokali dla
cztl!l'ech domów kultury na przed-
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wsprawie kolejowego

· l nego wys łanni'k a
Od spec1a

I
_

rozkładu jazdy

Komunikacji
Mlnlsterstwo
uznało pretensje Łodzi odnośnie skasowania wieczornego
pociągu pośpiesznego WarsP.(od.j•eiid.7.ał
wa - Łódź-Fabr.
dllllW1lllie.i o godlz. 19.10) za słu
szne. Pociąg ten będzie przywrócony niebawem. o czvm 1.awia.domimv w swoim czule.
Tyle, l·eiel! choozt 0 suk<:esy z
k!Ikuqodzlnnei batalii dotycz!łceJ
uspra·y-•.enla komun!.'·-cj! dla naC7.P.SZ""'O
ł tw'ć J t
d l 1 iwoJewód7!lwa.
...,, mlasta
u o·
qo nie u a o s Q za a 1
becniel
Poclaa pośples.z.nv z Warszawy
l Ło<W-Fa·br. do Zakopanego n.le

szczególnie w zakresie wykorzy
stania el!lerg1i atomowej,
K:OMISJA BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI KOMUNA.L-o
l'!EJ
REFERENT: w projektach pla
rm 5-leifln.iego prwwddzianY jest
wielki wzrost nakładów na rozbudowę przemysłu maiterialów
budowlanych. W roku 1959 wynos.ić

C1!Le

będą

l.904

rniJ..i.on.Y

(w roku 1956 wynosiły
ca 791 milionów zl).
Do 1960 roku oddanych zosta•
nie do użytku 229 tys. izb miesz
kalnych.
Ciągle występuje jeszx:ze brak
synchroo.iza.cji plam.ów budowy
z planem produkcji materiałów
hudowlanych.
jak n:-ii::.zybd~j u·:·Należy
nąć opóźniJaln:ie w dosta.rczaru11
dokumentaicji :-echrL.<:zino-;;r:·:JN./nych.
nYSKUTANCl: Należy zape•
budowni•
wn:ić szerroki rozwój
r.1.wa indywidualnego prrez zabezpieczenie materiałów budowlanych. Mm.na uzyskać to pr-z..ez
drobnych cegielni I
ożywienie
wapienników.
Zachęcać chlopów do • budi>W•
nictwa z gliny i pomagać im w
tym technicznie.
złotych

.PoniewaiŻ

na.jwiększe

spiętrze

nie nakładów inwestycyjnych
przypada na koniec pl.am.u, jui
bezipie-nziś trzeba myśleć o za1
c=iu ich wYkonaiwstwa,
KOMISJA HANDLU
'ZAGRANICZNEGO
REFERENT: Należy beZW'zględ
n;ie zl.hltlwidować zxia<rzające się
je1~zc:zie 'vypadki wyda.tkowania.
dewiz na. nteuzasa.dni•ony hn·
IJ6I't, głów.rrie niektórych ma&ZY'!l i urzątlzef1.
do
Należy upoważnić 11/lllZ
ba.da.ni.a celmv%ci impo.rtu we
wszystJdch resortach. Bywają
wypadki, że sprowadza się maszyiny z za,gra1nJcy, które prooukowa1ne są w kraju.
Je.st moż11w·ość uzy.skani:a dewiz prZJeZ lliWlększenile eii:sportu
usług. Polegałby on na doi.-:'tairczainiu nam przez zagrainicę oorowców, względrui.e maiszyn dla
prz;erahlam.ia ich na potr7leby
kontrahentów. W tym wypad.ku
po<trnebne jest jednak określe
nie właściwej relacji złotego w
sto.sunik.v do illlnych walut.
Należy wąitpić w celowość dal
szego foroowallria roziwoju prz,emymu metail!l.lJl"·g i=ego, który
uz.a.lemlony jest od ~ rudy.
DYSKUTANCI: Nałeży 1.11Spra•
:i.rJlip<JirtQwan.ych
k0111trolę
wnić
które czę.sto już na
wrząda!eń,
ulegają
procl'tllkcji
począi<k:u
awarii.
w rziwiązku z paliityiką eks>pm--

1 Od 29 ~ n;mzechodzi11"0•7Jkładlzie _iazW' z''"'"'"'".""'
~·~„ ·1 ·••
my z powrotem :nia ozia1s środ- dy nms·zie miialSito zyska na po.Jooiwo-eiu.ro1Pej1slkli„ a więc co- łączeniu z morzem. irdyż zdeflllJi.emy .oogaa:y 0 jedlną godzi- cydowano utrzymać , na stałe
zmian.a (nie tylko w sezonie letnimi
Ta
wstooz.
ne
kłopot pooią.&" pośpieszny Łódź-K&lini.ill!llail:y
S?raiwi.ła
drob~ruz:~ego nr 7•~"""'· '<>
tofwą
ska - Gdynia Pooiaiit miebędzie
Tr.reba
kolei.
01Pracowairuie =Zi&wvmia.ga
nie
·
•
.
•
•
.
~1
Między.les~e 1na połą- dizy1na1rodowy
wiem ze wz&'ędu
górowej relaicji .złotego.
-~.„~ be
wa....
azein'i~ mi"""-.-·~ --'•O""e 7Jlllie- Łódź-Kail:"""-.~ Należy ro.zpa~rzyć kclll.iecmość
~,~~„....
""A~
.,...,,.,„~a'VIU . ...,
„
:i!ll.westycj~ w Poznallliu w :ziw:iąz
nić d'Otyohoza,oowy QOOwiiąru- cizie mu.sflał na grainilcy (gdyż
.
·-•·
.
D
NR.
.
CSR
.
_,,_,_d
__
d
.
i pracy polskich włókniarzy,
ku z poważnym wz.rootem ma1
nlJie 2lllH<o.uwaJla ~
·
Jący 0 2 czerwca ~lU.<.11'.1"" JazOdzieżowców i pracowników
cr.erria Tał'g6w Poonla.ński.ch,
Od JI)OOzątku su) sitiać 95 minut, 7lamila;st 30
d:V IPOcdąigórw.
przemysłu skórzanego,
drodizle do CSR nie będzie mógł letd~ć trasą krótszą
czerwca prrebyrwa w Gdyni minut.
mieśclach Łodzi.
KOMISJA
(ok. 2 11odz!ny czasu} przez Trzebtila
t . . Klin.a
Rre.zydlilllffi wystii,pić ma do sztaib fia<dhoiwcóiw k<oJJeJ'owych,
W liście, podpisanym przez
ze
nie - Wadowi<:" - Skawce.
:mnr ina.
nas a'P1 7Ja
PRZEMYSLU CIĘŻKIEGO
klerownika delegacji jugo- Mi<nhsiterstwa Kultury i sztuki
od
teuo
przeład&wanle
na
wzqlę_du
uleczasie
w
korektom
Pewnvm
'k.on.ieczme
oipraicowuje
11'.'tócy
życ~1a.
OHEMICZNl:GO I GORNICI'WA
wiceprzewo 0 s'llybszą dcoontralt71a.Cję
sbowiai'lskiej :lrml.cj W ko1reikty do :r.ilffiQIWegJO 110iZkłiadu ąn!e ekS1J>res-lux na trasie War- clnka ruchem o9'oborwvm i towaGłównego
dniczącego Zarz.
1
REFERIENT pr~dlS<talWii.l prrokurten
pocla11
Obecnie
rnwym.
odjet.Będue
Gllwłce,
s.zaiwa
Ministerstwo
że
Dobrze się siało,
Y
ę
kulturalnego roorgalJI:
vti
Je ca d21!a.łu Kultury Pr~dium Ra.efy Ko.rnunlkacll zwołało onegdaj w d-żał ze stolicy 0 19,12 z przyjaz- suje codziennie, a nie ia.k podaje poccje in.aik.lladów ;inwestycyjnych
Mlhajło
Związku
w p1a1n.ie 5-letn.irn. Ogó1n.a suma
.
N.a.rodowej. Plrezydd.um po.czyndć Gdyni 011óln01>olską k0111ferencJę dem do Ka•tow!c 23,12. Czas prze- rozkład. 3 ra.z.v w tvaodntu.
czytamy m. in.:
Nile będlzlle (nia sroześc.1e) naildaldów !!la prmm.y&l chemi'cz„Wszystko to, co mleliŚDlY mo ma również kroki dla ~ prasową, na kt6rel dyrektor dep. Jaz-du do Gliwic \tie!l\llle skróceniu
ny wzrasta z 13.700 mlm.. z.J: (w
Wa.r.z
eks<pres·-łux
kurrowail:
muPiecuch, poinlorm()IWał dz.l-enni- o 8 mlinuł, a powrO'tnv będzie
tność 11łyszeć t wtdzieć w wa- bibliografii pra.c o Lod!zii orruz: karzy o zaHdnl.czych 7'ID!anach, ja sial ze W1l!lledu na układ pociągów &Ul!wY 00 Łodlzi i z """"'""Ote.'Yl plia!n.ie 6-letm.iim) do 1'5.600 man.
szym kra.Jo przekazujemy naszym
zł t'
·;~„.
kle Sil przewldzdane w opra.cowy- roboczvch w weźl.e katowickim letowarzyszom, po11łebialąc w ten
• proc. . .
ze 'WIZl,l(i].eciiu na techn.iome mo- • J. 0 ,139
wanvm zimowym rwładzle Jall- chać o 4 min. dłużeJ.
1posób leszcze bardzie! przyla:!ń
1
Warr-.t.ośc proidtukcii m~ wzr<>Orólnie biorąc zimowy rooi- ż1'iwo&ai. szybkiclJ. jedinostek onajwairzeczą
lest
co
oraz
dy,
łączącą nasze narody", ·
1
kt 0· • S111ąć w 5-Laitce dwuka.-oltlllie. Roziefurtu
n!ejszą - prosił o uwagi dotycząW zakończeniu listu tuaosło·
pocmiemy proidoikcję kauczuku
1Illl1Y CIZa!S, w
ce nie tylko opracowywanego roz- kład jazdy nie przyniesie wie- r.az ll1Q n
wlańscy związkowcy przekazują
kładu, ale równlei obocnie oho- lu ~adniczyoh zmian, oprócr. ~ ros<ta~ U!-oiko<wlalll.Y (Jpołn- sy,!1Jtefycznego (20 ty.s. t{]!n w r.
naJserdecmleisze podz!ekowanta
1960), zaic2lniemy też prodn.tilrować
dnlowe godlzi11nvl
WYZej omawianych.
wlązującego.
załogom zakładów
wszystkhn
I 0 co bić • er dVt - piol.iiwinyl poh.styron ka""""laikbYI0 "'ę
odzieżowych J
włókienniczych,
wyJSIUJWa- jakNt ewladoono
Swego 01J3JSU. Łódź
Na wstępie konferencji zaz.naczo..-··-· .
'
'
miał
ten
poclilll
.
Skórzanych Łodzi oraz okr~!Ju
no, ż e zaproponowane d robne po- ła l!ll()Sltuł.at (ptsa 1l1Śi!ll.y o tym przebieir dłuższy od p,pclągu po- tan; (pólprodulct do wyf;wiarzarua
krakowskiego, które podejmow.i·
włolma svntetyc2mego)
lk I kl
ś
.
D .
:i>rawkl, o Ile będą możliwe do k.11kJalk tn.
PIĄTEK, 28 CZERWCA
ły qośc! w czasie ich JX>bytu w
DYSKUTAN.CI· •NaWy """"
:meilodli.e". 15.30 Pr7.leprowadzen.fa, Mln. Kolei, kleru ·. erl'-~ ~~ l wt " Zl~lliniku') d~e~::"°• d!~:Xz1:~ omleJsc~~k/
15.10 ,,Swo'.s1k:ie
naszvm kralu.
0
~·
•
·
.
iilc się słusznynil potrzebami po· prz 1uzeinLa1 a1 em fPIOC'~ą~u po
serdeczny list
Niemnie]'
Łódź bez bólu zrezyirnuj.e z takle- nieść produkcję naiwozów s:ntucz
Łódiź Kanslk
.Aiud. dla d2'lleci pt. „O mklętym dróżnych urzeczywistni w nledłu- śpdieS2'lll g 0
. no środka lokomocll. Jeiel! clio- 'll,ych li zachęcić chloa:iów oo sto~ a
. 'e
przesłał w odpowiedzi na ży- ieżu". 16.05 Pieśni Clloip&na. i !lim czasie. mstorla do tel pory
czenia złożone w związku Niewliadomooego. 16.20 KO!n.Cerl bez precedensu, gdyi - Jak wia- GdiY!Ilii:a do Łeby luib Ust1n, dzi o ·szybkość l>Od1111ów eJ.ektrycz- oowan.ia nia.wo216w tego rod:zaz odbytym niedawno kra.io- bułgall'\Slkd.ch zespo.tów chóra[- domo - 01>owlązutący rotkład jaz- lecz tego w Olbe<mYllll roZlkłn- nych z Łodzi do s•lol!cy, toś na ra- ju w sta!llie płYl!lnym jalk:o 0 P<>~ee przy p!e:lZwe· ławę lflańsrzych. '11rreba r"'·--'-'Illie uw21~lęd111.i00io. Dyr. z.!ie
··--·"'"..., dy w zasadzie nie pow!nLen jut u- dlzite
T __._,_
·azdem f-·
vwrn.„„
a~ v•rzyma!llly no e
czasu. on~
n u ndleo mote
vv :t vv•~ leoać zmianom
....n cuski zw. nych. 16.50 „....,._.„""zy
wym ZJ
_ __, '"" . ,Piecuch uznał to za błąd i już fednostk.t ele~trycz.ne, na miejsce wprowad:?li.ć tai.blioe sOOooiwan<i.a.
. ··
B ł
pogada!Ilika. 17.0l
zawodowy Prac. Przem. Skó ryba(!ki" 00
(L) ,,NrodaJelro od Lodzi" - ire- . Y em Jo 'Y!l'l~ ~L~S""<Wl- w tych dni&ch należy oczek!- tych, które - lak wiadomo - ruawozów.
n;anego.
Sik.oiiceyć z opóźnfolllietn od.dia.·
„Seroec:oiie dZiękujemy portali Z. Mroźiek. i K. Zygmun c1elem prasy łódrzlkJJe.1 zapro- wać korekty i przedłużenia przeszły na trasę_ WaYszawa _„ . wania do użytku IJ['Odukcyjinega
da. 17.15 (L) „Sylwetki. k~ SIZIOil'J.Yill'l na te kooferencle. 'PO- trasy tego pociągu Czy poje Gliwico,
e&lan życzenia
W
Ministenslbwo ·~ ukł-..amu obi<ektów mweist7cyjlll.J'Ch.
Łeb dozytorów lóda;kich" - Tadieuisz nreważ „Dziennik Łódzki" ldl·· dzie on do Ustki •
e
am za prz
i:rozyis·złego letn·.ego rozJkladu Kom;isja przyJęła prwd:sta'Wio
y,
i b CZ'Y
i
piszą m. in. związkowcy Paciork:iewicz. 17.45 (L) Stylirzlo- ka.krotnie krytykował obecny •
ma dluże tru~ości . 'N• ny projekt bez poprawek;
.iarady
awem.
e
n
ę
s
wiemy
krzywdzący
jazdy
rozkład
(L)
francuscy. - To, co jest wa wa111e tańce pols.kie. 18.10
gil dJu ill:al smaiL 2JW11ększa]acv
Wyraźnie domaąałem slę przed
jedność LódiZkli dzienruik radiowy. 18.35
szym dą'żeniem , . ..
'e
,
Łódz. zaś wiele postulatów wy kilku miesiącami..by poclill? Łód.t- wiz„ ·ę
.
klasy robotniczej, dominuje
nte przyby- s·iię ruch to<wiaroiwy, praice elek
Muzyka i aktooilin.ośctl. l9.00 KOl!'I. suwany· eh przez społeczeństwo Kaliska - Kołobn""'
• ,_ ....._ __ ·
~.
ert · ze· 20 23 KrOOJika spor
również w naszej pracy.
- naszego miasta li województwa wał w sezon·ie na miejsce na 4 ml t1'.Yfilkia1cY.ine 1!11~ węZlle ,_,a:•vw1c
·
zyc n.
·szym dążeniem ]'est rów c
Na
nuty przed północą, bo to jest ge- kim i n.a od.dJnllru K.mikow towa. 20.35 Królowie wa.Je-a - nie zostało uwzi:Iedn:iomi·ch.
henna dla nrlol>·owlczów. ZmleJilo- Śląsik, aile z aiaJh•.Slfai!-Ocją tr•ze'.)a
nież pogłębianie międzynaro- wiąmnka. 20.45 .,Lord Jim" •:t
W·ieksze zmlanv dotyczą jedynie no rozkład lazdy w ten sposób, fe
23.00 Wieczx=a
dowei jedności klasy rooo- &luchowisko.
tniczei·. Braterska so1idar- audycja kameralna. 23.16 Muzy linii międzynarodowych, a więc w obie !>lronv pocli!!T i.en jedzie slbwi·erd.7li.ć, że wYSliłlk•i li..dą w
by WiSi"'"Stikie
!k1'eruaiku,
~
....
I
Warszawa - Kalowlce - Zebrzy- nocil i rano przvbywa d·o Łodzi
..."~~D.
Przed S<1dem Wofewódzklm W
..,,
'·'""
-~
do'l„ce
ność polskich i francuskich ka ..... ,~.... ~~
cioiwe i l!""iome ż~...tai!lfa
ori!IZ w arszawa - p oznan· ·K oło b r.zeiru, ale k Uł'sule tylko 3 ra zy'
Łodzi stanel! Zyqmunt Mucha -0raz
'!'U
·"'O
- Rerlin. Ponlewat zajdą dość po zy w tvqod·niu . Zll!l>omnlan1> róTELEWIZJA
robotników datuje się nie od
Halina t Bronisław Kujawińscy.
kaźne różnice w cza·sle przyjazdów wnleż o wa«o.nle sytpla~·nvm. Usta- więkiszy.Clh o.śI'IOldlll:ów W miarę Mucha i Ku lowińscy w okresie
Plii.tek. 28 ozerwea.
d:ziiś. Tradycje wspólnych
i odjazdów pocl<1qów międzynaro- łono na konferencit. te -poci<1<r' ten mO:ilru:Jki UJW121ględlnliać. lVHni- od września 1955 r. do luteąo br.
walk "'le.bok,., zapadły w naem ' . . v i - d dokonaRi w ;różnych mieJscowo20.00 :Aroigram Tetrąnsm1syj1ny dowych, należy się liczyć Z pew· będzie kursował niebawem codzlen
"
nvmi nlewlelkl!lni karelctaml cza- nie, a dyrektor „Orbisu", mimo, ste[!Sftwo oaz U.Je ""-%'v'W'.i.e • ktach woi. łód~k.!ego ok. 250 wła
Jill".
i
„Jim
W~wy
z
uznaz
Sledzimy
sze seTca.
w :nwią.zku z proiwa<d2J01?1.ymi sów kursowania IJ)Ocłi\gów elek- te ma trudności z waironamt sy- n1i.ch ma1ter1a!l:ów do letniego mań do mieszkań, kradn<1c wiele
niem Waszą walkę, jesteśmy
przekonani 0 słuszności Wa- próbamil, rretransm.i~j ·i L6d.zilci trycmvch ze stolky do Gllwk I z plalnymi (fabrvkl nie wykonały na ro211clirudlu na rOlk 1958 od rwd cennvch przedmiotów. Halina Kupostara 9!ę no-J n.atrotd-OIWY'dh ~ wi""~.~-~ za- jow!ńska os'kartona I est o paserogi, po której kroczy- Ośrodek Teleu..ll7'riny zastrrega Łoc!Qi! do Zawiercia, Kaitowic t GU- cza9 zaimówłeńJ,
'"""'"':!'-"
Szel dr
wk. Pod.ohnl·e ma s!ę sprawa na bić co w jego mocy, by na tra~ę
.••••.,,
stwo przedmiotami pochodzącym!
de w budownictwie socja- sobie praiwo 21mia111y w progr~- odcinku do PQl'Jllanla i ~ZQ~li!ta Łódt - Kołobrze«r . wy 11 ~~.P~~r 0 • kł.!łdów prlaiCy,
z krad.zieżv.
;ciBIGNIE...W. !~nm:;KI
~ać dw• tleei>!nllJ..., •
·
, • Warszawv 1 Łodib
md.e.
Proces J>Oilrwa kilka dal.
llzmu".
Zarząd Główny Zw. Za-

•
wodowego Prac. p rzem. Wł o
kienniczego, Odzieżowego i
Skórzanego w Łodzi otrzymał od de1egacji zwią:Ul:owców jugosłowiańskich, która
bawiła ostatnio W Polsce ser
deczny li. st z podzięko'llvaniami Za gos"cinę I umoz·llwienie
poznania warunków życi&

oo-

„...

w

,...

Ma ią na koncie
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c~w:;ż;;;i~ki°~resować łodzianinal
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Piękno Bułgarii

w llliastach J.ugosławii
Mówi o tym przew. Prezydium RN

Edward

- Piękne krajobraQ:y, w k.tó
rych przeważają cudne. zaleffione góry, moc strumyków,
rzek, '.;:tórych brziegi Ul';ia<ne są
m!Jruia.turowymi młynami wodnymi i mnóstwo ciekaiwostek z
zyc1a publrl.c?-nego.

Przed kilku dnlaml powrócll z Jugosławii przewodnlczący
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, Edwud Kaimierczak.
który był członkiem 6-osobowel deJ.El$Jacjl wofewódzklch rad
varodowvcb na.szeqo kra.fu. Na tema·! celu podróży i wra:l:en
rezmawlamv z przewodnlez;\c)'m.
- Jak.i był cel wizyty naszej
delegacji w Jugosławii?
zacją

Zapooman:ie
i

się

z organd-

pracą jugoo.lowiańs.k:ich

rad .narodowych i komi.sji. Po
rueważ jednak za.miast 15

4.IDi,

jak poprnednio planowano, m
zyta llaM.a tt"Wala tylko 10
dni, nasze zajęcta natury służ
oowej
podzie!illimy między
siebie i dla tego na temat zat;adniczy mówić - będę dopiero
wówczas, kiedy wspólnie opra
cujerny calo.ść naszych spo0

strzeżeń,

- Co pa.na o.soblśole najbar
ilzleJ Z&lnteresowalo w dziedzinie lrOSJ>Ode.rkł komunalnej
Jnlast, które zwiedzaliście?
- Wspólnota mieszkaniowa.
W Jug<J6!awil - Belgradzie,
Sarajewie, DubrOWl!liJku, Moota
rze czy też w mias<tes:zk.ach po
wiatowych jak Zre.nlaindn (w
autonomicznym okręgu Republiltil. Serbskiej)
zasadnicza
częś: g~rki

komtliilałnej

- spraWy mies.2Jkaruowe - oparte są na systemie społecz
nego za.r.ządmnia miesz:ka.nil&mi. W 1949 r. powola;no tam
odpowi~nilti naszych komitetów domowych - rady domowe. które w 1953 r. z organów doradczych prze.rodzily
się w bardziej uprawnione je11nostki, PowierZOl!l.o im mianowicie :zbieranie czynszu, z
którego tworzy się fundusz na
pokrYwarue potrzeb poszcze11:ó \nych domów. Oczywiśdepo
upr:rednim uregulowa.n iu wsz.el
kich świadczeń. Ka.pita! powstający z częki czyinszu praeroaczony je.st na remon·t y i
wy1ronywainie rMmego rodizaju prac potrzebnych do należy
tego utt?:ymania miesz.kań loka.torów.
- Ozy fundusz ten Jest tak
wystai:ca. na. pokrycle remontów kapitalnych, czy
te:!: stan domów nie wymaga
takich remontów?

dużr, że

O'M

-ó
sz.em są domy stare,
kt
re llOdobnie jak i u nas
wvmaga1ą remontów ka.pit.a·! mrch. w takich wypadkach
jednak blll!lk, do którego odprowadza się kwoty cz.ynszx:>we,. dY\SPOinuje fundUSIZem i
udi;iela kredytu. Rada domowa musi JJOsiadać w banku 15
pr_oc. SUin.y nieZJbędillej na zanuerWllly remont. Potrzebę re
rnontu mus(
tw· d · ·
·
rada
1 po
ier zilnc gm:id1n
na
narodowa, pe a ok1'.mentacja musi być prz.edsta
WJ<Ml.'ł a wvkonawca winiien
określić okres M111ontu. Kredyt spłacają co rok.u z bierżą
cego czynszu w ratach bardzo
r6żnYch.

_. W&Zy1S1lkńe domy, poza ma
lymi domami dwurodZJinnyrni
objęte są wspólnotą miesz.k.and.ową. Nowe domy gospoda-

~ Właśnie myślę nad tym,
jakby prz.endeść go na grunt
naszego miasta. Zdaję sobie
jednatk sprawę. że będzie to
hardoo trudne,
Mieszkańcy
miast jugoolowiańskich 'są ba'L'
<lw 7.Jdys.cyiplinowani. Pogłębiła się os.OOista odpowie<lz.ialność lokafora za stan wła&nego mies.z.kania. Nasze domy &ą,
nle.stety, niszcz0tI1e. .Jeszcze
bankl:o wielu ludZli nie traktu
je ich jako swoich wlaooych i
eksploatuje nieraz w sµosób
rabunkowy. Poza tym jest dru

rgóa~·ru·trcyudwynoŚ.c;_,_05~lecgzynająca
5 zu ~~
~

""'"' ~·
mornfanego. Nasz. jest niższy
w st01Sunku do jugosl<l'Wi.aóskiiego i niel'Eóż!Licowa.ny, pod
czas gdy w Jugosławii istnieje
Il kate"or:ii mdeszkań i różne
"'
Sltr<>fy, w zależności od dziolnk. Miies.7Jkanie III kategorii
w I strefie (śródmieście) ma
31 d1JnaCZY!!llSZ w wysokości
rów m metr kwadra~owy.
- Ja.kle wra.źenla turystyc-i
ne przywiózł pan z te&"o pitJ~
neKO kraju'!
_______

- Czy korzystał
wiązkowej kąpieli

W

Oc.zy-.viśóe.

-

-

Ą

propos soli, jak-- sinako
kuchnia jugosło·

- Na ogól bard.ro smaczna.
NJP. 2l!l.am się co pra.wda zu •
peł.nie na gotowaniu, ale niektóre potraiwy na mój guBt
były za .słodkie. Ba!l'dzo przypadła mli do
gustu potrawa
miesna z rus.ztu, składająca
się li WILelu ga.t unków miesa.
Poza tym zajadałem się pst,rą
~amii,
naitomda1St niie 2l1W.laz.łem uz.na:ruia dla owoców zielonej papryld, które podawano nam m . .i!l1. do śniaJClain.iia.,
a już z.uipełnie nie mo.e-lem sie
d01.,7.ulm.ć smaku w oliwkach.
- A w śliwowi.cy?
- Niemety, taikże nde. Może dla.tego że nie jestem &ma
ko!Swm. W klażdym ra·z.iie rnkija, które.1 maoowo używają
mi·es zkańcy Serbii, nie bairdro
mi smakowała. Dobre są nato
miast wiITTa.
- Jakie wrażenie zrobili na
panu .Tngosłowianle?
0 .~--"Qrze. n'~'"- '
- Jaiko g~
'~"""'g
•~~~ •
kle serdeczni, ,1<ościnni, u.w.ażni i troskliwi. Mężc:zyini bardzo przystojni.
- A kobiety?
- OwsZJem, baaxliz,o ładne.
dba:iące o ~iinię.
- To p1·aw1fopodobnLe dla.te
go, że używają dufo ruchu.
Podobno, jeśli· mężc7yzna w
Jug<Jsławii odwc·zl fonę dn
miasta.. to sam .ied'Ziie na osioł
ku. nawmi.ast żo.na idzie ra
nim?
Owsrem, ta.kie obra1zki
też się widzii.
Na ten tema.t
s!yszalem uawet dowdp: mąż
z dzieckiem jedzie na osiolku,
kobieta id:zie za nim. Kto~
zwraĄ:a mu uwagę na braik r:vcerskości
wobec niewfo15.ty
Następnym ra·zem
1Sytua-cj;i
J~t amalogiczna z tym, że ko-.
bieta Jdzii,e przied ooiolikiem.

Wyruszyła już wielkia wypra.wa polskich na.ukowców na Spitsbergen, która
p~prowadrŁił
znany :r.e swych poprzednfoh wypraw - dr Stanisław Sietlle>eki.
Jest to największe p.nlskie przedsię
wzięcie naukowo-badawcze na dale·kiej
północy. Dziesiątki n~ukowców przeprowadzą tam żmud!'.Je i dług.otrwałe ba.da-

Clzy mf.a.sta jugcsłowłiań
slde przeŻywają podobne trud
noścl mieszkaniowe Jak n.atrre?

m;i;eszkalnio.we,
odPO<Wiedinilti
na.szych ZBM. Liczą od 5-12
praCOWl!tików i UJtrzymywa.ne
.,_ z 5-.prooeen towego fu111d'lllSzu
~eg9, Takli. zairaąd mia

Zgrmnadzenfa, Nat'ndowego, z pr.a.wej Newskiego.

Jak wygrać „Warszawęu

lub

·wyjechać

Zbl'i.ża.Oiy si~

28 bm.

w godzinach

rannych z portu
statek hydr-0-gl.·afi-0zny „Baltyk" wicl.lląc na P·Oklia.d.7'i•e
p<>Iską wyprawę nauk,ową na Spi·tsbergen zorganii1J01Wruią w r.a.mach M.iędzYnM'O·doweg·t> R.o ku Geofilzy<'anego.
Na zdjęaiu: załadunek skrzyń z instrumentami i sprzęt.em.
CAF - fot. Ukle;iewskii.
gdyńskiego

·i

wypłynął

m~o.Iogfeizne, skomplikowane J>llmlary promienLowanfa .słonecrznego, geodezyjne, astronomiczne, obserwa.cje g!acJol'°"icrz.ne, ob,serwaeje ~ imta.rnej„.
Zespół,
którym osobiście klieruje dr

nil.a

cerkiew Al eks.andra.
Fot. - CAF

do

Włoch„.

końc~

do

•
wielkiej 11Dprezy

!"'--------

~o

kra_Ju objętego li.stą wYgranych, to planujemy, że
posiadacze szczęśliwych losów zgłoozą się do organizatorów poszczególnych wycieczek, którzy załatwiać będą
wszelkie formalności obowi~ujące
przy wyje:Zdzie

Jak tuż nlete·dnokrotnie podawaliśmy, zainteresetwanle Lo·
terlą Festiwalową rośnie wraz ze zbliżaniem ~lę terminu za·
kończenia sprzedaży losów I terminu ciągnienia .
Uczestnicy
loterii i cl, którzy doplel'O mafą zamiar ku1>lć los. chcleliby
się dowiedzieć zaxówno jak
i>fZebiąra rnzprzedaż losów, jak
i bliższych szczEl$Tółów o sillmym clągnlen'.u.
Aby zaspokoić- te słuszną clekil'Wość zainteresowanych, zwró
cUiśmy si11 z kilkoma' 'py laniami do sekr·elarcia Komt.sjl Lo·
'"rll Festiwalowe! - Bogusława Muchy.

Niewątpliwie
cyjność
loterii

-

na. a.trakwpłynęła

wielką ilość bardzo a.trakcyj-

nych fantów. Czy liczba fantów zwiększa się w dałszvm
cią,gu?
-

Trzeba podkreślić, że-

choć wciąż jeszcze nie brz)t
nowych zgfoszeń i liczba
wygranych rośnie - są to

jedynie fanty ofiarowywanP.
przez instytucje warszawskie. Ostatnio np. lista fantów wzbogaciła 6 ;e 0 pięltny złoty pierśdonek z brylantem,
nadesłanv
przrz
Warszawską Wytwórnię Wyrabów .Jubilerskiech. WZG
Stare Miasto zadeklarowały
pieczone prosię i smakowitą gąske. A Centrala Wynaj-

za

,stiwalowej z.głos·iły się posz.czególm.e' organizacje młodzieżowe z propozycją przedłużenia terminu sprZ1edaży
losów i przekazania Im do
;raz.prowadzenia losów pozot ł h
R ah „ W
·
zw1ąz
ks a yc w „ u u .
u z tym postanowiono więc
przesunąć o tydzień ustaiony
poprzednio na 7 lipca br.
termin ' losowania. Losy zaś
hedzie można nabywa~ w
tzw. ruchomych punktach
sprzedaży,
z.almprowizowanych na radiowozach. Ponadto .specjalne grupy młodzieży odwiedzą poszczególne zakłady i ·instytucje, 11łatwiając w ten sposób wszystkim ·chetnym nabycie losów Loterii Festiwalowej.

mu

zaofiarowała

nauki i techniki

~~~~-.~~~~-.-.-.-.~,~•!9>_,_,„,..-._„

granicę.

W jaki sposób
losowa-nie?
publiczne?

I

i

__ •,-•~.-.-"'..,~~--

Czy

odbędzie si4'
będzie <>no

- Przeprowadzenie losowania powierzyliśmy fachowcom z Polskiego Monopolu Loteryjnego. W tej chw:li przygotowują oni specjal„
ne zwitki, zawieTające numery losów i oznaczenia serii. Zwitki tego rodzaju uży
wane są zazwyczaj przy losowaniu wielkiej ilości fantów, a tych przecid w naszej loterii stale przyby,i'Jl'a.
Ciągnienie zaś, zgodnie z wa
runkami. odbędzie się publicznie w dniu 15 lipca br.
o Rodz. 11 w Domu Kultury
„Energetyk". Warszawa Wybrzeże
Kościuszkowskie
37, a szczęście posiadaczy lo-

sów sipocznie w rekach ma-

łe.i dziewczynki, która tradycyjnie już dokonuje ciągnie

nia.
Wyniki losowania zostaną
ogłoszone w prasie oraz wydrukowane w oficialnej tabeli, którą udostępnimy do
wglądu posiadaczom losu w kioskach „Ruchu", w skle
pach Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska" i
w Radach Uczelnianych ZSP,
a także w placówkach „Domu Książki" i w Oddziałach
Centralnej Skłaclnicv Harcerskiej.
•
...

8iedleclti, porost.a.nie na Spitsbergen
po spadnięciu na ziemię, l)<llWStaJe dość
prze.z ca.ły rok. Drugi zespół, „wroelawpłytko p0d jeJ powierzchnią,
by p:rzeski", p&d kierownictwem prof. K,nsi:by
dostać się do or~Mllirmlów roślinnych l
zvi•ierzęcyi:lh„.
·-· · ·
przeprowadzi lcmie ba.dania glacjologiczne. Inne mniejsze zespoły wyk()llla~
W tej chwil! - ja,k twierdzą naukowja, pamia.ry magnetyczne. pl'2JeProwa.dzą '
cy - niebezpieczeństwo nie jest JeszC"Ze
badania bi'()Jogiczne, geodezyjne itd~
zbyt wielkie - oczywiście - pod wa.żegluga arktyC'Zlla. wymaga. specjalnerunlńem, że ludzie
nie będą naratenl
go typu statków, przyst·o·sowanych d.o
na dalsze próby śmieici{!Jlośnych broni
uciążliwych warunków żeglugi na daleI na szkodliwe ,skutki tych prób, Wówkie.i północy. Wlaśnie takim statkiem
czas odpadnie uc:ronym troska o zna.lejest „Bałtyk",
ubierający z Gdyni
zienie odpO"wiednich ,§rodków chronią
oześć ck.l.py. Druga część wra.z z bagacych ludzkość przed ·szkodliwymi na~
żem (10 ton na c.so-bę) .ied.z ie parowcem
stępstwa.ml W)'2:Wolonej radloaktywno6„Ustka" wydobytym z kanałów szc.zeciń
cl. W chwili obecnej mają oni dość kło
skich przea: Pol. ";ie Ratownictwo Okręt.o potów z .wyna,fdO"Wa.ndem
'rodków oWP. i po rem.oncie - przystosowanym
chronnych dla tych wszystkich, którzy
do dalekopółnocnych wypraw.
na.wet prey _pokoj-O<Wej pracy muszą się
Do na.sz:vch naukowców, którzy pneu:
stykać z promieni'Oltwórcrośoią.
12 miesięcy poz()staną z dala. od świata,
Dotychca.as nie znale'lliono Jeszcze dowśród h~:lów n._ólncey, pQwrócimy ieszstateeznie skute~nyeh środków, chrocze ni.era.z - sk<J-ro nadeśla nam wieści
n.
i
ących np. · lekarzy i personel
ga.bi neo swnJm ŻYciu i wacy. W te.i cl1will
taw rentgenołogi~ych, jeszoze i dziś
r.zekaja ich wstępne trudy, p()deza.s któpraea przy prom.l.enJ.a.ch X działa Stl)korych t><>trzebna jest nie tylko wielka
dliwie me tylko n:i. J>flaeownika, ale ma.
wied"Ła naukowca., ale ta.kże wielki zas:'ib dQŚw:kulc1z:enfa i sił fi:Lycznych. Wy- także pewien szkodllwY wpływ na jeiro
potomstwo„. A oto już stanął przed
lądują, po.dczas bi,ałych nocy, w najdouaron:vml problem nbezpteozenia luda;!,
l!''{)>dDfiejszym dla w:vnra.wy letnim okrepr.a.cu,IĄcych w mkłada.ch przemysłu at>o~l·e. W:vlądują jedna.le w dzikim bt!IZJudmowego, np. w atmno-wych elektrownYm flCT'cl'zi.e. l!'d'Zil.e n11. w:viwcwa<llie
cia11nlka będ'llie poimraznym za.daniem dla niach. Oka.za.W się, :t,e i tu tmeba zn1afoźć środki zaradcze n.le tylko dla. obsłu
całej ekipy,
No a bez e!ągnllka trudno
gi ~ych elektrowni, aile I dl.a . ich pr:eymyśleć o tran.sll-O'l'crie obfit.ego ba.gażu do
midsca przyszłej stacji obserwacyjnej.„ szłych dztec:I ••• Uczen.i kw.e.stlMu.ią wię11
na pn:y!l'Lł.o.§tL. z11;wleranie m>ałteństw
między potomkami pra00w.n.lków ośrod
OOHRJONA PFZED PR.OMIENIOków a.t.olnowych, zwła.szczJI. spokrewnk>TV\TÓRC710SCIĄ
nym4 ze soba. Jest to kMreame za.n.tm
Wiele pl:sze się obecnie o pyle sł1roilltu,
zo.sta.ną wYnalezi!One dostateCtZne środki.
zapoblega.,f~
Hzyc.znt'i degenttac,ji po- który - wyzwolony przez próbne WYbuJrolendla. aroomowegio, któ.oomu ud>o5tęp
chy bomb jądrowych - - ma krąŻyć na,d
nami, OGtadają,c bardzo pmvoli I prr.z:ez nlono ta.k wielkie slly .,,rzyrody, nie opanowane jes'Jlcze . w pełni„.
dłuższy cza.s Jeszcrze rJJag,ra.ża.ją.e zdrowiu
człowieka. Stl"Ollllt ra.dloa.ktywny bowiem,
.
. w. K'.Olt
0

(12ńałetn mies.z.kań.

zarządy

gmach

I

świecie

mies?.;kańców,

iE!ltt-cze

Sofia. Pośr<Hiku -

Filmów jako wygraną
C:ty wygr:vwa.tący nn.
bezpłatny wstep
wycieczkę do Włoch będzie
na wszystkie prem:er_y P\)l- miał duże kłopotv z młatwle
skich fHmów jakie weida niem formalności?
•
19r.g
na e k rany k"m d o k onca
"
- Ch cemy, a b y rea l'izowaroku.
nie
wygranych
sprawiało
- Sprzedaż losów w klowygrywającym jak najmniej
skach „Ruchu" została już
kłopotów. ' Po „Wars1.awę"
7.a.gadinnęty mężczyzna wyjaś·
za.kończona. W ,ia.kl sposób
czy mote<:ykl warto będzie
nia: podobno teren jest zamichetni mogą więc obecnie
prz:v.lecha~· do stolicy, ale
noiwany...
nabywać
jeszcze pozostałe
drobniejsze fanty dostarczy
Roz:ma~v:iała
. losy?
poczta. Jeśli zaś chodzi o wy
z. TARNOWSKA
- Do Komisji Loterii Fecleczke do Włoch. czy inne„ _ _ ---.----------------------------------~

jak organizacja ogród~ów Jor~OIW'Skich itp.
Wspólnota
rn1esz.kaniowa ma dwie komisje: jed_ną rozstrzygającą
wszystkie SJ)Oit'y mies.zkainiowe,
a drugą - zajmującą się roz-

tym ~stnieją

była

wała panu
wiańska?

p0LSKA WYPRAWA
NAUK.OWA

- MQhn zdaniem na piątkę.
KolektYw loka.torów zamteN?i;owany jest utrzymaniem domu w l>Orządku i dlatego mo~ uderzył mnie wygląd do~ó~: eistetycme i czyste, nale
z.yc1e utl'Zymane z 2le'Wl1ątrz i
wewnątrz..
Ale nie na tym
]tońcr.y snę .sysrem gospodait'lti
Jcotmunailnej.
Rady domowe
la<:zą się w t:z.w. zespoły, tworz.ąc wspólnoty mieszkaniowe.
Talka wsnólnota ma sz;ersz.e za
da?la· Zactmuje si"': <ma taki-

szych warunkach
a decyzje
}romisjl
są ostaibecme.
P011A

Kąpiel

piękilla, a.Je niezwykle
slOi!la.
Piętnaście
minut po kąpieli
wygląd.alem
jak
i<:olniczka,
tak sypała się ze mnd.e sól...

NAJWIĘKSZA

zda.fe egzamin?

- Podobne. Przydziijł miesz
kalltia odbywa się ta;ip drogą
kOIT\kUJl.'SU· Mlies"ZJkanije qtrzymuje ten w piel"WV;.1Je.j- k<lllejno.ści, kto mi~ w najgor-

pan z obow Adriaty-

ltu'!

„ __„ ______

Ozy ten system za.t"Ząd:ia

t>Otr:rebami

Ozy sąd7J

pan, że taki
system można by w11rowadzić
również w Lodzi?
-

nb I gospoda.rowa.nla. domami

Jlll

sta

re. Zużycie czynszu na remonty jest nieW1Spółrniern.ie
mniejsze, a zatem fundusze,
j~e powstają z czynszu stanowii.Ą p<>OOtaJWę
do zasilenia
sum na kredyty dla potrz;eb
remarurowych w starych domach. W nO'W)'ch domach rada domowa wprowadza różne
go rodzaju UJSprawniien.ia gospodarcze, dba o wyposażenie
w takie prziedtn1ioty jak pralnie eletktrycme, lodówki itp.
Oczywiście od!bywa się to pod
kontrollą
. wspólnoty,
która
i1wraca uwagę, czy rada rue
gospodaruje zbyt rozrzutl!lie.

rozlożonych

czasami

na 20 lat.
-

twia W1SoZy.stkie sprawy f.otrmal
ne. A wię<: umowy o najem z
lokatorem, ocgain.itzacje rem0111tów, kontaikty z bail1kiem i
wszystkie formalności związa
ne z adminrlstracją domów.
- A ja.k wygląda sprawa
warunków w nowym budowni
ctwie?

ruj~ &ię trochę inac~j niż

Kaźmierczak

Ilf.

*

KINA WARSZAWSKIE
SPRZEDAJĄ LOSY
FESTIWALOWEJ LOTERU
Pracownicy

kin wa.rszaw&klch

i P«>dstolecznych wvstą,plli z go.
dną

uznania inicjatywa. Zglosi11 oni w Polskim Komltecle Festi
walowym gotowość prowadzenla
w kasach kinowych i przez bile·
terów sprzedaży losów WielkleJ
Festiwalowe! Loterii Fant«>wej
Kupując los za 5 zł m«>żna na Fe:
1<llwaletwej Loterii WV!JTać wyjaz•
dy na VI Swia.towy Festl·wal Mlo
dzieży I Studentów w Moskwht
·wraz z biletami wstępu na finały
lekkoatletyki, boksu I piłki noż.
nef,

nowoczesną

„'1\.Tarszawę„,

mot«>c)"kl WFM, dwu•tygodniowii
wvolec11ke, m. In. do Pracncil.
Związku
Radzlec!tleqo, Austrii,
Węqler, NRD
lub setki Innych
wartościowych
fantów.
Może
praoownicv kinowi będą mlell
„szczęśliwą reke" nie omie·
szka-1 więc Idąc do kina ku11ić
los Festiwalow.et L«>terli Fanlt>wet. Tvm ba~dzlet, że w kasach
klnowych lnsy sprzedawane b~dil
do dnia 1 linea br.
LOS PRZYJDZIE
DO C;EBIE
- Do 25 czerwca br. losy Wlel•
kle( Fantowe( loterii Festlwalo•
wet można hvio nabywać w kio.
ska.eh „Ruchu" na terenie całego
krafu.
Obecnie dalsza sprzedaż lo,ów
w Warszawie I we WSZ)'Slklch
woJewództwach odbywał sle hę·
dzie ait do terminu losowania po•
nrzez lotne Qrttl>Y k·olportatowe
11a ulicach miast, 1>rzez radlowoiv
lip. Grtt'J>Y docierać będą ró•
wni,t do zakla.d-ów pracy.
ZblM«>we zakupv losów (ponatf
sto sziukl z 10-.prncentowvm ra•
batem załatwiać będą pełnomop<
n.lcv Ko·mtsfl Loterii Festlwalo·
wel lllZY komitetach wojewódz.
kich ZS Maz Komlll'jJ LoterU Fe•
stlwalowe1 - Wa,rszawa, ulic;t
Smolna -40,
TWÓJ

J>Z.;;;J;::_~=N::IK=--=-Ł7
0-=n-=z::=:K.I~n-r~l5..,...2-,3-29-S->-:ł

Wielkie sprawy

Z ukosa

ikopter-szczeniaK
Hel_
•
przy••• manierce

Zwiedzilam Międzynarodo
we Targi Poznańskie. Ponarodow.1
krzepiłam serce
dumą na widok wystawio~
nych tam naszych, polskich
eksponatów. Chodziłam 'iak
paw przeczytawszy o sprzedaży za granicę naszych pol·
skich helikopterów, wyprodukowanych w naszych pol·
skich fabrykach. Aż tu nagle, masz babo placek!
12-letni synek moich są
siadów nie może wyjechać na
obóz harcerski, bo„. w sklepach naszych nie ma manierek, zwykłych aluminiowych
manierek na wodę, taku:h
które na pewno dobrze pamiętamy z naszych szkolnych
czasów i harcerskich wakacyjnych wypraw.
Można sobie wyobrazić Jakie rzeczy dzieją się w spokojnych skądinąd rodzinach
z powodu takieJ błahostki,
to
ileż kłopotów przyspoż11
kierownictwu licznych kolonii i obozów wakacyjnych?
Dla zbadania sprll!Wy poro%umieliśmy się z Hurtownią
Artykulów Sportowych. Kierownik sprzedaży jednak nic
więcej ponadto, że faktycznie w sklepie nie ma manierek, nie umiał nam pou1iesztuk manie150
dzieć.
rek, jakie wedlug planowanego rozdzielnika przydzielił
Cent'l'alny Zarząd Handlu Ar
tykulami Użytku Kulturalne
go w II kwartale br. dla Ło
rozedzi i województwa szlo się w mgnieniu oka.
Nic w tym dziwnego, Cóż
znaczy 150 sztuk Ina przeszlo 6 tys. harcerzy i ileś tam
szkolne1
młodzieży
tysięcy
wyjeżdżającej na kolonie letnie, obozy wędrowne itp.
150
tylko
- Dlaczego
sztuk? - zapytaliśmy dyTektora sportowego wspomnianego Centralnego ZaTządu.
Okazalo się, że pytanie to
było aż nacito na.iwne. Mil.cie pojęcie co to za historia
~ prDdukcją tych manieTek?
Przy manierkach produkcja
zwy!cly
to
helikapterów
szczeniak, kt6rą byle kto votrafi wykonać.
f Za to manierki.„ Ho, ho!„.
Produkuj~ je tylko jedna. je·
dyna Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu i ni.lr,t
poza nią. A poza t11m, produkcja tego tak „nowoczesnego" sprzętu wymaga „specjalnej" techniki, jakiejś metody ciągnienia aluminium
produkcja
itp. Słowem sztucznego satelity to też
mieta.
I dlatego nie dziwcie się

Na skraiu

laicy, że manieTek nie ma.
helikoprobić
Potrafimy
tery, powietrzne taksówki,
obrabiarki, Nowe Huty i Ką
dzierzyny - ale z manierko,
mi czy innymi naczyniami
Olk:uskiej Fabryki Wyrobów
Emaliowanych to już trudniejsza sprawa.
(WY'l'Z.)

.t.i~łq do radakejl

Pomyślmy

przedłużenia rękawów.

pragnę pod.ać1

do
Redakcji i ew.
opublikowania równie mił~·
fakt z własnego doświadczenia.
Ponieważ mam bardzo duposzukiwałem <1d
żą stopę,
lat bezskutecznie
s~regu
sportowego obuwia gumowe
go. W końcu - bez większej zresztą nadziei - zwróciłem się, mniej wi~ej miesiąc temu, wprost do wytwórcy, tj. Grudziądzkich Za
kładów Przemysłu Gumowego w Grudziądzu, z prośbą
o nadesłanie mi poszukiw;;inego obuwia. I oto, po kilkunastu już dniach, Zakł.a
dv w Grudz.iadzu przysłały
tramoki odpowiedniej wielkości i najnowszego fasonu,
z:i co im ieszcze raz ta drogą wagnę serdecznie PQdzię
kować. podając do wladomoktóry
~ct ten drobny, fakt,
iest jednakże WYmownym d
godnym naśladowania świ-a
dP.Ctwem życzliwego stosunku Dyrekcii Grudziądozkich
Zakładów Przemysłu Gumodo potrzeb obywawe~o
wiadomości

łP.li.

Na

marginesie tej sprawy

pragnąłblvm iporuszyć kwe~tie o charakterze oitólniej-

szym. o kt6rej w swoim czasie pisał już „Swi'łt" w swoim reoortażu z Budanesztu.
Oto nagminm\ jest rzeczą.
że sklepy nasze nie są należycie zaopatrzone w artvkul:v konfekcyjne 1 w obuw;e
nietypowe i wielkości. Brak
b d · h
1
·
1e.~t w sk epach 1 · uzyc ·
i b. małych numeT6w, których nie opłaca się zama„
w sklP.pie.
wiać i trzvmać
Czy nie
p0nieważ żle Idą.
należałoby zati>m zwr6cić się
z •apelem do MHD czy innych podobnych instytucji,

Ale przypatrzmy się im
bliiej w oparciu o fakty poda111e przez wiceprzewodn:icząćego RN - Henryka Mać
kowiaka oraz pracowników
Rady Narodotamtejszej
wej,
Zacznijmy od budownictwa, które dla każdego miasta jest problemem najważniejszym.. Otóż Zgierz_ jak
popowiedzieliśmy już
siada niezwykle chaotyczną
zabudowę.
za.gmatwaną
i
Pełno tu ciasnych i wyb-Oistych uliczek, domów o różnym gabacycie i jeszcze różniejszym tynku. Dlatego też
dla
sprawą
najistotniejszą
Zgierza jest opracowanie pJa
nu perspektywicznego, któciągu
w
stopniowo,
ry
kilkunastu czy kilkudziesiędu lat, w jakiś sposób usystematyzuje zabudowę i doprowadzi do ładu wygląd te•
go miasteczka.
Tymc2Ja•sem wykonawca..-.,
Wojewódzki Zarząd Architekton;iczn.o - Budowl:any w
nie może się z tym
Łodzi uporać bez mała od dwunastu lat. Wprawdz.ie w styczniu br„ po wielu tarapatarh
plan ten został zatwierdzany, ale dotychczas n:ie tiwzględniono w nim szereim
konkretnych i Istotnych dla
Zgierza poprawek, wniesienych przez miejscową RadP.
Narodową. Chodzi tu m. ln.
o to. że plan przed. propono-

N

1

przez Pole Grunwaldu, Lasy Ramuckie i
Okręgowy

PTT-K
w Olsztynie, organizuje w
ctniach od 10 do 16 lipca br.
wędrówkę pieszą na szlaku
Grunwald
Olsztyn
Ucze.;tnir.y będą
Ostróda.
mieli sposobność zwiedzenia
uczęszczanych, a pod
mało
względem piękna krajobrazu leśno-jeziorQwego, najbar
dzie.i urozmaiconych okolic
woj•ew6dztwa olsztyńskiego.
Szlak pr.o wadzi z Olsztyna przez wielkie Lasy Ra-

•
ze bran Ie
Dlliś,

godz. 10, w
1olkalu własnym" StOoWairzyszenia :n
Przem.
t Techników
żVl!lJierów
Włók ..w ł.odzl IPi·o<tilkow~a 135).
· odbęda:ie Się walne ze.bTainie spraod.'tlziutu
wooZdawc-z.o-wybwcze
28 bm

łódz.Jaego,

0

•
• •ZBoWiD

zawiadaZa:nz:ad Łódzki
mia. że dziś, 28 bm., o qodz. 18,
odbędziie się w świetlicy Zalkla<lów
(ul. Wólczańska
Mechainicznych
nr 49) zebrame w celu :rorganiwwa'lllia kola ~rodowiskmveao,

muckie wzdłuż Jeziora Łaf1·
skiego i jezior g.ó rnego biegu rzeki Łyny, aż do jej żr6deł położonych w malowniczym wąwozie a dalej wzgórzami nad j1ezioro Mięl
no na Pole Gnmwaldu, gdzie
w dniu 14 lipca odbedzie się
festiwal młodzieży. Z Grunwaldu szlak biegnie przez
wąwóz o górskim uroku rzeki Drwęcy tz.w. „Czarci Jar",
(zn.a.idu.ie się tu największa
w Polsce wylęgarnia pstrą
gów) do St. Jabłonek, gdzie
w bieżącym roku PTT-K um
chomiło nad jez.iOl'em Mały
Szeląg
stanicę

zagospodarowaną
obóz
wod1ną 10-raa:

szkolenia kajakowego. Na za
trasy uczestnicy
oko1ice Ostródv, a
zwiedzą
chehti będą mogli odbyć astatwycieczkę
trakcyjną
kiem z Ostródy .do Elbląg'ł.
• Długość trasy wynosi około
110 km. urzemarsl!l dzienny
około 18 km.
Wędrówka ma cha!I"akter
wypoczynkOIWio - krajoznawczy. Organ'izatorzy przygokończenie

Łodzi

eksperyment bez precedensu
Na wyniki tej inicjatywy czeka
Na pómocno - zachodnjm
skraju Łodzi roctzi się eksperyment bez precedensu.
mianowicie
tu
Pow.staną
na.jwiększe w kraju zakłady spółdzielcze dwóch łództ
''d . 1 .
kic h spo1
ziem - me a1owej „Armatura" i drzewnej
- im. Waryńskiego. Inwestycja ta kosztować będzie
łódzką spółdzielczość pracy
około 20 milionów zł i stanowi pierwszy poważny k ro k
w kierunku podniesienia
produkcji spółdzielczej na
rzeczywiście europejSki po,

r

dnvm mleJscu, wv1dzte Im tylko
na dobre. SJ>Ó/'dzlelnla metalowa „Armafura" nie będl.le mu·
5 iala budować własn-et modelar·
nJ. advż korzy~tać bęcble z urzą
dzeń budowanych dla Spółdzielni
im. Wacyńskieąo, ta ostatnia zaś
spółdzielnia wszystkie remoaity
maszvn i urzildzeń pTOdukcyJnych
bed,zle mogła załatwić na miejscu
- w „Annaturz"" ·
Na wspomni.anym terenie
powstanie między innymi
centralna suszarnia. drzewa,
Pracui'ąca na potrzeby nie
tylko Spółdzielni im. Waryi'J.skiego ale i ptJ~ostały.ch
łódzkich spółdzielni meblowo-drzewnych.

spółdzielczość całego

chniczne

obie

spółdzielnie

duże możliwości
.
przestawienia się na produkuzyskają

kraju

downictwa i Architektury
przy RN w Łodzi. „Na rękę"
spółdzielcom łódzkim poszło

Ministerstwo Rolrównież
zarówno w
dziedzinie mebl'i jak i sprzę nictwa, które wyraziło zgodę
na przydział części terenów
tu metalowego.
h
d .
d b d
Nowa, ~ksperymenlaln~ tn'veu owę, znaj uiącyc
stycja, sp~odufe równ1;:t popra po
wę warnnków hlg·i.eny 1 bezpte- się poza granicami Wielkiej
„Arma· Łode:i.
czeństwa pracy załóq,
We ,vrześnlu br. cala dokumen
tura" mieściła ~le dotild w trzech
róinych punktach miasta, a bra.k tacJa wykonvwana przez spół·
własne1 odlewni zmuszał tę spół- dzlelczą placówkę nrofektowil w
Warszaw.te „Profekt" _ będzie
dzielnię do kooperactl z.„ Tomaszowem, co w praktyce równało Już qotowa, wcześniej zaś, bo Jul
się marnotraws~wu czasu i pie- w lipcu rozpoc.zna się tu prace
pn:y budowle studni oraz proniędzy. Również llkwidacja sześ.
duk~ia nrefabryka,tów budowlacłu małych warsztatów rouznco·
nvch po mi-eścle I należących d<> nych. Dużym sukcesem łódzkieii
spółdz:lelczości Dracv Jest też zgo
Spółdzielni Im. Waryńskiego, w
Zl-Om,
Tak więc mofe wreszcie kAórvch warunki ttri111ają prym!- <la na l>rzviec!e tel Inwestycji
Na 7-hek~rowYm terenie, ustaną słuszne skargi odbior- tvwnym wymoqo.m bhp - i prze przez powatneqo wykonawcę,
ograniczonym ulicami Gra- ców na rozsychające się, pa- nleslen1e warsztatów spółdz.iel· Jakim lest ł.órł~kie Zfednoczenie
bieniec, Wersalską, Teofilo- czące drziwi i okna, szafy i czych do jednego loka.lu będrle Bucto°\\rnlctwa Przemysłowego. Do
zasadniczych rob6't na placu buPOWażnym krokiem naprzód.
ta ·
· k
k ą i D uns
dowy przys t ilP t ono w rok u .J>rzysp·"d";el!co"'"
IniN.•~"'ywa
P 0 "o/ 5 me stoły'k- . ujemne
ws
"
V1 ,,..
".~•
te
b . te zJ'awiska
kombinat ą metalowocały
go łódzkich spotkała się z po- szłym.
ow1em z
wym a.)ą
· d
f kt
t
d~ewny, wyposażony w noJak słychać, rozw6.1' inwea u, ze o pro- parciem zarówno czynnik6w
pros ego
·
·
bl owe1· uzywa
„
woczesne maszyny i urządze- d u k CJI
centralnych w Warszav.rie, stycyJ'ne 1· 3'n1·~ 1·atywy łódzsię
me
t
"
·
tat
d
·
ół
wzros
nia, umożliwiający
me os eczme wy- jak 1 władzy terenowej. Za- kich spółdzielców śledzi spół
produkcji obu wspomnia- na og
mżenia projektu opracowa· 6 dzielczość w całym kraju.
nych spółdz'ielnl 0 kilkaset suse.one, świeże drewn"<>.
Oprócz hal produkcyjnych, ne przez mgr Skrobeckfego Po raz pierwszy bowiem po
procent, co nastąpi przy minimalnym zwiększeniu zatru budynków socjalnych i. biu- i projekt wstępny zostały wGjnie spółdzielmfe pracy
oceni.one p.ra-0uJą,ec przcwa:i:nle w iście
pozytywnie
dnienia ze względu na wy- rowca stanie tu wspólna ko- już
warunkach,
soki stopień mechanizacji łłownia zaopatrująca w e- przez Komisję Oceny Proje- chałupniceycb
procesów nergi!: obie placówki wy- któw Inwestycyjnych przy zamierza..ią w tak szerokim
poszczególnych
twórcze. Jak wynika z roz- Centralnym Związku Spół- 21akresle 7i1'ea.Iirować pos~ęp
produkcyjnych.
To te dwie spółd:r;felnle 16ł.· mów z zainteresowanymi, dzielcZJości Pracy w Warsza- tenhnic:my w swej produ.k11vch' 1'ranż zlokaU:t;owan<> na Je· poprzez un_pwocześnien,:ie „ t_.l'_ "~.Q:r.~ _ Drzez Za.rza<i . Ę.:u- . cji. (FB) , ·
~ DZIENNIK ŁODZKI w,: ,152 .(3298l, .
cję eksportową

bowiem, że tereny te są na„
wodnione i w żadnym wypadku nie nadają się pod
budowę szpitala. W ten spr>•
sób zmarnowano 100 tys. zł,
co przy takich potrzebach
Zgierza można nazwać małym skandalem.

pod budownictwo indywid11-

, alne · 17 hektarów, gdy tym-

110 km pieszo
r. .
Zarząd

Zgierza

małego

czasem Zgierz domaga s:ę
na ten cel 215 ha.
Poza tym nie wiadomo, ~
czyjego polecenia zatwierdzo
no w nim budowę .sk!adni~
i bocznic kolejowych, które - jak stwierdził przed·
sta.w iciel łódzkiej DOKP nikomu nie są tu potrzebni'.
Z jak najszybszym za17Wier
dzeniem korekty wiąże sję
pilna, chociażby ze względu
na trudną sytuacJę m!esz)}aniową. sprawa budownictwa.
Mimo że
indywidua,lnego.
dotychczas wyplacooo na ten
cel milion złotych długoter
mmowych pożyczek i ostatnlo Prezydium Rady N.arodowej w Zgierzu wystąpiło
o przymanie dodatkowo 400
tys. zł. to jednak wielu che··
aby w tak dużym mieście
tnych nie może rozoocząć
jak Łódź, w którym ilość obudowy. Przed zatwierdzesób nosząca nietyipowe ubraniem planu nie wiadomo bonie i obuwie jest jednak
wiem. jakie tereny przyznawyznaczyznaczna
dość
ne będą Pod budownictwo
ły sklepy, które stałe byłyindywidualne.
by zaopatrzone w nietypoTakich kłopot6w mają ojwe ubranie, bieliznę, obucowie· Z·g ierza znaczn:e
wie itd.?
więcej. Weżmy na przykład
O tym, że takie załatwiesprawę budowy ~pitala.. Janie tej sprawy jest całkowidwa lata temu zaprokieś
cie możliwe, świadczy wspo.iektowano. ze w jednej z
mniane poprzednio rozwiąza
dzielnic Zgierza powstanie
nie kwestii tej przez usposzpital na 400 łóżek. W ublełeczniony handel Budapeszgłym roku, w myśl założeń,
tu. Nie trzeba też dodawać,
przywieziono maszyny i rozże bardzo ułatwiłoby to żypocze:to prace, które po jacie wielu ludziom.
kimś czasie utknęły na marJAN WASZCZYIQ'SKI
twym punkcie. Okazało się
korektą przewidywnł
waną
Łódź, Zamenhofa 6 m. 39.
- - - ---·-- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - - -O podobtetl.stwle miasta-kolosa l
malej mleśtłlDy decyduje przede
wszystkim du:ta ilc>ść fa.bryk, chao
tyczna za.budowa fogromny pro·
cent budvnków drewnianych), zły
stan kanalizacU i wodociil!JÓW O·
raz szereg ln.nych spraw, wielkich
l małych, ~tórych nlesposób wymie
nić w Jednym artykule.
ie więc dziwnego, że problemy obydwóch miast są
do siebie bliźniaczo podobne. z tą jednak różnicą, że
w Zgierz.u układają się one
nieco odmiennie.

i o nietypowych

Niedawno przeczytałem w
łódzkie.i prasie wzmiankę o
uprzejmości
niecodziennej
jedne.i z naszych fabryk, któ
ra nadesłała nabywcy płaszcza kawałek materiału do
Obecnie

Gród zgierski ze swoimi :12.ooCI

nalnnl.tło
mles~kańców można
minia.tul1kil wielliel Łodzi.
zwać

-

„~zare1

Jar"

noclegi i posiłki w
majątkach PGR i u gospoda
rzy, co :znaczn.i e obniży koszty udziału w wycieczce.
przyjmuje d0
Zgłoszenia
dnia 5 lipca i b1iższych info.rmacjj udziela Zarząd Okre
gu PTT-K w Olsztynie uf/
Pienieżne~o 10.
towu.ią

Weźmy chociażby sprawę
wodociągów, których zre~zlą

w Zgierzu wcale nie ma.
Trzy lata temu poz.a stadionem wybudowano studnie
które po podłą
głębinowe.
czeniu do sieci miały zao~11
mieszkańców
patrywać
Przy projektowaniu
wodę.

tych studni zapomniano jednak widocznie o przeprowadzeniu instalacji w o docią
gowych. W efekcie kilkumilionowa inwestycja c ieFzy
w idoswoim
wprawdzie
kiem oko zgierzan, ale„ nadal nie zaopatruje ich w
wode.
Jeśli już mowa o wod-0clą1?ach, w.arto również kiJka
słów poświęcić bratniej dziedzinie, a mianowcie kan.aliz.<1c.ii.
Z tych dobrodziejstw J{ow Zgierzu zaledwie
rzv~ta
5.000 mieszkańców. jako że
dłui:(ość tuteiszej sieci kana~
lizacvine; Jiczy jedynie 10
km. Wprawdzie - ;.qk stwler
dzaią pracown.icv Radv Narodowe.i - od wielu lat projektuje sie skanalizowanie
ale pro,i-ekty te do
7.~ierza,
tei pory paz.ost;iią je-dynie w
sferze marzeń. Nawet dla no
blokoweg:o,
osi edla
wego
które powstaie Przy ul. Sikorskiego, buduie się i.akieś
miejscowe urządzenia kanaliz.acyjne.
Poriobnych bolączek: :fest
w Zgierzu jeszcze sporo.
Usuwan'ie icb z.8leży w du?.ej mierze od Wniewódzkiej
Rady Narodowe.i. która sprawui·e Drzecież Datron.<>t i nad
po<lłódzkimi miasteczkami.
A wydaje nam się, fe
7.C1ierz. w norównaniu np. z
Pabianicami. jest mimo wszy
stko jei kopcius?k:iem.
HALINA STĘP'.LOWNA.
1

Parada samochodów
- n a gród PKO
Akcja książeczek samochodowvich na terenie ł.o<lz.i ro'.llWija sie
pomy.ślnie. PKO z~rej<>.1Str01Waoło fui

Wll'Lonych do udzl-alu w IosOIWa·
niu p.remii, w ka2dym losowaJOiu
iedna p<remla
vrzv-uadać bedzi-e
w postaci mo·tocykla prodll!k.cji
kra:io~ve1i „WFM" 125.
Losoivrania do·konvwane będą w
W d!rszawie. uublicz:nie i ko.m.isvf
nae w dniu 20 ka.żckqo miesiąca.
Posiadacz ksiażeczki, którv nie
podejmie wtk:ładów, upraiwnionv
Jest do ud.z:i.aJ!u w następnym losowaniu co 2, 3 lub 4 mies:ące
w zci.leiż!llości od wysokości wkla·
0.q.)
du.

p.on.ad 4.000 osz:;:zęcl!za:f ących w o~częd7laniu docełOIW'VUD tego t·r·
t>u. We'Zmą <l!Ili u<lznał w pierw•
szym losowailliu, które odbędzie
się w paź<LziemikJU.
te
Jednocześnie iilloformujemy,
w Pl'ZV'srzłą niedziele, dni.a 30 bm„

o qod.zi:n.ie 13, PKO :zaipre-zentuje
samochody
Łodzi
prreznac:oone na naoqrody dla po.
siada.czy książeczek. Będą to
„Wars-zawv", „P-70", 4 „WBJitbumi". Samochody prrzeJadą, uli
Al
Piotrkowską,,
c,ami miasta:
mie!!ZiJca,ńcom

K<loŚCiusz:ko. itJ>,

• • •

Nie 500

•

lecz 1000
i to jednorazowo

W CMtral.! PKO pnepro<Wadza
sie :rów.n.ież :r07JffiO'WV nad WPIO·
wadzeniem ksiatecook OS"Zc:z.ę.
dnościowych z tzw. 'Pl'ellllią pie.
Pewru! us,oofome klwoty
:n,i~ż~ą.
xmesa·ecrLne, wp.llaicamie na ks1ą.

oc'ibv1wać

Poiwszeiohn,a Ka sa

Os1zazę

~omrwnilkuje,
życreniianni

kliEttlltów

0

clloo00i.

żecxke osa:czedinośoiow11, up 0 oważ
tych książeczek
nf·ą wlaśolcteJ.i
rlo wziecja udizi.ału w losowaniu

naqród

zł

dltliie z
iSJUma

..

j)llende±nvch. Loi;owaJD.ie
sill będzie co ikwairtal.

d()Jt'la.źn.yich

książeczek

P.KO w

iż

:z;g.o-

wyprart;

z

tur.zęd.aCh

ipoCZJtoiwych zoistała podJniesio
"'
na 0e rzl. 500 1113. zł. 1.000.
PKO WPTowadma ponooto ksią·
:ZecqjJct 11>relllliowe z Josowanielffi
Zall1ządzenie to wcihoo2li w
nrem;il w 'POSlaoi motocyilcli. K!l'.ią ży<IJe rL dniem ogroszeinia,
żeczki tme wystawiają wiszyst~ie oddrm.aily PKO, 'POCZ:(!,W•Sl'Ly' od
1 Hoc.a br. KSliaźeC'JJki te biorą Remonty
udział w losowmu motocykli w
Muzeum Sztuk"•
wikłazalie'i:noś<ll
p.rzy wJd&d'llle
dów. I takodnp.WY'S•Otkości
s zt u kf
4.500 'ZJł D·<>$ia-diaicz lksią:źieczlkJi bie-1 Dyrek ·a M
uzeum
CJ
rze udzia.ł w losow=i·u iuź po
uDłvwJe dwóch mi.eSlięcy. Przy w Lodzi komunikuje, że ze
3.000 zł po tnzec~ mlesiąca1 ch, względu na bieżące remonty
Przy .2.250 ID<> 4 mte.sH1~ach._ :Ar?.y galeria Muzeum Sztuki zosta.
.
szesciu WTJ>łatach m!.eis1ęczrue po .
~le zamknięta w dru.ach od 2
500 '2lł 'PO ~ m:i:esiącach.
Na !każde 300 iksiążeczelk upra· hpca do 20 sierpnia włącznie.

w

I

o nabijaniu

długopisów

- po raz drugi

2ó bm. ukazał.a się w nasz.ym
pt. „NalbLjanie
IJl'~śmie nota.tk!a
d!uqopósów i.„ Jdie'lltów", w któ·
ref m. illl . .stwii1erclizi.Liśmy, że dlnqop1s nabity w zaJkła.dzie przy
ul. Narutmvicza 9 me ZilJWsze na
daife się do użyitiku z tej pro·
w
że pasta
stei przvczvny,
Jednocześnie
z111sycha.
ni:m
lwm.isie
w
że
poda1i5my,
przy ul. Pio1Tkowskrief 4 można
obrzy;mać śroidek do dluqo:p.i•sfiw
w cenie 7 zł (na1b:ide kosztuje
8 .'llł), iktóry doskomałe zdaije egza
~

rzwlią,zlku ~.ta n~ot'!Ca zqlosił
.
5'El do :redalkcu wlasc~c1el za'kladiu przv ul. NMutowk2a 9, !który
~ kwM~uiaa Laikt11. liż dluao- _,

pis nal;iity w jeqo zalkla.dz!e s
róimych wzqledów może nie pisać (rekJ.amacie iedna.k się przvj.
muje)..ai.nie zqadza się z suqerowM'°JEm czytelnikowi ide"111·
ny~h w:Cła.dów do długopisów,
ktore m-O!Ż.na otrzyimać w komlsie.
żEY
T.rzeba bowiem wiedzieć,
wkłady te w cenie z! 1 nada:ią
dlu
rodzmju
je<lneqo
się tvlko do
gQTpjsów: są równl&ź w/kłady po
25 a,!, a n~wet !i :oo 40 z! z. metaIowa opr.aw'ką. Praik.tviczme wii;-c
:ra.eoz biorąc - !)Ozostaje ł}"l'kio
nalbiianie dłuqootsów "Pastą.
Chod7li nam jednak o to ab„
~asta ~a zdatna była do utvt'k.111,
~ł

WAżNE

TELEFONY
Pogot.MHicyjne 253-33
Pogot. Ratunkowe 254-44
Straż Pożarna

8

Kom. Miejska MO 292-22
Miejski Ośr. Infor. 359-15
l'Wl 9"\111l rwin'6

·c~Y "81.•

Nowl (Więekowskiee:o
15) g. 19 „Gra miłości
i śmierci"
JARACZA (Jaracza 27)
g. 19 „Przygoda florencka"

~Mis~A~j~~augut

rot)r.
P()WSZECHNV
StJ3li.nrrTadu 211 E!. 19
„Pi1?malion"
MLODEGO WIDZA <Mo
niuszki 4a) .g. 19.30
„Sluby panie1'iskie"
OPERF.TKA rPiotrkowska 243) g. 19.15 „Hra
bia i,UJ<l'mhure"
TEATR ZJF.;)fl f,007-KIE.J (sala Budowlanvch Piotrkow.<;ka 2:3'!)
g. 19.30 „Osobliwe zda.rzenie"
-

fil (J_j Z

FA

• -

MTT7.F.tTl!,1 SZTUKI (Wle
ckow.~Jr;ego 36\ czvnne

g. 9-15.
l\ll l l.!<'. 1 1'\'ł ARCHF.01.07"1F. 1 "'TNOGRA
Grc
r,
"' ,
'
rPlac WolnoFI_CZ~m
~<'I nr 14) czynne (!,
_
12 18.

BAJ~TYK

(Narutowicza
20l FUmv doku.men talne g. 9 l 22, „Smierć

, .,. ,

/!n1}n..f„,!~?1Ti(l>\(1J

.~g AZ.a~~ ~

o

Fabryka wyrobów elastycznych

ZACHETA fZltlerska 261
00
di8zw2o
(Józefów)
L.l\CZNOSC

j~~a~!st~"16.
K 61ow

powstaje w Łodzi

bal " d

02/W,
u
a
rowerzysty" dozw. od ragraf zero" diozw. od " r
lat 16. I!. 10. 12. 14. 15 laJt 16 g. 16, 18 (20 od lat 16 g. 20
Ci, a raczej te, które intere
• * •
seat11s zamknięty)
18, 20
OWOltCOWE mworz.<!< [{ (.)M.A tRzgowslrn 64) Uwaaa: Repertuar soo- sują się wszelkiego rodzaju
„Tata. mama. moia żo rzadw~o na oodstawie „ciuchami" wiedzą, iż szczeKali.ski) ..Sen 0 zaba"
na
powodzeni•e m
gólnym
Okreirona i ia" dozw. od lat komunikatu
kach" „DbaimY o ZP12. e 15.45. 18. 20.15 werr<> z„r7a<lu 'Kin
.• Kwartet" 2. H
bv"
wszelkiego rodzaju krami10. Il 12. 13. 14 15 '\0111"-'1 ' Now<> 7.łotno• PALMIARNIA !Park Zró kach czy w komisach cieszą
„Julieita" dozw. od rllisl«>) czvnna e:odi.
16. 17 18 Hl 20 21
10-18.
GOYNlA !Tuwima nr 2l Lat 16 g. 17, 19
ZOO - czvnn,e I!. 9-20
Prorrram dl;i naimlod- ST
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Pa;trol MO z dzielnicy Bałuty, w
„Ifanal" e. 10. 12. 14. 123) „Królowa Mar- ska 63. _Plac Wolności 2, dniu 26 bm., o qodz. 4 nrno, zwrl>·
18. 20 dmw: ~.-' lat 14 itot" dozw. od lat !8. N-OIWQfki, 91. Rz;gow.sika cit uwaqę na krzykJ. i śpiewy dob.ieqai&ce z domu przy ul. Ryb·
51. G<lanlSika 23.
Mf,ODA GWAJ.tlllA •Y;e !!. 15.45. 18. 20.15
lona 21 .. Nie~mieriel- SWTT (Batuckl Rvnekl Af? Al. Koś.ciuszki 48 nej 5.
n:v aarnlzon" dozw. od „Wrota oiekieł" dozw . oełn1 stałe dvzurv nocne
W mie·szkaniu Krystyny Kl11Sak
l;it 1? rr. 10. 12. 14. 16 od lat 14 dod. „Notat DYŻURY SZPITALI
oatro! zasta~ kompletnie pijane
nik kulturalnv" e:. 16
18. 20
kobiety i c~terech mężczY'zn.
Bałut:y trzy
Połofolctwo:
l8. 2<l
MUZA fPabiankka lnl
W tvm samvm dniu :oebrnlo się w
kaoitRnowie" TATRY rc:•~n'<i<>•vk 7.a 40\ Staromielska - Szoital Prezydium DRN-Baluty, zwotane w
„Dwa.i
dozw . od !at 12 e. 16. „Sad B<>źv" dm:w. od im. dr H. Jordan.a. ul. trybie pnyśpieszonvm. Koleqium
Przvrod.nlcza 7-9: Sr0d- Orzekające,
Lat 16 rr. Hl. 18. 20
18. 20
które rozpatryw,\ło
Ch<;>1- s.pr;i,wę zaklóceruia ciszy nocn e i
fTuw1ma nr 1) mjeście. .Ru~
p01 OJ\Tt.\ l'Pinlrkows~~ Wl>SLA
„Wz<?:órie 24 nil' oopu nv - Szoi~l im. Cun.e· Drzez uczestników Jibac ii.
671 .. Na ro:r.dro:iu" dozw. od lat 16. rr. wiada" g 10 12 14 Sklodowsk:iel. ul. Cttrle9.45. 12. 14.15, 16.30 dozw od 'lat · 12 ' RÓ S.kło<lowsltief 15: PoleDwoma miesiąca.mi pracy popraw
że dl.a Bettinv" ·ao~w. s1e. Widzew - Szpital cz~i ukarano Zvqmunta Sw;d~ra
18.45. 21
od lat 12 e: 16 18 20 im. dr 1 M::idurowicza.. ul. [za•m. pr:z.v ul. Brzóski 39), i trzema
PlflNl"lt 'fi'rancl"7.lrnf\Edwarda
. mies-1acami brata ieqo,
ska 31\ „Biuro matrv- 0 1 OSC · ·b ·7 „ l'.{rM; •»11-:-rk~ !'i.
Ch1ru.rg1:a: .Szp.iJtal WOJ Sw>dera. Janina Manicka [Luto" CPrzv vs i„.w
monialne" dozw. od W :N
16 \ „Noc · est skowv. ul. żeroms:k1e- miersk.a 21) pracownioezJka ZPW nn.
skiee:o
1a t 16 . n~. 16 . 18 . 20
królr.<;twem"
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Reymonta, otrzymała dwa mie,;ias zplt·-•
"
• ·OK0.1 " (Kazimierza 6\ dozw ' od Lat 12' e: • 10. gol nterna:
"""- lTTl. ce pracy pooraiwc:oej, Zenon Tom12. 14. 16, 18.10. 20.20 dl· Pirogoiwa, ul. Wól- czyk (ul. Jaracza 25) trzy miesiącP.
„Martv dozw. od l~t
12. !!. 15.30. 17.30. 1ą .lO wt,OKNl/\ll.Z rPróchnl - czańska 195.
ora,z Ren<i.ta Rcnc [Anruj Ludowej
J,arvnrrolo!1'la: Szolt:il 281. którą doprowad·wno do Koleka 16) „WszYSCY jesteś
(~<'PRZEDWTOSNTE
romskiego 76) „Nie· mv mor<lercami" d"Z"'. i.m. N. Barlicldego, ul. qinm„ . boso (była •kompletnie zamroczona alkohol~ml - dwa mir.od lat 18 I!. 9.30. 11.45. K.-.oc.ińskiel!:O 22.
g. 16. 18
u~traszeni"
14. „Stawka o życie" Okullst:vka: Szoit.al im. siące pracy 'QOprawczei.
20
1 M " .l A '!< JHłisk1„P"O !7Pl dmw. od lait 12 g. 16, dr Jooschera, ul. Miliowa. koresp. Kral'W'ieckieoo - Kr.
nowa 14.
„My dwoje". dod. „Pa 18. 20
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111 ORACOWNICY POSZUKIWANf li I
TOKARZY, blacharzy karoseryjnych. ślusarzy samochodowYch, monterów silnikowych

oraz uczniów powyżej 16 lat zatrudni na.tychmiast Przedsiębi-orstwo Remontu Samocho3096-K
dów w Łodzi, ulica Matejki 14.
.
l\'IASZYNISTĘ kolejowego i pomocnika, stra:hków do straży pożarnej, robotniltów nie
'N-ykwalifikowanych do dziiału gospodarczego
oraz pcmoc kuchenn"' ze znaJ'omością przy·
"'
garmażeryjrnych zatrurządzania wyrobów
dn : ą natychmk1st Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, ul. Andrzeja
Struga. nr 29. Zgłoszeni.a przyjmuje dział Per3098-K
sonalny w godz. od 7 do 15.
ROBOTNIKOW transportowych, cieśli, murarzy oraz robotników nie wykwalifikowanych
zatrudni od zaraz na terenie m. Łodzi War-

.

szawskie Zjednoczeni.e Robót Lą.dowo - InzYnieryjnycb nr 1. Zgloszen1a orzyjmuje: Grupa Rol>6t w ł..odzi Polesie - Widzewskie. weiście przy ul. Armil Czerwonej 24/26 {plac za
3051-K
Monopolem Spir:vtusowYffi).
WYKWALIFIKOWANEGO pracownika na
stanowisko kierownika technicznego oraz
majstra do działu pończoszniczego na tychmiast przyjmie Spółdzielnia. Pracy Pończoszniczo • Trykotarska im. G. Dua, Wałbrzych,
ul. Mickiewicza nr 42. Warunki do uzgodnie3060-K
nia na mieiscu.
ROBOTNICY do prac nie wymagających kwalif:kacH na pół etatu od godz. 16 do 21 na
Cegiel~i Stoki ul. Krokusowa. potr~ebni.
Zgłoszenia przyjmuje Dyrekcja Cegielni Miej13. 3116-K
Sk ich. se~-cJ"a
„
"' kadr. ul. Hin.oteczna
MĘŻCZYZN z terenu łJodzi, Pabianic i Konsta.ntynowa na stanowiska konduktorów z.atrudni MiejsJde Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi. Warunki przyjęci.a: wiek od
18 do 40 lat or.az ukończone 7 klas sz>koły
Przeciętny zairobek wyinos·i
podstawowej.
około 1.200,- zł, ora,z umundurowanie bezinformacji udzi·ela
SzczegółowYch
pł.at.ne.
Sekcj.a Kadr i Szikolenira Łódź, ul. Pio.trkow3125-K
ska nr. 77.
WYKWALIFil\:OWANYCH elektromonterów
na inet.alacje przemysłowe OTaiz robotników
d
t <l ·
ih
I i...:
6
·
rn„_.1owyo za ru tri o
d o l{opan i a row w
z.aira.z J,ódzkie Z.iednoczenie Elektrom~ntażowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 21. Wynagrodzenie wg układu ZJbiorm>.nego w budown1dwie. Zgłos.zenia przyjmuje dzbł za3107-K
trudn:i:eni.a pokój nr 24.
MURARZY, brukarzy, cieśli oraz robotników
nie wykw.alifi!kowainych zatrudni k.~lida ilość
od zaraz Łód:i:kie Przedsiębiiorstwo Robót In-

. . .. .
mdlCYJneJ
z kroniki

ston.osze i paski do podwią
zek produkowane z lasteksu.
one elastyczne. wy~z
Są
czuplające figurę a przy tym
św:etnie wpływają na linię.
Chcąc nie chcąc kobieta musi kontrclować ilość i jakość
swego pożywienia, skoro poczuje sie nieco pełniej w takim elastycznym pancerzu. ,
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Już

wkrótce

•
nowa protezownia
Raoony p]Jarn rprodrukc.ii prn- wane było braikLem lokalu.
tezowrn.i zamyfk,a sJ.ę dość po- Ten 'POd1st.a1w <::IWY ro.arnik.am en t
k.a.im<, Hczibą 17 .500 >protez. Ta .ros:ta.ł ju,ż u:srunięty, 1 lhx:a
po:mrn1ie wys•ooka Hcziba s·tano zoEibanie otwa'rta nO'W'a pla\\ri i·ed1naik ZJaQ.ediwie 20 P'fOC. cówka w g:maichu 'PI"ZY ul.
WY'ko;n,a;ni.a zgip,o trnebo'Wa nia Wólc·:ziańEkiei OC 225, które.I
mieszkańców Łod1zii na pro\e- p·~rwszym zadaniem będzie
zy. Paic}enci wyazeku•ją n.o. wyrównanie w II półroczu
wykonarn,i.e prc1te.zy oo 6 do niedoboru produkcji pr.::itez
12 mi•es.ięcy. Ni.eniaidąta:n·ie za za pierwsze 5 miesięcy 1957 r.
(Z)
za1potrzebowaniem 51POwodO··

po-l

MASZYNA sa.neczkowa LETNISKO! Wolrne
9 i 6 na 55 sprzedam. koje z wyżywieruem lub
W. iaidomość ul. Jast!la 5 bez. Szklar.ska Poreba
Górna, Wolności 5, ~p~zv _Zgi-er~ej
KREDENS orz.€chowy, la •. Lili"- SZlczypczyrk __
k.ain.a.pkę, sitól owa1ny, DWUPOKOJOWE miepiec kaflowy pr:zerno.fay, szkwn:iie (86 m kw.) kukaloryfer garzomy, u.ru- chnla, wygady, telefon,
1) SKRF.CARKI od 60' wrzecion wzwyż;
wersalny krede<ns ku- parter, oficyna, centrum
2) WĘZOWI\:Ę 12-wrzecionową; 3) SNOcheniny. stół, obrazy, ló P lot.rk.O<wskiej oclipow1eWADŁO na wełnę; 4) KRZYŻÓWKĘ;
żeczko dz.iecięce spr.ze- diruie na wa.rnzitat - pra
5) KANECIARKĘ na jedwab półautomat.
dam. Piotrkowska 43 m. cow.n.ię z.am.iern1ę na<lwu
Zgłoszeniia przyjmuje Zao:ząd Spółm~eis~rue
pokojowe
3 godz. od 17 do 19
dzielni, telefonicznie lub na piśmie
Tel'.
M<Yi°OCYKL marki „In kuchnia, wygody.
10265 G
d•ian" 500 st<m bardzo, 337-53
w godzinach od 8 do 15.
dobry ,!>IJ~zedam o:kazyj- DWA J;ókoje z kuchnią
rue. Pab1aruce, Mi.elczar z wyg~::Iami 48 m kw.
sk.iego 8 _ _ _ _ _ _ ~€1ll.ię na trzy pok<>MOTOCYKL z; doc.zie'Pka Je z W{'goc:ta.mi. Dziielniewent. oddzielnie sprze ca oj:Joięt.na . Koszity redam . Kopczyńskie.go 3;3 moo:tu zwrócę. Z!odedoja.zd
n101V'{a 8--11,
„Bal!'"
SAMOCHOD ..IFA" F. 8 tr~ll'.JWaiem do ul. Zgi(?-r
IE sp_ N I
cz Ł o N Ko
na nowym ogumjeniu s~!..eJ~~~z. 14-11!_
(nadwozie blasz.arne) - TRZY pQ'koje, kiuch:nfa
„ P R Z Y S T A iq-" W RUDZIE!
sprzedam. TU1Szyn Lecz- w ogrodzie zam~eo:Jli.e na
niica Wete;yn.ary.ina tł!l. dwa w śródmieściu. Wpłacajcie najmniej po 500 zł,
10355 G Oferty P'i.semne Biuro
20
RADIO „Undiile" SJ)'l".t.e Oglos:?;eń327Piotrk01Wska 96
za swój udział.
„l0 ".____
2 m. pod
dam. Ul. Grabowa 10385
r. kwoty
Kto do 30• V"'".
INŻYNIER samotny po
4
.... 1957
HARMONIĘ ttiz;yrzę:dO- szukuie poikoiu IS'ubloka
zostaje
wpłaci
nie
tej
wą 120 basów ""'rz.edam t<l•rsikiego. Oferty Biuro
k'
li t
k eśl
1
Piotrkow.ska 96
Wschodn:i; 56 m. 8 Ogł<llS.Zeń
Lódź.
ow.
on
cz
Y
s
z
ony
r
s
03
SAMOOHOD ~.Chevri)- ~~KÓ~ ~"-'!'-"-d_r_u_gim._·-pn-·-ęKo n to N. B. P. III Oddz. M. 907-7-211.
sprz.ed.am. trze, sł<meczny. wodtl.
let De-Lux"
LNóldJTź,:,. 8Ez.a,rdao ~h--a-~-„"-.--- zaimi€111'ię na .iedein lub
dwa P·O<koie rz kuchnaa
~~"
-"' różne spil".z.e<lam. Ló<lź- - WYl!:Oidy: Warunki dÓ
ul. Pryn.cypa.lChoiny
10377 omówienia. Nowotki 131
40
10376
m. 21
na
„Miń$k"
markisprnedam.
STANISŁAW NOWACKI
POKOJU
adapterem
zRADIO
Lódź. TUwima 5-0 m. 5
WŁADYSŁAW MATUSZAK
SUBLOKATORSKIEGO
dwóch studentów
PIANINO ba·rdro dobre dla
pracują obecnie w zakładz l e
nowoczesne sorze.a.a m„
fryzjerskim
ze:j("l",o.ka 99 (pierw~~ na m-c lipiec br. poszu.
10.375 kuje RSW „Pra·sa". Q.
ul. Moniuszki nr l tel. 356-17 piętro)
-MASZYNĘ dwui, głown, fertv do Billil'a Ogło..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. stół kr;i1wiecki, garnMu- szreń Piotrkowska 96 pod
„3119",
rv me.~.~ spr:z.edam. 329 77
Tel.
OGŁOSZENIA
malolitra-SAMOCHOD
.sprz.e
i<l•wy do remo1I1tu
dam. Pa.biailldcrka 96

W dniu 27 czerwcia 1957 r. Pil krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła
najuk·ochań•
przeżywszy lat 82 nasza
sza matka

ZIELNIA INWALIDOW ,;ZGODA"
KONSTANTYNOWIE ŁODZKIM
19 STYCZNIA nr 35, tel. 42
z a k u p i
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OBNIIKA CENY
naprawę konserwacię
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Koledze
WIESZCZYCKIEMU
z powodu zgonu Jego

MATKI
wyrazy

współczucia.

głębokiego

skła

dają

KOLEŻANKI i KOLEDZY
RADA ZAKŁADOWA, DYR·E KCJA
ŁODZKIEGO BIURA SPRZEDAŻY
WYROBOW HUTNICŻYCH i METALOWYCH W ŁOD'ZI, PIOTR·
KOWSKA nr 102.

I

Dnila 26 czerwca 195'7 r. po długich i
cierpieniach zma.rł przeżywszy
la.t 79
ciężkich

S. t P.

Walenty

~amuel

szewskł

mtstrz

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia
28 czerwca br. o godz. 17 z kaplicy
Starego Cmentarza Katolicki.ego przy
ul. Ogrfłdowej, o czym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim smutku

„

I

BIAŁOBŁOCKICH

STANISŁAWO\VI

350
l -MoTOCYKL--;:-N!SU"
sprz~dam. Ló<lź, ul.

Uwaga!!

Uwaga'!

z
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le··'~ne
-'""a"-'
Dwm' wu,
11\ol za ~~ '
w Chełm.a.eh spnedam.
7~n·
Ofe rt Y B1·uro Ogł~
v~~ •
Piotrkowska nr 96 pod
.,1()372"

P.

Pogrzeb odbędzie się dnia. 29 czerwca, br. o godz, 11 z ka.plicy Cmentarza
Katolickiego przy ul. Ogrodowej o czym
pllo'ZOStali w głębokim
zawlada.miają
smutku
CORKI, SYN, SYNOWA
i ZIĘCIOWIE

r---------
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t

Maria Nitecka

0

1

Fryz)· erzy damscy

Ili

S.

I

DWA-

.,M

Fabryka ta. w sprawie które.i toczą się już dziś rozmowv. bedzie pierwszą organizacyjną pracą na dużą skale nowooowstałego CentralPrzemysłu
Zarządu
nego
Dziewiarskiego i Pończosz
niCzego. (WY)

Otóż już niedługo, bo prawdopodobnie od września br.,
czynna będzie w Łodzi pierwsza fabryka takich właśnie
Plastycznych gonetów, blu'Pasów, a także
stonoszy

POMOC domowa Potrze
I ccm
I\ W,V
Wschodrua_56 _n.i_._8__ bna. Warunki dobre. że
DWA silniki elektrycz- MASZYNE, 1~„~ain1'":::n rorrustki<>ao 1-b m. 7
·· ....., ~-~~·
ne o mocy 20 Kw na
pi·ęci·e 2201380• kr'o'tk - na oraz overlock trzy- POMOC domowa potrze
o- m tkowv spr:zMam. J a- bn.a · Rewoluc}i. 1905 r
"P1'ete, na !oz'yskach ·~
28 pr or nr 1 F 0 to"
vw rncza 19 m
"
io337 ,___ _ _ _ _ _
~~roo~ ~::;tc'keJ.! 3 w,,,i,kie '
Pl'7Jedsiebiorstwo
skie
~
o_~ALE
.Produkcji Pomocnic1.e.
zPP im. Fr. Zubrzycul. Koocińsk~e
DWA place po 1.200 m w
3081 k
56
go Lodzi,
PRACUJĄCA poozukuie · kiego Lódź, ul. Noiwotkw sprzedam ul. Uro\ pokoju sublokaitonskie~o k\ 163-5 0unieważniają
SFRZIDAŻ
CZY\S'ko 3 m . 4 Ruda Pabr7.ltn1heinau:
mepr.Zie<!hodniego. Ofer- pi-eczątlke
\ bian.icka - przystai!1ek
ty Biurn Ogl:oozeń ul. „Kolorue Letnlie w WitramwajowY „Lotni.s.ko" BETONIARl{A do s pI'?'.e PiotJ:1kowska n[' 96 po<l ~mi.owej Górze przy ZP'P
żynieryjnych, Łódź, ul. Lutomierska 32/34,
=.:....Fr._ Zuoczyckti.eg·o"
„10319"
" " ' " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... dania. Traugutta 17
pokoje z kuchln.ią w Th."IJIU 5.vr. 57 r. pr-;
10270 G
Barski
. PLATFORMĘ dwukon- (b1o.ki) w Bydgoszczy błąkała .s.ię wilczyca. __
ną i wóz wiejski nowy zamiend.ę na m.ieszkame Odebrać za zwrotem
oguIDJ()wany S1Pr.oodam w Lodzi. Wiadomość Jó kosztów. Ze1i,goW1Sltiego
Ul. Ma.tejlct 15 10292 G z.ef Duszyński Ló<lź, Ar- 56 m. 4
Jadwiga
MYSLIWIBC
000bowy m:ii _C~~rwonej_ll=-40
,1 SAMOCHOD
S1Przedarn DWA pokoje, lmchn~a. z.am. M.a.rY1Siń.s•ka blok
I „Mookwicz"
Narutowic~,a 23 zgubiła. tiec2lke d_a m- Cz,asJaw. Chmurski, Bucz wygody.
I ka 1 od go.dz. 19 do 21 przy Pl. Dąbro-.Viskiego' .<.ką z. Jegi.t. Ubezpiecl
.,BMW" zaimi, enię na pokój, ku- Soo!.. l leg:it. Zw. Zaw
MOTOCYKL
maszyn biurowych ~ R.
i
na
w bl-~ Pr<l!Sit ao zv.w-ot za wvchn1·a., w ."•1 '"'Ody
12 750 z wózkiem
·
~
stan i•dea.lny \Sp!"'....eodam ka,cb lub w pohłi2u par n.aig["o zienuem. Dzwonić
I
Pabianice. Wamzawska ku. Ofe<1.·tv pisemne Biu tel. 372-88 - - - -·- 1
około
ro O_glooiień P iotrkow- PI~ czarny podipalanv
nr 104
pysk ja.s ny - przybh~
' MOTOCYKL „filIL" na ska 96 Po•d „10291"
a teLeskopach. S1ta111 bar- owA.- 00,\{ojez-kuchinią kał .s;ie 24 <'7..e<rw-ca. Od<"
LIPCA BR.
J·UŻ OD 1
z wsreLltimi wy"odami brać ul. 1 Maja 49 m. 1
• dro dobry sp.rz,ed.am.
SPIESZCIE Z A WIE RA C UMOWY ZE SPÓŁDZIELNIĄ
• Ul. Wólczańska 88 m . 4 w śródmieściu 7~.i·enię od J?-Od<:. 19
PRACY
tEKań=..l(łf
. i;ia tr~y lub cz:tery J:>9'kol'
~ Chol€wa _ _
l\ficll
' LICZNIK do taksówki ie rovmorzP<lne. rowE
-·śródmieściu
w
nież
-7..edam.
r
s,;:i·
· rmd;z.iecki)
'Tul. 280-17 godiz. 16-17 ewent. w wiUi wylącz,r- Dr BIBERGAL soocia~iTEL, 318-74
Ł 0 D Ż, ul. PIOTRKOWSKA nr 67 '.U,ECENIE PKO na 500 ncj s::io:d kwa,temnk. u. 'i sta. we_nervc.zm,e sltórn·e
flnl.arów ameryk. sprze- ' Ze:IG1o, .e'l'l'Ja te1~~7-52 ·- ~6. _Piotrkowska _134
KTÓRA GWARANTUJE JEDNOCZEŚNIE WYSOKĄ
dam. Ofeł"ty z p-odanleml MIESZKANIE po.s.kloeoo l}r KUDREWIC'/. sof.!·
JA.KOŚĆ: ŚWIADCZONYCH U.SŁUG ..
sumy kierować do Bi.u - we mmi-einię na ookcii jcialista wenervczne. skór
ra 01do.smń Piootrkor!Y'- z kuchnią. Ul. Naw,·ot - n.e S.....10, 3-6. ulica 22
lll!' 3 m. 1 w god'l:. od 16 1 Li.pca 4
sika 9ij pod „10331"

o

wszelkiego rodzaju artykułów sportowych, jak elastyczne pończochy dla futbolistów, naramienniki dla szermierzy itp. Prócz tych artykułów użytku sportowo-kosmetycznego produkować bę
dz.iemy pończochy lecznicze
na żvlaki oraz na inne schorzenia.

się zagraniczne gorsecik!, biu
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DZIECI i RODZINA

SKORY bairoo.ie orzvi•
muie do !!81!'bowal!lia.
farbowama. uszla,chetniania. Wvkon.anie 6 tv
god.ru. Słuoca woi. ooNAGLA Pomoc Le.kar- znańskie Wars.zaJW'Soka 32
.ska Lekarzy Specjali- Kona.czewski
stów. W:iJzyty domowe . - - - - - - - - - PODZIĘKOWANIE
zalaitwia natychmiast telefon 2-82-82. Czynna
~1:1 dobe_______ Przyja.cfołom, KCJlegO'II1,
Dyrekcji, Ra.dzie Zakłahomeooata dQwei. P.O .P. i wszyst.
FELCZER
Marcelak Adam - wa- kim oracownikom Wotroba, kamica żółciowa. h~~~t:a1e~oa,ndluprzoeddzs.1'Ge·'Nehemoroidv. erri:ema.
żą, za tros.k~iwą <Jpiekę
Naruto,vicza
nervczne
9903 G w czasi-e choroby i od31 14
danie nstatniei posłum
---nr FELIKSOWI
Dr WOYNO soecialista
DACHNIEWSKIEMU
skórne. weneryczne. zabur7..enia płciowe. No- wvr·ariaią z qłębi serca
wot.ki 7. front. 11-l ;J, P'lvnące słow<i. JX>dzie'
9285 G kowania
17-19
ZONA, CóRKA I ZIĘC.

Dr REICHER soecjalista weneryczne, skórne,
płciowe (zaburzenia) 8-9
16-19. P Jotrkowska 14
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KURSY Stowarzv57..eni&
artv-,Stenol!:ralów i Maszvn:i„PARYŻANKA"
Pl. Zwvciestwa 2.
stek:.
na,prastycma cerownia
wia ga.rderobe bez śla- Piotrkowska 8.1 orzvimu
du. Wieckowskiel!:o 6-5. ie zapisv na fllYwv rok
2975 k
88:S2 sz.kolnv
'.t'el. 251-78
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półmetkiem

Rozgrywki ligowe przed

Warszawska Gwardia zapewniła już sobie tytuł wiosennego mistrza
ale do drugiego mie1sca pretendu.{ą aż cztery zespoły

Jak za dawnych dobrych czasów
Indii wysiano okrętem do Stanów Zjednoczonych 93 tony
srebra na spłatę pierwszej raty pożyczki zaciągniętej przez
Indie w czasie cstatnlej wojny. Odzwycza:ldiśmy się już od
1e!fo, że srebro stanowi kruszec monetarny. Ale ta przesyłka
ma niemałą wartość: 3 miliony dolarów.
Stany Zjednoczone trzymają srebro w swym skarbcu ohok
złota, Ostatnio wielki ubytek te!fo kruszcu zanotowildlo w
czas.ie wojny, qdy qo używano do.„ puszek na konserwy, za·
miast cyny. Okazuje si<i więc, że srebro ma też warto~ć i
r.rnaczenle - laik za dawnych dobrvch czas6w,
Z

Prywatny Roentgen zakazany
Ruch protestu przeciw wzmagającej się radh:iaktywnośol na
świecie, lak dotychczas nie spowodował ograniczenia przez
Stany Zjednoczone prób z bombami. ale coś niecoś Już osią·
gną!„.

Przy okazu omawiania radioaktywności zwrócono uwagę na
fakt, że amerykańskie sklepy z obuwiem dla wygody kiien·
!ów posiadają aparaty rentgenowskie, którymi prześ~lella
sie stopy po włożeniu obuwia. Obraz pokazuje, czy układ
kostny stopy ma dość miejsca w bucie. Najczęściej prześwie·
tlilillo nowe buclkl, nabywane dla dzieci,
Obecnie stan New York jako pierwszy stan ameryka6skl
przystąpi!
do wyeliminowania
niebezpieczeństwa,
któ·
re mogą spowodować
proonienie
Roentqena.
Aparaty do mześwietlania stóp w skleoach zostalv zakazane, bada·
nie może się odbvwać tylko pod kontrolą lekarza.
A co z bombamil

Koniec

szaleństwa

Ame!'V'kańskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów do·

sllło do wzekonania, że uprawiane przez fabryki samochodów
t>rześcl11anie się w nadawaniu wozom coraz to większej szvhkaśct i reklamą na ten tema.t nrzyczyniają się walnie do
zwięks;i,enia niebezpieczeństwa na drogach.

'
{
'

Powzięto więc uchwalę, aby z wszystkich reklam fabryk
Mmochodowych znikły wzmianki o szybk-0ściach, do jakich są
zdolne nowDbudowane samochody. Zamiast te110, ogłoszenia
uodkreślać będą utycie slły motoru do wy!Jody prowadzenia
I narj)ędu dodatkowych urząclzeń, którymi producenci nadaj<1
tera.z samochodom atra.kcyjność.
Fabryki Forda sprzedaly Inż wszystkie swofe samochody
wyścl!lowe J dały tymczasowv ur1op zawodowym kierowcom
wvśolcrowvm. Żadna fabryka nie będzie też oficjalnie uczest·
niczyć w wyśclijach zwvk!ych samochodów tury1ltyc:r.nych,
czyli samochodów produkowanych systemem taśmowym.

Piersi i etykieta
t!i czerwca na słynnym torze wyścigowym Ascot w Anglil
wvdarzył się „skandal".
Oto w loży honorowej, przewac10nel dla rodziny królewskie!, do któreqoś tam kuzyna królowe!
włącznie, pojawiła się popularna aktorka telewizji londyńskiej,
Sabrina, aabo, jak ją nazywają, „śllcma okrąqlutka SaJbrlna",
która wld.zoon telewlzli demom;trule wdzięki swego przepięk·
ne110 1 obfitego biustu.
Zaznaczyć należy,
te Sabrina przyodziana była w piękni\
suknię z kolorowe! or!Ja.ndyiny, ale suknia ta nie przeszkodzi·
la, że bileter lak się zagarptł, fe nawet nie zapytał aktorki o
kartę ws.tępu.

Za dwie !fodziny wszystkie gazety popołudniowe w Londy·
nie t>rzynlosły wiadomości -0 dwoJaklm sposobte reakcji o';iób
z l()ŻY królewskiej: Panie, łącznie i: królową „nie ząuwai;_y·
łv" intruzki. Panowie zd zapomnieli, te przyszli na wyścigi,

Na;niższe

Trzymiesięczne
zmagania
piłkarzy pierwszolig;owych
o

W czasie niedawnej ollcJalnet wi1:yly kanclerza NRF Adenauera w Wiedniu. reporter radia wiedeńskiego t>neżyl mo·
meni „gro.zy". Alb()W[~ gość, powiedziawszy kll:ka słów do
ml:l.:rofonu, z najpoważnleJszą w świecie miną zażądał„. bono·
rarlum.
Rei>orter zdębiał z przerażenia. Doiplero austriacki mlntster
spraw zaqranlcznych „uratowa.t" sytuację. Sieqnął do klesze·
ni, tznalazł dwuszy'lin11owa monetę i wręczył ją Adenauerowi
ze słowami: „Proszę, oito p~.ńskle honorarium, panie kan·
clerzu".

Adenauer odpowiedział na to śmiechem, ale monetę scho·
wał, parafrazując nrzyslowle: „Wer den Schllltnq nl~ht ehi:t,
!st den Dollar nich! wertl", (Kto nie szanuje szylmga, me
!est wart dolara).
ł

_____________ _

Georges Simeno!!.

(11) Maigret

„pod dzielnym żeglarzem"
Przekł11d: Bolesł11w11

Surówki

Mimo to - mruknąl Maigret ~ Fallut
rrostał udusz.ony! A przecież jest rz.eczą niemooliwą udusić siebie własnymi rękami!
Obok nich stól jadalny był pełen giości.
Kelnerki wnosiły przystawki, wśród których
ll'zucały się w oczy
duże
czerwone rzodkiewki.
- Proszę poczekać chwileczkę. Ja tylko
iprzepiszę ten list. Bo, zdaje się, musi pan go
•

zabrać

z

.sobą?

- Nlepowiedziano mi tego - odparł policjant - ale chyba przypuszczam, ze„.
- Tak, oczywiście. List musi być załączo
IIlY do akt śledczych.
W kilka chwil później Maigret, mając kopię listu w kieszeni, obserwował z niecierpliwością salę jadalną, gdzie musiał stracić z
·godzinę w oczekiwaniu na podanie wszystlkich dań obiadowych. Panna Leo.nnec przez
ten czas patrzyła na niego uważnie, ale nie
śmiała przerywać milczenia.
Jedynie pani

i legii -LK-s
1-B---K-olejarz, czarni
- Start, po czym w rozgrywwidowiska ~;c·~p::s~~~i przerwa do dn.

OCZek uje my

pięknego

s

R

w meczu piłkarskim juniorów
Z okazji międzYnarodowe
i:-o Tygodnia Sporlu rozegrano w Graz spotkanie piłkar
skie juniorów Polska - Austria. Mecz zakończył sie wy
nikiem remlśowym 2:2 (l:U.
Bramki dla Polaków strzelili Kasprzyk i Pogrzeba, rUa
gospodarzy Schilling - dwie
w tym jedną, z ka.mego,
Drużyna austriacka,
osła-

zabierając

się

<Io

biona. brakiem czterech reprezentantów, miała przewagę w pierwszej połowie meczu. Po przerwie dominowa.
li Polacy, którzy wyższe.i technice przeciwników orzeciwstawiali lepszą kondycję.
W zespole polskim wyróżni
li sie bramkarz Leśniak, stop.er Nieroba oraz Matyszcza.k
i Pogrzeba w ataku.

- A jed.nak w Alzacji mielibyśmy s.tanowczo lepszą kuchnię„.
Mai•g.ret wstał -Od stołu jeszcze przed podaniem deseru, otarł serwetką usta i śpiesz
nie wyszedł, aby zoba·czyć znowu ~tatek, IPOrt
. i marynarzy. Po drodze mruczał do siebie:
- A więc Fallut wiedział, że umrze! Ale
czy wiedział, ze zostanie zabity? Czy chciał
już z góry uratować swego mordercę, czy też
pragnął tvlko popełnić samobójstwo„.?
A
poza tym, kto wrzucił list d:o skirzynki w komisariacie? Na kopercie .nie było ani znaczka, ani ad.r~su!
Wiadomość o tym liście juz się musiała
szeroko rozejść, ponieważ gdy tylko Maigret
znalazł się k1oło ,.Oceanu",
dyrektor firmy
„I.a Morue Fran~aise" zaczepił go w sposób
agresywno-i,r.onicmiy:
- He, he, a więc wygląda ha to, fo Fallut sam sie'bie zadusił. co„.? Któż to znowu

rozchodził się zresztą po całym statku. Na
pokładzie_ suszyły się świeżo wyprane ma-

cielęcych,

wymyślił tę historię„.?

- Niech mi pan :powie raczej, jacy oficerowie z „Oceanu" .znajdują się teraz na po-

kładzie?

Nie ma żadnego. Pierwszy oficer pojena dziewczynki do Paryża, a drugi zna.idu.ie się u ~iebie, w Ypo.r.t. Ale wcześniej tu
się nie zjawi. aż wyładunek się skol'lczy.
Maigret jeszcze raz obejrzał ka,iutę kapitana. Było to piomieszczenie dosyć wąskie
i ciasne. Łóż~o. zasłane brudną pościelą, potem szafa mieszcząca się w ścianie. Na stole pokrytym ceratą, znajdował się imbryk
do kawy, emaliowany na niebiesko. W kącie
-

chał

Wlókniarz Pab,
Granat
Radomiak
Star
Sparta K.W.

13
13
13
13
13
ł.KS IB
13
Partyzant
13
Kolejarz
13
Start
13
KSZO
13
Lechia
13
Włókniarz Zq,
13
Włók . Zd. Wł. 13
Czarni
13

21
20
18
17
16·
12
11
11
11
10
7
6
5

44: la
26:14
37:17
23.10
25:13
25:26
32:21
26:.30
13:21
26:?.6
11:32
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11:34

Rm.

Jeszcze

jedna

porażka

koszykarzy w. Sofii
W dalszym cią!<u mistrzostw
Europy w koszykówce d.rużyna
polska spotkała się w kolejnym
meczu finalowym z ZSRR, prze·
crrywając 64:86 (29:43). W pozosta
lvch meczach qrupy finało•wej pa
dly wyniki: CSR - Jugosławia
95:74 (52:33), Węgry - Francja
81 :58 (40:22) l Bul11aria - Rumu·
nia 67:54 (43:2q).
W qrupj;i walczącej o miejsca
od 9-16 wv.nikli były następuiJ·
ce: Fmlamd1a - Bel11:a 84.:67.
vVłochy - All:>ama 82:42, Austrii!.
- Szkocja 48:47, Turc.i11 - NRF
54:33.

Sukces
'ódzkich siatkarek
w Pradze

Drużym.a siatkówID. -teńsldej
łódzkie.go Stal!'tu bawiła 0$tat-

na, i przesiąknięta mdłym zapachem,

jaki

ryna!I'ISkie :lmszul:ki trykotowe w białe i niebieskie paski. MaLgret wracając ma ląd, o
mało się nie wywrócił, !Pośliznąwszy się na
pomQ§.ci~e na jakichś odpadkach rybnych .
- Zna1azl pan co? - zapytał go ironicznie armator.
Komisarz wzruszył ramionami, spojrzał raz
jeszcze iponurym w1rokiem ·na „Ocean" i zapytał spotkanego celnika, w
jaki sposób
można by się było dostać do Ypo.rt.
Była to mała miejscowość, leią·ca u stóp
wapiennego urwiska, jakieś 1sześć kilometrów
od Fecamp. Kilka domów 1ry1b ackich i kilka
ferm dokoła. Poza tym pewna ilość wi11 letniskowych, wynajmowanych obcym przybyszom w sezonie kąpielowym, i jeden hotel, z
dużym tarasem.
Na plaży widać było ta!k jak w FecaIDQJ
ludzi w kostiumach kąiPielowy.ch, dzieciaki
grzebiące się w ;piasku, a na leżakach mamy,
zajęte robótkami ręcznymi.
- Gdzie mies:?Jka pa.in Laberge? - zapytał
Mafgret jakiegoś przechodnia.
- Ten drugi oficer z „Oceanu", czy ten
właścidel fermy?
- Ten pierwszy.
Wskazano mu mały domek, otoczony ogródkiem. Gdy zbliżał się do p.oma1'owanej
na zielono fu.rtki, doszły go z wnętrza domu
odgłosy jakiejś kłótni. Dwa głosy - męski
i kobiecy. Słów jednak nie mógł rozróżinić.
Zapukał do drzwi.

Wewnątrz wszystko nagle ucichło.
Kfoś
podszedł do drzwi i po chwili je otworzył.
Stanął w nich wysoki i szczupły męilczyzna
z wyra·zem zŁości na twa'l'Zy.

O .co zinowu chodzi?
P.rzez uchylone drzwi widać było kobietę,
ubraną po domowemu, szybko poprawiającą
sobie r.o ziburzone w~osy.
- Jest.em z policji śledczej
chciałbym
panu zadać kilka pytań„.
- Proszę, niech pan wejdzie.
Mały chł01Pak zaczął płakać, na co OJciec
wepchnął go dosyć brutalnym ges-tern do są
siedrniego pokoju,, gdzie widać było stojące

łóżka.

- Możesz nas zostawić samych! - rzekł
pan Laberge do fony.
Kobieta miała zaczerwienione od płaczu
oczy. Kłótnia musiała wybuchnąć w czasie
obiadu, gdyż na .stole .stały nie pospirzątane
talerze z resztkami jedzenia.
- Co pan chciałby wiedzieć?
- Jak dawno pan nie był w F'ecarnp?
- Dzisiaj rano tam byłem„. Pojechałem
na rowerze, bo już nie wytrzymałem! Z·eby
B?rzez cały dzień słyszeć tylko jazgotanie
zony„ .! Człowiek jest ·całymi ·miesiącami na
mo1rzu, ą_potem jak wraca, to do diabła„.
Widać byŁo, że jeg.o zlość jeszcze .nie minęła. Inna rzecz, że wiato od niego porząd
nie alkoholem.
- PsJakrew, to nie do wiary, że te baby
są wszystkie takie same!
Zazdrosne, jak
cholera„.! Każda z .nich sobie wyobraża„ że
człowiek nie ma nic innego do roboty, ,iak
t:J:'lko uganiać się za dziwkami...! O, a teraz
mech pan posłuch.a! Aby uspokoić swoje rnerwy, to wali dzieciaka„.!
(c. d. n.)
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Druk, Zakl, Graf, R,S,W, „Pra.sa•1 ""' Lódź, ul, Zwirk.i 17, -
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12:30

w:r

stała para butów z drewnianymi podeszwami.
Całość była ciemna, zaniedbana, zakurzo-

chudych eskalopek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11:
12.
13.
14.

nio w Prad2le na turnieju mię
~o·dOiwym
' zorgainirowanym „~ ,,z n oka.zji
Międzynarodowego
Dl1li.a Spóldmelczości.
Obok !<>Qziiainek . w tu.rniieju tym braNajciekawiej jednak zapo-·- ly udz:iaJ: zespo
wiada się mecz w Skarżysku
ly Startu 7J Bmai,
między najgroźniejszymi konPragi, Br~ity.sła
k1Jrentami pabianiczan, a mia·;
\•
ora.z„s.iaitllrail."
nowicie Granatem i Radomi.a- / )
~1
ki z ~fil.
kiem. Ewentualne zwycięstwo
·~
Lod7lia.nki 'fi!
1
Radomiaka sprawi, że leade.~
. ' graJ:y w.seystK.!Je
· na pewien
·
mec:i;e
w &to&U!n
row1· t a b ~1'i u b ę d zie
ku
2 :o. WyTóżczas grozny konku:ent. W ~- nia,jącymd. ISli.ę zawodm:iczkami by
zosta~Ych SJ?Ot~amach z:n1P.-1ły: Cent, Chrzanowska i Makarzą się: Włokmarz (Zdunslta ruk. I;oidziainki 71a.a.byly puchaa:-,
Wola) - Lechia (Tom.), Par- a poo.adro wręcrono tlm piękny
tyzant Star, Włókniarz mammuroiwy pcistum€l!l.t jaiko na
(Zgierz) Sparta (K.W.). grodę za UZYL~'e wyniki.

konsumowania
zauwa-

dość
zyła:

60SPODA

piłkarzy łKS

Polska-Austria 2:2

honorarium Adenauera

~~------------.._

Od

punkty w rundzie Wiosennej,
przeplatane od czasu do czasu spotkaniami towarzyskimi
o charakterze międzynarodo grać, a drużyny LKS i Gór- tenduje drużyna z Zabrza. Kowym, bądź też meczamŁ mię nika grające przed własną lejność tych drużyn w tabeli
dzypal'lstwowymi,
dobiegają publicznością bynajmniej nie na półmetku
zależy od wynikońca:
mają
zamiaru rezygnować z ków spotkań w Lodzi i ZaW niedzielę 30 bm. padną punktów możliwych do zdo- brzu, bo, powtarzamy, nie
ostatnie
wy- bycia. Zwłasżcza Górnik m;a bardzo wierzymy w możliwość
niki, ale bez o wiele łatwiejsze zadanie, bo pm ażki Lechii.
względu na to ćzyż zespół poznai'iskiego Lejakie one bę- cha, który zdołał uzyskać tylPoważne zmiany
na środ
dą, już dzisiaj ko dwa remisy i zdobył
się kow:ych lokatach tabeli mogą
znamy mistrza na strzelenie przeciwnikom spowodować wyniki pozosta1 rundy. Jest zaledwie czterech bramek mo- tvC'.h dwóch spotkań niedzielnim stołeczna że okazać się w Zabrzu na- nych. Wisty ze Stalą i GórniGwardia, któ- gle aż tak niebez::iieczny, Ra- ka (Radlin) z bytomską Pora
uzyskaw- cze.i nie.
lonią. Nie jest wykluczone, że
!!li:;;;;;.-- szy
przewagę
Polonia potknie się w Rybnitrzech punktów może sobie
potkania LKS z Legią ku tak jak swojego czasu
pozwolić nawet na „luksus"
mają już swo.ią ti·adyc.ię potknął się LKS, ale Górnik
przegranej z Budowlanymi, co
i to dobrą. Zwykle wy- I sko•rzy-sta na tym niewiele,
bynajmniej nie jest równo- soko notowane są one na. c:ąży bowiem na nim fatalny
znaczne z tym, że tak się „giełdzie piłkarskiej" bowiem stosunek bramek.
właśnie stanie.
przeciwnicy wy,iątkowo odpoNie na tym więc odcinku wiadają sobie stylem gry, a
1. Gwardia W-wa 10 16 28:12
spodziewać się można emocji reprezentują pl'zy tym poziom
2. I.echia Gd.
10 13 15: 8
i niespodzianek. Zwykle zda- nieczęsto spotykany w me3. ł.KS
10 12 21:14
rzają się one tam, gdzie spla- czach ligowych. Gra obu dru4. Górnik Zab.
10 12 20:14
,.
tają się interesy kilku stron żyn odbiega daleko od szarzy5. Ruch
10 11 20:16
walczących o tę samą stawkę, zny młócki ligowej, od typo6. Polonia Byt.
10 10 16:19
I
a
więc
w
danym
wypadku
wej
walki
o
punkty,
nawiązu
~
7. Budowlani
10 10 14:19
o tytuł wicemistrzowski.
.1e się jakoś sama i rozwija
9 21:15
Il. LeJJia
10
sie przed widownią niby do9. Wisła
9 17:20
10
Kandydatów do tego tytułu brze nal1:ręcony film. SorawiFi
10. Stal
9 15.24
10
mamy kilk~: jest nim Le- to wysokie w,yszkolenie tech11. Górnik Ra.d.
10
9:21
7
chia uporczywie i twardo trzy niczne pr:r.eciwników hołdują- 12. Lech
10
2 4:16
mająca się drugiego m1eJsca cych zasadzie gry otwartej.
w tabeli,
jest nim również Ich
najsilniejszą
bronią
Spotkania: Górnik (Zabrze)
LKS,
Górnik z Zabrza, a jest taktyka ofensywna, a więc - Le:ch, Gwa'l'dia (W-wa) nawet i Ruch, który przy atak, nigdy zaś blokowanie Budowlani i Górnik (Radlin)
sprzyjającym splocie
wyda- własnego pola przedbramko- - Polonia (Bytom) odbędą
rzeń może pokusić się o ten wego
tak zgubnie oddzia- się w sobotę. Piłkarze I-ligotytul. Żeby się tak stało łując~go na ipięk.no J efekt wi korzystać będą z zasłużo
Ruch musi wygrać w niedzie- l widowiska.
nego udopu do dnia 18 sierlę w Gdańsku z Lechią przypnia br.
na.imniej 3 : O, a LKS i GórTym razem mecz ŁKS z
ównież i w III lidze mię
nik doznać jednoczesnych po- fa•gią przypada na grunt łó
dzywojewódzkiej - łódz
rażek: pierwszy z Legią, dzki i stąd nadzieje w sercach
a drugi - z Lechem. Nie kihiców na sukces łodzian. kiej niedzielne spotkania bę
'>ardzo wierzymy, żeby spra- Sukces ,jakże potrzebny dla dą ostatnimi z I rundy. Przywy miały przybrać taki właś- LKS, żeby zachować przy- puszczać należy, że pabianicld
nie obrót, zw!aszcza że w najmniej trzecie miejsce w Włókniarz, ldóry przed tygod.Gdańsku nie łatwo je.st wy- tabeli, do którego wciąż pre- nicm zawiódł kompletnie w
meczu z Radomiakiem, tym
razem uuora się z „ambitną„
bądź co bądź, drużyną IiSZO
i utrzyma. się na pierwsz<vm
miejscu w tabeli.

Papier: druk. raat, IQ
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