()płata

"9eStOw & uiszczo na ryezatte nr

Wydanie 1·

Cen a SO gr

Z pos iedz enia KER M

Do da tko we

środki

na rozbudo" ę

Rok XVII

Lódź, sobota

31 marca 1962 roku

łódzkiej »Ełty«

Nr 78 (4770)

Komite t Ekonom iczny Rady
Minist·r ów na posiedz eniu w
dniu 3{) marca 1962 r. powzql
na wniose k ministr a budownic twa 1 przemy slu materiałów
budowl anych
uchwaJę
w sprawie zagosr< 'darowa nia złóż wapien ia dewoń
skiego w reiome Kowala Truska wca - Kamien nej Góry w woj. kie!E.ck im. Uchwala przewid uie budowę zakła
dów v.-ydc-b ywania 1 przerób ki kamien ia wapien nego o3
potrzeb y
hutnict wa . budowmctwa oraz przemysłu chemiczneg o.

Pierwszy dzień Wojewódzkiej Konłerencji
Sprawozdawczo-Wyborczei PZPR
Członek Biura Poli tycz neg o

Z.

Now ak oraz minister

E.

KC I.

Log a - Sowiński, w1ceprem1er
Stawiński uczestniczą w obra dac h

WIELK IM
WYUAR ZENJiE M
POLITY CZNYM
DLA
WO.JEW ODZTW A
LO DZ KIEGO
JEST VIII KONFE RENCJ A SPRAW OZDAW CZO - WYBO RCZA
KOMIT ETU WOJEW ODZKI EGO PARTI I,
KTÓRE J
OBRAD Y
ROZPOCZĘLY SIĘ W DNIU
WC2'!0R A.JSZY M W ŁO
DZI. PONAD 300 DELEG ATOW
I
ZAPR•O SZONY CH
GO$CI ZAJĘLO MIEJSC A W SALI KONFFl
R.Ei.l'iCY.JNEJ KOMIT ETU WOJEW ÓDZ<K JJEGO PZPR.
W obradac h konfere ncji bioudział: <:zlornek Bim·a PolHyc:mie .go
i
przew0od!Il·lC7,ący
CRZZ Ignaily Loga - S.°'wiń
ski, e2:lonek KC, wiceipre muer
Zen°'n Nowi>.k, c7Jlo.nek KC,
ministe r przemysłu
lekikieir o
Eugeni.usrz: Stawiński, Cllł-mneik
KC, naeŁeln:v re·tl::tkt-0•r „Nowych Dróg" Stefan Wiea,bl<o•w
rą

in. Ra~ac~<i
opuścił Genewę
GENEW A (PAP) . - W pią
tek mini.ste r spraw zagrani cznych
PRL
Adam
Ra.pack i

opu.5~il

Genewę.

ski,
'lla5ite1>cy czlonk6 w KC
Oelina. Budzyńska JM'():rekł·or
WSNS, Józef Sp·yeha .lski
prrewo.c l:ni c:zą.cy
z.a.rzą.r! Ił
Gl-Owne go Zwią:zku Za.wad,o.Wi!l:'O Prac. Pn.em. Wl6kie n,n.iezego i S1kór-/.ai!l·C!fO. Na obrady konfere ncji pzybyli również:

T~.doe.u.~rz
Si1te1k. prezes
ZSL, Roman Kae7im?..rek
przewodniczący
WK SD,
Francis :rek Groilha !s.k i prze
wr..dniczący Prez. WR:N w Lodzi.
Referat wprowadzający wyg1o.sil I sekretlw z J{om iie•!-u
Wo·~wódr>1'k•;e.go
p..._,•.,!.U
ST·EFAN JĘDRYSZCZAK.
Zwrócił <in
uwa.gę
na za.<>.adnicze problem y po li lyc.zne
i gospod arcze wojewó dztwa.
Wiele uwa.g i poświęcH mówca

WK

Przewo dnictwo
dele,gac ji
PRL na konferencję rozbroj e
SPRAW OM POSTF.ł'U
nową 18 pańs·tw objął wice-1
TECHN ICZNE GO
min;ste r spraw za:grani cznych
Marian. Na.!'.i.kOWl'>kt.
wsikazując. ii o jego rozwoju

decyduj -e nie tylko maszyn a,
ale także wyższy poziom orga
nizacji i kultury pracy, Niebezpieczeństwem
dla pos~ępu
technic znego iest spłycenie i
<><ipo:U.tycz.nieme
realizac ji
uchwal IV Plenum KC. Ta teza została potwier dzona przyk.ladam1 z zakładów pracy.
Omawiając ofiarność
i wysilek klasy robotni czej I sekretarz KW wsk-aza l. iż ._.
bowi.ąrua.n.ia.
po·dj~le
na e7.e-se
lrnnfeirr:neji i 1 Maja, nsią.gnl)
Jy W?.rlo-ść 66 mln..zł.
Wiele TP.riej.oca w swoim wystąpieniu pc.~więcil mówca socjalisty cznym stc.mnk om miedzy kierown ic! wem . a zalo!?a.
mi17dzy k!ercnrnik~mi a podwładnymi
w ogóle. St o~u111ki
te mus7.ą b~'Ć n 8cec howal'e

świ~<loma
życzliwo.śc.'ą,
no~clą i dys.cypliną.

Z

kolei

s·<ył

I

ee•kretarz

dowych

RYSUJĄ

Powstaną

getyczn e

Po zam achu stan u
w Ar :-en tv nie

Woisko ustala

kurs polityczny
dla now ego
pre zyd ent a

BUENO S AIRES (PAP). - Ja.k
jui: donosiliśmy, przewodniczą
cy i;enatu a.rg.en.ty1i-sk:iego Jose
Maria Gui.do po na.radzi e z przy

·wódcan 1i

wojsk-0\:ii,1 ymi,

zgodził

się objąć stanowi s·ko i>rezyd.enta Argenty ny i został za.przysię
żony.

chy, Chiny, Turcja l Hisz;pania. Tyt·o.ń Bułgaria,
Grecja i Turcja. Wetnę Wielka Brytani a i Argenty na , Bawełnę ZSRR, Egipt, USA i
Brazyli a. Mięso przetwc cy
mięsne

sześć państw,

a

wśród

nich ZSRR. Bulgari a, Rum·unia, NRF. Obuwie skórzan e
i lo w znaczny ch ilościach,
bo
przekraczających
mil'.on
par. sprowa dzamy z Węgier
i Czoechc tSlowacj i.
Na
wyka.za ch
do.s.taw ców
szeregu podstaw owych surowców
przemy slowych
bardzo
często
powtarz a się Związek
Ra<lziec ki i Niemie cka Republika Demok ratyczn a. Ma to
miejsce w imporc ie węgla koksującego.
prcduk tów naftowych,
nawozó w sztuczn .ych,
kauczu ku syntety cznego itp.
Wyroby hutnicz e kupu,ie my w
ośmiu ·krajach . rudy żelaza w siedmiu , miedź w czterech, ttuszcz e roślinne i zwie
rzece w pięciu.
N.i>.SZIC obt'abh rk.i do meta li
·kui>u,j.ą In.dia, Czechos •lowacj a.
NRF,
Jugooławia,
Włochy,

Am ba!i iiad o•
Do bry nin
złożył Jisty

Przywó dcy wojskow i postawi li
mu szereg postulat ów, które ma
zrealizować do 15 kwietni a br.
Posotula ty te obejmują żądanie
zakazu dziata·lnoścl partii peronowsikie j i komuni s.tyc--.mej, po·
Wolywa nia
minisf>rów nowego
rządu tylko za zgodą przed.s·tav.-icieli wtadz wojskow ych, prze
WASZY NGTON
prowad zenia c-zystki w apa•raci e
(PAP).
państwo\vym, mianow ania pełno
W dni-u 30 marca ambasi; do.r
mocnik ów rządu we wszystk ich
nadzwy czainy i pełnomocny
Prowinc jach kraju.
Wojskow i
ZSRR w USA, A. F. Dobryzażądali również rewizji ustawy
run przybył do Bia.lego Domu
o związkach zawodo wych w cei wręczył prezyde ntowi Kenlu odsunięcia peronis tów cd kie
nedy'em
u listy uwierzytelniają
rc·wnJct wa działalnością organizacji związkowych.
ce. Przy tej okazji prezyde nt
Sytuacj a w Argenty nie
jest Kenned y i ambasa do.r Dobrynad.aJ napięta. W Bu.enos Aires
nin wygłosili przemó wienia.
od.bywają się demons tracje pod
Jak infonnują koła dz:enhasłem utworze nia rządu złożonikarsk ie
w Waszyn gtonie,
nego z ministró w
cywilny ch.
Jedna z taki.ch
demons tracj;, oba przemó wienia podkreślały
która odbyta się w czwarte k w
znaczen ie polep.s.z enia sto.sur..~entrum stolicy
zostal.a r02pe·
ków między USA a Zw.iazk iem
d.zana przez poJicj.;:.
Radziec kim.

uwie rzyte l n iaiqc e

w Białym Domu

ene"-1

węgla

.,GrL'oy
OAS w dal.<i~~·m ciągu krn\.·c-

rys.~<i<e.g<!>

„M~•.1'de"

fra1~1CU~11 {im;i

w

pozb~t\Vic1:1y

Pacyi.a

1e~0

d()re-z;~ue

n•:e

rejo:nie

zc1:-t.al z

k-0misar 1.a l'r:lneji Fouch~t.a, r·~-

~ydnjąceg·o

N·oh'.

ró'"~nie~

w

Ro-cber

I

Zlm =.e.1 '.J·o
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cy-

Nowe mord erstw a
(PAP). - Jak informuje AFP, w piątek rano
ul1,rasi dokona li szeregu zamachów w Algierz e. Czte!'ec h
Algierc zyków zo.stalo zam,nd< >
wanych i sześciu rannych .

Wybi.'fln\Y

Władze

alktc.r filmow y Cl;a.rlie Chaplin

odrr-zA-,c.:.ł

tymcz asqw e

.żalnstalowały się

w swej siedz ibie
PARYŻ
(PAP). Od piątku
wszyscy
członko ·wie tyn1czas owycb wlad.i; wykona wczych znaj
dują. się w komplec ie w ośrod·
ku
a.dminl stracyjn ym Rocher

Noir.

W

U-waaR. przewodnirzacy rad

myśl

układów

zakładow'1ch

robotniczych

W poniedziałek spo tka nie
z posłem J. Spy cha lsk im
'ł.J!

poniedziałek, 2 kwiet.n ia o godz. 14.30 w
sali konferency jnej. ZG Zw. Zaw. Włókniarzy (ul.
Sienkie wicza. 13) odbc:dz ie sic: kolejne spotkan ie „Po:reld;,ienni karz", organiz owane z inicjaty wy „Dzien wybo1·e ynika Lódzk.iego" i Zespołu PosE>lskoiego m.
Lodzi. W~źmie w
udział
przewodniczący ZG Zw. Zaw.
Wlóknia r.i:y,
poseł
JÓ7ef Spycha lski.

'f'f

mm

Obetni na spotkan iu będą
m:.eli okazję w szczery ch, bezpoś.rednich.
krytycz nych wypowied ziach przed.stawić problemy i kłopoty \\;ymagają·ce
odgórn ego r·ozwiązania c:,zy )'.JO-mocy, omówić braki i niedos•atki w zakresi e bhp i ochro
ny pracy, wskazać n.a ewen·
•ua.lne przejaw y nicwlaśe1wa-l
go stosunk u władz na>lirzęd·
nycłl
zwłaszcza
do
~amorządu
robotn.i m.ego
w
za.kładzie pracy etra.z prze..1- \
sta.wić
konkre tne
pro·
pozyc,ii l w sp!'awi e więks-zego
zaangażowania. się rad zaklado

wycla w

pra.oę

KSR.

~r)

!

!

„~............,

0.-nnu

PARYŻ

zwięk

l

~::n.r!~~~~j~:~ka. r!~~,~ .~a~:

p.-ie.·.~ ~,-=i1_1ia
.-:-/.a:i-O•\'"~·•,<=.~'-?..
Vv~:_

tu~.cji.

Chaplin odrzucił

w ro·zwoju dzialalno.ści I
szeni.u aktywno.śei KSR.

~~~!~W~!u ;~'L~:~11~~;,~~

OAS

ce.1·t"ali te~·efc·~itcz.-:: 0 '2-j''.
D21;>Ec"-ia je1„t
krót.ka i i:·ozba1\.v:o!'IQ k:<'-me:it.a.:-za. J ;1~< wiia
domo, p"17.e<l
clJWoma d•:iirmi
genie: a! d c·w·odząc:v \\'-O.j;c1~-ra1m i

ZSRR i Izrael. wyNhutn>-tw e: Czechos 'o•.vacj a.
ZSRR. Jugosla wia, ChRL. Bui
(Da.l.s.zy eiCJ,g na sitc. 2)

trudnościom.
bolączkom,
11'.edociągnięciom i postula tom do
tyczącym pracy związkowej w
zakładzie pracy i przeszk odom

l

brzr;n.ą

b~·

fabryk nie tylko wlókier iniczych. Temate m spotkan ia bę
dzie bowiem .,działalność r.ad
zakładowych i sa.mo1-ządów robe>tnicz yeh". Tak jak na wsz;>·stkich spotkan iach z te~o tyk.lu, nie jest przewid ziany ża
den referat, natomi ast odbę
dzie się dyskus ja poświęcona

*

IV ló dzka
Kon ferencJ·a

do tymcza.<;.:>wego -Organu wy·
2·dniow e obrady IV Lt:di.l~a
konawcrng„I) naieżą: utrzyma nie
Konfer encja 3pra\\o 7d ' 'V"ln- ~
public7. nego, sprawy rolnid
ctwa, spra\•:y adminis tracyjne i Jo Wyb-orc za Związk
sa.cjalue ,v ol<rcsie m!ędzy za- ' ży Soc.jali st.yczne u 1\'llo .!iej.
~
wieszen iem br·oni a releren! lum ~ Na slronie
nacl samo-sta nowieni en1.
4 z::mies;~c-a-!"
Na! omiast s;:irawy dyplom acji, eko·
my krótkie r~zmowy z _kil'.•:i
nomic~n<', obron„, waluty, szk-01 I. ma dclegata m1
n;;. IV L!>dl•il\
~!et~~ ~.,;.~'.'.~~~~j;nik~,~~~ol~i~~~; AKoufcrcncj~ ZMS.
(kr)

n·e

Węgry,

przybędą
przewodmczący ~rad
zakładowych i roboLni czycn z

:[.

ładu

pią l-er'.c
3'() bm. po pc,lu<l-.'u1u. wR.ep-:::.1:-tr
1~·
prz,edi>•!<"~·:,a n ade.r d•z'w·na sytua.cj~. jri\(a wyt.w·cc zyla ,o,;-ę w
Or<m•'·e _ najw'<.',,o,7.y·.n t•'.nnpi.scku EL· 1 :-opejczy-~~ów Algl,e'fioi.
Z r.:::·1:t-:Ji wy 1 n~.k,a4 że ~, siamnn C·~>nŁ~um O :anu u~bro.jowu;:>y fa,<,~y1>-tów w mi ·,1óu
r:a1::-h w·oj.i.k<J•wych i z c1.1;' ~1ku
mi OAS na ramcen' .u 1·."[3.-,vh
ne
s.ą
na
01,_<r1.yL·:·\\·c-1:iia·:h
głó\.V'O.~·cih ulic. gdzl.e dt\~1kcin.uiją
kontrol i pcja.z..:lów mc-ch?n icznych i pr7.echo dnUiw. ,.Ńikt im
w ty1n nie p. -,..f:'."7\'.;< :L:a" ~b.~·ierd1?.a
lu·~1re.:-0'1<;ić'.0;"lt i
Q.od.aje: „P~"?.e.tCh.~.c,-.:rl.:-·n1 ~-" '-"'' c1
C7,<J•~em po ur i·ca.ch. !-'°' t.trnl~m
tylko d•wóch żao•dr1-mów pr7•ed

który stanow i najlepsz a, pfa tfonnę aktywiz acjt zaló,g, podnoszen ia
kwalifi kacji
pi"zez
•ro botnikó w i sprawy zatrudnienia.
Po
omowte niu
niektór yeh
probtem ów pracy rad naro-

Spodzie wamy się, że licznie

=

lu.ją c·e,ntru.m Ora1:1u", d,o;;:•e·
5,znje s1:;>ecja1!:ny \.\'1y1~1la.n.n ik P il-

SAMORZĄDU

Zeitunig ''.

*

Powzię to uchwalę w s.pra-

po d k o n t ro Iq
(PAP).

PARYŻ

ROBOT NICZE GO

za,pr<J>;.zenie za.~hod
niober liń,:1kiej a•ka.C>emi.i s.ztutki.
J{tó.ra proponowała mu obj·ę cie
protekto ,,·atu nad ma.ją~ym się
odbyć je.;;:«.>nią w Bed:n.i e zachodn,1m .,f.2:;;.ti„13}.em pa1n.t,.om .imy".
.
Po~nform< '·wat o tym w p:ątek zachod•niobedil1.~·ki
„Bi:l4

*

O ran

ZAGAD :'ljJEINT A

BERLI N (PAP). -

* ,.

o godz. 8,30 w gm2.

pot·u-

do Berlina zach.

J(.

Rozpatr zono
rozporządzenie
tworzen ia funduszu zakładowego w przE<":s:ę
biorstw ach przemy ,,lu węe:lo
weg-0 oraz w
przedsięb10~
s.twach energet ycznyc h. p:-zedstawion e przez ministr a górnict wa 1 energet yki.

w .sprawi e

bS~~ ~:·::":„:~···d A~:~; .::~~~~~:;~ s~~,b~::::w:~~y uac1a w
g1er11 Iniś

go:l-

zap rosz enie

*

Dz1· obr!t.du1"e

.TAK.IE

SIĘ

nowe okręgi
w rejonac h

:[.

U.>otalono zasady g-os;><>darowania elatami i fundusz em
plac w jednost kach i zakła
dach bud.żetowych w
roku
H.l62.

wy

PRZED
WOJEW ODZTW EM
DO 198ll ROKU.

,,M ad e in Po la nd '*

Polska aktualn ie utrzym uje
,<;tcsunk i han<ll-0 we ze 135 krajami z wszyst.k :ich części świa
ta, a przedm iotem importu i
eksport u są dziesiątki ty.;;ię
cy arl)"kul ów.
ArtY'ku !ów przezna czonych
bezpc.3 rednio na zaopatr zenie
rynku wewnętrzn.c:go, jaik: kawa, kakao i herlnfa , dosla.rc;o:ają
nam głównie Brazyli a,
Chiny Ludow e i Ghana. O~~·o 
ce cyt.ruso·we Grecja, Wl-0-

*

*

przę

W cel•1 przyśp:eszenia budopie·rw&zego el?..J>U Fa!J.ry- - - - - - - - - ----ki Tr~.nsforma.to.rów i Aparatury Tr?,kcy ,inej „Elta." w L-0,&
dzi
przy7.na n!l
Ministe mtwu
~
U:
Prze-;ny slu Cię7.kiego dooa.t· ·
we śmdlki rinans~we na robo{y inwesty cyj"e te.i fa.bryk.i .

kre.ślt

mówca

PERSP EKTYW Y,

Mało ency klop edia pols kieg o hand
lu zoqr .

w 135 kra jac h świata

wsi,

nia tego surowc a dla
myslu papiern iczego.

Na. zclj~ciu: pc<lC7n• mr.nl!es L;:cjl przed
P-0mnil d"m Zmarłych
'" AlgiE>rz.~ czuw')ta ż1nd--=r11~.3· · ·a i "~.o~sk<>.
t"'1lci złożyli
kwiaty prz"d pomnil< iem i Dozeszli się1\'lanifes
w spak<>ju,
Roch·~r

N-0ir

znajduj e .si<: w
40
km na
wschód od Algieru. Ta „stolica
admiais tracyjua ''
z()stala PL'Ze·
k.szt&lo:: >lta w -obóz
waro,\Tl ly,
wszędzie wida.c zasieki z drutu
k·ołczastego i
liczne posteru nki
wajskow e.
odległości

około

Następca

Jouha ud

B~'lY

gen·<>ral Pa·u l Gardy, który zajmował stanowi s.ko inspekte>ra gen·:oralnego Legionu
Cu·
d.zoziems.Jctego oświadczył w piracldej
audycji radiowe j, że
szef Organiz acji Armii Pod·ziem
nej. byly gen. Salan mianował
go dowoocą OAS zachc·dn iej Algie"ii. Stanow isko to poprled n!o
zajmował
były
gen. Jouhaud ,
który przebyw a c!:>ecnie w aresz
cie we Francji.

Konta kty OAS
z Bonn
Paryski korespo ndent włoskie
go dzienni ka „Paese Sera". powolując się na koła dobrze pbinio.rn1 owane pisze, lż OAS nawiązuje cora'Z ściślejsze kontakty z kołami wojskow ymi Bonn.
W Mona-cl1ium przywó dca OAS
gen. Sala.n spotkal się z sref'em
wy\viad u zacilodn : :ini-ern:- eckiego
Gehlene m, któr:v zapewnił go,
iż służba wywiad owcza Niemiec
zacho·d11lch udzielac . będzle więk
szego poparci a O•·ganiz acjL Armli Pcdz!en mej. Z dn.\g!ej 9trony Salau - pl.sz.e koces1> v1óent
- zgodził się poczynić
sze!'Cg
ustępsotw
gOS1)C>darc-Lych I poi!·
tycznyc h n.a korzv.•<' B~nn w
wypadk u, gdyby OAS udało si~
zagarnąć

wla-dzę.

Pierw sze zwołntenla
algle rsklch wlę.tnlów
PARYŻ (PAP). W piątek, w
hcznych więzieniach francus kich
nasta,p! ly
pierwso: e zwolnle nla
algiersk ich
wii;źr.tów polltycz nych.
Delcret prezyde nta w tej sprawie dotyczy Algierc zyków skawnych na kar~· n1żs.ze niż 20„

1.ai

wi~ien.i.a.

&

--- --- --- - -·
„Zfednoczenie

CAF

Emop~"

na spotkaniu

Fan fa·n i

de Ga ull e
PARYŻ

(PAP). Agencj a
Presse podaje, że w
tygcdni u, prawdo pod-obn ie w środę, prezyde nt
de Gaulle spotka się z premierem Fanian.i .m.
Spotka nie odbędzie się we
Wlooz.e ch w pobliżu Vcnbm iglia. Na porządku dzienny m
znajdą
się
problem y „zjednoczen ia Eu.ropy ". Rozmo wy
będą trwały tylko jeden dzień,
France

prZ'.rszłym

B.

rząd syryjski
stanie przed sąd em
KAIR (PAP). - Na.ezel.ny Ił<>·
wódca syryjsk ich sU zb!''ljny :::i
g2'!1. Zahredd in
ośwfadczyl w
piątek na. konfere ncji prasowe
j,
że osobistości obal'1>Jlego reżimu
staną.
przed specjaln ym są<iem
Jud-owy m. Sąd będzie p!l'"IV C!any
ck> źyeia pn.ed końcem bie'.>.ące·
go tygodni a.
Ponadt>o specjaln " k.omls,i<l zre
widują.
wszystk ie za.rządzenia
ekonom iczne wydane przez obalony rząd.
Generat zahredd in oświadczyl;
że nowe władze będą si<; stara.ty ściągnąć do kraju kapitał)'
obywate li syryjsk ich, ulol<aw ane w bank.ac h
zagrani cznych.
Dopusz czane
będą
inwesty cje
kapitałów za.grani cznych, jednak
że pe>d kontrolą, aby nie stały
się narzędziem domina cji zaRraw

aiozn~.

Gatrarin:

GENEWA (PAP). -

zadziwi
cały świat
Jurij
MOSKWA (PAP).
Gagarin oświaidczyJ: na konierencji mooklews.k.i.e.ilo Komoomoł>u:

„Często

pytają

mnie, kiedy
przew
i jaki bQd:ziie jego program. Poczetkajcie, nie bądźde niecierpliwi.
Lot nastąpi, a jestem przeko-

lot
ll'lastąpi nowy
.strzeń ko1;1miczną,

to

będzie

że

ru.ny,

Speejalny

PAP, red. J. Pawli·
k.rewiczowa Wnosi:

wysłannik

piękny

lot!".
Gagarin ;podkreśli!, że problemy techniczne kosmonau<tyiki są bardzo trudne. Trzeba dobrze przygotować ra.kiety i pojazdy. „Ch<:emy próbować raz, ale pewnie i d-0ikl:adnie, z pomyślnym .s:lmtpowiedział pierwszy
ikiem" lk-osmonauta.
Mogę zalrnmunikować delekonferencję
na
gatom
że prooświadczył Gagarin gram lotów kosmicznych bę
dzie miał cele ściśle naukowe. My, kosmonauci, jesteś
my przekonani, że jeśli program ten zostanie wykonany, to caly ś\viat jes7Jcze raz
o0niemieje z wrażenia.

w piątc·k pod przewodnictwem
spraw zagraniczwiceministra.
odbyło
nych ZSRR w. Z·orina
się dzi·ewlętnaste plenarne lX>Sie
dzenie Komitetu &ozl>rojeniowe,
go 18 Państw.
Pierwgzy zal>rał gł-M w dyskus.ii wi'ceminister w. ZOrin.
P&dkreślil on, że dla realizacji porozumienia w sprawte pow
swch11ego i całkowitego rozbroustanowiony
jenia musi być
konkretny termin. Rząd radzie·
że pt'Ogram powck! uważa,
szechnego i całkowitego rozbrojenia może być zrealizowany w
ciągu czterech lat.
Następnie zabrał głos delegat
Stanów Zjednoczonych, ambasa-

dor Dean. Sprzeciwił się on rozpatrywaniu pnstanowleń dotyczą
zob-Owiąz.mi
ogólnych
cych
w dziedzinie rozbr·1>jepaństw
·
nia.
Następnie zabrał gloo WlC"e•
minister Na.szkowski.
W związku z przystąpieniem
do dyskusji nad artykułem I
projektu układu o powsz~h
nym i całkowitym rozbrojenią
który obejmuje postanowienia
ogólnych z.obow ą
dotyczące
zań stron w dz:edzinie ro.zbrojenia, delegatja polska u·Naża, ż.e sformutowania artykiu~u
I radzieckiego projektu, .>tanowią najbardziej kompleksowe i pełne ujęcie zo1Y>w1ązan
w dziedzinie rozbrojenia. Równocześm.ie podzielamy pogląd
istnieje pewna zbieżność
iż
między odpowi.ednimi po.stanowieniami radzieckie[.lo projektu i planu USA z 2:5 września
t•.b. roku.
Ten fakt, mógłby nam uła
twić zadanie szybkiego opracowania uzgodnionego t ellb'tu
tego artykułu. Żaluję jejnak
bardzo, ż.e szanowny del3gat
USA nie uznał za możliwe!
\:'·Odjąć ayskusji nad kolejnym
probJ.ent<!ffi poruszonym przez
przedstawidela ZSRR Chc:aldelegacja
bym wierzyć, że
USA będzie gotowa wkrót..:e
to uczynić - 1.ak, byśmy mogli ·,'cczynić postępy w l'.)aszr-:j
pracy.
Przechodząc do dyskusji na<l
artykuiem I chcialbym. pnd-

Aresztowania
w Kongo
doLONDYN (PAP). - Ja,k
wiaduje się korespontlent 'Reutera, p·olicja aresztowala w LM·
wydawcq dziennika
p.oldville
„C.ourrier

d'Afrique'', M.ak·os.o,

generalnego sekretarza kongij·
zawodowych
związków
ski eh
przywódcę ruchu
Boboliko i
Nuzi.
kongijskiej
m~odzieży
Przyczyny tych a1·esztowań nie
są chwilowo znan„.

lndyiski statek

nie wpuszczony do Gdańska
z powodu ospy
W związku oz: zachorowaniami
na ospę w Jcrajach Europy zachodniej 1 BliSkiego Wschodu,
portach
zaos.trron<> w naszych
kontrc·lę lek.M'Siką za!óg wscyslkich statków powki<:h i Ol'.lcej
bandery zawijających do Gdoa11ska, Gdyni i Szczecina.
P1•zedsięw:zięcia te i cla1eko po
ok.a;zaly ~ę
czujnosć
sunięta
jak najbardrziej słuszne, bowl~m
przed kilku dniami zatrzymano
na redzie portu gd.a1'ts.kieg·o stabamlery hinctutek handlowy
akie:i „In~an Resolve".
Portowa slużba sanita·rr.'0-epidemiol<:>gi>C?.!la nie zezwc·'ila na
wejście tego statku do portu 2Je

Ken~edy
pośredniezy

w sporze o Irian
Am·
DJAKARTA (PAP). ba.sad()I!' USA w Dja1k,a.:"Ci>e Jo~
nes przekatza.l w piątek prezydanto.wi Indeu'l.·~zji S~all"no li.-;.t

Ken.n.edy'eigo

prezyden;tla.
s:pra•wie

Tr-e.ft

w

Irla.nu Zachcdln.i·ego.
nie zo.sibada cglc-

ootu

swna.
W hście tym Stany Zjedwzywają I:w10<ne·zję
nocz.one
tajniych rozdo wznowienia
na terna.t
mów z Holaindią
Iria!llU z,a1choidinioego. Indonezyj
s:ki mi:n11ster ;;,praiw za.gr. oświ.a·dczyl, ż.e Hola1ndia m.e wy
dQ tych eza1s go<toiwo~c·i
ka•zaiła
uwzględtnieinia .stanciwi~ika lncWn.ezj1i i nic nle Wl!:•lrn.zu.i-e na
to. aiby zaimherzata tego do.ko0

nać.

na podejrzenie zaehoro
wania jednego z czlonków załogi. StaLel~ tęn przybyl z Kalkuty i 1.awijal m. Jn. po drodze
do Adem1, Suezu, gdz.ie według
relacji kapitana, chory byl poddawany badnniom lekarzy portowych, którzy stwierd1.hli C•>Pę
wietrzną. (Le'.rn°rz w Kilo.nii wydal zaświa>dczenie stwierd1.ająoe
t": chorobę.)
Mimo to - j„k powied·z.lal w
przedstawicielem
rozmowie z
PAP glóv.my insip€>k.tM· sanitarny - wiceminister wrowia, J.
Kostrze\V'Ski przy!.adek ten popodejrzany.
jako
traktowano
Przeprowad.zono dc•'<ładny przegląd członków zarogi i 10 osób
ize>lowano w
wraz z cho.rym
kw.a,rantarunowym w
ozpitalu

w.zględu

kre.ślić,

I

Cklańsk.u.

Po prreprowadzeniu baNU<!>
wnilaliwych badań ~boratoryj
nych w Pa1'ist\\>0wym Zll.klł\<tzle
Higieny w WaTS"Zawie, Instytucie Medycyny Mc·r&kleJ t W-0Jewódzklej Stacji Sanltit-rn<>-Epi<:t·e
miol<:>gicznej w q.ctań'1ku st\>.rierdzo<no u wspomnianego maryna
rza ospę prawdziwą. Tnzej inni
członkowie załogi są podejrzani
o ospę i badania laboratoryjne
są w toku.
podjęly
sanita:I'ne
Władze
w&zelkie niezbędne kroki, przede
wszystkim izolowano pO<lejrzanych o ospę w szpltalu kwal'antannowym oraz uniemożbwiono
jaJtikolwiek lrnntakt pacjentów
z oStc-barrni z zewnątrz. Stan i-zolc·wanych cha<rych jest w pełni
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(Dokończenie

re .str. 1)
Brazył·ia,
Rumunia,
garia,
Szwecja i NRD . Ważnieiszy
mi o<lbi·orcami węgla ka.mJoenZSRR, Finlandia,
nego Sio,!
NRD, Dania, Czecho.s.lowacja,
AUJStria, Wlochy, Szwe·cja i
Argentyna.
12 pa11istw stanowi nasze zasadnkze rynki zbytu dla tkanin bewelni.anych i balwdtw;podobnych, z tym że wif',,il<szość
z n:ch stanowią państwa pozaeuropejskie. Tkaniny wełn.ia
przede
ne i wełnopodobne
wszystkim sp<rz<edajemy ZSRR1
zas
Jugo.s!awii i Rumu:nil,
Wiclkiej
mięsne
ikon.serwy
Brytami, NRF i USA.
Jaja, k1órych jesteśmy jed111ym z największych na .świe
u
kupują
~e ·ekisporterów,
nas najcz:ęści·ej NRF, Włochy,
Wie'llka Brytania, Szwajcaria i
Wenezuela, zaś cukier (Po\lsJka jest największym na śwle
cie eksporterem cukru uzyskiWielwanego z buraków) 1ka Birytan.ia. ZSRR, Ju,~os1a
i
Norwz,zja
Francia.
wia,
szereg krajów zamors1'dch.
Lącznie nasz;e a.rtykuly rolll'llO-..."'J)OŻywcze w ok. 70 proc.
eksportowane .sa <lo \<raiów

określają

zachodnioh i stanowią ok. 50
proc. całej wartości naszego
wywozu do państw kapitalistycznych.
Natomialst eksport maszyn
i urząuzeń odgt'Ywa szczególWY'ffiianie
ną rolę w naszej
towarowej z kraiami socjahstycznymi. One też .gą zasadni·czym źl'ó<llem zaikupu dóbr
inwestycyjnych.

zobo<\vią.iań,

takie

zoboawiązania

Od lotnictwa

włoskim
RZYM (PAP). - Dziennik „n
Pa-es-ett zamieszcza treSć r-0zmowy przeprowadronej przez kore.spondenta tego dziennika v.
Sansone z ministrem spraw zagranicznych PRL, A. Rapackim
\V Crenewie.

Rapacki oświadczył
Minister
~· in., że konferencja rozbr·ojeprzynieść lepsze
nH>:W~ . może

wyJasnicnte wielu ważnych problemów, może przygotować te·
ren do powzięcia w przyszłości
odpowiedniej decyzji, dostarczając stopniowo konkretnych elementów dla przyszłych rozmów.
Po omówieniu różnych punktów złożonej problematyki k·onferencji, min. A. Rapacki stwier
fa?..a konfepierw~za
że
dził,
optyostrożny
r1'!1Cji „budzi
mtzmł' •

Wcałym kraju.„
cłeple.j
30 bm. bylo już znaczni·e
cieplej. W niektórych dz•elnicach kraju spa.dty p.iF.Twsze,
wiosenne deszcze. W Kro.kowie, gdzie jeszcze 28 bm. n.c:d
ranem temperatura wyno.sHa
minus 10 stopni, w piątek pojawiły się na ulicach pierwsze wiosenne kwiaty.
W górach haln.v wiatr.
Na ziemi lubu.skdcj tempe.ratuea dochodm w ciągu dnia
do 15 .st. Na ozimi1111ch zary.sow.aJ.y si~ w związku z tym
wyraźne oznaki wst.ępnej we-

Systematyczne
warunków
już

życia

donosiliśmy,

Sejm

uclnvalil 3 usta wy: -0 wyżs.zy{!h
szkola.ch a.rtystycznych, o etrogach publi.Cznych i o z.grom.acizenlach.
T·rzy akty ustawodawcze, wczo
raj dyskurowane i przyjęte, dootyc:zą bardzo rqżnych, daleko od
siebie odJeglych dz.ied.Z1n życia.
Ta wszechstronność zainteresowań Sejmu, wkrac~anie w coraz to nowe, wym<Jgająoe 11.pożycia
d-ziecl<ziny
rządkiowan.ia
charakteryzować

będzie

również

Toto-Lotka

porządxowanie
i gospodarki

I wreszcie sporawa nie tyle cod:zien.n.a, ile coniedzielna cLl.a milionów zwolenników Totka-Lotka i gier lic-zbowycll. I interesującą dwa razy w mill$ię.cu posia(!aC'l:Y Jcr,.ów loteryjnych. Na
warsztat Sejmu wchodzi pro·jekt
itstawy o loteriach pieniężnych
1 :t:antow~·ch ora:< o Totalizatorze
Sportowym.

zapowiada 8ię bogato.
Sesja
Bo bc.gactwem jest systematyczne porząd·kowanic sokomplilcowa•
nych wa1·unków życia I gospodarki wszech·>1>ro.nnie rozw1jają
c~o się kraju.

(Dokończenie

ze .sitr.

cla,gnięcia i trudności kółek

1)

W

dyskusji

ciekawie i rzeczowe>
Bardz.o
na temat zlej kooperacji mówiła.
11-1. Orzechowska z Aleksandrowskich ZPP. Kooperanci dostarczający prz~dzę tej fabryce ciągle zmieniają się, są nimi coraz to lnne łódzkie zakłady
pracy. W tych warunkach trudno wymóc lepszą jakość przysylanego do pi:odukcji surowca.
Na dodatek, ze względu na brak
odpowiednfogo normatywu za.pasurowca w Aleksandrowsów
gdy dostaną tu
skich ZPP nowy transp.ort, kierują surowłee od razu d<> produkcji bez.
specjalnej kontroli.
dy,,,.kutamtem w
O.!:fa•flniim
wcwraj,s,zym b)'l I sedn-i,u
KP w Lodzi, KoJSJek.
kr•eta.rz
Na tle wu.dnotid z zaitrurlfileniem mówiJ o niedoin:W>E!IS!towan:iiu wo.j. łó<l.zknego.
pr-z;y
Prc1ceul.t ~n.westycji całego E<'Zeregu
uwzględrneniu
porównań eloonomiczinych (np.
?a km k.w.) . za,gęszcz0ni'a
jest w wo•jewodztw1e łod1z.kam

we-

prO'blemy

rol-

niczych.

miast.a, podruesie sią kultura
w&. Dziś 69 proc. ludności
województwa pracuje w rolnictwie, w 1980 r. odwrócą
.się proporcje: 68 proc. ludnoś
ci pracować będzie poza ro,lnictwem.
Następnie przemówienia powitalne w imieniu Z..iednoczonego Stronnictwa iudowego
wyglosil prezes WK Tadeum
w imieniu Strona
Sl~ek,
nictwa Dem<>kra:ty<;:znego przeRoma.n Ka,wodniczący WK
czmar>e'k.
w
:poruszyli
wnątrzpartyjne
swoich wystąpieniach Wl 0!1J.!li0

mierz Wcsk'll'Wlllki I sekretllrz
KP z Sieradza i Iren.a. St-oika
z PZPB z Pabianic.
Istotne zagadnienie współpra
cy partii z organizacjami mł{l
dzi.dowymi omówiła Ja.."l~,n;.
Pmch0>ws.ka I seikre:t.a.rz KW
ZMS.
O sprawach postępu techniczneg-0 w przemyśle mówil
Piotrkowinż. Jim Sab0>k z
skiej Fabryki Maszyn Górna poon
niczych. Wska7..al
doceniania przez zatrzebę
kadr
wzrostu
pracy
kłady
technicznych, ja.ko si.!y gwaprz.ebieg
właściwy
rantującej
mcdemizacji i postępu tech-

nicznego.
Po przerwie zabraio głos
poruszaJąc
dys~n1tan:tów,
12
szeroki wa·chla.rz zagadnień od
wewnątrzpartyjnycll
.spraw
na różnych propocząwszy,
blemach gospodarczych skoń
w
Analizowano
czywszy.
dyskusji pwblcm zatrudnienia, zwla.szcza zaś ko biet, Z'.!spokajanie najpilniejszych pona
trze•b mieszkaniowych
przy'1<!ladzie Ra<lom.,ka, oraz
zagadnienie wy1:howania kad~
i pielęgniaro1kich .
lekarskich
T1·zeba wzmóc tempo budowy
szkól pielęgniar"1kich i ,c.zko10-20
pielęgniarek,
lenia
proc. elRtów pielęgniarek w
szpitalach powstaje wolnych .
Na dodatek zaś w ,ą.zkolach
brakuje nieraz odpowiedniej
kadiry wychownwczej, która
by zapewniła właściwe fachowe i ideologiczne przygotowanie młodzieży do życia.
Zia Jest też sytuacJa na odcinku hii;ieuy szk·oin·eJ. Tak np.
jeden lekarz
w PaJiianicacll
przypaqa llA 2.500 uczniów i nie
clir,tnych do r·oztuczenta
ma
opieki nad szkołami. W miescie
istnieje w ogóle
tym zresztą
d()ś<' trudna sytuacja na. odcintym bardziej,
ku szkolnictwa,
do użytku dwóch
że oodanic
szkół zawod·owych uległo zwloIstnieje także koniecznm!ć
Ci>.
usprawnienia rnm-011tów szl<ół i
zalnteresawania si<: naclml·ernymi kosi:l.ami tych prac. O sprawach tych mówili dyslmtancl:
Ban;\Siak, Kaczorowski l Witkowski.
Wiceprzt>W<>dniczący Prez. WILV
- w. Pawlak poświęci! swe
wystąpienie analizie pracy rad
narO<lowych. Uległa ona znacznej poprawie, ,jednak na szczelJ.lu GRN pozostaje nadal słabą.
W <ńywieniu tej pracy watną
do spełnienia mają radni
rolę
- wiele zależy o!l icb sp<>ł~cz
nego zaangażowania, poiiwi~ce
nla, więzi z wyborcam.!, jak·o
podstawowej formy wlaśclweg·o

mały

niepro'.l)<l1rcjo1naln·~e

w

sto1:.ul!l<ku d·o wielu iltlJly<:h . wonp. rzes.zoiwskl•eigo,
jewódiztw.
Zaproponokieleckiego Hp.
wydział
by
również
wał
zatrudnienia powiatu lódzkieg-0 zestal przejęty p1:zez .Prez
Lodzi
m.
RN
zydium
racji ścisłe.go powiązania powiatu z mia.,.lem.
cią.g cibrad.
dal,:zv
Dziś Po za1ko.f1c:".e•n{u d)>Edn1J.<;1ji odbęd-ą .się wybory. .
(mo~J.,

gTęb.)

Po raz pierwszy

konkret n· e

0

NOWY JORK. - 29 bm .. komisja ONZ do spr a w p-ok-0.10"· e:
przestrzen.1
go wykonyotania
l<nsmicznej za'lwńczyia obrad~·
dalsze praCl':
P·ostzn·owi·ono, że
podjęte zostaną przez powołan-;
rto życia p·oók'?nilsje: prawn' . 1
t:>chnic„ną. Obie te pDdtrnm-sJ!
obrady w Gene'l\1.
i·.ozpoczną
28 ma.ia br.
Trwające dziesi<;ć dni o1>radY
komisji, w skład której wcll.?m. in. Polska,
dzi 30 państw.

były niewątpliwie plerw~zym po
podjętym
l<roki1"m
ważnym

wnpółpracy

w dzicdzm1„ p-ok<>jow€g'9 '\\--ykorzy.stania prz;e111trze·

ni kosmicznej.
kom,sji, przede
Cztonkowie
wszystkim prze<łqt.awlciele wielkich mocarstw zaawansowanycll
w badaniach przeistt·z„l\I kosmi:
cz.nej, po raz picr\vszy omaw,alt
k·onkr-etnie I n-ecz,owo mnt,Jlw-0-

I

działania.

Szereg osób - St. Misiak, St.
Salamon, St. Kluczyński . i J.
s·koncentrowaJ.o
Roszkiewicz uwagę w swych wyp-cwiedzlach
M. in.
rolnictwa.
na sprawach
omówiono niedoszc"'8gółowo

na .d'.'oou do

pa1istwa

przez

dalszy tok prac sejmowych w
czas.ie sesji wio.'le!lne:i.
przygotowywanych
Sposród
już ustaw warto wymienić „poo
~iebny" projekt prawa lotni<:~
będzie
nowoSc.lą
go, którego
zaj(lcie :;.lę
m. in. wnikliwe
zabezpieczenia ruchu
sprawą
przez lotnlcze służby naz:emne,
warunkami jakie spełniać musi
perscnel lotniozy dla .za.pewnlen1a bezpieczeństwa lotów itd.
pod
ziemię„.
Schod·z:!my na
Projekt ustawy o goDzi!ś w Jm"Oc«iłe 7Jl-0Jtbl,lel e'Ja,ny, kltóry tomiy \Się w t.rybie
ziemię:
spodarce paliwowo-en-e:rgetycznej doraźnym pr7.ed Są.dem Woje wódzklm dla m. J,odzi, prLema na oelu racjonalne wyke•rzy-· ma.w1a.c będzie prokul'at-0r i obrońcy oskarżonych. Og:mzewód i bostanie sil naszych
gactw kopalni dila za.spokojenia nle wyroku spodziewane jest w godziua,eb popołudniowych.
potrZ>eb ludności i gospodarki
„zasłaniał się" nawet ,,wariat
Wczoraj w drugim dniu p!'.,_
narodowej.
ktmi papierami". Nie przes;:k..1
cesu zakończono przeslucluwadzalo mu to jednak prz,ed k'l
nie oska.rżony<:h i wysłuchano
ku miesiącami po.ś.redniczyr; w
rekrutujązeznań świadków,
sprzedaży kradzionej tkaniny.
c.ych sir;: bądź z miejsca pra„Wariackie papiery" uchron!c.y oskarżonych bądź też sta·
ly go - .iak poinformował qu
nov.ri.ą:cych byłych ich .,klienprokurator - cd zajęcia miejtów". Jak wykazały zeznan1>i
sca na laWie oskarżO'nych.
6wl1adków, którzy kvpoowali
charakterze
w
Wczoraj
kradzioną tkaninę z elany, w
Fabryki dostarczą też włókien
&wiadków zea:nawalo m. in.
więksooiśCj wypadków nasuwa,
nictwu szeregu innych ne>wych
„Wlfama"
ma„zyn i w·ządzeń.
Świątczaków.
małżeństwo
ly im się pooejrzenJa, że tom. in. do
się
przygotowuje
krawiec, szył bo
Swiąt<:zak war moźe być kradziony, Miuruchomienia produkcji n<>W4",g"O
ubrania z
'J"lqta.siakom
wilem
takrąg a.ma.torów
to
mo
typu przędzarki malogabary~o
elany. których próbki rozpozna
niego kupna a następniie powej, która. osiąga 12 tys. obroll oboje malżo1t1kowie w tkam-0cn.ików sprzedaży zlodziejtów lvr.teCi'lln na minutę, czyli
nlna<:.h pokazywanych tm priiez
skiego łupu, rozsz.erzal się.
o 1,5 1Y•· wlęceJ niż pDdobne
importowane maszyny znajdują
sąd.
Wielu z nich odpowiadać bęce slą ob<.>enie w eksploatacji,
o godz.. 14 są? zarządził
dzie prz,ed sądem w zwyklym
Przędzarka ta jest st-OSunl<owo
przieTWę w proc'0Sle szajki, w
trybie postępowania.
lekka, zaś niewielkie jej wymiankła.d której wchodzą: FranChara!rterystyczne jest. że
ry pozw()lą przędzalnipm znaczcis:zek Potasiak, Leszclt Zaświad.11;-owle nagle potraci.li pa
ni.e lepiej wykorzystać powi'2rzgórski, Tadeusz Sykuła. Mte~
chnlq produkcyjni\. wgród n()i dopiero odczytywane
mięć
przyg-0t-0wywawych urządzeń
czyslaw Grzy1;"'.>wski. Franci·
przez sąd zeznani.a 51kladaru-~ w
nych na. tx>trzeby tkalni są m.
szek Wilczyńskl oraz Julian
śl·edztwie przywracały im św•a
in. specJalne kro<ma do jedwaGrzybowski.
faktów i wydarzeń
domość
biu oraz kr·Mna d·o pr<>dulu~ji
(Wit)
si)l'?.)00: 5 m'esięcy. Jeden ze
tkn.nin Cifi:źkieh, Jak grube dręI 6wiadków Kazimierz Sa.wicki
11.::hy.

>>W~-Fa-Ma<<

wspólnvch
ści po·!lejmowania
które pnyn~<>Styby
w).su:,ów,
pr?lityczn<> lrnr7.ylicl eałeJ 1Ud7:·
ltości

w

telck<0mun1·

dzi·ed7.in1-e

kac.ji, met~orolo)lli, w:;t:v.czanl'
11·ola ma.gnetyc;m1!g.O 1.lell?-1 i w
in.nych.

R~ferendum
w ~,'z„ajc•arii

na temat
uzbro'enia atcmowe~o
(PAP). - Agencja
BERLIN
ADN dono•l >< Zurychu, że W
Szwajcarii zaludność
s<>botę
decyduj" w referendurn, C7Y st~
Jy zbrojne tego kr3jU mają byc
wyposaż.one

w

br-Oń

atomową.

Na oror.esie nm mytniczym

Dziś

przemówienie

dzień procesu prokuratora
złodziei e.tany

Dru!!i

modernizuje

wlókiennit.-zy

0

w dziennika

cło

~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~

Jednym z istotnych elementów
57,erokf.ej modern!zacji przemysłu wlókiennic:reg·t> jest wyposabawełnianych w
żenie fabryk
D•i>woczc.me apa.ra.t:t l'OZciągowe
przyg<>tiowujące
urządzenia
pólfa.l>rykat do przędzenia. Urzą
dzenl.a te d<> nlodawn.a sprorwadzane z AnglU pre>dul<ujemy '3becnle w kraju. Pierwsze ap.araty rozciągowe typu Duo-R.oth
wykonane w kraju zootały zainstalowane w zeszłym roku. M.
In. w LódzkJch Zakladuh im.
1 Maja, L'Il. Wła<iy Bv~omskkj
l Cz\lstochowsklch ZPB.
W tym r·nku Wi<l:rowaka F'11.Maszyn Wlóklenniczych
b~yka
l'ozsz erza. produl~cję tych urzą
I dost.arczy modernizują
dzeń
cym się zaldad„m bawe!n 1anym
is9 a.paratów' l'!>Zt'iągowych.

Wywiad ministra
spraw zagr. PRL

palIBtw w dziedz.inie rozbro:j.~
nia jak: calkow1tą eliminacją
i zakaz broni masow>2.i zagłady,
przenoszenia li.. .getą:cji rcxślin.
środków je1
Dlugo ocr.ekri.wane, korzy.st·
kwidacja sił zbrojnych J uzbro-atmosferyczne,
warunki
n·e
je-1ii::\ kQ<J'lwencj.maln~i:o.
ro1·wykorzy.stują
Oczywiście, nie należy ukry- ·3kwapliwie
wać faktu, ii. zgodnO.Sć artyku- . nicy, którzy w każdej chwili
.są gotowi. jeżeli tYl'ko dopisZ'C
łów wstąpny<:h obu projektl.w.
nie pokrywa się :z.e zg-&dnoo~ią pogoda, do rozpocz~cia plexwszycll prac polowych.
treści merytorycznych artyku-

J~

hinduski z pozo!rtalą
czę!fcia zalogi znajduje się i pozostanie nadal w ścisłej izoLacj!.
Jak powiePodjęte zostały Jak
dział min. K<:•strzewS<ki najdalej Mące środki ostrożno
P't'Zecl rozzaber,pieczająet1
ści
przestrzenieni·em siq tej choroby. Nawet osoby, które z ra-cjl
obowiązków slużbo'\vych przep·ro
wad!zaly kontrolę i odprawę stat
ku, są także pod ścisłym naidrorem lekarskim.

zakre~

ja.kle wymkaja w proces;e
callwwitrego
powszechnego i
rozbroj12nia dla pań>;,tw, został
spos.ób
określony w podobny
- zarówno w projekcie radzieckim, jak i plan:e am~ry·
kańskim. W wynU u U'9lalenia
wspólnych zasad rozbrojenia
we wrześniu ub. roku dok:.i{l 1<:.'TlfY ZSRH i liSA podobnie

zadowalający.

Statek

ż.e

real!zac-ji
dotyc1:ą<:ych
lóv;,
wspomnianych zasad. Jednaktych wstępnych
że przyjęcie
wspólprzyjęcie
artykułów.
nych celów i zasad powszechnego rozbrojenia ułatwi nam
.zbliżen:a
szukanie
później
stanowi.<>k w punktach merytorycznych.

(Tnf. wł.) - W 11 dniu toczą
cej się przed Sed·em ?owllltowym dla m. st. Wa·rszawy roa:prawy p:-zeciwko p;;z,...:nytnJ.k.om
s~d

z1Hc"·~yl

poszczególne
m~l!'l·ty i

w pcc-zct. d':lwodov.r

matel'IRly,

doku-

opinie os!.car~C·"1ych. Na

stole s<)dzlo·ws>klm 7nalazto się
też wiele znl<we>tionJJwanych w
żledzt~··i~ r>r-.t.edn1i-0tów. a m. in.
różne towary pochodzące z zagranicznych paczek.
W tym dniu sąd oraz strony
o;;!tarżonym
takż~
zaclaw.a!y
ostatnie pytania. na ktore udzie
lali oni wyjaśnl<)ń.
31 bm. wblet7..e głos pr~urapr•ewiduje się,
tO<r o,raz, jak
pierwsi obrońcy 0·1karże>nych.

ft tonika

::::wypndhów
Wczoraj, o gcxlz. 0,4!!. w Lllgiewn!kacl1, przy ul. Sójki, zapa!U się je<lnopi~trowy budydrewniany, należący do
nek
Ludwika Szuberta. Spłoną! dach
oraz mieszkanie Mariana Stań
czyka wraz z urządzeniem.
W

* • ... pow.

Czarn<>clnie.
obora i
Mi<:hala

spłonęły
do
żące

stodoła.

t..6d:f.
nal~

Szydy. Przybyla wadliwie
pożaru
czyną
•ns.tlllacja elektryczurządzona
lwi&\
Jl.a.

„„Dziennik'' rozmaw1a

Zamierzeniem naszego cyklu rozmów jest naświetlenie
spraw 1 pro
nHłują

śro-

naszych rozmówców.
n.ie o charakterze opiekuńczo.
wychowawczym zależy od zastooow;,nia środków ośWlato
wo-kulturałnych.

Szkola taka skupiałaby nie
tylko nowych, ale 1 dokształ
cała obecnie dz1alaJąc~·ch pracowników łódzkich placówek,
uzbraiala nje tylk-0 w ~rie
dzę, ale i z:;i.pal. Jej program
mierze
by w dużeJ
można
o zaięcia praktyczne,
oorzeć
ho.spitacje i analizę pnic:v wzo
rowo działających rnsty:ucji.
Sa w Lodzi osoby o ogromnym doś\.':1adczeniu pedago~i
czno - .s.polecznym, które by
znaJ,o:n!cie mogły szkolić przy
kadry, a nie 7.ajmowP..Ć
S:?:łe
siQ wylącznie dc.r:>iną dziala.1-

l\nii
zr2...,ztą zwrócono
u-.va!t~. że pierwszym pomocn;
ki·:m w trudn<=j akcji wycr.0Slusw'.c

na

riie

cbJ;czonej

V..'awc~··2j.

SZKOLA - OORODEK
„LODZKICH JUDYMOW"

dziś

i n ie na jutro - jesi lekarz. Do ni•ego bowi·Em z całym zaufaniem zwraca s·ę ko-

ble~a,

u

niego

szuka

ratun-

ku i pomo~y. Lekarz joe:st ~ą
o..•ob;\, która rPa zcsadniczy
wplyw na decyzję kobiety, a
tym samym. na lnsy nodziny.
Od umiej 0 tncj perswazji, ludzk i0go po<l~jścia. ci•:"rpLwc,ści
i \vvrozumialc-ści wic~e zal.:-ży.
N3jc7.('.s.t:-;;_y

kon.~akt

1"2karz3.

ma micjs:c w po
radni „K". I dlatego na te
placówki zwrócora j.zst szcz:pa·:·j.ca!ką

z

gólna uwuga. L2kar7-. co p_ra\v-

da, zobcwiązany zestal zarzą
dz.eniem min. zdrowia do pr•Jświadomf,go
akcji
waclzenia
ale wiadomo,
macierzyństwa.
że zarządz~mia mo-żna ról.nie
W tym jednak
wykonywać.
wypadku, rrelł'ln·o·ść i sumienność w spelnia.niu <>bawiązi<:ów
cz:;isie
lekarza, zwłaszcza w
pacjoentki,
wizyty
Pierwszei
jest szczególnie ważna.
Lodzi
Są poradni·e „K" w
ciesU1ce się opin·ą placów·ek
w pelni zasługujących na uLeka.rze ~świf)ca.ją
znanie.
wiele uwagi i czasu na indywidualne rozmowy z pacjffili·
kami. Poradnie stale wyposażone są w literaturę, broszury
i środki zapobiegawcze. Abv
nie być goloslowną ·wymiei1my
.. K·•
poradnię
przykladowo
Przy ul. Szpitalnej. Piotrkowskiei 107. Marynarskiej all>o
poradn'ę przy ul. WólczańskH~j
18. Je~l 1<1kich placówek zn<>cz
n;e wlc;c.cj,
Na dobrą pracę poradni skra
da się jednak nie tylko pr,,.ca
lekarz.a. Równie ważna iesi
praca pfrlożnPj. która ma oka-zję rozmawiania z pa~jentka-

CAF

Dziś
n oru

I'

0

zanie

duzych

się po ulicach
zarówno
mia.st

dą budowane n.a torowiskach
Pozwoli
tzw. wydzielonych.
to zwiększyć szybkość tramwajów do przeciętnej 15 km
(obecnie 13,3 'kfu/
na godz.
godz.).

Miasto nasze ma po.siadać
w 1965 r. ponad 800 wozów
t.ramwajowyc-h, w tym O'~oło
400 silniJ.wwych. Jako cieik:ana\.eży podać, że w
wostkę
Lodzi zainstalowano pierwszą
w kiraju doświadczalną zwrot
elektryczpodgrzewaną
nicę
nie (µrzeciw zamarzaniu zimą).

43 KM NOWYCH TOROW
TRAMWAJOWYCH
pięciolake

W

km

ULICZNY
KOPCIUSZEK

ma o-

Łódź

tramnowe
Powstaną
wajowych.
np.
jak
tramwaj.owe,
trasy
przebicie U!l. Kilińskiego do
ul. Rzgowskiej. Al. Kościusz
ki do ul. Czenvonej ora·z ul.
Zielonej do ul. Obr. Stalingrnd u, ułożone również zostaną d<:datkowe (dr-u.gie) tory na
trasach ul. Rudzka do ką:p;e
l',01ka, na Retkini, u.l. ul. Dą
KonZ~elonej,
browskiego.
War.~.z2ws.1<iej
stantynow.<>kiei.
oraz Al. Unii.. Nowe trasy bę43

torów

~-~~~~-~~~~~~~~~

W Łodzi obradować będzie

Naukowa konferencJa

Ulice o tzw. nawierzchni u1961 r.
lepszonej w kof1cu
w Lodzi zaledwie
13,4 proc. (wskaźnik dla kraPod kon,iec
ju 28,2 proc.).
stanowiły

pięcio1at,ki

farmaceutów 'voj.<,;jh._"1Q•;A1 ych.
ona w LO<l1zi (w
OdbęcJ,zie się
&a lach w AM przy ul. Ze!i.fA'w-

cjP.:

Skiego) w dniach 2-3 kwiet.nia
br, Na temat konferencji ror.r.ma
Wiamy z d!r fa•,-matjl H. Chwiał
kowskim - kiercwn!kiem Zakla
Wqjsik.-Med.
Zaopatrzenia
du
WAM.

- Jal~ie 7.adania
lllzat<>rzy przed k•onfe•·encją?
- Chcemy poknl7..ać nas.z doro
bek:. osiągnięty na przes~rzenl
·w1-e1u lat,
C"2!'ut:vczne

zbliżyć

orga

fa.rm.a-

11ieco

nJedycyny
problemy
s•polec'Zeństwa.
do
Panuj-e bow1e-m jeszC.'Ze przęko
że medycyna wojskowa
~ain1c,
Jesit c-zymś odrębnym. -0:lizolo\V<t'!lym od c·;ólnych s:pra\V lecz
n1etwa i d0ść dalekim s.pD!eC'Z~ń~t\vu. Tym•e7..a<Sem każda jej
di.1edzina je'rt związana z me.dy
i prze7„naczona
CY\\„~.tną
C'Yną

\'-'ojsk<l'Nej

na

~-eńshi.~.a.

się

usługi

ca lego społe

ChC'emy

więc

Problemami. które

7.ają.ć

możemy

ro6v,ri~:zyw.ać V{~póln~e -z m-edycyną i fa·1·mac.1;i cywilną.

-

mi farmacji.

rozpatrywać

będde

że
świadczeń chcemy wyka-zać,
·wiele leków n10żna przechowyniż

g'\vaira·ntuje prze

·wać

dlużej

myst
tego

farmaceutyc;z,ny. Efektem
mogą być ogromne os.zczę<l.

ności.

-

Kog<> specja.!nie

nowi·e

7.ainteresQwać

pragną

tymi

P"-

pr-0-

bl~mami?

stawiają

ta.kże

ze sprawaJa.kie problemy
konferencja?
- Jednym z podstawowych
jeS>t 7..agadnienie trwaloŚICi Jeków. Na podstawie naszych do
zwią7..aną

tematykę

T.irtul konf<'lrenc.ii sui:eru.lc

praeds·tawiZaprosiliśmy
cieli ;nstytutów Jelców, zakła
dów i kat.ed~· farmacji z ca.lego
kraju.
rzen.ia

ro7.szeOmó\~lin1y fonny
'vspóŁprscy 7. jednymi i
ściślejszych

nawiązani.a

kontak-

tów z drugimi.
Na

*

*
konferencji

*zorgani„wwa-

na będzie v.ryst;nva leków oiraz
'vystawa do-robT-cu f.a.rmaceutów
wojsk.owych. Szereg tematów ilu

filmami o
będzie
strowanych
produkcji leków. Poza tym Cen-

tralne Labor. P~zein . Dziew . orstoisko ze sztucznyn1i
m.anaczynia.mi krwjo-nośnymi,
gani2uje

ter~ała.mi

opatrur.kowymi z cizi.a

niny itp. Informacja na ten tema.t '7.:naJdujc s.1e w

obrad. (tar.>

nro1l·ramie

ma

być

21,9 proc.

ulepszonych nawierzchni.
pot.rzebuje
Unowocześni en la
o.kolo 700 km nawierzchni ulic. Pracując w dotychczasowym tempie miasto jest w
stanie ulepszyć nawierzchnie
w okresie 50 lat. W porównaniu np. z Poznaniem (procent
nawierzchni ulepszonych wyż
krajowej).
szy od średniej
Łódź je.'lt „ulic:mym Kopciu.sz
ikiem". Mimo tego w Poznaniu wydano w 1961 r. na nawierzchnie 67 mln zl, a w Lodzi 48,3 mln zl.
JAK

farmaceulów-wojskowy eh
Z lnicjMywy za,kladu ZaopaWojskowo - Medycmego
trzenia
WAM w Lodzi, przy ws.pólu.dzia
farmaceutyc2negcaktywu
le
Wojskowego z <>ałego kraju, zor
g.anizowano naukową kon!eren-

fen.

i jutro komunikacji

pieszo jale i rót.neg.o rodzaju pojawami, troska o odszlaki
powiednio urządzone
komuni.kacyjne - to pro·blem,
k·tóry ,,spędza sen z pow1etk"
nie tyl1ko ojcom miast. Zajca~e
mują się nim obecnie
działają
.SZilaby inżynierów,
cych w miastach oraz Instytut Go.spodarki Komunalnej.
M. i.n. również i lódZ>ka komuni•kacja była przedmiotem
O!)Jracowań tego instytutu.

trzymać

-

1,

ok;ofo 1.700 pochodzi z okresu mięazywoj.ennego, a wiele
nawet spned 1914 r. Wa.gony
stare mają 40 proc„ a prod·U·kowane obecnie zaledwie 5<l
proc. poje•mności wozów tramwajowych używanych w ineuropejskich.
krajach
nych
Plrzy tych danych liczbowych
jak
odpowiedź na pytanie:
tramwajowe wino!PO'WStają
gro.na, nie jest tr·udna.
Mimo to Łódź jest miastem,
które komunikacyjne potrzeby
ludności zaspokaja w 77 proc.
wszystkie
uwagę
-Obiorąc pod
lokomocji).
środki
mlejskie
krajowa
średnia
Przeciętna
wynosi 68 proc„ a w Kraikowie np. tyl'ko 6(1 proc.
pnewidu.je
pięciola•tc-e
W
snę w kraju, w tym również
i w Lodzi, niewie1ką ~rawę
wa1-unków komwu1kacji.

* * *

w
miej.ską
Komuniilrncją
64 przedzajmują się
117
obejmujące
siębionstwa
mia.«t i osiedli zamies21kały<"h

Najdłuższa
LONDYN. Dla
najdłuższej

świata

mie.f,soo-woścl o
na. świeci"

nazwie

kraju

spor·ządzono

~~~.z okolo 13 mln mieszkań-,

bilety per·<>n<>we. Mają one 15
cm długości, tyl-e b-Owi-em papi-eru trzeba zużyć, .a.by pomieś
stacji.
nazw~
58-Iitet'ow"'
cić
ta, która. }eży w
Mlejscawość
Walii, nazywa się: Llanfairo\vllg-

Pr7.e<l.o.ię-bi-0rstwa
nują obecnie ponad

zów

iramwajowych,

dyspo-

te

4 tys. wo

w

tym

ol>ecnle

najdłuższe

wyngyll;:-ogerychwyrndt'll>bwlllla•
tysiliogogogoch(!).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

j,,Pstrqg•• po włosku}

ł Donosi1liśmy już, że Stn- .
( dencki Tea.tr Satyry „Pstrąg"
ruch
i·eprezento.wa&
będm!e
:>„rtystyc71ny slud.entów pn1lskic-h n?. Międ•zymwo•doiwym
w
TeatraJ.nym
Fe:;>liwalu
Pa.i"'ln;e.

do
wyje:i.d.ta.
'~łoch w po,lowi·e przyszłego
tygc·dnia., zaś w p·<mi·edr1i·a.J.ek i wioTek 2 i 3 kw!e<Vnia
p·ubliczności
n!l're'llc•ruiu,je
„n.01bry
pro.gra·Dl
lódmkliej
„P.·i'<ra_g"

WiC'C'2lón"', który 2lO>SLa1 preyspc.cja,ln.i.c na fe~owa.ny
sbewal.
„Pstrą.g" wystl}puje w wymieni.c·nych dniach o irod!z. 20
w s~Jli MDK, wł. Mon.iuMki
4-a i gorą.oo 7l!ll]lll"asza wgz;yswoich symp·111~ków
stkiich
do obej,r11eni& pro.gra.mu. Bi-

lety <W

n.~.ibycia

ożna

M

na. 2 godQ'Ji,ny

przed pr.lled>sl;awieniiem.
(łn)

przyjąć,

że

część

ma wyższe
tych ludzi
chęci.
wyiksztakenie i
Cz~ć ma tylko do'bre chęci,
i
wysiłkiem
nadmiernym.
a
sercem, nadrabiają
czę-sto
oni bra.k umiejętności wychowawczycil, opiekuńczych, oroświafowych
ganizacyjnych,
Hp. Najo.gólniej więc mówiąc,
braik w Lodzi ludzi o śred
lnb wymym poo;i'lJmie
nim
wyksi'lltaken&a. kl\WJUf:iikująl'ynt
łełt do kierowaoi.a. tego rodza.-

Ju

również
PrO'bJ.emy te, jak
na
bezpieczeństwa
sprawy
jezdni.ach oraz unowocześnia
nia ulicznych węzłów komuni kacyjn:v·ch. omawiano wczoraj w Lodzi na wyjazdowej
sesji Sekcji Głównej Komunikacji Miejskiej StowarzyszeTechników
nia Inżvn;erów
(wit)
Komunikacji.

peronówka

POWSTAJĄ

„WINOGRONA"?

Kto twierdzi. że Łódź nie
ma „spoleczn1ków". mija s:ę
z prawdą. Ma ich i miała.
mo·żna choć•by dr
Wspomnieć
niemu
Dzięki
Kopciń.s.kiego.
Łódź jako pierwsze mtasl-0 w
Kon.gresówce wprowadzi•la powszechne nauczanie. Dziś mamy w Lodzi:
e paoruis.et specjali,;;.tów
pe<ia gogów g,polecznyc<h, socjologów. p"-vchologów. a wiec z
racji swego 'Vl'ykm~<\k~~o. pracowników społecznych;
e setki pracujących w róż
towa!"2)1k-0mi.sjach,
nych
stwach, świetlicach, klubach,
domach kultury itp. placówkach - a więc z racji swycll
funJmji pracowniików spolecznych;
e ik.illka katedr wyiż.szych
'LICZelni - z racji swego Jllt"Of.nu zajmujących się zjawiskami społeC2nymi.

~mt.

pozorom bowiem
Wbrew
nawet najlepsze chęci rtie popa·rte przygotowaniem teorenie wytyczn-04X"alktycznym
,..tarczą, aby być np. dobrym
czy pracownikierownikiem,
kiem świetlicy, drużyny, klubu sportowe.go, czy młodzie
żowego. klubu dla doro..o;:lych,
domu kultury, placówiki opieopiekuńczo-wychowawczej,
kunem spo1eczny.m, etatowym
działaczem
czy honorowym,
przeciwalkohcrlowej,
komisji
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Towarzystwa „Trzeźwość"
i•bp„ itp.
Ze do
Co jest przyczyną,
jednych placówek ludzie „cią
gną", do drugich nie? że jedne 'kwiitną, drugie „ledwo dyWłaśnie brak umiejęt
szą"?
nie zastąpi
których
nooci,
.sam - chociaż niezwykle potrzebny, „judymowy" charakter. Dzi'Siejszy Judym ma myśleć o 6!0bie i <> in.n.ych. Wła
i awć ...
śnie i myśleć Dli!tego też przydalaby sJę
Lodzi szkola-ośirodek o chara1kt.erze szkoły średniej lub
póJwyż5'Zej. 2-lel11ia, która by
k.."Ztalciła i iksztaltowała prapod
zarówno
cowników wz,glę-clem moralnym jadc i indla wszw;tte1e4i:tualnyl!n
wyzei
wspomnianych
kich
łódzkich placów~k. Zgodnie z
takich nauk
doświadczeniami
pedago.gika,
jak l)&ycJholo•gia.
socjologia czy nawet psychiatria, wiadomo, że ni!e m-0żn.a.
cddz!.el.nie prrzyg-O«nvywać ludo Jm!..Cy opie'kluńezej, i
dzi
el'\ctrJelin•e do pra·cY ośwlv1t.o
boCzęsto
W1t-Grulturp,\Dej.
wiem powodzenie w jednej
warunJ,uje zastoww.anie drugiej. Np. reedukacja wykolejonej młodzieży, a wiec zada-

pe·O~Ą:"ogic:zna..

netśoil\

KON~EKWENCJA

RZECZ

KONIECZNA

W pracy z ludźmi, w.szystiko
jedno- opiekuńczej, wychowaw
czej. kulturalnej, ośw1a·towej
czy rozry·wkowzj, kon.sei~~·en
cja jest lrnniecznośc1ą. O:l teg·c> zależą jej wyniki. Ef~kt•)w
nie uzyska się b()Wi·em z dnia
na. d?>ień. I to jE'st dru~ic wwy~~~rciry
g?.dnienie. ~ ł.1C1rlmi
typów placówek i in.styjuż
tuc;i o <Jom?.wi?.n.ym l'ha.ra.kieNa,lefałc·by tylko dąi'yć
r1.Al.
d·() ich rczsurzenh\„ uczyl'bieni~ z ni·ch pra.w-ilr•hvl-c rn:..00wyeh l prawiJi:-:h'l>ie
Właśnie
ofu-oilków.

żywy~h

poprzez
zaoewnienie odoowiednkh Judzi do pracy i "stworzenie odpowiednich warunJ,ów i atm-0Ja<ko przyklad m-01?ą
l9fery.
sprawy:
na.stępujące
po.slużyć
zorganizowano ostatnio w Lodzi trzy do.skonale pomyślane
poradnie spoieczno-wychowa wcze !Prowadzone pcrzez .specjapedagoga społeczne
listów go. psychologa i lekarza. Skusprapiają one setki dzieci
rodzaju
różnego
wiających
W
wychowawC?..e.
kłopoty
Warszawie pra-cuje 10 podobnych p 1 acówe'k. Wydaje siG,
mieście pracuże w Lcxlzi jących k<Jibiet, właśnie ten 1.yp
placówek należałoby rozw:jać.
A podobno w tej chwili pnradnie te borykają się z róż
nego rodzaju trudnościami.
Inny przykład: instytucja ~
piekunów sp-0lecznych, etatowych i honorowych. Obecnie
staj<:?
zaga<lnieniem
palącym
się korektura naprędce ufo~
mowanyoh kadr oraz ich systema ty<"zne dok.s-;:talcanie, aby
st.a.li się tym,
opiekunowie
czym być powinni. Brak konsekwencii widać także„. w
sporcie. ·W wybudowanych ogromnym kosziem of\rodkach
w
sportowych, jaik ośrodeU'
Parku 3 Maja, na Bystrzyckiej, jaik kombinat sportowy
„Start". często ćwiczą zaledwie nieliczne grupki. A przecież te u.rzadzenfa są niezwynie tylko z
kle POżyteczne
punktu widzenia sportowei!c>,
aJe i moraJno-soołeczn~o. To
samo można by. powiedzieć o
przvzaklaświetlicach
wielu
dowych, które mimo formalnego istnienia, nie slaly się
wypomasowymi ośrodkami
czynku i rozrywki.
Problem ożywiema w&pomnia nych wyżej placówek i instytucji poz-os.taje otwarty'.
oprac. I. D.

w

KŁ

PZPR

o polityce

cen

7,awladamia
Komitet Lódzki
aktyw partyjny. związl<0V1-y, lektorów KL i KD oraz zainteresowanych.

że

dnia 2 kwietnia br.

o i:·odz. 15. w sali KL, Al. Kf>-

ścluszkl

107 /9

przewodnicząc;r

Cen
K·omlsji
wyglo•i od~zyt pt.
„Polityka cen na tl" nktua'nej
sytuacji gospodarczej P<Jolski''.
Państw<>wej
Strumiński
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Problemów Jestw1e e ...
Rozmawiamy z delegatami na Łódzką Konferencję
ZENONA CHO.JNACK.A
człil>nek KZ ZMS w ZPB ;m,
Obr. Westerplatte

<>wiem
aby z

P

Iniś

o godz. 8,30 rozpoczyna dwudniowe obrady IV
Lódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
Związku
Młodzieży Socjalistycznej. Weźmie w nie.i udział 170 d,elegatów. Wczora,i w przeded,niu obrad przeprGwadziHś~
my błyskawiczne wywiady z kilkoma wyróżniającymi sii;
w pracy aktywistami zakl.aclmvych organizacji ZMS, któ·
rzy sa delegatami na dzis1t:jszą ko-nfcrenc,ię, Zwródli.śmy
się do nich z zasadniczym pyli'l.n-lem: .Jakimt problemami winna w najbliższym cza.sie zająć
się
orgn.nizar.ja
ZMS-owska w ich środowisku. Oddajemy głos delcga··
tom:

w

INŻ.

AN]).RZE.J P'EGZA
plenum KD ZMS-Widzew oraz sekrnta.riatu komitetu zak2adowego ZMS pr-i.y
ZPB Im. 1 Ma.ja
członek

roblemów jest dużo, ale
moim zpaniem
trzeba
oprócz zwrócenia uwagi

na

f!\3

uzupełnianie

ajważniejszy problem to
~ ·~szkolenie młodzieży. Ani

się także uatrakcyjnieniem ta
kiej formy szkolen:owe; jak
00.czyty. Miodu ludzie nie
zawsze .są przygotowar.t do
wystuchania naukowego .ctczytu jeśli nic będzie on przea
prelegenta wyg!o..szony w ~po
sób ciekawy, atrakcyjny.
W grupach działania ZMS
(w naszym zaldadzie istnieja

zakładowy

ZMS

w naszym zakl:a-dzie dwuJe,n;ą
a teraz bę<izie 3-Jetnia - szko
lę prządek. W przyszłym roku powstaną dwie nowe kla.sy
dla chłopców. Istnieje takie
u nas wieczorowa szkoła ak'.vwu ZMS. w której raz na d"ia
tygodnie organizujemy prelek-

!TEi.EFO.NY•••

-TELEFONY...

trzeba
ZMS
wspó!

ra7

@l!rwszy w łodzi

Ogót·nopolski

zorganizował

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

~

Po

jeden członek ZMS nie
powinien być bez ukonczenia
11!1:koły
podstawowej.
Przy
współpracy POP. rady zak1adowej oraz dyrekcji, komitet

wykształcenia

młodzieży nie tylko w zakresie
szkoły podstc:wowe1 zaJąć

krótko:

organizacją
zakładach pracy

pracowala
Mda
zakładowa
C!"lodzi tu szczególnie o brygady ubiegaj<1{:e się o zaszczyt
nv tytuJ: Brygad Pracy Socjalistycznej. Takich brygad walczących
o ten tytuł w naszym z1kladz:e istrueje ponad
10, z których prZJCXluią brygada Drrewleckiego l Majerm\'sk.icgo. Aby opracować
dia
nich regulamin pracy, nasza
organizacja
zetemesowska
wraz z radą zakladową za:>oznała się z podob;-iymi brygadami w Zaklaidat.h Radlowych un.
Róży Luksemburg. Z
iJmych
spraw t.o niepomij?.:n.ie w awansach młodyc'ib wyrM.niaJą
cych się w pracy ludzi. I tu
poważna za<lanie clla zakla®wyeh organizacji ZMS.
Za.notował: J. Kr.
Foto: L. Olejnlcz.ak

ich 5), trzeba przede wszy~
stk.im zająć się sprawami ja~
kośot
produk;cji, zmnieJs"ZJeniem ilooci odpadków oraz
dyscyplinłl. prac.y.

P

ZMS

różne intf'resuj<ice nas
Uważ:un tDl~;l:e, że naro<szerzać
formy p;-a<..y

cje na
tematy.
leży

kulturalno-rozrywkowej organizacji ZMS prz,ez tw·~rzent<'
zespolów artystyt znych, in ;cjo
'Vani~
ciekawych
wycic-cz!O'k
przy współpracy kola PTT"i\.
it.p.

konkur~

recyłałorów

'l'EODOR SZEFFJ .ER
brygadzista z J,PJHJ

j

ł

Prn
I

nIU
Jl]-~~

•

!
;

wziął udział

W czwartkowym Spl)tkanlu przy NTU 303-M
dyrektor Urzędu Tel-efonów Miejsor>wyeh w Lodzi - BOLE5LA W ALBINOWSKI wraz :re swym zastęp<Ją - ADOL•
FEM S1.'R02YNSKIM. I tym razem było aż 40 rozmów.
Oczywiście, nah'l'lc;cej osób pyta!<> o termin założeni.a. telef,>nu. Niestety, zap·otrzob-owanie ł<>dzlan przekracza znacznie mozllwoścl UTM l wyprzedza realizację inwestycji te•
lef<:>nlcznych, która na dOOatek ulegl1t pewnej zwłoce. W tej
<:hV<ill aż 6 tys. p<>clań o zal•Gżenic telefonu czeka w L<>dzl
na załatwienie, przy czym w przeciągu najbliższych dwóch
lat - d-o czasu oddania do użytku nowych oentral - sytuacja nie ulegnie żadnej J><'prawie.
,
Poniżej
publikujemy
niektóre oo ciekawsze. roz~·owy.
Przy okazji informujemy też na.szych .czytelników, ze w
związku z nową „pan-oramlczną" postacią niedzielnego WY·
dania nas>:ej gazety
SPRAWOZDANIA ZE SPOTKA~
PRZY NTU 303-04 BĘDZIEMY ZAMlESZCZAC ZAWSZE W
SOBOTY, a nie tak jak dotąd w nloozieJ1!>.
* ·~
- Tu Albinowski...
- Dzicii d~>bry. Kl-edy blldą nowe spisy telefonów?
- w końcu 1963 rolrn. Spis b~zie wydany na 2 .l.!lta.
- Ja.l<I jest ostateczny termin składania zmian d-o nowego spis.u~
- Należy zi(!asz.ać je jak n.ajS<Zybctej. Ostateomy termin koniec bieżącego roku.

!

l

użo się mówi w budownictwie o potrzebie kompleks.owego
oddawan~a
bloków do użytku. l'(asza tynkal::;ka brygada młodzieżowa
ZMS, której jestem brygaclzistą. wznosiła już osiedle żu
bardź, Kurak, a teraz pracuje111y przy ul. K-Olllstytucyjnej na
Widzewie. Uzyskaliśmy w ub.
roku w LPBU pierwsze miej·
see z brygad mlodziciowych
za najlopszą jakość i wydajno.ść pracy. Pracujemy w sposób kompleksowy i ja uważam,
że
wla.śnie
mtodziez
zrzeszona w organizatji ZMS
praeująca na budowach, wi;-ma
organ'.zować podobne brygady
ko.rnpleksowe. I to je-st najpilniejsze zadanie dla Zl\ILS.

D

EDWARD POD-GORSKI
sekretarz l{Z Zl\IS w Lódzkieh
Zakł. Itadi-Oowych

*

*

-

*

:(.

Mieszkam na Stokach. Mam tel<Jfon towarzyski, ale Z<!
na charakter pracy i pilne rozmowy potrzebujq
aparatu l..:ońoowei:·o.
Czy t-0 m•a"i;llwe?
- Nie>tew, to nlemM.Uwe do cza·:;u zrealizowania w tym
rejonie nowej inwestycji w przysozlej 5-latce, a więc około
1S67 rc·'.rn . w tej chwili jest taka sytuacja, że n.le jes~esmy
w stanie zakładać nawet telefonów zespołowych.
względu

* *

*
- W swoim czasie zapow!Jtdano
możliwość wymiany te1-->fonów na !rnlor-ow-e. Czy takiej wymiany mor~na d·<>kona4
również w wyµadktt tcleronu zespołowego?
- Mamy c<riymać ko!orowe telefony . Ale -zesipołowe są:
nie&tety, produkowa·ne tylk.o w kolorze c-zarnym.
-

Jakle

;fezi-er~kiej?

są

możliwości

*założenia
* *

telefonu w rej•onie Po-

~y-o:::5~!rozbudowz.ć
sieć telcionic,-,.ną w
sródmiesciu. Pla·nvjemy
wybudowanie w te.I 5-latcc nowej centrali w śródrni<!ściu,
Niestety. mimo i~ mamy ponad 100 proc. wiP,cei tel<lfonów
niż przed wojną, n!·e jestcsmy w stanie zaspokoić WS'lystkich potrzeb.

- p,-z-ewidujemy tam inwestycję w 1063-4 roku. Kilka
te!efonów zootalo już nfl tym osiedlu zalastalowanych, ale
na ty1'"1 koniec - wycze:-!)<lly się możliwc·3cl.
Obok nnsz-eg.„ osledla zo-stal zainstal„>wa.ny .automat
tclef.:>nle7ny. c:J~r:le jednak jest dewastiowany przez chuli&"anów. Czy nie ma nn to rady?
- I .. Dziennik Lódrzkl" i ilmc ga-z-ety apelowały już do
społeczeństwa.
Milic.ia na co cl:zień żyje tyml sprawami.
w wypa.::!ku gdy chuliga.n za-stanie Z!apany na g 0 ,racym
ue?ynlw _ podlega karze. Niest.ety ject,nak, s.;iotec.zcństwo
zbyt rzadko reaguje na fakty manipulowania przy autom.&tach przez wyrostków, nie pomaga nam . W ub, roku
sltl"~dzk>n-0 3!;2 mikrotelefony, trzy automaty i seikl sztuk
membran i Wltla<lek mikrofonowych. Rozbito też 30 kaset
z pieniędzmi.

- Mieu1<am w śródmieściu, mam wlcfon towarzyski starego typu. Teraz ukazaly si<; już n-0we, z guzika.mi, rrzy
c:i:ym NJ!diczenie lcażdego a!1-oncnta nast?.tlUje odd1.lelnie.
Czy można zw1·ócić się z j>OOaniem o zalożcnie takiego
apar~tu?
•·
B<;.1zie to możl\we do.ploro po oddaniu do użytku nowej oentrali w śródmle.kiu.

- J\lieszkam z teściową. Czy jest możliwe, .aby jej nazwlsko z.ostało również zamieszczone w nowej książce teIef9nieznej?
- Tak. Pr<>szę tyl!ko zgłosić. Oplata z tego tytułu w:mosi SD zl.

- Plagą są omyłki telef„nicznc. Zn.pewne byl.oby ich
mniej, gclyby nu:nery p?.:·zyste i nieparzyste na tarczy były różnego koloru. Zdar;;ają się również :irDmylki c·entrali
zamiejscowej.
·
Nie mamy wntywu na produkcję telefonów. Ale ni-

!

!

**""

* *

ie

Kiedy mieszkańcy §ródmleścia mą.ją 5zansę docze~ć
się, że "ich P·Odania o za!•ożenie teleronu zostaną po~ytyw•
nie za.tatwi·one?
-

- Jak dług-o
- Tri;t lata.

że

ubi·egający

trzymuje

* "'

jest* p·odanle. zlożon" w 11Tr.11
Zwyltle jed1rnl< stosuje się 1"l<r1 praktykę,
się pisozc do nas po<l koniec roku, lż po·d-

swoją

ważne

prośbę.

* *

**i'

gdzie w świect-e nie stosuje się te.go rod1.aju zróznjcovvami~.
t!wagę w :;prawie centrali -zamiejscowej odnotowuję. '>.W:ó-

cimy na to

uwagę.

<~ręb)

---.-_,...,....,vo...,....,......,....,....,........,.......""°...,."'...,"°"..,.._...,. _ _ _ _ _ _ _ _ •__.__ _Foto:
L. Olejn!.c·lak
_
__

I

ł

~

zsesji DRN

W dowolnym cza$ie do dowolnej miejscowości
-be-zp-ła-tn-ie.:....n-a-14-d-ni--·--

l

W tych dn4'Dch obraidowaly
DRN -

Gó1"1va. i Poleisie. Na
in. wy
~ bud.żeiVu za 1961 r.

$eSjaJCh omaiwiano m.

Na
e

---Polesiu

1961 r.
oddano do
uiyt.ku · na Polesiu 1932 iziby
mieszikalne, przekraczając zna
cm.ie założenia planu. Natomias.t plany remontów,
na
skutek zlej organizacji pracy
MPRB-3, nie zostaly wykonane.

e

Lódzki 0

e

wó<lzką

l,\'lo«l

mgr

E.

in.

jeśli

W

ki, lcierc.wnika Woj. Biura Sl{ie
rowań
FWP - Franciszka Jur<>szka i przeds1awlcieli na~z<>j
redakcji. Szczęśliwymi u<:>zestnikami .,Ankiety wczasowej". kló
rzy otrzymają bez1>latne slciero
wania na 14-dniowe . wczasy w
1962 r. w <lowoluym czasle i do
dowoln<'J miejsoowości, są:

Kaźm.ie.rczak,

Na Górnej
e

wybudowano ~
nowe .szkoły podstawowe, zas
w budowie znajduje się szkoła Tysiąclecia przy ul. Obywatelskiej. Oddano do użytku
w stanie ..urowym za1lda>d .specjalny dla przewleikle chorych
przy ul. Paradnej.
Ponadto

e

Wybudowano 6.292 mb
.sieci wodociągowej,
ko.sztem
ponad 3,5 mln zJotych oTaz
6.476 mb 6ieci ikan.alizacy}nej
llmsztem okplo 13 mln. zło
tych.
Znacznie też ro.z budowano sieć gazową i cieplną.

e

Zorganizowano
międzyzakladowy dom kultwry przy
ul. Siedleckiej, trzy wtiwer.sytety powszechne, jedno kino, dwa kluby dy„lll;usyjne
oraz nowy punkt biblio>tecz.ny
!Pt"ZY ul. Spoilecznej 13. (kir)

Sklernwania można odehrać w
WBS FWP, ul. Piotrkowska :l32.
Tale się zlożylo, i:e 4 wyżej
wymienione osoby. które wylosowa!y· nagrody. przebywały na
wczasa·ch w 1961 r. w różnych
n1iejRcowościach
Ka1·paczu,
Spale, Zak·opanem i Bl1'rut-0wicach. T.cl'l{ jal{ i n.a c·gól \Ąrszys
r-y uczestnicy ankiety wyrażają
zadowol.enie z \Vypoc·zynku a ?.a
razen1 "\V S\"''YCh

INZYNJER.A

odlewnika
zatrudni zaraz
Projektowanfia I Budowy Zakładów Przemysłu Mefalowego i Elektrotechnicznego, Łódź, ul. Nawrot 114. Zgłoszenia
do działu kadr w godz. od 7,15 do 15,15.
1186-T
2 INZYNJEROW mechaników, 1 technlkakalkulatora, 1 kreślarza - zatrudnią zaraz Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne w Kutnie, ul.
Sienklewlcu 25. Bliższe warunki pracy, płacy
i m!eszkaniowe do omówienia w dyrekcji zakładów.
1464-K
KSJtGOWEOO lub kontystę (kontystkę) zat'fudni natychmiast fnsP.ektorat Powiatowy Pań
stwowego Zakładu Ubezpłleczeń w Lodzi. Informacji udzi<"li referat kadr Oddzialu Wojewódzkiego PZU Lódź, Al. Kościuszki 57.
1467-K
KlEROWNIKOW sklepów samoobsługowych zatrudni
Przedslębi·orstwo MHD Art. Spoż.
Łódź-Polesie. Zgłoszenia przyjmuje s~kcja kadr
w gmachu dyrekcji, ul. Piokkowska 113, pokój
215 w godzinach od 8 do 15.
1466-K
Przedsiębiorstwo

...._

................--............ _...__....

WAŻNE

dniu

* \VCZ01r.aj~1Zym
* *

c·ząl

rozpo-

się
w Bytomiu IV
Ogólno·krajowy Zjazd Młodtlieży
Esperancltiej. w zjeździe, prócz
deie,;iatów, bierze udział oltolo
500 uczestników z różnych ś:·o
dowir>k esperanckich c;ilej Polski. Na zjazd przybyli także delegaci
zagran.lczni,
n1. in.
z
ZSR.R, Bulga.i-ii,
Węgier,
Czechoslowa·cji, NRD i Jug<>s.lawil.
LócllzJcą
mlodlzież
espera•nClk11
reprezentują na zjeździe Alek

LPż

RUClłó\V

Hf flł§iOWf.1

Olszęwski

fH-A-NDEi1

święta

„

....

oferuje!
DUŻY

wybór flanel (bido..
nyth, barwionych) pi:i:amowych, koszulowy cl. 1, . na 11ukienki i podomki. w ce11\c
10,80-16 zł, polecają sklepy MHD przy ul.: _Wł. Bytom ski ei bi. 115, P1otrkowskie.i 294. Głównej 55.

prz:edslawicieii !ojekcji nilod zl e~o
wej f,ó'.iz!dego Odd:zlalu . Pol61ue

go Związku Esperantysto\\·,
Grupie tej towarzyszy . przedstawiciel Łódzkiej Roz.glosnJ Pe>l
sl<iego Radia red. Tadeusz Szew era, l<t&ry następnie przecl~ta
'vi nagrani.a dżwięlcowe ze 2.1~z
du w reportaiu pt. „'Sląska opo
wleść".
Nada
go Jt.ozgt.osnla
Lódzka
w dniu 8 kwietnia o
godz. 16. (x)

!!

PLASZCZE

#

dam~kie: _wi~~

no-lclnie, w pełne.i gamie
kolorów i po bardzo przystępnych C€nach (można do
konać zakupu dysponując
600 zł) oraz (uwaga - ele· ł
gantki!) efektowne plaszczt>ł
z krótkich 9eI'ii są do. na-ł
bycia w sklepach: Pio~1._ I
kow.ska 15, 87, 90. 309, Zg1er
ska 11, Główna 46, NowoLki
99.
BOGATY wybór obuwia
renno-letniego:
czółenka

i

WiB-:
zł,

damskie imp. 400-450
(pó!szpilka, kol. biały,

ooi. ł

tzer;wo:ny). czółenka dam-ł
ski'e krajowe 2~580 zl, bał
leriny
damskie
skórzane ł
(kra.iowe i z imp.) 160-36!l;
zł, baleriny darn.skie te\.:-;
stylne 60-00 z!, (modne
sony, w lrolorach: biały,
beż.. szary i cz.arny), gdynki
darn&k!e
prod,
kr;:ij. i
95-210 zł. sandały męskie#
araby" 165 zł wiał:ró··••k.i
;.;,ęskle (prod. 'kraj. 1 z
imp.} 266-MO zł. oraz wszel

ZIUT: z nadesfaneco wiersza
nie skorzystamy.

fa·:

GRUBY JANEit: l\fcte skon·
taktuje sit; Pan z punktem usłu
gowym przy ul. Jaracza 12. Radzimy równlet przejrzeć „Inior
ma.tor uslug" (znajduje się w
każdym
kiosku „Ruchu")
na
str. 37.

I

z. w.

z ut. Plotrkow.klej 159:
w interesującej Panią, sprawie
radzimy się zwrócić do PCK
przy ut. Plotrkowakiej
otrzyma Pani wszelkie
cJe.

ze specjalnością
przetwórstwa owocowo-warzywnego i fermentacji do prac na terenie województwa łódzkiego
zatrudni natychmiast Wojewódzkie Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Spożywczo-Młynarskich Przemysłu Terenowego w Lodzi, ul. Narutowicza I,
Il piętro. Warunki pracy i płacy oraz mi<"szkaniowe do omówienia.
1179-T

J

~1fłT

„Mściciel

I N

„Nóż
10

krajowy

sandra Walczak i Danuta Ziół·
k-0wska.
Wraz
z detega·tami,
wyjechała
na zjazd d,;ie~ięcio
o,c·l:>owa grupa uczestmlrnw :-

kiego rodzaju obuwie wiz:y

towe luksusowe w cenach
280-8"/0 zl w DOMU

OBUWIA, ul. Piotrkowska:
ł

98.

i

USLUGI:
l"OSZERZANTE obuwia I
JUTRO NIEDZIBLA
CZY KUPII.ES JUŻ
NOWY, CIEKA WY NUMER
„O D G L O S 0 W"?

pasacja

I
~

pończcch

-

re·!

Dcnn

Ohuwia, ul. Piotrkow$ka 96.

ł
~
__ _...___....__._........___________, ....__...___..................
,_... ___..._..._ __..._..._...._
........ ___............................ _,

* :(. *
*
*

* :(. *

fot.

BEZ PODPISU: W
cej Panią sprawie nalety zwró·
cić się do Urzędu Stanu Cywil·
nego 1 Wydzlalu Ewidencji Lud
ności gdyż nie chodzi tu o zm!a
nę Imienia
noś cl.

fNZYNIEROW-SPOżYWCOW

HVZEA

TE A T ff

W

2 fNZYNIEROW lub techników wodnych ! melioracji na stanowiska kierowników budów ;~atrudn! zaraz Zakład Budowlano-Remontowy
PGR nr 2 w Łodzi, ul. Północna 27/29. Wynagrodzenie wig ukladu zbiorowego w budownictwie od z! 2.400 do 2.600.- p!us premia
IO%. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, pokój
nr 82, w godzinach od 8 do 15.
1174-T
INZYNIERA mechanika lub technika mechanlika
na stanowisko kierownika robót wentylacyjnoklimatyzacyjnych, technika mechanika ze znajomością prac warsztatowych i robót wentyla;:yjno-klimatyzacyjnych, inżyniera rr: hanilka na
stanowisko inspektora do działu techniczno-proc:jukcyj.nego, technika elektryka do dzialu zaopatrz~ia - zatrudnią Łódzkie Zakłady Remonto.
wo-Montażowe. Zgłoszenia
przyjmuje sekcja
kadr, ul. Limanowskiego 87.
1185-T

or~n~

'lKA'fiDIJ1

ł
f7t,11
li O

TELEFONY
g, 15.30 „Grube ryby", WYSTAWA
- ;,Zol·
g. 19.30 „Droga do Rzy nierz przyjaciel Ili
wymia·
mu"
obrot\ca"
czynna corA'i
rowe telefoniczne 311-50 OPERETKA (Piotrkowska
dziennie w Klubie GarIł
lf.S &~
lnCormacJ1e o wsze!·
243) g. 19.15 „Paryskie
ntzonowym C'l'uw1ma 34) . . . . , . . _
wa
kich Uli ugach
03
perfumy"
w godz. 10-19
Pogot. Ratunkowe
09
PINOKIO (K
ik
16 ) OSROOEK PROPAGANDY i\tUZA - „M!eszltanle nr
P<lgot. Milicyjne
07
opern ~ . .. SZTUKI (Park Sienlcle8" (panoram") prod. ju
17 0
Nocna pomoc Iekarg.
~~. „czarodziejs!.i wicza); Wystawa „xx- goslmviańsJtiej g. 22
ska m. Loclzi
444-44 !'alos. N
.
.
r.
lecie
PP:R" malarStraż Pożarna
08
A•tLEKl
(Wolczanska u) stwo,
rzeźba, grafika. KlNA l KATEGORU
18
Kam. Miejska MO
292-22 g_.„
„Na! i Damayan- Otwarta w dni powszed
Kom. Ruchu Droti
nie
od
godz. 10-13 i ICINO l.DK (ul. Traugutgowego
516-G2 1 ~~ERA - nlec:zynna
od 15-18, oprócz ponle ta 18) „'rygrysy na poPryw. Pogot. Dziec. 300-00 IF.;lTR
ZIEMI
t.ODZdzlalków, zaś
w
nieJ<la:izie" prod. radz. Pryw. Pogot. Lek. 333-33 KIEJ (Kopermka nr B) dzlele t święta od J0-18
dozw. od lat 7 g. 15.
555-51; (gra w tereme)
bez przerwy.
\7.30, 20
~entrala PodmieJ•ka Dl
LOKAL CBWA (Piotrkow MUZA
(l!'abianlclrn
173)
ll:!Ol
359-15
ska
102) Wystawa „Zalrochany kundel" tpa
U
malarstwa
z. Hyżego
norania) p.r.
SA ct ozw.
otwar·ta od 10-IB. w nie
od
lat 9
g.
16, IB ,
MUZEUM
RE- dziele
I
od
z
Laramie"
„."
WOLUCYJNYCH
11-18.
(panorama) prod. USA,
___ -------"--"---'ska 13) g. 11-17
dozw. oo lat 16 g, 20
l\'lUZEUM ARCHEOLOGI·
/fL<
An
Pl-tZEDWlO$NlE czerom·
CZNE I ETNOGRAF[rll
sltiego 74) „Profesorek"
FILHARMONIA
(Na•ruto- C:CNE !Pl. Wolności 14)
prod.16 franc.
wic:za 20) g. 19.30 XXIX nieczynne
KINA PREMIEROWE
ląt
~. 16. 18.dozw.
20 od
k<mcert llYmtonjczny - MUZEUM SZTUKI (Więc
Sl'YLOWY <Klllńsldego 123 )
ork. PFL. Dyrygent l<owsk1·e~o
36)
\"ysta\"a
•
o
,,
•
Bf\t.TYK (N
t
i
•O)
„Długa. noc 19~3" j'rod.
Arkadiusz Basztoti. SoWojciech Gerson"
g' .
aru owcza •
wl. dozw. od lat 18 g.
llstlca HRnna Hein- 9-15
. „Plt:kna Luretta" (stereo
15.45, 18, 20.15
rich-Kowalczykowa. Pro
·
panorama) prod. NRD.
i;ram• MolOart _ uwert l\IUZEUl\f HISTORn WLó
(!ozw. od lat 16 g. 10, Wl..O~IARZ
<Próchnika
do op
Uprowaclz,;:n:e ~
KIENNICTWA (Piotrkow
12. 14. !6, l8, 20
16) .,Tarpany" (panoraSeraJ·u·"." Beethoven
ska 282) g. 11-18
POLONlA
(Piotrkowska
ma) prod. pol.
dozw.
V Koncert fo·rtep.
EJ;671 owal panowie N" od lat 16 g. 10. 12, Ił,
0 _ zoo _ czynne g. 9_ 16
dur. Mu!>orgski
prod' pal do~w 00" 1,.i 16. 18. 20
bra·Lki z wys>tawy.
~
16. ctod. ;;Piąty .obwód" ZACHĘTA. (ZgJ.tm.ka 2~l
P •Ll\UARNlA
król•l>Wa'
17 .;;o. ~og. 10, 12.30, 15, ,,Afrykanska
„
- n Ieczyn- {po!.)
1>rod. USA ~"zw~ O·d ~at
Jł'
na
WISt..<\ cTuwims nr I)
13 g, 10, 12.„0, ln, 17.oO,
w wodzie" prod.
20
TEATR NOWY CWięckow- liLUB r~AWIA..llNIA ZMS
pol„ clod.
FIS 1962 r.
skiego 1'5)
godz 15.30 Dansing go<lJz. 17-23.
(pot) dozw od lat 16
!UNA li KATEGORII
15
l'' 30 · 15 17 30 ' O
„Ptak.', g. lO.
„Sprag
• ·: •
·
· ' - KFP ADRIA - nieczynne
wa."
WOLNOSC (Pnyby•r.:ew<Nawrot 27) „Uskrzy
MALĄ S.<\LA g. 20 „Dwo
~
>k:ego 16) .. ;rak druga dlenl" prod, NRD dozw.
.i<l na huśtawce"
SALON
FOTOGRAFIKI
nleobec1t0śc" (panor.a- od lat 16 g. 13.45, la.
TEATn 7.15 <Trauirnt•a Il
LTF CAnQ.1·zeia Struga 2)
mal prod. franc.-wl. ~~.l~
g. 10.1:; „Komedia omy
Wystawa „Twarze lu- dozw.
?" lat 1li g. 10, nwor.cow-c - nieczynne
2
lek"
dz!"
1 .30, lo, l7.3-0, W
GDYNIA-STUDYJNE (TuTEATR JARACZA (Jara- W
SALACH
MUZEUM
SEANSE NOCNE
wima 2)
„W okopach
cza 27) g. 16 „Termitle- HISTORn Wf.OKIE.NNI!;<ta!lngral!u"
pr. radz.
ra", g. 19.30 „Sz-eś<" po- CTWA
(W!ę<:kow~kiego
„
ćozw. od lat. 12. d0·:.1 .
staci w p.o.Jzttl<iwanlul 361 wy1;111wa „Tkaniny B.'\LT;'K -- „~Igi <r~;'mo
„Wśród
ludzi"
(pol.l g.
au1'ora"
<opnckie"
czynna
od
ram..) pr. u„A g. M.1 5
10. 12.30. ·5. 17.30. 20
TEATR
POWSZECHNY
li-I B. pi ócz poniedzlal. WOLNO SC „D.vll:l:an1" I HAJ.K.A
(!'.rawi~cka 3-a>
(Obr. Stalingradu nr 21)
ków
I pl'od. USA soctz. 22 .30
„Handłar:i;e op1wu" pr.

Ogłoszenia

(Gdań-

CAF -

władze• Zjazd

ód.zcy es.perantyśd
wybrali
Ł ostatnio
no\\ y
zarząd,
w
s.klad którego weszli: z. Błasz
czak - prezes, z. Wilk - ·wice
prezes. E. Lewicka - sekrelarz.
D. Ziólkowslia - sk.:t1·bnik oraz
J. Grzelak, A. Walczak i T. Sze
wera - jako członkowie.

mPRACOWNICY_ ~OSZUKIWANI 1u

-----..._....____........___

'i~IJ_
' ~g'~~~
j~

• Kowe

\:S..'YPOWi.edi.iach

zgłaszają szereg slusznych uwag
krytycznych co do organizacji
wcws·ów FWP, usług śwlndczo
nych prze·z per.•onet domu wypo·c-ąnkowego. wyposażenia
domu, organizacji imprez kultural
no-ośwjatc·wych,
wyżywienja itp,
ro„tulaty i uwagi Jcrytyczne
zawa<rte w wypawied1iach uczest
ników .anltiety zastaly już <nęś
ciowo ·wykorzystane przy organizacji wczasów w br. WSJZystkie jednak zostaną jes-z.c-ze S>zezególowo
ro;>.ważone
przez cen·

JOZEF CICHECKI, mistrz tkac
ki, zam. w Lod.zi. ul. G<ówna 36;
ZOFIA CZERWI1'1SKA, pracownica fjzyc:zna, z<11m. w Kubnie,
ul.
Zd1rojowa 7;
ANNA
LE·
SZCZYŃSKA, pielęgnia~ka·, zam.
w Lodzi, uJ. Tuwim.a 55; TADEUSZ SOKOLOWSKI, metalowi.ee, z.am. w LOO/zl.

(Wi.l)

Olejniczak

Esperanckie ciekawostki

że

aby dać wyczerpującą odpowie<lź
na wszystkle pytania każdy
musiał
napisać
obszerny elaborat.
oze>r.aj odbyło się komisyjne
loso wnnie nagrócl Pl"ZY udzin
le przed5'lawicielkl ZG Zw. Znw.
Włókniarz,, Stanisławy Czaj-

:przew. Prez. RN m. L•Jdzi,
który
uczestniczyl w obradach. Zapowiedział on, że w
br.
.szczególna 1.rwa,ga władz
mia.~ta zostanie zwrócona na
Bprawne remonty domów.

e

miesz-

zvlażyć,

L.

tt·alę FWP i w
miarę możnosci
zrealizowane.
Zachęceni
p-ow<>dzeni('m „Ankiety wczas-0wej" ogłaszamy
jej drugi etap. Formulane an·
liietfnve wvjeżdżający na. wcza„
sy w br. otrzymają w Woj, Biu
rze Skierowali FWP. W począt
ka eh zaś przyszlego roku rozlo
sujemy między je,i uczestnikami
bezplatoe skierowania na wc-1.a·
sy w 1963 r. (gl")
Foto: L. Olejni.czak

wplynę

•o ok-0lo 200 wy-

zabral

Najwarżniejsze to rozibudowa
nowych osi.edli mi€szkaniO<WYch m. in. im. 1 Maja, na Dą·browie o!faz na Nowym Rdkiciu. Ogólem oddano tu w roJm u'bie.glym do
1J1żyt1ku
59 nowych
bloków
(2.138 mi<"sz.kań), oraz 150 domów mie~'i:zkalnych (531 1z<b)
z budownictwa powszechnego.

Foto:

l<at'lców L"odz\ i
województwa, któ
rzy byli na wcza
soch w 1961 roku i skorzystall
z okaz.li by podzielić
się
swy·
ni
wraźenlaml,
przedslawlć
propozycje i p.ostnlaty.
Jest to
dużo,

że

m.

K<>misję

p owJ.11 dzi

zdjęciu:

moment losowania
ankiet

„Dzlennik
WoJP.-

,

Oi:-ołem

Si.eć ikanalizacyjna
przedłużyła się
o

dy.<ikusji

za·

się

Zawndowych i W-0.iewódzkia
Din ro
Skierowań
FWP
w r,odzl.

WaI'to równie;ż podkre.ś
wartość czynow •'>POłecznych w
1961 r. wyniosła
3.328 7 tys. zl. Zaplanowane
zada~ia w tej dziedzinie przekroczono o ponad
30 :proc.
Dzielnica wzbogacila ,o;ię dzię
nci tym czynom o 47 tys.
drzew i krzewów oraz o ponad 100 tys. m'.! trawniików.
W

zakończony
l
Na

Związków

•
Przybyły
w
dzielnicy
3
nowoczesne
szko,]y
oraz
1Przedszikole i 2 nowe przychodnie lecznicze.
!l.ić,

ak
więc
T ko1iczył

pr7.~z

dziel
1.144
m a nawierzchnie ulic u.now~cześniono na długości ponad 3 km.
nicy

Pierwszy etap „Ankiety wczasowej"

pierwszy
e t,a p
„Ankiety vlcza~'f>
wej"
ogloszone.J

W

Typowy obrazek z Gubałówki
w Zakopanem

,..._,._....................

kręgiel
oslo-

.Jacka", „Kot w
lli", „Królewna I
tek''• „P<>Joo~ 'lek
Filutka" g. 11 · 17,
zowate szczo::ście"
poi. dozw. od lat
18. ~0.15

941-K

-~

..................................................

ll'SlTEtl!JLI
ru.-

Al
D;i:. Ba.tuty w n1e8'
dzlele i swięta od 7-2 w
prot.
Tuwlma
, Al. Kośclu· n~y. w dni powszednią
19
„Ze- sr.lci
3. Wólczat\ska
37. o~. IO do 2 - ul. ~nycer.
4
2A
'CP"""
prod. Pioirkowslta
~~s. zgier- ~...a l-3, tel. 538 79.
16 g. 1ta
, Nowotkl l2. Róży
Oz, Wldze:" w n.I~
5r.uksemburg
146
chińskiej dozw. od )at
. Dąbrow- 9z1cle t sw.ęta w goaz.
16 dod.
„z dokumcnsJ·Je~o •ł-b 3
1-24. W dnl powszednie
tów
walki"
(pol.) g.
KlNA Ul KATEGORD
' b
od 18-24. ul. Szpitalna f
15.45. 18, 20.\5
tel. 353-23,
Mt.ODA GWARDIA (Zie· r.ĄCZNOSC (Józefów 43)
Dz. Górna - w niedz•e
Ian~ 2l „P<>lowanie nlł Io „Kryptonim Cicero" JZUfJ SZP
le J święta od godz;. 7-2
komotywę" (panorama) prod. USA do.zw. od lJ!t
w nocy. w dni powsiedpr. USA. dozw. od lat
12 g. 19
POt.OżNICTWO
nie od 1a-2. ul. Piotr14. g. 10. 12. 14. 16. 18.
ko\Vska '69 tel. 406-55
(20 - seans zamknięty) STUDJO
(Lum_umby 7-9)
Szpttal Im. ft •. Jor.d~na
Dz. Poiesie w ~ieODRA (Praęd•za~niana 68)
„Chlob, milogc I... (pano - dz. Srodmiescie.
dziele I święta od godz:.
„Lo1.1is Armstr<>ng" pr. rama) prod. w!. dozw.
Szpital Im. H. Wolt - 7-24, w dni pows-zedme
USA dozw. 00 l~ 12 g.
od lat 18 i:. ~5, 17.30, dz. Saluty I częsć WJ- od a- ł, iu,
Maja 4'
1
2
19 · 30
d/._,Wa
17, 19
. ·tal(Stok.i)
im. M curie· te1. •3B2·on9 •
5 1
OKA (Tuwima 34) „Dzień CZĄ.TKA (ul. Plonowa 18. Skl~
kl .
d Gó Wiecwrna I ~wtątec:r.aa
ostatni,
pierwszy" Kochanówka) „Cinderel '
ows. eJ z.
pomoc lekarska w dnJ
cle.zw. od lat 12 g, 15.30, la" (Kopciuszek) prod na 1
Widzewa o. powszednie ud •-,1a porno
17.30
USA do:iw. od lat 7
Pt;;c.hodnia Rejonowa).
cy w ambule• r rn I w
POPULARNE
(Ogrodowa 17 19
--pttal Im. M. Madu· domu chore;;
gedzl·
16) „N~dznlcy" II seria ĘN~RGETYK (Al
Pe>li· ro\\ś'tćcz~i-d dz. p(l~le~;zyl nach 18-21.
C. fJ świ.ą•
prod NRD
dozw.
od
•
Fo.\. Cf<::
zewa
· teczne w eod~ 1, -l'1.
· g. 16, 18, 2,0
tech1.1!1<1. 17, Na
rog t1op11'l
. ~.. c.1odnla Rejonowa).
_
lat 14
Szt"nsk1ego)
"""ró.~mie•~.la
"
"
PIONIER (Franc1sz.cańska ' J
.
• •.
•:,
•
Chirurgi.a: Szpital im. kawska
102,
te
31)
Ootkn;ecie
n~cy"
prze:m~
tm!iow
pt.
dorosłych 11 ctz1ec1
"
··
v
. skieJ
oozw. 00 Lal duń
10, dr
~· Sterlinga
"
' ul. Sterlin- 'dla
'
prod. poi. dozw. O<i lat !lOd?. 17, „Słaba
płec'.'
o.'.l 1-o.
.
Bałuty - , ul. Z Paca••
18 g. 16. 18. 20
prod. franc. dozw. od Laryngol·ogia: Szp. Lm. nowsklej
3.
tel.
541-91
(dla dorosłych I dz1ecl)
POKOJ (Kazimierza nr 6) lat 18 g. 10
N. B;>rlickiego, ul. Kop- • ·.
·
,,Ca•lno de ?aris" (pacifl$lr'ago 22.
Wtdzew ul. Szp!tąlnora ma) prod. fr. dozw. MEWA (Rzgo"'.ska nr 94) Ol<ulistyli->t: Szpital im. na 6. tel. 371-53 (dla dood lat J6 g. 13.45, 18, „Noc szpl~gow"
pro<l. ck Jonschera, ul. Milio· rosłych t dz!ecl). Pomoc
20.13
franc. dozw. od Lat 16, nowa 14.
""'nor.na g°1_ z. 18M;1. ••
REKOR!J (R~~';l'"'ka 1'." 2) g. 16, IS, ~o
r1:i'!'~~;;~i;,iasi.plt~~t~1~~1~~~~- tel. o ;;;~8-(dla·1 1doro~fych
"Wzgorze 9-0o
pr. Jug. POLESIE (Fornalskiej 37) C.". ··'k", ul. A1·1111· 1· Cze·~'v-0- 1 dzieci).
d~ozw. o-cl ~s.t J2 g. !"l, „Prz~·gody Tomka sa- ~ ,
••
l". l.~; „W1ecwr ltawawyera" pr, USA dozw. nej 15.
Górna - ul. Leezn!.cui 8
lerslu prod. USA dozw. od lat IO !:· 17. 19
,
GODZINY Lei. 427-70 !dla dornslycb
od lat 18 g. 16. 18, 20
*
ADRESY~
i dzieci).
ROMA (.Rzgowska nr 84) .
PUZYJĘC
wieczornej
I Nocna pomoc lekarska
„Alba Regla" P'" węg. Uwaga!
Repertuar spe· łwląteczn.e.I
pomocy le· clla m. Lodzi udzlf>la podc·zw. od lat 16 &(. 10,
na podstawie k11rskle.I i
mocy w domu
chorego
15, 17.:;o, 20
koniunllcnw
Miejskiego
I
d1a
osób
SOJUSZ CNc·we Zlotno
Zarządu Km.
pomoc
pielęgniarska u- zachorowanie po go<UJul.
Pll>t<:>wcowa nr 6)
:/<
dzieła pomocy w ambu- nach przyjęć przychodni
niec•ynne
PRZED!IPRZEDAZ
bile- latorium I w domu cho- re1onowych.
'>WIT (BRluckl Ryne)f fi)
tów na 2 dni naprzód rego w clol
powszednie Nocna pomoc lekarska
„Kw!ecle!\" prod. poi. do kiri: „Baltyk", „Po- w godz. 19-24. W dni przyjm„>Je zg!oszenia tedozw. ocj lat IS g. 18, Jonia'', „Wista", „WMJ<· ~w<ątecznic w ~odz. 7-24 lefonlcznle od godz. 2l
nlarz". „Wolność'', od- Dz.
Sróclmieścle - w do O na nr tel. 444-44.
18 , 20
bywa się w specjalnej nlectzlele 1 swięt2 od go- Siedzlbą nocnej pam&rt..TRY (Sienkiewtc~a 40)
kasie
kina
.. Battyk" jz!ny 7..,-24. w dni pow- cy lekarskiej Jest Stacja
Program dla najmlod- (ul. Narutowicza 20l w ~zedr>te od g. 18-24. ul. Pogotowia
Ratunkowego
szych; „Bibi". .,sombre dni powszednie w go- Piotrkowska 102. telefon m. t.odzl. ul. Slenldewiro",
„Skarb Czarne&<> ci.zinach 12-17.
271-80.
cza 127.

/I_
U

11

D•

I.I li'

a

1 2

dzień

1~.3-0,

ri:

* ""
rządzono
*

*

częsć

r~

pfolęirnl.orskle.I:
Wiecxorn~ •wląteczna

zgl<„zaj~~ych
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SAMOCHOD

;,DKW"-F-8

, , _ ,_ _ .._._,_ .....,_,,_'°..,;..,;..,;..,;...:..,;..,;..,;..,;..,;..,;..,;~,„.-~

sprzedam. Pabian!.oka 161
4523 G
CZĘSCI samochodów: „Mercedes",
„Skoda",
„Fi.art;"

i innych -

Rumiankowa woda do

sprze-

dam. Tel. 553-75 4611 G
SAMOCHÓD
c.iężaro\vy
„Dodge" 1,5 tony - spr?.€
dam lub zamienię na oso
bowy. Zelóv..r,
24. tel. HO

MOTOCYKL
sprzedam.

działa

przeciwzapalnie,
przeciwświądowo, likwiduje łupież, wzmacnia cebulld włosów,
wzmaga i przyspiesza
porost wlosów, które

Koś·cius:zl~i

4619 G
„WFM" P.io.trkO'Nska
4525 G

34, m. 26
MOTOCYKL
„WSK-125"
prawie
nowy - god,z.
15-19.

sprzedani.

Lc).dż.

Swi-erczewskiego 55. m. l

4613-4614 G
MOTOCYKL'E: ,.M-72" z

koszem i

„Wszystko
zorganizowaną

na

sezon

m. 6

OGtOmNIA DROBNE

Pic.tr}<owie

kupi<;.

Trybuna.lskin1

być do wyOferty „44797"

Może

Prasa,

le 62

Pod\\ra-

1459 K

DOM 4-ilZbowy,
działkę
1.126 m w Kolumnie ta-

nio sprzedam z

powodu

wyjazdu. Oferty .. 4687"
Biuro Oglos2<eit Pjc·trkow
ska 96
4687 G
SAD owocowy i -plac bu
d-0wla'11y z załwierdzc.nym
planem budowy domku
j0cln<x„odzinnego ora:z

ina

1crialem hu>dowlanym w
centrum B<'!lchatowa sprze
d;1m. Piotrowski. Bel-cha
tów, ul. NarutowiC'za 12
4655 G

I

S. t

P.

GLO~EK

MARII

z Walasików
na które uprzejmile zapraszają
MĄZ,

i

DZIECI

WNUCZKI.

4582-G

Rodzeństwu

ESMAN z powodu

śmierci

SIOSTRY ZOFII
wyrazy głębokiego współczuciia

składają

ZARZĄD,

RADA
NADZORCZA,
POOS1AWOWA
Oł{GANlZACJA
PARTYJNA ORAZ KOLEŻANKI
I KOLEDZY ZE SPOŁDZIELNI
PRACY OZIEWlARSKIEJ „WZOR"
W ŁODZI.
1746-G

nitkowy

rc·tacyjną,

4477

„P-70",

rękawiczarkę

sprzedam. Fornals•kiej
36
4531 G
nr
MASZYNY:
„overloek"
3-nitkowy „Singer'\ dizi<e
wia,1·ską „Dubiel" 8,80 sprzedam. obwodowa 4
-----------'4540 G

RADIO samochodowe 5za.kresowe „Tesla". no"·"
- pilnie sprzedam. Tel.
4061 G
~&l- 30
KOMPLETNE urządzenie
do FLOKOWANIA materialów - sprzedam. Ofer-

~oi.~~~~'...~iu~~ Og!~8ze'ci

SIATKI
ogroct.zen.iowe,
slu.ph"i, bramy, furtki poleca warsztat, Jaracz»
n,· 41
3698 G

MATl{I
wyrazy glębokie!!O współczucia

składają

PRACOWNICY
INSPEKTORATU
OSWIATY, PRZEDSZKOLI I SZKOL
POPSTAWOWYCH
DZIELNICY
ŁODż-.SRODMI ESCI E.
4721-G

MAGIEL elektryczny - I
•"
dam. Lódź ' Pabiani,
SAMOCHOD „Skod.a ~10s.pne
4693 G; sta·n bardzo dohry sprze3
"~ T--O~OWER ,.s'~"o.n" zda·a.nmcl"a P a bianice p: rtyG65
=·~
47 4
i prałkę C'ZeS>ką sprzedam
Franc!'!!ilkal\!!lka 116 §682 G MOTOCYKL „M- 72 " z kc·
llIASZYNĘ do srz:ycia S11.at ~:~· ;~~~~'i:.~ 1 ~~r~~
k·o·wą „Lucrz:niik" z powo- 573 _75
4701 G
du wyjazdu
sprzedam. WARSZAWĘ" s ta n . 1·aLódź
Piet>ruslń.9klego 27 "
~1
·
ny sprzeda.ro Sienk1ew1(Kcnlny) . ___ 46l!5
G
cza
97-5
·
4699
G
„
kl SAMOCHÓD
BELKI i b aJ e z roz b10r
Warszawa"
,,przedam. Ul. &zczerntc"
..
ka 4 (StO!ki przy koście- sprzedam. Wladomosc ul.
Je), Dwozyński ·-4~3- G Plobr'kowSlk.a 166 tel4s~i5-g
SERWANTKĘ, zeg.a.r . szaf„ WSK-125" uno·wocześnioko wy „Becker", stól, sza ny sprzroam. Rokicie ul.
fę. toaletę s.p.rizedam. Te- Francis.z;ka 38, oglądać w
lefon 318-46
·4711 G niedzielę.
4678 G
WTRYSKARKĘ
pionową „IF'A" F-8, stan barcl!zo
na twe>l'.Zywa sztuczne - dobry sprzedam Piotrkow
sprzed.am. Ul. Gdańs·ka 63 ska . 53 garaże
4700 G
m. 10
4686 G
PEKI!i<CZYKI
szcŻeniaki SAMOCHÓD „wa.J'Szawa"
oraz rolwa·gę paro.konną
dv sprzedania. Profes>Or- sprzedam. Ogląd.ać Kiliń
ska Hl, m. 4, parter
39

M 0 ,..

,

"

-'.~1.n;-'·:;y -; ~~~!f...1 ~ sp:ni: p~:~-!:

K1-„?-,,c-),I_O_Ls-·t-a"n-S-tr-ebe-1'd-1ea·-·
.......

sprzedarp. Wieś Babice k.
Lodizi. Prusiki
4597 G
DUŻE akwaria z<e S<tojakiem - sprzedam.
Tel.
511-4!i, godz. 17
4506 G
Di-~a

ne sprzed.am.

Pabianice,

Bracka 22
4:;91 G
SAMOCHOD coS'obowy
.,BMW" - sprzed.am. Tel.
232-25, godz. 7-14
4563 G

29 marca 1962 r. zmarła

Zofia St. Zahorska

Wyrazy serdecznego
nie składają

współczucia

rodzi-

DYREKCJA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM
ORAZ
KOMITET
RODZICIELSKI
TECHNIKUM
HANDLOWEGO W ŁODZI.
1193-T

z

MA

e

„ ...........
A

Dnia 29 marca 1062 r. 1>0 krótki.eh lecz
lat 50

s.

Tadeusz

zmarł,

t

przeżywszy

w rOł" k i

b. pracownik dyrekcji PSS Łódź-Południe.
Pogrzeb odbędz:c się dnia 1 kwietnia
hr. o godz. 17 z kaplicy cmentarza katolickiego w Zg'erzu, o czym zawiadamiają
przyjaciół
1 znajomych pogrążeni
w glęb·okim żalu
żONA

I RODZINA.

4717-G
~:?Wl!fl'«@m.WWWtQMJ!

b

OJCA

P.

I~ a

ll&4!1
DZIENNIK LODZKI nr 78 (4n0)

'' GLIWICACH.

do-

I

wyrazy

głębokiego

KIEROWNIK

współczucia

ski adają

PRACOWNICY

KLIN;KI CHOROB NERWOWYCH
AKADEMII MEDYCZNEJ
W
1168-T

KSIĘ:GOWEGO finansistę ze średnim wykształ..:
ceniem ekonom'cznym - zatrudni za'l'az Łódz
ka Dmuchalnia Szkła w Łodzi, ul. Targowa 55.
Warunki pracy i płacy do omó\\'ienia w dziale
ekonomicznym w godz. <{d 7 do 15.
1143-T

LOKALE

PRAGA

nie
na równo<rzęd:ne w
no\vym budownictwie. Tel ..•".0 _ 2 ~
G IGORSECIARKE zal.rudni~.
4629
. "' ~
.
. .
WM·un.kt d·obre. Oferty
S'J AR~ZA pam _pos7:u,·1'u- „4703" Biuro og1o.sz<e1'1.
ie pokoi u subJo.katois·.ne- 'Pi<:·rtkowska 96
4703 G
go z wygodami.
Of.erty
„4594"
Biuro Ogtoszeń. POMOC domową - przyJ
Piotrl<owslrn 96
4594 G mę. A. Stru,ga 36 · Sam4579 G
POKOJ;-:kucilniai„ pokój g~:·.ska
oddzi<elnie
7,am:ienię na P.O!VIOC do dziecka. na
dwa lub
trz~'
pokoje, ktll<a god·zm d.z1enn1e lrnchnia. Tel. 525-oa. go- potrzebna.
Prnt.rkowS>ka
d7.;na 15-17
4603 G 20 1. m. 2 • po poludn.iu
4:i7G
G
MALŻENSTWO PC•>Zu kuje
.
polrnju sublolrn1<>t'.Sl<iego. UCZEŃ do zakla.ctL..--rfYLódź, ogeodowa 24 . 111 • 7.JE:rl"•kiego potrzebn°)'
226.
4512 G Ul. Przybyszewskiego 100
4616 G
DUZY;-- la.dny-pokój- z
kuchnią z JYrzed.po"'=c~em PANCĄ
umiejqcą dc brze
z wygod,amj,
IV piętrn. szyć zabrud·nimy. Of<erly
w
c<entrum - 7..amienic; „ 4523 "
Biuro Oglos.zeii
na
mll'loiejs,zy pokój z Piotrlmw.qka 9G
4526 G
bl " 1 1 b -·-· · - - - - ·- -

I

0

I
H

ŁODZI.

Brzeżna

tu zwracam. Oferty .. 4546" KOBIETA do dziec! poBiuro Og!oozeit,
7..a•rarz. Kopem i ka
45Pi45·otrG- t,·z-ebna
kowska 96
36. Kol.asa
4537 G
k ··
0-POK
J z kuchnia, po. ·oi POMOC domowa do trzyoddzielni<e 1.ami<enię na 2 os-0bowej rod'Ziny. dochopol<·oje z kuchnią. ''liado cl-ząc..~ lub na staJe pomość W1ók>ennicza !Q-G 1rzel:ma. Zbio•rcza lb, m
---,,..,,--..,-.-,.-:'-'47.5;:;a2~:7:G tu (Widzew p.rzy Nislci<e.i)
POKOJ z kU<Chnią (bloki)
4524 G
- Julianów. za.m•enię na PRACOWNIK do gosporównorzędne na Nowym d
Roki.ciu
.
Oferty „4636" ars.tw·a ro1nego, "'..,os !a daBi'uro Ogloszeit, Piot;rkow jący prawo iazdy samochodem
pobrz.ebny.
ska 96
.
tel e f omczne:
.
- - 4636 G z g1oszema
ZDUl'<SKA WOLA - po- 268-93
4493 G
kój . z .kuch'11dą, o.gródek• POMOC domc·wa potrzeb
z.am1em<; na
miesrz:kam~ na. Gdańska 7.2. m. 35 po
w. Lo.diZJ.
Oferty » 4489 . godz. 17
4i>l5 G
Brnro
OglO•&Zeń,
Pwtt. - - - - -kowS1k:a 96
4489 G GOSPOSCA - potrzebna
DWA -pokoje,-·-kuchnda, natychmiast.
Referencje!
części-owe wygody, śród- lrnn.ieczne. T<el. 309-04. gomieście zam.ienlę na dwa d·zma 9-l5 - - - 4 ~ 5 _G
o.dd'Zielne mieszkanla. 0- Il:RA'WCO,'VA do domu ferty ,.4487" Biu•ro Oglo- pot.r.z,eb!'a.
Tel. 465-70,
szeń, Pio•trlrowsika 96
. d·zwo.ruc po god!z. 16
4487 G
4495 G

INż.YNIERA włókiennika na stanowisko starszego konstruktora, i.nżyniera elektryka na s(a ...
nowisko z-cy kierownika cizia lu glównego ener!!etyka, techników wlókilenników na stanowiska
~
mistrzów dni karni i wykończa /ni. wykwalifikowanego
drukarza,
strażaków-mechaników d<>
straży przeciwpożarowe3· i mairazyniera do magazynu tkanin gotowych
zatrudnią
Zakłady
Przemysłu Jedwabniczego im. W. WróblewskieRO w Łodzi, ul. Hipoteczna 7/9. Zg-loszenia
/l1'7."J.lll'IJ'e dzi~I persGnalny \V O'Odz. od 7,30
J
"'
do lfi,30 oraz (e~efonicznie 582-00, we\\'n. 23.
---------------:--1_1,8__
2-_T_
---LEKARZA lub biologa-fizjologa oraz laboranta
chernilcznego
zatrudni Instytut Medycyny
Pracy w Zakładzie Toksykologii Przemysłowej.
Zgloszen:a osobiste: ul. Wodna 40, Ili piętro.
i1a1-T
KIEROWNIKA magazynu, wymagane średnie
wykszta lcen'e i 5-letni staż pracy w budownidwie, starsze!lo
ekonomistę ze średnim wyksztaicen:em i 5-letnim stażem pracy w budownictw:e do działu zaopatrzenia ornz 3 dozorców - zatrudni Wars1,awskle Przedsiębiorstwo
B
S I
Budowy Elektrowni i Przemysłu „ ehm- ta "
w Łodzi, ul. Aleksandrowska 67. Uposażen'e
Wf! obowiązu3'ącego układu zbiorowe.f"o w bu~
·~
downictw'c. Zgłoszenia przyjmuje dzinł zat~udr-n ()6
nien'a w go d z. o d 7 ,30 do 15 ,30 , ! e 1. vici.

11 70-T

~n~ Przedsiębiorst~a I
Uw
&Stitl',
I n st y t u c J e •
I

OGŁOSZEtUA-REKLAMY

I

j

llllillilllllil!llllllllllUlllllllllllllll/111!11/llłlilll!lłllilłlllllllllłllllllllllllłlll/111111111111111111

Ili ! do wszystkich gazet w kra;u
U PRACOWNICY POSZUKIWANI --„
r111

2 INżYNIEROW włókienników
stów z wyższym wyksztnłceniem
inspektorów do komórki studiów
mistrzów na krosna żakardowe

po normalnej cenie

lub ekQlllomina stanowiska
i analiz oraz
zatrudnią
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obroń
ców Westerplatte w Łodzi, ul. 8 Marca 24.
Zgioszenia przyjmuje dział kadr w godz. od 8
do 15.
1162-T

ZAŁATWIA

przez TELEFON

3-,1 • .so

2 PALACZY z uprawn:eniami na obsługę ko!lów iy•pu „Lokomobili" do podgrzewu elementów betonowvch oraz technilka normowania pracy zatrudni natychmi<ist Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wielkopłytowego „Dą
browa" w Łodzi, ul. Gagarina bi. 201. Zgło
szenia przyjmuje <lz'ał zatrudnienia i ;:iłac,
pokój 10. WynagTO·dzenie do omówienia.
1163-T

administracyJnych szkolnictwa, a ostatni10 .-:meryt
Technikum Handlowego w Łodzi.
Pogrzeb odbędzie się dnia 31 marca
br. (sobota), o godz. 15, z kaplicy cmentarza na Zarzewie.

Kol. TERESIE STEFANIAK z powodu

c~erpie11i1ach

bairdzo

bry - sprzedam. Oglądać
od niedzieli parking
Tuwima
4553 G

piętra.

zgonu
ciężkkh

stan

Viola''

G

Samochody-motocykle II;~~~~~ą ~~d·ó"~~{~ie
~·o ~~Md'.;c i~,~~~~aL~r~~Ko.">zty remon6-4
4550 G

długoletni pracown~k władz

Kol. kol. Reginie FERCHOW i Marcile
JAKUBOWSKIEJ z powodu śmierci

sprzedam. Ma.ry-

„Unio.n-Special", rym budo\~.rnictwje. 7.aIT1ie

-

JI

SPRZEDA.Z

W dniu 2 kwietnia 1962 r., o godz.
7.30 rano, w kościele o.o. salezjanów,
przy ul. Wodnej odbędzie się nabożeń
stwo żałobne za duszę

KOSMETYKOW

MOTOCYKL „M-72" z wó2

GOSPODARSTWO 4 ha z SYPIALNIĘ nowoczesną,
GARAŻ w śródmieściu
budynkami Wodzinek
odstąpię. Ewentualna kon
(0-1
na trasie
Plot!'ków - krr'·edens
rzech) - pokojowy
sprzedam. Kiser'"·.va-cja wozu. Tel. 271-25
Lódż sprzedam. Wiado lińskiego 49 (suterena)
469$ G
mość:
LódZ,
P..zgows.ka
4605 G •-~~~~~~~~~-'
nr 291
4625 G
DWA pokoje z kuchnią ,
WJJ,LĘ
4-pokc";iwą, wy- MASZYNY: Overlock trzy częśclowe ";ygody w sta-

DOMEK jednore>dzinny i gody, Łódź-Ruda, s.p·rzeWia.domosć Łódź,
rnr,rgę
zie1ni
sprzed.am . dam.
4538 G
Antoni Trzs2ezak, Pabia- Pn.estrzenna 9
nice, 20 Stycznia 116
POLOWĘ-nteruchonic.ici
60-Pb w Lod•.<t z wolnym mi<e~ ha zierni, budynki g-o- s7.kaniem
(Julianów, wilnie
&poda•rc:ze, dom mies-zkal la. · pełny kornfo,rt)
ny murowa.ny, cz1:eroizbo ;>odiega.,jącej kwaterunl<oOferty
wy z 'vygo.ctan1i, gaTaż - wi - sprzedam.
sprzedam. Lódż, Lawino- „1530"
Biuro Ogłoszeń.
4530 G
wa 67
4!i76 G Piotrkowska 96
o si>onA:Ii5Two3 ;·5h;;
DWA hektary ziemi s·prze G·
dam. Piotrków, Zawiła 4 z budyn.kami na terenie
Piotr Wożniak
4568 Luctrzi. oddam w d-zter7.a17
WILLĘ
lub dom wraz z wę. Tel. 511-46, godz.
4509 G
niewielką
ilo·śC'ią
ziemi WJLL·F;--jed_n_o_r_od_z_in-·ną lub
na terenie Wielkiej Lodzi
lub okolicy -- kupię. O- d'>m z ziemią do 3 ha w
ferty .. 4566" Biu·ro Oglo- c·kolicach Lodzl - kupię .
s:;:cil, Pic·trkows.ka 9G llib Oferty ,.4175" Biuro Oglo
tel. 264-23
4566 G >"Z·ei'l. Piotrkow&ka 96 lub
t<el. 336-81
4175 G
DOMIU, place, goE•poda·rst wa można
kupić lub
szybko sprzedać. zgto<;tz<enia: KHińs·kiego 180-4
4588 G

DOJ\IEJI: jednorodzinny w
kończenia.
Wror~taw,

I: ID

G

sin-Ruda,
O<:lrzańs.ka 32.
Jagus:zews•ki
44-06 G
SAl\IOCHóD -;:syren'1 "))O
26.ooo
km sprzedam.
Oglądać:
ni«lizi<ela, godz.
10-15, Nan1towicza 43
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:nr

Hill

kiem -

zapewni odbiorcom należyte przygotowanie się do sezonu wiosenno-letniego, uzupełni
posdad.e.ne braki towarowe oraz umożliwi wprowadzenie do obrotu ostatnich nowości.

~

FABRYKA
.

1102 - sprzedam. Kolumna. ul. Katowici<a 13, 15

wiosenno-letni"

w gmachu hurtowni, przy ul. ul;

Giełda

0>

Jedyny pro ducent

SAMOCHOD--~koda"

Wróblewskiego 3/5 i Kopcińskiego 73/ 75
w dniach 2.IV.-10.IV., w godz. 9-15.
WYSOKA JAKOśC
DUŻA ROZPIĘTOSC CEN
SZEROKIE ZASTOSOWANIE

:;;:

rozja~nia.

,.Jun.a.I{'' sprze-

dam. Główna 41
4'199 G
SKUTER „Osa" sprzedam
Kopcińskiego 35
4514 G

artykułów
włókienniczych
branży
wełnianej,
bawełnianej, jedwabniczo-dekoracyjnej i lnianej
pod hasłem

włosów

BIURO

PARKIECIARZY oraz STOLARZY - .zatrudni
zaraz Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Miejskiego- Wschód w Łodzi, ul. .Kopernika 3·1.
Dla zamiejscowych hotel zapew:-iiony. Zgło
szenia przyjmuje dział kadr, pokój nr 5 w
g<Xlz. od 8 do 14.
!024-T

r URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WOD
GAZOWYCH ORAZ PRASY RĘ:CZNE
SRUBOWE I PRZECIERACZKĘ:
KORYTKOWĄ DO OWOCOW

GŁOWNEGO KSl~GOWEGO
zatrudni natychmiast Spółdzielnia Pracy Dziewiarsko-Poń
czoszniczej im. G. Dua w Łodzi, ul. Jaracza 40.
Zgloszen ·a osobiste w godz. od 7,30 do I 5,30.
1158-T

posiadają

DWOCH INżYNIEROW lub techników budowlanych na stanowiska inspektorów nadzon• nad
kapitalnymi remontami - zatrudni natychmi<isl
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Pabian>icach, ul. Arrn'ii1 Czerwonej nr 16. Wymagane pełne kwalifikacje (uprawnienia). Podanie
wraz 'I, życiorysem na leży kierować na ręce
dyrektdra f\lZBM. Warn.ok.i płacy do omówienia na miejscu.
1427-K
KSIĘ:GOWEGO-REWIDENTA, budżetowca

w

Łodzi

Informacji

upłynnienia

uf.

udziela

Łomżyńska
główny

3

m echanik,

tel. 4'l3-58, w godz. od 12 do 14

oraz

od 15 kwietnia br., Zarząd Okręgu
PTT-K w Łodzi, ul. Piotrkowska 102 a. ZgloSZJenia osob:st0 codziennie w g-odz. od 12 d0 Io.
1433-K

do

Łódzkie Zakłady Spożywcze
Przemysłu Terenowego

ekonomistę, wykształcenie minin111m średnie za<ingażuje

REKLAi\I I OGLOSZi>,1"
W LODZI

~

P'semne
będą

zgłoszenia kupna przyjmowane
do dnia 14 kwietnia 1962 r.
1178-T

--------

Sprzedasz bez

kłop-0tu

ZłOM ZłOTY i

SREBRNY

sklepie „Veri~as"
ul. Piotrkowska 263.
w

w

Miejskie
w lodzi,

ZlOM SREBRfvY
Struga
Armil

Zamknięcie

ruchu koh1wego

todzi.

14.
Czerwo-

o

Prz„dsiębiorstwo

ul.

zamknięciu

Piotrkowska
rucht

Robót
17.

kołoweg0

na

Drogowych
zaw.~damia
ul. Wq~ury
cło ul. Sen-

na odcinku od ul. Piotrkowskiej
kiewlcza, od dnia .31 nrnrca 19fi2 r., na 0kres
trwania robót drogowych.
1175-T

nr 78 (4770)

7
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Wzajemna współpraca warunkiem pomocy ~ :~~s~! Wiadomości poufne 1Qficjaloo
d I a piłkarzy Ł Ks r~=cz~ac:~~~~~~~<>;.„ M:r,k:;.~~r! ro~;g~~awy~~;;c~u !f~J~;;~~~ o ,, o' dz k •. m fu tbo I u
88

1

z
stw<>rzyć odp-owi<>dniejsz10 &twowego w boksie między
trzeba
warunki do treningu, bowiem nie
Jako powód d·o zwolania wczo- ni.a PZPN opiekę na.d szkoleniem. zna w kraju boiska klubu 1-11- ZSRR a Polską. Spotkanie ma
raj konferencji zap-oznawczej z lódzkich lig·owców.
gow10go, którego stan byłby tak być rozegrane w lutym w 1963
LKS w
sytuacją piłki n-0żuej w
Nikt nie kwesLionował, ze LKS niezadowalający, jak boisko przy roiku w Mo&kwie.
ogóle, a w drużynie ligowej, w należy p-omóc, przeciwnie, P·C>dkre Al. Unii.
PZB ma jednak jedn-0 spotszczególności, i>oslużyio Wydzial-0- ślano, ż.e nie m<>ż.e się ona t0gra„
przy- kanie zaległe ze Związkiem RaUznając, ż.., konferencja
wi Szkoleniowemu LOZPN pism.o, niczać do sporadyczneg.o wypadmoże więc- uda się
wiele korzyści, p-ostanowkl- dzieckim,
w którym klub wystąpił z wnio0- ku. Ale pomoc ze strony LOZPN niosła
wymianę pog·Jądów
noo pod<>bną
skiem o p.ozyskanie kilku bar- P·Owinna znaleźć grunt wzajemnej odbywać częsciej.
jeszcze w tym sezopowitać
utalentowanych zawodni- wspólp1·acy klubu z OZPN. A jak
dziej
nie d0S1kona:lych pięściarzy raków. Chodziło oczywiście o pił dotychczas, oznak takiej współ
dziecltich w Polsce.
karzy innych klubów klas niż pracy nie bylo wiele. Już sam
treningowo-szkoleobóz
Na
.szy ch z okręgu łódzkieg-0. W ob- fakt, iż inicjator~m
konferencji
niowy d-0 Cetniewa wśród 40
radach uczestniczyli: zarząd sek- jest Wydział Szkoleniowy, a nie
znajpięściar·zy
wytypowanych
cji piłki n<1żnej LKS, przedstawi- klub, wskazuje na to. Przyz.nał
Drnżclżal,
się łodzianie:
dują
Ll{S
pi~karzy
ciele zar„ądu LOZPN oraz trener to0 zresztą wódz
mgr Foryś, sprawujący z ramie- dyr. Spi<0wa.k.
Józefiak. Kielich, StańczykowKubacki. Trenerami ''ęLekkoatleci burzą bariery biu- ski
Wyclzial Szkofoniowy wyrażając
· dą:
k ·d
·· T I
k
Sta.mm, Cendrowski, Napomocy,
udzi-elenia
g-01-0v;r,f>tć
az ym razie WTooki, Bianga i Marzec.
a{ w
chc!alby Jednak wiedzieć, w jaki„ ro raCJJ.
i można przyjąć decyzję LOZLA,
zawo"fo·;lk.ów
c-clda
Tęoo
dalszych na podstawie której zgłoszenia
w
się
wrientować
możiiwościach ro?.woju ich umie- do biegów przełajowych o mimożna skła
piłkarskich. A. ma za- strzostwo okręgu
jętno.ści.
str:i:ezeni:- .oo do p.olltyk1 kadro- dać na miejscu startu, tzn. na
weJ, op1~In nad "~woonlkami llbo 1' sku RKS R d
.
. .
u# a.
sa1nego 1ch szl\:iol-en1a.
są bez racji. . _Zawody, o ktor:l:'ch JUZ pisaObiekcj10 te nic
D11iś przyjed11Jic do Ln~i dru16;
godz.
o
i hsmy, rozpoczną się
Wlaśnie brak systematycznego
trenera planow~go szkolenia powodu.ie, iż jeszcze na godzinę przed starwychu·wam.kó-w
żyna.
Kcna.rzewskiego - Sta.1 ze S.ta.- t.KS me jest pod tym wzgledem tern przyjmowane będą zapisy.
lmvej VI' oli, która. °'d sze1·egu klubem samowy~tarczalnym. Bra_l<
mogą wziąć udzial
w bie"ach
0
•
•
la.I oogrywa p~wa.żmą r0>lę w generalnego, obhcz.onego na dłuz· .
W nadchodzącym sezoni-e letnim
szkoleniowi!go rue. tyll~o zorgaru~o·,v~ru, lee~
szą metę, planu
spctka.niach ligowych. Stal dwu ml·odzieży
Z,iedl1ocz,enie
ja k zapowi.ad.a
powoduje, iż lig·'>Wa je- takze me zrzeszeni biegacze 1
Spo«i:owego i
Sprzętu
Przemysłu
kro'.n.ie już z·dubyla tytuł wice- donastka nie clysponuj-e odp-owied zawodniczki.
Turystycznego - nie powinno 7..a
mistrza P-0.tski.
nim zapleczem.
materaców.
na1niotów,
braknąć
inn-eg()
tego lub
Pozyskanie
n1ebli turystycznych,
sl<ia·danych
Dziś Sial -zajmując 4 mi•e,jsce
nic rozwiązuje spra·wy.
chło-pca,
s·przę
rodzaju
innego
pl•ecaków i
w ta.belce uwR.ża.na je.st nadal Trzeba mu st"·o.rzyć pewne perw
tu niezbędnego w czasie wędró
za czn!:C.wa, drużynę Po·lski. Z spekt:vwy. I tutaj cennych wskaSamych tylko kol<>rowych
wek.
nia, ~o w la.śnie ju !.ro w Pa.la cu z<>wek udzielił mgr F·oryś_, mónamiotów dwuosobowych i więk
roo;eg1·a ·wiąc o tym. że zdolniejsza mloGwa.rd•!a
Spo·rtowym
przemysl przygotował na
szych
a taka niewątp11'vir zna idziPż.
kclcjne spcl.ka.Rie lig()we.
sezo!1 36 tys. Liczba ta w polą
LKS. nie
dzie się i w samyn1
ubi-egloroc:znyn1i zapasa
z
cz.eniu
lV ringu mecz sędzii-0rwa.ć hę- może być ocl-.;eparowana. chiń'ikim
Henri CocJ1et, j·eden " wielki-ej mi (53 tys. sztuk) powinna w pel
d:.z·i-e p. l •d·Zli a.!( ze Szczecina, a murem <ld drużyny Jigolvej, lecz
potu-żeby.
za'l<polrnić
ni
trójki słynnych iir.ancusikicl1 „mudu pnn.kttnvania \\'alk \Vyzna- tren·()Wać 'vraz z nią~ aby przy s.zkieterów" przybył do W:,;.t·szaW spn.ed.aży znajc\z~e się taJ{że
okazji, a taką
na!larzaj'lce.i si~
1
u~~Y '~ ybór różneg.o rodzaPol5!k!·ego dość
za pros·zenie
na
~"'leni 2lCSl~.li sę-t:!1.iowie: Gosl~·ń- p::>winny być w pierwszyrn okre- \VY
mebli turystyczTenis.o\vego i prz epro- ju składanych
tow::n·z~·s?;ie, za~t· el>D hwią7.ku
ł{ulesza (Bi:t.J y- sie m-ecze
~~(i (PC!~nri. 11),
składanych
p!"akiyc-znych
nych.
k<>l~gów, którzy we:dz.a ltonsult::;i.cje z zav..1odnH~ami
stc·k ) i Rulk-c.wslci (Byclg·mszcz). wać stars1ych
~2 tys. Na uprzygoto,von'J
tóżek
po!s:<i1ni. Z 1... odŻi n::l
Mecz rc·z.pccrmie si~ 0 gcd!z. ,już nie .ma,i~ p·rzed wbą więk- i trer..eraml
pr~ed wagę zn~ugują też wyga-:Jne lóż
l&tach
w
~wjetn-ego
·,~;yl::lady
11.ZO. Pn;Pd mec-.;em <N:l1b~d:·tic szych WHlokow. Poza tvm J107;Ysię ka wra·z z na<:imu-chiwanymi n1ate
ucJ.?di
teni<Si5·tY
.... ,sl.i::an1 chl-0p-cy, '\V \V:fD~,dku stw1er \Vojennych
. .. ,
.
:
4k
kh nJ.eprzyclatności, p·D- dwaj trenerzy - Adamczyk i Ba- racan1i. Samy-eh ma:teiracy v.r sprze
s . <; 9PO• a.n„e ,JUntO·I ~:" G_w~,1 r111 <11enia.
da<ży znajdzie się 50 tys. s7.t. Spe·
winni mieć m9żność powrotu tl<> nas\ak.
(V\1?.:·sZJawa) 1 Gwal":Jc·• (Ló„Lz).
śród nowości \Varto zwrócić u\:va
z ortaHonu oraz
śpiwo·rY
gę na
popeliny (te ostatnie ba·rd7.o tani.e), a także nowe i.arso.ny ubiorów tu.rystycznych.
Obok popuJa,rnych jut koche-

lfi

Jednym z klubów, który roz-e-1 mają rozegrać w najbliższą oiegral najwięks.zą ilość spotka n to- d.ziel ę za wod_y o mistr.zc-stwo Liwa rzyskich przed roe.poczynaJą- g1 Okręgow-ei z W!okmarzem Pacym się sezonem, jest bez wąt- bi„nice. W rundzie j-esienn-ej zapiotrkowska Conco·rdia. wody odb~'łY się w. Pabianicach.
pliwości
Wystarczy wymienić tylko lódz- Tym razem rolę gospodarz.a sp<;>t
Orze!, ni LKS. Tymczasem„. LKS wspol
ki'ch jej przeciwników Wid.zew, Start, wreszcie - pabia- nie z Wlókni.arzem Pablanice wy
stąpily z prosbą. żeby zawody od.
nicki Włókniarz.
Wielki" zdziwienie ogarnęro dzia były się ·w sobotę w Pabianicach.
laczy Wydziału Gier i Dyscypli- Wydziat Gier i Dyscypliny wyTany, kiedy Concotr<:lja zwróciła się ził zgo.dę jedynie na r-0-zegran1~
telefonic-znie o... odwc·lanie m-e- spotl{ania v: S<l-bote, ale \V Lodzi
czu o mist,·zostwo z 1-0.J<.alnym ry na boisku Orla. Początek o gowalem Polonia, bo boisk-0 nie na dzinie 16. Jako przedmecz zos:tadaje się do rozgrywania zawo- nie rozegrany mecz juniorów o
mistrzostwo ligi pomiędzy LKS•i
dów.
Włókniarzem Pabianice.
•k
~
Rezerwy ligowej jed-enastki LKS

Bez

biurokracji

Jułro na mecz
Gwardia-Stil

*

Kolorowi namioty przygotowano dla

Muzyka
8.00
8.00 Wiadomości.
aktuainorei. 8.30 Muzyka poranna. 8.50 „Rozmowy prawne„. 9.00
Aud. <Ila klas III i IV pt. „Zagadki muzyczne··. 9.20 (L) Konc<0rt poranny. 10.00 ,.Mówi Tech-

Sobota i niedziela

nil~ a·· .

10.10 P(llf:H-nny konc·e<rt. 11.00 B.r.iO

K01n0ert

poranny . 9.25

.,P•od-

Aud. dla kt.q s y V pt. ,.Pokój na rzut.k:i'' - aucl. 9.4-0 K011C.e!.t m·ep o d-: Jas-zu' ·. 11.3-0 Zespc·lY lokali.1•e lodii krajó\v dremc0 !c.rate~\ ly1doweJ.

na

10.00 Pr~ra.m dl.a szkól: biO<!ogia
•. Lud-zie naszej pa,rtii''
(-Ota klas VII). Cykl: „Czło
Aud. z cyklu .. Rod>.ice a dzie- aud. 11.()0 Poranny konce.rt. 11.30
·wJ.e!<". Tem.a.t: „ Kto Iii~ n.a
11.57
cko„. 11.56 Komuni·kaL o stanie Polska mu-zyka o•_>erowa.
gor•cym spa.-zy" (W)
wód. 11.57 Sygnat czasu i hejnał. Sygnał czasu 1 hejnal. i2.05 Wia,.Ro.lniczy d·o.mości.
1~.15
12.15 Muzyk.a ludowa. 10.30 Prz.erwa
l~.o:; Wiadomości.
kon1pozyt.01rów pol- 16.55 Progira·m dnia (L)
kwadran .-;' ' . 12.30 „Ubezpi.eczeni.a c• 12.35 pjeśni
ub-e.zpieczeniach u. skich. 12.50 (L) Audycja dla wsi.
wieś o
w si martur.zvdJ.a
.. Na 13.00 T. Kies.ewetter: 4 tragn1. sui- 17 .00 T·elekonk:u·rs
12.-15
12.40 Radiot·eklan1a.
LH:eratura i matura"
stó\v:
s·~v o jską nutę". 13.00 Au·dycja dla ty baletowej. 13.10 Aud. liteTaclrn.
(W)
13.45
k las y IV pt. „Na placu wielki-ej 13.40 (l,) lnformacj-e dnia.
m.agazyn aktuD.20 (L) Ko·ncert ro.z- Aud. dla dzieci •tacszych .. Bl~kit 18.25 .. Klaps·'
budow~
(Lódż oalności filmowych
rywkowy. 13.50 Pogc.:l.ne piosenki. na szta[ela„. 14.CO Audycja literagólnopolski)
14 .00 Zagadka literaclc-1. 14.30 S1,yn cka. 14.15 Mu:zyka taneczna. 14.45
JasiieniPa,111-em
.
z
Rozmc.wa
19.00
Ko.nHi.OO
Wiadomości.
13.00
r-eportera.
z notatnika
n-e orkiestry.
pro,vadizi Krystyna Na
cą 1:;.30 Dla d·zieci
13.05 Progr~m dnia. 15.10 Radi.o- cert solistów.
(W)
ulan.ka
t
s
rekl.ama. 15.3-0 „Mój program na słuch. W. Bc·rudzkiej „Przygoda
Hi.05 19.30 Dzienni•k telewizyjny (W)
aud. 16.05 Przeglądy G nia". 16.00 Wiadom-O·śl:)i .
antenie„ prog-ran1 pu
16.25 Koncert muzyki Omówienie prog r. 16.JO Fra.gment 20.05 „Mi·nia.tury'' i poglądy.
bJi.cystyc-.lny (W)
WiacLorności.
z
17.00
chórów
popularnej,
najlepszych
koncertu
17.03 z życia Związku Radzleckie- Lodzi i wojewód.ztwa. 16.45 Mo- 20.30 „Ostatn·ia run<la'' - fJ.lm iia
bularny prod. USA dozw. od
g') . 17.35 Muzyka luci.owa. 18.0D zaika muzyczna. 17.()0 „Nasze spra
lat 16 (W)
aud. 17.10 D. c. mo.zajki
„Rozmowy sąclow€.'.. 18.20 Publi- wy„ 13.30 muzycznej,
„Akt1.1.alności 22.15 PKF (W)
17.30
mit;>dzyn.arodc·wa.
cystylra
Radiore klama. 18.50 Ractio·wy kut·s lódzk.ie". 17.45 ,,Przygody repo;- 22.25 Osłatnie wiadomości (W)
19.05 tera·' - aud. 18.00 l{\.:vad•r.a!łts pi0- 22.30 ,.I ty mu wierzysz ... „ - p,ro
nauki ję<yka francu .s ltiego.
gram roizrywl{OWY wg s.cena
18.30
„\'-.1edrówki muzyczne po kraju'• "'enek. 13.15 Ractio·-eklama.
i K.
Osieckie.i
A.
riusza
Feheton M.
18.35
- aud. 20.00 D7.!<0nnik wi<eczorny. Wiadomości.
A.
Rud.:okiego. ReżYN•rla 18.45 Piosenki ka.ba•retu
Z0.26 Wi a d.omości sporto·w-e. 20.30 Jorsta.
(W)
Szczepkowski
aktuali
Mttizyka
19.05
wydaniu"
„Kaktus".
Fr. Suppe: „lQ cór na
11

„.

mecz

Społ•kanie

naszych
Japonia
t-0 ma się
pierwszej

„DZIENNIKA"

POWIEśC

•!•

MANFRED G!?F.GOR

(72)

T I u m a c z y I y:
EMlLlA BlELlCKA
i TERESA JĘTKIEWlCZ
- Bzdura - pov.:i'.edział Rudi 2le złoodą.
Banjo milczal zamyśl-0·ny. pa tr-zail w cza.mą
Nagle chwycił swój in&trument
w-0<lę rzeki.
i brzęknął lekko w skuny.
Z choiLnki
krzY'lmąl Rudi. Prze.<•tań .i::;ę

ur\vałeś,

czy co?

Ni stąd, rn zc1wąd Ba:njo powiedział:
- B~e.nner! Tam będz;ie nasza kwatera..
za- Bra.cie! Ty mas1z głowę na karku! Jazda, idziemy!
wola1l Rudi. Conni i Ba.11j-0 wstaH.
tramwajem.
- Pojedziemy

Pojedynczo.

„DZIENNIKA"

•:•

POWIEśC

Spotykamy ei.ę tam,
uli.czika. W bram~e!

„DZIENNLKA"

gd12:ie siię ziaczyina

śl.epa

Pani Steiner ohcia.J a wejść do pokoju Ursa:uJ.i. Dr2lwi były zamknięte na klucz.
Za.częl.a
matJka.
roz;kazała
Otwieraj! bebn ' ć p!ęśdami w deski.
Dopi•sro po chwili dz'.€'\vczyina 0000<\W-e<l'ZJiała:
- Co .s1ię sitało? Leżę ju.ż w lóżJm!
Mupowtórzyla kobi.eta. - Otwieraj! szę .s.'.ę z 1Jobą rozmówić.
M.atka
Un:izula w&tala i otwo·rzyla drzwi.
stała pr-zed nią z v.ryk;rzywicmą twarzą.
porW'iedziala.
- Ty dziwko! k.rzyknęla Ur.szula.
- Co s'ę &tafo? pan~
znowu
p<>wied<z.i.ała
- Ty d7:iwko Ori mi o w.s;zyistk.im opowi·edzial.
Skinar. V>•)"ciąg111ie.9?: p-0 niego SIWO.le
Jak j•es?JCze raz
pluga.w.e la.pska, prz.epedlzę cię tam, skąid tu
przy1srz:laś. Do wi.ęziienia!
za.częla d2J!ewczyina.
- Ależ ja„. Ał·e mat.ka przerwa.la jej ootro:
- Kłamie.siz!

k.i-zylmęla Urszula z furią. Mamo! Przec'eż oo wrey.shko przekręcił!
oc'Lpowiiedziała kobieta '!a- K!.amiesiz! łamującym .s<ię gk.s•em.
Urszula za.sita.na.wiała s1ię. „To nie ma żad
pomyślała.
nego s.en,su" powi·edlziala.
- Id~ spać - Nie poiz,w-0·lę, żeby mi kl-OŚ nimczył Iru?ie
knyczaJa pa1t1J1 Sterne:-.
szczęśoie! Ur.<1?.ula roześmia1a się pogaroiiiw;e.
- Śmiejesz się?

-

łódzkiego

wydaje

klasycznym
Ll.

l

6. Budowlani Lód'1
7. Orkan Lódź
8. LZS Złoczew
9. Włókniarz Ib P.
10 Skra Bełchatów
11 ·· Rt•.d.zkt' KS
Iż. Wolanka W. K.
Grupa.

"'A'

li
9

11
Jl
Il

30:18

22:19

11:11
11 :11
11 :11
1-0 :8

1•6:15
14:1S
19: 11

10 :12 22:30
10 :12 Io :25
n:13 15 :28

10

12 :27

5 :15
3:19

11

111::>3

północna

Ozorków

11

17:5

2. Górnik Lęcz y ca li
11
3. Kolejarz Lódż
4. Emjed-en żychl'n Il
5. Energetyk Lódż Jl
Il
6. Cho.iet19ki KS

15 :7

1. Bzura

21 :10
37:10

19:3
16:4
14 :s

SIATKOWKA. Fina! mlstrzostw 7. Wlóknia.rz Ib L.
s.zkól sr..dnich. Technikum Chc- R. Ma7./Jvia R. Maz.
9. Boruta Zgierz
miczne _ XIX LO, XXII LO
JO. Stal G!O'A'TIO
Technikum Budcw.
VII LO.
Il. I<l'ośniewlanka
XXII LO i Teclrnikum Mech.
12. Stal Kutno
XXI LO .
Biegi na
LEKKA ATLETYI{A.
prz:>lnj o m'st :~toslv:o Lo.:Jzi dla

Jl
li
11
Jl
11
li

'11 :5
28:16

14 :8

26:12

13 :9
13 :9

40:15
24:36

17 :17
9 :13 22:19
9:13 19:31

13 :!)

14 :22

~:14

7:15 14:32
16:28
7:15 21:49
7:15

PLYWANIE. Pólfinal o wejście
do klasy wyd•z'.<0lonej Orzeł - AZS
!'vIKS Pal.ac Kultury
Wmdaw W-wa, go.dz. 16 basen r..'.IDK.
III liga, WiPILKA NOŻNA.
Bukaresci:-

Wałne zebranie
tKS i Bawełny
f 4. kwietnia

Czarni (Kutno) - Start (L) godz.
16 w Kutni-e. ~tal (Radomsko) orze! gad'<.. 16 w Radomsku i Pi(~:27).
za.kwali!ikowata lica - Wlókni&rz (L) godz. 16 w
Do półfinału
j-ednak Daug.awa, któ.ra w Tomaszowie. Klasa A Budowlas;ę
pl·er·wszym meczu w Rydze zwy ni - Wlpkn•arz Ib (Pab), godz. 11
ul. Letnja 5.
iH :26.
ciężyła

nowy termin walnego
sprawozdawczo-wyb-orsię ono
Odbędzie
czego J,KS.
<inia 14 kwietnia br. o godz. 16.30
w sall Prez. RN m. Lodzi, ul.
Piotrkowska 10{.
Walne zebranie LKS bedzie Jedwspólnym zebraniem
nocze$n1e
KS Bawi!lna. !

'V

BUKARESZT. cie rozegrano rewanżo,ve. ćwie!'ć
s.potkanie o Puchar
Europy w koszykówce kobiet,
w którym tamtejszy Rapid po63:61
(Ryga)
Daugawę
konat

POWIEśC

- Tak ma,rzla m,
chciała.bym
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1
~~z~~~~~st~Jc~a ~t~~J1~~Je ~~i~~~1'd'Zfe~

Czarni (R.actc.:nsko) g-odiZi
dze·w Ustalono
na 11. stadion Widzewa. PTC Ba\.\"€:1na god'z. 11 \V Pabianicach. zebrania

finałowe

•:•

v.r stylu

Pi·C·trkov.rie, go<iz.

bok.serów
NIEDZIELA, 1 KWIETNIA
Pol'>ka.
Stal (StaloBOKS. Gwardia od'być w wa Wola) I liga, gad.z. 11.30 w
poił.owie Hali Sportowej.

w
To.ki-0
grudnia br.
Związek Bok.s·ensod
Ja·oo.ń..~i
·
meczu
przewiduje rozegran:e
ty]lko w 8 wa.gacch, bez wag
Go.spodarze zchowiącięiikich.
zują się pokryć w.szys.tkie k-0s:>:ty związane z wyprawą po!skich pięściarzy d-0 kraju, w
któr:vm w lS-64 r. odbędzie Stię
kołejna Olimpiada.

0
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1. Concordia Plc·t.r. 11
2. Lechia Tom. M. 10
11
3. Polonia Piotr.
1. Pogori Zd. Wola 11
11
Si·er9cl7.
5. Warta

st~~xi;Kg,~~~A~la,;in~I Ml~1\~~:"ZOStW

s-;.;kol &rectnich: VU LO - XIX LO
(dzi-ewczęta) i Technikum Mecl1a
XXII LO (clltopcy) -0
niczne god1z. 18 W MDK.
olu-ęgu
Mistrzóstwa
ZAPASY.

pięści

ale

Grupa poluclnLowa

SOBOTA, 31 MARCA
PILKA NOŻNA. LKS Ib - Wló16.,
(P \ ) IIJ' l'g
'
1 a.
k marz
go d z.
a'·

z Tokio pl.simo

otrzymał

:i;ąipra,sizające

TELEWIZJA

\V repe.r tuur1#e rozr ywkowyn1 . 11.5-J 10.:ro

•!•

Łodzi

Tokio zaprasza

niistrzo\:vslctch.

ż-e

tr c·~hę

na -

L

polskie

*

jeszcze na przepov.1-ednie
za wcześnie.
Dla orientacj.[ ,.wolenników kia
sy A, która równlei. wystartu je
w najbliższą niedzielę, podajemy
aktualne tabele po p.lerwszej (jesiennej) rundzi<0.
sie,

stndionach

•

P2lB

grywki 2 razy w tygo"iniu. Mimo
1akiei sytuacji WGiD uzna!, że
rozgrywki mlodoc!anych 1-epiej za

foteli

0

PROGRAM I

jest

nc·żnej

piłki

„natadowany".
po\vażnie
było n.a\.\·'-:~{ ·w y znaczyć roz

*

uczy polskich trenerów

19.30 „Matysiaik·ow1-e0
- opera. 22.&łl W!eozór rozrywko- ności.
wo-t.P.J1eczny . 22.30 Sobotni cocktail ocLc. p-0°w. 2·0.()0 Kon-cert o•rk. PR
:;,().40
pd. J. Gerta.
Krakowie
w
rozrywko\:vy. 23.00 Ostat.nie wjadc23.10 Po jednym utworze Recital fortepianowy. 2'1.00 Z kramości.
slynnych orkies*-r rozrywkowych. .iu i ze świata. 21.27 Kronika sportowa. 21.40 Gra Poe.nańska 15 Radiowa. 22.00 ,.Zee,pól Dziewiątka''.
PROGRAM Il
22.;i.o. Mu.iyka taot:JCC2'n.a. 23.50 Ostat8.35 Radfow~ nie vn.adomośc:L 24.00 Murzyk.a ta8.30 Wiadomości.
nauki języka rosyjs1kiegQ. neczna.
kurs

T r zeba

adeptów

rów będziemy mogli zaopa<flrzyć
vv turystyczne kuchenki gazo lcończyć po poc-zqtkowo prelimiprzedniż
we. clo których można dokupić nowanym terinin ie.
j·e zacząć i pier\vszy
wcześnie
bu tle .z zapasem gazu.
bleż.
kwietnia
2
przygotowuj-e też na te r min zci.·wo1dó\.v
Przemysł
sezon 2,5 tys. lrnloro•wych dom- rolrn zo,•tat o<lwol a ny. D".<lalacze
dwu- 1 pilkarscy doszli do wniosku, że
cani.pingowych
ków
rozgrywki
cztt'roosob owych. \·Vśród nich no jeszcze nie cza1;. na
Dla młodych chtopców.
c!rntka-4".
..
typ
je.~t
wością
anUlt"Orów spnrtów wodnych przy
gotowano blisko 6 tys. kaja!<ów
turystycznych. Po raz pierwszy
Wczoraj zamieściliśmy czoło tawprowad21c·na zostanie do sprze- beli Ligi Okrę~owe.i. Wprawdzie
200
daży tzw. seria )nforni.acyjna
znamy wi€.lu „proroków„. którzy
silniczków do Jrnjalców.
upatrzony<:11 kandydatów cto
mają

Francuski
,,muszkieter••

SOBOTA, 31 MARCA

do.syć

najmlod•

rozgry\.vek

Kalendarz

szych

się

1

Ra.di~

„łazików"

Sprzę_ łu będz~e dość obiecuje turystom centrala WSS

Ii

*

*

trampkarze
roku bieżącym
po raz picn.vszy mistrza
Dla zwycięzców będzie
okręgu.
przygotowana mila uroczystość opucha.r.
raz jeszcze pięknie,io.zy
\V

\Vylonią

•:•

POWIEśC

-Odpada dzi·ewczyina. bałam
~lodo•wałoam.
pośmiać.
te7.
się

d<rzwi.
„Jooz.c;ze trochę i 21waitiiiuj.ę" -
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P1a.lwJam,

isię, a teraz
Zamkinęja
-

pomyślała.

Bylo
wylotu ślepej Uilic?.Jk!i.
Os.t..ooni e po.s:uiwali &!ę
p•rzejściern w .stronę
w~yscy trnej wciskrim
szopy Brennera. Prz.ed bramą zatrzy1na.Ji się
i nMłochiwiali. P0>tem jeden po drugim przebiegi.i p~wz·ez podwórz.e. Pl'zywairli. do dr·ewnfanych ścian szopy.
pCJlW'•ed!.ział
Czy on juti: leży w 1óż.ktu? cie-ho Rudi. - Musimy wejść tylnymń d•r-zwiami.
Kiedy d<J·tair1i do owych dJr.zwi, Rud~ sz:epSoo·tkałi

s,ię

u

już - zupełn.ie cioemno.

n.a,ł:

- Ch-0dź no, Bain,jo, tu jest dla ciebie robót.ka! Mały, 2'gll'abny -zamec2lek.
Chł01piec pr d'9zedl.

-

Potrzymaj no!

Poda1ł C<Jll'lOJiemu ban.Jo. Conini jednak za1-0.sko.t.em
ga•pił się i i.=trume-n.t z gluchym
upadl na ziemię. Zadżw:E)('.zała jedna sta·u111a.
Jej echo rozle1gło si·ę cicho v1rśród oo.cy.
sylmąl Rudi.
- IdiO'ta ! -

- Jak którą .sitruoę diabli wzięli, to mordę
gro.ził Banio za.sikriczc.,emu Co•nci nabij~ ni€mu. Zaibrał się do roboty przy d7zw1ach.
PQ'W<ied.'.lliał,
jes.t zamknięt.e Wcale
OOZV\Y 1011 y.
pr71cd
sta.nąl
Praera•ŻO!O.y,
drzwi.
Otwor:-eył

ruie

•!• POWIESC
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postacią Brennera. W ciemrwEiciaich
led•1No g-0 było widać.
za.pY'tal mężt"ZY7J!\a groźnie.
Kto tam? To ja, Ruidi!
I kto jes.?;cz,e?
gl06l Rud~egQ brzmiał
Banjo i Conni o·chryple.
j€15'Lcze
spy~·ilem
Nie
- Ci:ego ch~ecie?
w1siz:yis,t.ld~h. J·esitem za1kany.
W·OZU
żB,dn.e-go
- Nie przy•orowadziliśm;<r
Chc€'1nY tu przenocować.
P<JiW1edzial Rudi. odparł Br'€amer.
- Nic z tegio pr-ccq chłopiec.
- Nie rób nam ti-ud:iości Mu1"1imy się na jakiś czas za.d-E:kować.
- Co e.ię stal o? Poli.ej a?
- Są na m-0im tropie. Ty je.s.tcś nasizą osta.tnią d•e>iką rA.tuinku.
Nk~ ma mo·wy. Z1t diuż.e ryzyko.
Nie w.s•\awia.jże mnie na lc<lz:e!
m:ruiknąl BrenNie j(>,stem .siamobójca Wynoście się do diabla!
n·er. Ki-edy tak - po•w'."'iział Rudi - jeśli nie
chcesz nas przyjąć dobrowoln!e. to pogadamy
kie-~z.~ni ma1rynarki.
do
SieE!nął
ia-iacz·ej. Niebi·eska1wa lutfa rewolweru bl%inęla mu w rę
ku. - ·Wpuis.zcza•j nas!
Na.file ośl~.lo
Brenne.e nie cdpo•wi:edzia~.
Grubas trzym.\l
chlo•pców jaskrawe światlo.
w ręce długa kioe~.wnko•wą la.tarkę.
Mó'.'.1'l-em ó. że go beclę mial. ja•k przyjRudi podnió.o:.l broó. d'?;ie oo do c-::·2go! Od1,-;u.ń .s.i~ od dlrzwi! On dz!ala prawie bezS?imeir-0iwo.
olbrzymią

('[). c.

Il.)
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