Z sesii RN m. Łodzi poświeconei
problemom komunikacii mieiskiei

Cena
50 gr

Uwzględnimy

Wydanie A

wiele dezyderatów

przyrzeka wiceminister J. Rostecki

Na wcwrajszej segji RN m./ komUi!lika,cji lotnicziej na Lu.Oli&'
. .
.
..
Lodzii poświęocmej prol>lemom ku.
Nr 78 (3842) miejskiej komunLka.c.ii (szCZRgó-1 Obeany na se.5Jl _w10ema1miste1"
Łódź, piątek 3 kwietnia 1959 roka
Rok XV
łowe sprawozdanie zami€1SlZC'"t.a- Jan Ru.steaki w swo1:n _wystąp"I-em!ej.s.ca;:iosw1ęc1l spra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - my na st.r. 4), ra<lni zglanali niu dużo
m. in. s:uereg uwag, pretens•Jt, · wom &c1sleJ wspolpracy ~-u
pod a<lre.sem Minist.e1•stwa Ko- z PrezydLum RN Ill:· Lodzi. N:e
I
munikacji. Są oowiem .k,westie, ?m.aiczy to jedn<J,~, :7..e WISIZY.Stk!e
których -jak Sllu.s"11nie podkreślił dezy·deraty rnin_i?tersbwo ~dzie
w dyskusji przevvodniczący Pre- moglo uwzględnic. , Istru.e~ą bozydium RN, E. Kaźmierczak - wiem potrzeby ogoln~pa~.stwo
bez faich?wej pomocy resortu ko- we, któr~. nie JJ()l2lWa1<;Ją J~..e
mumikacji miasito we wlasnym na r<l!ZWOJ tych, czy :unnych m.
.
.
zakresie nie jest w stain ie ro.z- wei::rl:ycji.
Jednakże - jak 6'1:wi.erdz1ł '\7\71•
wiązać.
Np. budowa tak niezbędnych oemin'.s.ter RUS'tec.loi - w pia~
kolejowych na ul. nach r07.wo;iu sieci drogowP.i jest
wiadul<tów
(PAP),
w_rn.sZA 'Y A
R-igowskiej, Limanowsl<iego, czy przewirlziane urządzenie ob.iazdu
2 bm. w I\ ars za.wie podp;isa;na
tranzytowego.
też r>rzystosowanie węzła koleJo- Lodzi dla ruchu
:zo_.<Otała umowa o wis.pól.pracy kul
w~g~ . r_ównie~ do komunikacEJ Dzięki temu wąskie ulice łódz~
iurałne.i między Polską Rzeczą
mieJsktcJ, bądz roz_budowa ~tacJ• kie 7A>stalvby odciążone od po-pospoli1lą .Ludową a RepU'bJ.ii.ką
rze-o
,,
iW
·.
.
kolcjowycl1. Tym mewątphw1e po · .
Tkalnia - 300 tys. zł
Po w.sttę,pn.yim ;pod.sumowaniu
Po a:akończeru11.1 obrad III Z.i"1z
Ir;i•ktl oraz p<Jam.y realizacji tej
winno zająć się Ministerstwo Ko- ~a;-d?~· ktore z 1 arsza\Y P
·
zł
1.000.000
Wykońcrzalnia.
:zpbo>Wiązania
że
się,
okatZ.alo
ii
Pa!"t
ZjednocW<ll.ej
Polskiej
du
umowY na lala 1!:>59-1960.
munikacji. A ponieważ rozbudowa Jez.d1.a.•1a, lJ'TZCz nas-ze mta.~ro.
Kaliko - 1.000.000 zl.
podję·1o już 1.687 osól>, a warW roku 1960 minisf,ers(wo r„z.4
Dokument)'I poclpisali: ·w:ioe- Robo1mńozej, w Z.PB im. Dzi-er- tość dodatkowej produkcji w ipoOgółem ZPB im. Dzierżyils•kie- i pi-i:ebudowa. Łoclzi jest ściśle
liczne
się
odbywaly
żyńSJkiego
miinister kultury i sztuiki. Zygszczególlll)'Ch wydziałach wyiglą- go w czynie l-ma.jowym dadz.ą c1.wiązana z komunika<:.i ą._ trzpeba, pocznie budowę 'viaduk!u kole„
aby ministerstwo ws110 i;iie z i:e- .jowego na ul. Lirnanow~kiei;1J,
munt Uarstecki oraz przewodni- narady .akity.wu i robotników po- da następująco:
roku 1961 na.
. .· . ·
•
RN m. Lodzi ustalJ!o
więc dodatkową prod1uikcję prz€- zydium
s.z-czególnych wy<lzia.łów producl:e_,;ący delegacji kulturalnej Iraszczegółowy plan robót na naj- z~s Rlla.JPOZ~~e~ W
P.rzedzalnia średnioprzędna - kracza.jąeą 3 mlm. zł.
5
generalny cyjll"!ych. Vv ub. tygodniu nip. 421 tys. zł
<lyr€1k.tor
il-."ll
rt
T
u · . zgo"''. JCJ. •
Suma ta mo:l.e ulec zwięks0~-1 bliższe Ja.ta..
Taha zebrali się: pens©nel mis.trzów.
zaby!.k:ów
oehrony
Rowmez w t~. ch'vi 1 . r€C-0
Radni zgla..,izali również prePrzędzalnia odpa.dllrowa. - 456 niu. "dyż zobowiązania nedal
;prządlki, a także męż-0wie zaufa):3aqir.
P'.1'rtYJ1n<>-rzą
J<;oi:ntsJą
z
wspólnie
zlikiwidowania
sprawie
w
tensje
(t)
naiplyv-~ają.
zł
tys
nia. W toku dyis.kusjii na naraprooiekt JJO'W<>""
dową rozwaza)ą
·
llmOV\•a 'Przewiduje wzajemną
dach tych tka~e, p-rządiki. i wylania na =cz.eblu wojewódz.Jci.cll
wymia.nę naukciwców oraz przed
indywidualnie lub
kończalni.cy,
stawic!e:li o~ganizacji oświato w girupach zgłaszali dalsze zoboi miast wydzie-rad narodm>.•ych
pr:ueds.ii;l>ior.stw, Uóre
lonych
wy«h i kultu.ralnyoh obu kra- wiązania produkcyjne. Zobowią
zapl~ t~h
się
zajmowały
by
jów, urządzanie wystaw, ;przedzaniami tymti. :rooo!::n.icy wyraża
niez.nym, dla pojazd6w - s.tnc1a
teatralnych, :pokazów ją ewe popał"Cie dla u.chwat III
stawień
filmowvch, organi,Z'OIVl.<tnie odczy Zjazdu PZPR, a jednoc:ześrne
tów kÓnoertów, wymianę audy- prngną w ten sposób ucz.ci6
Na mko11czenie swego wystącji ~<1diowych i programów te- święto Rracy - l maja.
~kO
pi-enia wiooinini.5ter Rustecki wy
"
m.
~
lew:iJzyj:nych, ____,
jaśniil: sprawę 7.lik:wi<l.rywania po•
Na począ.tiku zacz.ęJ:y naplywać
1otmiC7...ego z I,odzią. Jak
drogę do zawarcia traktatu po- łączenia
wbowiązani.a iruiywi<l.1ua1ne.
stwierdził wiceminister, kornuni~
kojowego.
jest w tej chwili
lotnicza
ka<'ja
rządy
WZYWamy
oelu
tym
Vt
"POI tak n,p. ttkaaz llia.Jcbrza.k
wielkich mocars.tw, by s.potk.aly deficytowa. Rol'Znie państwo do-prostanowił podn<ieść jakość
polsldego .się ja'- ll"!aj•s.zybciej n.a najwyż- pła.ca do nie.i około JOO mln zrod7.ial.a.czy
PARYź (PAP). - Grupa wybitnych
du1ktji 0 2 proc.. Cich<>wski natomiast zmniejszyć ilość odpad. i francuskiego ruchu J)-()koju Oglo.sila apel w kwestii niemiec- szym. szoz.e.b.lu, r:uecz prosta itie tych. w ubiegłym sezonie Ietpo to, by s.µorządzić bilan;.-.e pro nim w Lod7i śrl'dnio korzystaJg
ków, a Krupa podnieść ilość pro kiej. W apelu czytamy:
-Oba na.<:W kraje, 15<1siadujące leżą 00 tych, ·które w niedaw- blemów spornych, k<.-z by po- z samolotu 4 pasażerclw, a. każde
duJ.:cji 0 2 proc.
kosztuje 1.500 zt,
najokrutniej rozumieć l'<ię w s~raw;e :natyeh- lądowa.nie
przeszłości
W przędzalni Maria Ka.rgiel bez.pośrednio z Kiemcami, na- nej
Francuskie
(PAP). PARYŻ
ucierpiały na skutek wygórowa miastowych i J.\:onkretnych rov:- Biorąc więc pod uwagę koni-ec-zZdrowi.a CY.Z111.ajmiło uzyska zamiast 4,3 kg p.rzędzy Mlni"terstvrn
nych ambie.ii i poczyin.ań mlli:ta- wiązań. nawet g>dyby dotyczyły ność rozwoju masmĄ1ych ~TOd"'
w C2lwartek~ lż we Francji, glów- 47, a Amelia Tracz zamiast 6'.!
kmnunikacji - MinLst<>T•
Pa ryz.u, zaino.to\vaino kilka- kg - 64.
l'lie
one s.praw ograniczonych - te- ków
ryzmu niemieckiego.
c;;et pl".ąpadków grypy azjatyWeielcinie ~np do koalicji g'O rod·zaju rozwiąz:inia bowiem '"two Komunikacji zmuszone byń.
ckiej.
atlantyckiej i wielokrotnie pvd- przygotu.in daJ.o,·~e porozumienia Io zlikwidować deficytm'llą ko•
lliói
Z zespołowych zobowiąza na
u1-.lędnlcy Ministerstwa Zdrowia
kreślany zamiar włączenia do i uczynią ndość po 0 .tulatom mU'nikację lotniczą z l.odzi, oo
podali, że nowa iala tej cl1oroby uwagę zas!ugiuje postanowienie
niej równ1eż zjronocwnych Ni~ zniec::erpliwi.ori<::j i <lążf\cej do bądź, co bąd:i., był to luk.$\ls.
przez wirus, robotnik.ów postr-zygalnl, któr:z:y
powodowanej
Wsrelkie i'llne żada.nia W'C".)miBunde.<- pokoju op'll1ii publiczmej.
wypo.saż-enic
miec,
:A-\-2- nic re>ZJprze~trzen-iła się je- pi;ao-ną w)•konać plan kwietnio:My zaś, Francuzi i Polac:r. nister Rulltecki umai za s.lu.s?.ne
Mczc. ta_I< _bardzo, by mo;,na ją by- 'WY "w 10:.l proc. i w ten sposób
wehry w broń at.om()f\>J'<i, uporło„ na;rn_a.c ep1.ctei:mą. ale _oga.rnęla dać 4 o tys. metrów tkanin wię
czywe wy.'>uwanie ro.<>l.<:zel't t~- wyc•ągając wnioE.ki z nauk hi- i obiec.al prz-ekli7.ać postulaty
··
· ks'
. ·., "
.
juz częsc Franc.it. Przt'b1eg choradnych mi.nilstrow:l
s'orii i wierni przyjaźni. k!ót·a łódzkich
roby j...,.t na szczęście Jagodny _ ce.1. Aptctu.a :z,w1ę zy S\~UJ
n"torialnych wymierzonYch prz.~ zaw.o,ze lączyla nasze n;irody i Strzele<!ki-emu.
dotad. nie ma wypad.kówl plan o 4 proc., dra.parnie zas o
•
jak
de wszy.o,t.kim prz<?ciwko zie•
1~ proc.
Brn1c·. tch~y-eh.
miom polskifft nad Odrą i ::\ysa na.siJila się jes2!0W bard ziej W•'
Uclnvała w sprawie <>0C"nY 1>111-·
_ w.•;zy.'>tlm to przy-czynia s'c ws.póbnej walce z hi tler~·zme-m
w ruchu o;~ooru, ;ipdnjemy d" nu komnnikacji w n<>~7.ym mi-el ·
do ufrzymania ,o,t.anu nie;"J>ewn-oś
ci w ~erou Euro.ny i zaO\<;tr,,cn~a opinii p~hliC'Z'Pej, by poparła na ście 7..o.s:tanic podj".)l.a c.zis - w
1
Koret:pon.- roZJl>icżn<>ści ml'idzy mciearntwa S?..e "\VY1.<;tL'ki dla dobca namych drugim dmu obrad ~r.'>Jt.
(PAP).
(J. Kr-ski)
krajów i dla dol>ra pokoju.
"
d0nt PAP, red. B. Mo.szkiewicz
•

I

Dodatkowa produkcja ZPB 1m. Dzierżyńskiego

Umowa kulturalna

wartości

między Polską

a Irakiem

•
I

ponad 3 mln. zł

dla uczczenia święta 1 Maja
•
uchwał Ili Zjazdu PZPR
poparcia

1

I

Wzywamy rządy W ·1elk"1ch mocarstw
bi
• •
•
• by spo tk a ł y się na na1wyzszym szcze u

francu
N•

Apel

·w spraw Ie

Grypa azjatycka

~~rbs;~~~ta~r'~:;~ażi·w;,~-

p,....ISkl•

• c
Ie ITI Ie

poiawiła się
we Franc.ii
,„

Mendfts France

popiera wypowiedzi

gen. de Gaune·a

na temat granicy

•

Przemówienie Esenhowera
na otwarciu
w
W ASZYNGT01'1 (PAP). czwari.>Elk roz.poczęla się w Waszyngioni•e trzydniowa jubiłeuszowa sesja rady paktu pólJD.ocno-atlantyckiego.
Prz.ed poludniem ministrow:ie
rn państw zachodni.eh :ll€brali s.ię
:na otwarlyrn po.;;iedz,emiu immguracyjnym w waszyngtońskim
t
· d d
vt~ ·
au d . vnum mię _zy epair amentalnY".1· W sali teJ pirz,ed 10 laty,
w kwietniu 1949 roku, narod.zil
&lQ pakt pólnocno-aitla.ntycki p.icrW1s;zy pc1woje:nny sojusz militariny Zad1odu.
Posi·cdZ!euie czwactkowe otiworzyl Chri.st.ian Herter, pod nie~
obecność chorego Dullesa, pe1nią
cy o!:Y>wiazltl «·ekret.arza. stanu
USA. Pol.em prze-maiwiali kolejno: honorowy orzewod.niczący

NATO

SesJ•I•

0

rady NATO, holendens.ki miinizagranicznych J.
site.r spraw
Lu.ns, sekretarz generalny NATO
Spaiaik i prezydent
Paul-Henri
Stanów Zjednoczonych, Ei.sen.l10wer.
Prezydent Stainów Zjeunoczonych Eisenhower s~har:i-kteryz?
wał dotychczasową. :oię 1 zadan~a
NATO na przyszłosc. W przemowieniu tym zapewnienia 0 „poknjowych" 1 „obronnych" celach
NATO prze·pla.taly się z oslrnrże
nta.mi Związku Ra.dziec1<,iego i komunizmu o „agresywne" intencje.
z drugie.I strony Eisenbown zaw imieniu nie tyldekla.rował ko USA, lecz i w ogóle czlon.ków
NATO - got.owość prowadzenia.
ze Zwiazkiem Radzieroko.wań
ckim. Charakte~ystycznym akcentem przemówienia. Eisenhowera
apel o zacilowruiie
był wreszcie
jedności państw atlantyckich.
Prezydent USA rnotyw-0wal także istnienie te.I organizacji pragduchowych
„ochrony
~-..-----.:.. _ _ _ ..._..__ nieniem
cywilizacji zac~Mlni!!j
portstaw
przed wszell<imi niebf'zp1eczenstwami natury militarnej, ek-0110miczne.l alh-0 politycznej", zagrarzekomo, ze str001y
żającymi jej
ZSRR i komuni..:mu.
jednak - o~wln.dczyl
,.Zawsze
dale.I m. in. Eise·nhower - b~
d71iemy gotowi do uczciwej dyNasze rządy l>row:icl.zą
skusji...

l

Jul w nie~1iel~

rozpoczynamy
druk

------.,
I

I

sensacy1ne1
powie,ści
„„„

P• •·

=

I

na Odrze i Nysie
PARYŻ

mi.

doNnosai: pytanie
kore"llPOll1d·ent.a
agencji UPI, dotyczące zachodnich grnnic Polski, Pierre Mendes-France udzielił w toku kooferencji pra.s·owej w dniu 2 bm.
naiS,tępującej odpowiedzi:
„Osta.tnio prezydent republiki
za.jął w tej sprawie znane stanowisko. Stanowisko to jest realistyczne i podziela ,ie olbrzymia
wiC}kszość, a nawet jednomyśln.ie
wszyscy Fra.1euzi. Mogę tylko
przyłączyć się do tego stanowiska".

•

*

•

Jak stwierdza. c;ię w kolach poli·tycznych i dziennikarskich, oMendes-Frainoe'a,
świa.dcz-enie
sz,efa opoo:ycji niekomunis1tyczn•e.i, :n.aistępu.jąoe po głośnej deprezydenta Repu.l>ldki,
kla.racji
gen. de Gaulle'a należy, ill"lterpre
tować jako je-dnomyślne stanowisko całego -;połeczeii.sitwa fran
cuskiego n.a rz-ecz niemaruszalnoch.a1raikteru
ści i definityv,111-ego
grain,i.cy na Odrze i Nysie.

Amnestia
na Węgrzech

Rytuaoja i.<>tiniejąca w ner1inie związana j~t z pcYi..alow:::nia godnymi nastę.p&twami zimnej wojny, vnma!ta 0•1a nichez:pieezeństwo i podk>reśla w <.-!JJOsób oczywisty palącą konieczkre..<:iLt stanowi
ność pc-lożooia
rzeezy, któ~y !(roczi wtrąoeniem
świata w otclllań wojny atom0wej.
Wczoraj w WZPB im. 1 Maja
W zyWQt;nym interesie naszych krajów i. oo więcej. we odbyło się otwarte z,ebea:nie orintere.<;je ludzikości ganizacji pa.rtyjnej ty~h zaklaw.~ioólnvm
udział
wzięła
leży położenie kresu tej pozba- dów. w którym
I sekretarz KL PZPR Michalina
wionej rozsądku polityce.
Tatarl:ówna-Majkowska. - czi.oNa Zachodzie i Wschodz;<" w;r nek t.ej orga-n'zacji.
M. Tatarkówna poinformowasunię-to pro1;>o·zycje z.mierz.ające
do zmniej~-:zen'a na.pięcin w ser- Ja z,ebra.nych o przebiegu obrad
CIU EuroVi'· bądź w dwdi7..e wy- nr Zjazdu, przed.otawiając głów
woj1"1k poza n.a problemy i w.-kazan.ia zjaczdu
oofania obcych
potr=b
też w w kontekście spraw i
bądź
okN~ślony teren.
drodze ;;.(morzeinia w F.uro;:i:e m'€1szkańców Widzewa. Po&wię
k()4rttrolowanej f'!re(y c<lo-reże- ca.jąc wiele uwagi ISl?rnwom bynia i be21)>'eoze1ió>twa, w którnj towy.rn, r sekretarz KL podla-eto st.refie zbrojenia i sily zbr'>j- śHla konieczmość osobi.sitego une zos.talyby ogra.niczone i obo- działu wszystkich ludz;i prncy w
tw<l'r'1..enia wypra.oowywam·iu lepszych wawk.az
wiąz)"Valby
tet'mojądro- runków bytowych i w ule:p-szaniu
baz
w.w.eUdch
budownictwa socjalizmu.
.
wych.
Przyeiąg.:iięc'.e wszyst<kich luW:-.liąć
N"ajwyżmy juc!: ę"?.a.~
pod mrngę tegio rodli:.:iju propo- de.l pracy do realizacjl tych 7Jaz:yc.i"..: do1x·owa~z'.ć do kh r>ea- dcń. na·kreślonych w uchwala.eh
ltzacJt uw7.glę<l1n1a-mc przy tym III Zjazdu. podnies:!enie aktywnoki organizacji partyj'1ych i
interesy wszystkich 1>lr<ll!1.
to
1\ajwyż&zy już czas odmówić w.szystkicb członków partil wszelkiego poparcia rzc=ikom główne zadania. jaki•e wyplywaparorganizacii
łódzkiej
dla
ją
z
wyjść
ek.span.<;ji ni·eimiedk1ej.
im,pasu w ja.kim znalazł s'ę p•o tyjn.e-j z uchwal III Zjazdn .
W dysiku1<ii cztonkowic O'l·~ani
blem niemiecki natydl!miast 'JO
zakot't=iiu woj.ny, i utorować zaicji ooma:Wiali sprawę realizacji

M. Tatarkówna-Majkowska
na zebraniu organizacji partyjnej

w WZPB im. t Maja
wobeo
produkcyjnych
zadl'l.ń
trudności. na jakie zaklad ;napotykał

podjęła uchwalę

całkowicie

I

*

=·;

*

częfoiowcj

liga Arabska

,„radzi
Bejrucie
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w ul>. miesiacu.

Druga. część 7.IE"brania poświę•
eona byla sprawom orgruni:z.acyjnym.

BUDAPESZT (PAP). Węgier
.sika agencja telegrafie.zna MTI
ogtos:ila w dniu 2 bm. komunikat, w którym podaje do wiadomośc.i, że Rada Prezydialna WRL
0
sięilnego, ale zawsze pra.Id:vcznego
y V
ze amnestii. Zgodnie z uchwalą, ka
rozbieżności
uregulowania
••
11
Związkiem Radzieckim".
a
darowarn.a
ra Z01Staije
•
All
ka•
~
które za pr:oo.s1tęp..<itwo
Oświadczenie to Eisenhoower po- osobom,
I 1mlk1
tftml
.&1
m'1!
ICfffł ,_..,
łączył jednak 'li pono\vnym p~zy popcl.ni()IIle przed dniem l maja
pisanicm komunizmowi za.m1a.ru 1957 r. ZO\Sta.ly skazame ;na dwa la
Okolicami l>aa:y Mooehoro w pobliżu Sea,ttle. Sipo„zdoby-cia pa.nowania nad św1a ta więzienia. Skazanym :na 4 la- LONDYN.
ta więzi·zni·a za przestępsitwo po- a1merykańsikl.ch sił Jotn.iczych Jwlo śr6d 4-osobowej 2Jało.gi, .iednem.u
tem".
pelniooe pr:zed 1 ma.ja l 9S7 r. ka Scultho·rpe w hrabstwie Norfalk lohni,kowi udało się prawtlopocl.01bwstrzą.51nęła w śrndę po połu·clin·iu nie wyskoczyć ze spadochronem,
Na zailrończenle Eisenhower z
naciskiem wzywał pa.i1stwa aitlan ra =taje skrócona. do dwóch tajemni=a eksµlo7.ja. Zaal:irm.O<Wa leci: dC> teJ poi'Y jes:z=e go nie
nych zost.ało diziesiąt.lti oddizfa~ów oonałe<lioono.
tyck.ie do jedności, która - jak Ja.t.
MOSKWA. _ Je!"zic?,e w pieTWstraży poża•rnej. Przyeizy.ny wyb-u„życiodajna
się wynzit - jest
"zej polowi.e bieżącego miesiąca
Cailkowiitej a.mnestiii bez w1z;glę chu są d-0 te.i pory 01 ie 21n 1 •ne.
krw;ą NATO". Stwierd7,!ł on, ź~
1rr"a1sie Mo;;l<wa - Leni'11grad
na
ra1na:ositał-0
csób
3<l
BONN.
podlegaja:
kary
wysokość
na
du
uczest:
od
wyma.ga
NATO
droga
nik<>w tej organizacji „męstwa I osoby ni.epeł.noletnie, kobiety w nych w nocy ze śre>dy nR c:z•wao,te•" zac.z1ną ku!'Se>wać e>drzutowce pasa
ka.t.ruJ>tro-.fie t.ra1mwa.iowej w 7.erslcie „Tu-J04b", :z.a.bfl<>radą.ce nal
ciąży, m<l!tk.i mające dzi-eci p<mi- w
ofłar".
w<n motorO<WY poklad do 100 pasażerów. OdrZlużej 10 lat, kol>i-ety w wieku powy Dmirrnu.ndzie.
traimwaju '1lderzyl się w centrum tow:ce te, które ro:z,poc:zmą tam re
g>i:larne loty, będą prz.eby1wać 650Późnym "Wli.ecJ2XJ\t"'3!l1 (po pohld- żej 50 lait i m.ę7Jc:zyźni powyżej miasta z pociągiem tcrva1rnwym.
Spośród 70 pasażeró'" 30 .zo&t'Iło kL!omebro,vą C>dległ<>.ść mię.dzy obu
n.iu ciz.a'5/U inowojcir.sikiiego) rada 60 la.t.
Amnes~ia inie obejmuje orgrunii I ra~nnyeh, w ty~ trz:;· oso.'>y oo- mia«tarr-1 w 4,';-J".><J minut.
NATO miala :z.ebrać się :na -posie
BERLIN. - Jaik t>Oitlaie ADN z
w1e?J1-0>no w stame bardzo c1ę?Jrnm
kontr
. d. .
.
to .
dzaniiJu zamk.niętym, aiby wysiluB_cm.n, w pierw. sizyct dniach kwie-t
' re- d(l S7•pitała.
fO'\V 1 Pf'ZYW'O oow
zai
m'·~i·s;t-~w
a
·
~·d"~
,,
~"'
ehać ~_:r~w"".~.
h
B d
b d tu b
NOWY JORK. - Arne1rykańSlk\
wolucji.
"" "'
samolot \voj!lkowy typu „C-118" ~~;,<>L1n~ci~ z~sfa~~ un e~"'··~1 !"17..e
.
r
~
W. •
spraiw .'?l'gr..arncz:i~.ch 1JSA,
Ra.da Prezydialna V. RL podJc- .;tanąl w śroclę ""''"<>~orem w pło- r "!'mrów. Po t:vm g~~:~~e. ~%':1
Brytamn. "'rainci1 i NRF na i.epostan<YW:.enia wj' mieniach i e<k•ri'octow~ł w odle?:~o e«obowy •rmii 2.R·choclnio~emjcmat ich planu I'<''.towaJ'I z 7.SRRI la ponadto
o1>ł)lr<11W~ amnestii in<ly;wijidu.ailinej., §si\ 9k.~9 ~ ltj),Qcl!l@!lrf./w. 9'!1 Qąą;~ ~eJ ~~.oc.z:v ~ .J;w.
w ~tii Ni.~iec ~ Bedliina.

rokowania ze Zwin,zl<ie1n
wciaż
RadŻieckim ... Będziemy kontynuo
wać takle rokC>wania. Jaklcolwiel<
b~dziemy sta.Je unikać brania ~lu
będzie
dzeń :>.a rzeczywist-0ść my dążyli do szerszego i daleko-

*

*

KAIR (PAP). - W stolicy Lili~
nu - Bejrucie rozpoczęły się w
czwartek obrady komitetu poll·
Cc.>lent;
tycznego Ligi Arabskiej.
obrad ma być us1mięcle powa%nych 1·óżnic politycznych w łonie
krajów a.rabskich, a w sze„cg-ólZ.jedno„
mlędz~·
ności kc>nfliktu
czcmą Republiką Arab;ką a IraJ<iern. Komitet debatO'Wać moi r1iw
nież nad pro.blP.mami rozbleżnr>ścl
z Tunezją I Jordanią. W posie·
dze·nin nie \ICZP1'tnic7.ą przrdsta•
wiciele Iraku, Tunc7'Ji i Jordanu,
Nie przybyli dntychczas takie
przedstawiciele Libii.
Komentatorz:v polityczni nie r..kują powodzenia ol>Tadom ko.mi„
tetu politycznego,

-

K•ledy Adenauer
" d •
ZEe
fJO Je

dO USA?

•
\V boń-0
BONN (PAlP).
,_
Slidch kolach poli.tyC?..nych uwa.
ża sie. że pc<liróż kanclerza Ade
nauera <lo Ul-'A j~..6lt możli'\'a,
JJQgloski me z.ri.ajdU.ii\
oh·:>Ć
i-;aoficjaln.,,,go potwi<>rdwnia.
dz.i sie że do ;pod-różv nie doi•
geneived.
dz; ffi'.t
. . .:
~no. :PM
;;.e

I

~him

spcl'bk~ruem

SIJ)r~w zagrarucznych,

rmrn.istrow

•
::-:atom1a.s.t ?becrwa1lor9 _Po<'l;_.
fyo.:m1 .21\vracaią uwa.gę. ze JS•tn!e
J·e ewe--t.ua1n~<ć ---Aróży Aa'e-pvv
~~
"'
na1.11era w o\crasie miedŻy ko,1ferencja mini&lrów i<;,~raw 7.c.i(ra
n:omwr:h a tl.l)Otłkaini.el:n szef~
trl.ąd~.

I

;~, ~;z::~;ź~r:::~:~~;::: Pańsfwa
W parlamenCle 1 ::~:;f~; B 0 g a ty p r_o_g_r_a_ m

I

Uznaiemy suwerennosc

świadczenie
PEKIN (PAP). - Jaik: d<ll!lO!>i
Ag€!lloja Nowych Ch1n, p.rentier
Neh.u złożył w parlarn€1Ilcie na
życzeniie ~tawicieli opcxz.ycji
oświa<l02l6Il.ie w :zmią:z:ku z wyda
I7Jenia.mi w TybOO.·e.

ChRL nad Tybete.m

Nehru

Iindie mfaJy się w ja.ltiikolwiek! rebeliantów, Lolrongwa Tseiwon- ł "<>kw.,.-sl<'1ego Pairlw Narodowego
sposób mdeszać do BpratW Tybe- grout.en. Del~~a.cja doręczył.a pre-:W)"Wfflala wtarlomość. że w Pu<;rttu.
mlerowl Inrtu 1aemorandum, do-j czy .r<XUowej pr-.tebYWa duz~· lllie.dź
To oo mo
stwierd:Mć - ~i mai:;a.Jace się . '.><! m<fyj~kl~go rzą: i""'edź b'Mma'tlny. W1adornooć IOOIS'ta
. , .
gę .
.
"'". du zapewnienia beąilee7.ens.tw:a o 1 ła :P<>~i"''ci:.o<ma p!"'.lez Je<diną z
wi-edz1a.ł nas~ępnNi J:'.rem1.er Lnd.i1 sobie Dala,! !Atmy, prze-ttstaw1,,..nlal""""""'Ka'n""K Krajna. która '1'Jbiera- to fakt, ze uznaJcmy suwe- ; spr~wy Tybero na_ fr>rum ONZ, ~ąc grzyt>.v zauwazyła :niedżwlerenn<>ść ChRL nad Tybetem.
udz1e_Jen1a azylu _poltt:-;!"'neg-0 „~-1 dr<ll8. w .cnwm. gd~· ren Wldrrarpywał
.
.
t .
chodzc!>m tybetl01sk1m oraz w~ - 15,~ na WYsO<ką jodłę
Od.powiadane n~ PY arna :po- słania indyjskiej misji pomocy do 1· zctainiean leśn"k~ _
ICWl!enz
"?lów~ Nehru. o.4wJadczył m. m„ T:vbetu.
•
przybył do lasów świętOJkrzyskich
z,e m 1c mu rue w1.a.ctomo o grupo Delegacja Tybetań'ceykow o§wia:d z rejom-u Karpa.t.
wam.i.u ohiń.:;iki.oh oddziałów woj- czyla pn:edsta.wiclelom prasy, ze
ak""'~ch na granicy Chn<Il i In- jc~t za.dowoio:na z przebiegu roz· 6 TYS. MIEJSC NAD MORZEM
„...1 ~„J, ...
zda .
.
.
mow z premierem Nehnt . . Wlęk·
OMACH PRYWATNYCH
'-" '.· es. °'r:
ma, .ze ::1-'e na- szość grupy
<>puściła jiut. Delhi,
w D
•
lezy w1erzyc wazystkun iinfocma jedna.kże jej przywódcy pozostali
DYreklcja
l!laoze>Lna Fundu.,;(lJU
Cj()lffi podawainym p<r'2leZ
prasę, nad.al w stolicy Indii.
W.eza5ów
P:iac.ownlczy>ch! dążąc
gdyż czę.stokroć ni·a są ome śoiJa.k ~t~ieNl.zlt rzeczmk tnilYJ· do 2lVv'iękS1Zema li=by ffilejs.c w
sie. N-ehru dodal t.eż, ż,e nie m.o - ~~olego Mmlstersmva Spra.w Zagra ośrod!kach 'W'C2asowyc.h w ezerwż.o zaJ'ąć żadnego sta,n<l'V'.'il."i'<:a w n!ci;nych, N.ehru wysłuchał wystą cu, Hpou i sier:pni.u za:wi~ra obec:
· .
.
. • . . picn czlonkow delegacji -0ra.z sa.m me umowy o Vv-ym·a3m1e µokO'I
związku z I'lela<:Jaim1
ch: r;skte;i przemówił do nich, wyrażając na- dla wczasowiczów o: wła.'iclcie1am;
pr-asy :na tamat
wypadkow w dZ;ieję, że obecne trudności w Ty- pryw1atnych
pomiewcrŁeń w JaTybecie.
becie .zakończą się w sposób po- sbi<I11'li, Jura-de, Mie.Lnie. MiędizyW _,.,,.,,,.,.,,eclzi" !Jl.'.l p•.+o~[,., do- koj-0wy. Oświadczy:J on wyi:ażnie, .zdroja.ch i
innych mie-js•cowo""""" ·"
. " "".'" że Indie me mogą !nterwem-O<Wać, !>c11>ch na·drno1isklch. Dzię.kl temu
ty·:.7-ące sprawy udzielenia azylu a w istocie rzeczy nie chciałyby H<.izba miejsc wc.zasowych r.wię.kt.zlw. „uchodrooon tybet.a!lst(tm", pr>ćl.iąć żadnych kroków. które mo ~izy się Latem o 6 tY\S. Os-oby 11:apremier oświ-aidczył, ż,e zgodnie z glyby pogorszyć sytuację w Ty- mieszikałe w prywatnych poko.ia.ch
przepisami praiwa międzynaI'IOdO becie.
będą l~orzys.tać z takkh &am.ych
w~go, ka:lAly kl'aj mO'i:e udzielać
_______..
,przywi<lejów, Jwk wczasowl=e zaazylu. "robl~ t - m<'z·_,, '-yc' J'.--' u·
.mies:zik.ali W ośro~a.ch FWP.
"'
·~„, ~"
n.a.I;: rozpatrywaITTy dopi.oro w
'11:11 .Ilio
NOWE TYPY
konkretinej sytuacji, na razie za.ś
LOKOMOTYW I WAGONOW
spraiwa
Obra.ca &ię w ramach
Konstruktorzy Centrailnego 'Biu·
czysto teoretycznych roowa;i.ań,
.!li
ra Kon„trtl>kcyj1I1ego p1:zy Zjed.no-

is

·1

WARSZAWA (.PbP)
W
' • Warszawie odbyło się posiedzenie prezydi'lllffi Komitetu Przygatioiwawczego Obchodów Ty-

I
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p o w o a n Ie
•
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Irezerw Is to w
W lzraa.IU I ZRA
•

sz.l:ości I'Ildie oi.eszyły się pew*
l!l.YIDi przywi,Iejami w Tybecie i
:Zie
<l Ind"
DELHI (PAP). - Według lnf-0r1
1. Tybet l
- Il.a4"0 Y
~
u ączy macji Agencji Nowych Chin, predo dzi.siaj więź pok:riowień.5twa, rnier Nehru przyjął w ubiegły
zwłarecza kulturalnego. Wszyist- wtorek delegację Tybetańczyków
ko to jednak nie oznacza., by z Kalimpongu na czeJ2 z szefem
-----------------------------
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odbyła

•
fttrzys
a
Urr
t

*
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LONDYN (PAP). - Jak .POdaje Agencja Reutera, radio
;,zrael.sikie wezwało rererwistów
trz.e<:h iZJl'aelski<:h j€dnoswk woj
.oikowych do natychmiastowego
O't.awi-en.ia się w rejon.ach zakwa
tero•wan.ia ty<:>Jt jedMIStek. Radio
podab. że re1Z.erwi:ści w.stal!lą po
u~fani OO S""'<:'h jednostek oe~"
„J
}em odbycia ćwic1..eń woj.s.kowY<:h 'i że ma to na celu skQ\11troi<w1anie siprawności systemu
mobil:i.zacyjin.ego.

prow3!11 d"'fllony

s·1ę

1

•

zna 1....
'""'zł S•lę
Ił n drł Ol C
W
.„ -

azweemg~u :~':::;~~uT'"bpor~llKJ_aol~~d

h

PEKIN (PAP). _ w OZJWarlek
południu
Agen.oja NQWYch
.
. . .
illl.fo •
Chaill podała n.ast.ępuJąoą
!!'

po „

maieję:
sta •A s ·1„

,

~

Dala.I Lama

ju.
M&wca pr:zypomnlal, że w prze

··'

obchodo' w T'„ s:ącleeia

I

Nehru ettw:iet"dzH, Ze w obecl!l.ej chwili w '2lWią.zJku z nawal•am
i1n.fo:·matjd pt'<llSOWych, pogl<J&ek,
domy.słów, a także oficjalnych
oświia.d~~~ń ..,.,.~du ChR.L, trudno
~ ,._
jest dokon.ać
dokładnej oceny
wypadków, jai.~e za..."Il:ly w Tylbecie.
Pragniemy _
powi.edz:iał
pl'e!mier Indii u1.T?.ymy1wać
"""'iazne
st-0\3\.mki
z
narodem
ty
P ·-, ·
betańskiim i chcemy, by mógł
się on SWQOOd.n.ie rQQ;Wtjać. Jednocz.eśn.i·e ważne jest dla !!l.a.s utrzymywamie przyjazn.yclt sto=
ków z na.szyill wj.elk!im 1Slą6'ia-'-, C'"'ns
' ką D~ibliiką Ludo\..l'C.lu
LU
A~...,,
wą.
w obecnej trudnej .sytuaojd po
win;niśmy zach<J'Wać pewien stopień opamciwania. i :ro.wądku w
tra.ktowanli.IU tei· 60
_ ra.wy, taik aby
w moanencie pod:niecenJa n ie uczynić CZJegoś, co mogłoby 5'pOWO
dlJIWlłć trudności dla nrus;z,ego kra

'łv Kra\kow ie

1

*

*

*

prOijektami nowych jedrnostek. w
KAIR (PAP).
W odpowieopra,cowamlu 1Z:na,jduje się np. no- dzi !la krok .izraelskich wladz
woczesny
elektrowóz o mo·cy
._.,
... dowódz;Vwo pierwa.ooo KM i szyhkości 1~5 km na wo~.,.K<YWY:C"" .
.
ugoclu.inę. Przeamac.zony on będzie sze1_ armu z,1e:ctnoc,:~ne1.
do oboo.tgl ruchu osol>o,wego i to- 1 bl:k1 Ara.ookleJ ~a.~ ,l<mUjąoeJ na
'>.'18;!'0\Vego. Dnu~I typ - to tira- terytorium 5yryjlilkim
wezwało
jekt 21TllOct·er.n.i:zowa<nego
.elektro- rezerwistów 5 jednostek do sJta
w<Y.Z;U. b'1~cto"."..a,nego obee<n_1e, pl!'Zez w:ienia się w oi'ą.gu 2 4 godzin w
„PAFAWAG
we
W•ocia'Wm.
. .
h
ta .
~~<~
t'"-~"
Szybkość te!" lokomoitywy w;nno- = .'eJscac
_.,,u
edn tek., s OJO<D.OW~·~

R:1'

· a1 ·
p ństw
.Pol&ki.ego
sią eciia
a ·
a
erdzi•
Prezydium Komiitetu stwi
lo zadowalający stan prac n.ad
ostateczmym projektem programu obchodów Tysiąclecia. Praoe te mają być zakońcZ(l<Il.e do
końca kwietnia br. po ozym
k
•-· .
--·"' .
Ra
proje t ZJOSt.a>Ille :pi.u=.u.OZOll.y
dzie Państwa.
Prezydium za,pomafo &ię także
z zam'.erzicniami Mi!n..isterstwa
Kultury i Sztuki w
zakres'.e
obchodów Tysiącl€cia. Plany mi
nistenstwa, które prze<lstawil
wioem:m.i.site r Zygmunt GW"Stet>.,...
ki, prz,ewidują obok wz;nieG-ienia
Biblioteki Narodowej wereg innych trwały'C'h inwestycJ·i
po0
ważnym znac21eI1!1u dla kultury
nal'odowej. 111:. in. wyoo<lowane
będą gmachy o<pery w War=wie i Kaiowkadt
oraz wiele
irrmyclt bUJdowH.
Obok """"TZOO'Tlio już J:Y'"Ojelkt.o
,..v„
wa.nych wy.:<taw. Ministerstwo
Kultury i Sztuki prrewiduJe
rorganiZJOtWanle z oka1.ji setnej
roC2111icy Powstania Stycz:n".mvego oentra1ne.i wystawy w War&zawie obrazującej p-o!l."ikie walki narod•CJ'WIQ - wyz:woleńC'l'_..e. W
roku
_ w zwią,ziku z liOO rocz
1964
,,..__ ,_
nicą z.ałożenia Aka<lemii =~OW'
skiei będą otwarte wystawy w
Krakorwje i Fromborku przedst.awiaią<CX' w'kl'3.d nauki polskiej
d
uJ.t
• · t
·
1{ I
•O
ury sw1a orweJ.
Plan obejmutie również szereg
zamierzeń
dotyczących
ultXJ'W\Sz~h:n.ienia
kultury i d wY·
··

w 1'-"'ome tz· Da.la.J·
1
"
"'
"
""'
'
Lama.,
tnymany
pod strażą
przez
0
1naug11ar~r1a elementy rebelianckie, znała.zł 91 ~J~~i7o~r ;~~.:'.n;~af~ i·cre- l <Cl\Si
lit
•
lit
~~;a~~\~Y~ K~:.
U'1.
U U'b
się -Obecnie w Indiach. Dzienni- ~aWS!Zy·c-h należy wyrnlC111ić pro.
karze amerykańscy i brytyjscy jekt nowoozesn"l<go. komforton.vego
Ja.k wynika z depesz koresp-0n- cy, Gni.e:linie i PoZl!laIUIU prx.ew;stara.J'" si"' pl'zeprowadzić z nim wagonu osobowego przystoso-wa.ne dentów agenc,Ji zachodnich, ofJ· dziane są masowe im:prezy śp1e
fi
"'
"
,, · ·
h c;alne kola izraebkJe starają s11: wacze. podobne ur<Jez:ystoś.."i. od
wywiad".
go do dużych sz:vvk<>SCI
w ruc u ob„ ecnle zlaaodzic
' wrażenie wywo.
~,·..,.dzynarodo'""""'
~
. ·..
.
Dala.i La.ma. i inni - do d.aje ·-~"
„~ ••••
ła.ne
cześclową
mobilizacją, o· b""'ą
""' s1'ę także w mie_iseowos.
KRAKOW (PAP). - W słyn Słowackiego,
ZllJ.Daugurowa.nc a.g·=cja
przybyli d-0 Indii
Z
świadczaji\c,
że
chod1'iło
o ,.f(ollny ciach związanyc-h z naJWLZ!l~~Jnej
ka.tedr:za wawelskiej w zostały w C"LWa.rtek 2 b~. ur&- 31 marca. Przedstawiciele indyj· ANDERSE~1~u::i'i'i~ K.SIĄ KA ubolewania błąd" i że sposób po- szym~ wYdarz.en.iami z
eJOW
1
Krakowie, gdzie obok sa.rkofa- czyst<>śei Roku Słowa.cłoego.
skiej policji graniczne.j z Tawoł~'uia do szeregów rezerwistów Polski.
gów królów Spo<l'ZY'\Va.fl\ proohy
Punktualnie o godzinie 15 roz wangu udali ;ię na ich spotka- 2 bm. otwarta została w Korde- trzech
jed.nostek
wo.lsk!!wyc~
Obok zapowiedzianych już i
j
b'tni
·
eh 1 ł
· """" ·
d 'w:ięk.'1 a.zwo
1
edn
ga-r:l:lle wystawa pn. „Andersen I mógł Istotnie wywołać panikę i będących w toku prodwkicji filj
ego
z
na wy
eJ<!'.ZY
eg Y SJę JJ"""ęzne z
.
. .
nie.
dm'tska książka dla dzicd" . 11:<J<rga sp!>wod<>wać „ntcporozumienJa za mów
tematyce grun.waldzpoetów polskich
JuiiUBZa nu Zyg~umta. . Na dziedzumec
W drodze do granicy indyj- nizowama z inicjatywy polskiego gra.nicą". Premier i minister obro
0
ta
"
wawelski ~pelnion,y przez li<;Z- sbej znajduje się korespondent I nnńskiego komttetów do spraw ny Izraela Ben Gurion, za.rzą.Uil kiej oraz filJmu doku.me.n rne„o
ne delegacJe związków twor- a.gencji UPI który chce możli- UNESCO.
powolanie spec.iaL"le.l komis.li śled o Życiu i twórczośct Fryderyka
czych i mloclizieży .s:z'ko~ei wl~a wie szybko 'spotkać się i Dadaj
~t warcl~ "?stawy , ''.An~ I cze.J dla zbadania tej sprawy.
Chopina, opraoowane będą spę
0
cza pochód z wiencami. NaR Je- Laaną. Pragnie się tam doot":ć1~~n-,,,~a 1~:1~~~n~~~ d~~~,;b:i~~~ w środę I w czwartek w rzą· ojaline n.umecy Kroniki Filmogo . ._~le C,_?·~~~....... a<lkiy również lroreslpon.den~ AgenCJ1 k:lego baj.koptsaraa, pmypadającą dzie I w parla,mencie izraelskim Wej o tematy~ Z\'liązanej z
Pan.suwa ...,.,.."" „>.i-....,„...ows
Reu.t.era..
toczyły slę ożywione naraily.
obchodami TY\S).ąclecia.
2 kwietnia br.
i Jemy Zawieyski., mim.i.ster kul
tury i muki T. Ga.llński,
przedstaiwiciele
m.i~Y'l:.b.
wla.drz partyjnych i
pa1Wtwowych, senatu Uniwersytetu JaBONN (PAP). - „GłębO<kie giellońskiego w Krakowie, teaubol-ewaini.e" wyraził w czwartek trów: Po1skie;go w W ansza:'-'l'ie i
~
partii soojałdemoikra im. J. Slorwaakiego w :)i'.ralrotyczn.ej w zw'.ą.zku :oo stano- wie.
W śród delegatów przybylyoh
wiskiem jakie zają.ł boński. minister .spraw za.~aTlliCZl!lyc-h VO!!l na :iin.a.ugurację Roku Słowa.akie
Brenta.no w czasie ro=ów w go, znajdują się również: sekre
tarz ambasady ZSRR w WarWaszyngtonie. Von. Brentano W końcu ub. miesiąca uJ.ta...
WARSZAWA
(PA.P),
'- mimo wyjamu - · :Praiwa do ności bi'U'!'QIWYCh i -· W •p o!!"OI. Bo1dSO<w, k()(l!Sul
oovia<lczyl rzecznik - wyoonąl szawie 2 bm. na kolej.n.ej konferencji
zajmowanego <Wtyc-hcz.as miesz ZUJmien.iu z pKN - prac nor- zal-0 się 7,a.rząd-i:enie preri:esa
za.rzuty wobec każdej próby roz ZSRR w Krakowie - G. Pola.malizacyjnych w tej diziedzi- Rady M.in:istrów w spra.wie usu
prasowej w Urzędzli.e Rady Mikania.
ważenia możJ.iiwości zjedinocze- kow, k<11J1Sul fra.neuski w Kranięela zaniedbań
w zakresie
nistrów omówione zomaly nienia Niemiec, chociażby na dro- lrowie - Jean va.n Gehle, wice·
Na.stęp.n.a
uchwała
ustal.a, nie.
Odbudoiwa Koł<>b1-zegu była. nadrroru i Jrontroli w p.n:edslę
które osta.tn.io podjęte uchiwaKa.towi.CMlh
że fachowcy którzy obejmą sta
dze st.oprrriowej. W ten sposób konsul CS:& w
pr.z;edmfotem obrad biorstwa.ch, :Instytucja.eh i u~
ly Rady 1YI:inistrów i KomitenOWiska
kierow.n.iików PGR cst.at,nio
ponosi <J<Il odpowiedzialność za Vrobel.
dach państwowych. M.a <Jłll.O na.
tu Ek<Jłllomi=n.egio Rady M.ini- niezależnie od wy.na,grodiz;enia KERM. Pod.Jeta. przez ten
ryzyko utrwalenia się podziału
Pochód zatrzymuje się u wejstn:ów.
przewidzianego w obe><wiązują organ u-0hwała określ.a. pro.. celu ściganie i ka.ranie nie tylNiemiec,
ścia do katedry. W ciszę, p;zeko
befzipoŚredn.ioh
51p1rawców
KERM pod.jął uchwalę w cym ukla-dzie zbiorowym dla gram odbudowv Kolobri;egu w
rywaną jedynie biciem d1ZJWonU
nadużyć, ale również
o.sób
t>kupu ziemniaków pracowniików
rolnych będą la.ta~h 1961-65.
Zygmunta, :padają sJowa jedne- 8J>rawie
p<>średm..io
od1powiedzialnych
za
wiosną
br.
W
c·kresie
tym
ma
Rada Mi:n.~.strów jaik wyotrzymywać P=z cały okres
go Z r:aj'\~lszyclJ. Uftw<lt!"ÓW
być
1>kupione na zaopaitrzenie pracy w PGR połowę wynagro nika z podjętych
ootatnio popełnione nadl\JŻycie z tytułu
poety,
je go niezaip<lll1mi.aalego
złego nadzoru lUlb slabej kan,.
ludności, akcję
siewną
orm dzenja wraz ze wiszyis>1Jldmi do- uchwal przydzieliła pewne
„Testamentu",
Recytuje
go
dla przemysłu i na. eksport 509 da<hkami, ;pobieranego w po- dodatkowe środki na zapomogi troili,
aktor Teatru im. J. Slowackietys, ton ziemniaków. Z tego 83 pr:ood.nim mie.ioou pracy, nie dla nauczycieli - Tenchstów, n.a.
W razie sbWierd2leJilia, ~e zag0 w Krakowie T, Szyb()W&kL
tys. ton d-01sta.1·C"ZĄ ro•lnfoy w
niedba.nie obowią~ nadZOrU
dh~ej .le&iak ni:t prlieZ trzy stypendia dla lekarzy, odbywa.
,Ta.ko pierwszy n.a SM'kofagu
ramach
doista.w obowiązko lafa. Wyookość tego wY111a.gro.
jąc;yich specja.l~ę orlltll na
lub kom.troli przyczyniło się do
.TtulilUJSU
Slorwaokńegio
składa
wych, pon.ad 400 tys. i>on uzys- dT..enia l'llie może być ni:llsza 111:1!}; pnmoo stypendialN\ dla studen txJIP€Łnien.i.a
przestę.'PS'bwa
NOWY JORK (!PAP). - Jak wieniec
w
imieniu
Rady
kierowrrtik za.kladu musi o tym,
don<llSi. Agencja France Presse, Państwa Leon KruCZJkows<ki. ka się ze skupu rynkowego, a 1300 zl: m1eslęczn.ie <N.a owoo1v iów S'.llkół wY7,,,;zycb.
remtę
z
gospooarstw
pa11stwored.akcja „.vychodząoego w Sa1r1 Następnie wieńce Eikładają: !lliników o śn!d.'11llm wy•'k.s:z:taloepowiadamiać prollruraittlr<:: i ~·
* *
Fra.ncisoo dziennika „Call Bul- nisrter kul:tury i sztuki - T. Ga- wych. Na za.<J<)latrzenfo Iudinoś n~u rolmi<:"ZyTn i 1500 z1 - .jJla
ci
'.llOS'tamic
µrze-,,naC!ZO'IJ.e
80
tys.
letiin", zwróciła się tel.eforriczlll;1e liński, .reny Zawieyski. pracowników
posiadaj ącvch
wl
ton z.iem.niaków.
do od&ialu Agencja 'rASS w imieniu 7"vią.Zku Litęratów PoJ.
skońCl'ZO!!le wy:i:.s7.e studia rolniCen.a skmpu :zrl.emniaków z do cze. Fachowcom obejmującym
Wa.nyngton.i.e oraz do urzędu skich,
przewodniazący
Prezystaw obowiązkowych u,bt'zyma- stanO'W!laiko ki-erown ików golll?O
Prezydium
R.ady
Ministrów dium. Rady Narodowej m. Kra.ZSRR w Moskwie z :propozy- kowa - W. Bo1r1iecki, dyrektor na W1Stala w dotychczaoowej da.N;tw państworwych na okres
wy.s<llkości, zaś górny limit ceq,ją, by konferencja na n.ajwYż- Teaitru
im. J'. Slowaak!iego B.
2 lat przyisluguje jedmoracwwa
ny ziemniaków w sk.Uoie ryn- zapomoga w wysokości. 3 tys.
iszym szczeblu o:lbyla się w San Dabrow'Ski,
dyirektor Teatru
knwym
ustal<Jłllo
na
70
'zi
za
Fx:a.ncisoo. Oddział TASS miał Od Poiskde!lo w Warmawie - Sta100 kg, z tym, że za zieml!lial<i
pOWi.Edzieć
n.a te propoeyci~: n.islaw Wi,t<Jlld Balicki, dalej
kt&r.zy od razu po
jadalin.e p.r7.vsługuje do<pla1ta do
„Dle:c:zego nie~" Urzędnik w Pre młodzież sżkól artyst~1ych,
dejmą :pracę w .PGR na flta!le
WARSZkWA (PAP). - 2 kwiet pO<W'iedzial Oil\ m. i111. "'-' potwiero
15
7l
za
1
OO
kg.
zydium Rady l.VIini.sfa·ów ZSRR przedstawiciele
społecz.enstwa.
będą otrzymywać przez ok.r es
obiecał zakomunikować tę pro- Kry.ptę, gdzje mieści się sark<>Jedna 7. uchwał Rady :Mtnł . 3 lat pClllladt-0 odJp()\viednie do- nia br. po poludin.iu rozpoczęło dza słuszność dotychczasowej U•
SFZZ, ' słuS'Z.11oM
po-cytję premierOwi Chrusiz.cZO. f.ag poety wypelln.iają wieńce i
stirów ctotyczy kierowania ~a, datki oraz jed.noraZ<JIWą UJffia- eiię w W a.nszaiwle po.sied,z,en.ie nii działania
wowi.
kwi.a.ty. _ _ _ _ _ _ _ __
chowców rolnictwa 7.a.trudn10- żaliną za,pomo,gę w wyooikości 19 S1€1..'<'ji Kom.ttetu WykO!l'UłlWcz.e prowadzonej konsekwentnie wa.1
go
ki
Swiarboiwej
o
jedność działania ludzi praFed-m-acji Zwdąrz
ny-0h w administracji lub w in- 5 tys. zł.
ków Zaiwodowyioh. Prz,emówiende cy całego świata bez różnicy
nych uspolecznionycb za.kła.
Rada. Mtnńl;trów pod,jęla rów 'l'V"Bit~ wygłosił przewodnd<:zą przynależności
organiza{lyjneJ.
dach - do pracy w PGR.
nież uehwalę w sprawie Jlll"T.Ycy Cen1tralnej Raidy Polskich Platforma walki, zawarta w kar•
dlZielenia środków na <!dhud.o-- Związków Zawodowych, wioe- cie pra.w związkowych uchwaloMotywu1ąc potCTJebę ~
nięcia p€'Wlllej l.iaz;by spec1al1wę i kapitalne remonty urzą
p.rz,ewodniczący SFZZ Ignacy nej tu na. tej sali w 1954 r. pnez
stów
rolmk:twa
do
PGR, dzeń zaopa.f.n:i.iących wieś w Loga-Sowiński.
Radę Generalną SFZZ stanowf
:ziwłasreza w
wojewódrz;twach wodę '(lli.iną. W myśl \IChwa.ly
po dzień dzisiejszy płaszczyznę
Rozwój wydarzeń w świecie zach<Xlnich i p61noonych - wy sumy przez<nac'ZO!lle na ten cel
jednościoweg-0 dziala.nia. I zdaje
stęµującym
tam niedobolrem 7JOSt.a.ją w br. zwięk&D01ne o 20 - - - - - - - - - - - - - - egzamin praktyczny w
walce mikwalifikąwanych kadr, uchwamln. zł. w ~ównaniu z ~
lianów ludzi
pracy w krajach
la :robowiązuje wszystkie jed- Idem ubiegłym.
kapitalistycznych
i
kolonialnych.
NOWY JORK (PAP). - Se„I\S'flnieje wola., i to !J(1Wailn.a, noo!tki resortu rolnictwa, p1~
Następna uchwala Rad)" M1·
Po złożeniu
podrz;iękoiwam.ia
kret.aa:z geM<railn.y ONZ, Ham- próWad:umia rokorwań, i to roko- zydia rad nairodowych i i•!lille nlstrów dotyoz:v akcii wopa4ra:n
pil'mJW'Odin.i·cząoemu CRZZ ! całej
ma.n..'1k:joeld oświ<aidczyl w C?lwair- wań, którę nie byłyby celem s.a- jedin.ootki ~at>ki. nalt'OÓIO- dowej w 7.ak~i<" zwifll!=enia I.I"
Cerutralnej Rad.zie Zwiąruk-Ow Za411
tek w Nowym Jor'ku, re p0dczais mym w &ob.ie, 1ooz miały p['Z)'wej do przeprowad7.J€JJ1ia. na za
wod(JIW)"ch :zia. braitiemskie przyję
6WYch niedawnych rozmów z pre nieść jakiiś po.stęp".
sadach dobrowolności w.erbUnci-e oik.aza.ne Komi.t.etoiwi. Wykomi&em radzieckim Chru&C2X>Ham:ma.rs.1tjoekl
dodał,
oo ku wykwalifilk.owanyc:h i do- oe .ao rn-wra-..vnt€'11fa pracy w
nawczemu ŚFZZ, sekretarz ~e
'WISl1l i :Lnnymi
mężami
etainu p;rzadmi<>tem
jego rotzm-O<Wy z
świad<.twnych techników j innas;z,ej
adm
im,161!,r
a~il.. Miltl.lst.er
raln.y Swiaitowiej Federa.qjl Związ
etwlerdzil „powa.i:ną wolę prowa Chru.s"ZCWWem „było bardt.o wie żYlll.ierów rol.rniciwa do objęcia finarnSÓl,q ?JO.o.tał zobowi~n.y
WARSZAWA. (PAP). - l!.<Jrz.. ków zaiwooowych, Loudl!I Saildz.emi.a rokowań'" na temat mld- le 6µ1'aw", m. in. proNen. Ber- Pr-acY w PG:R, 111a sta111<JIW'lska. uah!Wałą
Rady
Mirumrów
oo
~Y się w W.ai!"szalWie ob;a- lan>t,
prZJedetalwil k.ain.dydaiturę
ba.'"Uziej palących
p.roNemów I.Ina, roko<wain·ia :roofurojen.iow·e i
kieroW'Il~k6w goo.pod.arstw.
lroordyno<wani:a cal~ za- dy - Biurr-a Międ-zyna.rodoiwego Ago!rt;i.m.o Novelli, gen.eraIDego se
międ.zyinall'Od.owyich.
zagadnienie wsp61pracy nad J»Zwerl:>OiW3111.i fachowcy Z'OSł.a- gadnleń
mecharuuoji pir.acy Zr:ziesffR.nia Pra~m:iików - Demo- k;.r.et.alf'Za POIWSlJelCh:nej Wlook.iej
Ha:rn.m.airskjoeld, który 'P<J'WTÓ· koj()wyITl wykorzystamJ.em prze- 1'1.ą &kierowe.n.i. do p;acy w gobiurowej
w
a.dm.lin.iistracji lm'atów.
W obrR aoh uczestni- K()fl".1edeira.cji Pracy na stain.owic'i!l: z czterotygodniowej podróży str2Jani kOSmiC2lllJej.
spodaratwach pań.s>tWQ\vYch na ws.zy&jjk;;ch
~bli.
Ohodizi czą: pre>..es MZ -D, wybiitny s1ro pr.?l€1Wodniczącego SFZZ.
do L•dil, Związku Radzieckiiego
Sekretarz goeneralny ONZ spót
):Jlf'ZeC:iąg Z lat. Po lllP'ivw:e tego
62iCtZe!(ól:n.ie o o-pi-a<XYWanie p.ro pra'Wlll.iik: brytyjstk.i D. N. Pritt,
Agootino Nov-ella :zio.stta.ł j-edJno..
i dziewięciu innych •kraijów, I»- ka:l się z premierem raiW.ecklm
cz.~'\'U mogą ()Im wrócić do zqgra.mu produik,..ji ma«ll.Yn Muro- sekretarz generaliny Zrae.srz:enla, myślnfe wybrany prz.ez KoITiiitet
w.i-edziia.l na konfierenoj~ praso- w wypoczynkowej miejs,cowości
kta.dó:w, w których. pt"acow.ali wych, pr01Wad..,enie b~ ·dań dl)- adwok~t fra<nC't•«:\ti I. Noodiman,
Wykonawczy
p.r:z.ew~
wiej:
&x:zi na.d M~ Czarnym.
\lil)lr'ZeÓtlio. Osoby te nie traci\ tyczących mecih'>Jńizactil <cynObrady trwają.
SFZZ.
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Roku slowackle g O
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SPD krytykuje
postawę

-von Brentano

*

*

*

Skup ziemniaków
Dobre warunki dla fachowców w PGR
Mechanizacja .proc biurowych
Kontrola zaniedbań w instytucja eh

Nowe

*

uchwały

Rady.

Mini~irów

-

San Francisco
chce być miejscem

spotkania „na szczycie"

•

Komitet Wykonawczy ŚFZZ

z!~~~~'

dokonał wyboru
nowego przewodniczącego

Istnieje wola rol~owań

-

stwierdził Hammarskioeld
na konferencji prasowej

o bradY Biura

zu~: ~i~':?'~!e~~,ją1· naU~

d

zynaFOlll!OWego

Zrzeszenia Prawników

2

DZIENN1-K~nz:K:1m.-··7s

<384%>

\VI

r;::;-:::::_:;::::„,„,_,11 Jak tam u was z kulturą?.„

! Aby wzMtla w nim

udział ! I

~ jak najwięcej robotników„.

i!

Pomysł zorganizOWa.nia wielkiego konkursu prac ama--

łorów-plastyków

ok.a.zal się budzo SZC1Łęśliwy. Oto nade-

słano ju:i: 390 prac malarsk•foh oraz 55 prac rzeźbiarskich.

~

,I

Liezby te na.peJ.niają nas •Op.tymizmem, A ja.kość eksponatów?
Ba.rdu,o rozmaita. jest wai:Mlść arf.ystycena. tyeh prac.
Nie zresztą dziwnego, skoro ba.rdzo rozma.ite są i wiek
i wykształcenie uczestników tej imprezy.
Bardzo różnorodne są tu rownież techniki oraz kierunki a.rtystyczne . - zacząwszy od sztuki tradycjonalnej,
a skończywszy na na.jbandziej nowoczesnych abstrak,•
cj!IAlh...
Ilość i jakosc Prac, które wr>lynęły dotychczas, utwierdzają nas w nadziei, że powyższa. impreza, której celem
jesł upowszechi;iienie kultury plastycznej w naszym mieś
cie i w wojewodztwie łódzkim, będzie uda.na.. Nic sposób
jednak przymknąć oczu na. pewne braki.
Jak dotrchczas do imprezy tej nie w pełni jeszcze
Powiatowe wydziały
wojewód~.
wl"czyło się &a.100
kultury będa jednak musiały w.tmoonić swoją propa-

l
ł

ł

i

i
I

I
!

I

I

ł

zbyi

l
l
!ł

nic nie m&wil:, wm;yrey wiedzie
li (jako że na=.da była na te-

w duchu p~:
A jaik tainllu wa.s•w Lodzi

maJf;), :ż

-

11 kulturą·?

Odpo1wdada!lD mu

ców.a'.i;: swieUioowyc,b., w tym
oboik 58 świetlic na~w.renie zakladów, d<Jsi:ępn)"CA ;ty1ko dla
praoown.ilków, ;posiadlmy t.aik.że

zaiklad&w pracy

dy t'lp.
Drobiaz.g, że telewl7lo<r

=:r

tS1WOlch pracvwn,ków, a do tego oelu bę

dą Sl'LIZYĆ świetlice.

ra

•

Pogląd powstaje
soostrzeżeń,

na

•z

jest

w 09}.a.k.a.nym st.a;ru.e. a z figur
f>ZaC!lowy oh Je8~ uo d!ruga. D roblazg, bo i tall!: D.JK't z ~go me
korz)'IS7.a.

trwałe

zanoto-

wanyd1 w pamięci!
~ w je<lnym z dutych z.akla·
dów szafy i kufry stoją z.a.wa..
lone strojami ludowymi z o„bywszej" działalności
kresu
kulturalnej. !oligdy jej n.ie przynjos.ą

pożytk~'···

Ili Kolega -

muzyk,

ltióry

w czasie akn:de„
jednej z Jó<1zlcich fabryk

akmnpani<nvał

ntii w

pończoszni czyrh,

Miłość

ku ,.<Jdigórnyc.h zaleceń''•

'llllam'ków

p-atra1il

„,vy-

mel<J-0.i<:
slrnmphl>.:;•waną
samych głuchych klawi.sziu:h

grać"

Wy<laJe się Jedna.k. iż omawiane św.iellice naj.oordziej dy;;.kre
dy•t uje fakt, że 01.warite są one
tylko w <lm. pow1&1.edlllie, a najczęściej

t)nhlw w god:z.1.na.c-h

Wyr=

się

wiosna. A z wi<l\9Ilą
Cieple wiec"z.ory zachę
cają mil<Jdych do clil!u,gich spacerów, pooalunków, zwierzeń,
Wresu:ie On i Ona
wy-mań.

ldzi-e

I

•
•
* „świ~+illcą'"

kojarzy
ru;.m !Ilje-oclm1enhie z wldo-1

dużej sali, Lllil:od·onowanej
Czy
l o.:>~>w.ąt.kvwo).
estradą

że
stwierdzają je<l!nomyślrue,
niie mogą IBtnieć bez siebie, ż.e
nowe życie
muszą rozpocząć

.ie<lnym dacllcm.

pod

Snują

.M.oż.e iymaz.a.sem
więc pl.any.
a
zamle.>.Zkają u jej rodziców,
z.a.n hr.i... z.ani..-n.
nioż-e u J<ego OO<l•oĘ<lą w1a.s.ne mi<->'>7llt.an:..,.

ki-em

na świeLJ.icę, jalt-o miejsce wypoezynku i rozr~'wki, nie na.dawalo\Jy się raczej kilka mnicj-

reje6tru placówek k:ulturalnyoh.
C<> :prawda, nie będzie się cz;ym
wykazać przed wioemilll.istrem.
ale ...
J ed.€!11 pa:zyzwoi ty klub na.
miejsce i za 1\undusz dziesięc':u
świetlic z pewnością przynieste
Zdaniem Wydziału
korzyści.
Kultury, mamy w Lodzi 13 pia.
cówek niedostatecznie wyk<rrzystanyc:h, które przy "1J3.t.rudnieniu kilku kwa.lifilmwa.nych
pracowników i budżecie r.tędu
ok. 400 tys. 7llotycb z pl)\VOOTA'niem mogłyby odegirać tu po..
wa.żną rolę.

A świetlice na~ ijmy po imieniu: salami rebra11.

J. BRYSZ.

i ekonomika

milooć.

pr~

cy z.a.kladu..

Pominięto

wówcza.• kilka „drob'.azgów„
- że mianowicie kultura bę
dzie da.lek.im marginesem tr<>-.'ik
zakla.uów. że niespecjalnie jest
na ko0>1:0 ooddziaJy'\\<-a.Ć, bo płyn
ność ka.dr, że wreszcie wi.aef<>mo Po(>Wszechnie, iż nikt ll<ł i:~
dzin<1.ch pracy chętnie w zaklad:z.i.e nie 7'0.staje, tylko ucieka.
szybko do odda.1-0lllego nieraz
znacznie domu.
Stać nas chyba w tej chwiili
na dwie rzeczy: zd,i<;cie obowiązku pracy kulturalaej z dyrekcji zakładów pracy i wykrez
ślenie świetlic fabrycznych

ty1k.o ,,.n.a
w~in.• ·· ,;wietlJ.cy, a stoi
gdzie ilndziej, że 1111Strumenroy są

:lJWYk.i.e

dio

będą się zaj-

mO'\Jl•ać ,.ku.l.11urą„

8mutnyoh danych doota:rcza
Niektóre
świetlic.
pef\S>OJ'lel
swietli-oe mają eta.towych k;e_
row.ruków o upooal.en.iu od liUO
blilSllw 60 świetlic otlwaaitych, a
wsród nich 19 <iomi>w k.uJtury do 1.:wo zł. 'l'y1ko połowa kie
i klubów, za.równ<H mJ.odzi.eżo rowiruków po.s.i<i.<ia średnie wyksztaicenie, a &1.edmtlu wc:z~
wych jak i ...
A może dosyć! .Przerwijmy sniej ini.alo pracę :ziwią:z.aną z
ten poLc~K slów. Zairu"l3jmy ra- kw.turą. l\a\om1ast ;i:.a,den nie
czej: dlaczego z ow:s.ch 120 pla. p0;5iacla wykszl.ałceni.a. przyge>cówek prz;y11ajmnicj ,'100 w tyl- wwującego specjalnie do pra.cy kultura.ln-1>--0Śwtat&wej. Kie
ko k(•lka na pła.nie młasta '?
mrzymują też żadn,yah kO!llt.akPo p ;erwsze ..•
z LódZlki.m Domem KUJltutów
moż.naf :n.aJ\vet nie
Dizięlmję,
Wsz:J'l"tko' :ry, bo nie mieli w tym kiet'U!lwyhczać.
za.czy.nać

•

małe

vrięo:

- K;en.aj.gor:.rej. Mamy na
naszym terenie Olk:olo 120 pla.-

~ llll1a0mie powa:imiejsey

jaik dotycbC?.a.s
brak:
zainteresowanie imprez~ łl\ (która przecież ma
być maso"'.al) wykazuje szeroki ogól robotniczy,
Gd.Zie między innymi szukać tu przyczyn?
przyWc2ymy bardw cbara.kierystyczny szczegół. OrganizatorzyRtNej imprezy, więc: Muzeum Sztuki, Wyd'.Dia.ł
.
m. Lo<Wi, Wydział Kultury WRN, „Dziennik
Kultury
ł L~ld" i Tuwa.rzystwo Przyjaciół Sztuk; Pięknych urząd.zili klilka st>ecja.ln..vch na.rad z ud'Ziałent przedsta.wicieli
ró:ilJlych instytacji. Otóż d2liwne jest, że na. żadnym z tych
zebra.1'i nie 1;3uwa.żyliśmy reprezentanta. Związków Zawodowych: instytucji, która. przede ws~stkim mogłaby
p1>móc organi.utoroJI). i rozpropagować ien pożyteczny
konkun; wśród robotników.
Piszemy o tym w przeświadczeniu, 7..e może ,ied•nak
włączą się rownież do tej wielkiej
Związki Zawodowe
fmprmy: a. jest jeszcze czas, ł>o termin ostatee.,;nego sk!.ada.nfa prac (ma.laJ·shvo, rzeźba, grafika, rysunek), przesunięty 7.ostaje 110 dnia. 25 kwietnia.
Przypominamy, że uczestnicy konkuriiu (osoby powy~ej lat 16) po\\<inDi nadsyła.ć swoje t>ra.ce bezpośrednio do
Muzeum Sztuki w Lodzi (ul. Więckowskiego 36) lu~ też
ł przez wydzialY kultury miejskich i powiatowych rad naM . .T.
·
rodowych.
I'

. kiedyś hviioemint~ , no tam także rekwizyty i stroChociaż
je reaura!i.ne, gry stołowe, bilac-

żeby poabuichać.

jes.t ,.iPi~''.

l'&ndę.

~

ł'lrzyjechal

ster,

i pi-elę,gllliacoe w ośrodku zdrowia. W miarę up'.y-..vu lat a lata płyną tak szyblw - bę
w
dzie potrzebne miejsce
przed>S!2lk0Ju, potem p~zy szikol
nej ko.wie, jeszcze póż.niej
w szkole zawodowej lub n.a uniwersytecie , a wresz,c.ie m~ejsce pracy. Tak więc, choć
mogłoby się wydawać. że miłość nie ma ruc wsoólnego z
e!wnomiką - w praktyce jes.t
wiele spraw, które je łączą.

to sprn wa nti<:d zy
Li czucie
szy~h scle:k o wys1.leł'.j.a!iz·owa
dw0Jg1t.'ffi ludzt, &i}.awa CL.y&\.o
„Celem N12W1>ju gosp-O·darnym przeznaczeniu \p1Hg·-1><>11ir, \ -pry1.va t.na. która rue J>U'"' «J.fia cnego jest człowiek - JXJ'\Vie·t
itd.)
czy..,liua.
szachy,
bilao-d,
którą
na
obchodzić,
~.:Qgo
n
na
w swoim refna.cie
dzi.ał
dżWi<:ki.
\Vs.zę 0 c:z1e jednak mamy wciąż
n ikt rue µ-ow1ni0n mieć w;>'.Y- IU Zjc:i'..<lzjc partii Slefan J"ę
W innych zakłada.eh tr<>•
skli wie przech<Jwuje sic: z roku „sa.le teatralne".
z.ti:n- dr:vchc>wski - sl.a.te p<Nlno0m.t•wu poza b-...o.z.posred uo
na ro.le upięty na. listewce naz zalkorzenioW i ąze <>Ję to
Z clLvti.lą jet.·~„··..?,·;0\;..1.a nyn1i.
nie poq,iomu życia i P·0'7J~mu
1 Maja n,ym do dziś pc·gl<~dem, że śro~l
„Swięto Pracy pis
dn.all:, gdy u=ucie m1ioM:i dokulturalnego ludzi' p,racy. PQKc-_ żde·go roku dorahi.a
U~S.„''"·
kulupow&a'Clhimenia
do·
luem
J.>i·vw<1<il.a ją i }ego do malw taki
wiruriśmy rea.liz.ować
kfJóra p-0aktualną cyfrę,
si~
t·o<r»siJ,k·,·1
arna
tiwoczenie
}•\Sit
tury
zamusi
~·prawą
ż,2nscwa
.S[XlSÓb zadania rczwoju gosp3
w cal<Jścl napisu
tem straszy
CQ
arty~tycz.n.ych.
z-e'51j)O.low
pańinteresować...
s.ię
cząć
niepolrnlanl; bielą.
da.rczeg.o, aby ten cel nie schok&mu jedna.k 11Qm1Yl:e, że w ~
5twQ: rolodizi potrz.2bują mieOglądałem większość świE1Jlic
dził z pola naszego widrzenia".
~.l..~HH.1..
w lódz:k:ich zakladach p:racy. kl.adzie zatruwlivjącym klika.
Z roku na rok nara.<taią Jl"")..
tysięcy lud'ZJi, dwudzie,,tu bQclcie
Brak mieszkań jest joed.nc1 znaj
G.dyoym miał je pod pewnym
trzeby spol:eoze11.~twa w każ".l<>j
tańczyć w miejscowym balecJe'!
o.,;.ii-Dt!J..,~.l'ch naszych lY->l4c·zen..
w pu'!likc1e
v.rzględem o:eni;ić.
\\r n\.\dąz~<u z nlt?·zi-e.dzin.iie.
d
Ak d,,,.:•<!rO W Jatach l!l(ił
zerowym :zinalazloby się ok.reślc Zespól arty.s.ty.:2ay ;pow,,:.t.-1Je
l!Hi3 l!l.osć nowo wybudowa- ustannym dą7.Rn;cm do jak naj
nie „odoitraszająca swoim wy- tam, gdzie ludzie mają za1n,~e
jak najl'l:')'.l<s:z..e~o
i
większego
re.sowanie; może on być dowuil)'Ch 1n;e.w~ań podme.'>1e si<; do
glądom'". Ka plu.<acl!, które .i~
01<olo JU na 1.000 mieszkań zas;.>okaja:nia tyd1 potrzeb, .:asz,cze n'.e świadczą. że lokal d ·am poziomu .kulturalnie-go a
ców, to :z.na=y zrówna ,;:ę la nasza go.<;podarka musi być
1.iest .. do wytrzymania", z.na- nie środkiem roz;;;>0wisz.edmia;reali'Z<>wa.na wedlug wytycr.onen1a kultUJcy.
wr°""'ró„ z J.ic.:bą zawiera.nycn
lazłyby .siq może dwie !·ub trzy.
który uwz,ględn;;i.
go planu,
Ot>.=cn.ie coraiz mcn.iejszą wagę
ma1.1:.=n."l>W. Kto jednak z.e"\\T śród od.ra.panych śc;an i cim•?n
realizację pragnień dwojga 7,a.
ch{!() ~.,.,,_,K.<1.c aż ty.le laU Ani
t.arza znrsz&c>nych kt-~se!ek przywią,;uje się do zespolów «w pt"ZY•
jal{ i kochanych,
rzeczydo
wię<.-.ej
matori;.kicb,
On, aru Ona.. J edn.akże ogrom
whszą na estradzie, jak na iroVl.pewnien 'e opieki.
szł<}ści nym J>l~W""'bom budownictwa
n iQ, port1·ety do;:..tojmików pail- wistych śrOOików podnoo.zenia
mies.r,1<.a 1uv''"'go pai1stwo .samo naUJki i pracy ich dziecku.
stwa. okolone dla celów de- ku!Lury. 'l'e sprawy z rąk dyni.e podoła. · W teJ .sytuacji ko
koracyjnych kaw;1 łk.iem plótna, letaintów przechodz.ą w ręce
Wykonanie zadań w zakres'e
Ró;Z)norvdność
:ilucjatywa,
nieczn~ są 1:akZe:
k'.óre kiedyś było c~one, sp<0.:;:il.c;t&w.
rozwoju sił wytwórczych. pra; '
i oopowieśrodh.t'W W.)'lll.dga
u<l.:!.ial fi.nansow1
starania i
biale lub niebieskie.
zaUlt"'re.>uwanyc..11, w1dtov.•e,go rozmic.„-z.cz"O'n;a n•:>samych
dnw!l lvkali, twvr.ocn1.0. <>St·oo*
*
*
przemysłozakładów
Wprawdzie ob&~Jenty dO- wych
Na życzenie Wydizi.alu Xu1- ków, w których b<;<i21e można
datnie zja.wiis.ko wz..eootu bud·">- wych, bu-downictwa m'es?:killtury dolmnano w ub. r-oku wi- znal-eżć k.Lno i .salę od-..:.zytową,
zytacji 43 świetlic, z których po.koj d.La kur.sów J<:'Lyka, bi- I wnictwa f)póldz1elCZA:?go, l€Cz niowego i ko:nu'!lalnego, plajooot je.s.zcze wiele m1a&t i wie- cówek opieki spo!ecznej i otyLko dwie znajdują .~ię poza bliotekę i salę prób dla ze..;poi,;rz.en1y.:;.l:<l'Wych, chrony 7.ld.rowia oraz sz!~,.,.lnic
l<J zak,adów
Co łu, n.p. roa.nd<>lini<>tów DL,P. '.taterenem zakładów pracy.
twa wym;u;ra zwieks7-onvch !11'1rząd Główny Zw. Wlok.ni.a.r.q
gdz:ie dotychczas ani nie =r.w nich stwierdzono?
otWOJ."ZY w tym rokru. trzy taki~
g<ini·z.owano spóldzelni m:e- we.stycji. W latach 1!161-JflG.'i
Vi7 ypooażenie świetlic uzmano
wzro.mą Qile o 49 pr<lc .. w sto51,kaJ1iowych, ani rue wylcorz.y
za za<lowalai<:tce. 9:l proc. b3.- placówikL
sunku do obe<Cncg<> p\~·ole
sale to anaclJro-.
świetli..ce i;.ta.uo na ten cel środków z
danych p~acówek posiada biibl!o
Prawie 4 mln. nowych
c!.a.
fuuduo;zu zakł.adowego. A prze
teki( n. b. n(~WY rm..dzi.aol sQra.w
ruzm..
izb w mieściq i na wsi po<Winc1cż .,,v~e są mloo;zi, praJeśli efelcten.1 tego a,rtykulu
„lmltury''), G8.1 proc. ma tel()no dop:-owadzić do znac:mej
g;nący urreczyw1stnić swoje ma
wizory, 7D proc. radioodbiOJ.'11.i- miałoby być odlkt.tJrZCnie dek:vpoprawv kwestij miesZJkanioru.-<nia o własnym mies:z.k.amu.
prz.es7..l:o polowa pianina racj l w kiJku świd.licach, to
ki,
wej. Nakłady fin.3.nsov;e w za.
11i-es;z;kanie, to z:-e.sz.tą dopie
minąlby się 0>n. z oelem.
i foo:te?ia.ny, blisko GO pf'('JC.
kresie budowy nowych SZ?'!ru po::rz.ąwk „sprawy państwe>
UzmaillO kiedyś, że dyrekcje
stoły ping-pongow·z.' Znaleziotali i nowych szkól powinny
w"'j i &}>l.)lecz.nej" dwojga mJ:ow znacznym st,c.p.niu p'.>prawić
<lych Judzi. Zapewne wkrótce
W Londynie odbyła sie największa z dotychczasowych demonOna ~t.a.nie matką, On - 0.1- svtuacj~ i w te.i d::l-fdzinie. J?stracji przeciwko zbrÓjenfom atomowym. ·wiec na. Trafalgar
vV ~'loni ,;ię więc kwrotia dn2.\tie tylko od n.as samych
<.."t>nt.
Square był zakończeniem 83-kilo metrowego marszu 3 tysięcy
wleżv. C!LY julro l::Pd?.ie l~<;Te
ló'..iJk.a w ezplt<1lu dla polożm
Alderr.aaston i rozrósł
Brytyjczyków, który rozpoczął się w
T\ażd0 nas11e
aniżeli wazo~aj.
cy, a p<l'tem miejs:a w 'ż:obi' u
do IO-tysięcznego pochodu.
Fot. - CAF
dla nowego obywa~ela; przy- ó'J)-'.>jrz<"n'.e w.~trcz mzy;po!1lkta.
Na zdjr,ciu: pochód na ulicacl1 Londynu.
jak wiele zroh!liśmy. PrzYbędzie maly pacjorut lekarzo·.,vi
S'Z.lość nie będzie miaJa pncd
na:r.'li tajemn1c. jeżeli zaan.iza~
~
"'"~
na

now·ego. jeszcz~ pianina. W cz.ad<Jśpicw~'\val
akademii
sie

.

..

Przeciwko wo1n1e atomowej

I

0

""'"~

ENERGIA ATOMOWA
W CENTRALNYM OGRZEWANIU
Eh:ktrownia. atomowa w Hanford ma
„na zbyciu" sporo gorącej wody, pochodzącej z urządzeń chłodzących rePrzy pomocy tej
aktora. jądrowego.
wody ogrzewa. się około 1000 domów.
~ Elektrowi,ia. w Hanford posiada. reakto
ry pracujące na. plutonie, ebłodzone
wodą z rzeki Columbia.. Woda ta n.vgrzewa się, ale ulega przy tym pewne·
mu napromieniowaniu. Aby zapewnić
Wmll\ tą
eatkowite bezpieczeństwo,
ogrzcwa się w wymienniku ciepła. wodny roztwór glikolu etylenowego, który
z kole; od•iaJe ciepło urzą.dzeniom centra.lnego Otp'Zewania.
SAMOLOT ATOMOWY BEZ PILOTA
Za.kłady „General Electric", które od
dawna pracują nad konstrukcją samolotu atom<>wego, projektują uruchomie
i niJobez pilota
nie takiego
·~toSamolot
na. odległość.
go samolo•u
tnwania
mowy miałby znajdować się w powieti;iu w dągu 6-12 miesięcy, a następdome bylby - po wyl~dowaniu
„
kladnie zbadany w. celu ustalenia wply
wu Promieniowama. na zużycie części.
„ŻELAZNE"

LAKIERKI

Przy lakierowaniu skór na lukstisod
otychczas ole.lu
we obuwie używano
lnianego. Obecnie w Anglii zastosowa·
ł no zamiast niego tworzywo sztuczne ł ureta.n. Lakier z uretanu twony war~ stwę ciąr;liwą, dobrze związaną ze skóSkóra powlekana t.ynt śrcdki"em
'I' ra.
''!
wytrzymalsza n"1z·
się 2S ra~y
sta.je
,zwykła." skera. lakierowana. Wy trzy'muJ·e ona. bez pękania 18 tv. sięcy
zgł<>i',
v
.
podczas ądy zwyczaj~a lakierow~n:i
wytrzymuJe bez pęka.ma. 3511-400 zg1ęc.

i

~
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Może być też
z mydłem.

zmywana.

zwykłą wodą

NADPRZEWODNUCI OPARTE
O URAN
W laboratoriach „Westinghouse Eleclric Co" opracowano nowe nadprzcwod
ni ki oparte na. bazie uranu. Przewodzą
one prąd elektryczny bez żadnej straty
energii. Znała.zły one zastosowanie w

Nowos;c1· w

*

św1"ec1'e

który moi;e całkowicie zastą))ić spawanie metali. Na publicznym pokazie za,clemonstrowano sklejanie dwóch prętów stalowych, które były ręcznie doc::;kane _ po powleczeniu klejem _
przez 211 sekund. Po odczekaniu pół
d .
go tzmhy tna zestdalenic się kleju, na
yc 11 po niesiono samochód z
prę ac
czterema. pasażerami (łącznie 2.286 kg)_.
Klej ten może służyć do l~ezeąia

techn1.k1'
-

* TZIej•
do stali• 1• z•elaza * 34 tony
• ''
• h 1to
Anie:
„
wazy
Rołz-

"-

W

• t rz u
po w Ie

''

:-niniaturowych maszynach matematycznych,
TRANZYSTORY WYSZUKUJĄ RYBY
Dotychczas używane w rybołówstwie
morskim ap.uaty służące cl-O wykrywania lawie ryb były duże, ci<;żkie ; Lrudne w u:i:yciu. Obecnie ~konstruvwa.no
aparaty,
wyposażone w tranzystory
dziala.iące na. zasadzie uHraAlźwlęków.
Aparaty ie ważą zaledwie ł,S kg. Przy
.
b
k ·ich poniocy m ·
ozna wy ryc ry Y znaJ„
duJ·~ce s1·„ na głęboko 'c· d 2·
s ' o " me t row.
"
„
SPAWANIE
KLEJ ZASTĘPUJĄC ''
...
W Stanach Z.iednoczonych uzyskano
na podstawie żywicy epoksowcj klej

.ł.'-.

.

wszelkich materiałów używanych w bu
d
w~~~ maszyn i urządzeń przemysłoNOWY TELF.SKOP NA GORZE
PURPURO\'l'EJ

.........."'. . . . . .

sprawi, że w dziedzinie spcktroskotlii ~
gwiezdnej astronomia. chif1ska znajdzie I
się na i>oziomie cxl.raklasy świat.o-wcj.

t

WIELKI AKCELERATOR
ELEKTlUlNOWY

~
4

W Hamburgu budowany Jest obecnie i'"
wielki akcelerator, służ<\CY do otrzyruywania elementarnych cząstek materii
obdarzonych wielką energią. AkceleraIm.• ten umożliwi „produkcję" elektronów o olbrzymiej !>1"ędkości i energii
wynżającej sil) liczbą 6-3 gigaelcktronowoltów.
Hamburski akcelerator elektronowy
tunelu w
m1esc1 się w podziemnym
kształci<~ pier.~cienia., o promieniu 32 m.
będzie
zains.talowana
tym
W tunelu

~!:j~lcienJ:wac~uraJ,r~~~~o;~~kt~o!~'.::_

kierowane po torze kołowym t>rzez
nabierać
wielkie elektromagnesy
będą stopniowo energii pocl wpływem
s1>ecjalnyeb rezonatorów elektrycznych.
Uruchomienie nowego akceleratora
ma nastąpić w rnktt 1962. To 1rntężne
nadawać
bada.wcze
narzędzie
1
·
·
dk ś - pozwoli
1 kt
e e ronom prę o c rowną meoma

li pOlprowadzimv

rozun,1ną,

„

muzealnym ,
Na.iwi<;kszym okazem
meft'flr;vtów jt>st „Anighito", ł
W istn'lejącym od kilku ia.t Ohsenvar- '"śród
torium Astronomicznym Chińskiej Aka- przechowyw?..n:v w Pla,netarium Hayde- ,
na w Now:vm Jorku. Jego wymiary wy- ł
demii Nauk, na. Górze Purp11 rowej koł
nosza, 3,5 X 2,4 X 2,1 O}•
Io Nankinu, rozpoczyna. v•acę nowo· - t
·
os'
·"'~<atn·o
czesny ;;o-centymetrowy re~tekiur. Głów
p .an:nv1cno zwazyc en.i
"''" .1
'I'
.
I
t
nr
r•lraz
mnu·
•
r
i
n
spe.kb~C~?„ie
Pl.'ZC2i'a~t·1,en~em
jego
nym
. „ ym ee n musiano:
.• ,
~„,-,,
•amt>'"1·c- 5pa v„1n• ~·arrn uch,•l11a Zb
troJkcpja !,p„„iaz.d. \\' p:·~y~zla.Sr~ se'kr.~,·a.
· „. " u~~.~ _,, „ -''
"
~
astrofiz.vc-Ln.- Ob.,cn·1«101'!:1m na. Górze oowan•> 1~·~zt1•u·an1·e 1• pr~y pomocy
~
'"
~"
na. jej ~
„Anighito"
Purpurowej otr;,,y.ma <Ials7.e duże na- 1ii."·! \j'u władowano
że waży on 3'1
rzędzia baó:n·;c:.c. m. in, Zfl!!-centyme- pomoot. Okazało się
"
'
trowy retlek<or produkcji Zeissa. To Lonv.
0

„
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o-

>"W7.ę<dną gospodark~. uleP"-ZYprai::y. jeżeli
organizację
będzie prz.eo,t:rzeg::.na cl.yscypli~
na pracy. :M. in. także i to

my

iest potrzeb•1e, aby uczi1de mi
dwojmiędzy
giem ludzi nie 2ga.<;lo, n'e za~
mien:lo się w p.orycz, gdy n'e
zrealizować
mogli
lY.;dą oni
swoich marze!l. aby t.ego n~.i
plqkn.iejsrego z lufl?kich uczuć
nie zabiły nieustajare kln.pd>;y
i troski dnia powszedniego.

lości po~'ll'stałe

GRAŻYNA

ZIELSKA

Na „odcinku"
motorowerów
Zaldad:v ..Za1ffzów" we Wroi;iq do WYpu.>zcz::mia na rynek nowych,
moto;-owoerów .,Ryś". zinac.z.nie
taószy.ch od dotydrcz.a,5 produ.ko
wanych. "IV fabryce zbudowano
po'))ułar
już killt.a p~<:>tot.ypów
Spośród
mo1ornw-erów.
nych
n!ch l'necjalna komisja wybiektóry zos.t.an!e
rze najl-ep.sz~·.
,,·,:~:crowany do produkcji seryjn<>J. Pe>Pularne, tanie motorowe •
ry uk~żą się prawdopodobnie
na rynku pod koni<>c br.
KQn.sfruktorzy .~Zakrwwa" do
konuią również p·ewnych zmian
w .. 11ysia:::!1„. :M. 1n. będą one
miały dluższe si<Jdelka. tak że
op!'ÓC'Z kierowcy ZJ!Tlie.5ei is ię na
nim również dzie• 'co. W tym ro:-yku .,Z.;,knów'" dostarczy
nek okok> :.!O tys. mo',o!'<l'Wet"ów,
cławiu przygotowują

prędkości świaU.a.

ILE WAŻY NAJWIĘKSZY
MUZEALNY METEORYT ŚWIATA?

żujemy naszą inicj .~ tywq. jeż~

na

DZIENNIK - LODZKI-nr - 7ll ~(3s4'ij-a

- ...-

Łodzi

....................................... Z sesji RN m.

z l O M t Jru dne pro bi emy kOmUDI•k3CJI••
na budowę
I
I

~
mu.
Pruwidnj'.l się, że 7lbiórka.
ta.ka d.e. w efekcie - dOOa.1.kowe iJ.001:ił warf.ościmvegio su~
NllWca oraz powięksey rAYW<iŻ- ł
nie Spv-łt>C'Zitly Fundusz Bu-i
®'wy Szkół.

Spra.wy zbiórlcl 7.\lomu nr..
' terenie nlls.':e1:11> n:rlllsta. będą!
omawia:i.c w najbl!my 110na k>011ferencj[
niedzi.&Jek
7JOO"ga.nkztn'\~1t!i~j ~ez pelno-i
ma><mika Prm;ydium RN ro.
do s;>raw sur-0'\\"CÓ'-"
Ł.r11dzi
wtórn.v-eh, żelaru i mali oraz
Nie-ł

nieżel:unych.

mniej już pr.r,ed ucbwa la:m.i ł
Jl'(l'Vl"Z:iętymi na tej
rui.asb.
n~sz.~g-o
mlmzk.ańcy
por,virmi r.omyBJeć o wlącze
ll!iu się do akej! zbiórki zł<>-

n.a.ra.dali;-l

mu.

(ais)

Kronika
ivypadków
POWIESIŁ

SllJ W LESIE
W lesie kolo Piotrkowa popelinił sannobó,istwo przez powieszenie się 19-letni Czesław
P'alwelec (zam. w Piotrkowie,
ul. St.arowar.szawsk.a 29). ~
nieje P1"ZYJJIUS:rorenie, że przyczyną tego d€ISl!)eradkiego ~ro
ku były ndeporozum:ierua roclzin.ne.

6-LETNIA DZIEWCZ'YNKA
UTONĘLA

W STAWIE

We wsi JO!!'da.nów (:POW.
Bn.eziny), 6-letnia A= Kulesza, bawiąc się nad przywpadla do
drożnym stawem,
W<ldy i utopi.la się.

(g)

I

Ja.kkolwiek pierwszy dzień obrad wczorajszej Ili sesji
RN m. Lodzi był w głównej mierze poświęcony probleucizestn.i(w obradach
mowi miejskiej komunikacji
czyl wiceminister komunika.ej.i - Jan Rustecki) - nfomniej w goo:r..inach przedpołudniowycl dużo czasu za.jęla
Małe wyjaśnie
równaeż debata na temat budownictwa.
nie: poprzednia li sesja nie wyC'zerpa.la wszystkich problemów budowlany~h. nie podjęto bowiem uchwaly na
temat zabezpieczenia realizacji teg-orocznego 11la.nu łódz
kiego zagłębia budowlanego. Toteż posta.nowfono debai1;
na temat zarówno tej uchwały jak i spra.wozda.n.ia. z wykona.nla uchwały z dnia 28 ma.rea. 1958 r. w sprawie budownichva - kontynuować na, Ili sesji.
Przewodniczący Prezydium RN m. Lodzi E. Ka.źmier
czak za.komunikował o ustąpieniu ze s,kladu Prezydium
dotychezawwego przewodniczącego MKPG Henryka Kop}ewicza w :nvią;:;Jcu z jego pn;ejfoiem do pra.cy w Ministerstwie Finansów. Jednoeześnie pn:ewodnicz11,cy Ka.imiel"cza.k podziękował łI. Koplewiczowi za dotychczasoWI\ pra.cę w cią.gu trzech kadencji Rady Na.r<>Clowej.

Po tych ocganilzacyjnych for
n1abn0!~<>.oeh

paystą:p~<ll!lo

do

dv.sku.sji nad sp:ra1w<>Wa.rni-em z
wykanatnia pootainowleń uchwa
ly 5/58 Rady Na.rodowej z dnia
2B marca 1953 r. w :;;p:a.w:e wy
kanainria plan.u budownictwa
za I"<Jlk 1957 oraz ooeiny przygo
na rok 1958.
towań do planu
Na ten tema.t za.bi.era.li głos
cz;:onkowie Komi>sji Budownictwa (m. illl. radni mg• iLl1ż.
arcl!. C. Jaiworflki, inU:. Swmski oraz pr7,ę\vodr\iiC'Lący komii;ji Edwaird Marian Wróblewski).
Mówcy wskazywali na szereg istotnych, nie zrealizowanych '.: budownirtivie probie·
mów, a więc: nie dotrzymywane terminy oddawa.nia do użył
ku poszczególnych ~bieJttów,
nierozliczanie się z materiałów budowla.nyeh, nlewykonanie planu elewacji budynków
itp.
RóWlf..ież nastQpll! mówcy, m.
in. ra<lny Wortniak.ow&lki i radny Ni !:ECki wska.zywall na konieczność dołrzylD'Ywa.nia. podw uchwałach zaleceń.
jętych
Inaczej uchwa.ły te i>cnostalyby tylko na. pa.pierze.
PreeyWiceµr'z.ew<>dniczący
d.!Jum mgr inż. Lorens w swoim
wyst!łpienfu
In. podjęcie

za.powiedział m.
w na.Jbłlższym
Wydział

Bu
czasie pracy Pr'Ze'l:
downicłwa., który vt powazn:,.n,
Lód:ir:kiemu
stopniu dopGmotc
Zarz2'41owf Budownictwa.

W czynie pozjazdowym

Porządkowanie ulicy Żeromskiego
Cieplnych ~
pi.on illlŻymieryjiilo - t=h.n.i=ny
wapólnde z pionem eksipl<ntacj:i
i generailnym wykonaowcą Zat~ady Sieci

Przedsiębioc

Państwowym

stwem Sieci Cieplmych,
wiąza.ły

się

do

zobcr

uporz.ądlrowa·

nia ulicy ż.ercmi.skioego na najbardziej r<l'llkOtpal!lym odcinku,
w rejonie Tecłmi•kJUm Wlókie!tl
nic:21ego i Pairk:u Pon.ie,tows.kiego. WCl2JOll"aj o godz. 15 przystą
do prac porządkowych
piło
ponad stu praoowini•ków wym.ie
nionych pr.zed,siębiowbw. Praca
mi ki.er<J<Wa.ł stamzy iawpektor
robót budowlanych, :imż. Bogdam Waltratus. Praca S2lla żwa
wo i ochoc:ro. Zwlaisroza inży. nierowie i praooiwnicy umysło
wi przykladałl &lę do nie.i niezwykle gocliJwie. by u<l<J<W<>dnit, że połlrafią WY'konywać
rue tylko papierkową robotę.
Zobo<wiązanie to jest pierwszym, lecz nie ost.atnim 7X>bcr
prawiąz3l!l.iem pozjarzx!owym
przed.się
w. w.
cowników
bi(Jll'stw. Prawdopodobnie \\-ikrót
oe podejmą oni nastę]Jlllle zobo
Wiązania, by za,prowa<lziić wro
rowy porządek na ulicy żerom
ski.ego w rejon.ie od ul. Swiercww.skiego d<> ul. Miokd-ewic:za. W ten &poS'ób udostępnią
oni mi6$Zkańoom Lodzi pełne
korzystaJD.ie z Parku Ponia.tow

Ilwa

śmiertelne

wypadki

JADĄC LEWĄ STRONĄ

jezldni in.a m~u „Jaiwa",
Brychlik
18-leim.i.- M:Urosław
w.padł na ul. Reynmnfa w Rado.Tlll9ku na 55-1-etn.ią Helenę
Wojciech-0W\9ką, która doznała
cięilkich obraź.eń cia<ła i zo\Sltado sz;pitala.
ła pr:rewiezion.a
Bryc:h:lrllka zatrzymano do dyE1!)(]IZYIC!j i pro!W!ratora.
UMARŁ

arterii przel1>towych ulic miejskich, tras tramwajowych i autobusowych. M.
In. pco.iektuje się przebud<>wę
ul. Wolczańskie.i, dalszą przebu
dowę ul. Jaracza na odcinku od
ul. Armii Ludowej do ul. Uniwersyteckiej oraz nJ. ~arutowi
cza od ul. Un!wer•ytecl<iej <!.o
ul. M:opcińskiego. Budowę nowych odcinków ulic Zachodnie.i, Spornej, przebudowę ul,
Noworniejs\<le.1 i Zgierskiej od
ul. Północnej do Bałuckiego
Rynlm. Ponadto ułożenie gład
kie.I nawierzchni na Baluckim
Rynku, budowę kładl•i dlll pieszych przez tory P!\.P na ul,
R:tgow•kio;,j i most na ul. •.rry-

chałwy

probiernia

szą ·rozbudowę

!

met:i.łi

w centrum uwagi radnych

-

szkól

W zw:iąlllkU z prowadrzx>ną
obecnie SJMJ1eezną akcją budowy 1.000 BZkól na '.i.'ysiąe
lecje Państwa Polskiego, wydaJe się slulS"Z.Ile zoa-gani'll().. ł
wanie na terenie Łodzi dłu-'
gofa.l.awej, oblicwnej na. kil- ~
ka lat, systematycznej zbiór-ł
ki zł<mtu, z której dot"hód
prz&1:nacm:my będ~e na WSPO
mma.ny na wstęp.ie cel.
Zorga.niz.owanie takiej a.k- j
cji wydaje się tym ba.t"dziej ~
slus7Jne, że na terenie wielu"
g~tw d<mlO'l'VYCh mar- I'
nują się pniwa:ime ilości zli>- ~

Pierwsza w kraju

W P<>LU

We wsi Turów (pow. Brze57-letni rolnilk Jan
ziny),
Szram.a W)'ISZ<edl: w pole rz wnaw=u
rozsiani.a
m:i.arem
SZJtuczneg<>. "W ipewnej ohw'li
padl martwy. Dochodzenie. w
oelu ust.alen;!a prZY'CZYJll. śmie=
ci prowadci KP MO B!"Z6Zin.y.

s.ltlego, a uczniom Technikum
za,peWllJią
szkoły.

wYgodtne

dojście

do

Podobne zorowią.zarnoia )Xl'Win
ny podjąć również il!llll.e zakła
dy pracy. Szc7;ególnie MPRWiK
powinno doprowad21ić do poodcinek, na którym
rządku
prwprowadzało roboty ka!naJ.1zacyjn.e. (as)

Pierwszy mól
To chyba

wiosna.
w J>Owietnu

Jednak

Czuję ją nie tyle

ile w szafach. Kiedy otwieram sza.fę i wid!zę fruwająceg.o
~la., mogę nie wąchać pimrietrza i nie za.gląda.ć do ka.lC!ldarza. Wiaro, że idzie wioona.
Zastanawia mnie za.wsize jedna
spra.wa: ctz;)' mól leci do szaA
fy, w:y wytruwa z <57..a.fy.
potem myślę sobie: pis:iakooić
wytępiono już cholerę a ta.kiego mola jak się człowiek
strzegł, tak mu.si strLec się da.Jej. I nic tu nie wyna.lezi'()oDO
prócz na.fta.U.ny t innych „widzewskich" środków przesyeajl\l)ych nasze ootlxienie wstrzll,sającym za.paszkiem.
bierz C7J,owieku
Makabra:
w.szystkie ciuchy, wynoś to na.I
podwórko lub balk-O>T1y, trzep,
czyść, pa.kuj do worków i 7.asypuj nafta.l!in.ą. Ale n-a wsze!
ki wypadek trzeba ci.uchy ta.k
zapakować, żeby mleć .ie pod
ręką, bo Ido może ?a.ufać naszemu klimatowi? Sl<rwiki się
dr!\, zakochani aź pls'.wzą <lo
a tu i~e
własnych gn.i.aa;d,
śnieg i mróz w m;i.ju.wym 1>&I futerko na. karle.
chodńe.
To iz.naftalin1J<Wa.nQ, p.a,cłmące
środkami m.ol-O•bój.cz:;>tr.i.
:M:og.liby poecJ. coś n.a t~n

temat-

łDZIE!.ffl!K ~DQ.! - ~- .'18 (3842)

Zo-'l'a

bunal~kie,j.

W dysklli9ii radni
zaiStąp:«mia

auto'oti-o;a.mj
ich
budowę
trole.ibu.s.ami, ·
lub
wiaduktów
szer<'<'ck:h torów,
szcz,?gólni"' l).a ul. Rz.gowsikiej,
na Żab'.eńou przy ul. Liman<';W
.ski•ego i na ul. Kopcińskiego.
Mówiono także o k<:m-i..s<e>z:nooci\
likwidacji taboru k=ego, utrudniająoego ruch kolQwy.
Pootuloi,vano równkoż wię.k
szą pomoc dla Lodzi z,e &trony
r•Mol"tu komunikacji. Do innych spraw poru.sza:nych na temat lwmLmi.kacjd miejskiej
powrócimy.
Dziś w drugim dniu obrad do
kona si~ wyboru Kolegium Ka.r
no-Administracyjnego przy Pre J
zydium RN ni. l',o:lzi <>raz oceny

RÓWlll•ioeż I'Oll.Wa:ża się

pro}e.k.t
przy:zmal!lia zamia>St 5 pro::. izb
10
lódzkinn łmdowm0czym proc. pod wa.runkiem, że plan
wykonają całkowicie, tzn., nie
tylko pod wzgh:dem ilości izb,
ale ta.kże wraz ze sklepami, dro
irami itp,
Wnlooki jałkie padły w dysmat

planu. W udi.w.ałe te-j m. J.n.
zaleca się powołanie Rady
Techin!l>e.z..."W - Ekc>no·miczmej do
spra·\v
Wa•nie

budownl.ctwa,
kOlflcepcji

opraco-

inając.ej

d7,iała. ?ności

n.a

studiów

w

tury 1

g

o

rad
w

„lakomczu.chów". ZnajCą ta.m
cha.Iwę w różnych gatunl<ach i
kolorach. na wagę,. w opakowani.Mlh, srebrnych i złotych, .kra
J.awą i eksp·o..rt.C>wą, a w I>l"'tYszł.ości, ja.k nas zapewnia. l)!l"ZP.d
sta.wiciel „Optim~·", także chał
i r-0dizynk01Wą.
wę mjgda.lową
Prob;ernl do.starczają towaru
Cukiern.iZakłady Przemyfilu
czego „Optitna.". Na początku
zanim 1$ię ludzie n.ie przyzwy~
czają, probiernia sprzooaje także bombonierki z O'l.clroladkami, ciastecmka i wafelki. Ale
potem stanie się wyłącmym
,,królestwem chalwy'".
W art<> zamaczyć, że w drU- •
giej sali probierni ustawiono
kilkall1aście stoli<ków. przy których można się będzie naipić
kawy, wody sodowej i <>C'Z~
wiśc:i.e zjeść chałwę, a w lecie
lody. Inic.iatywa dyr. MHD
śródmieście i Widz.ew, która ~
probiernię uruchomił.a, wydaje
Ilię ba.l'<i.7JQ pożytec.ma 1 oenna,
Na przy!l'Zloiić tylko mała uwa-

Wy.stawa ISlklei>owa przy ul.
Glównej 8 wi•ta por·rechodniów
„Pr0.zachęcającym nal))i&em:
biernia cha.lwy". '.1.'ak, ma.my
na.r€6zc:e pierwszą w Lodzi i
chyba w Pol.soe p·rob:ernię chdl
otwarto właśnie
którą
wY,
wczoraj. Probiernia to raj d!la

J>ogotowia Ratunkowego

GeC>dez;lt.

Ce.ntralń

Lód::Dki.e.go P<>go.R.atunkowego telefony
dziw<mią O\Sl\a.t.n.io prawie bez

W

Naj,i st.otin.iejsre problemy k<>mwni:kacji miejskiej szczegóło
wo omówil Bekreta.rz Prezydiwn - Hier"onim Rejni.alk..
Zacadnlenłe komunika.ej! uro
1ło w naszym mldcil! do zasadnlez"~~ problemu. Dość powie4złeć, lt na koni ee 1958 r. z 515
wozów tra.m.w2',!owych, które po
91&da.my, 231 wa.i;«iów tj. 40
proc. przekroczyło 30-l&tnl ok.res
ełl:sptoa.t&eJl i winno być wyoofa.ne. Dość wozów tramwaJo·
wyoh <>d 1945 r. wzrosła tylko o
77, tj, o 15,!> proc. W tymte saprzewle01.omym okresie Ilość
nych pasaterów wzrosła z 135
d.o 380 mlllonl>w r<>e.z nie, tj. o
181 proc. Innymi słowy obC<iąźe·
nie taboru wzrosło 2,6 raza.
Nie <>d rz.eczy przy tym ·dodać, iż na za.p>lal!lowall\e w roku
1958, 106 WWlÓW - otrzymaliś
my zaledwie 60. ·
Przy=ia! na rok bieżący 65
wozów 7'0!Stal decyzją ministr.a
gospodal'ld komunalnej 7lWięk
BZOIIl.Y o dalsze 44 wozy.
Do 1965 r. m3.my otrzymać 461
wozów tramwajowych. Jednakże
istnieje motllwość otrzymania
wspom.nlanych wozów w sltróc<>nym terminie t.i. do roku 1001.
Rzecz jasna, _Iz pocląg_nie to za
sobą szereg mwest~_cj1 jak ~P·
burtowa nowych Unn tramwaJ~:
podstaCJl
przebudowa
wych,
elektrycwn.ych, rozbudowa Jezd-.

towia

„Proszę przyjechać
Koz.ią 6, chora straciła

p.1 '7.erwy.

na ul.

przytomność, wyooka temperatura, chyba to a tak sa-ca ".„
„Kiedy mogę oczektwać przyjaz.du karetki na ul. Mon.ius.z.ki 64-a, chory ma cięŻlki atak
wątroby, wJje się z bó\111, .. '",
Podobnych zg:oo.z~ń Pogotowie Ratulllkowe otirzy:muje <>beanie od 150 do 200 dziennie.
Nje zwracałoby to może
gid,yiby po
speoja~1nej uwa.gi,
prrzyjeŹid.IZi.e na miejsce lekarz
Pogzyto~a stwierdzał rrecr.y-

wiście

wymagające

wyip.adikń,

na~yd1mia.~ltowej pomocy. Nie-

ostaibnich
prakt)l'ka
stety,
że
diwóc:h tygodni wykazuje,
lek:ar:l.e · Pogot.ow1a
wezwani
.stw.ierdzają aż na21byt często
niejecm0przypa.diki... girypy,
krotnie nawet lekkiej.
Wytworzyła isrię par~-~~

n.a sytJuaoja. Pogotowie, które ma załatwiać nagle i ważne
wypadki. pebni rolę pomoonika
poradni rejonowydh w icll nor-

ga: jeżeli robimy

Jut on6

n~

we,.o I wkladam3' w to pieni~4ł.ze, to Tóbmy e.tetyamie. śe:la
ny pl'Obierni SI\ oo prawda C!ZYliaiutlde i lśnil\Ce, ale ~alo
wane w tak brzydlde romwo~b!:'no-Wel.'11\lle esy - florM?, :te kupuJJ\-Oym l kon~
muJ1'Cym :i:a.lecamy patl."U!llte
jedyn:ie na cha.Iwę I ewentua.1nie na miłe ekBPedien.tki.
(:I. cL)

Ten
oOOwiąaJkach.
ma.lnyoh
stan wY'tw<>rZ.)'ł się teraz zwla-

srr.c:za, gdy w Lodzi :P.lllO.Uje ep!.deJnia grypy, a poiradruie nie
7.awsz.e mogą, bądź to przyjąć
cliorych, bą<lź też wysłać lek.aiI"za. n.n miej.soe. Ja'k wiadojem
mo, personel lek.a!°'Slki
s=ply i ma pel:ne r~ roboty.

Ust do rerlRkcii

Przedwczesny
::;;;;::;::::;:::;;::::;;::::;;:=:;

dyngus

19 marca olcoło go.dziny z3 na odcinku Pl. Wolności Nowomiejska. do Północnej dzlaMimo póineJ
lala polC'Wa.czka.

w dniu

pory na przystanku przy zbiegu
Północnej
ul. Nowomlcj&k.J.<ij i
stala jt"3Z<C'1Je spora grn:plta. Judzl <><!Zekuj!łcych na tramwaj.
·
n.I Itp.
problem S:r,o.fer polewaczki (nr rej. B 28564)
również
'Powa:żmy
stanowią p<>jamy mechaini-czmJC. 1 nie zważając na ludzi podjecł?al
W ootatn.icll dwóch lafach zan<>I pocl pnystanclc, ~u~cil na StoJą
towano powa:żmy ich wzr0&t. cyc_h silny stru~1en wod~ o·blewaJąc ich <Ml stop do głow. Je11
· l"
0 ~·1e Vf 1956 r. mie
den z mężczyzn za.biegi na za•
i~my
p<>Jaooow, t<> na koniec 1968 r. kręcie dro·gę polewa.c~,ce i zwrózanotowano 21.123. W 2lWiązku en uwagę kierowcy. W o<lpowiez tym ist.iniej.e koni€0Zillość bu- dm. usłyszał ordynarne wymyś
dowania gaoraży. małych stacji: lD.nia. Jako świadel.: i jednocześ
prO"ZI) o zaobsługi przy a.rt-eria<'h wyloto-1 nJ? .POSZ~OOOW'!'llY
mwszcze.me O<j)1su ti;go faktu w
1 gazecie, aby dyrelccJa MPO dowYch ' S?Jel'e""'
.
. - benzyn<r
. „- staroji
wych _Itp._ KraJ<>WY 2'wią.2'ek 1 wiedziała ~lę, jakit'l to „ża.re!Jd"
Sri,Spóldz1elni Trarrwp<>rl~ch zal urząd 7..ają jeJ pracMvnicy.
powioozial budowę wicl<J1kon- dzę, że po ogłoszeniu mego listu
więcej
prasie znajdzie się
w
dyg:nacyjneco hot.elu-gaoi·a.żu.
Aby porm~'wtć sta.n I«>munllm- świadków tego ?ajścfa, którzy u-\
ej! Pre'Zydlum RN m. Łodzi za- cierpieli wskutek zbyt dA>br<>go
J. P.
lata 1959-60 dal· 1humoru ob. kierowcy.
planowało na

5851

I

odkrywają

P<>d taJQim ha&1em Glówna Kwa.t-e.ra Hairoeirsbwa ocgainil2lU.je w okresie oo 1 do 25 sierpnia
Kolalt\Slti
br. Ha:roers1ti Nadodrzański Ra1jd
szlakiem stanic l"<>'Zl!nie9ZCZ<Jlnych od Zielonej
Góry do BaJ:tyku. Wybór dróg i śc.ieżek pomię
dzy .stainioamd oraz tempo jaizdy, zależeć będ:z.i.e
od ucz.es.tni1ków.
W 14 starnicach za mimdma.lną opłatą będzie
dach naod głową i posł>imi-e.
można otrzymać
Drobny "-'kiwi1pU!llek <ll~<J1hL10ty ucz..estnicy będą
wieźli :?Je oc•bą na rowerach. W każcie.i s:talll.icy
'Zln.aojdować się ™:dzie sldepdk turystyczny, zaopatrujący ~ków rajdu w potrz;elme produkty.
orgamlzuie bogaoty p;rogiram
K.ażda millńca
za.jęć, ćwticTJeń. l gier. prmn.~ w,gzystkim t.echn.i=ny<'h. Bed:zie W'ieo'.! m-0'.ima pmmac P<t'"""-'
lącrz:n<>ścil(JIWC,mv, pł~i:wonur'~ó~v. fot.o~fńnJO' . ?Jamotocy:!".aoii. kolait"1<twa., g<OO'!<()g1ó.
ga.dnienia
żetrl.arr-*.wa.
turyl!rt:vo!ti
zdr<i•w;:3.,
aTChed!C"gii,
(:z;wla1=za sp.ort.ów m<Joti)M<Wri<:l.nych), a naiwet
oglądać ~

e

Alarm ze strony ...

ri:a®rao;le

Harcerze

a
c
z
n

Paradoksalna sytuacia

sanltamn.ej

Wydziału

ich organów

zakresie remontów kapitalnych I
mieszkalbieżących budynków
nych.
J. Kr-ski

orrui: u1rw0'1"Zemloa Wydzliabµ Architekinżynierii

dzicln!c~nvych

na.rodov1ycll i

celu ZO'rg,arnzowwnie z dniem
1 st'" ..mi.a 1960 r. drugiej dyrel~cjl Budowy Osiedli Robotniczych, która objęła,by także
"-drowia,
s1użby
inwestycje
Kurat<>riu.m Okręgu S®kolnego i Wyd:z.i.al!u Ku.ltury. Po·
nadto zobowiązuje się Prezyóllllill\ RN do zwr~nia się do
M!Jnisterstwa Szkolin!etwa Wyt
szego 1 :Rektoratu PoJiteclm.IJd
o powoł<am.ie przy
Łócl:zlk:lej
Wydzi&Ie Budownictwa PŁ klle
M.mku

m

-1

u wz..gl ęc1ni'OU1 e
ILOstiały
;na teu-chwały
proj~~cie
teogoroozmego
re~itzaicj i

kusj I

w

por-umali

m. in. problem wycofani.a tram
wajów z ul. Piotrkor»1rskiej i

s

przez teloeekop.

Gdy ldo5 dmvoni do Pogotowia z prośbą o przysłanie \c.aretki do chorego, powinien je- \
dnak, choć pt"ziez moment, zanad tym, czy
stanowić się
istotnie mrt:erw-encja Pogotowia
je6't w tym wypad.ku niez.b~
na. Nie chodzi o to, że lekarz
leklki-e Pogotowia s!Jwierd/z.i
przeziębienie. czy g:ryipę, a '!'f'ZY
za przyJazxi
waj<11cy za.płaci
Pogotow1a jedynie 48 7Jl:, bo ty
le WYnosi. taksa za ruie uzasadJnioń'.e wezwa1nie ka~tki.. Cho
dzl o ooś bardziej poważnego;
zd,a.rzają się przecież w Łodzi
nieszczęśliwe wypadlki i nagłe
zaohorowa.nia. w których inter
wencja Pogotowia jest n.ieodz.owna. A gdy kaoretki wzywane są do lekkich zachocowań, mimo że mamy ich teraz więcej, nie ma czym obi
nagłych wypadków
.służyć

w kilku zdaniach

poważnych zachorowań.

STUDENTOW
KOMITET
•
ZAGRANICZNYCH W LOdzi za•

prasza na za~aw-: or:a'!-1zowa·
ną z okazji Miesiąca SolidarnoKrajów Kolości " Mlodzl<'żą
nialnych. Zabawa odbędzie a!11
w d.niu ł l<wietnla 1959 r. w
Klubtt
11..tach Ga.rn.lzo1Wwego
orleerskie;to przy ul. TUwim&
do na.bycia
31. za.1>roszenia
w Radzie Okręgowej ZSP ut.
l'iotrk<YW&ka 77, I p.
ŁODZ

NA llI ZJEZDZIE
oto tytuJ referatu, ja·
Klubie MP:llt ul.
Plotrkows1ca 8', J ph1tro (Czy•
telnla) w DNIU ł KWIETNIA
BR. O GODZ. U naczelny r~·
da.k.tor •• Dziennika ŁódzkiP;;o",
delegat 1IJI. Ul Zjazd ob. !Jtanl..
sła.w Moj1«>wski.
Wstęp w.iJny.

•

l'ZPR -

ki wygłos! w

Ziemie Zachodnie

DZIS, ~. IV. 1959 ~ Cl
•
red. w. Bek wygłMł
odczyt nt. ,.Co stychać .., ~wie
cie", w ~ali odczytowej Lódzkfelfo Domu Kultury, ul. Trau•
irutta 18. Wstęp wolny.

Bkl:adający się

ze

KL~
RZJi;MIESLNICZY
•
w LOdzl organlzu.1e
we wt.ore·k dnia 7. 4. 59. o god:L.
19 w świetlicy Cechu I_tzemlosł
Skórza.oych Lódź, ut. P10tr1towska 7' dla bra.nźy skórzanej poobuwia,
współczesnego
ltaz
Wstęp wolny.

TECHNIKI

„,

Ten więc ważny mO<tJ1enł poJ)Od
brać
uwagę, gdy bez na.leżytej r-ll'llwa-gi i w 71denerw-0waniu, wzy
wamy Pog-0w.wie do rholl."ccro.
Zb. Skb.
winniśmy wszyscy

W ra.jdzlie m<Jo2',e wziąć udzJi•al dowolny ~?,
z 5-15 o.~b. a więc zaoS>tęp lub
drużyna ha.roorska czy też inna grupa. młodych
entuzjastów turystyk.i k<>lans<kiej.
przyjaciół Ud?iia:ł w ra.idzie mogą !brać zall'ówmo chl:opcy
jak i dzioE'IWozęta w wieku od 14 la;t, pod kie1'"Unkiem dt'lttyn.()l",,llei;(O lub dm-0.51!.rigo k;ierow:nika W~"J)fa\WY.
Jeśli n1')'Cą wais ~ktywy spędz.enlia mdłych
i oiekaiwych .,,,.n~rncH. jeśli poza tym po.s-iadacie 'Ml"N'3l"Y - zgłMd.p swój udziiad: w Sztabie
Raidu Nadodrzań,<:ki<flgo (Wamzawa, ul. KonQll>nioki«"i 6. pokój 122). Otrzymacie ohsti:eme iJll.które 1.1fat:wi.ą wam pnz;ygotowaJn.ia.
form~je.
Kom.pLl'llui·r.';e zar.'.'CZl'lL"l.I. 9j:)l'l'llęt, 2lbi.aiia,jcie pieniadz.e t Awicrroi.P jarndę.
Dru;t.my i 2)P><.ooly, zgła&r.a.jąoe &Wój ud21i>al
~2ltllbu ka.rtę
w :raj<izi~ onr:zym:i,ja
nia. k:tf>.ra nak:ży OO't.w:<'!rd.zić w K<J<m-emdzie
Huka lub dyN?\k.cii S?1lwly C'ZY zaokladu. ~acy
Ueśli ch.o:izi o z011p.o•ly ni•e-ha<ro9!\Slkii.~l i pae"
I
~. ~ p<:xwrio1ęm ~ SllJta.bU. (aa}

--•••••••••••

gooz. 19

LAT UBIEG.
IW WZOREM
D<lm M-0d;v "Teł.imena'4
L YCH

organizuje w dniu 5. IV. 1&59 r.
w sali Pai\„twowe.1 FłlhaM!lonlt
w Łodzi o irodzinl·e lł I 19 re.;
wię mooy wlo.senno-Ietniej.
PN7'.AlMOWa.ne będ~ płBJ!l'T..('7'.e.i
suknie, kostiumy, stn>Je 1tlllh>we t kot1tiumy kąiplelowe, oparte_ na modelach parysklcb,

zg}()\sZ>e-j

0

.

W fntt>rezie udriał bior!\: Ja•
dwlel\ Prollńska, Wiktor Porll•
z!i18kl o:ra11 zespól mU7YCZU'7 Z,
r..arczewsk.lego. Po·kn.7. ::trowasnikcrka :reiewizji
znaną
cłzl
.W.&~MV~!eJ J.r,ena ~edaiG.

.Zł I-jest 9
383190
SPORTOWEGO

to kolejna wielka ~yg~ana wŁodzi .

383190 Zł I- w

wielką wygraną

WYPŁACONĄ
zakładach sw1qtecznych
w ostatnim czasie
TOTALIZATORA
w Lodzi
_________________________________________, _____""'______________________, ________
KURS kroju 1 srzycia orga.ni.zuje Zakład Doskona
lenia Rzemiosła w Łodzi.
z„pisy pr:zyjmuje sekretal'iat Szkoły Podstawowej n.r 123 ŁMź-Julianów
ul. Sowiń!ikle.go 50/56 w
1925 k
godz. 8-J5
kołder
PIKOWANIE
kurs TKWP. Zapisy Szko
la Obrońców Stalingradu
27, codziennie godz. 9-14
1937 G
17-20
HAFTU maszynowego kurs TKWP. Zapisy Wróblewskiego 15 pokój 205
(wejście od żeromsklego)
codzlennle godz. 9-17. Ostatnie_ dni zapisów_
KAPELUSZNICTWA dam
sklego kurs TKWP. Zapi
sy SZJkola Obrońców Sta•
'-------l ing:radu 27 ge>dz. 9-"14,
FOTOGRAFA do kon.ys·t 17-20
1928 k
nej w.spó!ipracy p<>s:zuiku-

do StZy>eia gaibl POKOJ cz: kuchnią, wygo
„SingeT" spl"ze- dy, w śr6dmieściu zamie
nię na 2 p-okoje z kuchd1rm. Zgierska 4o-30
498-0 G
SAMOCHOD „Opel Kl!lpi- nią. Teil.. 257-50
sta111 nwA.-P-OkoJ~kuchriią
tain •• 4-draJw.i.O'wY,
Ul. w blOlłcach z.amieinię na
sprze<iam.
idealny
Czysta 4 (od ul. Wars:r.~w k>omfortowe trzy lub c.zite
5700 G ry poka<je cz: k;uchnią . sklej)
MOTO-;-IYKL wiśnd-oWY-= Ws.ze1lkie koszity zwrócę.
5318 G
„ WFM" tz lioonil<iem na Tel. 484-35
mie517J
dotarC'iJU spr.zedam. Wia- DWUPOKOJOWE
domość od godZ. 18, tel. kainde w Gr<l'tnikach przy
549-f>2, Fra•nci.SZlkańska 12b stacji 0amienię na mlesz
lnlb tel. 280-81 kanie z wygodami w Ło
m. 11
wewn. 5 od go.ctz. 8.15- d'1Ji. Wa-runki do omówie5604 G ni.a. Tel. 243-45
15.15
RAMY do obrazów, listwy najtwn±ej poleca WY - - - - - - - - - twórnia Łódź, Wodna 26
MASZYNĘ
netową

Nowość/li

Nowość/li

KREM LECZNICZY
(nie perlomowany)

>>LINOMAG<<
zalecany do celów czysto leczniczych, fak również leczniczo- k-OStnetycznych dzięki odpowiedniemu dobo„
rowi biologimnie czynnych składników.
Doskonała odżywka dla skóry suchej - u:trzymuje elastyczność i Jędmość nas~;.órka.

!

POZNAŃ

_______

<lębiiC!ki.In

NOWA RESTAURACJA
do nowo otwartej resta.uraeji Il kat. :przy
PLACU ·ARMII CZERWONEJ 2 (przy Prezydium)
wyśmienita,

trunki krajowe i za.graniczne.

Lokal czynny od godziny 10 do 24
DANSIINGI w CZWARTKI, SOBOTY

NIEDZIELE

LOKALE ·

I

nr-Jadwiga- AŃFcmo:
WICZ specjalista wene5521 G
s
Próchnika
15 .3~19,
rycz:ne, skórne

najbliższych.

I

PRACOWNICY POSZUKIYIANI
.
.

PRZETARG
Zakłady Prz;em. Chemicznego Pabianice

w Pabianicach, ul .

cenach

.Żymierskiego nr 5

OGŁASZAJĄ

PRZETARG

ltlJa przyjęcie stałej konserwacji bocznicy ko-

lejowej mieszczącej się w Pabianicach p1·zy
ul. Żu.1-:owa nr 9. Eoaz.nica eposiada tory o dłu
gości mb 287, rozjazdy rzwykłe kompl. 2, koiZły oporowe kompl. 2.
Od wykonawcy wymaga się utrzymania torów na bocznicy stałej i całkowitej przydatności eksploatacyjnej.
Oferty wraz z kosztorysami mogą skradał
s:póklziel~ i
państwowe.
:prywatne. Oferty należy składać w kopert,adh
ri zaznaczeniem „przetarg" w d~iale gł. mechanika zakładu do dnia 10 kwietnia f959
roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia
1959 roku o godzinie 12.
Bliższych informacji udziela drz.iał gł. meChani·ka.
Zakłady zastrmgają sobie prawo wyboru
<>ferenta i odstąpienia od przetargu bez ~da.
2228-K
ll'lia przyczyn.

prze<isięb!oTstwa

21naCZJnie

rzmiżo

nych skład me:b-li, Obr.
5739 G
Sta.Jimgraidu 37a
MIKRUS nowy sprzedam.
'.I'el. 204-M 0>d godz. 17
MOTOCYKL~ WFM'.,-pilDeazyń
nie sprzed~m.
sk.iego 53 Marysi1n III
SAMOciIOD- osO.bowy-=
po remo.n„F<>rd-Eifel"
cle Sl!>rzedam. Swierczew
5219 G
skiego 72-4
MOTOCYKL „Jawa" 250
nowy spnz.edam. m. Norwida 15 (Karolew)
KAR~ISTJiY- b_e_na:_y;_ill-~--.
komlnne=n, baiga.żirullk mo
mt!ek<>c-i<0ł
tocyklowy,
dziainy, wa.gę dziesięflną,
wannę mled.ziam.ą pmeno
śną, wó:rek dziecięcy spCl'r
towy, o·brazy róż.ne, pły
ty operowe sprxedam. 5101 G
TeJ.. :M4-04
MASZYNĘ damS>ką gabinetową czóle'Il;kową spxize
dam. Gdańs~_63_m:.2_0 _
MOTOCYKL „WFM" fanC>WY <lo sprzed8111.ia. Zgierz, Nowotki 33
4982 G
od godz. 15
bryćznle

MOTOCYICL „Jawa" 350
nowy i wóz gum<>wy k=
ny, 2 motory elelktryczne
3 KW - 8 KW, :tlu.tro poObr.
piieli.ce sipr:wda,m.

r;::wnietwo grupy robót na Powiał
Młlfćz

I. przyimie natychmiast do prac melio.r.acyj-

400 robołników. Raboty są zakordo;
wane. Przeciętne wynagrodzenie miesię
czne waha się w granica.eh od 1.300 do
do 2.500 zł.
Kwatery 1 stołówka są zapewnione. Zg?oszenia przyjmuje kierownik gTupy rabót
melio!'2cyjnych w miejseowości Wróbliniec yow. Mil!cz, woj. wrocławskie.
2296-K
ny~h

Sltałliln@rad~~-

SAMOCHOD „MCJreedes"
170 v e powo<lu wyj,a.z,d1u
tllll1iO spr:tedaim. Obr. Sta
6686 G
Ungr.adu 5

PrzetargŁódzkie

ślusa.rzy na1 szlifierza-ostrzarza.,
kałkulatora na roboty remontowe inżynierów
•(s:amochody,
. .
.
l b t h n ików o specJalnosc1ach:
ee
1:1'
metaloznawstW10, obr-óbka skrawaciągniki,
niem), na ·Stanowiska kontrolerów i st. kcmtrolerów do lrontroli teclhnicznej 0N1z doświad
i.n:iyniera na stanowisko M·efa proczo,ne!!'.o
~
dukcji (z-ca gł. inż . ) rziatrudnią od z.a.raz Zaw Głowll!je k. Łodzi.
Mot~jne
kłady
POKOJekuchn1ą1-l)(>: Warunki zatrudnienia, dojazdu do pracy lub
·
·
d o omó Wlenia
·
k iamia
·
kój w centrum oomlenlę
na miejscu w
zamiem
na 2 pc:1koje z kuchln•ią. _
2264-K
„5650" dziale kadr.
pisemne
Oferty
Biuro Ogłoszeń Plotrkow
5650 G ROBOTNIKOW nie wykwalifikowanych. muska 96
ra.rzy i s7!kla.rza zatrudni od zaraz Brygada.
2 POKOJE l ~u.chenil<Ja I!:
Wydz. Zdrowia
pr.z-eópOO<ojem sł<>neei.ne, Remontowo-Budowla.na przy
I p . front o: telefonem, Prez. RN m. Łodzi, u1. 8 Marca29. Warunki wycentrum J odl'.Wlelny po- nagrodzenia od u 1.5-00 wzwyż ro/boty akój pro:y Elektro.cierpło·w kordowe.
2290-K
ni :z~mlelnię na dwa raey
po po•koj u . z kuchirHą lub KIEROWNIKA finansowego orarz dwóch star2 pokoie tt. kuchnllł rozin&pe~torów technicmych tj. optyka
Ko.s:zty ziwra- szych
1<.ładowe.
Oferty pisemne okularowego i fac'howca.
c~m.
z dziedziny usłu.g
„5022" Bi.uto Ogłoszeń fotografioz.nyoh (wymagane średnie wyksz5022 G
PiotnkoW\Slka 96
takeni·e) ziatrudn.i od zaraz P.B.D. „Foto2286-K
Optyka" Łódź .ul. Wigury 21.

Przedsiębiorstwo
Łod7li,

Geol<JgicznoBudownictwa
ul. Nowa. 29-31

OGŁASZA

PRZETARG NIĘOGRANICZONY
na wykonanie filtru o dł. 90 mb. do studni
i»wie:rzogłębinowej rz rur 12" z materiału
OGŁOSZENIA
nego.
Inlormacjl w te.1 sprawie udzieli dział gł.
SIATKI t6ch.nd.ozne, :l!ll- mechaniika mieszczą-cy sią przy ul. Kilińskie
trowe. b<udowl&ne dla ho go 195, tel. 407-83.
dOWli, ()gl"Odzeni<>WC, bira
n
Oferty należy składać w sekretariacie
słupki,
kompletne,
my do
Uiny prnedsiębiorstwa w terminie 10 dni od daty
,.,_________„ drnt
stalowe 11Jp. }!>Oll.eoa Ro- uk1azanla się ogłoszenia.
Łódź,
Smi.gielski,
CIĄGNIK „Urs.us" po re man
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ol'lloncle sprzedam. Wiado Armil Lucwwej 19. Sklep
względnie odstą.uienia. od przetiirgu
ferent.a
9-17,
gooz.
od
otwn.rty
Pl. Mulll.ość Wro'Cła;w,
2291-K
bez podania powodów.
~ q
~ 11; ~l, ~~
lile6lny a m. ~

mr

[

DROBNE

spozEOAZ.

l

obclągamla,

Ili

DOKONUJĄ WYPŁAT

DUSZU

5-'7

że

NAGRÓD z FUN-

ZAKŁADOWEGO

za 1958 rok -

do dnia 30 kwietnia 1959 r.
Po tym terminie roszczenia z tytułu fun.duszu zakładowego za 1958 r. nie będą roz2252-K
patrywane.

I

I

Ro·z·NE

..__ _ _ _ _ _ _ __
ZA

dzierżawę
w
ODDAM
kompletną tkal•nlę mecha
O!erty plscmne
niC1'tlą.

Ogłoszeń,
Biuro
„5124"
5124 G
Piotrkowska 96

PASAŻER.KĘ-Wnńeble

ski.m płasrzczu którą wńo
beziJntere- złem taksówką „Waorszaw czasie wa" ze śródmieścia na
opiekę
SC>\Vną
przy
Wólczańs.ką
u!Lcę
ciężkiej choroby tą drosilcładn·m pod.z!ękowa halach targowych w dniu
gą
około godz. 16 .20
nle dyr. S:!lpita.Ja im. dr 16. ru.
Jonschera dr Ma•ksymilla proS<Zę o ko.nie=e skon
nowi Taubemu wooię-cz t.a.ktowanJe się rze mną
pacjentka Leokadia telefonicamie 502-42 - kle
na
49lll G
rowca
Cieślak ul. Wacia.wa 37
troskliwą

Bnl!'daPROFESOROWI
ZA wylecrzenie I troskli- chowi, doktorowi Jęd.ra&Z
ko oraz wszys.tkim lekaopiekę w czasie cięż
1 pielęgniarkom
choroby tą drogą rzom
kiej
za
Kl!nMd szczękowej
poc:lXlę.kowain1e
sktadam
dyr€'>lttorowi $zpita.la im. troskliwą opiek<: w cz.adr Se>nenberga dr Han1nie sie choroby i z powooze
Rymkiewicz oraz w•,zyst- niem przeprowad.z<>ną o!(,im lekarzom i całemu perację se-rdee21ne podzlę
Le0<.~adi.a
Ml11rl&
porso.nel<>wi. kowa.nie składa
Cieśla.le, ul. Wa.cła-wa 37
5012 G
Rytter
wą

I

Dnia 1 kwietnia. 1959 roku zmarła po
cierpieniach, przeżywszy lat '73
n:J,sza na.jukochi:.ńsza siostra, bratowa,
szwa.gierka i ciocia.

ciężkich

S.

t

P.

WERONIKA JEZIERSKA
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
dnia 4 kwietnia br. o godz. 15
z domu żałoby przy ul. Leszczowej 4
na cmentarz św. Francis:Mta na Chojnach, o czym powiadamia PogJ"ążona w
nastąpi

żalu

RODZINA.

Wszystkim, którzy oka.z2.li nam tyle
i serca w czasie choroby i
pogrzebu

współczucia.

3-POKOJEzlZ"uchiniąw 6 W~KWALIFilKOWANYCH

nieo~raniczony

Łęczycka.

zawiadamiajq,

I

b~o.kach na· Polesiu o;amie
r.1~ na 2 pok<>j·e "' ku.ehn.!ą i po·kOJ IZ kuchm1ą od
cmelinie. W.iaodomooć tel.
5125 G
::~1-78
DWA pak<>je, kuchnia w
ctzieJ.nicy Julia.nów u.,amie
n>ę na m.nl·ei'sze mtes.z>k.a
r,;e cz: wygodamł. Oferty
Biur<>
„5138"
pi.semne
Ogloszeń Piotrk-0wsl~a 95

Zakłady Przemysłu

w Omrkowie, ul.

0

Inźynier.slUe

w

Ili

nagród

·, ~

~

SYPIALKĘ jasną .,cytry
na", stoły, krzesła, b.l.b.J1o
teki, g.a.rdero&y, kredensy, lampy meb-lowe, stoHkd p<>d radio i te-leiWizory, toaletki poleca po

I

ZGUBY

Kil!ńsikiego

Ili

od god7.. 18.

J

.___________

I

ZAPRASZAJĄ

NAUKA

'

DrMARKIEWICZ spee}a
KURSY s<imochodowe za Hs.ta ch-0rób skórnych i
wodowe &li.ł. I, Il, III i wenerycamych, Piotrl<aw3697 G
amo.~le TKWP. Zapi- s.k.a l09--6
sy TUw.ima 15 w go<Lz.
a-20, tel. 258-60. R()(lpo- DrREICHER specjalista
częcle kursów przysp.le- chorób weinerycz.nych s.zonych kategorii II, III skórnych 8-9, 16-19 ul.
amatorskiej w dniu Piotrkowska 14
i
1812 k Dr CHĘCili<SKI-=specja
4. IV. 59 r.
lista skórne, weneryczme.
KURS kreśleń tech!niczI
nych maszynowych sto- Piotirkowska 157 front,
5673 G
pnia drugiego organtzuj e piętro, 17-19
Zailtlad Dosikonalenla Rze
LOKAL posklepowy przy mlosła. Otwarcie kursu
Ztamienlę na
Ki.lińskiego
dniach
w
przyjmuje Ośrodwa po•koje o: kuchl!lią w Za·pdsy
śródmieśctu. Wa'l'UJn.k.i de> dek SZl<.olen.ia
109 Łódt, ul. .__ _ _ _ _ _ _ ___,
omówienia. Tel. 207- 79 5251 G KRESLE!ll'-budowlanych
go<l'Ł. 12-16
3-PÓKOJE z kuchlilli·ą, wy I, Il stopnia kurs TKWP. AKTOWKĘ cz: re.p•roduik·
gody w śródmieśeo!ru za- Z&p1sy żermnsk!ego 115, cjaml oosta.wiono w tatkZn&larwa pr01Szomienię na 2 prnkoje rów- pokój 20 cod:iieninie godz! sówce.
Oferty pisem- na 8-17, Tuw·ima 15 co- ny o a:wir<>t za wyina.gronorzędne.
15
Okręg0owia
godzina 9-15. dzeinlem.
ne „5175" Biuro Ogłoszeń dziennie
5962 G
m. 3
5175 G Ostatnie cllni zapisów
Piotrkowska 96
2 POKOJE o: kUclitnlą --w
Bedo.niu zamienię na mie
srzJ!<am.ie w Ł()rjJZi. Oferty
BiJUtro
„5197"
piisemne
Oglos:z;eń, PIO<trikowska 96
...
POK OJ Vl'Ydzlelony.. ,imod
kwateri,mku 1'1upię. Ofe~
ty pisemne „5056" B<tUTO
og~ń. PliotrkO'WISlka 96
2()i}rizIELNE pokoje z
wygodami samodzielne za
r..a 2 poke>je z
mienię
kUiChtnią lub 1 dUży pokój z kuchlilią z wygoda
i pomaga.czkl na obrączniaki i
mi. Oferty pL&emne „5106' PRZĄDKI
Biuro Ogłoszeń P~o.tl'Jco1w
5106 G wrzęc~ennke, zwojarzy, ciągarki, zgrzeblarki,
ska 96
POKOJ, kuchnia, pNJed- przewijaezkl, robotników podwórzowych, 7.&pokój, wyg<>dy 32 m kw., mia.taczki ora~ robotników nie wykwalifikozatrudnią od zaraz Z.P.B. im. F.
I pięilro 1 jeden pOikój 14 wanych m kW z!ll1tien!ę na 2 po D · · • k.
2!erzyns 1ego w_ Łod zi, . ul.. Pio~ko':"ska nr
k;oje ~ k.uohnlą z "IĄrygodami ro.vkładawe me wy 29„-295. Zgłoozerua przyJmUJe dział :ii:adr od
2199-K
żej n p. Oglądać Obr. godz. 8 do 15.30.
Stalingradu 47 m. S4

I

M.lł.D. i ZAKŁADY GASTRONOMICZNE
w ZGIERZU
Kuchnia

--rciJ.ne

I

Bawełnianego

małego

i martwym w pow. podspnzedam.
pisemne „5147"
O!erty
Biuro ogłos:z;eń, Pi<>1mkow
5147 G
ska 96
DZIALKI od 15 zł za
metr k.w. cz: pra'\vem zabudowy na d-omkil jedino
rodzinne n.a terenie Łodzi pilnie sprzedam. Tel.
522-32, Llimanowski.eg·o 1~

·------.....--~--'

Ozorkowskie

I

do .__ _ _ _ _ _ _ __
.nia wieś rol
GOSPODYNI
gospodarstw.a
neg-0 ·kolo Białej 11:a Zgie
na Dr KUDREWICZ specjapoo©u.kiwalila
r.zem
chorób weineryczpensję i procenty. Wiado lista
nych, skórnych 8-10, 14mość tel. 304-33
16 ulica 22 Lipca 4

w cewutob=l
od 500
·k ;m o.d
zł za morgę w
s);n~edann.
tlośoi
<ró:inej
P=nań, Kaspr-.za;ka 27- 2
GOSPODARSTWO
u mór.g z zabm:!owami·ami, Jinwenbameim żywym

ł~ie

Spółdzielnia Pracy Farm. -Ghem. „ZIOŁOLEK''

PRACA

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

Wypłata

~:~~:e~:ł~:,rrw~\t~~;oi .,---l-E_K_A_R_S_K_IE--""I

(3

DO NABFCIA W APTEKACH

~··-·····_,_,

I

NIERUGHOMOSGI

Nadaje się S7JC.Zególnie do pielęgnowanie. niemowlą.t i d7Jiecl.
Łagodzi stany ZAPALNE skóry i pr.eynosi ulgę w przypadkach odparzenia •

.

I I

I

li

•

rzędziowych z praktyką,,

S. t P.

Stefana Olesiaka
składamy

2 KOTLARZY-spawa.-OZy oraz brygadzlllltę do
warsztatu me<'h:aniozno-remontow~o ze specj>alnością ar;>aratuTy chemiczne.i i dłu{lole1:n!ą
zatrudni natychmi.ast Spółdziel
praktyką ni:>. PNI.cy Chemików „Arg:0n", Łódź, ul. Wy2300-K
soka. 22.
KIEROWNIKA kra."'1ookiego pun1ktu usługo
wego (dużeg·o) poszukujemy. Wymag.ane "\vyksztalcenie §rednie orarz n-osiadanie kwalifikiacji branży odzieżowej. Warunki do omć-wie
ni:a w biurze soo.ł<lzielni przy ul. Płot.rkow
skie,i nr 158 - S11ólddelnfa Pnwy Uslul!( Kra2287-K
wieckich „.Jei!ni!l9ć".
3 KmROV\<"NIKóW budów oraz 1 kierownika
polowej betcniarni rz oduowiednimi kwalifikacjami :z;<;it.rudni nat:vchmi.e.st Pnedsi„hlorF.hv1> Budownictwa TerP.nowego w Ra.wie
Ma11.• ul. Cmentarna nr 1. Wairunki pł.acv do
omówienfa n.:i mie;reu. Po okresie pr<"bnym
2289-K
zapewąione mieszkanie.

drogą

tą

najSerdeczniejsze

podziękowanie

OO'w

ŻONA

I

CÓRKA.

współczuc~

Wyrazy serdecznego

I

nie i rodzinie z powodu zgonu

Władysława

Chmielowca

dlu.goletnieg-0 pracownika. Dyrekcji
Okręgowej

Za.w~·1owego

Szkolenia

i Kuratorium

Okręgu

Szkolnego m.

Łodzi składają

KOLEZANK.I i KOLEDZY.

Zdzisławowi

Kol.

SKORZEWSKIB-

MU kier.ownikowi Bud. nr 13 z powodu zgonu

SIOSTRY
wyra.ey

głębokiego wsP_ółozucla składa

SAMORZĄD

ROBOTNICZY i DYREKCJA ŁÓDZIUEGO PRZEDSIĘBIOR
STW A BUDOWNICTW A PRZEMY-

1.„„lllll!!~~ea+llllBllll!l!IEE:.mŁOll!'llm~111111~~:~iilii&liiSi!m011m:.

lllll•111:1111m1„„„„.

DZIENNIK ŁODZIU

;r7a

(3842* i
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•

SPORT •

SPORT

SPORT

młodzieży

Bez

Oxford
Cambridge

B

11

nie

SPORT •

SPORT •

SPORT •

rozwiążemy

SPORT

B

SPORT

B

SPORT •

SPORT •

problemu Miła wizyta w redakcji

podniesienia poziomu 1>ilkarstwa w Polsce przed pożegnalnym występem

* Cztery kluby na czarnej
*

liście OZPN
Na Slqsku 600, w Łodzi. .. 12

Na walnym zebranLu

-

Gwiazd Polarnych"

·
'

1

źle pracują kluby. Sekcje
pilikarnk.ie zaniedbują akcję szJko

ŁOZPN

;},.,, NrHnPn "'"' 'l"l~r•fll'„"' des·S( J:Jy"'"'""o g„„f;„
za:)'.la•dla uchwala, aby kluby AWla,hł<'n 'IN'ił' łAt"S „t'crd ht'l';t(ith fur r;/.it' IJf'i c;l.r,>
lenia młodzieży.
wchcclzące
klasowe, względnie
Nic beu. winy, moim zdado ligi wojewódzkiej, auwnia9l'n;1st'nl' 6culf.-pi<,.,,j.schafl h<'olcr1'kc>nuiegraoowane o niem, są również trcnetrZy, któtycznie byly
UrtiPr" l.t1ion1>lt•f'I' ilo„•k 9ilf °'"'i. ol.r,..lorltl'r'
jeżeli nLc będą ny pracują jedynie i wyłącznic
szr...zebel n;żej,
uczest·niczyć w rozgryw.Kach ju- nad nielicznymi. grupkami wY/3(>\1~Clec•ru1~9,ali• " " ' ł't1d ]1,„„,Br9P1Slf'r ... „9
brańców a nie dostrzegają poruorów.
ml<>opdeką
l:chwała jest shl.szna. Chodrzi trzeby otaczania
ht"v..tt/P
"""' Jl.rrn1 /~Pifo.f/ t'il>t> Efotrtt.
w nleJ o to, żeby p D1S·=egóLne dzieży,
bt>rt>ift'tl', Wir 9ru/!<'11 łtl'Ju 1 .,,(us olic l.t'St>ł' lllt1Otóż to właśnie.
kluby dbaly o narybek &porto]t'ilu rr ~ OZl~NNJK-LdOZIO.
- A ile w Łodzi i na terenie
wy, żeby n:e bylo zaślepien.ia w
·kierunku jedinej tylko drużyny województwa jest drużyn juuiorów?
repr eze:nt.acyj.n eJ.
Na terenie wojcwódrz:t\va
Nie je:o.t żadną tajemnicą, że
LOOZ dcn, 2.~ 1'15'1
z pilli:ar.s.twem n a s.z.ym n:e je.st - 32, w Łodzi - ~:l. W sumie
~-...~
Kiech n:ikom:s.
d-0•hrz2. Ud kilku lat narzekamy mamy więc 55.
na hrak talentów sipo'l'towych, się nie wydaje, że jes.t to j~:ct.5
(')....w()~~
D1a lepmówimy, że żle jest prowa<lzo- wyśrubowany rekocid.
na akcja szkolerriowa wśród .n.aj sz.ego zo•oca:rowania fota1nej syW :l.mfoniu „Gwiazd P<>la.rn ych" se Dynamo Berlin praig•
Luacji przy:toaz:ę inny fakt. Otoż
mlodszych.
niemy serdecznie podziękować Klubowi Sportowemu „Gwar•
0
Jeż.eh w dalszym ciągu tole- na ~ląis.ku w rozgrywk<i ch tramp
za doznaną gościnno.Sć. N a.sze sz.czeg•)lne porlz..fękowanie
dia
rować będz.i. einy s·ia.n o.Pe cny, to karzy brało u<l:zial fiOO drużyn ,
publiczności za ,jej uznanie i olda.·
składamy również łódzkiej
nie pomogą nam .spro wadzani L. .p oci.czas gdy w Lodzi„. tyl•ko l2.
ski, które sprawily nam niezm icrną radość. Pozdrawiamy zwła•
szcza Czytelników „Dz.iennika. Lódz.kiego".
To rzeczywiście smt1&ne
zagran.cy u -::n e rzy, na n .c zdaIRENA MULLEB
dzą się refonny w .strukturze or zj.a.wisk-o.
BODO BOCKENAUEB
sz.li:ółki
I.s.tn.i€tllie iedrn.ej
bez
ganizacyjnej P.ZP .N, gdyż
szerszej per.,,ip·~ktywy opar tej o ,milikarsklejT nie ""Oz:"'iązuje proWczoraj mieliśmy w redakcji łódzkiej za braiwa i gościnę, z
Nam. z.a.!ezy n<i; tym,
siJ.ną liac.ną 1 dobrre wy.szkol•>- bl:'mu.
Przy.szli do nas której lwrzy.9tali przez kilka <in±
milą wizytę.
na. dhlodzież ni::. będz.'.emy Iruel:i ! żeo_y przez bo;Sll~a J,.>t'ze\\'1Ja1o s~ę oz.olow1
ze.spotu w az.a.sie swego pobytu w Ło..
łyżwiarze
\V1emy, ze
gwarana.i;„ tysią= mfod.1;_:~y.
ża-dinyc:h absolutnie
Ire:ia dzi.
Polarne"
U-wiaz;dy
..
że za r-ok czy dwa p1hwrstwol klnby p-e>c>1.a<l~~ą Slj:n"Zęt, _Je~t doł,yżwiat<zy poprostLiśmy o w7
polskle pod.nie&i.e się na wyż..s<L.y s:ra.tec=a. ilosc. boci:Sk i są do itCtller i Booo BoeikeaL.auer. Pr.z:y
O..Y<>uJ<ozy•a.ii. 1ezell ~ue tr-enen.y, ,,;z.li o.n.i. żeby za pośrecl:n.rctw·em powiedź na piśmie, w celu zapozio."Il,
fotografic::zmC:
„Dz:ienruika Łód'ZJk:Le,_sio" pc<lzię- miesZ<lZieil1ia jej
. to.' . _ to i1nstruilctorzy.
.
.
Roraru1wi.al: J Nieciecki
Ja.k .iest w rz.eczyww ,ca
ser<leczmie iPUblicZJ11ości odbitki na lama.eh nasizego dzieo
kować
•
najlepiej obrazuje sytu.acJa w
nika.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pi!J.kairstwie lódzlkin:i.
Bodo pisa! stosuclmwo dl'u~
go, a potem, gdy odlo"zyl już
Poslluc.hajmy oo na ten temat
001
WlęCe(
0f8Z
Jea
mówi wic0pre:l.€S ŁU:tP.N,
pióro, W'C:Sltchnąl cięż.iko i powie
dzia.l, że woli dwa razy wystę&i;r....z.eśnie · prz.ewod:n.imący wy- - - - - - - - - - - - - - - - - - - pować na JOOzie niż tak cięż.ko
:1

svo.„„„„..,,"'

"""'"°'"""

!

z
Na

dorocznych tr3'dycyj'l.ych regat wioślarskich oxt<>rd
Cambridge na Tamizie.
zdjęciu:
fragment regat, prowadzi zdecydowanie zaloga
Fot. - CAF
Oxfordu (z lewej).

•

C

'
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Rekord owa ilość zgłoszeń ~~~c=:ru:::::.: ~:.::~ Niebawem otwarcie sez01 u
,li

na mistrzostwa bokserskie w lucernie i~=. i-1;~~;.~t· ~~~g:f~~ ~ez'dzuecka·ego
7,

si.ają,,;ą

Kolarze wyruszają
na szosą

I

,rl ·

z

lltiffN
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poIscy
.
na b1eg
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Dyzury aptek

• so
Jen1s

I

/lf

b•1onacze
l'Human1.te
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I

I

•
j un1orzy
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po Iscy

••
• m1e1scu
naos tatnim
• swe grup re
' .l.,Iw

S"f W

l:;

NRD skorzystali z

zorga.nizor-vanej dla

nich wyspcrtową nie korzy- ci-e=ki za miasto.
Pojechali do
z dm.acji państwowych. Nieborowa. Ponad!lio odwiedz.lli
z nzyskan~·ch z imprez pienię_ dzy kupowane są konie,
(ill)
or;_~am.zaeJ ą

li
grozą sankcJC k.a·r ne. Kluby te '
. .
.., , .
6, Tur-1 nie clhajq o juruc.rów i nc~ bioGrecja Lvdzki Klub Jeź-07-ieckl _przy
r y wkach okrę· iu „ w ,oz"
·- "<l·
Dania
6, •
tegoroczne mistrzo stwa J~uropy CJ·a
g<>towujc się do sezonu wios~n,..,.
•
. 0 •
...... z i.a
„ „ 5 ' l.q
.•
1
o, Sz;ve- goWYch· Zmuszeru.. będz,emy ': neoo. w Lagiewm.lrnch przepro-:W boksie, które Z-Ol9taną rozegra Uzechoo1owac1a
inte11..;yw11e trenin_ 2, calą bezwzglęa.nosc.ią . wyciąg.a<: wadzane są
3, .Norwegia
:nc pr2.y końcu ma.1a w Lucer - cja
Organizatorzy mi'9trzootw \\'"aJja - 2, Szwajcaria - <J lub w s-t-0-s.untrn do rnch Jak na.1=-' gi. które na.!większyrn powo<lzenic.
otrzyrnali już wstępne zgloo.ze- 7, Do mist!'za:stw. nie . zgłosiły lej idące konsel~wen:cje. Sto~ąc ~1a mem.. . ci~zą się oczywisc1e w
straży w,9p0innianeJ uchwruy, za dn. sw1ąteczne.
:nia z 23 państw. Pełne dzies.iąt- się Holandia 1 ll:iszpania.
liczyla dotychl stajnia klubu
'·~·.·- =memy wymierzać kary.
ki przyślą do Lucerny następu"'""'"~
już
ZAJStały
B e I gia, B u..gar1a, . WyzmaCZ01I1e
·
.Jąoe panslwa:
kolat'Ski.
sezon
Otwieramy
zwiqlc..,zono ją do
Do l5 c 7..erwca muslffiy wylo-1 czas G lmni,
t hnicz;na
-•·
(~""-'
. . · Lodzi. b liczby 7, a w nuJblizszym <.-za- Brzmi to może nieco patetY<.'Zn).e,
.
„.
JSRD, NHP, Finla ndia, "'Włochy, &Je """"'~.on.v~.,_a oraz ee
:'. sle i1ość powi<;kszy sic: do 10 ko- ale rorn1ałnośc1
' . '.
mistno- me _nustrza Juru.oro,"!la
na
regulaminów)
Rumunia i
p 1 .
·
l -~-'
1.lczynic
należy
ni.
wzią~ u
o~~~· .„, d . ' ·' stwa swiata w Lu<.-ernie oraz. druzy1IB. nasza mo.;
• Uc;"""'awi.a,
zadość. Byłoby źle , gdyby do im1960 dział w sootkaniac.h o m1s,rzo"ski
- or
I
w1ą"""' .n<! Z10t'XJ.
:Węgry i
do
mtle-.ląCe
!<luby
tej
prezy
Pierws.zą imprezą będzie "-y 1!.. t mczarom sy'Pol.siki
e w
że ł'ran<-ja, na g.rzyska . impiJ
l"r-L.ypuszcza s!ę,
się tak
ustosunkowały
w Kolusz- J'.,OZKol.
jeźdi.ców
lód7-kich
steo
. syt"~„;a
Y
r
_,;,
·
s~o.
Rzyrrue.
w
ro!ru
wy·a
Szkoci·
i
Ir!andia , .-\n"li.a
•
•
,
-1.,,
--.....'"'\J
l
Wo.;.,ri...O\very
p1ą się
. ..
·
·
~
jak w po-p.rwclf\i<lll la t.acn.
kach i Br-r.e?.rnach. z;iwody zo. .. kr t czma.
.
Prze'j<'odniczącym kqorms.i1. sę- . dzi~s'ąlkt .
stawią także ~łne
staną zorganizowane 11 1 1~ bm.
1\iepeine składy wystawiają: Au dziowskiej został Roman L:i.ww /Je.st więceJ ruz . Y Y . . ·?
a następnie l maJa projeJ,towa_
- Kogo nalczy tu winie·
Luksem ki (P ls.k )
-->. ·1 '
. - 8
nc są zawody hippiczne w A10ka •
o
s
zaWV<.&>11HOW,
t> tria
imprezą o
Główną
sandrowic.
POPULARNE (Il - Ogro charakterne ogólnopolskim będą
WAŻNE TELEFONY
dowa 18) „Na za,vsze" konkursy hippiczne, w polo<wie
01
Pogot, lllllicyjne
dozw. od lat 14 g. 17, maja zorganizo\.vane na stadionie
„Orla" pr-.ly Placu 9 Maja.
Pogot. Ratunkowe 401·4'1
rn.3o
08
Straż Pożarna
PRZEDWIOSNIE (I - Ze
Zanim jeźdźcy siądą na konie,
„Anatol
romskiego 76)
Kom. J\flejska MO 292-22
Pryw. Pogot. Lek. 333-~3
l l\IAJA (Il - Killwkie- szulta miliona" dozw. 11 bm. o godz. :?.1 w sali przy ul.
J11
555-JS
Zeligows.kiego 7 /8 odbędzie się
od lat 16 g. 16, 18, 20
go 178) „Bramkarz z na
r-.
lf1ł
Pryw. Pogot. Dziec, 300-00
zorganizowana
KLUB :zabawa taneczna
szeJ ulicy" prod. cze- GARNIZONOW'll
•Mh pocJ.~1~y
~·w1·a·~LKJ i 7.aproszodla czlonków
~~„.
3;;9.i.; (W
MOI
l;klej dozw. od la·t 7, g. OFICERSIU (Tuwima 34) nych goi\ci. Warto tu nadmienić,
ka.tegol"i>e k.in)
w roku ubiegłym mieliśmy
jest
że Lódzki Klub Je~ctzlecki
tancerka"
„Piękna
15.30, 17.30, 19.30
trD..,.
N/i.
kJ b
d
j
prod. franc. dozw. od
ADRIA (II Studyjne Ar'1D. •
rw
u ow sportowych
o,
prete.ns ę
PiO<trkowska l;;Q) „opu- ROMA (I - ~zgow;:irn ~4) lat 18 g. 17 , 19 .15
za zbyl mały udzoal icl1 zawod!l'EATR NOWY (WlęckO'W szczeni" prod. włoskiej „Czarujące istoty prod.
również o t;•m,
Pisalismy
ników.
spoRepertuar
Uwaga!
18,
lat
od
dO©W.
franc„_
13
,
g.
do.zw. od la·t 14
sl<iego 15) g. 19.15 „Ba.r
16
byli
że nie ws.zysey 7.awodnicy
rządzono na podstaw1c
g. 15.4", 18, 20.15
bara &adziwlllówna"
20
.li nciaalezs·~~ ienup. rzygotowani do otwar
_ REKORD (Il_ RzgoWS•ka komunikatu Okręgowel
:TEATR 7.15 (Traugutta 1) BAŁTYK (
~
-, go Zairządu Kin
. "
.
prem erow_e
nieczyinny
Kolar;:e zbiorą s;-: w niedzielę
:tnr 2) „Dolma pokOJU
OPERETKA (Piotrkowska N_arutowlcza %O) „Gorz„ 1_ T ,„ .„ń łue zwycięstwo" prod. prod. jugosł. doz.w. od
• 243 )
5 bm. o godZ. S.3-0 w Helenowie,
1
PRZEDSPRZEDAŻ bil~doziw. od 1at 12 g. 16, 18, 20
. g.„ •· " " y..,.o ..,,. angielskiej,
Ia,o.:1na,,osc;nępąnie pp1·z.e.-zze-depfillatc1ją„;"olnicao·ms·cii,:
tów na 2 dm naprzod
lat 14 g. 9.30, 11.40, 13.50
kobiet
"'
•
STUDIO (III - Bystrzy- do ~In: „Bałtyk", „Po:rEATR IM. .JARACZA 16 18.10, 20.20
W C'ZlWaTtek 3 ł>m. wylEcia- P0lu<iniową do aulostrady wa::
lonia", „Wisła", „Włókc~a 7-9~ „Legenda . o. mi
_
'
(ul .. Jaracza 27) g_. 19
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następrne
by
szawsk1eJ,
.
.
.
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„Wolność"
niarz",
. Dw. łości" prod. ~eskteJ
„Uciekła m1 przeplorecz DWORC~WE (II
g_dzie
Kali.sto) '!Jliistnowie -~~ drew. od la<t 18 g. 17.15, ośrodlrn usług Fil.mo- la do Paryza eki1pa po!skic:h b:e-- się na ul. Strykowskiej.
ka"
wych, ul. Wigury nr 2, gaczy na C1'0&'I l'Huma.nit€. W wyzna<"zone zostały start i meta
P!lecz~ • 19.3-0
lu!o1doweJ .
POWSZECHNY
:TEATR
Kolawyścigów.
pr-.<ewiclzjanych
I~
.
12-15
godz
„Cow
',
·O'p1esku
(Obr. Stalingradu nr 21) „Bajka
1
'-'rZYSz I rze 11cencjo11owani startować bęsklad ze&pol'u wchodzą·
· ..,. ~.
boy Jimy" g. 10, 11, 12, SOJUSZ - rem0<nt
oskarM'łość
g. 19 .30
1
~g· 1•. l5, 10• 17• 18 • 19 • STYLOWY (I _ Kilińskie zoo - cz~ne g. 9-17 kowi.ak, Gh;l·omó.k, Ożóg, Zimny, dą na dystans.ie 7j km, karta A
"
ta"
Kuoh:niew&ki ora:z. - 50 km, karta B - 25 km.
Ki.erlewi.cz,
-,.ARLEKIN" (Wólczańska GDYNIA (Il _ Tuwima 2) go 123) „Natalia" prod.
Zgłoszenia do wyścigów nale·
,
nr _5) g"' 17 „D>:ieci pana „Podlotki" prod. cze- franc. dw:w. od lat 16
ży sltierować do dnia 4 bm. do
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l
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14,
12,
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(Kopem1ka
•l'INOKlO"
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17
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roz.e ran€ r~prezen .1ącyc nie tylko kluby
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„Trud.no byc ,) em
Zgodni" z powziętymi zoboWiąstrzostwa I i Il ligi w tenisie sto12 g. 15.45, 18. 20.15
OPERA -_mec.zynna
14 , g. 19
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„
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CZNE (PJ. Wolności 141 11.45, Ił, 16.15,
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doa'JW. od lait 12 g . 15 .45, - Przybys.zewsl<lego 16) dr _e>irogowa, ul.
g. 1<1-18
Do
l strzostwo r li,1;(1 "'~r( ló<:l.zk.1 s.po~-, .~r.n.L<eJi.' jtm!<;;-&w.. FTł' A,
ltosmosu" - cza.'.'l"Ji<a 1~5. .
„Zemsta
p~'i:,o~i! ( remierowe _
'Iii
.&
11.1
0
Plotrlt~a 67) „Krzyż r:od.. l~~gii, <:l~:'~t 6 , ~,cJ:~ In.t~rna: S'.llpital tm. ~r I ~a '>tę z A7..S _Cl\w!~.. a o im- ,p<•!finatu _ za kwa! ~fikowaly ,i;;ię
I
,..
•
3
1
1 si.-zostwo n l1g1 w s~11 Pl'7Y t;L l z~P''.'f.Y .NRJ), Wloc:h, Bulgaru
prod. Stei!J.nga, wl. Sterhnga
KPP-owska walecznych" prod. po!- del Rousselle"
:'WYSTAWA
ę,i;;e.r.
,,12.rca :!6 o .~001. ·10 Wlokn;arz
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sikońC7A111Ym dziś występ ,e

Mlod:Z.i.

szyli się,
że

po

czeka ich jeszcz.e jedna mespoa mianowicie wyjaz.d
dzianka,
dó Warszawy.
Tt-en.a Miiller mówi, że była
już dwa razy w Warszawie i 7-'3.
każdym rall.€lll widzi coś nowe.
go.

-

Kiedy zar.vi<tacie ponownie

do Łoclzif
To n~e
-

Zaws7..e

od

chętnie

nas

będzi€m')'

zależv.

przy-

jeżdżać,

gdy tyl:ko otrzyma.my
za proorzen ie.

WiceprerL.e.„

Gwardii, dyrek-

że
mó-"-'i.
<folębiok.i,
być moiże w tym roku jesienią
publi=noiić łódzka będzie miała

tor

okazję do oglądania jesz,cze raz
tych mlodych mistrzów łyże-w·.
Dzi6:ejs7,e ;prziedst.awienie, któ
re :rowocznie <Się o godz. Jfl, b~
dzie :Przed.!llawieniem pożegnal
nYID· Łyżwia.r:re „GwiaW Polarnych" poza programem szyku
dodatk()lwe
ją dla publicrzm.ości
(n)
n:iesi><><lzialllki.
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iUlwńlzjaPIĄTEK, 3 KWIETNIA
15.00 Wiadomości. 15.10 ;,Swo}o
gra zesp. har„
s.kie melodie" morustów. 15.30 Dla dzieci odc. 8
pow. pt. „Trójkolorowa kokarda",
16.o.5 (L) „Przed dzisiejszym .kon„
16.20 (L) „z operetek
certem".
radzieckich". 16.40 (L) .,Runda 21
piosenka". 17.00 (L) .,W 150 roc:z•
koncert
11icę urodzin Gogola" muzyki ukraińskiej. 17.25 (L) Por.
trety panów wytwornych" - feli
Tad . Paplera. 17.40 (L) Nowe na„
grania Orkiestry LRPR pd. Hen-i
18.00 (L) Lódzki
ryka Debicha.
18.2j Audycja
dziennik radiowy.
aktualna. 18.3:; Muzyka t aktua
alności. 19.00 mubione walce Ja~
na Straussa. 19.15 „Testament mój"
wiet·sze J. Stowackiego. 19.30
Ork.
Koncert symfonlcr..ny
pd. Artura
S:vm!onic:zna NBC
Toscaniniego . 20.25 Z kraju i ze
20.52 Wiiadomości spor~
świata.
towe. 20 .55 d .c. ko.ncertu. 2l.17
Muzyka 1aneczna. 21.45 Polski u„
niwersytet Radiowy. 22.00 V\'iado-o
Sluchowisko Broni~
:rł.O!i
mości.
slawa '"iernlka. 23.05 .. ze śwla-·
2-1.36 Gra orkiestra
ta javu".
.. Kid Ory Crede Jazz Bend". 2.3.~~
24.00 Ko~
O•tatnic wiadomości.
niec audycji.
TELEWIZJ'A
Piątek, 3 kwietnia
18.20 Tele-Echo (W). 18.!;0 O pl'O'O
gramie 1nvietniowyi11 dla dzieci
19.00 Dziennik
i młodzieży (W).
19.30 .. Zemst.a
telewizyjny (Wl.
film !ab. (L). 21.10
ko•mosu" ..Wystrzał" (L) ogólnoPolskl; 22.1•
Koniec progrrunu.
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