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Kandydaci na posłów
do Sejmu PRL
z listy Frontu Jedności Narodu

przy ul. Pojezierskiej

Okręgowe Komisje Wyborcze podają do wiadomaści, Że w o :•rę~ach
W:f horczycb zareiestrowano na~tępująee listy kandydatów na posłów
zgłoszone przez O.kręgowe . Komitety Wyboreze ł„J~ miasta. Łodzi

i 11ojew ódzlwa

łódzkiego

Łódź
Ohręq

(Dzielnica

Ohręq

wqborczq nr 4

Łódź-Bałuty

I

1. LOGA-SOWl1"SKI IGNACY - e?J-0nek Biiura l'olityemego
Komitetu Centralnego Po•lskiej Zjednoo-ronej Partii Robotni czej, przewodnic:zą,cy Ceu:ia:-alnej Rady Związków Zawudowyeh
2. 'l'ATARKOWNA-MA.JKOWSKA MICHALINA I sekrełan: ICo·mitełu LódP..ltiego Polskiej Zjednoaronej ParW Robo.tnlw.e,j
3. .TODLOWSKI .JERZY - profesO'l' Uniwersytetu Wa-rszawskiego
4. AJNENIHEL EUGENIUSZ d7liaJacz społeC7Jłly
5, .TABLKlEWICZ JERZY nameLny inżyn.ier Zjednooir.enia.
Przemysłu
Maszyn Wlókienniezych
6. KUBAJ,EWSIU RYSZARD - t0<ka.rz w Z.akfadaeh McehaniC'Zll~'Ch im. J. Strzelczyka.
7. KRZYW ANSIH ZYGMUNT - prrze-w1>dni(lrl;ący Wojewód'llkiej Komi·s.i• Zwią!Zlków Zawocfowycb
8. ROSEL-IUCINSKA A.~NA n.a·uczycielka, :r><>dinspt-klot"
szko-h\Y w Prezydium Dzielnicowej Rady Nacodo-',!•ej Lódż Widzew

NA STRONIE 3, WYDANIA A
ZAMIESZCZAMY
LISTĘ
KANDYDATÓW
NA RADNYCH DO RADY NARODOWEJ
MIASTA ŁODZI.
NA STRONIE 3, WYDANIA AB LISTĘ

KANDYDATÓW
NA
RADNYCH
DO WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ.
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Porty w Gdańsku i Gdyni
całkowicie

unieruchomione

,, 18 19 20
21 2'l 23 2-4 25
i~

16

2128 20JO

Jl

I 'l345
618910
li 12 13 '" 15'
16

GDAI'lSK (PAP). - Wczo:l'aj
o godz. 20 PIHM w Gdy.ni og!o,~il sipecjalny komunikat, za
powiadający przejście nad Bal
tyikiem i Wybrzeżem kolejnego
sUneg.o
sztormu. Przez całą
noc wiały silne wia.try zachocl
nie i północno-zachodnie, spo
wodowane
przemi&.zczaniem
się znad Skandynawii za.toki
niżowej.

Po<rty w
Gdańsku i Gdyni
z<:i.s.taly całkowicie unieruchorrnone, przerwano przeladu.nk·i
i holowa•nie
statków. Wiele
je<lnos.tek, które miały zawinąć do Gdańsika i Gdyni, opóź
nHo swoje przyjście. WszystkLe kutry poJ.~,kie schronily s.ię
w swoich
bazach, w któTych
przebywają również 23 jednostki zagraniczne. Są to kutry
NRF, NRD i duii.skie.
Polskie ratownict'Nio okręto
we oraz gdański Urząd Morski
znajdują się
w pelnym
pogotowiu, gdyż spodziewa.nej
jest dalsze nasilenie wiat.rów.
które os1<ign~ silę 9 $łopnJ w
..Uli &eauJ:o.rl.a.

ie, to nie j e st pre·1 l'<m.forium, a.ni też dom zdrojowy.
'.L'en pi. ęknu pawUon , pele-n slo1\ca, otoczony sosnowym laslc•em - to szkola przy ul. Pojezi erskiej,
pierw szy w Łodzi pomnik Tys iąc-lecia Pafistwa Polskiego.
8 listopa.d a 1958 r. przewodn iezący CRZZ, członek Biura Polityc:rneqo KC PZPR - Ignacy Loga-Sowiń~ki polożyl iu. kmnień węgielny. 1.1 miesięcy później w
15 rocznicę wuzwolenia Lodzi I seokre.farz Komitetu Centralnego PZPR - Władysław Gomulka obecnu na uroczystości otwa·rcia szlwly, dokonał przecięcia wstęgi.
Pierwszym gospodarzem pięlcnego budynku była Szkoła Podstatoowa nr 161. Od września 1960 r. do szkoly
wprowadzili się nowi w.~póll<Nwtorzy: XXII Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szlwla Metalcwo-E/ek.tryczna.
· Piękny nowoczesny budvnek o 20 izbach lekcyjnych;
praeowniach fizyld, biologii, wa.rs:ztatach zajmujq,cych powierzchnię pa-n.ad 700 1112 (ogólna pow i erzchnia szkoly
3948 m2) gości w StV<Yich murach 940 uczniów.
(at)

1 \'

1. HORODECKI JULIAN - sekretarz Rady Pa1islwa, czło
nek Prezydium Naczelneg·o Komitetu ZSL
2. SZYMANSIH JÓZEF nauczyciel, sekretarz Komitetu
Powiatowego PZPR w Kutnie
3. SITEK TADEUSZ prezes Wojewód.zkiego
K1>mitetu
ZSL w Lodzi
4. OLCZAK ZYGMUNT sekretarz Wojewódzkiego Komitetu SD w Lodzi
5. SOLTYSZEWSKA MARIA - technik włókienniczy, prezes
Spółdzielni „Sztuka Lowieka", ezl!>nek Prezydium Zarządu
Powiato-wego Ligi Kobiet w Lowiczu
6. OLEJNICZAIC MARTA - dyrektor Ozork'?wskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego,
członek Prezydium Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet w Ozorkowie
.
7. ERNST LEON ag·rotechnik,
dyrektor Panstwowego
Ośrorlka. Maszy1mwego w Daszrnic, powiat łęczycki

Ohręq

u;qborcz,, n r !J

(Dzlelnlca Łódt-Górna, Łód:t~Sródmleścle
I Łódt·Widzew)

i\,

wgborczq nr 46
w Kutnie

Łódź-Polesie)

1. ZAMBROWSKI ROMAN członek Biura Poutycznego
i sekrelu.rz Komitetu Centl"ltlnego Polskiej Zjednociz.o.nej
Pat·bii Robotniezej
·
2.•TUSZCZYNSKA ;rADWIGA mish"z odlhialu przygotowawcze.go lka.lni Za.kładów Pmemyslu Baweł-ąia111ego im.
J. Marchlews.\dego
3. BIERZANEK REMIGIUSZ - pro.fesoir Uniwersytetu Lód2kiego
4. SPYCHALSKI JOZEF przewodn.i-01Ząey Zan_ądu Głów
nego Zwią7'.i:u Za.wodowego Pracowników P1'fł:emyslu Wlókie11ni c.'l:ego, Odzieżowego i Skót'Za.tlego
5. BISKUPSKA STANISLAWA
naue.zyeieJ.ka. w Tei:hnikum
Przemysłu Ga,lan•leryjnego
6. DĄBROWSKI STANISLAW inżynier, pr.a.eownik Instytutu Włókiennictwa
'% ••TEZ STANISLAW
I sekll'eta.rz Komifotu Lódtzikicg~
Zwią"Tku Mlod~eży Socja.lisiyC7ll'lej

Ohręq

łódzl~ie

W oj.

1. NOWAK ZENON - wiceprezes Ra.dy Ministrów, członek
Komiietu Centralnego PZPR
2. DRZEWIECKI BRONISJ,AW inżynier rolnik, członek
Naczelnego Komitetu ZSL
3. WARZECHA JAN agrotechnik, zastępca
kierownika
Wy1lzialu Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Lodzi
4. Ś\VIĄTKO•WSI\:A MARIA - mgr chemii, kierownik laboratorium chemicznego Zakładów Przemysłu Bawełnianego
im. Boj1>wników Rewolucji 1905 r. w Pabianicach
5. FORNALCZYK MARIA robotnica, brygadzistka Zgierskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego
G. PAWELCZYK KAROL księgowy, przewodniczą.cy rady zakla<lowcj Bełchatowskich Zakładów
Przemyslu Ba'"ełnianego

niczącego

Olkręą

w

inżynier

rolnik, zastępca przewoclPre-J<ydium Powiatowej Rady Narodowej w La-

7. KRAUZE RYSZARD -

sku

wgborczą

nr 48

Piotrkowie Trybunalskim

1. KORZYCIH ANTONI przewodniczący Rady
Nadzorczej Centrali Rolniczej Spólclzielni •• s_amopomoc Chłopska",
czlonek Prezydium Naczelnego Komitetu ZSL
2. JĘDRYSZCZAI{ STEFAN. - I sekretarz Ko.mitetu Wojewóclzkiego PZPR w Lodzi
3. NOWAKOWSKI TADEUSZ prawnik, dyrektor Fa.bryki Maszyn Górniczych w Piotrkowie Tryb.
4. SZYMANEK PIOTR r1>lnik,
działa.ez Zjednoczonego
Stronnicl.wa. Ludowego
5. KUSIAK ALFRED - I sekretarz Komitetu Powiatowego
PZPR w Pajęcznie
6. STRZALKOWSKA STANISLAIW A - prae1>wnik przedsię
biorstwa MHD w Piotrkowie Tryb., przewodnicząca Za.rządu Miejskiego Ligi Kobiet w Piotrkowie Tryb.
T. DAWID EDWARD - przewodniczący Gromadzkiej Rady
Narodowej w Kobielach 1Wielkieh, pow. radomszczański

Ohręq

.

1. STAWil"ISKI EUGENIUSZ - minister przemysłu lekkiego członek Komitetu Centralnego PZPR
2. GROCHALSI{I FRANCISZEK przewodniczący Prezydimn •Wojewódzkie.i Rady Narodowej '~ Lodzi, wiceprezes
Wojewódzkie~o Komitetu ZSD w Lodzi_
.
.
3. PAWLAK WLADYSLAW - prezes W0Jewodzk1ego Związ
ku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Lodzi
4. LECZYCKI BOI.ESLAW - rolnik, przewodniczący Spół
dzielni Produkcyjnej w Opiesinie w pow. sieradzkim, prezes 't>owiatowego Komitetu ZSL w Sieradzu
5. BURSKI CZESLA\v - rolnik indywidualny ze wsi Góra Bałdrzychowska, pow. pocldębicki, prezes Powiatowego
l{o.mitetu ZSL w Pcddębicach
6. KUBERA MIECZYSLA W kierownik kontroli technicznej w Zduńskowolskich Zakladach Przemysłu Pończosz
niczego
7. WALOSZCZYK FRANCISZEK dyrektor Państwowego
Gospodarstwa Rolnego w Lubczynie, pow. wieruszowski

Ohręą UJqborczą nr
w Tomasżowle Mazowieckim

ALICJA prawnik, przewodnicząca ZaI igi Kobiet
SZCZEPANIAK CZESLAW - dyrektor
Wojewódzkiego
Zjed .o~zenia Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Lodzi
DĄBROWSKI WITOLD lekarz med„ dyrektor Szpitala
Mie,isldego w Tomaszowie Maz.
LENARTOWICZ WIESLAWA - inżynier ogrodnik, adiunkt
Inslytutu Sadownictwa w Skierniewicach
PIĄTKOWSKI WLADYSLA W rolnik, przewodniczący
Gromadzkiej Rady Narodowej w Niesulkowie, pow. brzezi1iski
SZEWCZYK ANTONI - kierownik Obw~dowego Urzędu
Poczt.owo-Telekomunikacyjnego w Rawie Maz.
CABAN STEFAN - drrck!or Miejskiego Przeclsiębior
s~wa Remo11t.owo-Butlowla11e1ro w Skierniewicaclł
1·ządu Głównego

2.

3.
4.
5.
6.
7.

!IO

Zapewniona dostawa

I

~

montaż

Kom~let me~li w~u~owaDJ[~

w każdym nowym. mieszkaniu
WARSZAWA (PAP). - Minister go.s.poda:rki komunalnej
wydał ostatnio za.rządzenie w
.sprawie wypo.sażenia n,1wych
mieszkań w meble wbu:lowane i do.sita.wiane.
Zarządzenie to zobow;ąwje
inwes1orów do zamawiania w
biu.rach
projektowych
tylko
takiej
dokumentacji
budynków mie.smkalnych, któ1a posiada s.chemat umeblo·.vania.
zawieraj ący
komplet
mebli
wbudowanych i
ruchomych.

Jednocześnie

u;qborczq nr 49
w Sieradzu

I. MUSIALOWA

Foto: L. Olejniczak

u;qborcz.q n r 47
w Pabianicach

i

zarządzenie

stwierdza, że wszv.st kie nowe
mieszkania muszą. być wyposażone w pewien zestaw mebli - poda.ny w spisie - róż
ny w zależności
od
powie.rzclmi użyhkowej lokalu.
CalJrn.wity koszt ta.kiego wyposażenia ponosi tnwe,'>lor.
Jeśli natomiast użyt ..lmwn!k
prag:nie wyposażyć mies-zka.'1ie
w dodatkowe meble (nie obję
te katalogiem), mu..<;i pokryć
kos.zty z wła.snych środików.
Istotne jest również, ż~ meble wbudowane będą ~·krótce
produkowane ma.sowo przez

Przed kamerQ TV

Zenon Kliszko
o

działalności
posłów

Sejmu i

WARSZAW A (PAP). 16
bm. - w prz.€.ddz1eń terminu
og!01S-zenia danych o kandyda·
tach na po.slów Telewizja
Warsizaw.s.ka nadała kolejny
program z cyklu „O s.prawach
najważniejszych". Program ten
wypelniła 45-minuto·wa bezpośrednia ro.z.mowa, w której uczestn icz~·ł członek Biura Politycznego KC PZPR - Ze.non
Kliszko i dzienn.j\'ail'?..e: Ewa
Stocka,
Henryk Korotyński,
Edmund Osmaticzyk, Zdzis.la\\>
Sachnowski i Aleksander T.arna\v.ski.
Tema loem rozmo wv bvł:v róż
norodne problemy. ~iąiące s.ię
z dzialalnością Sejmu i pra<:ą
po,<>la.
W na.jbliższych dniach pn.ewidziane są dals7.e program~·
telo wizyjne z cyklu .,O sprawa<:h na.iw~ej~yoh''•
0

przemysl
rozprowa::!zarJe
przez jednos l:tki handlu u.;połecznioPJgo, które zorganizują zaróvmo ich dOISla ·,..,ę, jak
montaż.

i

Zairządz·enie

ministra gospodarki komunalnej dotyczy blldowni<Ct·w a rad narodow)·eh,
za.k!adowego i s.póldzielcł:ego.

nJa poparcia
proqramu wyborczPqo
rzPść

na

1 Maja

Zcbowiązania
łódzkich
włókniarzy
W
.S1i~

ciągu odbywają
załóg
fdbryczpoświęcone zbliżającym

dalszym
zebrania

nych,
wyborem do Sejmu i rad
narodowych. Przebiegają one
pod znakiem PO!'Src1a programu wyborczego FJN. Wymovvnie świadczą o tym zobowiązania
produkcyjne, podejmowane dla po·p a.rcia programu wybo·r czego i dl'l uczczenia święta 1 Maja. Zobowiązania ZPB im. Okrzei dv
tyczą zmniejs.zenia w Il kwar
tale
odpadków
w
prz„dzalni o 0,3 proc„ Pracownicy
przędzalni
odpadkow<:0j,
.s<kI'ęcalni
i
tkalni podn;o.s.ą
jakość produkcji.
Wartość
w&zy.s.tikich
zobowiązań podjętych przez zalogę ZPB im. Okrzei wynie.'li~
ponad 88 t)'S, zł.
się

*

*

*

180 tys. zł oszczędprzyniosą
w marcu i
kwietniu zobowiązania za!llgi
ZPO im. Więclww,>;;kiegu
~tyczące
poon·i e.sienia Hości
i
ja.kości
produkcji, p<>'.l!ęte

Ponad

ności

wcroraj dfa poparcia pai.gramu wyborczego FJN.

*

*

*się wybory
wybo.rczy
FrCJntu
Jed•ności Narodu
były tematem zebrania załogi ZPP. im.
Armii Ludowe.i, jakie od':iylo
się
15 bm. Zebranie z a ~aił I
(Dalszy ciąg na str. ał
Zbliżające

pr ogram

Pozostało

Nareszcie krok naprzód

Rząd

sprawdziło

oficjalnych rozmów
z Tymczasowym Rządem Algierskam

Przede wszystkim AFP zatrzymuje się nad reakcją Tym
czasowego Rządu Alg·ieuldego
na ten komunikat. Stwierdza,
że reakcja ta była natychmiastowa i pozytywna. Rzeczn.ik
tymcza.soweg-0 rządu daJ: temu
wyra.z w sl-0wach; „komunikat
ten jest nowym elementem. Z
całą peWIIlością weźmiemy g-0

Jubile·usz

pod

prof. Doroszewskiego
WARSZAWA (PAP), - 15 bm.
w audytorium maximum Uniwersytetu Wa.rsa:aiwskie.go odbyła się uro~s1lość z ~ji 30Iecia pracy naukowej znanego
autora wydawajęzyko.zn.aiwcy,
l!ego obecnie słownika języka
profesora. Witolda
pol&kiego
Dorosr.i:e-w.sokiego.
Na. uroczystość przybyli przed
stawicie-le .kle-l'O'Wllllc-twa. res<>l'tu
llozni
wyŻSILego,
iw;k&lnictwa
pra.c<}Wnicy nauki oraz mło
W ....rdeczdzież akademocka.
nych sł<>wa.ch wyra:z;it jubHatopo<kięk01Wanie za owocną
wi
pracę

nruulrow:ą,

wychowa.wczą

St. Turski.
Głos

zabrała

nister

E.

dydaktyczną

i

rektor UW prot.
r6wnJ~

Kras5'01Wska,

wicemiktóra

społeczne wa,rtości
podl•reślila
blis-ki zw,lą.zek ze współcze
działalności naukowej
profesora Dor~ego. Ser-

i

snością

deczne gratulacje zmyli jubilat<>wi prezes PAN pr.of. d·r T.
przedstawidele
Kotarbiński i
uniwersytetóvt krajowych.
W serdecznych 11rowuh, wzru
ezony JuMlat podzi~lrował wszyetkim zebranym za uzna.nie pa
mięć i życe!Lwą współpra· ci:'.

Delegacja
rządu

,Gizengi

NRD

w

BERLIN (PAP). - Jak donosi Agencja ADN, wiceminizagranicznych
spraw
ster
NRD Sepp Schwab przyjął w
środę delegację rządu Gizengi, bawiącą od kilku dni W
Niemieckiej Republice Demokratycznej. Kierownik delegacji Kiwewa, sekretarz stanu do spraw . handlu zagranicznego, dziękował za poparcie udzielone dotychczas przez
NRD narodowi kongijskiemu
w jego walce o niepodległość.
W toku rozmowy poruszono
zacieśnienia
kwestię
pracy między NRD a

Gizengi.

,

Siady

życia

w meteorycie

,

współ
rządem

•

NOWY JORK (PAP). - Tne.j
uczeni amerykańscy dr Ba.rtholomew Nagy, dr Dougla.s Hennessy oraz dr Wairren Meinw
zakomunikowali
schein,
czwa.rtek na po&ied7,eniu nowojorskiej AkademH Nauk, że w
mete<>rycle, który spadł prze-d
97 Jaty we Francji, znaleźli śla
orga.n.foznego &poza.
dy tycia
ziemi.

Uczeni ba.d.a.li fragment kaktóry
meteorytu,
miennego
spadł 14 maja 1864 r<>ku kolo
Orguel<l, we Francji. WykryH
w nim 7'Wiązkl organiczne, w
węglowodmy.
szcze-gólnoścl
• Ich zdaniem, subs•tancje te modowód, Ili: życie
gą służyć za
istnieje taJkże gdzieś po.za. z.Iem!~•.
Węglowodory wykryte w meteorycie swoją strukturą che-miprzyp<>mtnają
czną
związki występujące

uwagę".

Na czym polega nowość?
:ziapytuje AFP. Na tym przede
wszystkim - odpowiada sama
- że rząd francuski nie zwią
zał r-0ik-01Wań z żadnym waa-Uin
kiem wstępnym, że komunikat
nie zawiera żądarua uprzednie
go przierwania ognia, nie zawiera żadny<:h aluzji co do
roomówców, jakich by .sobie
F,rancja życzyła.
Agencja France Pres.se, któ„własine" są
rej komentar:ue
chodzi <> waine
często, gdy
spra;wy polityczne, iru;;,pirowa-

pod.ob.n~

na. ziemi.

Badania opinii
publicznei
w ŁODZI
Pod-0bnie jak przed trzema
laty, przy nkazji nadchodzą
cych wyborów prasa łódzka
chciała.by zdobyć jak najwię
cej informacji o tym, co myłodzianie
oceniają
ślą i ja.k
prn-blem:·
współczesne
różne
naszego miasta. I tym razem
zwrócono się do 1>ra.cowników
naukowych łódzkiego ośrodl~a
socjologicznego o pomoc w
z1>rganizowaniu i przeprawadzeniu serii sondaży opinii pu
blicznej. A więc może już ju
tro do Waszych mieszkań zawitają zaopatrzeni w specjalne kwestionariusze studenci
Uniwersytetu Lódzkiego.
Pytania zadawane w trakcie rozmów skierowane będą
oczywiście tylko do tych, któ
rych imię, nazwisko i a.dres
los
na
zostały
wyciągnięte
szczęścia ze spisów ludności
miasta Lodzi. Wśród wylosowanej do sondażowych rozmów reprezentacji łodzian znaj
duja, się w odpowiedniej proporcji przedstawiciele obojga
kategorii
różnych
płci oraz
wieku i zawodów. Chociaż
rozmowy
przeprowadzaja,cy
studenci trafiać będą, do nas
wyzna.czonych
ściśle
według
adresów i na~isk to jednak
oczywiście wyniki rozmów bę
a.nonimowe,
całkowicie
da,
wspólnie zliczone i razem opracowane.
Liczymy, że podobnie jak i
przed trzema laty, wszyscy na
których padł los szczęścia, ży
czliwie przyjmą studentów i
chętnie udzielą odpowiedzi na
zadawane pytania.

Losowanie NPRSP
w Warszawie
Ministerstwo Finansów informuje, że 19 losowanie Narodowej Pożyczki Roz,woju Sił
Polski oobęuzie się w kwietniu br. w Warszawie.

~w

(do
w Lodzi, na
491.875 uprawogólną liczbę
nionych dio głooowania, spraw
dzilo już listy 73.954 o.s.oby, tj.
15 proc. ogółu wyborców. Na.j
prawdopodobniej dzisiaj lli::zba
ta os.iągnie 100 ty.sięcy.

Czworaczki wUSA
NOWY .JORK (PAP). - 24Amerykanka, Arlenel
letnia
Cutaiar z Upper Darby (Penśrodę
sylwania) urodziła w
wiecz<>rcm czworaczki. Matka
i 4 córeczki -0zują się dobrze.
Małżeństw.o Cutaiar ma już
4-letniego
dwoje d21ieci
chłopca i 3-letnią dziewczynkę.

Souvanna Phouma
odwiedzi ZSRR

Zarząd Oddziału Lódzkiego
Stowarzyszenia. Dziennikarzy
Polskich zawiadamia, że w
piątek 24 bm. o godz. 16 w
pierwszym terminie i o godz.
16.30 w drugim terminie od
będzie się nadzwyczajne ogólne zgromadzenie człon
ków i kandydatów SDP.
przewiPorządek dzienny
duje informację o przebiegu
z
związanych
uroczystości
300-leciem prasy polskiej oraz wybór delegatów na
zjazd SDP.

I

'" ..........."'...............
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Treblince
ha 7.ostaopatrzone
odpowiednimi napisami informacyjnymi oraz częściowo oto
czone rowem. Napisy wtlaci.a
ne będa, zgodnie z założenia
mi całej ekspozycji, bądź bezpośrednio w beton. bąciź też
ryte w metalu i wbudowywane w betonowe ściany.

e Popraiwienie w&katnika
j aJk-0.ści w przędzalnia.eh, tkalprzyn.iesi~
ni i wykończaJ.ni
131 tys. zł.
wyprzędu
Podniesienie
w przędzain'iaich w st-0.sunku
do .planu poziwoli zaoszc.zędzić
surowiec wairtości 197 tys. zt

w

obozu

zajmujące ok. 130
ńą uporządkowane,

Komitet

p0!rryć

zamierza

część kosztów tudowy ze składek społecze1'lsh11a;
pracy oraz instyzakładów
tucji społecznych. Towarzyznaczną

stwo K\llturalne żydów w
Polsce wpłaciło już na budowę pomnika i urządzenie terenu 750 tys. zł.

e

e

działów
Zobowiązania
Głów
Głównego Mechanika,

I

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

nego Energetyka i Tranapoctu
przyniosą 56 tys. ził.
W reaJiłzacji zob1>wiąza6 łączna wartość wyktórych
wezmą
niesie 1.801.000 7.1 ud~ał 2.933 osoby.
także
uchwalili
Zebrani
przystąpienie do w.s.półzuwod
nictwa międzyzailcladowego w
, (c.)
branży bawclnianej,.

ro~isłów

Przed wznowieniem
rokowań

genewskich
GENEWA (PAP). - W czwar
tek przybył do Genewy Ar•
thur D'<!an, główny negacja„
tor amerykański w roko•wa•
poświęconych s:prawie
niach
zakazu prób z bronią jądrową.
Na lo .nł ku

.DEain

~~;ad ...

że S ł any
czyl repo.rterom,
Zjednoczone „naprawdę pragną zaiwrzeć .siprawiedli.we porozumienie" o zakazie ek...~
rymentów nuklearnych.
Jak wiadom-0, ge.new.s,:rn kon
f.erencja atomowa wznalWia obrady w na.jbliż.s·zy wt.orek.

„szczególnym 2anlepok.ojeniem"
ż,e Unia Polu.dniowo-Afrykań
ska nie wpuściła do Afryki

człon

południo-wo-zachodniej

Południ1>wo·
Unii
LONDYN (PAP). - Wykluczenie
ze Wspólnoty Brytyjskiej spotkało się na

Afrykańskiej

ogół z bardzo przychylnym przyjęciem na świecie, a na-

samej Afryre po ludniowej.

wet w

Wykluczenie Unii ze

Wspólnoty Brytyjskiej

lo :falę radości wśród ludności afrykańskiej
równocześnie

terrorystyczna

wyrażane

ze

strony

„zajęła

po.stawę

Kronika
wyoadków
Wetz.0raj, w Sobótce (pcl'W. Łę
cczyca) od i~(wy z k-01m ·o.a wy-

ba

Spł-0nęły

obory araz sto·d·ol obora pod jec'mym da•cihem

Pa•S>bwą

Strnt.y

rz.łotytCll.

choć

rządu.

z celami i zas<1·dami
Nairooów ZjeQ.n-0ezo-

poo.ża•r.

wywoła-

Unii,

są obawy, że wzmoże się akcja

NOWY JORK (PAP). Zgromadzeni•e Ogólne zaapel-0wało
w czwartek do państw Comwywarły
aby
monwealthu,
wpływ na Unię Południowo
ją do
Afrykańską i skłonily
zmiany poo.tępowania w administrowanym p-rzez nią teryt-0rium mandatowym - Afryce
pol udniowo-zachodnLej.
przedstawliona
Rezolucja,
Zgromadzeniu p.rzez jego komisję powierniczą zaledwie w
kilkanaście godzin po ogł-0.s.z.e
Unia
ni u w Londynie, iż
przestanie być wkrótce czt.onBrytyjskiej 1Ws.pólnot.y
kiem
Narodów, stwierdza z zaniep-0
kojeniem, iż Unia PoludnJ-0wo-

2 kr.c1wy, 5

„.

Treblince wyodrębnione
trzy zasadnicze fragobóz
menty: obóz zagłady,
pracy i miejsce straceń. Wszystkie te trzy miejsca łączy
tzw. czarna droga, tj. szosa
przez
jeszcze
zbudowana
Nie
obozu.
więźniów tego
przewiduje się tam dużych
inwestycji ani też rekonstrukcji baraków i urządzeli obozowych.
W centralnym punkcie oboniewielkim
na
zu zagłady,
stanie pomnik
wzniesieniu,
w
pomordowanych
ofiar
Treblince. Będzie to 8-metrowy granitowy o surowe] prostej konstrukcji graniastosłup
pokryty płaskorzeźbami.

W

zostaną

z wykluczeniem Unii Płd.-Afrykańskiej Komisi.a OłłZ
oskarża Belgó\V
ze Wspólnoty Brytyjskiej

k!Jn

RODZINA.

zal-Ołe:nia

przewodniczą{!y

zbiegł się

buchł groźuy
2 stodoły, 2

'*W

~~~

1)

programu
rady
zakładowej St. Wojfas.
Po referacie 'Zabierali glos
pracownicy ze wszystkich odmeldunki
skla-dając
działów,
1> zobowiązaniach prodttkcyjna d-O'wód
pe>djętych
nych,
popa.rcia programu wyborc'Zeg-o ,Oll'aa; z okazji święta 1 !\laja i kraj1>wej na.rady wwół
zawodnictwa.
Oto niektóre z nid\:

omówil
FJN

cie: Franciszek StrynkiewicZ;
Franciszek
Adam Haupt i
Duszenko.

Tereny

ze s1r.

Apel Zgromadzenia Ogólnego NZ

Pogmeb odbęd'z:ie się dnia 18 ma.rea br. o godz. 15
z kaplicy cmenta:-nej przy ul. Ogrodowej, o czym 7U"
wiadamia przyjaoiół i znajomych pozostająca w głębo-

!!i2&UU.

(Dokońcrz.ende

Lotne kontrole wykazały, że
pra.wie we wszyll<tkich do
mach w nareym mieście znaj
dują się odpowiednie wywiesz
ki, podające do jakiego obw-0
du dany dom należy.

Jeszcze jedna odprawo dla

lat 'l'Z

4245-G

wojskową).

Komunikat SDP

DELHI (PAP). - Z Ranguw czwartek
że
podają,
nu
Hongkongu
tam z
przybył
laotańskiego,
premier rządu
książę Souvanna Phouma. M'
politycznych Rangunu
kołach
piątek
że w
się,
sugeruje
Souva.nna. Pbouma spotka się
z premier.em Birmy, U Nu.

Jadwiga Hiller

f

łódzkich
włókniarzy

ze
więc
Nie zwleka.jmy
sprawdzeniem list, by w przy
szłości unikn11,ć jakichkolwiek
pomyłek i nieporozumień. (s)

·MOSKWA (PAP). - Ambasador ZSRR w Kambodży i
Laooie A. Abram-O/W zl-0iył w
premierowi k:środę wizytę
laota1'iskiego
rządu
galnego
Souvannie Phoumie bezpośre.d
nio przed jego wyja.zdem w
podróż po krajach Azji, Afryki i Europy i wręczył mu jakrólewskiego
ko premierowi
Laoou, zaprosren<ie do
rządu
wizyty \\<1
zło4lenia oficjalnej
Mookwie.
Ph-0uma
Książę Souvanna
przyjął zaipros.zenie rzą.du radzieckiego.

Karty
nych".

żalu

Zobowiązania

już

s.przeczną

wdowa po artyście ma.Jarru Karolu Hlllerze, zmarła Po
krótkiej cbOrobie w dniu 16 marca 1961 roku.

(PAP).
WARSZAW A
16 bm. w gmachu Ur.zę<iu Rasię
odbyło
Ministrów
dy
inauguracyjne zebranie komitetu honorowego budowy pom
nika w b. hitlerowskim obozie śmierci w Treblince.
komitetu
.przewodniczącym
wybrany został rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof.
Założenia
Stanisław Turski.
b.
terenu
architektoniczne
obozu oraz pomnika zreferowali główni- projektanci pro!.
prof. Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie i Sopo-

włącznie)

Do dnia wczorajszie~ zgło
szonych zostało 279 reklamacji. W dalszym ciągu przeważają interwiencje o o.s.oby, któ
re pozostają w wojsku oraz
nie.'lleldowanych mieszkańców.
Dowiadujemy się, że komisja
wyborcza ustaliła, że dla odbywających czynną służbę woj
mieJscem głosowania
skową
danych jednobędą postoje
stek wojskowych. Trzeba jedynie zgłosić te osoby w komisji wyborczej (w obwodzie),
gdzie uczyni się odpowiednią
CZYll1.Ilą
(odbywa
a4notacj!l
s.lużbę

narodu

zostanie uporządkowany
na koszt społeczeństwa

cztere<!h dniach
Podza.nia
list wyborców

ne przez rząd, uważa, że r<>k<>wainia będą bardzo trudne
i dlugie -OII'a.z przypUiSZCza, że
w najtrudniejszym momencie
dojdzie, być może, do sipoitkade Gaiulle'em a
nia między
Ferhat Abbasem dla US1.lillięcia
największych przeszkód.

Afry:kańska

S. t P.

listy

wyborcze
15. III.

męczeństwa

Obóz zagłady wTreblince

lodzi an

podjęcie

(PAP). ~ Agiericja
PARYŻ
France Pres.se zamiesu:za komentarz do komunikatu ogło
przez rząd
szonego w środę
francuski w spralWie gotowiości podjęcia oficjalnych rokowań z Tymczasowym Rządem
Algier..s.kim.

Pomnik

Blisko 74 tys.

francuski zapowiada

Prasa francuska. poświęca czołowe
PARYZ (PAP). komunikatowi Rady
miejsca publikowanemu w środę
oficjalnych
rozmów
Ministrów o decyzji naw ią.zania
1ł warunkach samostanowienia Algierii oraz „problemach
z tym związanych".
Komunikat Rady Ministrów trakt1>wany jest jako oferta do prowadzenia rokowań, oferta nareszcie oficjalna.

ieszcze 1Odni

płomieni padły również
Ś\v'ń i 6 c1wie1c.
przękra.crzadą 100 ty-s.

k""Omitetu
,s.pecjalnego
ków
ONZ, utworzonego w celu zba
dania na miejscu sytuacji w
terytorium mandat-0wym.
NOWY JORK (PAP). - Po
uchwaleniu przez ZgromadzeNZ rezolucji w
nie Ogólne
Afryki połud(l1owosprawie
przed.&tawideI
zachodniej
ZSRR - S. G. Lapin oświad
czył, że chociaż jego deJ.egacja gł01Sowiała za tą rezo.Jucją,
uważa ją za zupetnie niewy-

NOWY JORK (PAP}.
ONZ
komisja
Trzyosobowa
w czwartek wie•
oznajmiła
czorem, że władze belgijskie
w Ruanda - Urundi sabotudo
zmierzające
wysiłki
ją
przyznania niepodległości temu terytorium powierniczemu.
Komisja ta, złożona z przed
stawicieli Haiti, Iranu i Togo, udała się do RuandaUrundi na polecenie Zgromadzenia ogólnego z grudnia
1960 r.

starczającą.

w Afryce południo
wo-zachodniej prowadzą politykę s.egregacji ra.s.owej.
Za rezolucj~ głosowały 74
Nikt nie głosował
państwa.
lecz 9 krajów
przeciwko,
15
wstrzymało się od głosu.
nieobecnych,
delegacji było
zaś przedstawiciel Unii demon
stracyjnie nie odpowiedział na
wezwanie do złożenia gło-su.
Rezolucja uchwalooa przez
Zgromadzenie przypomina, ze
Władze

Delegat ZSRR zażąda!, a·bY
Zgrorriadoonie Ogólne niezwł-0cz.'lie anulo·walo mandat przyznany Unii P<aludni-0wo-Af.ryLigę
kań.sikiej jesizcze przez
Narodów, upoważniający Unię
admini.s.trowania Akyiką
do
po·ludniowo-zachodnią.

ZSRR,
Zdaniem delegacji
funkcje adminiS'trators1kie poprzejąć tam k-0misja
winna
złożona z przedstawicieli niezależinych

państw

a!ryikań

skich.

Zbrodniarze hitlerowscy
na

ławie oskarżonych

MOSKWA (PAP). -

Na to-

czącej się w "Rydze roz.pra,wie
.sądowej przeciwko by)ym -0·fi-

cerom armH hitlerowsiki~ uja:wniono nowe fakty, d0>tyczą
popeln.i-Onych
ce prze.stęp.stw
prz...o.z fasz)·stów na teryto,r:ium
ZSRR podczas drugiej wojny
świa,towej.

Byli oficeiro·wle airmii hi.tler-0wskiej, J. Bumbecs, F. Lemies.zo·nok-Egleis, 1W. Ogrincz,
O. Ekabu-La.oincz, E. WiiJ.nis,
E. Szketeri.s, W.
E. Loois,
Schirma,cher i J. Zlamets odpowiadają z artykułu i usitawy
o odi:xl1wi.e6zialności mnej ~

w Rydze

przeciwko pań
prze.stęP1S,twa
swu z 25 grudnia 1958 r. Już
dniach woj.ny
w pierwszych
ooikarżeni dobrow-0·lnie w.stą.pi
li do żanda.rmerH, zorganizowanej przez hitlerowcówi na
Jaik
terenach okupowanych.
wykazano na rozprawie. brah
ek.s,pedycjach
o.ni udział w
karnych przeciwko partyzaotom radzieckim, palili wsie na
Bi.ało:rUISi, roz.strzeliwali miejsc-O'Wą ludJl'lość.

W ma.ju 1943 roiku wszysicy
przeszli do SS i
uczoes·tni.czyH w walkach prze~
dwkQ .oddztlail-Om r•~i:u~n,
oska,r:że:i.i

„Harnamowcyu
wystąpią

w

Gdań~ku

29 bm. Gdańsk będzie obcho
wyzwolenia
dził 16 rocznicę
spod okupacji hitlerowskiej. z
tej okazji odbędzie się akade
rola. po której w części artystycznej, wystąpią łodzianie Zespół Tańca Ludowego ZPB
im. Harnama.
Ha.mamowcy wiozą do Gdań
ska 2-godzlnny program, w
którym wystąpi zespół i kapela.. (w)

Komunikat

==~

MO

MO
1)7,!e.tnicowa
Komen.da.
prowadzi śledztwo
PieWładysla.w~wi
przeci·wko
kut. s. Anto.niego ur. 14. VIII.
1917 r. za.m. Łódź, ul. Zachodlllla nr 61 :podejrzanemu o po
wolywan<e się na zna.jomości l
Osioby
pieniędzy.
wyłudzanie
po.sr1:kodowane- lub poS11a.daJą-0e
Informacje 0 jego pTZestępczej
dzlałalnośi!I proszone są o z.gła
szanJe się do Korne.n-dy D;;ieinl
cowej MO Łó1łź-Polesie ul. Zielona nr 20, poKóJ nr 19 w go·
e11. &-:-il, celem ~żoni<t

Łódź-Po-le-sie

:=.

Kandyd aci na radnych
do Rady Narodowej m. lodzi
Na podstawie art. 46 ordynacji wyborczej do rad narodowych, Komisja Wyborcza. m. Lodzi podaje do wiadomości że w okręgach wyborczych
utworzonych
dla
wyboru' Rady Narodo-wej m. Lodzi, za.rejestrowane zostały następujące listy kandydatów na radnych zgłoszo
ne przez Lódzki Komitet Frontu Jedności Narodu:
OKRĘG WYBORCZY Nr 1 (Baluty I)

1. TORZEWSKI ADAM - sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Lodzi
2. BUDZIAREK KAZIMIERZ
cdlecwniik w Zakładach
Sprzętu Motoryzacyjnego Nr 2
3. W ASIA.K HENRYK - krajacz w Lódooch Zakładach Obuwia Gumowego
4. SOBOR LECH - dziewiarz w Zaildadacł} P.rzemy.słu Dziewiarskiego im. M. Kas.prza;ka
5. MLYNARCZYK JÓZEF rozdzielczy w Lói;lzkich Za~
kładach Obuwia Gumo·wego
6. GRONCZEWSKI JÓZEF kierownik magazynu w Fa'bryce TransfOll'.marorów i Aparat\ll!'y Trakcyjnej
OKRĘG

WYBORCZY Nr 2

1. BUGAJSKI EDMUIND -

dyrektor

(Ba.Iuły

Il)

Filllarm-Oł!lil

Lódz.kiej

8. TOPOLSKI JÓZEF mysł.u

Wełnianego
OKRĘG

4.
5.
6.

7.

troligatorsk1ego
RAJKIEWICZ-WIECZOREK JADWIGA - prawnik, sekretarz Zarzadu Łórlllkiego Ligi Kobiet
WOJTCZAK TADEUSZ - śl.\lOO<rz w Zak.l:adach Przemy&lu
Guz;ikar&ko-Galanteryj~•go im. M. Fornalskiej
·
ORLOWSKA IRENA brygadzistka w Zaikładach Przemysl'u Jedwabniczego im. W. W.róblew1&kiego
OKO:N JULIAN - rclnilk
OKR:ĘG

WYBORCZY Nr 3

(Bałuty

Ili)

przewodiniczący Wojewódzkie] Komi;;ji Zwią'!Jków Zawodowych
KOLACZYNSKI ROMAN - ekonomista, dy.rektor Okrę.gu
Centrai\i Spółdzielni Ogrodniczych
ZAGóltSKA ZOFIA nauczycielka, kier-0wnik Szkoły
Poosta.wowej Nr 154
JóżWIAK LEOKADIA ,._ pr7.ądłta w ZPB im. Sz. ·Hama•
ma
SIEMIENIA!{ W/łCLAW ...., elektl'yk w Widzew&k.!ej Fa„
bryce Ma.szyn
BOGUS WLADYSLAWA - maj.s.teil" w Zaikladach Przemy„·
siu Oda.ieżowego im. dr Więc.koW1Sikiego
KOZLOWSKI BOLESLA W ""' mistrz .sitolal'.sik.i w Lóilllkich
Zakladach Mebli

1. KRZYW AN'SKI ZYGMUNT -

2.
3.
ł.

5.
6.
'1,

OKltĘG

WYBORCZY Nr

ł

(Baluty IV)

1. WROBLEWSKI JERZY -. pro!e&e>r Ufliiwensytetu Lódz„
kiego
•.
c 2. NOW AK STEF AN dYTek1or Załdaóów Przemyału Ba•
'
wełnianego im. J. Ma.i:ch.lewskiego
, 3, KUBIAK RYSZARD - zecer w Pań.sbw.QIWYch Zaklad~h
Wydawmctw Sz.komych .
4 SZMAJA JÓZEF - pracoiwniik Komitetu Lód:>Jltlego PZPR
CZARKOWSKI JER.Z;'!( - '.9tol~rz w Miej.srkJ.m . Przedsię
bioTS'twie Produkcji PomocruczeJ
6. KRIGER EDMUND - . śllIBa«"z, pr-z,ewodniozący . Rady Za•
kladowej w Zakładach Przemy.Silu Bawełnianego mi. A.
Miokiewicza
'{. SAMCZYJ.'ITSKI LUCJAN inżynier-elektryk, kierowni!k
działu w Bium:e D<lkwnentacji Technicmej
r s. PELKA STEFAN murarz w Miej,gkun Przedsiębiorstwie
Remon~owo-Budoiwlalllym Nr 2, pr.zew.odniczący Ra.dy Za-

5:

„ e.

OKRĘG

OKRĘG

WYBORCZY Nr 5 (Baluty V)

1. REJNIAK HIERONIM """' Bekretal'Z K~ttetu Lód~iego
PZPR
2. SULEJANKA IRENA _, nauczycielka w Szikole P'l.d&ta„
wowei Nr 46
3. PIĄTKOWSKI JERZY ek"Jonom!,sta. prze·wodniczący Ra„
dy Okręgowej ZrtZeszen.ia Studentów' Pol.s.kich
4. MONIKOWSKA CZESLA WA adw-O<kat '
5. POTOK IRENA - cewtaiika w Zaikladach Przemysłu Ba·
wełnianego im. J. Marchlew\5<kiego
6. ORLOWSKI STANISŁAW - tkacz, seikretarz Rady Zakła
dowej w Zakładach Przemy.slu Bawełnianego im. S.z. Har- ·

nam a

7. KAMINSKI WIESLA W -

ro·botnik w Za:kladal!h Przemy-

słu Bawelruanego im. J. Marchlewskiego

WYBORCZY Nr 9 (Polesie IV)

1. GORTOWSKI GABRIEL
zastę:pca
przewodniczące.go
Prezydium Rady Narodowej m. Lodz.l
.
2. BOLTUĆ-STASZEWSKA IRENA kieroW111ik lit"racki
·w Teatn;e Pow.sizechnym
3.. MROWCZYNSKA JANIN A - prządka w Zaikladach Przemys:!u Wełnianego :im. Reymol!lta
4. LOS KAZIMIERZ - mistrz w Zakładach Przemy.s.Iu Pasmanteryjnego im. Lenartowskiego
5. SŻYMANSKA ZOFIA - pracownik w Zjednoczeniu Prze·dsiębi-0r.sitw Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekikiego
6. PIEKART .JANUSZ inspektor w Miejskim P.-ze.dsię
biorstWlie Remoot-Ow-0-Budowlanym Nr 3
OKRĘG

WYBORCZY Nr 10 (Góma I)

1. LORENS JERZY - za:srtę.pca przewodniczącego Prezy::lium
Ra.dy Narodowej m. Lodzi
gosporlyru domowa, wiceprzewodnicząca Dzielnicowego Komi<tetu Fronitu Jedn-0śoi Narodu Lódź - Górna
3. WOZNICA STANISŁAW technik bhip w Zakładach
Przemysłu Baiwelniainego im. Dywizji KośdUSIZlkow.sikiej
4. CHOJNACKA HELENA - p.r.ządlka w Zakładach P~zemy•
slu Bawełnianego im. Kunickie.go
5. KSIĄZEK MARIA ro•bo·tnica w Zakładach Przemyfilu
Wełnianego im. Niedzielskiego
6. OSTROWSKA KA.łl.OLINA - prząrlika w Zakłaidach Prz~
myslu Baiwełn.ianego im. Klll!lickiego
2. MIECZYNSKA JANINA -

OKRĘG

Sprzętu

OKRĘG WYBORCZY Nr 6 (Poleiiie I)
1. L.ABENTOWICZ ALEKSY _ k.się.go•WY, .seik.reta.rz .Mieja1a.ego Komitetl! Stron.mct,,a Demokratycznego
2. SZPERLlNG 1::-ESZEJ< - ślusarz w Lódzkim Przedsi~bio.r
stwie Budowmctwą Uprzemysil:owionego
3. SIEJKA JAN - rolnik
4. LIPINSKl WAC.LAW nauczyciel, dyrekitoc Techn:kum.
Mechan1cz;neg-0 im. Duracza
·
5. LUCZAK ROMAN robotnik w Zakładach Przamv.slu
Ba,welman.ego im.}· Marchlewskiego
•
6. ~TRZELECKI JÓZEF -:;: kierownik maga.zynu w Spół
az.1elm lnwa!idóW „PokóJ
7. MARCZEWSKA WER~NIKA robotnica w Zakładach
Przemysłu WeJn1anego im. Gwaxdii Ludowej

OKRĘG

OKRĘG

WYBORCZY Nr 1% (Górna Jil)

za,kładach

-

. I. sekretarz Komitetu Lód2ik1eg;o

Związku M!odzieży SocJalistycuiej
2. KUSA LEOKADIA
sekretarz Wojewód.<*iej K<Jlllisji
Zw1ą2lkÓW Zawodowych
3. LEONIENI KONRAD ::- ekonomi.sita, kierownik Wyiziału
Ekonomicwego Wojewódwego Komitetu Stronnictw<l Demakxatycz;nego
4. MATE.J W ANDA - prządka w Zakładach Przemysłu Bawełruanego 1m. J. M<łll'chlew.slkiegCl .
5. CELE.JowsKI STEFA:r-f - lekarz, oficer Woj.sika Polskiego·
1. POPŁAWSKA MARIA - prządka w Zakładach Przemysłu
Bawełnianego im. J. Ma.rchlewek1ego
7. CZERWIJ\;SKA EUGENIA kierownik Działu Przew;órsi~wa Chałupniczego Przed.s.i~biOll'.s.twa Han<l'lu ArtyJpllami GaJ.antery jl[lymi

Przemysłu

Jedwabntlc:zego
robotnica w Łódzk:ch zakła
dach Prz.€mys!u Welni.anego
SYKULA CZE5LA W - mi..strz w Zakladach Przemys.łu
Bawełn:lanego :m. F. DzierżYńs!k:iego
BOLEW.JKI JANUSZ - prezes SpóldzieJni Pracy ,,Mechanik"
.
STRZELECKI ALFONS - brakarz wykończalni w Zakładach_ Przemysłu Bawełniane.go im. F. Dz'erżyńskiego
SADZINSKI WLADYSLAW - misl.Tz w Zakładach Pr:z.emyslu Dziewiail'skiego '.m. P. Fin<jera
CZECHOWSKI JÓZEF nauczyciel. dyre~bor XVI Li·

3. CHMIELIK MIROSLAW A -

6.

7.

8.

ceum

Ogólnokształcącego

9. BORNA TERESA diowych

OKRĘG WYBORCZY Nr 7 (Pole.sie li)

1. JEZ STANlSŁA W

WYBORCZY Nr 13 (Górna. IV)

1. AJNENKIEL EUGENIUSZ - działaaz społeczny
2. SPERKA HELEJ.~A - tkaczka
w Południowo-Łódzkich

5.

OKRĘG

ro.botnica w Lódzkich Zakładach Ra•

WYBORCZY Nr 14 (Góma V)

wicieprezes Powsziechnej Spółdziel
Pr.zemys!owe
KOZŁOWICZ ZDZISŁAW za&tępca redwkfora naczelnego .. Dz;ennika L->dztt:ego"
CZYŻEWSKA JANINA mdstrz w Zak!a<lach Przemysłu
Wełnianego im. L. Waryńskiego
FRASUNEK ALICJA - robotin:ica w l..ó&kicli Za.kladach
Radiowych
KOSIŃSKI MIECZYSLAW - inżynier w St.acji Naukowo..
Badawczej Instytutu Organi:ziaoj:i i
Mecha.nizacj~ Bu<lo·wn.icitwa
BARANKIEWICZ JÓZEFA robotnica w
Zakładach
Prz.emvslu Bawe·lnianiego im. St. Okr:;o,ei
BINKOWSKI MIECZYSLA.W - mwtu; w Rudzik.lej Wy_kończail.nd. Pr~ISJ.u Bawelniaillego '

1. ANTCZAK STEFAN -

ni So·oiywców -

2.
3.

4.
5.
6.

7.

1. NITECKI LEON lekarz, dyrektor W<Jjewódzkiej. Pr~y
chodni Skórno-Wenerologi=ei. przewodniczący Lód.zki.€go Komitet.u Frontu Jedności Narodu .
2. LUCZAK JANINA mistrz w Zakładach Przemysłu
Odz!eżowego im. Małgorzaty Fornalskiej
3. PIOTROWSKI WACLAW socjol-0g, adiunkt Uniwersy.;
tdu Łódzkiego
4. MALSKI TADEUSZ - elektromonter w Lódzkiej nalni
Przemysłu Bawelnianego
5. WOJCIECHOWSKI STEFAN - murarz w Łódzkim Przedsiębi!O:::-s.twie Robót Inżynieryjnych
.
6. KOWALSKI STANISLAW kierowniik dz:ialu w Spół
dz.ielnd. ·Pracy Wyrobów Drzewnych
OKRĘG WYBORCZY Nr 17 (Sródmieście III)

1. DUNIAK STANISLAW dyrektor Miejsk.iego Przedsiębiowtwa Komunikacyjnego
2. ELKAN REGINA - zastępca dyrektora Lódz.kiego ~mu
Kultury
3, RADZIMI1'rSKI ALIDKSANDER - pTOfe.sor Akademi:o Medycznej
4. CICHOCKA HELENA - mistrz w Zakladach Przemy.s.łu:
Welnianego im. Barlickiego
5. LIPIŃSKA W ANDA - kierownik działu w Redakcji „Nowy Nurt"
6. TOMALAK ZBIGNIEW · - rencista
'1. WALICKI PAWEL rencista
8. KOS ALEKSANDER - nauczyc~el w Szkole PodstawoWP-j
nr 89
9. ANDRZEJCZAK JÓZEF A robotnica w Widzew.s.kich
ZakladaC:l Przemysłu Bawełnianego im. l Maja
OKRĘG WYBORCZY Nr 18 (Sródmieście IV)

dyrektor Zjednoczenia Pr7'ed.Terenowego
ślusarz w Zakladach Prz.emyslu

sięoiorstw Państwowego Przemysłu

2. ROSII'rSKI ZDZISŁAW Bawełnianego im. Dubo's
3. ALBRECHT ZYGMUNT - adwokat, dziekan Rady Adwolmckiej w Lodzi
4. KASPROWICZ ANTONI - literat
5. OLSZAl'ilSKI JAN - krawiec, właściciel zakładu
6. PAWELCZYK 1'ADEUSZ - k.s:ęgoWy w Łódzkich Zakladach Przemyslu Pa1Sman.teryjnego
7. NOW ACKl TADEUSZ - ślusarz w Łódz.lciej Fabryce Zegarów
OKRĘG WYBORCZY Nr 19 (Sródmieście V)

1.
WRÓBLEWSKI EDW ARJ;> - zastępca przewodn'.cząoogo
Prezydium Rady Narodowej rn. Lodzi
2. DUBILAS CZESLA W - przewodniczący Za~du Okręgu
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
3. POMORSKI GERARD - ku.piec, prezes Wojewócmk'.ego
Zrzesrenia Prywa:tnego Handllu i Usług
4. SOKOLOWSKI HENRYK farbiarz w CenitraJmym Laboratoviurn Przemyslu Bewelniane,go
5. MARCZAK JÓZEF - monter w Lód.zik.:oh Zatkladiach ŁąC"L.
nlll:ów Elekt.ryc-z;nych „Elan"
6. KALASZ MARIA - prządka w Lódzikic.h Zakładach Pl.'7lem yslu Web;lianego
7. KRZCIUK ZOFIA - robotniea w Zakładacll Przemysłu
Odzieżowego .,Wólczanka"
3. TOMCZAK WLAPYSLA W - kotlarz w Zakładach Przemysł.u Bawełnianego im. T. KościlliSZJ<i
9. OBERBEK ANTONI - mistrz w Zakładach Przemysłu
Bawelniamego im. A. Mick.:ewioza.

4.

OKRĘG WYBORCZY Nr 16 ($ródmieście 11)

P-0żarowego

8. WILK JOZEE' -

prezes. Oddzialu Mie3sk1ego Zjed11oczonego ZwiązJm Emerytów, Rencistów l lnwahdów
9. WOJCICKI RYSZARD - mą.jster w Zadtladach Prze.mY'&lu
Jedwabniczego im. w. Wróblewskiego

1. LASS-BALCZAREK IRENA - ~dzia Sądu Wojewódzk'.ego <lla m. Lodzi.
2. ś\VITONIAK JÓZEF - preze6 Lód'l<kiego Związku Spół•
dz'.e1n i Pracy
3. KRÓL IGNACY - kieroY.'illik techniczny w Spółdzielni
Pracy Skóra"
4.. MAJKOWSKI KAROL - dyrektor Centralnego Zarządu
Handlu Artykułami Fo:otechnicznymi l Precyzyjno-Optyci:nymi
edak . Fil
5. CHl\IIIELNICKA EDWARDA - kierownrk R
CJi
•
mów Szkolnych w Wytwórni Filmów Oświatowych
,
6. SZLF,G TADEUSZ - starszy ekonom.:i;ta Redakcji Oddzia.lu „Slo·wa Powszechnego"
7. PECYNA MARIA - robotnica w Zakładach Przemysłu
Welmaonego im. Gwaroii Lu<lowti
8. ŚLUSARSKI WINCENTY - zegarmistrz. wlaściciel zakładu
9. FIEDOTJEW JADW!GA instruktor branż,owy w Okrę
gowym Prze.dsięb:orstwie Handlu Opałem

1. WACHOWICZ HENRYK WYBORCZY Nr 11 (Górna II)

1. MATUSZEWSKI ZBIGNIEW - komendarut Chocągwi Lódzkiej Zwią.ziku Harcerstwa Pol.skieigo
2. BARTNICKA ZOFIA przewodnicząca Sądu dfa N:ie•
letnich
3. SZPINGER STEFAN - księgarz „D-0mu Ks:ią:ilki"
4. RZEPK~WSKA _LEOKADIA prezes 8póMzie1ni Pracy
„Uroda i Zdrowie"
5. BLESIN"SKA HELENA - tka.czika w Zakładach Prze..'Tlyslu
Bawelnia·nego im. St. Okrzei
6. ŁUCZAK ZDZISŁAW ,.... ślu.sarz w Ló&kich Zakładach

kładowej

ADAMUS EUGENIUSZ - kieroWlllik zmiainowy w Zakła·
dach Aparatury Elek.tryczneJ ,,Eleater•\

WYBORCZY Nr 8 (Polesie Ill)

1. KACZMAREK ROMAN - dyrektor Wojewód<*iego Archiwum
2. LUBU~SKI KAZIMIERZ - przewodmczący Zarządu Okrę
gu Zw. Zaw. Prac. Przemy&lu Włókienniczego, Od?.,eż.o
wego 1 Skórzanego
3. ZAKRZEWSKI ANTONI prezes Oddziału Wojewódzkiego Zjednoczcmego Związku Emerytów, Rencistów l ln•
walid ów
4. WOJCIECHOWSKA DANUTA - 'pracownik Zakładów
Przemyslu Wełnianego im. Reymo.nta
5. DOBRZELEWSKI EDWARD - naczelnik wydzfału w Oddzi.al'e Wojewódzkim Narodowego Banku Po1sikiego
6. WIERTLEWSKI JÓZEF dziewiar-z w Za:kla<lach Przemysłu Dziewia·rskiego un. Wojs.ka Polsikiego
7. LIPOWCZAN EW A - cerowaczka w Zakładach Przemy.słu
Wełnianego im. L. Waryńs.k:iego
8. KAMił'<SKI KAZIMIERZ - mistrz w Zakładach Sprnętu
Mow,ryzacyj:nego
9. JABŁONSKA WIESŁAWA pracownik Fabryiki Kosmetyków „Ewa"

2. SIPOWICZ IRENA - !kierownik Apteki Społecznej Nr 12
3. ZASADA EDMUND - m·troligator, właściciel zakłaC:u in·

OKRĘG WYBORCZY Nr 15 ($ródm1eście il)

!IłilSZYillisla

PKP
cerowaczka w ZaJtladach Przeim. Baa·d·ow.s.!tjego

9. MOROZ KRYSTYNA -

Artykuły

KORŻYK MARIAN notariusz w Państwowym Biurzie
Notarial:nym
2. \VRóBLEW~KI EDWARD-MARIAN
pracownik umy-

1,

słowy

3. DĄBROWSKI STANISLAW - inżynier, pracownik Instytutu Włókiennictwa
4. CHYŻYŃSKA HELE.""fA - robotnica w Zakładach Przemyslu Bawełnianego im. T. Kośc'.uszki
.
.
.
5. NURKIEWICZ HELENA - robotnica w SpoldZJ.elni Pracy im. Lewartowsk'.ego
6. SROKA LEON - dyireloto!'.' Techniikum Mechaniczneg dla
Pracujących

OKRĘG

WYBORCZY Nr 20 (Widzew l)

1. TATARKóWNA-MAJKOWSKA MICHALINA - I sekretaT"z
Komitetu. Łódzkiego Polskiej Zjednoczonej Part:~ Robotniczej
2. RADUSZYŃSKI FELIKS - prz.ewodniczący 'Zanądu Okrę
~1 Związku Zawodowego PraC01\'ITników Budowl.anych .
3. ŚWIDERSKA STANISLAW A prządka w Widzewskich
Zakładach Przemyslu Bawełnianego· im. 1 Maja
4. STOLAREK TADEUSZ ~ laerownik wydz.:-ału w Zarządzi<:?
Głównym Związku Zawodowego ~aoowników Przemysłu
Włókienniczego, Odzieżowego i Skor;anego
5. PRZ"\."TULA ANTONI - brygadzista w Lódzk;m Przedsię
biorstwie Budown:ctwa Wielkoplytowego
6. KŁOSIŃSKA BARBARA - prządka w Zakladacli PrzemYslu Bawelniane!;o im. Obrońców Warszawy
7. TARAPACZ JAN przewodniczący Rady
Zakladowej
PKP Łódź-Widz.ew Wagonownia
OKRĘG

WYBORCZY Nr 21 (Widzew Il)

1. STANIASZEJK STEFAN dyrektor Oddziału Miejskiego
PKO w Lodzi
2. STRZELECKA TERESA - szwaczka w Zakładach Przemyslu Dz.iew:anskiego im. Rychlińskiego
3. OLSZEWICZ JANINA - tec-hnick włókiennik w zakładach
Prz.cm1y.slu Ba•welnianego im. Obrońców Warszawy
4. TOSTA MARIA - prządka w Łódzkich Zakładach Włó
kien Sztucznych
5. GAJDKA STEFAN - magazynier w Lódz.Jtich Zakładach
Maszyn Wlókiennicz.ych
6. KUDiSZI:WSKI JAN - technik budowlany w B:urze
Projektów Prz.emy.silu Włókien Szt•.icznych
OKRĘG WYBORCZY Nr 22 (Widzew .Ul)

1. KAŻMIERCZAK EDWARD - przewodniczący Prez.ydlum
Rady NaT-Odowej m. Lodzi.
2. PAŁZEWICZ WACŁAWA - mistrz; w Zakladach Prz.emyslu Bawełnianego im. Obrońców Warszawy
3. MALASZKIEWICZ CZESLAW - ślusarz, wlaśc:iciel zakładu
4. OTOROWSKJ ZYGMUNT - rolnik
5. PIĄTKOWSKI RO.MAN - ślusarz w Widz.ew.s.k:ej Fabryce
Ma.szyn
ł. LE$NU)WSKI :WlECZYSLAW rol!ll.ik
~~~~-

· ~~~~~~~-

RZl~N~K .ł,.Ó_Q~l At: 6~ (44~1)

i

Dlaczego Łódź nie zużyła zaolanowanei
ilości lekarstw w ub. roku [§] Co z insuliną?
[§] W imieniu chorych na żylaki!
1m

ZUŻYCIE LEKOW W NASZYM MIESCIE Z ROKU NA
ROK STALE WZRASTALO. APTEKI PRZEKRACZALY PLANY OBROTU. DOPIERO W UB. ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO
APTEK NIE WYKONA.LO PLANll OBn<Yru.
Nie bez wpływu na niewykom czy poradniom spec;aliskonanie planu obrntów m!alo
tycznym.
m. in. ruewystąpien1e w ub.
W ostatnim okres.ie dal się
Efekty
roku epidemii grypy.
bra.k insulin:;. Te
-zauważyć
niewątpliwie przedala też
trudności sprawiły duż<• k!oV'.'ydział
przez
prowadzona
potów, bo cho·r y na cul<rzyct:;
Zdrowia a.keja zm1erzaJąca :io nie może mieć przerwy V• lelegOSipodarki
racjonalnej
czeniu. Br2:k msuhny wytwakami. Doprowadziła ona do rzanei przez
Tarchom i"..skit'!
dzietej
w
stabilizacji
pewnej
Farmaceutyczne. poZakłady
dzinie.
krywała Lódż w krytycznych
msuliną d•u'Iską.
momentach
Nasz przemys.l farmareutybraki o::!czynteż
Wystąpiły
cwy stale się rCYc.vija. W ub. nika
dla diabetyków p<d naroku wyprodukowaliśmy oko,.Khnitest" z tn'portu.
Z\\"ą
.ło 60 nowych pelnowar'<'ŚC>o
Specyfik anty1mporrowy ,.Gluzdobywa r•1cych
wych leków,
cotestu nie może być d•1\s~ar
·.sobie coraz wi~ksze zaufanie
bo... Wl':ąż
cz<my a9tekom,
lekarzy i chorych. Szcz0gólne
na z•tw1er-'!zenit:
czeka się
osiągnięcia notuje się v. gruceny. Wydaje się, że w tak!m
pie antybiotyków, horironów
wypadku cenę należało'::y uA
.syntetycznych i witamin.
w
poza kolejnością
jeszcze do niedawna s;Jecyfi- stalać
przyśpies.zonym termm:e:. Chu
ki te były wysoko defic:;;o·we.
ry nie m-0że i nie powi111ieu
Zdarza się jed:nak nierzadko
czekać.
że ja.kiś nowy lek ~,cnwyci",
tymczaDla. cboi-ych na. żylak; nicpotrzeby wzrastają,
sem okazuje sic;:, że prl.emy~t
islolna jest sprawa
-zw~·kle
nie po.siadający odpow:~·:'n :e 
elastycznych. Obecpończoch
go zaplecza nie może wyw:ą
nie wydaJe się Je na po:ecezać się z do.staw. Przer~\-y w
l:>ezme Wydziału Zdwwia
platrne. Niestety, ludzi z ży
d0&tawie leków zagranir.znych
chorych.
zaskakują
również
dziesięc1okrr>tnttó
jest
lakami
fakt
jest
przyczyną
Często
pończoch.
aniżeli
więceJ
aby
Chorzy domagają się,
zbyt powolnego WY'konywama
po-.:!kgaj<)
którym
wprowadzić raczej o-dphtność
analiz,
wszystkie specyfiki zagrnmcz- pończoch 1 umożhwić l(!h nawszystkim, po.s.;adają
bycie
ne w Instytucie Leków. Na.suwa się pytanie, czy k miecz cym recepty z pnrad:<t. Lepi ej jest otrzymać pończoch~·
na jest każdorazowa a.ridliza
::~.iże!i
leku o znanej nazwie, jeś po godziwej cerne.
czekać latami albo szukać po
li opóźnia ona otrzyman e tekomisach i płacić po k:::,:a.se:
go preparatu przez cho,rego o
długie

miesiące.

złotych.

Z drugiej strony wyda;e się
konieczne, aby w wy9:..dku,
za
gdy jakiegoś leku jes•
malo, przekazywać go ·,xzede
kl:niws.zyst.kim .szpitalom,

Najlepsza. diagnoza nie pochoremu, jeśli w śla-d
za nią nie otrzyma on właś
ciwego leku. Te sluszn" sło
wa wypowiedział na o;,,l~tnicj

może

konferencji z lekarzami i farmaceutami dyr. Zarządu Aptek m. Lodzi - mirr Gr.il>owski. Na tym tle dyr. Zieliński
zreferowal aktualny sta.1 zaopatrzenia w leki kraJDWe j
zagraniczne. Wywolalo to obwyb tnych·
dyskusję
szerną
konsultantów 1 s.pecplistów.1
Wypowie-dzieli się m. ,,r,. prof.
prof. Miel"ZeCh1-zan1>w.ski,
doc.
.iews~i. dyr. Zawa.dzlci,
Sega.t, dyr. Szykier, dyr. Dobrowolski J dr Sladki.
były
uwagi te
przez
not()wa.ne
przedstawicieli władz i prże
nam.vsłu fa.rmaceutycznego,
leży wie.t"zyć, że Deparl1ment
Farmac,ii wyciągnje odpowiednie wnilASki i postula.t.y Lod?.i
uwzględni w najbliższej przyPoniewa.ż
skrzętnie

szłości.

(I\AS.)

SPISU WYBORCOW?
Dzielnica Górna nadal prz0

spisu
duje w sprawdzaniu
wyboroow. W tej chwili już

P-Onad 24 prcc. mieszkańców
spełniło swój obowiązek odwiedząją.c obwcclowe komisje wybnrcze. Jak już podajeden 'Z obwodów
waliśmy,
nr 327 już po pierwszym dniu
o stuprocentozameldował
wym sprawdzeniu S'pisów. W
Gk()lo 30 proc. obwodów w:v
bon?ych w Górne.i sprawdziło listy wyb-Orcze 50 proc
mieszkańców.

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

·-~~

Naszem11 fotorł'portcrc1ri uparę
da/o •ię .~fotografować
jasno
niedźwiadków
małych
szarych, które urodzi/u 8ię w
Ogrodzie Zoologiczłódzkim
nym z brązowej niedźw ie dzi
cy ,.Kai" i ojca niediwiedzi'l
polarnego „Karwika".
chwil
na parę
Maleństwa
się

z

wywabić

• „Parady" w teatrze szkolnym
• ,,Obrona Ksantypy" po raz 50!

barłogu
moż1ia

matki i w ten sposób
bylo zrobić zdjęcie. Jasno szare misie mają kremowe mordki i kilka białych plamek na
szyi i łapach.
Jest to piei·wsze w Polsce
potomstwo. któi·e przyszło na
świa.t

z mieszanego

stwa niedźwiedzia
z polamum.

ma Teatr
Piękne o-slągr.1ięcia
S.zko\oy Teclu11i~um Che-m'<~irne
go w Locl:zi. który w prze<:Jągu
peJl(los,pekl<i,1ku Ja.t wysta,wn
taklov.re sz.ttuld: ,,Proces" - Kr
„JuBerwiń9'ki·ej-Gogolev..~n~~'ej,
liusz i Ethel" - L. Kru.c.~kc-w

noweli
i.ns-ceo'zację
'vęglem" - H. S:e1.1r,<:e
0 Szktce
wiicza, „Bajka o księżniczce na

mal:eii-

sik'ego,

brunatnego
(s)

317.

SZEROKI asortyment WSTĄ
ZEK, RAMIĄCZEK, AKSAJ\UTEK. TASIEM ozdobnych, GUM, GUZIKÓW
- Rz.gow~tka 101.
ROWERY męskie „Am<.to;r"
zl 1.600, ROWERY mę.<>\:;e
„MerktllrY" zl 1.450, ROWERY męskie niem c::k1ez zapas. kom pl. op ;i, zl
ROWERY wę.>k!e
1.635,
„Olimp" (siodlo &kóra) zł
ROWERY :r.ę.o1'.i~e
1.050,
ROzl 1.400,
węgiers,kie
WERY damskie rad.z;„ckie
z oświetl. zl 1.090, ROWEradzieck:e z
męskie
RY
Wł.
oświetl. zl 1.070
Bytomskiej 39, Lute>m;e1s.ka 6, Pl. Wolności S, Jaracza 1. Piotl'kowska 71 .
ILUZJA biała i koloro,Ą·a w
cenie zł 44--48,65. koa-, 0 1ejedwabne w dużym
ty
wyborze od zl 60 d'l no.
HALKI jedwabne nd zl 70
do 140, KOSZULE nocne '
jedwabne od zl 120 d<' 175, f
duży wybór tr)"kotaży
nianych od zł 170 '.io 600
PDT Piotrk<YW\Ska 60.

wel-l

4.

MHD

galanterii \311-:ó-1
Piotrkowsi1:a 35.
CXOY)

DZIENNl:S. ŁÓDZKI

w:

poinformowało

Zjednoczenie P1 'Ze mysi u .Jajczarskiego w Lodzi do łódz
dosta.rc."Zy się
kich sklepów
dlJiś -- 17 bm. 720 tys.
JUZ
sztuk jaj chłodniczych. które z pewnością przydadza
gns:pcdynicm do pieczP.się
nia cias,t świątecznych. Rósklepach spożyw
wnież w
c'zych będzie Jnożna otrzymać gęs'i w cenie 18 zł. ui
kUogram . (Kr)

udało

I

PELNY wybór
TERU, GUZIKOW, NICI
oraz CHUSTEK gawroszek
i chusteczek w w'E'!kim
Piotrkow.s.ka
wyborze

992-K

nas

Jak

leAJJJuillAIUI

NAPRAWA
rzanej -

Wczoraj Dzielnicowy KoGórna zwrómitet FJN cił się z apelem do wszystkich mieszli:ańców dzielnicy
o jak najwięks'ly udlZiał w
spraw<b:a.niu spisu wyborców, Chodzi bowiem 0 to
aby Górna pierwsza w Lodzi zamełdowaJa o zakoiiczeniu tej akcji. Ambie.ją
mieszkaiiców te.j dzielnicy
llowinno być zajęcie pierwszego mirjsca w LocJrzi w wy
pełnieniu swojego obywatel(Kr.).
skiego obowiązku.

na świeła

„-

tJ S LU G I

Wydział Młodzieży Szkolnej KL ZMS przy udziale
Kuratc,rium Okręgu Szkolnego m. Lodzi przeprowadza 19 marca e1iminację oII Ogólnopolgólnolódziką
skiej Olirn,piady Lig Quizowych, która odpędzie się w
ŁDK przy ulicy Traugutta
305). Zadanr 18 (sala
ogólno
el imina ci i
niem
łódzkiej jest wyłonienie naj_
1epszej drużyny do eliminacji centralnej w Warszawie.
19 ma.rea eliminacje pisemne odbędą się o godz. 9 a Ustne połączone z częścią llrtystyczną o godz. 10.

720 tys. jaj

~
--- -- - - -"'

01·sI

Il Olimpiady
Lig Quizowych

Górnei
mieszkańcy
.
p1er\VSI zakończą spra,vdzanie

w Polsce

.....

ogólnołódzkie

Czy

IP.1erwsza
p·ara

Eliminaeie

NarPszcir. konkwfna

wiadomość

Za cztery dni
banany w Lodzi
,.Henry
statek
Ostatnio
Horn" przewiózł do Polski
11 tysięcy worków z niedoj_
bananami. W tej
rzałymi
chwili dojrzewają one w sł)e
cjaln.ie przygotowanych komorach o temperaturze 20
stopni i odpowiednim na\vil·
goceniu w chłodni gdańskiej.
W drodze do kraju jest na-

-------'
w NOWYCH.....

„0 D G L O S A C 1-1":
2 STRONY .,MIESZANKI FILMOWEJ",
MIGAWKI Z SOFII.
TAJEMNICE „DESY",
OPOWIESCI VON HAGENA
l REWELACYJNE
„ODGLOSY TYGODNIA"
Cena 1 'Zł

+
+
+
+

...

-,'"-- --------

65 (Utill '

.....

grochu"

'Ziarnku

Alojzy

re,ktor

O~ccnfe

Tea,tr

Jamroi,

ut. M-oniusz.l<i.
W sobot.ę odb~d-z-'e się w Te a<trze ,.7.15'' jubi,Je·uqz-c.we - 50
rzędl..t

z

przed c:ta1v.1 : E'n 1e

I

.(&)

„o-

w Tepremi-era
Najbl"ż><Z.a
abr7.e „7.15" bęcl'l.'e „Smierć Ta
Al€.f(Sff'l.dra Sucho·worełkiu.a"
Kc,byl'·na. "".reżyserii prof. B.

narody sie

kn-1

powo-

d?.en:<>we.i srt..tul<i Mm'Stina
bi·o,na Ksal_ltypy".

dowiadujemy się, że do
Lodz.i na.dejdą one między
20 a 25 ma.rea. Nn~ne miasto

otrzyma około 10 ton tych
Będą
smacznych owoców.
je s,przedawaly sklepy delikatesowe, wzJOrcowe skl"PY
Owoce" ora1
„wa,rzywa i
specjalnie wytypowane wzor
cowa sklepy spożywC"l.c PSS
i MHD.
Komisja Cen
Państwo\Ya
ustalila ceny na importowe
banany: 1 kg I gatunku
będ7ie 45 złotych.
sztować
okaże
Jeżeli w tranm>0rcie
się, że są partie podrzędniej
S?e.go gatunku poza tzw. wy
borem, cena będz' e slrnllrnlowana odpowiednio :r.iż~j.

o-

'nte-1-e~u.i ą cą
ba rctzo
'lracowa-ł
s-z.hikę Jena Po~o.-cfcego ,.Para1
dy", któI ą \\ ysta1\\ti 19 brn.. <>
g-0dz. 11 i 21 l>m. o goct~. 17 w
Teatt'u Ro©maito.ści pr.zy
sali

Korzeoie-wskiego.

C7J

Tech-

~kolt1y
ł..oid'zi

nikum Chemicz,neg-0 w

statek „Claus Horn".
który wiŁ"zie 240 ton bananów.
Ponieważ dojrzewanie bananów w Gdal1sku się koń

stępny

o„

A11dersen.a

raz „Balia.dynę" - J. Slo•wa·C·k'e
go. Ins-pirat-ore-m i 11.orącym otego ru.ehu am.arędowt1 ·1«em
to,rsk'ego w S?„kole j<e'.o;t jej dy-

A.

Oszczędnością

pracą

i

hoqacą

Coraz
częścieJ„.

Wiosenny
uśmiech!

~
ulice miasta wychodzq młodzi

Na

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

urządzenia
cyklodromów i auiodromów
• .
dla d Zl„CI

Pr oie k t

hrn.

20

GU SZKOLNEGO m. LODZI - 114!r ED~IUNDA PRZEŻ·
TP.MAT
DZIECKIEGO OBRADOWAL A WCZORAJ NA
AKCJĄ WIOSENNO-LEPRAC MSR . ZWIĄZANYCH

z

TNIĄ.

wszystkich
Komendy MO
kursy szko-'zo·rganizowały
Jeniowe dJa młodzieży zrzeszonej w M3R. Ich celem
jest przygotowanie uczniów
do prac w akcji wiosenno-le~
tniej. Po zdaniu egzaminu
będą
dziewczęta i chłopcy
pomagać milicji w utrzymaniu porządku w naszym mie
ich obowia>zków
Do
ście.
należeć będ:zUe m. in. zWTacanie uwagi na niewłaściwe
przechodzenie przez jezdnię,
wskakiwanie do tramwaju,
przeprowadzanie przez bar
rnchliwe ulice młod
dziej
szych ko·l egów Hp.
sprawo'zclań. przedło
Ze
żonych przez przedstawicieli
dzielnicowych komend MO,
wynika, iż najlepsze dotychczas re:i.uUaty w przygotojł
waniu MSR-ow.,Ow eto

Ko..szty związane z urzą
dzeniem cyklodromów i autodromów są niewielkie. Na
te cele można wykorz:vl'i·tać parki, ogródki jordanowskie HP.
Wyda.ie nam się, iż warto
by Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci i Inspektoraty Oświa.

osiągnęły
wimennó-leitniej
Widzew, Polesie -i Sródmie-

„Tradycje i

Obecnie
dzielnicach

we

ście, które dzięki

~

s1 ę_

w~cll.e.pien .a
d\VUf,{flOtr.ie
Lo•d(l.i
przecl•w ci1'oro·b·e He·ne-Medf(Koprowna me-toda clc·uslnQ

!>l<'ego) i tl'wać
do 25. III Ol'all.
29. IV. br.

1

będą: o::l

od

20 III
24. !V do

SzczepiPniom podll'gaj:i:
Ci Z l'ICCZJ'.1 H'.ÓW: 1955, 1956,
19-'...S, 13~9. 1950 - te. tclóre
już dwu·kro.:n'e S.2·C2E'P·cne

d<?~c

1'937,

były

pnze

c',w oho1·ob!e He•.ne-Medina me
o-1·arz
podskórną S2lka d.z"eci z roczn'.-ka 1953 n-'e2ależ

tc>dą

(lie od teg-0 , crz.y
s.zCll.ep"CF.J<~

otrzymały

Sa 'frn, czy

Szcze·pieuia dzieci

ków
d.ą,

IS55-19GO

;wie

z

odb~•wgć

l\\'ISZYstki,ch

jwż

n 'e.
rc·CJZ1.1'-

też

s'ę

bę

por•a,dlJ.i-ach

ty :iiaintercsowały się
rzacją tego projektu.

WJększą frekw-encję,

Z

przyjemne z
nym. (st.).

17 bm.:

* -Spotkania

* Odc

się

niu

*

fakt braku zainteresowania clziałalnościĄ MSR ze
które
harcerstwa,
strony
pn.eciC"ł dla dobr1' młodzie
ży winno otcezyć opieką gru
P:V Młodzieżowej Slmiby Ruchu.
jeszcze jedna, naszym
I

samochodzikami

Zn.;\

poustawia.ne
drogowe,
miniatu
torów,
wzdłuż
skrzyżowania rz wysepką dl
MSR-owca, który kierowa
by ruchem pojaz.dów sprawiłoby dzl
wseył'l~co
ciom dużo radości. A co n
ważniejsze, pomogłoby im
I>Odstawn
pnysw>ajaniu
wych przepisów ruchu dr
.g owego.

wezmą

Temat:

we
n&woc~esność
poezji", W :vpoloka
ud7.)iał red. „Oll:;lo-

sów" w. .Judtyńs·ll.I ()fal pr.eci
.Juoslaw Marek Rymklewiez i
Jeny Wilmański. l'ooxątek o
god11:. 19, wsięp wolny.
·~
ot
„Ostatnie nowości -ie hvi.atll"
to temat prelekcji kto>rą wy11:ło
5·1 nil. Wlesla.w Bek w Łódz
kim Domu Ku1'11ry dziś o rodzi
J>Gdawa.na.
nie u: Popn&dnio
godz. 18 jest nleakt.ualna.

przykrością ocinotowu-

małymi

na

dzis sp&tkanie

współcze-mej

jem~·

d.romów. Są to zal'nknięt~ pła
ce, w których m-ządza się
tory do jaztly rowerkaini

yt

P:tr:~u~„ N~u1~~i.~iels~ti:ę~~il~

naj-

zdaniem, bardzo istotna spra
wa. Na wczorajszej naradzie
r,:rzecJ.stawiciel Komendy Ru
chu Drogowego MO podał
w
projekt zorgan'.zowania
Lodizi cyldodromów i auto..

realiktól'Y

poży1en1·

łączy

ciekawvm
fo~mom szkolenia mają

*
* :(. (I\loniuukl

sali MDK

W

odbędą ~ię

d"I~

4a)
o i:od"ll. J!.39 wy

dramatyc;r.nego IJ'UY
TSKZ, chóru I ""okaln~ao kw in
tetu.
&tęp~·

koła

Itiirty WS'tępu dB nabycia w
sekrelariaoie Klubu Ludowego,

ul.

Włęck&wskicgo

13.

NaszTelefon UsTugow~
g11&l1~

ki

~rupa i
Pięcioosobowa
żynierów i techników któr

cpracowaJa już proj~kt u
rzą'dzenia cyk l<;ldromów i .au
tod1·omów nie zapomn1aJ.
o ,s.amochodzik11c
również
We wlasnym :l)akres-ie skon
struowa li ani pięć ba1rc:lzo
prostych poja·zdów z silnicz
ldói-+.soalinowymi,
kami
przy szybkc:śei 5 km -- mo
malu
gą doskonale służyć
chom.

1·

rowpocrz.ynad ą

RU-

CHU POD PRZEWODNICTW EM WICEKURATORA OKRĘ

sz czep en aprzec·1wko He1·ne-Med.ina
•
I

SLUŻBY

LóDZKA KOMISJA MLO DZIEŻOWEJ

..

n

i . punlct.a·ch sizcczepirnnyeh w
Do <liziec
g.ocl-zmach od 9-14.
ty-ch są wysykue imien11e we

71wm;.a.

CZYSN'Y CO!lZrENNI&.
OPft~C:l

SOROT

W GOO'Zl!'U,C'9 1._U
BLĘDNE KOLO
Często ni,amoil.iwe

F. D.:

jest ustalenle miej.sua pracv

w wvpn<Jku KdV lr?t!OO
gi.ć

.1>~

ścią~

zakład

1>racy
-za<;1łt•.zen1:3, Dlawego nie podl'Jm1e su: .Jakichś kroków
dla. 7'._.mian:v tej sytuacji? Ró·
wnrez brak w dow{)dach osobISt:vch rubryki na wpisani,2
powost~nu c:vwilne!l'O jest
dem wielu zbędn,ycb konntkHiw.
RED.: Zmiany w dowodzle
<\SOl:>istym moga na.s,tąp'ć ro
ustawy.
wyj.ściu ~peejnlnej
Projekt oclnot(ll'.vywania stanu cywilnego w dow'<ldz.1~.
rozoatrvw,:obecnie
jest
r.y i n'e wiadomo jo.~zc1e jak '-e zn pn<l ną w t-c i mi erze <leDnH(<"\ ,<:prawą pow:nc~·7.j.c.
0

-m ?;duni-cmRN
°' s:l" - n::i.„7.,·'prezydium
''."...1interP.~>w:ić

m. Lodzi. Bnr<l<:o cze:.•ł·o bowiem wyrok alimen.tncyjr.-,r

i

nie pr>pi-aw:a sytua,cji kob '"rv tyUm dlal·Pgo. że komorł n:k nie wi~' w j .ak:m znkl«-

<lzie ~ciqquc· nnlr'żnoM: z pen
Dzie-c; z rocą.nikitw 1955-1960
E '<l
· · B"
do 7.lo-bków - bę
turo 'w·1 e nci! n.Le mu
S,11.
Za5'1lC7-e•p'.cne w żłobkach.
że b'"ć informato1-em. gdvi..
. w_"'Zyst_kie dzieci, Ut'c>cłl.one w
nie je-"'t zo.int<::reoowa.ne miejl•rod7.onc
l<:,k.u 1903 or.i~ te S.N'm prn<::y <>bswntela. ·.v
w Iat.a,cil rn.;2 i 11>34 - które do
od J'!!S() r. (kiedy wpn.
\.VZUS
se,c,ze,p·cn<>
ty.ch.c:z.a·s n'e byly
wa.c'!z.e>nn ubcl'p:ec?-enia zbiomet-c-ct,ą Kopcowd,'-eg.o. a uc-1.eqz
r·::>We) tci ni-e maż 111 a 1-e!!o noza"ią eto klas I - będ·ą fPN,epr:1.e1Z1· ·
p'one oa tere.nie ~kół
sta ;c, a Oddz'al Pocire<linictwa
.,·,•.py szc7.e,p·einne.
spec-}a.:ne
Pracy po.siad!ł dan•e w,,·tączDz'ec; z r-c·crz,n·r.ca I!'>.i3 n:e un'e tych osób, k;tóre sam
w·„1nr
ce.ę;.z.~a.i;,:,ce d-0 s'llko-ly
k.!eruj-e do pracy .
z<;ł·O's'ć się ci<) na~IJ.iiiżsey<.'11 po~~~~~..-.,,....~~....,-·,_.~....,
-r~ni D_,
llCfl.ę,."?.cr.zające

dq

,.

OSTRZAŻY na,rzęd'z.iowych, zastępcę głów
nego księgowego z praJktyką w
przemyśle
metalowym, oraz starszych konstruktorów oprzyrządowania i konstruktorów do
działu
konstrukcyjnego (Vlrynagrodzenie 'od 2.000 3.000 złotych), przyjmą natychmiast Łódzkie
Zak1'.ady Kinotechniczne, Lódź, Nowotki nr n.
Zgl=enia przyjmuje dział kadr w godz;inach od 8 do 14.
611-T

Robotą
111111111111111111111111111111111111111111

MALARSKIE,
HYDRAULICZNE.
ELEKTRYCZNE,
SZKLAR S K 1E
zµ, szli io w a n iem szkł::t
podlewem luster

KIEROWNIKA referatu gospoda.rki mieszk.'lniQ'Wej z wyższym wykształceniem ekonomioznyro Lub prawniczym bądź średnim wykszrtałceniem i z pł·akty!ką zatrudini zaTaz
Prezydium Dzielnic<>wej Rady Narodowej
Lódź-SrócSmieście, Al. Kościuszki 1. Zglos7'enia przyjmuje się w gmachu Frez. DRN Lódź
s~·ódirnieście, pokój 336 w godz. od 9 do 12.

wykonu;e dla ludności

•

ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE PT
Zlecenia

kierować

do:

Usługowego,

ul. Piotrkowska.' 273
tel. 463-24

Reżyser:

Wkrótce na ekranach kin l.odzi oraz w m. cu
kwietniu w kinach na terenie województwa łódzkiego.
1239-K

je. kwchnia.,

ROBOTY MALARSKIE
Wykonanie solidne i terminowe. Ceny w/g

OGtOSZEłłiA

Ili

państwowych.

599/T

DROBHE

ID

Wojciech Has

Wykonawcy:
LIDIA WYSOCKA
GUSTAW HOLOUBEK
ADAM p,.WLIKOWSKI
WLADYSLAW KOWALSKI
i inni.

602-T KOMFORTOWE

Dla przecl>Siębiorstw u.spolecznionych pczyj-

niujemy zlecenia na

obowiązujących cenników

Nowy ciekawy film prod. polskiej

STARSZEGO księgowego do instruk,tażu w
zakresie rachwlkowości, starszeg-o księgowe
go do analizy należności i windykacji - zatrudni Przedsięhiorstwo Gospcdarki Zwierzę
tami Rzeźnymi w Lndzi, ul. Nowa 23. Wymagane pełne kwalifikacje i wieloletin.ia prakty>ka . Zglosze.niia przyjmuje sekcja kadr od
gcdz. 8 do 15.
1224-K

----·~~~~~~~~~~~-

za.kładu

>>ROZSTAI IE<<

3 pcr<:o-

\V'!'izys~k'e

w:.'

go.dy, cEt'l trum (spóllciz'el ,
cu:e) - z:>m'·eon;ę na mn'ej
srz:e. Wa.ru·nki do oimów'e

o!a.

-

Oferty

.. 3577''
B:uro
P: 0>tnk.owska 96
0

I
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51'.6-U KINA PREMIEROWE
g. 15:30, 17.31)
pełni s'tałe dyzury nocne
k1erc>woów za.wociowych. 16-19 Piotrkowska Ił
Pryw. Pogot, D~lec, 308·00
PIONIER CFr•mol&Zkań*a
Zap1sy Al. Kośc1usz1<1 111
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Dyżury
ui Piotrkowska 15, tel. chorób skómych. wmeMOI
359·15
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USA doz.w od lat 16 g. REKORD (Rzgow~ka nr 2).' rodzące z· Drz..ie-lni~Y
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(Pabl·ariicka 173) ojca" prod radz doa.w kolo-giczny Im curte-Sklo
17 marca br. o godz. 9 w kościele DoTEATR
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g. 16, 12.SO. 15, 17,30. 20
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AJtLEKIN (WólC2·ańsł<.a 5) „Wieczór
kawaJer9ki" SOJUSZ (Nowe Zł<>!l'lo ~·kiej 16
'
„żołnierz i żmija"
g, proo. USA dorzw. od lat ul
Pla.towoowa 6) '
18 g 18. 20
17.30
„Nieznany zdrajca" Szpital Połotnhno-Glne•
ST;1"LOWY
(Kili~'kiego
prod. franc. dorziw. od kologiczny tro. dr H. Wolt
1.3) „Pary!>kl włoczęga" la.t 18 g. 17. 19
pny
ul
Łaoiewnlckiej
J?~ia. 15 i;narc._ !!161 roku po długich
prod. frsnc. dO:ZNf od SWIT <B,fUcł.{i Ryuełt) H-36 (tel: S3s-i21 przyj.
i c1ęzk1ch c1erpien1a.cb, zmarł opa.trzonv
lat 16. dod. „Zw1e!!za- „Powrót prod. po!. - muje kobiety chore glne
św. sakramentami, przeżyWs:zy lat 8.Z
my wystawy TOPL g. d.arz:w. od lait 16 g. 16, 1<ologiC<U1ie. c1eżarne 1 ro
16. 18. 20
nam na.jukochańszy mąż ojciec dzia18. 20
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'
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w~cea 20) godtz.. 19.30 „Dama Kameliowa" Program dla na.imłod- ·
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S. t P.
";XVIII koncert symfo- prod. USA do:-w od la! S'!'Ych:„ „Niezgrabne sł~ Chirurgia: S<l;pirt:al im.
n."'2rty. O!'kie.;rt;r.a PFŁ 16 g. 9.30. 11.45, 14, 16.fo n1ątko , „Piracki ~karb dr Stel'l'riga ul StarUn
Dyry·g~t - Stefan Ma.r
18.30. 20.45
„Pan Soczewka w pu- ga l-4 ·
•
·
C!Z) t«.
&lista Zbiszczy".
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S:z.ym-0nowiiaz. KINA fi KATEGORll
„Ka.czątk'?"
g. 16. 17. Laryngologia: S:z.p. fm.
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kołedzie,istwa. pojazdowego Pm@r;im:
Ra.ssie.; - ADRIA (Plotrkow1'.<a 150) ;;~:),eg;a~zny pojedy- N Barlickiego, ul. Kopdługoletni członek Cechu Rzemiosł Buu;w~·
... „do &P· „Sroka· Program a·tttualnoścl Od lat
.g ru~. 20-00w. cinskiego 22.
dowlanych i Drzewnych.
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:_ :i!~cert r.;n<>n<>w1crz
„Ginąca preria" prod.
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Wyprowadzenie drogich nam nvłok
. Kod 1
rteplan.o- USA d-Orziw. od Ja,t 7 g. KINA III KATEGORII
Okulls-tyka. Szp1ta•l l:m·
WJ·
a Y - Ha.ry Ja 16 18 20
dr Jon scher a, ul. Ml~1011.11.st~p·i w dniu 18 marca br. o godzi·
ricc~.
DKM (Naiwrot 27) „Aktor ŁĄCZNOSC (Jórzefów 43) no.wa 14·
nie 16 z k_aplicy Starego Cmentar21a
im ka Ks-ięcla Pa.na" proc „!'ół żartem,
pp! se- Chirurgia dziecięca _
rzym.·katollckiego przy ul. Ogrodowej,
rw ra.drz
d-oow od lat 16, r10" prod. USA dozw. S2p'tal im K0<~opnlct<ieJ
o czym zawiadamia pcgrą.żona w głę
g 16. 18. :w
od lat 18 g. 19
's oma 36
MCZEUM HIST, RUCHU DWORCOWE CDw Kall- MEWA (Rzg0<wsłca nr 94) ul
bokim smutku
p
-{;0
REWOLUCYJNEGO (ul. sk!~
„Dwa oblicza Bo- „Skarby króla SaJomo· Laryngolocla d11leeięca:
4198-G
3
Jł.ODZINA.
Gdańst<a 13) - crz:ynne
k:, „Skok przez AU:tn na" prod USA do~w. Szpital im. Konopnid<iej
g 11_ 15
~„ · „Kot w kręgielS
.,;
0 ,d laJt 'I g . 14, 16
MUZEUM HISTORII Wł.O Dl •
„Kot niedołęga" POLESIE (Fom~lskief 37) u 1. POl'na 36 0.
1
KIENNICTWA
(Wiecll. 12 · l3. 14. 15. ,.Wesoła
o.rklestra" ADRESY AMBULATO·
kowskt&go 36) niec:zyn·
· 18 · 19· 20. 21
p-rod. ang
do121w. od tUóW pomocy wleczo.ro,
ne
GDYNIA-STUDYJNE (Tu lat 10 g. 17. 19
wej dla poszezególuycb
Wsz:vstkim, którzy wzięli udział w
MUZEUM SZTUKI (Więc wima 2) „La Strada" - STUDIO - nieco:y11rie
dzielnic:
pogrzebie
kowsklego 36) cz~e pr·od. wł. dozw 00 .la.t
:f.
g 9-15
18,
dod. „Szybowntcy Uwaga! Repertuar spo- Godzi·na 19-22 Sr6dmleS. t P.
MUZEUM
ARCHEOLO- świata" (pr. poi.) g. 10, rz.ądzcno na P,i>dstawle ście - Plotrkowst.ca 102.
GICZNE I ETNOGRA· 12.30, 15, 17.30, 20
!rnmun'katu M1eJ9k1eg-0 tel 271-80· Widzew 18-22
FICZNE !Plac Wolnośc' HALltA <.1:-rawteoka 3-5) za.rządu I<!n
(cl:zjeoi) Kopcl1\skiego 79.
14) g. 12-19
wystaiwa „Sler!<>ża
pr.O<CI. ra<l:z..
~
tel. 275-18 g 18-22 (do·
p<!l
„1000 lat monety dOlllW. od ta.t 12 g. 16. PRZEDSPRZEDAZ
bile- rośl1) - szpitalna 12. tel
polskie.i"
18. 20
tów na 2 dl'!! naprzód 345-81; Bałuty Cdziec1 !
nota.rtusm
MŁODA GWARDI,A (Z<e do k'n: „Bałtyk". „Po- do-rośli) - z. Paoa.nowi oka.za:Ii współcnicie oraz be-rlnteresozoo - c:L)'l!l<le g 9-16
l-0na 2) „Decyzja' Prod. tonla", „Wisła", .,Włók· sk'.ej 3, tel 541-96: Górna
PALMIARNIA - ceyona po! do21W od lat 18 g_ ntarz", „Wolność" od· Cdoro·śl! 1 dziecl) - Leczwną pomoc serdec::ne
podziękowanie
w E'odz 10-18
IO 12. 14. 18. 18. 20
bywa się w specjalnej n'c:z.a 8. tel 427-70. ul
składa
KLUB-KAWIARNIA ZMS 'llHlA !Przedzalrila•na 68) ka.s•e
k'l!la
„Bałtyk" Pi-Otrkowska 269. tel 406-{55
(dawn kaw·amla .. st.a- „Towarzys-ze broni"
!ul Narutowicza 20) w (dorośli): Polesie <dorośll
4156-G
RODZINA • .
rom',ejska") g. 18 wie- prod frainc dc'Zlw. od dni oowszedrile w godz. i dz'ec'l Al. l Ma.Ja 24,
Cll6r il~i
lat 12 g. 16.4:>, lł
12-17
-teL aa2-e&
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Lódzka Fabryka. Wyrobów Gumowych W Lodzi. ul. lV6ł<1i3.ńska 223 ogłasza. przetarg ogra.i
Il i Ili
d .
hod
ncięża1rowego
czony I,
sprze az
sam<Jc
u
marki na
„Ford-Canada"
typ V 8.
Pierwszy przetarg odbędzie się w zakladzie
w dniu 20 marca 1961 roku o godz. 10. Cena
eł
24120 zl D
·
t
dbę
wyw awcza
.
.
rugi prze arg o
.dzie się w dniU 30 marca 1961 roku o gc<i•.t..
10 - cena wywoławcza 14.472 zł. Trzeci przeta~:g "odbędzie się w dniu 10 itwietnia 1961 r.
~ godz.
wywoławcza 6.030 zł. D_o
10 _ ce~"
""
""
przetargu mogą stawać sipółd:"'e1nie, or.;;in:zacje społeczne. osoby fizyczne i przedsi<;o.orp
pl
·
dl
stwa nieu.spol:eczn.ione. o w aceruu wa urn
w wysokości 10 proc. od ceny wywoławczej
w kasie zakladu najpóźniej w przeddzie11
pnetargu, po u.pr:rednim złożeniu dokumentów wymienionych w § 9 zarządzenia mini.sln·a komuniJ<acji z 8. V. 1957 {M.P. n:r 56,
poz. 353). Wyżej wymieniony samochód można oglądać w siedzibie fab.ryki w godzinach
od 10 do 13.
1247-K

Ce-ntralne Biuro Techniczne Przemysłu PapiernJczego Lódź, ul. Suwalska 25-27 Ogłasza
puetarr nłeograniC%0ny na wykona.nie robót
budowlano-montażo· ych oraz wodociągowo
kanali:zacyjnych przy nadbudowie piętra budynku produkcyjnego. Bliższych informacji udzieli o.raz udzieli d.o wglądiu dokument•1cję
projektową dział głównego mechanika Centralnego Bi'ura Technil'"l.nego Przemysłu Papierr..:czego Lódź, 111. Suwalska 25-27 od godziny 7 do 10, gdzie nalety sk.ladać oferty w
•za.lakowanych kopertach ,io dnia :!:4 marca
1961 roku w god·z. jak wy:kj. Otwarcie ofert
nastąpi dnia 27 marca br. o i;odz. 11. W p1-zetargu mogą brać udzia~ przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze i prywaitne, Zastrzega się prawo wyboru oferenta, jak również uniewaźn.ienia przeta.rgu bez
podania
przyczyn.
617·T

Z1Jtkła.dy

Przemysłu Wełnianego im. An_drzeja Struga ogla.szajl\ przetarg na wykonanie
posadzek ksylolitowych w ilości 3.127 m, w

tym:
1 na podłożu drewni.amym posadzka dwuwarstwowa o gru,b. 25 mm - 2.065 m. kw.
2. na podlcżu betonowym, dwuwarstwowa,
o ~ubości 25 mm - 889 m. kw.
3. na podłożu drewnianym, jednowarstwowa,
o grubości 15 mm - 173 m. kw.
Slepe koszf'!O.rysy ~ak i bliższe informacje o
robotach, można uzyskać w dlziaJe BHP, pokój nr 24. Do przetargu mogą przy.stąpić
przeds.iębio·rs1wa państwowe, s,pólcl'zielcze i osoby
prywa•tne. Zakłady zastrzegają sobie
prawo wybc,ru ofer~nta, bąd:G odstąpienia od
przetargu bez podania przyczyn. Oferty w
zalakowanych kopertach 'Z na>piJSem „przetarg
na posadzki ksylolitowe" należy składać
w sek:reta.ri.acie zakładu w Lodzi, ul. Sie:akiewicza 70-72, pokój nr 18, do dnia 4. IV.
1961 roku. Otwarcie ofert nastąpi komisY,_jn.ie w dniu 5. IV. br. o godz. 8, w świetlicy
zakładu. przy ul. Sien:.iewicza 70-72.
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Na wynik tego działania mu.simy cier
pl.v.ie poczekać. Nie chodzi tu
bowiem o prosty rachunek a.r yt
metyczny. Rzecz dotyczy no·wej
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akcji Związku Mtodzieży Socjalis.tyczne.j. Młodzież pragnie zakadry działaczy &portosilić
jak
wych. Przekonawszy się,
ba•dzo za.wodne są środki admi

kłopocie

-

Już jutro lie;owcy
wyjeżdżają do Mielca

Dopiero

dziś

Baran

Dopiero d-ziś, po ostatnim trenin!l'u. S.ta.ni.sła,w Baran ustali
sklad druźyny ligowej na niedmielny mecz ze Stalą w Mielcu. Już wcześniej byt.o wiadome, że na kilka tygodni w rachubę nie może być brany J,orent. który d-O'Zdla.1 d<>Ś<l skomplikowanej kontuzji, wymagaleczenia.
długotrwałego
jącej
W tej sytuacji, jak się zdaje.
„przemeblowania"
możliwośd
napadu są dość ogra.n.iczone. !\.
to by'1a chyba foirma~ja wymagająca szczególnej 1-roski selekcjonera.
sobotę T:tno loozia.ni~
Już w
odjadą do Mielca a.ut()karem, a
mec-z nielbie1ny roq;pooznie się
o god>z. 15. Prowadzić g11 bę
p.
dzie wM"6'Za.w$kd a.rbiiter Bu daj.

* •

*

Meez III ligi, PTC - Sta.rt i
juniorów
Ji<!Jze
spoikanie w
tych zespołów został.o pr.zenieze stadionu Włókniarza
si-0ne
Pabianice na. boisko paibianickich Z.jednoorr,onyeh, ul. żeromGodzillly po'Łł>Stają
11kiegn 19.
blllE zmiain..
•

Cztery filmy
dla sędziów
W iponiedrz.iałEI<, o g01drz.lnle 18 •
pr:zieiprCJ1WapillltaJTS>CY

tęd.ziowie

lClrllą ·k .olejne :ziebMnie wk.olen.i<liwe
"' Jcka•Lu Łąezinośc), ul. Tu1w.iun.a
Ił'- Dzięki j:>O•mocy pelnomoc~:t<a
PKOl - Zb1·g.mewa Lb;.a, wys":'l e
uic.:estnlkow
tJone rŁOSołianą dlLa
S'Zlloolecii.a ciz.tery illJmy ll'eportaoo
wo-:ns."T'Ulkcyjne.

usłali skład
*

~

*

15 bm. wYBYDG-OSZCZ. biegli na. swoje boisko po raz
pierwszy w I-ligowych kostiumach piłkarze bydg-0skiego Zawiszy. Sp0otltall się oni w mec-z.u towa.rzysltim z miejscowa,
Budttwlad1"Użyna,
ID-ligową
nych. Mem był jednak ~laby ,
a wojskowi z trudem wygrali
,
3:0 (O:O).

Uniwersytet

trenerów
poniedziałek,

20 marea, nai.nauguraoja zajęć Uniwersytetu P()IWszechnego, zorganizowanego dla trenerów &portowych. Ta, .s.tararrmie pr.zygotowy
wa>na i na pe\11.m-O pożyteczna ini
cja.tywa, pomoże kadrre ins:t,ruk
torsko-treneri>kiej podnieść kwa
lifiJkacje zawodowe, co nie pozo.stanie bez wpływu na poziom szkolenia.
Do LKKFiT, orgainizatoca tej
n()IWE!j formy d.osika.Ja.nia, ni>1.·
precedensu w kraju,
ma.jącej
związki sportowe z.głooi.ty około
90 kanidydaitów. 63 z nich zoota
!o dopu.sizczonych do s·tudiów.
Pod2lial według dyS1Cyplin jeSlt
następujący: piłka noona ·- 17,
11, pływanie i
lek:koa.tletyika sia.tltówka - po 8, koszykówka
- 6, boks i podnoozenie ci!}ża
rów - po 5, szermierka i h01kej
::.::. lodzie po 2, piłka ręczna, tenis stołoWJY, tenis ziemny i kolall'stwo po 1.
Pierwsz.e wykłady wygloowne
zOISltainą w świetlicy Stadu ul.
_
. •~
.
Piotrk.oW"1ka 48, w pomedz1alek
o godz. 17.45.
W

stąpi

11
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Wiosenny
„
czwormecz

mlo~zieZ na parkiecie

na
S1Ugerowane
nistracyjne
maprzez
lat
wielu
przestrzeni
w sytuacji
ło zorientowanych
urzędników kierownictwa ruchu
Lódz!o
Komitet
s.porto·weg·o,
ZMS wystąpił z inicjatyWt.'\ przy
gotowania młodych zapaleńców
do trudnej i <>dpowiedziaJ.nej
pracy działacza.
Jak ma ona przebiegać?
Do.świadczeni aktywiści spormlodymi
zaopiekują .się
towi
kandyda.ta.mi. Każdy działa.cz otrzyma po dwu debiuta.ntów, któ
rych będzie wdrażal w funkcje
a.rgan1zatora, 5ędziego, kierowni
ka, go.spodall'za imprezy itp.
Na pierwszy apel ZMS zgło
siło się tl."zynastu znanych · i P<l
(K. Rm.)
pularnych działaczy. Są to:
Balcerzak (Sta,rt), Gołębiowski
Groblewski Tad.
(Włókniarz),
(OZPR), Lis (OZLA), Milanowski (LKKFiT), Powa,zka (LOZPN),
Rogala (LKS), Sikorski (GwarSłu
dia), Skotnicki (LOZPN),
żewski (RTS Widzew), Spiewak
Woldanowski (Społem),
(LKS),
Woźniak (LKKFiT).
Mamy nadzieję, że akcja obej
mie znaczn•ie większą licz~
Oddzial KraikOIWISlki PTT-K o·r
d.zialaczy, a w.sizyst.kich którzy
chcieliby przekazać swe do- ga.nizuje w dniach od 29 kwi,et
świadczenia mJodym nastę.pcom, nia d-0 1 ma.ja br. I zlot turypro•simy o zgloozenie .s.wej po- &tów kojarzy w „Orlim Gnież
Olsztynie koło Często
mocy do Komitetu Lódzkiego dzie" ZMS, t.el. 400-40 lub na adres chowy.
1
Uczestnicy zlotu będą mieli
sportowego „Dziennika
działu
Lódzkiego", Piotrkowska 96, tel. mo'Ż.ność p·oznać jeden z najba;r
dziej interesiujących regio·nów
208-95.
Jurę K.rakowsko-Czę
Ten s'<lm a.pel kierujemy do Po1lskii a w &zczególnoścl
mlodzieży, która chciala1by po- stochow&ką,
pracy .s.polecznej jej północną część od Og,rodzi·eń
znać arkana
organizacjach .s<portowych. ca do Czę.stochowy. Znajdą tam
w
rezerwat skalny ko-lo
Zgłaszajcie się pod wyżej po.da- piękny
Kroczyc m·az licznie rozs.i.ane
ne adresy.

Po raiz
będą

dziesiąty

staMO!Wać

lekkoDJUeci w laisdru VilllceJll!lea pod Pa.ryżEm w
~ biegu na przełaj o nagrodę
Imp.re?..a ta ma
.,I'Huma.ni·te",
świecie
(ju.ż u.stalooą maiI,:kę w
poJiSCy

is,poirtowym.
W Paryżu

od kiJku dni panuje wio.senna pogoda, Temperatllil'a przekracza 20 st. Cross
„l'Humanite" wzbudza duże zaN a.s interesuje
;i.n t.ererowain.ie.

Koszykarze ZSRR
bronią tytułu

mistrza Europy
XiII mist.rzootwa Euro.py w
ikoszy;kówce mężczyzn, iktó.l."e od
będą 5ię w dniach 29 kwietnia
~ 10 maja w Belgrad.eie, wzbu
dzily wielkie zaintere3owanit::.
będzie
belgradziki
Turniej
ob.s.a>de
re.k-0rdową
mial
udział w rni.s.trwsrtwach wezmą
!koszykarze 24 krajów. Wairto
w
1Pt'Zy,p-0>rn.nieć, że w 1955 r.
Budapeszcie starto•wało 18 dru:i:yin, a w 1959 r. w Lsitambule
,..._ 17.
Tyitulu mistr7..a Europy bronić
będą koszyka.rre Związku Radzieckiiego.

Dziś

odnoszą zwycięstwa

dalszy ciąg mistrzostw
bokserskich Lodzi
r.il!lg wielu starych naszych znajomych, których <>d kilku już
lat oglądamy na różnych rin•
gach i przy różnych o.koliczn oŚ<::iach. Trzeba tu zaz.naczyć,
że zdecydowaną przewagę mieli
1'.gowej
drużyny
bokserzy
Gwardii. Wiele pojedynków sta
Jo na ca~kiem niezlym poz'omie.
Fakt ten napawa nadzie i ą, że
dzisiejsze walki półfinalowe 1
niedzielne fi!Ilaly będą i.r1teresujące i nie pl."zyniosą one ujmy
sportowi łódzkiemu.
W wadze muS'lej KOZIARA z
Włókniarza Pabianice wypunktował Hana z Orla. a ul ub ie:niec public2mości DROŻDŻAL
z Widzewa pokonał Janltowskiego z Bawełny przez d:;,<;.kwa
Wi •zewa
Pi~ściarz
lifi'kację.
byt za.sikoczony agre.sy-Yl' nuśc i ą
niewiele
który
przeciwnika,
umia·ł, l~z czę.sto faulował i
ootatecznie po trzech napomnie
niach ode.słany zooital do roKrót.ko t.rwal pojedyn&
gu.
JARMAKOWSKIEGO z GwarZwyc'.ętyl
dii z Ga.rc.zyńs.ki.m.
gwardzista w drugim .starciu
przez podda.nie się prze :.\'l'Ilika. W os.tatniej walce tei wagi ZAWISLAK z Bzu.ry wypunktował Łuczala z B a weiny.
z-A-y c i ęW wadze koguciej
·"twa odnieśli LESKO, STĘP
NIAK i BĄCZKOWSI<I.
walka
W wadrae pió1·kowej
Horodeckiego (Gwairdia) z Sę
kiem (Lechia Tomaszów) byla
m idruia
pierw.w..ego
ok1ra.są
strzos1tw. HORODECKI, ~~·gra!
w III starciu pr7.-ez tko, jednak
Sęk sprawił dobre WTaż.enie i
podziwialiśmy jego odwagę i
nadzwyczajny zapal do walkL
Je.st <in nie•wąlpli•wie jed:1ym z
nielicmych, wysoce utale!'ltowa
nych pięściarzy wśród naszych
zaiwodnLków.
najmłodszych
W dobrej formie wyda;e !lię
łódzkiego
boksiu
.~enior
być
KUBIS z Bawelnv. Poiknnal O'l1.
w II .sta.rciu pirzeZ bko. K'elana
z Gwardti.
Bardzo fad'!'lie waikzył mistrz
z
KIELICH
Po1ski juniorów
Pilicy z Tomasizowa. Przeciwnikiem jego byt silny fizycznie
bokser Zjednoczonych z nabia-

Jeden

dzień

-z 300 lat

Zlot do Orlich Gniazd

Turyści na historycznych szlakach
okazale rui111y ws1pa1nialych niegdyś zamków obronny<:h, s.t.oją
cych na s.t.ra,ży granic Polski w
wi~ikach od XIlI do XVII. Ze
wzg1ędu na kh oryginaJne pona stromych i wynioloże111ie
slych skałach, za.mki te na•zwa
ne zootaJy „Orlimi Gniawami".
regulaminy
zg!os~eń,
K·a.rty
zlotu ora.z i.nfo.rmatory otrzymać można w Krakmvsikim Kl.u
bie Kola·rs.kim PTT-K Kraków,
ul. Baszto·wia. 6, taikże i korespo.nde.n<:y:jn ie, z do.piskiem na
ko1p•atcie „Zlot''.

Gazda najszybszy wpróbie szybkości
Eugeniusz Kr lak j dzie do

która
Pol5ey kolarze przy;gotowują- chodzi 00-0 z Bułgarii,
cy się d-0 tegmooznego Wyści- jaik_o 12 pań.s.two weźmie udziaJ
„Trybuny Ludu",
gu Poikoju :przebywają na zgru- w imi!)rezie
powaniu t,ren1ngowym w Poł- „Neue'S Deutschland" i „Rudeczynie Zdroju. W środę roze- ho P:rava".
g,rali orni wyścig kontroln:r na
Na oota•tnim po.')iedzeniu Poldystain.siie 20 ikim na czas. Pogoda ni·ezbyt ISjJll'zyjala tego ro- skiego zw,iąziku Ko.Jarskiego odzaju i·roiprezie, ponie·waż wiał ma•wia1110 przygmowa·nia do tesilllly sztormowy wia.tr. NaJ1eip- gorocz.nego Wyści.gu Podw;u.
okres
Pos~anowiono skrócić
Sta11;s.law
szy wyni:k uzyskal
Gazda przejeżdżając dy.s>tans w tl."WaJllia zg,ruiPOWalllia w Ollwie.
przep,rowadzić
eliminacje
33.01. $ci.biiO<reik uzy5kal - 33.07. a
8-9 i 3-14 kiwiet111ia, tm. w
Gawliczek - 33.15, Zieliń..l.ki 33.25, Kr5Ja.k terminach, k:tó;re nie kol:}owa33.21, Becker a ly.by z wybo;rami. Na zgrupo- 33.27, Jarz,ęb&ki - 33.31,
wa.nie to powola.nych zn.;;tanie
33.36.
Fornalczyk tegorocz.nego nie 15, a 21 zawC>dniików, i doOrganizat-0>rzy
Wyści.gu Pokoju otrzymali ko- da>tkowo 1 trener. ~ar.a ta
czy Zimny i Ożóg podia:'zym_ją lejne, oficja;Lne zgło.screnie. Po- spowodowana jest .tym, że w
tradycje Krzy.szkowiaka i Chrn- ...„ ....„ „........................„ „........„ ....„ ..................... ......._...
mika? W o.9tatnich latach Polacy odgl"ywaH poważną r-0łę w
pall'ylSlkim biegu. Zimneigo i Ożo
ga czeka w tym roku niełatwe
zada>n.ie. Ich przeciwnika.mi bę
18. 05
cłciegio. 18 .oo Wi·a>doonOOc!.
dą cz&owi reprezentanci ZWlią.z
PIĄTEK, 11 MARCA
odc. 18.25 Ra„Pe•llnc.ha V."iQSny
ku Radzieckiego i NRD. Do bie
PROGRAM l
języik.a ;rosyjnaUiki
lturs
diowy
Bołotni
gu 7igloszeni zootaJi:
&kiego. 18.40 RSJdiOO'ekl·aana. 19.00
Artyniuk
Jefimow i
k.ow,
8.06 Mu.:yka .. Pięć m'.nu.t <>dipOlwiiedlzi".
8.00 Wla.doonoścl.
19.05
(ZSRR) oraz Groclot2ki i Jru.1ke porrun.n.a. 8.25 Murzyka i aktuaJ.- Uoni1WeT&Yte>t Ra,d.i(!IWJ'. 19 .15 „o
9.00
wyd11owooiu''. 19.20 (L) Kon.cert
Polaków oooci. 8.50 Muzy.ka porat0na.
(NRD). Są to obok
Aud. dla kl.a1sy VI pt. „CMopiec r-0izryiwiko1WY. 20.00 Dzlenn·k wiedo pierw- z PQoC'iąg.u". 9,30 Saucsofcn i gita- c,z.omy.
gł9wni pretendenci
20.26 Wi.a.cLomości sp-0-rtos.zej lo.ka1ty.
ra . 9.40 Dla przed.szkoli aud . .sł. we. 20.30 Pol~i-e tance lud·oiwe.
Nenika" . 20.45 „Ze wsi i o W>&i". 21.00 Ko•n
pt. 11 K.ascz,ub~ka
mucz.
W czwartek, w godzinach po- JO .OO P<>gadaoł<a filo:zofi!Crzll1a. 10 .10 cert ŻY'C2'eil. 21.5() NO>tartniik k'U.lłudniowych przylecieli na pary.:. Muzyk.a p01pul1a.ma. 10.50 Bud•uje- tura!ny. 22.00 W Tytm'e tameciz&kie lotnL.sdm Le Boul!' get za>W10d my S2koly TysląC'JeicJa. U.oo . „Za- nyim. 22.:to „Drz.l•eta LlS'ZJta" - re- opo1w_ !UW Radiowy oitaL 23.00 Ostaitnie wi.aidomości.
nicy P<J·Lsicy, którzy w niedzie- ślub!11y"
słow1n! ciz.eł< m~1izyc!Zltly. 11.35 Mlinil.a
lę staną na starcie biegu „l'Hu- t>ury Jlo·r·tepi.a1owe. 11.5() Aud. z
PROGRAM II
mrunite", W skład naM.iej ekitPY c;i.lklu: „Ro•d:i;ic-e a dlZie>clw". 11.56
8.30 Wda•domoścl. 8.36 Gra P-0Zim.ny, Chwila mnczyki. 11.~7 Sy•gn.aJ crz.awchodzą: mężczyźni Wia1oomośoi. 2n.ań·S1k·a 15 R~.1d!<> 1 wa. 9.oo P<>pt.tsu i ,hejin.a•t. 12.00
Kierlewicz, Żbikow&lri, 12..15
Ożóg,
Gna Po•l$ka Ka1pe·la pd. F. La•ma mw.:yka r.()lsyjska. 9.30 RaSztwiertnia.
języikowy. 9.4-0
Nasze di<>•WY por.a<ln;1k
12.30
Dzier7.a.nOlWskJ<0,go,
Na1d Odrą i Bal:t;i.f,;:iem. 10.00 U12.4<> D. c.
Kobiety - Zbikow&ka Nowa-1 spra;wy !XlM's:zedt1ie.
10.20 „Po•-OtZry\~1tGlwe.
wel."łlu.ry
D.zlerF.
pd.
K2lpela
Pe>l.Ska
gT-.a
.. •
P i.nke·rtoma''
N.at.a
kO!Wsdca, Wy·pUS<ZiCZ, F13alkowska, <i:all-01w,1;:;eig-0. 12.55 ChiWHa muzy- m.01ooik
muizycrzne"
„za,gaidtd
10.5<>
opow.
ki. 13.00 A.uid. dla klas I i II 12:
Ja.nkowsika.
oy:klu: „Z piose1111ką jest n.aan we - aiuid. 11.2<> ReoitaJ s<l'listów FHEkipie towairzyiszy treneu: Mań- solo". 13.20 Muizyl~a ope<rowa. 14.0-0 ha1rm<:nii Buda.pe.:'1'lteńskiej. 11.35
„Romans podimiejs<ki" - fra@m. G'ra O<t'lkiestra 1'0'7.rywk.owa L.
k<JIW5ki.
Od Straussa do Portera. B.axte>ra. 11.57 Sygna·ł ca;ai~u i hej
14.30
Zawodnicy ZSRR p.r7.>ebywają 15.00 Ka.muni,k.a·t o s·tanie wód n,ał. 12.05 Wiad.omości. 12.15 Fe15.().') Pro.gra.m U>e,t<:n na temaity mi~drz;ron arod,oJn:flo.rma·cje.
15.0l
w Paryżu jurż <id środy.
dni.a. 15.10 Dla d1z'e.oi &tarszyoh we. 12.30 Polska murzyik.a Jud.c•wa.
Mhsitrz olim,pijs.ki Pi·o·t• Bofot- słu-ch. pt. „Nlewi•no!e o9k•a·1·iteni". 12.4S R;iid!-01wy kurs na1u.ki jęz) ~rn
niikow oświadczył prredstaiwicie 15.35 J . Haydn: Sy:mfonia G-d1u-r a.n.glel,~ieg.o. 13.<>0 (Ł) Il'lform21cje
Pa·r yiu, że nie nr 100 ,.wo.j•skow.a" . 16.oo Wi.ado- dm;,a. 13.00 (L) Prze1rw.a. 15.00 w:.a
lowf PAP w
15.05 Chwiila murzy1ki.
dom•ości.
majduje s.ię w swej na.jle.pszej T111Cśel. 16.()5 „Ra1Ciioota1c·j.a mliod-0- 15.10
Edl'N·&•rda Gri"1g.a
p;eślfli
(Ł)
ści". 16.30 Oditw. !ra'®ffi. kol!l.cerformie, o czym świadczy najle- tu p.oś1wię:ootne•g-0
6~-lec·iiU pr.:!!CY i J.im.a $ibeU.usa. 15.2& ChlwLl<t mu
piej fakt po.aż.ki z Jef.imowem arty.sityic:ztiej w. La1ohma11na. 17.00 zyi_'<:i. 15 .30 Dla drz;ieci o~:f,c. 12 p01w.
pomuk,irwana 1 ' . I. Juirigi·elewi.ce pt. „ Ten ob·cy
podczas osta.tnieh zaiwodów kom ,,Ku•lrbu.r·a pi11inie
RaidZie- 15.55 Chwi•la mlUIZ)i('i, .. 16.00 Rybrn
17.30 Z ży:cia Zw:i.ą.!k•u
trnlnych w ZSRR.
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Wczoraj rozpoc-z.ęly mę ln„Zi·el.ony" hokej cv.ymi prrzygo- dywiidualne mistrzostwa bokser
.sikie Lodzi. W stairej hali na
towania do seiz.onu wi<00e11oego, Widzewie przewilnęlo Soię przez
organi:ziuj ąc w niedizielę c.i€l<.aJWY
turndej z udlbl.a.łem zes.połów :ziamiejsoowych. Projelk.to1wany C'Z,,WÓir
mecz oobę:clrz.i<;0 się w haii widizeiw
Ef<l<l'j, a u1clrzial w ni•m wezrrną <>b<>k łó.cl2f<Lch Budowlanych i pabi.a1niokiego Wlókni·a•rrza d!'UŻ.YlllY
z w .a,razruwy I Wr<>ciaiwi.a.
H-01k ej 'W•a•rSIZa'Wl..<ki repreizentowa
11y będzie przez Rzemieślnl·ka, a
Z inicjatywy ZMS Bałuty
zespól II liigi, a
C'.Z<>Łowy
więc
i SKS Start, a. w pul'O'ZuWr-0<>~a.w, który jest równie mł<>- j mieniu z WydziaJem Oświa
ty DRN - Bałuty, ZOll'gani!zodym okręgiem w tej dysOY'pl:nie
wa.u.a zo.slanie jutro (16 bm.)
51p<>rtu jak Lód~, sta•ra się dotrrzy
o g()dz. 12 impreza pod namać nairo klr·oku i przysyła swozwą „JEDEN DZIEŃ Z 300
ją repreiz<011ta·cj ę.
LAT". (Na sta.dio111ie Stanu).
MectZe rorzipocrZJOą się o godz. 15.

Polski tandelll
Start

SPORT •

SPORT •
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Dalka.

w
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nie na plllnktY Kielich, k tó ry
obok Stanilkowsk.iego z Baweł
ny jest faworyt.em w wad'Ze

maju CJiPl."Ócz Wyścigu Poko!u, Iekkopółśredll'lif'j.
Dziś od godz. 18 w hali na
trzeciego
drugiego i
kolarze
„:rzU>tu" .sta.rlować będą w kil- Widzewie ro?lpoczrną się sii;otka(n)
zagranicznych. nia półfinalowe.
ku im;prezach
Ustalono już sldady, klóre ulee mogą jednak 2lmianom Do
na 5-etapowy wyścig
Izraela
mają wyjechać: Becker, Pancek,
Na
E. Króla;k i Pi.etkiewicz.
NRI:
do
wyścig
1-eta.powy
p.rzewidrzial[li są: H. Ko.wal.ski.
ścibiore1k, Poikomy i Zie!'ński.
W .sildad ekipy, kfóra weż:nie
udział w 3-etapowym WyśC'igu
Dooikola Dofa1ej Ausit.rii, zakwalifikowano: Gawlio.zika, Koselę.
Jak poda.je belgradzki „Sport",
Za.pałę i Zadrmmego. Na :l-etamistrzostw
teg<>roc7...nych
do
powy wyśdg do- F.ra:ncji ]:JojaEumpy w bO'ksie, które rozedą: Podoba.s, Bednarczyk, Wł.o
piier -.\·szych
g.raine zostaną w
darczyik i Domański.
Jniach czenvca w Belgra:l.zie,
2'Z
z
?.igloszeon ia
wptynęly
pańs.tw. Tak więc uch:ial w mistJ"zo.sitwach potwierdZiily: A~i
glia, Austria, Bulga'l."ia, CzechoFrancja,
Finlandia,
słowacja,
Grecja, HolaJlldia, Irlandta, Jul piooed.;:a. H.4.5 „Pl"ZY•g<l'clY jed- goo1awia, N0<rwegia, NRD, NRF,
inego powM·tu" - reportaż. 17.00 Poh>:.ka,
Szkocja,
Rumunia,
Om.ówi·enle pr.ogr.amów, 17.05
(Ł)
Walia,
Szwecja,
Szwajcairia,
(Ł) „Pnz.ed klon ct>r1em w Fjłha·r
m<>.nii ", 17.25 (L) V feliet<Jn Ro- Węgry, Wlochy i Związek Racy.kl u dzie>Clki.
iz
Zrębowicrza
m.mna
„ Ws'!)-Ollllo'.en:a o gizeisrz:nym Pa•ry
spodz: ewają
Organizaitorzy
żu". 17.40 (Ł) Mdooie z o.pere-tek.
18.00 (Ł) Łódrzl<l drz.'enn·l< radio- się jeszcze zglos;.eń z A;banii,
wy. 18.15 (L) Ra.ci!oreklama. 18.25 Belgii i Turcji, Jeżeli te pań
Muzyka ! a11<;1tuaJnooci. 18.45 A.ud. stwa potwierdzą swój u:lz;c.l w
z cy.ktu ,.srz_ukamy 15 ml•liardÓ'W mi.•~r.z.os;tiwach, to na ringu w
z'1ot)·<>h". 19.00 Wiadollllości. 19.05 Belgradz.ie .staną rep.reze..'"l tanci
Quirtite·r Ro1ger: Su.iła „Ja1k oi s?ę
aż z 25 państw.
19,15 „Est<;0ity1l<·a życia
po1d•o·ba?"

Pięściarze

22

państw

zgłoszeni

do mistrzostw
bokserskich Europy

001diz:erunet,go 0 • 19.30 "F-est:1wi&l w
Sa,Jrzib,u·l'.\g.u 1960". 20.27 AiUJdycj.a lite,r.a1cl~a

Kanada - USA 8: 3

1kio!ll•cert•u).

(w pr21e-rwie

20.47 D. c. k.01n'C€lrtu. 2'1.25 „Z k·r,a
ju j rze śwla1t.at1. 21.52 w:.aoo•m-0ści

Mrnzylka. 2.'l.!>5
sport0<we. 21.-35
Mis1trzowie tv.'i a PARYŻ. ...Wieniec l•all.1•r-01wy" - słn.t•ch. 22.31
Od Dun,ajewsik'e~o dK> Str!·e·ln'1k<>- ta - hokeiści kanaclyjs.kic~ dTu
w.a. 23.()5 El:lc;.kl0<pedia jazzu w żyiny TraH Smoke Eater.s poko2'3 .3\'> nali w Par~'ŻU drużynę USA
01pra.c. M. $więc:·i>k!e>go.
dobranoc". 23.50 8:3 (2:0, 4:2, 2:1).
„Melodie na
Osta1triie iwiad,CJlmości.
TELEWIZJA

13.00 F;.J,m królkometr. prod. I'lUll'tl.
"Bukaires:rz.t mi.arsto ik.wi.atów"
(W)

18.30 Tru~t

m.ór.ngów

OO!>O'\V'la!Clia

(W)

19.00 Drzioo1n;1k t"•l>etw'zyj1ny (W)
19.:ro c. id. 'l'ru•st mózgió1w od1po-

wia'CJ.a

l9.45

(W)

'.l.'ra-;i~m:»ja z

Teaiłtru

··~Y-

Ze względów technicznych
kolejny
odcinek powieści
zamieścimy Wnumerze następnym

'l'er.ta w Wan·srzaiw1e. „Ei~oze
na st01Jiicę" (W)
~~~~~~~~~~~~~~3
22.46 Ostaitn!e wia<:Lomooel (W)

j

Redaguje kolegium. Redaikcja 1 Administracja - Łódź Piotrtcowska 96 Cootrala 293-00 ł!!c<ZY 12: ws.zystkim1 . działami. Telef.oiny bezpośred~ie: Re<laktor na.czelny 32:;-64. Z-ca redaltt1>ra naczelnego 307 _26 ser.<:retarz o<lp-0w. 20 4-75 . miał ekcoom. 223-05. Dz.lal m;ejski 2.28-32. 237-47. Dział kult. 341-10. Dział sportowy 208-90. Dział l!stow I interwencji 343-80. Telefon Usługowy &03-04. Red.akcja Cle>Cna z79 _75 _ Biuro Ogłoszeń 311 _50 , 2S3-00, wewn. 30. czynne do 15.30. S10bota do 13.30. - Prer:ium<l'rata i;t1es1ęc'Zme ;r,l 12,50. Prrnumeratę przyjmują placóv.fttl pocztowe. listonosze oraz PUPiK
„Ruoh". Łódź, ul. Roosevelta 17, kC"1to PKO Łódź 7-ll-579 Prenu ~era ta za granicę wynosi: kwa•r.~al11:e zl 52.oO. ?.ótr~~ie ".! 105, roozffe zł 210 Zamówiell'lia l wp!aty pt·zyimuje PKWZ „Ruch",
Wa.rszaw·a, ul. Wilcza 46 , konto PKO l-6-lOOOM. Wydaje: Wy<t.awmctwo Prasowe: „Prasa Ł6<l:z:lrn . RSW „Prasa , Łodz. P1otrko wska 96 - Rel<op•sów nie zamówionych red;:'4::cja ·nie zwraca.

G DZIENNIK ŁÓDZKI Dl' ~ (445ll

