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Swięło narodowe
Węgier

Depesze
z Polski
święta narodowego
RepuJ>ll.ki Ludowej
- 17 1·ocznicy wyzwolenia, I seKC pzpR Władysław
kretarz
Gomułka, przewodniczący Rady
Aleksander Zawadzki
Państwa
Cyrankiewicz
1 premier Józef
wystosowali depesze z życzenia
nti i J>OZdrmvieniami na r1:ce
I sekretarza WSPR 1 przewooreW·()lucyjnego rządu
nicząccg·t>
roootniczo-chlopskiego WRL Janosa K:tdara oraz przewodniWRL
Prezydium
czącego
lstvana Dobi.

Z

okazji

'Węgierskiej

Na konferencji rozbrojeniowei

Wł. Gomułka
na konferenci~

6państw neutrolnvch warszawskiej
przeciwko wznowieniu
doświadczeń nuklearnych

GENEWA (PAP).
SPEcja1ny wyslann.i1k PAP,
red.
Janina Pawlikiewiczowa
dono.si:
Na XIV po.siedzeniu komi18
rozbrojen.iowego
tetu
pańmw w dniu 3 bm„ kltóde!e,gat
remu przewodniczył
pod.sekreWieLkiej Brytanii,
tarz .stanu Godber za1bierali
głos kolejno· przedstawiciełe·:

C2':echooł-Owacjl,

ZRA, Rumuni.i, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Bu.ŁgarLi i Brazylii.
W polemicznym wystąpie
delegat czech-0&lowa·cki,
niu
wiceminister spraw zagran.iczwykazywal
nych J. HaJe-k,
6lr.gumentacji ameryslabooć
mającej

kańs.lti.ej
konjecznoiść

uzasadnić

międzynarcdowE>j

kontroli nad przMtrzeganiem
zaikaZ'U prób nuklearnych.
Pctępiając amerY'kańską zawznowienia z ko!l.powiedź
doświadczeń
kwietnia
cem
nuklearnych w atm-0sfe.rze jako próbę wywarcia presji na
bieg prac konferencji rozibrooraz jako decyzję
jeniowej,
wi;pólnym

ptaka.

Na pforwszym

planie

nowa

dziel-

CAF

o klęsce

Napad
dla

odwet na bezbronnych

O~S

Algierczył<ów

PARYŻ

(PAP). - We wboll"ek we wczesnych g-0dzinach
IPOrannyoh bojów.ki OAS doikon.ały bestialskiej zbrodni w
Salanowcy wdar.li
Algierze.
się do kliniki „Beau Frais\er"
ulicy
przy
się
mieszczącej
.Bouzare.ah mordując chorych
z broni mais.zynostrzałami
'Wej. Op.usv.czając :klinikę terpotężną
podrzucili
roryści
której
plastikową,
'bombę
część
zniszczyila
eksplozja
gmachu. Wśród chorych jest
10 zabitych i 6 rrannycb. Na1Pastn.icy zbiegli.
relacja
wstrzą.sająca
Ot·o
specjalnego wyslanni.ka Agencji France Presse, który zna[azl się na miejs.cu w kilka
chwH ;po e.1i:sp1ozji:
To straszne, proszę to zopowiedzial do mnie
baczyć ~ łzami w oczach jakiś sierrŁant. Na progu pokoju nr 3
lkalti.ża krwi. Na trzech łóż
koce.
zalane
krwią
!k.ach
~ew poplamiła białe ścia~y
.Su.fity zamazując fotografię
· lkiej.ś młodej kobiety. Leża
chorych.
trzech
tutaj
ł,
Wszyscy zoota.U zabici.
ten sarrn
W .Pokoju nr 4
pantofle,
k?.s~ma.rny Widok
połamane -01kul~,
p1dzamy,
kawałek chleba leżą na z1en;: w czerw-onej kal1uży. Dw~
ł~zka. '!- Odrzuconymi kocami
od k:nvi.
ro~mez czerwone
Lez~lo tutaj dwóch chorych,
obaJ zostali za.bici
korytarzacih
na
wszędzie
p1'.1'mY ikrw1. Odbijają od białei posadzki. Kule pozostawiły śladY w ścianach i ftntrynach. Han Wejściowy, poiko-

Kara

• • •
w1ęz1en1a

za znęcanie
nad mężem
Przed.

Sądem

na szpital

PoWiatcwym w

miesrzik.anżaraeh ocLpowiada~a
ka tego miasta Helena M:„ któP<> pinajc:zęśc.iej
r.,
1961
ra od

janemu, znęca.la się fizy=ie 1
moralnie nad swym małżon
kiem .Janem. w czasie prowokowanych przez nią awaaitu.r
bila go i lży:ta.
Sąd wymierzył jej S md.es.J.ęcy
Więzienia z wa,runlkowym zaWie
liZelliem ka,ry n.a Q!Qres 3 lat.

.s:a.la
je, safa z rentgenem,
laboratorium
sterylizacyjna,
wszys.tko zos.tal-0 zniszcropodmuchem
potwocnym
nie
eksplozji bomby, którą zbr-Odniarze pozostawili po do-konaniu mordu.
leczyło s:ię 1 W
W khnke
Algifil"czyków dvtkn.iętych groź
licą i innymi chorobami płuc
nymi.
wszysibkie
której
Kl1n.iika,
glówne urządzenia są zn.i1szza.staje ewakuowana.
czone,
Ambulanse i ciężarówki woj.skowe zabierają gruźlików do
W zawiąza
innych SZPitali.
tOJboŁkach
nych po._01piesznie
chorzy zabierają swe skromne mienie. Przy ich przejeźmieszkańcy
a1,gi.erscy
dzie
milczący
two.rzą
dzielnicy
szpaler.

Sytuacja

w Syrii

organizacji partyjnej
WARSZAWA

KAIR (PAP). We wtorek w go
sytudzinach po.JlOłUdniowych
acja w Syrii uległa wyjaśnie
niu. Zasadniczym wydarzeniem
jest przywrócenie p.1>rządku w
Aleppo i pólnoeuej części kraDam.asZku
w
Bozglośnia
ju.
stwlerdzUa w specjalnym kemu
WojSk•DWe,
nfkacle, że OO<lzialy
które od 36 godzin zna,jdowały
się pod dowództwem „wolnych
oficerów" powróciły do koszar.
· Rozgłośnia w Damas:?Jku podała do władomośct, że „mąci
do"
prz.enikuęli
którzy
ciele,
szeregów armil zbiegli".
Nie wyjaśniona jest również
sprawa przybycia we wtor<'k po
Gene.wy sie-dmiu
południu do
armii syry,lskiej.
pułkowników
Odmówili oni podania nazwisk
lotnisko genewskie
i opuścili
samochodem w nieznanym kierunlm. Pułkownicy mieli paszporty dyplomatyczne.
'KAIR (PAP). W nadanym we
wtol'l"...k po południu przez rozkomunika.cie
kalrsltą
gl•ośnię
prezydent Nasser wyraził gotowość poparcia „każdego wyslfku zmierzającego do oca!enfa
Syrii, jej sil zbrojnych i do uniknięcia przelewq krwi", gdy-

by

:wYr.adły

n.a

~

zgodę

„za•

Z

-

Min.istrów trzydniowe obrady
IX konferencji sprawozdawcz-0-wy•borczej s.tolecznej organizacji PZPR.
Konferencja zgromadziła ponad 300 delegatów oraz kHku:z.apro.szonych dziadziesię-ciu
kultugospodarczych,
łaczy
ralnych i .naukowców.

Przed festiwalem
w Helsinlrnch

Orędzie

lita, mąiczka rybna, filety rybne itip„ a ta.kile bydło hodowlan.e.
(Daliszy ciąg na str. 2)

KOPENHAGA (~\.P). 31 bm.
do K.opemhHgi •mi;rui&toc handi1u zagra.ni.a.megii:> Pol
ski Wiwld T:rąmpc'Z)\ńslki. Jego kiUtudlnilQIWY poiby·t Wl Dani>i
zwiąrzainy jes.t z zakoń.c:7:en.iem
l'O>ZIIlÓ'W w spra;w1ie W('/mi0J!l)'
m1ędizy POI.siką a
ha<llidl()IWej
t,y>rrl k.ra i em.
Rozimowy te doprowafaiily dlO
podpisainia 3 bm. polsiro-diuń
s.kjej 4-J.etiruiej uirop.wy· o wymiam ie t;o,waroweij l (Pla.tnoś
ciaich n:a okres od sty>::·zmu<a br.
ćlo ko·ńca roku 19m. Doirurrne.'lt
ten :r.ie .sibmny po·lskiej podpis.at Witold Trąmpozyń.s.ki, a z-e
· st.rony d:u"1.s<kiej mtinist·~ -s1pra.w
zagranicznych, Jems Otto Krag.
Zawa.rta umowa pt'2'>e'\v:iduje
daJszy WZlt'OO.t obr·Oitów toiwa:ro
wych między obu 1Q'arjam1. od 40 do 50 proc. w porownaniu z kontynger:Jtami umow
nymi i fatktycznyn:ti d-0s.ta1W1ami z 1961 r. Za zg-0dą obu
.strol!l i&tn·ieje moliliJwość diah
szego zw1ęks;z,a.nia wymia..n tor
warów w cza.sr.e :rea.Jia;acji •a.mowy.
Głównymi towana.mi pol~dcie
go eksportu do Da.nii są,: wę
giel, chem;ikai!ia, jak oJej acri:ilinowy S!Oda kaJc~·~1owa1na.. naftalen,' b1,el cyn.kowa i leki •O:·az artykuły włókieruniicze i wy
roby waJ.c.owane.

Za~adzkiego
do młodzieży

A.

zwiazkó w za w.
-w .Arqentynie
Ak~a

Bezterminowy
stroik
pows.zechny
BUENOS AIRES
.istępca

sekreta.rza

(PAP).
Związku

ZaZa-

wodowego Robotników Tekstylnych, Carlos Loholaberry oswiadczyr W Buenc·S Aires , iż
l)rok!amo~·any

zostanie

strajk

nieokreślony
na
powszechny
cza-s. jeżeli kandydaci partii peronowskiej, ldórzy zwyciężyli w
ostatni<:h wyborach nic o~Jmą
swych stanowisk w administracji oraiz nie zasiądą w Kongresie.

Należy też podkreśltć wzrost
sprzedaży przemyi.s.lowych ~·r-1

tykuJ:ów
wy1-oby
wyropy
airt;i.,kuJ:y
obuw1•e

k.onsumpt<y]ny>ch, Jak
ze szkła i parcelal!ly,
przemysJu ludowe~
zaba,wki,
S>poiri:-0,we,
skórzal!le i gumowe,

d0<m~
galmn.teria &kórz.ana,
ma..szyiny do SZ)'Cia, meble i;t<p.
WARSZAWA (PAP). PnewodPRL
Państwa
Rady
PrzewidUJje się taikż,e po.waż•
Aleksander Zawadzki pnekazal
eks.piorlu poln iejsz:y wzms:t
orędzie d-0 młodzieży na prośbę
si:"iJch ma&Zy!Il i u1r;!;C!dJzeń
k<>mlsj! Międzyna.rodowe
stałej
na.r,zędizi, tl"a.ktoobrabia,rek,
g<> Komitetu Przygotowawczego
rów, jaichtów, mo.t.oc:ytkli, sljXzę
Vlll Swiati>wego Festiwalu Mło
tu laboll:aiLo.ryjnego i medyczdzle'ly i Studentów w Helsinprzy tym
·poparł
Mówca
A~ Framini
nego o>!'az kin-0iwegQ, jaik rów
kach.
przez te
wysuwaną
,c;ugestię
meż urza,dreń dla prz€:1ll)'ISJ:u
orędziu czytamy m. In.:
W
dniach
kraje w pierwszych
Sekretarz tego zwią7.ku zaw<>
b\J>d,Qlwla.nego. odilewmiczego i
Walka młodzieży o pokój i
dowego Andres Fra mini wybra
mocarstwa ·
konferencji, aiby
cheln1czmego.
przyjaźń „nie znaJą.ca granic ni
zostar gubernatc·rem pro\Vin
·ny
atomowe pow.strzymaly się od
jak brzmią słowa
kord.on~w" Po stronw duńskiego ekspor cji Buen05 Aires. Wybrani kandoświadczeń
przeprowadzania
waszej pieśni - to jeden z naj
pm.v inni objąć stanowidydaci
należy
wymienić
Polski
tu do
niuklearnych w okresie trwazrywów szlachetpiękniejszych
pnzewri.dy- I sl~a w dniu 1 maja.
pr:red-e wszyi..%kim
nych serc milionów chlopców i
nia ()lbrad tkonfereru:ji ro-zibroLoholaberry powiedz iał dzien
waine dostaiwy .9Pl'12'.ętu ilnwe~ty
dziewcząt, jakie zna historia.
niikarzom. iż w razie nierespe'kj eni<Jwej.
cyjnego: s.ta•t'ków 1 wypooa.ze- i tow.a-nia
przez władze wyników
]>1)!<oju
do
droga
Najlepsza
Przeciwko wznowieniu donia do budowy statlmw, urzą- ' wyborów, strajkujący będą zmu
prowadzi prze.; pokojową kona
nuklearnych,
świadczeń
dzeń dla przemy.s;bu spożyw- ! s-zeni wyjść na ulicę.
egzystencję, l'Ozbrojenie i zakaz
rzecz kon1tyn.uowanJa '!'-Olkowań
cz.ego, chemic:zznego, cementobroni tertU>OJądrowe.I, przez poa-tomowej
podkomitecie
w
koj-0we rozstrzyganie spornych
radiowego. wlók.ienn1crego,
trójki, wy.stąpili dalsi przedproblemów międzynar<>dowych i
technicznego 1 elektrotechnq1cz
opartej o
poko,J-0wej,
rozwój
stawiciele państw niezaangaPonego Oll'aiz chlodltl:iJc7,ego.
wza,1emne zaufanie atmosfery
ZRA, Meksyku
żowanych
nadto sprowadzać będmiemy z
krajami,
wszystkimi
między
i Braizylii.
Damii chemiJkaJia. s'kóry swroatmosfery wolnej od gr.oźby woj
we, len, ruiektóre arlyik.U!ly roł
W porównanłu 'Il ~~alko
ny atomowej, która rzuca zło·
delegata
wystą{l'ien!em
wym
no-spOiŻywcze, ja.k. na5iona, je
wieszczy cień na nasze życie.
USA, przemówklnie prze<lstaWicieta Wielldej Bryta.nli Godbera mim•o zasadniczego poparcia
Mamy już piervvsze meldunstanowiska amerykańskiego zaki na temat robowią'Zań 1-mawierało pewne niuanse, '{>rzede
ZMS-owcy
mltMllZ:Je-ży.
jGwych
wszystkim w postaci nioobowią
z Fa.bryki Tra.nsforma.tfil6w i
znjącego nawiązywania do. wyApara.t.ury Tra.kcyjnej „Elta"
niezaangazowapaństw
stąpień
nych jak Meksyku, ZRA, Birprzepn~cować
Z-Obowiązali sie
my i Szwe-cjl.
poza normalnymi godzinami
Godber podkMślał przy tym
o.kolo 550 godzin przy oprawielokrotnie „giętkość stanowiwie i montażu transformartoska zachodnieg·o w kWestl! kon
rów. (Wartość tych zo·bowią
troli", której pewne niezbę~ne
ponad 3-0 tys. zło•tych).
zań minimum jest - jego zdaniem
Tedaikcj.a,
Temru,
Dniem
Swi.-Oitowym
ze
zwi,q.zku
Grupa działania ZMS przy
waru1,lkie1.'1
kategorycznym
wszelkich możliwych rozw1ązan.
Z<Yrganiz-0waila
Panorama"
Łóclzki
„Dzien:ni;.k
Pracy Przemy.sło
Spółid7iieln.i
Po zalmńczeniu dyskusji nad
wśród swoich Czytelników plebi.scy.t
„Przy•
wo - Konfekcyjnej
nukleardoświadczeń
sprawą
o-bok prac przy i;oS7Aość",
nych, komitet 18 państw powróNA NAJBARDZIEJ POPULARNĄ
upiększaniu
i
rządik·:>wan.iu
ci do l'O'Lpatrywanla układu o
LóDZK.Ą AKTORKĘ ORAZ AKTORA,
terenu swojego za.kładu zobocałkowitym i powszechnym roz
'nuzyczi
dram<lltycznych
telLbrach
w
którzy wy.s.tępuju,
wiązała się pracować przy zabrojeniu.
nych, fi<lma,c-h, w rod.i.o, tele-wi.zji i na estradzie.
zielenian.iu parku mlodych w
Pomysł, jaik się okaz11je, bardzo szczęśhwy! Dowodzi
Osiedlu im. W!. Byt.omskiej.
tego zainter.e.sowamie, ja,lcie impreza ta wzbudził.a wśród
Ponadto zo·bowiązali się oni
naszych milyc-h Czytelnvlvów.
pomóc załodze w realizacji
nlczący

I
I

Młodzież
dla
. uczczenia

!

lwięta

1 Maja

Typujemy nz!popularnie:szych łódzkich aktorów

WIELKI PLEBISCYT

„Dziennika"

w

rzypominamy, że wśród u.czestnf.IW?.v konhrsu 'f'<MI·
losowa:ne zosta~14 atTa11oc1J'i11e nagrody, a zwycięzcy
plebi·scy.tu (aktor i a.ktMka, lotórzy otrrij"l1Ul:ją naj-

Zwolennicy unii zEgiptem
skapitulowali

(PAP).

udziałem Władysława Gomuł
o
ki rozpoc-zęły się 3 bm.
godz. l6 w sali Urzędu Rady

zeszłorocznym
z
<1oświc.dczeniem

w
- radzieckim
sorawie zasad rokowań rozb.rojeniowych, które mówi o
powstrzymaniu się od wszelkiej akcji mogącej zwiększyć
międzynarodowe napięcie, wiprzylaczył
ceminister Rajek
się do apelu pań.stw neutralnvch - Birmy, Etiopii i In<> niedopuszczen;e do
dii impa.su w sprawie
trwania
podkomi,tetu trne<;h.
nica mieszkaniowa Lagymanyos.

polsko-du6,skich
stosunków h1Jndlowych
Wieloletnia umowa przewiduje
wzrost obrotów o ok. 50 proc.
przybył

merykańsko

lotu

Stabilizacja

Nr 81 (4773)

4 kwietnia 1962 roku

niezgodną

Buda.peszt z

'

P

wiięTcszą ilość głosów) zdobędą

Poza

tym

ref1ul4min

honorO'Wą „Zloitą SzpiU;ę".

pl.ebiiscytu

cz.tery

przerwidu.je

„Sre,brne Szpi;Uci".

lntere!lowane strony w Damaszku 1 Aleppo oraz ludność Syrii".
KAIR (PAP). Wypadki, które
przywrócenie norpoprzedziły
malnej sytuacji w Alepp·D I pól
nocnej Syrii, przebiegały nastę

N

iżej

zał~zony

revJ,aikcji
do
l ma>ja.

Tcupon ·proS'imy wyci4ć
Lódzkiego"
„Dzienniiloo.

i

przeisl.ac!
dnia

do

(A)

pują.oo:

w

nocy z poniedziałku na
wtorek gamłzon w Aleppo wy
powiedział się 7.a reaktY:wowaniem unii z Egiptem. MieJscowa
rozgłośnia zwróciła się d-0 narodu syryjskiego o przywrócenie tej unii. Nieco później rozwystąpiła z apelem do
głośnia
prezydenta Nassera p1'0Sząc o
wysłanie do Aleppo samolotów
1 sp·a.d.ochroni:lrzy celem „ wyzwolenia Syrii".
dowództwo syryjNajwy~.sze
skie 1>dpowiedziało we wtorek
rano ultimatum, żądając od „ wol
poszanowania
nych oficerów"
kraju i podporządko
jedności
wania się rozkazom Damaszku.
Ultimatum wygasło w południe.
Na zbuntowanych ruszyła kowojsk wierlumQa pancerna
nych najwyższemu dowództwu.
&f>kowania rozpoczęły się do
płero wtedy, gdy pierwsze oddziały
się w

pr~.ag·e>nistów

kontake!e.

znalazły

Dyslmsje trwały przez klika
godzin p.opołudn!owycb. O godzinie 13 rmglośnia damasceń
ska ogłosiła k.omunlkat, ż.e w
Ale.PJ>O 1>rzywróe.ono norma.Iną

ly.iUACJę,

Kupon
Za

konkur~owy

najpopularniejszą aktorli:ę łódzką uważam:

···----·-···---·······-······-·-..·····~···········································-·

Za

najpopularniejszego aktora

łódzkiego

uważam:

I

eksportowych,
40-osc,bowa. grupa. z xm
L.O. przepracuje w okres.ie do
1 maja 320 roboczogodzin ·1
czynie &J}Olecznym na rzecz
(J. P.)
dzielnicy bałuckiej.

Wybitny
uczony francuski
przyieżdża

do Lodzi
Studium
za.proszenie
Na
przyDoskonalenia Le·karzy
był do Pol.ski wybitny ucron:v
francuski dr G. Canetti, kierownik Biura Nauk<»ivego ttanad Gruźl1icą Instytutu
dań
Pasteura. w Paryżu i sekretarz naukowy Międzynarodo
wej

Przeciwgruźliczej.
i
poniedziałek
w
W; Canetti spędzi

Unii

Niedzielę,

Imię,

nazwisko, adres uczestnika plebiscytu

(

I

~

...... ,_
~·------------------------------·---....
....
....
~

zamówień

„„~„_„_„

„„„„~„-~~

~~----„„

wtorek
Lodzi, ULzony francuski zw1C!dzi lódzkie placówki lecznictwa przeciwgruźliczego oraz
wygłosi wyklad na posied.lePolski~go
naukowym
niu
Towarzystwa Ftyzjatrycznego.
udzial w konWeźmie także
katedry
naukowej
ferencji
ftyzjatrii. na której o-mawiane będą aktualne zagadnitmią.
(l.) _.
leczenia gruźlicy,

Znaczny wzrost

Perspektywy hutnictwa:

produkcii

~ todó~ek .

,x

*

24 mln. •ton stali
•
RewolUCJa techniczna

•
telew1zorow
maszyn do szycia •

prognosa kwar
dwoma typrzez kierownictwo
godnia.mi
Ministerstwa Przemysłu Ciężkie
go. Ten największy, resort gozadania
zrealizował
spodarczy
kwartalne w 100,4 J.>roc., osiąga
.jąe wzrost pt'OOukcji .w stosunku do analogicznego ok.re5u ub.
roku o 12 proc.
Uzyllkano spory przyrost - w
stosunku do I kwartału ub. r.
- w produkcji stali (o 120 tys.
ton), .cia,gników (o ponad 1.200
szt.) i niektórych wyrobów ryn
kowych, a m. in. lodówek (jed
nak nadal są one artykułem
deficytowym), maszyn cło szycia 1 wlewizo!'ów.
Spraw(lz:lta

WARS4AWA

się

talna podana przed

Katastrofa
samochodu MO

3 osoby nie

żyją

BYDGOSZCZ. Na trasie Bydgoszcz - Nakło wydarzyla się
trag:i.czn.a ka tastI'ofa, w wyniku
której trzy osoby straclly życie,
zaś dWie odniosły ba:rd!Zo cięż·
kie obrażenia.
ma'l"ki
cięż.arrowy
Samochód
Lublin należący do ośl'OÓJka
szkoleniowego MO w Pile wiózl
do Warszawy grupę funkcjonariuszy MO. ';N pobliżu miejsccpow. Byd.gosrzcz
we>ś<:i Krus.zyn
samo-ch(J.d nagle wpa>dl na di!'ze
wo, odbil się i uderzył w inne
drrewo przydrożne. 3 miHcjantów poniosło śmierć na miejscu,
zaś 2 w barozo ciężkim stanie
przewie1'i.ono do szpitala.
było
katastrofy
Pnyczyną
który
kierowcy,
przemęczenie
zasną? w czasie jazdy.

Kronika

==wypadków
Olbnymi poża'l' szala! wczo·raj
w
popołudniowych
godz.
w
Strzelcach (pow. Opoczno, woj.
domów
5
Splonęl-0
kieleckie).
mieszkalnycb, 6 stodół oraz 6
obór. W akcji ratunkowej brały m. in. udział dwie Jed·n-OGtki
strazy pc·ża•rn·ei z woJ. lód:zlt.lego - z SuleJo·w a oraiz Piot.r.kowa Tryb.

*

Ul lat

(PAP). -

będziemy

Za

produkować

rocznie 24 mln ton stal.i tak.a je.sit perspektywa naszeZa tą liczbą
go hutnictwa.
kiryje .się jednatk wiele złożo
któt'e jUJŻ
nych iprofblemów,
dziś rozWiązywane są w ;przemyśle · h wtnkzym. O .s;pra wa.eh
tych pomf.ormowal przedstawi<:emini.ster
PAP
wiciela
Franprzemy.silu ciężJriego ci.slrek Kaim.
Ilościowy WU"ost produkpodkreślił wiceminister
cj.i jedną stroną
jest tylko
wielkiego prograrrnu rozwojowego tej galęz.i go.spo<.laiI'ki.
Nie mniejszą wymowę mają
przemiany, jak.ich spodziewaw samej
d<lłkonać
my się
strukturze i jaikości produkcji. Chcemy bowiem. nadać
k.ilo,gTamowi ze1aza ja!k największą wartość. Stąd też na
.szeroaką skalę dokonywane .są

Jednak

mediacje ł

(PAP).
WASZYNGTON
Przedstawiciele amerykań.s.k.ie
ogo Departamei;itu Stanu
wczOl'\tj, irz przyświadczyli
pu.szczalnie prezydent Suka;rno zgodzi .się na wznowienie
wstępnych r-Olk.owań z Holandią na temat sPQ['U o Lrian
Zachodni.
Jak wiadomo, pie!I'Wsza fa.zakończyła
za tych rozmów
'
się 22 maTCa.
Infonnowaliśmy już, iż prezydent Kennedy w ubiegłym
list w tej
wysłal
tygodniu
do prezydenta Susprawie
karno.
A tymczasem. w Indonezji
trwa powszechna mo1bi1izacja
ludrw.ści, która jeśli perlra.kindonezyj.siko - holendertacje
skie nie osiągną celu, gotowa
je.st wyzwolić wszelkLmi dostępnymi środkami Irian Zachodni, stanowiący irute,gralną
część Indonezji,

w

STABILIZACJA
polsko - duńskich
stosunków handlowych
(DokońcZJellie

ze str. l)

. Obroty handlowe między obu
krajami wykazywały w ostatsystematyczny
latach
nich
wzrost: wzajemny eksport t import sięgające w 1956 r. 16,3 mln
dolarów, w 1958 r. - 27,8 mln
dola.rów i w roku 1960 - 31,2
mln dol.arów powlęl<szyJy się w
roku ubiegłym o dalszy milion.
Jednakże przedstawiciele Polski i Danii dawall niejednokrot
nie wyraz przeświadczeniu, że
nie zostały jeszcze wyczeq>ane

*

*

piłkarskich z dn.
W
1.4. br. stwierdzono 4 roo:wią:za
nla z 13 traf. - wygr. po ok.
zł 28.436, 228 rozwiązań z 12 traf.
- wygr. po ok. zł 499, 3.643
rozw. z 11 traf. - wygr. po ok.

--·
„Kukułeczka" płaci

zł

62.

za

5 trafień po .złotych 2. mg'
za 4 trafienia po zlotych 1-09, za
3 trafienia po złc·tych B 01ra,z na
grody s•pecja.lne ro miesiąc marzec br. po 5.C-00 złotych niżej
wymienionym graczom: Marian
Swiech, Janina Królak, Bronislaw Olcrzak, waclaw Trojanowski, Maria Ka.mińska, Bolesław
Miszczak, Tec-:1.or Krupil'ts.l<i i
Henryk Jagielle z Lodzi, Wla>dy
sław Lena.rtowlcz ze Zgierza oraz T.adeu.s.z Jóźwiaik: z Piot.rkowa Trybunals.Jtiego.
Na wygraną I &te.pnia pirzy•p.a
da 500.000

złotych.

wszystkie możliwości zwiększe
nia wymiany towarów.
Ponadto zbieżne były p1>glą.dy,
obrotów
że do dokonywanych
należy wprowadzić moment stabllizacjl, a oo za tym Idzie oprzeć je na wiel-oletnich postano
Umowa 4-letnia wientach,
pierwszy zresztą tego typu dokument zawarty mif)dzy obu
zakres
zwiększa
państwami
obrotów o kllkadziesląt pr<icent
i przynosi zmlany w strukturze
towarowej wzajemnych d<>Staw.
Przewiduje slę np. powiększe
nie (od. 93 do 160 po:oc. w cią
gu 4 lat) sprzedaży oo Danii
wyrobów włókienniczych, przetowarów konsumpmysłowych
cyjnych, artykułów roln·o-spożywcz:11,oh, chemikaliów oraz ma
szyn i' urządui1, Ponadto dosta
wy wyrobów walcowanych i Innych wy1·obów metalowych po
winny zWiększyć się o okol<> 74
pr<()C,

Istotnym momenrem zasługują
cym na specjalne podk.reślenie
jest wynikająca z umowy liberalizacja w stoounku do naszego eksportu do Danii. Oznacza
to, że ponad polowa artykułów
zapisanych na na.szej liście eks
portowej do rego kraju nie bę
dzie wymagała d-otychczas st.oso
waneJ licencji importowej rzą
du duńskiego. Jest to niewątpli
wy kompromis w interesie obu
str·on. Llberallzacja ta nastąpiła
w związku · z wyrażeniem przez
Polskę zainteresowania dalszym
zwiększeniem zakupów towarów
dUńsklch.

piecho·f;y
Na 2ldJ·ęciu: cdidr!X®l in1d>lmerzyj®1;,ie,f
w miooo!.a.c:ze miin uda.je się n.a ćwiczenia.

U2hrojo111y

~~~~~~~~~~

Z giełdy przemysłu wełnianego

Jest w czym
Wczoraj w Hali Sportowej,
przy ul. Żeromskiego otwart.o
welniainego.
przemysłu
giełdę
Pierwszy dzi>eń należal wyłą
cznie do spółdzielców. M<1>1Jli
oni p0 obejrzeniu wystawionych w'llorów, na m.ie.jlScu, u
przedstawicieli fabryk, za.matkaniny potrzebJle do
wiać
wytwarza.nb konfekcji.
na
Tkaniny eksponowano
dwóch odrębny,~1
giełdzie w
to już
działach: pierwszy tkaniny znajdujące się CZ§Ś
ciowo w sprzedaży, drugi to tl.:aniny zaplanowane na
sezon joesienno-zirnowy oraz
tzw. tkaniny · przyszloiśdowe.
Te o.statnie wy.stawiono z my-

. Dnia 3 kwietnia 1962 roku, p_o długich i ciężkich cierpieniach zmarła

Maria Grochowska
rencistka, b. długoletnia pracownica
Zjednoczenia Priemyslu Skóri;anego.
Pogrzeb odbędzie się w dnitu 5 kwietnia br. o godz.
15,30 z kaplicy cmentarnej na Zarzewie, o czym zawiadamiają

DYREKCJA, RADA MIEJSCOWA ORAZ KOLEZANKI i KOLEDZY ZE ZJEDNOCZENIA PRZEMYSŁU SKORZANEGO w ŁODZI
1534-I<

li

lekkim
dość dobry

hutnictwie prace, zmierzado podniesienia jakości,.__ _ __
przemysłu
l>ranż
Wlękuość
produkowanej stali i wyrolekkiego, mimo. poważnych trud
b,
spowodowanych dłui;-on.<>ści
ow.
trwałą epidemią grypy i pertur
z--'--"
t-'-'ch
Wykr-"·~~ie
baejamt w dostawa.eh lmpc>l'VO""""-''
"""
~-·
wanych surowców, wykonała za
hutnictwo do rozzmu.siło
dania I kwartału tir. z pewny·
trudnych
1&zeregiu
wiązania
mi nadwyżkami. '
problemów technicznych. Prze
Szczególnie dużego wysiłku do
de wszystkim trzeba było k·onaly w marcu br. - nadrablając zaleglości ze stycznia i
moi czy.ni się to nada.I lutego - załogi zakładów prze
· dernizować różne urządzenia.
którego
bawełnianego,
myflłu
Wie'·'·~ wym<YWę mai·ą _iedglobalna produkcja w całym 1
"""'
kwartale wyniosła li7 ml.Jl m
nak przemiany, jakich dokogot.owych tkanin.
n.ujemy w .samych metodach
Mimo· opóźnień w dostawach
wytwórczyclh. Można PQWieImportowanej „etany" przemyobecnie hutnictwo
że
<lzieć,
sły wełniany i czesankowy ozaczyna powoli zrywać z klasiągnęły w skali kwartału pla.sycznymi metodami p.roduikprodukcji
wysok<0ść
nowaną
wyrobów gotowych.
cj1, opanowywać nowe ;>roz nadwyżką 0,3 proc. z:reallzo
cesy hutnicze, ja.k odlewanie
stali w próżni (daje to znacz- wały plany I kwartału przemysly dziewiarski 1 odzieżowy.
ną poprawę jaikośc.i wytwarza
Również przemysł skórzany wy
nego w ten &""""·&\:> surowca).
kon,ał zadania kwartału z nad.... ~wyżką 2,3 proc. przekraa.ając
odlewanie ciągłe stali,
czy
b. poważnie . plany w garbarlepsze efekty produkcyjne
stwie i obuwnictwie. Jedynie w
ekonomicz:n.e.
futrzarstwie nie uzyskano planowanej wysokości produkcji.
W Hucie im. Lenina budujedwabniczy i tk4Przemysł
jemy kompleks stalowni konnln dekoracyjnych nie potrafił
jednak dać &oble rady z trudSystem
wertorowo-tlenowej.
(głównie wskutek abnościami
je.st
konwe.l.'ltorowo - tlenowy
sencji spowodowanej grypą). Do
realizacji planu I kwartału zajednym z najnowszych -0\Siągbrakło temu przemysloWi około
nięć w stalownidwie.
1 proc. produkcji.

Komunikat „Totka"

*
zaltl'.adach

kwarlał
w przemyśle

DZIENNII( LóDZKI nr 81 (4773)

wyb1ierać

iślą

o wysondowaniu opinii nawprowad7.,eprzed
bywców
niem ich do produkcji w iooa
roku.
Sądząc z wystawionych tkanin, przyszłość w przemyśl~
należy do ela.'l.y.
wełnianym
Nie ma w tej chwili doslo.wme wzoru, czy splotu tkanin
czesankowych i zgrzebnych na
ubrania, oraz suknie. któryd1
nie można by prą,i.ukować z
wysta·N•aelany. Bogactwo
nych wzorów stanowi dowod,

Na nasz.ej liście dostaw znajduje się około 30 nowych p-ozycji tzn. -o ponad polowę więcej
w porównaniu z umową. na rpk
1961.

Tal< poważne rozszerzenie Usty towarowej umożliwi oczyrównolegle zwiększenie
wiście
naszego importu z Danii przede wszystkim maszyn l urzą.dzen. Umowa stwarza realne
możliwości podwojenia zakupów
sprzQtu inwestycyjnego w Danii
w porównaniu z importem w
roku ubiegłym. Jeśli to nastąpi,
to Dania stanie się wśród krajów kapitalistycznych trzecim
co do wielkości dostawcą do
Polski maszyn i urządzeń (d·otychczas zajmowała ona pod
tym wzglęclem szóste miejsce).
Tak więc Dania - po zawartych uprzednio przez nas umowach wieJ.oletnich z Włochami i
Jest kolej.,.ym kraSzwecją jem Eur-opy zachodniej, który

uważał również za słuszne wpro
element stabilizacji w
wadzić

stosunkach handlowych z Polską;

na półkuli zachodniej
W <.lniu 3 bm,
do Waz
szyn,g.t onu
widw;udniową
przy·był

zytą

oficja'1ną

Braprezydent
zylii Joao Goulal't.
godzinach
W
'PO\P'(\":u<:iniowych
od1byl
Goulart
.spotlkanie z pre
zydentem Kennanedym, a
.~tępnie wziął udział w .specjalnym po.siedzeniu Rady Organizacji Państw
gdzie wygło
.A.merykańsk.ioh,
.sil pr.zemówjenie.
podlk.reś
amerykańska
Prasa
ma
la, że wi:zyita G<l'Ularta
szczególne znaczenie dia Stanów Zjednoczonych. Jak pi„WashiIJJgton
dziennik
sze
Poo:t" USA uważają, że Bramoże o<.leg;rać bardzo
zylia
jeżeli chodzi o
ważną rolę,
81.l!kces programu ,,sojusz dla
(pro.gram pomocy
po,st.ępu"
goo:pO<l.arczej dla krajów Ameryki Laciń.s.kiej) i w ogóle
o powodzenie polityki USA w
Ameryce Laciń.skiej.
Wizyta ota wyJasnr &prawę
dal.szych stosunków USA Brazylia. Sto.sun.ki te w astat..
nim okresie uległy widocznemu pogorszenlu.
Pierwszą. przyczyną tego jest,
że Brazylia stanęła konsekwent
nie w obronie prawa samostan-owienia narodów i nie zgodzi.
la się na wykluczenie Kuby z
Organizacji Państw Amerykań
skich.
Drugą przyezyn11. jest widome
dążenie narodowego kapitału w
Brazylii do ograniczenia. olbrzy
mich wpływów amerykańskich
monoiw!l.
Eksploatowana. Bra.zylla zaczy
na wyrastał! na gospodarczego
gotowe
którego<>
przedwnlka,
produkty przemysł<tm'e - a. nie
tylko rolne - znajdują pierwsze p<)ważnlejsze rynki zbytu w
sąsiadujących krajach.
Wreszcie, trzecią przyczyną są
nastroje antyamerykanizmu zorganizowanych mas robotniczych,
mas chłop
organizujących się
skich, studentów, dr>obnej i śre
dniej burżuazji.
Stagy Zjednoczone i Brazylia.
są · najpoważniejszymi partnerami na półkuli zachodniej. Uklad
ich wza,l<!mnych stosunków rzu-'
tu.i<' w niemałym st.opniu na roz
wój wydarzeń w pozostałej Ame
ryce Laciti&kiej.
Większa tamod.zielność Brazylii zachęca słabsze kraje tego
rejonu do pójścia jej śladami.
Widać to na konkretnych przy
kładach Bollwli, Chile lub Ekwa
doru.
warunkach wizyta
W tych
Goularta w Stanach Zjednoczonych urasta do rzędu wielkiej i
dramatycznej próby sil _pomię
dzy umiarkowanie niezależnym
kierunkiem, który reprezentuje
obecnie Brazylia, a polityką po
„panamerykanizmu"
słusznego
którego surowym rzecznikiem
są Stany Zjednoczone.

2 k!wietnia br. odbyło się plenum Wojewódzk:iego Komite~u
SD. W obradach uczestniczyli
również dzialacze rad narodogospodal'czy
aktyw
wych i
stronnictwa oraz zaproszem
wydziałów
przedstawiciele
Prezydium RN m.
przemysłu
i
WRN
Prezydium
Lodzi.
Izby Rzemie.ślnicrej. Obecny
także przedsta.wiciel Zebył
społu Ekonomicznego CK SD.
Referat nt. wykonania planu usług w roku ·1001 oraz
planu rozwoju usług na rok
wojedla Lodzi i
bieżący
wództwa, wyglosil w.iceprzewo<ln'.cz.c1cy WK SD, poseł
SZCZEPANIAK. ·
Czesław
W dyskooj.i- omawiano sytu-

w.i;orach oraz 3474 koloira.ch.
Jest więc w tzym wybierać.
Pokutują jednak jes.zcze gdzie
nieg<.lzie w zakładach .stare.
nie najlepsze „tradycje". / I
tak np. 'ZPW im. Niedzielsklego oferują w pewnym wzorze
w 11
tkaninę plas:wzową aż
kolorach. a mogą wykonać ją
tylko w trzech. Po co więc
wprowadza się w błąd ewentuaLnych nabywców?
wart·n
ciekawostkę
Jako

NOWY JORK (PAP). I>.ziEl!l
niik „ WasJli1n.gtom Stia.r" wyże w
jaśn·ił w u.b. 6'0bo•tę,
gpu1dniiu utb. r. ameryikańs.cy
do·wódcy m.jsilrowi om'<!ł n ie
roopęta.Ji wo.j-n.y ws1kUJbek błę
du w u~d~eniach aiLal!'Tll.o\\tych, które fa~e zasyiii. amel!"yka·ń
g;n.a.l'!Jz.owaily,
zo.sltaly
slcie ba.zy polaime

podać,

że

K~mstantynowskie

ZPW, obok tradycyjnych numerów wzorów. umieściły na
ich
jednocześnie
tkaninach
nazwy tak'ie np. jak: Jola,
MarJ..enl'l, Mirusia, Basieńka,
Nutrie itp.
(Wit)

Mo~na pnyJąć za pewne, że
gospodarze nie będą szczędzili
prezydentowi Gourartowi gorzkich wymówek l słodkich obiet•

nic.

Po1~it" pisze: „Bom.bOlWcenie
wy,'1tairtowaly, gd1y.ż alarm oka.zal się fa!,s.zywy, W ra.:zi,e
fałszywego a.la.rmu samoloty
mogą za1wrócić, aJ.e raik.'eity
P<Jtra~ią.
1>ego nie
zro•bić
Wk:róke samoilo<ty stamą oię
prz.e.sita.rza1le. Jeśli w Gel!lewie nie U!Zg<Jdni się ISJ]J<Os.obów xahe·zipi.eczenJa świata
pr7Jed Pl'2JYipadlkioiwym wyibuchem wojllly, będlzile to jeszcze gcirs\ZJEl od impasu. w jakim znailazla s.iię s.praiwa z;a.ka1ru prób".
Y.O<!'k
„N.ew
Koonentamz
Poot" opait.rzo;ny je&t tytul€'1ll: „ U cze1s.t.r1icy rciko1wa.ń
geneWISlkich, weźcie 1lo pod
u.wagę".

Dl

o·

l:la

Choć powódź
•
• zagraza
nie

pogotowie trwa
G.łó1m~

Ja.k :infonnude

Ko-

Przeciiwpowodzilo'Wy, sy
tuiaicja po1wiodi7liowa w ka."aju
pomimo pI'\Zelk;roarenńa. stanów
ailamlllQWY'Ch wód w niekt.óryl:h
regi0U1aich n.ie jesit na raa.ii.e
mitet

groź.na.

W woijewódlzlbwacll kmllrow.;
skim, kaitoiw:i.ddm li ll'7lel'llZJO·w.sik.im odtwolano s.1lan poigiotowta. Alairmy przeciwpOl'iVOOio
we utn.ymwje się w wode'MU"•
lubelsik:im,
wódJZtlwa.ch
sza.w.slkim, opolskim, ~
górskrlm i porzm.ańsk!i.m.
MeldJl.llllki z godlzin :piop&ttd1ni0Wyich z na..s.zeg<> W'O'jewód11;
twa podają, że za.ob.serwowano przybór wody na Wal'cie
w okoil.iJcy Sier'a<llza.
Na za,grożooych tererracll w
.stałej

got.owości

zn.aijdwj~

I

się

.

jedJn.061Uki N111mwlicze.

_.........- ...............„„...„ ...
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Wiosenne

l

za
te

ny

porządki~

Jutro, w czwartek
W GODZ. 14-15.30
PRZEZ TELEFON 303-M
ROZMAWIAC Z WAMI
BĘDZIJE

'

mgr ini.

1

·~~~lf
Zesl>ołu
p~~Y
Pom.ądk.mvam.ia Md.asta.
GLÓWNE

TEMATY:

Plany i możliwości Pl>l'Zll!d:kow.a.nia. mirus>ki.
l!IPOpracy
Książeczki
lec:.mej

•

•

rea.'łizO'wać

•

.Jak

•

spote.c-z.ne na. osiedla.eh
Po.moo wla.diz miie,,isikich
spolearr
reaJi"Za eji
dtla.

czyny

nych inicjMyw
Dtział.aln(lłAJ Zespołu Po.
rwdkowania Mia8ta
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Rozwój uslug
przedmiotem plenum WK SD

Rakiety ~nie~m~oż~na zawrócić
W ba•7.ach amet".Y'ka.ńskliego
lo·tnictwa stl."areg;i-cime.go na
ogl<01SJZ-OITlO
świ-ecie
całym
ala1rm i n.a pa.sateh .s.ta;rtowy,ch za1c-zęły się .szykować
do wzlotu bombowce z bom
ba.mi wcdo1rowymi.
W k.ounentat"Zu na ten tem.aJt d:derun.Lk „N-ew Yock

sił

Próba

że większość zakładów opanowała ,iuż technikoę przetwar.i:ania. elanowego włókna na tk.ani111y, w:ele i nich na piąl'<:ę.
wystaOgółem na giekizie
w 353
wiono 253 artykuły

zrui.S.ZC7JOITLe.

-

Sprawy międzynarodowe

jące

W godzinach wiec-zomych wy
buch! groźny pożar w Sędlziejo
wicach (pow. Lask). Spłonęły 2
stodoły, szc·pa i WO'lA)wnia na·le
do Stani-slawa Kuraszewiżące
cza i Władysława Matysiaka.
akcji wielu
Dzięki energ·1'C'zn'ej
jednostek straży '- m. in. z
Pabia'l1ic; z.d.uńsltlej Wc·li, Lasku, Sieradza i W~dawy nie do
puszczono d.o rooprzesrtrzenienia
się ognia na inne zabudowania
we wsi. (wit)

W specjalnym kc·nkursie s;pe>r
towym Toto-Lotek z dnia 1.4. br.
stwierdze>n o:
1 rozwiązanie z 5 prem. traf.
- >>-ygr. ok. 1.000.000 zl, 134 roz
wygr. po
wiązania z 5 traf. 8.603 r<l'ZW. Z 4
Ok. 15.595 zl:,
traf. - wygr. po ok. 364 zł,
178.261 re>zw. z 3 traif. - wygr.
po ok. 19 7.l.

I

o

na odcinku usług, a.
szczególnie trudno6ci, hamują
ce doiychlzas ich prawidło
ucllwały
mimo
wy rozwój,
Rady Ministrów z c?Jer·.vca
1960 r„ która określa kierunusług i stwarza
ki rozwoju
korzystne warunki ich rozmo-

ację

j u.
Największ.e trudności wystę
w pionie rremiosla in-

pują

dywidualnego,

gdzie

w

roku

Lodzi zaznaczył
ubiegłym w
u~łu
się spadek warsztatów
gowych w ilości 162, mimo
planu przewidują,ccgo w.i:ros~
rzewarsz~atów
usługowych
mieślni.czych o 39 plac6wek.
Niekorzystnie

przedstaw; a

się również sprawa kadr r~e
warsztatów
mieśln.iczych dla
na
względu
usług.owych, ze
mai-eją·ce zainteresowanie mło
u
rzoemiosła
nauką
dzieży

indy·w idualrzemieślników
nych, dla których z drugie]
uczniów
kształcenie
strony
również nie jest opłacalne, a
często przynosi straty .
Plenum WK uchwaliło szezrnierzają
wniosków,
reg
cyth do poprawy syt.uacji w
dziedzinie usług na terenie
oraz
wojew&dztwa
Lodzi i
uchwalQ, okr>eślaJą<.ą
podjęlo
.zadania instancji i kół stronna
nictwa w działalncści
rzecz rozwoju u.sług we wszystkich pionach drobnej wy.
twórczości.

podkreśla konieczwspółpracy
zac'.<Cśnienia
stmnnictwa z Polriką Zj•edn!>Robotniczą,
Partią
czoną
ZSL i samorządem rzemiosla
dla wspólnego rozwiązywania
problemów rozwoju usług na

Uthwala

ność

terenie Lodzi i

województwa.i

je

O kluczach" upojeniu i normie akustycznej

Gdzi, po2rzebano nasz spokói.„ :;rE;r=~
Dlaezego 1est tak
jak jest?

.
O

.gromna wię'k.s:?..o.ść nowych

mi,esz.ka.)nych
budyinków
grz€s:z:y szacunkiem
Ila praw a.kus.tycznej izolaji, Dla<:Zll!g<> stare, prz€<lVojen:ne budynki riie s.ą tak
rprzewodniikami
i<J.Stkona.1ynni
Rz.ecz &'PtI'owadza
'ailasu? „.
z
Qę do stoS01wania nowych
egu,ły lżejsz.ych od ówc~s
budowlamat&jałów
IY<:h
Pies pogrzebany leży
'Ych.
ni€do.sitaitecznvm
w
'-'laśnie
niewyciągmi'll
i
~badaniu
z
wniosków
>ra.ktycznych
rue

Kiedy :po Iata.eh OO'Zlelk.twanta na wła6ny dach nad głoNldość
w~ d01Sita,je i;aę Wres"Ąeie kJUi:?'Al od mies:llka,nń"1. J)l'!lJClltll"IWU.a tak zwa.ne gra.nice. Pie<l"WSre up1>,ienóe szyb-ko
jednak mija i wylbraruec losu, a racrej kwat.enmku, m-crzyna norm.a1tn1ie mdes?Jkać. Do.strzega wówcaia.s eOll"M wi~
cej wad i niedJosk-0111a.Jcśej otr..eyma.neg.o miesmkania.. z lllie
domyka.ją.cymi się drzwiia.mi i oktna.mi, z listwą podfomożna. sobie jeszeu: jaikoo pora&'IJIWą st.a.ją.cą dęba dzić. Na~omia.sit na nieckt.statM aikustyCfl.ne u.i.e ma leka.rstrwa.

wlaściwo6ci aikustycznych
materiałów.

no-

wych

W ablic:ru starali. o jalk najwzrost Ilościowy bumi€szkaniowego,
downictwa
koni€czność izolacji akus.tyczwiększy

----------------------------Na bezdrożach walki
przesłęp,czościq gospodarczą
~--..;...------------------;;....,..:...----.......;
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Od frontu

od kuchni
;,Na s.zosie wiod.q.ce<j .z Z. do L. pa.troi MO z<ZJtrzymal
samochoU ciężarowy, kltórym przewożono cLw.i.e skrzynie
w z oprzędza
Przędzy W<'!<lnianeJ. JlLk się o.Jwzah:; skradziona. z mag.a-'111U)w Zt'W iim.„.".
~ tal a
„Po r=liczem1iu budowy prowadzorn.e•J przy uliocy ..• ak<z,.
za.to się, .że „z u ż y to" pr<liWte dtwukrotrme więcej materiałów, :ntż za.sto·.wa.oo:no fa'1\-t·y.cznie d-0 proc oua-OWLanych. SpraJWę przerk..aza,n,o do pr°'kuratora".
alue i im po.U„o.b:n.e k<1muniJk,a,ty dooć C!7Al\Sto, llliest.ety, po,ja~ia.Ją,_ się_ na ;rom:u:h gamet. Na 0°gól L.'7;y~nlik dJo.w.ia.<1uJe się r111Wruez, re spł'a.wea kiradziiezy,
•
Jego .1)°'11l(l-On.Wy i pa.s«Zy 2:-0st.aJ.i uj&wnicni, w stanęli

T

nej budynków a1bo uchodzi.ta
uwadze, a1bo traktowana była
jatko komfort i luk.sus; bez
krtórego można .się obejść i
który jak,)by pr.zerastal na.s.ze
możliwości.

Trwba przyznać, że oOOcn'ie
coraz więoej projektów budy.nków uwzględnia wymogt
iwlacji aikustyczn€j. Ni-Estety,
daleko im jeszcze do powDomów wyjątko
szechności.
wo podattnych na przewodzenie hałasu buduje się u nas
ciągle niemało. Ozyni &ię to
po trosz~ z przyzwycwJenia,
głównie wś clatego, że w zasadzie nikt ni€ st.rzeże praw
izolacji. Wszystdźwiękowej
ko zależy od „aku.S1tyczne.go
czy
inwestora
wyczulenia"
projektanta.

l jak będzie jutro?
bowiązująca

aktualnie
norma
budowlana
tzw.
akustyczna nie odpowiada już dzisiejszym wymog<m:1,
a w dodatku obwarowana została takimi przepisami, które prowadzą do bardzo doW
wolnej jej interpretacj.i.
pra·kl~yce kończy się na. bezkarnym naruszaniu antyhała
sowych przepis.ów. Nowa norma aku.s.tyczna je.st już prawie uznana przez P-0lsiki KoNowe
mitet Normalizacyjny.
kanony nkustycznej izoJa.cji w
zapewniają
nie
budownictwie
wprawdzie idealnej ciszy we
czterech ścianach,
własnych
stwwzą jed.naik warunki potrzebne dla zdrowia. Odglosy
dochodzące z miesz\~ań są.sia
dów będą powain.ie stłumione.

O

sowa.rus: nowych prre.pisów o
izolacji aku.:;tycznej?
Sprawa pod.stawowa - maOkazuje się, ź.e nie
teriaJy.
idzie tu o jakieś rewelacje
techniczne. W grę nie w<.•h<'dzą te·ż ża,dn~ mate.riały imdeficy1;ow€.
ani
portowane

·

.są
wys·ta.rC2'.aj.ące
Zupełnie
czy wat.a
spHśnione,
i bazaltowa.. Ale do-

plyty

~zkla.na

datkowe mat€rialy, to przeci€ż dodatkowe koszity ... Okaże ja.k
zuj.e się jednak
koszt uodporniooblicwno nych na llała.s budvn,ków nie
wzrośnie nawet o jeden procent. Można oczywiście dow·1dzić. 7..e gdy pozbie:l:'a się
ulame<:7.ki procentów w <:asuma
u.rośnie
.kraju,
l:ym
znów n.ie taka bagatelna. Czy
lekceważyć
jedn.a·k
można
ogiromnie zwiększoną, cłlocia:ż
złotówkach
w
niewymi€rną
użytkową odizo.Jowawartość
nych od hałasów mieszkań?
Zdrowie człowieka nie ma
prz€cież ceny ...
Opierając się na przychylnym stanowi.s.ku zainterescwanych resortów, m. i·n. Ministerstwa Budownictwa i l\1iKonist.e:;.sitwa Gospoda.riki
przypuszmożna
munalnej,
bez obawy przy.słowio
czać,
wego zapeszenia, że nowa bunorma akustyczna
dowlana
ni€ będzie d'lugo czekać na
powszechne wprowadzenie w
Jest to tym bardziej
życi€.
prawdopodobne. że uchwalone niedawno przez Sejm prawo budow1an€ mówi wyraź
nie. że budynek mi-e.szkalny
lokatorów
pow1men chronić
przed ,o;zkodliwymi wplywam1

Na

zdjęciu:

Alicja

Zomerówna (Simone) i B·e>gusto.w Sochnackl
Foto: G. Puclato
(Gabin-oux).

oto mGJmy pi-q,tą sztt~kę
z serii deb~utów wspólczesnych łódzikich p~silrzy. Jaik na okres bodajże
dwul.etni - nie jes-t te wca.le
maJ.o. I z tego moż.emy być
?..e
szczególnie,
zlLdowoleni,
debi.u·ty te są coraz bardziej
ambitne.
„Termitiera" Zbigniewa Niejest sztu.k4 pubii-nackiego
c11stycZ114, .z11Amgaźowa.ną paspołeczno~yrą
litycznie,

1

t!~ują.cq

pou.tvczn.ą.

me-

chaw..zm powsta.wa,nia nowoczesnego mitu, mi•tu potrzebnego w systemie tota,listy·cZny.m grupom rzq,dzqcym dla
oglt1piania i utrzymywania w
posluszeństwi.e

społeczeństwa.

istniejq.c.e term;,ty, powfantazit ri.zienn•kaw
st4łe
hałasów,
rza, wykorzysta:ne sq w miastec.zku przez mera i jego kliNie od rzeczy jest więc poll<l".Zed są.dem. który wym.i.em;ył im za.slużon.ą ka.rę.
.stula I, by wzorem Poznania, kę do wygramJ.a wyborów. Są
Nfom~~lo pr.z;y tym mó~ i pi~..e się o wycborwa.wC'L)'m
po!rzebne, więc każe się w
czy War:szawy, gdzie nie cze2lll.a,czeni11U k;a.ry, o tym. ze „pC11w1mi.a OID'<\ st.ainow'ić p•'l7Almie.szkańcxnn
wierzyć
ka .~ę na ostateczr.e „oszli·f<>- nie
s~rogę· dlla t)'ICb wszys'.kicll, 1'W1-ycb chęć Je:kll<oieg-0 ży
mia•s-teczTw.. Gdy spelnily już
już
wanie" nowej normy Cla nieodp.arcte pe.ba n.i. d!r>o.gę P\l:'.IAlSięp.st'W'• l lir.u.dno
kliika nie
?W<Wa
rolę,
sr.vą
teraz rady naro.rlowe, wszyscy
temu w.sa.ystkiemu odmówić sl.u=ośCii. a.le •••
pozwala w nie wierzyć, ch-Oć
ca.ly
i.n· ~storzy i
pow.stali
wywpływy
n'.a.
p.odatni.i
są
wszyscy
Wi·ad.,Gm·o - nii•e
pojawiają $ię napra<tL'ldę. Mit
apara·t proj€ktowania t wyoh~aWICl7Jll, n.aM;'6t ,ieślł 3J[\gumenty są ta.k pMeik.0111Yrwa.ją
konawstwa, wzi~ly s-0bie do się usamodzie,lnil, za,cząl Żl/Ć
oe, J~k surowa reip,resJ~. k<Mllla.. A. stąi<l już prosty wniioserca sprawę uod']Xlrnienia na wkl.snym żyd.e<m, sta~ się groź
6~ ze sama. drlll_illiłia~«_>Se aiparatru scig·ania i or·garnów wyhaJas nowo budowanych do- ny, nie-bezpieczny., obrócil się
lll:lruru sp:ra.w•edhiwo!i>'CI, to suinowc!l'JO za. ma.to w walce
przeciw 111/m, kitórzy go atwomów. Miesz..1':a.nia ostatecznie
.., ;z;oocydorwa1ne pott~.ie.nie kll·esu pładlre p 11 zestępcw()Śej w
rzyit.
·Jak przedstawi·ają się· real- bu<luje się dla ludzi.
oirole, a ~1t~nsc1 g<l>Si{)Od:a<rozej w 61Wregol:ności.
z.wolennijel8t
ienaick.i
A. SUOHECKA
ne szanse pr.aktyczn€go zastoC!IWC „oikaiz.ta tworrzy ztodrziieja". Da.leiki jestem od
kie-m n-O<WOCZe-snego teapr~cen;a.n.~ . .ro1! @ka.z.ii,. a.le w pDwic1dzenii111 ty~
tru, teatru me>tafory ł
. • . Jezy -~ ZIQil'no olneikty'\\11Dej p~-aiwdy. Naiwet
deJarma.cji, t~H11tru oddwdząJesll „ok~ nie. skusi ucrzc,iwego czlow:ieika, to na pewceyo od rea.lizmu, weryzTIVU,
.no ~.dCJ c~tn.ie 2'..,~i.ej skolr!ZY~. T.a.k vydęc wye!Jimimał.ych r.oo·liów. Taką tet den·a.wa.lllle iycll „-0ikia.'ll,FI , a zatem w~a.ściwa ot hr o n a.
klarację sk/..a4a we 11~tępnum
odbau:dz.o wa.~
też
. to
s~lee2nego .. mi-end.a
sl<>wie do prograomu. O swej
cmek ba.ta.tn SVOileCl7lll"J pmecltw!ko K05podlllll"CUj piv;esztw:e. pisże jednak:
&tępc;ro.~cd.. Odcinek mnille;j widoamy „od f1'00JWI" i. nder.
jeis·t podob„Nowocze-.siność
steiy, nie 7.awsze dlncelllia.ny.
no nt>Czrozummia i dl.adego
Wy;ryw.kowa. t:y.Jlko DIP- loonJtoo1a. wielu pllwlów bu.dóiw
źLe widziana przez te'!-try,
"' Lo·d'l;i Pll"Ze-t im;ipekitorow N a.jwy7.&.rej lrllby K0tn·łntli
podobnie po;mugdyż wid.z VltYkartała. niej edoo!kirortnfo w{lil:IOl!i11 Slkand·ałi1ll'lllle mlll!i.OO!baNie
je nowoczesne sztulci.
llla. w tej dziedrLilllie.
;,n.owojest
wiem, co
Wyst.an."Czy po!Wliedzlieć o lJC)C6ba.w.iionyclt zamków m1ft418czy
wiem,
Nie
czesność".
-0 ltllw. „p0<ror,oowa.nyoh
.~na,c-J_t z ~m~ C!1Jy pa.p~,
„TermHi.era" jest sztuk4 no~m·knaęeia.ch ' ma.ga...ynow pom;uikilwanej na ryllllku srola.rczy
wiem1,
N te
woczes-m;.
~wionycll ~ opieki sil1ni!kacb
1 budo,wlanej, o
powstaJ.a pc>d wplywem tea.iru
eiek:trycrmycll itp.
Ioprzez
za.propornn.va:1i.i1go
jednak chda114MCO ( ••• ). Jeśli
Do jakich śu.tików pro;"''Sdzi biagaiteiJJirruw.anie ~
lem w sztuce wyrazić to, co
Wowyco msad -OIC:br01Dy mJeniia śiwi,a.ckzyć morte ro. in.
nie
wyrazić,
zami.-erzalem
l>l"'eykJ.ad Zakładu Ha.ndlu PZGS w Raiw,i.e Maz. Na. jedmogle,m naipisać inaczej, niż
nym pla.cu, n.a kitóry dostęp mie1i nie tyllko ludrnie pobowiem
Jeśli
11-0.pisaJ.em.
s!.l'(inni, aJe ~arkże woliny wjarnd :rntil31ly rÓŻinego riod7Ja.ju
'1Ulll'od.zi11y
ukazać
pragnąłem
~~~y, zn·aJeźć mmma. było pirwwie wszys,~ko, crzym ZaFigura w<>&kowa
wstpólczesneoo miitu - a mit
poltJ11Wl'Z crzAllŚ'C) do
""'4'11 Haindlu dyspom1iwa.ł: od wina. •Stronauty ameto przecież a.bstrai/vcja, Z"lepe.k
pul·
rykańskiego
ma.terWadów bu00wJa.nych.„
do
:maszyn rolnicreyeh nie mopojęć i Wyobrażeń Johna
ko wnika
Spryrl,ny 7'!{Mlq;iej nile ,musiał się naJWet zbytnio trud/me
Glenna 7,ostała o·
glem n.ie powołać do źiteia
~ ~-O!Ita.niu „ włiaśc\Lweg-0 ooboiru ". Jeśli do tei,"O . diodtać,
umieszczo
statnio
me i·stniejącvch termitów".
2'e za cą.111.ść „nd.rpDwiaitlało" równot-~niie a.ż t1-:ooch ina.sławnym
na w
zy „Te>rm~tiera!' jeS>t sz.tu
gaieynierów, trudno się <Jrmwlć, iż nawet 7AllWS'Ze przecież
mu:r.eum Tussa.ud
k4 nowo.czesnq? Pojęcie
w Londynie tuż
chętnie przy$ntU;ilłCY }(licntów PZU odmówił ubernpiefigury prell:oło
tea•tru nowoczesnego d.ysJ czonia. tego typu ma.gar.r;ynów. Trudno się też diziiwie są
Kenzydenta
1
kt1towa:ne jest szeroko przez
' d-0-wi, 7ie odda.lit po.wód!lltwa wnoS?Jone prrz;ez kden11Wniotw9
nedy'ego
znawców .t.wiatlJ;ch. i uczn, :za.kładu przcoi1wik<> magaizynier.run, kitór.ey dopuścHi w
CAF 11ych, a zdania kh są bardzo
• SWoieh „podopieCIUlYCh" bra.itilaeh do powst.aini.a. nied·oNiemniej W)ld.aróżnorodne.
bo1·ów. r to nioo-0,bOi!'ów wca.le niema.łych (w sullllie praje się, że na t.o pojęcie s>klaw.ie 300 tys. 7il), Illl\'W'Clt jeśli 21WWLyć, :7,ci o,gó.Lną wa.rtość
da się nie tylko to, co i j<ZJk
11:rego kie.rownfilca., aż ukrywMiy pl'UIZ nie.go za. pomocą ~
1il>Wa.r6w zgrupowanych w i;ym spooyfiicwym ma.gaa;yllllie
w nie
naipisa.l aoutor, a·l.e
tychże ra;porrtów niedorbór· osiągną.I... 367 tys. zł!
@CenJ.oru. na... 3 mln. zł!
jaik
to,
stopnit1
mniejszym
W Hurtowni Miiędi'Łypowia.~j WZGS w Lodzi tziw.
sztukę od.czyitał, jaok jq zrealinoty 117.lll.a.niimve i fakitury dotyczące t.nwLSa.kcji z la.t 1959
annk&, cey ,.poizor&wane mmk.lllięeia", mwr, czy pełinscenizator
zował na scenie
i 1960 floz.1'iic.z ano d'Opjc.ro w r-01ku 1961 !
ny <J:nLur spiróchni3:1Y ploJt, . C171Ujn;y strażndik, czy 7lll!ieprzec~ż
Znamy
i reżvse·r.
ku ~ dolę:r.nia.!y lub pija.ny 01p1ekua:i spo,Jewm.ego ma.ją,tW MHD w Sieradrz.u spoikojnfo WJ)disyWano cenę pewprzeds·taIWie-rNt
dejm,kowskie
0 tytko je<ilma stl"Mta tvi-<oll"Zcrzec by m-0.ź.na nego ma.teiriaht 470 - 7.amiast 170 2lł - w kiLltu kolej. •
„Nocy Hst()f}llldowej", „Chwaktól1zy o 11C01c•hvośei mówiią
nia „ok~i" dola lu®,
nych spiS>a;ch re.manc·nt-0-wych, które zarówno d!Ziial kcnZma.rtwychwsta.nia'',
lebnego
Bo pl:'Jlcci~ na,j.Ie,ps7.e nwwet
z... ~łlla-uteJtiem 0>lta.
tmli, jak i księgowość beiz zastr.Łl!Uń a.kcept.owały; ta.eczy też „Sp.rotvy" w Teaitrze
:za.mk_ 1 J>a.n<>errie wrota. otwierają się przed sWO>imi'" na
ba było dop<ie:ro inspekl-0.ra. z „i.rojewódrz.twa", by im
fnimw
lctóre
Nowym,
~?•eh" nie s:zc.reka. J)'ies, „swodm" sa.Jut..;Je z mdJym
wsłrorz.al pa,J.cem na tę „nlieściislość".
~e ich aoutorzy dawno nie żu
u:'fiec~rn "~·gj i su.mienl!IY st.rafr.dl·iik. A „swoi", nie""
I ja.k:ie tu mów~ć o PJ?.Jeeina.n.iu możlLwośei nadużyć
ją l nie śnil im się nawei
·--"C po·trari<ł. Zwłasre7Ą g-d;y mają ku temu
s ;~:'.;
w 7'3ro.dJku, Jak tu mówić o „p•Dt.1-r.e,sa.n.iu" lekik~yśl
tea'tr współczesny w naszym
o.........,ę •.•
nych, kiedy nip. odpo.W'ied~alrui p.ra.cowniicy wspomnia.nebyly przeds':irozuinieni.u supera.ta.mi
manik
Ta.k - 'PG""'PD>krywa.nie
Pa.bi.a.nica.eh
W
MHD
80
.. ,;·"". kt~ - a.le wsza<k P<> i>o wta.śn4e, by
wieniami na wskroś nowoinwenta.ryzatorow,
p&myłt"k
możliwością...
ttumacfly-Ji
11
~~~b;,<ll~~!ja~ r byto, istnieją drl:J-aJy ~<J111.troli, rew-irĄJt,
cz.eimymi.
cho.C pra.widlowościi tyeh SJ>isów nikt nic ki.vcsiti,OID.O•wa.l!
s ()W c<I rema.nen tow, mwen.taryrr,atoirz.y
·
.
się
m!etci
errMtiera"
1
Jarkźe wreswie można ocen·i-ć di;iataJność Oll"2'amów k()ll~i4einei, wreszcie ks>ię8'Q'Wi z całymi
11.SP:<>k~o.rZ?'•
w watrze
pewno
na
t,rolnyeh, a przede wszystlkim l<sięgowoścJ MHM Lódi~wo,~n~'I biura.ma. l będzie ów kt.oś mia.I ~ję; ws:za.k
tl)spótczesnym. W mn.iej
"
Polesie, pod .,cam.inym <>kdem" których b. kasjer tejże
po to Cllni ist.ni1ią. po to stWOll'20no owe
]oo,łas~1e
ozym nat.omia·st st.opnbu jej
instytucji Jllrrl.ez siedem prawie lat z rzędu zga.rnial pań
m mrkl, b1 ~ ~u Prt'l!O'.»ą,ć ws:zC'lką. możliwość zainscenizacja, poakreś/..ajq.ca nie
stw<JWe pienią,d~e do prywatnej k:iew.el!Ji, wyst.aiwi.ają.c na
...a.~ 111l ~, s~_.;C"l.ne. mierne, lilk:widiDwae mail:no1l<mwstwo,
np.
konkrety,
potrzebnie
prze 'lll
nie· eo najwyżej, ja.ki> swuciste pakwitowam.ie,
.,....1.omyslnymi.
„„o,~rTąsa<i'
realia życia fratneuskiego. któk0>p!.e Pil'"T'61ewów.
n i c po św i a. d cz o n e
n i kog o
T:vl1ko, 7.e„. Ale zacznijmy od pr:eykladmv. Oto kli1ka,,
re s.q w końcu ma'1'ginesem
wcue niemaJo, bo pira„
A 7l3.ga.mą.ł tych p.ienią,:i;ków
l'IW:?;ej r~rzyp.acll!'a:wo WylJTa.nyeh z długiiej i· rut pewno
je raczej
nal.eża./.o
sztuki i
wie 877 tys. zł!
Wcale nrep·etneJ rnh Li.sty·
uww>uklać.
mz
stuszować,
~
.
•
Mniej realizmu, ml!:iej aluwa . MHD - Art. P.rzemysiłmvymm w Pa.bia.nicach stosom~ta..tika.ch w obronie m1en1!a. sp<>lec-.mego moźna
ran,no za.prawdę s1>ccyfic'Zlle mełl·o.dy kontroli sklepów:
glch kwestJi „na serio", wię
wna
gdyby
wowcrms
na.wet
to
I
tomy.
Ptsa.c
by
innym·
pr.zy
uj.a.wnJ>01D.ą
Wykryte ma.rJ.<1> POik:rywa.no
cej pa:rod.ii, groteski, satyry,
.'!"'Y te składa.ć się mialy sa.me sueh~ fakty. Zresz.:~ma~cncie ... supeira,tą. a 21Cia~q,fo się _ r1>ł>io.n.o i n.i.
metafory, na pewno szlobu
faklf.ów. Komenłlł eoz m~ być ba.l'ld'7liitj wymO'WTl.e
wrot: ujaiwniooą supe.ratę blokGwano dla poik.rycli11.
w zgodzie z intencjami autotana i wru~ plyną. z lllich at nadto o~ste. by
ewentuaJneg·o m.ainilta. w„. W2Yszlości (!)
ra. i podniosło waioru sztuki.
t.r.ze~ był!> Je tu ~o,i.vta;rzać, Rzecz w tym jedyn~e, by
k;
>Il
.
W MHD w Kutnfo fak dług
niwelując jej słabości.
0 rue I>ttizep~owa. za.no
trafiły one do ludom, którzy z racji swych 7.MVodowyeb
~U.cli ma.garzynu mi4l50Cgo _
zal.etą debiutu
Niewątpliwą
I 6 PDlecznyeh funkcji maJą. eO·Ś na ten temat do '(>Owie- ·
rcgoon-0ści 3-dnioiwych nlef P011Jirzesta.ją.c Jedy~e na wi~
ż.e
jest · faik,t,
Nl-e-na>Ckiego
JANUSZ KRA.JEWSKI
dlllenia.
~~ ra.p'°rtow ta.mteJ,,~~,~~~~
Mwo.czesność,
na
stawiajq.c
~,~,,,,,,,,_,,,,
Nie

~
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~oimoiu
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on po drodze
poszedł
u.dz~wniania. i niezrozwnialo~c1, tych manier, które wl.aśnie

nie

widza. od te<itru
..idstra.szają
nowoc.zesneao. Jego metafora.
1est prze;rzysta, treść zrozumi-al.a. Debiut t..?n oznacza też;
że autor nie tylk.o ma coś do
powi.ed.zenta, ale też posi-ada
umie
dramaturgiczny,
nerw
sytuacje, operować
spiętrzać
dobrym d.ialoJ1i.em.
wartkim,
imo pewnych zastrzeżeń
ins.ceni.w.c1i,·
d-Ot11czącµch
trzeba poa:kreślić, że Jerzy Wald.en, dzięki starannej
na
reżyse<rii wydoby.Z tra:jnie
zasadni-czy
pierwszy
pla<n
nurt sztuki, je-Qo f~lozofi.cz
warstwę.
no-publicystycz114
Lekka, przestawna. sceno(lrafila Ewy Sooolto·~j stanowi
przyje·mne tl-0 dla przed.sta.wie.
ni.a.
wykonawców wv·
Spośród
udam.ei
należ.alo
by
mienić
Cwik.lińskiego
Jerzego
role
SochBogusława
(ChapeUe),
nockiego (Gabirwux), Janusza
MazaTlJloo (Dupan.t), Alicji Zomerówny (Simone), Leny WillBarbary
czyńskiej (Jeamette),
WalJOOwny (Denise) oraz JóEpi.zodycZ'1la:
Zbi'l"óga.
zeta
zresztq rol,a prorlcura.tora 1.11
ostatniego1
Uigo
wy,lwn.a.ni-u
najoordziej przemówi-la mi do
przekonania. Zbtróg, wyda.je
się, tworząC grO<f;es,Jwwo przejed.no.cześnU,
a
rvwwa:n.q,
groź114 syl~tkę, utrafił we
in.terprertacii1
ton
właściwy
którego doTM1gała się ba szt'U•

M

ka.

T. WOJCIECHOWSKA

W KL PZPR

O s,t ae.ii
międ~:fnarodowej
Eomltet

Lódzkl

PZPR

7.a.wla•

darni.a alctyw partyjny oraz za-

lntetese>\vanych,

że

6

bm.

si red. Grz.ege>rz
Warszawy.

Ja.szuliski

Na

wszystko
jest rada
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godz. 16.15 . odbędzi-~ się 'v sali
KL (Al, K<>ściuszki 107·S) od„z;vt
pt. „Aktualne pre>blemy sytu'.lcji
mlt;:iliyuarodowej'', k<óry wyglo

Statuy z brą71u na d7Jedziucn
muzci-nt w Essen z·osta.Jy •.• u·
brane"

\V p<>h.r<nvce

z

t\\'-OrZ''-

wa sztucznego, jako ochronę
od sadzy, która coraz bardzie.i

zanieczyszc;a p.·:nvi<?trze
bia Ruhry,

zagłę•

CAF

z

Aktualne problemy
I
płyną

zdrowia

----....-------·-'---------------~
t
~·
,
kierunki rozwoju lecznictwa
~:

•

RYBY

służby

do lodzi

hc<ic zoriemtować naszych
jQJkle będą
czyteln~ków,
za.oprotrzenia
moż liwości
.
się w 1'yby na święta, zwróci'liśmy s.ię do dyrerl,tora CenTadeusza
Rybnej
tl'ali
Buchnera. Oto jego prognozy:
- C.ewtra:la Rybn>a. już obecnierwi1el1cie
maga.zynuje
nie
ilośct ryb mrożonych. Sklepy
tygodniu p-rzedotrzymają w
15 ton leszcza,
śwLątecznym
15-20 ton file·tów ora.z 8 ton
karpi. Biorąc pod uwagę a,petyty i możliwości lwnsumpcyj
11e lodzia;n są to raczej ilo·ści
slcromne. Śl.ed.zi jedTU11k powi.nna być w sprzedaż.y
starteczna U.ość.
Sytuacj.a. 1Nt rybnym rynku może ul.ee po.praun.e, jetrwwle·ry znaijdująoe się
żeli
na łowiskach d.ale1ki-ch morz
zdola;ją z pelnym ładunkiem
śtvię.ta>mi do
po.wrócić przed
swych baz. Wówczas łodzia
nie otrzymają doda•blwwe Uoś
ci płastug i mai/cre.zi.
TaJk więc "ryby plynią do
Lodzi. _Oby d.oplynęly.
fwU .)

oo-

Włódzkiej Filharmonii

A. Harasiewicz
W programie najblii'sz:ych konsymfo.niczmych, które
certów
sobc·tę,
piątek i
się w
6 i 7 bm. o godz. ll!.30 w Lódzkiej Filhai'monii, figuiruje na·
zwi.sko Fr. Liszta, jako kompoz-ytora II Koncertu f0>rtepianoW tym samym
wego A-du.r.
utworze pocl-ziwlalismy niedawno Wladyslawa KędTę. Tym raum jako solis.t.a wystąpi Adam
Harasiewicz, laureat I nagrc·::IY
Chopi11owskiego.
V Konkursu
znakomitego wirt'l.107.-a,
Wi'.!Yta
przebywającego częś'oiej 7,,a grawzbud.izi z
kraju,
nicą niż w
pewnością wielkie 7.alnt•eresowanie melomanów. Jeg-0 pa.r tnerem przy dyrygenckim pulpicie
będzie dyr. Stefan Marczyk. w
wyko•naniu filharmoników usly
s zymy także sławne dzieto Hektora Berli-Oza - Uwerturę koncertową „Kam.awal rzymski".
odb ę dą

I

0

0

0

0

W

0

0

ocjalistyczna .służba zd„1·0wia charak:teryi:u.je się
cechami:
następującymi

pracuje na wsi. W dalszym
po·
r.oi:w-0ju służby zdrowia
dla
wysiłki
d~jmowane będą
wyrównania tej dysproporcJi.

S

pwwsz,echnością,

la.twą

dostęp

parz;i.omem
wysll'k.im
naścią,
wyso1ko kwa.Ufi1lmwaną
usług,
kadrą i di:~a.ta.lnością p.l'o.f.ilaikO jakim stopniu o'yczną.
sii:tgnięć w tym zakres.i•e moż
mówić w naszym kr:aju?

Dużą

wagę

przywiązuje

~ię

również

do podnoszenia kwa.przede
a
lekarzy,
Jifikacjj
p!' a.
wszystkim tych, którzy
cuja w l·ecz:nictwie podstaw<'·
Ministerstwo Zdrow:a
wym.
podnosić będzie rangę lekarza
rejonowego, który ma być leznają
domowym,
ik.atzem '
tym pacjentów swego rejonu,
odpow!ednio wyspecjalizowanym w \nte.r:nie.
ma
Wrcszcie profilaktyka:
ona ciągle za mało zrozumienia wśród pracr>wników służ
by zdrowia. Zrozumienie to
lecznictwie
w
np.
panuje
ale mniej
przeciwgruźliczym,
w przemysłowym. które w za.
się
opiierać
sadzie powinno
profilaktyce w
na
właśnie
najszerszym iei ujęciu.
kier. kaKożusznik tedry organizacji ochm·
• ny zdrowia przy Studium
Doskonalenia Kadr Lekarskich

na

żeiby .sprostać tym zadani-om,

mu.si dysponować odpowiednią
bazą, a więc przede wszystkim
Ostatnio
kadrami.
łóżkami i
postępująca rozbudowa szpi 0<1.-

li jeszcze w niedostatecznym
stopniu powiększy naszą bazę. Gruźlica i psychiatria i•~st
jesu ze ciągle si abo wyposażona w łóżka. Za mało także
mamy lekarzy. Co prawda w
1945 r. mieliśmy zaledwie 7
mamy 3Q tys.
dziś
tysięcy,
(1 lekarz na 1000 mieszkaóców) a przeciętna europejska
wynosi 600--800 mieszkailców
na jednego lekarza. Za mało
jest rownież pielęgniarek. Poza tym kadry lekarskie rozmiesz.czone są n'erównonuernie. Zaledwie 4 proc. le.karzy

B

przedstawił

doświadtzenia

Agendy DRR~ Śródmieście
na c-_.nzurowanem

Tydzień

Po

Trzeźwości

„Optimie"

w ŁWP
Pierwszy Tydzień Trzeźwości
Stowarzyszenie
zorganiz·owalo
i Miejski Spol.ecz„'l'rzeźwo$ć"
ny K<>thitet Przeciwalkobol·<>WY
w

„Optlmie".

• Jnvm
• dz1e
Il Je
.

WIOSNA ZBLIŻA SIĘ NA DOBRE. JUŻ NIEDLUGO w POORGANIZOWAC
MOŻNA
BĘDZIE
NIEDZIELE
GODNE
WSPOLNE WYCIECZKI ZA MIASTO. SĄ JEDNAK SPRAWY
WIELE WIĘKSZ'\:'CH
ROZWOJ TURYSTYIU.
HAMUJĄCE
ZAKLADOW PRACY W LODZI POSIADA WLASNE AUTOKARY. ZDAWAC BY SIĘ MOGLO, ŻE W TYCH ZAKt.A·
DACH SPRAWA URZĄDZENIA WYCIECZKI NIE NAPOTY·
KA NA ŻADNE TRUDNOSCJ. A TYMCZASEM...
ZDZISLAW HIBSZER
przew. Rola PTT-K w Zakładach im. Gwardii Ludowej
zakłady pos'"dai·ą
as.ze
za k uplony z funw lasny au tl o ka r N'
~
.
"
/
wypi"cowanycl
l duszow
iestety, są pn;·e1 przez za ogę.
·
„
.
pisy. które mc.cno utrudniają nam korzys•tanie z tego
śro-d!ka lokomocji.
Na mocy obowiązującego zarządzenia Ministerstwa Finaosów z maja 1961 roku trzeba zak!adom placi-ć 2.40 zt za
organizujemy
Jeś.li
pracownika.
jednego
od
godzinę
wycieo-.d<ę z soboty na nirozielę. te• sam t.ransport ko.;.ztuje
·
· ·
nas około 2 tys z! Jes cz j d
sp~rtem 1 wy~a· re:izjf: ~~!p1~pr~w~Y~~1k~;c.i~;ni~ t~~~:
nie chce
kierowca
żaden
że
rowcy. w prakt yce jes.t tak,
z nami jeź.d:i:ić, gcty?- kiedy ma już przekroczone godz!n:f
nadlic:zbawe, taki wyja-zd wcale mu się nie o.placl. Powoduje
najwyżej wzrost sumy podatku, a tym samym :omniejsza
J>OWinny ia·k najs1Zybciej zostać
jego zarc·bek. 'l'e sprawy
ure gulowane. Nasq,a rada · 1.akladowa i rada robotnicza S'ki·epismo do Mini&terstwa Prze:nyslu
rowaly w tej sp.rawie
Lekkiego za pośred.ni<etwem CRZZ przed rokiem, ale do tej
pory nie ma.my <>dpowiedzl.
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ROMUALDA BAKJ\LARZ
im. PKWN
ny na~ej radzie -zakładowej powstała komisja k c·~rdynacyjna do s.praw turystyki. Zbiera ona projeiay wycieczek i UJZgadnla je. ustalając jeden wspólny plan na
cały sezon dla naszego zakładu. Pozwala nam to równ ież
podopiecznej SZlrnle
na wypożyczenie wlas·nego auto·k Mu
nr 4 na Widzewie. Posiadanie własnego autokaru jest l>ardzo wygodne, ale mamy, niestety, duże trudności z rozlic>zaniem »ię za ten transport na mo-cy zarządzenia Min\sterstwa Finansów z maja 11961 r. Obecnie w kwietniu pia·
nujemy np. organl-zowa111ie wycieozek po Lo<!Jzi dla nas-zych
praco.wn~ków i ich rodzin.
ZYGMUNT KRZYWANSKI
przewO<lnlczący WKZZ
prawa O<iplatnooci za wla.sne autokary, zakupione przez
zal_<'da<ly pracy -z wypracowanych prze.z załogi fundu-

z komis.il k. o. przy ZPB
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t:s~"'·~~~~~~a·~r~~~~~~t~:-ia.i;,;~~sl~en &1"~:i,:;g1;:, ja~

Wojewódtica
Ce ntralnej RaclZie Związków zawodowych.
Ko misja Zw. Zaw. przesle w tych dniach pismo do CRZZ
~ .z pre>śbą o sp owori<>wa nie zniesienia ni·eżyciowego zarząd:zen ia Ministerstwa Finansów z mają 1961, które hamuje roz1,
~ w ój turystyki.
FELIKS RADUSŹYNSKI
)·
przewoonłczący Zarządu Okr. zw. zaw. Budowla.nych
i

"

I

~

„

Lód,zcy budowlani , chcąc zapewnić jak na,iw:ięksozej ilości
pracowników wypoczynek w niedzielę, stworzyli o.ś>rodek wypoczynkowy w Grotnikach, który w tej chwili
jest rozbudowyw;my. Pows tają tu m. in. szatnie oraz mu·Sf'l'.la
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piątka w łódzkim
o
:tEgzołyczna
biały miś

pobruootna
.a
po
Już
nied.źwi~d.zica.
"
~ raz drugi z tego stadła przy
' szły na świat dwa brązowe
Obecni.e mają
ł niedźwiadki.
ł trzy mi.esiące. Ten z lewej
ł wa.ży 6,5 kg, a ten z prał we1 6,2 kg. Tch starsz.e rojuż
sobie
liczy
~ dzeństwo
ł przeszio rok . Z cza·sem brui
Jaśni.eje
fut.zrko
ł na.tne
~ upodabniają się do ojca. Ma
~ le mis ie są w e sole i a.petyt
im a.o.pisuje. Piją mleiko z
trortą
jedzą
ja.jk..iem,
m.airchew z ja.blkiem ora.z
moczony chle·b.
bl11Wi4
cliętnle
Mi.sk1czki
z ni,eco młodszymi od
się
si..ebi.e lwami. Oto cal.a pi4tje.em jest
larny, matką

'---------------------~·...

koncertc·Wa. Są również kajaki oraz kilka do·mków campingowyd1 . Ośrod·ek czynny będzie od ma;a . Jednocześnie
może tu odpoczywać 3._ 5 tys. osób. Dojazd do Grotnik pociąga.mi jest wygodny i tani. Budowlani chętnie reflektują
na wyja:W.y w sobotę i powrót w niedzielę, ale wszystko
rozbija się o noclegi. W ośrodku można zakwaterować najosób. Wyjście z sytuacji jest. Obok
wyżej kilka·dziesiąt
kolejarzy, "vykorzystywane
mies.zc;zą się domy kolonijne
tylko w lipcu i sier pniu. Czy P'i'T-K ni·e powinno dojść do
poroczumienia z kolejairzami i urządzić tu nc·~legów?
Rozma ,w lala: KAS.

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

że

urocza?

zoo!
Prawda

zaba.wy.
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(lcas)
Posmyk

:

N

stwu, że żarówek nie ma.
kupiliśmy lampki. żarówka

Nie

-<>-

Delektowali

za

i

mi list z Wars-zav.-y , "
ręczył
został z tego ł
który wys•l any
miasta 23.III. o godz. 15.
.·nie spotykane ,
.Pcxi~;wiając
temp<;>, mlmo wo!l na s u wa , .ę
pytanie: Co też robiła poczta
5 dni ?
z tym listem przez
Czyżby zach11.-ycano się nim li
ponieważ był on aż z min!: :"
(wac)
sterstwa?

„N-0-

-(>'-

areometry

miesiące temu
2 telnik
ob. J. o.

com nadal

będzie

po-

o czym pi(wit.)

Czvm skorupka ...

Ważna

-o-

rola SKO

oszczędności
kasy
działające od wielu lat mają na
swoich kontach poważny dorobek wychowawczy i„. niebagatelne sumy plenięd.zy. Obecnie
we wszystkich 226 sr1.lcolach lód-z
)<.ich działają już kasy i w cią
gu minionych 4 lat nauki podwoily one sumy wl<ladów. Na
konie:: marca br. wynoszą one
3.802 tys. 7.łotych.
w nadchodzący piątek Kura- J
S-zkolnegC> m.
Ol<ręgu
torium
Lodzi. wspólnie z I Odd7.ialem
Miejs•k im PKO pod au,;plcjami
Miejskiego Komitetu upo.ws~ech
Oszczędności org.an1zuJą 1
niania
spotlrnn ie działaczy SKO. Podtrwania ·wygloc;izone
czas jego
zostaną m. in. dwa cii;kawe re-

na

temat

~

uczn1ow:::•kiego

szkolnego Clll'az d•i::iJ. P.
SKO.

samorządu

lalności

Mie\ski Komitet
Przeciwalkoholowy
swoim aktywistkom
z opófnleniem, bo :z. opó:i.nieniem Miefoki Komitet Przeciwalkoholowy ?JOI"ganizowal wczoraj w Klubie „Li liput'' dla akty
wistc'1(

dzielnicowych

ko·misji

do wal!ci z alkoholizmem b:ucl7.0
mile przyjęcie z olcazji Dnia Ko
biet:. Imprew nie c-clbyla się
przy tradycyjnej lampce wina
ale przy Jc8'\1vle. Niemniej atmobardzo serdeczna .
sfera była
otTzymaly upomi•nki.
Kobiety
Wieczór świetnie zorga1Dizowany poprzeplatany niespodzianka
mi należał do barozo udanych.
(al)

ł

K_IENKO . Przed oki.e·n- ł
k1em dlttgi rzq,de·k in-;
Podchodzę. ł
teresa•ntów.
"
- Chciałem„.
- Pooo.niel
Napisał.em podanie. Zgla- ł
szam się <io refer-2nta. Sk/a ł
ł
dam je w okievku.
;
- Brak znaczków!
WJrskoczulem do kiosku. ł
Kupil~m zruiczki. Nalepiam I
d
na poda·nie. Okien/co„.
zaśw iadcz.e - ł
- Potrzebne
nie MO o niekaralności.
do ,
wrócll.em
Na.zajutrz
refe·ren1a. Obejrzał podanie. 4
zł
za.śwki·dc>zenia
- Bra./~
ł
miejsca pracy.
wystaw/o- ł
Za~wiadczenie
no mi w biurze nat:uchmiast . '
Jeszcze tego samego dnia;
z1glosilem się do znanego ł
Przyją1
mi JltZ referenta.
wszys·tkie papiery. Przeczy- ł
tal dokładnie i .~twierdzi!: ł
- Obywa.tel się ubiega„„ ł
a przecież w podaniu jeRt;
na1pi..sane, że obywatel zara-; ł
złotych ł
tysiąc
ponad
bia.
na czlonlw rodziny. Przepi- ł
że ł
mówią,
natomiast
SJ
ubiegać się mogą tylko pe- ł
t.e-nci zara·biający do tys.i{!-"
"
ca złotych.
Tęku ł
w
poodall'iem
Z
odszedłem od ol,ienlw. Co~
za. przemiły czlowie·k z tego
referenta - pom. yślaiem sobie. Tyl.e CZQJSU po-święcił 11a:
zabatlW'ianie mojej spra·wy. '
A ja.ki systema•tyczny i do(wH) ..11
kładny!

O

„

-<>

R. W.: O wspomnianych prze-z
Pa.na posunjeci.af'b T.'li.o ~.tyszeli
śDJ.Y.

;

Przemiły referent:

Szkc·lne

feraty

ł

nasz czy- ł;
postanowll

znajdowały

myślałem, że snu daleilco odrzeczuwis.fości.
od
biegają
spóidzielnie·którym
Dzięki
sać.

~

;

nabyć areometr. Przyrządy teł
si<: w Centrali ł
Technicznej przy ul. Zacbod· .a
ale transakcja nie "'
niej 2Ja,
udała się, bo areometry nie ł
ł
zostały jeszcze wyct?nione.
miesiącach ł
Dziś, po dwóch
zmianie.
sytuacja nie uległa
choć nabywcy stale dzwonla ł
i błagają centralę o sprzedaż:#
areometry, jak 'f
„~ezcenne"
tak leżą na skladzie ł
lezaly,
ł
i czekają. Na c-0?

trzy

źl.e

ta•lc

'

się ~

Urząd Poc?.towy nr 11 ł
28 Ili br.
przy ul. Zgi·erskiej 4 do- A

ile ...
ale

ł

ni- A
by taki drobiazg, lecz nie za· ~
stąpl jej nawet pozostałe 1000 r
ł
(WU)
·
drobiazgów.

„Bezcenne"

wiórkować,

ł
ł
ł

od].>owiedzlano ~
le ma. nam uprzejmie w s.kleple
1001 drobiazgow przy ul. Lu- ł
tomierskiej, na 1.apytanl" o ża· ł
1·ówki. Wiadomo, żarówka - A
"
nie drobiazg.
zachęceni milą obsługą i ł
ł
towawyglądem
estetycznym
rów, ).>Olltanowillśmy więc ku- .il
pić n<>cna, lampkę. 'owszem są. ~
Do wylJ.oru i koloru. Wybra- f'
liśmy nawet jedną. Taką no- ł
Prosimy zapak-0· ł
w<>~zesną.
wac... al-e zaraz, sekundę... w .a
"
lampce nie ma żarówki.
mówilem pań- ł
Prz1'cież
-

stromo", "l<c·rs~rz".
KOSZUTSKA ps.
MARIA
WERA KOSTRZEWA (1879-1939)
Czołowa działaczka polskiego
ruchu rewolucyjnego. uczestRewolucji 1905 roku,
ni-czka
c-zlonek CKR-PPS Lewica. Od
1918 r. czlonek KC KPP.

godnie.
Nie jest

ł

'ł

1 drobiazg - :
brakuje do 1001?~

~~Y::a~:~· „Mu~~z;~ ;,ozałogi
Narcyza ,

wśród

Krytyki i docinki

Maa ency kl ope d'la

„Lord Jim ,

ka

Foto:

I'

I
I

ł

l,

~

!

MimochndPm

WYPOCZYNKU

'~

W ciągu tych dni pracownicy zakładu obejrzeli kilka mu
ł
mów krótkometrażowych o tematyce przeciwalkohol.owej i wy
.
Jl
na ten sam temat. Wy·
stawę
(Osoby, których nazwiskami
. prelekcji, . otrzymali
słuchali
mianowane są ulice Lodzi.)
1'roszury 1 wzięlr u-dział w po(1824KOSSAK
JULIUSZ
przez
zorgani:-o·wanym
k~zie
mala,rz. Autor
0srodek Gos.p<;>oarstwa I!o;nowe
1899· ) · A r t Y~ ta
li.
go Zarządu Lodzklego L1g1 Ko. llcznych akwarel~, s,:en batt'arprzyrządzania 1
biet o S.PC·30bie
stycznych. . Upraw.„ł ma .
napojów beza,tkoholowych.
Kolo ~~two rodzaiow~ ora.: :iustracie.
w „Optimie" powstało
Znakom11y ma.arz kom.
.
Prz€ciwallcoholowe.
JOZEF TEODOR KONRAD
Od 5 do 12 kwietnia po<Iobny
ps. Joseph
KORZENIOWSIU,
-Obcho'.d i'
Tydzień Trzeźw-0ścl
z c _.Conrad (U!57-1924). znak<Hruty
.
.
będz1e Lódzl{a Wytwórnia Pa- "pisarz angielski po·lskiego poAl
S 1 . st
.
1 d
plerosów.

remontów w ubiegłym i·-0-ka. Wczornj odbyła się/
n1uada, w któroeJ
specjalna.
wzię1i ui.lzial przed.3ta.w1ciele zaintel'esowanych prz·ectsięi>i·o-rstw.
omówi·on-0 na niej wyniki kontr·oli. Starszy inspektor NIK z
kt~~Y pra~~~\~ta;ve zo~rg~~f;~~\~~Ć
Warszawy J. Karczewski, schazakłatdach podobne
w s'voi ch
,,,1,>rzero<µaj
rakter;Srzl>Wa.ł
_
.
-- tygodnte,. proszone są o s.kc·nstępstw" i braków.
.t~ktowame, się_. z.e S towarzyszecnodiaż ·ogólnie MPRB nr 'i
n ,em - 'rrzezwosc (tel. 314-86) nie pracuje źle, ale niemniej
Ol>roncow Stalmg·radu 78.
ma na sumieniu wlele niedociąg
(al)
nięć. Około 2 mln złotych pr-zed
robotnlwypłaciło
sięblo.rstwo
----------~---kom za roboty nie wykonane
lub wykonane w mniejszych ilo
ściach. W MPRB nr 4, sum<t ta
asiągnęla blisko 5 mln złc·tych.
lnspek,torzy nacJzo.ru stwierdo:ili
nie.st-ety, dopiero
te nadpłaty,
po 7 miesiącach. W wielu wypadkach roboty nie odpowiatechnicznym.
aaty wairunkom
p o którymś tam z 1roLeil
s.ltj np. za wykonanie
Placilo
tynkow Ill kategorii, podczas
ka.z11<ni.it ma.lżon.ki na ':gdy jakosciowó były one niżmat „ta•ki z cbe>bie gosze.
w wielu wypadkach materia- spod(!.rz" posta.nowilem wreszcie doprowadzić domo·w.e pieprzechowywane
1Y budowlane
były nieodpowiednio, przez co lesze do ide.alnego porzqdlcu.
spóldzi.elnia
czy
_ Halo,
niszczyły się. Kontrolę utrudnia·
prowadzone·
noewlaściwie
ły
&ZlclllrS<lca. „Okno na świait"?
książki przez majstruw buclow? Najsłabszą stroną relanych.
- Po.tr.zebuję 1V domu wp-ra
montów jest w dalszym ciągu
wić s.i:ybę do drzwi balkon-0ich ślimać'Ze tempo . Przeciętn:e
wycli.
od
terminy
się
przek.racza
56-174 dni. W Wydziale Gospo- ? da.rki Mieszkaniowej DRN-Srod- Jutro o jeoden<tsfej? Domieście NIK zalcwestionowal obrze, dziękuję, będę cze-kal w
wydanych na
koło 37 tys. zł
mieszkaniu.
nie udokumentowane potrzebą ro
za/,atwi-Ona.
sprawa
Jedna
bot; wykonane przez przedsięWe
bbrstwa n·i euspolecznlone.
s'ę
porozuminz..e,,....
Następnie
'
~ .„.
pokontrc·lnych NIK ze Spóldzi.zlnią ,,TVod-Ka"
wnioskach
od"
J>Ol-ecit ś<:iągnąć nac>plncone sunośnż.e ma.le.go „przegląd.ziJw"
Niestety,
my od robotników.
tak to określili uprzejmi
wielu z nich już nie pracuje.
instalacji woprzewodnic:zącego spóM.zielcy
zastępca
dociągowych. Przecieiki _ 00.
DRN :>ródmieście w. Kozulski
pomyślał.em. Teja.7'1vowa11e,
podsumowując dyskusję, stwierd.zil, że wladze d-zielnicy w tym
wszystko
Załatwił.em
raz„.
re>ku zwrócą szczególną uwagę
tvedlug spisu na kattce, j()lk,o
remontów
na przeprowadzanie
źe jestem człowiek sysrtema"
1 ich właściwą kontrolę.
tyczny.
(kas)
NastępT;e90 dnia.„ Mila ni.espo4zirm/w, dla żony: szyba
BUJ~~
krany nie przewstawiona,
· .•· A.
.
~<. 'ID&l'
6.
c'ie1lca·jq, podłoga WJ/Wiórkowatak źle!
jest
Nie
na.
l-i-..:~;.._..._.__oQI~-Po
dnia„.
·Następne·go
przyjściu z pra•cy do domu,
/'"U
W
kazanie żony na. ograny t-.en
mat. Ponieważ.. spółd.zi.eky z
,.Okna" odpowb!?·dzi.eli. źe kto
•
M'>I LI
•
l b
t0 l
osiągnięcia medycyny radzies 1rs.za • Y zimą W pełnym
cl.dej" - to tytuł odczy sezoni·e szkla·rz chodr~l wstadr R. Fidelskl
tu, który doc.
wy;:;losi dziś o godz. 17 w Ośr· od wiać szyby. Przywieź pan do
na.s.
dzielnicy
ku Wiedzy o ZSRR
po.·,··nfo·i-ou:ała
,.Wod-Ka'•
Widzew (Szpitalna 5·7) .
'"
g·odz. 18, w sali odczytowe.i
mnie na·t-0mi·ast, że dla. jedneLDK, Traugutta 18, odczyt
go lti·anilw fad1owi<«c nfe bęHan·llg'iewicz
p1·af. dr Natalii
l m ,...,,,„-1„
d~ 1·- s'o tl 7 z
trudne w życiu
P t. ,,SxotuacJ·e
U c Z e<.t ·li' · -,., „,,• '" 1,
"
r.ządowani-e1m przez pól mi-a młotlzieży".
O twat'ty Z·DStal punkt bibliot"czn~' dla mi·eszkaf1ców Ko- sta.
Podłogi, owszem mogą wyzin (ul. Wapienna 35).
wykonania

miesiące, p.odwa
p•olowy stycznia,
od
czą wszy
t1·wala kontrola prze·P·N>Wadzana
przez inspektorów NIK z Warszawy w DRN Sródmieście. Iwn
trolowano MZBM, Wydział Go·
spodarki Komunalne.i i Mieszka·
MPRB nr 1, w
ni.i>wej oraz
pierwszym rzędzl& w dziedzinie
Przeszło

(z)

l
ł

.,,kali
i:drowia w
i
świato•wej oraz wspólprac1:
pomoc w ctz1edzm.e ochrony
zdrowi.a między krajami so~.i«
listycznymi. Mgr R. Sec-0ms1ki
Min.isterdyr. generalny w
przedstawi!
Zdrowia,
s'tw1e
niek!óre za,gadnienia z polityki inwestycji slutby zdrowia.
uczoraj po południu
lconferencji
cziestnicy
zwiedzali szpitale, przythodnie lecznictwa otwart€g.1
i ZLZ w Zakładach im. Mar·
chlewskiego. Na.s : ępnie wiceminister Bednar.siki odbyl ro-zp.r-2'ewodniczącym
z
mowę
Prez. RN m. Lodzi mgr. E.
Kaźmierezakiem, a wieczorem
spotkał się z aktywem .s.luż;by
zdrowia.
Dz'ś dalszy ciąg konfer-enc: j i„
rn.
na które.t uczestnicy m.
i
swoje poglądy
wy mienią
opinie o organizacji łódzkie.i
slużby zdrowia.
ochronie

ł'.

~

osiągnięcia nauki i wiedzy o

Jak ju.ż lnform11<Waliśmy, w Lo·d'lii OOlllP'll'C7,ęla wc'.lloraj
obrady dwudniowa ko.nferencja Ministers.twa Zdiru.wia
z kiel"own~kami wyd:lJia,! ów ;zidrowia i opfok.i spo1le<ltZlnej
mLa.st wydrz;i elll'nych: Wa.rszawy, Poiznani1a, Kra,koiwa, Wroclawia i Lodzi. Celem konfcirencj·i jest omówienfo aktua.1nych pro•blemów &łu.żby '.OO!ro·w ia i U'ZgC•dinienfo wszystki-0h spra.w 21wląi'ia.nych z eta.tyzacją w le=~c!.wic. Ponie·wai spra wy te są -dosyć slrnmp luko wa.ne i róż.ni·e ryLó·di, która
sują się w różnych ośra.cfil.<:a.ch w kra.j„ przekazuje
w 50 proc.,
p.r:zeprowMl1viła już
eta.tyza.cję
do dy~kusji swo,je d 06wi?..dczenia.
W konferencji Merze ud7Jiał wicemiinls·ter B. Bedna.r.s.k.i,
który WC7!oiraj mówił o a.ktualnyc•h p rabl0ma.cb slużby
zdrowia. i kierunkach roczwoju lec.7illic~wa.

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

~

'

ł

lematem konferen~ii Minisłersl~a Zdrowia w Łodzi

C

A
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TECHNIKA
budowlanego-dyplomowanego
praktyką oraz robotników, cieśli· i murarzy
zatrudni zaraz lód.z.de Przedsiębilorst;wo Rem.
Bud. PL. Łódź, Piotrkowska 171. Warunki pła
~nieważni~ się . zagubioną p'eczątkę o brzmiecy wg umowy
zbiorowej w budownictwie.
niu: „Politechnika Łódzka Pralnia Łódź, ul.
Zgloszen'a przyjmuje sekcja personalna pod
Próchnika 7, tel. 163-15".
'
4792-G
w/w adresem.
1507-K

Unieważnienie

l

inżynierów f techniinżynierów budowlanych oraz

PRZETARGI
Zakłady Przemysł„ Dziewiarskiego im. W.
Glażewsk'ego w Lodzi, ulice ~rzemieniecka 2,
ogłaszają przetarg na wykonanie robót dekar-

INZYNIEROW chemików,
rrn----------------------------.fil~COWNICY POSZUKIWANI mków mechaników,

elektryków do pracy w biurze projektowym,
w dziale inwestycji I na stanowiska projukIN_ZYNIERA geodet.ę na stanowisko kierownika cyjne - zatrudnią natychmiast Pabianickie Za<l~: alu geod-e-tji i inżyniera geologa - zatrud- kłady Farmaceutyczne „Polfa", Pabianice, ul.
nimy zaraz. Wymagana wie!oletn:a praktyv.3. Żymierskiego 5. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr
Zgłoszenia kierować do Zakładu Obsługi Tech- od godz. 7 <lo 15. Warunki pracy i płacy do
nolog-itznej i Geologlcznó-Gómiczej w Srebrnej omówienia.
1205-T
k/Łodzi.
J 187-T
KOLPORTEROW d
rozprowadzania biletów
Kl ERO W NI KA sekcji kosztów z praktyką zatrudni „Teatr 7,15" ulica Traugutta 1. Zgło
W. przemyśle metalowym zatrndn'ą natych- szenia w godz. 8-13, tel. 272-70.
474.7-G
m1~st Łódzkie Zakłady Kinotechniczne w Lodzi. ul. Nowotki 41. Płaca 2.600 plus premia re- WYKWALIFIKOWANYCł pracowników z prak
gu lam:nowa. Zg!osze.1ia przyjmuje dział kadr tyką: inżyniera lub technika
mechanika na
W godz. od 8 do 15, tel. 309-56.
J 138-K stanowisko kierownika warsztatu, inżyniera lub
technika chemika
na
stanow'sko starszego
PRACOWNIKOW posiadających przygotowanie
d/s gospodarki smarowniczo-olejod? prac spawalniczych lub ślusarskich (upraw-: inspekt-ora
wej,inżyniera
lub
technika
na
stanowisko
D:enia spawalnicze n'ekon!eczne) zatrudni starszego inspektora w dziale
głównego mech a
natychm:ast Fabryka Maszyn i Urządzeń Przenika. inżyniera elektryka na stanowi'sko kiemysłu Spożywczego w Lodzi. Informacji udziela
rownika
siilownl, inżynierów lub techników
oddział
antykorozyjny,
ul.
Sędziowska 15.
chemików na stanowiska kolorystów, 10 ślu
:vejście od Urzędniczej.
1196-T 'Sarzy remontowych, 10 pracowników
do straży
INżYNIERA włókiennika na stanowisko star- przemysłowej, stolarza, smarownika, 4 elekszego konstruktora. i.nżynlera elektryka na sta- tromonterów maszyn i urządzeń, elektromonnowisko z-cy kierownika dz.iału głównego ener- j tera dyżurnego• nastawni, 3 robotników do obgetyka. techników włókjenników na stanowiska sługi zmiękczalni wody, ~konomistę ze śred
wykształceniem i 5-.:Jetnią
praktyką w
mistrzów drukarni i wvkończaln!, wykwalifiko- nim
'Wanego drukarza.
strażaków-mechaników do przedsiębiorstwach ')aństwowych i znajomoś
straży prze<:iwpożarowej i ma!!azyniera do ma- cią zagadnień ks'ęgowości oraz 10 robotników
zatrudni natychmlast
gazynu tkanin gotowych
zatrudnią
Zakłady n'ewykwa1ifikcwanych Przemysłu Jedwabniczego im. W. Wróblewskie- Rudzka Farbiarnia I Wykończalnia •• Pierwsza"
go w Łodzi. ul. Hipoteczna 7/9. Zgłoszenia w Łodzi, ulica .Deszczowa 26. Zgłoszenia / orzyj
przyjmuje dziat personalny w godz. od 7.30 muje dział kadr codziennie w godz. pd 10 do
1202-T
do 15,30 oraz teiefonicznie 582-00, wewn. 23. 14, teł. 400-80.
1182-T
DWóCH stolarzy oraz 2 murarzy zatrudni
TECHNIKA budowk .• ego z praktyką przyjmie natychmiast Spółdzielnia Pracy Remontowonntychmiast Spółdzielnia Pracy „Kotłobudowa" Budowlana „Blok" w Lodzi, ulica Nowotki 230.
w Łodzi, ul. Wólczai'1ska 168.
1199-T
1208-T
2 PALACZY z uprawn;eniami na obsługę kotłów typu „Lokomobili" do podgrzewu elementów betonowych oraz technika normowania pracy zatrudni natychmiast Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wielkopłytowego „Dą
browa" w Lodzi, ul. Gagarina bi. 201. Zgło
szenia przyjmuje dz:al. zatrudnie:iia
płac,
pokój 10. Wynagrodzenie do omow1en1a.
116.3-T

!

TYNKARZY, murarzy, betoniarzy, robotników
niewykwalifikowanych,
inżynierów,
techników
budowlanych o r az i1nżyniera lub technika n~
stanowisko głównego mechanika zatrud111
Łódzkie Przedsiębi<>rstwo Budowlane w Łodzi,
ut Rzgowska 102, tel. 460-59.
1213~T
RZEMIESLNIKOW o następujących specjalnościach: ślusarstwa,
blacharstwa, hydrauliki,
stolairstwa oraz wyrobu. ram, dysponujących
własnym lokalem i narzędziami zatrudni na
zasadach zryczałtowanego rozrachunku Spół<lrielnia Pracy „Metalosprzęt". Informacji ud zieJa i zgłoszenia przyjmuje kierownik technicz:fly spółdzielni, 15rit ul. PKWN nr 3 w Lodzi,
iw godz. od 7 do.Jo.
1504-K
---8 IN:ZYNIERóW chemików-technologów, 3 techników fót<0techników, technika elektryka, składacza ręczneg<> do d, ukarni filmowej, mec~aniika precyzyjnego zatrudnią natychm:ast
Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Fi_lmowyc_h
w Łodzi, ul. Narutowicza 86. Zgłoszema prLyJruuje samodzielna sekcja kadr pod w/w adresem
'/W godz. od 8 do 16.
1190-T
rrECHNI KA drzewtarza, technika wlókiennika
-<>raz stolarzy zatrudni natychmiast Aleksandro
lWskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego
\W Aleksandrowie
Łódzkim,
Aleja t Maja
50'/60. Zgłoszenia przyjmuje sekcja ekonomiczłla w godzinach od 8 do 14.
1231-T

skich (reperacja i smarowanie dachów 11.538
m kw.). W przetargu mog~ brać udział przedsiębiorstwa
państwow',
spółd;delcze i prywatne. Termin składania ofert do dnia 7. IV.
1962. Otwarcie ofe. t
nastąpi 9 kwietnia br.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dowolnego
wyboru oraz unieważnienia
przetargu
bez podania przyczyn.
1517-K

NOWOCZESNY k:r6j ub rań damskich;
dziecię
cych
opanujesz szybko
pod gwarancją, opatentowan y m wynalazkiem mistrzyni Mechlińskiej, Nawrot 32
3220 G
TAJilCOW nowoczesnych
zbiorowo i indywidualnie
wvuc-za W. Cyrulski.
Kilińskiego 46
4787LódGź

I

I

ROiNE

.
TELEWIZORY naprawiam
natychmiast. Antoni Zę
bik.
Wlęc-kowskiego
9.
te!. 563-19
4651 G
KRAWATY do malowania

DYSKRETNIE;
eizybko1
korespondencyjnie, pozna
cię Biuro Matrymonialne
,.syr.enka";

W.ars7..aw.a,

Elektoralna 11.
Prześlij
10 zlotych znaczkami, otrzymam 300 atrakcyjnych
ofert, informacje 1477 K

I

PRAGA

POMOC domowa po-trz-ebna, Zeromskiego 46, m. 7
4695 G
POMOC domowa - potrzebna. Wia<iomość: Łódź;
Piotrkowska 126, sklap ga
lant.ery jny
4794 G

,,Film{)d1ruJ{'' SAMODZIELNAgospo:~ia
Przeodsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Han- systemem
z refe rencjami do trzyC•<ldam. Oferty „4657" Pra osobowej
rodziny podlu Wewnętrznego w Lodzi, ulica Piotrkowska sa, Kraków, Wiślna 2
Kośclus'Zki
56;
17, ogłasza przetarg na sprzedaż w dniu 16 ~
1515 K trzebna,
m. 15
1514 K

kwietnia 1962 roku o godzinie JO, samochodu
dostawczego marki .. S~oda" typ 1201 w cenie
wywoławczej 27.000 złotych. Wyżej wymieniony samochód oglądać można w dni powszednie w PRMHW przy ulicy Ogrodowej 6, od
godz. 9-12, do dnia przetargu. Do prtetargu

"'p"""o...,G"'o"'T""o=wz=E:---:-te--=1c-e-w-=-1·-zy--=ic-n-e
czynne codziennie.
TeL. IPOMOC do mowa potrzeb397 74
- • J. Bryk, Jar~~
~ ~~~"c1zr:'af~'a""i~ 5 1 <g

mogą przystąpić przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze i osoby prywatne. Przeodplatę w
wysokości IO proc. ceny wywoławczej nal~ży

wpłacić

do kasy przedsiębiorstwa przy ulicy
Piotrkowskiej 17 do dnia 14 kwietnia br. W
celu wzięcia udzialu w przetargu. nabywający
winien posiadać zezwolenie wydane przez Prezydium Rady Narodowej , w Lodzi. Oferty należy składać w sekretari~cie przy ulicy Piotrkowskiej 17. Otwarc:e ofert nastąpi w dniu 16
kwietnia br. o godz.JO.
1500-K

m OGtPSZENIA DROBłłE
~1
I LEKARSKIE
----------·~

ci

Zamkliięcie

ID

Przewodniczącej
koleżance

razy

Skowroński,

WSPO-ŁPRACOWNICY

z FABRYKI
KOSMETYKOW ,,EWA"

I

1225-T

Dnia 2 kwietnia 1962 roku zmarł w
wieku lat 82, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. sakramentam!

----

T

[

SPRZEDAi

S. t

P.

Stanisław Dyakowski
Nabożeńs~wo

.)

żalobne

odbędzie

się

dnia 5 kwietnia br. o godz. 10 w kaplicy cmentarza katolickiego na Dołach,
po czym nastąpi pogrzeb na miejscowym cmentarzu, o czym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim smutku

j

ZONA, DZIECI, WNUKI i RODZINA
4960-G

Koledze ZYGMUNTOWI W~GIELEW
SKIEMU z powodu śmierci

OJC
wyrazy

głębokiego

współczucia

składają

DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA,
PODSTAWOWA
'>RGANIZACJA
PARTYJNA i ZESPOŁ PANSTWOWEJ OPERETKI w ŁODZI
1226-T

Samochody-motocykle

'dz•e

głębokiego

składają

NIERUGHOMOŚGI

NAUKA

Robotniczej,
ZADKE wywspółczucia z powodu

OJCA

MGR INŻ. BUD. lub ARCH.
konieczna o- \\.TICZ w'2neryczne, skórne
prócz fachowości łatwość pisania popularnych 15.30-18.30, Próchnika 8
4966 G t _ _ _ _ __,
artykułów techn. bud. zatrudni na cały !'tal
Instytut Techn. Budowlanej - Ośrodek w Ło
dzi, Lwowska 7, tel. 521 - 70.
4646-T
GOSPODARSTWO
(resztówka) 30 ha, wielki sad,
ląkl.
zabudowania
stare.
INŻYNIERA ze znajomością technologii gumy- POKOJ duży,
c-zęśclowe kolo Gorzkc·wic (160.00il zł),
kauczuku zatrudnią
natycrmiast Łódzkie wygody - Lódż . uimie- - sprzedam pilnie. Zgło
osobiste: StaniZakłady Obuwia i Wyrobów Gumowych w Lo- Qie na pokój kuchnia - szenia
sław Kuzior, Wieluń, Kidzi, ulica Wólczańska 223, tel. 427-60. W~run Pabianice. Tel. 4()1-40
4834 G liriski!:go 4
3075 G
ki do omówienia na miejscu.
1219-T DZIENNIKARZ poszukuje DWA dom~wynaję
pokoju
sublokatorskiego cia na wczasy letnie nad
TECHNIKA kalkulator: na stanowisko kaiku- na okres 2-3 miesięcy. morzem. Antoni Kośnilc ,
Oferty
latora
fakturzysty zatrudni
Spółdzielnia Ogłoszeń, „1527-K" Biuro Sobiesrzowo 47, k. Gdań
Piotrkowska 96 ska
1516 K
Pracy „Metal" w Łodzi, ulita Nawrot 23. Wy1527 K
magana znajomość robót c. o., wod.-kari. f KOMFORTOWE 3 Pokoje
Z kuchnią
zami-enię na
ślusarstwa ogólnego.
1220-T 'dwa
rao:y po 2 pokc·je z
kuchnią,
równorzędne.
MONTERóW samochodowych I kierowców sa
Ewentualne koszty zwra- KURSY SAMOCHODOWE
mochodowych z II i III kat. prawa jazdy cam. Oferty ,.4652" Biuro PJtZYSPIESZONE zawodo
zatrudni zaraz
Przedsiębiorstwo. Transportu Ogłoszeń, Piotrkowska 96 we kat. I, I, III, amator
4652 G skle, rowerowe i mechaSamochodowego Łączności nr 7, Łódź, ulica
ników
samochodowych.
Rewolucji
1905
roku nr 58/70.
Zgłoszenia
Zapisy Towarzystwo Krze
przyjmuje sekcja kadr od godz. 9 do 13. 1223-T
wienLa Wiedzy Praktycznej, Tuwima 15, godz.
U-20. tel. 258-60. RO/ZpoMATEMATYKA po studiach pragnącego specPASIEKĘ ramki wa-rjalizować się w zagadnieniach statystycznej szawskie lub poznańskie częcle kat. I, II, III i me
chaników samochodowych
kontroli jakości i podobnych we włók'ennictwie sprzedam. Andrzejak, 31. III. 1962 r., amatorskie
_ zatrudni zaraz
Instytut
Włókiennictwa, Kons'1:antynów-Srebrna, tri.. w każdą sobotę
1027 K
4750 G OP()żNIONYCH w nauce
Gdańska 91/93. Zgłoszenia przyjmuje dział ka<lr. Koś·cJelna 4
dziewiarską w za.kresie so:koly średniej
1227-T MASZYNĘ
sanec-M<ową
8-80 sprze- i podstawowej - przygoINŻYNIERA lub technik<!. budowlanego z prak- dam wiadomość Pabiani- towuje magister. Nawrc·t
ce, Pomorska 24
66 13-8
4732 G
tyką na stanowisko starszego inspektora nad- SIATKl--ogrÓdzeniowe,
OTWARCIE kursów: mozoru budowlanego, oraz kierownika magazynu bramy, fu,rtki, słupki po- tocyklowego,
samochodotechnicznego ze znajomością bran7-y bljldowla- leca \.varsztat, Jara-cza 41 wego
o raz !7..awodowych
kat.
I,
II
i
III
w dniu
nej, elektrotechnicznej i części samochodowych
G kwietnia. Zapisy i in(wymagany dłuższy staż pracy) zatrudn' zaraz
formacji ud'Zi.ela Oś·rodek
Łódzkie Przedslębilorstwo
Produktów NaftoSzkolenia
Zawodowego
Klerowc·ów
LPŻ,
L6dź,
wych „CPN" w Lodzi. Warunki do omówi enia
idealny
2
Pir.·trkows.ka
125, tel. 367-571
na miejscu. Zgłoszenia .przyjmuje dział kadr, „.r~"":iĘ· W"Lg:~ Rybna Opłaty za kurs
w ratach
jŁódż, ul. G<la1'1ska 70.
1503-K\f~~.ze,:.ms
1128 T
4727 G

lOKALE

Rady

STANISŁAWIE

śmierci

D„r_Z_I_O_M_K_O_W_S_K_t___s_p...e- l Maja 107/109, m.46~! G
cjalista chorób wenerycz- .~JAWĘ" 350 -·na-szesnastnych,
skórnych 16-19, kach sprzedam. Zduńska
Piot.rkowska 14
4775 G Wola, Swierc-zewskiego 20
4 53
Dr Jadwiga
ANFORO·
6 G

I

kołowego

Miejskie Przerl ~ iębiorstwo Robót Drogowych w
Lodzi, ulica Piotrkowska 17. zawiadamia o zamknięc ' u ruchu kołowego na ul. Swierczews kiego
na odcinku: od ul. Piotrkowskiej do ul. Żerom
skiego, od dnia 5 kwietnia 1962 :-oku <lo dn ia 15
czerwca br. oraz na ul. tag1ewnickiej na odc·nku od rzeki Bzury do ul. Jaskólczej, od dnia 4
kwietnia br. na czas trwania robót drogowych.
1239-T

SAMOCHÓD
,,Mikrus"
s.przedam
lub
zamienię
na
motocykl „Junak",
,,Jaw~''.

ruchu

..,

•

w

~------------------------------WAŻNE TELEFONY
/Hl.JZEA działków.
za§ ---------~-------.--.----------w nie- ~'flT
'l~'EIJ'I".
wyera" ------------------------------pr. USA dO'Zw. - dz. Sródm1eścte.
dziele i święta w godz.
dziele i
10-18
!A
j/'
od lat 10, g. 19
Szpital Im. H. Wolf - 7-24. W
powszednie
święta od

bez przerwy.
·
·1
MUZEUM RUCHOW RE- LOKAL CBWA (Piotrkow
•
WOLUCYJNYCH (Gdań· ska 102)
Wystawa
ska 13) nieqzynne
malarstwa Z. Hyżego
MUZEUM ARCHEOLOGI· otwarta od 10-18 w nle prod. radz.; dozw. <XI
CZNE i ETNOGRAF!· dziele 1 święta
od
lat 7, g. 16, 18, 20
CZNE (Pl. Wolności 14) 11-18.
PRZEDWIOSNIE (żeromnieczynne.
GMACH Prezycl.ium Rady skiego 74) „Sto kllomeMUZEUM SZTUKI (Więc Narodowej
m. Lodzi, trów" prod. wl„ dozw.
kowskiego 36) Wystawa ul. P1otrkowsik.a 104 od lat 12, g_.. 16! 18, 20
„Wojciech Ger~on'! g, Wystawa prac c:z.łonlców STYLOWY (Kihnsk1ego 123)
9-15
Klubu Plast~rków Arna- „Bi.bi",
„Sombrero",
MUZEUM HISTORII WLó torów Tow. P. Sztuk P. „Skarb
Czarneg.~ J~·
KIENNICTWA (Pio-trkow czynna w godz. od 10 eka". „Kot "!' kręgielni"
ska 282) nieczynne
do 17. Wstęp wolny.
„Królewna t
osloł~k",
:to
„Poje<lynek prof. Filut·
zoo - czynne g. 9-18
~
ka" g.
17, „D~uga
:to
/"'11
_noc 19ł3 g. 18, 20.lo .
PALMIARNIA - nieczyn
\lLOKNIARZ <Próchnika
/ł
1ł"
na.
KINA PREMIEROWE
16) „Wozy Jadą na za:f.
chód" (panorama) pr.
TEATR· NOWY (\Vięckow- KLUB KAWIARNIA ZMS BALTYK (Narutowicza 20) USA doo:w. od lat 12 g.
sk1eao 15)
g,
19.15 Totoiixy i brydż, goct:z. „Piękna Luretta" (stereo IO. 12. 14. 16. 18, 20
Ptak"
14-~. Koncert stud-enpanorama) prod NRD ZACHĘTA (Zgierska 26)
MALA SALA g. 20 „Grze- tów
PWSM,
SO<d.z. dozw. od lat 16 g. 10: „~~!pa bez nazwy" pr.
gorz oyndab."
19-11!.:«l
12. 14, 16, 18. 20
chmsKlej, do-zw. od ·lat
TEATR 7.15 (Traugutta 1)
POLONIA
(Plotrkowska 12 • g. IO, 12 • 14 • l6, !8,
2
"'· 1'9.15 „Komedia omyIł'
„tOW
671 „DwaJ panowie „N"
0
f°ek"
v~
fi prod. poi., dozw. od lat KINA n KATEGORII
TF;ATlt JARACZA (Jalt'a- "iii
SALACH MUZEUM 16. dod. „Pil\t~ obwód''
cza 27) g. 19 „Kratt-owia- 'HISTORII Wt.OKIENNI· (pal.) g. 10, 12.30, u;. KFP ADRIA - nieczyncy i górale"
TWA cw·ęckowskiego 17.30, 20
ne
'l'EATR
poWSZECffNY
~)
ta~a Tkaniny WISLA <Tuwima nr J) DKM <Na~rot 2-:J •t""-ont·
(Obr. stalingrad·u nr 21 ) 3
'j';;;.'~·,
czy~na
od „Nóż w wOdzle" prod. parna&se pro · ranc.,
g. 19 .30 „Kwiaty ł6'1z· ff P~~ ie ró
póniedzl.al- pol., dod. FIS 196! r. dozw. od 1at 18 · g. 15.45,
kie"
k "'."""" • P cz
(poi.) dozw. 00 lat 16. ~ j 0 ·b5wE
0
1
OPER,,,..,KA (Piotrkowska
ow
. ..,._,_ g IO. 12.30, 15. 17.30. 20 gDYNl~-STUDY~N'izy(nTun~
„„
WYSTAWA LPZ -;-- „„v, WOLNOSC (Przybyszew.'
.
2 43) g. 111.15 „Paryskie
nlerz - przyjaciel -. o- sklego 16) „Gigi" (pano wima 2l meczynne
perfumy"
b:ońca" czynna codz1e_n rama) prod. USA dozw. HALKA (Kraw:l~~ta 3-5)
PINO.ru:o (K-opernl~ . 16) nie w Klubie Garm· od lat 16 g. 10, 12.30. „Ewa chce spał Prod.
.
_
„czarodzI<!JSki
zonowym (Tuwima 34) 15, 17.30, 20
poi. dozw. od lat 18, g.
17
30
1
kalosz"
w godz. 10-19.
15.45. 13. 2-0.15
ARLEKIN <Wólczańska 5) 0Sl!.OD:l!:K PROPAGANDY
KINA I KATEGORD
Mr.ODA GWARDIA„ (Zieainayanti" SZTllKI (Park Sienkie!ona 2) „Tamango (pag. 18 „Na! 1 D
Wlcza): wystawa „XX- KINO LDK Cui. ,yraugut- i:tC>rama) prod. franc.,
19 lecie,
OPERA (T. Jaracza) gale"!
PPR" - mal.ar- ta 18) „Trapez
prcd, aozw. od lat l6. g. 10.
„Krakowiacy I gór
stwo.
rzeźba. grafika. USA: dozw. od lat 12. 12.30, 15, 17.30, 20
0
'.rEATR
ZIEMI
t.ODZ· Otwa.rta w dni powszed g. lo, 17.30, .o
ODRA <Pn:ędzaln!an.a 68)
KIEJ (Kopernik.a nr 8) nie
od godz. 10-13 i MUZA (Pabianicka 173) .,Krypt.onlm Cicero" pr.
(gr.a w ter~ie)
.
od. 15-18, oprócz JXl'nle „Ty~rysy na pokładzie"
USA, d<iia:W, o<l lat ł2,

tlgloszenia wyn'liarowe tełefoolczne 311-50
lnfonnacje 0 wszel·
kich usługach
03
l>ogot. Ratunkowe
09
Pogot. Milicyjne
07
N<>ena t><>moc Iekarska rn. Lodzi
Hł·H
s.trat Pożarna
08
Kom. Miejska MO 29Z-22
Kom. Ruehu Drogowego
516·62
pryw. Pogot. Dziee. 300·00
pryw. Pogot. Lek.
333-33
555.55
centrala P~miejska 01
MOl
359.15

-
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g. 16.45, 19 (seans zamknięty)

OKA (Tuwima 34) „Do·tknięcie nocy"
dozw.
od lat 16, g. 16, 18. 20
POPULARNE (Ogrodowa
18) „Ostrożnie babciu"
pre<!. radz., dozw. od
lat 12. g. 16. 18. 20
PIONIER (Franci s zkańska
31) „Ruda Julka" prod.
franc. · dozw. od lat 16
g. 16, 18. 20
POKÓJ <Ka7Jmlen:a nr 6)
„Casino de Paris" (panorama) prod. fr. dozw.
o<i lat 16 g. 15.45, 18,
20.15
REKORD (Rzgowska nr 2)
„Wzgón.e 905" pr. jug.
dozw. <Xl lat 12 g. IO.
12. 14, „Wieczór kawa·
lerski" prod. USA dozw .
od lat 18 g. 16. 18. 20
ROMA (Rzgowska nr 84)
„C7.as przeszły" prod.
pol. dozw . Od lat 16 g.
IO 12.30. 15, 17.30. 20
SOJUSZ (Nowe Złotno ul. Platowcowa nr 6)
„Praczki z Portugalii"
(panorama) prod. franc.
dozw. od lat 16 g. 15,
·17.15, 19.30
SWIT (Bałuckl Rynek 5)
„Zuzanna
i chłopcy"
prod. pol„ dcrzw. od lat
16. g, 16. 18. 20
TATRY (Sienkiewicza 40)
„Wrzesień 1939" pr. poi..
dozw. od lat 14. dod.
„Barwny
gw:1at" (cz.)
g. IO, 12. 14, 16, 18. 20
. ,
KINA III KATEGORII
LĄCZNOSC (Józefów 43)
„Przygody Tomka Sa-

STUDIO (Lumumby 7-9)
„Kapitan z Kolonii" pr.
NRD, dozw. od lat 14,
g. 17.15, 19.30
CZAJKA (ul. Pionowa 18,
Kochanówka) „Port de
Lilas" pr. franc., dozw.
od lat 16, g. 17, 19
ENERGETYK (Al. Politechniki 17. róg Felsztyńsklego) nieczynne
MEWA (Rzgowska nr 94)
„Przygody
Buratlno"
pr. radz., dozw. od lat
7, g. 16. „13 komisariat"
pr. czeskiej. dozw. od
lat 18, g. 18, 20
POLESIE (Fornalskiej 37)
„Urzeczona"
pr. USA,
doow.· od lat 18, g. 17,
19

dz. Bałuty l część Wi··
dzewa (Stoki).
Szpital im. M. CurieSkłodowskiej dz. Górna i część Widzewa (12
Przychodnia Rejonowa).
Szpital im. M. Madu·
rowicza ·- dz. Polesie i
część Widzewa (11 Przychodnia Rejonowa).

dnl

od 18-24 ul. Szpitalna 4'
tel. 353-23.
Dz. Górna - w niedzie
le I święta od godz. 7-2
w nocy, w dni powszednie od 18-2, ul. Piotr•
kawska 269, tel. 406-55.
Dz. Polesie - w nledziele i święta od go<lz.
7-24, w dni powszednie
od 18-24 Al. 1 Maja 241
Chirurgia Południe - tel. 382-98.
Sz pital Im. dr Jonschera, Wieczorna I świąteczna
ul. Milionowa 14
pomoc lekarska w dni
Chirurgia
Pólnoe
- powszednie udziela porno
Szpital im. Pasteura, ul. cy w ambulatorium i w
Wigury 19
domu chorego w godz!Laryngologia: Szp. im. nach 18-21, w dni świą•
dr Pirogowa. ul. Wólczań rec-zne w godz. 10-17.
ska 195
Sróclmieście - ul. Piotr
Okulistyka: Szpital Im. kowska 102, tel. 271·31)
:f.
dr Jonscllera, ul. Milio- (dla do rosły ch I dzieci).
Uwagal
Repertuar spo· nowa 14.
Balu~y . ul. z . Pa carzqdzo11o na pO>:Jstawie Chirurgia t laryngologia no wsk1eJ 3. tel. 541-96
komunlkatu Miejskiego dziecięca: Szpital Im. Kor (dla dorosl~'Ch i dzi€ci).
Zarządu Kin.
c>.:aka, ul. Armii Czerwo- Widzew - ul. Szpital:to .
nej 15.
ns 6. "tel. 271-53 (dla do·
PRZEDSPRZEDAZ
bilerosły ch i dzieci). Pomoo
!ów na 2 dni naprzód ADRESY I GODZINY wieczorna go<lz. 18-21.
do kin: „Baltyk", „Po- PRZYJĘC wi,ilczorowej i Polesie - Al. 1 Maja 2ł
lonla", „Wisła", „Włók· gwiątcczneJ
pomocy le- tel. 382-9$ (dla dorosłych
nlarz", „Wolność" od- karskiej I plelo:gnlarsklej: l dzieci).
bywa si~ w specjalnej Wieczorna i świąteczna Górna - ul. LeczniC'l.a B
ka~ie
klna
..Bałtyk" pomoc pielęgniarska u- te•.. 4~7·70 (dJa doroslycll
Cui. Narutowicza 20) w dziela pomocy w ambu· i dzieci).
dni powszednie w go- tatorium i w domu cho- Nocna pomoc lekarska
dzinach 12-17
rego w dni powszednie dla m. Lodzi udziel.a pow . godz. 19-24. W dni mocy w dom.u chorego
świąteczne w g.od'Z. 7-24. dla osó b zgłas zających
_Dz .. Sród~leścle w z:.i ch or<>'-<«>.nie
po l!od7.i•
medz1ele i sw1ęta od go- n;:ic h orzv j ęć przychodni
Obr. Stalingradu 15. Pa- dzlny 7-24. w dni pow- ceiono\vych.
ble.nick'.' 218. Glówna 50, sz.-dnle oo g. 18-24 ul. Nocna ' pomoc lekarska
Kopernika 26, P10trkow- Piotrkowska 102. telefon ;:: rzyjmuje zgloszcnla teska 67, Pl. Kościelny 8. 271-80.
lefonicznie od godz. 2l
Jaracza 32.
Dz. Bałuty
w nle· do o na nr tel. 44H4.
szpitał1·
dziele i święta od 7-2 w Siedzibą nocne.j pom.,..
n0<:y. w dni powszedn ie c y lekarskiej je~t stacjs,
o<l 18 do 2 - ul. Snycer· r~o g o towia Ratunkowego
POLOZNICTWO
ska 1-3. tel. 538-79.
m. Lodzi ul. Sienkiewi.
1
Szpital im. H. Jordana Dz. Widzew - w nie- cz~ 127.
-~ZlENNIK ŁODZKl nr 81 (47.73). ijcj
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O Puchar Polski
Sł ,
w.a c1wq azę z1a anta
ŁKS~
·Opiekę 1 pomoc dla ŁKS .
.
1 mogą dać Zakłady im. J. Marchlewsltiego Stal (Mielec)
. wo~zmy

__ Kaidy

klub,

mający

ambicję

~ranla

większej roli w
spordziała w opardll o odp<>wiednią
bazę: mate·
rlalną- 1 ludzką. Kluby ligowe zaś
'Przede wszysl.kim, Mamy więc w

.cie wyczynowym

nasr.ej ekstraklasie kluby,
któr-e
1t.11alazły
oparcie w kopalniach,
sta1owniach,
huta.eh, w plonie
wojskowym lub innych większych
Układach pracy. Jedyny wyjątek
pod tym względem stan-owi Z..ódz"1 Klub Sp<>rtowy, żyjący niemal
jwyłącznie tr~ycJa,. Jest oderwa111y, many na wlasne aiły, jakby
/uwieszony w próżni.
t. LKS

przeżył już kilka faz orga;nizacyJnych, lecz reali-r.acja tych
',J>rOjektów n"' st'Vl'O!"Zyła mn fun,cl.amentalnych p<>dstaw działania.
pdy inne kluby działały . jU.Z w

Trzech

łodzian
sędziuje

w Oświęcimiu
!Prezydium PZPC
powołało
:i!.-0 sk!ladu k.-0misji &ędziows.kiej
indyw:iduafoy ch mistrzostw Polllki w podnoszeni-u ciężarów w
Oświęcimiu m.eeh
przedstawifieli Lodzi: prei;esa LOZ.PC
r.ngr Kazimierza Spychał~, Euge
Czechowskieg o i Mie~sl.awa Ja.lkiewicza.
Jest to

pusza

fcliuże
wyiróż.nienie
działaczy
łódzkich tej dyscy.plLny sportu.

~
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21.40 Audycja literacka. 22.00 Po skrzypcowe. 19.05 Muzyka i aktupremierze o•pery „Andrzej z Chełm alnqści. 10.30 „Trzech tłuściochów"
na". 22.ao Gra zespól New Orleans - słuch. 20.5-0 Radzieckie mel-Odie
Storn-pers. 22.50 Radiowa Poradnia r<l'Zrywkowe. :?.1.00 Z kraju i ze
Rod-Linna. 23.00
Ostatnie wiado- świata. 21.27 Kronika .spo.rtowa.
mości.
21.40
Gra
orkiestra ta neczna
PR.
22.10
Uniwersytet Radiowy. 22.25 Opowiadania J. Stc·ber
PROGRAM Il
sklego. 22.45 „Mlod!Zi kompoo:yto8.30 Wiadomości.
8.35 Radiowy rzy P't"Zeci mikrofonem". 23.3<1 Mukurs nauki ję,;yka rosyjskiego. zyka taneona. 23.50 Ost.atnie wla·
a.:;o Hruby: Fantazja na temat domości.
melodii Suppe•go. 9.05 Tyd.zleń
Muzyki Węgierskiej. 9.:w „Cisa
TELEWIZJA
planie" - :tra.gm. 10.00 Zespoły
rozrywkawe. 10.30 „z życia Związ Hl.OO Program dla szkół (dla klas
ku Radizieckiego". 11.00 z twórVII, zalecony d.1a kła.."> VIII).
czoścl
wielkich mis.trzów. 11.57
Chemia. Cykl: „Skarby zieSygnat czasu i hejnał. 12.05 Wlami". Temat:
·„Słone boga·
domości. 12.15 ·„Swoj!lkie melodie".
ctwo" (W)
12.35 Piosenki ludowe z Rzes.zow- l<J.30 Przerwa
skiego. 12.45 ·„List ze Sląslka". 16.35 Program dnla (L)
13.00 Mf.tzyka operowa. 13.25 „Fa- 16.40 „Klub Myszld Miki" - t!lrn
raon" - odc. 13,40 (L) Informaprod. USA dla dzieci (W)
cje dnia. 13.45 Audycja dla dzieci 17,45 Pro.gram dda dzieci: 1) „Zro„Btękltna sztafeta". 14.00 Audycja
bimy to sami''. 2) „Mały pi.literacka. 14.2() Koncert wybitnych
ruecik" - teatrzyk tańca (W)
solistów. 14.45 ·„Technika na co 18.20 Kino krótkich :filmów - pro
dzień" audycja, 15.00 (L) Kongram prowadJZt Ted. Bolesław
cert solistów. IB.30 Dla dzieci poMlchalelc (W)
gadanka z cyklu
„Monogra:Cie 18.55 Wszechn'ca telewizyjna: ;,0zwierząt".
16.50
Muzyka.
16.00
ko w oko z psychologią" (W)
wiacJ,omośc:I. 16.05 Omówienie pro
gramów. 16.10 ,„Przed mikrofo- 19.30 O'Zlennfil<: telewizyjny (W)
nem uczniowie Społecznego Ogni 20.00 „Kólko I kuzyżyk'! - teleska Muzyc1.nego". 16.25 „Specjaliś
turniej (W)
ci przed mikrofonem" - repor- 20.30 „Peryskop"
magazyn
taż.
16.4-0
Walce komJ)02ytorów
aktualności 21e świata
pod
po!Sll<ich. 16.50 „Runda z pias·enred. Tadeusza Kurka (W-wa
ką".
li.05 Muzyka rcnrywkowa.
i Katowice)
17.30 Aktualności łódzkie. 17.45 Fe- 21.l<l Młodzieżowe
Studio PoetyIieton literacki. 18.00 Popularne
ckie - wiersze A. SIOlllimutwory
kompazytorów
radziecs.kiego (W)
l<ich.
18.15 Radioreklama.
18.30 21.40 Ostatnie wiadomości (W)
Wiadomości.
18.35
Ekanomlczny 21.45 Rozmowy o prc©ramie (L.
problem tygodnia. 18.50 Utwory'
lole.)
0
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EMILIA BrELICKA
i TERESA JĘTKIEWICZ
Tępy
Aż do

ból w nodze wędrował co.raz wyżej,
pośladka.
„Moje banjo pomyśl.al
chloplec. _;; Roztrzaskało się".
Ogarnął go sanute'k, Przytlocz~ go nieli1o.ś
ciwie. Banjo coraz mocniej przyci.s.kał rę:ką
bolące miejsce. Trafil na coś ciepłego, lep~
!kiego. wilgotnego.
Potem usłyszał głosy.
~ Mial pr;z;y sobie broń. Ina<izej Q,ym nie
str~"lai.

zbliżazy

się.

- Wiesz przecież - m6wil mężczyzna niepewnie że nie lubię strzelać. Mierzyłem

l

_ _ „,__ _
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w nogę. Tu gdzie§ powm1en leżeć.
Glo.s
brzmial teraz gło.śniej,
- Poświećże tutaj, do dlaibla!
Swia.tlo
reflektora wędrow<ilo powoli po
podwóruu. Dosięgło chłopca.
- O, taim Jeży! - zaw-Ołal jakiś glios.
Bamjo zmów u.s.łysza~ chrzęst żW!ilI'U. Chciał
się poruszyć.
Ale po.czul ogromne zmęcze
nie. Nigdy jesizci;e nie był ta1k zmęc.zony.
„Niebo jest ciemne" POmyślal Balll.jo.
Potem jego wzrok trafił na twall"ze obu
mężc.zy:m. Pochylili s.ię nad n.im.
Zupeln.y szczeniak powied!Z:iał jeden
z nich.
Mierzyłem w nogę! ~ 'PO'Wied!Liiał dlr:u.;
gi. Wies:z, że rzadko sbrrel,am.
- Oczywiście usipoko~.ł go pieirw\SIZY.
- On ma broń powiedział tamten.
Mu.sii tu gdzieś leieć. l)()tkladn.ie ją wid'Zlia-

łem.

Aha, rzeczywiście coś miiaJ przy sobie~
pierwszy.
- To byl kal!"abin! Gloo poliicjanta byl
pod1T1ieoony.
- Tra.filcl
go w pośladek oświadCzyl
rzecrowe> 'jego towa.rz)'ISiz.
Ba'!"dzo mi przykro - powtórzvł pierwszy.
- • Ni•gdy je~izcze nde srtrzelał·em do
człov..i'ek.a. Ale on na pewno miał ka.rabin ..•
Ty przedeż t<>..ż s.1vSJZaleś Sltrmly.
- Tak, ja je też .siłY1S1zalem.
Rzecz.o.wy policjant pochylil s.ię i zaczął mar
pać spodnie Banja.
•WyprOISll.owa·l się.
-

potwie·rd'Ził

-

Arteria.
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szkoleniowych

Młodzi hokeiści skłodaiq egzamin

przed

publicznością łódzką

Największa nawet ilość sztucznyth lodowisk nie jest
w
stanie zapewnić
podniesięnia
poziomu polskiego hokeja, jeżeli równolegle z budową 1.ych
inwestycji nie nadany będzie
właściwy
kierunek
szkolenia
mła.Ozieży. Nie należy przy tym
zapominać również i o podnoszeniu kwalifikacji naszej kadry trenerskiej, która, bądźmy
szczerzy, w · dość wielu wypadkach poZ<llStawia co6 niie<:<>ś
do życzenia
Wydaje się, że Polski Zwil\zek Hokeja na Lodzie, wkroC2yl na właściwi\ drogę pracy,

I

w rekor dowe j obsad zie

L

SPORT •

sześciu ośrodków

Jubileuszowy Wyścig Pokoju

.MANFRED GREGOR

Głooy

SPORT •

~~~~~~~~~~.~~~~~(

Turniej

Do 22 kwietnia br. - będziemy
oparciu o jakiś większy zakład,
LKS był kołem terenowym. za • mieli przerwę w rozgrywkach
kłady
im. Dywizji Kościuszkow
slCiej okazały się zbyt słabą p.od ligowych, którą wypełnią nam
każdym względem bazą działania mecze
mi~zypaństwowe
z
dla takiej machiny
organizacyjnej, jaką był Z.KS. PrzerasU..'I je Francją i Ma;rokiem, oba rozo głowę. Stącl ustawiczne kł·opoty, grywane na wyjazdach. W krazmartwienia, nledoł>ory budżeto
we. Nie da się utrzymać i_stnie- ju natomiast w wolnych terjącego stanu
rzeczy na dalszą minach odbędą się .spotkania
metę.
1/8 Pucharu Polski, w których
Jeśli LKS ma ambic.łę odgrywać
czołową rolę w
sporcie w skali ucze~iczy LKS.
l<~ajowej, a
co najmniej dotrzyLodzianie zmierzą się ze Stamać kroku innym klubom, rów·
nym mu pod względem tradycji, lą z Mielca, jest <to więc przpmusi znaleźć jakieś oparcie. Pow- ciwn.i.}c walczący o punkty mistał wii:c projekt przejęcia patronatu nad LKS przez zakłady im. strrowsltie w innej gr•u):}ie, niż
LKS. Mecz od·będzie &ie w ooJ. Marchlewskieg o.
Projekt wydaje się ze wszech botę, 7 bm. w Lodzi na stamiar słuszny. Są to bowiem jed· dionie przy Al. Unii, o godz. 16.
ne z najwiękSzych łódzkich zakladów włókienniczych,
mogące
stworzyć
L6<:hlkiemu
Kluoowi
Sp-ortowemu odp<>Wicdnie zaplecze działania. I to Pod każdym
względt:m. Nie gdzie indziej bo·
wiem, jak właśni" w oparciu o "'
zakłady
Z.KS rozwijał prze<l ~I
wiekiem skrzydła do śmiałych J.otów. Na ul. Srebrzyi1skiej d1>rO•
Barow :ia:J..tJaresiu.jąco za,po.wiabił się w zaraniu swej dzlafalności
pierwszego własnego b<>i~l<a, da się jubileuswwy XV •Wyścig
na. którym odbywały się najważ· Pokoju „Trybuny Ludu", Neu.es
niejsze
mecze z zcsp<>lami ż7,a De:l.htschla,nd" i „Rudeho Prarkordonu, a więc Cracovii i Wisty va".
Za 4 t;ygodnie, na tr~
oraz z drużynami zagraniczuymi . prowad!zącą tym razem z Beri!
(Spartą, Slavią z Pragi i in.) Na
tym boisku piłkarze LKS zdobyll na prze;z Pragę do Warszawy,
w 1912 r. tytuł mistrza Lodzi 1 d·o wyiruazy 127 kola.r.>;y z 21 państw.
dziś reprezentują najwyższą kla- Będzie 1x> drugi pod względem
sę piłkarską
okręgu
łódzkiego. li.czby uczestniików wyścig w hi
Zdrowy rozsądek i tradycja wy- sto.vii tej tradycyjnej imp,rezy.
dają
się wskazywać,
że trudno Nadwięcej.
bo 23 dru.ży.ny U41
będzie znale-U dla l..ódzklego Kluzavrodruikówi) stairtowalo w 1956
bu Sportoweg·o lepszego orędow
roktL
nika, niź Zaklady im. J. MarNa teg-0troeznej traGie, oprócz
chlewskiego,
Jlm., zawodruików państw ocga.n.i-

Ra.r lio
SRODA, 4 KWIETNIA.
PROGRAM I
. tr.oo Wl&d.omoślci. 8.05 Muzyka i
~ktualności.
8.30 Muzyk.a I>OCanll:ia. 8.50 ·„Dlaczego chronione" ;iaga<Lanka. 9.00 Audycja dJ.a klas
il i II pt. ;,Kto wie - niech poe". 9.20 Koncert Ork:k!s.try PR
Krakowie. 10.00 Publicystyka
ędzynarodowa.
l-0,10
Paranny
onccrt sym.faniczny. 11.00 AudyIC'ja literacka. 11.20 Mel-O<lie kra~aw demokrilcji ludowęj. 11.56 Ko
Jnunikat o stanie wód. 11.57 Sy;iinal czasu i hejnał. 12.05 Wiadomości.
l!l.li> Rolniczy kwadrans.
,12.30
Radioreklama.
12.45
·„Na
.i;wojską nutę". 13.00 Audycja dla
<klas I i II pt. ·;,Kolorowe listy".
f.l_a.ao ;,Muzyczny atlas świata".
\14.00 1,Dzie.'llni!k studenta" f!r. H.3Q
,,Po raz pierwszy na nasizej ante,llie". 15.00 Wiadomości. 15.05 Pro
iram dnia. lS.10 „Postęp w gospo
liarstwie domowym" - aud. 15.~0
:Rac!ioreklama, 15.30 (L) „Zagadki
';!riuzyczne". 16.0a „Listy z Pols.ki".
;:16.25 Audycja z cyklu ;,Amator•
6kie zes.poly prred mikro!onem.
16.50 Wirtuozi akordeonu.
17.0-0
(Wiadomości.
17.05
Audycja dla
1Dłodzieży .szkolnej pt. „Na wira'Zu". 17.35 Tydzień Muzyki Wę
gierskiej. 18.00 Uniwersytet Radio
wy. 18.10 „Jeszcze pmyjes.z" pdc.
18.30
Radi.orekłarna.
18.45
„Pi<:ć minut o wychowaniu". 18.50
.Radiowy kurs nauki język.a iranicuskiega. 19.o;; (L) Koncert roo<rywkowy. 20.00 Dziennlk wieczorny. 20.26 Wiadomości sportowe.
20.30
Plasenkl w wyloonaniu L.
Prablńs.k.lej,
20.45
·„Ze wsi i o
wsi". :n.oo Kancert chc.pinowskl.
al.30
Poetycki koncert życzeń.
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organizując

przy pomocy PKOl
szereg
młodzież.owych
ośrod
ków szkoleniowych . Wyrażamy
jedynie żai, że w akcji tej pominięta została Lódź i
zdana
racze.i
tylko na wlasine sily.
Ośrodki takie działaJą bowiem
już lulka miesięcy w
Nowym
Targu,
Warszawie,
Toruniu,
Krakowie, Bydgoszczy, i Katowicach. Oddano je pod opiekę
dwóch doskonałych
trenerlw
zagranicznych :
Kanadyjczyka
.Hughesa
i
Czechosło·.vaka
Stemproka.
Tak pomyślana praca szkoleniowa
młodz.ieży
·obliczona
jest oczywiście na dłuższą metę.
Obecnie
kończy
się
jej
pierwszy etap. Jakie są osiąg
nięcia, będziemy
mieli
m&.l: ·

Powodzenie turnieju,
mają
rego
odegrać
poważną ;u_lę
propagatora
hokleja
:w;.ro_d
młodzieży łódzkiej. wyJaJe siE:
zapewnione. Kierovmictwo ' Ha·
li Sportowej. nawiązało . k~n
takt ze szkołami,
orgamzuJ'\C
przedsprzedaż biletów w cenie
2 zł z tym, że uzyskaną kww
tę dana szkoła otrzym..ije
ll
powrotem na
zakup s~rze·u
sportowego. Akcja c.hwycila jak nas bowiem
informui<l
zdołano sprzedać
w ten. sposób już przeszło 9.600 biletcw.
Turniej ośrodków szkolen'<>wych będzie przedostatnią 1~
prezą hokie;ową przed
zakon·
czeniem
sezonu.
Pozostanie
bowiem jeszcze w Lodzi wyło
niona ka:ira mlodzi~żowa, dla
której przewiduje się m~ z
reprezentacja
okręgu
lodzkiego.

ność

dowiedzieć
się,
śledząc
zmagań
młodych
zespołów
hokejowych, uczest.1iczących
w turnieju, jaki odbędzie się w naszym
Pałacu

Jeszcze iedna ofiara
boksu zawod.owego

przebieg

zatoców wyścigu - Polski, CSRS
i NRD, wystąpią kolatr.ZJe Anglii,
Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii,
Finlandii. Francji, Holandii, Jugoslawii, Ma.roka, l\łongolil, Nor
wegii, Rumunii, Szwecji, Tunezjj, Węgier, Zjednoczonej Repu
bliki Arabskiej i Związku Radzietikiego.
Pooadlto pom konkumem zezwolono ~a .star kolarzo~ lił:a.fuikiemu zamioe.szkałemu w Pa
ry-Lu Tarekowi AboulzaihabowL
DebinlJta.ntarni w tej dJOrocznej
imprezie kola·~-arnatO!t'ÓW będą drużyny Mal!"oka, Moo,goJ.ii i
TUl!lezji.
Tak więc w XV Wyścigu Pokoju,
poza
lrolao!"lzarn.i Wloch,
stairtow-ać będzie caJa eUl!'opejska czolówka. Wlosi zrezyg:nowali z udiziaau w wyścigu. tlumac~c. się .tym, te u n~ch dla
ama·00>row me ma taik w1eloetaJXl'VłY'Ch wnprez.
Trasa jubiłoeuSl"...oweg.o wyśdgu o lączniej dll:ugośoi 2.369 km
podiziel()J!1·a została na 14 etapów. Na.jdhllżlszy będzie etap ostaitn1 p.rO'Wadzący z Bydgcsrezy
do Wa=awy. Liczy on aż 250
krn..'

Sportowym w dniach 4-8 bm.
Oto
szczegółowy
program
rozgrywek.
Dziś, w środę,
4
bm. grają o godz. 12.30 Wars~wa
KaN~~ce Targ, Bayd~
g z. 17
goszcz.
5 bm. grają 0 godz. 12.30
Bydgoszc._z - Toruń, a o godz.
17 Krakow - Warszawa.
6 bm, o go?2- 12..39 Nowy
Targ Krakow, o godz. 17
Katflwice Toruń.
W niedzielę odbędą się mecze finałowe. O godz. 11 zespoly walczą o 5 miejsce w
turni_eju, o . . godz. 16 mecz o
trz.ec1e
mie1sce. . Wreszcie .o
g~ 17 ~ecydu1ące sp_otkame
d?"och nail~p:>Zych druzyn
o
pierwsze mieJste.
Na uczestników turnieju cr.ekają dwie nagrody: Jedną ofia.r1>wa.ł
PKOl,
przeznaczając
ją dla zespołu, który
wyka?e
się najbardziej
śportową
postawą, a drugą „Sport" kato·
wicki, adresując ją dla druży
ny
ośrodka,
który
poczynił
największe postępy, w J>?t"ÓWnaniu do r~ku ub.

Ostatnie p1·zeszkody
koszyk arskich drużyn ł...KS

na drodze awansu do I ligi
Ustalono jUJŻ dokładny termiinaa:-z rozgrywek finalistów mistrw.sitw Il ILgi
koszykówki
żeńskiej 1 męskiej ubiegających
się o awans do ekstraklasy. Jak
wiadomo, do wrót pierwszej ligi szturmują zespoly LKS.
Finałowe
spotkania odbędą
.się w dniach 8 kwietnia 20
maja z tym, że każdy zespól
gra z każdym po dwa mecze.
Drurżyny, które zajmą pierwsze
dwa miejsca, awansują do I li-

dla drużyn teńskicb:
8. 4.
LKS - Spójma Gdańsk, 15. 4.
LKS AZS Wrocław,
29. 4.
AZS Kraków
LKS,
6. 5.
Spójnia Gdańsk - LKS, 13, 5.
AZS Wro<'law LKS l 20. 5.
LKS AZS Kraków.
dla drużyn mę:s1dclt: pierwsze
dwa mecze
koszykarze LKS
rozegrają na wyjazdach: 8. 4.
z Cracovią, a 15. 4. z AZS Poznań,
29. 4. LKS
AZS
Gdańsk, 6. 5. LKS Cracovia,
gi.
13. 5. LKS AZS Poznań i
oto dokładny term.inarz spot- 20. 5. AZS Gdań&k - LKS.

kań:

Benny Paret
•
nie
ZY'te
NOWY JORK 3 bm. w Nov.rym
Jorku zmarł znany bokser zawodowy - Benny Paret. Jak
już
informowaliśmy,
przed 10
dniami, podczas walki o mistrzo
stwo świata wagi pólśre-Oniej z
Amerykaninem Elinem Griffithem, został on znokautowany.
Przew!ezlo·nY
natychmia•t
do
szpitala. mimo wysiłków lekarzy, Paret nie odzyskał przytomności.
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~ Ja„. ja mierzyłem w nogę. Te przeklęte
kuJe zawsze lecą za wyooJro.
1
„Co oru się tak c1ene!'WUlją" - myślał san-=
jo. Byl stramnie zrnęCZIO!l.y. Marzył, Ż€by ći
dwaj .so-biie poorz:li. ChciaJ znowu patrzyć spokojnie w ci€1mnolŚĆ. ;,Człoiwiek robi sie wtedy
tacki senl!ly myślaJ zu.pebnie jakby Ieża.l: na własnym łóżku".
- Mu.siany go opad=yć ~ kirzylmąl Jedoen
z polk:jantów.
Tu n.ie. ma już nic do opatrywania ....
odparł drugi. Psri.akrew. znowu będiziemy
mieli chol€11"'ną drakę. Znowu się na n.as
rzucą.

Splunął.

Miał przy SQlbie broń za•WJOtlal plel."Vl'szy pollcjamt. Prz,ecież ilna•crej na pewno
bym ni-e SJt,rzelal.
Uspokój się wre.9zci-e! - krzykną? jego
to•wa.rzysz.
Pmuedl: przeszukać
podwórze.
W końcu
zna.Ia,zl: ban.jo.
Podruósi1 je i P<Jtk,azał tam-

temu.

Patrz! -

powiedział bez

jest ten kal!'a.bi111.
O Boże! -

jęknął

wyrzutu. -

To

Pie'l"WSZy policjant.
Chłopiec poczu.ł nagle ootry ból
w okolica-eh podbrzusza. W.s;trzyma.t oddE.ch. Po czym
zaiwołal ci.cho. ale tak wyraźnie, że mężczy
źn.i to uelysooili:
- Mamo!
Tylko to jOOino sliowo. Potem leiał m.ów
spokojnie.

występy

piłkarzy
ze Smoleńska

w wo· lód
Niebawem zawitają do nss
pilkarze ze Smoleńska. Wizytę
tę
mamy
do
zawdzięczenia
współpracy
w ramach wymiany kulturalne)
Smoleń.s.k
Lódź.
Reprezentacja piłkarska
Smoleń.sika
została
zaproszona
do wzięcia udziału w obchodach XX-lecia PPR. ia,kie od- '
będą się w Piotrkowie.
Goście radzieccy rozegrają na
terenie województwa
łódzkie
go trzy mecze. Pierwszy ich
wy.s>tęp będzie m:ał miejsce w
Piotrkowie w przeddz1efi rozpoczęcia
uroczystociCJ <>bchodu
1ubileuszoweg o, a więc w sobottę, 19 maja. z tym, że bę
dzie to mecz Smoleńsk - Lódź.
Na.gtępny mecz odbędzie się w
Pabianicach,
które
wysta wią
team złożony z piłkarzy miejscowych drużyn
III-ligowych,
a więc Włókniarza 1 PTC. a
ostatni
w
Sieradzu,
itdz'e
nrzeciwnikiem zespołu radzieckiego będzie reprezentacja mło

I

dzieżowa

•!• POWIESC

a

I

•!•

okręgu

POWI~C

łódzkiego.

„DZIENNIKA ''

-

Frit'Z,
biegnij
prędko po księdza!
j.OOen z policjantów.
„Na co mi ksiądz?'' myślał Banjo tie
zdiiwieniem.
- Po co? - srrepn.ął. Dlaczego k.s.iąd'l:?
- Biedny dzieciak powie<l'Zia.l policjant
krzyknął

drżącym

głooem.

Banjo jęknąl. Poczu.ł n.ową falę bólu..
Policja.nci przyprowiad.zil l Rudiego.
Przyjrzyj się dobrze. Ty do t.ego doprowadziłeś po<WiE<l'Ział mę:gk.i głcs.
Rud:i Kerschbaum soojrzal orzexa.żony na.
sku.rcronego chłopoa. Twarz Bania była w
świetie reflekt.ora żółta. iak wook. Oczy m1al

zamknięte.

-

Bainjo -

szepnąl Ru.di. Pochylil się nad

umiera.ją cym.
Ba·n jo otworzył

.
szeroko oczy. Usta mu. 5lę
rozchylily.
Usiłowa~ coś POWiedzieć. C1che
bulgotanie. Po czym powoli i wyTaźnie wymówił s.lowa:
- Mam... j~„. chyba.„ dość„.
Ręka, którą Banjo przycrskal brzuch, munęła się na ziemię.
Ni-e! ryk.nąl
Rudi.. Odwr6ci~ się I
spojrzał w nieruchome twia;rze.
Nie! krzyknął ra.z jeszcze.
Chodź! powiedztal jetlen z potlicjan· tów.
Twairz tunkcjonari1.11Sza POlicjl ~lnej ,
bv-ła ponura jak n.oc. Rudi tego nie widlział.
Wi.dzial tylko ciągle oczy Booja.

ce.
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