50 milionów strat i co się za tym kryje .•• * „Orbis" oferuje * Pa*
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24 kwietnia 1959 roku

przybywa dziś do Polski
W dniiu 24 kwidnia przybywa
do Wa;rszawy jo0den z,e w.s:póll wór
ców Chińs•lciej Armii LudowoWyzwoleócz.ej. byiy zastępca dowódcy .słynnej ósmej armii chiń
skiej, pogromca woj.sk jap-011kuomintangmw;ldch,
i
skich
wódz ochotneków chińs:•ich waloczących o wolno;ć Ko~·ei ł>o....cny mini.ster obrony narodoW•!O'j ChLńs'.~k~j H-ep.ubUki Lttdowej - mar~1za.k~k p.z..ng Teh-huaai.
Przybywa on do PoJ.~.ki na cz,edel'2ga.cji wcijJ.e 13-(Ąs.o.bowej
. .skow2'j, składając w ten spo.sób
na."ilemu mini.~·trowi
rewi,zytę
1obrony narodowej, g-21n. Maria-

z
z
i

Kto zna

V plenum CRZZ obraduje

głosy?

nad oroblemami
....
bezpieczeństwa i higieny pracy

morderców Bohdana Piaseckiego •
W styczniu 1957 r. opinia publiczna zostaJa powia.domiona o upr-0wadzeniu 16-letniego Bohdana Piaseckiego.
Prowa1fa-0ne śledztwo przez długi ezas nie mogło usta·
lić, oo stato się z uprowadzonym chłopcem.
W grudniu 1958 r. ustalone zostało, że ~hdan Piasecki
został zaruordowa.ny a. jego zwloki zna.leziono na te1·enje
piwnic domu przy Al. Swierezew skiego 82a w Warszawie.
Przepr-0wa.dzon.a. sekcja zwłok, oględziny miejsca i re-brane dowody wykazały, że morderstwo dokonane zostało wkrótce po uprowadzeniu.
Spra.wcy po dokonanym uprowadzeniu l zamordowaniu
Bohdana. zwracali się pisemnie i telef-0nieznie do ojca
zamordowanego - ~lesława Piaseckiego, żądając okupu
za zwrot uprowadzoneg·o cltlotlea. Próby czynione przez
ojca zamordowa.nego w kierunku bezpośredniego nawią
zania kontaktu ze sprawcami w celu odzyskania !\Yna
w za.mian za wyznaczony okup, nie da.ly rezulta~w.
iW sprawie tej organa prokura.tury przy wspólml:z.ialc
Milicji Obywatelskiej prowadzą w dalszym ciągu intensywne śledztwo. W toku tych czynności zebra.no szereg
dowodów, a m. in. uzyskano utr·wi.\lone na taśmi.e głosy
przestępców z okresu perlraiktowania z ojcem zamordowanego w spra.wi.e wyznaczon~gil przez nich okupu.
W związku z tym pr<>kura.tura. zwraca. się z gOl'ącym
apelem do społeczeństwa o wnikliwe wysłuchanie Pl"ZY
odbiornikach audycji radiowych, podczas których odtworzone zost&ną, z taśmy głosy wspomnianych morderców.
PROKURATURA WOJEWODZKA
DLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

óz
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W związku :i: komunikatem Prokura.tury WojewoozkieJ
m. st.ołecznego Warszawy w sprawie zgla.sza.nia. infocma.oji dotyczących odtwarzanych przez radio głooow morderców Bohda.na. PIASECKIEGO, Komenda. MO m. Lodzi
poda.je, że osoby z terenu miasta. Lodzi posiadają.ce tego
rodza.ju infonnacje proszone są o zgłasza.nie się osobiście
do Komendy MO w Lod7J, ul. Sienkiewicza 26/28, pokój
nr le, tel. wewnętrhny 456. Na.tomi.a.st osoby z terenu wojewódzhva proszone są o zgłoszenie się osobiście do Ko·
rnendy !Wojewódzkiej MO w Lodzi, ul. Kilińskiego 152,
p<>kój 9%, Ill piętr" lub telefonicznie pod nr 457 (centra.la
obu komend MO nr 292-22).
Zgłoszenia. osobiste pl"Zyjmuj" również wszystkie jednostki l\olO na terenie Lodzi i województwa.. Jednostki MO
zapewnia.ją osobom zgłaszającym się pełną dyskrecję.
przypomina się, że za udzielenie informacji, która pnyC11yni się do usta.lenia. wlaśeiwych sprawców morderstwa.,
została wyznaczona nagroda w sumie Ul0.000 zł.
Kolejne komunikaty odtwarzanyeh przez radio głosów
morderców Bohdana PIASECKIEGO będą nadawane:
g0<lz. 7.00 w programie I
dni.a 24 bm.
godz. 20.25 w programie II
dnia 24 bm.
godz. 7.00 w programie I
dnia 25 bm.
godz. 20.00 w programie II
dnia 25 bm.
godz. 19.00 w programie I
dnia 26 bm.
godz. 20.00 w programie II
dnia 26 bm,

•

W tllW'iąrllkU z komunjJkaitern Pro~
kura.tury Stolecainej, red. Tomasz
;J?ieezyń9kl z Pul.Sllciej Agencji Pra
19()Wej pisz"':
Decyzja organów prokuratury
l Milicji Obywatelskiej o podaniu

i jutro

w Filharmonii~

~

Nagrania głosów sprawc6w uprowadzenia l zame>rdowania Boh
dana Piaseckiego dotyczą ich per
traktacji w sprawie okupu z ojBolesła
cem za.mordowanego wem Piaseckim. Moie wJęc zrojeże
dzić się pytanie: dlaczego li zważyć, że milicja jest w posta
daniu nagrań rozmów telefe>nlcznych oo przeszło dwóch lat - do
piero teraz odwołuje się do społeczeństwa o pomoc w zlllentyfiIcown:niu głosów i wyJ<ryciu morderców? Otóż początk&wo obawiano się, że tego rodzaju Jcrok
może przyśpieszyć śmierć Bohdana - nie wiedzian.o bowiem jeszrze, że został on za.mord<Ylvany
natychmiast po uprt>wadzeniu. Po
znalezieniu ciala należało zaś
dowodów
przeprowadzić badanie
znalezionych na miejscu przestęp
st·wa, pnygotować cały materiał
de>wodowy itp.
W sprawie Bohdana Piaseckiego
prokuratura I mlłicja uczynJly
już wiele, zacieśnia.jąc krąg podej
ohyrzeń wobec sprawców tego
l wyrafinowane.go 111.o·rdu.
.Jednakże obecnie dla pełnego wy

..i

J;orzy$tania pósiaclanych materiat6w konieczne jest zidentyfikowanie głosów przestępców. Organa ~t edcze, chcqc przyśpieszyć tq
pomoc
czynne>ś.ć, zwr6ciły się o
do obywateli.
ZaintcrPsowanie całego S{)<>łecze1istwa lilcwida.c.ją zbrodniczej
S>AtJki kidnape.rów jest kwestdą
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WARflZAWA (PAP). 23 bm.
u<l,ala się do Pekinu, na za1pr0Centralnego
Ko.'1lil.etu
sz.enie
l
· p t„ ('h·
·s1:
K
om';lru y~e~ alt' u1 ' m, ceKomitetu Centralnego
legacJa
Polskiej Zjednoczonej Partii l\o
botm:iczej w celu za1pozn.a.nia .;ię
partyjz d.oświadcz.eniami
nej KP Chi.n.

l

hezspe>rną.

Skuteczność :i.kcji, którą podejmują organa śledcze, zależy jedy

nie od uważnego wsłUch:mia sir, l
zanalizowania nadawanego głosu
J>rzez jak najszerszy krąg obywateli. Na!ell;y sądzić, że społcozeństwo da wyraz zr1m11mieniu trudncj pracy mille.li, pnekaże swoje
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Gen emrl.gl'uje do Chin. Tam Jroń
(PAP).
WAUSZAWA
czy sa;ke>łe o:6ioorską, a następnie
Na zaprosz.enie Rady Państwa p.oświęca
solę wyehowa.nlu recwolu
pR.L przybywa do Polski z wi- cyj:nyc:h kadr wojsk.oWyoh. Od
przewodniczący 1926 r. je9t czł<m'kiem Partii Kozytą przyjaźni
Prezydium Najvvyższ.ego Zgroma- m.ctnistyc:zmej .
Od t'oku 1!>30 aż do wy21We>lenia
Koreańskiej
dzenia Ludowego
Republiki Lu<lowo-Dcmokraty=- Korei w roku 194.5 wałczy w sizeregach odd2'1ia·łów :pa.l'ty12:amckdch
Coj Jen Ge.n,
nej w pólnocno-wsch:odn•hch chi.nach,
Ooj Jen Gen należy do najwy- pełniąc odpc>wiedtlialne :fu:nk.cje.
bitr>iejseych clzlalaazy polityozPo wyziwoleniu Korni OOj Jen
nych l w-0jskowych Korei. Uro· Gen powraca do ojazyzmy. Pracuwe je pe>ceątkowo ja.ko dyrekt<l'r Dedxił si.ę 21 czerwca 1900 ro·ku
wsi SO.sok w prow;n.cjl pólln·C>Cllle- pa•rtamemtu Bez.pie-c~eńsitwa Pugo Phenianu w rO'd21Lnde uboglie- blic.zmego I ...udowego Komitetu Pół
go chllopa. W 1923 r„ gdy re'!)TelS.ie nocnej Korei, zaś od roJcu 1948 ja•pońskie wzmagadą się, Coj Jelil na sta1nowisku
mi!nisira obrony
narode>wej Ke>reańS!kiej Republiki
Ludowo-DernokiI'a.ty=nej.
W lutym 1953 r. Prerzyd.lu.m Najwyższego Zgromadzenia Ludzywego KRL-D nadaje Ooj J~ Genowd stopień wicemarszabk.a Ke>reań
sklej Repub1iki Ludowo-Demo·kra
tyCZJnej. Coj Jen Gen rz.ostaje także w.łonkTiem Prerzy•cHum Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei i zastępcą przewooniczą.cego
WARSZAWA (PAP) . 23 bm. p·rz.y Komi.te·tu Cenbralne·go PPK. Od
był.a <la warsrz,a:wy 2-oso-bo•wa de- września 1957 '!'. Coj Jen Ge.n jest
legacja fundacji Forda, w s.k!'ad pr.zewodni·czącym Preizydium Najktórej wchodzą: prezydent run- wv~seego Zg1•oma.dize.nia Ludowedacj1 Henry 'I'. Hcald oralZ dyre.i< go KRL-D.
.Jak się dowiaduje przedsfator Jwndacj,i do spraw wspól;pr·aprzewodniczący
PAP,
wieiel
cy z Europą - Shepard Sto·ne.
Najwyższego ;',gro..
Cele>m wi!Zyty delegacj<i funda- Prezydium
KRl.1-D
Ludowego
cji Forda w Polsce jest pr7..epl'O- madz€1.tia
wad.zenie roomów a; pr7,e.dst111wiC'ie
do
przybędz:e
!ami Min. Szlkolniotwa Wyż$.ze-go ('oj ~len Gen
i Pe>lskiej Akaoom!i N.awk wspra Wawt.awy 25 bm. w g.cdzLnnch
Wlie dalszej współpracy na\~lrowej porannyc:h. W czas.ie kilkudniowego pobytu w Pol.soe dostojny
z tund.a.cją.
W c~as1e pobytu w naszyim k<ra- gość zwiedzi oorócz Wars7.a'NV
·; . ....--t ,:
ju, ktory potl'wa prawdo<p<>dt.Jb<nue .
do 27 bm., goście rz;wle.dz.ą m. in. rown.ez .u.a -0\U'Ce wraz__ z ~
T\rnkow,
węglowym,
Kraków ~ Unilw.ersytet Ja.1,'ieUoń- gł~.b;€m
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nie pyta.nie nr 12 zamieści my
„Dziennika. Lódzkiego".

:

do 20.
W tej chwili liczba. cennych nagród
Ju.ro nastąpi zamknięcie Usty i poda.my kolejność na.gród za. I miejsca.. Podamy również do jakiego terminu
należy nadsyłać odpowiedzi na liście zbiorczej.
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{WIELKI KONKURS

przybyli do Polski

~
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I nse z· y1·e

do Polski

Fundacji Forda

niz.uje z.qrojne poW9ta.nie w pa:o•
wincj.i Hunan. Na„tępnóe 1>w~Y'
pią~y korpus chińskiej armid czer-

stefan l'1tauer

CojJen-Gen

Przedstawiciele

u.ro-'

'!l••••••••a••••••ll!!
Red

wchodzą:

przyjaźni

*
*Peng* Teh-hua1i

tach 1930-1935 z. elc.spedycjamJi ka!l'
nym.i Czaing Kai-szeka, bier.ze udział w slynnym wielltim ma=
W
'
długości 12 tysięcy km.
w cz.asie wojny z Jap0<nią Penn
Teh-huai je.<ot w latach 1937-19~5
•
dowócl.cy ósmej acrmil,
zastępcą
wojnę partyzaincką,
p.rowa·d.1.li
wspólid:z:iała 11. wojStkami oojum,noW okresie la•t 1946--1949
cz.ymi.
jes.t zastępcą głóW!llodowoclr7..ącego
Chińskiej Armii Ludowo-Wy2JW'Oteńczej. w 1949 r. Pong Teh-hua1a
li
wybrano azłonkiem centralnego
lima•rządu ludowego. W okre><ie w.oJ•
W dniu 23 bm. zmarł nagle ny koreańskiej Peng Teh-huąi do•
chll\sklml.
ochotnikami
wod2Ji
lat,
68
pneżywsrzy
w Londynie,
wspóklzlał.ającymi a; Koreańsk~
red. Stefan Li·•-uer.
Armią Lu.clową.
""'
w 1954 r. Peng Teh-hua! lllOS.taj~
Pra..<>a. polska traci w Zma.rłym znanego i cenionego publi- mianowany rz:asrt:ępcą przewodniPań.stwe>wetw Komite<tu
cystę, a Stowan.:yszeme Dzienni- czą.cego
aktywneg-0 i Obrony ChRL, ll>a.stępcą premdera
karzy PoL5kicb i mLnistrem obrO'!ly na.rodowej.ofi&rnego działacza.
we.wrzclmiu 1955 r. obrzymuje st~
ZARZĄD GLóWNY
pien mair~łlka. Peng Teh-hua1
STOWARmSZENIA
członkiem K.O"Initetu CentralDZIENNIKARZY ·l"OLSKICH jest
nego i Biura Po1-itycmnego Komu•
J nJstyc2ltlej Pacr-til Chin.
ZARZĄD ODDZIAJ',U

p.racy

W sklad delegacji KC PZPR
Jerzy .Morawski czl<mek Biura Politycznego, f".ekretarz KC (przewodniczący deWalenty 'l'itkow
legacji),
c:zilonek KC, kierownik \'Vydzia-

Marszałek

cizi! !'Jię w 1898 roku w pro<Wi<lcjt
oraz Hu.na.n. w 1928 r. wstę.puje do Ko•
muni,,,t;;·~nej Partii Chi.n i orga•

Ignacy Loga-Sowiński
pracowi!Ucy KC.
har<>e
. .
•
b
O'--o
c
Y1 rowm.€Z
"""'"'y
d';;iffaires ChRL w Polsce Jao
.
. .
.
-~uang 1 wyz.s1 i;Tzędmcy amb1sady ChRL w \">i a.rszawie.

prezydium parlanrentu KRL-O

przybywa z wizytą

do Chin

\i

na Pacyfiku

stępstw.

dnego

•
wysłq P1

wyjechała

Manewry SEATO

Przewodniczący

0

Delegacja KC PZPR

lu 01-.ganizacyjnego KU, Andrzej
członek KC, kieWerblan rownik Wydziału Agitacji i ProFranciszek Bhpa.gandy KG,
członek KC, zastępnow.s!ki ca kierownika W'ydzialu Ekono"'la<lysław l'
:1..0micznego Kc',
z.dra - członek 'KC 1 I sekreta1·z
KW w Lublinie, Joz.ef Machno
- czlonek KC, I sekretarz KW
Pawel Wojas w Gdańsku,
członek KC, I s.e:kretairz KW w
Józef Kiesz.czyński Opolu,
z-ca członka KC, przewodrucza''-ów, J·Eirzy
Hu .....
z~.w.
cy Zw.
wl.ldl.
~
z-ca czlonika KC,
'l'epicht kierownik za.ltladu w In.stytucie
Ekonornilki Rolnej i Jerzy G-utJaik dOl!lOis.i maJil - sekretarz KW w KatoPARYŻ (PAP).
AFP, nia Pacyfi!ku odbywają się wicach.
obecnie manewry floty JQ'<IJów
Na lotni.sku w Wair.szaiwie OO··
SEATO. Kierują nim.i lm1ej:no
członko
jcidżających żegnali:
przez radio do publicznej włado a.dmiirałowie AUJStrał1i, W. BryKC
taniii i USA, którzy stoją na cze- Yvie Biura Poiityczn.ego
mośc.J nagranych głosów przestęp
Stcia:n Jędrychowski
PZPR ców jest w praktyce pols.ldch o·r- le traech es<k.adr operacyjnych.
ganów ścigania, wypadkiem bez
precede.nsu. Metoda ta była ju:i:
zastoSO'Wana. w. innych krajach l
w niekt&rych przypadkach uzyskane w te·n sposób Informacje
przyczyniły się do zldentyflkowa
nia i wykrycia sprawcl>w prze-

l

"------·----·-: Przypominamy
że dziś

23
WARSZAWA (PAP).
bm. pod. przewodni.ctwem Ignaroz;ce.go Logi-Sowińskiego poczęly się w ·warszawie dwudniowe obrady\V Plenum CRZZ_
Porząd.ek obr.aa przewiduje omówienie podstawowych problemów bezpieczeństwa i higieny
czynu
pra-::y. ocenę rea.Jizacji
produkcyjne.go podjętego przez
Zjazdu
III
cześć
zalogi na
dalszych
PZPR i nakreślenie
zadań związków zawo<lowych w
wspólzawod.nictwa
rozwijaniu
pracy.
uczestniczą:
posiedzeniu
W
wice,prez-es R<:dy Mini.strów Piotr ,laToszewicz. mini.strowie:
Ryszard Strzekomunikacji lecki, budownictwa i przemysłu
materiałów budowlanych - Slefain Pietru.siewicz, wioeministrowie: pracy i opieki społe=nej,
oraz szereg resor.zxlrowia tów gospodarczych, praedstawiOrgallrizacji
Naczelnej
cJ.ele
'l'echnicznej, a także instytutów
naukowych.
przez
Po za.gajeniu obrad
prze~nicz.ącego CRZZ I. J ;~
gę-Sowiń.skiego, sekretarz CHZ~
Wit Hanke wyglosiJ referat pt.
Zd.rowJe i bezpieczne warunki
I pracy załóg robotniczych niezbędnym czynmkiem J>OtUY~l
rozw<>JU
nej rea.lizacji planów
pJ1I/',
Po referacie wywiązala się O·
żywiona dyslm.sja.
pierwS?Jei?o
zakończenie
Na
dnfa obrad :z.a-bral glos wicepreP. Jaro7...00 Rady Ministrów -

nowi Spychnls'.d 2mu, k\.óry prmw ub:eglym
bywal w Chinach
roku. Mars.zalek Peng Toeh-huai.
podcza,s p:ę<'icdnioweg0 pobytu
w Polso= zwkxlzi Warm.awę i
Gdal1sk, w2źmie udzi.ał w uroczysto§cia.ch zv1iąz:my-ch z roczpodkre.ślil nk<\ '\~;yzwc.lenia Sz.c:z,'.!'Cina, a tak
Obecne p!enu:n sz.ewicz. Zapewnił on plenum,
za- że będzie gościem s?,er.2gu in.stydopomoże
zarówno u- wicepremier ZA) rz.ąd rozpatrzy
postulaty w-y,:-.u- równo rządowi, jak i pCJSzcze- tuc j i i jednooiek wojs'mwych.
chwały, jak i
Ma'.·sz:tl.ek P·eng Teh-hual byt
clo podjęcia
wane w dyskusji oraz wyciąg.n'e gólnym resortom
odpowiednie wnic;;oki, zmierzają dalszych kroków zmierzających już raz w PoJ.<;ice w 1955 roku
jako oiJ.oerwator z ramienia rzą
ce do u sprawnienia dzialalności do poprawy stanu bhp.
du ChRL po'.!..cz9.S obrad oomiu
administracji w zakres.ie bhp,
&0cja!i.stycz;n.ęgo,
państw obozu
w wyniku których zawarty :zx>.stał układ wa.rs.zaw.si\:i.
Po pobycie w Pc.1.s>:::-e mru:-=ł-ek Peng Teh-hua.i ud:i się z wiCvechooJ.<JIWa.Oji,
zytą do NRD,
Bułgarii i na Węgry.
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Kupon konkursowy nr ·11
('wyciąć
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dołączyć

do odpowiedzi zbiorezlej)
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l IV sesii

RN

Sprawy oświaty i wychowania
głównym

punktem obrad

Wczorajsza IV se-sja RN m
Łodzi poświęcona byla w • łów:
n-ej .mierz.e organizacji i JJ€~sp-ek
tywlCZnemu rozwojowi oświaty
i wychowania oraz opieki poza6Zkolnej nad dzi·ećmi i ml<idzieżą na teręn.ie na.sziego miaista.
poprzedzającym
punkcie
W
ten temat radni dokonali o:iwołania z zajmowanych funkcji
ławników B. Jordan.a i F, Witman.a.
Po krótkim w"'rowad:reniu w
r;prawy mlodzieży. którego ®k·:>G•órnał wioeprzewpdnicz.ący
towski, z.abral gloo prz,ew. Komisji Ośw.i.aty _ Wacław Lipil'lE<ki. Omów.il on najistotniejsz,e
!Pro~l~y oświaty w na.szy:n
zawarte w referac1<'
amesc1e,
;przygotowanym na sesję przez
Okręgu Szkolnego
Kuratorium
m. Łodzi przy w.spóludziale Komisji Oświ.c:ty. Referat ten omawi.al m. in. fakty i zjaw~:k.a ug.asadn:i.ająee postawi~mie pro-

młodzi .

bl

~u .

.
ezy na BesJi, or-

garuzacJę oswiaty 1 wychowania
st~urę wlad.z oświatooraz
wych, ogolne da.nf' statystycz:ie
1 charak!ęrystykę . pos=golnych tYJ>OV"., s~olmdwa,. tzw.
orgaruzac~ę wy„lata P:USte '
chow-:irna pozaszkolnego 1 pozalekcyJnego, . szkolne .koła ~PQraikcJę wczaS<?w dziec:iętowe.
qch: analizę ~~w . naucza1
ma • wychowama, ro.ę 1 P:otrz~:
osw1aty, kadry - ;eh Ja.kose
~1rtywy
1 ladY
1 pers~
or~. za;:

?Y

,,...

k:sztakerua

J?Ołrze-

nauczY<;'leli,

Nowa próba
z pociskiem ,,Thor

Plenum ZŁLK

Liga Kobiet

w I kwartale
.W

dn:liu wczorajszym oobylo
plenum Zarządu
Kobiet. Wzięła
w nim ud:ma·ł generalny sekretar.z Zaxządu Głównego LK z
Yfa:r=wy St. Zawadecik.a..
~rawozdan.ie z dzial:aJ.no.ści
Ligi Kobiet za I kwartał 59 r.
złożyla sekretairz Zarządu Łódzlkiego Ltgi J. Mack:i.ewiczowa.
Pierwszy kwar1Jal był okresem
~j realizacj~ dlugofalowych
zadań w zakresie pomocy kobi.ecie w jej życiu codziieloo.ym
poprzez rozwijanie dnalu g01Spodarstwa domowego, ;pod.no.szenie

I

k.ulturalnc>-:<>św1atowego

życia

'W środowisku kobiecym, opiekę nad kobietą pracującą.
Li,ga może poszczycić się dość

liużymi oo.i.ągnięc:iami w ciągu
!Pierwszych miesięcy tego roku.
:Kobiety m. in. przek.azaly 90.850

budowę
:złotych
dzielono na pomocy

Usz.kól.
materiałillej

W
0,50 nie7.am0Żnym o.sobom.
Jl)Oradniach Ligi 415 kobiet u-

~=.

porady

z. rozmaitych

Wśród wytycznych do dalszej
pracy na pierwszym miejscu
szeroka akcja urz;na.lazla się
trzymania w czystości domów,
podwórek i miej.se pracy, twoirzenie placów zabaw dła dziekwaJ:ifikacj i
ci i podnOS7Je'.Oie
Ambicją
za.wodowYch kobiet.
Ligi Kobiet jest utwor2ll!nie o-

bież.

roku

środka

domowe-

gospodarstwa
Plailluje się allttywn:iej.szą
Towarzystwem
z
i
Maci.erzyństwa
świadomego
pracy kulturałnej
rO<Zwi.janie
wśród kobiet
W ożywionej dyskusji kobiety :poruszały w:iiele żywo obc:h<>dzących je spraw z życia o<>dziennego. Do.ma,galy się m. in.
radiowej
audycji
specjalnej
przezn.acm<nej dla kobiet, która
nadawana. bylaiby stale o jednej
wyznacronego
jakiegoś
porze
dnia w tygodniu.
Generailny sekretarz Zairządu
Głównego Ligi Kobiet St. Zawadeoka podzieliła się z obecnymi bard.z.o ciekawymi wrażeni.ami z pobytu na I Ko.ngre(K.18)
sie Kobiet Iraku,
go.

współpracę

w Dn1·ach

Lasu

młodzież obeimie
patronat

nad lasami

W dotychczasowych dorocz.
nych obchodach Dni Lasu i
młodzież
Kraju
Zadrzewienia
szkolna brała czynny i żywy
udział pomagając m. in. w sadzeniu drzew. W tym roku
główna komisja Dni Lasu zwróciła się do młodzieży szkolnej
z apelem o podjęcie stałej opieki nad zadrzewieniami w całym
kraju. Chodzi o opiekowanie się
wszystkim! drzewkami posadzo nymi zarówno w tym roku jak
i w latach ubiegłych.
Sobota 25 kwietnia wyznaczona została jako dzień obejmowania przez młodzież szkolną
patronatu nad lasami. W dniu
MOSKWA (PAP). Szief laboratym wiele szkól urządzi wytorium ~ania organów
cieczki do lasu a na drzewach,
M. W. Demicllow, dokom.al w śro
którymi będzJ.P. się opiekować
rlę, w obeaności chiirurga amery
zawiesi tablicz!P z nazwą klasy
dr Blain"a Rogersa,
.kańskiego,
czy szkoły. Ministerstwo Leś
nictwa zaapelowało jednocześnie
drugJ~ operacji ~p.ienda
do leśników, aby w naibliżs~
glowy psa.
sobotę wzięli również udział w
Dr Rogers zbada! również p.s.a.
do lasa 1
szl<ńł
wycieczkach
,,Piraita", który byl operowany
przy tej ol<azjl wygłosili pogaprzez u=ego radzieckiego i
danki o znaczeniu drzew dla
żYje ju:ż 26 dni mając dwie gło
gospodarki kraju.
Jak się dowiadujemy, wiele
wy. Jak wiadomo, dotychczas
szkól łódzkich korzystając z
psy, którym prneszc.z;9JJiomo d.ru
pięknej pogody wyjeżdżało już
gą głowę, żYly bardzJo krótko.
do 1.)obliskicl~ lasów w Grotnikach, Spale i innych, gdzie braw sadzeniu drzew.
ło .udzl.ał
przede
rlorośll
Wyjeżdżali też
wszystkim członkowie Związku
Pracowników Leśnych. Jeśli pogoda dopisze to na pewno i w 1ę
sobotę lub niedzielę odbędą się
podobne wycieczki. Na terenie
województwa łódzkiego sadzenie
Wczoraj otwarto w Zduńskiej
drzew w lasach państwowych
Woli pi.crwszą giełdę towarową.
właściwie już dobiega końca.
przybyl
giełdy
Na otwarcie
Pozostało jPszczP. PO zalesienia
przedstawiciel :Ministerstwa Han
chłopskich.
sporo nieużytków
wadze teJ·
dlu w"""~e..._ego.
Jest jednak nadzieja, że 1 te
~wu " " "
wspólnym wysiłkiem będą zaświadczy
handlowej
imprezy
W każdym razie
w pierwszym dnlt\ drzeWione.
że
:f.akt,
l<ażdy objaw chęci dopomożenia
rouńs'kowolsJti przemysł terenow ~ej akcji zarówno ze strony
wy i s.póldzielczość podpisały z
szkoł jak I pracowników róż.
""-•dletn Uin''"'"' na 460 tys. 7l.
nych zakładów, będzie jak naj(ja.g.)
.~ .. „
'"""''
(k).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_i_Iej wi<izi_an;y,

Druga operacja
przeszczepienia
głowy psa

Giełda

towarowa

w Zduńskiej Woli
o

~

3 osoby poparzone
przy eksplozji kotła
W

„ Borucie"

DZIENN!~ ~(>DZKI µr ~.~ .(38f;O)

rozpoczęły się iuż, przygołowon.ia

do obchodu

sprawiedliwości
Na za.powiadane pn:~ na.s spot·
ka.nie z ministrem spra.wiedliwoś
ci M. Rybickim, które <>dbyło si~
wczoraj w gmachu KŁ PZPR
przybyli przedstawiciele a.ktywu
partyjnego, prokuratury, sądów,
a.d.wokatury i MO.
Na spotkaniu minister wygłOlllł
<>dczyt na temat: „Aktualne problemy przestępczośc.i a ustaw<>daw
stwo karne". Mówca. zatrzymał
zagad11fasię głównie na trzech
niach: jak przed.sta.wia się obecnie stan nstaw<>dawstwa brnei;o
szczególnie w o<in!esicnłu d<> prze
stępczości gospodarczej I w jal<im
kierunku idą wysiłki resortu s-pra
wledliwośc.i w związku ze znalezieniem nowych rozwiązań w wa.I
ce z przestępczością, c<> projektuje się w celu przyśpieszenia po
sąd<>wego I jakie są
stęp<>wania
zagadnienia z zanajważniejsze
k;:esu adwokatury.
Praktyka wykazuje, że mrzej
karani są złodzieje mienia prywat
ncgo niż państwowego. Wyraża
się to m. In. w tym, iż częściej
są zawieszane wyroki z tzw. dekretów marcowych, dotyczących
ochr<>ny mienia społecznego, niż
z art. 257 da.tyczącego kradzieży
mienia prywatnego. D<> zlikwidowania. takiego stanu neczy dąży
uzależniająca
ustawa sejmowa,
wysokość lmry od wiell<ośol przestępstwa (za <>!<radzenie paiistwa
na 50 tys. zł - najmniej 5 lat wię
zienia, 100 tys. _ o lat), Jak i dą·
z1>nie resortu sprawiedliwości do
za<>strzenia };ar w stosunku do
mieni.a
Zł<>d-i:lei
drobniejs'l:ych

W

dnej z sal p·rodukcyjnych.
Rozma.wiali~my

z naczel-

nym inżynierem „Boruty"
Gerliczem, który poinformo
wał nas, że przy eksplodi,
która nastąpiła z nie usitadokładtllie
jeszcze
lonyeb

ków „Bo:ruty'' odniosło lekkie oparzenia. Przewieziono
ich do miejscowego szpitala.
Żyoiiu ich nie zagraża. żadne
.:.. ...... _
·
· b
D'le ezp1ecze....,,~wo.

z powodu ekspłmJi uległ
2'llliszczem·u apa.ra.t w tym
dziale produkcjL straty fina.nsowe trudno

Jesrr.cze :w

ustalić.

z obW za.-

Nie za.pomniaDA> też o tradycyjnych już w tych c·k<>liC'l'l-

warta,ch przy maszyM. in. jut okolo 200 b
kich wari pr-Odukcyjnych za-

nościach

na.t'.h.

Abisynia i Islandia
zgłosiły udział

w Targach
Poznańskich
POZNA:tll' (PAP). Napłyn"ły ($al
~
wystawoow a:ag„antoznych na XXVIII Mięctzynaro
dowe Targi Po.z:nań.slci.e. Ostatnio
u.dział w Targach zg'ło·sdły - Lsła.n
dia i Abi~ynia. Oba kraje będą
po r.arz. pierwszy repr~ntową.ne
na T.argaich Po2lnań.sJuch p~ez
~ak W!<:C
tamteJ.szy-0h kupców.
prywo1·1 Liczba wystawcow lllblrz,a
się ~~o 50. ;" tej chw~ll razem z
PCJJ.$~ą w XXVIII MTP waz.mą ud.:n!::>• pr.zemiyslO<Wcy a kupcy rz; 43
d
.
paeons~i·
o PoOZ' enn11e pr.zybywają
2ln!llnia przedsta.W\Lcdele :fil'r!l wzg:lę
din.ie IQolektywów =~anicznych,
Jr.Jtór-zy tzlalpoam.ają się z µr.z&JnaC!'OO<nym dla nich terenem wys•tawo-wym. z 15 11:apowieckz.ia•nych wa
gonów z Ejkspona.taml Chiiń.sklej
ReipubMki Ludowej przybyło już
clio Boomanla 11. W.i~kS1ZlOść z nli.oh
z81Wliera precyzyjne obra.b4a.r1ll:i
·
•<re zgł-osa:enia

i

Na tetnM: pnrw1Z11111ycłi przez mt
dłu~
go tr&eba. będzie naprawiać n:t:;tra Ry~ick1ego problfml6w wymlsZCZOilł.'e ekspl<1bl.Ją urzą-1 wiązała S!fl szeroka dysk~sJ:i- Do
sprarw tych Jeszcze pow.roc1my.
id.
dzenia. (S)

Io 14 dni, tak bowiem

Bunt wwięzieniu amerykańskim
Concord

Bull" Marlin

ods:iiadujący ka:rę ·~

s:lę już

zwią,za.ne

wYfll.

Wlia.domo
tej chwili
jedynie, że pnerwa w ruchu tego działu potrwa oko klej.

stwo.

Swi(iła

chodem święta Pracy.
kładach pracy, p.rzyskzjane są
&a.le pr-0dukcyjne, prz;ygoto,vuje
się trM1spa.r-mity i napisy, jakie
ujrzymy w pocbodizi.e 1-:m.a,jo-

dectwa leltarskle I n.1est11;"".1ennictw.o os~arżcmych l ś~>a.d'.l<ow .na
roo;praw1e. . Przew~duJe się więc
w:prowa:<Izcn:1c wyzszych. ~ar za
nies~a.w!enmct"'.o w sądzie 1 stwo
rzeme 1nstytucJI tzw. lcltarzy sądowych, lttórzy jedynie mieliby
pra\v<> wyrol<-0wanla o stanie zdro
wia oska.rżonego czy świadka.
Na orzecznictwo sądów poważ
ny wpływ wywiera a.dw<>katuTa.
Zdarzają się wypa.dkl, że prawo
d.o <>br<>nY jest nadużywane. w
związku z tym za~hodzi lronieezność wa1'ki o wysoki poziom etycz
ny palestry. Jednym ze środków
tej walki Je.st usprawnienie dzia.łalru>Śei sam<>n:ądu a.dwoka.cklego,
uregulowanie ta.lts adJwoka.cklch,
podjęcie walk.I z nadmiernym.i h<>
norariaml, z.a którymi częściej
kryje się z111płata za „chody", n~ż
za umlejętno$el I wiedzę prawniczą oraz opraoowa.n.le czegi<>ś w ro
d.za.lu k.o1leksu etyki adwokac-

nta orarz: Chairles

Łodzi ~

przyg-0-towa.nia

W Zgierskich Zakł'ada.ch pańsllw<>wego.
sądo~el?o
Prc·ee~ p-c>stępowani:t.
Cheinicznych „Boruta" nastąpił °Wybuch k<>tła na je- przedłuzaJą bardzo faJ:szywe . sw1.a

prz;yctZyD. ft.rzech pracowni-

zdziałała

mę w Łodzi
Łódzkiego Ligi

o aktualnych
problemach
wymiaru

Grada, ac7lkolwiek nie ze wseystltimi punktami tej wypowiedzi
można się było z.godzić. Szczególnie inteN?sująoo mó-wil on o
sprawach światopoglądowych obudownictwa
raz o potrzebie
Ciekawie
szkół z.awod>CYwych
rówrri-eż pot..raktowai sprawę intematów.
0€:11.ne uwagi padty taikie :na
temat szkolenia przyszłych rzernieśln:ików, oświaty dla dor<>słych, roli Z'M S i ZRP w wychowaniu mlcdzieży, umuzykaltrudnienia dzieci i młodzież
ności nauczycieli., term owo~ci' 1· ._ __ „_~ter::k~w~~c 1· bud~·~·c~w•u
~ ~
""""~
ciasnoty szkół,
twa szkolnego,
'!>°'trzeb Sllkolin:ictwa s,pc-ejalnego
itaJ.
O uchwale, jailta za.pa.<lta na
~ji. i o iruiych sprawach. mlodziezy porusza:nych na n1eJ, n.apiszem:i; szerz.ej w. <>:5'0~n:ych arN:;emmeJ JUZ ter~z
tyik;itacn.
mozna wyrazie pogląd, ze ~,1a
poświę001I1a· sprawom młodziezy
byla bardz.o w naszym rr11eśC11e
(as)
potrrebna.

by lokalowe szkolmctwa itp.
. ~ dy&kusji nad sprawami o,kt6La
sw:iaty i _ wycho:van.ia,
za<b„erala
trwała ~ 1 ł'ka: !?~·
.g!cs d~ ~o.se r~y~ . . ~akt
rutJ<l:i-bi~e.i . o
. swiad.zy
ten
tym, ze problem! mlodzleZy mteres1;1Ją bard.ro zywo na.sze spolecz.eThStwo.
Wiele uwagi poświęcili dyskutanci sprawom rodziców, którzy niedostatecznie opiekują się
dziećmi, rue wypełniają swoich
vrychowawczych i
obowią:z.ków
nie wspólpra'C'Ują z nauczyciela0
mi.. Efektem takiego wychowania dzieci .są pot.cm liczne sp.raNOWY JORK (PAP). Dnia 23 wy w Sądzie dla Nieletnkh, o
bm. w godzina.eh rannych na czym mówiła w swej interesulotmi.obwo jąoej wypaw:iP-dzi radna sędzia
Przylądku Canaveral
Problem ten
amerykafu;Jtie dokonalo próby z Zofia Bartnicka.
pociJSkiem bali.styczmym śoodnie- poruszyła także radna Zagórska,
go. zasięgu typ~ „Thor". Dwiu- która proponowała reaktywowa-1
d.ziJS5'tometroweJ długości pociisk nie komisji do spraw wychowamial prz.ebyć odległość 2.400 ki- ni.a dzieci w z.a.kładach pracy.
lometrów. i spaść do Ooeal!lJU{ Do ciekav.rych wyipowiedzi należała. wypowiedź wioekuratoca
Atlaintycitiego.

Co

Wf3 bry Ii8ChłO'd Z k.ICh

Min. Rybicki

Łodzi

m.

kdidalaJper-

Amerykański

pisarz
Jay Leyda

demonstruje
materiały

=

Zjazd juRosłowiańskich
związków zawodowych
BELGRAD (PAP). W Cl?lW'llrtek
rano ro.1JJ;>OC!Z.ąl w BelgraduJie obra
dy IV Zjazd Fedelraojli Jugoo.ło
Za<WodoZwiąz.ków
wiańskiich
wych.
Na posied:zea'l.i•u tna1uguracyj.nym
obecni byli sekretarz geneoralny
Zw. Komunistów Ju~osila'W'ii, J.
Broo.: Tito oraz czoJ,ow~ poli~Y'CY i
działa.az.e społec.2ln1i FLRJ.
Obrady otwor.zyl prz;eW'Odn.ic.zą
cy Jugosłowiańsikie.i Centralnej
Rady Związików Zawodowych Krótkie
Sveto©aT VUJkmainov·ic.
przemówienie powital.ne wygłos.il
macr-srz;ałek Tit.o.
w ©jeździe bierze udział 1.419
delegatów rep-rezentują.cych przeS!Lł<> 1,9 miliona 2Jw.ią.zltowców oraz p.rzedsta.wic-iele lllwiąziltów zawodov.rych z szeregu krajów Zach<>du i Wsoh<>du. Obeon.i są m.
ln. delegaci C'rganilzacji :ziwią.zko
wy-0h ZSRR, Polski, Bułga•i-H, Cze
chos1'owa·cji, NRD, Węgier i RumuruLi, a także przedsta:wi-ciiele
MiędzY'!1arodowej Orga.nizacji Pra
cy i Swiatowej Federacji Z'W'iąz~9.w. ~~W1!1'1l<QW}'O/;l.,.

.

ciągnęli robotnicy ZPB im. Mar
chlewskiego.
W tych sa.mych za.lda.da.ch W
Alei Pr20downików wyV'tiesro-o

1-majową gazetkę ścienną
zakładowy
prze'll
wyk.u.na.ną

no

koo:n.itet redakcyjny, a na sa-

lach produkcy,jnych r-0~.czę•
ł<> dekorację lici.a.n napisami i
tra.n.spa.renta.mi.
Nie zap 1nnniano też o pięk•
nycb kwiatach, z którymi tak
obficie i lml<?roflwo wys-z.la zało
ga ZPB im. Marchlewskiego w
roku ub. do pochcdu. Kwiaty
0

te, ·wykC'1lywa.ne wtasnymi siła,..
mi z bibułki, są już w r-l>hocie.

Rzecz ja.sn.a,

wszystkie

te

przygotowania cdbywają się 1>0
godzina.eh piracy. W ciąlfll dnia.
r!J8.lizują

roboczego robotni~y

przy ma.szynach wbowiązania.
7..aciągnięte z o~ji 1 Maja.
Realizacja tych z.o~wią7,ań,
J)(}djętych tylko \.V kilku t>ierw
S?.ych dniach w łódzkich zaJda.. da.eh pra,cy pnemyslu włókienniczego przyniesie p-0onadplanowc il<lści metrów tkanin i kilo•
gramów przędzy, wart<IBci 10
(wy)
mln. zł.

„Narwik"
zderzył się

ze ·statkiem ereckim
GDAŃSK (PAP) . 23 bm. w go&in·ach porannych sitatek Polsl<.ich Li.riii Oceaniczmy<>h „Na!!'•
wili:" zderzył się ze sbatkiiean greoklim ,,Nik-0las Pateras
Według pierwszych meldU!!lków,
które na•plynęły do dyrekcji PLO
w Gdy;ni, 11.der.zenie mi•ało nastę
przebie.g: S/S „Na·rwfuk"
pujący
płynąc z pelmym ła-dunkiem, po
w Ain.twerpH o
wyjścju z portu
godz. 4 na<i ranem natknął się na
rzece SkaJLda :na gP..stą mgłę. W
tej sytuacji ka.piitain s-ta1lku zdecy
dowal zar:2luc>ić lm1lwti.cę. Wskutek
u'!'Wanlia się jednej rz: dwóch ko1

'.

twtic, statek obrócnł się i ooerzył

ze sto•jącym obok n.a kotwicy stat
l<ieim gireokim „NLk-olas Pa·teras"'
S/S „Nalt"W'iik" ma usrzil~odzoaiy po
kład sz:ail.UJ>C>WY 1 J.iodrzie !'a tuatkoPańsllwowej we O!l'.!llll IZJell'Wa:n y reUn.g. O flair w
WC1J0raj w
ludZJi:ach ;n ie byllo.
W'YŻSZej &Jkolle Teaitmu i FilW celu naprawien<La USZ!kodll:eń
mu barwił pisaim amerytkań „N M'Wlllk" uda.I: się do s.toC!Zlllli W
slki Ja;y Leyda., uczeń wylbi- Flushdtng.
fiilmowego
ireżylsera
tnego

o Eisensteinie

Sergiusza Eisenstelna i wychowanek byłego MOOkiewskieg<> Instytutu .FilmQ<Wego.
Po sbudiadt

Jary Leyda

w roku 1937

Wyjecihiał do USA
przez
mę

gdzie poświęcał

Dymisja

46 wyższych oficerów
syryjskich
PEKIN (PAP),

Jalk podaje

z

wiele lat studiom naid spo- Bejrutu Agencja NQIWYICh Chin.
reiyserskiej rciZJkat.oom Naasiera zwolniionych
sobem pracy
Eisensteil!la. Wynikiem tych ro.stało :oe <;1lużby WQjiS1k01Wej 46
studiów były praice teorety- wyższych oficerów syryjskich i
cZJile wy1dane w USA marz kilkOOJet podofioerow.

Pr'2'leSZlo 1~ zbrojny
NOWY JORK (PAP). Nowy
bunt więźnjów zanotowano w oddzLaJ: policji, który przybył na
or.racowa.nia maiteri.ałów nie
Stamach Zjednocznnych. Po rorz;- mieji00e =u.chów, po dwug<>ukończonego fi!Jmu Eisenstei
d2lilnnych zmaganiach zdołał pona pt. .,Que viva Mexioo".
skro<rnić buntowników. W waloe W oparciu o te maiterialy
~c~=~vr=~iru.
z więmiami policjanci zmuszeni
drui
t
miAi!SIOe w u""~.,,,,....
Jay Leyid.a ud:zii:!l!ił wielu
~to al· · ~"""':'~ !g~' ~· byli użyć bomb rz: gazami lzancy WJ.<l wJącymi.;
rw 1. SJ.ę ,,llll
z
cennych wSkiazóweik studenzienia C<llillOOI"d w stamrue Ma56atom Łód~ej Srzlkoły FilmoKomenda.nit policJd. stanowej w
oh1IB1et'fs.
wej :podczas 5 godzi.n trwaMassachu&etts John Blaike <>~?C''.'l. z 22 ?).a ~3 bm. g;rupa .63 świa<lozyl, iż podczas starcia z
jącej projekcji.
więz..n:1ow ~hrOJOIIlyclJ. w :i:ime? więźniami mkt z obu strOIIl nie
Z Łodlzi arnerylk.ański giość
ml~ i kiJ.ofy obezwładnila i 2l00tal za,bity aini też van.ny. ża.
matianką (siostra
wir.a;i: rz:
uw1~z1ta w char<!ikte:r.z.e .zaikla.d - dn-emu z więźniów nie udafo się
z,nanego radzieckiego cpera~
n_iikow . 14 czl~o~ strćl;ZY. w1ę- zbiec.
.
dn
„....,.,.
C
smierc1ą,
im
gr>OG!:ąc
z1enneJ,
tora fi'.IJmo'Wego Srzelenikowa)
onoord .J""".'' _je ym z naJnie zezwolili ~źniiom
gdyby
udaje isię do Moskwy.
na odbycie ro.zmów z przed- ciar.s.zych Wlęl'Jien w USA. Lkzy
Lu-Ga.
więzie- <llll.o 80 lat.
wladz
st.awicielami
n:ia. Wśród zakla.dników znaleźli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - się także glówny d<J1ZJ01rca i kapelan.
Na czele bumu stanęlli Martim.
Feeawy, znaillY rozpruwacz kas
bankowych, pr:ooni-efilOIIly osta.tnio kam.ie do Com.ocxrd za próbę
u.cieczk:! z popt"7ledni.ego więzie-

i:

Pracy

Kaski
ochronne
W trosce o be-z;piecze1istwo 2lIDC•W<l"Yzowane,i bra.cl wzorem ·wielu krajów
i my wprowadzamy obowiązek ntywania. kasków ochronnych .••
CA:P - fot, Miedz.a

•

na
powołując się
Agencja
dz:iianniik bejrucki „Al Naha.r'',
zwol~
22
nazwiska
podaje
który
ni.onych oficerów, stwierdza, iź
jeden z nich, pułlrowni.k Khaittar
Ham.zi, były gubema·t or okręgu
Jazi:i.-a, zestal u.snmięty z armil
„za niewywiąza;nie się z za.dań po<Wi•ZI"Z()l!lych mu w cza&e•

wydair:reń

-

w Mosulu",

Śnieżyce
w Jugosławii ....
W oBELGRAD (PAP). statnich dniach Jugo.sławię nawiedtila fala zimna. W północ
nych rejonach Czrurnogóry spad!
śnieg. Grubość warstwy śnież
nej dochodzi do 20 cm. Opady
zanotov;.ra:no nawet na
śniegu
potudniu Maoedonii. Temperatura w Skoplje spadł.a w ciągu
ostatnich dnl z plus 20 do minus 3 stopni. Najniższą temu~
górze
ratu.rę zan.otowa.no na
Bleia.sznica (B.:i-ś11ia i Reroegowina) - minus 11 stopni.

...i groźba powodzi
w Urugwaju
NOWY .TOR:K (PAP), Przez
środę w Urugwaju padaty
deszcze. Poziom wody na rzekach przepływających prrez ten
kraj nadal podnosi się. Szev?gólnie krytyczna j-e.st sytuacja.
w dorZ€czu Rio Negro.

całą

I\. roni ka
wypadków

-,---!

Woz.omj na Skr-zyżowa•nńu ul1c
Nawrot i Wy;okiej kierc-w<>a ciąg
ncka A 29-965 Jan MaEJteileir.z (Fabryc:z:!'la 23) tak niefortunnie brał
chodnik
że wjechał na
zakręt,
Tam potracił 5-letnd(
przyczepą.
Ja·dwigę Kowal~1ką (Nawrot 92).
D1li.ev:oo:irnka dozmała ciężkich'
ot>ra·zen ciała. W powaimym s•tanie
przewic.zion<> ją dio Szipdltala d!lll,;
.1'or,ciz.aika„

~~

•

50 milionów sirat
~~ił~tó;k~-;;;~-~;;;~~1
kryje.
tym
sle: za
c
••

„

•.. Pracm\·nikom I,ódzkiej Fabryki Ze:.:irów ani przez myśl
n ie prze.~zl0, że w każd12j ch•vill bvli narażeni na poważn::,
zagri.i7.a.i<><;:c ich ż;1•ciu .--: n!ebezp'ecmn.<-two. Bo ktoz m0gl ·
się s.p-O<lz'cwać. że wprowadwna od n.lcdawna do produkcji
sub.;;tancja posiadala wła.s;r1ości
radioaktywne. Ka sz.częśc'.e,
skoóczylo się jedynie na strachu. \V samą bowiem porę techniczny m s pekt·or pracy kat.egoryc-z.ri:ie zabroni! używania do
;produkcji radioaktywneJ subS"..ancj1.

A swoją drogą powstaje pytanie: czy k.ierov.mictwo zakła
dów n ie powinno przed wprowadzeniem do pro:l.ukcji nowych środków chemi·::znych,
skonsultować się z odpowiednią placówką naukową. która
by wydala opinię, czy dany ',ro
dek nie s.zkodzi ZJdr.ow:iu praco
wników?
... W J,ód.z.kicj Fabcyoe 1\:faszyn, Stacja Sanitarno-Epid-<:mioJ.og.lczna stw:erdz'.la poważ
ne prrek.roczenia norm pylu
krzemowego w po.s-zcZ€gólnych
produkcyjpomieszczeniach·

~,Orbis" oferuje:
O Na urlop do Austrii
'\\'loch i Jugosławii
O Na Olhnpiadę do Rzymu
delegacja
W ostatnich dnia.eh powrqcila do Warszawy
„Orbisu" z turystycz.nego rekonesansu w Austrii,. \VloAPI
przedstawicielka
tym
z
związku
1W
szecl1 i Jugosławii.
zwrćcila się do wicedyrektora Przedsiębiorstwa Obsługi Ruchu Zagranicznego, Czesława Muszyńskiego, z prośbą o informacje w tej sprawie.
-

Pyta.nie pierwsze: cel i wy

niki rekonesansu?

- Wybraliśmy stę ;niań oobi&JfWSkim mil<iroautobusem, pot::>gor>oomJ.Je wycioeczki
nieważ
rów.n.leż odbywać .się będą polskimi autokarami. Wyznaczynajdogodniejsze tra.sy,
liśmY
ob!ic:zy-liśmy czas trwania przcja,zdóW. wybraliśmy odP<J'wiedinie boLe.l-e. a taJ•że najc.Lekaiwt;ze obiekty i tereny do zwiedzania.
- Co więc możemy zakomu·
nikovnić wybierającym się na
urlop :r.a granicę?
- W wyniku pcr.eprowadzx>in.ego rek<'n•a..GaillS.U możemy zaproponowa ć trzy, a na.w-et pięć
wyci<JCZelc .• rako pie-wszą w:rwydvvunastodniawą
m.i<?l'lię
c;eczkę po Austrii z lciłkudmo
w Vviedni..i
poł>ytem
wvm
(tra~·a prowadzi przez najpięk
n iejsze części A us\rii; planuj.emy V\';VSlanie li. _grup po 35
osób; oona o.1<. 6,a tys. zl).
Chyba je "<rere pię1mi-ejsrza
j>E>...o.t tra.sa wlooka. Wycie~zka
(22-dn <.>wu), zatrzymywać się
będzi-e m. iin. w Bratysławie,
Wi<'"dniu, Wenecji, Florencji,
Monte C.;1.s.s1no, Soren1o, na
Capri.„ Zorgani12:ujemy tu 10
cena
v;yciecZJkawycll;
grup

ne, są znacznie tań=e - 7,5
tys.
- To jest plan na. bieżący se
zon turystyczny. A co przewiduje „Orbis" w dalszej perspektywie?
- W Rzymie omówiiliśmy
sprawy związaine z wyjaizdem
pol.sikich tuzy.stów na OlimpiaNapływ zglo.s,z,2ó
dę w 1960 r.
z cak~go świata j.e.s't iam tak
duży, że sz,ereg hot.cli i p.2!.'1Sjonalów pozam)'lrnlo już li.sty gości. Planujemy wysłać nia Olim
piadę około 1.000 a;o.ób. Wyd·~
czki te wyjadą polskimi a.utokarami, zwiedzą Wied·ei'i, Wenecj ę i prz;2.z s'lleść dni za trzymają się w Rzym~e.
- Po clrodze oglądaliście na
pewno niemało hoteli i pensjonatów. Jakie wnioski?
- Widzieliśmy okolo 100 hotel i i stwierdziliśmy, ż,e wsrz.ystkie te państwa przystąpiły
dużych :z.espolów
do budowy
hotelowo - gaslrO!'!.omi.cznych i
prz,esta.rzalych.
mod·erniza.cji
Zaooo&w<Jl'naliśmy też ogólny,
dość zrnaczny wzr01St oe[l za ustugi turystyczn,e. Zakwaterowanie wycieczek o,·bi.sow.skich
odpowiadać pot.rzebom
będzie
turysty europ::jprzeciętnego
ski.ego. Tzn. pokoje dwu0&obowe i gwarancja niezbędnych
wygód, ale bez komfortu.
- Na zakończenie pytanie
nieco intymne : co w zaobserwowanej przez pana organizacji ruchu tarystyC'Lilego za granicą budziło w panu najwięk

nych.

I tak np. w odlewni :sto

pień zapylania wynosi! aż 721J

na oentymetr sześcien
ny przy dopusZJczalnej norm.w
J ;)Q czą.stek na cm :J. W czyszp~-zekroczen~a
malej
czalni
docho<lzily do 2173 cz/cm:~.
:Nic więc dziwnego, że na przebadanych :n pracown.i,ków -tylko dwóch n.ie wyikazalo
zmian płucnych, a u ośm:u
stwierdwi!lo pylkę pluc. Poz.ostali wymagają obserwacji l
kontroli.
'l'rzeba było aż groźby technicz.:neg-0 inc.pektora pracy, ze
zamknie z.ak1ad, aby zapadla
decyzja przebudowy fabryki_ i
calkowitej jej mo·dernizacji. Za
twierdz.ono projekt wstępny mo
<lcrnizacji, wykonano dokumen
tację i pr:z.y.stąpiono do robót.
eząs!ek

Podobny wypadek zai.stnial
swego czas.u w Lódzkich %a.kia
da-eh Uszczeln.ie1\ i Wyrobów
Azbestowych. l tu za.pylance
pylem azb·cstowym przekrac~.a
I tu
ło dopu...<zczalne . nc.rmy.
stwierdz<>no prz.ypadln azbestozy u o.sób zatrudnionych. Z po
lecenia t€chn~cz.nego iinspeldora pracy wmkr.ięto fabrykę na
o'.•res kiL!i:u miesięcy. 'l'o po.skutkowało. Ob..oeniie w za.kła
dach tych radykalnej poprawie
uległy wan.mki. pracy robotników.
bynajPodałem tylko t.rzy,
mniej nie odcsobn.lone, wypadki iwrygodncgo wprost lekceważenia prz::z dyrekcję zakladów warunków pracy i bezpiecze1istwa pracown.L'.ww. Brak
miejsca nie pozwala na umiesz.cze.nie w gazecie daJs.zych
przyktach3rakterystycznych
d<'>w, o klórych ob.;zernic mówił w .swym referacie na o..;;tarn:m plenum \\'ojewó:iz.k1ej .Ko
misji Zwjązków ZawodowycJ:
sta.rszy inspektor pracy W J:„
ZZ - Kustos.

nywane. Najlepszym tego dowodem jest następująćy fakt.
Dokonano na terenie Ło<lzl
i wojew·ódzlwa ()56 wizy::acj1
w czas'.e któprzcd.s.'.ębiorstw,
rych ins;x~ktorzy wydali Hi.OD
poleoeń w sprawie poprawy na
Wizytacja porunków bhp.
wtórna wylmzala niewykonani.€
okolo 2 tys. tych poleoeń .

'l'a.k więc inspektorzy robią
wszystko, oo możliwe, aby warunki pracy· uleg!y w po.szczególnych zak.ladach poprawi~.
ale niestety, nie zawsze spotyze zrozumieniem w
kają się
n'.ektórych dyrekcjach . A prze
że
c:eż je.st rzeczą bezsporną,
tam, gdzie chodzi o zdrowie i
życic robotnika -- dyrekcje za
odmówić
mogą
kładów ni-e
swej pomocy, czy to przy zabezpi.e cza.niu rn,aszyn, czy prze
bL1dowie hal, 'czy vvymianic
To kosztu.ie.
wentylacji itp.
Ale inwestycja ta jest konie:;zna. >:a jednej płaszczyźnie winno stawiać się sprawy wykonswanych planów produkcyjnych
wraz ze s.prawam.l odpowiedn'.ch warunków pracy. ,fedno z
drugim jest bowiem śe;śle zw1ą
zane.

ciąg

dalszy

Chcielibyśmy wreszcie wyjaśnić sprawę <J·wych nieszczęs
nych karykatur, czy ja.k rh~c

LKS -

d-o·platy na rczbuclo-

wę s!.adi·0>n11 - doprowadzic d{t
szczęśliwego końca, ponieważ
budzi ona w dalszym ciągu
i zastrzeżenia
wątpliwcści
wśród naszye.h czytelrrików.

Ci csta.tni byli, wydaje na.n:•
d-os!.atecz.nic przytomni w
czasie d<l'konywania kup.na bi
letów, aby -odróżnić dwa fakty - czy ka.za.n-o im płacić z:t.
karylcaturi:, czy też d-0p.la.cać
na r-0zbudowę stadionu. I cu
ciekawe, wszystkie glosy byly
zg-odne, że cłto.d:zil-0 o kupno
pooztówek. Wygląda więc na
Io, że punkty przedsprLecL<i.L.y
zos!aly niewłaściwie poinf<>rmowa.ne, ja.k należy wyjaśn.iać p.o-bieranie do,cltt!k-owcj
od wiernej rzeszy
zł-0tówki
kibiców.

się,

i

~

źc klubowi~

Inna 6}>rawa,
tak szanowanemu nic wypada. ł
str-z.clać zza wę&"ła d-0 swJch-'
pras-1 I"
zw-oleuników. Lamy
łódzkiej są otwa.rtc dla ŁKS
- cóż pr05tszego ja.k dać komun1kat. w którym p-1>dano by
publicznej
wiadom<>Ści
d-o
klub p-otrLebujc
że
fald,
wsparcia na r.oq,b?dowę stadi-onu i p.o.stanow1! wp•rowad-zić 1-zlotową d<J'pła!ę do oile!u. Unilmęlibysmy wtedy!
nicpt>trzebnych nikomu -zgrzytów i niep.n·r()fl;Umicń. A I.al<
sprawa nabrala. niPprz;v,iemncgo po.smaku, a to na pewn-0 ł
nie przy nie- ł
ŁKS
chwały
ł
:;ie.
Mamy nadzieję, źe w p.rzY-i
si.lości tego rodza.iu in1s1;1nię
cla będą p·odawane do wtad<>r;wści p.ublic-z.nej w spcsób ~
Jasny i jed.norznaczny.
(h)

-..-...-...-...-...-.-OL.-.....................................~~~~~..........."" ..........."' ............

podczas ostatnie 1
I dlatego
go plenum W .K ZZ - zabierający gl<llS w dyskusji techniczni i .spoleczni inspektorzy praOkręgo
cy, prz·edstawlciele
wych Związków Zawodowych
domagali .sic; sto.sowania bardziej rygorystycznych środków
w stosunku do winnych za. rueodpowled ni stan bhp w zakladzlc. Trzeba karać nie tylko
wtedy, gdy zai.stnieje wypadek,
ale i wtedy, gdy .stwierdza się
powstani~.
jego
możliwość
W ówczus uniknięto by na pewno wzrastającej z roJ;:u n.a rok
ilości wypadków w zakładach
pracy.
JERZY KRASKOWSKI

Tak wygląda najnowS'!Za 'ł;d<>by<n kliniki - tzw. seriograf
}'ot, L. Olejniczak
jedna.k powiedzieć, że
z powodu wypadków
przy pracy i ch01·ób zawo:l.owych powstalych na skutek
zlycn warunk<'>w w halach produkcyj nych gosp-0da.rka na.rodo
wa atra.ciła JU.lJLl2.0UU z!. Bam
pruemysl spożywczy n:i. zasilkL
chorobowe związane z wypadpod narkozą. Liliowa buzia
Blona filmowa jest Q,użej rych było usuwa.nie wad wro.kami przy pracy w ub:eglym
zdradza ciężk!e schorzenie sec·jedne.1 dzonych względnie nabytych,
Szerokość
wielkości.
roku wyplacil ;H5.202 zł.
klat.ki 00 cm, długość ::IJ cm. wykonuje się w tutejszej kli- ca, Bączka dziec.~ polączo-ia
W .:każdej klatce zdjęcie reni- n:ce już od dawna. Od dwóch je.st z aparaturą za pomocą
Jednakże nie mO'i:na na 2,}.o..
genow.<.kie prze<l.stawia ser<."<:', mies'.ęcy jednak ustalanie wad rurki, dz:eki której wprowatówki 1>rzeliczyć cierpień lt1d·1,i,
dz.ono kont"rast do serca. ·w
'.l'o samo serce w kilkudzi~siC' serca, jak również podejmowaktórzy · na cale życie ptnosta.li
ciu ,.,P'.na ch··. Serce fotograf<).... nie decyzji. czy kierować cho.- tej chwili lekarz nacisnął meka.lclrnmi niczclolnyml, 40 ·prawane bylo bowjem w ciągu rego na zabieg operacyjny, czy talową rączkę pompy. i-<.crduszko
cy, nic można p1-.i:eliczyć na zło
n:e, 7..0St.alo poważnie ułatwio- dzi€cka wypelniło s'ę kontratówkl łez bliskich, J>O tych, kló · dluż.szego cza.su, a wykonywano U zdjęć na sekundę. 'l'en ne. Do bardzo wielu bada1\ stową cieczą a jednocześnie
rzy zginęli w czasie wypa.dfilm serca rozwinięLy na clwóc:h specjalistycznych, które poprze przy stulru ma.szyny rozpocz()ły
ków.
dużych rolkach umie,,.zczonych
doszla się zdjęcia serdu.s.zka 8-lctniedzają każdą operację,
Toteż w wypad.ku stwierdze11.600 zł.
na Ue oświetlonej ściany po- jeszcze jedna, nazywana w ję go Zdzi.s.i.a.
nia pod.czas inspekcji karygodPQIOOJdlo. dzięki zawarciu pol
koju kli.nic:znego, jest w tej zyku fachowców angiokardionych warunków bhp, te;:hnic.zZdziś to chłopczyk o „błękit
flko-jug01Slowianskiej umowy o
chwili właśnie c-elem zaintere- grafią.
Angiokardiografia to nej
ni in.~p-ektorzy pracy Związków
krwi „. Ta przyjem.nie
wYmia.nie tur ystyCTJniej, „Orbi.s''
sowania kilku<llSobowej grupy melo<la, klóra sluży do uwi- brzmiąca nazwa, niestety, kryZawodowych stosują bard.ziej
m.a możność za()foei:ować wyci·eJudzi, ubranych w biale kiile. daczniania .serca i naczyń pr7.y je za sobą poważną chorobę,
rygorystyczne środki. Ko.rzysta
czk.i do tego kraju okolo ty.s:ią
Lekarze: .M. Hankiewkz, L. użyciu środków kontrastowych. która w języku lekarskim okre
jąc ze swych uprawnień u.stacowi pols!d.ch tury.stów. Ustali- szą zazdrość'?
Gol<lsle:im, Jerzy Zajgner, L. Gę ·wykonuje się ją przy pomocy ślana jest slowami „tetralogia
wowych, zamknęli oni 8 za- We Wloswch: 76 mln tuliśmy tu t.rzy warianty wyciebidk1 i hl. Kasprzak oglądają tzw. seriografu, należącego do .}'allota". Si111ica. duszność, któ
kładów. wstrzymali produkcję
rystów w latach 1948-57, 18 miczek: Braty.sława - Wi•edeń w '.!.) oddziaiach, unieruchomi- film, naradzają .się - opero- najnowocześniejszych zdobyczy ra jest skutkiem n.leprawldloMaribor - Ljubljana - Rije- liardów dolarów wpływów, po
techn'.ki rentgenowskiej. Taki wo zbu-dowa.nego serca, grozi
wać czy n.le operować 1
li 53 agregaty, nie dopuścili dv
ka. skad statkiem na l~io za tym cudowne drogi, w Juseriograf w Klinice Szpitala
eksploatacji 5 za.kładów.
gooJawii: 12 mln 730 tys. dola'l'ych pięciu ludzi to zespól W Al\1 zainstalowano przed dwo m-eboezpieczeóstwem dla życia.
wY pobyt do DubrO<Wnika lub
lekarzy specjalistów Pracowni ma miesiąca.mi. Urząd.zenie ~o dziecka. Dzięki zdjęciom serca
111.a 10 dni do Cyrkwenicy albo rów z tury~1tyki za.gramicznej w
Odbylo się również 79 rozz tych 1958 r. Wszędzie stacje benzy- praw karno-adrn.in.i.stracyjnych. l\:ardiodia,gnoslycznej Central- zakupione z.ostalo w Szwecji za wykonanym przy pomocy seri•)()pat.ii. % każdego
graiu. lekarze będą wiedzieli
ne.go \'vTojs.kowego S.zpitala KL•miejsc będą organizowane auto nowe i stacje ob.sługi, mnóJednakże kary grzywny, nakła
na pewno, c:z.y operacja jest
nicznego. Cała grupa pr-acuje '.15 tys. do.Jarów.
ikarowe „wypa.cty" po Jugo.s.Ja- sbwo hoteli od najs.kroill.ll1.iejdane na dyrekcje prz0ds:ię
konieczna czy nie. Pomoże im
Jesteśmy właśnie w pomiepod kierownictwem znanego w
szyclJ. do luksusowych, motele,/ biorstw za nieodpowi€dni stan
;"N1i.
campingi it.d. Jednym słowem:
:f->0d.zi docenta J . Pruszyńskie szczeniu, gd.z!e znajduje się i w ustaleniu tej opinii jesz;cze
bhp, nie zawsze skutkują. N.ie
Jeśli chodzi o ceny tych wy:rorgami1ZJOwam.a tucystyka.
tzw. cewnikowanie serca. wygo, wykonująoego bardzo tru- pracuje ser:i.ogra1.
za.wsze bowiem poleoenia teoiecz.ek. to najdroższy j.e.st Dukona.r:e przy pom-0cy tego saRoz;mawi.ala:
dne operacje .s erca.
chnicznego inspektora pracy są
brownik (11.380 zl), CyrkweniNa stole leży ·dziecko, jest 'mego urządzenia. zwanego minOperacje serca, celem któprzez dyrekcję zakładów wykoK. SZELESTOWSKA
ca i Opatija, choć równie pięk
gograiem, a pozwalającego uw poszczególstalić ciśnienie
nych jamach serca i naczyń .
omawiana jest jeszcze w komisji
pobytu za granicą działała. na szkonej do Sejmu zajmuje się przede
Kiedy przed rokiem byiiśmy
.Jak .;uż donosiliśmy, onegdaj r011.:w tej klinioe, nie posiadała
dę interesów PRL lub na.raziJa na sejmo\vej i trudno w tej chwili
ws.zystk•im zwykłymi pa1>zportami
poczęła się V sesja obecnej kaona jeszcze seriografu, a oerozt=ąsa<: jej S'Zczególy. Warto bęszk-odę dobre imię kraju. bądź też
fak--» rodzajem najbardzie.i rozpodencJi Sejmu PRL. Ławy publiczwnikowanie serea odbywało .się
dzie jednak do niej powrócić podzachodzi uzasadniona obawa., że
wsz~nn:ionego pa.sz;portu i ma.iąn-ości wypelnily się tego dnia osoprzy pomocy dość starego uczas wnoszenia jej na posiedzeniu
właśnie w ten sposób będ'Zlie dziacego znaczenie dla ogółu obywaktóre z zainteresC'Waniem
bami,
Otrzymanie reriorządzenia.
plenarnym.
Pasz1mrt
łać lub się zachowywać.
t~li. Z satysfakcją trzeba podkreśledziły przebieg obrad. Przyczygrafu czyni Lódź najpoważniej
przektóry
ustawy,
projekt
Inny
może być również odmówiony, gdy
ślić szereg sformułowań, które
niła się za.pewne do tego obecmiść
szym po \Varszaw1e ośrodkiem
szedł pierwsze czytanie na przedprzeciwko jego wydamiill J;»'!Zemaprzyczynią się wreszcie do tul·orczłonków Rady Państwa i rządu.
kardi.ochirurgiczniym w kraju,
wczorajszym pooiiedzeiniu Se.imu,
wiają inne ważne względy pańmowa.nia spra.wy wydawania paDla poołów jednak l'OOIJ)QCZęcie setym bardziej, ż,e posiadamy t>O
wart jest również zwrócenia ustwowe lub W?Jgląd na osobę ponadto Klinikę Akademii Me"":Portów.
sji Ollllac7l3 wzmo!lione tem1>0 prac
pod kierownictwem
dycznej
wagi czytelników. Chod:lli. tu o
nad pro.iektami ustaw wniesionydocenta Molla interes.ującą się
projekt w sprawie współodpowiemi doa Se.im.u przez prezesa Rady
chirurgią serca i klatki pierdzialności majątamwej n>raeow11iMinist.rów oraz zal!'adnienia.mi w:vsiowej. Dotychczas seriografy
ków za niedobory przedsiębiorstw
pływa.jąeymj z .i!ni..cjatywy poseljstnialy jedynie w Instytuci•?
obr<Wu t<>warowego.
skic,i. Na wiele z tych usta.w cizeka
c.+rużli·cy u prof. :Manteuffla i
Klinice Pediatrycznej u prof,
• Mówiąc innymi słowy praoowz niecicrpłiWQŚCją społeczeństwo <>
Ko.s.sakowskiego w stolicy.
nicy placówek handtowych w iloczym świadczyło na.Hepie.i gorące
ści nie przekraczająceJ- 6 osób mu~
6
Z6
zwa.lezaniu
ust.a.wy o
przy.ięcie
Jak nas poinformowal do.gruźlicy.
cent Pru.szyński, Centr. Wv.idobrowolnie podjąć się odpogą
skowy Szpital Kliniczny wzboza stan
wiedzialnośei zbforowej
stwi-dza
kuluarach Sejmu
w
Sł@ją<:a
1 tak projekt ustawy
gad się niedlugo o jeszcze jeZostają.cą pod o.pieką ubiegają.eego majątkowy sklepu. Za tą formą
~·
ezarna tablica jest swzelnie za.pid no
wr.ględy
inne
łub
paszport
o
się
wyraźnie, że r-·nł<> jest wyda.wa. posiedzeń różnych
.
.,cudowne " urządzen"ie,
odpowied-z;ialn(}ści opowiedzieli się
--..- "
sana tenmna.nu
t uczne seroe. Ma Olll.o
t
społeczne. Te zastrzeżenia nie S"
każdemu ubiega.jąpasz.portu
nie
,
sz
zw.
pracowni•
zainteresowan
ostaitni10
"
komisJ-i i kl u b ow poselskich. W
1
0
s~'"'~.
·
· ·
d ·„ · ·
zres?ltą niczym nowym i bywają
cemn s•i e o niego obywatelowi, któ~ ~~
na eJsc JUZ w Jes:em.
cy handlu w ankiecie ~nizo·waZwiązku z tym r6wnie ciekawie
ne seroe ułatwi zabiegi chirurGłównv i-eh
ne.f przez Zarząd
stoS-Owa.ne we wszystkich krajach
ry spemitl wymaga.n.e warunki.
zapowtiada się najbliższe posiedzeog1n·coznepr' apcodęc~rokwtóar.nyechgo7::'.,~~i
~iąi~ku l~od1e>wego. Okci:·O ~O
na świecie.
Projekt określa pr.ey tym przyplenarne, które .odbędzie się
nie
~·~-.
-..padki, w których o.rgana pa.SzporB 11.n d
Łódź, posiada.1·ąc sztuczne seri>roe. wypo·wied'Zi na ogólną lhn
Przy tej okaz.jj trzeba. jeszci.ze
yc może,
zapewne 'Za li:i...... :ru.
towe mogą odmówić wydania pa·
.ed zemu
<:€. będzie mogla ratować żyC'...ę
lu~ 111 tvs. umatn nsadę l'ilnowil'podkreślić. iż pr0>ieltt U'!'tawy 'llll-0przediż na tym już p~l
i zdrowie tysiącom ludzi.
dziia.lnośoi wspólnej c:a. •~łusmiejsi instytucję dorlllllikowej kla:uzwli
stawiony zostanie projekt ustawy szpo.rt.u.
P.R. w klinice byliśmy rasza od odll'owiedzialności jednoopasznort<"'~·ej, która. oltaza.la się uDziać się to będzie w.ówC'LaS, jeo paszportach. Ja.k wiadomo, w
zem z na.szym fotor€porterem
sobowei. TTsit.a.wa st.o; zres?<ia na
cią.żliwa i .prz:yspaM.a.;iąoa wielu
śli przeciwko osobie ubiegającej
tych sprawa.eh ooowiąZ\VWał do tej
przed kilku dniami. Wczoraj
gruncie callkowitej dob.ro..vo.lnr-ści
kł~patów i trudności posiadaczom
się o paszport toczy się postęIX>wapory dekret, który ()kreślał rodzadowjed.zieliśmy się, że Zdzisio
te.i formy określając przy t;vm dopaszpo•rbu oran: '\\rp'rowa.dlza. zasa.nie karne; gdy na.ruszyła ona
je paszp<>rtów ora'Z ustala.I .ramo_R. będzie niebawem operowadę wyd.a.wania pa.s'l'J1Wrt.ów na o- kładnie wairunkii, na jakiej może
1'.'l'Zepisy obowiązujące w sprawach
~ we zas:idy dotyC7l!(Ce ich waznośc1,
ny. ,Te.go rodzice mogą być
ona być podjęt-a.
kresy dłu~e - do 1 roku.
paszportów; gdy osoba ubiega.iąprzedhliania itp.
będzie
Ch!opieo
spokoj.nL ·
•--'-)
•
L
.Jak JU. ż powiedZia.łem, usta.wa' 18
ca się o paszport w czasie sweg<1
ProJ'eld noweJ· u.s• 0 ·~ wniesio-zdrÓ\lV.
iun.'
iZ. J•
Dość
łącznie

* Seriograf już pracuje.„
* Wkrótce nadejdzie „sztuczne serce"
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100 imprez IU

..
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Konkursu

I

Recytatorskiego
Pnez wiele tygodni cdbywaty się w ł.<J.dz.i poszezególne etapy VI Ogóln-0r>-0lskiego
Konkursu w Ro.ku Sła.wackiego.

.~

f

W nied'liielę (26 :k wietnia.),
o godz. 15, w Klubie MPiK
(I piętro), nastąpi finał tych
interesujących zawodów. .
Weźtr..ie w nim ud-z.i.al 30
~ołowych recyiato·rów -..vyty
pmvanych ze wszystkich pionów: więc amatorskiego, akii
demickiego i szk<1·lnego. Z
lro!ei z gr.ona ich wybrani zo.staną najlep.si z najlepszych,
którzy reprezent!>wać będą
Łódź na ogóln-0p:.Lskich elirninacja.ch, które z p-0cizątkiem maja c.dbędą .się w Kra.lrowie.
Zachęcamy mitośnilców po-

ezji i pięknego sl<1wa do przy
bycia na te ciekawe rozgrywki naszych recyta.to.rów: tym
'111-ięcej,
że w.stęp jest bezpłatny.
M.

i

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

Gdzie

są pieniądze

łodzian?
Lodzianie stają się coraz bardziej oszczędni, coraz racjonalnie.i
gospodarują
zarobionym
groszem. Pewnym tego dowodem jest znaczny wzrost wkła
dów oszcz ędnościowych na ksią
żeczki PKO.
Podczas kiedy w roku ub.
wkłady lodzian
na P.K.O. wyniosły 156 mln. z!. to tylko w
pierwszym kwartale br. dały
one kwotę 152 mln. zł.

!:;:~i~i;_3as:~··1~tó~j:

obchodzić będziemy

tym roku
w
one Jl-O'd ha.slcm wysuniętym na grudniowej Krajowej Naradzie Dziala-czy Kulturalno-Oświaj,oiwych:
,,POLSKA
KRAJEM LUDZI KSZTAŁCĄCYCH SIĘ". A jedno z najbardziej c.zołi1WYCh zadań tych Dni - to wyjście z centralnych ulic, z ofil-odków miejskich, na przedmieścia, do fa.bryk, na wieś. Łódź ma również ambicję, PoetydtieJ· Domu Kultury Kaażeby i :itlościowo i jakościowo
uezyciela.
wlą'CZyć się gcdnie oo tej wielTOWARZYSTWO WIEDZY
kiej imprezy kulturalno--OświapOWSZECHNEJ _ zgodni.ie z
towej.
hasłami tegorocznych Dni Na terenie naszego miasta, przesuwa punkt ciężkości swoprócz wystaw książek, prawie jej akcji właśnie na peryfer!.e.
we wszystkich szkołach naj- Poz.a wielu odczytami, 10 maia
rozmaitszych typów, ja:k ró- urządza w hali Wima zlot słuwnież we wszy.stkich punktach chaczy
uniwersytetów
pob1bliotecznych, odbędą się po- wszechnych,
uatrakcyjniony
gadanki związane tematycznie kanoertem z bardzo u.r=rnIDooz haslami wysuniętymi prrez; nym programem.
tegoroczne Dni.
Tegoro=e Dni łączą się z
Próez tego odbędo;ie się ]J'l'Ze Tygodniem Ziem Zachodnich,
szłQ 100 imprez m·rgani:rowa- or.ganizowanym w dniach od ~
nych J:lil'ZCZ najrooim.a.Hsze in- do 19 maja. Zal<Y.Wno, że w
stytucje.
Tygodrniu tym przypomni się
Wymienimy tu tylko niektó- naszemu spolecz.eństwu probl-ere z nich:
my pol.>lkiego Nadodrza i nieTak więc „DOM KSIĄŻKI" bez.pieczeńistwo
rewizjanizmu
wspólnie z j,eden.astQllla w.Y- zachodni0-niemieokiego.
daw.nictwam:i organizuje stały
W zwią.Ziku z tym Towarzy...
Kierma= Ksią:i.ki w Klubie stwo Rozwoju Ziem Zachodnich
Księgarza or.a.z na pięknie ude- w dzień otwarcia Tygodnia orOdbędą się

~~w;~zymul~~~~~~~s~~~~

Szkoły Tysiąclecia

Komitet WypoRaZenia

Czytelników „Dziennika

;=.ri4znfa1"~~~~a~'bX~~;
w

Hali Sportowej

Konto nr 7-9-705

.spotkanie

Trzeci· e sto iys1· ęcy

młodzieży
łódzkiej z młodzieZiem Zachodnich. I tu ró-

żą

wnież

przewidziany jest bo,g aty program artystyCZl!ly. Warto dodać, że w tej samej hali
.sportowej odbędą się w ramach Dni cztery imprezy mu-

m·

zyczne dla młodzieży s.zko e1,
więc dwa konC'elt'ty symfoniczne Filharmonii Łó;!zkiej oraz
2 · koncerty
artystow OP"'-XOwy~h i estradowych.
Na za:kończenie Dni - staraniem Kuratorium i Wydziału
Kultury - odbędzie się na Pla
cu Komuny Paryskiej .,K.iermasz Książki Młodzieżowej" z
występami prrodującycll res.po
łów młodzieżowych i sz.kol:nych.
Wymien;iając część ty1ko naj \
ważniejseych lmprez.
zo.rgamzowanych z okazji Dni Oświaty, Książki i Pra~. nadmie:n:ia
my_ że jak r-okrocznie, włączy
się do niic-h również redakcja
„Dzienni.ka Łód:zikieg.:>";
Sz.cz.ególy :podamy w najbliższych dni.ach.
:M. J.

s

na wczasy

SKARGI I PLANY WIOSENNE POLESIA

Waryńskiego, w tym samym
czasie organizuje stalą wy.stawę ciekawych książek oraz ,cy
meliów" (białych krw1:ów). Biblioteika rozpIB.ała też konikurs
- ankietę n.a temat „Czy znasz
Bibliotekę im. Waryńskie,go".
KLUB MPiK przygotowuje
sześć ciekawych imprez, m. in.
ilustrowany recytacjami odczyt
na te.mat „życie i twórcz.ość .f.
Słow.acltiego"
oraz
koncert
poezji Slowaakieg~ z ud.zia.lero
laureatów Vl Ogolnopolsikiego
Konkursu Recytatorów,

r;;'I
l ekcie bio Iogii
ae.

czy abstrakcyjnie?

BlratT:EliMri.J~aim.BŁ~ Iii Zagrożone „zielone płuca" [§) Kino pod gołym niebem
par kac h r=1
I.BI Wspo'ł praca
społeczeństwa - konieczna!

w...

FWP

rzy

To

m.

też są

B
TE

W liwiatki

całego

I

' - Ohc€1mJY, by rw namej
0:z1·e1,n1·cy ...
""'J·awi:l'
y s1·„
~
" !k1W1·a,ty
w oknach i na balkonach.
Wojsko przyrzekło nam upo
rządkow.ać
zieleńce przed
swoimi obiektami. Pertraktu
jemy z władzami kolejowymi
by odnowiły Dwarzec KaliSki, a ohydne baraiki z dTe• ·1 bo
wna m~y i czysci Y.
prze
ciet.ż w tym sbainie jalk o.be-anie wy.giądają obSk'ILl"nie. W ~yun roiku irÓIWlnież rz.a
beto!l!Ujemy oochnący kai!lał
bieginąoy międey tocami ko-lejowymi a stadionem ŁKS.
Zrobi to 'kolej. Apelujemy
rówiruez dJo w\ładz haindlvwych, by w sklepach odświe
żyły brudm.e szyldy, podira-

Narwet najibardziej iklryty"'
cznie nastaiwieni do naszej
prod111kcji włókienniczej mu
~ pnz~nać, że w dzied"Zinie wzornici;wa uc:zyniiiśmy
w dkresie ostartm.ich lki'lkunasbu
m.iegięcy
powa:żlny

kTOlk !ll.al?I"Zód.
W j ed.n ym tyillko IP!I"WffiY
śle
bawelJilianym "l.Vl!)!OWa..,
dzooo w roi~u ub. 1.300 nowych w-zmów do prodn.!Jkcji
tkal!l.in S'U!ldemmwyah i d~
koa-ac)'li111ych.
W tym .roJlol
w tej samej bramey 'p.l'Zezna

czeka. na. konserwacje, pa.rki i złeleńce niS:r.czeJą. a kredytów_
CZ0'.!10
do proaulkl::Qi 1-550
-•·
...,..,.,..,,,{ą zieleń w nas"'""
wrwróiw.
- Cey na.prawdę t._ małyvv~cu....i
~w
mi funduszami dysponuje
d!Zie1nicy.
Więklszlość z nicll odpowia
Dzielnica Polesie, bo już z mi
- A jak przedstawia. się
da nowo:crzesinym wymogom
ŁóDZKI DOM KULTURY
sprawa ur~~„za.n.ta. rozrywek
za.planował szereg :imprez, z
ny pa.n a widzę, że jest bar""ł"'
mod;y ikltóu:ia ponad kwiiatki,
których należy wymienić iPrzedzo niedobrze?
w dwóch najWtiększych par
tramiki, lkóllk;a i paiseCZJki wy
de wszystkim uroc-.zystą akadeSytuacja jest ball"dlzO
kach łódzkiich?
raźnie przenosi W"H)ry. o TY
w odpowi'!dzi na liczne tele- mię :pOOwięconą Słzy--vaokiiemu, itnmdm;a. Muszę o tym pO<WieRo-zboczyliśmy więks:z.ą
sumiiru geometryc-zmym lub
fony informujemy - że skiero- z udziałem prwtdujących zespo
dzieć sz:czerze. WeiJrny dlla
mz do tej IPO'l"Y OfP'iekę niad
zg<>1a aOO!rrakcy11IJym.
~an;~ż n~ol~~za~~bi':raT-~u {;"~~ łów am.aitorskich,
in- Teatru
przyikładu pairllci i zieleńce. musrzilamL W PalI'fku Pondato
Również w dzied'Zinie ko-i
Biurze Skiero"vań FWP (ul.
Poezji
Klwbie ZPB im.
W nasrej dlzielnicy leżą jak
wskiego mlllJSZlla llroncertoiwa
_P_i_o_tr_k_o_w_s_k_a_2_3_2>:_·_ _ _ _ _ _ _ _Ar
forów la•nsowane są pólton:a__nu_·_i__u_<l_o_we
__j_or_a.z
__Es
__:tr:_a_dy
wiadomo dwa
największe została ogroooona, prrz;y niej
o}e, baTWY jalkby przydy..,
parki łód21kie: POIIliatow-slkiemies:zikia 'r"l"aCO<W1Ililk ORMO,
mione. (wy')
go i Ludowy na Zdir<Ywiu_ Na
a w Parlku Ludowym praco-konse.I"W11łcję panków, uromy„ wnilk MO_ W rten SIP<>sólb ma paine ixiJuzje orarz odlmalo:i:nanie ponzą.dlku itp. dyspomy gwaraincję, że obielk!ty te
wały obsdwlI'IIle kiosiki.
nujemy !k.wotą 2 mln. :zl, pod
nie będą dewastowane. Chce
Bez pomocy komitetów
cza1s gdy skromnie licrz..ąc po
my orgatniZ10wać koocerty w
dornowyd1, spoleczeństiwa i
Lista kandydatów dn nagrody
specjalnej w konkursie
trzeba :roc?l!lie oo najmmiej
tych mu=l.ach nie tylJko w
insty'l'UCgi nie będziemy w
„Wszystko n mieszkaniach"
1-0 i" po'~ miliona. Przed WOJ. niedzielę, ale i w dtni po<w- stanie przeprowadizić general
Wiele przcstę•....,tw i to
mogąc znaleźć ciepłego mieJ·
--"·ń 1
· e Jes7nze w tym •o
Dwa
kościoły nie sprzyjają
"""
"'"'• 1"aik r-aimiM-~my Par!k: Po
sz""-'"' ·
~
~ nych ~ów w naszej
nieraiz szkodzących ludmiesca.. ·wiemy, J'ak ta.ka sytu• ...,
"'
cudom
"'~
ku
dlWU naJ"rwi""·s-z.ych ""'il'
niiatCYW1Skiego '""'"l n.<11rodzooy,
w
'
"""
...
d!Zielni.cy,
jiaik
również
w
omu zdrowiu, a nawet życiu
acJ'a szikodzi zdrowiu, zwlasz
'-"J
ika..1t.
łódzlk1"ch niłJc~y zn~
Pod publiczkę
miał !ki]!kiunastu· .......
d:cJiZJOrcQw
<:ll
'
'
~
v;piece nad rz;:ielem.ią licrz,ymy
nie mówiąc o stra.t.wh maite
cza Iudzi-01t1 - J ak to się
g~·~":zowac· lk.~~-o na ----"-ym
~"""-'
wiele ciekawych artykułów
duiJo p1.'enięd·zy „~..Aawano
""''" ·
~·
wullu ·
na
pomoc
Bila~ "'ł""-erialnych nie znajduje emówi ,,mającyni
ooś
z
VVJ"'
p~"ie„~·
na . piękm.e ultlrzymatnie, !kocnvn
"'~"'czeństiwa.
t reportaży w nowych
cha w sądzie.
płucami". Wielu z nich za- Czy w tegorOO?mych p]a.
RorzJma wi aJ::
„odgłosach"
Oto pierwszy przykład tamiast ooiągnąć poprawę zdro
serwację łaiweik i<lt>. Dziś sy- na.eh ma.ją panowie 7Q.miar
Zb. SKIBICKI.
kiego przestępstwa., bardzo
wia.
poprreziębi.ało się tuaoia jest 0 tyle goa=., że również ui>o-rządkować stadwoch doo:orców sta<rusrzlk6'.v
nagminnego. W nowym, nie
wtedy, a stan ich phlc ulC1"l
.
_,___.___
,...._,
.
wY~
·ytk
nnaorszeniu.
pi'l:ruuje obitoKJtJU., ""'iOllJ' Jest
...:__ C'll-o~~e nasze fundudawno oddanym do uz
u
nie ogrodZOIIly, a nasi miesiz01.\Jl ' un>
bloku, zaczyna. z rury wodoCzy ktoś, kfo <loprowad7Jił
!kańcy nie 2lWażając na to S1lie jakoś polatamy, 2la·e ybicią.g·owej, umieswzoinej w
do takiego st.a.nu rzeczy w
jaik ważina dila Łod'zi jest zie
my sit.aiw w Pa.r<klll Poniiartościanie,
przeciekać woda..
sanato-rium
nie powinien
, -...~~,n,.~ d .
wskiego i wybudlUÓemy dwa
1en,
·
b
ad
JJC«p•uJ~•a inne !111ISzCiZą
m~ ....'k1· nad wo"'", lkltóre staly
Zanim przyJdzie ryg a re
zna.leźć się n .a. la.wie oskarkwiaty, drzewa, ikit'!Zewy.
v"'•
~
montowa i zanim
na.prawi
żonych?
praed woj1ną.
O Arturówk!ll ju2: pisaliśmy.
Arturówek koło Łod'Li, pięk..;
uszkodzenie - sporo tej wo•
Krnka dni ternu wjechał pe
Czy nie uważa pa.n, że nie poło~a m.iejsoow<1ść nad olbrzymim 4-hekta.rowym sta-<
dy nieraz upłynie.
Niszcq
wien właściciel prywatnego
byłoby d:obr2e, gdyby oprócz wem, wytyp-0wany został j)!l'Zez Za.rząd Gł. Zw:ią'l.lrn WlóJ.wi,a..
się ściany, podłogi. w . mieTakich i tym Jl'Odoibnych
samochodu autem do pair!ku
władz miejskich pewną po- rzy na. podmiejski ośrodek wyp oozynkowy dla rchocni:ków ;iódz.c
szkaniach powstaje szkodząprzewinień można. by wyi spacerował ize S1Wo-imi dzie
moc u7JYskać prze'L czyny spo kich za.kładów przemysłu lekkie go.
ca zdrowiu wilgoo, którą
notować sporo. Tych, którzy
ćmi po ;nOIWO zasianych nłeczne?
Pól mili<ma zl przez.naczo.. tywu tych 7..a.kladó\>V. Bez oeią,
trudno później zliltwidować.
je po-pelniają, trzeba. też kawnilkach. I to ma się llla'Zy_
I 0 tym pomyś'leliśmy.
nych przez kierownictwo związ gama .się pr-ąjęly pr<1pa<zycfo
takie przestępstwo powinrać.
Są to bowiem lud7Jie
wać ik?ul•Uuira.
Chcemy zaproponowiać szlko
Im na adaptację terenu stanowi objęcia opieki nad tym obiek...
0
ny być z reguły wytaczane
wca.le nJie mniej groźni od
~y zdainiem pa.na. ma- łom w naszej dlzielmicy, by w
poważny zastrzyk, potrzebny do tern. Inaezej ni.-Ł inne przed~ei, malwersantów cey
•
zagospodarowania 8 ha obs:za- siębforstwa które wymigiwały
procesy, a sprawcy ich pogistra. nie należałoby w na.jokiresie lel\inim od1bywały naru. Opracowa1I1o już dokumensię od zwi:\,zanych z tą opiek<t
winni być ściga.ni z całą suinnych przestępców i jeśli
bliższym <:Zasie zastosować
u'kę bio[ogii w paxtkacih.
tacje oraz rozpoczęto ,procę nad
obowiązków.
rowością prawa.. Niech nikt nie będą się ba.li wymiaru
jakichś ostrzejszych rygorów
Wówczas wydzielilibyśmy pe
uruchon:ienie~ oś~o~·~a.
Bo obowiąziki gospoodarza są
mi tu nie mówi, że w ta.kich
sprawiedl!iiwości, to nigdy
wobec t'ytih, którzy nisuzą
wneselktocy gd~e odlbyiwały
Jak się dow1edziebs~y, one- nie tylko :z;wyk1ą formalnośc:ą
wypadkach
trudno ustalić
sobie z nimi nie damy rady.
„zielone płuca" Łodzi· ?
by się lelkc:je, a mfodz:ież w
gdaj <1d wicep.rze~o,d~Jc~ce:[; ZPB im. :!lfa.rchlews.kiego wzi·t:~
winnego. Szczegółowe śledz.Ja.k się bowiem
okazuje,
- Mamy wlaśnie falki zazamiia!ll (JiP~elkiowałaby
się
Zarządu
Gl. Związl,u
• ły na swe banki całe wykoruiW'
two wykazałoby, że albo
prośby, groźby, a naweit inmiar: w n:ajlbliż.srzyirn czasie
swoimi ol'l..i:al!k.ami.
Szymczyka, g-0spodarzem nowe- stwo robót lnwestycyjnyc:h a1
ktoś źle rurę zamontował, terwcncje prasowe - zaZl\VY WZlmO'C'Ilimy pcsiter-un1ki i
- Ja.kie- jeszcze pra.ee przeg?. ~rodka -wypo,c;zynk~ego zakładowa sekcja sp·orLowa
1
•
i k
. . h
tl
'Vl'łokmarzy _w Arturowku - zo jęła ra1iowni,c-two wodne w swe
albo kfa>ś inny po prostu Wł
czaJ nie zm ę ca:aJą ie wą
przepro.wadzimiy obla:wę, ka
prowad~j D-r.ielnica w
staly ZPB un. Marchlewskiego. ręce Projektuje się
chom·
rurę wyprodukował, albo też płiwej w.artości serc.
rząc wylSIO{kim;
ma111.diatami
mach IJOl'2lllt'tkowa.n~a. mila~~rto przy. tej okazji podkrc- nie ~aolhr.zymim st~e -na~~
jeszcze ktoś i inny
porobił
?'ł~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAL.
tyC!h
kitórzy
slic
spoleC1Zną
postawę kolek- pływania
i s.portów
wodnych.i
obliczenia
kazał
zalozyc
_____
_ _wszygt1kicih,
______
__..:_de_ _ _sta.?
_______________
__::
_ _ _:_::______
W mar,zen;ach
gospodarze
wi~
rurę o nieodpowiedniej
w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ __-..---..---..---..~----------„
~ mOltorówkę, kajaki, żaglóW'
st<J.sunku do ciśnienia wody
ki oraz szereg lnnych atraikcji.,
- . I d b spra.
-- TPP-R ŁODZ-POLESIE or•
~
- DYREKCJA OKR. POCZTY
dzięki którym wypoczynel: łódz
WYt rzyma. ł osci. g Y Y
ganizuje w dniu dzisiejszym o
~
f TELEKOMUNIKACJI przypo'
Wca ZOSta.ł Ska.za.ny Z jakiegodz. 18 V/ Sali imprezowej
__ . ~, .. •A
l
mina, że zakładanie Urządz<:ń
kich WJÓkni,arzy móg!by byÓ
goś ta.In a.rtykulu i paragraTPP-R (ul. Narutowicza 28) wie_
_
megafonowych i ich używarue
jak najlepszy_
fu ( a jeś~i takowYCh w I\:K
czór z okazji Dni Leninowskich
w mLejscach publicznych wy:M. in. gospooda'.l"Ze noszą się
_ .
pn. „w. I. Lenin twórca pańmaga
uzyskania
specjaln<:g?
z zamiarem uruchom.ienia ka~
nie ma, to trzeba. go Il!lllll
stwa socjalistycznego", polączocje Mieczysław Volt art. Tea..
motorowej; posiadaJl\CY własne zezwolenia. Dotyczy to rówmez
uzupełnić), to na. pewno ta.ny z wyświetleniem fllnm p.t.
tru Nowego. wstęp bezpłatny.
samochody lub motocykle.
wszelkiego
rodza,iu
pojazdów Wi.arn:i w nie wykorzystanym D~t
b I b
„Opowieść o Leninie". Zapro- TURYSTYCZNY
MOTOR_.
Obecność
członków
PTTK wyposażonych w megafony. U- mu Studenckim w Arturówku,
kie przestęps wa nie Y Y Y
szenia wydaje poradnia, pokóJ
KLUB przy Oddziale Łódzkim
zrzeszonych w naszym Klubie żywanie
urząrlzP.ń
megatonoW <tej sprawie trwają obecnie
nagminne.
Nr 10.
otwiera w niedzielę 26 bm. se- 1 przyzakładowych sekcjach mo- wych bez uzyskanego zezwolepertraktacje v.r P,rez. RN Ulf'
Drugi przykład, fakt auten
- WYKRYWANIE
MORDEKzon motorowy wycieczki\ do
torowych z terenu miasta Łodzi nia będzie lrnrane.
Łodzi.
wnym
sana.to
CY
w
SWIETLE
MEDYCYNY
Rogowa
le/Brzezin.
na zbiórce obowi.a,zkowa.
- KLUB TURYSTOW KOLAt yczny. W pe.
SĄDOWEJ - to tytuł odczytu,
w programie m. In. zwiedza.
- NAJMODNIEJSZE
FRYZU· RZY PTTK w LODZI organfzu_
Słowem duże btawa
dlal
rium przeciwgruźliczym doktóry wygłosi arliunkt A.M. dr
nie muzeum leśnictwa i rezer- RY na sezon wiosenno-letni za..
je w niedzielę 26 bm. rajd koZwiązku vVlókn:iarzy za pod.i~
piero w październiltu przymed. z_ Fiodorczuk dziś o godz.
watu przyrody oraz pogawędki
demonstrują mistrzowie grzebieJarski na trasiP. Łódź.Lagiewnic~ :Lnicjat-ywy i pomoc w uru„
s•~piono do reperacj.i zepsu18 w sali oclczytowej Łódzkiego
przy czarnP.j knwlP. w miejsco- nia z Klubu Fryzjerów, istnieki, Swędów, Stryków-Lódź. W
chomieniu
nowe:ao
ośrodka
0
.ą,
Domu Kultury (ul. Traugutta 18)
wym klubie Szkoły Głównej jącego przy Cechu Rzemiosł rajdzie mogą brać udział wszy·
tego wi.osną centr~n~go oWstęp wolny.
Gospodarstwa Wiejskiego.
Różnych - na pokazie,· któ~
cy chętni. Zbiórka na Placu
wczasów letnich pod Łodzią i
grzewania. Przez p1ęc tyg-0- JUTRO W KLUBIB MPiK
Zbiórka uczestni!<ów na Placu
odbędzie się 2G bm. w Filhar_
Komuny Paryskiej o 7.45. Wy·
dla ZPB im. Marchlewskiego zai
dn·i· _ a był to_ pa_źd_ziern_ ik,
(ni. Piotrkowska 86) o godz.
Niepodległości o godz. : rano.
monit. w pokazie któg rozja.zd o godiz. s. Powrót w godzi
got(JIWOŚĆ przyjścia tej inicja„
19 odbędzie się wieczór pośPowrót
przewidywany
około
pocznie się o godz, 11 tryzjenach popoluclnlowych. Uczest·
tywie w su.kurs.
mokry •i przenlilltl1Wle fflffiwięcony życiu i twórczości 11.ngodz. 18. w otwarciu sezonu i
rzy przedstawi'„ około 40 najnicy r -0 ;du otr-.i:ymaj „0 10 punkOśrodek w Arturówlm ~
ny _ kuracjusze drżeli z :.ii- kołaja Gogola. Prelekcję wygło- wycieczce udział wziąć mogą modniejszych fryzur dziennych tów na lrolarską odz.na.kę tu-li po wszystkich
si Jiterat Jan Huszcza. Recyta· wszyscy
miłośnicy
turystyki
i wieczorowych.
(k)
rystyczną.
(id)
ty zosta,n:ie .iesre7.e teg-0 Iata.,
mna, Chodzi
najp.rawd.rip·o-dobnieJ
już
VII
kąta.eh gm:whu, nigdzie nie ...--.._.~~~~-~,-~-~..,„~ ~-~~~-.--•~--"-"""'„"""~ „----....,~ cze;rwcu br.
.{WJ"),
G: DZIENNIK ŁÓDZKI nr 96 (3860)

Skierowania

Pr:lll
M

TE

Jak już inf<l'ml.owaliśmy, konto Komitetu Wyposażenia SU:oly
Tysiącleci.a przekrOCIŁYJo już sumę 200 tys. zł.
Wpłaty więc, Ictóre kwitujeWOJEWóDZKI
URZĄD
my roopoczęły już t=ede
KONTROLI PR.ASY W Z.O.sto tysięcy.
DZI - zł 337.
III PAŃSTWOWY ZAKŁAD
•
•
•
DLA PRZEWloEKLE CHOPrzypomina.my ~stkim na
RYCH (ul. Fra.n.c.i.szka.ńska 15)
szym czytelnikom i sympa.tyzl 115.
kom, że nr konta komitetu
brzmi: KOMITET WYPOSAszi~OLNE
KOŁO
SFBS
ŻENIA SZKOŁY TYSIĄCLE
PRZY SZKOLE PC>DSTAW OCIA czyTELNIKóW „DZIEN
WEJ nr 6 (ul. Abram.owskieNIKA ŁóDZKIEGO" PKO nr
go 3) zl 200 •
7-9-705.
KOMITET BLOKOWY nr 90,
Wplat mmna dokonać róDZIELNICA KSIĘŻY MLYN
wmez w redakcji „Dziennika.
- zł 900.
Łódzkiego"
(ul. Piotrkowska
96, III piętro, sekreta.ri&t).
KOMITET DOMOWY (uL
Fabryczna. 19, 19a) - zł 220 •
KOMITET DOMOWY (ul.
Armii Ludowej 16) - zł 151,
KOŁO pCK PRZY SZKOLE
150 (ul. żwirki 11) - zł 200.

Udzi.al w nim wezmą literaci
łódzcy, którzy w czasie Kie~
ma.sz;u składać bę<lą na k&ąz
kac.h swoje autografy.

Głowa. puchnie od zmariwień i klopo'tów - oświadczył
· na.._..w,eJ· l'O'LmOW!Y -mgr T._.eusz
,_„
z a1•- · k1'na. ni!>t ęp1e
...p1.a.ns
przewcdniCZ!l!CY PrezydllJum DRN Polesie. Tyle mamy wa.żnych _......lemń.w 1• spraw do · 21.aiłalłswienia., wiele obieiktów
v< ''"-'
v

Łódzkie~o"

Po
Po
Str
Ko
Pr

Ili

'

przestępstwa!

VW

0

,, Marchlewszczacy ''

y-„

.gospodarzem Arlurówka

* •

prz,e

ra-1

d

....

w k "lk u z d aniac h

....

.

=

m••••••••••••••••••••••1111•••„•••

I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • PLACE Stidcm!a.'n6-<0g!rt'l°if..;
przy przystank.u
•nf.cze
WAZNE TELEFONY
PRZED~IOSNIE CI - że tra.mwaj.Cl'Wym :K!sawerów
_ Pabiarui.ce)
ł.ódź
(trasa
„Rose
76)
romskiego
Oeffi
07
Pogot. Milicyjne
NRF 1.600, 3.200, 4.800, 6.400 m
prod.
Bernd"
U
IJ
.
Pogot. Ratunkowe 404-44
częśoiowo
tym
dozw. od lat 18, g. 16, kw. - w
;;;;;;;..,;;::;;,...;_,:;...-;::.;;;;;;.,;;;W~::;,.;•;....;...;...,,;;;.....,--08
Straż Pożarna
truskawek pJa,nta1cje
18, 20
~
Rom. Mic.iska MO 292-22
KLUB sprzedamy pilnie z powoGARNIZONOWY
noKóJ (II - K . l
Al 'łlllT '1
'1
LECZNJICzy KREM
Pryw. Pogot. Lek. 333·33
Wiado·mość
. . a:z1.rn. er.za OFICERSKI (Tuwima 34) d:u wyjazdu.
ML wv I
I
555-55
miliona" Ks•a.werów 74, Rad.zikowsz~ka
„Ana.toi
z
6~rci~W!ęzn~~~~.
~im
Pryw. P1>got. Dziec. 300-90 WYSTAWA
p12yvis
a
vis
(ciro-ga
KPP-owska
scy
od
doziw.
pol&k.iej.
prod.
g
359-15
MOI
stainku tramwajowego) w
pra · radz. do.?Jw. od la·t lat 16 g. 17, 19
ul. Gdańska 75 C1Zynna
g. l(f-19 (z wyjątkiem 7,. g. 16, „O~t~tni strzał" DKM (Nawrót 27) „Legen- g.odzlnach od is-18
prod. polsk1e.1, dolllw. od da o miłości" dOOlW. od
wtorltów).
lat 18, g . 17 l 19.15
lat 18, g. 18, 20
1 MAJA (Il - Killńskle'I< :(.
TEATR NOWY (Wlęckow
(nie perfumowany)
Repertuar spogo 178 ) „Huzarzy" prod. Uwaga:
skiego 15) g. 19.15 „Dom
franc. dozw._ od lat 14• rządroJ?O na podstawie
(W nawiasach podajemy
Berriardy Alba"
ułatwia racjonaln~ pielęgnowanie niemowląt i dziec{.
komunikatu O.kręgowe- WAGĘ 1
~· 15 · 30 • 17 ·40 • 20 "'
kategorie kin)
TEATR 7.15 (Traugutta 1)
ekarską kwpię. ADRIA (Il - Studyj.ne _ RE,I~ORD (Il -;- Rz,,,o:-1"- go Zarządu Klll.
niemynny
Przynosi ulgę w przypadkach po-Orażnień skóry, od„
703~g
'rei. 443 -05
iC·
'?"a 2) „Krawiec I ks.ąOPERETKA. (Piotrkowska Piotrkowska l"O) śm·e ·
czesrkieJ,
prod.
zę"
.1 re
"
" ;,
,
parzenta, :ra.czerwienienia i otarcia delikatn~o !Wio•
taletrzowy J
bile~ TRYBY doziw. od lat lO, g. 16 , PR:Z:EDSPRZEDAZ
rowerzy~ty prod. hi:<zp.
243) g. 19.15 ,,Krysia Letow na 2 <in.I naprrzoo atakujący do motoru R 11
dw.w. oa lat 16, g, Jłi.45,
śniczanka"
18 •o
Pado k,~n: „Battr,k", „~o· ·kupi.ę . Leon Stusiio,
ROMA _ rem-0.nt
.
11!, 2-0.15
JARACZA
skórka dziecka.
TEA.'.T'P. IM.
(ul. Jaracza nr 27) g .. !9 BAŁTYK .(premierowe - STUDIO (III _ Bystrzy- lonla„, „Wisła, !!Włok· b1anrne, W,ola Zatradr.:yń6960 g
ni!'-rz , „Wolność - w sika 43
eka 7_9) Zamach" prod
Na.rutowicza 20) „Bez ty
ml przep10„Uclekla
Osrociku Usług Filmopol.,,kiei "etc.zw od lat
W POWAŻNIEJSZYCH PRZYPADKACH
tulu" prod. NRF, d.ozw.
reczka"
wych, ul. Wigury nr 2,
"' l7 15. '19 "O .
g . 10, 12.15,
O·d lat 16,
POWSZECHNY
TEA.TU
ZASIĘGNĄĆ PORADY SWEGO LEKARZA.
godz. 12-15
14.30, „Cadet Rousselle" SOJUSZ'_ ·:emont
(Obr. Stalingradu nr 2l)
prod . STYLOWY (I _ Killń5'kie
dozw. od lat 12,
g. 1;;.30 „Dru~a Parada
l\:REM „LINOMAG" MOZNA NABYĆ WE
---------Minuta zwie- "'00
go 123)
Parnella", g. !D.3~ „Igra franc. g. 17, 19.30
- czynne g. 9-19
_ "'
rzeń" p~od framc
DWORCOWE (II - Dw.
WSZYSTIHCH APTEKACH
szki trafu i miłoscl''.
„BMW"
MOTOCYKL
dozw. ad lat· 18, g. i 5.45 ,
Kalis~il. 1 ,wę,~rówkl .Pa
„ARLEKIN" (W~lca:anska
Dąbrowsprzeaam.
M-72
na b.s1ęzyca , „K<>.ek lB 20 .15
air 5) g. 17 „Dz1ec1 pana
skliego 32 od godtz. 14
na płotel<", „Mistrz z ś\VIT (II _ Bałucki Rymajstra"
Przygody Arsena Piotr<Jmwsk:a 165 Naru- MASZYNĘ do szyda :;-~
(Kope.rnLka Naumburga" g. 10, 11, 12 nek)
„PINO IU O"
franc towLcza 6 Rz"'ow'.ska 147 ger" bPberrkową ga.bbneprod
L;pin~"
nr 16) g. 17 „Kozalmka" 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
" .
.'
~
~ •·
·
~·
.
.
TEATR MŁODEGO WI- 20, 21
doo.:;'. od lat 18, g. 15.4~, W1ęckow_k1ego 21, Kope-1- tO'wą sp1zedam. Zamenl1o
DZA (Mo;iiuszki nr 4 a) GDYNIA (II _ Tuwima 2)
( 7728 g
nika 26, Przybys:zewsikie-.1 :fld 13-37
13, 20.15
"
.,., . .
Ziei on G 1. 1„
"
il•l!•·a
go 41, Lim·amow9kliego 80 MOTO-CYKL „ SHL"- i.2·a -l.!'il!flll•BJlll!IAl•••1n••t1Blllllllri'!llłl!illl!llllllmlll
smok prod. TATRY (II - Slen.kielWli.„_roJgł-0wy
3'.
g. In.oo "
lilillllł!IMlll!iilliHllD
d
. .
) z d
rad.z„ dozw. od lat 12,
(przedsit. zamkiruęte)
40
0
AS Al. Kościuszki 48 ocm, przód na te·lesikocrz:a -. . " a .zwoncie
20
18
14
12
10
g
OPERA - nieczynna
Zgierska
STS PSTRĄG" (Za<C!110d- p'rogr~m 'dla 'naj~łod: i~ojeJ zony." prod. pol- pełni stałe dyżury nocne pa·cl1 s;prc;:edam.
0
229,. Pi.eka.C!ll _ _ _ _ 7042 g
itl!a 's6) g. 20 „Lunapa.rk" szych: „Przygod~ 'zuzu" fat i';;"eskiici• 18dotow. od
MOTOCYKL "' przy.cizepą
DYŻURY SZPITALI
„Piłeczka I latawiec" g. WISŁA• g. ' . •
,.Zilnda.ipp" tz. za.ipas.0 wym·i
. .
"
{premi~rowe
.·
16, 17
NC~RTY
stan b'.'tr~o do
<..-zę&c!.ami,
Bałuty
P~ł<>zmctwo:
noce
„Białe
1.)
ŁĄ_CZNOSC ą~r _ Józe- T':"':'~ma
I;.
Przemysłu
dciz.w.lszpital im . . dr Jo,rda~·a, br~· sprzedam. Łódz, W·a- prod. wł.oslneJ,
:FILHARMONIA (Nall"Ulto- fow 43) „Gosc z zaświatów" pr·od. :flra.n<:., dozw. cd lat l~ g. lO, 12.30, ul; r•.zyrodmcza 7; ~rod- p;cmna 64 - - --- 693.5 g POMO~ domo~va potrzeb
. .za 20) g. 19.30 XXXV!
'\V·i.c
Częstochowie, ul. Garibaldiego 7-9
w
od
9
m.
4,
Poa.rzeczna
na.
pis.an.ia
do
MASZYNY
.scaroWidzew.
m~e".'me,
.
_o
17.30,
15,
19
g.
12,
lat
od
Sym.fo'l'ldOZllly.
Ko·ncert
7004 g
Col!ltń- ! godz. 19 ao 20
.
;. <>t "
o~k ie"~rą PFL dycr-vglU- Mt.ODA GWARDIA (II - WŁOKNIA.~Z (premiero- miejska - Sz.p1ta.l Im. dr R
.
~ik·
d
FRYZJERA
"1
'ct<>
~n
Ła.giewnlcka " ,':'~j·~o
ul.
Maskotka" we - Prochnika nr 16) Wolf,
Zielona 2)
am_ .iego
,
J.; C;rlo zec.cihJi
an ~ _a n'Y
'!'le.• a.
Ruda
Chajny
Na polu chwaly" prod 34-36·
· " ·
~ad.z„ dozw. od lat 14; Szpital im. cu;ie-ski.ooo:; sp'.'Zecia.m. T-el. 393-66, go- do spółki !.ub na seizon
prod. angielskiej, dozw.
chy)
irY.ZJerzaklad
przyJm1e
g
6940
skiQJ. ul Curie-Skło-do •- d"Z11na 14-18
od lat 10, g. 10, 12, 14, g 10 12 30 15 17 30 20
ski, Sopot, 20 PaźdrzJi.n1mi••
I\\,
.
m11111~:1111111111111111111111111111111111111111111111::111111111mn1111111n1n111111111111m1111111111"1~1.i111u
16, 18, 20
ma • J ....
(premiernwe s..kieJ. l5; Polesi~ - Szp,- AK?,RDEON . „Wel1mla: ka 718
Pabianicka WOLNOSC
MUZA (I /'Jlł$ 11:..J' .._ 6
g
)MUZEUM ARCJIEOLOGI- 173) „Orzeł" prod. pol- - Przybysze-wskiego 16) tai im. cir Madu.roW1o:za, ste.r 120 basow (mal-0, ~
1. Overlocki 3-nitkowe,
samotina
zywany) s.pr,z:edam. Łodz, PRACOWNICA
'La.pać złodzieja" prod. ul. Kr.zerrueruecka 5
dozw od lat 14
skiej
I E TNOGRAF!
CZNE
·
· . I Kim.
ch·1rurg1a.
· d O'LW . o d 1at
' 'h'.m d us kl eJ,
·
·'
.
'
2. m<",szyny szwalnicze dwuigł<>we,
po t rze b na do ograd.nid:wa
- Z12_ _
___ Dąbnow,1kiego
CM- J.
18, 20.15
g. la.45,
l4)•
(Pl. wotnosci
CZNE
na stałe. Wiadomość Ła
lG, g. 10, 12.15, 14.30, 16.45 rurgic2ma, uL Wigury 19. SAMOCHÓD C•SOboiwy Franclsz(w.stę;p PlONIER (II 10-16
C.ZY'nne
3. maszyny :ozwalnicze t~yigłl>we,
o.groanigiewniki-Nowe,
Patrad
sµr.zedam.
„BMW"
19
„Niebieslci
31)
kaiiska
wycieC1lU.i
bezpłatny 7607 g
6975 g c1Jwo
prod . wtositiej, ODRA (PrzęMa!nla·na 68) Stinterna: Szpital . im. dr na SG (Chojny)
ptak"
rz,a,miejscO<We)
stabilizator do 1>0-ńczoch, skarpet iitt
4.
erhnga, ul. Sterlllilga 1- 3 SAMO.CHÓD „Moskwticz"
doziw. od la·t 18, g. 15.45, „Przygody Arsena Lupi
na" pr•od. ńra.nc . d.011Jw. Laryngologia: Srz.p. im. typ 400 w 'oobrym sta.nie
.
składania ofort do 10 m:aja 1959
Termin
)IUZE Ul\I ~ZTUKI CW'.ęc 18, 20.15
0
36 ) czynne POLONIA (premierowe Wól- sprzedrvm . Pabiani•ce, ul.
dr Pirogowa, ul.
od lat 18, g. 17, l9
kow~kieg
rc1ku. Oferty należy składać w dziale głó
15
Maśtaina 3a, te'l. 28-03
Pi?trkowsk,a. 67) „Rzym POPULARNE (II - ogiro czańska 195
Ilf.
g. 9wnego mechaini'ka Cz. Z.P.T. nr 4, teł.
dowa 18) „Dama z perła Ol>ulistylca: Szipltal im. PEKI~CZYKI-sz<CŻenla<:zprod.
sk1e wakacJe"
2976-K
26-61.
'l!ALMIARNIA
wyucza
mi" doz.w. od lat 16, g. dr Jonscheira, ul. :Mi.lic- ki sprzedam. Łódź, Błoń- ESPERANTO
USA dozw. od lat 16, g.
czynna
g. l0-18
bomma, ul. gruntownie, srzybko, rut.Y
ska 23 _ 11,
·
no.wa 14.
10, 12.30, 15, 17.30, 20. 17 i 19.15
nO'Wany korespondencyJ69ll8 g nie.
Wról>lew;;<kiego
----------------------Zgliosze.nia Vła 1rsza POKOJ 24 m le.w. s·łoneca: WULKANIZACJĘ opon 1
MOTO.CYKL rz wózikiem. wa 10, sk.rytka pocztowa ny zamien:ię na po.kój "' dętek
samo.chodO<Wycb,
ZECERA, maszynistę liit<0graficznego zatrudni stan
dobry, spnze-d!l!m lub nr 217
2950 k kuchnią. Warunki do o- traktoI'O'\Vych, motocyklo
n.atychmiast Poligraficzna Spółdzielnia Pra- a:amienię na samochód
mówienia. Pabiain1e<ka 28, wych 01raz bii!Żnlko<wall'lÓe
7030 g opon wy.k.onuje soUclinie i
cy w Łodzi, ul. Piotrkowska 80. Zgłoszenia w starszy typ, najcl1ętniej K.URS wyrobu ws:T..elkle- m. 32
„Opel" Łódź, ul. ProJe·· go rodzaju slatek z igeli1111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111nr
szybko warszotat wutkend
2937-K tariaicka
godzinach od 8 do 15.
(tworzywa sz.tuc.zne)
7013 g tu
26
1Zacy.jny, Łódż, Rewollucj1
2 pokoje a: 1905 r. 25
Zakład Desko 2 RAZY po
organizuje
„BK::MZ"
MOTOCYKL
INŻYNIERA geologa lub teehDiika ge-Ologa z
wygod•ami w
kuchnią "'
350 nCl'WY S!PI'Zedam. Tel. nalenla R.zemiosla. Zapi- nowoczeSJny.m
budowni- PODZIĘKOWANIE dr Ja.;
praktyką przy robota0h wiertl'l.iczych 338-76
dużą
1016 g sy ł,ódź, Łąkowa 4, tel. et.wie zamienię .n.a 3 po- nuszowi Charakiewiczow:l
(wierceJ1Ji.e s.tudzien ; wieroenie podfundamein- MOT-OCYKL rz wazi1ciiem 289-05. Surowiec rz,apewnio koje z I<;uchinią "' W'S/Zyst- i <'Ir Julianowi SIUeln!.cD'W'i.
2864 k
·-·_
_
_
_
_
ny
Specjalistyczna „BMW" 750 spnzedalm.. towe) zatrudni natychmiast
lek.apozostałym
kim! wy'godJami rozikŁado OI'a!Z
WóJ.- KURSY saimoob:o:dawe 11Ja- we. Oferty pisemne „7614" r7>om II Kliniki ChlrurgiŁódź,
Spółdzielnia Robót Inżynieryjnych „Odnowa" Wiadomość
109 tp.r.a.cO'Wll'lila wod.owe kat. I, II, III i Biuro OgłOJSZeń, PJio,trkow c.»nej za SJZCZęśl'J.wde pr1Zec.zańs.ka
w I\:ielcach, .ul. Zamkowa 4 tel. 26-64. Wa- r.a.m)
7614 g Pl'<>wadzoną o.pe1rację skla
7019 g ama.rorSJklie TKWP. Za:pl- ska 96
runki i:·lacy i pracy do U.iZgodnienia z zarzą
cia wc!iz;ię=y paicjent W,
w godz.
sy TlllWimia 15,
An1lo"1k z rodiZi.ną
(
2936-K MOTOCYKL „Iż 49" ~deal 8-20, tel. 258-60. Ro:zipo•czę
dem spółdzielni.
• •
lllY nO<Wy (l.800 km) oka- cie kursu amabor&kiego
ADIUNKTOWI dr SakO<Wsprzedam. przyspiescL<>nego w dmiu
tanio
INŻYNIERA lub technika budowlanego z dłu zyjnie
skiemu, całemu pe•-s<>nelo
E.;ogowska 33, m. 22, II p. 25 .rv.59 r. ocaz w d!ll.iu
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wi Szpitala Kli'l'l•lazmego
r.
7021 g .v.
goletnią praktyką na stanowisko kierownika od godz. 15
2 59
im. Marii Curie-Sklod-0wmagazy- MOTOCYKL „Jawa" 350
drż'fału 'tecbńicziio-·t:·rodukcyjnego.
FRYZJER DAMSKI An.to- skiej za =ęśli:wie przeoniera branży drzewnej, kalkulatora i mistrza ccm (16) stan idea.lnyWi·ani Was!·ak IZ Klliińsiklego priowaclrz.cmą o.peraeję u
.kazyj1JJie sprz-edam.
budowlanego oraz murarzy, tynkarzy, parkie- domość Now01l1ie.j,<ika 7
107, obecnie prowadzi za Haltny Szałczyńskiej oratzl
ciarzy l robotników zatrudni - M.P.R.n. nr 7 Cs.klep g.aQaint&yj.no-ob.uw- ..__ _ _ _ _ _ _ _ _.,._ l<łacl przy ul. Głównej 28, a.diunktowl dr Les.zc11:yń7298 g skiemu !Za pomoc - wytel. 206-48
7028 g
w Łodzi. Z.głoszenia przyjmuje dział kadr 111J.cczy)
razy pocizlękow.a.rula Skla~·-"
- .
da tą doo.gą mąż
tJJoik
Miejskiego Pr.i:edsiębiorstwa Remontowo-Bu- GUZIKI skónzaine róż.nej Dr KUDREWICZ spe~J"."' PJERSCIENIE
~--owe,
.
'
poleca 1Za1kład ->ta chorób wenerycznyc.1,
dowlanego nr 7 w Łodzi, ul. Nowotki nr 247, wielI<;oścl
Zg>ie.-- ;kórnych 8-10, 14--16 uli-, pitieta•czame kam.ałów tło- KOZUCHY, kożuszkl, odkuśniers.k.i Łódź,
war- nawia, farbuje, wyszywa,
6213 g l<awych wykon.uje
c 22 Li ca 4
6235
barak nr 9, pokó.i 36, orarz I grupa robót. ul„ k 30
g ~ ____P_ - - · - - - - sztat P1otr'ko1W'S1ka 135, tel. reperuje zaklad kuśnier•
NoW-Otld m 19 i 1!I grupa robót, ul. Zgierska s a
6947 g ski Łódź, Zgierska 30
.
MOTOCYKL „Jawa" 250 Dr BIBERGAL specjall- 212-18
2917-K ccm po 4.500 km sprze- sta chorób wenerycznych,
nr 25 •
PRACOWNIK ze znajomością języków obPlotrkow
16-18
skórnych
dam za 1.800 rzJ. Henryk
5663 G
cych: an~ielski, niemieciki, francuski - poCuirie- !'>ka 134
Laisooki, Łódż,
7040 nrREICHER S'PecJallsta
Skłodowskiej 1-0
W piętnastą rocmicę śmierci
Piotrkowska
ul.
K„
i
irnebny do !{łubu MP
chorób wenerycz.nycb SAMOCHÓD osob0<wY - skórnych
nr 86. Zgło•szenia od godz. 12 do 14 z podaul
16-19
8-9,
„F. 8" spnzedam, Twwima
S. t P.
2932-K
r.iem i życiorysem.
Piotrkowska 14
DOMEK murowa.ny nowy 1I1r 15 (Wla.rSDtat)
specjalista
3-i.zbowy wolny rz o.gro- MOTOCYKLnowy „Ifa" Dr SIENl{O
MAGAZYNIERÓW o wysokich kwalifikadem w Dłuto.Wile sprrz:e- BK 350 sprzeda.m . Targo- skórne, weneryCQJile, goPiotr wa 32, m. 2
Wfadomość
dam.
7646 g dzina 16-18, Kilińskiei:o
cjach i wieloletniej praktyce oraz malarzy j.
ps. Andrzej
nr 132
KllJS<ZlOWski, Dlutów
robotników nie -wy'k:walifi!kowanych - zatruMOTOCYKL „Iż" 49 sprze
spro:e- dam. Łódź, Al. 1 Maja 62
PLAC w Ruooie
majora Armii KraJOJWej
dni od zaraz Łódzkie Przedsiębiorstwo BuHA ziemi z całkiowitym dam. Wiadomość, FaJowa m. 7
76.~_g
downictwa Miejskiego nr 3 w Łodzi, przy ul. 7zabudowa111.iem,
dnia 25 kwietnia 1959 roku o godzinie
7024 g
3 staiwa- ~/~m. l
Ba- mi, Lnwen.tair.zem żywym
Goplańskiej nr 28 (róg Łagiewruickiej „Holme<r"
AKORDEON
8 odprawiona zo.sita111ie msza św. w koPLAC w Justyll1ow.le - ~crga1nola biaŁa) 120 basów
łuty). WarunJki płacy do omówienia na miej- 1 mp.rtwym w okalicy Ło SJprzedam. WJ.ad<;>mość Juściele św. Krzyża przy ulicy Sfonkie23
Na'I'U1'owi,cza
sprzedam.
2880-K dzi sprzedam. Wiadomość styitlów nr 1
7678 g m. 20
scu.
wieza w Łodzi. O przybycie kolegów i
7603 g DNIA 119.IV. gocllz. 9-9.30
G2,
Wólczańsika
Łódź.
na trasie Dworzec Kaliznajomych Zma.rłego pr-0$i
g
6859
rolne
125
17
nowy
m.
GOSPODARSTWO
MOTOCYKL
pozostawio
W1dczew
ski
przy.Jm-~, czyściar'La i
KOTONIARKĘ,
9 ha "'iemi z za.budowa- ccm oracz pompę wirową no w ta•ksówce („Wa.rsza
RODZINA.
śrubowni:ka zatrudni na pmędzalnię odipad- OKOŁO morgę rzilem.i or- niami,
"'elektryf.nmwane i piec do cein1lraJ.negio o- wa"
niebieska) teCZJkę
1
lkową gru.boprzęd:ną Spółdziel!lia Pracy im. • 1ej do~ sp:rzedaini-a w Ła- w dobrym sitaaii-e 1 blislkia grczewania 2,5 m S1Ześc. foaktóWkę rz a•pairatem
stacji Chocisz;ew, aprzedia spr2ledam. R;tl<ińskiego 35 tograd'icz:nym.
g
6964
5
Górna
sku,
ucoc.i;wy
W. Wróblewskiego Łódź, ul. Rewolucji 1905
murowa111y 3-irzbo my. Wiadomość B'l"ysa:ew- war~,zta t, tel. 303-63
ktePowca pl'oS1ZJony jest o
roku nr 78-80. Zgłoszenia w biurze Si!Jóldziel- DOMEI{
wy "' pJ.a<:em 900 m kw. scy, Radzibónz, p-ta Olllor 1''Er:-EwizoR.---;-;Be1wooer ZWII'Ot
wyinaigro{l.zeza
W dniu 21 kwietnia 1959 roku po
2935-K spnzedam. OI<;opowa 67
7756 g ! maio używamy i S1iLniik 'llJiem. Tel. 247-.87
kÓ'W
ni od godz. 8 <lo 15.
długich i ciężkich cierpieniach, zmarł
samochodowy „DKW" F. 8
okarz;yjniie sprzedaan. Oglą
w wieku lait 60
Na.iwnot 1, wa<rsztat
dać
S. P.
7658 g
r~diowy
KaSAMOCHÓD „Opel
det" po rem0<ncle pllnie
sprzedam. Slen.kieiwioza 5,1 JEDEN po.kój rzamiendę
st. rewident V\o'ydziału Finan.wwego
7698 na polcój "' ku·chnią m . 1'2
blokach
w
najchę~nle.1
Pre'z. R.N. m. Ło<mi. ·
CEGŁĘ w ·d·obrym ga.tu'1(dzielni.ca pó~nocna). K.os;z
ku sprzedam. Tel. 393-4!i ty z-.vra.cam. Og!ąd,ać OdW Zmarłym tracimy dobrego kolegę
SAMOCHÓD~o;rd-De <la·nowoil<a 8, m. 9 przy
i szlachetnego czl()!wieka.
Luxe" sitan c!K>bry spr:ze- .!:lrcwnowskiej (KozilTly)
t<&fJ][$tW#Tif~TI@I:~;mr~H1illK~f~\ł~~~~Y~HffftJf~~f~~fikfti~~w~~~::ł!1mt;::Eff~~;
KOLEDZY Z WYKOLEŻANKI i
dam taini-0. PabialllJi.ce, ul. DWA-pokoJe, - kuchnia-w
DZIAŁÓW FINANSOWYCH m. ŁODZI.
7613_g b]O·kach iZa.miein.tę n.a ró-w
Ostatnia 25b
grających
Uwzględniając życzenia
b.a-rdz-0 cc.rzędme w blokach lub
MOTOCYKLE w
Pogl"Leb odbędzie się w piątek dnia
kuchnia
stanie „BMW" trzypo:!mjowe,
c:lobrym
24 kwiet.nia br. o godz. 16 z kościoła
Pieniężnej:
wadził następujące
~50 oom oraz „Zii.nda-pp" "t"'r" bttdi01WU1iJcl!Wlo, wy.g~
św. Kau.imierza. na Widzewie na cmenooo ccm z. koS1Zem eprae- dy. Oferty pisemne „7045"
Biuro Og1osizeń Ptiotr>kow
dam. P.ab1amce, ul.
tarz na Zarzewie.
7045 g
'
ska 96
ścl US21ki ll (g.ara.ż)
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DLA TWEGO DZIECKA!

I
I

W ST

l

11'- I N Jl

»LINOMAG«
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KUPNO
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SPRZEDAZ.

• --aptek
Dyzury

Spółdz.

Pracy Farm.-Chem. ,,ZIOŁOLEK"
w Poznaniu

KO

1

II

I

PRAGA

Zakłady

Terenowego nr 4

(Woo-

zakupią następujące maszyny:

EA

*

Częstochowskie

1

•

,

,

•

aso

•

•

."".'

,

[

I

*

NAUKA

•

H'1'ROTCE

„RANCHO TEXAS"
nowy film polski

w wersji

panoramicznej

w kinie „WOLNOŚĆ„

w wersji

ROZNE

l

normalnej

w kinie ••POLONIA"

!fil
'

PRACOWNICY POSZUKIWANI

LEKARSKIE

I

I

li)

'Ili -·-

z

OGŁOSZENIA

I Jana Piotrowskiego

Ili

DROBNE

I NIERUGHOMOSGI I

l

ZGUBY

I

LOKAlil

'

I

I

11

NOWA

t

JAN WÓJCIK

'

KRAJOWA LOTERIA PIENIĘŻNA

Polski Monopol Loteryjny wprozmiany w Krajowej Loterii

I

loterie dwuklasbwe
* atrakcyjny system gry rozgrywki
w
* szybkie tempo gry - dwie
co trzeci los
* wygrywa szanse wygrania -

K.o-J

miesiącu

przeszło

większe

42.000 wygran,,eh
6.f 92.000 zł
Główne wygrane: 400.00·0 zł i 150.000
Cena losu jednej klasy

40

zł

ćwiartka losu

10

Obwieszczenie
o licytac§i
Ekspedl·cja Kolefowa Łódź - Ifaliska
ul. Towarowa 70a (magaoeyn 4)
OGŁASZA LICYTACJĘ

zł
zł

ill

rzeczy malezicnych w podągac:h i n:a terenoch PXP e<raz ró:bnych dm:Jnych przesyłeik
nie odebnanych i bczdokumentowych.
Licytacja cdlbędizie się w <liniach 27, 28 i

m~~~~~
~§§§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~~~~~~~§~~l~[n~~a195Dn~w
2997~K
~ _}X!ieiajonym rw ~~. od 9 .d10. 14..

"'

mu

4

Wszystkim, któny oka.zali nam ser-

i p~mnc ora.z brali udział w
pogrzebie matki naszej
decznnść

JÓZEFY

HORZEl„SKIEJ
skladaJą pooziękowamie

CÓRKA, SYN i ZIĘC.

SPORT

li

SPORT

Dl

li

SPORT

SPORT •

SPORT •

B

SPORT

Kłopotów przed wyjazdem, jak zwykle, nie brok

'.rrzy ważniiejsze ośrodki pił
~lt:1s 1 ~.
kar&tic, a m;.anowicie
Kraków i l\'arszawa przeżywać
będą w n.aj bliższą n.Le<l.z.i.elę emo

Kolarze startują
w Tomaszowie
się

organizowane przez LOZK wyś_
cigi kolarskie na teremie wojcpunlttu
z
łódzkiego.
wództ,va
widzenia propagandowe:5o wyści
gi te soeln\~ją swoją rolę i damlodym kolar7.</n
możność
ją
LlObywania tak bardzo potrzebnej rutyny.

w

niedzielę

26 bm.

odbędzie

się

vv Tomaszo\vie.

'vyśc.!g

kolejny

Program przewiduje trzy wyści:;;i
na 100 km dla licencji, 60 lrm
cl!a posiadaczy kart - A i na 30
km dla kolarzy karty - B.
lrnlarzy o

Zbiórka

godz.

9

w

Ton1aszo\vie w świetlicy I~S „Pilica ·' pr7.y ul. Zubrzyckiego 5.
Start o godz. 10. Udzial w wy,;ci-

gach brać
lódzkich i
go.

kolarze z klubów
województwa lóclzkie-

mogą

(n)

·:··

Czy Stachura będzie gral?
KO!"l
żadnym wy.pa<lku.
tuzja ni,e jest gra.źna, wymaga
jedna.k pe·Nn€go cza.su n.a wyleczenl,e.
- Więc jak ze skladem?
cje ni.e Jada. Oto szósta runda
GJowię się nad tym, bo
rozgryw,ek pierwszo·ligowych wy
w tych ośrcd.kach spot- Stusio n.i,e je.st pewny.
z:nar-..zą
kania miej&eo•wych rywali. 'rak
- Co się sta.lo ze St.usiem'?
więc w „świętej wojnie" Górrnk
na angiJ!lę i
Zachocował
(Zabrze) spotka się z bytomE.ką
Zobaczę go doPolonią, Crncovia z Wisłą, a Le- ni,e trenował.
;Jiero dzisiaj na bois.ku. U-dyioy
gla z Gwardią.
lekarz zabronil: mu grać, znów
Niejednokrotnie zdarza się, ż~ iuka.
w tego rodzaju meczach nie tyle
- Kim ją pan za.miei-La zade·eydują

cieszą

pov.~odzcniem

Duży1n

-

·

umiejQlnośei

piłkar

skie. ile ambicja danego zes,:.(>lu., no i oczywiście nerwy. KtGry z prwciwników potrafi lepiej
utrzymać ne-rwy na wodzy i 'lkaż.e się o·dpa.rni.ejszy, ten czę
sto wygrywa.

-

-

W

Wl-·kony\vania

podczas

nalnego

pchnięcia

kulą

fenome-

na odle-

Jest to wynik
19,55 cm.
lPpszy o 30 cm od rekordu świata
glość

należącego

do

Amerykanina

O'Briena.

wynik tPn nie może
za oficjalny rekord
swiata pon.icważ Long startował
bez konkurencji na zawodach pokazowych.

Wspaniały
uznany
być

Nie

publiczności

Soporek (ŁKS)
w walce o piłkę z zawodNa

zdjęciu:

nikami Legii.
CA1'' - fot. Rozmyslowkz

- Będę zmuszony cofnąć Wieteskiego do obrony, i w~dy a-

•
I o- d z k Ie

~

Na wlalSi!IB oczy„. ~ powtórzył machinalnie.
Jaih."'by piQI'u.n trzasł tiuż u jego stóp. Komeiruia
Główna zasypuje telefOlilogriamami, a tu nagle ni
stąd, ni =wąd„.
Z gorączkowym pośpi.echem &ięgnąl po blaa:ikiet protokólu.
- Imię. naizwhslko, imiona rodzicó~„,
urwaiła z pr:zlB9traohem.
- Anicla Kącik„ A jeśli zamkną ją za to, że tak długo zwleikafa
z przyjściem na milicję? - Tylko, że„.
- Co?
- Byłam chora i dlat!0go dopiero teraz„.
że od razu
Zbył to z takim lekceważ.en.iem,
ciężar spadł z S•&ca.
- To było tak. .. - opowiadała zająklilwie.
Ba, taka spraiwa.
Zapisywał &lowo w słowo.
Kto wie, czy i awain.s nie podleci. Niespodziewanie ogamęły go wątpli<wości. Co o n właści
Za'bez;piecz;enie z,ez;nań?
wie ma tu do roboty 1
Li.cho wi•z. Zamiast aiwan.su mO<i:e być solidne
opeer za wtyka:nie nooa. Lepiej si.ę parozumieć
z kim należy.
- Chwileczkę - wyszukał telefonogram. Aha.,
ka.pi.tan Białlrow.s.ki z dwójki.
Potem
polą~a.
Długo nie mógł uzyskać
szuka:no B iałikowskiego.
- Byl tu przed chwilą. M.oże nie z<lążyl wyjść
z gmadrn.
~

Wff=ie pod'l1i·econy głos.
Co taki·2;<0? Na·onzny świad·ek? AJ.eż. chlopk. Trz.ymajcie go rękami i nn.gami. Zararz; tam
~

będę. Nie„. -

dnigi aparait -

słychać było, jak t"C"Zma.wia pracz
przywkźc:ie j<1 bezpośrednio do

,_Tak.
- Dla.crego

Prakurałucy. Pokój pięćset sześód2Jiesrl.ąt ~
J aS111e, że natychm.i.a.5t. Czekamy.

świadek

łócJŻki.ej

uslalona

Roliński otwo;rzył
zam.kmąć. BiaŁkoW'9ki wyglą

uata i zapomni.al: je
dał jakby go zamieniono w slup ooll. Prolruratolr'

przechyli! się pc::z.,ez billlI"kO.
- Czy świadek jest zupellilie pewny, że to był
on?
- Jakże - obr>uszyfa się. - Miałaibym nie
pozrrnć jego? Toć znam od takiego - dłoń zawisl:a niem.al tuż nad podłogą.
- I widział świadek dokł.acl!nie?
- Tak, jak teirarz panów. Albo i je57JC2le lepiej.
Tam za.pal01ny żyrrundol, a u mnie w lruclmi.
ciemno„. Wazyatko. jaik na dłOlili.
Zapadło prz,ociągłe miJc:uemie. Roliński klapnął
mial taką mirnę, jakby 7,azębami. Bi.a1kow.sk.i
mierzal kląć na czym świat stoi - z ust j.ego
joeclnak nie wypłyn.ąl żaden dżwięk. Za.biielik
ogh1dal z uwagą wLeczme pióro. Zwrot sprawy
byl ca.lkiem niieoi::ziek.1wainy. To jednak wymagało
pr.zieLTawienia.
~ Więc - podjął po chlwili ~świadek w~dzi.ał,
jak podniósł to kirneslo?
- Widzi·ałam.
- Zamierzył się nim na ojca?
- Nno - jakby króciutki moment wahanlia.....,
pewno, re tak.
- Ale ież.eli chodzi o sam moment uderziecia?
- Wt·ecly właśnie zgaslo światło.
- Tylko w tym pokoju?
~ Ni•e, na całe.i nasz,ej kolOlilhl. Elektrownia
.
wyłącr~yla. Oni tak często„.
- Aha„. A oo robił w tym mO'!Ilenc1e profesoc?
- On? - zamyślil:a się. - A oo mial robić?
Stal.
- St.al i nic?
- Zaraz.„ Ach, pr.awcla.„ Wyaiąg.n.ąl P'I'IZJed &iebie ręoe.
- Zasl(llnil 1się przed ci.a..wm? - to pytatll.ie padło ze strany Białkowskiego.

C7,asq

co

prawda jes11

w

z cal'Pj Polski wyś...;
puchar Redakcji „Dzien~
„G\vardli".
i
l'.óc:Jzkie.E!o"

knlarzP

o

Wyści_g

ten wiorem lat

rozegrany

znst::inie

ctzie wa,·szawskiej
zamknic;iym.

ubiegłych

na

autostra""f

w

obwodzie
(n)

Nic

ostatecz~

He1enov.rie.

w r.0cf.zi .

specjalna
bawić ma
w:vlonjona przez orga_
PIĄTEK, DNIA 24 KWIET1'TJ:A
ni7atorńw Wyścigu Dookola Polski. Otóż w tym rol{u trasa tego
5.36 Muzyka
Wiadomości.
5 . ~o
wyścigu przechodzić będzie przez poranna.
6.30 Dziennik poranny.
6.40 Muzyka poranna. 6.50 Gimnastyka. 7.00 Radio-Reklama. 7.lS
7.30 Dziennik
Muzyka poranna.
7.'!5 Muzyka poranna.
poranny.
8.30 Dziennik poranny. 8.36 Drob•
ne ulwory l<ameralne. 9.00 Gra
Sekstet. P.R. 9.30 Poranny koncert
S>'.mfornczny. 10.30 „Ojciec" Opo•
wiadan1e l. Babola. 11.00 ;,Spie.

Tepienie ch111lq1111sfwa

Zasłużyli na te kary

11.30
wan1y pi_ęfini. i piosęnlti".
.Tana Straussa.
"vaJce
UluhionP.:
Sygnat czasu z Krakowa.
12.04 Wi.idomości, 12.04 (Ł-Pr. I)

Dc1t:kliiwe lk.a.ry spad!ły ;n:a 11.57

zgierskileff>

Wl!'ćil,,:.nia1J:izta

za

111iooportc"-'e za·chO"A"anie się
niek!ó1rych :>"''karzy na zawodach o mrsbrzoslJwo dnia

5bm.
Nati<WylŻJS~

lkairę

trzy-

mał Zd. Frontczak, gdyż
jeden rok dysJkwa'lifill;:acji

za C<ZylIJ1ne rzmie"Jirażemie l'_Jlrzedwnika. Dys!k:wa·lifikiacją na
prze-eią,g 8 ty.go'Cll!1i utlrnrano
Zd. Bu.iałę (sfow1na obraza
sędziego). Sześć ty;godmi odpoczną P·Cl'1aikowski (gra bruc1raz M. Kowalski
taiL'TtCl)

l

AUDYCJA DLA WSI: „SKRZYNKA WETERYNARYJNA" W OPR.
MARIANA SWJĄT„
WET.
P R Z E R„
12.10
KOWSKIEGO.
w A. 15.00 Wiadomości. 15.10 Swoj„
skie melodie gra Zespól Hanno„
nistów Tadeusza Wesolowskiego;
15.30 Dla dzieci 14 odc. pow. Jad„
wigi Chamiec p .t. „Trójkolorowa
kokarda''. 16.05 (Ł) „Przed dzisiejszym koncertem w Filharmttt
nii ''. 16.20 (Ł) Popularne duet?
operetkowe. 16.40 (ŁJ „Runda z

\.,EK.

piosenką".

17.00

c:r.)

Aur.iycja

!llde wola.! pomocy? -" pysiebie
krne-

światła s1%Zal świia.dek
ka;yJl:?
- Nie mogłabym usl~ć. choćby i by?. U nich
okno zamkinięte i u mnie też. I pr:ziecied: już
Jl(Jdwójne.
- Czy świadek zara.z potem posziedł spać?
._ Skąd... Już i praedtem w glowie mnie lupalo jakby dłutkiem. A jak zobaczyłam to wsrz:ystk"'O„. Gdzi.Ed:bym była w 5tainie zmrużyć oczy.
Proszę opowi,eCo świadek robil dalej?
najdokładniej. Tu każdy
rnożli1wie jak
ooieć
s=eeól może mieć swoie zna=9Ilie.
- Zapaliłam świ-ece. Strach brał w tych ciemności.ach. Potem wzięłam je.'1z.=e jed·en pros-z;ek,
bo .g1owa już bolała nie do strzymania.
- ~al się świadek poin0Wll1lego wląozienia
prądu?

P•awno, :1.e tak Zasn.ać przy za<t>al<mej świe
poża<r. Z ogniem nie
ma ża.rtów. A bez światiła nhe j:>O\S!Zl.abym do łóżka
za żadne skarby.
- Jak długo trwala .przerwa.!
._ Nie patr"Ziałam na -z;egaook. Ale n.a oko, bę
cl.zi.e chyba godzina. albo ooś kolo teiro.
~ Czy w ga!bi111ecie prof·e..<i0ra świ8.tlo '/:C!.oamo
sle równi..eż7 - znowu wtrącił pytanie Białkow
-

cy, to jesreze nie daij Bor.re.

- We, tam nie. Wlaśn:i·e dlatego pomyślałam
sobie. że ni·c taki•ego siię nie stało.
- To prnooież joeis'ZJaze nie żaiden powód do takiego wni.ooku - zauważył ze zdziiw1ffiliem Zabi-eli\c
- Na mój rozum tak wvahodził"). Bo jak pirziez
tyle cza.su skakali s0bi•8 do oczu i nic„.
- To prwdtem też bywały . pomięd1zy nimi
aiwant.ury?
- A 1:>n to r:oi.z„, :7.yll za prwprn•"17•9nkmi. jak
pi.eis ::: kot-em. Pan p1'0f.e.<Ioir fo nieraz i ud 0 erzyć
potrafił. To s.li:.oro dotychczas do żarlnego nie-

cUaczego mi.aloby 1:et'3!!1
szczęścia nie dOiSZlo,
Gdy s:zlam spać, bylabyrn przysięgla., że 2!!10<WI.!
WS!Zy\Stko r<l!l:eSclo się po kościach.
sl.wwrdni.al - na
- Ale - w.zmk Zabi.elika
drugi dzi·eń dowiedział się świadek o mO!"der•
.
s<bwi.e?
- Tak - potwierdzi1a cicho.
- I tyJ,e czasu mlllS'i.ało upłynać zanim świade&;
zdecydowal się złożyć :oozma.nie?
- Ja„. - zająlrnęła .sic. - Panowie myślą, ż.e
to takie łatwe - po zbrużdronych glebO<kimi'
zmar.sziczkami poUczlmch za.c-.zęły spływać łzy ......
malam go od mał·ego dzi<"c:ka. Ale po tym„. cały cza.s męczarnia ... To już było nie życie ... Cią
~l·e tylko o tym„.
- _A jeśliby wskutek rrtikzenia świadka pode.i'"
twa= Zaibielika
l'Zl.O'IlN~ paello na ni-ewinnego? tohnęłn surową powaeą.
- Nie - wyciaron0ła

p:r7X'd ,„i€1bi.e ręce obronnym ruch.,,.m. - Gdybym tvlko u'6<ly>S1Zala, to zaraz„. I tak pr-z;ecież przyo;:złam .
- T.eraz - Biallmw.ski pod•0 17-"!dl tuż ku niej ~
a moż.e po prasitu cho~1zHo o WYC7J9kanie aż ojoobój ca zdoła się ukryć?
- Dla,CTJego mnie tak rnęcz:roie? - wybuchmę
la. - Myślałam, ż.e sami dojdziecie w końcu
prawdy. A do<nosić na kogoś„.
~ Hm„. ~ Białkowski skreywil się, jak po
cregoś wyiątkOWQ nie9n:taazne.iro
prz;?łkniPClU
i odsz;edl na ewoje mie.iiroe. - Sami - zaczął
nie wiadc,rno po 'X? P!"W~{artk{)RNYWRĆ f'IWÓj not.es. - Na 01'0 mby traach zliczyć nie umi'°
""
a w r·ezultaC'i.e„.

IV.
Balbi1na szła, jak na ścięci·c. W W<"ZW8niu bylo
tylko, że ma .s1ie .stawić o d'v•.na.st·;>j, al<e p.o oó:i:
by? ChybCl coś Zklg'O o Wła-r1lrn? P<"'W'nO go
gdz'e zrnal· 0 ~1i„. mn-7."' z rozrniażrlż<'•n,ą ak>wą. Bo-7.<> - trz..e.,.1a. niq fobra - zl:>aw oeł n'·l'l„<:-CZ"?śeia.
Rvlo o Władku, a1e wca.k nie tak, jaJ;: tego OC1ZlS""
k.iwala.
(Dalszy ciąg nastąpi)

Redaguje kolegium . Redakcja I Administracja - Łódź, Piotrkowska 96 Centrala t93-00, łącz:v z wszystkimi działami. Telefony bezpośrednie: Red. naczelny 325-64. Sekr. odoow. 204-75. Dzla! społeczno.
ekonom. 228-32. Dział miejski 341-10, 337-47 343-80 Dział kulturalny 223-05. Dzlał sPortowy 208-95. Dział llstów I k:oresp. 303-04. Re<i. n"cna 279-76 - Biuro O!?łoszeń 311-50. 293-00. weWN 30. czynne
do 15.30, sobota do 13.30. - Prenumerata :Uiesłecznie zł 12.50. Prenumeratę orzyjmuj~ placówki pocztowe. listonosze O'l'az PUPiK „Ruch". t.ódź. ut Roosevelta 17, kont.o PKO ł,órtź 7-G-f>79. Prenumerata za granicę wynosi: kwartalnie ·zł 52.50, półrocznie zl 105, rocznie zl 210. Zamówienia 1 wpłaty przyjmuje PKWZ ,.R.uch" Warszawa, ul. Wilcza 46. konto PKO 1-6-100024. Wydaje: Wydawnictwo
~rasowe
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•. Prasa

Łódzka";

a~·

ktualna. 17.15 (L) Melodie z filmu
„Ewa chce spać". 17.25 (L) ;,Nor"
felieton
wid o Slowack..i.m"
Romana zręl1owicza. 17.40 (Ł) No„
we nagrania Orkiestry Mandoli„
nisiów Ł.R.P.R. 16 .00 (L) Lódzki\
olbraz.a sędziego). dziennik radiowy. 13.25 Auctycjai
(.s~~ll\Wla
„Muzyka 1 aktu"'
JR.~:;
a!ttualna.
uW.res.z.cie Szymańsfkiemu
alnoki. 19.00 Wiązanka melodii
dzielono ;niaipommienia.
tanecznych. 19.20 „Poetyckie syg„
Ubyteik ciztereclh za'WO<lni- naly" wiersze E. Brylla 1 84
ków z d'rużyny sta<Wia W'łó !<.ryski. 19.30 Transmisja J(.oncer ~
z Fill1armon11>
Symfonicznego
tu
sytua!k'l'ytycrzmei
lkm.ialJ:7..a w
Narodowej w Warszawie. 20.25 „2)
cji, Będzie on miał niewąit kraja i ze świata" (w przervn<o
koncertu). 20.45 Dalszy ciąg ko1i,
pliwie wpływ in.a wyniki.
certu. 21.45 Polski Uniwersytet
Próba '{'odiania f':ałsrz;ywego Radiowy.
22.00 Wiadomości. 22.0Si
składu drużyny przez :kapi- HMllczenie morza" - słuchowisko
tana Zgrrzebne (Łódź) H. Ję w/g pow. Vercors•a. 23.05 ;,?':EJ
Melodie 1a
23.~5
świata jazzu"
drzeiezeka. Sp\i<!ik;ała tlię IZ dobranoc.
Ostatnie wiado„
23.50
n;a.ileżytą odprawą ze sl:<rollly mości.
władiz lllWriązlk•Y\IT,YCh. Willl.U-- PIĄTEK; DNIA 24 KWIETNIA I
wajcy ·wymieirzOino 6 miesię
TELEWIZJA
cy diysik'walifir.i:acji l poz,ba19.00 Dziennik telewizyjny (W'j
wion0 go piastowania fuinkcji ik:apitaaia ;na oikres dwu 119.40 Tele-Echo (WJ. 20.rn Film ar.chLwalny prod. pols•kieJ „Strachy•4
. .
I et m.
(doZJW. od lat 18) (W).

jaikiiś

ski.

została

psi

cigu
nika

komisja.

Czy po wył.ącz.eniu

-

emo-

Polski na szosie.
jPRZCZE=!

tał dalej Za.bielik
_.Chciałam. Jakżeby nie. Ale głosu z
ni.e mogłam wydać. Jakby mnie samą tym

kolooail>ne.

Radomia.

nie trasa tego wyścigu. W każ
dym bądź razie istnieje prnjeki
żeby Btart i meta znajdowały się

elem.„
było

wiele

z clrugiej strony dowiemy się
jaldej iormie znajdują się na_
si kolarze. Zwł::i.szcza, że \V tym
roh."U korzystają oni z wyjątkowo
warunków stworzodogodnych
nych przez PZKol. i Polski Komitet Olimpijski.
Niemal bezpośrednio po wyścigacł1 w Helenowie 7 czerwca rozegrany zostanje wyścig o micji,

w

strzostwo

I

Wraże!!l:ie

Lóctż. Kolarze do naszego m!astą
przyjMlą 2.a sierpnia z Kalisz~ by,
następnego dnia wystartowac do

cieszy1
jednak
sporo, iUen1niej
nas. żA j117. 1~raz za~a1.wiane są
będzien1y wybierać się na szer-eg
b:irclzo poważnych imprez kolar- niezbędne sprawy nrganizacyjns
slcich rnaJącycil się odbyć w ma- z\:viązanP. z 1ym wyścigiPm. Nad"'
n1ienić nrileży, ż.e wyScig organl~
JU i czerwcu v.. Lodzi.
Zwiqzek Kolarski
Polski
.Tal;: nas informuje ·wiceprezes zujc.
„Przeglądu
rt>rlnkcią
z
p. Kewerc1ej 25 maja łącznie
ŁOZKol,
rozegr:1ne r;nstanC) n;\ 1nrzP. w He- Sporto\.vego" i żP n1a się on od-i
między"1r0<
konkurencji
w
by6
lenowie .zawody o piu1cłl 1 a•r Pols.kie
go Z.wiąz.ku KO.Jal'S>k•iego. Zawody dowej.
Skoro mnwa jPsf; n pn'\\rażnycb
te będą gent.•l"ainą re1wią wszys·t- ilnprezacll.
przypon1~
kich najleps.zych to.rawców Polski. nieć 1rzPha, kolarsl<ich
1ym roku po
że w
dostarczy raz 14 staną na starcie najle-o
imnreza
D·wuclniowa

Zdzisław Kr.zysztew:iak w szpitalu
i w tym sezonie nie .będzie startował

~~,

jeszcze ochłonąć
zdążymy
Wyścigu Pokoju, a już

I

tak gralby w skladzic : .Jez!er-

III.

wŁodzi

I

J\aźm.ierczak, Szymbors:\ci,
<>ki,
Gdybym
Kowalec.
Sopor.ek,
mial i:ltusia do dyspozycji, to i
Z trzech szlagierów najwięk tak zabierzemy Kaźmierczaka
szym wydarzeniem będzie me•~z do Szczecina, n'e Jest bowiem
w Zabrzu. Powód jasny - gra- wyklucwn,e, że po<ldam go pró- Mistrzostwa okręgu łódzkiego w
ją drużyny, które w tabeli idą bi.e.
Lkzę, ż,e atak zagra nieco podnoszeniu ciężarów dla senioleb w leb. tworząc jej cz..olówkę. lepi.ej i skuteczniej i zgadzam rów miały się odbyć w dniach
25 .i. 26 lnn. w sali przy u!. ZaUórnik bQdzie się mus:al poważ się z pańską opinią, że mecz z kątnej
82.• Organizatorzy zmuszeni
nie wys;lić. żeby utrzymać po- Pogonią może być tym .przelo- byli jednak przesunąć termin mizycję leadera, z któ1'ej przed ty- mowyim momentem,
strzostw na 2 I 3 maja a to w
zwf.azku z tym, ŻP- sala przy ul.
gcdniem zepchnąt bytomiaków.
w Zaki\tnej poddana została remonWyjerożamy dzisiaj, żeby
niedzielę S()lbotę odpocząć
W yd<:je się, iż w
po wyczer:JY.l- towi. !lliistrzostwa w. nowym terGórnikom nasuwa się dobra •.)- jąc.ej podróży, W drod.z.e po-- minie odbędą si<: w sali Gwardii
kazja do C•d,graniczenia się od WTotnej odwiedzimy Gorzów, do przy ul. Głównej 17.
n~ebezp!ccznego konkurenta gra- kąd za·proszono nas z okazji jącentralne zawody w gimnastyce
Na Ko- kichś uroczystości. G<rać będzioe dzie>vcząt i chłopców zw. Zaw.
mcą <lwóch punktów.
rzyść ich przemawia nie tylko my tam w poniedzialek z Unią, Metalowców'
ZKS
pow;ierzoo1-0
wlasny teren i fakt, iż w obec- mistrzem III Ji,gi, toteż do do- Metalowiec-Lódź. Odbędą się one
sali
w
bm.
26
i
25
dnl.ach
w
nej chwili mogą się <l'lli poszczy- mu wrócimy do.pi.ero we wtorek. MDK przy udziale przedstawiciebramikostrzdrwj hardzi.ej
cić
W pozostałych dw6ch spotka- li okręgów: Krnków, Katowice,
nym atakiem, lecz również ze- n.i.ach Lechia zmi,erzy się z Góc·- Gdańsk,
warszawa,
Jlzeszów,
szlorocz.ne doświadczenie, które nikiem (R.adlin), a Polonia (Byd Wrocław, Poznań i Lódź.
w tych spotkaniach kosztowalo g.aszcz
Szkółkę t.enisową dla początku
„02la;i:y"
z Ruch.em.
Polonię stratę ai: trzech punkuruchomiono
młodzieży
wokół bramki Lechii niie mogą jącej
tów (1:3 i 1:1),
trwać wiecznie i kto przy MKT na kortach w Parku
pn:ecież
Gdy w Zabrzu potoczy się wal wie, czy napastnikom Radlina. Poniatowskiego. Nauczanie proka o prowadzem.ie w tabeli, Kra- nie sądwne jest przełamanie wadzą trenez: Nowicki i ~nstruk
,pa.s'>y tor . Chobrzynskl. T~eni~g1_ odby:
szczęśliwej
ków będzie świadkiem niemniej n'esamowicie
· \ wag si<: w poniedziałki, srody 1
B
.
.
i
dlań widowiska, Gronowsk1eg~, ktory w
pa,,;jonującego
yrom1 u piątki w godz. 15-18. Do szkółki
chcć o nie<:o odmiennym charaC< zdol:.al obroruc nawet rzu:t karny. przyjmowane S'l dzieci w wieku
od 8 lat.
Rm.
Uraoovia z Wisłą tkwią
t.erze.
ha końcu tabeli i dla n:ch stawką jest ucieo~ka od sfery za.groZ zyskiem
spa<lklem.
żonej
trzech punktów wyszla w ub. rv
ku Cracovia z tych zmagań (:! :1
i 1:1), może więc i tym razem
udać się jej sztuka, co nie bę
dzie łatwym zadaniem w związku ze zwyżką formy Wisły,
Okazuje się, że znakomity SJ)Ol"towej, gdzie przeprowa.:Mecz wanszawski nie ma już
.d~no &"ZCZegółowe badania..
długodystansowiec Zdzi
nasz
tego ciężaru gatUJJkowego, jeże
Lekain:e stwierdziDi, że
~ław Krzyszlwwia.k jest na
li chodzi o kształtowanie się taEuropy jest istotnie po
mistrz
strll.()0~u
okres
dłuższy
beli. Przeciwnicy znają się jak
ważnie chory, ma. krwawią
ny dla. sportu.
lyse konie, a zwycięstwo jest
cy wrzód żołądka, a choroPo powrocie z Pa.ryża,
sprawą otwartą. Legia niesz.cze
gd7lie bez większegio powo- ba ~ <llugotrwałego
gólnie zaprezentowala s.i.ę ostatpodmocno
nio w Łodzi i musi
sta.rtowaa w biegu leczenia. Pobyt KrzyS?Jkowia
d~enia.
ciągnąć s.ię w formie, żeby odeL'Humanite, l{rzys7Jk'O'Wilak
ka w •ta.lu potrwa około
brać punkty Gwardii.
6 tygodni, lecz dr Polubiec,
czuł się źle i podda.no go ba
Prz.e<l LKS dluga i uciążliwa
który się l1Jim opiekuje odaniom lekarskim. Skarżył
podróż do Szcz,ecina, a kierownic
świadczył, że jego zdainiem
się na. bóle i oświadczył, że
two rue może narzekać na brak
K.rzys'Zkowiak. jlest na c~
nie mooe biegać. Skierowakiopotów. R.ozmawiamy o nich
n.o go do Centralnej Pondni Se'M>n stracony.
z trenerem Wl. Królem.
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z emocji

I

mlodego
Zdjt:cie przedstawia
Amerykanina Dallas Longa (USA)

BI

1

lH'lni ć'?

l

się

1od bądzie

trener Wł. KróJ, myśląc o Pogoni

WZabrzu walka opierwsze miejsce wtabeli
a w Krakowie o ... ostatnie
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Wiele ~owalny[~ im1m kolaukit~

To może być mecz przełomowy
oświadcza

li

SPORT

