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Strip tease na ulicy Czego dowiedzieliśmy
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Praw ie

Z OBRAD

19 sesji ŚFZZ
3 bm.

WARSZAW A (PAP). w Wanszawie w dal.szym ciągu
toczyły f;ię ob;:-ady 19 s·2sji Komit::ltu Wykonawcz- ego SFZZ.
Pierwszym. mówcą w dy.s•kusjd
riad referatem L. Gras.siego o za-

mln •. metró w tkanin

Plan I kwartału w„Bawełnie„
br.

prze:mysi
swe

2.realiwwał

zada.ma ze zna·c:zmą n.a<lwytką..
Do przck.r&CZen fa planów przyczyniła się w duże.i mierze re.alizaeja. liemych 7-UOOwiązań p-odejm<l'Wa.ny eh przea; wlók.nia.-

Nota
w

rr:y dla
pa.rti:i..

u~nia

III Zjazdu

polskiego

związku z przyg otowa niami

tego dla ludności j€&t wzbogac-e.nje puli rynkowej o pczeszlo
3 miliony 28.::i tysięcy metrów
efektownyc h tkanin s1ukienkowyx:·h, bieliźnianych itJp.
Również W PRZEMYśLE
""J. ~ze-'W EŁNIANYM po· in~-.
~~"'- ~' "
ci kraju szere" fal:>ryik wykonało plano-wan~ zadania przf'd
termii!lem, tak n,p. w ostatil1ich
dni.ach marca br p.rzędza.lnie
czcsarnlmwe wyko11{a.]'y llO-na.dpla
n<Jow-0 180 ton przędey, 00 .stapia.nu
przekrcczen ie
nowi
kwartalneg0 o 3,8 pr-oc. t'k.alni<>
i wykończalnie nafomiaGt wyprodukowały dcda•bkiowo prz~- - - - - - - - - - - - - - - - - - szlo 41 T tys. m tkanirn. oo sta-
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Dobre wyniki ł
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-------Ustne demarche
Po wypowiedzi de Gaulle'a

P• t.

rzqdu

NRF

Jak dOłno
BON:N' (PAP). s.i dziennik „Framkfurle :r Allgeme:ine" ,. raąd NRF wy1S1tą.pił w
Paryżu z ustnym dema.rche w
zwią2lku z niedawną wypowiedzią prezydenta de GaulJe'a. :ia
temat u.trzymainia dotychc:iza.<;:>wych gram:c Niemiec, a tym samym .grani.cy 111a Odrz,e i Nysie.
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ROZPOCZĘTY

warsrzaws•kim kimie

„Sląsk" dżwtlęki fanfar <1bwieściły
II f>e·stiwadu :festiwadi
roz.pC>częcie
filmowych. Impreza ta ud.ostępni
warszawskie j moż 
pubU.c:znoścl
ność obejrzenia czołowych pozycji
świi>towej, wyróż
f:ii
kinematogra<

nionych w roku ub. nagrodami na
festiwa1aich w Cannes, Ka.rlovych
Vara•ch, Bn.1kseli. Saon Seb>a®1lia111
i Wenecji. Program FFF obej'.ll'uje 14 filmów fabu!arny>ch , Wl'Swie
tlaJnyoh łąo2mle z na.gire>dz,onym.i
na tych fe„tiwalliach krótlkometr-ażówkami.

.~o

na ekra>!l
dni·u inaugiui:acjl
kil!la fe9tiwaloweg o wS1Zed.ł znalkomity film radzieckiego reżysera
Michaiła Kala.tooe>Wa „Lecą ż·ura

o~

wie11,

ni~

a.·
tra

~

ci

ik:

sta

.1n
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RZYM. n<iicą

W

(llWią:lJku

śmierci. Cycerona,
na
roz;poozął się

rz: 2000 rO<Ctl:
w

czwa1r-

rayms.k·im
tek
XapitC>lu plerwszy między>narodo
ka.ngres ba<:la11 c1ceromowwy
„ki.ch, zorgainozC>wainy P'= wło
ski .tnstytut• Ci>l'er<:•na.
BELGRAD. - w piątek ońwaT
te u.ostały w Zagrzebiu targi wiosenne. Bierrz:e w nich udziaJ: 638
wystawców jugC>s.lowiańs•ltich i 826
wystawców ze St81t1ów Zje„;lno=oinyoh, W. Bryt,,~nili, Frsmcji, Niemi>e•c :z-achoct.rllicl1. S:zwc~ji, SzwajHolamiclli, l@·aeiJa,
carii, Austrii,
Gl'E!Qli i Węgie1·,

W

POLSKIE RADIO NADAJE
W JĘZYKU ESPERANTO
Espera.nto maj.duje eC>raz szer2>a\9tosowa111ie w radio. 30 rasrz.e
DeiPartiamen t
N-OWY JORK. Obrony USA p<>da·ł do wiadOłmo- dio!Obacji całego świata nadaje już
regularnie w swoim p:-ogra1mie
ści, iż w końcu roku 1959 i .-ia po1960 Stainy Zjecl111:ocz0>11e a11.1Jdy•cje w języku esper„nto.
~tklu
4 bm. do n"'dawałfllia aQ1dycji w
Pakistanowi ~bowdootaI'CIZą
ców odrautowych zgodnie iz urno- tym język.u przystępuje rówtnież
Polskiego Radia Rozgłośnia
wą, zawa'l"tą międ.zy ol>u kraja.mi.
Codzie•nnic od godz.
Depat"ta•men t nie podał, ile talcich W.arszaiwa.
środk0<wo-en.1ro
cza&u
17,
do
1-6.30
dost=oma być
bmnbowców
pejsikJi.ego, w progra.mi.e dla zanych .
NOWY JORK. - w Pol'to-Ricol girainicy, roogtośnia n:adaiwać bę
tn'l'1a na.dal straj.k pracowników drzlie audycję w języku es<perem.to
żądają.cy·ch podi\vyż.,ki na falach klrótldch: 2.'i,39 m: 30,98
telefonów,
plac. DostLk> do starcia strajkują- m; 31,45 m: 31.50 m; 41,12 m; 42,11
cy-0h z "'Olicją. Dwie osob;y zoota- m; 50.21 m orae IM tall 6redaiej 268.
1Y areszitow ame,

P~=-

planu.
Łąc.zma wactość dc<latk<l'\vej
produkcji pr7..ekracza 100 m1n.

nowi ]03,3
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l trz ech '
Kom mte
a
li

I

,

ma złagodzić 8p0r
.

przemysl d,-,;jew:ia.r.
pomimo licz
LONDYN .<PAP): - P1ą~owej
nych trudn<0ści surowcowyc h,
Komitetu
po.,,:edz.erne
pO:-a.nne
,za.sw<1;,ie
pełni
w
zrcali:oowa.l
da.ni('. Ponad.p.l<inQ·wą pro·dM-J ~olityczn-~go Ligi Arab»k;ej
cję określa się tu na 40 mln. zl. tiW,ęcp.ri.::• bylo sprawom procedu
- ·-·
·

.
ralnym. Ustalono, W. przewodni~
(m1ruster<
konferenci1
czą.cy
zagraniczny ch . Libwrni:
sp.·aw
za k~z
będzie
OueiniJ decydować
dym razem, czy obrady ma.Ją
być otwarte, czy tajne.
Po południu obradowano przy
drzwiach zamknietvc h nad spraIrawą k<l'nfliktu mięctŻy ZRA
k.iem. Poinformow ane k<1ła twier
dz~, że dyskutowan y był plan utworzenia „komitetu trzech". któ
rego za.daniem będzie złagodze
nie sporu; w skład komitetu wej
dą przedstawic iele Arabii Saudy.J
skiej, Libanu i Sudanu. Poza
tym Komitet Poli tyczny roz-pa.tru
je takż.e istni-ejące nieporozum ie
nia między ZRA a Jordanią.
Jak wynika z doniesi·eń agencji zachodni.eh. już pioerwszy
dziel'l obrad wykazal, że rząd
ZRA stara s:ę pcxzyskać arabską.
op!:nię publiiczną dla prowauzone.i przez &1-ebie kanipanii prz,eci wko komu..ni=<Y Wi. Delegacja.
ZRA - p!.sre Agenoja A>s.sociated Prera - próbowała zjednoczyć państwa arabskie w jednym
bloku przeciwko komunizmo wi.
Kola zbliżone do konforencji
twierdzą. że delegacja ZRA nie
ataikowała w tym stopnLu premi.era Ka.s.sema, jak komunizm
w Iraku.
Strajk generalny transp1>rtow ców sparaliżował calkow1c1c ruch
Jak pi'51Ze agencja UPI, wef de
na ulicach rtio de Janeiro.
legaoji ZRA, wicemiini.ste r spraw
Na zdjęciu: nieliczne samochody nie są w sta.nie zaspokoić poZei'Ileddin przezagraniczny ch
trzeb mieszkańców Rio de Janeiro.
c_AF_ strz.egal z;ebranych „prz..ed nie__
----------------------F-·:ot_._bezp'.-e=eństwem, jakie pń.ed.sta
wia komunizm dla niezależności
kll'ajów arahs!dch'.' i -:nzywa~ do
prowadz,eru. a w.s.polneJ walki.
Ą

sk<>-[Htńc(b()szniw~y,

po-I

Straiki w Brazylii ·

I

Już

ja.ltie.ikolwi ek
3) przedwko
fc.nni.e „disengagemen~";
i1~k
jakicn;u~Iw
pr~!'ciwk-0
4)
Eł~, ·
f()rLWi~,:za.niu, klóre mogłoby 05ła. wyraża
bić NATO lub spow<1<lowa.ć wy
ę ~'
C{}fanie amerrkańskich, brytyjskich l kanadyjskic h wojsk z
~'
•
•
k<mlynenh< curcpejskie g'l;
IDIIllS
J akiejk0Iwie k
!3) µ~~~iwko
·~~~
ł
dysk.rymina di we.bee liczebności wo.isk lub uzbrojenia..
U
nt
kor€s""'nde
n.o<la.
Ja·,k
,.,,..- 1·e
PARYŻ (PAP). - Jak po- '
Reute~-a pa'\volując się na kola
k'
.
zl>li?Ą)!;le' do dele.;aoji wlo.s.koej
da.je AFP, rzą.d szwaJcars 1
Jl d 1
wyraził zgodę na odbycie w
brytyjskiej, wyp1J•w-iedi;i, .' oy .a
Genewie w przyszłym mie-~
na sesji :niejawnej . rozrnly sEę
siącu konferencji ministrów
·
0 5i
wersJl podane] przez
spraw zagraniczny ch.
Keya.
P. o. sekretarza !'!':anu USA
------------·
o
t
s
Heder dokonal przeglądu

Ko n flik t I r a k -

Dol:Jro(PAP).
·waszyngton ie Marian
WASZYNG TON
Na
Char_ge d'affaires a. i. PRL w .sielski wręczył w dniu 2 bm. w
Departamen cie Btanu notę rzą
du po;lsi~riego za;V\ricrającą żą·dawybór.
~""'""
"'
111'a udzialu Pol.S.!ti w toczących
CAF - fot. Graę<ia
·waszyngton ie
obec.nie w
się
daniach SFZZ w wafo~ o pokój,
obradach przygotowa wczych do
był pr:ziewodn1czący WCSPS wikonferencji a.nt.arkt.yczn<?j i zaQeprz.ewodniczący SFZZ - ' W.
proszenia Polsiki na samą kon:Nota podkreśla, że
Griszyn.
ferencję.
Sekrotarz wolnych niemieckich
PoLs.ka jest zaLnteresow ana pro
Rudi
WARSZAW A (PAP).
tz:wiązków zawodo-w-yc h blemami Antarktydy i przypol\:irchner poświęcH swe wystą
Plan I kwarta.lu br. w promina fakt przekazania PoLsce
n!Em'e·
zagadnienio m
p'enic
dukcji towRrmvej 7..<>stal wyprzez ZSR.R stacji pola.rn-ej w
pół1110Clllo
w
ckim, a rn. in. sprawie Berli111a
konany przez prz.emysl cięż
Bu.ngera
Oazie
NRF.
w
Wyproduko
proc.
&Ytuacji
i
104
lodow-.:a
ki w
części
zachodniego
wschodniej
Poza tym zabrał głos w dy,<,kupoluczeni
wano w ciągu tych 3 miesię
gdzie
,
Sllaokletona
tSji sekretarz g-€!!1<eralny Franc.ucy ponad 1,5 mln. ton stali
scy rozpoczęli już prace nauko
skiej Pows"Z>f'Chnej Konfederac ji
(w calym 1937 r. prcdttkcja
we.
Praoey B. Frachon ora.z wioeprze
wyni<l.sła w Polsce 1.4 mln .
.Noty identy=nej treści '.WISJta
Chan.~
Liu
t.on
ŚFZZ
Oł"a.z 1 mln.
wo::lniczący
ton stali)
ły doręczone również ambas.aHuth.
sekretan
walcowanyc
wyrobów
chcn!(. Na Zakończenie
do:·om 11 iirnych państw w W::tnicy we wszystltich as{}rtySFZZ - Man~el Bras wygl<J.s1il
szyngtonie. których przec'h.<otawimentach o.siągnęli nad'l'lryżlri.
obradach
w
referat pt. . ,Rozwój walki mas
ciele uczestniczą
na.
maszynowy
Pr.i:emysl
oocjal-1
postulaty
o
ws.po.m.nian ej konferencji przypracujących
ogół także dobrze zdał egza.gotowawcze j i które pr<J1Wad;;q
~(Jłl1omiczne''.
mi n. Niemal wszystkie zjcdno
ba<larua na Antarktydzi e. Są to:
czenia. pr.1:emysl0<we ogólnie
Anglia . .Argentyna, Au.traHa, B-el
za.<laprzekroczyły pfanowc
gia, Chile, :Francja. ,fa;>onia, .N·'.:>r
nia.,
wegia, Unia Poludrniowo-Afrykań
ska, Wiełka Bryta.nia i ZSRR.
Cha.raktery sty=ny
fa.kt dobreg<S wykonania )>Ianów produkcji w tych dziedrzi.nach, które miały dotychczas złą tradycję. Na. pierwszym. miejscu trzeba tu wyWymienić ta.bor kolejowy.
produkowaną ponad plan. 170
wagio<nów towarowych , 45 cystern, 9 parowozów i tyleż
3-LECIE „STODOŁY"
wa.gonów <lSOb<>wych.
W Warszawie rorz.p-0częl.y s·ię obPo ra.z pierwszY zrea.Ji'T..owa
chody trizytecia L'<tnienia popula,rno pl.an kwarta.lny w produk
111<ego w stolicy k.lul>u studentów
wy
wars.zaws.kie j „Stocji .sa.mochodów „Syrena".
Politechniki
Uii# Ałliłl._.
Na inaugu:-ację jubileusrz.iu
doła".
produk<m•a.n o wreszcie pierw
pI"Zyby!y m . in. niektóre s>tudenszą. partię skuterów i przeka.
<>kie z,espoły artystyczne iz in•nych
za.no do cksploota.cji przewimiast.
dzianą pia.nem lic-zbę iautobo
3-lecie „Stodoły" dało więc <>li>asów.
rewii studenzję do uI"Ządzenia
ckich zespołów artystyc.zinyc h. Bo
g·aty program C>l>ejmuje m. in. wy
stępy Studenckieg o Teartmu SatyKrystyna T. Wanda
ryków „Pstrąg" z Lodzi.

......... ..........""..................
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Szwa J•cari a ;;:
d '
zgo „
na konf erencJ• „

miec;

w

ba.wełnianym

W przemyśle
pl.a.n 7AJ\SW!.ł wyk<1111amy w 102,1
p·r·tn:. \V'arf.ość d~>datka.Wej p;rodukcji oblicza. się na pona.tl 80
mln. zl. Bczposred.nL m efeict.em

rządu

e
oświadczem
o znacrenm

0

do konfe rencii antar ktycz nej

o}4

zagranic:zin.y ch ~
n'l'ltrÓW spraw
Key dodał jednak, ze
Gene·Nie
są ied?oNATO
,czlonkOwie
_
mi-Ma.t:nym.
Według wersji E. 11'.eya, Sel- ~yśl.ni, oo do tego, iż pod.>pi...;awyn Lloyd, przemaw1aiąc w nie trakta.tu pokojowego wa.nno
zjedno..":WD. ymi
ze
imieniu rząd.u brytyjskiego , wy naetąi;>ić
. Niemcami.
po·wiedział s1ę:
1) za ,.za.pewn·ieni C'Dl w<Joln<lS·
ci Berlinovvi z.a.ch<>d.niemu";
2) v·rzcciwk.o neutra.li:za.c ji Nie - - - - - - - - - - - - - - " -

poo.dent lłeutera,
to dolycizylo spraw

nadwyżką
Dobr e wyni ki „Wełny" i odzieżowców
V\r I kwartale

NATO

sun.ków między Wschodem i Za~
(PAP).
WASZY~GTI'ON
Po oLcjalnym otwarciu jubil.eu- chodem i reklam<J1Wal, jedność
szowej sesji rady NATO i :po poglądów oraz „z.dec:yd<J1Wa.nie··
za~a~
Eisenhower a, państw zachodnich,
prze.mów:en iach
Spaaka, Lun.sa i Hertera, odbY- jąc, że to .,zdecydowa nie dało s:ę pie·rwsze, robo.."21e, pas.e- lo znakomite wYJriki, wobec wY
dzenie rady, które miało charak darzeń na Blhs•ki.m ·w.schodzie t
ter n:ejawny. Trwało ona dwie w strefie Taiwan~ N~w?1.ywal
godz.:ny, po czym rzecznik rady, on do utrzymania Jednoscr ;. zde
E. Key po!.nformo·.v al dziennika cydowanej postaw:Y w :ziw1ą2lku
j z problemem Berlina.
rzy o przeb:egu obrad.
Jak oświad=yl E. Key, na se-złożone'l'reść oświadczenia,
go JKZez de J'.furville'a i. Lloy?a sji n.ie zdecydowan o jeszcze,
w imieniu czterech mmmtrow czy Zachód wystą.pi z wlas.nym
spraw zagraniczny ch nie zos.tala p:ojektem traktatu pokojowe~o
ujawniona. Jak twierdzi kore?- z Niemcami na konferencji m1-

wyk ona ny z

włókie•nniczy

Agostino Novella
zdjęciu:
nowo w~v~rauy przewodniczący SFZZ dziękuje 7,a

d0 dat k OWO

przem awial i na ses11

a

I

Gosp o d ar k a E u ropy

w cyfrach Komisji Gospodarczej ONZ Aktyw ziemi łódzkiej
dy sk u f u •Ie
Komiąji
GENEWA (PAP). - Opubliko--1 wej :niż w roku 1954. W Związku Radzieckim i w europej.sk!ic h
wano tu sprawo.zdan i.e
ludowej
demokracji
ONZ dla Europy krajach
Gospodarcz ej
gosP?d<:i.rki europej-j zwiQkszyła się znacznie w ro.ku,
z.e. sta.n.u
sk1eJ W roku 19::>8. Sprnwozdan i·e ubiegłym prodL~k.cja metali i wy
~.~w1erdza =aczny wzroot produk dobycia węgla.
Podkr·eśla się także, że globalCJl prz.emysiow ej w krajach soC]a11styczny <:h. Podkreśla ono, że na produkcja rolna w ZSRR ow Związku Radzie-ck.im wydoby- ~.;ągn.ęla w ubieglym roku rekorto dwa razy więoej ropy nafto- dowy pozlom dzięki poc.OJUilliędom
w dz!edzlnie go.spodadti
rządu
rolnej. Znaczny wzroo.t produkroln·ei notowały również
cji
NRD, Pol.ska Bulgaria.
Jak wynJ.ka ze sprawozdan ia,
w W. BrytanLi produkcja przemy
slO\va skurczyła s-ię o 1 proc. w
porówinainiu z 1957 rokiem, w
BERLIN (PAP). - Prokura- Belgii - o prwszlo 6 proc„ w
tu:ra monachi,jsk a slronfi.sikow ala Filnlaindii - o prze.szlo 4 proc.,
k:wie·t.ni<J1Wy n Ulffier :z.nal!legC> za- w Norwegii - o ponad 2 proc.
chodnio-<nie miectkiego pi~ sa- Sprawozdrun .ie wskazuje, że pratyrycznego „Sim1))licl151.;f.mrus'', za wie we wmystkich krajach Eusaty:rę na tem~t gloryfilkowa n.ia ropy zachodniej wzroslo w roku
KR.P ub'.e-glym bezlroboc:c. W W. Bryreżimu hitlercr.v.s1k: ego. w
i zamiesW7..a, nie .prz..ez prasę za- ta:nU 0.."1i ągn ęlo on.o naj w-yż.szy
plliblikacji pcizlom od 10 lat.
chodnio--ni.emieC'ką
„Sim9Hcis:;l pornograficz :nycl1.
in. wym.
m'l.IS", zaatakowal
chodzący w :Monad1i.um os.laW:o .lłJTRO
ny, „Kalendarz żołruien.<ki'', bę
dący wyrazem naj·ba·rd:i:!>(>j miw
tendencji
litarysty-czm ych
Niemczech zaohodni<Ch. Motywa
ej.a konfiskaty brzrrniala: Za&rOOenie mora1ności ml~ży.

Antymilitaryzm
karal ny...

.................... ""..............................................„

Panoroma

•

•

nad reahzac1ą
h
• d
h
UC wa z1az owyc
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Problemy III Zjazdu PZPR i
prak·tyczma realizacja jego uchwal były 3 bm. tema.tern na~
rady aikty111m partyjno-go s.podar•
cz.ego .ziemi lódzkJ.ej. Naradzie
prr,,ewodnic. zyl I ookret.arz KW
PZPR w Lodzi, Mairian Miślci.e~
wicz .
Zebrani przedyskuto wali naj~
pi.J.niej,;ire bioeż.ące zadania woj~
partyjneij.
imstanqji
wódzkii.ej
re spośród 2.875
Podkreślono,
w powpły;nęly
wni<JISlków, jakie
s:zcz,ególnyc h fabrykach z okrę
gu łód.z:kiego w d)"Slku.s•ji przedtylko część pr7~
zjaiZ'dowej,
kazaru:> do reali.zacji, 'JJO'ZOSta.te
wymagają jes2le:Z>2, bądź grul!ltOW
pr:zepracowa n.ia, bądź
niejs~go
wnikliwego om~
też ba1'dziej
wieni.a na :rebraniach p<1dstaw<>-1
w-ych =ganizacji partyjnych.
Mówiąc o sprawach ws~, ucz.e-o
narady w.skazywali na
st.nicy
potrz,ebę opra.cowan.i a w pooza..e
gólnych gromadach perspek:f.yw i=iyoh planów roz~u,

dzień

II

obrad RN m. lodzi

-

Remonty
Rada

podjęła

uchwałę

Drugi dzień obrad sesji RN m. ł,odzł w zasadzie

Dalaj lama
otrzymał· azyl
w Indiach
LONDYN (P.A,P). - .Jak do:nosi z Delhi Agencja Reuit..era,
!Premier Nehru oznajmił w piąiek w ip adam;;ooe, :ż,e Dalaj
Lama dotarł z Tybetu do granicy :indyjskiej i prz.yipusiz.czaJ,nie
w niedz.!elę pc-zybt:<lzie do miej
scowo..-ki 'l'awaing.
.
Kehru piowiedz;ial, że we wtoirek wieciJorem
Dal.aj Lama
·wrn;: z 80 tmv.arzy.szącymi mu
ludźmi 2lnalazl się na J>O<Sterwnku graniC'ZlTlym w stanie Assam
i IPO!iX"~'<il 0 .azy1:
.
Da
~r\):mer 1'.-'e. UJa'~:"ru?, czy
!.aJ Lamie J:-i:z. udzi~!O'Ilo a7..YJ;1~1
al~ . do..1.a!, .1z . w med~:elę ~."
l·e•:nr, .buddYJl'!k1 _przywód.';"'1 ty0e
tan.!>A1

.~ 2inal~zć slę ~ ra.wa~=

gu. :i\freJs=wooć ta lezy w ~n~e A.srsa.'Tl, ~ 30 l~ ~ ,IJ01.
m<i od gra,n,cy tybet~ns.kleJ..
LONDYN
(PAP). AgcncJa
Reutera podaje .: Dell~!, iż ofleJaJ
ny rzecznik indyjs'.d zakomuniltowal że nałaj Lama otrzymał w
Indiach azyl polityczny.

działalności
remont-Ową

w sprawie komunikacji miejskiej
był

po-

DRN i Ich
na. terenie

Po pr:z;eprowad:zeniJU ~jlrtych
wyborów 100-osobowego Kol-egium Karno-Adm:ini.st.rar.:yjnego
przy Prezydi'llm Rady Narodowej m. Lodzi (na p"'Zewudniczą
eego kcleglum wybrano Stanis!awa Mirowskiego, na. zaste)pcę
Antoniego 'u:csmalę) oc-az p.rzyję
ciJu przez radę u.chwały w sp.rawie
zabezpieczenia wylmnawst.wa polanów bm:lmvnktwa w roku bieżącym - p!"zy~;tąpiomo do
zasadnicz;ego
teimatu WC7.JOrajszvch obrad.
Na wstępie, na,iistotnie.iszc pro
bierny dotyczące remnnt-~w om.ówił wiceorzewotlnfozący
Prez:vdium RN m. Lodzi m.gr in1:.
J. Ml'lt<'lliS. Mówca .st wier-dzil
m. im„ :<;e w porówJl8Jl1.i.u z latami ubi>E!głymi
SYTUACJA REMONTOWA
ZNACZNIE SIĘ POPRAWILA.
Niewątplil'\vie do tego stanu
rzeczy przyczyniło się u.::arnod2lielnie-nk! sie dziclnicowyc
. h rad
na.rodowYch. kt>Jre dyr,ipoinują obecnie prredsi~biorst.wa.mi remon
towo-budowlanymi, wlai<mymi ko
mńrkami kooztoryoov.7mi.
Również z,e strony wykonawcy
daiie się zauważyć wielt.S.zą tro' '
.
. .

I

s,cę

0

go15';:>oidai:kę

z okazji 14 rocznicy

•

śwłęo;i.n~ ważkiemu problem!lwi: remontom budynków miesz-

ka.lnych. Sciślej mówi11cc: ocenie
organów, które prowadzą politykę
BWej dz.łelnlcy.

Depesze gratulacyjne

temat wiecznie aktualny

mater:al~ą,

wyzwolenia

kii goopodareze. Nastą.piła. tet uchwałę ooeruaJą.cą stan komupewna. poprawa organizacji pra- nikatji w nat;zym mieście.
cy w samych przedsiębiorstwach
Uchwała ta m. in. zobowiązuje
remonte>wych.
Prezydium do zabezpieczenia peł
Tym niemniej jednak - pomi- nej realizacji
dostaw taboru
mo ty·ch :niewątphwych ooią,gmięć tramwajmvego i autobusowego
w ubiegłym roku na.dal re- przewidzianego dla naszego miamonty były istnym „dopustem sta na rok bieżący (109 wozów
bożym"
dla lokatorów niekt.ó- tramwajowych I 23 a.utobusy).
rych posesji. W wielu budyn- Prezydi'Ulll taik.że z.o.stalo w.bokach roboty ciągnęły się ·w Il!ie- w:iązame do powolainia komi.sji,
skoń<:.ZJOność,
w. wielu jakość która by zabezpieczyła w>9Wlkie
prac poz,ootawiaJla ctużO do życ:z,e inwestycje, związane z przyję
nia. . Sprzyjał temu brak k<llll- ciem 461 wca.ów tramwadowych,
troli z,e strony inis.p.ektorów nad- które Łódź ma otrzymać w koń
zoru. Zdairz.ają się WYpadki, itż cu 1961 roku.
rozpoczyna się remont i kończy
J, KR-SKI
bez i!11.s.p·ektora na.cl.w!ru.
Poza tym niewłaściwie typowa
no budynki. Jak wykaiz.ała k<lliltrola Lódzkiej Delega.tury NlK
w śródmie6clu wyznaczano do re
montu domy do tego stopnia zn;iszczone, że zanim przystąpiono
do robót, trzeba było je roobiePARYz (PAP), - Stra;ty w.
rać (sic!). Glośna byla też 9wego ludziach orac'I: zni.,'>ZCz.enia_, Jakie
czasu sprawa Choj€tl1 (z.."lalazlo .!J'OC'.zyruła osita.tn;a IP0°Nódz na
to m. in. wyraz i w nas.z.ej ga- Madag.u<Sikarz.e, .trudno . , jeszcze
z,ecioe), gdzie w planie remontów obeonie ook.l:adme u~tallc. Str'1umioe.s.ztC7JOU'lo budynek roz.ebrill!ly ty ma.tena.lJ!le wyno.szą J'.)l'awd<>-1
w 1957 r.
,podobnie około 10 miliard.ów
jjranków. Największym problP.TE FAKTY ZAKRAWAJĄ
mem jest w tej chwili braic
NA PRAWDZIWY SKANDAL. mieszkań.
· Toteż w br. prezydia DRN win
W samej stolicy Madagas'kany z:wrócić szczególną uwagę na ru, Tarnana1ive, 40 tysięcy luwlaściwe
typowan1ie budyin,ków d'lli zna.lazło schronien~e w koś
do rern0rr1tiu. Również nale-.ly bez clio~ach, s:Zkołach i innych pow.zględni.e
przes.tr:zegać umów, mieszr.JZe'.ll.iach. Szereg mi.ejlSClOjakie w tej chwili są zawierane wości zo..;tało zupe!inie zniesiopomiędzy
inw-estorem, a wy!k.o- nyc:h z powieL'ZiC'hni ziemi.

Skutki
powodzi
a
n Madagaskarze

naiwcą !li.a lca:żdą prowaJdz,oiną

ro-

Węgier

Do

Prezydlu1n
Węgiers-klej Republiki Lud<>wej
Towarzysza ISTVANA DOBI

Przewodnlcząceg.o

Przewodniczącego RewolucyJnegio Rz:;
Ro botnicro-Chłopskiego
Węgierskiej RepubllkJ Ludowej
Towarzysza dra FERENCA MUENICHA

Ministra Spraw Zagranicznych
Węgierskiej Republiki Ludowej
Towa.rzys·za dra ENDRE SIKA

z okazji święba narodowego, 14 rocznicy wy7JW0lenia Węgier,
Wam i l:>ramnietnl1.l na.rodowi węgierskie;nu ..erd~e
po21drowienia i życzenia dail.stzych sukoes·ów w rozwoJU Węg1ers.kAej
Republiki Lu-ci.owej .
.
NaTód polski dairzy wielką sympatią osiągnięcia .na<ro?u węg;ieir
skiego w budowie socjail.itzlmu pod przewodem WęgierskJej SocJillsty<c.Z1!1ej Pa.rtli Ro.b0<tnic:zej i Rewolucyjnego R.ządu Robo'1m1.czo..
przesyła.my

Chłopskiego.

Oba nas.ze narody łą.czy od wieków tradycja przyjaźni sił . postę
powych i rewolm:iyjnych, której dobitnym wyraz.em był udlz1ał ~
laków w walkach wyz.woleń.czych narodu węgierskieg.o I węgier
skiej klasy robotruicz.ej . Polska Ra:eC2lpospolita Ludowa I WęgieQ·ska
Repu blika Ludo1wa ;z,wiąrzaine wspólną ideą budownictwa socjal.i.z.:mu.
stale umacniają swą bra,ter9ką przyjaźri., rooW'ijają·c wzajemne stosunki na po·1u gospodarki, nauki 1 kultury.
Jesteśmy prae•kona1ni,
że daJ:szy rOOJwój współpracy między ~a
szymi krajami przyc.zynl się jedmocze..linie do umocnienia wieLl<I,ej
wspólnoty klrajów obo:llu socjalistyc2mego oraa: pokojowego '\V'Slpół·
:iy-cia ze wsrzystklmi rnaroclainl.
ALEKSANDER ZAWADZKI
przewodnicZ'!CY Rad!· Państwa
Polskiej r.zeczypospolitej Ludowej
J0Zl:F CYRANKIEWICZ
prezes Ra.cly Ministrów
Polskiej Rzeczypospolitej Lud<Jwe-j
ADAM RAPA'CKI
minister spraw zagranicznych·
Polskiej Rzeczypospolitej 1.t1doweJ

POO'l!s.dt.o derpesrzę g.rartu1acyjną do ptT2lC'Wodnicizącego węgiernldcl'i
f!JW!ątllków a:awooowy;oh i:>rze&lał I. Loga-Sowiński.
...:...~~--=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

wykorz.ystywam1e e!em•entow p~e botQ.
fahrykowanych O·raz sto.su..varue
w dalszym ciągu swego wytypow·ej dokum€Il.taicj-l ;na !bu.dym stąpienia
wioeprz.ewodniczący
Prezydiwn mgr :ii."lż. J. Loreru;
zwra.eal uwagę na kootie=ość
prz,ejęcia przez dzielnicowe rady
narodowe pełnego za\G:'esu prac
związanych z polityką remontozem jednak z=taJ: z te~o zarzu- wą. Rady narodowe jako goop<>tu uni'9'Wiinnio.ny z braku dos'..a- dar~ 5Wego terenJu musrzą poteoznych d()!W()dów winy.
•ren nosić odpowiedzialność za remonty,_
WARSZAW.A
(PAP),
wyrok rosital również uchylo.ny
Pr7.ed Sądem Wojewódzkim dla przez ·Sąd Najwy7..szy.
RADNI DYSKUTUJĄ
wY'f'aźnie wslmźni'.ki w:r-<lajnoś.
woj. warszawsikiego w=owi<Jllly
Tark więc obecnie Stefan JeRok 1959 ro?:ipOCZllJ łódzki przemysł bawełniany pod
ci pracy na jedną m.asz.ynoW dyskusji raidnL wysuwali
został
w raz trzeci. głośny dynak
trafił już Po raz trzeci
dobrymi auspleja.mi. Od dawna oczekiwana regulacja
godzinę
w wielu oddzia!ach
:uegdyś
proces
po.,z.laikowy na lawę ookar.i;onych, Proces szereg k0<!1kiretnych pootulatów,
płac stworzyła sprzyjającą. atmosferę dla wykonania poprocl.uikcyjnych.
zmierzających
do uaprawniEllllia
rnies.zka11.ca Brwinowa
(po~v. !'.J'(>tTWa kilka dni.
większrmych zada.u, dh\ wuomu ilości I ja.kości produkO ile można zanotować pe.
prac remontowych.
:Prtl52!.ków) 60-letniego Stefa
cji bawełnianej, poszukiwanej zarówno na rynku krajoWJn.e o.s.iągnięcia w przędzal..,
Zda."l.iem radnego, dr N!Lteokiena .Jedynak.a o.skarżonego o
wym,
jak
i
zagra.nlcznym. Wario więc w związku ·z upły
n.iach cienkoprzędnych (wzr<Mt
go, nail<?Zaaoby m. :itn. nie przyusi.lowanie otrucia swej żooy.
Ldi:zc
wem I kwartału br. przypatrzyć się, jak.ie też wynikł
o 5,9 proc,) i w
średnio..
dzielać mistrzom więcej budów
Na pie::wsz.ej rozprawie w
przyniosła
ze
S-Obą
owa
regulacja,
czy
wzrost
wydajności
przędnych
(wzrost o 2 proc.).
aniżeli trzy.
Również w komiUpcu 1956 r. .Jedynak został
pracy
w
jakimś
stosunku
odpowiada
nowym
warunkom
o tY'le niedostat~y
jest
sja.eh odbioru nie powillUli. brać
UZl'!ł;P.Y pn:ez sąd winnym tego,
sł-worzonym przez regulację płac.
wzrost w pr.zędza.Inia.ch od„
udziaJu ilnispektor nadzoru i pr:red
~ systematycznie
trul swoją
Wczoraj
n&
111. Pahlankklej
pa.dkowyeh,
wynoszący
jedynie
Najlepszy
chyba
obraz
sta•
uzyskamy.
w
iciel
wy\c.onawcy,
pne:z
porównanie
pan.ieważ
żonę trutką na SZCZUJrY.
cz.a- pr7.y roiru Prądzv1iRl<legn., Zbi1,8 proc. (przy plamowanym na.
1>-0szczegółnyeh wskaźników z I kwartału br. z wynłkart
sie przewodu ustalO'llo, re .Ted.y- gniew Kępiński (Piotrkowska 31) w ich własnym interesie leży
ten rok wzroście o 3,9 proc.),
mi uzyskanymi w I kwartale roku ubiegłego,
nak wsypy-Wal te.n prOIS7.R.k do na skutek nleostroł.nej jazd:v sa- przeforsowarue odbioru bu.dyma już zgoła alarmujące są wy.
kropli walerianowych, które żo- m<>ehodem osohnwym IP 23-~7 po- ku. Na miejoou ich powl'llllli w
nik.i uzyskane w tkalnia.eh -1
11a. jego bard:z.o często za.żywa trącił lO·letnlego Tadeusza .Jurk" komisji znaleźć się imni f<l!chorwTaik więc wzrost iPlac dla
(Zg<tdna 8).
Chł<.>plec
d-oznał
W2lrostenl wysiłku robotnii·klrw
zaledwie 0,5 proc. W7..r-o.stu,
cy, którzy ~trorunie ocenią
la oraz do specja1nie w tym ce- wstn:ąsu
móziru I oi>:"6Jnych potłu
robC>tniJków
gru(!)y
przemysło
n.ie
pomedl
wysiłek
Oit'gami2aprzy planowanym ~oście o
lu drążonych przez siebie cu- czeń. Przeby>wa w Szpltalt1 Pogo- wykon.aille pr:aiee.
wej
w
łódzkim
pne:myśle
bacyjny
ze
iStro.ny
per00<nelu
in1,1
proc.
O kO'Ilieczności rem<lllltów.„ no
kierków. System.a.tyczne zatru- towia.
wełniainym wyn-01Sil 18,8 proc.
żynieryjno-technkzmego
i adO niedootate<:Mym wysiłlku
wych bloków mówH m. in. radwa.n.ie spowodowało w organizW efekityvmej ~tówce wy.~anmnist.raAlyjnego W pOISZC!2legÓl- Ol'g81!'1.izacyj111y:m pe.r00<nelu inny MailinOW1Sk.i. Szczególnie na
mie Jedyna.kowej szereg scho001I10 w tym roku lódzik.im roJt6wn.le:t
wczoraj p-0 południu ulicy Marynarsikiej, Wojeka Polnych zakladach przemysłu ba- ży;nieryjino-technioz:nego,
nie•
rzeń. W związku z tym musia- wydarzyła się
przy
zbiegu ulic
botnikom
przemysłu ba1wel111iaweln.ianego.
świa<loz.ą o tym należycie
wy<korzystująoego
należałoby
pomyśleć o
ła przebywać przez dłuższy e'Z'.SS OgrodQwe.I I Zachodniej kRtastro- skiego
nego
pon.ad 34 mln . :?,Łotych
Srprzyjająca atmosferę wytwo.
w klini.oe, a nastęipnie w szp1- fa tramwaje>wa. W~kutek nlr- pr7'eI)(['()'Waidze:n.iu prac zabezpiewięcej nłi w I kwa.ria.Ie 1958
rzoną
przez regulację płac,
przy skTęca11lu cza.ją.cych w nowych budynkach.
talu dla p.sychiCZl!l.i.e chorych w ostrożnej Jao;dy
:roku,
a
zatem
przeciętnie każ
świadczą róWl!li.eż 'J)(l5toje ma..
Pru...<.Z1tcwie, Wyrokiem sądu - motorowy trsmwaju „R" Bohdan W innym 00wiem wypa.dku trze
dy robotnik zarobi} w I kwa.rRucharskl
(M;>teJkl
24)
~powt>do
~ w przędzalniach od.padk4>ba będzie wy<k<llllać remonty kaStefan Jedynak $ikC1zany zoo.tał
tale tego roku 734 złote więcej
zderzenie z tramwajem nr pitalne.
wych, które nadal wynoszą 8,45
vrowczrus na karę 6 lat więzie- wal
„48". W wyniku tej kraksy wagoniż w roku ubiegłym.
PI"OO•• a w tka.Iniach REMONTY KAPITALNE
7,58
nia.
ny zostały rozbite, nastąpiło si;>ięCzy
wyidajność pracy n.a jeproc.
NOWYCH BLOKÓW
Sąd NajwYiazy wyrok ten je- c!e I .Jeden wóz motorowy 7'n.pallł
dnego robot.niika wzroola w taS:oc;ze.gólnie
należy
i;vytlrnąl'l
:.:..... k eh. '1il ·
lipcu 1957 r się. W obu tramwo.:lach wyleclaJy
WAR.SZA WA
(PAP),
To brzmi paradoksalnie, ale
kim 51to$uinku, jaik wzrosły pla.,.„a. u Y 1 V! '
,,; szyb:v, k1Ika os6b doznało lekkich
pra.cę
trzooh tk111lni łódzkich:
oe 7 Nie. I nie można o to 3 bm. Centrala Wynajmu Fil151?I'aJWa pQ!lCIWille :zmala.zla s. • obratet'i. Przerwa w ruchu trwa- nie.5tety, w tej chwili bloki dą
ZPB im. Okrzei, ZPB im, Dytak zctewa.stowaine, że trzeba una wo:ta;ndrzie sądowej. Tym ra- ła przeszło godzinę.
wnosić
pretensji.
Regułacja
(s)
wizji Kościuszlc<>wskiej Qrat.z;
mów spraed.ala prawa do eksjąć je w planach remontowych.
plac wyrównała daW'Ile uipOOleZPB im. Dzi.erżyńskieKO, któW dalszej dyskusji mówiono o
dzende i niei;rporawti.edHwość. A plo.ait.aeji fiLmu ,,Popiół i diarych wyniki tegocoC?.ne s~ niż
konieczności
przeprowadzania
W'm'08t wydzjnc-ści pracy na je- m ent", jednej z dystrybucyj- sze
w -po.równa.ni u 7.~ wskaźnik.a.
szc.ziegółowej inwentaryzacji d<r
dną roboczog>Odzi.nę w stooiun- nych fum japofus1kioh•
mi osiągniętymi w tych tkalKol. Leokad:łi LESNICKIEJ wyrazy sZ<lZerego współ
mów, bez której jakże czę.s.to reku do I kwa.r+..alu 1958 r. wyniMh w roku ubiegłym. I gcly.
mO'Ilty
;>rzeprowa<lzalfle są „na
n<l6Zący 7,7 proc„ świadczy o
Na uwagę zasługuje pokaźna by nie św:ietna l>l'a.ca. Lód'Lkiej
ezneia z powodu zgonu Jej
ślepo".
Domagano się róv1..-nież
poważnym WJ'Siftku ze strony
sum.a
dewiz,
jaką ot.rzymaJ.iśmy
Tkabti ora.?J tkalni ZPB im.
większych ,uprawnień komitetów
łódZJkfch piraoownl:ków przemyObrońeó-\v Westel"J.}latte i ZPB
z tytułu iej transakcji, wYnOłSi
dC\l?lowych, któr>e dopomogłyby
słu ba.wellnianego
im. Szymańskiego
lódz;ki
dzielnicowym radom narodowym
Niestety - w ślad za tym Ol!la bowiem 20 tys. dolMów.
przemy.<l bawełniany, na s~
w nadzorowaniu samego wyk<r
tek zlej pracy wyżej wym~P
nawstwa remontów.
składa
nionyoh mal'Ud·erów, musiałby
Dyskus,ię podsumował przewcd
zanoitować obniżenie lotów w
nicząoy Prezydium RN m. ł,odzi
ZESPÓŁ „DZIENNIKA ŁóDZKIEGO".
s1lo1<;1uinku
do roku ubiegłego.
E. Kaźmiercza.k. Ooan.iając pracę
Ogólnie biorąc. lódz!Ći prze.DRN stwierdził on, iż nie były
mysl bawetni.any notuje w
one dosfatec.zmie przygotowane
I kiwa.rtale p()f\l\"a:l..ny krok nado
taik
poważnych zadań, ie nie l
Dnia 3 kwietnia 1959 ro.ku, przeżywszy la.t 53, 7lntarprzód w przędz.alin.iach, aię zuzawsre mogły się uporać z pię
pełnie :nie wystaTc-7..ają<:"Y P<>la po krótkich lecz ciężkich cierpieniach nas-za. najukotrzącymi się trudnościami remon
stę,p w tJkalnliach. A wte•!T' - '
chańsza żona, m0itka, ba.bcia i siostra.
towymi. Niemniej jedn.ak rady \ Otośmy
uwaga na tkalnie!
M. B.
S. t P.
narodowe winny już w tym roku usipra"'."11ić 6/W()ją pracę w,
Przed wejściem do „Casano- btty. Żyjemy zt'€5Ztą w okretym zakres.re.
vy", a raozej przed gaiblot'll:ą sie postępu, ll<l'urtniików, aooid"ak
Wlaści·wie opracowana dokuz reklamowymi fotooami stoi cyjrnych roz.-;pu(s)tniików w ma
z Ciupińskich
mentacja t.pchnicllna, kosztorys, stale ogromna gromada gapiów larstwie i poezji, nie biadolmy
Pogrzeb odbędzie się dnia 5 kwietnia br. o god7~ 18
właściwie przeprowadZOllly :nadw wieku od la.t 8 do 80, dysku więc. 2le, jialt to !Phs~ wielki
RZYM. - Czule przytuleni tań•
z ka.plłcy cmenta.rza. na. Za.rzewie, o C'lYl11 zawlada.ntiazór
techniczny - oto p~e tudąc z ogTO!Tmym ożYwieniem poeta:
czyli wczoraj w je1łnym z n-0cwszystkim
zada:nia,
jakie
stQją
i
temperamentem„.
ją w nieutulonym żalu
nych Io-ka.Ii rzym.sklch, była CC'lapr:ued gospodarzumi terenu.
Co je.st przy<:ZYl!lą ich nJ!.e „Otośmy wielkiej dożyli
rzowa Jra.nu i włoski książo;, 27MĄŻ. CORKA, SYN oraz RODZINA.
pooleclty; Ietni
Pod,ięta. uchwała przez radnych
zwykłego zain1teresowanla ł
Ralmondo orslnl. R.olę anto
zobowiązuje
m. In. Prezydium
Po pro<>tu zwykle lUdzlde te strip teaiSe !1.:blądzU dziś
LG
€W&
MIS
&WWW!L•JU
la str6ta
pełniła matka soray:I,
nawet t>od stNechy". Ittóra zza stolika z zadowoleniem
Rwy Narodowe.i do dopllnowa- roztat1!mieniel
obserwowała tańczącą parę. Księnia, ażeby odbiory techniczne wy
Oto
wy.stępujące w „Casam.oDnia 3 kwietnia 195::.ku, po dlugkJ1 i
Go jednak tole.rować mio.żna żnlczka Soray•a. ubrana h_yla w
konywanych robót były zatwlervie" pal!l.i.e, po?JUjąc ~ni.o
zasnęła w Bogu, pn,eżywszy lat 60 nasza ukodzane przez komitety domowe. do reikil.aimowy.:h .zrdjęć, porzez wśród zamkruiętych ~cian nie efektowną sulm1ę lrnloru zielone·
.
'
' . go,
ozlloblon11 broszą z dutym
ehana. żona, ma.tka i babola.
W cE>lu u.sprawnienia prac re- ty·powo kobiece rozt<lr~iep.ie Jronjeczaue eksponować nalezy szmaragdem.
montowycli WYkonywanych dla mpormiiały włożyć„. wą'7..11Utlk:r::h tak tendencyjnie na zewnątrz.
Orslnl 1 Soray'a ba.will ~lę dos·łużby zdrowia
i OOwiaty, u- bodaj namia&tclt biust<Jllloozy i
Czy
więc
nie należałoby skonale przy sz1tłowe.ł połud.nlowochwała
:zobowiązuje Prezydi·um
tcraiz - ku uciesze gawiedzi ubrac! 'e= damy uśmiechają- ameryka1?skieJ muzyce I przyjemdomu Marei
. IIll
•
nych światłach.
RN m. Lodzi do powolrunia w ter prezentują na fotos.;ich wdzię ce się
do nas z 17'.klam?"Wych
Przed udaniem slę <lo nocneiro
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na miejsce wie·
rn iln.ie do roku 1962 specjalnego ki ."!We w całej okrąclości ... foto\Sów „Casanovy
'1 Niesłusz lokalu Soray'a I jej matka. bvty
porz;edsiębiorstwa
remontowego.
Casanova był to wielki ro·icznego spoczynku nastąpi dn. 5 kwietnia br. o giodz. 16
ne OOwiem wydaje na:m się, że na przyjęciu w prywatnej willi
Wyko.nywaloby ono roboty o cha pu.stn.ik i wyrafin<J1Wamy uwo- popularne has.lo .,ku1tiUJra dla On;iniego. Wydaje sic, Iż wszystz kai>licy cmenta.:rza rzym.-kat. prey ul. OgrodiJWej, o
rakte=e ogólnomiejskim.
dziciel. Nie żądajmy też, ażeby naj.s.7.erazych ro.as" .s.tra1Westo- ko to potwlercha kra:tące od dłllż
czym za.wiadlltniają pogrążeni w głębokim żalu
·
.
. b szeito czasu w Rzymie uporc;:ywe
artym:lti wy.stępujące w Lo<kalu,
MĄŻ, SYNOWIE, SYNOWE l WNUCZĘTA.
UCHWALA O KOMUNIKACJI! któremu on patronuje, odziewa wa710 na ba:rdzo ~ryw1al.ne„1 a pngłoskl. te soray•a. w na.,lbll:tnailine „goiJ.e .baiblkii. na 'Uli.er> ·
i<zym cza.sie wyjdzie za rn.ą1; u
lmamm1maa:m:ma.mi-.tnm-.~--llllllllllEIRllllll. . ._
ł;r '5dę ~we w zaikon.ne ha~
Również wcwr~ radni podjęli
.Iairt. .Prsi~~O.

li 34 miliony

Proces truciciela

żony

po raz trzeci

złotych więcej zarobiły

zalÓgi
11 Wysiłkom robotników nie towarzyszy
wysiłek organizacyjny 11 Uwaga na tkalnie

Po I kwartale w

,,Bawełnie~·

Kronika
wypadków

w

•

*

„ Popiół i diamentu

w Japonii

I

OJCA

Strfp„fease

na••. ulicy!

wielkie;

HELENA MATUSIAK

""
I

dożyli

pociechy

Soraya bawi się„.

ciężkic::=-1
pieniach
Sp. ZOFIA ROZENTRYT

I

z
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ILE MIEC DZIECI?
Jak to w święta - ro2l!?lawialo &ię PI"ZY stole o sprawach aktualn_ych, o wioseinn·:j
pogod:zde, o tym, k;to się / rozwiódl:, kto ożenił, a roomu powięh.-iszyla się rodzina. W koń
cu rozgorzała dysikusja na temat świadomego macierzyi1stwa i ekoawmicznych skutików
in.ad1niem.ej liczby urodz,eJ\..
z
Słuchałam tych rozmów

poważ.ny

suikioes. Podobnie jak
sukces€ffi jest rOZJWój pora.dni

maderzyńsblva,
świadamego
ci€szą się corarz większą
fr~kwencją.
jednak naiwnosc.ą
Byłoby
że rok pra.::y
spodziewać się,

które

tpr0blern nareszcie „dociera pod
strzechy"; bo nie do pomyaby jeszcze
byłoby,
ślenia
przed kilku laty świadom-~ maciet-zyi'ioitwo należało do „towaOkazuje
rzy.s.kich rozmów".
się, że ta niewielka, lecz nieust<mna akcja Pl"<JII)agowania

Towarzysbwa świadomego 1'.t:ai wzmożon€j propagandy kultucy współży.::ia
przyniesie
dwojga ludzi
wielkie r€zultaty.
Wooług Rocznika Statystycz
nego - wy?.!!:z.y od podskiego
wskaźnik przyrostu na•t uralnego (na 28 państw podanych
przez; Ro02mik) zanotowano jedynie w Kainadz~e. Podczas
gdy w 1958 r. przeciętna urowynosiła 17 ,G
dzeń w Polsce

kultury

życia seksualnego 7..aintm-e.s·o•wać różne warJest to
społeczeństwa.

m«lzeń

myna
stwy

ców, po!"Zc\'i<;tna w Eur<J·pie st:i.
nowi od 5 do · 10 ur-01'kze1i na

że

myśląc,

satys.fakqją.

dużą

ciet-rz.yństwa

na

1.0:JO

mic.<;-zkań

Z Barbarą Połomską
* ·o festiwalu w Mar del Piała
argentyńskich kinomanach

*

egzotycznych tańcach

*

Prasa

-

d'Oil.iosfa

kuchni

()

JUZ

kinema.t1>sukcesi.oe
polskie.i na. Festiwalu
ł'ilm·owym w Mar del Pła.ta w

Wlielkim
i:rafii

Argentynie, gd;i;ie

'°'trzymaliśmy

dwie na!lT'Od.V konkursowe i
d'il>ie ))6zakonkursowe. 0!l'romnym P·O•wod~niem cieszyły sic
tam nasze filmy „Er-0lika" !i
„Zamach". A ja.kie Sil. Cf>'frbisie
·wrażeni.a pa ni z tej ~Od!'óźy?
- 7.a,pytv.ic JXl'T>Ularna a.rtystke
Teatru Pows7..eehnei?o Bał·bare
Pol-omska. która wchod'lliła w
delegacji naszych filskład

milośrtików

m(J.Żemy już o·cen'.ć

Na zdjęciu: Ba•barn Polomska. jako modellm w wodewilu
„Królowa
KrumlOW1SL1<iego

Przedmieścia".

się.

a

runal w
lam wtedy chwile wiel.kie1go
strachu.„ Na siwzęścde ofiara
ar·genityńtego entuzjarzmu

Ile
I•

jedzą

••

pl.Ją

warszawianie?
n.a
,Jak podają statystyki,
Warsza.wy
mieszkańca
każ.cle.,.o
jedno .iajko:
i
je~o _ cl'.'5tk?
tyclz1en az polt.<>ćwiartki wódki.

przyp:da dziennie
tydtleń
również na

na

rej

•
Statystycy
15zawiacy
miliony

•
obl!~z;yll,
wyp1JaJą

że

:war-

roczrue

3

kaw, na co
małych
120 ton ziarna.
się
·warto wiedzieć, że produkcja
i zużyeie kawy na całym świe
zużywa

cie WJ,no.si
ton.

około

2,2

miliona

• • *

Blfako 1.000 og-romnych skrzyń,
okolo 5.000 l?uza.palek produkuJe d;i;1en
nie nasz przemysł w.palczany.
Jak łatwo obliczyć, na każde
go xniesz,kańca Polski. wlicza.i3.ic w to również niemowlęta.
1 przedszkolaki, przypada pon.W. 60 pudelek zapa.lek rocz.
nie.

'ł'r

_G.

kinomanów padl tylko...„ mój sza.I. który m<J<!ln.O
ucievpial. jako że chciano go
rozerwać na ka.walki ... na paPoza tym W'idzialam
miątkę!
ci€>kaiwych filmów,
mnó.s.tiwo
egzotycznych tan.ców i
dużo
.iadlam wiele zupeillrie ni~zna
nyc.h mi Potrnw.
- Jakie tańce podobały się
pani naJw1ccej, a co najbardziej smakowało z ari?entyń
sltie.i kuchni?
- Najw~ęoej Podobał mi się
tamte.iszv śl:czns taniec narodowy, tańczony z iście poludn:owym temperamentem „ca.r oo na.jba.rdzii.ej
navalito". A
smakowało mi? Asado!
- Asa.do? Czy to coś do jedzenia. CzY do picia?
- Do jeclizeirria. Dam panu
receptę. jak się to robi. Otóż
na s.pociaLnvch żeirdz<iach zawiesrza się o1brzymie polcie
miesa. które przez ldilka <lin.i
smaży S>ie i wędzi na woLnym
ognlu. Asado stan-owi gtówne
pożywiende arg-en,tyńsiklcil pasterzy. D€legacje nasza zawieziono na dail.ekie pastwisko i
uraczono tym wlaśruie „asado".
Przeżvliśmy tam kilka mHych
godzi.n, przyglądając sie bra~
wu.rowym pop:i.sonn konnym 1
sami do.s.iada.iąc I1.llffia1ków.
- A wasze kon.ta.kty z Polonia Argenty1iską'?
- Były one jak n.a.iserdecznicjs"ZJe ! Miejscowi Polacy urzadizlili d.la nas w Mar del
Pia.ta - w kawiarni po1<;<k.i€.i
- bardzo gorące spC'tkan1e.
Wszyscy mówdłi. że tęsk:nia za
W atimo.s.ferne wwt1kraiem.

sltioh

tłum
nasza strone. Przeży

załamał

nem

Wśród

czek;ć aż do lat J 9'1-t,-6:5. Wt€
dv OO'Niem wejdzie w życic
>p<>kolenie urodzone w lfl46 r.
- g<ly w Polsce zaczął się
wzrc«>t przyrostu
gwałtowny
Wejdz\e wtedy
natura!.nego.
w żvcie młodzież w wkku lat
jak mówimy więc 18,
Jeśli lata
pokolenie plotlne.
] fl6'1- - Hl65 nie wykażą nowego
"Waltownego ;Jrz)rrostu natu-;
;alnego - będzieniy mogli powi.ns.,,ować oobie akcji uświa

zawieraj~cych

dcłck

I

"'OM'O•c•

na pałkach k_siegarskich
GoSta•nisłaW Kowalewskl zwyclęt.onych. PIW, zł 15,
„Godzina Z1wyciężonych" to zbiór
rótnorodopowia::lań o bard?Jo
nej tematyce. S.7'czególną uwa.gę

dzina

zwraca opowiadanie "Dzieciń
stwo wodza", które jest bardzo
studiuim psychologii
udanvm
d.zlieci<a.
Opowieść o
E'rnncis C-arco Franciszku Villonie. PIW, z.I 15.

Opowieść o Franci&llku Villonie
zbeletryzowaną powi~śe>ią o

jest

najwyhitniejnym poecie fran-1
cus.lcim XV wieku. OdJbwar.~a
wi·ernie e>pakę i obyc-t.aje WSPół
l
C2JEISDe :Vill.O>nQW~ ,

sza.iąoei

przyjażm

odbyło

nowych

k.siqżek.

Od dob-rycll kiJ!ru lat na 1ai n:e tylnas~ej p::-asy ko w P'rasie - trwa ożywbna
dys:~u.sja na tem.\lt mc·ralności
czy .1e.i braku u mlodz'eży. K0n.
['€rwatywna cześć s.pol•2CZf'ń
~· wa widzi źródlo z,Ja w niedo,';l(atJm rel.igijnego \vychowan;a, in.ni na'A-olują do wstąp'.e

m.ac:1

nia nauki religii -

nauką

moodbywa

SłQWem ralności.
się g€n€ralne .szu.kani€
stwa na chorobę, któ~a -

I

damiającej.

1famy więc przed oobą ~da-·
nie z dziedziny wyc.!J.owama
seksuaLnego ml:odzieży. Od nas,
a wil:<' od d-O'l"-O<Słych 7.aJeży, jak
wywiażemy się z tego tru~e
go za.clania. Przede w< r.s.tk1m
więc trzeba do niego p.rzygotować .. . doroo:lych.
świadomego
Towarzvsiwo
jak
Macierzyństwa podjęło głów~y cięża:
do tej p0>ry pracy uświad.amiająceJ. Z Jego inicjatyvry pows~ly we
wszvstkich pra,wie (procz :n;o.szal~;a i Kielc) m;astach WOJ'Zwódzkich specjalistyC'l'Ile PO'l'n.d
nie dla kobiet. Prócz J)O!l'a<llmctwa odbywają si.ę tam . kursy
s'.llk;O<ll"IliO<We dla leka.r,LY-gmek<>lo,gów. Ponadto z irocja.tY;"Y ~o
wanys<twa przygotOWU·J e s1ę
p0>rndnik dla leka!2Y· .opra~
wany prze.z dr Michalinę W1slocka, poświęcon.Y s'l?rawoi;n
za;:>obiegania ciąży. N1ezalezn ie o<l. tego drukują się mat~
ria.Iy pr-0•pa.gand1>we. zachęc-aJą
ce do skorzystania z porady le
karskiej w sprawie za.pobiegania ciąży.
świadomego
Towarzystwo
Macierz.y1'1stwa dokonało wielkiej rol>o·ty, a przede ws:::y.stpruderyjny
przełamało
kim
mur milczenia wokó.i: tak i.:.tot-1
nych zagadnień. .J<o>st to jednak cząs-1.ka tej pracy, jaka J>O ·

lekarz jednej s.trony - je.st nieu.n.ilrn:ona i .-·harakteryBtyczna dfa każ
dej przejściow-<'j epoki, z drugiej -:--- m.a charakter jaklc.iś
panepidemi~: na calym świ€ci,~
bowiem rozlegają sie teraz utvskiwania na młodzież (czy
były kiedykolwiek czasy, gidy
diOro.s.le społeczeństwo bvlo zadowolone re swojej mlodzi€ży1).

Ale jeżeli ktoś sądzi, że s.oór
na temat V'.'])'M'Wadzenia czy też
nje - świeok'.eRo wychowan;a
do sz!koły jest nowy, myli s!ę.

•

Postrach egipskich
bigamistów
Kilka powatlm.yfh organi;!;ae>ji
w Egi1pcie opracowało projekt
us.tamy. że każdy kan.dydat na
obowiązainy
malŻOinka
prezentować rodzicom

będzie

narzecwnej S'N'Oje.„ plecy. Ten nopr~dwe.s>el111ego
rodzaj
wy
eg.zam·iinu uchr()lnić ma egips!{iie kobiety prrod możliwymi
rozczarowaniaJTll.i.

W dniu ślub\! bowiiem każde
mu nowożeńcowi tatuować s-ię
znai..1.c „X".
będzi·e na plec::ich
Oz:naczać to będzi<?, ż·e poślubił j
Po · ro:?;wopi-erws.zą kobi.etę.
dzie znak taki p:-re~r·eśla,;:iy J:x:
W t•en spo
liniami.
dwoma
dzi€
sób troskliwe teściowe j-ednym
spojrwn:·em rozpw;nawać będą
mogły kim jest przyazly zięć.

Na saniach 100 km/godz.I

Bo oto prze.szlo 30 lat temu w r. 19~G - W5l01la u nas nap'.sa;n.a i wyda.na k.<>!ąż.ka, która - n~e·~vąt.y1i:-t,vie z p-ewinym'.,
choć

n'.eznacz.n yml zm:anami
- jest dz.iś jak naib3. ~dz.i12j akKic dzi\.vnego i..\-it~~,
tualna.
że zo,stala ona. o,,,>atnio wz:now~ona w ramach Biblioteki Po
stęp<J>\vego \V:vchowania. wydawa.nej p1-t.ez 'l'owarzy.r.two ~zko
ly świ€C-k:€j. Jej tytul brzmi:
„O refo.rmę wychow:i,nia m()ralnego w naszej S't.k-0.Je".')
autorem jest dr WHt>toir Chrupek.
Od pierwszej do 0.5tatniej
strony autor walczy o wiprowadzen.:€ do s::;.1':ól św:ecik;ego wychowania, przytac-z3jąc na p:>parcie swe.i t'2a:y wiele sJusznych ar-gumentów.
nie to nie
„że są znane recenzen !
l}isze
S7lk<J.d7li
pierwszego wydania te.i ksią'i;_
Tadeum Kotarbiński. ki.
Trzeba je skupiić, trzeba je Pl>w!a rz.a.ć, p.t>wtar'.~Rć i paw ta.-

DJ.a czytelnika ZN."iązanego
e:r.o:-jconaL;'.c :.; l:ck'.ole'11, k,5·112:
ka da-:ctora Chc-u;:ika je.st JY.>nadl,.., ciekawa i z teg"O wzglę
du, że autocem }~j jest nie -

m3rks!sta. że napis.an.a zos.t.a!.a
nle z pnycji przec~wnika rel~

gii w ogóle. le::z człowieka, który r,tw!0:-.J.za. że relLgia .ie.st
:e tiie w'·-

po<L'i<tawą ah,..olutn
s.tarez'łjącą mon1lności

C'Z.łow1e

ka XX wleku. f\,<;.iąika ta bezS.Pol'Zof:czn'e ]Xl'W!n~a znaleźć się
w bibliotecace k.ażd.ego nauczyciela, każdego do.mu, w którym
chowają się dzieci. Argumentacja jej j€5t żywa i prze'.i:oo.ywaj::wa. Spl!cjalneq<>. ·•sri:i1czku" dodaje jej fakt. że li~:V

ooble 33 lata,

że

jest. ... ,.stara,
, .ST. O,

ale jara",

Doniosła uchwała
łódzkich

nać. aż si<: staną w zbio»'IJ'\\'Ym
sumieniu k-i>mple!tsem natrl)tnym, uPorzykr;;{)Jilym, dręczą
cym. Niech narywają ja.k bolący wT2:ód, póki nie pnegi."yzą
Oddzial Stowarzyszenia Archigrubej skóry 2.a.bobotnu, beztektów Polskich \\' Lodzi podwładu i obłudy",
uchwale w zwiazku z dejął
SA.RP o współpracy z
l<laracją
Autor. operując kOlllkret.ny- a!dywem
polityczno - gosnodar• wykazuj~ cz~'ffi
p-rzykładami.
mi.
organami
i
m. LOdzi
sprzeczność, jaka zachodzi p!)- ksztallującymi
opinie publ iczną
m iędzy etyką naukową a teo- naszego miasta. W uchwale tej
do wnio- c-L.ytamy m. in.:
logiczną i do.::hodzi
sku że ;edynie wvchowanie onA In Zjeździ!\
„Wystąpienie
parte n;_' podsta~ach nauko- I sckre1.arz3
T,ó<1z·
K<>mitetu
uchwa•
p<>t.1.i<:cie
o
PZPR.
kiego
wych moż,e dać i:.adowalajci:-~
za•bczp'ec?ającej
Ry.stern.a.tycmy wy- ly rząd<nveJ,
rezultaty.
x·ea.liza,c.ie przebt1<lowy i rozwokład moralności, p:-aca, samo..
ju ŁodzL. z:vsl{alo f:Orą.cą apro„
w sz.1<olc - oto d!'O-gi, batę
rząd
łódzkiego,
spolcc;i;~1istwa
które m. in. pre>wadzą do ra- lmdząc
suzególn:v oddźwiek w
a.rchitek•
łi>:lzl;lch
cjona1nego wychowa.n?a mlo- śr<>dowil'ku

architektów

dzi€ży.

Rozprawiając się z iriównYmi zarzutami prze.c.iwni'ków etyki naUJkowej, autm·· k001.~-=
kwentni.e dowodzi słuszności
swojej zasacniezej tezy, że
,.p:-zewa<,;a i wyłączino·ść ke>śc'o
la w sferze wyc:howanda mur.alnego musi ustać", Pl"ZY mym
J}!JoWołuje się !u nawet na usta.wy -0siem.na,st-OwieclT.llcj Komis.ii Enukac.ii Na.r°'dowł"j, k!ó
ra już "t' &wcza,s kkdl;i. nachk
na eduka<'.ic ino•raln-0.Sri „!H7ł"
każdel\'O,
ma.wiająccj oo serca
z Jud'l:kich, 1ll:i
wych-0drzącej

ka·i:dego

się

też nasze E•Potkanie w Komitecie Słowiańskim.
- Miala pani wziać rówtiicż
Tyiro<lniu Filmów
w
udział
Polskich w Caracas w \Venezueli?
- Termin tej imprezv przeDosunięto na k<Jlll·i ec maja.
spestałam teri: z We!llezueli
wiade>i
zaprr.os;;-J61lle
ciahne
s.ie dlla
rno.ść. że onwnizuje
inauguracyjny
nas u.roc.zysty
bal tzw. „k.i:ak-0>wski". Z\:vi.azan.a jednak .i.est.em praca z T€a (gdz·'e
Powszeohny'ln
trem
wlieczorem po
drz.iś
wlaśnie
wystepuję
d!uż=ej prz>ffi"'Nie
w roli mode1iki w wodewilu Krumlowsikrl.ego „Krolcr..va
Przedmieśc'a") tak. :le o.sta.tnde
sł-O.wo należy t.u wyla=nte do
dyrelt.tQra Koczanowicza...
RO!ZJTilawial:
M. JAGOSZEWSKII

zI'IJIZ'J.mi~l.vch

zało

żeń".

\V ostat.n;m r<'7.il1~iale z:-a iduje rny krótki p!"ze:;:ląd. i11I:i:-o p'.)Stę;>'c l~icyzmu
muiący
szkół w różnyd1 kr.aj.ach '.la-

tów. .ia.ko projektantów i realiinwczatnró'v wielkiej cz~ści
s<yc,ii mic.jsk!cb, j:i.l<o obywateli spec.iaJnie wra.żU,,·y<'h na spuś
cizn<: za nit: dbania i bn:ydoty.
wcho·d7i w okres wiei·
Lódź
kingo burl.cnvnictwa i sxer-0kt> za•
J~rojor..cj

;tkc.ji porzą.dl<-0wc.i~

„Siewier~2"

przeznaczone do }>rzewozu

pasn.żerów,

poczty i towaró-w na Dalekie,j PółnGcy i na Dn.iek!m \Vscllod:T.ie.
Szyblrnść eksploatacyjna aerosań, wypos:i?.onych w silnik lotniczy o mocy 260 Kl\il wynosi .JO-GO knt na go-ll:r,., a przy poruszaniu
się po równym śniegu do 100 km na godz. Spód nart wyltonany
jest z polietylenu.
Fot. - CAF

pro-

blemy =b:mist>•„zne i ar<"hitek...
toniczne staj'\ się co1·az bliższe
całemu

spoleczeńst,vu.

Zna„

jf'st udzielf>nie
mieniem tego
nagrody plastycznej miasta n.a
r. 1?5S urbanistom za plan Z.l\f!'OSP<><la1·owania 1.AJdz\. ja!< również
krcrl:v-t zaufani.a, .inl<lm wll!.dzG
micjslde darz~. architektów. Dlate.~o naturaln~ jest. by archite-k·
pierwWś!'ód
ci znaleźli się
lttórz:v "rla'.inym wysił
szych,
ki<'m nrzy„zynii>ć się będą do
pn"!bud-owy miasta~ ?..a.równo w
cc<lzienn<'.i pracy zawodowej, jak
i w pra„y społecznej.
Z tych W7~lędów walne zebranie «zlon•·:ów Oddziału t,ód7.l<ic;:;-o .Stowarzyszenia Architek..
tów Polskirh akc„ptujc d"'klara-

chodu. Cb.OC p~zy t-c.::·z::>n~ a<:).n e
Lódzk.kgo
Oddziału
Zarządu
cję
ob<:'.!C'n:e 1noc.no nleaktu ~ln-'?' 1 w sprawte pow-0lania' spole<:znejed1nak ck-kswie naświetJ.aia go
na.tlzoru arcbitekt.onicznego
przed!:tawidel1
wobec
one uro:>es l.ai-~vz.:i 1 :!'ii życ!a ~')O zloźona
m. J,od'li o.ra?.
łecz.negc'. który ·tam· ju:l: się d·o- Prez:v<lium R~
na
ko.naJ. Zap-ewne mu,' a ly 0·1e I.:omitetu Lód;i;kie'(o PZPR
w dniu G marea br.
dla ;Bi>of.k'lniu
być sz~zegó~n;~ ci.ekav.r"3
ucbi.vala:
c<lb:oxy p'.crw.9Y.:-o;o w~•d::rn':.i ;Ilf o-bowiąz.liO'\\'Y cz:vn.n:v udział
tf'.i k''ąż';:i pn:·:'!d trzyd:o.'c-.tu la 'v powyższej .r,J(cji na. okt'e.c; jedty. Ka!:za sla.b'.)·~ć <:lo Zachodu neg-0 roku wszystkich archttel<kandydatów
i
tów-czlonl<ów
n'e od dz'ś s:ę datuje ...
SAR.P znmies2'Jul.lych na terenie
oraz
rn ia~ ta
„O lłll!l zobowi.ązujP. zarząd OddzialU
*) Dr W 'k.tor Chru.p.ek
rernr_·mę V."ycb. c··..v:!·:i.i.a. m<H".aln-e- do -Opracowania w
najbliższym
"(l'.) w naszej .szkvle" (Biblio·~<' <"zasie w porozun1ie11iu z Prezy„
Komitetem Upi~..k
ka Pc::;.te.9w1ego \\vc-hcwan!a, clium oraz
Miast.a •=ad o.rganlzae.11
wyda·wana przez Tl"S). ..T- sz:mia
w taki sposób, by w
n~<lzoru
.<•kry '. ,,-„1,-.szawa l!:l5~, str. i!.?, dniu 1 maja 1959 r.
możliwe

s.a

Aerosanie

I

-------Trzeba powtarzać...

,;:1'.{u11ki d.z:a

a

.

szlńśmv

I

la lności 'J.'owarzystwa ś-\viado
megr1 Mac'.erzyństwa ~ ::-<a tę
o::-e:nc t·rzcba będzie jeszcze po-

na prem:ie4"ę
film (k,tózy to
p0wta.rzam r= ;esz.ccr...e - zdobvl olbrzymi s.ukces!) kocd°'."poHcli, !'()(Z.Stawiony P'l"Z0d InKi€dv
„Eroiki"

Nie tmdno przewidzi.eć kon.sekiwencje przyrootu 11.a turalne
go w Po•l.soe, o ile nie zoota:rne
()IJ.1 zahamowany do pewnych
gr.mk, to znaczy „miej tyle
dz.i'2ci, na ile cię stać" - tyle,
ilu moż<'.&Z zapewnić właściwy
poziom życia.
'i:-e
P()lpularne powiedzenie,
,;p1·zy pięciorgu gębach - dla
szóstej też się zmajdz'.e" w przk
tyce wygląda nieoo inaczej.
Zdajemy sobie przec'.eż s'!J(J:'awę, że to nie ty1k:o kwestia jeszc:re jednego kubeczka i wlerza. J·e.:...t to o wiel€ poważ.IT.ej
szy problem: stW()J"Ze!ll-ia dziecku takli.eh warunków, aby jego
zdrtJr~ój był I»"awldłowy,
wie chrmń()!lle. aby otrzymało
pramiejsce
naukę. rOIZI'Ywkę,
cy i mi~rzkanie, gdv dorośnhl
roi zechce zalwf.yć własną
J'oEBt pewne, że P"-Y 0dzinę.
IJ.ecnym temip:e przyrostu nie
stać na,3 będzi.·e na zape'l\l!lieni·e
urodzonym tak;·::h
wszy.stk:m
waru;n.ków. jak:ch wymaga pra
widlo•wy ro.zwój :ockowego :'".poPrzyrost naturalłecz·oństwa.
ny woływa na ri.Oazi.al do::hodu
Ogó1n~ spożycie
naro<lowego.
ma
pla·n!e pięcioletnim
w
wzrosnąć o jedną trnecią. Nadm'er.ny 1xzyros·~ nah1.::-alny m-0że jednak ten wzrost poiwazrue

i

czyhających na awt.oia-aly. Po
trzech dniach znano nas iuiż i
wolano na ulioach PO na"ZJWi-

sku.

pra.cęT

Od !L)\3 r. notujemy SPU<lek
urochcń s-:i ,t o jednakże ułam
k: pr·oc·~ntów. A <:zy d>z'siaj

MUZY.

X

winna być dokonana w dzieW M.:iskwie urudzin.ie walki z ciemnotą i za7AJoStal
cofaniem. Towarzystwo :z.wró- choa:nim1y
cilo się do związków branżo- pierwszy w ZSRR
budowy
wych z propozycją przes·an'a k-0°m!.Jinat
domów. Podstawo-zakładom pracy odpawi€dnic h
pro::;.agandowych wym działem promateriałów
- cio dyspozycji lekarzy fa- dukcji jest oddzia.J
brycznych oraz zaproponowalo kmist.rukcji żela-zo
s.zk·:i-lenie w tym zakres?€ le·!rn- beLon&V'.'Yeh. Produ
rzy przemys1owej slużby zdro- ku.ie się tam biei~i
w.'a. Jak dotychczas zgłoszel'1 schQdowe. p·c·desty,
je.st tak mało, iż można przy- ściany budynków,
puiszczać. ż€ w wielk~·ch fabry- strc.py, ściany clzia
kach nie ist.niej·e i:;otrzeba in- l-0<we p.ok.oi. Wyr<>fo~moc,vania kob:€t o zag.aon:e- by te praso'wa.ne s~
mac:~rzyń- w sp-ecja.lnych Icaświadomego
niu
stwa. A p-rzecież wiemy, że seta~h. Inny odprodulrn je
właśnie środowisko ro-ootniczc dział
jest drugim z k<>lei (Pol> śro:lo- tzw. węzl.v sa.nillrwis!:u -..iejsldm), które na..j- ne. Na specjalnym
ust~.ba,rd.7.ie.i potrzebuje infe•:-Mll".ii p;"Zenośnjku
z ch;<Y.l·zhy Ś\viad~mego ojco- wic.nc są duże kaw któr,vch
stwa i świad{Jil1ego macierzyn- biny,
to
się
stwa. Pctrrebuj~ tego zwla- montuje
szcza ta część roootników, kt5- wszystko, co jest
'~ł
zani€dba- niez!>ędne dla tara z z.acofa:i.ych,
.. ii
nyc•h wsi przys.z.la na w'.e1kie kiego węzla - bu. ~·
dm.vnicr.eym p-O'llnsta
budowle.
,'
Ws.po:nnialam tutaj o związ- je je<lyY>Je wstawi.i
ka~h z.a.wo<lmvych. ale to samo go na miejsce. Czte
"
dom
d·otyc:zy ró'"-nfoż innych, ma- r()'J)ięirowy
SiJ'O>lecz- m:ieszk<1.lny z gol.osmvych organizacji
nych. np. organi2acji k<J·bieeej wych części pa·wst-a je w dowolnej dzielnicy mi.'l.Sta w ciągu 30 dni.
ho akcja uświ,a.domicnhi Dcm taki jest trzykrot.nie lżejszy cd d.nmu z cegły, k-oBZt poscksualn<>go s~nłecz~1istwa. tyl-1 wim~clrn~ m.iem.kalnej ~óllur~ I"~7..a. mniejszy. \V bieżącym ~<>
kornf'i>rtawych domow
ko wtedy mll'zc dac oczeluwa- Im kc-mbmat \'l'YPNl·dulmJe f.,zie .~1ąUti
ne wyniki, gdy będrrle akcją mieszkalnych dl<>. mieszkańców M.c;skwy.
Na ?.;djęeiu: g-1>towe części z <> knanu.
c ·gólna,.
Fot. - CAF
GRAŻYNA ZIELSKA

uszc:::.uol1i ć.

mowcó"1·
- Pi~1'wsze wirarż€<nie z Mar
del Plata. to bogactwo a.rchitekturv tego miasta. jego bakażdy
lmlorowość:
j-sczna
dom. ka.ż<le niemal piętro Połysku.i€ i.n.nym kolorem w jasnym, pe>ludniowym słońcu. A
sami mieszkańcy'/ Za6'kah"'Uje
nas ich żywiołowość i temperam~nt ... No i wielkie za•interesowan:e sie film€'11l.
polslrn byla oDe1egacja
itr-OllTIJflie P01>ularna. W.szystih'ie
gaz.ety J>isa·lY o nas barrd= obpl"Z€de
poświęcając
szernie.
miej.s.ca
wiele
wszystkim
„Erok"C" i Pod~reśla.i;:i.c,j.ej artystvczne walory. Hotel. w
byl
mieszkaliśmy.
którym
i noc oblężony pn.ez
d.z.i€ń
tłumy

1.000 mies"llkańców. Przecięt
na urodzeń w całym świecie
jest jednak tak duża, rże ekonomiści zastanawiają się nawet
nad goo.podarczymi konsekwen
ojami przyrostu naturalnego.
Demografowie prze\vidują, że
przy obecnym tempie przyrostu - w 2.000 roku świat bę
dzi~ liczył około 6 miliardów
ludzi. Czy kula ziemska zdola
wszyst.Jticll wyżywić, ubrać, dać

Fabryka domów

o<'..ala

3

zł).

było

rozpo-cz~cie

działania".

O Około 20 tys. główek sałaty
O 8 tys. pęczków rzodkiewek

konsumują

łodzianie

dziennie

A ŁÓDŻ?

Obiektywem po lodzi
Czy tak zostać

Chyba i ona nie zapomni

W fl6tatnicb dndach mieliśmy w kraju kilka razy ~.
a.le wystawy sklepów wanywni~cb i spoŻywczych zazieleniły
się ocl now.illi. Wpra.wthie jesz c:ze tu i ówd:z-le widzimy mNYi:<>-1
ne ogórki, fasolkę czy pomidory, Si\ to już jeclna.k ostatki ml'-O'i»nek, IJ.owiem z eynku siłą r.mcz.y za.azną je wypierać swieże war.ey"Wa,

Z dyrekoji W arzj'l\V i Owoc(r.,, otrzymaliśmy kilka interesuj:ącycll

:in.formacji na temat
dootaw now.!fl.i1 do Łodz;i. łV
tej cliwiJi lOa ry.ruku ZTJajduje
się w spi..--ze.daży sa.lata (główka
od 2-5 zł). rzodkiewka (Od
.v"'O?.Oraj :zmhż.1ka - 3 zl pęczek),
ogór'ki tz<n. „wężowe" po 40 u
kg (l"Ó"W-njeż oena obniżona),
koper, sz<::Z,Y.Pioc i botwjnka z
wY.siewu.
Te poo.z.ukitwane nowalie otrzymuje Łódź ozęściowo od Ogrooni•ków podmiejskich, z powiatów :iowiak'e.gc, sieradzikiego,
a nawet sood InQWToalawia i
Torunia.

Stamtąd

w głównej

mierze nadchodzą rzodkiewki
i salata. lhiennie w tej chwili Lódź konsumuje świeżych
główek sałaty 15-20 tys., ~d
kiewek okolo 8 tys. pęm;kow.
Pn.pyt 7,apevroe się zwiększy PIO
ostai,niej obniżce cen.

Vi'.szys•kie te nowali.e są QA:SZ.y
wiście ::z,2 57.Jdarni i oteplat"ni.
W okres:e n.ajhlii'5tzych dwu
tygodni żadnycil no<Wyc.h

ga-

Owooe

ubiegłych

pierw-

K:i!ik.anaście dni pot·em, gidy
wzr·:>&-1.ie pc<laż, ceny poro.ido..
rów l.Jh9?6kbowych będą malały

i to

dość

znaczniie.
Sk.

Szczepienia
.
przeciw
Staoja Sani;tamo-Epiid'6Illi.olo-

przeciw chorobie Hein-e-Mooina tylko tych &leci z rocznika 1958, które u.kończyły 6 mie
życia.

odbywać się

bę

we wsizy,:;;tkich pora<liniach
D - w godzli!llla<::h pracy porad.ni.

We?JWania iame nie będą wysyłain-e. Tennirn szcz.epleń nie
lbędZJie pr7.red-lużc111y •.

celem

zwięksrrenia ozęsitotliiwości

kursowania autobuis:ów od dnia 5
kw.iclnia w dni świątec2'lne w
okresie letnim linia ą.utolbus<>
wa nr 51 skrócQl!la :/lOB'taje oo
ulicy Wycieczkowej.
Autobusy 51 odjeżdżać będą
w kierunku Łagiewnik od zbiel
gu ulic Wycieczkowej i Strykowskiej. W dni powszednie
autobusy o tym numerzie d<>-1
jeżdżają z La.giewnik do Placu
Dąbro"W\Slciego wedlug dotych-1
czaJSOwego rozkładu ja.7.idy. (s)

przeciw
durowi brzusznemu
Państwowa

tarna

dla

Inspclroja

m. Lodzi przyip<)llti-

że od dnia 15 marca do 30
kwiętnia br. trwają na terenie

na,

miasta przymu.sowe
szczepiienia ochroame przeciw
durowi brzusznemu.
Szczepienia odbywa.ją się w
zakłada.eh
pracy,
S'llkołach,
prz.ed.szkol.a.ch, bur191aCh, internatach it.,. i w przychodniach
spolecz;nych zakladów &lu.tby
zdrowia dla ludności nie zatrudnionej lub za~rudni<med w
zakładach pracy nie posiadają
na.szego

cych własnyc.h ambulatoriów,

Elimim.aoje dla drużyny łódz
kiej odbędą się już 6 bm. t'llll..
w poni.edziałe.1< o godz. 17 w
sali teatralnej LDK. Mogą
wziąc w ni·ch udział wszyscy
lodzi.anie. Dwa wymagane warunld to: - wyższe wyk.,-ztalcenie L.. pióro lub ołówek, bo
wiem elimi!nacje będą pisemne. A więc wszySJtkłch chęt
nych łódzka telewizja zaprasza
na pomi-edzialek na godz. 17 do
LDK. (id)

*

.w Operetce Łódzkiei
względów·

ba.I'dl7..o
praedstalwia się

k.tórą

Ł6d7.ka
k>oń<X>We

mie

to

]:)!'Zygortowuje
dllli,
maja.
Dzieło

dziesiątków

na

Oprac<'JIW"ainia muzycrzm.ego operetki · podjął się kierownik
Filha.rmonii W Katowioacll. Ka.rol Stryja. Fakt ten zaawtować
musimy z całą przyjemności<\,
~ bardziej,_ ii nie jest to
p1erwsz~ wspolpra.ca ~sty _z
teaitrami oper-etkowym1. W.jjppl
prac~ wYb1<bnego murzyika. przy~ się na i;iewn<> d? -podn.iesieni.a na ~ JXl'Zl.?111 strony m=-Y:cz;neJ operetki a. '?lra-

~ otwiera szerokie ~ocil~~

c;

arl~y~..e.
Będziemy się
cieszyć Jereli tego typu kontatk
zawiązywać się będtie cr.ęś-

ciej.

*
* Przeniesienie sklepu . komisowego

ll!l.teresującą :pnycją
~o teatru.

kie•;;c<>, p:rof. dJr Stefalllia Skwa.r-

czyii.sk.a.

Dałej

interesują

nas
Kultury Prezydium. Rady Narodowej m.
Łodzi, naszych domów kultury, klubów, ~etlic itd.
Wierzymy, re kitoś tam. zastanawia się nad tym, azeby
plamy Wyd7Jalu

Uwaga, kandydaci
· na UJ&7J1ższe studia

w tych dni.ach na pó:tkacll
księgainskkh ukazał się (na.kl.a
dem PWN) slcrypt Krysickiego,
Czaiplińsk:i.ego i Terlik<YW\Sikiego „Tematy egzaminów wstęPn.yeti z matema.tyki".
Skrypt ten obejmuje zadania wriaz z rozwiązaniami (aA.1torzy podają kilka m®iwYCh
"''8)9060bów rOZ'.viązań) z egzami
nów W5tępnych (z la:t 1952-1957) na politechnik.i, do szkól
i'llżynieryjnych, u:ni·w2rsytet<Y.'i,
wyższych szkół pedagogicroyoh
0:1«1·z ra wydziały r-:J<lne •i leśne.
w pierwszej połowie k>vietnia u.ka.re się (również naikla-

dem PWN) skrypt Wl. Wendor
fa i L. Wlodars!kiego „Kurs
przygotowawczy z matema.tyki
na. wy:i;,sze uczelnie". Jest on
pr::uo....zmac2Xl'lly dla kandyda.tów
na wyfsDe &tudia techniczne.
Obejmuje na.stępujące działy:
algehrę, trygonometrię i geome
ttję. Materiał ujęty jESt w zadania w.raa: z IOZ'Niązaniami
oraz zawiera zad!lllłia do samodZJielnego rozwiązania.
Przyswojenie materiałów zawartych w tych skryptach zapewni kandydatowi na wyższe
studia. wszechstronne przygoto
waaie matematyczne.

w

szereg interesujących reaJizacji w innych teatrach operet- .
kowych.
Tak więc istnieją
wszelkie -powody do przypuazże

nowa

premiera w

Na wycieczki
,

Większa „przestrzeń życiov1a'„
Specialne środ.ki transportu

wy-

sk.ich obchodów?
Chcemy w:erzyć, że z calą
:pewnością n:e ograniczymy się
tutaj do umiesz~n!<l; w. miejscowej pras:e kilKu C•{cl!cz.nosciowych <irtylwifaów i notatek.,
'l'<ik więc iinte~e.sują nas p.ro..
jek1v łódz:kich teaitYów dramatyw.:nych, nla.ny naszych rzut...
ki·<:h
prelege.>.tów
(prz~e
wszy.s.tkim TWP) zamierzen~
łódzkich polQll.istów, wśród kto
ryc.h zmajduje się znakomita
znawczyni twórczości Stowac-

~~~~~_;_~~~~~~~~~~~~~~~

~~rk~~~=~~~
cz.eń,

będzie

(k)

Bę-

to.

Łódzkiej

w rep>etrtllarz,e

Fn.nto od

la.t należy do łJe
la2l!l.ego repertuaru operetkowe
go i stanowi w rum jedną z
ciekawszych pozycji, tak ze
względu na GWe
walory muzyozne, jak i przyjemne lihret-

ty

jątkowo

()peret~

„Booeaecio"

cisllka. Suppe.

O:p..oretoe

..

wczesn1e1

Nowinki z meblarskiej branży

zabyikowej katedrze wawelskiej w Kra.ko-

oo

------------------,,BO·CCACCIO''--·premiera,

Sami-

w

tnic710-unlweł·sytcekie
mi~st<»
włą.czY siQ
ty~h ogólnop0>I~

!

ii:lreresująoo

T·ELE-TURNIE.J
W dniu 12 kwietnia warszaw
ska i lódzka telewizja organirzują
pi.ez-wszy V111Spó!ny teletuxniej między druźytnami obu
mia.st. Pytani.a. w tele-turnieju
dotyczyć ibędą ogólnej
wi-cdzy
ze specjalnym uw:zględni.eniem
aktuaL"'lych wydarz.eń świaito
wych.

ł

Z wielu

.„1

Warszawsko -łódzki

zaprasza

Na Stoirym Mieście ra.~ąco odbija się od
wycb elewacji nowych bloków, ten efo d<>:n. Gdy JcdZJie
się trn..mwajem ma się wrażenie,
iż widzimy
szkielet
sp1ilonego gma.c!m.
'
Na pewno w przyszłości d-0m ten zostanie ro:i;ebrany.
Jednakże
jeszcze dziś nie można sobie na to pozwolić
z braku izb zastępczych. Czy jednak tak zostać powinno?
Czy w ramach akcji upię.'.isza,nja Lodzi nie m<>żna by pomalować ścia.nę tej straszącej rudery?
Choćby prawiz.orym~nie, ale za.wsze dom ten nie będzie ta.k raził na tle
elewacji nowych bloków. Wart-0 aby sprawą tą· zajął się
dzielnicowy komitet upi-ększania. miasta. (kr)
•
Foto L. 01·~.inicżak

Heine - Medina
giczma m. Lodzi zarwiaidamia,
że w dnia.eh od 7 do 11 hm. od
będą się pierwsre =wpienia

czwartek

Z man'.festa~Jjiną ocrdecm•:>ś
ci'1 p.rz.ygotowują się do obchodów tych -- nie mówiąc o Y ra
kow:e - Warszawa, dalej Wro
cla·.v i wi'i'le innyc:h m:as.t.
Szc.:ególn;e uroc:zyś:=e z.Ęlp{>\Vi<t
da się o::-ganizowana p:rz,ez Instytut Badań Literackich f'iesj~
n.::iU:.•·~>wa p.AN, poświ~'::v•:ia Slo
v.rac:ti·2n11~1.
.Tak do:ncs-ząJ u<=."'Sim.:czyć w niej
będą
również i naukowcy 7..agran~cz.>.i
o siynnych naz.wiskach.
A J:,ódź? W hki SI>VflÓb i
w jakiej mier.z:e nasze r0>1Jo-.

fa:1<5pekto--

zł.

SocZ>....<>pi.enia

do ut Wycieczkowei
1art:

się

dą

tyll<o
wzm:ern

apcd:z.iewa.
pomi•dC'l'ÓW

Gdy jednaik d<;wiedzieli śmy się oeny k'l.ogxama, skóra ua nas ścierpła - 160-180

sięcy

W święta
autobus „51"

W

w:ie, gd2ie wśród sarkofagów królów p-ol.słdch znzjduje słę
równiei trunma autora „K-u-rdhna", 7,a.ina.ugurO'\vane Z<JStaly z
ud'Z:i~.\łem
rei)rooenta.ntów
wlad-i:
całego
kulturalnego
świata Pc·lski Ul"()czystośai
rw;poozęcJ.a Roku Sł.owa.ckiego,

tuników nie należy siq spG<lziew<ić na rynku.
D-opiero pa 20
kwietnia. dy1·ok-Oja W arnywa i
szych
wyeb.

Kierowniczka
sklepu
"
k
ł

,,chrzci a. mle o

nabiałowe~o

Podejr.Zi€1lie, iż owa nadwyż
ka powstała pr= dolau-iie do
kadzi wody, zo.;;lalo potwierdzO!ne pr::z,2z am.arlizę dokonaną
na za.kwestiorwwanym mleku
w laborat.or-ium PIH i w Okrę
gowej Spóldzi.elni Mleczarskiej
w Łodzi. Anali.za wyka:zala za
wodnienie tego mleka. w WYGO
kości 18 prooent.
.
Cuekalską aresztowano. (g)

Już od daWIIla PIH poo.i.adal
informacie, ile sklep nabl.aJowo-pieczywowy nr 1363 przy
ul. Armil Czerwonej 8 sprzedaje często mleko rozcl·eńcrone wodą. Dwie prz;2<prowadz.on.e kontrol·e nie daly }ednaik
żadnego
rezultatu.
Dopiero
trnecia z kolei kontrola PIH, przeprowadzona 21 marca br.
- przyłapała nieu.c:.z.dwą jego
kierowniczkę niemal na gorą
cym uczynku.
Kontrola ta :oo.stała prz,eprowad.z.cma przed otwa.rciem skk!
pu o godz. wpół do piątej rano. W sklepie znaj<lowa.la .się
tylko jego kierowniczka Łucja
S;\d iWojewódzlH dla m. LoCzekalska, która na krótko
1fa.i będzie rozpatrywał w kwiet
prnedtem przyjęl.a do.stawę 270
litt·ów mle!'.a w dziewięciu 30- niu szereg p:>ważnych spra.w.
litrowych bańkach. Mle.ko z
W dniach 10-11 bm. odbę
s.reściu baniek bylo już prze.la
dzie się proces praooiwko Fene do ka<lz:i. W ł'aidzi bylo jed
Hk.sowi Piotrowskiemu
zam.
nak nie 180 litrów, lecz 221, a
o'ltatnio w Szcz,~ci.nie ul. Piań
więc o 41 litrów za dużo.„
ska 11, [,e.o,nowi Maćkowi.a1ko-
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Chodzi tu zres1ltą nie ty'1kn
'<> sp>rawy natury czysto prestiżowej ay emocjonalnej.
Do-

chodza tu jeszcze inne, bardi?.O
zasadnicz.e momenty.
Acz:ko\v;;·~k w noróvvnaniu z
okrcs'.lffii ub!eglyńu, ogromnie
zm:tmilo się to na korzysć,
puls życia kult,ural:nego naszego w ielkieiro miasta wciąż ~e
sz.cze bije zbyt nikle i anerrucz
nie. Wyk.oirzystujmy więc każ
dą spo:-:.o-bność, aż-eby go wzmo
cnić· a właśnie jedną z takich
ck.;-1;j1 jest godne wlącrenie ~ię
ł...odzi. do ogó1nopolsktch
obcho<lów Roku Słowackiego!
M. JAGOSZEWSKI

List do 1edakcii

Czy taki pośrednik
jest

rzeczywiście

potrzebny!
przez wiele lat ro.lnicy łódz
cy 7,aopatrywali się w zakła
dach we!nJanych w tzw. kurz,
pochoc12<1cY rz: pra.fl::lzy, płacąc
po dwa grosze za kilogram.
Kurz te.n
rolnicy używali clo
nawożenia
gruntu,
ścielenia
i..,wentarzowi,
do :z.a.kladznia
inspelctów pr.z;yspieszonych u„
p\;w.roku ubiegłym
sprzeda.t
indywidualna
została
wstrzymana, ponieważ całą tę akcję
p1·zejęla
Centralna Zbiornica
Przemysl<Jwych Surowców Wtór
nych, przy ul. Rewolucji 1905 :::,
64. I od tej pory roz?oczęly się
historie „nie z tej ziemi", Naj
pierw Centrala
zażądała
od
rolników po 60 groszy za kilogram. Później wskutek targów <>P'UŚCila do 40 groszy. 0~
statnio ublt.<> cenę na 15 groszy
za kilogram.
(Centrala placi
zaś firmom l~ groszy).
Chłopi,
ra<lzi nieradzi, przy.
stali na tę cenę, ale okazało
się, że-to jeszcze nie wszystko.
przejęcie przez
centralę
obrotów kurzem
niezmiernie

sl1:omplikowalo

procedurę

o-

trzymywania
tego
artykułu
przez nabywców. Posłuchajcie:
Najpierw trzeba uzyskać po-<
zwol,;,nie na nabycie za oka.;
zaniem podania z DRN, z tym
trzeba jechać do Centrali, gdzie
otrzymuje
się
zlecenie.
Po
pobraniu kurzu i zaladowanitt
go na wagę,
otrzymuje się
rachunek. Wóz czeka, a P,etent
znowu jedzie do Centrali, opłaca
należność
i dopiero po
przedstawieniu rachWllru otrzymuje przepustkę na wywoz z

danego zakladu.
W rezultacie
na

transakcję
\Vynoszącą kilkanaście, lub k.Jl.,.
kadziesiąt zlotycłl,
rolnik musi stracić kilka dni czasu. A

w zalt?adach wełnianych rosną
zwaly kurzu
w oczekiwaniu
na odbiorc6w.
Marin.n Dzwonnik
gospodarstwo ogrodniczo-rolne

IT

na wokandzie

I

łDzIENNIK- ŁÓDZKI-D~.79 .(3843)

ob~hooy Roku Słowaclkiego zna
lazły rmvnież i w naszym mieści~ odpowiednio
żywy
od-

•
•
w1ec1en

Ob!!luga lł>uchu Turystycznego
przy Zarządzie Oddziału
P'l'T-K w Lo<:lzi w związku ze
zbliżającym
sii;: sezonem wycieczkowym, uprzejmie
prosi
organizat,orów wycie=ek przy
zakładach pracy,
szkołach, organizacjach masowych oraz osoby
indywidualne o wcześ·
niejsze składanie zamówień na
organizowanie \\'YCieezek
do

Częściowe
.-;centrali:rowainie
(róg Kilińakiego) zostaje prnefl))r~daży mebli w sklepi·e-ma
ni~iony
do lok.a.lu przy ul. najpiękniejszych
miejscowości
gazynie przy ul. Brttk.O'Wej 4
PiotrkowrSk.iej 278. W pozostaw kraju.
(-0 kt.órym
donosiliśmy
przed
łym po komisie loikalu będzie
Zgłos7.enia
przyjmuje i bliż
kilkoma dni.arnj) pozwolifo na
się odbywala sprzedaż mebli
szych informacji
udziela
Obrozluźni•mie prziela.dowa.nyoh do
nowych, których odbiór będzie sługa
Ruchu .Turystycznego w
tychaz'hS sklepów meblarskich.
następował z ma.gaa;yum
przy
Lodzi ul. Piotrkowskll 70. tel.
Dzięki temu klienci mogą doul. Tuwima 83. (ais)
230-64 w godzinach od 8-15,
brze obejrz,eć meble, które pra
gną nabyć,
ponieważ nie są
one już tak ciasru> stł<lCZOne w - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -.....
62JCZ:Uplych lokalach 6klepowYch.
•
SYRENA I BUFFO 9 BM.
~
dzin
zna.ltoroiteg<> pisarza ro·
T~- wi.ęc
·
Lód.z - c1:zi ęk.1
W LODZI. PrzełoŻQna z J><IWOW
syjsklego
Mi.kola.Ja Gogola. U·
redu choroby K. Krukowskiego
6
l
h 11
kazał
sic: w Lodzi
:specjalny
organi=ji spr:zieda.ży mebli Impreza pt. „życie jest pl.~k-~ , · ~
numtir tygod!'llka „Głos Rosyjzyskala salo.n przy ul. Brukone" oobędzle się CH1ta.~o w
Ci1
skl". Do nabycia we wszyst·
wej i jego dwie fHle (przy ul.
dniu 9, IV. br, o go-dz. 17 i !O
ltictt ki<><Skach „Ruchu",
cena
Piotrkowskiej 11 i Bojownlk&w
w sali Państwowej Filharm<Jnil
wego JUubu Oflcer1ldego (ul.
niu składu zarzadu
wybiorą
2 zł.
Getta WarrezalWISkiego 13) oraz
w WL~prezie udz!al biorą zna•
Tuq1~a ł:~IA LODZKJCH A.. ~i;!Rt.elei:atów na walny ~;!;)zd
!IJ!ll WIECZOR KU CZCI ML
więkBzą przestrz.eń w p<l<Z06tani artyści warszawskich
teEROKLUBOWCOW. w n.a.jbliż•
„BAL WIOSENNY" J:,ODZ
KOLAJA GOGOJ"A w KLUBIE
łych sklepach meblarskich. Na
atrńw Syrena i nutto z Hanką
szym czasie odbędzie się walny
KlEGO KLUBU JEZDZIECKJE- RTKO. 5 bm. w Lódzkim Klu1.eży tu
dodać,
że WIS!Zystk!ie
Blellc.ką,
Kazimierzem
Kru·
zjazd
Ael'oklubu
Polskiego.
C'.-0 oo·będzle eię
bie Rosyjsl<im (ul. Piramowi11 bm.
0
sk.lepy me.blars!tie
prowadzą
kow.skim
i Ta.deuszem Olszą
Będą w ntm uczestnlczylt rów
!(odz. 21, w saluh ltasyna ocz:a l~) odbędzie się uroczysty
sprzedaż gotówk<JIWą i raLalną
na czele. Nie zwró<!one bilety
nież del&gael Aeroklubu Lódz·
ficersldego, W<>jslmwc-j Akadewieczor gogolowski. Wy$tępu.ją
oraz ~'"'ia.J·ą u&lu...,; PI'7Je\VOZO
na występy marcowe
zachokiee:o,
którego członkowie w
mil Medycznej (Żeligowskiego
Bolesław Bttsialtlewi<."l:. s. Po"'"""'"
.,...
wi1ią wa.żnośt.
dniu 5 bm. o gOdz. 10 spotka7 /9),
woł?_eki, C. Rudzi1islti. Bogat.a.
we wła..<m.ymi, specjalrnie do tel i SPOTKANIE Z RED. NA- Ją ste w sall
Zjednoczenia
... KLUB KOBIET zawlada·
częsc
muzyczna.
Pocz.ątel<
go oelu dootosowany;mi, środka
CZELNYM „DZIENNIKA LODZ
PrT..emy8łu Bawełnianego
ul.
mla, że kolejne sp<Jtlranle 00 •
punktua.lnJe o godz. 19. Wst<;p
mi tram.sportu. Na ter.en magaIUEG-0"
St. MoJJu1wsklm 0<1Plotl'koW&ka SS (front II pie·
będzie się G bm. (ponledz.lalck)
WłFlny.
zynów mebla-nskich przy uJ.
b<:dzie się dziś, o godz. 19 w
tro), by omówlC:: r;prawy, z jao godz. 18 w lokalu Zarząd!\
NI WOJEWODZIU oSRODEK
Brukowej - :r;e wz:gl.ędu na oczytelni Klubu l\'!Pi.li (Piotrkimi delegaci pojadą na wspom
~.ódzkiego Llgl Kobiet, na któ
INSTRUKCYJNO-METOIDYCZNY
·1 .
6'p01
kowska 86). Wstęp w<>lny.
nlaai:v walny z.iMAI.
rym mln' Jan Pog<"I!owicz w:vLDK organlzttje w
dniu
7
chronę m eirua
eczme.go 11111 Z OKAZJI
MIESIĄCA
Zebra.nl.e aeroklubowców bęi;:łosl od<:zyt n.l!. temat:
„Rola
kwietnia br. o 1todi:. 9 w gma·
źa.dne oboe pojazdy nie będą
SOLIDARNOSCI Z MLODZIEZĄ
dzie miało poza tym cha.rakllte!'a.tury w tyciu Jednostki i
chu ŁDIC (ul. Tra.ugutta nr 18)
mógly •vjeżdżać.
KRAJOW KOLONIALNYCH K.<Jter sJ>rawozd.awcey. Uczestnicy
SJMłecze1'istwa.''.
sala 306 seminarium clla kieI jeszcze jedna nowinka z mltet
StUdentów
Za.graniczzostaną ZS.J>O:m.A!li
z dotych·
f'I GOGOLOWSKI
NUMER
rnwników świ<!tlic
z Lodzi i
mebl.arski·ej brainźy. Meblowy
nych W Lodzi o~garuzuje dzi4
cZ8.50wa, _dz.lalaJnością. Aeroklu· „G~.su ROSYJSKIE<>?"·
w
miast
W:Vd?.ielonych
woje·
sklep komisowy mieszczący się
zabawę
w wa-eh
Garnizono·
bu Lódzluel!:O.
Po uzupełnte_ zwu\ZKU ze 150 roczmcą uro·
wództwa łódzkiego.
dotąd pr;:zy ulicy Tuwima 40 ~----~--„~~~...,...,~,..,..,
...,....,~~~~---,

I

Słowackiego

o obchodach Roku

sądowe i

wi zam. w Lodzi ul. Piwna 6,
Stćml"Jawowi Duroe zam. w Lo
d.7.:i ul. Tuwima 63 i Stanislawowi Paprockiemu. Os-ka.rżeni
są oni o kombinację z. pra.wami jazdy, które za pośredni
ctwam St. Durki - czło.nka ko
mi.soji egzami.naieyjne.1 powolanej do• ~rawclzania un1iejęlnoś
ci fachowych ooób ubiegają
cych się o prawo jazdy - wy•
rabla:li (oczywiście za p<i.enią
dze) ludz.'om, którzy nie u.koń
czyli żadnych kursów i nie
zdali egzaminów uprawn1aią
cych do prowaci2)enia pojaizdów.
·
21-22 bm. odbędzie się proces prz,eciwko Józefowi Popławs·kiemu,
ooka.rŹ()(l1emu o
zabójstw'o d'lliecka i ciężkłe po
bicie Ż<J<Ily.
Poza tym - również na kiwie
ci·eń wyznacwno sprawę w try
bi·e doraźnym przeciwko Wloś
ci-ańsikiemu i in.nym.
Jest to
sprawa o trzy poważne wlama.
nia. Dokl:.ady termi111 tej I'<l'Z:prawy niie jest jesocrz,e u.staJony.
W dniach 13-18 bm. odbę"
dzie się r0<.rorawa o kra.dzież
ouk:ru. Jest t.o s.praiwa z lat ubiegłych, która :zmajdow&la S'ię
.i uż 111a wokandzie. jednalc z po
woou choroby j>!>'<lnego z głów
nych oo.1<ari01nych nie Z09tal,a
zakoń CZX>l1a.

'aiq

Ważne
W tyt:.ii_ d!nd:ach
rewizytą

v.ryjcidża

na studia na U. Ł.

z

do MOtSkwy na zaipa'-o

gzeni.e Komwmołu

----------------po!-1------------------------IN
Dodatek studentów i wyiszych uczelni
(35)

10-<llSO<bG-

wa delega.c-ja młodzieży
t!JCZ.e..<>tniczyć
skiej, w której
będą przedlSlt.arnic:iele Związku I

li"

15

:"ocjalistycznej i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - Mlodzie;ży
Stu.dentów P oJZrzeszenia
Sik:idl. Celem wizyty j.est wymi.af!la zdań i pog;\ądów doty<Yrganiz.a"ji
p-racy
czących
młodzież<Y"rych o;raz zwiedzenie ośrodków 1robo<tmkzych i
' mi i.wersyteokid1 ZSRR środo-i
wisk.o studen·c-ikie nasz.egG m:a
sta repr-erentc<wać będzie sepert poczty lot.niozej, a 5ą
Pnjechalem do 0,"iedla Aka- ja.ni Illie przychodzą. W ogóle
k.-et.a'l"z Rady Okręg olW'cj Z~P
prz;ecież cudu>ziemcy. Nie ma
d·Emkkiego na ul. Byst.rzy:::ką. w.in.a mało kupują
kol. Janusz Kcm.cipi ń&k.i.
wiecznych piór w cenie od 10
T:'-'Tl1 ran~nL j.e<lnaik nie rorzma*
do 20 zł, nie ma, nav1et w okre
powodu
Z
Od recl.a.kcji:
Pani Mari.a Osiukarn - kiewia lem ze stud0n.Uimi, lecz z
na.silenia grypy. żad:nych
przerwy w za_;ę
świąt-eczmGj
tzw. ludżmi z zewnątrz. A oto rowniozka sklepu PSS nr 365 się
pr7.r::iciwgrypowych,
środków
0
budynku
mi es.--::cząoe.go się w
dowiod:z.iałem.
,9ię
czego
kolejciach wy:ż.;;zych uczelni
poza proozkami od bólu głowy .
IV DS, mówi:
na -wypowi0d.ź w amki0Cic o
Studentki dopytują ;;ię o pa- Do strzyżGnLa zgła.<izaJą
- Ba:r<b::> m\lo mi się tu pra
bialginę, iw-chinę, polopirynę,
wychowaniu h".~manir;lycznym s'ę nicc>ę.,,!o, a .f!'Ola s'ę raoz:ej
cuje. Młodzież nie jest zgorzkrople na<0.ercowe i przylepi.ee
sami. Kat.dy jednak gr:z;oozrn,ie lcniała( !). Sama mam pr:recież
ukaże się w GJastf;pl'.lym numcna rolka.eh . Nie ma ołówków
przychodzi, JXllrozmarwi.a. nie sy:na...
r7Je „życ]a Ak.ademiekiego'",
techni•cznych i tu.sizów. Nie ma
mówi pan Brcn' p.ryma"i dobre
o
proszą
Niclctórzy
atramentu do w;oecznych p.iór,
slaw Andr1r.ej-9·w1..oiki, pracownik
węd.liny. Wolą je tu kupić niż
brakuje p&iSty do zębów. Za
za.~<ładu fry.zj•S-Ys!i.: i.:--,':!;o miiei;:;zczą
„Deli·k atesach". Stu- mato otrzymujemy z.eszytów w
stać w
cego si~ w I DS Akad srnii M,ed·2Jlltek w:ęoej przychodzi, bo kratkę i 100-karL'<owy.ch w joed
dyaz:n.ej.
ich tu więcej mie&7lka, ale ku- ną linię. A podobno tein kiosk
- Praeuj~ tutaj 6 J.at - do- 1 i:m.ią ma.lo, wydają dużo piepowstał na żyozerui·e studsntów[
daje n. Józ,efa S.ztamdera. ktle- niędzy na kosmetyki. Za to i na wni()eek ZSP. Tak pro.seę
r<'"T'"1: "'<""71~.a t.-:-,\"1-:J z::>~{ł.qdju.- \f~m
mę:lJczy2:ni wl~j jedzą.
Co najmniej 50 proc.
paina.
którn przycho~tale klientki,
8':
kli·antów to mia.<::Zkańcy dodza do ='e prz;ez ca;ly czas
W • lipcu Uniwersytet im.
Tyle mi powia:l.zi'2li ludzie
mów akademickich.)
studiów. Fryzury oczywiście
M. Curie-Skłodowskiej w Lu naim·oonieiisz.e. „1'rwaly-ch" m .a dbający o sprawy ciaJa mi'21Soz
A tymcz31~1em ton kiook jest
ka1\ców Osiedla Akademicll'.ieprzt">Z „Ruch" zaap.atrywa;ny
lo robi.ą. bo to drogie. a taką
blinie obcł1.-0dzić będzie 15 ro
go przy ul. Bysitrzyckiiej. Po-,.11a zLmno" to S1Gbie etud0!lt.ki tein p<J1SZedlem do kioo1m „Ru tak samo jak wsz:yst·!d«~ inn•e
cznlcę swego istnienia.
kio6ki w mieścioe, (Tak mówri.ł'
robią s-arrne, Prz;eważnie prz:.·i do kina „Studio". Tutaj
w ramach. uroczystości chodz..'.\ się , strzyc. Fal!ibtiją wlo wchu"pr=i•*ioeńmwie
do JXl'P'l"Ze·d palil An.ctrz,ej Kurnatowski GY na ró:ime kolory i w rćż:no
nich rozm&w ustys7.ałem dwie iSP•rz.edaiwca w kJoo<ku}.
zwiazanych z 15-leciem prrze
kolO'ro-w.e pa.sma, bo to terae:
różne opinie. A więc, że:
A ja myślał-e<rn: kios-k „Ruwiduje się m. in, zorganizomamy
roboty
mGdn•e, W ogóle
- Około 30 proc. widzów to chu" w Osiedlu Aka.ctemn.ckim
na,rz,~k8:my.
~.e
a.le
'.-c>dużo,
n
wanie v1;espół z Miejską R :i.po~viin.i.en działać na SJ>€<:jal-1
roku
ubiegłym
W
stu<leniei.
L-roiei pra(X)IV;rać :re 6tud(':n !:anych praiwach. Do śródmi-eścia
mlod2lioeż aik.ademic:ka była bar
dą Nar~dową seminarium z
mi niż 11:d:z.i-eś w mie·ście użerać
daleko a st11d·enci czasu nie
dziej illlt.eligeilbna{?). Umrlell.
się z giryma..~ymi klient.kami.
1Udzi.a-1em studentów zagranimają za wi.ale. Powiinien być
się 2JachQWać. Ja mam miesrlęcz
cznych na temat: „Dorobek
więc obficie zaopatrzony w po
ny limit biietów ulgowych i
szukiJ\vame pr:zez klientów aQ-ty
więcej sprzedać nie mogę. Ja.k
*
kultury polskiei w okresie
kuly. Ta.kJ. kiosk w talk or:ll·estudenci przyjdą i nie ma ul15-l~ia" oraz wystawy po.,Ciocia WiŚl!lie'WlSka" prowa
glej dzielnicy to -pr:z,ecież z jegowyclt 1x> sobie nie dają wyU
wair:zywami
haJ11doel
d:zi.
dnej &trOl!ly bairoanetr gu.st&.v
święconej rozwojowi Lubeltłumaczyć .
mnie najwięcej kupują student
powod.7le- i za.interesowań, a z. drugiej
Najwięklsrzy.m
S'Lczyzny w okresde Ui--lecia.
ki. Pl"Zl6Ważnie wairzywa i O<WO
placówka,
ważna
berz; kpiJny,
niem cle.'Yzą si ę oczywiście tran
oe. Latem mam zavr.s:ze świe ou.sJtie filmy milo.'ID.e i filmy
te gu.soty i
mogąca s.kuteczn.ie
W okresie letnim w Kazimiegdzie
że jarzyny. to już żad.na
kształtować.
zaint.ere.sowania
.sens,ac:yjne. Bard7JO dużo wirzu Dolnym nad Wisłą odb:ę
indzi~j nie pójdzie, tylko do
dzów było na „Cichym ])o!nie". Niech się więc tą wrawą zajMiędzynarodowy
dzie się
mnie. Zimą kupują kartofle i
powinien.
i
może
kto
- ,.Studio" je.st małym ki- mie,
s-talych
Mam
wt002lczyznę.
nem. Mieści się zresz1:ą w baI. P.
Obóz StudencJrJ, 'którego ceklientów - zżyłam &ię z nimi.
raku. Gdyby tak mo7..na przelem będzie rz:apoznanie stuJak który eg:;r..aimilllu nie zda,
prowadzić remont w sali. Ale . - - - - - - - - - - - - - to sle przychodzi użalić.
dentów za1granicznych z najz kredytami są trudności ..•
- Nie, na k;oodyt nie daję.
osiągnięciami
ważniej!'2Ylni
ChY'ba, że który na tramwaj
Tak mówił kderownik „"tuPolski Ludowej.
nie ma t.o mu pożycz.ę(!) . Pidia" paL!l Jan Potooki.. A ·kliOISlk
. ,R.uchu"ł SiedJZ.iałem w nim
okolo 2 godziin i dlatego mi.alem wywiad ilu strowany „zalą
c:oomymi obrazkami".
A wiec na,j;pierw przy.szla
przystojfJ'la blo.ndynika, niebieskie ocr.y, poprosiła o szam:pcm
do j as.ny<'h wlooów. - Nie
ma„.
k<Jil. Ja.n .K.luczyńslti
.PR.ewodilliczący Rady ~ęgowej Z~P,
(Spr~w1ca mó-wił: D7J\s.\aj ' ·
otrzymał następujący list od przewodnicząoego 1iZ'8 kolet,:i Jiri
około 30 kllientek po
miałem
Pelikana:
szamp()(ll. A żadnego f!Zam)XJa'lu
nie ma, bo przydział już sp;r.7..e
„Drogi Przyjacielu!
dałem, a nowego nie przys.yła

Między

blokami osiedl a

przy Bystrzyckiej
*

15-!ecie

„

0

UMCS

*

•

dla kandydatów
6) 3 fotocrafie

Rektora.t Uniwersytetu Łó
dzltiego podaje do wiadomo
ści zain-teresowanyni, źe termin składania. po<lań o przy
jęcie na studia w reku aka1960 dla
demicl{im 1959 abwłwentów

szkół

8) Dla zamiejscowych: pode.nie o stypendium i ~wiad

czenie o stanie majątkowym
9) POOanle o miejsce w do
mu studenckim
10) Kartę ba.dań I orseczenie lekarskie.

średnich.

z lat ubiegłych uplywa. z dn.
15 maja. br. Wszełkleh informacji ud:i:.iela. sekt•efariat Ko
misji R.ekruta.cyjnej w gmachu U. Ł. przy ul. Na.rutowicza. 65, I piętro, pokój nr 18.
Poda.nic o przyjęcie na. I
r&k studi6w wra.~ z zaląc-mi
k.a.mi naieźy skła.dai: 1) tego;rc;,1zni maturzyści - w szkolnej k•1misji rekruta.c3•jn('j, 2)
ma.tm·zyści z Ia.t ubiegłych
ua wyże.i pGdany adres, 3)
~łuibę wu,iakoodbywający
p·n ez jedn01St.ki wojw~ -

sli owe.
V>'ymap,ne dokumenty:
1) Podanie o przy.ięcie
2)

'"l'!asnoręcz11ie

Ż3'Cforys

31) Ankieta

pracy

7) Opinia. -.kładu
(dla pracujących)

napisany

!indywidua.Ina

kam1ydata.

4) Metryka urodzenia (odpis pof.wiadczony)
5) świadectwo dojrzM@ści.
w c.rygin.ale

Komplet druków pcltl"llebnych do złożeni& podania
of:l'zymać m1lina w Wyd~iale
Łódź, Pl(ttrkcJwska
Oświaty
101, pokój 156 - dla. mieszkańców Łodzi oraz Łódf., uL
Jaracza 11 dla zamiejseo ;och.
Egza.m.iny wstępne <>dbęclą
się w dniach od 2 do 15 lipca.. W czas.ie ich t1-wa.nia kan
dydact zl!mlejsoowi mają, z11pewnione miejsce w domu
stude11cl!'im. ·
JednOC't.e9nle łl.>l'ZYPl>n't'namy, że Uniwersytet ł.ódzki
kandydatów na
przyjmuje
wydzially: t\ilozoficz11c-historyczny, n;ologi«lU!y, lm'-te-ma
tyki, fizyki i chemii, bie>logii
i nauk o ziemi ora2' w-ydzial
prawa.

0

*

*

*

*

*

PODZIĘKOWANIE
od przewodniczącego MZS

z p1>wrotem rlo P.ra.gi i chciałbym Ci ~eko
<i-raz w imieniu Sekret.a.ria.tu za. scrde~e przyję•
eie i gościnnoość z jaką podejmo wa.liście Komitet Wyk<J11U1,wozy
MZS zebrany na K.o.ngresie w Łodzi.
Zdajemy s~bie sprawę, że przygi&t,c.wanie do .Kongresu i sam
jego przebieg poohlonąl wiele Twego c-.1.a.su i spowodował zna.42ne wYdatkli. Ale pragniemy 7)8,pewinić Cię. że cenimy Twojl\ pomoc, która będ.7..ie wielce PMll!Oena w naszej dalszej pra.-0y.
Wróciliśmy już

wać ()6'1>biście

Prosimy

Cię

o przeka.za.n:ie naszyd1

podzięloowań

wszyst!tim

C'Zlionk-0<nt ZsP, którzy p:rae01W.ali pn;y przygoW.Wa.nia.ch do Kongresu i w czasie jego trwania. Chcielibyśmy ta.kże, abyś pm:eka-

serdeczne pOO.zięk-0·wania Radzie Narod•6'\vej m. Lodzi. rekt()rom Politechniki i Uniwersytetu oraz wszystkim profes>1>rom
i studentom tych wydziałów, które g-0ścUy K<l'tnitet Wykonawczy, a także kierownikom i pra.oowni.kom przeds,iębiorstw, :b.~óre
zaproGilY clo siebie gości z.-igra.1tl-ca:nych.
Jeszeze ;raz clz:iękuję Ci 10.roblście i życu,ę Tobie i ~"&zystkim
Twoim koleg{)'lU, z którymi p,racujesz, sukcesów w pracy.

za.ł

Szm:erze oddany
JIRI PELIK.Al'I ...

ją).

Potem przy57.la . studentka i
pro.<1ifa o ,.R<YZrywkę". „Rozry
wek" nioe lbyło.

(Sprz,eda~vca mówił: ,.RoZJ!j"W
ki" i „Szairadzisty" otrzy-muję

po 5 egzemplarzy, a poszłoby
20. To samo jest z .,Pr:z.ekrojem" - otrzymuję 70 egzem-1
plarzy. „Expressu" jest za mało, tak samo .. Kuli.s", .,FHmu"
i .,Ekra11u". Niestety dyrekcja!
„Ruchu" ni·e z;większa przydzi·alów. Pisma młodzieżowe
t.akie jak „Szta.nda-r Młodych"
i ,.Odnowa" idą ba.rdm słabo).
chciała
NaS1tę;ma etudo2'!1tka
konie~znie kupić mydlo „Dz!e.cm.n e .
(Sp(l"zedawca mówil: wszystkie stu<lomtki dopytują się o
to mydło. SpCT.edałbym go tutaj każdą ilość . Cóż z tego,
kiedy przyd-z;ialy są zbyt ma.le.
Taik samo d<l<Slta,ję o wiele za
malo zna<!Zlków pocztowych i
kart imieninowych. N ie ma ko

GAVDEAMVS

WIERZWO W RÓi!NIO (VA,()PR'Z.YROPZONE' ZJAIJ15KA. ODP()WtE-

PWE

MĘrY SPoŁE:c.::ZNE"

Wl/l(O-

R?Y5TYWA~V O<:Z.YV.llŚCAE' ;-Ę SYTUACJĘ / PODSTĘPNrE. OC.,J'<Ą$1~
'..1~C. :IE 2 DOSYTICLI.

rozróiniano
W koleg-:ach
dwa rodzaje żaków: servitorów _ i gracjal's·tów. p;erwsi
usługiwaJ.i profesorom za. oo
doota.wali od kolegium część
wyżywienia i woline mi436Zkanie, drugą część wiktu 0>trzymywali od profesorów, którym
Servitcl!rzy jadali
ue!ugiwaJi.
przy osobnym stole, sami llObie kolejno t1JSo1'ugując. Gracjali~ci natornia1o;t tym się od nich
różnili. że płaci.U z.a miesZJkanie i jadali pr7.y w.sip.ólnym
stole z profesorami. PłaciJ1i
wh;c składki jak i oni. Od roku J 357 &kładka tygGdni<l'wa
w ynosiła 7 groszy. Cala grwpa
po.nadto
gracjalistów płaciła

powściągania

do

swawoli stu-

dentów.

Innym jeszcze miej1SiOem sku
sil;\ldent6w były sziko
parafialne, których w Kra-

piającym

ły

kowie byto 12.

Obok

l!'ię

otrzymywało

tu

nauki
r6'.vni~ż

mie,s:zkanie, a czaseai 1 w1kt
za niewielką opłatą.
J. P.

Zapiski krajowego głohtrotłera < i
Któregoś dnia k;toś gdt.ieś
powiedziial... No, nie - w~.zy
stko było <Wkt<J;dnMj 01k.reśio
ne:
1) miejsce - saia kLubawa
w gmachu Ra;dy Okiręgowej
ZSP,
ożyw>iona
2) sytuacja
dy,siJci•sja w grupce ~'tude·n
tów oczekuja,cy·ch na program teiewi.zy•jny,
„popohu'hiie, ,o;-o3 ) czas 1>-otci" (jllJk mllJwiat W. Wło
Maja.k.oą.v
d.z:imie-rzmvbcz
skij) ...
W k-ażdym ra:zLe, s•twie<rdzo
1io wówczas, że „h~steryc;<;ne
-usvos-obie-nie s-twnie sie niebO!Wem modne w • koia.ch mL;J

Uderzyfo rnmie to s•twierdzenie. Co tu ga,da.ć: skojwr..:y
to się z pewnym probt:?mem,
który nie od dzi§ „uwiera 1ni
pod ozaszką". Chociaż 7',ie dotarłem w Klubie do źródba
po.zozapalonej dyzolwsji stało zda.nie gl;ośno wwowie·
dziCl!ne.

„

Cl-ll:O!'.)S.TWO IJ\E ~OC.t:O .S0$1i;
POZWOLIĆ NA oC.ót: NA N.Wl'ę
TOTE'i': ~YŁO w C..iEMN°o(,JE I

no,ś,r;ii ą przyjmował.

27 groscy tygodni()IWQ za or,:>a.ł,
G1racja.Usta
meble i oh&ługę.
pra.gnący stolować ei.ę w.9PÓ1nie z profesorami mu5iał s:ę
im publioznie przed&tawić l
oni óecydowali o jegio przyję
ciu do W\SII)Ólnego istolu. Gracja.liści. którzy nie .s'..olowali
się w kolegium płacili 2 sol'.dy oo p~ątek za mi-r-lminle.
które zajmowali wspólnie z
servitora.mi. A nne były to lo.
najczęściej
ka·le wytworne w sieni lub na ganku, aż dopiero w 1446 roku Uniwersytet nakazał um.ies:ue7.BĆ &tliden
tów we wsipólnych pakoja.ch z
Ale i te były
p.rofosorami.
zimne. ponieważ ognia "" ruch
palić nie było woJJn.o.
Na poddaszach butlS i kol-!'giów mieścily się karoery,
C7..a.s.ach
niezbędne w owyeh

3

dz.ieżowy·ch" .

PRZEZ l<AZIMIE~ M0ZOL.eWbKtE60

Tak więc prziepisy dotyczą
ce m'.esz.kań ooowiązywaly za
równo profeoorów jak i studentów . .Tedna.kż.e bursy nie by
ły jedynym miejsoem, w którym mieszk.aJ.i studenci. Obok
burs urzędowym mles7Jkaniem
dJa studentów byly kolegia i
szkoły. \V kolegiach zamieszkałych w 7J8.&adzie przez pr•~
fe&0rów, zawsze 2l!l<llaz.ły sit'l
jaikieś wolne rnies:ziltania, gdzie
profesor mieszkać nie m!)gł, a
które biedny student z wdzięcz

•

*

J rek. to jes<t z t1)•m

,,li.1isiterycznym usp-osob•ieniem"
szerzej, ZnllJczmie &zerzej, ?.
ogóiną na-d~ra .-ż!iwością sys0te
mu nerw-owego 11, st1.uie-r1,tów?
Pod koniec 1958 r., odwiei oczuwif.ci:?,
dziłem Ślq:~.k szczerze iikochane GHwice. z
którymi 7,q,crę z-a:wszP. uroc:ze
W GUwi;::ach
wsrponvnienia.
spOltkc;,hnn d.,. Wys·p-imiskiego,
tamteju.e~rO!Wt11łiika

Af«L„

demiokiiego Zespo!u Lecrniczego. Zwiedzając studenoloii>,
PoHtechnik.i
pótsa11;a.tori.tum
oo.jmłodt..ze, .św\e>t
śiq,sik.iej Thte wyposażone i chyba. na.1~
wdal:?m
Lepsze w PoLsce cHuż.soza
się z dol<itorem w
Dowiedzia.lem sie
„ozmowę.
wówczas o sprwwie ,,zrodzon11ch w oun-iu".
Do tej pory, schorzrnta
psycha-nerwicowe (szczegól•
n ·ie nerwice lok;a1I..ne i ogólne, okiresiowe sitrony wyczerpn
11.i.a, s.ta.ny neu1rQ,sltenicen.a, tJ.
na.wet psi1chaste1iiczrie) wustępowa!ły wMód s•tude>ntó't1'
dosyć częSJto, częściej

nd:ż

u

in-nuch mlodych Ludzi. Zwiq·
ze·k tego sitllJnu reec;;:y ze SIPP..
cyfilką procy studentów,
tru.dną nieraz {!JkLinia,tyzacjq
mlocl.zież11 wiej&kiej, z pozi.omem kuitury życia codzienda.je ~~
nego wresizcie la.two wyikazać...
Od ubiegłego roiktt ClJkliilR•
'1iiwkiki
zeS'jJÓl
mickiego,
aL<l!rm.owafo jedna.k zjo.w·i>Sloo
nietypowe : kolosa.Lny wz-rosit
iLości s•ch01n:eń u.]dadu nerwo
się
weyo, ' ogniis•kujących
szczególnie wśród stu.dentóto
I i II roku studiów. (Ludzi
jeszcze w malym sto1ni4u
znużonych wyczerpującą pra.
cą umYEłowq). Badania prze
śrrortou>islw,
prowainwne w
!Y.Jt>wiero.zHy
(Jiiwiokinn,
„pierw•sze alarmy". W znvitt.iiou % tym poczyn..i0>n.o sz"1'e!1
od 1'..0-.
kir•Olkó.w.-ws;tępn,vch -

=

ra.dy z wia.WzUJmi uezeLni, do
zallJng'<Lżowania ,iekmr.za-p:sychofogc,, na ..ta.te do Ze$połu
Leczniczego.

Dr

WyspiańS'ki

tłu.maCZ',J

wz1·ost iLości schorzeń uH!lprzybudu nerwowego
ciem (i coroc?ntim prz11bywa
niem) na. studia.... m!ochrtcżu
„zrOCZ.zo-nej w ogil<iu", tz'l.
roczników, które ok.res -ni..?mowięcu przeżyly w a,n.al"l'ltal
nych warunkach okupacji.
Trzeba dodać. że wyrv·wkawe badam,i.a łódzk.icgo zesp.oiu potwierdzają w dużej

mierze „a.Lann11 gliwbokiie".
>t

*

Czy chodri mi tuf,11;j o forsowwn,ie tezy nt. „koniea..--no$
ci taryfy ulgowej" w S1tosunku do s<tudentów? - Nic p<1dobnego! Każdy st>Jdein.it z
zalbwa.nsowan111n stanem cho•
robowym powinien pod.d.2ć
się Leczeniu, k,oirzy.stając z 0d
powiedm,iej przerwy w studi.ach... Lecz n'a.ji.s1totniejs::e
jes.t w tej calej h)~io dzia·
lanie za..pobiegC11Wc:ze: ba.dania,
okresowe, lvsiztal·cenie w za•
kresie racj·onalnyc:h me-torl
pracy umysrowej, w zaik."1-.esie
ku-ltu-ry odpoccynk1L, kwitu.tl"'J
życia codzie·wnego iłd.
Dovrwwdy - w•!-ele 'Pi"OC11
przed lek.ww-mi, dzi(l,l;aiczami
Z-rz2SJ!etnJi.a. Stu.ciewtów •.. f, o1tie
tyLk.o przed nim.i.
pMC4 klo~Ale to

;esot

oo.

~~~~~~....,---~-~~

ROBERT

l>ZIENNm LÓ~ Pl' '18 (MłS) ~

r. .

o~~ló-DZKAWYTwóRN""iA~·

MOTO~

FARB i LAKIERÓW
w

Łodzi,

STANOWIĄCE SPECJALNOśC
FARBY i EMALIE CHLOROKAUCZUKOWE

WYTWóP..NI:

do wymalowań wew:nętr.myoh, sz-cz.ególnie odporn•e na działanie h.tgów i
działanie kwasów, g.aiz,ów i>rzemysłowych, soli i ich roztworów.
Zastosowatliie
w przemyśle do malowania konstrukcji stalowyc!h i apa!!"aitury chetnicrznei
w budownictwie do malowania wnętrz nara2ionyC!h ;n.a dzialianie czynników
c:::i..ie agresywnych.

FARBY CHLOROKAUCZUKOWE DO ZNAKOWANIA
służą do malow.amiia pasów drogowych

w ruchu ulicznym

kład.owym,

tram;por.cie

:

wymalowań zewnętrznydh

i

roztworów,

n

n

sz-a'\\.·.a' SIPI"'L.edaan' Ci,esiel-

s.ka 12 garaż
6007 G
SZCZENIAKI pekiń~zyki
sprzedam Łódź, Błońs.ka
23-11 l>oc.z>na uJ.. Wróblewskiego
5367 G
2 PIĘT-NASTOLETNIE aga
wy s.pw.edam. Łagiewni
cka 136-2 godz. 17-19
Częs,t<'.J'chOW'Slka

W DUŻYM
WYBORZE

c
11

74

ZA GOTOWKF;
INARAT'Y

LOKALE

PRZYJMĘ

chemi-

sbudęnta

JEZDiłl

wewną trzza-

również WleW.nętrznych.

zorstwen1

zamienię

kie samo
pokój.

w ~:remyśle do malowania aparatury c'hemi.cznej, maszyn rolniczych.
Wyr'Olby syntetycrme w porównaniu do wyrobów olejnych odznaczają si~ kró1.kim

wy-

l

na ta

ZgJ,a.s.zać

S>ię

Al.

m. 2a

DWA P<>koi€:kuchni;;-umeblowane (z piani111em)
w Jeleniej Górze rz;amie-

l

~igo~ ! ~~dei.k~~;~
0

mość

Łódź-Stok.i, Górska
23-7
5650 G
POKOJ kuchnia w Głow
nie za~ien.ię .na mies:z,kame w Lodzi. Wla<lomosć
Łódź, Gcabo·wa 20-17

Ponadto polecamy do stosowania. w przemy śle ora.z w gospodarstwie donwwym szeroki
a.sortyment wyrobów olej.nych w różnych ko lorach odznaczających się wyso·ką jakością.
Prospekty i wyjaśnienia. przesyła wytwórnia. na żąda.nie klientów.

t

BLura

[

OGŁOSZENIA

I

SPRZEGAŻ

2 KREDENSY dębowe ne
żbione sprzedam za 1000
i 30~0 IZlł. Nav..irot 7 m. 10
tel. 303-88
4469 G
CEGŁĘ białą k1as-y I polec:& Hurtowa
Sprzedaż
Materiałów Budo<wJ.ainyoh
M. ~eok;i, Bydgoszcz

Ul. E. Plater 20

SAMOCH&D

„Skoda"
llOO sprzedam. Lipowa 25
(garaó:) godz. 14-18
PALMĘ

„Fenilks" sprze-

dam, ul. Brze?ina 18 m. 3
tel. 431-67

4a85 G

DROBNE

111

„__

DALIE (Geor'"~;e) ł!adtne
kolory od 6,50 rz;ł sq,tuka
wysyłam pac.1'ką pobraniow.ą Woroncow, Płook,
W1ejska 25
5:'.84 G
MASZYNĘ-pończo=tczą
mechamiczmą „l:dieaJ"
~~
spr.:e d am. Łódź , A . ,„ruga 25 m. 1-0
5200 G

____, ___" __,_,____,,
~

MOTOCYKL „WFM" fabry.C2Jni.e nowy oraz -„Mn.ie sprzedam. Pabi3Jllicka
208
6020 G

telefcmicz.ne 535-15 po goci.zinie 18
5343 G
SAMOCHOD „Chevrolet
Fleetmaster" pilnie spnze
da•m za 40.000 zł, ul . FO!KROSNA jedwabne l angielski<> sp:raedam. Tom- MOrOCYKLE
„Se~l" wa.roona 47 doj=d 16, jeczak, Andrespol, ul. RO· węgierski· i „ WFM", &tan den . przystanek pr:ze<I ulj
kicińska
102 (te-I.
bardzo dobry spmedam. Sowińskiego.
_ -·- .
-----Poczt. Androopol godz. Oglądać w godz. 16 do 19 MOTOCYKL
nowy nowo8-15)
5271 G Łódź, Kołłątaja 3 m. 11
72" w bardzo dobrym sta

Urz.,

iil~:~:a "3~ż"od9Pgr~~~ ~~

ZAKŁADY MECHANICZNE
PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH
w POZNANIU, ul.

Górczyńska

14, Kałużny

5318 G

MO'l'OCYKL

„.Tawa" 250

~?o~J'a sr:irz~daiTei:"t~~~vi

MACA naoesrz:ła do lrongregacJi. Zacho-c1ruta 78

na

l

I

PRAGA

-

1

DOCHODZĄ-CA--starsza

go ·pos1·a do d\"OC h star~
,,
szych osób potra.ebna od
zar.ąz_. . ~eferencie pożąaane. Mickiew1oza 27-13
POMOC domowa-po:trzeb
na do lekairza. Nowotki
249a-10 nowy blok 1Za
pętlą tramwaju n.r 6
POMOC domowa potrzeb
na. Zgłasi.ać się Ws.chodn.l•a 23 m. 21 prawa of.
II piętro Ry-cZlko·wska
PRACZKI - na - ga;rde-robę
pilnie J>0"2lu.kuję do pralni chemiczmej. PiotJOko.wska 22.3 (w poct,wórrz;u)

L LEKARSKIE

I

. .
zamow1en1a

PRZYJMUJĄ na ,wykonanie

Dr BIBEJtGAL specjallsta chorób wen€ryezmych,
skórnych 16-18 PiO<trkow
slca i34
·- 5663 .G
Dr KUDR.EWICZ specja
lista
chorób wenerycz
h
k.
h
l4nyc • s ornyc 8- 10•
16 ulica 22 Lipca 4
I(:OROJQ"SKAHanrykalekarz ginek<>IDC i położnik
przyjmuje środy, s·oboty
17-19, Zielona 16
i>rREICHER -s.i,ecjallsta
chorób wenerycz:nych
skórnych 8-9, 16-lS ul
Piotrkowska 14

PRZYJMUJEMY

ZŁOTÓWKI

I

WTRYSKOWYCH,

BUDUJEMY STAD IO NY!

WTRY·

MilELENIA ODPADÓW TWORZYW
TERMOPLASTYCZNYCH

II

oraz

6

DZIENNIK ŁOD-ZKi: nr 79 (3843)

tel. 311-45 gcl.3ie wylmn-uje wszelkie zahiegi w za
!tresie kosmety ki

w

najukochańsza maJłka.

S.

t

P.

Jaskółowska

Karolina

Ja.nic

Wyprowrulzenie zwłok nastąpi z kaplicy na Starym Cmenlarzu µrzy ulicy

Ogrodowej w dniu 4 kwietnia br. (::rnbofat) o godz. 16, o czym zawi:1clamiają
krewnych, przyjaciół i znajomych

DZIECI.
Ci

2 kwietnia 1959 roku, po krótkich cierpieniat:b zma.rł, w wieku lat
48 nasz nieodżałowany kolega

•

Dnia.

Spółdzielnia

Józef
Uwaga Inwestorzy U!

Pracy „Budolit"

WACJĘ

CZJ~ONKOWIE

SEKCJI MISTRZÓW
CZELADNIKÓW WULKANIZATORÓW - CECHU METALOWEGO.
ZLlJnua:
mmwo•
;

II I
I rl

Budowlana Spółdzielnia Pracy „Budalit"
w ŁODZI, UL. KILINSK!EGO 94

_ _ _ _o._n_n_z_i_A_Ł_w_·

tel. 231-61, 261-31

z_G_m_R_z_u_._u_i_._P_i_,ą;_<tlk_-o_,_vs_k_a_22_._te_1_.-4-75_._ __

I

**""

i CZYSZCZEN!IE kotłów przemysłowych.

B.S.P. „Budolit" d3je gwarancję obsłużenia każde•go zakładu uspolec:zni-onego pod wz,ględcm całości potrzeb remontowo-inwestycyjnych. Roboty wykonujemy z materia!ów
własnych i powierzonych. stosując cenniki państwowte.
Zlecenia do wykonania w 1959-60 r. i-rosimy kierować na
adres:

Porzeżyński

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby
przy ul. Rumuńskiej 6 nas1 ą,pi w dniu 4
bm. o godz. 16, o czym :zawiadamiają

wykonuje wszelkie ROBOTY BUDOWLANE w pełnym zakresie. jak również roboty ELEKTRYCZNE. ODGROMOWE
oraz kontrolę tych urządzei'l, roboty HYDRAULICZNE, ukła
danie PODł~óG KSYLOLITOWYCH jednolitych. roboty MA·
LARSKIE o wykonaniu prostym i artystycznym, KONSER-

I

I

I

W dniu 1 kwietnia 1959 r. po długich
i ciężkich cierpieniach, zmarła nasza

..,

Budowlana

w

I'

KOSMETYCZKA Nina na
dllc.zowa, byla pra.eow!Ilica Spółdzielni „Uroda i
Zdrowie" zawlia.da.rnia Sz.
Klientelę, że obe-cnie p.ra
cuje w nowo otwartym
nowoczesnym
gabinecie
przy Al. Kościuwki 13,

wdowa po śp.

w WarszaUJie9 Lodzi
i Poznaniu
N.ole8' turach

Uwaea Inwestorzy m

Spółdzielnia

Pracy Pralnia Chemiczna i Fa.rbi.a.mia.
Pabianicach, ul. Barucha. 3
OGŁASZA 1lll PRZETARG OGRANICZONY
I
samochodów ciężarowych
I na sprzedaż
1. Opel-Blitz 3 ton cena wYWołaWCZ&
8.750.2. Moris 0.75 cena wywoławcza
7.500.Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 1959 r. o godz.
11
10 w Spółdzielni Pracy Pralnia Chemiczna i Farbiarnia w Pa'
bianicach, ul. Barucha 3.
I
Wyżej wymienione pojazdy można oglądać cod-::ienni•e od
I
I I godz. 10 do 14 w Spółdzielni w Pahianicac'h, ul. Ba:rucha 3.
Do p!'IZ•etargu mogą stanąć przedsiębiorstwa. instytucje i
·11 osoby prywatne, 21godnie z 'larządzeni<=m ministra komunikacji z dnia J maj.a 1957 roku ogłoszonym r Monitorze Pol··
Skim nr 56 z dnia 20 lipca 1957 r . poz. 353 § 9.
Wadium w ' wysokości 10 proc. należy wpłacić w kasie
.11 ~t>ól'Clzielni lub NBP/O/P-0ibi:anioe nr 911-6-134.

ROŻNE

S. t P.

mprzetarg ograniczony

i

28

Zn·alaizca prosizony o <Z;wrot
za wynagrodzeniem. War
cella 13 m. 8 St3Jllislaw
Jaworski
5986 G

Ostatnie dni zapisów

TOT ALI ZA JO RA SPORTOWEGO 11

N. - 2,3 i 5,5.

·INFORMACJE TELEFONICZNE nr 631-69.

1
1

Rou.po-

I

SKAREK PÓŁAUTOMATYCZNYCH 30 g. :MŁYNKÓW

Ł.

KURSY samochodowe . za
wodowe kat. I, II, III i
amat~~k'1- TKWP. Zapisy T';:;~~a
w godz.
15
8-20, tel. 258-60.
częcie kursów p-rzyśp1eszonvch kategorli II, HI
i amatorskiej w dniu
4. IV. 59 r.
1812 k
HAFTU maszynowego kurs TKWP. Zapisy Wróblewsklego 15 po·kój 206

I

Z"UBY

;;~~!.K! s~:~~=e.

KRESLER
budowlanych
I, II stopnla .k.urs TKWP.
Zapisy ' Żeromskiego 1.l5 ,
pokój 20 codziennie godzi
na 8_ 17 , Tuwima 15 codziennłe
gocizina 9-15.
ostatnie dni zapisów

TRZY WYGRANE PO 383.190 zł.

NOŻOWYCH DO

POMP HYDRAULICZNYCH P.

II

NAUKA

I

zUJracaftlq n1iliong

ROKU 1959

FORM PRASOWYCH i

J

0

0

"

~-··· w

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (wejście oo Żeromskiego)
=
_ codziennie g'Jdz. 9-17. -

38

ł

(dojazd tramwajami 5 i 24 przystanek kolicowy)
oraz wzorcownie:
6. ŁóDż, ul. PIOTRKOWSKA nr Il, tel. 317-32
•
A ŁÓDŻ, ul. BOJOWNIKÓW GETTA WARSZAWSKIEGO
lll" 31, tel. 536-06.
2361-K

wygód zamienuę .na pokóJ
z kucl11mą
z wygoclam1. ..,.....,....,.............................,....,....,....,,.,..,..,..,..,..,......,.....,.....,.....,....,.....,_ _ _ _ _ _ _ _ ___..__.._..._..~„
Oferty
p1se:rrune „5327"
ł'.1UJro OgłoS1Zeń P.Lotnkow PANI k11:lturalnl>j samot- Dr NITECKI specjalista KAPELUSZNICTWA dam
S'Ka 96 _
_ 5327 G nej w średmm wieku po S'kórne, weneryc:zine 16-18 skiego lrnrs TKWP. Zapl
PO.KOJ, kuchmla, wygo- 1w1€rzę prowadizen1e go- przeprowadzi! się KUiń- sy Sz.koła Obrońców Sta<lv w ce<ntrum zrumienię S'podarstwa
clomo<wego skiego 82 (róg Tuwima)
ling r adu 27 godz. 9-14,
<lwa' pokoje komforto- (domek jednoradzhnny na
17-20
1928 k
we. KoEzty r em()ll\iu zw;ró Julianowie) . W•arlllil.ki do Dr MARKIEWICZ specja
cę. Tel. 391-95
5363 G omówienia. -Wiadomość lis ta chorób skórnych i PU~OWANIB kołder
Pracownia
Toreb, s%
.TaraPio·trko·w·c-za
8
G weneryC2lnych,
ska 10!}-6
3897 G kurs TKWP. Zapisy Szko
6
la Obrońców Sta!Lngra<lu
I•o!\ioc oomo,w.a do leka Dr Jadwiga
Ali'FORO- 27. codziennie godz. 9-14
1937 G
rza potrzebna. Piot1:kow- WICZ specjalista wene- 17-20
_ ska 70 m. 13
52-05 G rycz.ne,
skórne 15.30-19.
G-OSPOSIA-do Jeka•r.za po Próchnika 8
5521 G
GOSPOSIA do dwu i pół tr-zel>na. PiJotrkow;,k,a 87
letniego dziiecka pot r:zeb- m 10
""52
Il
na od 1Zarae:. Warw11>ki
·
'"'
G
(wszystkie wygody) <lo-

~~!r:~~~.~un:::.
~~~~~ s~~~~~~kza- ~DAu~~!~~-9o
~~;/:i-:~ ~:r 3~~~o~i :;~. ~~·P
J:
500 z przy-epami wą sprzedam. 1nlormacje łudniowycłl
2364 k

stan dobry ~ ~.,.,.,.,..,ooam.
Pl. 15 ~, ru-.-d·-n1·a 36,
""
Dąbrow5'k.i
5214 G

l
ł

ŁÓD.Ż, ul. BRUKOWA nr 4, te!. 533-15

- '" __________

K

'~k,
Ł~

~

ł

I

SAMOCHÓD „DKW" -1M'.OTOCYH;L „WF:M" dosprzedam lub :z.:>Jm1emę tarty .zamienię na Jawe"
na mo-tocj11kl z WÓ2'Jlciem 250 Lub sprzooa.n{: Tel.
,.M-72" Piotrko•w&ka 34
220-16 oo godz . 7 <io 13.
WAPNO g.a.szan<.-awuict- M.o 1'0CYKL-· e- wóZlkiem
IIl•ie piJ-nie Sl"!'Zedam. Wia ,,Ziinda.pp 6()0", ~·t'·tl -•odomość Lódź, Nowo•ńki 50 bry spr~edam. ZaJ<ątna 30
m. 5
5873 G m. 30
5958 g
MO-RWĘ 2 _z-le<fmią spr.ze
SAMOCHOD osobowy - dam. Narutowitcz;a 129 _
„W•artburg" spr.zeclam ży godz. 13-18
5353 G
w-cnina 64· (od Pryincypal- MOTOCYKL-,,v-,·~tot~-a"
neJ)
5914 G
, ~ ·•
350 ccm sp1·zedam. CmenMOTOCYKL „Ju11>a>k" 350 tama 3a m. 4a
5348 G
~

NOWO OTWARTY :
p ułł KT sp RzEDAzy DETALIcl NEI

2 ··POKOJE -z-kucłtmą-bf,-:Z\

F'arł:l i Ladderów,
2352-K

-"--- ---------~--------"""

ur

Zbytu

k

bell: doo:oratwa
na jeden duży

wz.ględinie

1 Maja 3.>

Za.mówienia należy składać Za pośrednfotwem
ul. Kozielska 10.

k
g

d?. i•ału
ma tematy.cz.n ego
lub polit.echniki do pokoju w zaitnian za koreipetyc.ie dla syna. l(,rzysa:kowska Emilia, Łódź, Mie
~y 6
:i292 G
DWA pe>koje "' kwchm.ia
okolica Dwa-r ea F""brycrz..'.
nego - za:rnienię na pokój . Wi.aodomość tel. 304-66
od godz. 9-12
51?9'8 G
i>oKOJ -2:-k.ti„:~nn-ii\i>:·-efo:

-

ł

p

tel.

5325 G
MOTOC-YK~BMW" 750
z ko-szem spnz.edam. Pozna1'1ska 41
5304 G
SAMOCHODmairiki-;,war

[

Zastosowanie

!

"
p

c-zT-ERY-ule-sprz~am-=

jak
i
Szczegó1ni<e odporne na
odporne na działa ni·e h.tgów, gazów przemysłowych, SQli. i ich

~e kw.asów

Elek.tromcmtaŻIU)

Łódź,

FARBY i EMALIE POLIWINYLOWE
do

o
k
n

275-70

ul. 22 Lipca 100

J?OLECA WYROBY SYNTETYCZNE

~

z~

teleg~f~;~;-•sTEROLIN j

skrót

„W'll'M:'' .._.

spraedam. Wojska Połskie
go 43/4.5 od godz. lS-17
MOTOC-YKL „SHL" z WÓ
z.ki.em sprzedaim. Wiadomość ul. Skła<lowa 33 (Ba

Profesorowi d:!!:iec;:wowi

WAL~I

LISOWI z powoou zgon.u

MAŁZONKI

I

wyrazy

głębokiego współczucia składa

TOWARZYSTWO PRZYJACIOŁ

SZTUK

PIĘKNYCH

w

ŁODZI.

I

dzlert..awę

w

POSXADA.M: prawo )au.dy'!!""...__________________________...,____
mecha 1 kan.cesję na ta!ks'ÓW'kę Oierty plsemne ocrrokuję procpO!Ły<:'ji. Ofer
nlozmą.
,.5121" BMlro Og'ło:srzeń - ty plisemne „5935" B.!Ju:ro
51M G Og!!<l'SZJeń P!otrkOWSlka S6
Plotrkaw.sika 96
ODDAM'.

kompletną tkalnię

Wypłata

PANU pro'fesoro'Wll dr Ja-

oraz

cr.-.sklrunu

i

P~~~~,:' 1.nr--:~~

z surowca

Blegansk:ego. skla<l_am wy
razy i;;lęboltiej . "'1.zu;.cznośa! ,,.. lec:zeinie 1 troskJiwą o::iieikę w ~ie
przebytej clęzk!ej cho.oby. PrO'f. dr Jerzy Po5409 G
prużenko

zawiadamiają

pracowników, którzy r-racowali w 1958 roku, a którym zgodnie tz: regul.aminem Rady Robotniczej przysługuje
zaildadowego,
należncać z tytułu funduszu

by rz.głosili się po odibiór
Po

ZETARG

I

Za.kłady

Przem. Chemicznego Pabianice
Pabianicach, ul . .Żymierskiego nr 5
OGŁASZAJĄ PRZETARG

1n:a przyjęcie stałe; konserwacji bocznicy kolejowe; mieszczącej się w Pabianic.ach przy
ul. Zukowa nr 9. Boca:nica posiada tory o dłu
gości rnb 267, rozjazdy rz:wYkłe kompl. 2, koZly oporowe kom!'l. 2.
Od wykonawcy wymaga się utrzymania to1rów na bocznicy w stałej i całkowitej przydatności eksploatacyjnej.
Oferty wraz z kosztorys.ami mogą składać
spóldzielcrz,e i
państwowe.
przedsiębioTStwa
prywatne. Oferty należy składać w kopertach
rz: znzn.aczeniem „przetarg" w dziale gł. mechanika zakładu do dnia 10 kwietnia 1959
roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia
1959 roku o godzinie 12.
Bliższych informacji udziela drzi:ał gł. mechanika.
Zakłady zastrzegają sobie prawo wyboru
oferenta i odstąpienia od przetargu bez {'O<la2228-K
:nia przyczyn.

PRZETARG
Łódl!lki~ zakłady Przemysłu Weł.nfanr..go
Łod?:i,

Plac

pieniędzy

l

nr 4
PRZETARG

spr.ziedaż baraku o wymiarac!h: dl. 31 m,
szerokość 12 m i wysokość 4 m z dachem
Juytym papą, o -J:'Odmurowaniu z cegły, Cenia

3'a

30.000 >zł.
Oferty >zalakowane z napisem „przetarg na
barak" prosimy składać w sekretariacie zakłiidu do dnia 8 kwietnia br. '1'.>0 uorzednim
vvpłaceniu wadium w wysokośĆi 3.0.00 zł do
!kasy zakł.adu. Komit!;vjne dt'Warcie ofert na1 stąpi w <lniu 10 kwiEtniia br. o godz. 10 w gabin.ede dyrekcji.
Do przetargu mogą przystąpić przedsiębior
stwa }'aństwowe, spółdzielcze i osoby prywywoławcza

w.aine.

W -celu obej'rnenia baraiku prosimy zgłas.zać
Si<') do działu gospodarC11:0-transportowego codziennie w gc<lz. od 9 do 14, tel. 412-07.
Z?str;>;ega się prawo wyboru oferenta jak
równi·eż odstą],'i.enia od przetargu bez podania
2367-K
przyczyn.

Armaturę przemysłową
ZA,;i.'ORY, KURKI, ZASUWY o różnych
wielkiościach

przekrojach i

posiada do

upłynnienia

Łódzkie Przedsiębiorstwo
Montażowe

Sp6łdzielnia Inwalj.dów „POKÓJ"

RemontmVll>-

Przemysh1 Spożywczego
ul. Lir>owa. 85

wglądu

w

armatury

znajduje się do

dziale zaopatrzenia przedsię

biorstwa Łódź, ul. Lipowa. 85.

mPRACOWNICY

POSZUKIWANI

czenia nie

będą

roku.

ul Sienkiewicza. 82.

Po tym terminie wypłaty nie będą dQkonywane i wszelkie roszazenia z tytułu ufundumu zakładowym za rok
działu w
2322-K
1958 nie będą uwzględniane.

ll&llllllflmlliiillll!lllillliliłlBlllll:l!lmllllll!!l!'l

do dn. 30

P. ~ :.!..~OPM!_s:!..~odzi 11_ _ _ _ _....__ _._~
1
Zawiadomienie
przyz~i!~u~~or~ci 7
·

żadne

rotz:patrywane.

Łod-z;i,

w

rosz2282-K

I

6 WYKWALIF.IKOWANYCB śłusa.rzy na- na skutek rozbiórki domu został przenierzędziowych z praktyką, 1 szlifierza,-ostl"Zarza.,
siony wraz z towarami do lokalu PI"ZY ul.
fi
ij
2308-K
kalkulatora na roboty remontowe, inżynierów Narutowicza 11.
lub techników o specjalnościach: (sia.mochody,
Za.kłady Przemysłu Barwników „Boruta."
metaloznawstw.o, obróbka skrawa- Balllllill!l'HliillłRllllllJ!l!llllll•IBllllHll&1i
ciągniki,
w ZgieI"Jllt, ul. Andrzeja Struga 30
niem), na stanowiska kontrolerów i st. kontrolerów do kontroli technicznej ora>z. doświad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zawiadamiają, że termin składania ofert
czo:nego in:ilyniera. na stanowisko s:z;efa proPRZETARG
na o_gło9Z'Ony przez nas przetarg nieogradukcji (z~ca gł. inż.) @trudnią od z;arnz ZaPoona.ńskie Za.kła.dy Naprawy Sa.mooh-Odów
Motoryz3.-0yjne w Gławnie k. Łodzi.
kł:Wy
niczony na roboty remontowo-budowlane
- siedzibą w Poznaniu,
Waruillki zatrud11ienia, doj.azdu do pracy lub
12
Sikorskiego
uL
przy
zamieszkania do omówienia na miejscu w
PRZEDŁUŻA SIĘ DO DN. 11 KWIETNIA
2264-K
dziale kadr.
OGŁASZA.JĄ PRZETARG
1959 r. 'WŁĄCZNIE.
n.a chromowanie techniozne oraz galanteSPRZEDA ~J'/CÓW lodów konsumpcyjnych luryjne akcesoriów do sam. Warszawa M 20
Wspomniany przetarg był urpnednio ozem, posiadaja,cych własne kioski stałe lub
(sworznie, zderz;aki, ozdoby itd.).
głoszony w „Dzienniku Łódzkim" dnia 26
na prowizyjnych umowach inprzenośne rza
ceny
podać
należy
których
w
Oferty,
marca 1959 roku i w „Głosie Robotniczym"
dywidualnyC'h oraz sprzeda.wców do obnojednostkę chromowaną loco P'ZNS, należy
zaan·
p.aczkovv1anych
lodów
sprzedaży
śnej
2271-K
składać do 18 kwietnia br. w sekreta1iacie
dnia 24 marca 1959 roku.
gażuje Dy:i·ekcja Miejskiego Ha-ndlu Deta.licZzakladu.
nego Nabiałem i Pieczywem w Łoclzi, ul. Ła
...... !
Komisyfo.e otwarcie ofert nastąpi w dn.
giewnicka 6. Warunki do omówienia. Zgłosze
20 kwietnia br. o godz. 8. w przetargu monia osobiste przyjmuje dyrekcja. Sprzedawgą brać udział przedsiębiorstwa państwo
Prz~targ
2268-K
cy powinni posiadać karty zdrowia.
we, spółdzielcrze oraz prywatne. Dyrekcja
zakładu zastrzega sobie prawo V.'Yboru olUib techn~ka budowlanego z
W~dzewska Fabryka l\faszyn Włókienniczych
INŻYNIERA
ferenta. Bliższych informacji udziela Dział
w Łod"lii, ul. Annii Czerwonej nr 89
długoletnią 11>raktyką .ma stanowisko kier. dzia2304-K
Zaopatrzenia, tel. 527-69.
łu teC'hniczno~produ:kcyjnego, zaopatrzeniowOGŁASZA I, li
PRZETARG OGRANICZONY
ca branży elektrycznej i hutniczej oraz
ra.rzy, cieśli, stolarzy i robt>tniltów zatrudni
na pianino z płytą metalową w bardzo dobrym
M.P.R.B. nr 7 w Łod7li. Zgłoszenia przyjmuje
stanie.
Redział kadr Miejsiltiego Przedsiębiorst.wa
parową
Cena wywoła~ w I przetargu - zł
montowo-Budowlanego nr 7 w Łodzi, ul. No10.000.
o mocy 60 KM, pow-. ognewa.lnej ok.
wotki nr 247 ba.rak nr 9 pok. nr 36 ora.z I GruCena wywoławcza w II przetaTgU - zł
pa r.ob6t ul. Nowotki nr 19 i Il Grupa Robót
26,5 mZ - ZAKUPI natychmiast
8.000.
22258-K
ul. Zgierska. 25.
I prnetarg odbędzie się dnia 9 kwietnia
Spó-ld.7lielnia Pracy „Garbarz Łódzki"
INŻYNIERA lub technika na stanowisku :kie1959 roku. W wypadku gdyby I przetarg nie
rownika betoni:arni oraz majstrów na prefaw Łodzi, ul. Kwidzyńska 14.
dał wyników. II przetarg odbędzie się dnia 10
brykaty betonowe - a:atrudnią od za:raz zakwietnia 1959 r.
kłady Produkcji Pomocniczej Budownictwa
Przetargi odbywać się będą w podanym
Tcrenowego w Stryloowie koło Łodzi, ul. Ba.terminie o godz. 10 w Widzewskiej Fabryce
torego 27. Dojazd :autobusem zakladów z "PlaMaszyn Włókienniczych w Łodzi, ul. Armii
cu Wolności. Zgłoszenia przyjmuje dział rz:aCzerwonej nr 89. Pianino można oglądać w
trudnienia i płac, telefon 25 Strytków.
2306-K
dni roboc~e od 8 d:o 15.
5790-K

I

DOTY·~ZĄCE

PRZETADGU

~--~----~-------------·----

02raniczony I, li

I

mu-.---------------------.

i:...------------------1r----'"""----------------

Wyplata nagród

KAI..Jl.CULATORÓW, murarzy, cieśli, zdunów
wraz rz pomocnikami oraz robotników nie wyzatrudni natychmiast
kwalifikowanych Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 6. Zgłoszenia przyimuje d>z.iał kadr
M.P.R.B. nr 6. Łódź. ul Żeromskiego 156,
grupa. robót, ul. Swiętojańska. 8 i ul. Wólczań
2244-K
ska 251.

1n

SPRZĄTACZKA patrz.ebna n:atychmiast. Zgło
5771-G
~enia Technikum, Zakątna 3<!,

ZMYWACZKA :potrzebna do klubu. Zgłosze
nia Piotrkowska. !J6 pokój nr 222 w godz. od
2366-K
11 do 14.
.KllER.OWNIKA laboratorium artykułów przemysłowych z praktyką oraz biegłą maszynistkę zatmdni Paf1stwowa Inspekcja Handlowa - V\>'ojcwódzki mspcktorat w Łod-zi, ul.
578.5-G
Gdańska 38.
RSIĘGOWEGO (na zastępcę głównego księ
gowego), kierownilka świetlicy, pa.la.czy k9tlOWych, maszynistów turbinowycih, kondensacji,
pomp zasilających, strażników do st.ra.ży prze?nysiowe.i, sprzątaczki, portierów orarz robotników nie wykwalifikowanych (po wojsku)
do nauki zawodu ()rzyjmie Elektrooiep.l-0wnia
Łódź II. Zg1os2ienia z podaniem i życiorysem
przyjmuje dzi1a·ł kadr EC-II ul. Wróblew.~kt.ego
2357-~
nr 26 w godzinach od 8 do 14.

SRóDMIEJSKO-ŁóDZKIE ZAI{ŁADY
PRZEMYSŁU DZllEWIARSKIEGO

w

Łod~,

1----·-----------------:.

na stanowiska:
INŻYNIERÓW-mech2.nlków
szefa produikcji, konstruktora. kontroli technicznej i technologa. (Wymagana 5-letn.ia praktyka na wyżej wymienionych stanowiskach)
zatrudnią od zararz Zak!adyNa.prawy Sprzętu
Drogowego w Pabia.nic!l-Oh, ul. Pa.rtyza.nclta.
2311-K
nr 106.
ROBOTNIKA do robó~ pomocniczych w odlewni, robotnika go.sp0darczego (wymagane
dobre zdrowie), 2 dmorców - prq:yjmą niezwłocznie Łódzkie Za.kłady Metalowe P. T. w
2313-K
Lodzi, ul. Strzelczyka 26-28.
2FREZERÓW metalowYch na frezarki pionowe. 1 strugacza metalowego oraz dwóch
odle;vnifa1w (formierzy) - wykwalifikowanych - i'rrzyjmą do prący od zaraz Zgierskie
Zakl:a.dy Remontu l\faszyn PrzemySJ.u Włó
kienniczego w Zgierzu, ul. Dąbrowskiego nr
15-17. Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział
2318-K
kad~-~-godz:__~_!_d.~~:
1{8IĘGOWY WYSokowykwalilfi:kowa111..Y. posia<lają{'v gruntowną znajomość księgowości rejestrowe.i - potrzebny od za-raz. Podania wraa:
z życiorysem kierować do Biura Ogłoszeń, ul.
2319-K
Piotrlwwska. 96, pcd nr „2319".
INŻYNl!ERA-garbarza

mistrza garbarskiego z dlugoietnią praktyką na stanowisko
kiero'.:vnika technicznego, poszukuje Spół
dzielnia Pracy „Garbarz Łód'liki" w ł.oozi, ul.
Kwidzyńska nr l<1 (róg Limanowskiego 107).
Warunk! do omówieni.a na mieiscu. Zqłcsze
2320-~
nja QSO•biste w. go~ od 'J do 14.
lub

Wypłata

nagród

Centralne Laboratorium

w

Wyplata nagród

ul. Sieokiewicza 61-63

że dokonują wypłaty nazawiadamiają,
gród z fundusrz;u .zakładowego za rok 1958
do dnia 15 kwietnia. 1959 roku.
Po upływie tego terminu wszelkie roszINŻ. MECHANIKA rz co najmniej 3-letnią
czenia z tytułu udziału w funduszu r;r;akla„
praktyką w zakresie konstrukcji przyrządów,
na sta.nowisku kierownika biura teclmi~zne-\ dowym za rok 1958 nie będą uwzględniane.
2312-K
go oraz technika mechanika z co n.ajmniej 2letnia praktyką. na stanowisku technologa zatrudnią od zararz Warszta.ty Technikum - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - ·
Przemyslowo-Pedagogic~go w Pabiauieacb,
ul. P. Skargi 21. Warunki płacy do omówie2301-K
n.ia na mięj&cu.

ROBOTNIKÓW nie wykwalifikowanych, murarzy i szklarza zatrudni od zaraz Brygada
Remontowo-Budowlana przy Wydz. Zdrowia
Prez. RN m. Łodzi, ul. Il. l\1arca29. Warunki wynagrodzenia od u 1.500 W!zwyż - ro.boty a2290-K
kordowe.

Łódź,

Zestawienie

wyznaczonym terminie

Jednocześnie zawiadamia się obecnych
i byłych pracowników, Żie ostateczny termin wyplaty upływa z dniem :n maja 1959

Lokom ob Hę

NiepodległOŚ!li

OGŁASZAJĄ

za.kładu..

i

{produkcji Huty Stalowa-Wola)

kwietnia 1959 r.

w

Łodzi,

I

I

w

nagród

lub powierzc>nego

zarnawi~jącego)

DWA pla•ce VI oaloźc! oraa: margę 7liomi VI Konstantynowie sprzedam. Konstan1yte;lesko<oów Wiadomość
NAPRAWA
mot:ocyl:lowych rur wyde nów ul. Piaskowa 13
chowyi:.h. 5"'1lfoowa.nje cy- BUDUJĘ-dom.l~l -jedno.ro1ln.drmv, na·prarNa wałów d:zlitrune rz rnB1terla.łów wta
w ciąga 24, •mych lub powierzonych
korbowy~h
god:zlm. Wal'SIZta.t Piotr- Wlad<>mość tel. 259-72 g
5385 G
5918 G 7-8, 16-18
kowska 2.16

p

własnego

pavTierzchtll! 1.6{)()
PLAC
m kw. częściowo
.wiony w śró'.i.micściu spraecLam. Oferty pisem-. 1
~1
ne 52UO"
1
a
PiotrkO'wska 96

·

..1

•

"

Wypłata

WYPRASKI BAKELITOWE

DYREKCJA ELEKTROWNI
(na formac!h
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
uL T&Tgowa 1-3
w
wykona na własnej prasie1I {.odaje do w.Ladomości. że od 27 ma.rea 1959
BAWEŁNIANEGO
I
o
za<.Lrzc
roku dokoD.u.Je wYP}aty nagród z funduhydraulicznej
szu zakladowego rza rak 1958 dla uprawim. Juliana Marchlewskiego 1
Biuro O
1
nionych pracown.iików
osze1
t.
100
NACISKU
o
I
w Łodz.i, ul. Ogrodowa. 17
----·----

oałamu

lekar.stlmemu

nagród

NIERUCHOMos·c1
·

Chrzanowskiemu, pa
n~
nu cłr 7..bi~l-ewowl Adam
11:csipołowl

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

Ł<Hbd,

Prr.em.ysła

Zakłady Przemysłu
Bawełnianego

Zelowskie

W ZELOWIE
podają

do

wiiadiQmOŚci. że dokonują

WYPŁATY

NAGRÓD

z funduszu rz:akładowego za. rok 1958 od
dnia 24 mrurca do dnia 30 kwietnia 1959
roku.
Po

upływie

tego term.inu wszelkie rosrzw funduszu rz.akla1958 rok nie będą uwziględ2280-K

czenia z

tytułu udziału

Wełnianego

dowym

za

ul. Wie1'7Jbowa nr 48

niane.

zawiadamia, że dokonuje wy:pl:aty nagród
z funduszu rzakładowego za rok 1958

do dnia 15 kwietnia 1959 roku.
Po wpływ.ie teg9 terminu wszełkie roszczeni a i reklamacje z tytuJu udziału w funduszu ~ikłado•vyrn za rok 1958 nie będą
2315-K
przyjmowane.

EKS POZYf URA P. K. S.
w Radomsku,
posiada do spr.redaży duży wybór części
zamiennych do wyeUrni.nowanych l!>Ojazdów
następujących marek:
PRAGA R.N.D„ G.M.C., Steyer 180.
Omawiane części naibywać można w
Ekspozyturze P.K.S.
w Radomsku, ul. Kras-rewskiego 1
teL 411 wewn. 20
codziennie w terminie do dnia 15 kwietnia
2285-K
br. od godrz. 8 do 14.

700 robotników
przyjmie od 1 kwietnia br. Rejonowe Kierownictwo :Robót Wodno-Meltoncyjnych
w B;rstrzycy Klodzldej. Praca na akord
1500 - 3000 zł. KwateTa i stołówka zape2320-K
wnione.

I

Kierownictwo grupy robót na. powiat
Milicz

przyjmie natychmiast do prac melioracyjnych 400 robotników. Roboty są zakordowane. Przeciętne wynagrodzenie miesię
czne waha się w granicach od 1.300 do
2.500 zł.
Kwatery i stołówka są zapewnione. Zgło
szenia pr'Zyjmuje kierownik grupy robót
melioracyjnych w mlejsrowości W:róbhnie<: vow. Milicz, woj. wrocławskie.
2296-K

DZIENNIK LÓDZKI nr 79 (3843) 7
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SPORT •

SPORT •

SPORT •

Tenisiści wychodzą
Mistrzostwa Polski w lodzi
Otwieramy pawilon
Lista najlepszych graczy

*
*

*

Na temat szer-egu zagadnień
ze ~!l>Odem ten ic;owym Łodzi i województwa roz..
mawia.my z wioeDrnzesem Łódz
kiego Okręgowego Zwląziku 'l'eni
oowego oraz p!fezesem hliej.skieJ<O Klubu Ten!.!:owego, p. mec,
Jerzym Nowop<1·1skim.
- Kiedy rorzip.ooznie się seiron?
.._ Zasadniczo biorąc, se!Zon
rozipoczęliśmy j.uż przed święta
mi. Na kortach Parku P'oniatoW\Slltiego gl!"a nara.z ie tylko czoStarsi czełówka. rnlodz'eżowa.
na polepszenie warunków
kają
atino.s.ferycznycll i wolą wyj§ć na
kort, gidy będzie znaczinie cieplej.
Ilu l·ódź Uczy te·n isistów·?
Będzie chyba z :)00.
A ile jest koctów'?
- Kodlf.n jest tyllko 17,
Czy ilość ta. jest wysta.rzwiązai!Jych

cri:a.jąca '?

- llość ta jest miikro&kopijtn!-e
mala w porównani u do potrze b.
Zaintuesowanie teni.sem zvv·ła
szc:za wśród mł<Jdzi.zży z r<llku n.a
rok zv,ieksza s:c. GO kortów te ż
nie bę<l:ŻJe z.a dużo. 'l'r:reba tu
nadmienić, że w okre.3.'.e P<>wojennym zl.'kwido·wano z różnych
przyczyn 20 kortów, a wybudowani.:! jed!nego kortu ko.sz.tuj•e
~o

tys. z!.
.Ta.kie są, plany l!-Pt>rt.owe?

-

·- Kaj-większą a jednocześnie
111aj?Vważniej .;o.zą im,µr-::!zą będą. i n

dywldu.alne mi.s:tr:rostwa .semo:rów, które rozegrane zostaoną m:ę
dzy 7 a 12 1:,pca na kortach w
a>arku Poniatowskiego,
- Kiedy nastąpi otwarcie p.aWi.Jg.nu w Parku Poniaotowsk,iego?

Pawifon jes.t już .JJ!rawie wy
Uroczy.s.te otwaa·cie je
go n<i.<.tą,_,o-i p()d kon '. ec kwiebn.'.a.
Ze wzg1ędou na swoją architekturę. bud.yneik be<lzie ozdobą :parku. Znaj.Qą się vr nim s zatnie
z natryskami, pokoje kltuhowe,
kan-c-=laria. bufet, świetlica oraz
kilka tarasów.
- Czy z pa.wil-0<nu będą mogli
k<l!l"Zystać równiei nie-c:z.i.<1nk<>wie klubu?
- 'l'ak jest. Lokal b ędzie otwarty również dla symip01t.yków,
a w szcze 0gólności dla rodzi.ców
ten's.
uprawiającej
mlodz.ieży
Planujemy w naj•bliższym czasie
powoJ;,.ć komitet rodzicie.J.1s1ki, k\ó
ry pamoże nam wychowywać mlo
Giównym cel~m J\1KT
dzież.
j<?st za.pe<i.v-n:em 'e jak naj.0 .zers wj
rzeszy ml!cdzi eży ko~ zysla.nla z
godz.; wej rozrywki. na naszy-s-h
ko rtach. A doda.tkorwym oelem
je::·t wyczyn siporto•w·y. Pra.g.rrę
tu se:-deczn'e podz' ekować Prezydium Ra.dy :Yaro<lowej w :f,o_
dzl za umożliwienie nam wYDUdowania tego pawilo nu. bez którego niemożliowością było prowadzz.nie wl:a&ciwej p:-a~ wy~ho
wawe~e.i nad mło::l-zieżą i Z:'.fobYwanie wyż.szej ra;n:gi sp•oortowej
w tems.ie.
- &go pa.n uważa za najleps'i:ych 7.aw-0dniJków?
Wśród kobjet: D<J'\vOOrÓW··
n.a.. Pajchlowa i Nmvopo·lska, a
wsród mężczyzn bezkon.ku:encyj
ną jest nadal varn wetuanów:
Borowm:ak i Banasia.Je. Dohrze
za.powiada sic czolówka juniorów, ·wśród których «&em j1'st
Wiesla.w Nowfoki. a w dal„zej
zajmują:
m1e.1.sca
kolej.ności
Mierc,,-zyński. Rutkow,.;~i. Schennert. Podlasiak. Gajewski, Przy-

};:ończo1ny.

łuski.

Odprawa pływaków
o godz. 18 w lokalu Starprzy ul. Piotrkowskiej 48
wszys todprav.~a
sh~
iktch •p!ywa.ków Łod'zi ląoznie z
kierownikami klubów 1 treneraDziś

tu

odbędzie

.mi.

Na odorawie tej omówiony zoistanie :dokładny program szko.
(n)
leniowy.

Straż

Pożarna

Korn. Miejska MO
Pryw. Pog.ot. Lek.

5!;5-55

!

W tym roku w uroczystoś
ciach pierwszomajowych w
defiladzie brać będą udział
•
sportowcy.
Poszczególne kluby sportowe zostały już poinformowa.
ne o szczegółach związanych
z przyg1>towania.mi do defi- ~
r
lady.
Kolumna sportowa. lic::yć ł
ma 3 tys. osób. Kluby spor-ł
towe defilować b<;dą w koiejł
n<>Śei alfabetycznej.
Prócz sportowców w defila
dz.ie wezmą udział harcerze,
ZMS, LPŻ, PCK, młodzież
szkolna i akademicka.
Sportowcy przed wyruszeDobi·cgają ko1'K-a prace zwlą Wróżyńsk.i, a trenerem. popular~
niem na trasę, defilady stazane z rem,()ntem toru żużlowego ny dzta:acz sportu moto:.pwe~o wią się 1 Maja. na. zbiórce
Jn)
przy Placu D J\.leja. Wiemy. że Zygm,UJO.t Sumil'i.ski.
wyznaczonej przed halą spor
w zeso7..lym ro!m PZJ\.fot. miał p'.lotową.
ważne wstrzcżcn.la co do stanu
(n)
gro' - - - - - - . - . - . - . - . - . - . . - . . , . . . . . - - . , 1 tego 9biektu &Dortowego i
że Z06tanie on ca1kowlcie
ziło,

!

Automobilklub

zamknięty.

Po dojściu do por-ozumienia z
w~ścic:iel.em to~ . a śclśle mówi oic "". ·wKS Orłem. 'l.'ramwajarz

I

Osiemdziesiąt

kajaków

Jram

W grupie jul!liorek ostatni rx>k
w tym ro·ku grać będzie Ewa
Now<>P<Jolska. Do grona najlepszyai1 juniorek •z aliczam: Ra.k owską, Rutkowską, Augm5tynialtówi Pa.,ichlównę,
nę, Ulrychówne
której należałoby :~yczyć. . że:Jy
orgru1izowac
zamierzają
zakątka
poszła śladami swojei matki, wie
tu szereg atrakcyjnych imprez,
lo:crot.'1ej mistrzyni Łodzi.
Jak wygląda te~is ~''"te;,e przede wszystkim dla dzieci.
(n)
n.ie?

W\'STA Wł'

KPP-owska
Pryw. Pog1>t. Dziec. 300-00 WYSTAWA
ul. Gdańska 75 czynna
359-15
MOI
g. 10-19 cz wyjątkiem
wtorków).
f f ) ' WYSTAWA MALARS'rWA
Stanisława Fija!Jrnwskie
TEATR NOWY (Więeokow go (Piotrkowska 102)
skiego 15) g. 15.30 „Dom czynna g. 11-18
Bernardy Alba"
.Ml
'l'EATR 7.15 (Tra·ugutta 1)
r1ll
· g. 19.15 „Madame Sans
pocl.ajemy
(W naiwiasach
Gene"
kategorie kin)
OPERETKA (Piotrkowska
243) g. 19.15 „Krysia Le- ADRIA (Il Studyjne Piotrkowslta 150) „opuśniczanka"
IM. JARACZA szczeni" prod. włoskiej
~EATR
(ul. Jaracza 27) g. 16 dozw. od lat 14 g. 16, 18
.
20
„Książ.ę i żebrak", ~. 19
„Uciekła mi przepiórecz BAŁTYK (_prem1e~owe (Narutowicz.a 20) „Koka"
bieta. w oknie" prod.
POWSZECHNY USA, d01Z'W. od la.t 12 g.
TEATR
(Obr. Stalingradu nr 2ll 9 _30, ll.-W, 13 ..5 0, „Gorżg. 19.30 „Królowa Przed kie zwycięstwo" prcxl.
a•rug. do.7JW. od Ja.t 14 g.
mieścia"
(Wólczańska
..,ARLEKIN" „Dzieci
pana 16, 18.10, 20.20. „Cadet
nr S) g. 17
n.o~selle" prod. franc.
majstra"
g. L30
Dw.
(Kope:ni~~. DWORCOWE (I ,,PINOKIO"
nr 16) g. 17 „Kozalmk . l<.a·liSlk!i) „BiaJy pudel"
prod. raclz. dozw. od
::t'EATR MŁODEGO WI13
lat 7 g lO
DZA (Moniuszki nr 4a)
1i. 3o
g. 19.30 „Zielony gil"
14 .30, 16, · 17 .3o, 19 , '20 .30 '
~EATR ZYDOWSKI (Wlę GDYNIA (li _ Tuwima 2)
,Podlotki" prod. czecko~"Skiego 15) i::. 19 ·30
;kieJ dozw. od lat 18 g.
„Trudno być żydem"
10, 12, 14, 18, 20. ProOPERA - nieczynna
gram dla naJmłods<Zych:
„Przygody Zuzu'', „Piłeczka I latawiec" g. 16,
FILHARMONIA (Nairubo- 17
wi,cza 20) go<:Lz. 19.30 - LĄ~ZNOSC (III -;, JózeXXXIII Koncert Symio
!ow 43) „Zamach prod.
ni<CZJny. Orkiestrą PFL polskiej
dazw. od lat
dyryguje Zygmunt Gzel
g. 19
14,
La.
MŁ_ODA GWARDIA (Il z17;ona 2) „Zbu.nto':.".a:
prod. ang1elsk.eJ
na
doz;v. od lat 14 g. 9.30,
18.30,
MUZEUM ARCHEOLOGI· 11.40, 14, 16.15,
CZNE I ETNOGRAF!- 20.45
CZNE (PH Wolności 14) MUZA (1 - Pabianicka
173) „Czarujące istoty"
ozy.nme g. lU-16.
prod. fraonc. doziw. od
MUZEUM SZTUKI (Wlęc lat 18 g. 15 ,45 , 18, 20.15
kowsikie&"O 36) czyolllłle g. PIONIER (Il - Fran.ciszkańska 31) „Trójgłowy
9-15.
smok" pN><i. rad.z. ~
czynna d00w. od lat 12 g. 15.45,
PALMIARNIA
18, 20.15
g. 11)-18

TE AT

"IN

KONCERTY

Hl..JZEA

•

1 Maja

Czaplicki - przystąpil niemvloczn.ie do przeStart l:'idzki zorganizował dlu- dę wygrała para
rozgrywki parami w Szydl:owski ze Startu przed pa- Ol"()Wa<lza.nia niez,bed,nych prac.
gofalowe
sportowego. ósmą i-un- rami Rowiński - Hornig i Le- Zdjęto starą nawierzchnię. wsYbrydża
Dorend.a z „Jedwabiu".
wi ObscNatomiast po osmiu rundach puja:c ja świeżym żużl-em.
Dun8;islti nie ?~a=ją t.am potężne walce,
zostali:
ZW'Jcięzcami
Dorend.a 1 które ugniatają tor. Od s.trocmy
H·ofman, Lewi Dyniewski - Fialkowska wszys- połudn:owej zwężono wir?ż. przy
cy z „Jedwabiu". Warto tu nad- sit-0..scrwu.ją·c go do i.vvmogó\:v stanikt z uczestników wianych przez PZMot. Pc·na<lto
że
mienić,
SP-Oza kadry olimpijskiej nie powybud<Jl\'J'any =S.tanie nO'\vy pa~
trafil zagrozić zwycięz<wm.
Jr..lng. :t bandę pomalowano oleiW dniach 10 i 11 kwietnia br. na ·farbą.
wody, sportu
MUośników
w Lodzi eliminacje
się
O<l.będą
Pierwszy mecz ligowy roz·~!tta
slońca czeka w tym sezonie mi- do Trzecich Ogólnopolskich Bry
ny zoo.tanie 19 bm. między
paPolski
Mistrzostw
dżowych
la niespodzia nka.
mistrzostwach waiarz.em a żużk>vv">Carni z :'."oweJ
Udział w
rami.
osoby nie llu;ty, którzv w ub. tygodniu WYOtóż Ośrodek WO<l.ny na Zdro- wziąć mogą również
Szczegółowe .o/.J'ko wygr"ll z op;erwszo]jgowvm.
PZBS.
w
zrzeszone
wiu, należący do KS Tramwaja- inform&cje w lokalu
Lódzkiego ze.społem Włókniall'7.a z Częstorza, wstał cal·kowicie uporząd- Związku
Sportowego
Brydża
''d
Teren - zradiofonizo- Piotrkows.k a :;a III piętro w go- ch<NTY.
kowany.
Czter~i rn:ołowi viwoonicy ,o. z
dzinach J9-20, Zap.isy przyjmu.
wyszlamowano . je s.ię tylko
Staw wano .
do wtorku 7. IV. cy - Kral<-owiak. M:irow&ki. Suoczyszcwno, a br. włącznie.
Obie plaże
mili..<•K' i Wróżyfa•1d.. po oboz1'2
k.cmd:1c:vinym czują · się d-0-brze i
że
jest rzeczą,
najwa:i:nicjszą
o11iew1:1toliwie tworzyć będą tr7-"'Tl
jeszcze więcej kajaprzybylo
z.e&t>olu reprez~mtacvinego. .Inl<:ów. W sumie jest ich a.w·,
strulttorem sekcji żużlowej Jest
.. (.l.OSiQ<><l;ar~c tego P.rzyJe1n11..ego

404-44
08
292-22

w defiladzie

sportowy

*

POLONIA (premierowe ~
Piotrkowska 67) „Krzyz
walecznych" prod. poiskiej. doziw. od lat 18,
g. 9.45, 12, 14.15, 16.30,
18.45, 21
POKOJ (II - Kazimierza
nr 6) „~tewardessy" prod. NRF, dozw. od lat
18 g. 15.45, 18, 20.15
l MAJA (II - Killnsk.!ego 178) „Bramkarz z na
szej ulicy" prod. czes_!tiej dozw. od lat 7, g,
ab~~~ (;7 ·~·R~i~~ska 84)
„Czarujące istoty" prod.
franc .. dozw od lat 18,
g. 15.45, 18, 20.15
REKORD (II_ Rzgows•ka
nr 2) „Dolina pokoju"
prod. jugosl, dozw. od
1a t 12 g · 16 ' 18 ' 20
STUDIO (111 - Bystrzyeka 7,-9) „Legenda. o. ml
łoścl' prod . czeskieJ drew. od laot 18 g . 17.15,
19.30
SOJUSZ - remont . ,
STYLOWY (I - .K:lmsokle
go 123) „Nata!Ja• prod.
franc. dozw od lat 16
g. 15.45, 18, 20.15
SWIT (Il - Baluc-k.! Rynek) „Pożegnania"
prod. polskiej dozw. od
lat 18 g. 15 "45 ' .18 · 20 ·15
TATRY CII -:- S1enk1e~1:
0
~~e!~zy:i~!tka~0 : ::~

od 1 t
. k' . d
a
ozw.
dziec leJ.
8· 20 ·15
12 ŁgA. 15 ·45 • 1ml
(pre erowe 7"""
WIS
Tuwima 1) „Guendalina" prod. włoskiej dozw. od lat 18 g.
9.30. 11.45, 14, 16.15, 18.30
20 .45
WŁOKNIARZ (pr_emleroPróchmk:a „ 16)
we
„Wakacje z M.omką prod. szwed.Zlk1ej dozw.
od lat 18 g. 9.30, 11.45,
14, 16.15, 18.30, 20.45
(premierowe
WOLNOSC
_ przybyS1J:ewsklego 16)
kosmosu" „Zemsta
prod. a.ng .• doziw od lat
16 g. 10. 112, 14, 16, 11!, 20
ODR.A (Pr~ędza.lniana 68)
„13 komisariat" prod.
czeskiej dozw. od lat 18
g. 17, 19

POPULARNE (Il - Ogro
dowa 18) ,,Na zawsze"
dozw. od lat 14 g. 15,
17.30, 20
Pr!ZEDWIOSNIE (1 - Ze
„Ana.toi
romskiego 76)
szuka miliona" do2w.
od lat 16 g. 16, 18, 20
KLUB
GARNIZONOWY
OFICERSKI (Tuwima 34)
tancerka"
„Piękna
prod. franc. dozw. od
lat 18 g 17. 19.15
DKM (Na•wrot 27) „Zamach" d00w. od laot 14
•
g. 17, 19
Uwaga: Repertuar sporządzono na podstawie
komunikatu Okręgowego Za.rządu Kin

* :(.. *

PRZEDSPRZEDAŻ

blletów na 2 dni naprzód
do k:ln: „Bałtyk", „I_>ołonia", „Wisła", „Włok
niarz"J „Wolność" .- w
Usług FilmoOśrodku

wych, ni. Wigury nr 2,
godz. 12-15
~
zoo - czynne g. ~17
__
,

*

.
Dyzury

*

aftłQ

k

""'
Tuwima 19, Wólczańska
37, Piotrkowska 225, Zgier
sita 146, Nowotki 12. Woj
ska Polsl<lego 56 , Dąbrow
skiego 24-b
.
.
AS. AI. Ko~ctuszk.i 48
pel.ni stałe dyzury nocne
DYŻURY SZPITALI

P?łożnlctwo: Bałuty

Szpital Im. dr Jordana ,
ul. Przyrodnicza 7; Sródmieście, Widzew, Staromlejska - Szpital Im. dr
Łagie'W!licka
ul
Wolf
34 _36 ; Chojny, Ruda _
Szpital Im. curle-Skłodow
skiej, ul. Cnrie-Sk!C>dowskiej 15: Polesie - Szpltal Im. dr Madurowie.za,
ul Krzemieniecka 5
Chirurgia: Szpital 1m.
N. Barlickiego, ul. KopciI'Iskiego 22.
I I
Interna: S:llpita . . m . dr
Jonrehera, ul. Mi11001"0wa
rur 14.
Laryn?~logla: S:z;p. tm.
N .. B;;irl10K1ego, ul. KopcmS<k1ego 22.
Okulistyka: Szpital Im.
dT Jons·chera, ul. Milionowa H.

SPORT •

luilOW[J UJ~Bii !i~ ~o !IHrln

weźmie udział

0

Brydż

,,

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

Trzy tysiące
sportowców

Notujemy pzy,>.raŻiny zastój.
Widać io s.zcz.e.gól:n'.e na przykł<i
dz:e Piot rk<J•vva, gdzie na ko•;ta:ch
Conc'l·rdii panowa-l keclyś ożY
wieon~! ruc h, a bez.Siprzeczme talenty braci Sik-O·rskich Z01Sta!y
niestety zmarnO'Wane.
pa.nowie
- .Tak za;nforza.,i'\
p.rzeciwdrz•iałać temu?
- .dędziemy org.ani,z.ooWać w
terenie t.u rn:ej.2. Zamierzamy wy
szkolić i:nsylać tam działaczy,
chcemy
słowem
s.truk1orów,
p12yJŚĆ z pomocą organizacyjną.
- A czy w łodą.i d-0statecz.n.a.
jest !14l'Ść trenerów?
- ~famy ioh tylko .pięciu: Wa
leria.:i Nowic'.i:i, B<J•rowczak, Adamczyk, Xowaik i Banasiak.
PZT jednak plam.uje organizowanie ka rsów dla iru;;tnlli;:torów i
trenerów.
- Czy d-0\Sta.tec=a jest frekwenr,ja. publiczno1Jści na. impreza.eh tenisowy eh Ł<Hlz.i '?
- Raczej n'.e. Liczymy jednak, że mistr.zots•bwa Pol.o•ki oglądane będą p:-zez dużą li=bę
entuL..j.::1.&tów ~1pio:'tu.
Roz:nawial: .r. Nieclwki

07

333-33

___ ___

SPORT •

na korty

WAZNE TELEFONY
'.Pogot. Milicy,;.ne
Pogot. Ratunkowe

SPORT •

Misłrzowje
nelsonów

suplesów

o !!Odz. 13 w Ś"aH
mlstrzost\~'a
roi.POczną sie
Dziś

g-0we

\\1

zapasa..ch.

'Valki

MDK

ol~t'ę
finało

zostaną jutro o
we ro7egran<>
godz. JO i po przerwie obi.ado.
.
wei o godz. 15.
mistrzów l wiccm1Tytuły
\\'astrzó\:v w poszczególnych
gach bronią następujący zawod-

nicy:

waga mtrnza: Zana la. Chmiela.
waga kogucia: Zgórzak, Wasilewski.
Sas, Izydorwaga piórkowa:
czyk,
IOemberg, Szywaga lekka:
dtowski,
waga półśrednia: Motyl, Wójcik
waga średnia: Sz<:zotka, Klimczak,
waga półciężka: Talium, Staw.
ski,
waga ciężka: Kubat, Lenart.
na macle
W roku ubieplym
reprez.-ntowani byli zawodnicy z
SOBOTA, ł KWIETNIA
w tym roku nato6 kJubów.
Sposród v.:ymiast już z 9.
15.00 Wiadomości. 15.10 Pieśni mienion;vch mistrzów z wyjąt
! tańce ze zbiorów Oskara Kol- kiem Kubata wszys.tkich zoba(n)
berga . 15.30 Dla dzieci sluchow. <:zymy na macie.
pt. „o koniu. który zrobi! sob!"'
Miniatury
16.05 (L)
wakacje".
rozrywkowe na różnych instrumentach. 16.30 (Ł) Felieton ty16.15 (Ll „Błękitna ragodnia.
psodia"
kręgu

Gershvi.na.
zamiłowań"

(l,}

17.00

uczy
zawiaAutomobilklub Lódzki
damia członków i sympatyków,
że organizuj~ bezpłatny kurs pilotów (nawigatorów) samochodo~
wycll.
Zapisy przyjmuje i informacji
ul.
udziela sekretariat Klubu
w godz. 8-18
Piotrkowska 183
do 9. IV. br.
Otwarcie kursu w dniu Hl. IVi
Liczny udz!al w kursie
).959 r.
zapewni
zawodniltów i pilotów
dobre wyniki w ;mprezach.

Wteleeraticznym
~=====

skróeie

;;;

Startują
BRA'l'YSŁA W A. ce na międzynarodowym tum~
ju w Bratysławie siatkarki pol.sk:ie występując pod firmą Warsz.a.w y pokonały zdecydowanie
Bratysławę

3:0

(15:4,

15:11,

15:7),
P ARYż. -

Polska ekipa bie-

garrt:y na bieg l"Humanite, odby.
la.' w&ot'<1:i ·trening w lasku Vinoennes pod Paryżem_ Trerie.r
Kępka typuje na zwycięzcę tegorocznego biegu jednego z naNajwięcej
śtWć'i'l z..'invodn.ików.
szans daje on Krzyszkowiakowi,
FinalC\BUENOS AIRE;S, we roz.grywki pilkars•kie () tytuł
mi.o.trza Ameryki Południowej
dobiegły ko11ca. Dziś odbedzie
sdę <A9ta.tnie E•poMrnnie decydują
ce o tytule mi.strrov.'1Skim !><'między mistrzem świata, ze.sipolem Bra.zvlfa. a drużyną Argentyny. 'J'necie mie.jscc 7„apewnH
wygrywając
Para~aj
oobie
wczoraj z Peru.

Kuku-~

ł~czka" ~

Kolejne 102 rłąJJnlenie ?..Gb
odbedzie się 5
bm. o godz. 11 w św.ietUey Za•
Pcr.emyslu Dziewiar.
k!a.ćlów
skie1rn im. Pawia Flndera w
f.n<lzi prz:v ulicy L11k'1Sińskie
(dojazd do ulicy Dą•
go 4
browr.kiego bocznica ul. Rzgow
sklej).
,.Kukułeezlta"

„W

report.aż.

17.20 (L) Mozaika muzyczna. 18.00
Lódzki dziennik radiowy.
(L)
18.25 Felieton Marcelego Jorsta.
18.35 Muzyka i aktualno"ci. rn.oo
Koncert Orl<:iest.ry PR pd. S . Ra19.35 Korespondencja z
chonia.
zagranicy. 19.50 Christine: Fan.
tazja z operetki .,Phi-Phi". 20.00
z ltraju i ze świata. 20.27 Wiai wyniki Todomości sportowe
talizatora Sportowego. 20.40 Gra
21.00
Radiowa.
15-lta
Poznańska
.,Matysiakowie". 21.30 Muz. tan . Oto
do jakich
22.00 Wiadomości. .?.:l.05 Dodatel< środk6w
nadzwyczajny „Parnas.ika". 23.00 się szewc uciekł
pary.,Sceny leśne" .
R. Schumann:
23.50 Ostatnie ski Laure, chcąc
23.32 Muz. tan.
skupić irwaa-c: na
24.00 Muz. tan.
wiadomości.
modelach obuwia
Fot. - CAl"
TELEWIZJA
Sobota, 4 kwietnia
16.30 Dwa chciwe niedźwiadki
- program dla dzieci (W). 17.30
Wszystkie dni tygodnia (L). 18.00
Przerwa. 19.00 Dziennik telewi19.30 Program tyzyjny (W).
godnia (L) . 19 .45 Iluzjon Babufilm
ni (W). 20.2.5 ..Julietta" fab. prod, franc. od lat 18 (L).
22.10 W sobote wiec-.oorem (W) .

•

Łódź, Plotrlrnwska 96. Centrala ?.93-00, łączy z wszystkimi działami. Telefony bezpośrednie: Red. naczelny 325-64. Sekr. odpow. 204-75. Dzia! społec:i:no
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