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Zgorzeleu

WARSZAWA (PAP). W związl Louis Sa:illant oowiadczyt l'llr
ku z zako11cz.eniem obrad XIX in.: Komitet Wykonawczy SFZZ
sesji Komitetu Wykonawc:wg0 na swej sesji <11 Warszawie i>O"'
Swiatowej Federacji Zw. Zaw. stanowit zwołać w
Zgorzelcu
7 bm. w godzinach popolud- nad
Nysą
międzynarodową.
niowych o<lbyla się w siedzibie konferencję związkowców i roCRZZ w War.suwie konf-erencja botników z całej Europy. ~
prasowa z sekret&rzem general- rządek dzienny tej kcmferencJli
nym SFZZ Loui.s Saillantem,
przewiduje tylko jeden punkt--<
traktat pokojowy z Niemcami,
sprawy rozbr·:>jenia i
zakazu
użycia broni termojądrowej. Na
konferencję za,:ir<•s.z.one zostaną
wszystkie bez wyjątku organizacje związkowe państw europejskich.
Zgoroelęc wybrano na miejsce
spotkania dlatego, że granica
nad Odrą i Ny.s~ jest dla wszystkich lud7j pracy Europy granicą pokoju.
Wlaśn.:e
na tej i;.a.nicy powbni się spotl;ać przedstawicie
le mas pracując)ch całej Europy
w dniach 8-10 maja br. - tj. w
14 rocznicę zak.')ńczenia II wojny światowej.
1
Konferencja w Zgo7zeku odbędzie
się
w
przeddzień genewskiej konferencji ministrów
spraw zagranicznych. - \V Genewie mówl.I. L. Saillant ~
dypl.:>maci będq radzili nad tymi samymi pr _·,tlemami co r·obotnicy w Zgva.eku. Robotnicy

Zobowiązania

I-Maj.o we

:eimnej wojny

Adenauer rezygnuje zurzędu kanclerza
i kandyduje w wyborach prezydenckich

(PAP). Poda.no t.u oficja.lnie do wiadomości_ że ży interpretować ja.ko swego roodbytym we wtorek przed poludniem posiedzeruiu kierow- dzaju re>:ygnacji.
Prezydent ma szereg uprawnicllwla za~hod.nio-niemieekiej Partii
Chrześ·cjjańsko - Demokratycznej (CDU) wyrarono życzenie,
aby kanclerz Adenauer nień przy wyborze kancle.rza federalnego
i w ten sposób możli·
kandydował na sta.nmvisko prezydenta NRF.
Konrad Ade- wość zapewnienia k<>ntynuacji do
nauer zgowl się n.a. !ka.ndydowa.n.ie.
tychczaso.wej polityki. Gerstenprzyznał, iż sam był zasko
Fakt ten może mieć dałeko \' Przywódca SPD Tu-i.eh Ollen- maier
czony nominacją Adenauc,ra jako
idące następ;stwa dla rozwoju h!luer,
który o~e bawi w kandydata na prezyden,ta. Za_pyty
jpOijtyki
Niemiec zachodnich. lUJ>penhadze,
oswoaoozyl
w 'va.ny, czy w de-cyzji Adenauera
ocenią
sytuację
międzynarodo
Zaskoczenie kół politycznych w związku
z
nom.macJą
Ade- należy dopatrywać się mo·tywów,
wą w 14 lat P'"' wojnie i powie.Bonn i
w
innych
stolicach nauera:
„Sądzę, że przyjęcie które by miały :;;wiązek z politycizą także swoje zdanie na temat
·pańsbw :vlchodnich jest
t.ym kandyda~ury
przez . dr
Ade- ką zagra.niczną, Ge.rste-nmaicr o<lprdcy dyplomatów.
w:iek„o,ze że Ade:nauer p.rzec1w- n.auera Jest przy,znamem się do powiedz;tal wymijająco, iż nie należy traktować
tej decyzji jak.o
O<lpowiadają-:
następnie
na
st;a~vial ' się dotyc~7..as sta.now- fiask~ jego polity~i" .
rezygnacji, lecz „wręcz odwr<>tpy.tania
dzi·ennikarzy,
Low.s
c:zo przekazaniu steru rządów w
Zarown<> przewodniczący grupy n·ie1'.
.
parlamentarnej CDU/CSU Erone,
Saillant wyjaśnił, że wybór ffii.ej
·;wne ręoe.
.
tal jak i przewodniczący Bundestagu
Raidio NRD informując o nosca konferencji związkowej i
..t'i.dena,uer ~:io:v-;any ZOS
Gerstenm:.ier podkreślali z całym mi1na.cji Adenauera ja.ko ka;ndyrobotnicwj nasląpil na propo..
kandydacem CDO/C.8U W wy- naciskiem na Jrnnf&eJ1cji prasozycje
związK:iw
zawodowych
borach pr-ezydencik.ich na zebra- wej w Bonn, iż przyjęcia k·Midy- data CDU w wyborach prezyde:n
Pol.ski i Nienuęc,
:nlu 5;)-<Jt5ohowego gremium, któ dat'\1ry przelL Adenaue.r a nie nale- okich &twi•?rdza, iż ka1nderz przy
jąl kandydaturę po
wielolygoTe zwołano, by zastanowić się
dniowych pr:z;etargach. „J.est to
nad kandy©turą następcy pr€dowó<l - stwierdza radio NRD
:z;ydenta Heuss.a..,
- be:zmadz;iejrnej sytuacji, w jaKanclerz ipoczątkowo nami.ęt
kiej
zinala.z:la się polityka B-0t11n,
llie przeciwstawia! się rezygnacji
za którą po.no.si odpowiedzialz akt)'Wlllego udzialu w :polltyność Adenauer",
--------------ce i twierdził, że większe U1SluzaJ<>ga zPn im. F. Dz;crżyńskiego w t.o<lzi, jako pierwsza
O
gi odda 1POlityce NRF, jeśli pOMOSKWA
(PAP')~
Agencja
w t.o-dzi podjęła zobowiazania
2XJ1Stan.ie na stMJ.ow:isku kancie- TASS podaje'
produkcyjne
na
cześć
Święta
rza. .Jednakże gremil\lffi CDU I
. . .
1 Maja. Inicjatywa podejmowa
.
'"'
CSU zdecydowało, że „najlep- Prezydium Rady NaJW)'Ui~eJ
nia zobowiązań wyszła od człon
'iV dniu wcwraJ·szym z inicJap..y człowiek partii"
powinien ZSRR zreorganizowało na WltU'Jków
prezydium
rady
zal<ladot
L
MOSKWA
~AP).
W komen- no w kierownictwie CDU, jak
wcj, wartość podjętych d<>tych
ywy Ł igi Kobiet odbyło stę
etanąć na czele państwa.
sek Rady Ministrów ZSRR syczas zob<>wiązań wynosi 3 mispotkanie delegatów
na
III
Wyboru prezydenta die.kona stem baMÓW i wkładów dlugo- tarzu sweg.o oońskiego kores- i w łonie rządu.
pondenta
Agen~ja
TASS
stwierPrasa
podkreślała
pisz.e
l.ony 117 tys. zł. Do dnia 4 bm.
Zjazd PZPR z prŁcdstawiciei1 lipca tzw. zgromadzenie fede- terminowych. z.:istaly zlikwid<>d1.a,
TASS
że
wtorko\•.-a
istnienie
decyzja
m.
in. sprzecz
przyzobowiązania podjęło 1.687 osób.
kami kob:et - m ieszkanek Ło~
iralne (Bulll.destag i odpawti.ada- wane: bank rol11y, baM fi;nanspra,w ie no.Sci w poalądach Adenauera i
Na zdjęciu: prządł<a Wł-Odzidzl. .Vv $po.t1';aniu uc
:i' zyli
jąca li<!7ibie ozlo.nków tej :i!Zlby sowacia budowmctwa komurnal- wódców CDU/CSU w
"'
sława Kwech
przy
realizacji
M
·
„„_Jl:owska, \.:Z>O
--'
wysunięcia
kandydatury
AdeSzefa Urzędu illlfOrmacji rządu
zobowiązań,
• T a_t ark UWna-.,...,,
Jicz;ba przedstaiw:icleli po.sozoze- nego i
miesz.karnowego QJ:az
nauera
na
stanuwisk<>
prezydenbońskiegio,
Eckardta,
zwłaszcza
CAF _ fot. Ro<znnysłOW!Lcz
nek KC PZPR
i I sekretar~
gólnych Landtagów),
banki komunalrne. funkcje, MóKL PZPR,
K. Pawłowska - 1
PQIWl5Z€Chnie sądzi. sl.ę, że n?- re banki te pełnily, zostały ta NRF nie jest niespodzianką. na tle oceny ostatnich po.sunięć
zast. członka RC PZPlt, J. Ka4
wy IPI'ezydent NRF nazywać Stę przek.az.ane
Bankowi Pafu;;two- Prasa zachoclrni<hniemiecka już cyplomacji brytyjskiej, związalinowska przew. ZŁ LK, D,
będzie Adenauer,
.
wemu ZSRR i Bankowi Prze- od szeregu dni C!onosila o po- nych z przygotowaniami do roKantrkandydatem Adenauera mysłowemu ~
wstaniu różnicy zdań w boń kowań między WiSCbodem i Za- - - - - - - - - - - - - Tomaszewska i
M. Dom.in.iak
~est - jaik wiadomo €kich kołach of1cja'.1nych na tle chooem.
prot.
oraz przewodniczący Prezydium
Call"lo Sclunid, mia.nowa.n!. przez
Balt1k Przemysłowy ZSRR bę odmowy Adenauera w sprawie
RN m. Łodzi E. Kaźmierm;a.Ic.
Obok EckaT<lta wymieniano w
t:IPD. W zmiarnie ?-~ZJl kan- dzie się oditąd nazywał Wszech- zrewidowan:ia jego poli~yk:i z.go prasie
także nazwisko przewodNa wstępie zabrał głos
:FJ,
·cler.r.a i w nalegarou Jego par- związkowym Brunkiem Finan&>- dnie z wymogami obecnej syniczącego Bundffitagu Gers-tenKaźmierczak poświęcając swoje
tii.,
by osobiście. lran<lydow~~ wania
Inwestycji
(Stroj•b a:nk tuacji międzynarodowej. Sprze- maiera,
wpływowego cZ:l0>nka
mczący
wystąpienie roli rad n.arodoniektóre koła pohty=ne dopa; ZSRR}
czności te przejawily się zarów- kierownic-twa CDU, który ośmle
wych w świetle uchwal
Il[
uują się odzwierciedlenia obaw
•
W gOSCJ Ole
Zjazdu PZPR. Po.iinformowal OIIl
aderun.lJE!'l'ows'k:i.ej CDU, iż w w y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !ił się głosić własne poglądy,
.sprzeczne z poglądami Adenau-."!
następnie zebranych, że sprawa
bora.eh prezydenok:i.oh większe
ra. Charakteryzując obecną sył zaopatrzenia w naszym mieści~
:;zanse
mógłby mieć kandydat
tuację w CDU/CSU, boński biuI
poruszona w przemówi€niu na
opozycjli.
socjaldemokratyczn~j_,
letyn
„Deutsche
InformatiOilen''
Zjeździe prz.ez J. KalinQWską,
poliiyk dużego formatu'.
mz
pisze w ostatnun numerze że w
będzie prz,edmiotem obrad koErhard lub inny
z polityków
partii ~ej „odbywa si.ę p;awdo•
Jegium
MHW. które zbierze się
CDU poza. kanclerzem,
.
03
14
ił
podobme pewien podział na :reaDziś przyjeżdża do Lodz.i
bm. w Łodzi.
Wszystkie agencje zachodnie
WARSZAWA
(!PAP),
7 bm. rniobwem w tym Otkresie. A więc listów, którzy pr~jrzeli .i n°:
!Zgodne są co do tego, że w wYprzewodniczący WCSPS (Cen
Następnie obszerną relację ze
dniu waiLn"""'O zjaizdul w nastęr.nym 5-leciu mamy wy śle~ych
padiku wyborU Adenauera
n.a w d.rnO'l,m
zwolennikow
zimnei
lralnej
Ra.dy
Radzieckich
Zjazdu złożyła .J. Kalilll.owsk.a,
'"'"'~··
~„
wo
"
Związków
Zawodowych)
i
prezydenta, bęc1zie o<l1 zm~ delegatów Stowia.r zyszenia Ar- bud<1Wać łącznie w rniast<tch i
' JDY •
wic~przewodniczący
SFZZ
po czym
zahleraly glo.s inne
ny OO=ąć się od aktywneJ po- chitektów Polskich
rozpoczęła na wsi 3,2 mln izb, tj. tyle, ile
Wiktor Griszyn.
del.egatki k-0t11centrując
swoje
lityki.
Wśród kandydatów 1'.a się dyskUiSja. jednocześnie . p~e- wybudowano
pa:~ wojną w
wystąpienia
n.o.
problema.::h
stalll.O<wisko kanclerza
a.gencie ze.si poGzczególnych oddzialow ciągu 20 rat.
lvlowca wskazał
W towarzystwie przewodni- przede W<'.Z)'Stkim obc-hodzących
:zacllodmi.e wymieniają · przede SAR.p w d.aJsizym cią,gu składa- lha środ!ki, które pozwolą na re·
czącego CRZZ, członka Biura
ko·biety. Zabierając głos na za~
wszystkim
pl'7eWodn~crząoeg~ li sprawozdania. Naj•wię.ksze za- a.Iizację nakreślonego programu.
LONDYN (PAP).
W~ wtoPolitycznego KC partii lgn~
kończenie spotkania 1'L TatarBUl!ldesita.gu
Gerstenmaiera
l interesowarue wśród delegatów Przede wszystkim typi.zacja rek spadł
w p&nocmej .A.nglli
cego Lo-gi • Sowińskiego i
kówna-Majkowsika
stwierdziła,
mini5tra
goo.poda!l"ki Erha~a, wzbudziły
dwa
wYStąpienia: budownictwa. Odnosi się to jed smeg.
Cielllka pokr)"\'l'a śniegu
kierownictwa. Zarządu Główże Jó<lzka organizacja partyjna
przy crz;ym. a,gentje te sugeruJ ą. ministra budlJlwnicbwa i prze- 111ak nie tylko do opraoowywa- utrzymuje się na błotach hrabnego Zw. Za.w. Prac. Przem.
zwróci szczególną uwagę na r-o:z:
że EThaxd ma większe szanse. mysbu
m,a,terialów
budowla- nia projektów typowych,
lecz stwa York oraz na pojezierzu w
Włók.• Odzie-i:. i Skórz. spoiwiąza:nie takich spraw jak lepnych S, Pietrufilewicza oraz również do przygotowania od- pó1noc:no-zacll00niej części k>I'a- # ka się z włókniarzami łódz- sz,e zaopatrzenie sklepów !ódznaczelnego architekta War.sza- powied.nich ilości różnego roc!za ju,_
# kimi w ZPB im. Macchlew- kich w towary codziennego uwY A, Ciborowskiego,
po- j.u znormalizowanych materia# skiego oraz odwiedzi Lódzk.i żytku, roziszerzenie opieki nad
święoooie głównie problemowi łów budowlanych,
ł Dom Kul•ury.
dzieckiem pop„zez upowszech-OiPraoowywania planów rozwoju
Inna dziedzina,
która gwarą
PrzewodniczlłC)y
WCSPS
nienle ogródkó-..v jordanowskich,
.poszczególnych regi-OQ1.ÓW kraj u. ran tuje ;pornyślmą reaJ.izację za!Wiktor Griszyn przybywa z
pod.ni€sie n;e opieki z.ckowotnej!
Po omówieniu
wytyC1Z11ych dań to wdrażanie w coraz W p fOSt
Vl'a.rszawy, gdzie uczestnfozył nad kobietami.
z czym 'Wiąże
rozwoju
gospo<la:rcze.go Polski sz..ernzym zaikre.sie postępu techw ob:rada.ch Swiatowej Fede- &ię sprawa powstania w naszym
w latach 1961-65, min. S. Pie- nic.znego. N]e chodzi tu jedyi"
ra.c~i Związków Zawodowych. mieScie po.radni on.kologicznej i
krótko zobrazował nie o stO&<J1Wanie rnowoczesnych
upowszechnienie akcji świad·:>-LONDYN (PAP). w
Bejrucie trusiewicz
(wy)
mego macierzyństwa. Następni<?
łirwaJą o.żywi<me <>bra.d.Y Komite- z.adam:ia stojące przed budow- uprzemysłowionych metod pra.cy (m-Oiilltaż domów z wielki-eh
Robert Pidd. profesor fizyki na
delegaci odpow:iadali na pytania.
tu Politycz.neg-0 Ligi Arabskiej.
plyt i bloków). Trz.eba zwrócić uniwersytecie Michigan oo:najmił „_..,.._..,.._.....,_.....,_.....,_.______________
,.,,._,.,,._,... stawiane przez zebranych.
We wtorek deleg~je dyskutow_a1y nieoficjalnie, w Ja.Id sq>OISOb
,,,..,
ł . d
wtorek o odkryciu &posobu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - uwagę taikże na w.W. ma ą 1 u- we
produkowania
prądu elektryc7.11ema zak<>ńc:zona. być sesja. Do
żą mechanizację prM budowla- go od razu z energii nultleatneJ
chwil.i obecnej przedroż.<>no W.GY
nych, :na zagadnienia p.roduk~ji - bez pośrednictwa turbin, ge<11eprojekty rezolucji: projekt zgl.o·
i stosowarua lżejszych materia- ratorów, wymienników ciepła i
57,ony przez ZRA i Jemen, wyrałów budowlanych.
innych uz:ządzeń st<>Sowanych w
żający potępienie komunizmu na
Na ul. s~ej 13 pod wjeżelektrowniach atomowych I konBliskim Wschodzie, zwłaszcza w
Mówca wskazat, że obecnie wencjonalnych.
Iraku, Iwmpromis<>WY projekt LI· dżający do posesji samO>Chód clężairowy
„stair"
IB
51-94
wpa'1ła
przed
budO<Wniciwe.m.
stoi
barPidd oświadczył, że w nowym
banu, reasumujący tylko wyrażo
TOKIO. 91 japońskloh ryba-1 doru) do energii 14 mln. elektr0'11o'
zadanie dalszego urządzeniu,
wypróbowanym w ków u"?Jnano .za ®ag.i.ni.onych w cza woltów. Protony da się w ntm:
ne na konferencji poglądy i nie Janina Borecka, mieszikanka ~go dzo ważne
materia- laboratoriach atomowych w Los sie siJlnej bur.zy, która szaJ.ala na przyspieszać do energii 30 mln
zajmujący
żadnego
stanowiska domu. Do7lna~a <lina clę;,Jdch o::ira zmniejszenia zużycia
oraz projekt . Sudanu popierany żeń ciała i przewie2'i01na rwsst>afa łów budowlanych. I tiu szerokie Alamos, źr6d!em prądu Jest węg pó~n<ic od WYl!OPY Hokkai.d,o. Z 50 elektronowoltów. Nowy CY'klotr<><ri
przez Marok~, p1:zewidnjący wy- do Slllp.itala na ul. Przęd.zaiLmaneJ. pole do ,.,,..p!is'lt mają projektan- lik uranu otoczony cezem (metal) statl<ów ryba,cki-ch, które podc;z.as będ:z.,ie także żródlem. sz.tu=yc1"'
*
w postaci
zjonizowanego gazu burzy rz;n.a,jdowaly się na monu, izotcpów prmn.ieni.otwórczych.
Sianie do Kairu 1 Bagdadu dele0 d ich czyli
Na 'lll. Tatrzańskiej 67 wóz kon cl nowych obiektów.
pla7.my.
gacji mającej na miejscu zbadać
11 nie PvwrócHo do swych ba.i.
PARYZ. - Zasoby węgla w k.ra
ny pnzedechał 7-l<;bnią Barbarę inicjatywy b<Jwiem zależy, czy
Pidd nie ogłosił bdn:vch mczesytuację.
MADRYT. TtLrecki premier ja.eh należących do E·urQ'Pejskie:l'
budynku
będzie gólów, ani n!P. t>Owled.ziaJ, ja!< Menderes i min.i.ster spraw 11:.agra- WsipóLnoty ''lęg"la i StaLi w:zJI·oslY.
Koresp<>ndent Agencji UPI wspo Kneblews•ka (Ta·trnans•ka 72). :oiz1ew k01t1strukoja
mina o ostrej wymia.uie zdań, <lo czym,ka ctozin·a~a ogó-l<nyeh pot.lnl- lżejsza, czy wypełl!li<>na ona bę- bardzo zaawan•owane są ekspuy nic.?Jny.ch Zorlu udadzą się z ofi- w ciągu .zaledwie 14 dni o około
,ja.kie.i doszło !fiiędzy prze~stawi czeń o. rz;ra>nienia głowy.
dzie cegłą, czy też lekkimi be- menty w J,e>s Alam 0 <.
cjalną wizytą do Hi,s:lJpanii. Przy- milion ton. Ogółem z.a·"·Oby węgla'
cicłami ZRA 1 Sudanu. Mm1ster
być mają do Madrytu 15 l<.wietnia tych krajów wynosiły na dzień 22
Woźmi<la zl>iegł.
tonami.
'
spraw zagranicznych Sudanu i po.z.os 'aną tam do 19 l>m.
ma1'ca br. 27.764 mili.ony ton.
Dyskusja koncentrowała się
łes
Kheii:, w bardzo ostrych slo·wach
DELHI - Jaik don.oo:zą ~ Dżaik•ar
PARYZ. - Powołując sie na dd
11
Wcz01ra.j wieczoT€111\ prrzy l!lbiegu wokót sp.raw związanych z z.apotępił nagly
zwrot ~v polityce Fliotrikow-sikiej i 22 Ltpca wpadł w daru·a~; b"-'owru"o'""a w naJ"bliż
ty, podscZas l>urzy u wybrzeiy po .niesienia
rauia
bagdadzkiego,
•
ZRA i jej antylwmun1stymme sta stan·ie ;nietraeŻWY'ffi pod tak.sów.kę
łurlnk•wej części Celebesu, wywró Agencja France Presse podaje, żeJ
UJ<.l
""'
nowisko „dostosowane cl.o ch,vilo- '.r 26-950 W>ncenty Rolnicki (Hu- szych latach.
ci!~ się łódź, wioząca z M<llkassa- premier ira.aki Kassem zao:fdaroI
ą
I
wych potrzeb''.
ru do Bo<ntha.in iro pasażerów. 30 wał amnestię niektórym u.cz.esto!
tora 36). Ro1n.ioki taJk -wprawnie
Wielu mówców delegatów
źródła zbliżone d<> konrerencji udawał „tl'll>pa" leżąc na jezdni, ~zególnych oddziałów SAR.P
WASZYNGTON (PAP). Rzecz z n1ch utonęło.
kom reboelii w Mosulu, rz;bieg"łym.
utrzymują, że obrady obecnej se- że. ze.stał a:abt'a.nJI przefZ
MOSKWA. W Instytucie FI- za granicę. Prop01Zycja jest ogra..:
Pogoto-1 poddalo wątpliwości celowoś:': nik Bialegu D'J!ffiu James Hasji mogą być odroczone bez po- wie. Gdy Je1tlna•ltze do Pogotowia
" t
.
t
czni,
zyki
,
Jąd1'0wej
.
• k
w
Tomsku
·
na
Syniczona
w czasie i pcxz,ostaje w
dejmowa.nia rezolucji na temat pr:z,ybyła miiHcja, by spisać pro.to I org;;in,zowaiua kon ursow
na '?er y, za;pi z,ecz,y1 ~a eg0 ry
··"'• Iberii uruchomiono C}•k1otr01n, w zwi<')z.ku z. trwającym o.bccnie .osł.osunkilw; ~ m.i 0 dzy ząĄ_ a. Ira- kół.• <>kazało się, iż r~()\[_UJ<.. nie-j p.ro.iekty. arch11te•c{tomcme, 8 bm . .Jakoby
sekreta~·z st.anu . ?"SA, któtTm można p17.yśpie...o:iać deu.te kreo;em świąt ,mU2lu\maf),&kich ;a-.
kie111o.
b:2;wczyk, rDQ.!,egł,
dal.s-z.y ciąg obrad,
Dulle.s, poda·l .si~
d)'1msJ1•
n:my, (jąq1'lit .qę~terll clW/~ee<HiY~ maiganiu.
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Łodzi

wczoroiszego posiedzenia Prezydium RN m.

Oszczędność sprawą wielkiej w.agi
Powołanie stałej Komisji

do Walki z Alkoholizmem
Doet'.llliając olbrzymje zn.amen ie Z114'Ówno gospoda.rcze jak
wyc!lowa.wc·ze c!S1Zczędn-0ści, Prezydium Ra.dy Na.rodowej m. Ło
m! po.sf.anmviło lloOŚwiA)ció m. in. temu za,gadnie1ll,u llWOje WC!'WrajS'i:e posiedzenie.
·
Ob.szerne materiały, Ojpracowane przez Oddział Miej.Siki
p:l{O w Lodizi oraz Kurntorium
Okręgu S.z..~olnego m. Ło<lz.i, omawiające
ta.kie zagadnienia
j2k: znaczenie OS7.ICZĘ<lności indywidualnych dla państwa i
dla obywa•tela., rolę Powszech;nych Kas Os:rozędności, rozwój
wkładów o.sz.czędnościowych

Łodzi,

przoez

WS.Z%tki.ch dotycrz.ą

Powódź

0-

Prez. RN m. l.0071i.
(id)

na Madagaskarze

nym już
s~e<lzeniem.

Prc-blemv zawa'l"te w maieriała.ch z;'.€ferowali :pokrótce:
dyrektor Oddziału Miej.s.kiego
p 1{0 - Stefa.n Staniszek o:ra'Z ku.rntor mgr Włoo~i
mi n: Ra-jdrych.
W dys.ltu;ji, która toczyła

Pona.d 2 tysiące csób zginęło w odmi:ta.ch wód na '.Ma.da.-gaaka.l"U na s~u.tcli: p.o.wo<J,'ń p.o pięciu k-o,lejnych huraganach,
Na zdjęciu:
droga i linia kolejowa w 8o1Ltnieraru1..

.F'ot -

CAF

Trzecie · bogactwo Polski

p!"(JIPO-

zycja, przed
by reak;tywow.ać
ro~ią".'
za.ny
kiJl!ku la.t;r M1e3sk1
~
Komitet UpCJ'Wsz.echrni.enia O.
Osta.tnie odkrycia geologimne[dzonych pra.c badawozych, speszczędności, któr_Y crzuwal!by Zl"ewolucjonirwwały
tradycyjne cjaliśct OOf'..niają, że jest to najnad stalym r<>7iWOJem aikcji <>- pojęcia 0 naszych bogactwach większe ze Z1llal!1Ych złóż euroiszcrzędzania i wyrabl.al w spo.. ina.balnych Obok węgla zaczę- pejskich,
jednakże złoża gło
leczeń.stwie ~wYk oszczędnoś- to wymiemać siairkę, a. dziś ist- gow~~ zalega.ją. głęboko i są
ci. PropmycJę tę poparł ~orą nieje już triwnwirBJt: węgiel - .powazme ZBJWOdnione.
oo ,prze~ Frezy~ siarka - miedź.
Obecnie przeprowadzane są
RN m. I..odlLi
Edwa.rd.
Kariera miedzi ~ się wiercenia mająoe dokiadnie oźmie~. Na jego wru~ od odkryć wielkich zł&ż. tego kreślić 'przernyslową wartość
z.chram postairu:YW:iili k~ ~ surowe.a w rejonie
Głogowa. głogowskiego zagłębia. P~olą
ten realkltyw~a.ć i powierzyc ZlOIŻa te 7Jlłeg.ają tereny_ od Lu- o.ne na 1.11Stalenie k-O!!I!,plek.sowei:nu opir~oowarue PlM_lu E°~ bima do Sieroszowic. N a pod- go programu zago.spod.arowan!a
JU al!roj1 ~~~· ~
staJWie dotycilmas przeiprowa- terenu; W na.jblimzych dniach
źmlercrzaik w 1J!IllelUU rv.c7.Y·
ł.a
k · ·
·

I

d~ ~OC
•

w WJ akcji..(as),
Ili

•

Uchw~any przez Komitet
. . :tró
Ekonom;czny Rady
;{__
dwuletni !PI'ogram Y" . n _;_~
koholi-z.m.ei:i, przewldUJ~ "'~
wanie rÓZIJ.O~
ST~OW
wa.lici
.· i wskaz.uJe na k'Oniec:z..dia
łania
il'Z0Z prezy
nos_c ~wo.
IP arod
eh
WOJew ódzlkich irad n
OW'Y.
(miast wydzi.elony.ch z. "!'. <>~~
wództw) Stałych Korn.1sJ 1
:Wa1k:i z Ał~holitlm~i.ed~~~i·u
Na wc:zaraJ&Zym """'""' ~},„'
Ilrelz, RN powotal!lO taką w as" --' i p re IJ
nie komiJSję ~ '-IVUZ •
r ~Go

~

dniC'zącym

Dzieci

zmuszają

n1·ewypały

do wybucho'W
Dwa:! ueozindow!.e łllZ!J<,Qły podstawowej we W.rocłll/Wiu, H-letnl Jerzy S;rm.ulec l ll•letn! Henrylk Kęc!Jzia' lllilaLeź.i.1 niewypał poc;isk'll,
który leklkomyślnde włOO:yl.I do <>~I-a. Na.stą,pila tragtoona w skut

kach eksploLja. Jerzy Saimqlec ii.o
stał o!ę:źlko ranny 1 w 61ba·nle berzna<laiej·n ym pr.zewtezi!ono go do
S2Jpitała. Rli<wo~Jeż Hen'1'yk Kęctrzi.a
cd11i6.'ił poważne O'brate>nla,

__....

Złodz1·e1·e

rowero'w

~~o ~~ ~
takli.ego ;programu.

Planuje się, że budO<Wa pierw
szej kopa:Ln:i ro:zipocznie się w
1960 r. Charalkter zlo-ża glogowskiego predestynuje do
w tym rejonie dużyeh kopal.n
miedzi o średJnim rocznym wydobyciu 2,5-3 mln ton. Budowa d""ych '~hl ...,_,._„ ~·~
~>"'w~ 8
reg lat. Praiktycz;nie więc eks-:ploaitacja przemysłowa nastąpi
dopiero po 1965 r. i wtedy to
otrzymamy
piet'!Wl'J'Zą rudę ze
zloża gilogowskiego. Oczywiście
rÓWlilolegle z
~a.rorv\"anl·~ "'~""''°"'O -•.rvT~ be"'-'e mu~„. ~·~·„
=--. '"""""
siała pcllStępować budowa za~ła-

budowł'

Górtmvs.k.i - JeJzastępca
rzostal msr
Pt?Je-.
m.i.edai
dów
W2lbogaoenie rud i hut
wodn ~ RN. Czl:Olll!kami .zo
'
staili · przied5ta.wiiciele Wydzi.aPNllk;t.traJIJura Miej$ka w ~oW tym wielkim zamierzeniu
lórw Zdrow.ia, Hamdl.u, ZatN- wie -'Pimząd!2llła aik.t o.slkairżemia ~podan:zym przychoClatl n.am
dnienia i ~raw Soajalnych, prrzecl'Wko S-oo<>bowej ma,jce lz.ło- z pomocą Zw. Radziecki, przy
Urzędu SiPraiw Wewnętr:zmych ctzlei rroweraw.
W skład =jki, czym
w ostatnich tygodniach
która obeonie

•••••••••••••••

-

Kłopoty

„SZTUCZNE" DOMKI
Do lmńca br. w Wą.r,rzawle, Ka

~~~ lłoia
mie~li
wrejonie ~łouow~
naJwi•ksze ze znanych w Europie
i-

przeoszkołach

między

O!r,reśJa
on .,.,.~reg
form
wspótpracy między obu województwa.mi, np. wymianę towa
rową, pomoc techniczną i fachową itd.
Niektóre powiaty
nasZic·go województwa nawią...
zały już wcześniej pr,,ed ofk1jah1ym
dokumentem ws.pólpracę

z

pasz.czeigólnyrn.i.

miastami ZielTIJ! Lubu.'l<kiej. Ta.Jt
np. Ło-#icz wispó!pr&uje jW:
OO. pewnego czasu z Got·zo.
wem Pabianice z N<J>wą Sol~
a sll'.ienniewiice ze świebodz.l
nem. &bot.ni dokument jest
dalszym dowodem zacJR.śniania.
się konta!ktu
między :naszymi

0

się następnie woJ;:ół :z.a,gadnień
oszczę<lno.~.
parllo wiele cie-

j~ ruJJj~ej

w

k.">iążek

kultw-ahlej

i

Na ko,nferemc.11 dyskutowano m,
im. na..d pz-ojektc.m orga.ndzowa111i.a
7 bm. w
Bibhotece .:ra~eUon naukl języków ol>cych na terenie
ziemi.anu a Ziemiami Zachodni.
Skiej w Kra.kowie C>twa.rta "os.ta.fa prrzeóslz;koli. Za.mie·r'1:.a się w najml
wystawa
k.siążek
of!arQ<\va111ych bli.żSG:ym cza,s-ie wprowedq,ić tytu"\.v sobotę, 12 bm„ odbędzie
Uniwi:>rsytetowi
Ja.gdel101i9kieim:u łem próby naukę ję7.yków obcych
się narada ,poolów lódz:kich
:;,
przez; przewodni.czacego Rady Naj w przedszkolach, w których rowoj. łódz.k:i.<?..go z przedstawiciewyż!;.Zej Zwiąmlrn IladmieokJe~ d0i.ce wyrażą żym,enfe prowadr>:ela.mi
wszystkich
powiatów,
na.
KEmenta Woro•zylowa.
nia na<Uki i zo·bowiążą .się oo poCen.ny dar - bi,l>Lic,tel<a ll=Y blt noszenia od po•wicdinich lwsrztów. ' której omówione zostaną &praskoo 3.000 to•m1'w z ta•kich dzic<:l1,?;fa1 Na·upza•nie bęc.Izie org.a·nfzowane
wy związane ze współpracą
nauki, ja.k : flz;yka. chemia, asitro- clla g!'u p d2.iec1 naj stiors11:ych tj .
między Łodzią i wojewó:iztwem
neim,ia, maiemat:vika, fFI.oiogia, ge- 6-letnich.
a Zi-emiami Zac!i.odnirni.
ologi.a, etno.graJia i hi..to~i.a <>'rarz
17 bm. wyjeżdża do Sl1JG161t.'t
mo·= grad'ie wybttQych ueiz-0,nych.

zo.sotaly przezaintere.s.owan.a kilka dni pl'7.€d po

przyirzekl

W wyniku porozn.unienla Cen·
traJ,nego Zarzą.au Księgarstwa z
Łą;C©l1t0Ści
'v n aj-

OFJAROWANVCH
PRZEZ K, WOROSZYŁOWA

gandową PKO słane wszystkim

diJum

peracyjny o wspólpra.cy ck-0n"' mi(%!1Uej
a Ziemią Łódzką.

Ziemią Lubuską

Projekt nauczania
języków obcycl1

M~11 isrterstv..ram

SI>'-'"'edaż

Wiemy juz o tym, ze Łódź wspólpra.cuje ze SłuIJ6'kiem, Wieruszów z ll.lue2b-O~ltiem i K~pn em, Wieluń z Olesnem i Klobm:izkił'm. Osta.tnfo podpisano w Zielonej Górze d1lkume:nt k-00-

A'k,tua.Jn.e zagli!('!Jnialia pra<:y pla
prowad:zić będą
ta.Jti:e wliej~ikie cówek wychowania przedszikolneurzędy poQ?.towe. ZoSltaną one w go araz doskonalen.ia e<1>'111odowego
tym celu o:aopatrz{)ll'le w stałe ga- wychowa.wcrz~rń pw~koll byly
bloty z książkami.
7 bm. przedmiotem konfel!'emejd
kdero'M!lic-.zek i wizytptore·k odd.zia
WYSTAWA KSIĄŻEK
łów wychowania
prz!!ldsll.ilroJ;ne;io

urzędy ;pzycztow~,

N a pooi.edzeniu pad1.a.

KONKURSU

7 bm. poseł Izraela w W.arSZ>awle
p. Rehaveam Amir wydał przyję
cie z oka;<.ji zdobycia pr7,ez nasze
go pla.slyka Seweryna Ja1>lńsldego
II naigrc:>cty na międ1zynarod01Wym
konkursie na projekt wnac:z.ków
pO<CZtowyoh e tematyce biblijnej
- ogłoszonym przez Min!.ste.rs.two
Pocz.t 1 Telegrafów Izraela.
W c-z.ao;ie prrzyjęcia poseł Izraela
- R. A.mir wiręczył Jaureilitowi dy
plom .! nagrodę w wy&okośc·i 500
J.l,olnrów.
Nagro<l<7JOne pro-jekty 11;naooków
$ . .Jasil1$kie1p prired-sta1W>iają: Ai•-

cyoh zwalczania aJ.kohi9Uzmu
p1·.zie<pisów prawnych.
kę Noego, psalmy Dawida, mądry
W o.statnim pu.nkcie obrad wyrok SailomOltla i taJ:>liee Mojże
zatwierdz-0-110 listę 35 ka.ndyd.a- sza.
tów na przewod.nic:ząey<'h sl<lar- WIEJSKIE URZĘDY POCZTOWE
dów Ol"Zcirnjąeych przy Kole- SPRZEDAWAC BĘDĄ KSIĄŻKI
gium K.a;rnn-Admin:Lstra.cyjrnym

S.ikolne Ka.sy Oswzędności o:ra z :p;:acę :Lnformacyjno-pl!'opa-

kawych uwag, propozycji i
wnic.sków M in. 7,a,brał w niej
również głos 'przybyły na po..
s:~.dzenie
na.czelny dyrektor
Pl~O Wal:imoi;yk, który mó
wił o o.szazęd.ności w .sk.aJ.i kra
jo·.vej i iprzedstawił dorobek :ia
szeao m iasta w tej dzie·dz.:iiffie
w Po.róv,,"naruu z in.nyml mia-

POLAIC LAUREATEM

MIĘDZYNARODOWEGO

b1iższym c.zasl~

57..czę<lnościowych, role i zadania
ajencji przyzakładowych,
obsługę obrotu
oszczędnościr.>

wego

st~owainie

i :Miejskiego Społecznego Komitetu
PrZEciwalkoholowago.
Zadaniem komisji będzie u.s-t.alanie kierunków i koordynacja działalności organów oraz
irrus.tytucji zainteresowanych _w
ziwalczaniu alkoholizmu. Komisja będzie także UJkla.dać pla

w

książeczek

rodzaje

ny walki z ailikoholimiem na te
renie m.Ui.sta, kontrolO\'J'ać wykonanle p{)lwziętych uchwal i

Rozszerza się współpraca lodzi
i województwa zZiemiami Zachodnimi
Dokument kooperacyjny z Ziemią
* Lubuską
* Narada z posłami
* Rewizyta młodzieży

czeka na rozprawę podp:isama

Z<ĄS!tala

sądową wchod:aą: Szymon ~a- umowa. Reailizacja
nOWIS>ld i Sta,nfl&łlllW :Zuozelk e Rrze
szowa oraz Ja·n Dryja łl Wi.śln:lo- się ~ę1a;
wej poiw. Ropozyioe.

odpowiednia

unw.wy już

wkrótce się skończą

towi.cad1 i Krakcw.le wybudowane zostaną 3 „s2ltu.cme" domki je<!
noroclz>n:ne. Do budowy tych dom
k<'>w zostaną wy]<oro:ys.taine w :;;po
sób kompled~s.ov.:y tworzywa sz.tuc.zne, ste»;owane w chwili obe<Jnej
w budOWll!lietrwie,
a tak7,e masy
plastyca;ne, l<tórych używa~ się
b<:idzie w najbH'Wzej przy.s>Zł,()ścd..
Tyllko ilronstr•uikcja domków wy
ke>nBl)'la Ilostanie a; rur stalowych.
N<l'Woozesne w:n~trze tzw. przestrzenne będzie miało ok. 85 m
kwadnaitOWY'Oh p()(Wierzchin.I użyt

Niedługo juz skońca'.ą się kło

poty

szyjących
i
spowodowarne brakiem dobrych i odpowiednich
w kolorze i gatunku nici. Do-

wiaidUJiemy s.ię bowiem, że ZPB
im. :f[anl\'i &wiakiej,
będące
najwię'kiszym dosta.wcą wsrolkie
go rodzaju nici, zostaną w najbliż.szym czasie calkowide zmodemiJW<wane.
Oprócz wymiany
;prz.estal'izalyoh ma.s:zyn na .nowoczesine m"ządzema, pPzewiduje się diobud<J<Wę ca~ego !llOWego
oddzi.alu. Dzi~ tern.u będziemy
mieli ~ nici wYIS()kiej jak • · · to
cli ·
aoortymen

ceaem po~ęicll;a budowy tegio ro

I

dlllll.l'll dmnlc&w jediwrod7.Wnm.yc.h.
jllSt <przepl'awaidzemtLe badilń nad
„pr.aicą" w ooct,menne:rj eli:sp:Loalbactll
bwdorw1ainych 0 twoa ta1tż.e po'i!:lllZ8-

w.sz:ystk:ich

haftujących,

kawe(j.

elementów

z nićmi

w;-yw S1!1JuQzn~h.

nie ~rzerdk:icłt możliwości ich e1to- osc:i. l
sowain!a w btldorw!n.lictwtle.
cle,

illZYm

W

-

Centralna Komisja Koordynacyina
bada łódzkie placówki kulturalne
W czwartek przyjedzie min. Galiński
Od ~ku pr.r.ebywa w

Łodzi

lĄ

w 8--0JSObowym sklą,drzle

Centralna. ~la K(l(lil"dy.na.cyjna. do spr.a.w Kultury. Ko-mis,fia. odbyła już w.spólne po- I
siedrienie z ŁódllJtą i Woje-

wódzk~ Komisją
ną.

Koorccynacyj-

na

30 dZteCI
• •
•

podzieli.J!l me n.a dwie grupy, z
których jod.n.a Zll;1Mm)aje stę z

• I0

zginę

h
w pozorac

Ma.stę)1'.Ufe jej <Yr.lc<nkmvie

pracy w

usp!Mlwnienie

d<Ziedzi.nie upo1W1SZeohnlan~a kul
tury,
J, B.

f

br

du..ialaJ.nością świetlic, cfomów
kultury 1 bibliiotek w mieście,
druga. zaś wyjechala. n.a teren

W Sa1CZPIU I Uł ym

wojewód.71twa.

Iutogq br. na. terenie cale.go kra-

h.

•

w okresie

•

od 1 styemi'<I. de 28

ju zanotowano 2.798 pożarów, w

Spofilta.niie G>ł>u komis.Iii łódz czasie kt<'irych zginęło 30 d;oleel, a.
kich i komisji cent;al.nej, na 549 budyultów uległo dns·uizętne

którym omówfonc zostanl\ spo- mu $paleniu, zaś 564 ezę~cl~emu
Straty materialne
dokooa.ne
pl"l!ez us.,il~odie1JJ.u.
wyniosły ogółem J>X>nad 35 mln zł
przedst>awfoielf :iinlltytucji een- (w analogl!c~ym okresie ub. rotralnych, weh-Od:zl\CYCh w skład ku m!alo miejsce 2.165 pożarów).

strzeżenia

w br. najba.rd:i.lej posa:lrndowane w WYniku pożarów są wojewód0twa: wrocławskie, katowickie oraz ł(1dzlcie i warsza.wskie.

komisji, odbędu:ie się pmiownle
w czwartek, 10 bm. Na spotka.nie to pr.eyb~rzle rówmeż
mtn.. kultury i mitukl, TadeUSJ:
G.alińskl.
Należy się spodziewać, te w wyn!Lku przep<r'O\Va-

Przyczyną

poźar6w byty . naJczęii
Ieltkoinyslność o-

c!ej: karygodna

sób dorosłych

lub

llrak

opieki

pr.Z€Sl)io 50-o.sobowa dd.ągaeja.
mJ:odzi-cży lódzikiej
(prz.ed.Etawiciele .M:DK, III Lioeum, Liceum :i..;;ultUJraln0-0lw.Laitowego). Młodzi-cż lód2ka, której
wyjazd j-est rewizytą, z,..')!'garuzu;e w l:llups.kim D0imu Kult'.1ki1ka występów artystyczr
nyeh.
Warto dodać, że łódzkie koło 'r.RZZ ma w tej chwili już
67 członków wspieraj<\Cych. O-

ry;

statnio do ,VS>pólpracy z 'l'RZZ

przy.stąpil.a

Zi":lP,

która

propa,gatlldę

uczelni
nich.

Ha.da Okrę:;:owa
prowadzić
będzie
łód:iikich

wyźszych

na Ziemiach Zachod(id)

Okulary krajowe

do telewizorów
Wsr.ysey

S21CZęśl1'W!

tel.eW'ilzarów

P<>eladllaze

wiedzą, jak
męczy
pm:y dlrużsu.ym ogląda~
programów. Zapo·biec przem~

się Wt!lWk

nl'll

czen;u o~u mają {)lku.lary o speojalmej barowie S21kła. Plenw!!:a
partia ta.kkh {)lku1a.rów ma być
wypro·cl,'Ulkowallla jeszcze w bież.

miesiącu
przez Sląsk1e Z!llkłady
Me.charni"""110-0pty=ne w Katow.i-

cach. 51llda do okuliarów dos•t.a.r0;1;y
Jeleniogórska
Wytwó!lllJla
S21kła Flrecyzyjon.eigo,
PlerwS'l:a pairtla - 3 ty:,. SZ\b.i.lt
tych okularów będzie d05>tosowana roonti11r!mll .nle tyl'J<o dla doro
sł;'ch leaz t~e dla dzieci.
Jak
twier~ą pr<><tuce.nci,
okul!l1-y t.&
bedą również pnzyc1a.tne dla kierowców w wypadku ~ły, gdy:/;
w.ldoozność pl'2'.ez nie w tych warunJnmh lw,da:i e dużo lepsza niż
gołym

okiem.

SZMERY-

----ŚWIATA
AMERYKAŃSRA

„ZEMSTA"

Zl>uidCYWa.nie oblekibu mielSlllltatne
go w obrębie panku miajSJkiego w
DetroLt r>:niszc.zy pięk;nC> parJ<u ol'ZE!kli mleiwJk.ańcy teg.o mlast..a,
część z nich udała się na tere<l'l bu
dQWY celom skl01•1lcnoia robot.nilców
! pnzed!'.iębiot'ców do przerwania
prac. Wer>:waina policja po p!"ze-

d!wncj akcji zostnn~,e podjętych nad d.zlećmi oraz wac~:v urządrzeń szło godzinnych rzJmaganla,ch QI
„obroń~aml panku", k.tli<ro:y ataiko
wiele wn!l()8]ców, które J>OIZWO- ogrzewniczych i c.lektrycznych.
waJi rr.alogę bttrJ.o.wy, 2'rlołała P'!""Y
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W ciągu na.tblfższych mJeslęcy wrócić parządek. · Trzy osoby
zn„ta.nie załozonych dalszyc-h 5 a !'e'Sllt()waino.
tys. skrzy.nclc a.la-rmowo-syg:t1aliz11<cyjnych, Łącznmć a;tralliy po;i;rurPODARUNICl'T N1F. MOŻNA
neJ zostanie z11>siloo1a. 150 nowymi
WRĘCZVC
radlostacjlłlmi: Ql]'Ółem jedno~tl<I olnsł:y1fruie<jiaitnl. r<l!W'eey, które prrz:eEteono.ra nossfł'Velt, wa:towa
peracyjne straży pożarnych łl'ldą poPam1
był~nm
prazyrJencie
S.ta'Ilów Zje
mal0W3"WalJa
rmnienlad
ąic
itoli
lllitlme
W er.asie spraiwklizatnia 1!iopon6<w,
dysponować 450 radiostae,Jam.I.
dno.czomy.ch w czasle pob)l'tu w
które wpłinnęły .na 102 ~ę „Ku- ry fimn.owe. Nast~e belzJczelni
Duźe
zna,czenle
w
zakresie
bezIzraelu
kup,U:a
cl.la
s\vej 16-lefmdej
kuleczfi<i" WYgi!Blt\ych I sto(pnrla., z
2Jl;Odmj.eje aprzedawall t.e rowe·r y
p!eczeńs1mra
przeclwpo~ar<>wegio w.nUC7Jki w.ielblada.
li trafien!SJml n.ie oónal.ea.-l>Oaw.
1
bęctzie m.ialo zalnstalowa.nle w kra
Amery)<ańsk! DE!!llm1Ja,mrmt 1'001'"
Wygranych l l stO'p'llia, e ł tr-a- po ~oo all ll!:B emtu/kę, przeznaju ok. 350 tys, piorun&nhron6w.
niot-na nl'e po„wollł .1oon1·ak na
!ieniaJini., odna,le'lli.ono 21 - płalłlne czają.o uzyskane w tel'!. 61POISÓ'b
·w·pu=enie tego wielbłąda do
W dniu dzisiejszym w świetlicy Centrali Zbytu Arl. Techniczpo ł.057 rzł.
p!.eni~e na wódkę 1 zabafWY.
kraju, oow·ll'drmając, t.e 131Pec.1alna
Wy~ram.yciJ. m stopnia, lZ a tN.nych w Lodzi (Pl. Zwycięstwa 2) rozpoczyna się trzydndowa. ogól
ustaiwa rziobram.la ww= tl!\ll"O l'O!ien lmni, odna1&1.mlo 1.267 - płat
Do odpowiedl1Jla3.nośel. karnej po nopolska giełda obuwia. i wyrobów skórzanych. Na. giełdzie tej
dzaj'll
<Zll•Tler.ząt do USA.
1ne po 100 iz;ł.
przedsiębiorstwa. obuwniore i za.kłady wyr-0bów skóna.nych zaoclągniętyoh
12>0'S'talo
równieZ
12
oWy~rainyoh IV stapnla, 0 2 traKASZALOT - OLBRZYM
ferują handlowcom z całej Pols kJ swą produkcję pia.nowa.Il.I\ na
:f1oniamti odinai!C0łono 18.185 - pła.t sób 12> terenu Rze<.slZO\Wl, które III
kwaMa.l bieżącego roku.
Ftyba.cy rad;z,leoklego staiflku „Sła
ne po 7 lllł.
;i:akupij'y rt:fWery od 0łodJzieJ, wieNa wy~raine I sto.pnia, e 5 traNloo~wn.o
woj. 5'fle>ree'1ńslk:le o- wa" 0nowili w pobliżu Zie<mi 0Al!lł
Na giełdz;!e będzie ~Olll
flen iami, ina grę l!lastęl])lną (103) po dząc, iż poohodzą one z kradzie8-10 proc., oo zapewni mu biegła wi,e5ć, Że w Gryfilnie w &te.i rzadki e!!'ZC>mptara lcama~ota,
l;;tórego <Hugo.ść wyn,ooila pooad
strnwanych 220 modeli dbUJWia
fl()91:aje 264.404 rzł.
ży.
niewąt,pJ.irwie
du:te powodm- <1zasie rop<'>t pe>r.1.ądkowyt!łt na 19
metrów.
darnS'ldego, mę.s1kiego i dziecię
nie. W II. kwairtalie br. 111a
!)\ta·rYJ?1 Mieście l!'Obo,tnicy odm.aleKaszaloty sa SZ!'..ZCllÓt'l'lfe wartoił
oego, w tym 164 nowe wzory
ku pojawi 6 te 40 tyl<r. par obu- zll m1~oz :z wyrytą da:tą 9&4 r. - ~ clowe,
gdyż i•ch je-lilba Wyrl-zle!a_ii\
.
.
'
..
.
. więc 121a1bytek niemal lOOn-1.e<tJn.1
praede wszy,"1tkim ob1vwia dam
W•a z ltrntl~.oh Ble'l'll'. zas w III Do Gryfhna wyjeohait pra.corwruilk Qm\>rę używaną do wyrobu droW dnilu 5 kwietnia. 1959 roku 'nm.a.rła. w wieku lait 38
iskiego, Przemysl podejmuje kwartale
giJch 1rrrum.
ZJ.ad,nocz,e;rue PrZGl'Tly sza-<eciń9k;"go muo:€um.
się d.ootarezyć handlowi w III
slu Skórzar.wgo o'b.iec:uje 60 tys.
Mi.acz jedn•aU< w tai~t11l.azyeh -0„INWAZJA Z MARSA"
k!<.varla.Jc br. 8 mln. 377 ty.s. par
pa;r produkcji
za.kładów w kolic'lm.ościR.ch l'lln!Jlcl. P-0 dhu:bsizyi~h
Z\'\·ó.1 .kabla. który spa(lt w po.dhtgoletnia pracowniea Zakł. Wy.tw. Apuaitów Tel.efoobuwia o
wartości
ponad
Chełmku, Ra.d01!llLU i Bydgasz- poszuk1wam;1a.ch
O'ka:zafo a!ę, . ze bilżu ElarH (Wł.ocl\y p-0h1dniowe)
1zoo$1b811' orn JUZ sprz.ooa1ny„. /Zlbwrrniliaro. złotych.
PJ.anowany '€Bif; dail.s
niemych w Łod'lli •
wywalał przera'i.en·le wJiród w:ietczy.
J
zy, nf.cy ;zJ!;o,m,u w Gry:l!un!e.
W :zm,ikomych jesrere, choć
którzy sącLzL!l, iż prrz.edW Zmarłej tracimy odda.negio pracownłika.. Pogrzeb
.s~:s~ait!=Y ~ost _produk- wysta•!'lll'llflk mu,zeum u.abrał eię niaków,
w większych ilościach będzie CJl
te-n „pochod1l'll rz Ma'1'5a".
odbędzie się dnia 8 kwieitmia. 1959 rQJm o g-odz. 16 z kakrotkioh Bel"lJ. obUJw.ia.,
więo pnzy pamO<Jy pl'aaawnlków mlat
Wieśnia,cy
2.aata.i•mowali
poprodukowane w III kJw.artaJe
s.!da.clmi>cy do pnz:el"ZllLCamia lllWa- !Lcję o baj.emrn.lc:zym p.nzedmlocle,
plicy cmentarza na Kur<m1.kach (Chojny).
obuwie w tzw. krótkich ooriach
tów
Jednocześnie
źelastwa
.
Okla:zało
2le
wspomnianą
się
to
jeidktóry - j&k t\\"'ierdzlU - S<padł GI
DYREKCJA, PODST. ORGAN. PART„
(po 3-4 ty6. slltuk z jednego giełdą będą się odbyrwać w Lo- na'k p()lnad i'oh sUy, PD>stan1owiono ja~nel'(o
nieba.
RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBOTW:llOI"U,
zamia.sit po 30 t}'I').
dzi ogólnopoll!lkie tairgi teoono- wlę.c, że ro•botpiocy sk!a.dJnLoy pod
Po bllżEtii'm obe.1I'Ullli'1.1
c.zas la11łowa1n~a ;z,hp1nu na wagollly ka•bla po!i.cja wyjaiJnl!a, d:ł 0wo:ju
NICZA.
szt.u.lt).
Ol:Yuwie ,,.krótko.•.eryja;os.tał
we pi:wemY\S.lAJ. obuWl!licoog<>.
będą &ię !>taral~
Q<d.naileźć
stary o.n ·naj-ora.wcf0<podol>nfej r<:glllb'f.o'l\y
n.e'! ~d:zie droż.slia za.Iedw.ie o
m!ece,,
··
·
JH\Z8Z sai~ot traullS<lWJ,:to~.

„Kuku-~

łeczka" ~

Ja.'k 'Wjllninta l'l 11&:1111 oskaTUlnla
!lllaJJka ta w ciągu kii1ku lat kradła pO!llostatWione pl'!2led domami l

Przemysł

obuwniczy

myśli

Ogólnopolska

o iesieni

giełda

obuwia

i wyrobów skórzanych w Łodzi

Mieczz964r
w zbiornicy złomu

ryin-1'

I

STEFANIA ZlLETil

2

DZIENNIK ŁóDZKI

nr

82 (38~).

w>

w

trosce o

alo

L&dź jc~t mia.st-em pru>myslo
wym, w h:lórym mi 0 2ści się kilka.oet zakladow p::acy, zatrud111iają·cyc!1 ~;\o kilkadz'c~.iąt tysię;y pracovvników, zami•s,sz:kałyr.il w naszym mi·2ście. Pr~e
my>l wy.~u8zyt rz,aki.
ktore
0 ,.;_giś tu piynęly i wypija w'.ęk
.s.z:i.<ć wo·dy .sp~owad.zain·ej olncI1 ie z Pilicy. Prz,emy.sJ zadymia,
zn:pyla i zatruwa powl 2t.rz,e Ło
dz.i. Pr.z.emy&l w glównąi mi·er7,P. z;używa i nhsZCZY joezcLni1e, .
prl'izmyslowi w pi·e:..nw.o.zym. rzę
dzie zal·eży na dob:-ym oswi·etlofmiu ulic, przy lctórych mi 2srzczą .się za k.ladY
pracy, prz,2mysł wdąż zwraca snę do Wydziału Zatrudn:•erua RN o dost.arczainie robotników,
pr7J8.my.s1 domaga się budowy nowych linii koanucrJ.ikacji_ mi.ei;skiej, przetnYlS~ ząida m1.estz:kan
dla pra•cownikow, p=iysl domaga się ...
A co p!'7.IE:il11Y.s>l daje w zaimian
miastu? Nic, lub niewi·ek. Nawet do k~go .stoc;:mia zakłady
prz>S'ffiY3łOW.:>.
nie CZAtją się
:z:wiązan>e z miastem, ż,e gdy w
ub~cglym roku w :;;Jimie Frezy0

0

-

Milczenie
nie zawsze
złotem

j

Lułasne

gospodarstwo

le
u n

di·um RN '.ZlWfa-oal<;> .się do p0<5Z
cuególnych zakładów o doGtarcza.ni'~ za odpłatnością samochodów ciężar·owych, n:.ezbęd
nych do uprzątania śniegu z
uUc, przy których mi.e:5zczą Slię
ow·e zakiady przemy.s.iowe
JKueważni..e spotykano się z odmową.

CZY WSZĘDZIE TAK JEST?
Nie, nie wszędzie. Ni edaw110
temu odbyła s;ę w Kat{)IWicach
narada przedstawidcl.i pr ezydiów RN poświęco01a wla:iil1ie
wymianie doświadcz.eń w dzi·edzinie w.spólp:-acy między rada
mi narodowymi, a zal.;Ja.c!.=i
prz,emy.o.lowymi. Jak naan oą>o
wiedzial uc=tnik t-ej n.ara.dy,
&e'.<retarz Prezydium RN m.
Lodzi - łHeranim R·e.iniak w Katowicach w.:J])Ółp.raca ta
ro21wija się z pięknymi wynika
mi już od kilku lat.
Na ulicach Katowic nie 2lnajdz'.·eci·e ani j.ed11ej
zwykl·ej
lampy
elek:i.Ty=ej.
Ulioe
oświetlone są samym.i lam1p&'Tii
jarz;211'1iowymi, wyk0111anymi w
wiek:sZJOścl na koszt
katowickich zakładów przerrnyslowych.
Nawierv.:hnie ulic. przy których mie.>1z,czą się kopalnie i za
kl.a.dy p1-oemy.slowe zos,taly zbu
dowanie p1-.:uez owe zaik.ła.dy.
0

0

Na 35 15·zikól wyremootowanych w ubieglyn1 roku w KatowJca.ch - 32 z.o.staly wykonane prz,ez za,ldady pracy, .s.prawują,o~ opiekę 1t1ad owymi szko
łami. KLU~a zakfa:dów, poJ.o.żo
nyah· w j<>dnej dz.iel:nicy Katowic, buduje ws.pólnym. kosztem
dzlel.nioowy dom kultury.
Pod<>bno na cele gospodarki
komunalnej
katowicki przemysł oddaje w tym
roku do
dyspozycji Prezydium RN łącz
ną kwote 400 milionów złotych.
W Krakcwie znów istnie.ie
fa.bryka maszyn do budowy
dróg. W celu· wypróbowania.
zbudowanych maszyn, fabryka.
ta otrzymuje pewne fumlusze
do budowy drobnych odcinków
drogowych. Z funduszów tej fa.
bryki ul«>żono
nawierzchnię
niejednej JUZ ulicy krakowskiej, na których wypróbowa.no
no,ve ma.szyny.

Rewelacie radzieckich uczonych
li

eh -- tak, ,,Fontanny'' 1onow
6>
a

poczuciu obywak~lskLm z,e stro
ny dyre'.dc.tów fabryi~ i czlonków Z'llóg fabry.:::z;nych wi ek
można zjzi.alać .
Bo klo j est
faktycz,nym gos.poda=em Ło
dzi, i·eśli nie mi·eszkają.cy w
tym mie§cie i pmC'Ują<:y w
łódzkich zakładach wlóJm.iairz.2,
m·etalowcy, bur:1owlaini i in'Ili
pracownicy? A kto g.rzęźn:.e w
C:emnych ulicach, kto po<tyka
.się o b:-ak bruków, kto cierpi
ws.'<ukik braiku li.n.ii tramwajowych, ko.'Ilu potrz,ebn·e .s.ą pralnie ch·emiczne? Ws.z.ak wła~nie
mi€szkającym w LodzŁ pracow
ni kom
lódzkich
priled&i<i!bionstw.
Jest np. w Lodz.i ul. 8 Marca, przy której mieszczą się
cztery za.kła.dy przemysłowe i
prawie ani jeden clom mieszka.lny. Kto powm1cn przede
wszystkim zatroszczyć się o na
leżytc ośv..-ietlenie, ulożenie dobrej nawierzchni i doprowadze
nie clo estetycznego wyglądu
tej ulicy, jeśli nie «>we właś
nie za.kłady?
0

0

Na st:i;lm ul. Piot.rkOl\VGki·ej i
Plaoe.u Rey:mc.:i.ta znajduje się
cuchnący .stm'l. Przy odp<l'wied
nim urządwniu i architektonicznej oprawie, .staw t<m, otoczony
drzewostain·em,
może
stać
się
bard.w atrakcyjnym.
ośrodkiem w mieście.
Kto to
po•wi'Ilien zrobić? Myślę, ż.e
mogłyby to ilrobić
dwa przylegl.e do stawu Zatk.tady im.

Największa

wkraju

Dz!erżyńskiego i im. R. Lul~
se:nburg.
Pr·2zydium RN podjęło uchwa
łę ojświeżenia elewacji domów
p:·zy ul. Piotrkow.s<kiej. Dysponując ogran'.czo;iymi możliwoś
ciami finan.s·owymi, Prezydium
RN ni•:! może na raz od;;wieżyć
elewacji calego miast.a. Ale
prz,eci•eż JSet.k.i zakladów prncy,
zajmująoe samodz! e.Jne budynki, mo.glyby wla.snym kosztem
odświ·eżyć ich el·ewacje ...
Przy ul. Kili1'is'~i·eg-o nieda1eko Dworca Fabrycznego stoi
nowy ładny budyn.ek wzniesiony prz,ez Elektrmvnię Lódzką.
Zwróćcioz uwagę, jak wygląda
wjazd do tego domu i jak wygląda chodnik przed
domem.
Czy Ek„ktrO"-'mia L6dzka nic
moż,e do;:>rowadzić tego odcinka do es.tetyczmego wyglądu?
Czy nie czuj·e się gospodarzem
tego ter 2111u?
Ows.wrn - możemy i w Lodzi zanotować

na ulicach miast
Na polu.dniu ZSRR leży Abchazja
kraj ludzi d]u.g:0w:ecznych. W krailm tym (Aochazja jest r-o~publiką auton0ml{Jz.ną. wchcdzącą w skład
Gruzji), mies1z'.-;a okolo 2 tys.
stule1.nich starców!
Abchazcy
„reko~dzisci'· dożywają l.iO
i
więcej lat!
~al2ży dodać. ż.a
cala 1ud.-.ość Al:chazji jest dwu
krot•nie mniejsza od ludności ...
;Lodz1.
Uczeni radzieccy wyjaśnili,
że na dlugow:eczność Abcha3cz.y·kc>w wplywają fenomenalne
warunkŁ klimatyczne ich kraju; przede w.s.zy.s>tki1~1 _powietrne o wys:::kim natęzemu promien'owania ultrafioletowego,
;powietrze pi-repojone doolownie jOil'lami tlenu.
.Jony tlenu (drobniutkie czą
\0\'ecz.ki o ujemnym. la<lunku C:lekl.rycznym) p·o-s'adają z.doln0s
ci bakle:iobój<:.z~.
PowJCtr7.o
zadym'.onych widkich miast _vi.
wierl. killrndzk"siąt ra~y mn1eJ
j-onów niż powietrze wysokogói-s.kich uZldrowiSlk:.

0

0

POZYTYWNE WYJĄTKI,
świadczące

o go..."'Podarski·ei i
obywat·elskiej po&tawie. Tak
np. dyr·ekcja ZPB im. Marchlewskiego zobo.wiązala się
do należytego oświetl€1Ilia ulicy Ogrodowej i CZGŚCiOWO P'rżY
leglej
do
za!kladów
ulicy
Gdańskiej . Te same zakłady, w
żwiązku z proje!ctowal!U\ p=ebudowa Placu Wolności, pragną "vznie.ść na tym pla{!l.l dwa
duże
bloki mieszlrnlm.e dla
swoich pracownikow.
Są więc i u il1as, oo prawda
11
nikl·e je.si:r...ze, ale już rodząoe
się
prz.ejawy
goopodarsl~iej
tros1ti o mi.a•'>to.
Zawiązał się w ostatnim
sie w Lodzi Spo·leczny Komitet
Up.lększamia Miu.<>ta. LnicjalyD\"1. utwory <lw" "'MIYl<lor'v
wie jego or"ainizatorÓ'\V na1'2ży, obrazowości
muzycznej. - o~
.
.b " . .
, „. „wJ,.._rut.':'IL.a cna.ro.d10.t.crys\yl\,a p 1.q„Jak naJ ardz.i.eJ przy 11
r. asnc.\c ..11
.„0 . .;:obo-tnie"o
kcncer:u
Aby j>ednak inicjatywa ta da- s';,~~~.;'ruc:ine-go ew dniach 10 i 11
la wlaściw·e ree.ultaty, trzeba, 't>m.).
by w.s.zyiSt.kie zakłady - dyrekNa początkU orklest.ra filharmotor-zy i załogi robotnicze - ni<'zna p<J:d
clyrek••.ią
Stefa'l_a

na
* ,,Hoc
Górze''

Łysej

* „Pinie

Rzymskie

c=-

w Filharmonii

w to1cu ka.JD.panii prredzja:LJdow.ej, w dyskusji nad wytyw~y.
mi rozwoju goopodarczego PoiL.slK.l,
zgłoszono setki i tys'ia,ce win.iosków. Autorami byli robotmicy, i111.:i:ynierowi·2 i urzędnicy. Główną
myślą, Jdóra p!'ile'Wo~ WllllOO:
VlE•ZYSCY
mi€Bzka11.cy
iniast.a. l\riarczyJ(a
odegra. słynny utwor
kodawcOtJU był.o Jaik na.Jlepsze 1
We wroclawsldm ogrodzie boczuli się j.ego gosPoaarzami. rosyjsl<i~j
r'.:'uiyld c:!:u:~:~~~~
jak najszyb.s:z.e wyko~e za.dań
tanicznym
znajduje się naj Trz,eba aby wszystkie zalogi „Noc na _LY•eJ Gorz
et.awianych preez partię.
bogatsza w naszym kra.ju koroootni<!ze i wszyocy mi€1S.7.lca ń- l\'lussorgskiego.
Wiele propozycji
oddolnych
lekcja żywych kamieni ciecy miasta uczestniczyli w tej
Ten s.a.m 1yp muzycznej ob:ra.a;na.!a.zlo już swój wyra.z we
kawych rośli.n pochodzących z
ak.cji: udzi.alen1 fina.nsowym i zowosct
reprezentować
będzie
wskaźnikach planów. Wiele illlAfryk.i . Wyglądem swoim do złu
udzialem własne]· pracy. Taka inny utwór programu: poemat
sy1nfoniczny
„Pinie Rzynl.Skie"
l!lyoh na.toroia.srt: ZU9talo pominię
cl=ia przypomirnają on·e różno
spolec:zna :iikeja, poza znacre- Ottovino Respighiego. Ten najlepkolorowe kamyki, a niewprawtych. Dla,az;ego tak się stało?
niem materialny:m, może mieć szy z jego poematów cieszy się
' ·odpov>'i0 edź jest proota: nie
ne ok.o nie rozróżni ich wśród
wielkie
również znacz.enie wy- już dziś powszechuym uznaniem.
w.szy.stki•2 wnioski byly real111e i
kamienistego poci.loża.
cJ1owawcze. Ludzie, którzy saSolis1ą koncertu bęrlzlc utalcn_
[iczyly .się z na.srz;ymi mooiwoś
ml tipięk.s.zają mia.Sito, budują tówany skrzypek radziecki, l\lark
Wrocła'WISki ogród bota1ti:iCimy
c.iami. W tyg_lu nais-z;ej gospo?,ar-1
na\1i'ierzcbn~ę ulic, zadrz·ewiaią Komissar0"1.l.-. l?nr~at l\-'1f'drr_ na!°n~
po.siada również wspania.lą kol'i narodow•J"J stap1aią się ro7.:ne 1
je i oświeUają - bardziej cenią aoW<'go I~onkur.;;u. ~krzy~~-OW~go
O CZYM TO !WSZYSTKO
lekcję
kaktusów,
vn;bogaoMą
jnteresy rc."or:-towe. Chodzi pr=
. .
.
.
. . jim. H. \\1rn1a\vs1,1c,;o. K"missaSWIADCZ"E?
aslaLnio o 439 :nowych o!"'azów,
b ar.d ZI.CJ szanUJ1 l. b at·d ZICJ
>.o- row
bę<lzie solislą
l<oncertu
ł <:icż 0 to aby wszyffikich obdziel
otrzyraanyc.h
z
Frainkfur1.u
nad
Niewąt.plLwie
o
tym,
że
przy
cha:ią
SWOJe
miasto.
skrzypcowc~o
AraJna Chacza.tu'Jić spra\~ioedll!wie i w zał.eżności
M. BIEL.
dobrej woli, przy należytym Menem.
riana..
iicxJ pot.rreb.
.
.
.
.
•
Często zapom:ill1A si.ę, , ze. m~
1
··wystarczy doinwestowac Jakąs
gałąź przemy.<>lU ni~ . zabezpieczając jej jedlnoczes.rue d~taw
t;;urowcawych. Surowce zas . to
znów dodatkowe naJ,la.dy. A Je:
żeli surowoe te trzeba . ~alrnp:c
za granicą. m:usimY płacie dewiza.mi. A .skąd dewizy? _Arw, nalezv więc'J.i el{Spcrtowac.
- Takie ai:t>ekarskie wprost wymie::-zanie tych zależności gospo
Wśród poczty. któr;i, ostatnio otrzymaka" zna.na jest w przekla.dzie na wiele
Pó.idę jCSZC'le da.lej i 'IJ()wiem, ~c modarczych
}est
zadail'li-arn. nie
lem zwrócił m1>ją uwagę Ust, opisu,jący
języków europejskich i zam-0<rskich.
W żna było urządzić dyskus.ię na.d filmem.
łatwym, lecz koniecznym. I w
1
pe\;n~ wydarzenia na terenie po wia.tu
Polsce wyda.mi była najpierw w okresie Niechby się lud7.ic wypowiedzieli, oo l.111
wyniku tego wymierzania wycho
Jód.zkiego. Za.cytujmy fragment tego limiędzywojennym,
a PO wojnie wrz;no- się J>4)d-0ba. a <'-O nic i jak oni sami ocedzi pewien rachui11ek, którego
15tu. Autoor pisze: „Bli15ko Lod!'lli, we wsi
wfono ją kilkakrotnie. Nikomu nigdy nia.ją wa.lory artystyczne i wych-0°wa.wcze
musimy prz-estrz.egać.
S7.eza.wiu, w niedrzaelę, 15 m.airea., wynie przyszło na. myśl zabraniać Judzi.om „Dzielnego woja.ka Szwejka.". Ale de>WniookJ. dotycrz.yly nie tylko
św!ietLa.no
w tutejszym kiinie film wg
C'Zyta.n.ia te.i pożytecznej i ciekawej po- piero po fiillnic i z prawem d·(}{>USiwzeskali goopooarld narodowej, lecz
ksil',żki J. Haska „Przygody dobrego W<>wieści, przed.stawiają,cej specyfioz..TJą sYnja do gł-Osu każdego. Bez wywierani.;i.
także
pDL<:Źo:z,egól.nych
fabryk;
jaka Szwejka". W pewnym momencie
tuację w wl)jsku
aust.ro-wegierskim w na.cisku i stos·O•Vl"a.nia presji moralnej.
Prop.cmowarno ażeby_ tu ZllllJ€1ll~~
filmu jest scena z pijanym kapela.nem
lat.ach 1>ierwszej wojny światl)Wej. OpiNa budynku w Salw;a.win.ic wisi szyld
to. a g.d:zk" tn.d:z.LeJ uspi-awruc
mówią.cym ka.za.nie.
Traf chcia.l, że na.
sany w niej ka.pela.n wojsk-O·Wy nie je.st z na.p isem „Kino &L:a.ro-tlm". Jest to int.aiinto. Trudno ustalić ile w nic!;
filmie był obecny ksiqdz !amte,!szej parajakąś szc.zególnie wyją,Llmwa, postacią w
stytucja. istniejąca prawnie, odrestaurobyło
realirz:mu, a ile życ~2n
fii. W momencae wyŚ\'1-"ieilania icj sceliteraturze. ·w litera.tura.eh wielu kra- wa.na za sp-Oil"e pieni~tlze i od.dana do
oilm-wa.nych od r=ywiis.tości.
ny z <l''WYm księdzem, r>robcszC<Z nie J>Ojów m-0<żna ISP{)tkać ta.kie i pol1e>bne po- u~:ytlm sp1>leC<Zei1sLwa. Fa.kt, ja.ki wyżej
Jedno jowt jednak pewn·e: wszyzwoliJ dolwńczyć fitmu, twierdząc, że tastacic o-bc,k - rzecz jasna - postaci o.pisaliśmy, jest nan:szeniem pewne.i ISY&tld.c W!ll.i<J1>"°'1d powinny być dokich filmów nie p.l;•trzeba wyświet.!ać i
księży świaUych, mądrych i dobryell. De- tua.cji spolecznej, na ja.ką zg.odziliśmy
kladn.ie rozpatrzillle. I nie tylko
rorzg-0rul po pr-0.-;-.tu pubHCrLncść do domu··.
w-0·c'a:i to tylko0 i jedynie, że księia t!> się i w jakiej wszyscy żyjemy.
to. Należy rOtZliczyć się wobec
Mimo iż autor tego opisU byl natakże Judz.ie, a. lu<l:zi.e bywają różni.
I tuta.j chcę przejść do zagadnienia
robotników ze wsz)"Sltkich ich
oozny1h świa,dkiem wyda,rzelliia., ~·brana.jwazmeJS7.ego. Do za.ga.dnienia. tolepropozycji. W tym wypadku mil
lem 6ię któregoś dnia do wsi Szw..a.win,
Byłoby
niepo.roo:umic<Diem wycią,gać ra.ncjL W 15łmvnJku wyrazów obcych p-Od
~ie na pewno ni•e jest zlotem.
a.by _ jak to się mówi - sp;ra.wdrLić
wniesek, że ma.my tut.aj do czynienia z haslegn „tolerancja" czyta.my: „Wyr-OIZ'.1'l'ego „remaneniu" nie wolno
r.zecz na m.iej;S1)u. Ma.tutka ta wioska h~atakiem na religię i duchc.wieństo.vo. Je- mi.alcść. p.obla.ża.nic dla cudzych p()gla,pomijać.
Karoy wnioskodawca
ży k&<t Sma.rdtzewa =a.nego stąd, że w
szcze większym niepo00:ooumieniem było- dów. dla iruiych p;rzekona.ń, np. polityczpra.gnie wied'.ilieć dla.czego jego
miesiąca,ch zimGwy~b połowa mies:lJkańby odnoos.ić p.ost,a.ć z książki lub filmu nych lub religijnych".
propozycje nie zostały uwzględ
•·~·~d ą me
· dz.iew•~·oot
do siebie samego. (Na.wlasem
ców Lodzi uprawia tam w .......:u
,,....
Na.redy i sJJ(l,łoorz.e1istwa. walczyły przez
nione. P()/\vi.;runD się mu wyjaśnić
Ję ,j!l!'lldę na nart..a.cb. Teren pa.g6rk!wwa.wail"to prLyp.omnieć, że 1Sceina., 0 której tu wiele wieków o to wkJinie, by żyć w
preyczyny niere.aJności wrniostku,
·
·
· ·
mo()wa o wiele mniej i'OIZbU dowana jest
ty, ładnie za.lesL0111Y, na.da.Je Się. rnwn~ez
w fil~e, niż w }lowieśc:i., 00 należy u7inać świecie t1Jle~:a.ncji. Nie będzie to cbyb:i.
.ale bez zrażania go i OOmieszana wczasy letnie i, jak za,pewnia.li mieza. ba.rdzo ISZCZC'lśliwe ze wrzg!ędów kom- zbędnym pa.ł-0\Sem. jeśli pmviem. że wynia. Należy taJkże poSilugi.wać się
s'.llkańcy p-IJ1większa się z roku na ro-k
z
la.no wiele krwi i lez w ciągu dziejów w
językiem liiezb i faktów·, przemailość p~bywających z miast.a letników.
p-0izyeyjno-estetycxnych).
tego jedna.le, obrcin.ie wolności, a przeciw ws7.elkie~o
wiających do umy.sl:u, a nie spro
com wyżej J><>Wiied'llia.ł, bynajmniej nie
Dla uniknięcia ewentualnych niep<lirowyni•ka, by powieść Haska i film we· rodzaju demag-0<gii, uzurpatm·stwu i fa,nawadzać argumentację w
ISlfe:rę
zumień "YY.jaśnia.m, iż udałem się ta.m. z
dług niej zrcbi-0.lly, musi·ały się wszyst- ł~'71m-OJWi.
Ostatecznie wiek dwudzie1Sty
ogólników.
własnej i niep.w.;ymusroinej w-0h, wie.dzi0kim pod·o·bać. Uch-0-waj B-Oże! Moge ró- to nie ciemne i;redniowiCC'l:e.
Dy51kusja pa::oodzjazdowa nie
ny ciekawością i chęcią jej zaspOJkojoo.ia:
wn~e-.i: Zl"'O<Zumieć, że czł-0'\.viek 0 porywLubimy powoływać się na kraje zabyła imprezą o charakterze forAloowiean cal.a ta. sprawa wydawała mt
malnym. Partii zależy na. wciąg
czym temperamencie chce natychmiast chodnie. Wart«> wiec sobie może J>Osię niepirawd.c.p.(}d-O•bna.. Trudno mi było
wyra'LiÓ swój .st-0sunek do dzi.ela ISZtuki. wiedzieć, że w tamtych krajach sprawy
nięciu do nie.i jak najszerszych
uwierzyć, aby w naszych e:z:asaeb r.zecz
Znane isą przecill'.i: wypadki, że ktoś o- świeckich S'.llkól, 1aickieiro po.glądu na ;
rzesz społeczeństwa..
Dyskusja
ta.ka wyda.rzyć 15ię mogla.
puszcrm prze.d9!.awienie tea.ti:-a.lne, vvych<t- świat, swa.wy świad'°'mego ma.cierzyń- ;
dala wiel:ki plon w postaci WliliOS
ków konstruikiyw.nyoh, a rówNiestety, pobyt w ~winie przekodzi z sali w czasie odczytu czy filmu. o- stwa i regula.cji ur.odrzeń, nie są żadnym
nież takkh, które :z.aplaidniają
nał mnie że autoll"' listu napisał prawdę.
ka'!:u,jąc w ten sposób swoją deza.proba.t<; problemem. Zostały u.zna.ne i przyjęte
wyobraźnię, J.ecz są 111.a Obecnym
Film o Śzwejku nie rT;OStał wyświetlonv
dla treśeti lub formy danej rzeczy. Ale p:r.1.ez najszerme kręgi 1S·p6leczne.
istadiludn rozwoju 111asz,e,j gosipodo końca., około tnzystu 0i5c)b rooeszlo ~ę
c-.l.y·ni to sam, na. własny rachunek i w
W na'51Zym kraju z różnych, historycz.
dal'ki ni·eaktu.a1n.e. I te WU!JW.Sk:i
do doonów
P•O upned.'1.l!n1 wysłucha.mu
sposób kul!.ura.tny, nic zakłócając ni.c zy- nie uzasadnionych przyczyn, proces ten ł
byly również oenne.
kazania pr'0<bcszc:za na temat 1,,-zes-kic!l
jego 7,ai11teres0>wa.nia. Trudno jest nato- zna.cznie się opóźnił. Mamy efo odrobi!!- ł
Chc•ElffiY, aby we w.s1pólg-0Gpoda
filmów, zg-0irS"T..enii.a. ja.kie budrzą i agi.tacji
miast zro.zumieć fakt przerwa.n.ia filmu i nia wjelkie zaległości. Odrabia.my .ie. ł
rowa.niu krajem brały udiz.ial
do 6 pumcrz;enfa. sa.li. Czyn. ten 0<bumvł
spmv-0dmvainia. że obywatele za własne Od 0ro·biliśmy
wiele,
a.le trzeba ISit; ł
iswrokie macy. Akcja rozlicz.em.io
nie tylko zwolenrrików laickiego p0ogJ.:i,du
przecież i>ieniądze nde Wo(JłaJi ooej1-.i;eć du str:iec
przed
zamachem
na
wy- _.
wa z kampanii pr:red:zjazdowe<j
na świ.a.t. ZaniepoJrnil taikżc ludIZi ·wiekońca }Jll-zedsta.wiemia, na które przyJS".l.li. wal~ne z takim trudem swobody
"
stanie się· dahszyrn l\:J"o.kiem w
ną.cych, którzy ta.kie za.chowa.n.ie 15ię _o- I dl'1.!.cgo slu.sznie k-0mentuja, tam ludzie: spo,le-O".i;ne. Zda:rzen.ie w S'.łlcza.winic, motym ki·enmku. A poz.a tym po1S0<by duchownej 1l71Da.li C>O na.j.mniej za nte„Lepiej niech każdy pa.trzy .swego że dr-0<bne z pozoru, jest w istocie barw.imina ona być 1szkolą real.miego
IS!·csowne.
r<J.lnik p-Oila., a ksiądiz k-0ści.ola". A sw0- c'.zo0 P'°'ważnc. Dowodzi om>, że nic
podchodZlernia do .s.pra.w 111a.srej
Cały t.en incydent 'vYJlla.ga, ja.le sąja, dr-0<gą należy wyraaać zdti.wie:n.ie, że wszyscy jesa;oze rorz.umieją i u'7.D.ają za.go.spocl.all"ki, .s.z..ko.lą, w kltór€'.i f(>drze - szerszego omlłwiemia. Powie~ć
za jedna, osooa, wyS'Zli z kina wszyscy sa.d.v sp<lllec-z.nej tole.ra.ncji w naszy11•
botmi.k pori:na m~chall1Ji.zm dziiailaHaska „Pnzyg-0dy oobrego woja.ka Szwejpoilmrnie j.aik: 15tado OIW'iec.
kraju.
nia. ..tej s~~11!.ki,

I

,

kolekcia
żywych kamieni

l

Po stwier<lzeniu tego

sposób warunki zdrowotne rrulionów ludzi. Jako jeden z
piei-ws.zych zacząl się zajmować Jonami przed 40 laty prof,
Aleksander Czyżewslti. Przepro
wadzll on skrupulatne badania
wplywu zjonizowanego powietrza r.a orga.U.:zm czlowieka.. Do
świadcreni.a prowadzone w j.edncj z kop-all't Karagandy wykazały, że górnicy, którzy ~
dychali zjonizowanym powietrz.em, wytwarzanym pr7,ez spe
cjalną aparaturę, czuli się znacznie lep'.ej niż ich towarzyS7-e
z innych p;;kladów f bardw,
rzadko chorowali. „l'lyrzutme
joniz.~cyjne leczyły
nie tylko
zmQ<Czenic, k:-cz również tak'e
dolcgliwooci. jak nadcEn'cme,
dychawicę oskrzelową i reumatyzm.
„Maszyny Czyżcw.0.kiego" zainstalowano w szpitalach, fabry
kach i wielkich bu<lynkach użyteczności
publlcz.nej, g<lz:e
Zld;<ilY w pełni egz.am!lll. Pondd
40 za.granicznych
akadem:1
nauk, uniwersytetów i jnstytutów nau.'<;:ow)'2'h nadeslalo (.)zyżewsk1emu
dyplomy uznam.a,
odz.naczenia i tytuły honoris
causa, traktując jego wynalazek jako jedno z najdonioślej
szych odkryć nas-ąch czasow.
Ob3cn.ie w nowej dzielnicy
1.los.kwy, przy Prc1S•?~kcie Lo..
monosowa 15,
wybudowano
lHO-izbowy dom miesz.k.alny,
zao;xitrzooy w a paraty joi!1i'Zacyjn':!. m!es=1ac si<: w p1wn•cuch gmaclrn. Specjalny system wentylacyjny t,oczy wolne od za.iLeczyszr.:zeń i zjonizowane powietrze do wszystkich
miesz~a1'1.
~I i·:szkańcy nowego
domu oddychają p;>wietrziem
abchazkim.
Za dwa, trzy lata wszystkie
domy mieszkalne budowane bę
dą w ~loskwie już z aparaturą
jomzacyjną .
Jak donosi czasopismo „&>w1etskij >:>ojuz", w
n,ezbyt dalekŁej przyszlości aparatura jonizacyjna pojawi się
również na ulicach rrua.s.t. ,,Fo,n
tanny·· jonów nie będą budzić
mc.zyjego zdz:wienia, podo!Y.uc
jak dzis nie ou<l.zą go e!ektryc:z
ne la·ta mie.

1

Jan Koprowski

Szwejk, tolerancja

•

1

faktu

zaczęto badać jak wyrównać tG
dysp~op:>rcję i polepszyć w te;zi.

•

1nne) rzeczy

!

0

Prace nad stwo17.eniem nowych rodz:.ijów „wyrzutni" jonizacy j n_;t:h prowa<lzą obecnj~
UOZCil.i w _\Jo.:;.kwie. Leni.'l;;radz'c, 1:ydze i w:<:lu jnnych mia
stach. Czlcnek Akadem.ii Nau;c
/.11-\Hlt, .Mikulin, opracował pro
j<'J>:t indywidualnego p.rzen~
nego jc.nizatora, ktory umieścić
będzie można również w starych m'.eszkaniach.
Je<l-en z p:erwszych a;para+.ów
przenośnych MHrnlin posłał '·"
darze znanemu pisarzowi Konstantemu Paustow.slkiemu, który cierpi.al o.statmo na szer€g
dolegliwości układu
oddechowego. O.s.tat.nio „&i-wictskij .:3o..
juz" cytuje list Paustow&ki.ego
do hl.ikuli.na;
„Po trzech. czterech dniach
oddychania jonami
pisze
Paustowski - straciłem zadysz
kę, a zmiany ciśnienia przes~a
lY wywolywać u mn:e ataki.
a.s.tmy. Bylem tym zdumiony
tak samo jak cale moje otocze.
n;e, które nazywa moje WY•
zdrowien:e „cudem ".
J'onizatory J..Iikulin.a będą
wkrótce dostępne dla w.szy.>tkich obywateli Z:·lłOł. .Miej.my nacl..z'.eję. że wkrótce dotrą
także i do nas,

R. B.

Brawo Z ychlin

Jedyna w kraju
naqroda
Minlsłersłwa Oświaty

za

osiągnięcia

SKO

Z dużą przyjemnoocią

przy•

jęliśmy wja.domość, że jedymą
w kraju nagrodę )M.illl.i.ster&twa

Oświaty za wybitme ooiągnięcia organizacyjn'e SzkoLnei.i Ka~
sy Os.zczęcln.ości, zdobyła szkola .stopnia podiSltawowego :i
lioea1nego w Zychlinrl.•e.
Do sukc.e.su tego przyozynila
się zarówno sama mlodzi-eż,
która wzięła oob!e glęboko do
,<.erca pi,.ęlmą ideę oszczędzania,
jak i kierownictwo .szkoly i
jej grono pedagogic?J11€ z opiekun.em SKO Franci.srz;kiem
Gór€C'llnym na czele.
Zychliń.skiej SIZJkole Sierdeoznie wimszujemy il'la.girody i ży•
czymy dalszych sukoe-.sów.

!

. E. T.VLKQ _ ~-...,~~~-,....-.~~~~-~~~~---... ~-------~~-~~--- ... ---.._..., ... .,..... (as)
DZ.IENJ1HK ŁóDZK~ nr S2 (3846) 1

O PSS ~ Dom ~siążki O· MHD ~

zwyc1ęzcam1 konkursu
„Lepiej obs,ługujemy rynek"
Od I. XII. 58 do 25 lutego Id", a Ul MHD Artykułami
br. trwał w Łodzi konkurs Od.zieŻ1>Wymi.
pt. „Lepiej obs>lugujemy cyZwycięzcy 'tego koinlkursu
nek". W konkursie tym bra- podejmują obecnfo współza
ły ud'l.:iał prawie
wszystkie wodnictwo w sltali ogólnopol
przedsi-:biorntwa /handlowe,
skiej 7.e z\.Vycięskim.i dyrekuspołeczm.,.ne w naszym mie
cjami ze stolicy, (s)
ście. Polegał on na współza-1
wodnictwie w gustownym urządzam.iu witryn sklepowych
jak i sklepów, za.równo zwykłych jak i preseleli;cyjnych
oraz samoobsługowych.
Waryńskiego

Biblioteka

Specjalnie

1M7Wołana komi
przyznała I

sfa konkursowa

miejsce dyrekcji
.

nej

Spółd7lielni

Artykułami

PowszechSpożywców

PrzemySl!~wymi,

za.jęło Państwowe
Przedsiębiorstwo „Dom Ksia,:i:

II miejsce

Odezyt
red. A.Kowalskiego
w KL PZPR
Komitet Lód~!
PZPR 2a'Wiadrunia aktyW partyjny, lektorów sekcji międzynarodowej
KL i KD
oraz zalnteresowan:vch, że 9 bm. o godz. 16.00
w ' sali KL (Al. Koścluszkl 107,
parter), (/(I.będzie się o.dczyt pt.
;,O aiktualnych problemach w
sytuacji międzyn..-.rodowej", który wygłosi red. Artur Kowalski lllierowrulk działu rzagranicznego „T.rylnmy l.JUd.u''.
Wstęp
wolny,

szkołą

dla

związku

W

z

cym okTesem

w

Biibliotece Publicznej im. L. W.aryńsikie
go rozpoczynają się - j.aik co
roku - praiktyki bibliotekaTskie słuchaczów i a1bsiolwen-

tów

różnych

s.zikól'. i studiów
bibliutekarS!dch, istniejących
w kTaju. W br. na praGl:tyikę
prayjeżdżają sl1uchacze rocznego l = u z Jarocina, gdzie

zna,jduje

się Ośrodek Kształ

cenia Biblioteka>rzy, uCtlemnicy szkoły ilrorespcmdencyjnej
w Wal'S'Zawie, :a szczególnie
licznie studenci Uniwersytetu Warszawskiego, gdrzie :imaj
duje się jedyna w kra.ju nor

malrna Katedra
zna:wstwa.

Biiblioteko-

lAldz1 bawili ~itn! fa.chow ey 21 NRD, którzy wymienlalł.
pracow.ni ka.mi IDStyłum Techniki ChlpłineJ
oraz członkami NOT,

Od dziś,
włącznie

do 15 kwietnia
mogll
o~ll\dać
od godz. 16-18 rewię
mody w oknach wyBtawowych Domu Towa.r-owe.go
PSS przy ul. Plomkowskiej

1

8

będziemy

100.

Modelki
ły

będą
demonstrowa•
publicz.ności
nie drogie

fasony

z wyszukanego malecz letnie sukienki
z kretonu. Klienci będą mo·
!!li nabywać te modele w tym
domu, jak również w Do.
mu Towarowym
PSS przy
ul. Piotrkowskiej 53.
(li)
teriału,

1

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

kttpdć papleroay;
a w
międzyczasie
towarzyszący im
doc, inż. E. T. zapłacil rachunek i taksówka odjechała . Ol<aza1o się jednak, :W w aucie
pozostała teczka gości ruemiec-

ksówk1

kich 21
referatami 1 cennymi
mater:ia1am1 badawczymi.
Interwencja w Zrzeszeniu
Prywatnego Handlu 1 Usług przy
ut. .Jaracza o odnalez!enle zguby była zbyteczna; gdyż nie.
bawem zgłOl!;ił się tam kierowca taksówki nr 371, p. St.a.ni·
sław Góralczyk, przynosząc teczkę z cennymi
materiałami.
Radość
gości
niemieckich nie
miała granic.
Organizatorzy apotkaDia z intynie.ram.I niemieckimi, tą drogą
dziękują uczciwemu
kierowcy
taksówki, za jego
szlachetny
czyn.
Równocześnie
dowiadujemy się, że p. Góralczyk miał
ze zgubą b. przykry incydent.
Zaraz po tym, gdy inżynierowie
niemieccy wysiedl!' z taksówki,
wszedł
do niej nowy klient
bez teczki. a wysiadając chelat
zabrać zgubę goścl z NRD. Pan
Góralczyk
Widząc
to odebrał
nieuczciwemu pasażerowi teczkę i odnió$1 ją do Zrzeszenia.
(S)

Słowackiego",

pięk

Autorem montażu - a rójego reżyserem popularny arty.sita soon
łódzkich,
Wio!hJ!mierz Kwa.skowski, który informuje nas:
wnocześnie

jest

„W audycji naszej piękne,
poetyckie listy Słowackiego sta
nowią niejako pretekst do zobra-:rowania całej twórC2ll>Ści a.u
t.ora „Balladyny".
Listy wybra-lem i zesta.wiłem w ta.ki sPO
sób, że stanowią one niejako

••
••

Tras: 3 razy mniej aniżeli nam się należy
W śródmieściu zagęszczenie, a na peryferiach?•.•
40 procent taboru z 30 - letnim stażem
Tramwaj czy autobus?

Zac-zini,}my od pewnych 'f>O'l'ÓW nań. Zgodnie z obowła,zującymi wać, :ie jESi: to powamy ,;zanorma.uli nasze mi.wsfo winno dyswnować 2(\0 km tras tramwa strzyk" dla miejskiej komunijowych. Tras, a nie li.n:ij, Tymcza.sem - jak wynJika. z danych, kacji, Aie przyjęcie tak pona k<lllliec ub. r, - posiadamy za.ledwie 82 km wspomnianych tężnego taboru jest, rzecz jaIr.as. Innym.i slowy, trzy rao;y mniej, aniżeli nam się należy,
sna, ściśle związame z budową
nowyoh linii, p.moebudową podPodobnie rzecz się ma z ko.. lat (ina.wet w 1980 roku) bi:· stacji eleok.trycZnych, rozbudomuariik.acją autobusową.
Łódź,
d7.ie podstawowym środki.em Jo wą zaje<lJCl.ni itp, powamymi inlicząca pr~o
700.000 mie- komocji, Nie =aczy to je-· westycjami. Dłatego już dziś
szkańców, ;posiada w&eyst'kiego
dnak, ż.e z naj-ba'l"dzl.ej za.tło.. należy czynić energiczne stara37 km tras autobUl90wyioh. Na.. czomych ulic, jaik np, z Uilicy nia o przy.7.illMlie środków fit.omiast w Krn1lmwie, który li- Piotl1kowskiej,
komun.Jkacja

dwukro1ln:ie :mllliej
ludności niż Łódź, jest 75 km
tras, a w POZlllaniu 77 km.
N a domiru:' zlego jlUŻ sam ,._
klad linii komunilltacyjnyoh powacilnie uttiudnia spraW!llą ko..
mumkację.
Wystarczy uiważ
nie przyj!l'7Jeć się czerwOl!lym
kreskom na planie miasta. Pod
czas, gdy w śródmieściu iw, one
zagę9l'ZOZOl!le na peryferiach
widzimy ich coraz mruej. Niektóre <'12.ieli!rloe w ogóle ~ba
wione są połączenia tramwa.jo..
wego z śródmieściem,
.Zarówno
ten
niedogodny
uik1ad,
jak
i
niedoota.tec.zn.y
taibor,
którym
dysponuje M.PK, oraz nieod,powiedn.ie zaplecze ene:rgetyCZ111e
i techniczne - wpływa.ją na
trudności loomunik.acyjne mieszkańców naszego miasta. Trze
ba bowiem pamiętać, że dotychczas kursują po mieście wa
gany, które z racji swego wieku (30 lat ek.siploaita.cji) winny
być wycofane z miejslkiej komu
nikacji. Na to sobie jednak
JXYZWOlić nie m<Jli:emy, Bowiem
wagonów z 30-letnw sta:llem
azy pr.a!Wie

jest aż 231, oo stanowi 40 proc,
cal~o ta.baru M.PK,

•

•

płacić

za nieczynne centralne ogrzewanie?
dwa sezony zimowe
aniżeli
(około 150

wynosi

spalllem
bonifi-

kata
zł).
Wobec tego nie ·wiem co mam
dalej robić, czy płacić za nieczynne centralne
ogrzewanie,
C'.<Y też nie.

s.

(nazwl9ko
dakcji),

ł

adres

znane

lt.

re-

w/

za c.o.

re
tru

dnoścl komunikacyjne to zastą.pienie tramwaju aiutobuoom.i

bądź trolejbusami.
Fachowcy
są jednak odmiennego zdania..

Wpnrwdzie ~adzają się z tym,
tnmi.waj w naszydl warl.lillkach (wąskie ulice, tworzące
że

,)mrki"), to z.to kaniecz.ne,
ale jest to zlo najhardziej pod
względem ekaplOOJtacjl opłacal
ne. •rramwaj w porównani.u z
autobusem i trolejbusem jest
najtańszym środkiem lok<>m?cji. NajdirOŻISZym zaś - troleJbusy, k!tórych nb. nie produkujemy. A jeśli dodarn.y do
tego i to, że żaden aiutobus ani
trolejbus me pOllilieści tylu pasa.żerów co trzy wagony tramwajowe - IIlll.llSlmy zgodrllić się,
że ł4-amwa.j jes-z=;e przez wiele
się

tramwajowa nie zostanie wyco
fama. N a PiO!Wkow!Sikiej stanie
się to wtedy moż:l.iwe, gdy prze
bije się .Al. Kościuszlki. w kiel'Ulfl!k'U południowym i połączy
z u.l, W ólczańsk:ą w rejonie ulicy Oz.erwonej. Lniwes.tycja ta
jest
za,planowana
na lata
1959-1965. Wycofanie w tej
chiwili tramwajów z ul. Piwkowski.ej nic by nie dało stworzyłoby tylko niesamowity
,,k<X'ek" przy ul. Piotrkow.skiej
na od.clnku od żw.irlti do P'.lacu
Niepodległości,

:WĄSKIE

czy SZEROKIE
TORY?

· Następny problem, który wy
wolait boozliwą dyskmsję na se.:.
sji RN - to wymiaina torów z
wąskich na szerOlk:ie,
Czy w
naszych wani.nikaah wym.i.ana
ta jesit możliwa Y Przebudowa
linii tramwajowyah wraz z urządzeni-em za.piecza technicznego ko.se.towalaby miasto -bagatela - 385 mln. zł. Oczywiście nie ma nawet oo marzyć
o tak kooztownej :i1111westytj4

go miasta,

Jednakże, jak polillformowllł
Radę dyirek;tor departamentn

komumikacji z Mi,nis.tersbwa Go
spodat1ki Komunalnej, iiI!.Ż. Ra•.1r
ski, po ;rok.u 1965 pr:remyst cięż
ki powróci do prOO.Ulkcji tabo..
ro wąaikotorowego. Tym s&kłopot

wymiany torów.

• •

:re

Trasy te oczy-

wiście winny być apraoowywane ·'W' poroZUl!Ilieniu z J)ll"Z€<lslt..a.wicielami mieszkańców danych
dzielnic. Wyda się również intomiator z l"Q1lkładem jazdy
tramwajów i autob\.16Ów,
"
JERZY KRASKOWSKI

F. żuJwwskim, W,
Lothe-Stanislawską i Z. Nie-

Z. Petri,

wczasem na czele.
Zwracamy nie bez oelu u.-w-agę na tę okolicznościową a.udy
oję: jeśli uda się ona, dobrze
byłoby, gdyby ewentualnie po·wtórzono ją w jaikiejś większej
sali (najlepiej teatralnej I) jako widowisko otwarte dla widzów, którzy nioe mają m<YŻli•
wości oglądania spektakli telewizyjnych, a przede wsz:ystikii.'ll
dla młodzieży szkolnej.

:M. J,

Kolorowe etaminy
ole dl oczego
tak mało?
W sklepach wciąż ich brak.
Nic dziwnego - 9 tys. m M
kwart.al to na.prawdę niewiele,
zwłaszcza, że etaminy barwnie
d.rukiowane są w tym roku
szczególnie modne na letnie,
powiewne sukienki.
A przy tym cena - około
24 zl za 1 metr. Aby więc nieco zwiększyć d06t.awy etaminy

na rynek. przemysł ~nOW'lł

zwiękmyć ich produkcję, tak
że w II kwartale br. otrzymamy już 15 tys, m etaminy sukienkowej.
Szkoda, że tak malo..•

(wy)'

ukończyć

TAKI

KURS

Wsze.Jlllle kursy orga.nizo-wa.ne przea: Zakład Doskonalenia.
Rzcm:Wsla., CitlSZl\ się, inczególnie u kobiet, dużym powodzeniem, że JM)WQdzenie to jest w pełni uzasadnione,
ma moż
ność pn;ekonai się ka.7.dy, kto zwiedza wystawy, organizowane
po za.kończeniu )>06ZC!Zególnych kursów.
Jedna z takich wystaw ·wstw '1JOll'ga.nizowan.a. oota.tnio na
zakończenie kul'SU krawiectwa d.a.mskieio, który odbyWal się
w lokalu prq ul. A»d:rzeJa S& rura 4,

Przemyal c:iężlki produilmjący
wa.gony tramwajowe
planuje od 1961 r, nastawić swą
produkcję n.a wa.gQny przystosowane wyJą=ie do szerokich
torów. Stąd to przyśpieszenie
w tenmiltie skróoonym o 4 lata
(zamiast w 1965 - w 196.l)
dootaiw 461 wagonów dla n.asz:<'l

mym odipadl!by

Na sesji w uc:hwa!e podjętej
praez radnych w a<praiwie komuniikaoji 7.obowiąza.no m. in.
:Arezydium do powołania komisji, któr<\ zajęłaby się przygotowaniem inwestycji związa
nych z przyjęciem 461 wagonów.
P01nadto
wbowiązano
Prezydium do powołania Rady
Na.UJkocwej, która zajmie się m.
in. opraoowaniem nowych tras

W uzupełnien:Lu wypowiedzi.
Wl. Kwaskow..,.kiego tr:ooba nadmienić. że całość ilustrowana
będzie muzyką Ch<JO!)'ina w wykonaniu znakomiitego pianisty
łódzkiego Zbigniewa Szymonvwicza..
W audycji, która odbędz:ie
się w piąt.ek (tzn. 10 kwietnia)
o go<Jz. 20, biorą udzlat czoło.
wi artyści teatrów ł6dzkich z

·wARTO

m. in.

wą

naru;owych na ten oei.

tramiwajowych.

komenta.l"Z, ~lędnie wprowa,..
dzenie do cytowanych w &udY•
cji utworów. A jest ich oo
nie miara. si\ więc wiersze dro
bne, urywki „Beniowskiego" i
„w Szwajcarii", dalej fragmen
ty z „Ma.rli Stuart", „&rdlana", „Balladyny", „Lilli Wenedy" i
„Snu srebrnego Sa.Jo.mei". Chciałbym dodać tu, ~e
w audycji pokażemy równlez
niektóre oryginalne lisły Sło
wackiego".

2

JAR komunikacifał.

Wydawać by się mogło,
najlep.s1ey środek na obecne

Czy mam
węgla,

usprawnić miejską

•

Listy do Redakcji

Swego
czasu
czytałem
w
,,DZIENNIKU
LODZKIM" ar•
tyku!, w którym
wyjaśniono,
że lokator:r.y
nie mają
obo·
wlązku
płacić
za nieczynne
centralne ogrzewanie. Wystarczy aby lokator złożył piśmien
ne oświadczenie u administratora domu, który po zbadaniu
na miejscu temperatury mlesz·
kań o.dpowiednio o.bniży,
b~ź
też
całkow:icle
umorzy opłaty

w maju zbie-

waikacyj:nym

łócWkiej

w

oknie wystawowym

Już

ne polskie anana11y,
które d1>jnewaj11, w
szkla.rnlach
pGRowskich w Łod?:i,
CAF - fot,
Rozmysrowlcz

nadchodzą

swoje doświadczenia z

w„.

ananasy
rać będziemy

Telewizii

W Teatne Sta.nisław1&wskim w W ars.za.wie odbył się w niedzielę
pierwszy, wielki, uroczysty spek tak.I przygotmvany z okazji Roku
S1owa-0kiego - „Goruzina poe?;ji Juliusza Słowackiego".
Do og-ólnop.olskich obchodów wla,cza się obecnie również i T~
lewiz.ia Lódzka., IDOllltując oko li~nościowa, audycję pt. „Liflty

bibliotekarzy

WzUr uczc1.wego taksówkarza

Rewia mody

w Łódzkiei

Polskie

młodych

•

jadąc na konferencję
1~
merowie z NRD wysiedli z ta~

Listy Słowackiego

~

Bylo tu
na co popatrzeć.
Fantazyjne fartuS2lki, bluzlki i
spódindoe,
lilllikinie jedwabne,
kretonowe
i
wełniane
wszystko to zgrupowane w estetycziny<".h stoiskach obrazujących pólrOCZJ!l.y wysiłek każ

szy z nich ~ to tzw. ku1-s
przygotowawczy. Po jego u-

dej z ucwnni.c.
Ta kolorowa sala,

się

przypo-

ml111ająca
goś

dużą witryne jakieE;alonu mody, zrobiła na

mnie wielokle wrażenie. Aż Gię
wierzyć nie chciało, że te pomysłowe, sta.r annie wylrończo
ne damskie ubiory, są dziełem
kobiet, które jeszcze przed rokiem n.ie mia.ty o 1S1eyciu zie-

spra-

•

Jak już ;pow:ied~ieliśmy, ot:rz;y lonego pojęcia,
mamy w ciągu dwóch lat pra-1
Kwt'\S krawiectwa damgk:iewie tyle wago«l.ÓW tramwajogo, obejmujący naukę kroju
wych, :i!1e w tej chwili poęiada i szycia, dzieli się na pO<S1Zetremy. Nie tr.reba chyiba dodagó!ne lrunsy półrocme. Pierw-

lrończeniu kobieta bez trudu
będzie mogla
uszyć dziecku
lub sobie jakąś prostą stllkienkę ,

Zajf)Cia na kUl"Sie OO.bywają
3 razy w tygodniu, w godzinach popolm:l.n iowych.
Kur&intki szyją z własnych
materiałów.
W czasie kursu
nawet nie zdają sobie sprawy,
jak wiele uszyły. Dopiero na.
końcu widzą swój dorobek.
Z obecnych kursantek WJ•
różni•ly się szczególnymi zdol-

nościami, bądż µrarowitością:
p. p. Kapała. WalendoW'f'lka.,
Leśniewska, Karolewska, Ru-

OD REDAKCJI: C2ekamy
bitnstein i wiele innych. W ot.lj s,prawie
na
wyjailnienie
Tymczasem jak to wygląda Wydzia:tu
góle byt ło ku.rs na wysokim
Gospodarki Mieszka·
w praktyce? w moim miesz- nioweJ.
poziomie i wszys.tik:ie jego abkaniu (ul. Solna 11 m, 5) od
solwentki są ogromnie z tej
początku
sezonu;
tj.
od 15
października
1957 r. stale je.st--...:---...:----....:--..;:..;:..,:..,:-..,:,.;_._;_,.;_..,:_..,:. .;-..;,.;_ _ , _ ,_ _ _... _ _" " "_ _ _ _ _ _ _ _ _
n.au.ki zadowolone.
zimno. Widocznie istnieje jaAbso1wentiki kut'\'llU mogą do
kiś defekt w samej instalacji
stać za.trudnienie w zdobytym
•
ZARZĄD KOLA STOWA•
~
centralnego ogrzewania. Pomi
RZYSZENlA ATEISTÓW I WOLprz,ez siebie zawodzie.
PrzeJt6wnleż
ibi.slaj o godzinie
mo licznych interwencji u adNOMYSLICIELI przy LDK oo:- ,
mysl chętnie je zatrudnia. Ale
17 w lokalu Muzeum Etnogra..
ministratora domu (ADM nr 15)
ganizuje 9 bm. (czwartek) o
flcznego
przecież
(Pl. Wolności lł) na
nawet dla kobiet, kt.ó
defektu nie usunięto. Wogodz. 19 odczyt pt, „Historia
kursie regionalnym
odbl}chle
re mają już illlny zawód, UJkoń
bee tego złożyliśmy dwa plśkościoła katolickiego".
si<:
prelekcja
prof.
dr
K.
Zacz.e.nie
taJciego
k>ul!'BU stanowi I
miennc oświadczenia (jedno z
Odczyt wygłosi mgr Andrzej
sza, SllitUrn1n Zu.rawekl oraz
ska 1028) 9 bm, o god'l:. 18
wlst.owlcza na temat: „z zaogromną
wy>godę.
dnia 3 grudnia 1957 r., drugie
Odpadają
Ma,dejski w
sali
odczytowej
inni artyści warszawskich teWtadysław
Kałttżny wy-gł0$l
1Ja<lnleń
etnogra.flC'IJDych
regio19
10 lutego
59 r.), w którym
LDK przy ul. Traugutta 18.
atrów Syrena i Buffo. ImpNprelelreję na temat:
Wspomwsz.elkie wydait·ki na kra-w-conu lódm<ierio''. Wslęp wolny,
ośWiadczamy, że będziemy piaWstęp wolny.
za ta odbędzie sle 9 bm. o godz.
nlenła z C~hOtilowacjl 1 Tatr
wą, a pr7.ez to powiększa się
cić tylko komorne bez cen•
POLSKA "" INDm. ;,za
17 l 20 w sali Patilłtw, Fllha.r•
Słowackich,
:ilość nowych toalet.
tralnego ogrzewania. Admin!srys stosunków lniltu.ralu.ych od
monit w l..odzli,
a
DZIAL
ARTYSTYCZNY
trator przyjął do Wiadomości
Na.praiwdę war-to się czega§
.
...
LDK poda.ie d.o wiadomości, ze
oświadczenia loikatoirów I 1 II
Gasparoa da India do Towa..
•
DYREKC.JA
PAS>STWO
•
DZb W SALI
ODCZY·
dnia 15 bm. rozpoczyna kotakiego nauazyć,
klatkt scł:odowej, ale cóż z te~rz~~~~i ie~~~~~I,ndji'i!t WEGO TEATRU NOWEGO za: TOWEJ LDK (ul. Traugutta 18) leJn:vki kun naul<l tańkeaj towa·
'(u)'
go kiedy w rezultacie placillśwygłosi
sekretarz
generalny
wiadamia, żo z powodu cho·
~o~~!a.!:'.::::;: 2:ni=~j rzy& ego 111a
począt ·u ących,
my przez dwa lat.i za częściowo
TPP-I w warszawie, lnź. Lu•
ro.by aktora Sewery:>a ButryBielicki
wygłosi
odczyt
pt.
pod kierownictwem
Barbary
nieczynne centralne
ogrzewa.
,.._
dni
ma zmuszona
jest
odwołać
Pawłowskiej.
Zapisy przy.lmu·
nie.
cjan ...,.k 'W
·u 8 kwietnia
przedstawienie pt,
„Cudotwór- „Planety czekaj!\ na DU" ilu.
Je i informacji udziela Dział
br. o godz. 18 w czytelni Klukt-'
•-•
odb
ć 9I
strowany
kolorowym
filmem
LDK Ul
b
MPiK (ul Piotrkowska 86
ca",
...re m ....o
Y
ę 8
-"uk Jl USA w t
1
ATtystyczny
· Traur,utta
Ki ~.... ~~.-............. w lt1tym br.
~cz':':J opl.:_t~ę ~""a" komorne bez
I \l.piAtro).
•
• bm. o godz. 19.15. W dniu tym
pr..... c
.
•
s ęp W<> ny.
nr 18, pokój 101, tel. 311-75,
,,,_ ...,
"'
o godz. 19.15 wystawi<ma bę•
C.O. - administrator nie zglaPo p.relekcji będzie wyśwletlodzie sztuka A. F"llńsklego pt.
•
DZIS W 'KLUBIE NAU•
•
„POCHODZENIE PROMIE.
szal sprzeciwu. Jednakże już
ny film prodUkcjl irulyjakdeJ
„Barbara RadZilwllłówna". zaCZYCIELSKIM
(ul. Piotrkow·
NI KOSMICZNYCH" to tytuł
Łódź
za marzec pieniądze odesl..'ll mi
w języku angielskim pt. „Ga.u"
kupione bilety zachowuj!\ awą
ska 137-39) odbęd7.ile alę pre•
odczytu, który
w;vgl-Olll prof.
z powrotem. W rozmowie, którą
tama Budda". Wstęp wolny.
ważność.
lekcja na zebraniu blblloteka- dr AlPksander Zawad7.ki, 12 bm.
D7'ielnlcowy
Komitet
PJN
przeprowadziłem z administra•
„ŻYCIE JEST
PIĘKNE"
rzy szkolnych T. M. Chrólicie·
o godz. 11 na zebraniu ogólLódt.Polesic informuje, u Pletorem dowiedziś.lem się, że oto tytuł Imprezy w której v;y•
•
W
RA.MACH
CZWABT•
lewsldch na tema.t: „Literatura nym PTP im. Ko.pemika w sanum Dzielnicowego
Komitetu
trzymałem tylko cz.:;ściową bo·
stąpią HanJm. Bieltcka,, KazL
XOW
TURYSTYCZNYCH
w i poezja dla młodziety''. PO· li Senatu .Mta<demll Medycznej
odbę<lzie
się 8 bm. o rodz.
nillkatę i to na jeden lcwartal.
mierz Krukowski, Tadeusz Ol·
świetlicy PTTK (ul. Piotr'kow·
czątek o godz. 19,
przy AJ. Kośeiuazkl 4,
18 w lokalu Komitetu Pl"tY ul.
Rzecz jasna, to mnie wcale nie
·
Anclrzeja Struga U (ll pł~Oj
urządza, bo
więcej
przez te '--~~~~~~„„,,„,._.„...,.,,....„~..,..,~a~~,....A•aS~'~~--.. nla kom~rency,J~ . .

Jt. . ·
---==:..._..,..___„ __

I

w kilku zdaniach

•

•

•

!;"J:jr:,a 0

Dziś

plenum

Komitetu FJN

- Polesie

l

-~l>ZIE~~!K : Ł~p_J:;Iq . nr- 82-~(~8_ł6~

WAZNE TELEFONY

Pogot. Milicyjne

07

~frga~t. p!f~~:owe 4~:-44
Kom. Miejska MO
Pryw. Pogot. Lelt.

292-22

333-33
555·55
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Kilińskie-

1 MA.JA (II -

A'l

T ff)'

TEATR NOWY (Wię:~kow
sk!ego 15) i:„ 1?.15 „Bar
bara Radzlwtłlowna"
TEAT:t 7.15 (Traugutta 1)
g. 19.15 „Madarae Sans
.
Gene"
OPERETKA (Piotrkowska

24S) g. 19.15 „Krysia Le-

T~~~~nk~;~.

JARACZA
19
(ul •pracza 27) g
"". \·1a mri prz~pt.0 „U.te ',,
r~cz)<:I. • POWSZECHN
T~~;':1' stalin!!radu nr ~
„KrÓJowa Przed
·
30
g. · 19Jl~ia"

2

::i'.tEJUN" (Wó'Lczańs.ka
''nr ,5) g. 17 „Dz..ieei pana

~!i•~t4~,~: ~~.3~~·i~i~.

ó. 5 · ' ' · ' · '

chemika lU'b t.echnika. z wielooraz rze znadomością tworzyw
szvu1crznych, technika. z wieloietnią praikrt:yką
w zakresie prcdiukcji obuwia i galanterii skórzanej, ke;l~gowego rewióe'Illta z wyższym wyiksztakeniem ekonomicznym i d1uigolełnią praktyrką, sta'!".srrego inspekrora goor-. ma<teriało. wej z v.ryższym wyksztatceniem za.trudni
*
Wo.iewód2ilcie Zjedn-0czenie Pr.zedsiębior~twa
uwaga! Repertuar spoPa.l'1stwowego Przemysłu Terenoweg0 w Ł-0podstawie
rządzono na
dzi, ul. Wólczańska. 225. Oferty naieży skła
komu.nik;atu. Okręgowe
go zarządu Ktn.
dać pcd wy:lie.i podanym a-dresem w ookreta2464-K
ri acie (poikój nr 5) od godrz. 8 do 15.
* :f. ;c.

i·z::- .się rati:" prod. \Vło-

sk:1eJ, d.ozw. od lat 18
g. n, 18 20. Pro.gcram
(Kc>,pernika
no;.imło,~-""-ycl;:
dla
"nr 16) g. 17 „Koz:tlinka"
~EATR MLODEGO wr- 1:~~g~dfa.ta~~~„· g'.'~~~
D~A (l\ton1u..."IZ.lk.i nr 4a)
•
1 7.
nieczynny
'l%~TK ZYDOWSKI (W!ę ŁĄ~ZNOSC (III - Joz~:nie- fow .43) „Dom, w kto·
ckoWskie·go 15) rym zyjcmy" prod. radz.
<'!l.ytTllllY·
do:tJW. od lat 16, g. 19
o?.EllA _ nl.eczy.nna.
MŁODA GWARDIA (II 2) „Przygody
Zielona
ltUIJ /Ił I
Arsena Lupina" prod.
llil• 'llL..I
franc. doo:w. od lat 18,
l\f:.TZEUM ARCHEOLOGI·
g. 9.30, 11.4!.i, 14, 16.15,
CZNE I ETNOGRAF!20.45
18.30,
14)
WoJ.nośC'i
CZNE {Pl.
Pabianicka
MUZA (I azynne g . l0-16.
173) „Czarujące istoty"
MUZEUM SZTUKI {Więc
pr<X:l. franc ., clczw. od
kows.kliego 36 ) czynnrn g.
lat 18, g. 15.45, 18, 20.15
9-15
.
•
:i;:~anc1sz
PIONIER (II I!/. ·XczY!Ilna kań.Sika 31) „TroJgłowy
J'ALMIAR.NIA
rada:.,
prod.
smok"
_
g.
10 18
d0o1.w. od lat 12, g. 15.45,
18, 20.15
POLONIA (premieo:"owe Pia.brlwW'S\ka 67) „zapro
szenie d-0 tańca" pro<l.
KPP-<>·wska
)'VYSTAWA
USA, dOl2lW. od lat 12,
ul. Gdań„ka 75 azym.na
12, 14.15, lS.30,
g. 9.45,
g. 10-19 (z wyjątkiem
rn.45, 21
wrorków).
;:'WYSTAWA MALARSTWA POKOJ (II - Ka2Jimierza
„stewardessy"
Stanisława F>Ja.lkowskie nr 6)
d-OCZw. oti
prod. NRF,
-&o (.Piot~k.owska 102) la•t 13, g. 15.45, 18, 20.15
czynna g. ll-18

ZE A

*

W\'STAWV

aptek

.

-··------------~------------------

Zawiadomienie

'i

:Wszystikie 3rupony wiraz z pairag.Qll'lami zaikJUipionych ciastek
Kawia=ie
podległy-" ŁZ.G należy .gkł,ad.ać dnia 17 maja w godzi:nacll od 9 do 12 na ręce

I

LOKALE

w lrawi.aa.'11.iaoh i Olikierniaich

LOKAL P<·Sklepowy 32 m
kw. w śród.nleśc-tu "'amie
nię na wl~·ksze mlesiz:ka-

cmlonlków ikCJlmi~ji kc.nlk!um<l1v1rej w kawiainni

nie p01.a rniasiem

„STAROMIEJSKA"

ci

ogrO··

de>m. Warunki do o,nówie
!lia. Of~rty pd.semne „5508"
Biu·ro OgŁ01S1Zeń, Piotrkow
6508-G
s.ka 96.
2-·P-Ćrn:OJE, kiuc!hnia, wy~
gody w Olsztynie rLamlcnię na poct.obne w LD'd2.~

ul. Podrzeczna nr 2

W czasie pracy komis.ii !konsumenci bęilil, mvgli obedirzeć
wystawę C'Ulkiernicza i wyir.azić swoje życzenia i uwagi,

\>\•iadomość

lewJ'k:a 1-3.
POKOJlJ

i W1ręcrzenie 111aigród nastąJPi po z.alkończeniu prac

!komisji o godz. 14i

Łódż,

W~adomość

Al. Kościuszki 9 m 6.
DOM mUJrowany 9 izb (wo1ny) "' ogródkiem pił
KoluS1Z1k.i,
nie sprzedam.
Krańcowa 7. Gabara.

uwiadamia, że na proślbę Krnwumenitów konkw's „Nowość
w kawiarniach" rz.ostał przed'hri.olny do dnia 15 maja br.

Ogł01S1Zenie

w
orobi&e
znajomośćw księgowości.
116, poPiortr1cowsk.a
ul. Zgłoszeni.a
Łodzi,

WZSP

NIERUCHOMOSGI

dam.

go w
kuję.

2452-K

Łódź,

Knro5511-G

sublOlkatorski<>-

śródmieścLu poszuobojętn•.
cena

„5425"
Oferty piSetnne
Biuro Ogłoszeń, Pio•trkow
5425-G
,------------~-------~
Sik~ 96.
IZamienlę
SAMOCHÓD „Mzyskw>lice" KUAKOW
garsonuirę
komfortową
stan bardzo do·bry
400
DYREKCJA M.H.D. ART. SPOZYWCZYMI
sprzedam, lwb a:amle11ię na 1•0kóJ tz ku~hni1 w
a:a do.płatą. śród.rn1ei;ciu ŁodlZi. Oterty
motocyikl
·na
ŁODZ-SRóDMIESCIE i WIDZEW
B>lll'o
„5427"
Bt'ZOILQIWa 17 m. 44. 6302-G piselI!llle
Og!·o•szeń, PiotrkO<W&ka 96.
TAKS<>i'VIETR 0ailegali1Zowarny, gwara.ntow"ainy do
Wiadom.ość
spnzedainia.
23,
wodociągowa
Łódź,
roku
195~
że w dniu 8 kwietnia.
5483-G
tel. 366-45.
MOTOCYKL „Iź 49" 1Z
stan d.obry
przyczepką,
xadiotechnlczsprzeda.m. Z&lera, Koś
ny, Pl!otrkowsk:a 208, tel.
ciuszki 20, godlZ. 16-20.
2J0-19, wyikonuje cicho·
J\ioToC°YKLE-;;
pracują.ce stabrUla:atory do
bry.cznrie r111owy i u.żyiwainy te-lewizorów, naprawia te
ioorzooam. Zgierz ul. Ko- iewizorv i radiooclib·i.o.1".ninr 251 ~ uL Głównej nr 59
5478-G ~i u klienta.
1;.j Qlwa 30.
5524-G
-----·
MOTOROWER „Slrmsorn", LETNISKO nard Pilicą WY
zna.niej z dos'Jronałycil wyiro1bów gala.nterli
pira.- najmę na kolonię oraz
tele-:wi~or „Tam.p 2"
wie no.wf' spwedarm. Za- ;·o·dz~nom. Topołska, Lódź,
czekola.dowej i czeko<lady - fill"111Y
5HO-G
5490-G Rzgowska 72.
ką,tna 57 m. 3.
„SNIEŻKA"

, ___________

zawiadamia swych Konsumentów

I

ZAKŁAD

OTWIERA
SKLEP FABRYCZNY

mr·

t

HOiNE '

w

SPRZEDAŻ

)

~ll'..narska_J~piętrc::__

I

os.obowy
BAMOCHOD
„DKW" blasza11ka (20 .000 I

zn

'-'llrzectam.

Cheb:nońsk1ego

.
nr 21
(obok_ II __Za.J.e:ndirn).
)
JA~lEL ręczmy do sprze
w."'n·ta, Niecała 6 o.d ul. Ła
E'!WJnllC'kięJ,

2_~27-g

;Ę,

~

~Oa§

~

SPOŻYWCZEGO

w

ŁODZI.

I

Kole<he Alfonsowi WASILEWSKIE·
kierownikowi

MU

116

Szkoły

Podst.a._·

woweJ z powodu zgonu

I
I
'1

Dr REICHER

chorób

sp~Jallsta

wenerycz.nych -

skórnych 8-9, 18-19 ul.
Plotrk:owitka 1ł
---DrMARKIEWICZ spE!<lJa
ZGUBIONO w1kła•clikę do lista cb.orób sl<órnych I
nozw,1lcmla :nr 0036,fi6 wy- wenery=ych, .PiollrkowPa- s.ka 109--S
daną pnz.ez PRN w
3897 G
na naiZw1siko
bic:1nica.cl1

Zeno111 Wiodn><:zyk P~bl"
nice ul. 20 SlyCZJn.ie. 135.

w.

~Nru

6. IV. br. o god·1.m1a 20 w tra.mwaju nr
14 pozostawiono tecz!te z
narzędziami :fryzje1-sJ{·iini.
l.'=iwy ;zmaJazca prrcazony o "'W'rot za wy,na.grodzendem. AJ." 1 Maja 20 za1Jdad :llryo:jersiki. 6301-G
SWINIARSKA Ali.na zam.

SJeraictz ul. Bro·wa:redc nr
la '11gublło. we,jściówkę !a
bryczmą

udział '!,"l'Zedsiębioirstwa państwowe,

nr 151il.

5a!D·G

-il I

i pryrwiatne. Oferty należy
do <l111ia 15 kwiiefaiia 1959 roku w
dziale gł. mechani'ka. Ceny prosimy i!JO-

UK_A
[...__NA__

składać

daw.ać ścisłe,

HURTU

I

ZONY
PRACOWNICY INSPEKTORATU
SZJ{OLNEGO i KIEROWNICY SZKÓŁ

w.-------------•-••-•••
....
DZIELNICY ŁóDŻ-BAŁUTY.

I

PRZYBŁĄI<AL się ples
d
b
21. III. ! je&t
d O'l'rtadr
o o e..,ram 1a M. Bucrzka
5iG4-G
nr 8 m 7.

Drmwnych P. Wl.
ul. Kopernika. l'1

a nie orientacyjne. ObwlatI'Cie
ofert narStąpi w dniu 20 kwietnia 1959 r.
o godzinie 10.
I 1>0· 11
białą klasy
CEGLĘHurtowa
S.przectaz
Ieca
Zallclad zastonzega sobie prawo wy'boru
Materiałów Buclowlanycll
podani.a przyczyn.
oforenta
M.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
fia.rte.t: BydgoSIZ>Cz, j .__ _ _ _bez
).1.1, R.zęl<iec'ki,

·sprzedam. Wiadomość 1
l>fEc 1>Dlkojowy, ka.fl<l'WY ~o~~o~.."._ka_ó_3_ _5000-G j
2'1.).

PRACOWNICY ZARZĄDU WOJEWODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

•-----·----•

spółdrzielc;i;e

na
dębowy
PARKIET
pióro spnzedam.
wł<ll:ilne

składają.

I ~---~~,~-,-~E~R~~-,
.
I ZGUBY .

OGŁASZAJĄ

brać

śmierci

CORK I

I

Wypłata

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na remont SZOIP z materiału po•wiierzom-0g0.
Termin W)"konainia umala się na dzireń 30
maja 1959 rokiu. W przetal1gu mogą

OGtOSZENIA DROBNE

głębokiego współ<l'm

MATKI

PRAGA

Wyiiobów
Łodzi,

cia z powodu

WOŻNIC·

Teodorowi

wyra-zy

I

Przetarg nieo1raniczony
Za.kłady

Dyrektorowi

KJIEMU

li!
24::!6-K
INŻYNlIERA lub tecłiniika budowla.n~g; 2'. piraKol in7- A. BIELA'l\"SKIEMU z polkty1ką. na s.amodzielnym s<tanowisku d. s. BHP
wodu zgonu
Q:artrud:ni o<l zaraz Łoozikie Przedsiębiorstwo
Budowmictwa. Miejskiego nr 2 w Łodzi, ulica
RzgoWska nr 102. Zrgłoszenia IPrzyjmu,je osoWaroink.i płacy do
bi..ście sekej a lkaidr p. 40.
2417-K
omówienia na miejscu.
wyra.Zy
budownrictwa. lądowego na
INŻYNIERÓW
dają
'kierowndcze stanowiSka do rpracy w tz;arządzie
RADA NADZORCZA, ZARZĄD,
oraz na budowy w Lo<lizi,
przedsiębiurrstwa
KOLEŻANKI i KOLEDZY ze Sl"-Nl
Zgierzu i Kurmie, imyniera ~cha.nrUm na kiePRACY „SPES" w ŁODZI.
rowni/k;a bazy sprrz.ętu i 1ll'aru-p.>rtu, kierownika. inwestyiojl. kierownika budowy robót
hydraulicznych, dwie wysoko v.ryik.walifikowaDr KUDREWICZ specjall FRYZJER mc:s>kl potrzebne maszynistki przyjmie od zaraz - Łódzkie r.ta
chorób wenerycznych, ny na stale. Obr. StalinPrzedsiębiorstwo Bud<>wnictwa Przemyslowe- Si<órnych 8-10, 14-16 uli- gradu 75
6103 g
6248 g POMOC': ~<>mOIWa potrzeb
lfO nr 2. Zgfo.„zenia przyjmurje dzi:a.ł '.kad:r w c2 22 Lipca 4
2385-K Dr CHĘCJ~SKI - specja na do lekarza . Narutow1•
Łodzi, ul._Ełowiańb11rn n~ 5.
I ista skórne, weneryc;lllle. CJLa ~3 m. 6, tel. 267·35.
TYNKARZY na roboty eJewacyjne na Qsie- Plotrkow.,,ka 157 iront, I J<'OTOGRAF na wyjazd
5673 G pQltrzebny.
aąe Zub:ait'<iź ara:>: robotni1łtów do tran,•1Portu- plqtro, 17-19
Zgtoszenla
przyjmie nałyichmiast Łódzkie Przedsiębi<1r KORO~SKA -Henryka-le- pt'ZYJmuje zakład fot.ogra
Rewolucji
Łódź,
ficl'Jrly
położnil<
l
ginekolog
karz
stwo Budownioil\va Upnemys.Iowionego w J',o. przyjmuja śr-Ody, sobo1.y 1905 r . nr 3.
5657-G
dzi ,ul. U1"7~dnic:i:a 45 (róg Sędzio'W!'fkiei). Wy- 17-19, Zielcma 16
ROBOTNIK saimobny do
nagrodzenie wig. umowy luib cen akordowym.
cospodarstwa rolnego w
mies21
Łoooi potrzel:>ny Dla zamiejrScowyoh hotel zape<wnio.ny. Zgtokanie na mlejsou. Wiade>
Rzeniri prrzyjmude dzi.ał za1trud'Ilienia, nokói
Tuwima 14, tel;
mość
243~-T(
:rnr 107.
255-15 (ja.dlodaj.nia).
PANI - mOte-być~
6 INŻYNIBRÓW llcons•truktorów lulb techników kon:~·trukttorr&w !Z wieloletnia pr.ak't:v'kf\, GOSPOSIA. sa.m00ziema :i; n•tka na stale do dwojga
potrzeb'lla, d.t.leci patrczehna. wa.runreferencjami
na przy•rzady i nat7ędrzia - zaihrt1rdnia od za- Plac
Próch'n~ka 5ł
I:i1tbrowsakiego 1 m. • 1ki dobre.
raz Za.kłady W:vtiwórcze Apara.tów Telefoni- tel. 325-99 po godz. 16.
2457-K
m. ~.
cznych w Łoo1i, ul. Wróblewskiego J.6-18.
Zgłos1.eni.a 01so'bisrte 'P'J,'zyjmu.;e dział ·eilfonomiki rz.a!!nud111ieni.a i plac, w godzin«ch od 7 <lo 14.
2430-K
------------~----GONCA zartrudnri. Ra·da Adwoka.eka w Łod2<1,
ul, Piotrkowska nr 63. Zgłoszeni.a w godrzinach
6220-G
od 8 do 15.
Łódzkie Zakłady WY'l'Obów Rymarskich

wF:M"-fa-

Sklep zaopatTz.ony będzie w pebny ruiotrltymemt CUKIERKÓW, CHAŁWY i WYROBÓW czekoladowych firmy „OPI'IMA"
U>raz wszellkie gaibun!kii ena'komilty1ch wyrobów :WAFLOWYCH firmy „OLZA"
2429-K

I
--llmllll·-----..a----------I

'kój 41.

PLAC 3000 m kw. sprrredaim. WJ.ad.omaść, Pnzyibyszewsklego 167, Lesoozyno
5500-G
wLc:z.
PLAC budowlany zadrizewi.ony w Giownle sprze-

i Dyrekcja ŁZG „Kawiarnie"

Łódź,

INSPEKTORA nadwru budowlanego z uprawnieniami 01-.az inżyniera budowlanego do
dzirału technicrznego z.atrudnią od zaraz Zgierskie Zakłady Pnemyslu Wetnia.nego w budo·
wie Zgierz-Rudniki, ul. Sienkiewicz.a 10. Praca w pełnym wymiarze godzin. Warunki placy do omówi.enia. Zgłoszeni.a . osobiste lub te2399-K.
1 lefoniczne - Zgierz nr 321.
POLEROWNIKÓW - mebiowyĆh IUlrtrudnią od
zaraz Łód~k.ie Fabryki Mebli. Warunki do omow1eni.a w sekcji kada: Ł.F.M. Łódź, ulica
2442-K
Pl:.WK n; <•-1i.
! St.--KsfoGOWEGÓiksięg~.;y°cih z wyk.ształ:
I ceniem śreónim i kilkuletnią praktyką w księ
gowośc:, elektromonterów 1 pomocników do
pracy w terenie - praca akordowa - zarobek od 1.400 do 2.700 zt dowrców do pilnowania obiektów rzatrudni natychmiast Łódzkie Przedsiębiorstwo Elektryflikacjl Rolnictwa. Z.głoszenia przyjmuje sekcja personalna
Łódź, uJica Grudziądzlka nr 5 w godzinach
2391-K
od a cJ.o 14.
REWIDENTÓW poszukujemy:- Vvym~gane co
najinnieJ śre<l:11ie wyksz.tałcenie i dokładna

' slca 67, Plac Kościelny li,
Jara.cza 32
.
•
AS Al. Kościuszki 48
(prem.ierowe .
WISŁA
Tuwima 1) „GuendalJ- pełni stałe dyżury nocne
na" prod. fra:nc . -włoDYŻURY SZPITALI
skiej tlorz.w. od lat 18 g.
Położnictwo: BMu.ty 9.30. 11.45, 14• 16 ·15, 18.30
20 45
Szp1ta.l im. dr Joraa.na,
·
WŁÓKNIARZ (premiero- uL ~rzyroanicza 7; Sródwe - PróchnLka nr 16) m1esc1e, W1dlzew, Staro„Bohaterka dnia" prod. mlejsika -:- Szpit.U ian: dr
Lag1ewmcka
Ut.
włosl<iej, doz.w. od lat Wolt,
Ru.da 18, g. 9.30, 11.45, 14, 34-3G; Chojny,
Szpital tm. Curie-S<k10dow
16.15, H!.30, 20.45
skiej, ul. Curie-SkŁodD<W·
(premierowe skiej 15; Polesie - S.zpiWOLNOSC
Przybysaew.s>kieg.o 16) tal im . dr Madur.ow!.crla,
prod . ul. Kr.z.erniandeoka 5
„Gucndalina" Szpttał im.
Cllirurgia:
tr.-wł. dozw. od lat 18,
Wólg. 10, 12.30, 15, 117.30, 20 dr Pirogowa, ul.
cz.ańs>ka 195.
.
JnterJla.: SzJpiltal !Lm. dr
ODRA (Pra:ęctz~ir;;ana 68)
Ła.giewn1oka
.ul.
prod. WQflf,
„ll lrnmisa.nat
czes~1ej dozw. od lat 18 34-3G.
LaryngoJogla: Scz.p. tm.
g . 1 '• 19
POPULARNE (II - Ogra N. Barlickiego, ul. Kopdowa 18) „Na zawszo" cińskie.go 22 .•
Okulistyka. Si>pital lim.
d012JW. od lat 14, g. 17
(19.30 - seSJns a:amlm.ię· dr Jonschera, ul. Mllionowa 14.
ty) .
' g.

a

z d. Cza.rnecka.
Pogrzeb odbędzie się w dn. 8 kwietnia
1959 r. z domu żałoby przy ul. Za.kątne.i
nr 78 o godz. 16.30 na. Stary Cmentarz
katolicki przy ul. Ogrodowej do grobu
rodzinnego, o czym za.wiadamia.ją po2l08t.a.li w smutku i nieutulonym ta.lu
MĄŻ i RODZINA.

TECHNJl(A kal:kulartora, technika re zn;a,jomości ą pla!llowania produkcji z branży me1.alowej z ki1kulctnią prak.tyiką or.az 'l\fYkwali!ikowanych toka.r.o1y, frezerów, palacza i roboti.1i1ka p'.XbwÓ1'zo1.v-ego za'firu<lnią od zaraz
Półn-0cr..o-Lód2'.kie Zakłady Remo,ntu Mas.tyn
Przemyi;łu Włóldennlczego w Łodzi, ul. że
ligc.wskiego 8-10. Zgłoszenia przyjmuje dział
2463-K
'.lrnclrr cd godz. 8 do 16.

nek) „Pozegnania" prod. polskiej, doZJW. od
lat 18, g. 15.45, 18, 20.15 Dyżury
TATRY II - Slenkjewl·
=a 40 ) \,szul<am mojej .Ol>!· Staliingrad';l lS, Padziewczyny" prod. raclz. b1amc.ka 218, Gł<YWn.a 5G,
d 1 t 12
d
15 45 Kopernika 26, Plotrkow-

lBoz~. l~

MARIA URBANIAK

letnią ior.arktytką

* :/- *

;zn"jst.r:t"
PINOKIO"

W dniu 5 J..-wiełni.a. 1959 r. po długich
i ci~ch cierpienia.eh opatrzona św.
sa.kraanen ta.mi, zmarła
S. t P.

INŻYNIERA

l'/ 30 19 45
KLUB
GARN,IZONOWY
OFICER.SKI (TUJwiJina 34)
„Na zawsze" prod. USA
ctozw. od lat 14, g. 17
DKM (Nawre>t 27) „Ma·
skotka" dozw. od lat 10
g. 17 1 19
" :/-

„Zbuntowana"
go 178)
prod. ang. doz':'.:'. od lat
14, g. 15.30, 17.40, 20
Rzgow(II ADRIA (II Studyjne _REKORD
Piotrkowska lóO) „,Va- ska 2) „Dolina pokoju"
lir.ka snów", prod. wlo- prod. Ju.gost. de>zw. od
skiej do;ziw. od lat 11, g . lat 12, g. 16, 18, 20
ROMA CI - Rzgowska 84)
15.45, 18, 20.15.
,~Na.talia" prod. fr . -w~.
BAŁ.TYK (premierowe _
Narutowicza 20 ) „Ko- dox~. od lat 18, g. 15.4.i,
18 • o. 15
bieta w oknie" prod.
USA doq;w. od lat 12 g. STUDIO (III - Bystrzy.
eka 7-9) „Gość z zaśwl.a
9 30 'u 45 14 16 l5 18 30
blletów" prod. franc. dozw. PRZEDSPRZEDAŻ
2 4
tów na 2 dni napro:ód
Dl-;10R~OWE {II - D":; od lat 12, g. 17.15, 19.30
do kin: „Bałtyk", „Poh.al~&l<.1) „Bla~y pudeld SOJUSZ - remo.nt
Jonia", „Wisla.", „Włók·
. •
o
ozw.
pro . rac!Z.
Wolność" - w
nlarz"
lat 7 g . 10, 11.30, 13, STYLOWY CI - K1llń:sd<ie
OśrocLkL{' Usług Fllmogo_ 123) „Ucieczka. sl<a14.30, 15, 17.30, 19, 20.30
wych, ul. Wigury nr 2,
prod. f-ra01c„
zanca"
GDYNIA (II - Tuwima 2)
godz. 12-15
dozw. :>d lat 12, g. 15.45,
„Idiota" procLu.k.cji ra18, 20.la
a:zieckiej, dO'LW. od 16,
g. 9.3~, 11.45. „Cud zda- SWIT (II -. Bałtrnkl Ry- ZOO _ czynne g, 9--1&

Pryw. Pogot. Dziec. ~~o-ao (W nawiasach podajemy
kategorie kin)
~•9-15
MOJ;

TE !"W

mPRACOWNICY POSZUKIWANI 10

PRZEDWIOSNIE (I - że
„Anatol
rom-s.kiego 76)
szuka miliona" dO<Z'w.

'1

KURSY sarno-choó.owe za

worlowe kat. l. U. Tll i
antatorskle TKWP . Zapi1sy Tu1,1.,.1ma 15 w aodz
Ro.r.poB-30, tel 2;;e-eo.
·śp1e-1
częcie kursów. . prz1.
szonych kategoril II. III
amator;;kiej w dniu
I
·. _ 181,Z .k
~IV, li~ J.

l

naRród

ZAWIADAMIAJĄ
że wypłaty

nagród z fundunu vialdadowefł'O za rok 1957 i 1958 dokion)'WfWe bQdą, do
dnła 15 kwietnia. 19511 roku.
Po

upływie

czenia nie

tego terminu

~lk.ie ?Ol!Z-

będą uwzględniane,

231!4-K

UWAGA INWESTORZYlll

Budowlana

Spółdzielnia

Pracy „BUDOLIT"

wykonu.je 'W\Szel'kie ROBOTY BUDOWLANE w pel'!l:ym zalkiresie, jak r6wni1eż roboty ELEKTRYCZNE, ODGROMOWE
oraz ik.ontro1e tych vrzą1dzeń, robo t1Y HYDRAULICZNE, ukła
danie PODŁÓG KSYLOLITOWYCH jed.nolityd1, roboty MALA.ItSICIE o wytkon.<ln.iu proliltym i artystyic'Lnym, KONSERWACJĘ i CZYSZCZENIIE kotłów przemysłow:vx:1 h.
B.S.P. „Bud4>Jiit" daje gw.a~anre<ję obshuienia k87Aieizo zakładu u.S'polecrz.nicnr~go ood w?.g!ędem całości prołrizeb remontowo-in we~t;vcyjn~1ch. Robot~' wy'lrnri'l.ljemy z materla·łów wła
snych i powie?7.ony~h. s•tr,,suja.c cenni~i -pa1'1stwowe.
Zlecenia do 'l.vy'komania w 1959 - 1960 roku pNrSimy kierować na ad!'es:
BUDOWLANA SPOJ:.DZIEUU~. PRACY „BUDOLIT"
w Łodr.ri, ut. m.1.lńsltiego 94
tel. %31-61. 261--31
Oddzia.l w Zgiorm1, ul. Pff\t1oo-w5ka. 22, tel. '75.
1
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Inwestycje Łódź-Częstochowa
sportowe

Zbliża się termi'n Xll Wyścigu Pokoju

Przygotowania kolarzy do startu

W szybkim tempie zbliżamy
się do terminu rozpoczęcia XII
Wyścigu Pokoju.
W Wa.rnza-..vk~ czynione są przy
gotowainia t•eclmiczme p.rz,ed wyslainkm. naszej repre,7,2111\acji. A
trener Nmvoczek, ~óry odpowiedz!alny jesit za pirzygot0<wanie drużyny, ma wiele kłopotów.
W popriiednich latach kolarze
po odbyciu obozów tr€ningowych stawali na start wyści,gu
climinaicyj;nego i wówczas dopiero wylallliamo
riep.rez:mtantów. w tym roku sytuacja zrnieni1a się pod wielu wzg;lętlamL
Wszystkich na.szych zawodników
podzielC111o na dwie g;ruipy. w
jednej znal.eżli się kolairze wieloetapowi, a w drugiej ci, którzy
praewidziani są 111a W'j'Ścigi jed!noetaipowe.
Wychodząc z tego załOŻ€1nia
tI'IElill€lr Nowoczek w chwili. obecn<ej do swojej dyspozycji ma tyl
ko 9 kolairzy. Po pierwszym obo
zie trenilllgowym w Wiśle odpadli dwaj zawodnicy: Królak i.
WięakQW&ki. Po długotrwalym
tr€!lliJngu w Bulgairii kolarze wró
cili t-eraz do kraju o czym d01110siliśmy wczoraj. Tren& Nowoczek -W}'IS'U/Wa
kOlllcepcję,
by
umożliiwić
kola..~
naszym
etart w wyśc1giu w Warszawie
ora;z zorganirz.awać wyśc.ig dwuetapowy w ter'€1nie górnkim.
Nasuwa się pyitam:ie: j-eżeli
rzeozywu;cie pupile N01WOCZka
wezmą ud:zi>al we w.sipoim.nianych

j

\\ryści·gach, to co będzie,
wygrają pozostali, jal~ to

jeż,eli

~

--------------

niejeden raz miaJ:o już mi,ejwe, że
kolairze n1e objęci kadrą wykazują
lepszą
formę.
cmtatnio
mi.eliśmy zapowiedź tego.
Otóż
Tłustc·ch<JiWicz startując w Wars.z~wie nie wykazał się nadzwyczajną formą.

Polski. Związek Kolarnki, _a~~
uczym ~rot k!~ . przeszl?OC1, i
ł'o;v1e,. ze n_a Wysc1g ~O!koJu ~
Jaaą c1, ktorzy wykazą_ 1nę n;aiilepszą formą w
czasie dwooh
wspomnianych w:i:~c1gow, albo
:repr€z,entac1ę ustahc ma sam tre
n.er _Nowocre~. Zapo":'1ada się ~a
to, ze zwyctęzy rac~J k0111,ce~c!a
dniga. To. 2m.aozy, ~ na_ Wy&C:tg
f'.0 ko1u poJ~dą c1, kt?I"ZY J,oczy.sfa
1t . -~ ?bozow .~rellllilgowych w
W1s.e 1 Bulgarn.
Największy i Jeden z naj,pięknie jszych
obiektów sportowych w
Tak ozy fa1.aoze.t już niebawem Polsce
- Stadion Sląski w Chorzowie - otrzyma w najbliższej
c1ow1,emy się, ktorzy z _naS1Zych
przyszłości sztuczne oświetlenie, l<tóre pozwoli
na rozgrywanie
26 bm. Vl'YJadą . do Beirl!ll1a, . by
spotkań wieczorem. Z początkiem maja br,
przewidz.ia.ne jest
zakończenie prac przy nrnntażu
potężnych
reflektorów o sile
tam po _1"ilk;1:1~;ruow~ „zaakhma
ty:rowaJT11u się stanąć _00>tatecz- 5 .000 świec każdy. 20 takich reflektorów znajdzie się na 4 masztach o wysokości 30 metrów. Maszty wykonał chorzows·ki „Konn''E'. na staIOJ.e XII Wysc.igu Postal" a montaż reflektorów wykonują ekipy katowickiego „ElekkOJU.
tromontażu.
W wypowiedziach prasowych Na zdjęciu: pracO'Wllicy „Elektromontażu" na szczycie JO-metrowego masztu podłączają kable elektryczne.
trener
Nowoc:zJek: jest raoz.ej
optymistą i opierając się na jeCAF - tot. Sek<>
go slowach mo7..emy być pirnekonami, iż czas w Wiśle i w Bllllgarii nie ZOO>tal zmair!l1owamy.
Nie trreba chyba dodawać, że
z r<Jtil;u na rok konkiu.rencja &taje
się coraz siŁniejsza .. i oct:nieść
Polski Związek Piłki Nwi:nej
sul~oes w kla"'.yfiilc~cJ1 druzyno:
zwrócił się do Lodzi z propozyWeJ, względnie
mdywJd.Ualm.eJ
jesrt ba.rdzo trudrno.
Nt•ernmiej • • • • • • • • • • • • • • • • cją rozegranJa. 20 maja. spotkajednak druż)'ll1a nas.za pow:ini,na - - - - - nia drużyn mtodzieżo.wych w Pil
ce nomej między NRF a Polską.
w tym :roku jaik i w popr.z1e<l!nich
latach odegrać powa'Żlilą rolę.
Jeżeli Lódź zrezygnowaJaby z
Wioop.r.eres Polskiego Ziwlą;zku
organizacji tej imprezy, to ubieKolarskiego Zyg.mlllllt WJ.sizm.icki
ga się o nią również Kraków.
twierdzi, że Pols:ka w tym roku
Si'}
Jesteśmy przekonani, że na kon
waJczyć będzie o pierw.sizie miejferencji, która ma się odbyć 22
sce z kolanami ZSRR i NRD.
kwietnia. w Wa.rszawie ostateczOby tak się st.a.to.
nie sprawa ta zosta.nie przychyl
We wszystkich miastaich etaia
nie zalatwi<>na i w drug,iej połopowych w Po1s:oe, to znaczy w
wie maja niemal bezpośrednio
Polski
Związek
Szermłerezy
wyznaczył
do Łodzi międzynaro Katowicaich, Krakowie, Lodzi i
po
•Wyścigu
Pokoju będziemy
Mecz
piłka.rski LKS PoWaJrszaw1e
oobiegają
już
kiC>ńca
dowe spotkania Polska ,..., NRF
mieli atra.kcyjnie zap<>wiadającą
lonia. Bytom, który rozegrany
o19tatznie przy:gotowarnia pr7Jed tą
- Białoruś w sz.padzl.e.
się imprezę piłkarską.
zostanie w niedzielę, 12 bm.
Zawody rozegrane .zost.aną w wielką :imprezą !lrolaraką,
rozpocznie się o godz. 16.
W
tym
rok,u
do
zdobycia
Wiemy, że piłkarstwo w NRF
dniach 18 i 19 bm.
Przed spotkaniem widzopierwszego miejsca w lronlrurenstoi na bardzo wysokim pozioSpotkania odbywać! się będl\ w cji mta.st etrupowych Lodzi pny- wie będą świadkami rzadko
mie, czego najlepszym dowogodzina.eh raJJJlych od 10 do 13 był poważny konkurent.
uroczystości.
dem są sukcesy odnoszone przez
Prócz ł spotykanej
i po obie-Ozie od 17 do 20,
ł
Otóż
przedstawiciele
Klubu
reprezentantów
Niemiec. PrzyLipska, Berlina i Pragi j>est Kra
Drużyny wystąpią w naJsllniejł Dziennikarzy Sportowych w
jechać ma oo prawda. młodzieżo
szych skladach. Jesteśmy prze.ko. ków. A Kraików zapowiada cały ł Lodzi wręczą prezesowi LKS
wa
reprezentacja,
a.Ie właśnie
szereg
rewelacji
Miasto ro, po
nani, że Palac Sportowy przy ul.
p. Heliodorowi Konopce
Niemcy są dalekowu-oczni i dba
Zeromskiego zapełni się SZC2el- raz pierws.zy w hlst.oa:-l.!. Wyści
maskotkę w pootaci minie przede wszystkim młodzieżą g&w Pokoju; staje się wspólO!!"ga
jąc o dopływ kadr do
drużyny
szkolną.
sia.
nizatorem
reprezentacyjnej specjalną uwa:imp:rerzy,
Komiltet
Począwszy od czwartku w
Szermierlka w Polsce po ostat- l..ód:zJki 2ldaje sobie dookOl!l.ale
gę zwracają na szkolenie mło
nio uzyskanych w Paryżu WY- spraiwę z tego t też nie za.sypia
MDK czynny będzte punkt
dzieży.
nil<M:h naszych
repre~tantów
przedsprzedaży
biletów
na.
gru37.lek w popiele, doddadaijąc
Nie trzeba chyb& przekonywać
zaczęła cieszyć się coru., większą
wspomniany mecz.
Bilety
członków Zan.ądu OZPN, że popopularnością
wśród młodzieży starań, by po odniesieniu 5 razy
sprzeda.wa.ne
będl\
od
sodz.
z rzędu ~ięstwa i tym r~
winnii dołożYć wszelkich starań,
sllkołnej,
11 do 18.
by impreza ta mogla ostatecznie
Przygotowanta do teJ c:lekawe.I spisać się tak dobrze, by bezkOllikitllre!l.cyjnie
zająć
I
miejsce.
imprezy
odbyć się w Lodzi,
międzynarodowej
już
się rozpoczęły,
(n)
Ja-Nie
(n)

Polska-NRF w lodzi
I

O god.z. ~ 6,00

l

Wielki turniej

rozpoczme
ŁKS

międzynarodowy

w szpadzie

P~lon

mecz

(Bytom)

l
l,..............
...
.
"""" "'"'""'"""........................ . .

(3)

wa jego zniilm~la pooa framugą. Trwał tak
chwiJę bez niohu, po czym w=u.szywszy ramionami powrócil już ca1kiem zwyczajnym krok;.em
na da.Wille miejsce. Drzw~ pOIZOS'tail:y leltlm uchykme.
Prok:uraitoir spojd"Z&l ina. niego :zie !!'Jdumieruiem..
- Co zn<l'Wll?
...... Nde... nic takiego.•. """ sprawial jednak Wtrażen<ie, że wciąż j~ nadsłuchuje marwało
mi się ..• ·
Za.erek jednak i tym ra= l!lie p<lll'l'linąl odt.arzji
Snarski z trudem stłumił gw~ chęć zabrania głoou.
.I'
ziiewtnięc:ia. Do lich.a z takim
piesk.im życiem.
~Ja równie:'.: słyszalem szmery w kocyta= ._.
Ledwo człowiek: zdążył zerknąć na wlaSJne łóżko <Yll!ULjm<iJ triumfująoo - bardzo podej!"Zalle .srzmie..
i masz babo plaoek. Ta.szczą cię skoro świt na ry, naiwiasem mówiąc.
drugi kraniec miasta; jakby niedziela nie byla
Kapitan wesitchnąl, ni to z ubolewaniem, ni to
dla ludzi. By'l piekielnie śpiący. Brydż trwał pra- z derz:aprobaitą. Swoją drogą jaik to długo musi
wie do rana i to ustaiwiCZl!le :naipełin:iam.ie kielisz- trwać zanim świeżo upieczxmy aibsolwent kuirków. Więc cóż z tego? Ostatec=de imieniny stry- sów ~e na referenta śledcz.ego z p.rawctzijecznego brata nie należą do oka.zjii, przy których vrego zdairzenia. Nie powiedział jedn.a:k nic. Na
mOŻiila by a.systować o suchym pysku. Ale tewszystko przyjd2lie odpowiedini cza&. Prokm-atoc
raz.. ,
również nie podją;t tego tematu. Nie wierzyl w
- Powied:zmv pojufr.re ~ bą,kmą;t bez p!'7leko- żadne s.zrrnery. To dobre w powieści. Zac:ook, jak
nainia. W tej chwlłi myślal zresztą tylik~ o spa- Zacwk, me dziJWnego, że wymyśla róź;ne 510I1Saniu.
cje. Prr-ez BialikQWskiego zaś illiewątpliwie prze~ M-owy lllie ma ._, zruprote.stf:owal giwa;ŁtOWlllie
maw1a.l:a zawodowa o.stroimość. Lepiej praesaprokn.lil'ator.
dzić, niż ryzyl~ać obooność jak1egoś nteporżą
Snamki popabraal na :niego tę>pQ. Temu to do- da.nego świ.adka.
br:zie. Pewno spal calą noc, jaik sus.eł i teraz peChocąży RodifusJd od cllutmiej j.uż chJwili prnełen wigoru . Ale niechlby byl :na jego miej.scu.
uatrywał za.wartość
pa1t1oer:nej kaisy, której
~ Wc:zieśmiej :nie da rady. Piekielniie dużo madr.zwiCZJkli zastali otwarte na oścież.
teriału. I..,
~ Hlrun... - odchrzą.kmą.l z zastanowieniem - MUSJicie dać radę. Góra nie da nam żyć. wscy.stlro dobr=; ai1e gdzie właściiwie pcriechoInteresuje sit'l tą sprarwą ap e c j a 1 n de - pod- wywal pieniądi2lE!?
kreślił z naciskiem.
Pro.km-atar pOOm.edł i zad'1'2lal mu ~ ramię,
Snarsld strrep.nąl palcami. Mi:nę miał ~em
Niema?
obojętm.ą. Może zresrntą byl to po prostu wYtaz
~ Ani zlamanego grosika. A biorąc na zdrosen.n.ej otę.piałoścl.
- A niby czym ni.e iln.teresu.je się speojałnie? wy rorrum, ka.sa nie jest oota~im miejs~,
To dla mnie chleb powswd.nl. Spioewka zaś ".ina o którym w takńm wypaidklll mooma 'by pomyslec.
- Może ina PKO? ,...., wysunąl p:rzypu.sizc<iel!lie
wcroraj" daiwno już ma dtugą brodę. No, wuęc
powiedzmy: jutro po południu. Wystairczy'.
kaoit.an.
- Jeżeli naprawdę nie możecie pręct:z.eJ.
Roliński po!.rzą.sinąl glową.
- Móc? - tym razem nie zdo1al pawstrzymać
~ Je7.e1i zaiwrotna suma pięciu złotych pQlzi>E!\V'llięcia. O mało mu szczęki nie wyskO<CZyl~
<:kich wystarC'z.y na prrywadz.enie t.ego dmnu, to
z za.,,viasów - Jeżeli macie zamiar ilustrowac owsmm. Leży zr~ztą sobie spokojnie
od ro!rn
akta ześciboloną na chybcika partalllirrlą, to cze- i
procentuje.
mu 111ic ... Choćby nawet za godzinę ..•
- żadnych dalszy.eh zapisóiw?
Kapitan Bialkowski pod.sizedl na palcach ku
drzwiom i otworzyl je nagłym szaitipnJięciem. Glo- Zadnyel1;

=1

~~

W dniu 1 maja odbędzie się
w Lodzi cały srereg imprez spor
towych o charah.-t.er-z.e propagandowYm.
ŁOZPN wyst<llSOWa1
komunikat do poo.z>cz.ególnych ldubów
.spo::-towych, zachęca.jąc je do
zorganizowa;nia
możliwie
jak
najwięcej spotkań towarzyskich.
W dniu iym repn~=itaieja Ło
dzi uda się do Częstochowy. Re
prezentacja Lodzi oparrta zostanie na graczach III ligi, z tym,
że Częstochowa prosi o włącze
nie do drużyny przy111aijmniej
4 piłkarzy
z.espo1u
ligowego

spotkań

tmvarzys>kich org~
wanych pr= poozczególine klu~
b" rozegrany ma być cziwónnecz
7-osobowy. Do udziału w tym
turnieju zah.-walifikują się dwie.
pierwsz.e drużyiny =aidująoe się
na orele tabeli III ligi oraz dwa
wspoly z A klasy.
(n)

---

Siatkarze Tomaszowa

walczq
o mistrzostwo Polski

ŁKS.

W nadchodzący piątek o godz.
W Palbianicac'h natomiast grać 18, w sali przy ul. Pólllocnej 36
repre2Je!lta- rozegramy zostanie. final o micja Lodzi. A w Lodzi prócz strz=two Po1sllr.i juniorów w
piłce siat.kowej, W drugim dn.iu
zawodów początek również o 18,
a w ostatnim tj. 12 bm. o go-dzinie 14.
Wce.oraj pray uL Za•ChoQ<lJniej 97
W mistrz.oo.twa.eh ud.ział biorą
w $wietl,i·cy Zwiąrztlrn Koleja:rzy następujące, najlepsz;e w Pols.ce
roZie·~rano pierwErzą pa•rtię me-c.z:u
drużyny
juniorów:
Starówka.
sza•ChOlwego między Konarkows.ką (Wars,zawa).
MKS
Palestra.
(AZS Kr,.,ków) a Litma1nowiczo•wą (Słupsk),
Wa.we! (Kra.\:ów) ;i)
(Legia W_.wa) o tytuł mistrzyni
L,zchia
(Tomaszów).
Po,J>iki w <;T?;acha,ch <na rok 1958-59.
W roku ubi.egłym siatkainie
Pięć g,oc1zim trwająca pa•rtia m<ia
ła osibry przebieg. Prawie do poło Lechii zajęli drugie miejsoe.
wy gry obie zaiwodniCZJki m0 iały
Może w tym roku uda liię im
jed1nakowe· pozy.cje. W połO<Wie zdobyć tak upragniony tytul:
parllii Konairkow9ka rzidobywa prze mistrza.
(n)
wagę jedJneg•o pi.ona,
a pod koni.ee - drugiego. W takim s1ta111ie
partia zostal;a odłcxżona. Do·~ryw
ka dziś o godz. 10, a oQ 16 poc:zą
te<k <łtug;iej partii.
Mec:z ci.e<szy się dużym za,intere
sO<Wa1nie,m. a >kib\ca1mi są głównie
będzie młodzieżowa

Otytuł mistrzowski

nomuna• k a I
T I I• I
III

O

a

lt~

1ra1

męż,eizyźni.

I

za

Ora

W iza/kła<dach pil!ka,rs>kich na
clzień 5. IV. sflvrierdzono 1 roZ'wią
zanie a: 12 tra·fi en.iami - wygrana
ok. 150 tyl'. Cllt, 12 irozw.iązań rz 11
trafienia.mi wygrane po ok .
12.500 <ZJł, 250 rCIZwiązań rz 10 trafierniami - wygraine po o.k. 600 o:ł.
W rzakłaida1ch To.to-Lot.Jca sł>wier
d.zo,no 1 rD7M•iązanie z 6 trafienia
mi - wygri.na ok. !IW tys. zł, 3
roerwiąza1nra a: 5 trafieniami premi01wymi - wygran1e po Olk . 332
tys . mł, 106 rozw.iązań rz 5 trafienia
mi 21wykłymi - wygra1ne po olk.
12.500 rllł, 6434 roowiąza111ia a: 4 trafi·en ia.mi - wygrane po o-k. 258 zł.
121. 775 MWWiązań tz: 3 1'I'afieniiarrui
- wy,girane po ok. 13 "'1:.
0

Piłkarze ŁKS·

wyjadą ·do· Bułgarii

i~-

SRODA, 8 KWIETNIA
13.00 Wiadomości. 15.10 Koncer1l
Orlciestry Dqtej Pomorskiego O"
lu-c;gu
Wojskowego pd. majora.
Longina I<aszc\vskic.ao

lii.30

rogatlran1i

Lodzi"

-

Reportaż

DZIENNIK ŁóDZKI ur 82 (3846).

~

Wieruszowa. 11.o.; (L) Kalejdoskop
muzyczny.: 18.00 CL) Lódzki dzien;
nik radio·,,vy. 18.25 Audycja aktu„
alna. 18.35 „Muzyka i aJ{\Ualno8;
ci". 19.00 Muzyka taneczna. 19.30
HPuorte.ż red . Rart~.
19.50 T{erri:
;,Dziewczę z kabaretu".
20.00 ;,~
!<raju i ze świata". 20.27 .h...runika
sportowa. 20.40 Koncert życzcn
muzyki poważnej. 21.30 Kronika
kulturalna. 2.2.00

~riadomości.

22.0.5

Muz. tan. 22.:J5 ;,Miasto na gra~
nicy" - fragm. pow. K .. Ptacz„
nika. 23.05 ;,Rozmawiamy o dzie~
jach muzyki". 23.50 Ostatnie wia"ł
domości.

i Holandii

TELEWIZJA

SRODA, 8 KWIETN \.
17.50 Wszystkie dni tygounia (L)~
Załatwiane Ili\ obecme formalMala rzecz a wstyd (W).
ności Z"l"Jl.ązane z mającymi na- 18.20
stąpić
wyjazdami pił.karzy LKS 18.30 Rep. telew. ;.Wojsko i cy„
do Btllgarii i Holandii.
wile" (W). 19.00 Dziennil< tele„
Do Bułgarii ma jechać drużyna wizyjny (W). 19.15 Film krótk04
ligowa, a do Holandii pojadą metrażowy (L).
19.30
;,Burza"
(n) dramat w. Szekspira (Kat.).
Juniorzy.

Ka.pi.tan otiw=zyl
ostro2lnie tępym końcem
dlugoipisu leżący !!la btw-ku p<llr'tfcl ~ zajirzal do
Je~ wnętrza.

- Tutaj takie puchy '"'- po<tairl w zamyśleniu
podbródek. - Swoją drogą, d2Ji"ł.'l!l.e.
- Oczyw.ii.sty mord rabul!lJkowy - powiedział
mbv to do siebie Zacz.ek. Min.a. jego świiadmy'ta
o głębokim podz1wie dla wlalSl!lej gen!ałności.
~ Dziwne powtórzy! jaik echo proku.ratOI".
To znOIWU lllie paoowa.lo do ko.noopcji na tema.t
tego wyipad!k.u.
- Tym bardziej ~ kapitan zajrzał do swYch
:nota.tek - że same jego pobocy, ja.ko prof~ra
poilitechnikd. wyinosily około sześciu tysięcy zloty.eh. Nie Ucząc stałych wpływów z tytułu ';?'ksplOOJto<warnia wym.afazków. A dziś mamy d()>j)ilero
piąty dzień miesią.ca.

rv.
Zaczek roz;dąl nOl7ldrm, jak:by ooś wę.sząc 'W"PO
wietrzu.
.
- Z n o w u ktoś chodzi po k~ - O!Zlla(Jmil k0111spiracyjir:tym SZJeptem.
Tym ra:vem odglos kiroków był mocny i wyiraź
illy. .fosaJc:zie chwi-la i na progu stainąl d<ll.~tór
Proli11ski.
- Ni-ekie<ly woda i mydło, to dJiabeln1•ie dobra
rzecz - raz: po raz zaciągał 51ię papi€Jl"IO\Sem.
Zacrek poip.atrzal na ni.ego z meukirywa;rcym
rozczarowani.em.
- Ach, to pa,n .••
DQlktór parsknął śmiechem.
- Nie, skądże znO!WIU. Uc.hair~any na
m:nie morderca.
Zaoz.e:k lyipnąl na niego złym ()lkiem, chclał ooś
odpowiedzieć, nie znalazł
jednak dootatecz:nie
ciętej riposty, więc ogiraniciz:ył się do po.gairdlitwego w2ITT.1sz,erriia ramiomami.
- Przy S'P<J<Wbności - d~ór usi.adl na poirę
czy forl:ela - zajrzałem do wd.o.wy.
- Aha - kapifan zamknął dlugopi,sem portfel
zma.rłego i jaki.e j.es•t pańskie 21danie?
- No, cóż - ota,d pe,dantycznie chu1S1tką u.~tnnk
swei cygarniczki - ba.dał·E!!lll ją racz;ej pobież111i-c.
;;le nawet na poclstaw:e tego mogę stwie:rd~ić. że
diagnoza jej domowego l,eikarza j,e,st jak na~bar
drie.i uzasa.dnioma. W na.jbl iższym czasii.e ani mowy o jaikimś przeslu.chiJwaniu.

Co pain naizywa naijbJi.ż.szym c;z;a.s>em?
C:z.y ja wiem...
W ka&:dym razie jakieś
trzy, cztcry dni. Może zresztą znacznie dlużej,
ściągnięte brwi.
ka.p.i,tana tworzyły niemal
-

jedną ciągłą l•i111ię.

- To niedobrze. Co jej dolega?
- Serce. Stan określiłbym ram.ej jako 'PO"
wamy .
- Atak .ser=wy?
- Tak. To znaczy już w tej chwili mamy do
czynienLa z jego skutkami wtórnymi.
Kapitain ro=yślał przez chwJ1ę.
- Czy ten atak ruwtąpil już po 7J!lJaJezieniu
przez sJ:użącą 'Z1W lok~
-. Tego nie zdolalem usflalić. Kolega. kitór"9'
ma Ją w opiece również nie ,vie. Zootal we2lWa~
ny dopiero przed dwiema godzinami.
No. cóż ... 51JJ'I"Óh'lljemy jakoś u.~talić ten ffif>.o
11'.ent. MoŻe mieć dla spr.aiwy niejakie
rue.

=cze·

Zaczek uniósł porywczo głowę zna,d swego
plam.u. - Pewno. Gdyby zostało na przykład
ustalone. że dostała ataku PI7..edt€m
'l'wan doktora :przybrała w:vraz dobrodUlSIZnej
pobłażliwości ..
- Niech pa:n naciśnie hamule<:. pa.ruie lir>!•
m~. Oi11a tu w żadinym wypadk.l\l nie może wcho-.
dz1c w rachubę.
- Dla>e-.zego7 - .Ale ro :pytanie padl:o już 3
ust kapitana., prz;ez oo cała kWesitia nabrała odra·
zu in.nego ciężaru gatunloowego. .Nie uzna'Wal
WY'klucza,nia z góry jaJtiejikolwiek ewentua1noś·
ci. W iluż to wypadkach zdarzało sie. że na 1)()zór jak naij<ba;rdziej llliedo.rz.eaz.ny trop prowadził
właśnie do celu.
- Ona 1 - doktor sTirzą.si!lą,t n~y na końCt<
J?<IJ>ierosa popiół do kryształowej pop'~lnic'llkii. -'
Zebyśc-ie zobaczyli t.o chuchro. Zupełrue wyklu~
czam by mogła zadać t€go rodJZaju cios. Czy na..
rzę<lZ:e mordu llOSlłalo ju!Ż m<alezione'
- Owszem - ka,pitan wstkazal na odstawi~
ne krzesło.
Droń doktora wykonała ruch. jakby odrzuca-jąc e><>ś nieµotrzebn€.go.
- 'l'yan bm·dziej wyklt107<m<>. Ni0. Wi<'m '"'·':!'
byfaby w l'i'lainie choćby je unfość, a cóż dopi~
ro .. ,
(Dal<;zy ciąg nastą;pi.)
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dycja dla dzieci s'arszych ,,Blełl
kilna sztafeta'·.
16.00 (L-Pr. Il)
Konce.rt r0:2ll'yWkowy
orkiestry:
LRPR pd. Henryka Debicha i \Vi-.
tolda Dobrzyńsk'ego z udziałem
solistów. 16.05 (L) Aud:ycja dlą
młodzieży.
16.20 (L)
„Melod\ai
rytm i piosenka". 16.50 (L) „Za.

