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Od Aleppo do Doliny Królów
czy pojazd kosmiczny
Księżyc... pótniej Mars, Wenus i Merkury * Jakie są
Sport... sport.„
lódŻliie rady? * Dziwna przygoda sierżanta Rizzo
Onłat::.

oncztowa uiszczona

Zachodnia. prooozycja

*

doświadczeń zbronią jądrową
wznowiła

Cena

Delegacja radziecka. wypowie•
tej Iron~
cepc:ji. Szef delegacji, Carapkin,
podkreśli, że propazycje zachod.
zasadniczego
nie nie dotyczą
problemu, jakiemu powilrl!lla się
poświęcić konferencja, a miaru>
wicie oprao<l'wa.nia porozumienia.
w sprawje zaiprzestania wsrelkie
go rodzaju eksplozji nuklearnych.
Delegacja Wielkiej Brytarnii
projekt airtykula
przedstawiła
przewidująre~, że ewentualne
poprawki do porozumienia kła
dące.go kres p~óbom atomowym
większością
będą zatwie.rdzane
glosów pańsbw - sy~
2/ 3
tariuszy.
Następne s'!)Otkani.e ~a.cz.>
no na wtorek, 14 kwict:n.:a.

~aw~łnianJt~
~Dl~n~owa 1akła~ów
•
• •
d

wsku!clc katastrofy, Jctóra wyda•
rzy!a się 13 bm. po południu W'
Zabrzu. w chwili, gdy wiadulctem:
przechodzącym nad torami kole.I<>
wymi przejeżdżał ciągnik z cięż""

Wvdanie A
Łódź, wtorek
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Posiedzenie KERM
j-

to

Dziś

posiedzenie

Bony skarbowe - lokata oszczędności
-r
na ~n~ownillwo mien~aniowe ·

grupy roboczej
T,ONDYN (PAP). - We wtorek
odbędzie sir, w Londynie kolejne
posiedzenie grupy roboczej 4 mocarstw. Na posiedzeniu zostaną opra.cowane propozycje i plaJty Zachoou w związku ze zbljżającą siq
konfeirencją Wschód-Zaehód. Pro
po-zycje te mają zostać przedsta-

ków, nowych hal targowych i
innych urządze1'1 g>01Spo<laa·czo
technicz;nych.
Komitet Ek-011<1mic7Jny

WNRSZAWA (PAP) - 13 bm.
wio.ne n1inistrom spn~·'v z.a.granicz„
nych trzech mocarstw zachodnieh oclbyło się posLcdzenie Kom.i.tetu
I NR.F, którzy spotkają. się w Pa- .Bkonorniczn·ego Rady Ministró·.v
ryżu 29 bm.
prez,esa
przewodnictwem
pod
Rady Ministrów Józefa Cyrankiew.icza. P'Odjęi0 m. i<n. na.stępujące uchwaly:
W związku z li.onieczno.śc:ią zazada::'!
bezpieCZJenia wykonania
z
iT•·westycyjnych związanych
WASZYNGTON (PAP). - W po- budową kopalni siar'k;i „Tarnonicdz..iałck wieczorem według n.a- brZieg"
Komitet Ekonomicmy,
szego cz.a„.,.u opuhlilu>•Wa.ni0 tn 'via
na wni'O.!lek Komisj1 Plamiowania
domość, że z ba.zy lotnictwa wojskowego USA Vandenberg w Ka- pr.zy Radzie M5.nistrów. uchwalifornii wystrzelony został za po- m zwiększen,ie na 1959 !!'. plam.ocą 1·akiety nośnej no wy sz.tu cz nów inwestycyjnych
Min1s1erłlY satelita Ziemi uDiscoveJ"er II"
Przemy,;;.łu Chemicznego.
o wadze 720 kg. Ma on krą:lyć w stwa
i
11rzestrzeni kosmicznej najwyżej M~nisterstwa Budownictwa
dwa - trzy tygodnie, d»konując PrzemysJ;u Materiałów Budowlaprzede wszystkim badań pre>mie- nych orarz Ministerstwa Komuniowan.ja kosmicznego. Do sateli- 11nkacj.i.
ty wmontowano specjalny pojemNa wni-0sek ministra. finansów
nik ważący blislrn so kg, który po
24 godzinach ma oderwać się od
satelity i wejść ponownje w atJno Komitet Ekonomiczny uchwalił
sferę ziemską, gdzie miałyby go wyp11szczenie 11.l rynek ska.rboinwestycyjnych.
bonów
p 1·.,,cchwycic samoloty. w ten spo- wych
sób miano by sprawdzić możli- nemy te ~ta.nowić będą lokatę
wość powrotu wehi~mlu kosmicz- oszczędzanych r..nez osoby pry, I
- · d
ncco. Rzecznik lotmctwa wojskov. ~go USA stwierdził jednak . waine p1e01ę z~ przeznacz<>n~ ~ 1
powodzenia teJ ostatrn~J na budowę mieszkań i domków
szanse
jednorodzinnych. Posiadacze buoperacji są znikome.

Nowy satelita

amerykańskm

/

KONKURSf

„Czv
Dziś

ł

przepisy ruchu"~

znasz

zamies.zozamy drugie pytainie. Tym ra.rem traeba
będzi.ie r=yfrować

I

rysunek

Pytanie nr 2:

nów będą. mieli zagwał·anlowa uchwalę zafwicrdza.,jącą wstęi>ną. nie'1'.mienność cen ma.teria- 11y pro.iekt budowy fab1·yki tra.n~
łów budowlanych i bi;dą. mogli format-0rów w L:ldzi.
placić za nie posiadanymi bonami.

z konieczno.ścią
W związku
zaspoko je.nia stale ro.snących P•)
t.rreb ludności w dziecizinie usług prałniczych, Komitet Ekon-0m1czny Rady Minj-strów powłaściwy

sieci pra•lni
rozwój
drogą budo•wy nowych punktów.
maszyn
produkcji
ro21wija.nia
5r.odków chemiczdla pralni,
!lych iJbp.
.
· · t
k
- ·
N
1ma;i~
- a w.~u 0 se .._, ;i11:1'1.s
s~~w .PD<l,ęta Z· ~tala ,uc:1wala ,1
stalagca zasacy podziału . zys kow ora.z przydzielarua Ho<lpodległym
obrotowych,
ków
radom m:rodowym przedsiębior
in\VB'3'tYstwon1 '\vykona·vshva
cyjnego. Vv myśl uchwały przedsiębiorstwa takie rozlwzają się
bezpośredn:o z bud~el.ami wlasciwych rad narc<lowych.
K.rymitet Ekonomiczny zatwierbudowy
dzi! wstępi'y projekt
d<>
Powocze.snej fabryki lamp
telewizorów w Iwicznej k/Warsrnwy. Podjęta zoetala również
przeduchwala zątwierdzająca
stawione przez ministra żeglugi
i gospodarki W•xlnej plany budowy stopnia wodnego na Bu-

•
przeciw

śmiertelną

dawkę

wirusów

umieszczono na pewien czas

w specjalnej kamerze napełnionej
przekratlenem pod ciśnieniem
czającym o jedną atmosferę normalne ciśnienie. Obserwacje dowiodły, że w 50-70 proc. wypadków organizm zwalczył wirusy I..
cho·r oba nie rozwijała się dalej.

Komisf a do spraw„.
mody
Niejedrtokrot.nie

liJlery)

Pr:-zypomi<na.my, że naiJ..eży skrzę•nie gromadzić 1wipony
kontrn•lne, bez. których oc1powi•edź na ar-kusrŁu zbiorczym
będz1•e wa.zna. A nagrody: motorower, ra.di0-0dbiornik1, a.para.ty fotograficzne, zegarki i rowery - cizekają.

ni:e

rzelcania,

że

słyszy

się

na-

\vyroby produkowane

przez nasz przemysł lekkj odbieod „ostatniego
wyglądem
gają
krzyku" mody. Zwłaszcza obecnie
- przy nasyceniu rynku towarami -

niemodna snkienka,

płaszcz,

bucik czy torelllrn co.raz t1·udn.iej
wajdują nabywców.
Wkrótce sytuacja ta powinna u,
lee raclykalneJ poprawie. W celu
skoorilynowania poczynań przemy
słu, wzot·nict\va I handlu, w zakresie podnies!enla poziomu arty·
stycznego W7~or<•w i modeli. produ
kowanych prz;,z przemysł - zosta
ła

po,vo!:~~!l:l.

przez ministra prze- I

mysłu lekki~go i ministra handlu!;
wewrn:tr'lonego specjalna między
re~ortowa komis.ja, w skład któ- ,
rej w•:hnd?.ą snecjaliści z d1.iedziny pia.styki, handlu oraz techniki
wzornictwa. Zajmie się ona usta-1·
laniem kierunków w zakresie 1nody oraz wzornict.wa przemysłowc
i;o i polity~i a.sortymento-we'-

)

Obrady Prezydium
ZG ZNP

działa się przeciwko

Katastrofa
w Zabrzu
a:

Jedna osoba 7,ostała zabita,
około czterdzieści doznało obrażeń.

ką,

kilkudziesiqclotonową

kop<>.r"'

ką budowlana, wiadukt 7. nie ustal
lonych dotychczas przyczyn zała
mał

się.

Olrnło czterdziestu osób spośród
przechodniów doznało obrażeń, W'
tyn1 kilka - cięższych. Pogotowie
przystąpiło natychrych fa.brykach takich od<lzia- Ratunlrnwe
miast do akcji. Wszystkich ran•
odwieziono do szpit.ala.
lów, które UCZY'nią z ·· nich za- nych
kla<ly o zamkniętym cyklu pro. gdzłe otoczeni są troslcliwą opieby ką. Jedna z rannych, Zofia OpoChodzi o to,
du:kcyj•n ym.
koopera- czyńska po pl'Zewiezieniu do szpi·
ograniczyć
możl.iwie
cję między zakladami. Podw:-·ż tata - :z~arła.
Na m1eJsce katastrofy przybyt
k , ty n.rz~dłubo ;
"
Politycznego KC
, _ członek Biura
w ."'m . 05~. • ~
srone
za Ją cykl p.roduKc~ }ny i . poc.ą PZPR, I sel<retarz J<W w Kato•
oral'l
mnyeh wicach - Edward Gierek
szereg
gają za sobą
WRN'
przewodniczący Prezydium
ujemnych zjawi.sk.
inwestyx:je planuje -: Rys~ard Nieszporek. Przybyli
Poważne
sic; w zakładach p:ot.d~owskich. rowi:il~z el<snercr budowlano-droSianie ta.m nowa tkalnia, k!ó- gow1 •.przedstawiciele prok11ratu""
dzo ry, !<tora rozpoczęta śledztwo.
b. ·
· "~<l .
Natychmiast po katastrofie przY:
przera. iac . przę ,.,
ra ""' z'e
przez 1st.m.0Jącą stąpiono do usuwanja szkód.
produikowa.ną
prz'-'dz1Jn:G.
lat
tu od k.il.ku
w
~PB
rozbudowa
Hównicż
p:'JjAndrychowie i Fas.Łach
zlokalizowa
dzie w kierunku
całego
nia w tych wkladach
cyklu prodt!kcyjnego bez I{,_.,_
nicczności kooperacji z innymi zakładami.
Rozbudowa 'wkładów bawelnianych stancwi jedną z dróg
W końcu ub. roku mieliśmy
zw'.ę~.swnia prooukcji tkanin o
zs:o<ln:c z wytycz- w kraju 8.807 czynnych zakła~
30 proc. dów pi·zemyslu prywatnego, tj,
nymi na najbłiż..OJZe 7-lecie.

Stan prywatnego
przemysłu

W

PO

o 317

więce.i niż

E

w 1957 r.

Za~

te za!rudnfaly w ub. roku ponad 26,6 tys. osób. a war
tość rocznej ich prodllllkcji (wg
ląc.zme
wyniosła
cen zby·tu)
przeszło 3.SH> m1n. zł. .Test 1o
bli.s•ko o 800 ml.n. zt wiGQcj njż:
w 1957 r. Tych danych do.star
cza nam ostatnio opracowana.
w GUS analiza slaty.slyczna.
naszego przemysłu prywatneg;-.
ogóln<r
w
(zorga..11iwwanego
polskix::h zrza~niach).
nie
ten
rozwój
Nie;tety
za.wsze odbywa się zgcodn;e z
wypły
mtencjami
przyjętymi
wającymi z potrzeb nasi.ej go-spodarki i ludności.
Male zakłady prywa,tne. za•
produkcj::
miast p-0dej111ować
drobnych serii róż.nycb artykułów i wyrobów. które w niedostatecznej H<JŚd mogą prozakla<lY'
wiel1kie
dUtkować
niejedno'.rr-0tme
państwowe
dublują produkcję tych ostatnich. źródło tego tkwi w chę
ci uzyskania jak najwi('kszy«h
popr-.lez podejmowa·
korzyści.
nie produkcji mało p:-acxhlonwielce oi:>J:acalnej - '
a
nej.
przyjmow:idro'.(ą
najcze,ściej
12 bm. zakończył się w Łodzi dwudni.owy wojewódz.ki nia „grubych" zamówień wielk;.ego przemysłu.
zjazd ZMW, na którym podsumowano dotychczasowy docobek tego Związlm w woj. łódzkim oraz omówiono zadania.
sto.jące przed młodzieżą wiejską w świetle uchwał III Zja-

Problemy

i·zęta

który z rowerzystów iedzie nieprawidłowo?

·
t
N .,_,. ·
przynio.~.
,aJviiz.sze . 1a.a
ob:i1.c m-0<lermz3c.i1 naszych faróvn1;i-eż
baweL-i.'any{.·h,
bryk
rozbudowę zakladow.
dalszą
Plaay przewidują prne<le wszyst.kim powstanie przy niektó-

13 bm. odbyto i<ię w Warszawie posiedzenie PH)zy<liu.m Zarządu Cłlównego Związku Nauczycielstwa Po\..o,kiego poświęco
ne zadaniom zw1azku w świetle
uchwał III Zjazdu partii.
Prezes ZNP dr 'l'. \\'ojeń.sk!
w swoim referacie podkreś~ił.
maja
czlonk(]IWie związku
iż
aktywnego udzialu
obo-..viązek
gu.
we wcielaniu uchwal UJ ZjazZ uwagi na st~ly rozwój Po- du PZPR w życ:c. D;;tyczy to
znania i dla zabezpieczenia po- zwłaszcza przyg'f>towan:a warun
trzeb miasta zwią7.anych z wzra- ków do prze)>rowad7..enia reslajacym znaczerniem i popula~- formy 7-le>t.niej szkoly.
Miedzynaro<lowvch Tarno.5cią
gów Poznańskich, Ko~:tet Ekow
PoCl1ąl uchwale
nomiczmy
sprawie budowy szeregu jnwesiycji, m. in. notelu i domów
akademickich, poprawy komun1kacj1, budrywy oczyszczalni ście

chorób systemu nerwowego. Zwie

A. B, C,

ograniczy
kooperac1"A
'f

ukcją I

I

Uczeni radzieccy zaszczepili my

oznaczeni literami

pro

kule1"ącą

warunki rozwoju.

:~

(podać

.rt

1

szo1n

lf
rowerzyści

zabezp~·SCzającą zwiększy

djąl uchwalę

MOSliWA (PAP). - Realne prze
slanki dla opracowania nowe.i me
tody leczenia chorób wirusowych
u ludzi przy pomocy tlen tl stwadolrnnany na
rza eksperyment
zwierzętach przez uczonego łenjn„
gradzkiego profesora Aleksand.ra
Popowa.
profesora PopoDoświadczenia
wykazały, że oddziaływanie
wa
na organizm tlenem pod ciśnie
niem wywołuje zmiany w komór
intensyfikację
powodując
kach
procesu utleniania wnętrz komórki, w której pasożytuje wirus, co
dla niego niekorzystne
stwarza

l
I
I
I
l

D Po

•

•
wirusom

Il

podjął

j

Tlen

i~ .~ ''""•i ,„,

obrady w Genewie

GENEWA (PAP). - Po dluż
s.zej, bo trwająoej od 19 marca,
przerwie świątecznej konfet·e_1i.cja trzech mocarstw w sprawie
za1przestania doświadczeń z bronią nukJ.earną zebrała .się w poniedział€il<: po polu<liniu po raz
73 z bo-lei.
prze.szlo
Po.siedzenie trwało
jak stwierdza komugodzinę,
nikat dla prasy, zebrani wznonad
wili przerwaną dyskusję
przedłoiomymi do•tychczas doku
Stanów
Delegacje
mentarrni.
Zje<lnOCZX>nych i 'Yielkiej Brytanii wystąpiły z propozycją 7..3
warcia porozumienia stanowią::t:?
go niejako pierwszą fazę, a miadokonywa:nia
zakazu
nowici~
eks.perymen talnych eksplozji na
powierzchni z:emi oraz w powietrzu do wysolmici 50 km.
w dalszej fazie rokowań, jak
pr0<pcmują ob:e delegacje. moż
na by prze<lyskwtować sprawę
tego zakazu na
. rozciP,gnięcia
eks·,,.eryrnooty dokonywane poJ
· wodą oraz na wiel:kich wysokoś
l ciach .

50 gr

R ok XV

zalrnzu

Konferencja w sprawie zaprzestania

ryczałtem

-

•

cięścioweqo

upowszechnienia
oświaty rolniczej

tematem wojewódzkiego Zjazdu

kłady

ZMW

-

Dalai Lama

zdu PZPR.
problemem w
Czo.łowJnm
były sprawy u~o
dyskusji
ró7mych form
wszechniania
Pod1k1rerolniczej.
oświaty
śla111.o. iż należy dążyć do O·rg.anir,mwania nowych zes.poprzysposoibieni•a rolniłów
czego, włąC7...ać się jak najdo dośwfadcza•lnic
szerzej•
twa prowadzonego przez chlo ·
pów z kółek ro]n:iczyc'h oJ·az
wspó;·p.r1acę
nawiązać ścisłą
z działającymi na wsi łódz
kie.i grupa'ffii po.st~pu rol111i-

czego. Ważną rolę do speł
mają tak7e v:iej1~kie
nieniia
l?O'Wszechne.
i.uniwersytety
I''l?:Szerzvć
rówmez
Należy
szJkół J'Ol~i
cid.dz:a1ywanie
czych n.a oko liczne gospodar
stwa chłcpslkie.
UcreS:tn.icy narady '.Ąr&1rnzy
wali n.a potnebę czynnego
młodzieży
v.·sp6 1 d1~.'1a lani.a
ZMW Ziemi Lód~iej z cizia·

l.aczami kółek rolniczych i.
słuŻibą agrotechniczną w rakres~e in tenisyf'ilrnc.ii gosipo-

osiedli

się

w Mussoorie

DELHI (PAP). - Indyjskie Mi•
nistel'S'bwo Spra.w Zagranic:m1ych
diars( w chkpsl1Jch i w:prowa pe>dało do wiadomości. że Dalaj
dzania zimian w dotycho..a- Lama o.~iedlił się w gól'$<kiej miei·
~CO\VOŚC-i i1:u&Soorie w Hin1~łajach,
sowej strukturze zcisiiewów. ocklalcmeJ
kllo•netrów od
o 200
Cho<lzi o lo, że w WGj. lód'Z- Delh>i. Da·laj Lama. który r>b{>{):nie
kim sieje się llbyt wiele zbóż pr:zeb:<·wa w Bomdila - miasteczstóp Himalajów;
które z.a.jmuią ku położonym u do
kłcsowych,
M1u.ssoorie 21
ma
prz:<rjeochać
tam prze.szlo 57 pa-oc. wszy- kwietnia.
stkich upraw, za mały zaś
jest cbszia1r roślin pastew.nydh
i przemys•l\'.nvych. Działacze
ZMW - podkr,eślono n.a rzjeź
,powin;ni rozwinąć w
dzk~ tej dziedzinie prace wyjaś
Woooraj w cza;sie klót.'li mał-'
mło
ni·ające w środowisku
żeń:okiej .został uder.zoTJy przez żodzieży wiejsikiej.
1ne pógrizeba.c.zem w piensi 31-letni
Leon w.
Na 7.djęciu: Widok ogólny
Uderz€111.ie oka~ał-0 się tatalne w
sali obrad. Na pierwszym skutkach. Leon w. do.Z>llał rany
pla111.ie m. in. przewodniczący tłuczonej kl.aitikl piersiowej z uopl:ucnej, po c.zvm
SZJko~iEm1
Frez. Woj. R.N. w Łodzi powst:ał kl'wiak i Odima samoczvnposeł P'otr Szyma.nek.
Z po.gotow•ia prn:ewietrJ.>no
na.
Il:<> dQ &llP1ta2a na ul • .Sterlinga 13,
Foio: Jerey Fiedler.
M

Kronika
wypadków
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Wizyta ftancuskiego premiera .Z/!Mi!l ProJekty _rozw1,zan1a
LO n d Y n I• e

w

cu.~ch
mężów
brytyjska

aWlU

prasa

zamieściła

Juz•

materl•ał' z1•azdowe

I

S. t P.

Błaszczyk

Wyprowadzenie najdn>r!szych nam zwłok nastąpi dn.
14 kwietrua br. o gOOz!nłe 17 z ka.plicy cmenta.rne.j na
Zarzewie, o czym zawiadamiają Pogrążeni w nieuiulo-

DJm

żalu

RODZICE, TESOIOWIE, MĄ.Z i CAŁA RODZINA.

•

W roku ub. lecznictwo nasze od·
czuwało brak blisko 20 tys. pie·
1~-nlarek,
co uniemożliwiło urnchamienie szeregu oddziałów, a
nawet klinik, m. i.n. w szczecinie,
Nowej Hucie, a także Warszawie.
Oblicza się Iż w r. 1975 będzlemy
potrzebowali 144 tys. pielęgnlarel<,
co z k<>lel będzie wymagało uruchcnnienia ok. 60 n<>wych szkól

pielęgniarskich.

Pożar

Dnia 10 kwietnia 1959 rollllJ. mia.Tł śmi.ei."Cią tragiczną
Pl.'ZeŻJ"WsZy lai 6Z

w rafinerii

nafty

kom możllwoścl pogłębta.nla wt..
dzy za.wocl.owej, organizowane ma
ją być specjalne kursy z paszczególuych dziedzin plelęi:nla.rstwa..

Równocześnie jednak, jak stwler

dził minister Bara1iski, zdąża się
do rO'Z"Wlązanla problemu ok. 15

tys. pielęgnlare-k nie wylrwalltik<>
wanych, zatrndnlonych w Jeczn.1c~wie. Te spośr6d nich, które mają wyma,gane przygotow:ui.ie, zdobyte już w tolm pracy zawodowej, będą mogły
przystą:plć 4o
egzaminu państwowego, w celu
zdobycia dyplomu pielęgniarsklego. Te zaś, ldóre z różnych wzglę
dó'" do egzaminu nie będą mogły
pr.i:ystąpić, będą weryfikowane Ja
ko higienistki 57.kolne, oplekunld
dziecięce, ezy asystentki pielęgnia.rstwa.
w zrealizowaniu przedstawionego pr<>gr•mu, kto'ry jak nn.dkr~
~
.-~
ślano na pl<lnum, spełnia postulaty Związku Zawodowego Prac.
Służby Zdrowla powdna rola
przypadnie terenowym ogniwom
tego ~„
·~ 1·ązku.

Zagadnieniu temu było pośwlęcone plenum Zw. Zaw. Prac.
Służby Zdrowia, które odbyło s·ię
13 bm. Na plenum zabrał głos w
tej sprawie, min. zdrowia prof.
Rajmund Ba.rański. Wskazał on,
że projektuje si<: m. in. wprowadzenle 2 typów S'T.kól. Pierwszy
przygotowywać b~dzie podstaw<>wą kadrę pielęgnlarek 0 pemych
k
• k . h
d
kt.
1
0z j
2 ;vf 11~I acJac k
orych bna
d' • ~ dą dnatukię pr Y mtuowan(e ęą ·an Y a
po ma rze na ra
zie z braku dostateeznej liczby
kandydatek z
pełnym średnim
wyksztMcenlem przyjmowane są
ro>wnież dziewczęta po ukończeniu
d z1ew1ęcm
· · · ltl
· as )•
Drugim typem będą szkoły dla
W toku
dyskusji wskaz;1'Wa.no
tzw.
asystentek pielęgniarstwa. m. in. na konieczność zwrócenia
cz:rli pomocnic pielęgniarek. Do większej uwagi na poprawę waszkru tych przyjm0<wanc będą na rnnków
socjalnych pielęgniarek
?.·letni okres naulti, dzlewczęta po\ na zapewnienie im odp<>wlednlch
·7 klasach.
warunltów mleszka.nfowych, a tak
W celu stworzenia plelęgntar- te właściwych warunków pracy.

w'.s,te zhannon.iziowanie
pogląl'<'lAŁE DZIAŁKI J,ESNE
dów obu rządów. Ni€lTlJ!liej jedSPRZEDAWANE BĘDĄ
nak tak w Paryżu jak i w LonCHŁOPOM
dynie ten stan stosunków fra~-j
.
.
cusko-bryityj~kich jest . prz:edm1~
Ml:niste<J:stwo Ro1niciwa !'0~1ę
tem żyweao ubo1ewama 1 obaJ . 10 ostatnio deeyzję w .•prawie
·
· "'u · .
·
zda pr.zekw=ia dzl alek leśnych naJsf.ar1;,1. a anct e~rqpeJ.scy
, 1będącyoh w<?asnośclą Pańs.bwoweJą sob:e ~a.wę, ze .1c;h l~tere:-, go Fundln.."Vllt Ziami - pańei."wosy wym01:<aJa baro'ZJ.eJ
śc:isl:eJ WY'l'll gO'.sipooaratwom leśnym i gro
w&oólpracy.
madlzlkim radom narod:crwym.. W
•
niektórych wypadkach będą one
spraeclaiw.ane robnfikoan.

Barbara Irena Borkowska
z domu

brak u pIe I ę gn1a rek
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mereg koKICH ZWIĄZKOW SPOŁmen:tarzy przyjaznyoh, ale zdra
DZIELNI PRODUKCYJNYCH
LONDYN (PAP).
Pre- lotn.ilS<ku
Northolt
OCZJekirwali dzających
braik rzeczywistego 13 bm. ~a mę w warmier Francji Debre i minister ich nremier Macmi11,_ i bry- zainteresow.all'l.i.a.
S<UllWie dwudniowa !m"ajo<Wa nara..,
....,.+
da pITZeWodnJ,crz;ących I seikrre-tarrzy
spraw zag:ranicznycll Couve de tyj.s.ki. miintist.er
ISlP'!'aW
zagraW arl]l'kulach za=aza Kię ~jewóclizildich .zwią2Jków rolniMurville przybyli w poniedzia- niczmych SelW)'lll Lloyd.
tendencja u:zmaW<llll!ia pewnych czych ~lelnl produ.kcyjltlych.
lek o godz. 12 do Londynu. Na
Premier
brytyjski
wygłosił rozbieiJności,
aJe niejątrrz.erria Obradom
pmewodn~c.zy AintOIIli
krótklie przemówienie, w któ- ich i omijania ~ki.eh nie- Paslro - praewoonLczący Krajo"°""'''
"!il
·
· ]'
cl1 _„
ÓWllli ·
wej Rady Spólidiz.ieLctl.IOŚCI Produkrym ""'wres
.g:,...~_:· ze ran bez;pjeczny r-. F- r
ez w cyj.nej, !Zastępca kierownika Wyukazały s•1ę cja i
jeJ'.ka "-"'.Y'""'·"ia są na stoeUITTltach z NR
- przy sp<> cl2J.aru Rc:>l.nego KC PZPR. Biorą
zawsze ze sobą
złą<"20ine,
a kojnym i konsekwentnym lan- w niej udział c:złOOllkowle prerzyobecna wizyta świadczy o moc
·
elastyo:zm.ej" p<>l:iity.!ti
t
„_,
.,,..~.
. ..,,,._
~';i'::"ltll'l.1,i; __ "
clium K.RSP, m. l:n. a:aps _'i~~a prrze
no za.....,.1€!I'Z~'<""J
WISlj)O•lł""acy
l'U4crruo:..a.ua
WIOdntcrLące-go
Rady
b kr · ·
od kt"-" tailt
··
·
Bol<!\91:
Podedw
y ..,,.,,„va o u .. 3JOW,
v•~J
I
wie•
•
"'
!IW
orn .
Ukazal snę numer 4/UB „NOl\VYch le zaJeży.
_ Dzierun.ik
Nao:-ada poświęcona jest oonówie
Dróg", zawle<ra.jący pelme sp<raJWoPremier Debre w o<l.powdedz:i
PARYŻ (PAP),
niu aiktruailnyich rz;a.gadlnień ruchu
d ·
b dIIIZ'a:rot p l.slklej
"wiadcz t
·
że
„Fra{!loe - Soir"
w
&peszy spókłz,' lc.zoścl.
od~yj j
llJZjanedie rz; Q ejra. ~ rtiJI- R ~•- j os
Y m. lJ!l,,
rozmowy wlasneJ· z L:mdyruu kooi.staituje
ie
pr
· ne ·
noez.on
,,..„,
<l'vuuu,...,.e · będą dot;-=yly kwesitH mają'
W numerze opubllikowane są refe- cych &ta.nowić przedmiot dysku że st;.:iisurn.lti franOUSko-brytyjskie
NARA.DA AKTYWU TSS
:raty, pnz;e;mówienla wygłO\SIZOlne w
.
looalf
. pn-v.=chodzą obecnie zlą .passę.
dysku.<Jji, pnzemó\vienia powitalne sji na Illil.JOWej
e.rencji ml- FaJctem j=t pisze dziennik
13 bm. odbyła się w ZG Tocwa;p~imeli bratni<>h partii, nistrów spraw za,gra.niczny<::h,
.
...
.
. b ły rrzyl>bwa Szikoły Swieokiej w War:przemówienie koń.aowe ww. Wła- to znaczy w sprruwie Bad.ima. i - ze ou =asu WOJnY me Y
szawle n.a.rada f>ktyWIU TSS rz; cadysława Gomułki, uch!wały Zjaa:- bez,,.,;ec:zeństwa
eu~.l·~ki<e"'O. one nigdy tak .ile. PIOlitY"ka Pa_,.,..„
ó l
,,_
·~,.,-"
ryża i Loru:J.vnu J·e!;t caJJkowt.cie leg'() klraju, ,,.,~w 1ęcocna o•m w edu oraa: s~ad norwio wybrainych .Tedmx~eśnfo podkreśl.il ko.niecz ·
J••
nJ.u eadań, jakie stoją przro To:Właclz partyJnych.
.
.
ność
omówienia
warunk&-.v różna, czy chodzi 0 problemy wairzy&tiwern. w świetle uchwał
Na.kł„dern. „WY'dawini.C'tlwa ZW1ąz
·
·
.,_,,~ euiro·;>eJ"Sikie
(w"""ólny
ryne!{) III ZJ'=du PZPR.
,k owe-go" "'"aaialio sin IV " "-ole<i """ "':zaJemn.e.go
popar.cua
rru'<~Y
-.~
~ ""
l
Angli
crzy o stosunki z Mo.skJwą, c:z;y
danie obG:?.ernego poradnlJk.a dila ·ranCJa 1
ą.
DELEGACJA ZWIĄZKOWCOW
0 za.gaidnienie Niemiec, czy też
rad zalkładcrwy;ch pt. „USltawioda.w
* • *
KATO. Dwie wi""t."' M.ac- WYJECHAŁA DO JUGOSŁAWII
stwo pracy".
W zwiąZlku z w1zytą fran.- 0
- J ·'
mi.li.ana
u
gi€{!1. de GauUe'a,
13 bm. wyjoohlik IZ Warsrza.wy
niezliczone rozmowy Lloyda i do BeJ.grMlu deleg a.ej a lllWiąrzik~Gouve de Mu·rv:ille w Paryżu, ców P<J'l.skoich na doroc.z.ny ~iall'ld
Dnia 11 kwietnia 1959 rolm i;to ltrótkich i.ciężkich
Londynie i Wa-szy1ngton1e, nie górnilkóW" i hutnllków
jiu,gos.J:ocierpieniacll Zmarła prr.eżywszy Ia.t 19
pozwoliliy dc•tychcrzas na I'71fX:ZY- "i't.iań.sd<i.ch.

Wywiady ,,Dziennika"

Rozmawiamy z sekretarzem generalnym
Towarzystwa

Przyjaźni Węgiersko-Radzieckiej

lslvanem Demeter

.Tak już zaipowiadaildi.my do eelu za!W'1ln.a.niia mę z prac!\ ToZAPISY NA UW
L<ldzi przyjechał wororaj sekre-1 wa.rzystwa •..
generailny
Towa;rzystwa
- 'l'o jest zasadniczy cel Ino->
Untwersytat W.arsrz;!llWlSJki podaje tarz

p<Y.iróży,
ale pl)za tym
o Przyjaźni Węgiet""sko - Radzi€c-I jej
k:ej - Istvan Demeter. Spotkał chciałbym po.z.nać życie ludzi w
się <l'l1 z przedstawicielami ZL Polsae
i
lód:z..1tich włókniarzy,
w nocy z 12 na 13 bm. w od·
dzl'\le d,i.,;tyła.cji. olejowej ra.liner:;:
i ZW TPP-R, KŁ PZPR, dzia- dowiedzieć się, czym się interenafty w Glin:ilru Mariampols·k!m
łaczarni 1&-połec2mymi i dyrekto- sują, jakie są polo.kie zwyczaje
wyb'ueh! gro:l:ny P<>'~ar. Z wielkierami łódzkich zakładów pracy. i kultura. Po przyjeździe wraże
go zbi<>rnlka,
mles:oczącego
o.k.
WJProwad2'tmie zwłok nastą.pi dnia. 14 bm. o px)z. 16
Podania S<klada się do UW (Kra- KOl!'Z)l'Stając z okazji poproo.i.Uś- nia. swoje mu.szę p~eż przę.
30 ton, wprost na palen.isk.o zaz ka.plicy cmentairza n;ym.-kalt. przy ul Ogrodowej, o
my na.1SZego gościa o lti1ka. słów kazać towarzyszom.
czął wyciekać olej.
Wielkie Ilości k<l'W'&kie Przedmieście 26/28).
czym zawiadamia
dla czytelm.iików „Dzienniik:a",
A na ja.k długo przyj&<
iskier z k.ominów za<-<zęly się wydobywać na zewnątrz, grożąc J.nOKAZJA Dl.A KRAJOWYCH
- Czy jest pa.n w Polsce p0 cha.I pan do0 Polski?
RODZINA.
nym obiektom rafineTll, a zwłasz
„COWBOYOW"
ratz pierwszy?
- .Początkowo
zamierzałem
cza stojącej opodal de5ty.Jacjl ru- W myśl powiedzenia, gdzie być tylk.o trz:>'. dni_. .aJe ~ecz..
ltzesrllO'W'Skle Zjecl.n~le Przerowo-wieżowej.
Na miejsce przybyło 9 Jednoste-k mystu Mięmego organl.zuje w re- cz.łowi& się raz dobn.e czuł n~ przy~ęcie l gosc·n:nos.c skl~
Po długich i ciężkich cierpieniach ()pa.trzony św. saJO'nie tri.Iw. „Wfilczej
D-0l!ny" w tam powraca przyjechałem do mły mme do pr.u:-<lluzerua po Y
straży
pożarnej.
Rozpoczęła się
kramentami, zmarł 12. IV. 1959 r„ przeżywszy Ia.t 55
energiczna
akcja
ratunkowa„ BieS12JCZadach wfeLki ośrcxie:k wy- Polski po ra~ wtÓry. W Łodzi tu. ~o 7-S_ dni. ~tare pri;ysł°:
Pa&U
lllWlerzą.t
nz;eźny.ah.
Pnede wszystkim 7.abezplec~orui
jestem natomiast pierwszy .raz wie ..••„Polak;. :Vęg1e.r dwa bra
S. t P.
zasuwami kominy, by nie doputanki . znaJ<lu.ie potw1erxizerue
Pl&'Mlje się, Iż na te<renie tym w życiu.
ścić do r=noszenia Iskier po te- A ja,kie są pańskie pierw- na każdym kroku.
.
renie rafinerii. Dopiero o godz. 3 - obejmującym po.nad 2 tys. ha
WY'J)Mać się będzie w sezocnie sze wrażenia.?
- Gdyby t.o od pana za.teza-.
rano, po upływie 6,5 god·Giny pożar
Pogrzeb odbędzie się dnia 15 kwietnia br. o godz. 16
le-tnim
ok.
tysiąc Sl1Jllulk bydła.
został
ugaszony.
W tym czas.te
- Barom
przyjemne
to, ~lu włókni..a.rzy łódz~ch :za.-.
Pas1twlska 12111ajdują się w pobliżu
z kaplicy cmentarnej na Zarzewie, o czym powiadaspaliło i;ię 2-3 t!>n oleju.
wszysx:y są dla mnie mili
SEr- prosiłby pan na. Węgry ·
mia.ją krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim
,J„k wykazały wstępne d.<>cho- Hnii k-0J.,ejowe-j Zag&rrz:-Łuplków.
decimi. Jestem pewny, że 1e
- Wf'Z.yst.kich. Nl stety. na.
dzenta,
przyczyną
pot.ani było
żaJu
Red1>keja
tygoclini•ka „Doo<ko!a
wytworzenie "lę na dnie zblornl· świata" NXZJI)C>OZę!a już wśród mło pierwsze wrażenia będą takie razie nie możemy sobie na ~
SIOSTRA, BRACIA, BRATOWE, SZWAGIER
ka małego otworu, naJDrwwd~ dzieży werbunek ,.cowboyów" dla same w oiągu mego całeflO dwu- pozwolić. R.le k0111.t.akty, jąk:1e
i RODZINA.
dobniej w:>kut~k Icorozjl.
jlllŻ nawiązaliśmy międzv =..;
orgaailaJoiwa{!lego ośrodlka wypaso- dniowego pÓbytu w Łódz:i.
Ofiar w ludzlacll nie byto.
wego.
- Przyjechał pa.n głównie w i«o;ym 'l'owa.rzv.o;tw<'m a TPP-"'
w :f;{)d:z:i. i Vl"Ojewódr.twJc, JY>7.walAja
przypu.~:w:i:.ać, jż. cześć
. UC'lle.lli radzieccy oznadml:li, że
Ż()lno na Ma1ns'i•e ja.sine błyski. Zaś działaczy i robotml'ól'." l~zk·ch
do taj;~i eyberyjlSlkiej ud.ala się
w laitach 1920, 1922 i 192~ radio- z.akJa<lów pracy oclw1e<lz1 nasz
cks,pedycja naukowa, aby wyjaś
we urzf!dvenia. odbiorcz,ę pochwy kraj iA.s.zC'?'.<' w tym roku.
lllić tajemnicę obiektu ko.smioz,..
..:.. To ce:tatrrle pyta.nic traltto
cil:y sygnał na fa.li, na której nie
mego, który przed pr.res.zlo 50
mogła praoować
żadna
staic;a waJiśm:v oczywiście symt>oliczlaty $pil.dl w µObliżu xv.eki Podziemt:ika. Od tego czasu sygnaly nde. DniękujPrny u. ror,miowf!.
ka.mie.nna. TUJTtgu6ka i o który
:RQZ;mawiala: I. D.
ta.kioe j.uż się nJe poja.wily. Ale
od 12 lat badacze w ZSRR toistnieje możliwość, ż.e w 16 lait
czą zaciekle ll!POI'Y.
Oznajmili, że byl to na.pędzany
Poda.jemy je w skrócie
n'-dokl:adne. Zresztą more się po ka.ta.~:trofie, której Mal!'sjanie
Pylta.nie,
na które obeoo:e energią atomowa pojazd ko- żej wraz z lrontra.rgumentami zdarzyć, re 1,1.-yl:>uch meteorytu nie mogli zauwaiżyć 7Je wz~ędu
nikt nie może udzielić w a.tu smicziny, który chciał czy mu- :z.woloenmików „naturalnego" wy- prz.eb.iega ZJeWnętr2lllie podob!nie na położenie Sl'ońca, straciJ.i oni
procentach pewnej odpowiedzi.
·
kastastroty
1r-1OZJi
· 1a
' dunlm jądrowego. nautów
na<lzi·ejęi na
swych
lądować na naszym gl O•bi e jaśnierua
sp:I'7led d o e=,.,
niepowrót
nróbo<wail.i
jużastroz nibrzmi:
czy obiekt kosmiczny isial eksplodQwał
mniej
więcej 51 lat.
3. Kazainoew: Mimo dość do,„
był wielkim meteOirem, czy też 2 km nad ziemią, zamkm.iają-c
1. Wcdtug Wl5Zielkiego prawdo klaidm.ych poszukLwań nie znaile- mi narwiązywać łąoZillo.5<:-i".
po.Jaooeni ;przybyłym z jab."iejś
· przy1ec:ie
. li ~-·
-'~·""
BYŁA ŻONAz KRUPPA
D l acziego J!UJe
na.,jmnriejsziego odłamka
OKRADZIONA
s1żUTERH
planety nam,ego 'Uikl:adu .sil:0111ec:z się w świecący pył zmieszany z podobień,'>twa - m&wi Kazam.oew zi0<110
substancjami radloail-Otywn.ymi.
- ek.splozja nastąpila w atmosfe meteo<ru. W rok.u 1957 pra,sia po- raiz?
WARTOSCI OK. 250.000 DOL/ł.ROW
nego, bądź nawet z
głębin
Hi!P'O'leza
ta
eipootkala
się
z
r21e
na
wy&okości
2
lcrn.
a
prz,eda.ta
wia.doaność
o
odkryciu
w
Pr~wrniik
hi•pot•ezy
o
pojeżvera
Krupp, była żonn. słynnego
wsz.echświata.
niezwykle ostrą krytyką Zie stro oież jest wykluC2iOile, by bryła sta.rycb próbkach ziemi, pobra- dz'.e ko.s.rni=ym, pro!. Kuk&r- przemysrowca
z~·choctnio~nlelJ'IUemet.eoru
ni
stąd ni zowąd roz.le- nych prz-ed 30 laty prz;ez Kulika, kin, zn.a{!ly
radziecki
ba.da.cz
ckieg-0
Alfreda KrUJPpa. która od
KATASTROFA SPRZED
ny
iZll'lakomite.go
a.st.rzynoma
ra·ai:
·
·
........
od'amka
me•~rytu
o
śrec:lJrll
y
"·
•· 19~'
dzieckiego,
W.
l!'i·Mlenkowa. C'I a BLę w powie .... ,,.u.
•
""" ·
c prz;es,ll.LZtenl AOSTill·=~·
·~J, pod'r..pi,,.. ro·ku miesnka stsle nrt fa~51 LAT
.
.
.
.
rzędu jednoej &et.n.ej mi.Umietra wając eoo;e <leliika1m.ie z tych, oo mie w ~Ó11Zyste.i okolicy kolo Las
Ka:r;wał
on
wledy
wyjaśnieime
Za
tym,
ze
taJ'?'1111:lcz;y
obiekt
aJe
oka.zalo
!Sdę,
że
okruSiZiek
ten
wie<rzą
w
mal!'SJ·ań'5ikich
k0ismove~as
(sta'l'l Nevada), zo..ta·ła O·bra30 czerwca 1908 roku inad bez
n.ad Ziemią, przema- nie pochodzil z tajgi. lecz z pół- nautów, zauważył w rosizłvm b~i:rna z bi?.ute.rll o waTtośd Olko
ludną tungu...<\ką
tajgą
ukazała Kazainoewa „fBnta:s.tycmym wy- wybuchl
mysłem". nic uzasadnionym n.qu wrnJą _ zdaruem Kaza~ _ ki jedne~ z bSJdaczy.
miesiącu w rozmowie z r<>port;,...: ro i;;o tys;f'ICy dolarów .
.się łu.na
ognia,
r@legła
się
kowo i siejącym zamęt w po- nM'teouJąoe frukty: brak le.i;,., to
. .
. .
. . . t
Wi...czorcm do farmy wtarl!'J<'ło
ek$plozja., hura.gan poł'amal i jęciach niefach<JW\.."'ÓW. Pioe&i>E'.n- 7.e w' S'amym miej1'1<'1l ekspl=ji
Prwc~~cy:
móg.t Prz:l'.' ra.rrn, re pr:<~c1-ez J-eis
wyrore
U!Zlbrr>jonych mę?:<-7v:r.n. 1,1ż'rzy
powaJil dr.ziewa. na obsz.a.rze kow nie wyk1m~.yl z góry m<Yi.- dr.uewa nie 21<11'4aly poiwailone, ekeplOZJl zam1eruc się w ga.z l nieprawdopodobne, by Mat·.•jftnie mv· 1izali nanią Krur-o M'BX rob-Otnl
8 tys. km kw. Olbrzymie rozża liwości
"""Z.Ybycia
Pr>.iazr.iu 1
. ·-' 1.
,
_, . pył.
- jeśli to oni wys!'ali s.t3,tPJ;;:. i ka prnr:ujac~i;o nn f.iirmle. ul<ra<l11
,.,.
.ee-z .1'-'"'Yil "? ogoiocOJ11~ z ~~ęzi 4. Kazancew:
Ek&pedyicja }eiśli t-0 stat-E'k kosmiczny ek.<>plo NżMter!ę I :,;bieitll w nie"'IJ1 nym
rnone c:ialo ude!lZYlo w ziem!ę.
ale pr?Rdstawił i kory. bc11;r1Gn fala uder-r~1owa .stwie!'dziła, ż,e przybyaz z ioo,-;- d<YWał na,d Syibe-.rią _ od ta.mt.e- k!Pru:ni'ku. Dopil"'rn pn dw~h irnBaroirrafy w Londynie zare.ie- kosrniCZinel(o,
kcmtra.J."i.,ru.menty
jego
zidan:iem
rz;mkmęła
się
tam
"!z.'"':71'1ą
JX>d
mos.u
pęd:ząc
nad
tajgą
po-warn: {;(o cza1;1u nie J?Qn{)'Wili prriby. ct.J;ine•C,h pani KJ'"llnn i Mhnt"ik.
stmały fail.ę :poiwietrzną, któ„R
ooołaH oswobodzić
dwukrotnie obiegła kulę ziem- wyi;tarczająoe do pr:z;yjęcfa„ iż k~tem prCl\Sltym. Rowmez ;icz:est- drr.ewa na pewnych tylko obsea- Tymoza,'>em nowego pojazdu z BrothersD'l1.
ciałem, które SJ)a<l1o w h.tjctze, mcy "-"k1S1p-eclycjt K. Fl~k1~g<? rach. między którymi :;m.ajdują Mao:s.a 111.Lkit nte zauwaiżyl.
Sill z wiĘJ7.hw.
ską, .! oojsmografy w Jenie wielki
meteor.
U.c?Jony z. r. 1958 P't'ZYp<tM;ziczaiJą - choc e.ię tereny nietk.nięte. Być moż•e
d~~łóc;,~k~~~1;,~.~e b~eu;~~li ~~~:
trzęsienie zi.emi. Mroczne 5'f· był
iż met-eor ten wybUJCh~· me .. twiierdzą z ca.lą pewnooc1ą i·~-"st ,_-"Akt dzi·~.i--•a si''-'ik·~
k
v~
·
beryjBJkie niebo rozjaM,i.ało, ub uiw.aża,
dopiero z ohwifa 7JClerrenia się _ 12 :meteor wybu.ch.l: w pcJ<Wie- . ~~. "" "'i~
a'"""
"'"a o.„
Obie stroiny ..,.ą przie oname o &cionek diamentowY. którv '!)anł
:z.ały się zielonkawe
i różowo z JJ'Ol'Nierzchnią Ziemi (() czym ttzu.
po1aaidu. .
słu"'1Jności .swych poglądów na :K!l'UJPP <>1mzymota :niE><'(rlvś o.d siwcświecące ob1óAi..
mialby świa<lmyć charaJctET za.
.
.
Opol.."1€/IlCI Kaza,noewa: To wca na.turę tajoemnic:z.ego obo0ktu ko- go byłego męża, Alfre-da.
.Prnez 50 la1t u{"Z0ttl ~ali pi.~u· .s-ejsmo:;raficr.n(',go) i w.«ku::i-z..e:cuwrncy . odpciowrn,daią cr:a le nie efekt ~ialania silnlików, smiomego. który za.mi•enH się w
YETl żY,lE
się roz;wią.zać zaigadikę meteoru tek wiełk'e1· predko4ci zamif"nił to .. l.e.ia me ma,
aile byt . Gey tylko dowód, z,e mei()()'r zd"'1"zyłl pyl w ta.jdz;e .syl:>ery.1<"1ki€j. EkJS'W GORACH KAUKAZU
'
1Rp•rlł w wa·rstiwę Wl>E'CIZ- 61'ę z Z'
·
N' -'·kiJ1ię•~
· ·kto.na
·
· ·
tungus'kięgo. P-ocr..ąw.szv od ~ się w -pyl' ·a części{;~vo
w iraz. m.~t.oo;r
· .;,
. .•
'.emią . . 1"" .
.•- pol '~ p-edya1a,
w ~-~;z.ł.y;m m1·21S·ą
ku 1920 specjalne E<lwnedvcie Dl"'fo~o na prótno il.·O srok.ano. n,i _ . zmarr:mi~~:eso lłu JnU..-udc;i -• tairn 1 lezą w zaglęb~.ein1.?.ch te;e- · mt wyru.<;;,zyła. do m1·~11s.ca upadJelk Vocia.lP prasa mmi.1<il"\"'-'J(a.
p.vwadzone :przoez }X"<>f. L. KuOpirnię Fics.ienikowa p0<:hi~la ~' 1 ~~e<!J""'.:"'.l grul:x'<':'1, poro nu - . fala ud-erZJC1J1.1owa z:O'ZICn'>- ku metoeoru_. zabi-erając z sobą pewien ~tra.tnik gpotikał o~tat„~io
5
0
w
~órAICh
K2·Uk~r7.JU
„cUC":v'0!<a
Wka be7.<•lmt€0ZII1.ie poszukiwalv wielu
51
ucwnych
radzie~ki<'h, J ni.;t~o. t:,i„~. ut.wo."7.:Vl Jera.ter, d~ ~ na ]X)z·omi·e porv.nerach- naj.nrnvocz.esni,c>j.0 .w ap.ara.ty m1j"\'jo odJamków i
kra.ter~1. O m. in. bad.a.cz mete«"ylów -· · B. Jcto. Y W".f'P·, lnil się wiodą. P°:c'l':m I11 ~e:m 1 m-e ]XW.ralila tam drz.er.v, ukO'i.\'<e, Pl'ZYl1i€1sie być mOO:.e za ~ie-l{lt". Okcłio rnk teimu Je!.ę:am
aTmf:ńFiiti
Karan-e-tien.
poinf.0rrno&lfo ek.G:)lozji świadczyly Jedv- Krm<lW i a.stronom KUikarkin„
pow.,.taJo b-?.g.ni.3 k<>, od;i.aJe-zJoin.e gdyz by'ły pr:2led nią O.S'lO<llięte.
.S'WOim powrot-ern <Jl~.ta.t.e-cm.a od- wa1. że wJd,7,ja! w ~óra<.''1 ~~.wo
nle mi5zc-rertia w tajdze. ~a
zro,<"Jz;tą przi<"Z ek.spedyCJ<:.
"'
powiedź :na 1;.pormoe i emocjo::i.u- r.zcrn ie o Jur'.mkie.l. p.-,.,itaiwie <"aJ\l·Qo'b:lza..""ZC 60 km klv. W1Szystk1c ARGUMENTY OBU s·rRON
(Ka.z:anoew, oowolując się n.a
AVeksa{!ld&
Kazanoaw
jiesit j<;oe pytal!lie: M2!kor czy po,)azd wl.cle pr.>kr;rte w1"1Saanoi. Jego rT..cladrzewa - :ro&taly wyr:wa:ne z zi·eo'l'tatnie bad<iill.ia zwraca. w ty;m kom.sek.wenrtmy w .-;wych poglą- kos.micz:ny? Nara.zie w:tdaj~ .s1ię, niof'ltll był to Yeti.
Na o•sta.tnle1 konferen.r.,ii naiukomi. Huk sły=i.o w odleglooc:i
Kazance-w nie dal j.edinaik za mi,z,,jocu uwa~'P, 1 jż wal"\Sbwa zma- da~:i. Zai:>ybam.y pr-z;.,.<>z redaktoira re na1j1sluszn:lej.siza j.e.st opinia wy
w mo„;.k!mw1klim p.1w"'1::.lo.·ium
wygraną. W zes:Uym roku ra- rnli111y nie ZJ03~SJ!a na ohnal'2Je „Zemooeil.skich
1400 k.m,
Novin", 1>1kąd powi•'.ldzlana prz,e.z kierownika 'Wej
P'I'Of. Po1~.7111i1~w orz;najmll. ż<' naudziedkie wy~awnid.,11'.o lii.aratu:ry ek.OJplozji na.ru.grona.) „
mógł przyl-eioieć pojia!lld, odparł, z.as:zl·oroczinej wypra~ do tajgi ka wyja{,ni nfe'Cilul'.!o
ze.~actkę taUC"'J.mi nie ?Jnaleźli ani śladu
geo.graf1czne1 opuiti-1,:<korna!<> Je·
2. Podc.zas ek.!'.plozJ1 - dodfl.- że z Mansia,. po C'l.ym talk wy-· t.u111gu.s''.d·ej, K. Flor-enB"kie~. o- jenm1czeigo człowi<lllta śniegu.
mete.ocytu.
Nj~ rozstrzygnrięty
go ksią:bke :pt.: „Go,,ć z J\.o.s.m<>- .i•e Ka,zaml{'0W - po<W\S'1;ala kula jaśnU odpowiedź:
świaidczyl
oin w ~eioclym tygodp(l(Z'Mt.al f511}Ór c:zy l:>ylo to ciało
i;u", w której autor
zestaw•a Oj\'nilS'ta, kt.ó:ra zamkmlła się w
„Prof. Ary Szt.=.fel<l obliczył, ni;u: „Przypu.sz;c:z;ani•e, iż w mm
OWCA ZABIŁA LISA
kamienne czy ż·ełazne.
WISZY\Stkie a<rl(Um~m~y pnemav:•a B-l'up o .g111.i.a - .i.a.k przy wybuichu ?..e nSJj<;fogodni:SJSZ:ym dni.001 cl? lą 1908 ek.oipJodowa'l na.d Sybeirią
Na farmie w Somerret (poru.djące
za
ek.splozią
a!omo~~·ą ato.mcwry:m. Opur,y ekL<;pLoz:Jt, uzy- d()IWa.nm na z1emt koom1cmeJ ra i:.tat·a~ k0isrrnicmy, j€1S;t napra;w- niowo-zachoonia A.n!(lia) o<Wea uKP...ZANOEW: TO BYŁ STA- domniemaitlego p()jAZJdU k<-,nl'?- skal!le od świadków kaita.st.rofy, k.iety Marns.jan, lecą,oej 111a m.a1°;z dę il!l.t<>.r-e&ująoe. i moż.e P!J.'-lużyć biła lisa l>rc:miąc pmed ,.. ;>aśclą
TEK KOSMIOZNY.
nego. Część z nich wyliczyl ~ &1 pocfoh<ne pod tym wzglęclo€1lil glob z przyiSt.a111ki001 na W€1J1.UJS, za podlS'taiwę do prn.vieśct fainta- swoje m<lłe Ja®11ie.
W :r:dtu 1951 dwaj badacze zam.-ew w zami.Pcsocwnym me- do -eia-c:ji Ja·t)()ńczyków, któny byl 30 cz,erwica 1908 r. właśni•e at)"C2lllej. Po to j.edna1k, by moFa'l11l1.ar opowiada, lt Wiod!zia.ł 0
t'2dz.ie<:CY. A. Kazamoow i B. daWIIlO na łamach cucho.:;ł-mvac- iprzfilyli 111,alot atomowy na. Hlr<>- dZJioeń kaita.slflrof'Y .s.ybsryj1S1 1<k~j. W gro as1ąginąć ra{!lgę hitJoClf.."ZY n.:i.- daileika, J0>k l's czoł<!alł się 11V
T.;t,O\lJ!"OW,
~sitawm.
dość k'ego
dzi-an.nilk.a
„Zemed~J.-o;k-2 szirnę.
rok pó:źmiej. w CZ?.•s·ie zbllm1t1'ia uk<:1w..,:i. mu.si być poi<l.buido•wa'D!'i? rwn'k'li Ja,gnlęcia. Vf k<ro"c:v·=:vm
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1 oviil'ly
WY'W1'.AA.LIZ.le
""»~v~ ·allll<E'm. ip=:1wm
n...W-mn- z·i<am.1' i. M <J_'llSa., g d y M a.ns1.a111.1•:?
niż dQtą;d a.rigu- C''
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. ... 1
na
nie
=alezi>'.J{!lego
meteo-ru: nym.
cewa opi.sy świaidkćw mogą być mo~liił>y 211'1Ó'.\.'. starb()wać, µ.\.iiwai-- mentam:i"•
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S. t P.

do

wiaiaomości ubiegającym się

w 11159-® r. a>kade-m. na
1 rok stuc:iiów, że term.in Slkłada
nia podań dla ab90lwerbtów GZJkól
średnich rz; lait ubiegłych, wyTZlnaczoiny jest od 15.4. d<> 15.5. br.
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JAN KUCZKA

ZENON GAWRYSIAK

Taiemnica taigi

Meteor czy pojazd kosmiczny
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Poprawia

się skład.

znikajq uprzedzenia

Emocionufqcy teleturniei

Jaliie są łódzliie rady
Kongresie Związków Zawodowych fa:tt p:>wola.nia instytucji
botniczych i w kwietniu kon- samorządu robotni-czego zrozuczymy kampanię wybocczą tlo m:ano tu i ówdzie jako za.mach
n o wYch rad. POJ>rzed.zila ją 1a na autonomię rady robotniczej,
la p rzepowie<l.ni i obaw. Czy na znaczenie rady.
r a dy robotnicze zyskały sobie
Tego rcxlzaju nastroje mu.siauznanie w ś ród zalóg, czy ooe- ły na pewien czas wywrzeć
go.s1p0w
graly wlaściwą rolę
s-vvój ujemny wpływ na pracę
darowaniu z.a.kładami pracy itp. rad robotniczych, oołabić ich
W przedwyborozych f()(ZWaża dz.i.alalność i prestiż w zakła
niach krylo się niewątpliwie dach pracy. Na szczęscie, nawiele istotnych momentów od- stroje te powoli zaczęły slabną ć, u,s.tępując miejsca zrozunośnie dotychcza.s.owej działa l
rad robotniczych. Czy mieniu problemu. Kc·nferencje
ności
samorządu robotn:czego, aczkr>J
by ła to działalność owoona , •>dwiek n:e wolne od słabości. pod
powiadają<:a zalożen;om s taw: a
n y m sobie prz€d dwoma 1aty 1 kreśliły samodzielną rolę rad
rol:>otniozych. które w okresie
konf.erencjami pelr,i ą
między
DWA MOMENTY
z ram'eni.a
władze w fabryce
Sµrawa jest szczególna i nie za!ogi, egzekwują poota.nowienia konferencji oraz samodzielmożna na nią cdpowiedzieć jenie za!atwiają cały szereg codnym zdaniem. Pamiętamy w
jakich waru.nkach odbywały &tę dziennych spraw w przedsię
wybory do pierwszych rad ro- bloratwi.e.
bo<tniczych, W ówczesnej '>Y.TA.X RADY PRACOWAŁY'?
tuacji óo rad, obotk Ludzi od'POwiednich, weszli i krzykacze,
Obecna kampania wyboireZa.
dEITla.godzy, którzy potEm w to
do rad robotniczych równ'.eż
ku oodz.i.ennej pracy nie zdali
egzaminu, nie potrafili udźwi po<lk1~śliła tę samodzielną i
donfosłą rołę rad ro·botniezych
nałożotnych ob..1gnąć ciężaru
A więc ja.kość ludzi uzasadniając ją konkretnymi
wi ąz:ków.
przyklad!hffii z pracy tych rad.
zasiadających w radzie robotni
Czy wiele m:el'śmy w naczej - to }e den z czynników
m.ych łódzkich warunkach przy
jakości tej cz y J:nnej rady. Th:'u
rad rokładów dobrej pracy
gim momentem, któl"y s'-lnie za
botn'czy·ch 1 I na to pyta.nie
ważył n.a dz;ałalności r a d ronie można od.powiedzieć w sik ró
bo1m.iczych, jest pGl!!Zątko-we nie2'lt'()!T.Umienie ro<li i za.dań sa.mo- c ie. Były bowoem rady pracuW pierw- jące dobrze i byly ta.kie, które
rz,ądu robo.tniczego.
szym zwla.s.zcza ok.resie po lV niewiele dokana.ly. Prócz wyZakończyliśmy piet"Wszy dwu
dz; ała lnOOci rad ro-

le tni okres

Nauka

radzieckim

czasopiśmie

„Znanie-Siła"

opisuje wi-

zję nadchodzącej

dróży

epoki po-

mlędzyplaneta.rnych

I zdobywania

Jasne. że dobra rada potrafila łamać trudności i wypraCO'\Vać sobie należyte warulli' i
dzialan'a. 'l'ak n .o. rada ro~utni
cza ZPB im. I Dywizji, która
w ścisłym wspóldzia.łaniu z samorządem robot.niczym i dyrl'k
cją 06iągnęl:a '(>Gważne wynil.:i
w wa.lee z absencją, marn-ołra.wstwem i kra.dzieżami. rada.
roOOtn:ieza ZPD.z „Olimpia." która zo.rga.ni-zowala kolonię mie
szka.ni.ową dla. swych pracowni
ków, rada. w ZPB im. Dzierżyń
iskiegoo, szczycąca. sii, tym, że
w tym roku 7.a.klad po raz
pierws-zy mógł dokonać wypl::.1tytułu
ły premii dla za.logi z
wypraoowania funduszu z.a.kła
dowego„.
Te rady robotnicze mają czym
wylegityrnO<\'l'aĆ się przed zało
ga.mi. W tych przedsiębior
stwach nie trzeba a,gi.tować za
slusz;nością idei rady robotnicizej.

ALE I ZLE :RADY„.
Ale były też i :iJl1ne rady. takie jak w ŁódU:ich Zaikładach

łodzianie

Remontowych Przemysłu Lekkiego, Ka zebraniu W)'borC"t;ym, jakie miało m.iejSt:e w
cxldzi.ale przy ul. Limanowskiego, można się )>ylo dowiedzie·~
o słabej pracy tutejszej rady
robotniczej. Rada ta złożona w
z zajętych swoimi
w i ęk.swści
sprawami urz.ędnili.ów. od p1erw
szego dnia ]Jtl'aoowala ospale.
bez zapału, aż wreszcie w kwie
tniu.„ w ogóle prze&tala istnieć.
Zrozumiale, że przy tak slabej aktywności rady robotniczej n ie potraiila 0<na wypraco
wać .sobie autorytetu i nic też
dziwnego, że dla wielu cz.loninstytucją
była
ków załogi
.
n.ieuia.ną.

Tulko z „Dziennika
Zwycięska ekipa łódzka: red. Edmund
(kapitan druźyny), mż y mer Mieczysław Michal~k
Łódzkiego"

POPRAWIA S~ SKL.AD

z Łódzkiej Wytwórni Win, Jerzy

pracowntk
Koziolklewicz
Fot. - Zb. Antonowl<!Z
PUPiK „Ruch",

W takiej atmosferze, różnej
jeśli idzie o poozczegóine przed
rozpoczęły się w
siębiorstwa,
łódzkich za.kia.dach pracy przemy&lu lekkiego wybory do rad
Dotychczasowy
robotniczych.
ich przebieg należy ocenić raczej pozytywnie. Z matenalów bowiem zebranych prZA!z
Zarząd Okręgu Związku

wicznych J>I'Włączeń. Ten eksperyment nie wpłynął bynajmniej ujemnie na przebieg teleturnieju,
(j.b.)

słus1nv
mowi poseł

Konkurs

law.

Prac. Przem. Włók. Odzież. i
Skórz. \vynik.a, że "' znacznej
więl•S"Zośei wybory te przebiegają przy dueym zainteresowa.(frekwencja
nlu robotników
p r zy glosowaniu wynwila od 80
do 95 proc. G!oo w dy.sku.sjl
zabierało 55;:; o.sób). Kajci:ę5-I
ciej powtarzające się tematy w
dy;;tkl'.sji to jakość pr<><'.-iLkcji,
po.stoJe maszyn, warunk• pracy, budownictwo mieszka.niowe no i - S"Orawa podziału
iur:du.szu zakladowego.

I

Już

ponad

800 prac
wpłynęło

na nasz konkurs

,l;W.~t.

W podobny

sposób

lud:z:ie

zdobędą i ngospodarują Marsa. Następnie kolonią ludzką
stan.ie się Wenu.s i Met"kury.

Ponad 800 pr ac mala.r1Skich i
ponad 80 rzeźb n a.d e.s łali dotych
czas ucz.e-;:t.n :cy Konkursu Prac
A.mato;·ów-Plastyk ów, zorganiz<>w a n.ego prz,ez Mu zeum Sztuki,
Wydział Kultury WRN w f,,odzi,
„I::zi·mnik Lódzki" i Towarzystwo Przyjaci.ól Sztuk P ię knych.
Cyfry. które same m ó wią za
siebie! Sporo tci mówi się o I.ej
im">r·'.':zle - a z wielu wypowiedzi przytaczamy tutaj uwagi po
sla EugeniUĘ.za Ajnenkiela, który, jak wiadomo. pilnie trzyma
rękę na pulsi e życia kulturalne
go nasz.ego miasta.
- Uważam pomysł zorganizowa.ni1 podobnego konkursu za
i celowy
slłlszny
bardzo
stwierdza. poseł Ajnenkiel - po
nieważ, moim zdaniem. przyczyni się on walnie do upowszechnienia. kultury plastycznej w na.
szym mieście i województwie.
nienowy
zresztą
Pomysł to
Pamiętam, że w roku 1917 jeden
z łódzkich malarzy zorganizował
swoich UC)!iniów·
wystawę prac
amatorów (przeważnie robotników). Również I kilka lat przed
w
urządzono w Lodzi,
wojną
ówczesnej Galerii Sztuki analogiczną

Bvć moźe dla w:-z.ec-z;ywistnierua tej wizji - pis-ue F. Zi]>O'trrebować
ludzkość
gd będzie kilku wieków. Nie je.st
to jedna,k wykluczone, że już
Księżyc
7.a kilkadzi-e.s.iąt lat,
stan.ie się obok Ziemi drugim
za.gQISIPOdaroZaitniesz:kałym i
wanym prz,ez ludzi światem u-

kładu słO!IJ.ecznego.

Komitet Obchodów
Tysiąclecia

rowshł

i celowy
E. Aine~ki el

amatorów plastyków

Kandydat nauk F. Zlgel

w

mienionych na początku artykułu momentów, na taką '=2-Y
rady rol>::>tnkzej
inną pracę
innych
cały szereg
v.'µl:yr..ą!
czynników, jak właściwe zorganizO<\'l'anie pracy tej rady,
praw:dłowość współdzi.alania z
dyrekcją i !XJ"W6talym1 organizacjami, świadomość społeczna
nie tylko czlon.ków rady, ale 1
całej za logi itp.

wygrali

w Kurytybie

wystawę.

I tu również udział wzięli w
lwiej części robotnicy, co zresztą znalazło swó.i wyraz w tema
tyce nadesłanych obrazów, jak
barykady,
walki rewolucyjne,
strajki, poohody ikl. O ile mnie
wystawi: tę
pa.mięć nie m. li,
do Warszapt"zeniesio:mo pote
wy. Słusznie wskrzeszacie te tra
dycje.
Osobiście konkursem waszym
z inne~o
się
za.intc-ewwałe!ll
jeszcze powodu: oto sam jestem
amatorem plastykiem, który po
pral'y zawodowej, chętnie zajmuje sie mafa.rstwem, przy czym
szcza',l'ólnie pasjonują mnie rystmki piórem. Nie omieszkaM
w skład
też obejrzeć wystawy,
kti>rej wejcli> najlensze prace
nadesłane n.a wasz konkurs.
Przypominamy, ż.e termin na.a
sylania prac (malarstwo. rz€Źba,
gra.fika. rysunki o tematach i
technioe dowolnej) uplywa z
dniem 25 bm. i że pra-0<! p.owyż
i;z;e na.cts.ylać n'l.l'-'ŻY do Mu:wum
Sztuki {ul. Więckowski.ego 36).

Wyjaśnienie

CO CZYlAC?
IAK ':~i~ab:::::~· r:_.:-i:::::E~~~~::.~~~·1
CO ClYTAC?
Sląsku ł
,

Pierwszy kwartał mamy
już P&Za w.bą. Jak WyPadł
start łódzkich budownioeycb?
0-.:y pła.n I kwartału został
wykonany?
Ogólem Łód::llk.i Za.rząd
Budow.n~ctiwa
inio.rmuje
in.i. Dobrzyiiskj z ŁZB •··lan I kwartału prze<kroczył.
'
Zarzą<l miał bowiem oddać
Inia terenie Łodzi i wojewódz
twa 587 izlb - oddano rzaś

Jednakże

647.
na terenie mi<1stia planu nó.e vvyikonano. Z-amkist 335 izlb wykońc.zoino
„04 . b
"
lZ Y·
·
·
Ja!k się dalej dovn.adulerny
największe zadani.a w I kwar
tale - bo eż 316 iZib przvpa-

dło Ł.P.B.M.

Przeszło

mimo

kończy si~ w Łodzi z lep:-szym
•
aniżeli
I kwa.rtał.

re:rultatem,

•
C zy Slę
W am

(kr).

l
l

podobam?

ną Rosję,i

też

200 tys.

Czy
taką

może być
e.wantura
Ba.się?
Chyba talt.

o

To
zam1erza nam p-oJ.<.a·
zać reż. Maria Kaniewslta w
filmie
wg powieści Komell\
Makuszyńskiego ,.Awantura o

wta!in.W

Basię".

NA ZD.JĘCIU: 5-letnla boba·
terka
odtwórczyni
roli
głównej - Małgosia Piekarslta
w jednej ze scen filmu krP,conego w l..6dzk!ej Wytwórni
Filmów F.Wu.Iamych.
(1)
Fot.>: W. Rozmys?owic:i:

Sprawcy mordu w Biestrzykowie
będą sądzeni w Radomsku

16 kwietnia rozpocznie
się
proces
przeciwko Adamowi t
Stanisławowi Kawalcom i AdA·
mow:I Jant, lttól'2y 30 grudni.a
ui,. roku dokonali napa.du r&.
bunkowego na roctzhię Czuba·
Jów we wsi Biestrzyków (pow.
radomszczańs.kl). Ja.k już infor·
mowal!śmy, 3 stycznia br., ban
dyc! ci - żądając wydania pie·
nię-dzy poranili ciężko ło
mem, nożem i siek.terą 67-letniego Wlady.slawa Czubaja oraz
pobili cztery kobiety znajdujące się w tym czasie w mie-

WA:Z:NF. TELEFONY
OT
404-H
118
292·2Z

s:z.kaniu
1 zWiązawszy
je
sznurami, wrzucili do piwnicy,
którą
za.bill gwoidziami. Wła
dysław Czubaj na skutek odniesionych ran zmar!.
Cz;wartym
oskarżonym
jest
Kazimierz Drogom:,
który udzieli! bandytom . dokładnych
informacji o miejscu zamiesz·
kania. Czubajów i namówił ich
do dokonania napadu.
Sprawę tę rozpatrzy SJ!d Wojewódzki w LOdzl na sesji wy·
jal'Aowej w Radom&J<u.
(g)

,,Salon

wnżnej,

nau=yciel~

o-

określa""

epo'.<a

psychologiztego t!a h1·
st-0ryczru:~go
rozszerza rozumienie i możliwości
oceny dzi·
siejsz.cgo stanu. na~zej . ep<;>ki i
dztsiejsz••ch jeJ os1ągru>lł.
ROSLINY LECZNICZE FLO·
RY POLSKIEJ (Nowlrisl<I, str.
279, ilustr., z..t 2.9). K•iążl<a ni·
niejsz.a POświąc;>na jest prob!emowi
odroclr.enia ziololecz1'.ictwa.
Zawiera ona opis 386
znajomośc

w

NiEISJtety, sierżant niedługo
mógł się łudzić, żoe zawdllięc:za
j>e OS10b:istym

walorom.

koma rzędami foteli. Po obejrzeniu jednego fi:lmu sier-

Gdy

żant
wdał się w rozmowę z
właścicjelem lokalu, który, jaik
stwierdził z dumą, był r&wnież
reżyserem
i realiza.torem fil-

dziewczę zwróciło się doń per
„dyrektorze" zrozumiał, żoe
uważany je.st za kogoś :i.n.nego.

Lecz nie

prostował omyllki, tym

Rizzo, pod pozorem zaproszenia jednego j<!SZC'7.e przy-

mów.

że preygodma towarzy\S?lka zaczęła namawiać go do
wspólnego &pędzenia wi€CZOI'll,
obiecując niespodziankę, której
nie powstydziłby się Paryż.

bardziej,

I tak

jaciela, ot.rzym.al ~ołen'.e
slrorzystania z tclefon'tL Wkrót
oe po>teni dom otoczyła policja,
Przes.ruc:hano widzów -

6ierżant pol!icji wpro-

przedsta:wicieli wyż
szych sfer, oboj.ga p:t.ii, a wieku - zarÓW1110 mocno dojrza.le-

go aipartamentu, w którym jeden
z pokojów przekształcony był
w ni>ewioelką, lecz eloegainoką salę projekcyjną, z ekranem i kil

14.15,

go, jak i młodzieńczego.

~9~· l~ 'i~r~zlg~je;;:
a - że

Oc:zyw.iśde, lllie trudno

PRZEDWJOSNIE

8

n:,,

jakiego to rodzaju
filmy produkowano i wyświe
tlano w komspiracyjnym „kinioe".

8

Przypadek turyń.-;lki jest ost.atin.im i j€·cl.nym z głośniejszych,
ale bynajmniej nie o>t:kxsobnionym. Niei..~Lna dwa tyg-0dnioe
przedtem :policja 'fri€stu odkry
la w równic elegan.::tltim apar.
t<imcncie ..salOt!l sipohkań", urna
wianych o'.2ywiśc:ie telcfcm:ieznie, Jak przys1:.<ąło na XX wiel~.
Ani jedina 7. zatrzymanych t-a.m
dziewcząt nie byla pełnoletnia.
?rawie jedinocześ.ni>e na pery1eriacb Rzymu
aresztowano
pcdrzędnego fotog:ra.f.a, pod za~zut<=m produkowania
i rozpowszec..hniania
pornog.ra;fJ..cz-

* :(. *

* :(. *

*

*

Dyzury
•
k
apu.e

E

*

4 . DZIENNlK ŁODZKl-JU"-~7 .. (3851)

w,

w

wl

Winnych, !którzy 7A'lltali ujr:.surow>e
kary. Ale prohlem istnieje nadal. Do rozwiąza.ni.a joeigo niewiele będą mogły ,5ię rm;v~zy_
nić un<;<iov.re u;Jtawy i policyj .•
<-"1, crek;1ją f?Jl'<"Z.YWiiidc

ne re;pres:je •
oblicr.-e tak pozor-

n ioe p!.trytańskiej „moralno.~i
wlo.s<kiej" - f.Q ?Jjawis.ko :oiu.pel-

ni.e

nich złożyły doniesienie do po..
licjj_ Obie były małoletnie.
Z takich samych dziewcząt
rekrutowaly się z p.ewnosctą,
praoownioee ,,salonu" w 'l'r:ieście
i „gwiazdy fiJmowe" z Turynu.,
A przy tym - cóż mogło się
stać z 8.500 pirootytutek. którym Ui9tawa z.a.kazał.a wykonywania „zaiwodu"f

łudzić,

rz

~i~„~~~~;~~J~!'1ki:rj~~) ~j(r~ ~~il

a gd2fe~ brak d.ziewczĄt, któr<'l,
o
meJ
marzą.
'l'ym bardziej, że kryzys przeżywany obecnioe
przez
film wł0&'.'ti,
unniejszyt za,potrrebowanie na
st.atystki do tak niowie1kieh roz
mi&-ów, że na tę drogę nie
można. już liczyć.

I~ nie flama amblcja vrcho

d.ziła

tu w grę. Wszystkie modelki fotografa dotychcz.a.s daremnie !ttukaly prncy. W.nystkie .p0>ch<Nizą z rodzin Uibo·gich,
wielodzietnych, ojoowJe ich :7-arabiają gro.sire lub są bczrobolni. Óhdały wydobyć, ,<;ię z nę-

~.99.

Jl

~~A

'I

~:~~c~~l~e~y~l~es~fa~uw
~~:~= o~zw~
~"'el
Po<lda!y f;lę
l r.4
...Ji1 ~'Il.
v
dla reklamy.
gdy roz-,
pracy bylo

szego rodz,enstwa.

1

Później,

życie

Pod·.~·ójne

Turynie

Trudl!lo się
aby wszystkie znalazły
u.czc:iwe zaj~e, mimo uchylenia poniżających ogranicze11.
które nie pozwalaly np. prostytutce otworzyć choćby kio..
sim
z gazetami. Trudno się
Przyjrzyjmy się jeszcze sprawie l'Zymskiego fot.ograf.a, którą łudzić dziś, gdy sam tylko prze
obecnie zająć się ma sąd. Byi rnyisł włókienniczy - zwalnia z
pracy do.słmvnie tysiące pracozwyddym, porządnym urzędni
wn.iików, z któr~h większo.ść
kiem państwowym,
Utraciwszy pracę - wykorzystał swo... stanowią wlaśni>e kobiety_ Sytuacja wygląda nielcpiej w wie
ją umiejętność fotografowainia,
lu innych galę!:iacll przemyG.lu
początkowo w snosób legalny i
god:ziwy. Aloe bieda prędko mu włoskiego,
J
się sprzykrzyła. Dał ogtos:oonie _ _ _ _ _ _ _ _H_.__
a_b_czy_ńska._'
__
do pi=. re poszukuje fotogeniczycli dziewczą,t do tzw. foto-1lllłl·lll!!B111lll'll!'llllli:::IRmm1m1111Bm
roman.sów, czyli serii zdję.; •
l:lill11Mlllll!<:ll111u1itllll!!Llilllill
stanowiących jakby fiLm w f~

poczęcie wJ.aśc1wei

rząd. a zwłas=m dą.~ących z
niego zyski. Kary szczególnie
za<llStrzono, jeśli osoby wnvski!wane są zaJ.EY.llne lub maloletnie.

l

goir1iiwa, o ile powier=howna
i wpływ
amerykań&kich

,,oomicsów' '. A przede wsz.yistkim - wyją'tlkowo
nierówny
podział dóbr materia.l.I\Ych. Podzi.al, który spowodował :istmeni>e z jronoej strony nlellcz.nej
gruipy h1'1ci p•ZR.syoonych, :zn.udzionych. i.:oniący._11 za silnym.i
wrażen:iami, a z drugi.ej całej masy bied.sików, często nie
przebierających w ś~ach, by
uciec od nę>dzy.

Wszysbko to wydanylo sit:
równo w pól roku od czasu

nloe prootytucji jawnej i Jtontrolowa•nej. Ustawa przewidu.je wysokie kary dla osób ulatwfających i tolerujących nle-

„

mimo WISZY\Sltko żyć mUJSi. mło
dzież. Heligijiność, az.ęsto o tyle

1JIPOkarzającyim foto~af1om

ui<>tawy, l!ikwidującej we Wlosz.eoh, ja.ko
o.s.tatnim kraju Europy, istn.ie-

KONCERTY

w

nycli. zdjęć.

wejścia

I

10

jest;

odgadnąć,

TEATRY

.

Are-

aztowa1T10 producenta i kiJira obeetnych na miejscu „gwiazd
filmowych", skonfloikowano cale urządzenie „atelier", z kom
;pletem lamp, kall1€!ram.i zdjęć
i aparatami proj>€lkc:yjnymi.

Ogro

POPULARNI!! (II -

pr?-e

ważini.e

wadzony zootał do elegandtie-

=~!!:.O:....l!!..::!!.:::.::.:;..;;;...;.;______

Wl'STA. W\'

Trieśeie

JIOCZej dziewczyny.

COP9dzee1> llEIWP„
12,

SIERŻANTA RIZZO

Teg<l'N>eZna Wiel.kanoo w Tur,.mc była ehłOO.na
dMżysta..
Sierża.nit prureji, Ri.7:i;o, nie ba.r dzo wiedzi.al, oo rooić z wolnYlD
wieczorem. Ubn111y P4> cywilne mu, pn;eeha~ się po ulica.eh
śródmiejskich, wrcv.cle wstąpił d.o bał'u,
I tu czeka.la. ~o
mila ni~nka.: słodki uśmiech i zaehęoaJ:\ce spojrze-niie u-

Zaproszenie
rolTISlkiego 76) „ Wakacje
333·3~
do tańca" p~od. USA ~ ~OJt;:ą~ d~. od lu
555.55
Pryw. Pogot. Dzle<:. 300·00 WYSTAWA
KPP-owska. dozw. od lat 1 2 g. 16 ·30 • GARNIZONo'wv
KLUB
MOI
ul.
Gdańska
75
czynna
359-15
18.4.'i, 21
o~·rcERSKI (Tuwima 34)
g. 10-19 (Z wyjątkiem POKOJ (II - Kaz:lmierna
„Winna" prod. aing. wtorków)
nr ~~ „Pigułki dla Audww. od lat 18 g. 17
WYSTAWA MALARSTWA
rclll
prod. pols\klej - DKM (Nawrc>t 2'1) „A1łl'Ji"
Stanlsława Fijałkowskie
~ooa;w .od lat 16 g. 16, 18 . d=w. od lat 16 g. 17, 191
go (PlotrkOW!'Jka 102)
„EATR NOWY (Więckow
cz~nna g. 11-18
&kiego 15) g. 19.15 „Ba.r
MA.JA <II - Ki}\ńs.k1e- uwa.ga!
Repertuar. S?Qbara Radzilwlłłówna"
go
178)
„Trojgłowy rządzono na podotawlP
TEA'J'R 1.15 (Trauirutta 1)
smol
prod. radz. komt.tn\•katu
Okręgowe·
Ił.IN/li
g. l!l.15 „Cier:lc"
dozw. od lat 12 g. 15.30,
go Zar:i;ądu Ki.n
/
~PERETKA (Piotrkowska (W nawia.sach podajemy
17.45, 20
REKORD
(II Rzgow~3) g. 19.15 „Krysia. Lekategorie kl:n)
ska 2) „za.mach" proo. PR~EDSPRZEDAZ l>lleśnicza.nka"
polskie.1 dc:mw. od lait 14
tow na a dnl naprzód
„EATR IM. JARACZA ADRIA (II Studyjne g
16 111 20
do k!n: „Bałtyk", „Po·'
Piotrtk:ows.ka
150) „Pan(ul. Jaracza 27) nieczy-n.
na Julia" prod. sz,wec!z ROMA' (I' - Rzgowska 84) lonia", „ Wisła", ,;Włók·
ny
„Orzeł" prod. p<>U:Jkie,j,
niarzu, „Wolność" - w
klej, do.?;W. od la.t 18 g.
'J'EATR
POWSZECHNY
d021w. od lat 14 g. 15.45,
Ośrodku
US>ług
16, 18, 20
Filmo(Obr. Stalins<radu l'H 21)
18, 20.15
wych, ul. Wigury n.r 2,
g. 19.30 „Kró!Gwa Przed BAŁTYK (premierowe rnleścla"
Narutowicza 20) „Ko· STUDIO (III - Bystrzy. gocl.z. 12-1"
eka 7-9) „Helena i męz
Jl.
„ARLEfi.lN" (Wólczańska
biota w oknie" prod.
czyżni" prod. frBJ!lc. - ZOO czynne g. 9--18
nr 5) g. 17 „Dzieci pana
USA, dozw. od lat 18, g.
dozw.
od la.t 18 g, 17.15,
ma.istra"
9.30, 11.45, 14, 16-15, 18.30,
19 30
,,PINOKIO"
(Kopernl1ka
20.45
SOJUSZ - remont
I.
nr 16) g. 17 „Kozalin· DWORCOWE (II - Dw. STYLOWY (I _ Killńeikle
ka"
Kaliski) „Na tropie Ugo 123) „Pan Anatol szu
TEATR Ml.OD.EGO WI·
202" prod. radrL. dozw.
ka miliona" prod. pol· Obr. Stall:ngradu 15, Pa-,
DZA <Moniusl?-ki nr 4.a)
od lat 7, g. 10, 11.30, 13,
skle.1. dD!ZTN. od Ja.t 16, bianloka 218, Główna 50,
g. rn .30 „Zielony gil"
14.30, 16, 17.30, 19, 20.30,
~. 16, 18, 20
Kopernika 26, ~1otrkow
OPERA (J11ra.cza 27) g. 19 GDYNIA (II - Tuwima 2) SWIT (II - Bałt11eki RY· ska 67, Plac Kosclelny 8,
„Sprzeda.na narzec.7,ona"
„Pn:ygody Arsena Lupi
nek) „Huzarzy" prod. Jara·~a 32
ST.n. „Hurmaczek" (KUiń
na" prod. franc. d=w.
franc . doow. od J.a>\: 14, AS Al. Ro~clu~zkt 43
l"·klego 124) g. 19.30 „Pod
oc1 lat 18 g. rn, 12, 14, 18
g. l'.i.45, 18, 20.15
pełni sta.łe dytury nocne .
Księżycem"
20. Prog.ra.m dla naj- TATRY (IT - Sienklł!!Wi·
ml-0<1"'1;ych:
„Przygody
cz.a 40) „Dolina pokoju"
DY:Z:URY SZPITALI
Zuzu", „Piłeczka i lata. prod. jugos.ł. ctw.w. od
wiec" g. 16, 17
12.t 12 g. l!i.45, rn, 20.15
Położnictwo: Bałuty
ŁĄCZNOSC (HI Józe- WISŁA
(premierowe - S2lpital Im. dr Jordana,
FILHARMONIA (Na<rutot.&w 43)
„Pożegnania"
Tuwima 1) „Noc poUub ul: Przyrodnicza. 7; Sród·
1,c:zi
prod. pol.sikiej, doziw. od
na" prod. polsko-fiń· mieście, Wl-07.e".v, Staro20) g w 30 R~w
a .
·
.
. lat Hl g. 19
sklej, d,OQJW .oo lat Hi, miejska - Szpital Im. dr
t~l
ŚPt.ewaSzcczy.
SolJ.Skta. MŁODA GWARDIA (II g 10 12 14 16 18 20
Wolf,
\ll.
Łagl...wn1<?ka
S;erg<eJ
apoezmy ow
·
·
·
'
·
'
_ u a (ZSRR), <i-ltompaniament
Zielem,~ 2) 'd_Krawle:l .t WŁ01"NIAH.Z (premie.r{l- ~:ftal ~jg~zie-~k~d<iw
Grlgori Bass (ZSRR).
ks.lążq
pro · c.z~ elJa
wo - Próci1.n•llka .nr 16 )1skiej ul · Curle-Sltł:odow·
<Lo2lw. oo lat 10 g.
•
„Zem•ta J~nsmosu" . •
14 16 18, 20
prOd illng ciCJ>.l'1W od lot sk1ej 15; t>o!es1e - -•ZPl·
... n I ;ii,
All
MUZA. (I Pa.blanicl:a
IO g.· 9.30,. 11:45" i4, Hl-1~. tal lm. d~ Madur~w1cza.
/JllJI 'łl,,I H.. - ,..,.
173)
Z11.kazauy owoc"
rn 30 20 4-0
ul. Krzemien•teclca o
prod 'tra.nc
do:nw. od
„ ;" ·
•
I Chirur!fln: S1ll;>lta·I MON
MUZEUM ARCHEOLOGI·
la.t 1·8 g. 15 :4:;, 18 . 20 . 15 WOI.N -~C • (pr'."".'1e-r<JM~cl ul. Zeroni.:.>kieg? 113.
CZNE I ETNOGRAF!· PIONIER (II _ Fro.ncis.z- Pr::; b~ szcw..k!~go lo)
Interna: S:1.p1taJ J.m. ~·
CZNE (Pl. Wolności 14)
kafaika 31) „Czarujące
„Bohatrrka. dnia. prod. Barlickiego, ul. Ko.pcinczyn<ne g. 11-16.
istoty" prod frMlJC _
w!a«k.1ej dozw. oo lat sk·lego 22, I KHn.
MUZEUM' SZTUKI (Więc
doz.w. od la.t '18 g lS.45, 18 g. 9.30, 11.45, 14. 16.15,
Laryngologia: S..p. im.
kows.ldego 38) czynne g.
18.30, 20.45
N ., Barll.ckoego, ul. Ke>p18 , 20.15
9-15.
POLONIA (premiel'OWe - ODRA <Przędzalnian• 60) cinsk1eg-0 22.
Jl.
Pl<>1lrlkmw>ka 67) „Cadet „czarujące Istoty" prC>d.
Olrnltstyka: SZpltal l.rn.
PALMIARNIA ..:.. azy>lll!la
Rouss„Ue" prod. ft·a<r1.c. franc„ dozw, od lat 18, dr Jonschera,
;Millogodz. 10-1a
dO<llW. w lat ie a. 11.4D,
"- J.7. J.ll
,_ n<nv·a ~*,

*

jako

także

DZIWNA PRZYGODA

tych=s od :początku br. cho-

ok&r,al

nej
mu.

!5-16-23-25-40

--

CM.tatnio notu.joe się dizienni>e
o'...:olo 1.200 wypadków. Jak
wynika z oonych Stacji Sanita=o - Eptdemiologicznej d<>rowalo na grypę 200 tys. lodz:iam.. Swoisty relroa:-d padl w
mlllr'CU, w h.-tóryin zainot0<w.ano
p.~ 96 tys. zacllor(l;W!ań. W
ciągu
ostatm.icli dni kwietnia
stwierdzlono 20 tys. wypadków
grypy. Druga fala grypy spo--wod-c•wana. wirusem B, natrafiając na ool:abiQ!le już pierwszą >epidemią organizmy,
ła si'l baa"dzi.aj
nie~ieczna
od pierwszej.
(k)

O ILE NA NIZINACH CIE·
PLO I SLONECZNIE, W Z'l·
K.OPANEM
W
WYSOK.ICll
T'1.TRĄCH
NlESPOff!:.IANKA,
UP ADL DUŻY SNIEG
SIĘ·

jęz.y.itozna\VS.twa

dziedziny

zykoznawstwa

„Kuku-~
łeczka"~

kilka

zaciun-urz"niamL

~

z

leśników

szkól średnich i podstawowych
oraz szerokie rzesze czytelrti.„
ków.
CO TO JEST
MATEMATYKA (Couraut i Robbins, tlum.
z ang„ str. 6H, zł 44). Jest t.o
popularna Jcs1ą7.ka,
która daje
obraz caloksz~alt.i wspótcz.esncj
rnatematyki. Duża ilość ćwi
czeń
w tekście
i
dodatkowy
zbiór zadań na końcu książki
podnoszą jej
wartość praktyczną. Napisana
żywo i
intercsującv jest przykiadem tego, j~
wybitny uczony
umie ląc.zyc
glęboką
wle<lz.; z prostotą u.
jęcia
tematu. Zainteresuje ona
jak czytamy w przecl.'1101
wie „ ... począU::uJących i lu1
dzi z wyższym wykszt.aleeniem;
uczniów i nauczycieli, !ilozo!ów
i inżynierów, szlrnly l
biblio.
teki''.
Jest już w sprzedaży
rów~
niez HlSiORlA POLSiU
tom
drugi pod red. s. l\.ienic·„vtc.za
i w. Ku!L
Częsć I obejmuje
lata 17G1-ln5. a cząść II lnu
179:;-1s3.t. Cu:ść Ili (do roku
llle4) 1 IV (mapy, tabl., bibliografia itp.) w druku.

gólnego i porównawezego, hi·
storii
języka
pols?Jcgo.
dydaktyki i mctocty'<:l nz.uczania
oraz l<Ultury języka. Z bogateg.o dornbku naukowego Szo·
bera wybrano to zwłaszcza, co
jest \\<yrazist„ i charakterystyczne dla epol<i w <lzleJach ję

(Sk)

~~.......,,.._""""""'....._~

dni
p<>w-iruililmy miec ciep!<\ 1 slo
nem.ną
;>ogooP, z niewielkimi

spc.:·a.

Pryw. Pogot. Lek,

-c; ............

masy

gatunków
rośli.n
leczniczych
występujących
dz.i.ko w Polsce
oraz 21 najważniejszych gatunków roślin rolniczych i ogrod„
nlczych, posiadających wl:aści..
wości
lecznicze. Bogactwo ilustracji,
pnystępne
i opisowe
ujęcie tematu sprawia, że ks1ąż
ką zainteresują się oprócz studentów farmacji,
botaników i

NOWE FORMY
W MALAR·
STWIE I INNE PISMA ESTE·
TYCZNE. (Witklewicz-Leszczynsltl, str. 310, ilustr., zl 60). Ksią~
ka zawiera mało dostępne dz1s
ro:wrawy 1 artyl<uly
znanego
filozofa.
malarza i
pisarza.
Prace te stanowiące oryglnaln~
\V.kled Witkiewicza
do teoru
sztuki współczesnej, pozwalają
na zapozrumie s:ę z ealokSztaltem jego poglądów na sztukę,
a zwtaszcza z teorią
czystej
forn1y w malarstwie i teatrz-e..
WYBÓR
Pl8111
(Stani.slaw
Szober, str. 456, zł 53). Wybór
daj c
pelny obraz dzialalności
Szobera jako pedagoga i popularyzatora wlcdzy.
Zawarte
w niln są arty.l-:uły i rozpra\\-·y

1am.zcw,s.z;:;:;;;ej
ię fJżka~~~n~.i!'i~
wie zi~J~no, 3

obejmuje

tcrmmnetra.cłl
+15°C,
Niże, J(tó!'e w tPj chwili za.
legają Al,Jautyk, są cbwilowo

Przez

I

1

n

od "1·czoraj rano nad Pol„

n!ogro'Ż.ne.

GAJĄCY

NA.
WIELE CENNYCH POZYCJI UKAZAŁO Slfli OSTATNIO
POLK..11.CH KSIĘGARSKICH NA KLADEJ\l PAŃSTWOWYCH WYDA WNICTW NAUKOWYCH, A OTO NIEKTORE Z '.l'YCH KSIĄ..
ZEK,

Kto wybiera się
obecnie
na wczasy na D<>.lny Sląsk,
z!1ny J-llZ. ogl~dać
11le bPd.zie,
,,
~
a 7.icloną i piękną
wiosną.

nasz l"raj. Dlatego

zaczęly napł)'Wać

ł

aeultnlaów.
~
1"'0~:!'1,-~iekwZJ-

po\'Victrza z p<>Jlt.o:.l·11.io\\.'ego z.ach-0du
przynosząc
znacz.ne
ocicph,nie.
W południe było
+16°C
na południowym zn.
eh-odzie, a Legnicas Suzeeln
i Po2n'.li1 n'>tovraly na &wych

bi-eż.
m!-esiąca,
to jeza;padalność na tę chOC"Obę
dal.szyrn ciągu }est jeszicz.e

Strat Poż:u-na
Kom. Miejska. MO

'\\lęc

a

ł

ciarzy,
którzy potrafi„ bez
trudu. szusować z Ka.sprowe·
go niezłe warunki na upra.
jesz.cze w P<>-

t~·m Jednał,

sl«:

eoidemia grypy w
osfal:J._a
z
PJ>~t

Pogot. Milicyjne
Pogot. Ra.tunkowe

„grooi"

ci<>plej wi<>&llY'I
Zwykle
meteorolodzy
są
ha.rdzo ostrożni w przewidy·
wania.eh,
i-a:wm
bez wahania ot!p<'\Via.dają na.
to pytanie twler,1r.ą<:o!
Duży wyż zn'W. północnych
Wl.oeh
sięga
w tej chwili
swym klinem n.ż p-0 centra:-

ró\vr.Jeż

,

kem
dnak

w

równic~

nam

-

os na

ra.j na. Kasprowym ~ polud·
nie bvlo -2°C, a Wl<:<: gwa·
ra._„cj,,:,
że śnieg w wyso.!dch
Ta.trach
nic będ„Jo szyb.ko
topnlal. w zako•p11.11~m zruk~
on
prawie momer.i,1.11.le. Dla
dobrych
i wyt;.-awnych na.r·

-

grypę

Chociaż

Czy

1ł' i

. w SZCZYTOWYCH
PARTIACH GóR
POL ME·
Tl\A (nowej l)<),krywy). Wez<>-

l J u 0 1 pow·c
~; t j~e n.a~r~~.~~
plęknol i

chorowało
Ło:l.zi

piękna

marca. wszystkich zapla.now? Ił
nydl l'llb - w II kwart.a.le za ł n:p~:Cj~epł~eżellnadch=P~
ległości z pewnością nadrcbi, ? w MO<!kwle było w niedz.ieponieW12ż bt<dylliki są poważ- A Ir, +18°C. Ta.k wysoli.icj t.em·
·
• •
t
· · tnia zw.
nie no
nie
zia•awan.sow.ane. M1eJmy
ł"' ~~~_;'~Y
w12 s~~~~
R~
więc nadzieję, i;e półrocze za ~ <l'cieckiego «d 75 lat,

łodzian

na

Na Dolnym

ł

uży!Jkiu w terminie do końoa 1

,·
3. „TrO'Jl<a"

nr

J O

.

że rae przekazała do

sp.ec:yfi~"'le

dla tego kraju_
Sprzyj<1j1o~ mu konł.ral!;ty. tak '•y
powe dJ.a jc-g<> życia. NadZ\vyc-L.aj J>OW<"l>m>e rprzenikarue postę

;::m '"' dz.iedzLne obye~.ajów - ,
o1>ok zm..'enf.Otlly>C"h waru'lków
zewinek'~ _w.śród ,.którYJCil"'1

wciąz „odkla.danoe·· -

dw.t.e z lłłllHllSll

IJllll•r18 ·lfJ

Gorqce dni
P RZ E O

Międzynarodowym
Kongresem Mcułiy

Nasi odzieżowcy mają przed Międzynarodowym
Kongresem
Mody w Prad7,e gorące dni. Przy :::otcwać jak na.jła.dniejsie mofl·l.o 7',ad:mle 7.nrówr-o dh. P·raooowników CcntraL'1e:r,·'> :r,a.i,a
ratorium Przemysłu Odzieżowego jak I Domu Mod:v Polskiej
„Telimen:v" l Za.kładów im. Obrońców 'o'Va.rszawy.

dele -

W dniu 'W!Cfrorajifi,z.ym odbyła
ffię w Lodz;i tir:i;eci.a Jmmi.~.·ia eli
mi.n.ac.yjna., rui kthroej po'.~zan1.> pr'Z€1Siii,o 70 m<-d-e<I i odzieży

cblopi.ęc.ej, dziewa;ęoej,
dams:k~ej i mę.~ki.ej, a z·atwl<?Td:oo1.0 oi«>!o 30. O za•lWir1t'dZ01nych
lll-Odel.ach m.:>żna by móiwić du
ale wyda.je się, że nasa:
pireemy&ł odzież.owy nie lbylby
z tego za®wokmy. PI7Jeei>eż
aż do cza1m z~demoTIJStrowainia
tyc:h mod~H w Pradze mają
być 0tnę taj•2tnnicą. Ale można
chy)Ja .l)OtW.iiedzieć~ żie. _wybirwle

w.

mod€łe na ogół są śll=e i co

moi..e ~21cz.:igólni·e ci<'L'·l':YĆ, wY-

kroaine z ba.J:.cJ.1.0 pn:yjannych,
ZlLJl>Co·łmi-2 nl:l".11-ych
tkanin krajow_i.ich. Bardm ef!!k
towni•e Z'11lJO>Wi.H<lajq się modd-e

prz.ewaU;ni<:>

m'.;IS·lde i ch1oplęcc wylmn~:n·e

nio tylim z tka:nil!l wt"lnianych,
wśród których efektownie prezan.tuJe .się re2'\vlot, ale i fnnych tkanin np. z welwetu.
P!"Z9d wyjaukm do Pragi
p::z,aw:dr.';m>0 ~ą j.::GZ::'.Le trzy
t.ego rodzaj.u ~»ac}::!.
Uf;aa,)

~,_

_________________________

,__.~,

z konferencji instruktorów ZHP
* Gry ruchowe i tradycyjny kominek

W ub. sobotę i niedzielę odbyła się w Kolumnie trzecia z kolei konfere ncja i1istrukiorów Chorągwi Lódzkiej ZHP. W konferencji uczesiniczylo ponad 100 ltierownik.ów w pra.cy harcerskiej z terenu naszego miasta.
Komfere ncja rozpoczęła
próbą ..sp.raN1nośoi harr-c.er&kicj''
- cyklem gier ruchowych i
pirowadZoOtnych
t<porl JtNy-ch

Dyskus.ja nad roef eratami toczyla .się w 4 grupa.eh p.c>dzielo
sz:cz.egółowycli
nych wecilug

a!J.!;olw e.ntów A WF. Pood
ko n iec pie rw.s·z;E.'g o dnia odbyl
si<; t radycyjny komLn·e.k ha.r~
s-:d z program·?Jm. rozrywkowym przygotowamyin prz,ez u-

wiec-:wimych
rozśpiewana gromada młod.zi.eży w w:eku od 19 do ... 50 lat

f>i"Z•2'Z

0

cziestni.ków.

Nieizi.2la stala pod znaki-mn
po~więco
nych procy z mlod:z.ioeżą starszą
w haro~tr.twie. Dr A. Kamiń

poważnych

obrad

ski wyglooi·l ref-erat pt. „Próba.
współczesnej
charakterystyki
młodzieży

p.olskie,j". RRf.eT>emt
oparl .się na bogatym :m.a;teria-1
le a;nkie towyrn z badań I.n.styiutu Socjologii PAN. Nas.tęp
nie docent dr Anna Dy1ikowa
mówiła

o

z

pracy

potrzebie

w harcGr"et.a·r.szą
mlodzi~
prz.edstaiwiaojąc różne wa
rja1nty, „modele" form. i tr€śiei
i;;twie,

tej pra.cy jaik np. model klubowo-int.ele ktualny, model wę
drowniczy, modcl wYCZY'Il!J'.WOspecja.lnowi<i•wy itp.
Po

inst.rulctorki

referatach

pi001u programowego Komendy
Choragwi Lód:zkiej

a równo-

cz,ci'<nie pracowni,cy naukO<Wi
Instytut.u Geografii U ni wer.syl.e

t.u Łc>dzkioego - adiunkt Halina Kla,tkowa i mgr Ba.i·bara
Ma.nikawska - rnóVJliły o wychc•warwcz)"IJl 2ll1.aweniu turysty
ki i kira.jtOrlID!Lwstwa O/raz pi1-rzied
&tawily roboazy proje~t tegoaik.oji
roeo:muej wędJ:oWl!lhcz;ej
„KADRA - LATO", obliawny
na 650 u~ów powyżej 14
lat i zlolrali.:zXlwallly ~
li.cą i wartą.

Pi-,

0

kwestii.
W godzinach

(d<>7JWoloo.y od lait 14), reż. Williama Wylera. Najlepszą karlą
w.iizytową tego filmu jest fakt,
że o1ll1zymał OIIl „Oscara" i

rozwiązala swą konferoemcję

dzie gra

:rolę (jakiejś

me

okre

ślonej bliżej) księżniczki

Aniny

po Eu.ropie.

KEięż

podróżującej

ni.czka ma. w końou dość przyjf,lć i audiencji i zaczy!Ila żyć.„
wla."Jll.y:m żYoiem. Ucieka z ambaiSady i pr:reżywa najdziJwnie)
Ell2lEl przygody, dla których zar6vmo stacy jaik i nowy Rzym
zoe 19W'Olmi wspainial:ymi zabyt-

kami staje

s.ię prZ>epYIS'Zillą

ilu-

&tratją.

Ja'k: najgoręcej radzę ten film
obejlI'7leć.

„Cadet Rouselle11
(doo:;wolo.ny od lat 12), jes.t pofram.cu.szycją kinernatograifii

kioe>j. Tytułową rolę gra. =any

u nlh!I aktor Francois Perier, je
go partnerką jest również znana aktorka. train.CU!Ska. Da.ny

U.obi n.

. FHm

~wia

dzieje

biedJnei:io syna wl·eśn.iaka, któ-

~ (&yin nie wieśn.ia.k), a.by zdo
YĆ 001'02 pięlmej kobiety i nic

zbęQ.~'.1 do tego rangę ofiocera
~al'dii wyru.w.a w świat, gd.zie
Cx.ekają nań prneoiw:ności i ra
~o9ci życia. Fllm cieszyć się

"':'d:z:ie prawdopodobnie

uzna-

niem. racziej mniej wyrobiOill·e-

~o w1.&:.>, oglądają.oego za.w&Zi:!

c.:hęt..nie Ws:zelk.ie kompli1kujace
Bię perypetie mil'OISlne a zwla.srz:
~. gdy są tam bit,~y, potycz
ki. i p1ękina '?Ygainka. Gdybym
rn!ala s.ta»m1c not.ę temu filmo
, Wt .<wie<l,lug no.m"'l11klaitmy l'rz:lml
llleJ)_ c11uabY!11 trzy z plu«•~m.
Rowmez J-WZ<."Zle w ibloC'żącyim
tygodni.u wiejdą na ekran

,,O~owiotcl
T

Hoffmana•'

emu fiilm<'./W'i mogę z lekkim

&e:°·"Oęm

dać

nof.ę

naj1wyŻ.Szą

:rn1a.n.ar.v:ic.he piątkę. Za!Sl.ugiuj~
na to t':!n barwmy film
~ Produkcji a·ngL-elsl~iej, -~ar

tarn·ecz.-1

*

~

*

i
ł

ł

i
~
ł

S"łlkolna.

ł

ł~

Już przy.szla. Ale tylko ka

1

się, ż.e wioona na doa tu Zinów
bre za,!crólujoe,
dsiszcz i zimno... Rzactkos.ion
1

walo

z kolei skończyły ,;ię w Lodzi
rówr<ież i eliminacje dzielnicowe pionu szkolne go VI Ogólnopolskiego Konkurs u Recytatorskiego. no:lciowo wypadly one
dobrzc - pod w7.ględem poz!<>-

kolei nie wyrazić pewnego 7.dzlWlenia stwierdzając, że z pio nu
artystyczno-zawodowego do te:1.glo<:fy
goroczneg:> konkursu
s ię (na tyle teatrów .łódzki c h
t rzy
różnego typu!) zaledwi~

:<ie, co znajduje swoje odbicie
w fukcie, że do eliminacji wojewócJ1.l<ich wytypowano 62 osoby.
Y..l repertuarze - zgodnie 7. za.
tego1·ocznego konkurłożeniem
su przeważał naturalnie Słowac
ki. Poza tym deklamowano wiersze i prozę za;równo z prog.ra;
mu szlrolnego jak i wybrane do.;
wolnie.
Jeśli omawiając pion szkolny
nie sposób nie zaopatrzyć go w
trudno z
życzliwy komentarz,

sza:ng-Uja.:W•C>WSlka, Ja1nina Rząsa i Hieronima Wieczorek.
Dziwi na.o; 11ieClO rezerwu l6dzki.ego akLOrstwa w stosunl<U ~o
tej kulturalnej imprezy; tym wię
cej, że przygoLOwaniu do ni ej
10 równocześnie sposobność <'Io
iPOglębienia
i
doszli'fowania
piękne go
swoich umiejętności
wiersza - kunsztu,
mówienia
mówiąc) nie
(szcr.erze
który
łódzcy opawszyscy aktorzy
nowali już bez zarzutu ... Szko~
da również, że i z Wyższej Szkoly Aktorsldej zgłosiło się zaled
wie trzech kandydatów.
Czy za mato w tym kierunku
zainteresowani.a; czy za malto
ambicji? Bard2o byśmy się cieszyli gdybyśmy mogli na przyszły rok zanotować tu cyi:ry bar dziej przyjemne.
A teraz ostatnia Wiadomość:
elimin.a.cje wojewód7Jde odbywać
się będą w LDK od czwartku 16
kwietnia (z prz,erwą w niedzielę 1 sobotę): dla pionu szl<ol-.
nego od godz. 16 do 19, dJa. arnatorslciego od 19 do 21.
Wytypow.an.1 rui. eliminacjach
tych najlepsi z najlepsz<ycn reprezentować będą Lódź na eliminacjach centralnych. vV swoim
cza.'<l.e podamy też ich nazwi-

nie...

ma ciekalwą f ory~!Il.3JLną budo
Sklada się m!aJn.owicie z
prologu, aktu I, U, III i epilowę.

!
~

Recytatorskiego
VI Mollf.lknrsu
.
n n u

arlystycznego również

0

ci woka.lnyc.h

i choreograficz-

predesitym,11ją

ten

film

Lu-Ga

Wolnych l.a.wek nie

cieple jsz.ej p o gv dy i za.żywa-i
j ą wyp<>::'7.Y!lkll. Ale niech tyl
ko na dob:-e si~ wypogodzt V\rtedy ni•e będzl·e tu a.ni. jedl!lJej wolnej laiwkL (kr)

aldorki v:.rięc panie: Teresa Gro ~

ska.

pustki.

ł ~~~~;!· ~:~~s.~~„~i~n~f~
'!'

Foto: L. Olej,niczak
-------

w

XXII Liceum

rych na•leży wymienić prezesa
ZG ZNP prof. dr Teatua W0jeńskli.ego, posła Ajnen,Jciela., wi
ceprzewocln.iczącego Prezydium
RN m. LodrLi mgr G. Górtotw-

Koipcińskń.ego.

O życiu i d7jala1Jności dr Stefana Kopc:ińs.kiego mówil dyrektor szkoty .T ózef Rynkowski,
a swoje WSiJXll!Thnienia o tym
wybitnym lekaa:zu-.sipoleczn.iku
przekazal zebra.nym prof. dr
Wojeński. Akiu nadania szk0le patronatu dok0<nal wicekura.to<r mgr Gra.d, po czym nastąp!

Jutro spotkanie aktywu TPP-R

lo wręazeni.e S21ta1n1ciaoru ufund0wanego przez komitety opieku1'tcze: Łódzkie Zakła.dy RE'n1<mt-O'\vo-M-0<11t.ażmove \ Łód7>kie
Zakłady Prz.eniyslu Jedwabniczego im. Wa.Ieria.na W1·óblew-

Łodzi

w sali nbrad Rady Narodowej
Jutro (15 bm.) o godz. 15.30
m. Lodzi (ul. Plotrkowslca 104, prawa ofkyn.M odbr,dzie sie spotkaniG aktywu rad na.rodowych. i Towarzystwa. Przyjaźni Polslwll.adzledde.I z przewodni<:zącym Prezydium Rady Na.rodowej m. Lodzi EewaTdem Ka.źmiel'l'>.akiem.
Tematem spotkania. będzie informaeja. o pracy rod delegatów
10011 pracującego w R.F.S.R.R.
Po spotkJllliu z.ostanie wyśwlietlony film prod. radz. pt. ;,Idiota".

skieg-0.

LZRl\{ po<la:rowaly 'f.J(JQ'..a tym
szkl)le drogocenny miikr·ookop.
W

c."Zęści artystyc=ej wystą-

B!11rdzo mi się podoba, Panie Red.alctorze, kwiecień pod
n.owym hrosłe<m: „ROZWIJAMY I TWORZYMY NOW~;

FORMY

USŁUG".

Zdejm-uję

kapelusz przaod pierwszy-ni
projelotem naszej akcji, to
znaczy zorrgam.iząwa;nia sieci
agentów wędrujących po dnmoch z ramieonia Hurtowni
Odpadków Użytkowych. A
dLaczego - uzwsadniam ja.ie
nwstępuje:

Jako ka:rny i świadomy ob·ywaitel n.ie wyirz-ucam z dornu niczego, co jest s'.?'ma.tą,
pa.p ieorem i szklem. Co miesiąc samej prasy codziennej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... - - - - - - - - " - -

[tfJ• ..

a
~·;.~~ra-;;111 «:.K?~~.~('1::;::tt';'i8.,'~';1~

Jriogo przy LDK". w pro.gramie tym, 14 bm. o godz. 19
wystąpl gości.nnir m. lu. llterat Ma.riAn Piecha!. P<tza. tym
Ud?.ial biorą: Lucyna i Leonard
Tola Cza.jlcowAndr:l'A',,jewscy,
ska, duet ta:nec7'11Y Różalskich,
Grzegorz Timofi~jcw, Zygmunt
Otiden, Bronisław Hajn,
Ili KOJHI't'ET t.óDZJU ZMS
MU·
PRZY wsPOf,UDZIAI.E
ZF.U1\'I SZTUKI w Lodzi oo;a..
ntzuj„ rnło-M.ietowe k<lł<> pia-!
styk,;w amatorów w wie,kłl od
Zapisy przyjmuje
lat 16-30.

w kz.lku zdanz"ach
TPP-R (ul. Narutowicz11. 28)

oo.

będzie sir. odczyt nt.: „Naul<a

L<'nina. i j~ j :r,wyciesli\vn W pral<
tyce". Odczyt w~·glOBi przedstawicie\ W:vdz. Histoocil Partil
.
~
przy KC PZPR
. Po odczycie wyświetlon~' 7
stanic dodatek pt. „w rodzino.raz
nym mieście Lenina"
film fabularny.
Za.pro~o:<'nia indywidua.Inc odla leń! TPP-R
raz zbiorowe
o
O•irodelc Wiedzy
w~'da.fe
ZSRR, pokój nr. 10.

'°"

Sa • kl
Koncert muzyl\I
1asyczne1
Muzyka

zna.czn~

d1!,wna.

a

będą

na ten temat

raz.me,.

rodzi-

7l

cami.
W !kin.ach przy filmach a"'
t1'l.lkcyjnyc-h, iaik ; też przy
filmach młodzieżowych wyświetlać się będzie do-datek
nieWYjpały". Do
„Ostrożnie ak.c.ii tej równie-.{; włączy się
LPZ i Li.ga Kohiet. Organiza
c.ie te w swoim środowiis1cu
przeprowadzać na tebę<lą
mat n.iewypalów specjalne
pog.a<lanlki.

Jak !ko.ni.ee.zn.a jest tego :ro
dv.aju akcja uśwkidaml:ająca
niech świadczy następujący
prrlyklad. W jednej ze szJkól
na terenie Bałut - uczeń
s ię

pochwalił

przed kolega-

mi, że L.nalratl gdzieś granat.
Poni-ewiaż nfo c'hck1l wyjawić
gdzie ~o ulk:rył, koledzy zawiadom ili o tym Referat Woj

na

skowy

BałutiBch

(o

każ

dym malezionym nie·wy;pale
należy niezwłocr..nie :z.awiado
bądź D.zie~nJcowy R-emić
fer.at WojSk:owy, bądź też Mi
licję Obywatel.soką). Okazoa:ło
że uczeń g;raroat z.<lkosię,
pa;t... na drz;iedzińC'll szikol•

Sprawa .:uśwN!damieniai mło
o grożącym jej nie-bezpieczeństwie je!rt tym pilniejsza, iż za kiillkia miesięcy
rozpocmą się wa:Ji:acje, a wte
dy na !kol0111iach i oibozach
można będzie nal!knąć się 1113
dzieży

Popieramy

sk:iego, ·wicekuraA-Oora mlfl' Grada, pnzedstawicieU KD PZPR

,

WEZYSTKJM harc4!rzom 1
•
~. ~· • ~~'.
harcer.lrnm, którzy pełnili dyi;u~
ry w czasie trwania. Wyr,Jta.WY
„Dziecko, z którym się
pn.
k o r n e n - - · · · · · "'„ ,
oraz
spotyka.my" cla.ntce Chorągwi mia151a LoOświatoiwy
Naukowo
Dzial
dzi - h.N'.m Matuszcwsldej z.a
Muzeum Sztuki, Wl<ickowskieokazaną życzliwo-.lć i pomoc do dnfa 30
go 36, tel. 389-53
sklada.
porlziekowanie
gorące
kwietnia w godz. od 8_ 15 •
Sckc,ja Profilaktyczno - O<;JczyTEMAT
NA
ODCZYT
•
towa. przy Sądzie dla Nieletm. lAJd7'i.
nich
,.MOJE WRAZENTA z PODR OCIEPLNYCH
KATEDRA
•
POBYTU w ANGLII"
ŻY I
PRZEPLYWOWYCH
MASZYN
wygłosi 14 bm. o godz. 18 w
POLJTECHNTKI LODZKIEJ
sali odczyt.owe.i Lód.zkl<'!"O Dod isiejszyrn
v 11n·
. .
~rg;~,~~~Je16 .~ 5 w1;1kiaJ doc~nta mu Kultury (ul, Traugutta 18)
mgr inż. Zdzisia.wa. Orzechow- mgr B. B~jorek. Wsti:p wolny.
CO SLYCHAC W TPP·R.
•
sld.-go na. temat „Koomory spa..
Z okazji „Dni 1.eninowskl-2h",
lania turbin gazowych". ·wyw audyto- 15 bm. o godz. is.oo w Klubie
klad oohędzie się
rlum 14 gmachu głównego Politr..,hnl!<i, ul. Gda1'lslm 155.
Wl'l'AMINY
„w10SNA,

wiali

U'.IXX."ZYBtooci odbyły się w sa
li MDK. Zgromadziły Ol!le mło
ukirytą .amunicję.
dzież, aibsol.wentów i nauczycie(J, Kr.).
li s'.lllroly, pr.2'J0d.sta.wicieli komitetów opiekuńczych i rodziciel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sik.ich oraz gości, spośród któ-

-

z przewodniczącym Prez. RN m.

wychov.-awcy

nym(!).

sk.iego.

i PrezydiU1J11 DRN Łódź-R'lluty
/ or.a.z rotltT.i.nę dtr Kopclńsldeg-o:
.Tacka. K.oipc.ińskiego i Halinę
-----------córkę dr Stefana
Staniewską,
1

__

prned1sięwziąć

Ubi.egla niedtziela. była szczeg ółnie 'lll'OCtl<YSta. dla mlod2lieży i
grona pedagogii«Znego ~ Liceum OgólnokS21tałca,.cego mi~
cegoo się w ŁodrM przy ulicy Ma.o.kJewicv.a 9. Liceum to obchodziło trzy u.roc-zystośei.: dziesięciolecie istnienia szko.tv. wrę
menie srla.nda;ru i n.a.da.n.ie sz;k.ole pat.eona.tu dr Stefa.n.a Kopoiń

M. J,

1

'!·~s ta .nowkmo

wszys tkie ś·rodki zmierzając·e
do W("'>C'bieże.nia ewentua·l nym wypadlkom. Ch-adzi tu
szczególnie o młodz i eż 9"TJ<::Qlną. PctStamowiono wyświetl•3.Ć
w sZkołach ośv.rie to wy film
..Ak.nn trwa" oraz jedną z
lekcji wychowawczych poświęc'ć sprawie niewyl'J'ałów.
Również na wywi.adówkach

Potrójne święto

K k Twm'•
aprzviaciel
ąz
~~u najwail."t~iowszych I sI.......
_____

gu, Dookon.aJ:a. oooada akt.arska, wyisok:i kunszt wniejętnoś

N.a szczęś-oi.e w Łodzi nie
Qrzestrzeni lat żad
nych wypadków spowo<lmva
nych niecstroż nym obchodzeniem się ze z nalezi(llilą
amunicją. Tym niemniej już
w tym roku znale~iono 9 pocisków artyleryjskich, 15 rórodrz:aju gra1natów, 1
żnego
bombę lotnicz.n i 1328 sztuk
różn·ej amunicji.
N1a wczorajszej naradzie
zorganizowanej przez Unąd
Sp.r.aw Wewnętrznych or7.y
Prezydium R. N. m. Łodzi
było na

I
~
biegu
a
Prze
P1erwsze wrazen1 z .
ł ~~~~~r~~:~~~=~ n: ~;R!

mu

która kosztuje tycra
Pociski, granaty, a nawet bombą
znaleziono jeszcze w tym roku
Na temat niebezpieczeństwa
filmy, pogadanki itp.
Lekkomyślność,

W 14 lat po zakończeniu dz iała.ń wojennych - zna.jdtl)'eif
my jeszcze na terenie całego kraju róbtego rodzaju am~
cj~. Lekkomyślne manipulowanie nią grozi w każdej chwil!
śmiercią. Dość powiedzieć, iż w ubiegłym rolru na teren.le
kraju zanotowano 312 wypadków śmiertelnych sp<>wodown.nych niewypałami. Z tego aż 80 proo. stanowił.a młodzież

ł
ł

•

do
poa;yoJ1 kfaiematograf1c:zmych.

Zł\ rok
głównej

-te

!
~-~yt~:i ~:c?.n:.1imi.na;,_:-::~:::-.kie1. m:7=r·_~~~. !fo:~!r~~E

Filmowych
1953 dla odtwórroli kobiecej AuC"iyni
drey Hepburn. Ta barcł.ro zdol
na aktorka. o orygiIDaJnej urotyków

za.11 wiosną

W tęsknocie

podkreślenie zasługuje ~

Na
fakt, że dzisiejsze harcerstwo
cQraz ca;ęściej j C·O·raa rw:leglej .s-z;uka dla .swych met-od 1>D
twierdzenia. w naukowych badania.eh i w rzetelnym rozezna

nych,

Jorku

Uwaga na niewypały!

na

główną nagrodę Związku

Kryw Nowym

~
_lfi!.6~
~

Dworcu KaJisk:im w Lodzi.

W bieżącym tygodniu premiery filmowe pn:ypadaJ11 na ostatnie dni. Co pn.wda mamy jeszcze 111poro cieka.wycb peiycji
z boll'ate&"O w nowe filmy ub, łygodnia; w sumie Jesł więc na
oo wybrać się do kina.
W tym tygodniu czeka.fi\ nas dalsze otekawe [lozycje. W pi11tek wchodzi na ekran kina. „Polonła„ film prod, amerykańskiej

„Rzymskie wakacje''

...

_
...,.........„:ai.!"'~*'·•·4

Obiektywem po lodzi

Niedziela pod znakiem poważnych obrad
*O
* znaczeniu turystyki i krajoznawstwa
sJ.ę

.....

57,.,.,Pi:-ólniP

11

muzyka

l<l:WY<"l.D"·

ric,q7.:;•

sit;

ilościĄ go.rąc~'"h wi<'lbi„1~1i w'\r(J<l rt~ l>lin~Hi4c-l ł<J.d7kiej.
Lmtl<".s>:rcm w n•pr.rtunrze
FUharmonl:i t.ód7J<»
chętnl.t'j

Tym
utwory, a n.aw?t cni<' nr•»fr01mv nwo·••k.i ''la.syc:nneJ. Taki "l>.VaktE'r będ7.tic mlal na.jbliższ~· konecrt l''llh:t1"DJ(}J'l!i W d'U.1;,eh 17 t 18
slQgaj11cy do muzyki
bm.. P•><I dyrekcją stera.na :uar<"1.yka,
X\TI.! wl,'.'.ku.
Pr<>gram roz\)or?.nie utwór n.a.jst 1us7n;o z lwmp<>1:1torów r<"prez<>I\t<iwanvc~ na koncerciP: uw<>Mura d" op. „Ifige nia w Aulld1ic'1
Kn:y~z.tofa willH>aJ•:l.a Glu<·:<:a. ,...,,,«.r.1m1„ so!Jst.a. Zl>ig.nicw Szymonowfo-z od~gra K<:rn«ert f<>ri.e-;:i!·0;n<nvy <Ltn<>Jl. 7.aw~ze <'hetnle SIUciur.ego k<>rnpoz;,.--t<Ha. - Wolfga.ngo. Amadc-una Mozar«i. Na zak,;t'.cz.e'l.1e orki.-stra ;><i-cl clyrek<!ją St.efa.na. Marczyka. odegra. Symfonii: G-dur Józefa Haydna.

TYG-ODNIA
OltAZJI
z
SOJ.IDARNOSCJ MlĘDZYNARO·
OPORU,
RUCHU
DOWEGO
Zarząd t.Mz.ki TPP·R org-anl.
zuje w <J,nJu 18 bm. o goclz. 13
ul. Nłll'llt.Owic-T.a 28 przy
spotlcarue "' uczesi.nlkaml Ruchu
Na ukot'iczenio wyOporu.
~t.
ś~iet.lony zo»t.a.nie film
Zaprosze.ma
etap''.
„ Nd.aj·tat.ni
e Klub 'l'PP-R.
wy
11111 ZARZĄD LODZKI TPP-R
informujr, 'ŻP jest w posiada·
materiałów pro-pal("ndoniu
wych na „Dni IA'ninowskir" i
p-0<lpi„anla ukla14 rnc-znic<:
du pol•ko - rad7i<'<'kit'go. MateriRły otrr.ymJ\ć można w Odrod
ku Wlffizy o ZSRR, ul. Na•
n>fowicza 28, pokój nr 10.
11111 nz1s Wi\T,NE ZEBRANIE
17 30
0
14
·
i:-odz.
bm.
w /\:OT.

~~ ~~ei;;.:iT;' :;~~~· ~. r-::::.:

(ul. I"!ntrlu SOT "' Z,od 7 i
lc-0ws!<.a. lO:?) oobed71<" si„ d1>ro•prawo<'me waJneo P<>bran1
zdalwl'?.n-wyboreze Stow;i,..,,yszenla ::>l''lttkow<>.Tł'<'hTti<'ZTle1lo rnPr7-1!•
iynlCTóW I T<'<'hników
()<Id.z.Lal
myslu Chemicznego w Lodzi.

„

r,DK BAT,-JTY dziś o
g<><\z. 18.30 cdbędzi~ się <Jd<:;r.yt
na te-nin.t uktndu o nrzyjażni
Prelegent
polsl<o-radzJPclciej.
C:r.. I'adm;zck. Po odczycie film
„Opowieść o Leninie.". Wstęp
1 zł.

I.Ili w

rośnie stos, zd.o-1niy p()(fa>ati.ć
reda.keję z PAP n.ci
doootek. Szkla od różnych
konseorw też nie brakuje. Co
S!flla ł
miesiąc 1nobiHzu.ję
wskazując mu te s-fosy powia.aa.m: „Oddaij Cen.t,rai/.i Od„
pa.dków i pomnóż swe osxzę
naS>zą

dności".

KiLka razu wykona? pole·
cenie i byl dosyć zaidowolo-ny
ale ostat·n.io
z wpływów.
rzek.I: „Tvm ra.zem nie pode;
muję się, będzie deficyt .•.".
- Co t11 syn.u? Samej ma•
kula;tv,ry jest z 15 kg.
- Ale nie w tej cenie,
mieswnka leci po 20 (J1" za.
kilogram, a s21kw 40 gr za. kg.
Dwa. razy muszę obrócić 2 zł tra111.wa.j. Za ewen.tual„
ne 2 zt dźw·i,gać tyle bubli,
nie opłaci m.i się. Lepi.ej Zr~·
bimy z Kaśką ognisko w ptwnic-y ... , będ?ie' z,a.b(Jll1)a. A
.
w ogóle, 1n.a.m.o, to prze.sa.da z
tymi twoim.i zbiorami. Pa„
rnlętois. z jak Ka-śka byla m.!t-

b ..
oro ie 'TtcX!•
i woziłem.
odpadki i na 1i.ocn.tk nie 8'tarA tv mÓ1J)'i.sZ:., że to ta•
C"Y}O
.

.

la i chciaias się

ni:loo.?

d

Wozi.tein

- " •

ki cenm.y S'u.rowiec. Jak co§
jes-t cEmr.e, to m.a. cenę aibo
nie można dostać (ten nocni·k:

na przy.k«td)

Brutalna, 1.ogUka mego dziec

ka nie przekonała mnir. je~
dnalk, ria1tomia.st dziecilc:o Z'lpr:-e-Jc.anwne do da.lszego
zbieramitt od;padków z tym,

Mało

że

trud.no pora.d;>,ić

sobie

.i

.k

·

t!J'ni od;stawianiem do pu.n.k~

t.

.

Dl.a

t

·tego J€•S· e77t JC1 'IW)•
OW.
ba.rodciP.j za zoraa1n.i?OUJC11!,i,cm,
,..,.,,..,.,fawia ra.•

orJ.pa.chk.owegą

,,„."v

t;u.nkowego, które co ?niesiCiC
od-bler.ać

bt;chf.e

od „zbieT(l•

czu" rnllku.w.tni.rę i i·TLny Cf.'~
"
.<:-u.rowiec wtórny. bez
ny

'!'I.a wysokość
jed:nC>S·tkowej.

wzgięd·u

na .operzie Q:ti<enbą.cba..BiJ.m... , , •••-~~···.a-~..,~~~-\l>ZlENNIK..ŁOD.ZKI

cen.11

Zo-Ta.

nr 87 (3851) 5

TYNKARZY na roboty elewacyjne

na Osiedie Zubardź oraz robotników do transiportuPRZ ETA RG przyjmie
natychmiast
Łódzkie

Przedsiębior-1

stwo Budownictwa Uprzemysłowionego w Ło.
dzi, . ul. Urzędnio7.a 45 (róg Sędziowski ei). Wynagrodzenie wg umowy iub cen akordowych. /
Dla zamiejscowych hotel z;apewmony. Zgł.o-1
szenia prayjmuJe dział za.trudnienia, pokój
n.r 107.
2433-K

Pow5Zechna. Spółdzielnia Spożywców
Łód:b-Północ
ul. Żeromskiego 74-76
OGŁASZA PRZETARG

na ~anie 10 kiasków do sipr.zedarży lo- INŻYNIEP.A

dó;fęrty należy składać

w s-elk xetariacic dy-

budowlanego na stan·o wisko i
.kierc•wnika grUJpy robót. techników budow1a- i
nych na stanowisku sta•rszych kalkulatorów, 1
kalkulatorów
i
inspektorów technicznych. :
murarzy, tynkarzy. parkieciarzY i ksyl.olicia- :
rzy _ zatrudini Miejskie Przedsię~iorst"'.o
Remontowo-Bud owlane nr 1. Zgloszem?ia 'P'rzYJ-.
muie dzi ał kadr, Łódź, ul. Armii Ozen.v>Jnej
rur 30 , poJ<ój nr 1 od godrz. 7 do 15.
2619-K

Wypłata

nagród

Za.kła.dy

ID7.:iewiank.iego

im.

Przemysłu

Wądkarzel
Tern1in odnawianlia kairt

Wacława Głażewskiego
w

łMłzi,

pływa

u-

Po tym terminie wygasa prawo C2łon
kostwa a od wędkarzy, którzy posiadali
w ubiegłym roku ważne karty wędkiargkie
pobiaratne bę<lriie wpisow-e.
2616-K

ul. Krzemieniecka nr 2

I
I

zawiadamiiają pracowników, którzy pracowali w 1958 r., a którym e..godnie z regulaminem rady robotniczej przysługuje nagrocl_.._ z funduszu z.atkl.adowego, by zgłosili
się po odbiór pi·eniędzy w terminie od dn.
13. kwietnia 59 r., do dn 20 kwietnia 1959 r.

wędkatrSkich

30 kwie.tnia br. (§ 18 statru·tl\l).

rekcji do dniia 20 ikwietlJ.1.ia br. w godzinach
od 8 do 13.
W ofert.ach o.rosimy podać termin wykonania i koszt. Kioski J11ależy wykonać z matei
OGŁOSZENIA
rialu wy.konawcy w o;parciu o projekt. z którym prosimy się za:po;zinać przed złoże:niem
POMOC domawa na stałe
oferty.
Po wyz/Il.aczonym terminie wsze1kie rolub dochodząca potmebWszelJ.ddh irnformacii odnoście w y k o n a n i a · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - na. Pootrkowska 93-13
szczenia i reklamacje z tytltl!łu udrzialu w
udziela Siam. Stain. Inwes!tycjd i Remontów
POMoc-·ctam-owa pobrzeb
p~ój 25 w godzinach od 8 do 11. W przeta.r funduszu zakładowym za roik 1958 nie bęna. Ul. Podrzecama 4 m. li
gu mogą w:ziąć udział p[·zedsiębiorstwa p.a!'1NADAJĄCY SIĘ NA MAGAZYN
o.d g-0dz. 19-21
dą uwzględniane.
2546-K
Dr KUDREWICZ specjall PRYWATNA-·· WytWórnia
stwowe, spółdzielcze i prywatne
POTRZEBNY.
2683-K
· - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - " ' ~ia chorób wenerycznych, Zaba.wek rzatrud:ni k-0bił!
Powier:z.chnia od 100 m kw.
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - . s«órnycll 8-10, 14-16 uli- tę. Ofeirty p isemne „58-łl u
(dojazd samochodll.mi kouiec'lilly)
c? 22 Lipca 4
Na.dcdrzańskie Zakłady Przemysłu
6248 g składać w Biurze Ogło
Zgłoszenia telefoniczne w g'Odz. 0<l 8 d1>
Dr NITECKI
specjalista s.z.eń PiotrkowS<ka 96
Organiczneg·o „Rokita"
skórne,
weneryczne
16-:-~8 KOBIETA cl-O d!ziecka po16, tel. 202-85 i 208-60.
2606-K
w Brzegu D1>1nym, pow. Wołów, woj.
przeprowaclz~ł się
K1lm· trzebna, Curie-Skłodctw
Wrocław
skiego 82 crog Tuwima)_ skiej 4 m. 2
5723 g
INzYNIERA-me chanika ewentualnie techn.io"rTaiiwlga ANFORO- POMOC - domowa potrzeb
PRZYJMĄ ZARAZ
ka-mechanika z praktytką na stanowisko kieWICZ specjalista wene- na. Referencje pooądan~•
praoowników nie wykwa:l.ifilkowan ych i wy- ryczne, skórne 15.3~-19.
rownik<. wydziału oraz inżynierów odlewników
Piotl'k.owStka 154-15
kwalifilkowainyc h spawa.czy, ślusarzy, maPróchnika 8
5a21 G
FRYZJER m~Jti.- t1y0jł!t'
w.zględnie techników odlewników z praktyką
szynistów i palaczy do obslugń parowozów Dr WOYNO specjalista ka
dam;SJka clo dlllżego rza:na stanowisko mistrzów zatrudni Fabryka
skórne, weneryc2me. No- kładu potrzebni.
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
normalnotorowy ch.
Tel.K-0tłów j
wotki
Ra.diatorów w Łodzi, ul. Warneń
7
front
11-13,
17-19
372-09
5814 c
Łódź, uL Narutowicza 65
Waruntki pracy i płacy wg. urn.owy 21bioczyka 18. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr w
MARKIEWICZ
specja
rowej obowią7iującej w przemyśle chemiOGŁASZA
godz. od 8 do 15.
2566-K
lista chorób skórnych
c=ym, zaikwaterowanie w hotelu robotni- wenerycznych,
Piotrkow-1
Ill PRZETARG OGRANllCZONY
1ska 109-6
3897 G
czym, stołówka odpłatnie .na mie.i·scu.
BRUKA.!!ZA-be toniarz:i. dwóch pomocników na Sl:ltrzedaż samochodu ciięża:mwego miarki
Rozrywki kulturalne: kmo, iklUJb siportoin-REICHER specjaHsta
do pracy ako1rd1Vwej, pracowników do stQ,azy „Opei- Blitz" 1,5 t za cenę wywoławczą 9.000
chorób wenerycznych - PRZYSPIESZONY
lmrs
wy iii]:'.
!P. pożarowej, wg. nowych wa:ruITTków płacy, złotyoh.
skó-rnych 8-9,
- motocykle>
przykręcaczy, śrubowników, smar1>wnika, sto.
Refl·eiktujemy tyLko .na męŻ'czyzn, którzy Ptotrkowska 14 16-19 ul. samochodowo
wy I motocyklowy oraz
larza, rabotnika do działu gcspo'Clarczeg;o, pom.a•ją ukończQIIle 18 lat ży0.ia oraz u'kończoD-r- BIBERGAL specja~l- l'ursy dla rowerzystów t
Przeta!t'g odbędzie się w dl!J.iiu 28 kwietnia
sta chorób wenery_czmycn, woźniców organizuje moeniik:a. murarza, ślusarzy (ze s.kierowaniem 1959 roku o godzinie 10 w gmadhu przy ulicy
ną s!Zlkołę pod•stawową.
skórnych
Łódzki
Klub Motorowy
z Urz.ędu Zatrudrnienia), rewidenta i sprząta- Lindley'a 5.
Oferty wraz z życiorysami i odpisami ska l34 16-18 P1o'1:rkow
5663 G LPŻ. · Rozpoczęcie kursów
świadectw kierować na wyżej podany a13.lV. 59 r., zapisy przyjmkę - zatrudnią natychmiast Z. P. W. im. N.
Przeznaczony do pl"Zetargu samochód momuje I !ncormacji udziela
dres.
2588-K
Barlicl;;iego w Łod7li. Zgł?Szenia o.sobiste przyj- żna oglądać od dnia 15 do 27 kwietnia br .. w
Łóćzk.I Klub
Motorowy
muJe dzi·ał kadr w Łodzi, ul. Żerumsk1ego 108, godzinach od 10. do 12 w g.aira0u przy ul. L!JlLPż,
Piotrkowska
125,
w gcdlZinaC'h od 8 do 16.
2634-K dleya 5,
tel.
367-57
24442
.________ _„ HAFTU maszyn01Wego
INŻ. BUDOWLANEG O z praktyką na stanoJrn.rs
TKWP.
Za.plsy
WróUNIEWAŻNIAMY
zaguPrzetarg od'będzie się w try<bi e okireślOl!"lym
witSiko st. inspektora nad7.JOru działu inwestyble•WSlkiego 15 pokój 206
bioną
pieczątkę o na<>tę
cji, 2. blacharey o wysodtich !kwalifikacjach o- zarzą<'- · tiem mi1I1istr.a llrnmuni:kiacji z dnia 8 Zarząd Inwestycji Mieszkaniowych
pującym
b.ramieniu ' (wejś·cie od żeroms1kie
DBOR
go)
codzien.nie god<z. 9-1'1'
Taz bruk~rza zatrudnią natychm:a.st Za.kłady maja 1957 r„ ogłoszonym w Mon.itorze Pol„ Wojew. Przed.s. Robót
w Łodzi
Wocl. 1 Kanal. w Łexi:li Os•tatmie dni vapisó,w
nr 58, poz. 353 z 1957 r.
Przemysłu Ba.rwni-ków „&ruta" w Zgierzu. .ski
OGŁASZA
Kierownik Budowy MaZglos·zerui:a przyjmuje d'Ział kadr w godzin.ach
Wadium w wysclkości 10 proc. ceny wyworian Ochej"
2599 k
o.d 8 do 16.
2637-K lawczej na.leży wr-Iacić na rachunek sum de- I, III i III PRZETARG NIEOGRANICZ ONY w DNIU . n . . ~-;--~~~
27
r:;oz,-towych
Uniwersytetu Łódzkiego do N .B.P. na sprzed.aż samochodu osooowego maa·ki biono w tramwaj.u 24 wa- · - - - MĘŻCZYZN i kobiety zatrudni natychmiast
-----~-' "
żne dokumenty me•c:z.owe
Łód.Z'kie Przedsiębforstwo Ogrodnicze do pra- IV O. M. w Lodzi na nr konta 908-98-199 do " sk-.._._.a typ. 11()1 .
z 1939 r. m. in. O"clpis a•k- DU z Y pokój z kuchnia,
Pierwszy iprzeta.rg odbędzie się w dniu 20 tu notari~lnego po<ze<w są- v.;>~g_oc<y (wocla. ga<Z,
cy w parkach i zieleńcach. Wysokość zarob- dnia 26 kwietnia br., .ziaznaczając na wplade:
ub1ków wynosi od 900 zł do 1.300 zl. Zgłoszenia „wadium dotyczy przetargu 28 kwietnia w kwietnfa o godzinie 10 w Z.LM. przy ul. Cie- clo-wy, odpis wyroku sądu 1 ka~.i~. telefan)
na ul.
27
OOO
zł
rozjemczego.
1959
r.'
'
Zin.alazca
Pwtrk?"Wsk1eJ
przy.
W1
l
ęc
sielskiej 27, cena wywo awcza
przyjmuje sekcja kadr, ul. Wojska Polskiego
·
·
proszony jest 0 rziwrot za \rnwsl<1ego_ zamieni!) na
Jeżeli pf'ljetarg nie dojdzie do skutku, wy- wynagrnd„eniem.
nr 83 w godz. od 7 do 15.
Próch- 2-3 POJlWJe z kuchnią z
2581-K
macza się II iprzetarg na dzień 4 maja 1959 r. nika 7 III DS pokój 27
~:;?'~~~:.:m~o~i~ ~~~fn
EKONOMISTÓW tl praktyiką w dziale zaopagod:z. 10, cena wywoławcza 18.2-00 zl.
2 POKOJE
kuchnią
traeni:a, :kosztÓrysów i rollliczeń zatrudni od
Jeżeli II przeta.r g nre dojdzie do slkutku wYZduńskiej Wol.i za.mienię
zaraz ~ie Przedsiębiorstwo BudoWnictwa
zniacza się HI pr2letarg na dzień 18 ma.ja 1959
n.a miesz.kainie w Łodzi.
Spótdld.elnia Pracy
Miejskiego nr 2 w Łodzi, ul. Rzgowska 102.
rQkU g_-0dtz. 10, cena wywoławcza 5.750 zł.
Wiadomość Łódź, telefon
Zglo-szenia osobiste przyjmuje sekcja kadr,
Do przetargu mogą stanąć iprzed•siębiorstwa., " " - - - - - - -- -_. 557 - 16
5925 G
p 40. Warunki płacy do omówieni·a na miejkuchnia
instytu<:J'e ,· osoby .n,r ywatne z,g o d nie z zarzą- LOKAL sklep<YWy na ul. 2bl POKOJE,
k
h
I
(K
·
) w
~- .. ' . .
„.
I
"""'
2508-K
"
posiadruvi
o ·ac
P·
oe.my eadzeniem minis·tr.a komu.nilkacji z dnia 8 m.a- :Piobrko.wskiej.
oczekuję propm:ycj·i. i'nlenlę na podo-t>ne w blo
ja 1957 roku ogłoszonym w M-Oi11it.Ju'ze Pol- Oferty pisemne „6614" - kach lub starym budowWYSOKO
KWALIFIKOWA NYCH
star.s.kim nr 56 z dnia ZO lipca 1957 roku, poz. 353 Biuro Ogłoszeń Piiotrk-0w- ni.ctwie z wygodami w
szych projektantów z branży ai!.'chitektury,
ska 96
6614 G clrzielnicy Cho}ny. Oferty
.
"19!J9
§ 9.
"l!rbanitstyki, g-eo.gJ:>afii. rolruictfWla, g€<ldezji i
·--· ----~---·---- · ···· - pisemne
„5888"
Biuro
Wadium w wysokości 10 proc. naleiy wipla- ADIUNKTOWI dr Satkow j' OgloszeE, Pi<>trk~k~9~
ekonomii oraz asystentów (techników budowla
DOMKI
.JEDNORODZIN
cać
NE,
nie
po'źni·ei.i
BUDYNKI
niż
1
drz:ień
prrzecl
przeta~em
f.kiemu,
całemu
perl<one- LOKAL 32 m klw (dla pro
nych) - zatrudni od earaz Prezydium Woje!owi Szlpitala Kli•rnw.rnego i aukcji) eamien-ię na inne
GOSPODARCZE
wódzkiej Rady Nairodowej w Łodzi - V\-'ydo k:asy DBOR.
im. Marii Curie··Skłoclow-1 pomiesz,czenie w śróclmie
Wyżej wymieniony samochód można oglą- >'kie.i za se:CtZęśli.wte _Pr7.P- ściu. dZiał Architektury i NadrŁlłru Budowlanego-:Oferty pisemne
z materiałów własnych i powier:wnych.
prowadze>ną
w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej.
opeTacJę .U „6793" składać do Biura
d o 13 W D BOR, Ul1· żrmy
dać
cod.zi.ermie
od
god.z.
10
Helen:\'.
Sza.ł.
c
zynOgł·osrzei1
PLotrkowska 96
Specja-l.IBujemy
się w robotach murowych,
:Wymagane są pełne kwalifikacje i praktyka
Ciesiel<>ka 27.
2586-K ski ej o·raz aclnmkt01W1 dr ··
-·.
- stropowych i dekarskich.
Lesrt>CZyńskiemu
zawodov.'18. Wyna.g.rodzenie wg. zarządzenia
za po- ~IES2'.KANIE 5-11zb01We ul.
moc
wyrazy
podllJięko- :ruszynsk'.' parter z ?wonr 89 z du1ia 18 g.rudini.a 1956 roku-pr~esa
Przyjmujemy zlecenia na roboty budowania składa tą d<I"oga ma weiscram1 zam1en1ę
Komi'tetu do Spraw Urbanistyki i Archi·t emąż
wlane i remontowe od przedsiębiocstw
5915 G-1 na 2 z kuchnią roz.kłado
8-l:tury. Podania należy skltad~ć w w. w. wywe na3chętniej ok-01!ca
państwowych, spółdlliekzydh i prywatnych.
REGENERACJĘ
gavni- Górny Rynek. Oferty p id~ale, Łódź, ul. Ogrodowa 15, pokój 126, IV
ków motocykli „M-72" semne „5765" Biuro Ogło
NASZ ADRES: ŁóDZ, UL. NOWA 36.
ora.z „I~':. wykc·nu~·e _war ~eE, P~_!rkO\":_Ska 96 __
p. w godz. od 8 do 15.
2622-K : . . . - - - · - - - - - - - - - - - - - l"Ztat ł.odz, Pabiamcka 208 3 POKOJE z kuchnią, z
INŻYNIERA ze .szczególną znajomością betel. H6-04 _ __ --~8 ~ wszelkimi wyga<Jaml i sa
tcnów na stanowiS'ko głównego idlżynie:ra Za.SUKNIE SLUBNE i wie- moclzielny duży pO<kój okła.du Produkdi Pomocniczej oraz inżynierów
c.z orcwe oraz pelerynki i sobno w śródmieSciu zakapki
do chrztu poleca mienię na 3 lub 4 pokoje
11.a stanowL<ika !kierowników
robót zat.1rudni
wypn7vczalnia Łódź, ul. z kuchnią, wygodami, raz
Łód:iJkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
Pio·trkriwska 134
kładowe. Warunki clo uZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
nych Łódź, ul. Lutomierska nr 32-34. Zgło
PRODUKC.JĘ- nowych a- zgod111i~nia.
Wiadomosć
sortymentów
z
chemii
g-0
tel.
37o-8B _od goclz:_lo_
sreni.a przyjmuje dziral organizacyjrurpra iWilly
w Pabianicach, ul. W. Wasilewskiej nr 5
spoctairczej
uruchomię
lub
RZEMIESLNIK
posrz.ukuje
pokój nr 22.
2498-K
ocze:knję
propozycji. - pokoju . .z
kuchnią
OGŁASZA DWA PRZETARGI
.za
o<erty
pi:;emne
„5729" zwrotem
kosztów.
(Może
SPAWACZY, ślusarzy, pomoc murarza, smaŁódź, ul. Matejki 9a
Biuro OgloS1l.eń Piorolrnw być nie wyremrmt0<wane).
1) na wykonanie PQ<llogi z des?x:z,ulek porowników, wózkar2:y, robotnice na czesalnie, sadZlkowyah dębowych lub farnego surowca
ska 96
5729 G Oferty pisemne „57S7" w
ZAWIADAMIAJĄ
Biuro
Ogltoszeń,
dozorców dtliennych i nocnyC'h, sprzątaczki, ilości Olk. 800 m2 ~ własne.go- materi1ału.
Piotrkowska 96
5797 g
że
wypłaty
na.
g
ród
z
funduszu
zeikład,}_:ve_
zamiat;wzki i robot.nice do gotowania kawy 2) na wytkonanie instalacji elektrycznej, wraz
go
3 POKOJE -a:--kLtctlinią \v
za rok 1958 dokonywane będą do dnia 25
na 3 zmiany zatrudnią natyC'hmiast Za.kłady z przyłącze.niem do sieci częściowo z wła
U
bloka.c h oraz d'Uży pokó:i,
kwietnia 1959 r.
Przemysłu Wełnianego im. Wł. Reymonta Łódź, snym rna.teriałem.
_
w
y ~ody !Zam i enię na 2 po
.__ _ _ _ _ _ _ _ ko.ie
z
i po.kój z
ni. Ł1kowa 3-5
2562-K
Po uplywi•e tego tenminu wszel'kie rosz- . POMOC domowa potr.zeb kuchnią (blok.i). Dzwcmić
S?,cz,egó!owe dane mogą był omówiione w
cz.enia nie będą uwzględniane.
2591-K na o.cl zara.z. Pi-0·trkowska 505-42
INŻYNIERÓW j
techników budowlanych i administracji sZJkoły. tel. 35-45.
5789 g
1107 m. 5 front
Oferty w zamkniętych koipeti;ach z podain~talacyjnych
.na stanowiska jnspektorów
' CENTRUM - 3?0okoje,
kucb.nia
z
wygoda!)'li
p.lus
nadzoru technicrzne.go oraz brukarzy i robo- ni·e m ce:n i twminu wy.konania n.ależy sikłia
pokój z używalnością kutników fizycznych żatrudni Wydział Gosp. dtać w admmi•s traeji srikoly P.aibi.anJic.e, ul. W. 1•
chni i wygód zamienię
Komunalnej i Mieszkaniowej Łódź-Cho,jny. Wasilewskiej na: 5 w term.inie 10 dni od daty I
na 2 razy po pok-0ju ;z
kuchnią (bloki). D<.t.womć
1
ul. Lubelska 9-11. Zgłosz.enia csobiste p.rzyj- ogłoszenia. '
283-75
wewn. 10 do gcx!:ziW przetargach mogą brać udzial przeds1ię- 1
muje się w godzin:a.ch 0>d 9 do 12 w gm.a.chu
ny 15
5850 g
Prezydium DRN Choiny, ul. Luibelslk.a 9-11. biorntwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. ~
DWA ~dzielne miesllkaDyirekcja
st.koły
7.laStrZJega
r•ok6.i 19.
sobie \Ny\)Ó!r ofenia dwupokojowe z kuch
2568-~
renta lub odstąpienie od przetargu bez poda- 1
nią
(częśc•iowe wygody)
INŻYNIERA lub technika z praiktyką na stazamienię
na miesrz.k:ainie
dotrzymuje
nia przyczyn,
słowa
2594-K
•
4-po.ko.iowe
nowisku inżyniera BHP - :;;a.trudnią natychroxklacl.owe
komfortowe.
Oferty p1miast Zgierskie Za.klaoy Przemysłu Odzieźo
przekazuiąC dOC/tÓd
semne
„5733" Biuro Ogrowego w Zgierzu. Zgłosz"?nia kierował do dzia5,ze11, Pi-0-trkow.;ika 96
ro !kadr. Zgierz. ul. 1 Maja nr 11.
zakładów
2514-K
:!roK._o_iE I[. kuchnią w
blokach II p. (KouJ.ny) za
KILKUNASTU krawców w cha.ra1kterze pra~
mienię na3pokojezkuch
"t
R
ln
p
'
t
•
sowac.zv. na ilronfekcję cięZką 01·arz rewidenta
ni.ą z ce.ntralnym ogrnei portiera zatrudnimy natychmi.ast Za.in'te~
s..wani. winni ~ł.aiszać !'lię do działu kadr La::
I
borat-Orium Przemysłu Odz!eżl'lweęo w Łodzi,
Piotrkowska 96
5738
OGŁASZA
1•
. 8
li
ul. 22 LiPQa nr 25 w godzi:nach od 8 do 13.
I TEC.HNIK.saino1my la·t ni
I PRZETARG NIEOGRANICZ ONY
,t
µoszukuie po,koju sublo1
2573-K
1
na sprzedaż konia pociągowego.
Ę
katorsl<iego
. Biuro
Oferty Ogło
pi~ semne
„5337"
1
. w dni·u 20 kwietnia
GŁÓWNEGO mechanika ze tlnajomością in· I
.
r1·zeta•r .g odbędzie s:ę
szeń, Piotrkows>ka 96
PÓKOJz-i<:tichn
ią-ws11:Y:
westycji (pożądane wyższe wyksztakenie) o- br .o godz. 9 w .siedzibie Go<spod.airstwa Rol1
&tkie wygody w blokach
raz mistrza galwanizerni - zatrudni natych- nego w Głazie. Cena wywoławcza 6.500 zł.
~
'zamlen~ę na 2 po.koJe z
miast Łódzka Fabryka Zegarów. Warunki pła
Przystępujący do pl"letargu w1il1i•en 'vpła- •
lfl"
j@@O
I ,ł
kuchnią, ws.zystkie wygo
• prZ}'.J. ni
'c' "~
, "'·um W Wy~,"kOŚCl
.. 10 •J•
cy wg. umo""".lf -'-'
,..,,,.,..C.
ce.nv. WY- •~
(.,!JioroweJ.• Z-'
g,oszema
~·_
vv •a
-u ·
sz~10
~
dy za zwrotem
kOSf<,tów.
n
Oferty
pisemne „51120"
muje dział 'kaclu· ul. Wigury 21. w godtz. od 7 wolawczej w kasie go·s'];«laTstwa najpóź:n[ej •
B:urn
ogłosizei1, f''.fJtrdo Hl.
2534-K w d:niu poprZiedz.ającym przetar&.
2585-K ~---..."~~~~~~~~-~ ._JL~;i~a 9i.
iiall a
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BUDOWLANO-REMONTOWA
wv•ona w ro1'u

Wypłata

nagród
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Półn·ocno-Łódzkie

PRZ ETA RG

Zakłady

Przemysłu Wełnianego

I

PRA
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I

kuchn i ą
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TOTALIZATOR

SPORTOWY

----------------P, ,I:
Przetaru; nieou;raoi czon:t'

z~k:~:~~~:::.~;.~~'fe~z;:';!i:ie

•

I
5 057 803
I

z
z dnia
29. III. br. w kwocie

I

złote 11 ~eó~~r~J.~.:~~~fi~i~~~~

NA B uDQ w
1000 boisk dla "„

lI

w

~-~'"-'~~~~·,~·~·~~·~~~~~~~~~,~--,--------------------------····.....,_..,

ZAKŁADY USŁUG

NIERUGHOMOSGJ

Oddział

*

2 ha -elemi -o~dowej
Pl'2y ll'Ze>ce Nar w Srebr;-;ej sprzedam. Łódź, ul.

JOT

CALI' ŚH'IAT li' Tl'l/01/lf DO/lffJ

drzew oworowy<:h "' mrute

T1ałom

buclowlainY'ffi w
kolo wa.rs.z81Wy

6Pr.zcd,,,m.

w
w

O!eTty piisem-

:ne „:0327" Biwro
P iio'or.k olWSJ~a 96

Ogłoaz:eń

WILLĘje;a._n_o_rodiz_~lin_n_ą_5-_

w obręboie Wfol
kie.1 War=iwy (za Słu
żewcem) "' ogrodem 2.000
:m low. sprti:cdaan lub .zamienię na podobine w Ło
po.Jrojową

ewent. pr.zyjmę w
3-pookojowe
ro:z.J.Lcr.enlu
Po
mies:21~ie w Łe>d!ZI.
kupnie wolne 3 pOil«Y,je,
kuchnia. Oferty piJseanne
„5831" Biuro Oglloszeń Piollr~<c<W.sika 9G
__
oiOR"ci ziem_1_.z_1_.asem
bttd.awlanym w DO•bronh1
sprzec<ann cz por.vodu wyja
:>Jdu. l'vlariarnna Wołosz.
Nakło n/Notecią u.I. Dl:uga GO pon.v. Wyżysk
DOM- lub - pol"owę '(!omi.t
rz ogrodem
(B~pokoj,owy)
w okol~cy Juliamowa (do
jam<! dogodny) sp·rzedam.
„5834" ił
Ofe:ty pisemne
Biuro Ogłoszeń., Piotr.ko.w
51134 G
ska 96
GOSPODARSTWO- 8'/• ha
owocowy, ;za.budo- ..,,,.._:;_ _ _ _ " _ _ , _ _ _ _ '°"....,;'"--~,..,.,.._,._,_..,
ogród pszenino-bul!'.a•Cfl.a!!l.~j
izierni

p

es

z

KUPNO

Pi,otrkowska

w

<1933

naprawę gwara.ncyjną i odpłatną telewizorów i radioa.pa,ratów
instalacje anten telewizyjnych
wszelkie na.prawy sprzętu radiotechnłc-mego
SOT - Łódź, ul. Północna 5-11
Łódź, ul Muynan;.ka 4-6
SOT SOT - Łódź, Al. Kościuszki 39
SOT - Łódź, ul. Piotrkowska 6.
SOR - Łódź, ul. Kilińskiego 44
SOR - Łódź, ul. Piotrkowska 123
SOR - Łódź, ul. Tuwima 36
SOR - Zgierz, ul. 17 Stycznia 28
SOR - Pabianice, ul. Armii KraJowej 2
SOR - Kutno, Pl. Vl\lln-Ości 3 •
SOR - Pickków, ul. Słowackiego 17
SOR - Kutn.o, ul. Królewska 28
SOR · - Łowiw„ Rynek Kilińskiego 5
SOR - Tcma57Aiw, Pl. Wyzwolenia 1t
SOR - Zd. Wola, ul. Kościelna 14
SOR- Głowno, uL Gen. Sik1>rskiegoBL5
PUNKT INSTALACJI ANTEN TELEWIZYJNYCH
Łóćlź, ul. Piotrkowska 123
:W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE NASTĘPUJĄCE NOWE
SOR - SOT
son. - Łódź, ul. PiotTkowska 192
SOR - Łódź, ul. 1 Maja 24-26
SOR - Radomsko, ul. 16 Stycmia ł.
SOR i T - ł,ódź, ul. Za.rzewska 8-10

I
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lcca

klasy I poHurtowa Sprzedaż

'
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2497-K

motocykle, skute17

rowery, kaja.kl

KUPISZ
SPRZEDASZ
ZAMIENISZ
J_

SPRZEDAŻ

__- ____ -----'--...,._-________ ..._..._ _____ ..._..._ ____...____...__,

I

ci

[_

NA RATY i ZA GOTÓWKĘ
SOR i SOT zapewniają takte:

N!!.1!.orzvstniei

fotogra:l'Jcz.n
A_PARAT
}rnhof Te-chnika, Maikin~
II S lub równomędl!'Jy
kup.tmy. Oferty pisemn'e
Bilu.ro Ogbosrzeń
•· 4933''

motorki do kajaków I rowerów

i

I~.l
~~~~iii •K~u•'.'.~~~~~K~o•~~~z~~~~' ·'~IIl'i
CEGŁĘ białą

*

E T A R G

od daty przeta["gu.

[

*

*

-

dzi,

sprzedam----·----------------wania <i.:>bre
lu.b wyd1zierż.awię. Zgł-oll"'łl.
>iz•mla clJnia rn. IV. wies
Bogdanki 2.1, pC>CIZlta Łęka
Mała pc1wiat Gostyń, sitac,ia ko1cjowa I<:rv.€mjenie
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowowo {woj. pozmańs1kie)
Dudowłain~
i>-zt-AŁKĘ 1,a ha- w-Jeźo
wie, bli,;iko miasta sprzew Łasku, ul. Południowa 1
d.am. Tadeu'·r?. Scl1a,b, Wlo
.clawek,. Wysoka 2/4 m. 15
OGŁASZA PRZETARG
DOMEK-w J1~l·ia;nc;.;,1e-..::.
wolne rniesz;kanie dla na nia d..,..sbawę ipias'ku w i100ci 300 m3 i żwiJru
bywcy ta,nio s•przeida.m 500 m3 n;a budowę do Palbianic, ul <::,,,Poło•
......,
In!c-rmaioJe Mat'Cuna 1.:; m
6801 G vJ!Sikia.
la ofic.)l'lla
Termin dosta,wy wyżej wymienilOi!lego maAT!tAKCY.rNE miar.tu- rz
praw= zabudowy od 15 t.eri:ału do 31 paździ-erniikla 1959 i·CJ!k,u_ Oferenzl za metr k.wa<iira\Jowy ci winni podać jednost!k.ową cenę 1000 dootlana te!'enie Ło!dizi pilnie
spreeda.m. Limalll<JM-s,kie- wy ocarz ha=onogram wyikonan.ia.
Przyjmowanie ofert odlbędzie się w tel'lrilil!liie
go 19. tel. 522-3.2
DOMEx~parteroiwy c,ztero do d.n.i1a 14 '.kwietnia 1959 roiku do g<>dz.. 12. w
Pokojowy z wygoorum.i na dziale zaopatrzenia M.P.R.B. w Łasku, UJlica
Stokach (mlesrzikarnie wo!
:ne) orarz plac i.200 m .k.w Połiudn.iowia nr 1. Komiisyj111e o.twaJroi,e ofert
iz:a:drzewit>ny pr.zy prrz:y- odbędzie się w dniu 16 'kwietnia 1959 roik.u o
godzinie 10. w bi'1.l.TZe prz;edsdębi01J.'Stwa w Ła
Gtanku tramwajowym s'-u, 'I.il. Poludlil'iowa 1. Przedsi..,,biorstwo zaspr.zeda.m. Wia<J·omość "
'"'
Plac Wolności 10 (pracow
bez Podianiia
5840 G slrzeiga sOlbie wybór oferenta
nla obuwja)
PLAC --,,,-:i:ezwolendem--na przyczyny do publicznej wiadomości. O przybudowę spnz.edam. Wiad-o jęciu ofe:J.1Y do realirz.acii przedsięobioI\StwQ {'(>mość ul. Ks. B-rzóski 18
• \iviiadl()IIDi pismem oferent.a w terminie 7 dni
10, od goclZ. 16
zn.

DZIĘKI

MAGNETOFONOM
RADIOODBIORNIKOM
(KRAJOWYM i ZAGRANICZNYM)
zakupionym u fachow<".ów
STAC.JACH OBSŁUGI RADIOTECHNICZNEJ (SOR)
STACJACH OBSŁUGI TELEWIZYJNEJ (SOT)

TELEWIZOROM

<>6!Jkifulka 31 Wożni.aAc
l>ĄRCELE 2.700 m kw„ 30

Zie!orwe

w l.odzl, ul. Zachodnia 109

SOR

m'Ull'IOwany z ogródldmn 1 J,a,sem. w R>ossanOWJ.e &p<IlZeaaan. Curie~lOdowsklej 4 m. 2

llOMEK

_____ _

RADIOTECHNICZNYCH I TELEWIZYJNYCH

zamieszczając

1

1

011& 10SZ8ftie

_aparaty fotograficzne

~·

~;;.;:~~KĘ ~~fe"~e~lk"'ąfi~ ~~~~d~~ 7 t~~.i~~~i- ~erz;~:~. 2~!.n;.'lll~~;~Tci~~

taglówld,

I /')
I

'
MOTOCYKL-;-;Ja.pp'.--500z Oglądać od godiz. 16
lworzem pihnie 5,p•rzedam. LODOWU:Ę „Ził" nową,
a.kordeon 120 basów odk.u 1·l\f'.'."SZYNĘ--dZJeiwiarrnką-·- Ul. Wain<ly 2, tel. 479-63 5887 G rza,cz, radio „Jwwel", ro
.:1-;:n1ttax S" z przysitarw- Szeiwczy.k
ką &przeciaan. m. Prz<>- APARAT--fo:tograficzny wer dziecięcy, łóż.k·o polo .
dif'vników Pracy 4 m. 9 „Peu.tac<>n" noowy sprze- we, weintylatoor spnze<iam
iiaawn·leJ Krawiecka) bl. dam okazyjnie. Wł. By- Al. Kośolusnki 28 m. 12
SAMOCHOD --;,chevroJ.€'1:
tomsikiej 29a m. 29
· Oglądać od godz. 16
sprzedam
Fleetmaster"
pilnie. Mok,ra 4, Orze5800 G
chow-ska
KAPUSTĘ kis;zOl?lą. okol-O
W dniu 11 kwietnia. 1959 roku zmarł
t„ e;iemnl.ak! półżó!t.ki
5sadzeni.al<!
i drol:me dla
św!ń sprzc>dam. Łódź-Sto
kl kolo ko3cioła, Siocza1wniic'ka la B. S!lskows1ki

~zafę

z 11.lstrem &pirze<iam.
5!124 G
'rei. 5°7-16

myłliwska

1

I

I

broń

meble f antyki

I

I'

tow.

WŁODZIMIERZ ŻWIRSKI

kierownik Apteki nr 118 w Kolurru1ie,
OOmocnik ap~ekarski odznaczony OclZllaką „Za W·z;Qrową Pracę w Służbie
Zdrowia".
W Zmarłym tracimy długoletniego i
sumiennego pracownika

~i~RCJA, RADA ZAKł~AD.

i POD-

OWA ORGAN. PART. p.rzy ZARZĄDZIE ĄPTEK WOJEWODZTWA
.

ŁÓDZKIEGO.

Wszystkim, lt'tórzy wzięli udział w po·&'l'Zebie

Anieli Par
<l~az

tym., którzy po
n~owanin pogrzebu
1
e Godlewskiej składam tą drogą w
tnil"tlfu nlec·becne,j siostry i własnym
&erdeezne podziękowanie
D. JEZIERSKA UCZENNICA
ZMARŁE.J.
...,

r

I

-----~

-··---·-

-

--

MOTOCYitL „Wl;'M" nowy orraa. "M-72" Il \Vózklem sprzedam. Pabiani6649 G
oka 2.03
SAMOCHOD--„Chewolet
Fleetma.ster" do ~przeda
nl.a. LlllIHlJ!lO\VSk,tego 112
6456 G
m. 1
SJ\.MOCHOD OSQooWy - I

marki ,. Vlarsrz.a,va" sprze
Ul. M. Buc:z.ka 25,
---l!_Od:z~_!_G-18 _ _
RESOR.KĘ na pernych gu

dam.

mach, trz:v seory z blankowej skóry sprzect~m.
P1otrmo~.n-a
Obe-jrzeć
kowska ~ u dozorcy

„Peugoo·t" na
SKUTER
d·otaroiu sprzedam. Oglą1 dać

m. 5

Łódź,

lll. Smocza 21,
5793 g

MOTOCYitL „WFM" starn

dobry sprzedam. Wli;ckowSlkiego 7, m. 35 go~i
5734 g
na 16-18
MOTOCYKL „FN 350" !>ta.rszy typ sprzedam. Stallltsł.aw Gonera, Ryso5815 g
wnteoza 26
MASZYNĘ krawiecką mę
ską, szatę "1<lepoową 1 lu-

wystawowe
stra
9,am,_ '.I'eil, 31iB-ll

spinze-
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ORS udziela kredytu na zakupy ratalne podanych ar~ykulów. Szczegółowych tnforma.cjj uprzedstawiciele ORS we wszystkich
dzielają
większych sklepach I domach towarowych oraz
załat~'Vla.lą w clągr1 2 dni przy-manie kredytu.
Kazdy sklep uspołe<"zniony realizuje imienny
przekaz wydany przez ORS.
PIANINA

'fi

AKORDEONY

PRALKI
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SPORT łlf SPORT

a

SPORT

ł

Tabela I .

Y"

nie

1dgowła zmi~ni
U
Się

ao

SPORT •

I d
a eaperal

SPORT

B

SPORT

B

SPORT •

SPORT •

B I Dallas Long
Z o on1ą y om nie zawodzi
•

pójdzie z warszawską Legią
najSwo~sty rekord Lechii - Wisła i Ruch Wydaje niedzielispotkania
zapowiadah,
się. że

ostatałcb

IB

A łeroz 20 metrów!

może lepiej

na

SPORT Ił SPORT

SPORT •

miejscach w tabeli

bl.lż=ej
się niemniej

ciekawie. n;ż minionej. W każdym razie łodzia
nle obiecują 6l0bie wiele, rowiem
:r_,Ks znów grać, będzie u siebie.
'J'.l"ffi ra=i . przeciwnik:em mistrza Polski będzie stołeczna Legia.
Do rzędu ciekawszych spotkań
zaliczamy również mec.z w Bytomiu, pomiędzy Polc.n.ią a· Lechią
o:-a.z spotk8:nie wars=wskiei Gwaroii z Górnikiem (Zabrze). Pce.a t.ym gradą .ie3ZCT..e
Polonia (.Byo;:L'(os;r-:z;) Górnik
(Radlin). Ruch - CTacovja oraz
Wisła Pogoń.
(Rm)

Niedługo

kaJ na

świat

spo1·t-Owy

spelnienie

C'Le-

7..apowiedzi

trenera Vern Vl'olfe, świetne~o
znawcy lekkiej atletyki. Padł do
tychczasow:v rekord świata w
kuli, a pobił go Dallas Long, któ
remu ten sukces przepowiadano.
Bez znaczenie jest. czy wynik
Longa. będ7Je uzna.ny ja.ko oficjalny r9'kord świata, czy też ze
wzr.-lędów na niedonełnienie pew

Czw.art.a ruin.da roz.grywe.k li- bezr.atliny. I jeśli moż:n,a mieć
gowych .do-w1<?dla, . ze n.a.s:za czo- /pretensje do g,ry drużyny 1ódzlO".>;",{a .i:nłKan:."-<l. rue od.roo1ła J0- k'.ej, to przede w.szystkim do:ynych
formalności
nazwisko
szc:ze. straty SIJ)Owodr.Ywanej pr.zer czyć one muszą jej piąbki ofenO'Briena utrzyma się jeszcze jawą z.;.mową i. nad~ł. rue Je.sit JC·· sywnej, która zapomniała, jak
kiś
C'Za.s na
liście
rekordów.
S7.JCZe w. formie.
Wiele na przy- się rozgryw·a pil'kę przed polem
Faktem pozostaje, iż fenomena!
kład ohi~•warri.o so~;e. po SJJ',(>L- karnym p.rreciwntka, zwla=a
ny
Long
osią,gnął
19,55
m, a. więc
kamu Ł.Kl:; z Poloruą oytornJS'"'l, gdy ten stara slę stosować ta:k
wynik lepszy od dotycbcz.as-0we
a tymczas;c--m '".Ypa:Olo cno .nj'1'.i zwa<ną obronę zagęszczo.ną.
go rekordu o· 30 cm.
:podziw &labo. . ;t;a.rowno m s.,z
Bezbramkowy wynik meczu
L()ng wydaje się być tym mio
Jak l. -w1cei::u~trz ligL zag~a.ll lódz 1~ego sprawH, lż ta.bela zmie
ta.czem, ktary piervi•szy w świe
zna.~1e ,~':l.lUJ swo,ch ~_ozJ1- n.ila leadera. Obocnie 11a p'.erw
cie przekrnczy w pchnięciu kulą
wosci, to,.,,.z. IllJe·c:z,. kto•y s"up'.1 -s.ze rniej.«ce w~Ulr'.ęla sir; bytomgra.nb<: 20 metrow.
uw":l,gę ccJ:ieJ ~p:in:1 ~,:xi<~tow~J! ska Polonia, podczas gdy Gwarmozna me., l_>e:_;"lusz.~1 i:i~z,~a,c dię ze;;·chnąt na piąte mi,ejsce
meaz.em zawk,co.z.a.!lycn .n~«-.Z•d .. wvegzekwo,wanv przez Ośii?.ło
C<;>,z teg,:>, ,~w <lrug<·eJ c 7.ęs;!i rŻrnt ka.my, z któreg,') padla jeis.pot.Kania loo.z.,an.:e. ffil<Oh zdec;- dyna i zwycięska b-rarnka meczu
d.owaną p.;:zewagę, J:CZf?h n;c ~do bi-·le'-"o lea<lera tabeli. z ra<lliń
1
ital1 przy1P1e=;it<:-v;ac JeJ . zdoii:r- s.i<lm"' Górnikiem. ŁKS tracąc
ClC..'n ,]60.11.eJ cnocby brarn.~i. o'-""!- DUc"lkt w meczu bezbramkowym
ruaneJ w ~:~ WY:J?adku_ na w~=
~{)<'lią spadł o dwie loka.ty nl- Mi-e-liśmy powa:ź:ne obawy czyi go ogólneg-o breni·ngu. Ostatni ra'l
gę. zlota._
oo,v,em
J.rzy_ ~we~tuai
neJ
porazce
war-szaw.si..a.eJ
Uwar- .ż-ej.. Obecni·e
.
-łc<lz:a.nie
, . :są w ta- tym ra.v2dli. kola.!"7.e ka<l1ry pot.ra-1 z.a.wodników na.s.zych prz.ed wyPlakat XII Międzynarod-0wego Kolarskiego
Wyścigu
Pokoju
dii da·wał.a ona Łhl:> p'erwsze oe1l na. 51 00 mym m .ei.s.cu.
fią wykazać <!'ię d=1".a.te<:2ną for- jaz:J.em d·o Berlina zobaczymy w
Berlin - Praga Warszawa 2-lG. V. 1959 r. (wydany w ;ITRD
miej.sec ,._, tabeli. O prze:«raną
Drug:~ mi_eJ«•De ~ale-q. teraz mą by zvryclężyć w wyści,gitl kon wyści.gu 26 bm. na ul!cach Warartysta-grafik A. Weber).
CAF - FOT
ll-waroU postarz.1 si<'! r:::d.Lń.'<ki do_ g>dan...<.k:ei Lechu. ~;uzyny 0 trQlnym z udziałem ]J07JO!Sltalych e:z.a.wy. Po wyścigu tym ~27 bm.
Górnik.
lecz na'J.astanicy Ł.K::i dz.twn:vm doi:ohku. Otoz po me- cz-olowych zaiwodnJków.
kolairae odjadą już do Berlina.
w ciądu !JO mLnUt gry nlc .z.da-- ~~u. bczbramk;>wym . z CracoVlą
Kadra 1.\rym1a ?Jwydęsko.
Na marginesie oma.wiamia syibyli się na taki !1'.trz3l. pr7~d k'.'\
.. Je::'.t to łuz,.. t·~ ~ Le~
W ?i~sz,ej dzioev."iąke Z'!la;Jli- tu.atji nasZlej c1rużyny re'PN!'Ue'.11n= Szymkowiak J>Cl'."ZUłby się· chn . gdan.~z.-z.an.-e ffiaJCl pH~- z:0 s1e az 7 kola.rz..y .-:- kam<lyda- 11tacyjnej, warto nac1mienić, że w
pu,!1.Jdow. cho>el<J.Z w czterech ro- tów do reprei'l('ntaCJl Polski na wyścigu ni-ecl.zi.ełnym w Siedlrt>zegrano ostatnią run-1 wyd1 tlu,niejach IZ<liwsze :llnajdo-i
z-=:rrranych spotkaniach W.Olali XII Wyścig Pokoju.
cach d<l\SkonaJe soisał się kola'l"z dęWczoraj
szachowych mistrzostw Polski wala s1ę w CZt>ló"'.'cc rozgrywek,
str:rel!ć
jedną
:r.alEYJ:<,vie bramkę.
, .
U
·
&.
Ale też ni.k<>mU nie udało się
_Po wyscLgu .rocz,egi;-aą;iym wi lódZikiej Gwardii Chtie,j. zn!i.jdu- kobiet. Tytuł mi!>trzowski zdoby- ta.k więc ostatni .ieJ sukces nale~
dotyclJ,czas zmu1S1c
b;·arnJka,r za S'.edlcach sytuac.1a wy,1.;rnmła. s1ęl jąc eię. w ~1ówoe na<ileD.szych !a, dzięki lepstZerniu :f.Lnts.zowi, Ko- ży u21nać za w pelmi wypraco...
wany .
.
Wyjątkowo udaną imprezą by- Gr~.~o~'"·-'-'-""' ·do wy.1·e,.c•~ pi,lki niemal caikow1c-1e. Byil;i Zld<'.cy- z:awc<ln'ków. Cht•ej raz j.e~.-zez.e na·rk owska.
lo otwarc.Le sezonu luczniczego.
Vl. ,.~„......
"""
dowan·1 faiworv1t•i a\.? ohvc-tą
d.!'- ·1·1 · · t
Roo:egra111a w niedzielę v runda
· t l'
Dziś o gom. 16 oficj.alne rza!ton.i
·
o- z ~·.·~t!-i. Jak d'"".".. ~ 1·~z=~ u.
, __ •
•
:"
po :u,)~ 1, ze .ie.or on nie y Kv
Nie=zeltiwanie zeb ra l o się ~P
~ ~ "'
""· ~ =~-~
kw~.t1ą
stała s.i.ę
At>r.aiwa wyJarz:- do'orym. torowcem, ale również - po dugrywce w pt>nie-cllUiałek - arenie mecz.u i ro.zda.me nagrod.
przyniosła tradycyjny remis l rów
ro. jak na tę <1z;e<izin<: sportu, kzyma s:ę ten_ s;v?:styl re~o.r>d f
du Pi-ecllacz'.ta, Tlu.;;:tochQr\vk--za w)'śm!\erutyni kO\l=em El7;05y.
ną Hość punktów obu zawo<linic:zp~~~;z11,;',~lania oglądane byly
Ob?"' bytom...">k.-e3 Po.onu oraz względn.i.oe Trochan<TN.:>k.iego. Na
kom.
Pt>poludniowa, ostatnia prurprze;: 4<19 wldzow.
t<ikt chyba Le.chu 'b-i.ko wa~aw$ka Legia s=ie l'r7.-alę zwycles·twa ma 1>wo
(n)
tia miała bardzo ostry przebieg.
z ob2cnych nie żaluje przyby- za.beza sr,ę oo drll't:)'ll1 moook-ona-l ją st:t"e<nę prz-ec.liylił Tl'\'JstoohoRozstrzygnęła
ją
na ..woją kocia na sta<iion. gdyż ws;;~·slkic ~ych, '-':'Ygrala bovnem. z Ruchem wicz, a z li<"ty katndydat{nv derzyść Koinarko-w.~ka. kończąc me<:IZ
Na zd.Jęclu: cz<lł6wka na trakcnkurencje były ciekawe i sta „:1 . . ~a _trz.eci<!' m:eJ<SCe ,wys•~- fitnityWl!lie sk<rcil-eni z.ostali Pieróżnicą l pkt. pl:zewagi nad Lit!>ie. Pr&wadl!:i Fornalczyk, za
zy na dobrym wziomie.
nął się Gorn1k (Zahrre). _Na '\VJ- chac.zek i Trocha;now.ski.
mz,nowjczową, która u,.,.ska·ła 2,5
nim Głowaty. Bednarek, PruPa<U więc rekord frekwencji. .!"le wys~yla nie~.zcz2gol:na gra
pl<:t. Była to na.ilad.niej~za partia
.
,
ski i Ga.zda.
ca.ły<'l1 rozg.ry-wek.
Drugim rekordem byla ilośc zglo Górruka.
by zeszła. ona z boMa,my w1ęc 8 . ~ola~. k .tor.t:Y
CAF - :fot. Dąbrowiecki
Nov,~a inLst1'Zyni
PoJsiki, naleią,;zonych zawodników 36. BG- iska p.o-k-OiP.ana 0:4-. Da1sze m;.ej pocz:ąwEZY od dz1s zna~dą BH'~ _n.a
WTOREK, 14 KWHJTNIA
ca
do
kra k0'\v•s1kiego
AZS
cf.zie ich jeszcze więcej,
gdyż ,,,~a zai·mu·ią: Leaia, Gwa·~·'i·a o- 01oo--ta>tn.·1.m zgru1powa.1ruu w W1sle.
15.(){) Wiadomosci.
13,10 Pieśni
d:uc.-znictwo zaczyna u nas cie- _..._
tJ&
lu
w
W 1 t
będ
R
n1a
lat
dwadzieścia,
\V s.za15 e
;s<.;•ć si<: coraz więl<szą popular- raz Gc\<rni:k (Roolin).
kompoz:vtorów
polskich,
15.30
Jest to
,renowac.
ą:
oguchy g.ra od 6 lat, W dotychczas·oDla dzieci odc.
11 pow.
pt.
11ością i orgam.zatorzy zawodów gru= drużyn dyspon;ujących p.ię s!aw Fo_rn.-.J.ezyk, J'ozd Czarnec..
T,·ójkolorowa
kokarda".
16.0il
powinni byc
przygotowani
do doma uiunktami. Wśród „czwór k1, Sta.?1sl_aw <;;,zda, Ada.~ Gęsz
Muz:vl<a
dla
wszystkich.
16.50
,.Z
~eszcze wiQks7.ej freicY;encil.
kowiczów'" obok ŁKS znajdują ka, Zb1gmew c.xłowaty . .'"".1eslaw
(iziedziny biochemii"
poga~
Trzecim relmrdem
byl wynik
p „ . . Po'0tn'1
bydaos1':a i:,_„d.9bas. B~n>.JU'd Pruski 1 łerzY
danka. 17.03 (L) .. Nowe wiersze
Drozdowskiego, który str:zel.ając się . 0 ~0n 1
·i
~
, -. z.>· Tłustoeltow;.t~~J-ana 1~1mzczy'·. 17.2-0 (L) \.siu„
w grupie młodzieżowej
uzyskal g'~yz mecz t_Y:c"h druz~ w Silcp-;.:
Wi-emy dobrae. że drużyna po
chamy łódzkich solistów·'. 17 .40
doskonały wynik 467 pkt.
ci:m~ ~ przymo.sl zwycięs.two
~ wimia slda,d:ić się n:e z g a tvl(L) Wypoczywamy Pl'ZY muzyce.
Czwarty rekord to ·wynik gom .,, :O..
. .
.
o-Q z
kolar.zv.
a
wlęc
z
wvżej
!Jl.OO (L\ Ló<l7.kl d.7iennlk radioWes<>lowskiej - 391 pkt.
Ost„tm<' m1eJsca c-w tabelit>'l'fa- -"> ~ ·•.6 ". „ ,,;- ,„(d. • .·h. 1..,.:::l '- • •. .
-wy,1'8.25 .. O problemach mloW .konkurencji seruorelt zwy_ le7.ą ·do Craoovii (trzv punkty\, «;rm1.en1on~c" , wnc .,.,..,v.e mu
dzieży".
18.35 Muzyka i ak.tual•
clr;żyta jak byto do przewidze- "\V' ł . R -h ( . . ed
unk &Lało ograin1=:vc l'!lę do roli reności.
J~,O(J
„Przy pra.cv deteknia Elżbieta Kani<:ka uzyskując
. 1.s Y J']' •U". u. po l nym P .__ zerwowych. Ost.at-eczna d·ocyzia
tywistycznej" esej E. Eisen ...
506 pkt przed. Kwiatkowską
C!~) .
utaJ .n:e _.<;><! r.zecz?' R ·:- w t-ej sorawie zapadn:e dopiero
sztajna. 19.20 Koncert chóru a
445 pkt.
dz1e. W.,51J'.Xml·1:1'1ec. J~ Wnsla 1. .ucrh w ]JII"2lededntu rozpoczęcia wyścapelta PR w Krak.owie.
19.5()
w dobrej formie znajduje się są_ J-edynym_ 1 druzynaan1. . któ _e ci·"'U w sa;mym J"uż Berlinie.
MelO<tie taneczne. 2Q,OO Z kraju
najlepszy obecnie łucznik okrę- iaok długo 1.s;t,nieje u nas hga, ni"
..
i
ze
świata.
20
.27
Kronika
soor
~
gu łódzkiego Górni z Boruty .ze
Jak1 effi;
l dr naroZgi<:irza, który uzyskał 502 pkt itdy z n;ej jesz-cze nie spadł).
towa i '11.'Ynilct Totalizatora Snor
. J
pt"Qgrarn. ca. Y
·
towego. 20.40 Ludwik van BeetlJO•
i
polwnał
Dmninilmwskiego
Czyżby oreooe mis.t.rz.ostwa mia- dQ"v",?J?
ven: Sonata C-<iur op. 53. 21.10
485 pkt i Kaniclciego - 433 pkt. 1v U-CZY'Oić wyłCt!n w tej re!{Ule~
Otóż w czasie zgrupowania w
,.Loteria szlagierów". 22.05 VViaZachęceni
tym
PO\Vodzen!em W każ,dym razie porzycia kh nie Wiśle, kołar..,e :rozegra~ą 19 bm.
domości.
22.10 „O czym pis.ze
łuc-znJ.cy nasi
niewątpliwie ze- jes.t najle'0<3'Za, tym baniziej z }?<:=re .ieden wy~ig kontrolny,
pra$a literacl<a"'.
22.2.0 Muzvka
cbcą W najbliższym CX.aFi
zortru
·
d~-'-'- 0
dawnej
Polslci
u pro<!u M.iUegan.iz<Ywać jeszcze ciekawsze za- dO'Świadicz~mia wi•emy. j.aik
- na1P>aw v!'V"'vuu1e1 na SZ01S.1e
nium. 22.40 Muz. tan. 23.00 Kon•
wody,
by propagować tę tak dno jest nadrobić straty począ.t-1 kolo Opola. Bedzie to V.'YŚcig
cert symfoniczny. 23.50 Ostatnie
plęk:ną dyocyplin<: spo1·tu.
(n)
k-awegio okresu.
wchodzący w ramy zaplanowain.e
wiadomości.

Mamy lui 8 kolarzy
do

z

drużyny

na Xll

Wyścig

Pokotu

Konarkowska
mistrzynią Polski w szaehach

Br!'lwo ł UC"'n·1cy

.i..

o

•

(8)

~~1
~

Cóż

mi -

-

widać

z

dezaprobatą wiz.rusiz.yła ramiona-

nie bylo okazji.

Przesłuchanie trwało.
Protokół pęcznial 7,atrważająoo. Choć ża-czek pisał ooraz drobniejszym macZkiem, mu.sial raz po raz sięgać po
nowe m'kusze. .Jeżeli tak dalej pójdzie -

pom.rukiwa1 gniewnie -

7,abraknie blankietów.
I licho wie, ozy akuirat ten świadek miał na.iwięcej do ~x„wiedzenia 1 'l'o się dopiero okaze
;przy następnych.
„.:N'ie wiem, o kitórej w.ródl.a. clzisiej!Sze.1
nocy na.sza ;pani do domu. Musiało być joona.k:
bardzo ;późno, bo ja poszłam spać, dopiero ok<'>lo dwunastej z powodu bólu zębow. O 11-e m1
wiadomo bvla z inżynierem <·;ars.t.edkim. tiły
szal.am j~k ".się z nim wczoraj umawiała pa:ze?.
telefon. Pa.inny Ua,nkl nie bylo przez ca'ą nof'
w domu. Jakaś :pot<:nkówka, czy co6 w tym
rodzaju. Dokladni-e nic wiem. Gdy wrociła. panowie śled·czy urzędowali już tu w gabinecie,
Pan p-rofcsor
zaws7e pracował ba.rdzo dłu.go;
Ni~kkdy to aż do białego ran.a.
.Zaczek odczytywał ni€C'O ochrypłym ze ~1~
crenia głooem. Diabelnie dużo tego bylo . .Nagle
oo6 sobie ;przypomniał.
.
lVJożna7 spoj.r-~1 pro.9Ząoo na kapitana.
'l'en ud.zieli! skwapliwie z~ody. Był zadowf•lony że chloook za·cz.:-·na myśleć samodz1eltn:e.
aUtomaty=TI.y·c-h robotów niewiele poż;i:tku . w
śleclztwje. A ludzi z ~]ową na kal"lru mmin.a oy
policzyć na pakach . .Niech się wyrabia.

z

;Zaczek odchrząknął uroczyście.

-

Czy w momencie naszego przyjścia drzwj

wejściowe były zamknięte?

1

•

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

Podniooła głowę, patrząc na niego z bezmiernvm zdumieniem.
·_ A jakże by inaczej? Toć nikt stąd przedt.em nie wychodził.
- Ani nie wchodził?,
- Nie. panowie przyjechaliście pierwsi, potem.
dopiero doktór, póżniej' pielęgruarka, a na samym końcu panna Hanka.
- A może sam śwfadek wychodzi! po coś d:J
·miasta jeszcze przed pójściem na górę?

- Nie chodzi o to jak zawsze, tylko o to. co
byio dzjś rano. Niech świadet.: .S1 >bie <l.okladnie
przypomni. To może być bard2.o ważne.
- Zaraz.„. palce jej zaci,<.nęly skronie muszę· sobie wszystko po kolei... Jak panow1"'!
zadzwonili, to bylam w kuchm . Nk. .. u siebj ~.
w służbowym . Właśnie zaży»:.slam kiooole na
1.>l'Pok"'ienie. gdy zat-erkota1 dzwonek. I wted•'· ·· N•t> tak.„ pohiesrl·am w te pędy, bo czekałam iak na l!'Zpilkach, ż-eby
k!;n~
wreszcie ...
Potrzą.snęla głową.
Prawda - klapnefa siG dłonią w kolan'J - jakoś
- Gdzie mi tam na 1Rt.are lata biegać skoro mi całkiem wylecialo z pam:ęci by klvcze ...
Ewit. Wszystko co potrwbne na śniadanie, przy- Człowiek byl gorz-ej niż w gorączce„. Rygli tPż
no.sze poprzedniego dnia.
ute odsuwa.lam . A sk01·0 tm'nimo te"!o.. . No
- z tego wynika. że przed nami weszła d<> pr2lecież, w musiały bvć tyl1{o
na klamkc ...
-:i"mu tylko pa.ni profesorowa?
P.111.ska racja. panie śledczy. Ale pierwej bym
- Ano niby tak.
sif' wlasnej śmierci...
- Czy po.siada oddzielne klucze?
Kapitan pokiwał z mmaniem głową . .Tak na
- U nas każdy ma swoje. Dziec1,„ no, inaczej początkującego c8lkiem ni·e?.Je. .. Zaczek
7..anie diiloby rady. Wracają o tak różnych porach. uważywszv to. aż poczerw:ienlal z uJwnte:1toJa takż-e mam komplet.
wania. Gdv ::mda~ następne pyt~nie, glos Jelg·:>
- I ka.żdy sam sobie otwfor;i?
b1-..:m;,,ł ~wniP i rzeczowo.
., .
- Każdy. Ja, jak już zasnę, t.o by mnie nawet
- Czv czE>sto się zdarza. że <'lrzwi weJS<:lOWC
armatn nie zbU<lzil.
po·zootai;i
noc nie 7.amknięt~?
.
- Wobec tego wchodzący ;-nu.si po wejściu
- Nigdy: zawol;iła niemal z obunen1em.
wyjmować klucze z zamka?
~ odkąd tu j~t-em. nie b.vlo tego ani razu.
- .JaBne, że tak Bo jakby nie wyjął, to potem
- Aha... Tylko akurat dzi.5 w nocy ...
musiałby schodzić na dół, by otwjerać -drugiemu.
7.-ac-,;ek umilld.
Mina jego wskazywall'l. że
- Aha. Drzwi, o ile zdołałem zauważyć, posian;b m'<> inż w·i~c<'i pyhii.
Prc>kurator l)O!,ir1
dają zamek i dwie patentowane za.suwy?
podbródek. Ni<' d~nil .j<'-d<rwk t·eą,'> żóllo<lzió
- To prawda - widać był-o, że wciąż jes7,cze ba. Oto wydol:>yl na wi<:>rzch olwlicwoi§<'. o
nie jest w stanie zrozumieć c<0lu t~cch pytań. którei nikomu 1:>0'7.l'l nim nie przyszł-o do gl0Prokurator zresztą także nie. Tylko Bialkows'.d wy. I to ok'>lirzność. która w knn,ekw.,.ncji
zacząt s~ę już domyślać,
z~nrowadzić dh1hli wicdzq jak d;ileko,
1r{o7e
- Ale - po<ljął znowu Zaczek po skrupulat- P..iałk0'N,qki p'1tl"zal w sufit n.ukai<1c naichn:i-enym
zapisaniu odpowiedzi gdy świadek ni'I. Nie zn'>,1'17.ł 1'<> j~-:lnak. 1N knń<'u ma<'hm,1
otwierał nam drzwi, nie słyszał-em ani wkłada
rek'I. Tvmr7;"'~m <'hyba d<"\•Yć:. .Jl'.kby zr-esz.tą
nia klucza ani przekręcania g.-:>, ani nawet odsu- 7.R:S7.ła notr7arą. b')<lą ja mieli 10tal.,. pod reka.
wania zasuw. Czy świadek jest zupelnie pewnv, Soojn~ł pv''I i"<'O na prokurait)ra. Ten jednak
że olwi-eral drzwi kli,1czem? t>edkreślił z na~trz~·•nał e-lo~"'"·
ciskiem.
- Pro.sze podpisać i świadek je<;;t woJny.
Zamrugała niepewnie oczami.
1-:lw<> zd;i7yln. znnmąć za <trzwiami, Zac7ek
- Ooo ..• czy ja wiem. Zaw\SZ'e przecież klu- roroo-~7.lłł
·rvwodzić,
podkreślając
niektóre
czem„.
uoofP,'PY p:rotokolu.

na

- Była z nim na dansingu. albo n 1 e na
idnsingu. W każdym razie wraca pómą nocą.
Niewątpliwie <X!prowadza ją :ii: pc<l sam próg.
Drzwi wejściowe pozostają
om•artc. Po raz
pierwszy w ciągu dziesięciu czy tam iluś lat.
Bn to przecież . .. całkiem. szcz;;>góJ.na okazja.
Pani zamyka się w swoim p.>koju. nie chce o
niczym wi<edzieć. Ak! nie mo:i:na wyłączyć myAli prz-ekręcaniem gałki. W tym całv !lek.
Nie rx>maę;a izolacja czte!'c,..,h scian. Azyhun
okazuje się nie wvstarczaja~ f>od
wz.:!lędem
P·"Ychicznym. Wie. że k t oś w".!hodzi cicho uo
i;chodach. skrada się do !(al:>inetu .iej męfa.
Rtoo. <lla kogo stanowi fraszk~ uniesi-en.ie dę
b0weiro st·olu. Ser<X! nie wytrzymuje napięcia.
Pr-zychoozi atak. Nie pierwszy zresztą w cz3,•ie
iej pobytu w tym domu. Tvmcza.sem ten kto<: .. ,
J'.fo cńż ... co dla takieg·o !<i!acim stanrJwi krocS<'lko? „.Teżeli t'' n;"' masz r>dwaci. to ja t o
7.robie'.'. w;<'C robi W izahineci~ nozo..•taie tr>tp
ze zrniażdż·oną ko„kią czolową. Trup meż;o. . Zvna Jeżv bez przvt-omn-o.~ci. a)„ oswobodzona
r!'ldyk"ln;e z Wi€'Z6w mał-;eń,;l•ich, Tntruz 7.nik". Kon;ec ,;c<>n:1riusza. Kurt-yna. Czy to je5t
nieorawdopodobne?
Słuchali. nie nrzerYwRjftr, Ani ei<-"nia pobłaż
liwych uśmiechów. Ani cienia ironii.
Kanifan kreślił w swym bloczku niezmi"'rni-s 7..awiłr ar8 b-eski. Pake pr<1}7urat<>ra m'łchi
:nainie darły karton pudełka od papiere>sów.
- To ni"' iC'of niepr'lw<lopoovbne - mrukn<1.ł
kapitan, odklad:ijąc ołówek .
- Nie - p')(Wierdzil prokurator - ale ::tdzie
w wa.• 7ei sC("1erii miejsce na truciznq i zrrikającą

LHiżanke?

- Jeżeli chodz1 o tę WPrsję, to filiżanka wysia<l;i jako rekwizyt, Fakt...
Zawierała tylk::>
zwvk1fł kawę i zootala sprzatnlf'ta pEez wonnego Fij<otka wraz z innvmi ;<:k<n"Upami, Ale
tr<.1cizna pozootaj-c na swoim miejscu.
- Czvżbv? - prz.eciągnąl z p.:>wąt.piewaniem

prokurator:

(Dal&zy ciąg nastąJ]'.>i)
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