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Ignacy Loga-Sowiński
Roman Zambrowsk i
M. Tatarkówna-M ajkowska
na spotkaniach
mieszkańcami Łodzi

z

U łódzkich budowlanych .

J. Kadar
i f. Muennich

z

Powa , żne

u N. Chruszczowa
MOSKWA (PAP). -

d><mios.ł-0ści nadchowyborów.
D-0 s•pr.aw tych na.waązal w
refe•racie, zagajający.m oys.lrnPrez.
_..ję, wicepr.zewoc1n;ic.zący
Rady Narodc•wej m. L-O.Jz: inż. J. Lorens, uwzg1Jędniając
ezczegóJ:n,ie problemy najbardziej isito•tne c1la łódz,k1ch bu:
d-0wla•nych.
siprawę
dzących

P.iet-w-

;;zy s.ekroet.arz KC KPZR, prze

Minis·lrów
wodniczący Ra.dy
ZSRR Nikita ChiruG•ZClZOW przy
,jął w.e wl.<J·rek pierws•zeg-0 sekr·etarza KC •Węgiers1ki·e.i So·Pa.!'tii Robo·tnicjalistycmej
czej, Ja.nosa Kadaq-a i pr:zew·o·d
niczącego węgierslctego rew<Jrobotnic zorządu
' lucyj.nego
chJ-0.ry.•1kieg-0, czi en ka Biura Po
li t~·cznego KC WSPR, Fe.renza
Muen.nichą.

Rozm.owa toczyła się w S'E"rdeDznej i przyjaznej atmcsf·e-

za·da.n.ia, jakie st-0przed :W-tysięczną armią
lódzkoch budowlanych, wymagają od ni·ch nie tyLk0 peł
nej mobili.zacj·i sil i Ś·rcdków,
ale i maksyma.lnego wy:l<Jbycia wszelkich moż.Ii.wych rezerw.
ją

J. LoWiceprzew-0drnkzący
rens szcze.gólowo omów:l naiważniej<',ze dziedziny plar.u b.•_1
d-0wnktwa zarówno mi<.~izka
niowego, jak i przemyst,1weg-0
i komunalnego, ilustrując .siwo
lirznvm·
przemówienie
je
przykładami mskazującymi ·na
duży pos.tęp w dziedzirnc rnzbudowy nas.zego mia.sta, poprawy jego &tainu .sa·nitarnego.
(Dalszy

rize.

ciąg

na str.

2)

im. Gwardii
W dniu wczorajszym w świetlicy ZP.\V
Ludowej odbyło się spoikanie ka.ndydatów na posłów i
radnych - członka Biura Polityczneg·o KC PZPR - Romana Zambrowskiego, I sekre' a1·za KL PZPR - Micha
liny Tatarkówny-Majimwskiej i kandydata na radnego
W. Marczewskiej - z zalo1:-a, ZPW im. Gwardii Ludowej.
mia.l je tylk-0 ten, kto mial
Po referacie w.s.tępnym wypieniądze. D-0 kogo mógl się
gJ.oszo•nym pl'zez dyr. Kobusa
przed wojną ro·botnik zwrócić
wywiązala ,9ię o.żywi-0.na dyso mies.zkani>e? Dz.iś wszyscy,
kusja, w cza.s,(e któr•ej gtos za
na w.sozystkich szczeblach wla
bier.ato kilku.nastu mówców.
Mówiono -0 rzeczach malych
(Dalszy ciąg na str. 2)
i wielki.eh, -0 bo·lączkach p•ra~
możt.i
cown,ików zakładów,
wy<C:h do roz,wiązania w samym zakład.zie, wz,ględnie w
s.k a.li Lo<lzi i -0 spr a wa eh ogól
nokeajc,wych. O problemie Lrze
C•iej zmiany i -0 nied-O·SJla·lecznym udziale kobiet w a.dmini
st.racji fabrycznej, -O ucSterkach w budownictwie rni.eszkaniowym i o wysokości ren!,
o n-0.wych miejsca.eh pracy dla
k-0h!et i o zniesieniu t.rójzmia
nowo.~ci w s1Z1k-0la.ch, jak również o wielu iooy·ch &prawach.
pytania,
na
Odpowia.dając
problemy i postula·t~r wysunię
1,e w dyskusji, Roma.n Zarnbrnwski podt~reślil wagę o.bee
nie przeprowadza.nych wyboWe
MOSKWA (PAP). rów w ż~0 ci.u narodu i Jffa.ju.
Przed·e wsrz:ystk;m ta wielka i
wtorek otwarto w Moskwie·
iiicz·ora ro·zmo.wa partii i prz,e,d
posiedzenie Politycznego Ko
stawicie!.i wila·dzy z na.rodem
j•e&t rzeczą o ogromnym :z,na- ' mitetu Doradczego państw
czeniu. Prz,eci.zż w Jatach mię
dzywojcnnych, w u,s,[.r-0ju ka- stron Układu War!Vl;awnie b~'lo m<>pi t.a.J isity.cznymt
ski ego.
proc:> wadz..e·n ia rozmów
żl i \.\rości
na (.ema.ty, które nu.r~ują kla-

~yhorami
przel
Tuż jutro w godz. 14-15,30
telefon 303-04 rozmawiać będzie
z wyborcami kandydat na posła do
Sejmu PRL

Przy NTU .303-04 przed

Michalina Tatarkówna-Majkowska
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sp1ewa

wŁodzi
wystąpi

Portowym

10

w

śpiewa,czka

świa

d_ ~ej sla.wy, którą zdobył.i
skali
niepospolitej
[lęki
(na
~d'Js~. - Yma Sumac

_. Jęciu
11

wraz

z

vo,zdro,u;i<?-

n~fmi dl~ czytelników „D,!e11

Przybyła
Lodzlciego").
0 11
a: do Polski 13 bm. ze
2 Wiąz
leu Radzie<: ki ego ad' 'e
Przebywa/a na c.zt 0 ro'rniesl~·
czny m. t ournee. Polska
jest
~
61
P kra.1em. w którym 1.cystę
Pen1wianlca Yma. SuNie t.t1llw skaia .iej
gl e.
ale równie± jej po„osu.
C"Od>
.
arprzyspa,rza
-e1ne
ty
Wywodzi się
011·Hct? stawy.
ii r>odobn·o ze starega ple1
· >:a

l

rn1;,e

Śpiewaczce towa.rzySZ'.lJ jej
Moises
kom-pozutor
mąz.
a w tournee po
\lii•anco,
Polsce występuje ona z orRozglośni
Lódzlcie i
lciestrq
pod dyrelccją Henryka De(w)
bicha.
P.
d1Aś

S.

Wsu,ys·tkim,

wybierają

Ymy S•umac.

parę

sir, na. koncc.rt.
ra~zi.my

kwadran~ow

przyjść~

wcześn1iei.

Zwietl7e•n ie wys.ta.wy osiągniitić .t
Lod'li będ,zie co pra·wda prze- f
żvciem

in.neg·o

rod"la.ju,

ale ł

l'Ó-\".nie s_i}nYn'l. A ta.ką są,an ·H~ ł
maJa d71s WSizyscy c.i, kitórzy ~
znajdą się w Ha.U Sport01wcj. ł.

261 wys(awców, nie licząc prywatnych producentów
zo·rganirzawan_ych w Izbie Rzcmicślni~e.i, ponad 7 tysię
cy eksp·0<na.tow, bez uwzględnienia ma.~zyn i urzącłze1i
700 plansz. A to wszystko na
budo.wlanych, pl'2es.zlo
imponuj;\Ca
Ogromna,
8 tysiąca.eh m2 powiert.chni!
wysta.wa, ja.kiej jeszc2e Lódź nie widiziaJ.a.

WMoskwie obraduje

Polityczny Komitet Doradczy
państw

Układu

sę

S D2iś

w Hali Sportowej

i zal\ogami fabryk

- stron
Warszawskiego

1

I

w.szyscy

W ZPW im. Gwardii Ludowei

Li=ie przybyli lód·zry budo·wla,ni na spotkanie przedwybc·rcze z kandydatami na posłów do Sejmu PRL:
w.lenkiem Biura PolitycznegG KC
I. Logą-Sowińskim PZPR, przewodniczącym CRZZ i M. Tata.rkówn~-!lfaj
I .sekretanem KL PZPR ora.z z Jui,ndydatami
k<>wską na ra.dnych RN m. Lod111i: J. Lorensem, F. Raduszy1iskim
i L. SzperUngiem.
Za.równo pe~na frekrwencja
ina sali, jaik też i a.tmo.s.fepnebiegaja.k>iej
w
ra,
spot.karn•ie świad.czyly, iż
ł-0
wyborcy w peLni zdają s·oobie

się

spotkamy

mbotni.czą.

W k!cmfereneji bierze rów-

Da.wniej na zebraniach przed
wyb-o·rczych nie mówiło s.ię -0
decydoplacach, bo o nich
wał .sa.m ka•pitali.«ta, nie móbo
wil-0 siię -0 miesi.kaniach,

25· m

śniegu

Zima

nież

z

udział

delegacja. PRL

Władysł~wem

Józefem

Gomułką

Cyrankiewiczem.

w Tatrach

wróciła

domów pc1kiryl grubym
chem.

W
(PAP). ZAKOPANE
Tatrach s.pac:H•a znowu po·tęż
na po.reja śniegu, ta•k, że jego
wa.rs·Lwa dochodzi obecnie w
górach d-0 2,5 m. Ponieważ otowa,rzyszyl
s.ta (.n·im opad'Om
wiatr, w wielu miejscach uh.vorzyły się 0igr-01mne zaspy.
W związku z tym niebezpi.ecz.eństwo Jawi.n zna.czr,łe wzro
sto.
Od
(PAP). RZESZÓW
wczesnego rana 28 bm. tylko
z krótkimi chwr'lami prze-rwy
- szaleje na Rzes:zow.s.zczyżnie
foieżyca. To·warzy.szy jej dość
silny wiatr, dochodzący przy
podmuchach d·o 15 m na sek.
Na ,.,,zczęście tem.peratura po:VYż.7j z•er;;t &prawia, iż opady
sn1ezne .s;zybko t-0pni·eją.
. KRAKOW (PAP). - 28 bm.
niemal prz·ez cały .dzień z
przerwam•i występowały na ca
obszarz.e wo•jewództwa
łym
kC"akows·k!ego burze śnieżne i
wiatry. Na sz.osach wiodących
do Zakopanego, Ral~l~i, Limanowej, i. inrnych górskich miej
scowosct po-two.rzy.!y "•ie za'5'].Jy,
stęgaJące nawet wysokości j•ed
neg-0 m·etra.
WROCLA W (PAP) . - 28 bm.
pop-0Judn!-0·wych
w godzinach
~o-z.~.-'..alata s1ię n.ad Wroclawiem
sn1e~y.ca .. ~nieg t9pniat s•zy.bk,o
na J<=zc1niach i chodni.ka.eh, ale
si!~wery, pairki, ziek~ńce, da.chy

Snieżyca

przy

silnym

--"
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Dzlś -0 god:z. 17.30
Wólczań.slkiej 5, w

pl'Zy uL
.sali Zw.
1Zaw. Prac. G-Oslp-0d. Komun.
1odbęc1zie się sp-0ot>karne wy' boroów z okręgu nr 4 z
ka.nd~•da·tami na poisłów:
CZLONKIEM BIURA POPZPR
LITYCZNEGO KC
ZAMBROWROMANEM
, SIGM, Jadwigą Ju.sizczyń&ką,
Bierzankiem,
· Remi.gi us,zem
St.
Spy·chals.~im,
Józefem
S>t. Dąbro'ws.kim
I Bi.5.kups1ką,
i St. J eżery.1.

'
I

I. LOGA-SOWIŃSKI
NA SPOTKANIU W MDK
Z WYBORCAMI
OKRĘGU NR'"i5

kontynuuje

I

O g<Jdz. 17 w sali MiodzieDom=u KuHury przy
ul. Mo.niu.0·7Jki 4 z wyborca. 1n1i okr~gu n.r 5 Apo11knią si(;
na
lrnnclyclaci
na.0 ~ępujący
PRL:
Sejmu
do
JJOS·lów
CZLONEK BIURA POLITYCZNEGO KC PZPR IG N ACY LOGA-SOWIŃSKI, MichaJi•na Taita.r'kówna-Majkowżowcgo

.I

kroniki wy borcze1

ROMAN ZAMBROWSKI
NA SPOTKANIU
Z WYBORCAMI
SWEGO OKRĘGU

!

JOR.K. (PAP). We
NOWY
wlo·r·ek wie·c'?.10•rem Zg.romad,zen~c Ogól-n·e NZ 'Nzn.ow.ilo d·eba·te na temat Konia.

kożu

wietC"ze ba.r'Ci·z-0 urtrudiniała komu
nikację samochodoiwą i tram-

Zgromadzenie NZ
debatę kongijską

do Polski

' 'J'-

ska, Jenzy Jodilowski, Euge- I
niu.sz AjnenkieI, Jemy Ja.bł-'
kiewicz, Ryszard Kubalewski, Zygmunt Krzywański i
An.na ltosel-Kłcińsika.
IGNACY LOGA-SOWIŃSKI
NA SPOTI\:ANIU
FABRYCZNYM
12
-0 godz.
dziś
Także
lgnac.y Loga-Sowiiiski spot- 1
z załogą ZPR im.
ka się
A. Mickiewi- 1
K-0ścius-z,ki i
oza. T-0wa!C'zyszyć mu będizie 1
seikretalt'z KL PZPR Tadeusz
Gląbski,

w

OTWARCIE
UROCZYSTE
WYSTAWY OSIĄGNIĘC PRZE
BUDOW,'ICTWA
MYSLU I
M. LODZI ODBEDZIE su:;;
NADZIS O GODZ. 14.30.
TYCHMIAST PO OTWARCI U
WYSTAWA BĘDZIE DOSTĘP
NA DLA WSZYSTKICH. P~
NADTO, JAK NAS INFORORGANI'ZATORZY,
MUJĄ
BĘ
CZYNNA
WYSTAWA
DZIE OODZIENNIE. Z WYPIERWSZEGO
JĄTKIEM
GODZI~
W
SWIĄT,
DNIA
N ACH OD 11 DO 20.
J. B.

Min.

Galiński

odpowiada na pytania
radiosłuchaczy

TERENOWE SPOTKANIA
Z RANDYDATAMI
NA .RADNYCH
O godiz. 18 w Domu Akademi.cikim p.rzy ul. Piaskowej 2 -0dbc;dzie się ,s,p-0\kanie z wyborcami, w którym
udziat wezm<J: Roman Ko- '
lacizyński, W1a.dysla.wa. Bo1n1s-·
J
i Wacia.w Siemieniak
40
Przy ul. Cen.tra lnej
-0 g<Jd1z. 18 ~polka•ją się z
Le<>kadia Jóźwybmcami:
Bo-wialk, Zofia Zagi>rska

lesłaiw Koo.ł01wsJti,

Ktoko1wiek tu przyjdzie nie za.wiec1zie się, p11zeciwnie:
którzy nie
wiele stra.cą ci,
na obeJ'l'Zenie
.się
zdecydują
doro.bku swego
wyata·wy mi asta. Wszystkich wś z pew
za•<tk-0czy wiadcmość,
ncścią
że Lódź ja«t nie tylk-0 potęgą
na;W.ęk
ale
wlókien1niDzą,
szym w kraju o..'-rodikiem prze
mys.lu clekrrotechniczneg,„ du
bużym cen.trurrn przemysł•!
dowy ma!Sl!yn i urządzef1, że
lód.Zikie wyroby węd:rują do
prze.s1zl.o 80 krajów świata!
Każdy tu zna.jodzie ce.§ dla
siebie, w·obec czego nie przej
dzie obojętnie. Fachowcy nowoczesne ma.szyny, lekarze
bezcieniowe lampy operacyjne, gospodynie domo·Ne mnósitwo drobia.zgów kuchennych, wykonanych z plcs1iku,
mat·k i - -0d•zież dziecięca , eli!ganci - piękne '\.\czory tkanin,
gotowej awnfekcji, dz1ewiars! wa i bieJi.zny, s.portowcy spr,zęt Slp.odowy i tury.s.tyczny,
nawet .szafę
a młodzież grającą z 50 me1ndiami.
Wyliczenie wszy5t.kich ekspcmaitów jes1t zreE,z;lą niemoż
Trzeba by na l<l nie
liwe.
jednej, lecz kil.k u gazet. Wvstarczy, jeśli wspomnimy, Że
i nas - badź co bądź - nieźJ.e !ZOII"ientowanych w strukłódzki ego
;przemyslu
turze
nietktóre el<.f,pona,ty wpn;. ,.,·{ly
za.kłopotanie
pra.w dzi.we
w
nie wiedzieUśml"
Po pros.tu
dotąd, że produkuj€ się je
Loc1zi!
Wielikie uzna.nie za .soam powrganizowarnia wvstamysł
niemniejsze dla je?f orwy,
i wykonawców,
ga~•izatoców
nie szczędzili wysił
Morzy
ków, aby pod każdym wzglę
dem WY!Padła ona, jak snbic
miasto i jeg-0 epołeczeństw-0
J. EIN.
na t-0 zasluci.yl.o.

I'

~~~~~==~~~~~~!

30 bm. w programie II Po~
.skiego Radia -0 godzi.nie 19.15
minisiter kultury i &ztuki Tadeu.siz Ga·liń.s.ki będzie o·dpo.w ia
da,l na pyfa•nia słuchaczy radi::i, odn<1.0ą,ą~e się do bieżą
za.gacln.ień kulturalnych.
~ych
Jest to druga audycja z cyklu stałych spoUwti. radiow1ych
GaJ.iń01ki-eg-0 z o.o,::>bami
min.
rozwoje~
zainter.eso.wanymi
na,«zego życia kulturalnego.
Py~ania należy nad.wlać pod
adresem: Polskie Radio d•,iał
skryj.literacki, ·wars7.awa.

ka.

R!>JC~tą:w.~

i6.

10,:

Spotkania przedwyborcze ~

Co znajdziemy

w

sklepach

I u łód~ieh budowlanych I·~~~!w~~'E.:.!!.fi?.łr: Handel w li kwurlule
'

(Dokończen.ie iZe

str. 1)
Nasitępn.ie J. Loi~ens za:rzymal się dltllŻej nre ma,nkamen· t
lb d
" ' •-·
H -0wr,:<: wa,
t ach 1octz.... 1e.g-o
o
zc>hra.nyC'h
do
a;pel:ując
lepszą, wyidajiniejszą. i o.3.l:częd
niej.szą tpracę. Prz\')'!toczyi glo&Y wyborców, ik.tó:r~v z trooką
'l
i oburzeniem mó·1\'i i o fu.ktach marno1t.rarW1SJtw"aJ materiabooC<wlanych :na t·udołów
wach, o n'iesita-ranin~im wykańC'ZaJ!liu bloków, o 7id\'1rzaJa,.cych
ówdzie 'l'VYPS:llkach
&ię tu i
lekceważenia dyecYiJ>.łiny pracy na budowach.
W dysiku.s.ji, ja.ka !WY \l!ązala się ;po referacie~ zebrani
is.to•oych
szereg
jp-Oruezyli
apraw, związany.eh zl rob0tam1
bu.do,wla>11ych w Lod21i, a także E,;rawy bytowe, •e.merytalne l socjalne Pl"..acownlków bu
dol'!lllictwa. Dla !JPOPalrc1a programu wyoor.czcy,o padlo w
trakcie tego .spallkarnia ezereg
zobow.iąizań. M. fn. zatoria bu
d{)IWy Cemern~-0w.nti w Działoszy.nie zade.k.J..a,rowała bez.płatną robociznę i [P-Omoe przy
Qpracowainiu pTojeiktów budo
wy nowej szkoły w powiecie
pajęczań.skim.

Nic łmiik było też w dysikusji oo:roj k.ryt:\f.{•i pod ad.resem samych budowlanych i
kooperujący•ch z nirmi ims tytumówili
t.r-OS!ką
cji.. Z dużą
?rac<1·~nicy
przed~1ta.wioiele -1
budo•wlunych
przedsiębiors~w
!aktach
&ię
o zidarzającyich

dootarcz.anla na burdowy niei
materialów
odoowiednich
części, o nie za•WIS!<:e pemej
:pracowniodpowiecM.ialnóści

k6w.

o

trudnej i o·d,PO°\\lliedz'alnej
mówi!
budowlanych
tPracy
dy•r e.ktor Lódzkie.g o Ziirządu
W-0'1czyń;;:k1.
Budownictw<!
W~kazal on też na słabe odci.nki budownictwa łódz.kieg-0.
Do tych :naJstab.slzych należy
brak dcst.atecmej ilości wy;;oko kiwaliHkorWainy,ch faC'howc&w wszystk1ch s10iPnL

ski.eh. Są oni ści.ga1ńi za „za.m·ach
na i•ntegra'lność terytorium fra.n
Na zaJoończenie zabra.k gloo
cuskiego".
w d~kl!Sji czł0"1ek Biura Poprzewodn'.czący KAIR. ~ P°'ctczas obrad kom>tclitycznego,
tu polityc1.neg<> Ligi Aral>s1'iej,
CRZZ 1· ka·ndydat na po«.',a d·o
ZRA, Moha·mmcd H~sd~Iega.t
kraJe
wezw-ał
san el Zaya.d
Ignacy LogaSej.tnu PRL natychmia.s•to.we.g o
arabskie do
Sowifillki. Ocen-il cm wv~o:k0
dyplomazerwania sto.sunk6w
ogólny poziom dy.s.kus j:; jak
tycz,nych z Iranem na &kłlte.k
też i wystąpienia poszczególek(}nomicznych, łąeo:ąwięzów
cych ten krai z !Ziraelem,
ny<:h dy&kutan.tów, ~echowane dużą tr~iką o sorawy RZYM. - w ·sfolicy Wl<>ch s1>anęty we wto•relt wso:ystkie aumia&ta i środo.wj~rka, I. Logatrei!eJbusy, trannwaje,
tc;busy,
Sowiński podk.reślrl:l znaczeni<!
~~k~~~~~ koleje doJazd(}We oinicjatywy łódzkiej orgartizacji
wladz m. Lod;oi
partyjnej,
miej
kotnunikacj.i
PraeO'Wntcy
oraz łódzkich budowlanych w
do kiol.kU
która należy
skiej,
spó!ek, domagają
prywatnych
sprawie wygo.srpodarowan!a d0
pny:r,na.nia im takich sas·ię
datkowo w najbliższym pięuposażeń i uprawnień,
mych
cioleciu 6,5 tys. :Izb mi":szkaljakie mają pracownicy komnniny<:h. Gdyby przy.kład Lodzi
nieprywa·tneJ.
kac.ii miejskiej
.znalazl naśl.adoWlni>C>two i w DELHI.
- Ogr1>mny poża.- strawił we wtorek w miejs•cow-0ści
inny<:h ośrodkaeh k.raju, moTll!nah Tiinggi, w pobliżu D,i•a-1
gl!byśmy d 0roogą wygois.p•Jdaroka•rty, 350 d1>mów. Około 2.500
Wania po11ad1Pla:tl.owych i:ości
dachu nad
osób z·os.ta;to bez
irz;b .zbliżyć eię do 2 mln. izb
gfową. 10 Strnty szacuje się na
w najbliższej pię<:iolatce.
m1Hooów rnpii.
blbsrko
Na•wiązttj~c do uwag, jak'e
pad.ty na , temat tru.dnej s.yLodz:,
tua.cj.i mioozikaniowej
I. Loga - Sowiń.!lk.i podkreślił,
iż sytuacja ta wymaga budownktwa mies.zka.n.iowego · •aniego, a za to wi-ęikszego \\
ilości. Jest rzeezą kon•eczną
Wczoi·a.j wiecwrcm w O.s.ieupor.ząElikowarnie
tym
poza
diu Aka<l·ernickim pny \.hl. Luspraw kolej1ruości przydzialó~
mUJIDby , odbylo się spo·t&ani.e
mieszikań.
mlodzieży studenckiej z ka,nWskazując na .potrzeby spodydatami na posłów do Sejmu
I. Loga-So·wiński
łeczefulitwa,
PRL 1 kandyda.tami na rad.zwróc:H się .z aipe.Jem do łódznych do RN m. Lodzi.
ki•ch bwdowla1J1ych, a.by buNa .spDitka.nie przybyli: ezJ;odowali ,s.zybko, d-0b.rze 1 tanio,
nek Biura Pchty·czn,ego i .segdyż oo tego wJaś:n.ie, od ich
Roma.n
kr.et.arz KC PZPR p.racy zależy ile mi, e.s,zkań i
przewodni·c•zący
Zainbt&wski,
otrzymają
mie&zkania,
ja.icie
Prezydi.um RN m. Lodzi
mgr E. Kaźmierczak, .s.ekr·etarz
mieszkańcy Lodzi. Zaapelował
KL PZ.PR - li. :kejni:tk, pr:aeteż do zebranych, do wyoo·rwodn iczący LK FJN - dr L.
ców o :POrmoc i goOL"lpOdarE.kie
Bierzamek,
Nitecki, prof. dr
z .przyszłymi
wspóldzialanie
St.
I s•ekreta.rz KL ZMS posłami i radnymi elfa realiJeż, przewodniczący RO ZSP.
tych wS1Zyst'kich oos!u2 acji
- J. Piątkowski.
Jatów, ja.kJe kreśU progrr-2. m
Bieza.gaił pro-!.
Dy.sokUto-iję
wyborcJ
ja.kie
wybo.rczy i
rza,nek, po czym wypow.iact.ali
wyS'llnęli w trak<:ie dyskusji.
się studernci. Po·rue.zyli oni wi•e
K. WYRZ.
le ży~1J.tny•ch s·praw swojego

Przedstawiciele
Omladi:ny
gośćmi

Kl ZMS

Łodzi
delegacja
w izytą
Jttgo·s!o<w '.ań31k i ego z,wiąrziku Mto

J21k już dor.rnslllśmy, w

przebywa z

- Omlad:n ·a, w ~klad•zie
cz!Jcf'.1:€1\<
Prelić - Milosav
Prta.y<Cli·Uln CK Otnlad ·ny, Stjepa,n S2mva.r - a.sy.s•tent unJwe.rsytetJu w zs.gnzobl.u or.ez :MUoj
S<fJucle•nr€•d.~i.ttc•r
Stambolić ct< !·Ę•go czasopisma Hterad.tie·go.
Wczo,raoj , m. 'n. mili goś·cie
lócllzkej tn~odzleży s•poł1ks.li srię
w s·'.eda.'bie KŁ ZMS z pr.zeidistaa
w!~'elaiml Wl.a·clrz orgafió~a.cji,
rnastęp,.'1.ie z ,kie•rowt!l'r,i:.ami klubów ZMS, młodymi c:L-z1e.ncik·arzami i Hterata.mi. W sp.rytkan iu
te1kże sekretairze
ucze s1ni1c:zyili
KL ZMS: ltallna 01.ac:ie•k i Zdzisia.w Pai.kula, zas t. kier. Wy>d.-z.
Kult).tlry KC ZMS - Jozef Jtol(a·la °'raz prae.oiAn•rk UŁ - cl:r
który
Kaszyń!i'ki,
Sta.nisiww
<W!eż·y

1

prz·EZ

lef.<1'c<rat

czas pric.w.aidJził
d1'uż<SZY
.po~~t.<ieg.o w
jęrżyErn

jo~oy:m z j.u,goslowi.ań~kl.oh ut:t:We·rsytet&w.
Geo:•podecze za:porziruali pćf.uót
oe gości jug•o'Słeowi.amk!<Cd1 z sytua.cją.

młode.i

pa•nlliącą

w

inte>!l1gem:,ji

śr.odo•w1!s•k•u

11Wórczej

na-srzelJ·Z> mi.a1sta, po czycrn

rn.ais-tą

p!la WymiEna pytań i poglądów
łla temait mt°'dlElj li>t.era1.\Jlry d kUJl.
tury w ogóle.
jp

śr>m:lowi.!'1ka.

i obiecując prz~ięść , na wyż
szy szczebel wys:u.n.ięt.e JXJ&tula•ty, w oelu ich ro•zWażenia
i zala.twie.nla w miarę możli
wości ekonomiczmej kraju. A
te moiLiw.ości są wc:iąż za.!eż
ne od poziomu wydajności pra
cy. I tu za!Z(}bia s1ię interes
jednOiSlllki z interesem pań
stwa.
wszy.s.tkich
Niezalemie od
braoków i niedociąginięć - po
wi1edział R. Zambrow&ki - kto
obiektywnie spojrzy na to co
o,sfa•tnich
ciągu
Zr{)lbiono w
czt.erech lat w Lodzi I w cajak zmieniła się
łym kraju,
sytuacja gnaipoda.rcza i miejsce Polski na arenie międzyna
roqowej i kto uwzględni zamienzenia na najbliż.s.ze pięć
musd
obiekt.yllmje
ten
lat,
przyznać,

:re

Lódż przeżywa
najpiękniej.s1ze Ja-ta w

ohecni.e
swej h4.s~orjj, ż,~ pt'zed Łodzią
i przed całym k-raj·em otwiera
ją ,s.ię na1jlep.sze pens1Pektywy
rozwoj-owe.
M. B.

*

*

kilk3
róWl!Yie.ż
się
Odrbyło
i!Th!lych spot.kań z kandydatami na ['a,c1nych i pas.łów .
żywy pr.zebieg mlalo m. in.
soobkoa;nie w ZPB im. Dywi.zj!
którym
w
Kościus21k-0Werkiej,
ka·hdydat na
Wzięli:
udział
pcis:1a bnż. St. Dąbr.ow.s;kj i
kandydat na ra.dneg.o d:„ RN
m. LodZJi St, Wo:bndca.
Pcxlołme

eipoitlkarnie odbvlo
sit; 1.aikże w .XXjt111 Lic. Og.ólNauczyeiele
nakształcąey.m.
tej szroły i młodzież klas jedenastyich ~1Pntkali się z kandyidaterm na po.s.ła E. Ajneinkielerrn i kandydatem na radne.go · do DRN - Sródrrnieście
St. KuroW1<1kiln.

W dniu 24 mM'Ca 1981 roku

zmarł, przeżywszy

lat 61

S. t P.

Franciszek Szczukowski
kler. Oddz.

teran

ni

-Spółdziehtl

„Konfekcja. Artystyoma", we-

Powstania

Sląskiego

odznaczony

Sląskim

Knyżem PIJW'stańczym.

Pogrzeb odbędżie się w środę dnia 29 marca br: o
.OO.Zinie 16 z kaplicy Starego Cmentan.ta. kwtolickiego
przy ul. Ogrodowej o czym zawiadamia.Jl\ pogrl\żone w
rlębokim smutku
4825.'.G

wyborców- studentów

n.

W ZPW
•
Gwardii Ludowe i
1m.
(Dok{}ńcrenie ze str. 1}
dzy, JH)it?zuwa;ią • się do odipowiedzialncści za te ~·ra.wiy, bo
to są sip.ra·WY s.pol:eozne i muszą być r-O·związywanoe w inte
re.vie klasy rchotniczej.
Roman Zambrow1>kl ustosun
kowa,l Eiię do każdego gloSIU
dy.skooji, nie omijając ntczeg•o

Udział artykułów prremyslowych w ą.gól:nych ó.bmtach han
d:Iu wykazuje da.Jsz,e tend·encje
się
000erwuje
.zwyżkowe.

Roman
\V Śród

ŻONA

~- DZIENNllt ŁODZKI Dl'. 75 (4'61).

i RODZINA.

Obs.ze·rnych wYiaś;nień ud1zielil ·zebranym pDzyby·ly na spot
kani·e wkia.przewodri.iczący RaJ. Kludy Nacz,3fo,ej ZSP czyń.s1k.i. Na szereg .innych pytań odpowiadali również pro.f.
Bie<tzanek a następnie mgc E.
Ka.źmie.rczak.

Z ko·k=i ucz;e.s.tnicy s.po.t.kanila
ooo.;r,ernej wypowi·e
Rema.na ZambrCW-'•'dego.
dzi
Mówca roe.począl od udzielania
odpowiedzi na pytania, nadesłain.e tnu Wcz>eśniej oraz zadane już w trakcie .S•potkania,
od1oowiiedzi
W szczególno·ści
dc.ty•czyly: s,praw s.ty.pendia1nyeh, s .k J,a,du s.o cjalnego rnlodz;ież:r s~udoockioej oraz Wi·elu

wys~uchali

Teatr Nowy
29 bm. z pow/Qd.U

choroby af<tor-ki Bohdsl1y Majdy, b<;idlzie wystaw'-0na na dużej 9C·EO'.e o godz. 20 sztuf.<a pt .
„Dwoje na huśta-wce". Bilety
dużą scenę
ważt'lość.

zaikupioine rn.a
wują

9Wą

nastąpi

V~{~E

.Jak .·>Się •dowi>l>d.ujemy, prawd&pO>il<obnie· w niedabkiej przy
szłośel nastąpi P·l)łątzenrie Wyż

szej Szk<>ły Ek-0•n nm.icznej z
V lliiwersytetem Lód1lk.im.
Oble uczeln.i.e wj's·tooo'Wały
już do .swoich władz m<imaria
łY. wsku.zujące

na

cel.-O>wość

rzJaiCłt.o

PosJ.a•d.a<:Zy biletó·w oz; l'!l,a.lej
saH, dy.rek.cja PT N{)wego prosi o zgtoszen'.e s'ę do k·asy sa.li
c1'uuj, u.I. W f ęckc·w~ f.<'i€•go 15 c;
leim wy,ma,cz€1':1.!a 1:1owy.ch miejsc.

zł

-

wy•girar~yoh

za 3 traf'.en ia po 53 7Jl -

842

wygtr2oe

za 2 m·afic.n;·a po 5 zł - W7grrnyoeh 11.374.
Na wygr a r.ią z 5 tra!'enia:m1
p o"ZJo·s taje oa n rus tę~ną g;rę 325
tys. zł.

bilety kolejowa
ata.cjach
Wkrótce na 130
PKP czyinnych będ zie lącmie
ok. 300 takich automa•tów.

I Wojewódzki Zjazd
Społecznego

Komitetu
Przeciwalkoholowego
Dziś · cabędzie

Dalszy ·wzrost

ta

kle go pc>511>1Yęcda. Jeśli p0tą
dojdzie do skutku,
czenie
WSE przekształci się w Wydzliat Ek~n.(Nn•lczny UIJJi.wers.vte\u z ltlei·u.nka.nlł; ·ekott@miikli
przemysłu, ekonomik.i handlu
i wwaroznatwt>twa. oraz ekonomi<k.i pracy.

ad!rruiuls·tracyj.nej. lecz pr>zede
ws:z:ystki<m nauk-OWej. Wydrz;ial
Ek{)1]1.otmc'ljny tJL uzyskalby
praw<> na·dawanfa habiU:ta•cji
i do•ld;0<ra.tliw, kt6reg>1> &becnJe
nie pl)S:iada \Wł E. zo.st.a~by iitk
W2lfftoonj,ooy pro.ferorami
że
i
L6dzk:lego
Urtdwersytetu
p•tawd(fj}{fd&bttJ.e ró'Wniiez
wytl).t s!Umi :t iltutyclt o§r>ttd4bz)
ków.

p-0 1.750

za 4 trali·enia
17

automatów

sprzedających

połączenie

l.).~

Kukułeczka płaci

ZaWARSZAWA (PAP). instalowanie na naszych d•woorcach kolejowych pien,<,;1:;.zej 13,edo .sp.rziedaży
rii au,tomaitów
biletów i peronówek wyka,zał!o, że mogą o·n·e w więik:.s.zym
sto.pniu, niż s.ię spodziewano,
odciążyć kasy, zwła.s1zcza w Okres.ach nais.iJenia przejaz•dów.
W• związku .z tym, na wnń-0sek Mhnis.ter.;itwa Komt.IJ:i.~kacji
Pańs•~Wc·wa. Komis.ja Cen wyzg,odę na za·o•'uąglern ·i·2
ra.ziła
-C<®!1 (w . gQr-ę. i w , cliól, - .. od
zlotó,,.,1'.<.l) koJ>ejO<Wych biletów
normalnych, powro•Łnych i wy
eieCZ>kowy•ch na szereg nowych
tra.s>, względnie odległości taryfo-w-ych.

wojsk owego
St. Zjednoczonych

budżetu

:ttie tylko natur.V gtrspud&rCZl)-

D)l'rekcja Te.atru Nowego zaże

więcej

,s.poŁecznym".

Na zakończeme J. Piątkow
ski w imien.iu organiza.tcrrów
Bpo-tkiania - ZMS, ZMW i ZSP
odczytał apel przedwybrnrczy do mfodzi.eży studenckiej,
którego · tek.s.t zoebrani uchwalili j•edn-0myśln.ie.
(bz)

Kiedy

mącznych.

Handel uzg.odnil z prnemysl·em spo·żywczym, że dosta•WY'
mięsa i jego przetwo·rów wy•
nlo.s.ą 178 ty.s. ton, czyli wię
cej niż w podobnym okresie
ub. r.
Wzra,sita obecnie dość z.naczdostaw tłusz 4
nie wvwkość
czów: • o.gółem ma ich być <>
10,6 proc. więcej. Za·opa.t.rzenie
mleczar.skie jest
w artykuJy
ściśle UJzal•2żnione od wyników
skupu mleka.

Dzięki ,,zaokrągleniu" cen

P<>lączenle przyniesie z pewnośc·lą tótn>&rak.ie k'°'1"Zyścl -

komunikuje
wl.adaimria,

problemów ogóln-0pafo·twowiych
i międzynarodowych.
pr;r,ebi>egu
do
Nawiązując
Zambrows:ki
R.
SJpotkania,
przy)'.l-0mnial, że więkswść stu
dentów po raz pierwszy pójdzie do urn wybo·rczyeh. „Ży
czę wa.m zała.tw1enia wasizych
trudnych probl·emów - mówił
pr:ued·e
zakol'lcreaiu
w
W.s·zysotk.im jednak szerokiego· i
nas.zym
w
udziału
aktywnego
żydu

czych w II kwartale zapew„
.szacunkowych
{liają pokrycie
po·trz.eb. Pr 7.;,' ukk1cf.aruiu planll
obrotu, uw.zg lę d n io no s tan za„
p ier w „
w
o.pa tr:aenia r ynku
s.zy ch mies.iącach ro-ku i stru.k.
turę sipo~<:ia. M. in. OOO•:'?<rwu
je ,s.ie pdwne zmnicj.",ze nie za„
taki„
interesowrania klientów
m1 a.rtykulami, jak wódki, wiUtrzy muje
na O·W-OCO•we i\.p.
wys-okie &pożycie
s.rę nadal
tlLbszczów r·oślinnych, zwłasz
cza margaryny, artykułów mle
czar.siki.eh, ryb i przetworów

zwiE}kisz·enie „ruchu" towarów
z hurtowni do &klepów i
często
zmnieJ.:izanie .się ieh
nadmi.ernych zapasów. Dlatego
też plany obrntów na Il kwa.rtal uwzględniają wyższe dc.sta
wy. Prz.ewiduje E·ię, ż,e E.przecta.ż a.rtykulów przemy.sJ.owych
okresie o 7,4
będ;oie w tym
proc. większa, niż w analo.głcz
nych mie.siiąca.ch ub. roku.
więc znacz:Przygo·towano
niejsi.a ruż w Il kwartale zeszlego roku ilości tkanin we1nianych, baw•elnianych i }edwałmych ornz wymbów konfekcyjny<:h i dziewiarsktlch.
proce.nt
12
o
np.
Ta;k
wyższe będą dostawy obuw1a.
Nie pc·winno być bra.ków w
w1ybo'fZ€ odzieży i <-przęitu .s.po·r
O 42,5 pmc. więc•ej
towego.
będ2lie wy•rnbów drziewiarnk.ich
(kos.zul<ek gimna&tycznych, .s,p·o
tryko·to.wych, kos1tiudenek
mów kąpielowych i gimna.stycznych, dresów itp.).
Duż.e .znacz•enie dla obecnej
sytuacji rynlww•ej ma przyg.otowywane przez handel zwięk
o.mnie dos.taw artyku.l6w trwa
Za.kLada się, że
łego użytku.
w Eii:cs-u.nku d·o II kwartału ub.
w sptzedaży o 37
· r. będzie
proc. w1ięe<ej froterek eiektryc·z
naczyń
nych, o 13 proc. ema·liowa•nyeh, o 45 proc. t·elewizo,rów o.ra.z 6-krotnie magnetofonów.
Dostawy wszystkich pod.s•ta a.rtykulów .spożywwowych

WARSZAWA (PAP). Pierwsz.e trzy mie&iące br. przyndosly zna·czn·~ o2ywienie zakupów i w efekc:e - wzro.st oprzed-s1ębiorsitw hanbrotów
dlowyeh. °ijyn-ek jest coraz lepiej zaQpa.trywany. zwła~rr,c·za
w szereg . różny·ch wyro·bów
pi;zemy.stowych, za.chęca.ją.cych
do kupn.a niezlą jakością.
Analiza &pflredaży w pierwszym kwartale jest pod.stawą
do usta.lenia pla.nów zaopatrze
mi·€Sliące.
nia na nas•tępne
re.s;ortu handlu weWnioold
zakt-.es·ie
wnętrznego w tym
prz,ed&ta.wione zostaną w najobrady
pod
dniach
bliższych
KERM. Wtarto więc podać; jaki jest pr.zewidziany ramowy
p!'o.gram zaopa.trzenia rynku w
II kwa.rtale tego roku.

Jt-0-1

(PAP). WASZYNGTON
We wtoa:ek w .sipecja.Lnym oreprezyd•snt
dzi.u do Kongresu
K·eninecly prm'Cl.sta.wił zrew:dowany .ptelimina1·z budżetu woj
prz.ewidu.jący
skowego USA,
łączne wyda.tJti w s.u.mie 43.791
miliony d•ofarów. Oznacza tu
wzto•st wydatków na obronę w1
roku budżetowym 1961-62 rozo
&ię 1 Ji.pca
poczynającym
1.954 mi.liony do·larów w potównan.i1.J z t:>NJJekt·en1 zglc·s·z.ocza.sie prze·z
nym w &wo-im
EiE•2nhowera, który prz.ewidywał wy.cta.tki wojskow~ w SIUmie 41.840 milionów d0ilarów.

I

się

w

sali

Wojewód:l:kiego wy.clzialu Zd..-0<
wie: i Op.iek:~"i5Połec.z.nei pr z:ł'
ul. Rocó'ev·elta 18 I Wojewódzki Zjazd Spole·czne.g o Komi„
tetu Przeciwa·l koho.J.owego. na
który przybędą delegac1 z 20
powiatów. Zjazd cloko.na podza
dzia.łaLnośc1
sumowania
lata 1959-60 oraz omówi za•
dania na nas1ępne 4 lalo.
Dokonane zc.sfaną rownie:iJ
wybc·ry nowego komitet.u.
Z problemów, }akie w tej
chwili wysuwują się w te:renle w ra.mac.h wal1k.i z a1ko•
ho!i-zmoem, najpi.l niejszym' bę„
dzie wlaśeiwe zorga.nizc·wanie
poradni terenm<·vch i
p.ra<:y
ze.spalenie ich działalności z
pracy i organi,za„
zakładami
ej.ami ó:ipołecznym.i, a prze·de
WĘ1rystkim z kc<biecą 1 mlo•
dizieżową.

List

gończy

..........„ „.......„ ................„ ...........„ „..........
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Radio
SRODA, 29 MARCA
Pit.OGR.AM I
8.00

Wia.do·mośc.J.

8.05

poiraLina. 8.25 Muzy(<a i
ś·c!.

MuzY'ka

a.ktui~lno~

L

19.t& Koncert o•r20.00 DŁ~Er.1~·:1k wie1c:zóorl!ly.
S;porooowe. 20,30
Melodie Ju•t:10>we ze śląH.<a. 20 .45
,.Ze wsi i o wi.:;i". 2.tl.00 Kcnc.erit
ch<>Pi•rnrwirr.d . . Zl.30 Z C,YlkJ.u . „I;Iu~
m.~oisty•czine wY1oho.wa1n~e- dz:e1c1 ~
rnł·od-'Jic·i.Zt.iY·Ch 11 • 21.45 ,,Wę:•d!róWtkl

WY'clrow.anJ,u".

t~:-edibry.

20.26

Wi2dom-0ści

eiko1no•m:c21.i.0.
9.00 Audy•c,ja dla 1.t.l.as I i II pt,
„W g6r!) i w dół". 9.20 (Ł) „Me- Pi·otria Ait~Cył<garrz.a. 1 '
fra1gm. per.N.
J.odie zruwis:ze młode''. 10 .l>O „GĄ- :?.2. lS :Murz}'<ka
taoe1cizma. 23.00
• awti.
5j et1n ~1Dz1ki -' ł1 <S1przód'
o.statoie w'.•a·Clormości.
10.10 1VIeria1tornty o:l-c:e3tr•c1we. 10 . .2'0
Nowosc·i PoLsk'ego Wy•c:La.wni•ctwa
PROGRAM II
Muzy•ctZ"1ego - a u.a: 10.50 „N.z1srze
~O·f~tWY pc1W1SZE,dn ie". 11.00 A·Uctiy8.30 Wiadomoś.ci. 8.36 (L) Kcr.1 cja dla l<lasy VI „Opo•wieść o cert l'<J7Jry•w1kc•w'Y. 9.00 UW€•r1.ury
P·Odiloi:.s' u" men.taż litera.ef.ci. 11.3~ i ma•r»;rze sym.fcnicar.1e. 9.35 ,., Ewa
Na ró-2r.1y•ch ionstrurme·ntaic<h. 11.57 i KS'ięży.c", IO.DO Orgi •!IY i gitaSyipnał cza·sru i he-; nail. 12.(}5 W!a- ra.
10.20 ,.,Ku.J.tiura pP<i ie p.ooz11112,15 Muz)l'ka lud•o.w.a. kirwż1na''. 10.50
clomośc•i.
Kiom-0€ 1rt mlUZ)f.<i
12 .3-0 1.,Roln i.CZy 1c.wa.d1r.a.ns 11 • 12..45 pol:kie1 . 11.ao (L) A.u.dy·oja dla
13.00 AulCLyoeja wsi. 11.40 (Ł) Muz:\flka
Mwzyik.a Ju•dow.a.
róż•nyrch
dla k.has I i II „ P.odaritltld.< Ma•l- na·rodów. 11.57 Sy~n·a·I cza,su J hzj
gosi" - baśń. 13 .20 Mua:y•k.a ope- na!. 12.05 Wieidomośoi. 12.15 F'r-0o·P·{)!W. i>J.E<mY ekc•t:·Q•m:czme. 12.30 „.SwojnJ:wa. 114.00 "Pire·m ;era" 14.30 B>a·rwr.ie melodie. 15 .00 K·o- ~f.<ie me!o.d'e". 12 .4G Ra•di°'''IY k~•ns
rnuni1ka1t o stanie wód. 15.0il lm- na•uf<I ,ję.o:yfc.a 1·q,;yj:;1k'eg•o. 13.00 (Ł)
P.r.org·ratrn tłt:-itJ.a. Inf-0,rms1cje cl1ni.~. 13.0S (Ł) PirJZE<;·15.<ł5
f. ~1t~m.a1c·Je.
15.10 M.uzy1k,a. 15.35 Ko.ncert soli- wa. 15.0ó WJ.a1domo$cl. 15.05 MaLuca l\1Iar€nzio. 15.2~
stów. 16.00 Wi .adD'mości. 16.()5 "o dty,ga·lY
problemaioh ·mLodrz.i-eiży". 16.15 „Z Ch;wiila rruuzyiki. 15.30 Dl1a diz' t<Ci
pt. 1 ,Ptr.i. Andersen
meil-0!di.ą i pi·oisenką przez świat". slu·c-hciwis1k-O
16.40 z cyklu, „Amaito·r.sld e rz,es:p.o- i 71wier0'.a.cH<o złego czaito.dJz'.eia".
ly przed tnlu'()<fc1:1€l!Il" . 17.00 And. 15.55 Chwila murzit<oi. 16 .IJ1l'· M.urz.ydla tnJ.odJ?f.eży sz!kolnej pt. „Na r.t.a b2,1eoo.w.a. 16.45 Audy·cja11 z cy·
17 oo
Z ży,c'.a Zwlą:z:ku klu . „O ra.d:arch i r2r:."ti.y1ch
w.'..rażu". 17.ao
R•·d<Zie>:!<l<'ego. 18 .-00 Wia.do<moś-oi. (L) Om6wien:e pro·gr.21mów. 17 05
(Ł)
?O
17
t<Ual1.1y.
t
2r.
RE!Pe>rtsrż
IL)
t1'te•ra.ff<ii. 1s.2·5
Rf•portaiż
rn.oo
p:.os.e•nelt. 17.3..5 (L)
Radiowy r:turs ('l1e:1Uf{i j~r3-Yka :Lrn.:1- KJwad<l'$r.JS
Il'..)
17.50
Nl•sk 'eg-0. 16.40 R.ad'-0•re1kla1ma. 19.00 „R.u•nda z p'<: • senką"
19 .05 Chwila mtiizyikl. 18.-00 (L) Lócl.71'.d
.. P'ęć m 'r.rn1t o.cJ,pow.> €•da:.I".
;IM . ~ 1..0. ciLj•eroojrk raid'i0<wy, ~!l.15. (L) Radio"
:Un~wetsyj1iet ,Ra1cll-01wy,
8.45

P.robJ·e1my

1

refoJ,a.ma. 18.25 Mwzyika i a:ktuał
na temact.y
18.5Ó Felieto•n
19 .00 Wiad.O<tnom'.ędzy1.1s·rod<:we
sytn1on.J.ca11a.
sc-i. 19.0J MIJJZyka
19.20 „S&•g.a o SirgMz'e i Olaf'e"
- słu<>h . 20.so Ot'klt!cst.ry tx:r.r.ryw(<!Jwe. 20.M P:etni p,g,oLo Tio.s.tie<"o. 21.00 ,,z kra·ju i ze świa.ts".
nośc.i.

21.~7 . Kror.i·r~a s;p.ort.~iwa. 21.4ó O•rn
c1rf<ies1Jr,g h~r.i.e1crzr..1a PR. 22.15 "'.Opo
pJe•trow1.1y 11 W1asiUsy
fr a.gm. :?12.:t5 "W·'told Lu~oslMwJ<:·'."
faooc:zr.1a.
Mu.zyika
- a ud. 23.15
23.$0 Os•ta1tn;e wladom-0ooi.
w:eść

TELEWIZJA
Fizyka.
sz.ko.Jny:
,.El·zr.<trn1 w za1pr:z,ę,gU" (W)

1.1,00 Pro~ram
Przt.ir~wa

11.30
17 .15 Pro·g r.•m c'nia (L)
17.20 Pro•giram dl·a dz'.e,ci: 1) Gu
zirk t p~:ewk.a. 2. P.:ku.s!owe

figle

(W)

17.40 Tele:1\\ !i?.y Jr.1y
7

wy

t.<:urs

mo·toiro-

(W)

18.00 l<l.UQ Mys<Z•kl M'r<i (W)
18.56 W&,ze•cb1"ca
lele.w:zyjna. Z
cy:kiu .. J2•k patrzeć ni! drll'e-

J.a se.td<i", p:·o.gratn pt. „;N.a
PO•azą1!l<>u b~"ł rwch" az. 1-.a

(W)
19.30 niz·e~nik
20.00 l?ro,gin;m

te·1ew'zyj1.1y (W)
f'lmowy „P.nzy•pom'mamy" (L 1-ook.)

20 20 Pro1g1r.E.1m

murzyiC'Zl!lY

w

roclZ

śm'erci Karola Sa:ymano•w;Jki e·g·o (K)
20 50 Pre.gram pu.blioey-sty·c:my pt.
.. Ll11dzie ohcą się uczyć" (Ł
l-0k.j
(W)
„.~e;ry~k-Olll."
n'cę

1

Prokura,tnra

Wojewódzka

dl&

m, Lodzi rozesla.!a w dniu 2~. 3.
1961 r. li•sty gończe za Arkadill
sze:Jrt Słll!WOmłtem w 11.GNEREM

s. Franciszka ; Sab•'.llly, ur.
r. w Lodzi, oota.tnlo
zamiesz•k alym w Lod-.z,\ przy 11_1.
woJs•ka Polsikleg 0 nr 41, po.cleJ.,rza1nym o za,ga1rnięc•ie mieni~
!?pot-0czne,g o więksiej watt-0śc1.
Ktokolwiek vna mie1js.ce pob~"LU
Arka.dhts1z,a-Slawom!ra WAGN~
RA wi•nlc•n o tym za.meldowac
Pr<>kutaturze Wnjewództ<le J
w
dla m. Lod:r,l w Lo.d7.J przY 11 1•
PlotrkowS>klej nr 151, pok6J J'~
'
12 lub 13, !Ub w najbliższej
mendzie MO. Osoby któr• bY
ukrywały Ar.lrn..diusza W ..\.GNE•
RA lub udziela.Jy mu jaklejkol
wiek pomocy w celu uni 0 1<nlę~-Ja
odp1>wledzialnosci
przez nh?·go
kernej. p.odJe.ga,lą na 7.asa.dtl".
a.rt, 148 K. K. ka.rze więziel'.llC.·
clo lait S lub a1·em;tu,
27, 10.1927

I.

I

NaszTelefon UsTugaw~

Usługi:
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czy iedno i drugie?
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CZYNNY

----CODZIENNIE

GODZINACH 10-12

TRZY AKADEMIE
AUG.: Podobno szikoły oficerskie i>k.zymaJy od 1961
rok.u Prawa a<ka,demkkie... I
RED.: Szkól wojskowyc..1"1
o charakte:rze aikademickim 1
jest w dalszym ciągu trzy: I
Wyż,1za Szko1a Mms.ka, Woj
skowa Akademia MeJycma
oraz
Woj.skowa Aka:~emia
1Techniczna. Ptl'ze<k,;izta!cenie
innych 3-letnich o.fice.rskich
sZ!kót
s!]Jecjaiis•tycznych
w
uczelnie dające uprawnienia
.i ty.tul zawodowy I s:o.pnia
i.:•t.nieje na razie tylko w '
.;;.tadiu.in projek>tu.
KLOPOTY
DZIALKOWCÓW
J. K,: J.a,k co r•ok, w okresie Wi•osennym, d•la dział
kcwców
i·orz.po·czynaja,
się
k10.1>o·Ly z zao•patrzCJJliem się
w kolki do po·d~iera.ma pomido·rów, kwi.a,iów Hp.
W
całej Lod!zi nie ma punk.t u,
który by spr„:mcl2.waJ ścinki
drzewa dające się użyć do
tego celu.
RED.
W iej chwiH w
ściniki w niewielkich iloś- 1
ciach można by się zaoipa- , '
' trzyć
w tartaku
przy ul. 1
Obr. Stali.ngi-a.du 113. Są to '
jednak;
o.cl;pady o•palo·we o '
maksyrn.a1nej dlugości ~0-40
cm,
prawdopodohnie
za
~ró!,kie1 do ,podparcia p-0mid0rów.
P<J.móc hodowc·orn
l - mogJof::.t v jedyl!'lie Biur-o Zby- -.'U Dra ·.v;na,
zwalniając de> ·
sp:i.·zeda~ y pewną ilość ckobnef tar·•: ky (o clJl. 40-90 cm,
szer. 8·· -15 cm), ~lórą bez
t.rudu h( ·do.wcy mo.gliby prze
robić l!'li t tyczki.
Tym bardziej, ż.e .są to ·potr-zeby se- ·
zono•we„ które będą niewiel- '
kim l'Js.l ;c,zerbkiem
w puli
ta.rei.cy
przewli.dzianeJ
do
wolnej 6przed.atŻy.
JES.Z( \ZE W TYM RO.KU
SYLD.~Z:
W -zwiąaiku 'Z
Jbud0<wa, 12rul<ła·du transforma- 1
torów p·r zy ul. Ale,ksandrowskiej, p11zewidywa.n o moż.li- :
WO"ść
:iaimdnienia
wielu
kc.biet m ~kających w <>ko
licy. Kieó\y to nastą,pi?
I
RED.: E>o za.kładu, k·tóry l
w t~j ch1WHi jest jesz{.ze w1
budowie,
rO·Z!J)oczęto
już
sto.ptniowe; jprzyjmowa.n ie pra I

.
I

I

I

I

I

!

I,

C-O'Wll'l~ków

wy~a1ifiiko<wa-

Franciszek
Grochalski

szyl'śmy

PRóCZ SOBÓT
W

środek

cel,

Nnsi kn ndydnci

1

n vch i irolJ.otm•kow do JJTZYuczeni a.
za.trudnienie
w,
1
wi~~.ze.i iiośd kobiet przy
,naiwi,jarka0h,
czy montażu
a.pa;raitów eleil~tiryczmyd1, bę- ;
·- dzie_i:i1ożliwe ;pod_l_~c _!?r.

Jeżeli d·1 lś stan ~siu;' przedtSi!awi.a się mizernme! ~ gdyby je p-0z.os1ta.wić wtasne mu loo.nwi - za lat p-:ęc .7.a~
brnęlibyśmy w takie kio P'°'tY, że.„ No, strach· p<JmYslec.

B<t

proszę

polfozyć:

Na I.OOO miieszka.i1ców
rując

cykli, m.oto1rowerów i
r()•ku 1965 m.a, ich być co
mieszk.a11ców mamy d~ś
w roku 1965 ma ich być
niecałe

fost

naszeg>0 kl·a.ju, <tezywjlŚoie o.pep1rzy:pada d7liś okolto 30 m-01loskuterów razem wziętych, a w
najmniej 60. Tak(J·Ż na 1.00()
tro.chę ponad 15 te-lew11z.orów-::
64. Lodówek l>ęd·m,e ZO a d7ds
daJej.

statys>tycrz.ną średnią,

ciągu

5.

I

tak

b'.eżąoegio

W

pięc!o

lecia niektó:ych mech.a
nicznych i elektror.1cznych s;>rzętów przybęd2l'.•e ::i<im
w:,ęDej,
nlrż. prz,ez cale mj,llen~um.
A te w<>zysitkiie fr•oterki. motcirowery, cz.y inne mik~·2ll'.Y tym się między innymi
ró:im.ią od od wii<e·cz.n•ej s•21czotki
na kiju, że oo jak'.ś czas wymagają niap;awy
i fachow-ej
korN>erwiacji. A to tylko fragmien>t ...

Domy

też s;ię

od czasów j•az.mieruily.
Peln.o
w ni·ah rur. kranów, gaz,owyqh piecyków, elekMycznych
mDto.rów, wind, nrle mówiąc
ju.ż
o mechan;<ez:nych zamk.a•ch. które już. nawet ze wsi
g'.ell<J·ńsk'.ch

wypa1i:'ly

~ustown.e,

a.cz

mai:>

;>rz1k,tycznie piasbowl!>k:ie skoble.
Na na1s·z e uta:-apbend.e WL<.ZYst
ko to niesi.e ze sobą ma.c .kło
potów: zatyk.aia się rury, g.aziowe piecyki nierz:a<lko m1am
grzać kąp.i.ele. usJują truć ludzi. zibtmtowane wi!lldy stają
międ!zy p1iętr.ami. wyją moto•ry
i za•0lnaj a s.i ę zamki...
A w clągu pięciolec:ia. przybyć ma blislro
trzy miLony
nowych izb. Więc znów
p:>py.t na usługi. Na tym zi-eszrta n i:ie kon;! ec.
1

A komunika·c-ja - to n'e usl.u.gri.? A urząd121en.i;a, i obsl uga
turystyczna?
A
odw:i•ezienie
m<;lbli. pomałowianrie iści9n, og,olerube br<Jdy czy oprawie111i1e
obrazu„. Si<1a by gacl;ać, He tu
się róż.n,ych r:zie-c:zy slda·cta n.a
pojęcie u.s.lug.
I, n'es.tety, z żru1em pn.yznać wy.pada, że w żadnej z
us!ugo·wych dziedzin przesytu
n.a T•azie ruiie w.tdać. Wid3.ć na
tomiast jaik n.'.e<lo.syt UBJ.ug fata.lnie giodz.i 111'.e tylko w n.as.ze nerwy i mięśn'e, ale także w interesiy oatej gospodarki kraju. To oa~k.iem oczywiiste ..•

tego d.veta.rnsl\l. Nowo WY'PNJdukowany wóz, m'.2&t powJęk
szyć

s'ł<!11·ochodów
w
zastąpi
ten
przedwcześnie zuży<ty.
A jeśli w takch wiarunk,a,~h zec.hae
my L:czbę w<Jzów w ek.&?1oa.ta
ej.i powiększyć.
to
trzeba
zn.~czn.ie r.azwl.nąć ppodukcję,
to mś nie ohejd.z:e .s:ę bez nadeo:- km:~towny•ch inwestycji.
liczbę

kraju -

tylko

Pi-ecyk gazowy ptl'Ze.stat dz:a
A jeśli nle
ma kto n.apra.wić? Kupić
nowy! I z!l!OWU skońc:zy się
na ~n westycjach„.
Tu ko.ruiieczn'e trzeba prozy-

lać -· naprawić.

pomnóeć

pewną

naszym
ustroju
regu ..,,.
Chod21i m:~nowic:e o to, że ce
lem ca·l ei dzialaln(Xki gc,;;pod1arc21ei j.est u r..a.s ziaspok.ojen.te po•t:rZJeh sp:>.;eczeń~twa, a
więc
k,on,s.um.poJa,
uzyvo·.an:e
dóbr.
Slowem. nie chcdz.i
mim o 1\o, by tyae to sztuk np.
telewizo·r ów,
wyprodukować,
lecz o to. by tyle to sztuk teleWdw>rów odb!erało ptl'c:>gram
w ll1lies1zka:niach o.b ywa,tell. A
jeśli tak jest. to do celu teg,}
ol>ok produkowania nowych
egrempl.arzy prowadzi także
staranna, przedlużająca ich użyteczny
żywot
lcici1mserwa.cja
sta;rych.
Tak to d<cszlJi.śmy do momen
tu, ki·edy moQ:.nia zaryzykować
sformulowande takie~ paglą
du: s.lroro oe'.em jest zwię~.sze
n'e st.anu po.s'.a.dian:La ludn·ości,
a rozwój u.siu~ ten s.tan. p3>większa to moż.e wa;rto l>y
:prziean.al'•zia<w.a·ć
plany i11westycyj111.e niektórych <1zled2dn
ptI":z.emyslowych
i
keisztiem
ewe:!'l•tu•3'lnego zmniejszenia wy
datków nia nowe obiekty pr·odukeyjn.e powiększyć potencjał
u.slug.owy !
SZERZE.J SPOJRZ!\'IY

NA PROBLEM
Do1tychcziais

W INTERESIE
NIE TYLJ{O JEDNOSTEK
Dobr-zie komis•en'l'Owal1JY' l!!amochód p.rrejetl:zie, p(')Wiedzmy. 200 00-0 kiJorne11rów, podczas ,gdy źle kon.serwow.a:n~·
skończy żywiot już po połowie

uznając w
tieoeko.n•om;·czną dotnrlio.sl-0ść uS•l·u1g
w p!l'ak~yce nie g.!"Zeri~

Spój:-zmy przeto sz.erzej n.a
uslu,gowy pl.'ohlem. Szer.z.ej to
zrn.aczy tak. by ro.z.pa trywać
us! Ulgi nie ty!l{o jako straż pę
dz.ącą do p0>psute:go bu<lz'.ka,
aJe też a marże w p'.erwsrz;ym rzędzie - jako aktywny
element całe.go układu ekO!llomicznego kraju. w n.i€rozerwaln;ym związ:l<!u z takimi je.f(O czynnikami, jak dochód na
rodowy, z atrudnienie.
in westycje
obroty zagraniczne.
Można bowiem prowadzl'.ć politykę goo,p.odarczą
nie tylk0
CLLa usług, ale - przynajmniej
w części - J:'OPl'ZJe.Z n.:e.
Wo.ioiooh Kubicki

Wczasy świąteczne
dla studentów
Klub Studentów Łodrzi organizuje w dn'<a-ch od 31. 3. d-0
5. ~. br.
ol>ótz wypocrzy;n.k;c•wY
dl.a studffltów w Z'eleńcu koło
Dusrz.n'l<. Ob-0•wiąwują riistk;e
o·p!.aty - d.la s•t.u<derutów 90 rz.ł,
cU.a porzos•tały•oh - 240 zl. Zg-rosz·enia w
Slh.<1 77.

Kl•ubie,

Ul. Pi.o·briko•w-

Z Pl"ZY czyn techn iiczny eh
co•lygodn.iO<\vy felietolll
.J, KOPROWSKIEGO
ukaże się z O•Późnieniem.

•
Z

yw!\ dyskusję na łamach
pism i t<> nic tylko lódz
kich, wywołał.a S'P'rawa,
oikreślo1n.o

m~a-

miiłush'iskich ja.ko niezbędny
rekwiz.vt w pt>rachunk.ach kole:bańsk.ich.
A gubienie i zamienianie
obuwia w
s?a.tniach? Wiedzą ooś -0 tym kierownictwa niejednej
szkoly.
A przech-owywanie za.bloeonego obuwi.a w workach, d-0 ktii
rych rutstępnde wkłada. się p·a.n
t-ofl.a, też stię sprzeciwia bigienic.
AżeJyy · ro:r.strzygnąć
pra.ktycrznie
tak zwaną st>ra-wę

nem pwkietów .srztkolnych.
zwolennde,Y ochr()ny parltietów mówili: nares7cie estetyka, nareszcie higiena, nareszcie prawdziwe pala.oa nauki.
-.{)la•tego
chrońmy
pa.rldety.
Rle<ih żyją pan.t<>fle.
Przeciwnicy 7aś rzuca.li gro-my, że pa.rk~ety pll"Ze.sła.u~aj<\
sp1·awy zdirow.La d:zieei,
że.-.-d'.lli•eok.o spędza przerwy w
du~yoh
saJa1lh, na k<><ry•ta~ach. a n~e na świeżym powierzu, że łapcie po•wodują

~ IJAMfłtj/l
' ł:ODI

płasko.st.opie

R-Ozwa,żmv

szkołę

itd.

.

problem sl>Okoj-

n.iie.
Trr.reb.a powiedzieć, te
isw.tnti!e S'lkoQ' zyskują, n·a wYglądzie.
Przyjem.n.ie wejść do
klasy, w . którei parkiety lśnią
czyst<Jśeią.
lbieci
naum:o.ne
po-rządku wiedzą, że bez pantom. domowych w.stęp d-0 gma
chu s-zkiolnego wzbroni.ony.
A dt"uga strona. mzdalu? Po
p~erwme:
przebywa.ntie przez
wiele g-0d:zil!l w miękkich pantoflac,h sprzyja p-owst.awaniu
pla.tfusów (twierdza lekarze),
po dll'Ugiie
powtSbwan'iP.
pn:'lZ p;ięć, a. nawet więcej go
dzi.u, w gmachu szkolnym bez
możnośoi. wyjfoia na świeże
p11>wi•e•tr7.e, WJłły~a. n.a pewno
ujem:nie na ~lrowie dziecka.
S7tk-0Ine 1>1.ace do{) zabaw. któ1•:! winny rmbrzmiewać dziedęeyn1 śmi.echem
i gwarem,
sfra.sza pust,ką. Do·tychczas nie
ud.a.to się p·0<g-0d·zjć czystych
pa.rk,ietów z m-0·7.Jiw'OŚcią wybiiega.n.i~ w czasie przerw na
pla.c ua.baw. Zmia.n.a pa.nlofli
na buty . . t1-:ieze11J.e się w szatmi w czasie kilkuminut.owe,i
pn~nvy. nie zachęca mł'°·dzJ.e
ży do wyjścia. na po-d.wórk,o.

W'Plamie

!!-letnim przybęd2ie w Lod!z:i 27 budynków
dla szkól padist.aiwowych, 21 dla s11kół licea.Lnych.
dJa s21kół zawodo•wych i 25 dla p1rzeid1s:zik·o'1i. Z tej
hmlhy 14 budyników W21J1ies.i<o1J1yeh 7,c~tu1ie z fu1Dd.uszów
BJ;>o•le•c'Z.nyoh w akcji tysiąe s11kół na Tysią,Cil~'C'ie. Zosta~ ró.wnież wyb.u.dtvwane 3 na.we domy st.u.de.nita o•raz
m1ęd'Zyucize.Jinfa..ny dom usług0>wo-so.cjalny.
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region'lt
gact.w
natura<lnych
lód'Zl<,iego.
- Ważnym warsztatem pra-i
cy w woj. łódzkim jest rolni„
ctwo?
.
- Dlatego troszczymy się . o
dalszy jego rozwój. Ci~~zy nas.
że wzrosla
wydainosc czte...
rech pod.stawowych zbóż, że
przekrnczyla ona średnią WY"'
dajn-0ść ktaiową. Ciesizy~y s.1ę.
ż.e

Do·tyooe.zasow:v system „pa.n
toflowy" poza zastrzeżenia.mi
lekarzy spnyjal innym jeszcze kLop-0<!.o m, znanym rodx,łcom '.i wychowawcom. \'Vorek z pa.nto·fJ.a.m~ jak~a często
11żywao11y bywał P!I'7JC'Z n.a.szych

~

Parkie.t
czy

zdrowie
-.-.-.
szlmlnych parkietów,
kierownictwa niektórych s7'kól zezwol.ily, tytułem pt·óby. na
wchodzenie d.o kla.s w bul,ach.
Taka,
„eksperynnn11alna,'•
S"Zkołą, jest nowa, ładna szk-ola
nr 28 przy ulicy Jaracza.
Od 1 ma.rea pozwolmw drieci'°'m przebywać w szkole w
butach. Radość nie do 01>isand1a. Po ra.z pLerwszy '°d wielu la•t, d-rleoi spędza.ją przerwy na. pc<lwórku. biegają, has11.j11i do woli. Ktoś powie pr2ecież to nie nadzwycza.inego, za naszych ml.odyeh Ja.t.„
Ta.k, tylko że wtedy nic by•l o
parkietów, wroga nr 1 swo•b-ody, ruchu i pełnego mlo·d."l)i·mi
czego wyźywa.ntia się. W 57.'ko
le mówi się o tym ·eksperymencl.e roz.me.
Prawda, że
teraz d<zieCti uwa~n1e.i słucha
ją, 1ekcj.i,
nie przeszkadzają.
nauczycielom. Ruch na świ·~
i.vm 11•owietrzu dob'l"Ze im r-o-bl. Ale pod~ogii? Br'llldne, nie

z

każdym

rolu-em rosrue po
al·:= jeclnocze~nie zda_,
jemy sobie spraw.~ • .ze .w na..,
szym rolnictwie tkwią J>eszcize
znaczne rez•erwy. Warunki li(le
bowe 1 kllmatycz:ne woj. lódzk1ego zbliżone są do p0ludnio
wych te-renów wo'J· bydgosdnego 1 pozna11sk;ego, a Jednak
wydajność z hekt.ara na tamtych t·erenach
Je.st zna.cz.rue
wyż.sza. I dlatego na.s.zą . tro-i
ską jest talue prowadzerue po
Lityk.1 ro.tneJ, aby w pelm WY,
korzystać r-ezierwy rolm;ctwa 1
zbllżyć się do wydainosCJ naszych sąs.iadów.
.
Ja.kie inwestycJe prowadzone są w rolnictwie?
Przede wszy.s.tk1m meli~
ra.cja. Za1ożema obec:neJ p1ę-.
ciola•tki tylko częściowo ~
wiązu.ją
problem mehoraq1,
mimo ż.e n akl.a dy n a te.n cel
przekraczają sumę jednego mi
liarda zlo1tych.
Realiza.cja jednak obecnych
zadai1 wymaga sprawnej o.rganł
za.cji wyka.na.w&twa, a p1·ze<Ie
ws•zystkim pra.widloweg.o. z0<rganizowania pl'zys2lłych uzytkow•
nikt>w urządze1i wodno-meUora.cyjnych, a więc zarówno chło
pów indyw!dua.lnych,
zrzeszo•
nych w kólkach rCJolnłczych,
spóldzielniach
produkcyjnych,
PGR, gospodarstw leśnych itp.
Chod.zi o to, aby miliardowe
na.klady byly wlaściw1e wyko
rzystane, aby urząd.z·erna wodne były konserwowane. Cel
ten zo&tarn-e osiągnięty, jeśli
przyszli użytkownicy
zo.s.taną
zorga-nizo·waini np. w spól.k.i
wodne.
- Ra.da na pewno może liczyć w swoich zamierzeniach
na pomoc społeczeństwa?
Niewątp1iwl'.e. Czyny &po
ieczne są w województwie bar
dzo popularne. Warbość czynów społeeznych w ostatnich
trzech latach zamyka się siumą pon ad 200 mln złotych.
Ale obe>k poo:ytywów wldzJmy
I negatywy tych czynów. czę
sto zdarza. się, że w jakiejś wsi
czy mieście podejmuje się O'LY
ny bez 1>1>kryda. Planuje &ię
np. wybut1owanie obiektu, zgro
ma.d?.i się nań środki wartoSci
15 tys, zł, a reszty I to dużej
reS'Lty sięgającej sum k.illtuset
ty&ięcy złotych żąda slę od l!af1stwa
Tego rodzaju zja:wis·ka
nie pe>win.ny mieł w przyS'Ltoś
ci miejsca. Sądzę. że wys>lłek
s.połecz.ny byłby pożąda.ny w .ce
lu po·prawy np. sta.nu dr<>g,
7JW!aszcza. lokalnych.
- A .;akie są najtrudniejsze
problemy województwa?
- T!'udnym problem-em województwa joest budownictwo
głowie,

FRANCISZEK
GROCHALSKI wic·:=pr·ez·e:s WK ZSL,
prz.ewodniczący Pr·ezyd!um Wo
j·~wód21kie.i Rady Narodo·wei w
Łodzi lrnndyduie do Se1mu
z Okręgu Sieradzki·ego. Zdaje
.sob!e s.pra,wę, że czekają go
nowe tru.dne i odpo·wiedz:ialne
zada•n.ta. Mówi o nich z tras.ką prawdziwego goopod.arza.
Ni.e zami·erzam foroować
rzeczy ni.erealnych stwl'.erdza w rozmo•wie. - Zaspokaja
nie potrz-eb musi odbywać s'ę
,9to.pnio.wo, przy czym WY'daj.:=
.s:ię

że

cechą

każdeg<>

zaró\J\r:1.o

pań19two-

po~la winno być, a.by widzi a ł
przede ws.zys.I.kim potrzeby ca
leg·o kraju, a dopiero potem
swojeg-0 region u.
- Jakie problemy WoJewódz
twa łódzkiego
wysuwają się
na czoło?
- Każdy z probl€mów wo.je
wództwa w1inien być rn·zp a try
wany pod kątem po.trwb lud
ności. Jak wiadomo, wchcdzi
my w o.kres tzw. wyżu demo
grafic·zn·ego. Z każdym rokiem
będą P·rzybywały nam
nowe
tysiące ludzi zdolnych do pod
jęcia
pracy za wod-0·wej. Pod
stawowym
obowiązkiem
bę
dzie więc
wygosipcdarowanie
śr-odrków

\"IYCh jak i s.poJecznych , które
by mogly za.bezpi•eozyć pracę
tym ludzi<Jm. Stąd troska o
rnz:wój i.nwes•tycji w wojiewódz
twki Łódzl~im.
Przewidz"iane
pl<:.n.em 5-let.n.im i.nw2Stycje na
sumę 16 miliardów 800 milio
nów zlo•tych - to nie bagate
la, 6 m.ilia.rdów prz.eznacwnych
na goó:.podairkę terenową - to
też kawal groS1za. Wielkim, a
zarazem niela1twym zadaniem
będzie
takie
wykorzystanie
przyznanych sum, aby z nich
powBtalo jak najwi.ęcej
no
wych inwestycji. Mu.s.imy się
więc tra.szczyć o daJs·zą ro.zbu
dowę prz.emyslu, badanie bo-

Eksoervmentuimv ostrożnie
którą

Ala ma

obow:ązującq

w

nadmiarem troski w
sLosuniku do uslugowej dQ"<OgI
zaspok.ajz.ni.a: Potrzeb ludn·OŚC'i.
ZawężaLśmy
przy 1;ym problem do s.aa\11ekie.go mtotka
czy .9Zklar.skiego kitu - choć
sa to w grunc'.<e rziec·zy fra~
gmenty w.ażne, ale wcale nie
na.iwa.żn.iejsz,e. A wresu,;e nie
bra,]jśmy p·od uwagę u.s.lug Jako ewentualnego substytutu
nowych imw~<tycji. pdejmnwan,ych d'la noprawienia stanu oos~a<lan.ia ludności.
. Pocobnie jak z inwes tycjamti., tak też ma się sprawa
ws;yólz.ależn~oi
pomiędzy
uE.luo-arn.i a wy.datkami dew:zowy;:;1i na import surowców :i
urządzeń.
Lep= usługi.
1Ttr1ie,isz.e wyda·tki na imp•ort.

moona ich doezyścić. Woźne
ma.ją pełne ręce r-0b-0<ly, :i. efek
tów ich pracy ma widać.
Isto•tnie, podłogi sa, brudne,
nawet powiedzieć, że
higiena. w szko0le -z.naeznic sit;
obn.iżyła.
Ale jest rzeczą ja„
sną. :na samo tylko zamiata.nie
IJ·Odlogi nie wytrzyma na. dlu~.
szą metę takiej próby.
Moze
tneba więc p-0dlogi pokryli
pl,vnem pylochł0<J1,nym.
~ooe
można.

ja.kąś
inną
zabe~pieczaJącą_
substancją?
A mo·ze poikryc
podło·gi linoleum? O
iym za-

decydują

fachowcy.
W kaź·
razie te sp·rawy musz<\
być ro7patrywa.ne razem z wy
da.n iem mło•dzi.eży zezwolenia
na wchoozenie d-0 klas w obn
wiu. Powinno się też p-omy„
śłeć o jak najleps:.zym przyg<Jtowan.iu placu szkolnego, o
nieżałowaniu pieniędzy na wy
cieraczki
przed wszvs1kimi
wejściami z uliey, podwórka
do szk<tły i do klas i<tp. A mo
że tneba.
oowiększyć
liczb<:
pers•o•n,elu sp·rzą.hJącego? Jeśli
wszys•tkie warunki p<>pMed.zll.jące f<>rmamość we,jścia w <J·
buwiu na teren szk-0ły zosia.ni\
w-ypcl11;i<1<ne - wówcza"> dopiero możemy mówić o powo·dzeniu lub niepow007eniu eksperymentu.
dym

Wiad-omo, że ten eksperyment, :jak każdy eksperyment,
ma ·wielu zwolenników. ale i
przeciwników. Głos Jeka,rzy i
higienistów i doląc7Ająey się
do te;'o głos wszystkieh rodziców powin,ien b~·ć jednak dec~·du,iący. Lśn,iące parki•e•IY dla
dzieci zdanych na. sp~dzanic
wj.elu g-0dzin w gmachu szkolnym, cz:v brudne pa.r k!ety dla
7Alrowych d'ldcci oto problem.
Uważamy ,iedn.ak,
że
podl•ogi powh:my być wyczyszczone a jednocześnfo dzieciom l'0"1•1i•n,n-0 s'ę sl W(l,rzyć jak
najlepsze warunki i do nauki
i do rozrywki. .Jalti.c? Nieeh
wyp• owi-ed:zą
,sję
fachowcv.
Ek..~erymerutujmy
więc,
ale
r>OIZSądnJe,

K. MOJKOWSKA

mies1z;kani<>we.

Wprawdzie plany przewidują
zbud<>wanie 22 tys. ltzb mieszkalnych z funduszu rad naro•
dowych, 12 tys. izb z budownictwa p·r zyza.kla.doweg.o, p()dobną
Ilość z bude>wnictwa
spóld'1Jielcze.go kredytowanego, z budow·
nictwa Indywidualnego kre(lyto
wane.go I nick.redytowanegu '"S'lystkiego ok. 71 tys. Izb, ale
I te Ilości nie zaspokoją wszyst
kich potrzeb, Duźą wa.gę przy.
kład.a się do budownictwa Indy
widualnego
niekredytowanego.
Pań~two ~warantuje dla wmyst
kich chętnych zabezpieczenie
materiałowe,
Rady narodowe
winny na.te>m!ast przyjść z pomocą
w wyznaczalłtlU działek
budowlanych, za.pewnie.nlu ry.t micznej
dos.tawy
ma.terlalów,
rozwijaniu budownictwa elemen
tów prefabrykowanych l·td. ·
Mu.s.imy sobie bowiem z góry powiedzieć, że same wy.sil
ki państwa n!e ro·zwiążą kwe&tii mieszkaniowej, jeśli równolegle z nakładami pa.ńSl!:wo
wymi nie pójdą nakła<ly wla&ne ludności.
Na
przydziat
mies.zka•ni.a
w
budownictwie
pa.ń&t.w·owym mo.gą !Jczyć tylko rodziny n.ajs.labiej zarabiając•e. Dla reszty !"IZucamy hasło: budujcioe własne domki.
- Jeśli zostanie Pan posłem,
w której
komisji
se.imoweJ
chciałby Pan pracować?
- Z punktu widzenia moich
zaint•ereso~vań, najba.rdziej by
mi odpowiadała
kom.is·.ia fina.n.sów, budżetu i planu. N ie
oznacza to jedna.k. ż.:i jeśli
zoi~ta.nę wybra,ny po.sJem. bę
dę mógł wlaś.rue w tej komis.ji p~acować.
Przew·odniczący
Grochalcki
nie mówi o tym. ż.e właściwie
· mógłby praco•wać w każdej pro
blemowej komisji.
Nie ma
sipra1wy, która by go n'e i·nteresc>wala, jako wt".elol·etniego
przewodrt!cz,ąmigo
Wojewódrz:kiej Rady Narodowej.
Rozmawia.la K. M.
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NA ~ollSTAWIE ART. 46 oan YNACJI WYBORCZEJ DO RAD
NARODOWYCH. DZIELNICOWA KOMISJA WYBonczA ŁOOZ-Po
LE!llE PÓDAJE DO WIADOMOS CI1 _ ZE W OKUĘQACH WYBORl>ZlELNICOWEJ RAWYBORU
CZYCH UTWOlł.ZONYClł DLA
DY NARODOWEJ ŁODŻ-POLESIE ZAREJll:STROWANE ZOSTAŁY
ZGŁO
NA nADNYCH
NASTĘPUJĄCE LISTY IiANDYD ATOW
FRONTU JEDNOSCI
SZONE PRZEZ DZIELNICOWY KOMl'rET
NARODU.
OKRĘG WYBORCZY Nr 1

1.

Pańczyk

Antoni -

rofoik.
planj
-

2. ICa.rnicki Zclzisła.w
w Lód1z.k1.ch Zaklada.~ h
Pa.sma.nteryjn2go.
Przemy~~u
nac--bel3. V'oliński Stefan Zjednoczen ;a
Wydziału
niok
PrzemyE-Ju Galulc,zowo-Pa·pi•ernicz,o.go. 4. Nowalrnwski Mirost.a

Jll";~itrz

shi.\V -

dzi·e-\viara·ki

-w·

Zuldadach Prz,zmy.s.lu I>zi·ewia·r
5.
sk:ego 1m. Emi.Ji1 Pla~er.
Macuga Krystyna - ro.bet.nica
w Lódzk1eJ Fabryce Ur-.ządz·211
Technicmych. 6. Bohdanowicz
knastrukt.rnr w
Konstanty C.2ntrainym Biu.:ze Technic.zJ.V:a,~<:yn Wlóki·21nniczyd1.
nyrr~
7. Ku;·zawa Aleksancler - kierov.n: k sd>:cji zaopatrn2.nia w
Przcd,:;:ęb:,or.::·~w;e U.31ug Rekla
mc.-.1•ych „R·:o.klama". 8. Socha
Julian - rolnik. 9. Dobrowolski Tadeusz - kc·ereownik Oddziału Urządzei'1 T·2chnicz,nyd1
PKP Lódt-Ka1i .s.'.~a.
OKRĘG

1WYBORCZY Nr 2

1. Zabicka Marla - ki.e·r-o·w
nik Szkcty P-0dsta.wowej nr
129. 2. Witek Stefan - Poln.ik.
Tatleusz
Ogłodziński
3.
mi.st.rz ślL"1'.3l'E•ki w Za.klud-!'-e
Dc1!,kc.na.l•E nia Rzemic•?.1a . 4. I<a
ch·em.i.k w
mer Krysiy11.a Inst·-tu.ci<e Wlól<'o2'nn:.~twa. 5.
hlQ~ka Maria - tka.czka w Za
kla.dach Pr-z.emy.<;otu Ba·•v-elnianego un. Ku.n·i ckk.go. 6. Banasiak :Maria - i;.tebn·o·waczka
w Zl3JkJadach Prwmy.s.lu Dz·,2wiar.s;k1ego im. W'. GLaż<ewDk1e
go. 7. 8orgula l{a.zimiera b!'ygadzi1;.tka w Łódzkiej Wytwórni Pa.pie·rc5ów. 8. Swiąt
kowski Marek - s.tude.nt Akad·Emii M-Edycznej. 9. Zych n:a.g!ówny t·2chnotc.g
zimierz w Zakładach Prz,2my.E.tu Weln·i.an.e.go im. Reymont.a .
OKRĘG

WYBORCZY Nr 3

kieif'c.wL Koko.szko Jan Budż.2-lowo-Fi
nik Oddziału
Prezyd.ium •Wojena.n~iowieg.o
w
wódz;kięj, Rady Naro<lowej
Łodzi. 2. Osiński Zdzisław I .sekretarz Kom!.tetu Dz..'drncowego Związku Mk<lli-eży Sa
3.
cjalis.tyczn·ej Łódź-.Po•ks ··2.
majst2r
dichoń Weranika sz.waJni w Z8kladach Przemyim. Glas.lu Dzi-e.wiar.skiego
żiewiSkiego. 4. Michalska. Terepielęgn-iarka w SY.pit.alu
~a im. dr. Jakubm~1•.ki.ego. 5. Gar
brygabarczyk Władysław dz!,s.ta w Za.kladach Wyt.wórczych T.-a.n."'fo,rmaft-c,rów n1r 3.
~1z.wacz
6. Stasiak Barbara Zakładach Prz·sm.v~·lu
ka w
Dzlewla.rskieg-0 Im. W. Gl.aFedernk 'l'a7.
żew.skiego.
ki<0rowni.k Qd.dzfa.Ju
deusz w Zak!a.da-ch Prz,z.myslu Dziewiarskiego im. Ka.s.'.)rz.aka. 8.
Pruski Marian - p.!'ez.es Spół
d.z.ielni Pracy. 9. Borowski Zygltiunt - oficer Lód.zkk!j Kom~dy

Straży

OKRĘG

Po.żarnych.

WYBORCZY Nr 4

1. Gut()wski Wiesław -

zaPrezydium Dzielnicow•ej Rady Na
rodo.wej Łódź-Polesie. 2. Szulkiero.wtenbach Stanisław nik DziaJu Plano.wiania w •Wojewódz;klm Zarządzie Aptek 3.
a,s.yJędrzejewski Cezary
stent w Szp.;ta.Ju im. Madurowicza. 4. Tamasik Kazimierz
- elektromonter PKP Lódź
Kaliis.ka, 5. Kami(lski Jan G.
Wojska Po•l.~1kiego.
oficer
Sikorski Antoni - s.Lo.Ja.r'Z w
StolarZa.kla.dach
Łódzrkich
skich.
stępca

przewcdnic.zą-c.e.go

brygad.zista w Zaklada-ch Przemysłu W-elnianego im. Bardowskiego. 8. Górecki Feliks - ko
mendant straży w Zakładach
Prz.emyslu Bawelnianego im.
I Dywizji Kośduszkowskiej. 9.
robotMiśkiewkz Jadwiga nica w Zakłada-eh Przemystn
jm, Wloony LuWełnianego
dów.
7. Matusiak Tadeusz -

OKRĘG

WYBORCZY. N,r 5

1. Głaźews.ki Ka-zimierz - I
sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR Lódż-t>olesie. 2.
Nejman Krystyna - kierown;l;:
Rejonu Wydzialu Zdrowia i
Pomocy Społecznej Prezydium
Dzielnicowej Rady Narodowej
Lódź-Polesie. 3. Ja.s·iński Wladyslaw - wicepreze:s Zakładt.:
4.
Rzemiosła.
Doskenalenia
Szwedowski Ja.n - kiermvnik
Działu w .Oddziale Wojewódzkim Naro<l-0wego Banku Po·ll!lkjego. 5. Jaworski Feliks robotnik w Rejonowej Zbio·r -
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nicy Zlcmu. 5. Kaczo.r-0•wski
Jó-lef - elektryk w Zakładach
Bawelnii:mego im.
Przemyslc..
f Dywizji Koś-ciuszkows.kiiej . 7.
Lewa11dows1ka 8tcl'r.nia - pielegnlarlrn w Obwodzie Nr b
Wydzfalu Zdrowia i Opieki
Spol-ecznej Prezydium DzieJn;cowe,i Rady Narodowej Lódż
Polesie. o. N-0wakowska Monika - pracownik w Zakładach
Prz.emyslu Bawełnianego im.
r Dywizji KościuszkO·Ws kiej . 9.
Galewfoz Jadwi~a - rachmistrz
Przemyslu Baw Zakładach
welni?.nego im. I Dywizji Kościuszkowskiej.

OKRĘG

V\iYBORCZ't Nr 6

l. Mackiewicz Janina - przewodniczaf:a Prezydium Dzielnicc·w"'j Rady Narndowej Łódź
Polesie. 2. Holowa.crt Anna -emerytka. 3. C7.a.pski Jó?.et ślusvrz

ZnkłBdsch

\V

Prze my--

siu Bawelni~ne~o im . .J. M'lrc:;hlewskicgo. 4. Bcdyniak Eugeniusz - tka-cz w Zakladach
Pasmanteryjnego
Prz·em~·slu
im. Len~r(c.wsk iego. 5. I\Jagkiero·wnii<;.
Ml'rin.n
dziak
PracO\vni Ar!:hll~ktonicznej w
Wcj<>wótlz,kim Biurze Projektów. 6. Sar Janina - szw;-cz)u,
w Zakladach Prz·emys\u Dziewiar.ski egc- im. Ka.Sprzaka. 7.
Wilolll - pra'l<\'ój~Jldcwif'r.i
c-ownik w Lódzl>i-ch Zakłada-eh
P..
Budowlanego.
Kamienia
Dry•t.11er Boleslaw - glówn)'
ksiPgc·t.vY Rzcmieślnkzej SoMd7;elni Zao·rya1rzenia i Zbytu
„Skóra". !l. /\ndnejc?a,l( Hele-

na -

rnchmi~ltz

w

Zakładach

WeLnianego
Przemy.olu
vV!c,,«ny Ludów.
OICRĘG

im.

WYBORCZY Nr 7

.fan - kierownik
Spólclzielni B11dcwl:mej . 2. l\'frO.r7.ko·ws1'i F.ugC'11.iusz - k.'.crownik Wydz.ialu
Montażow.ego w l'..hdzk!c.1 Fabryce lYTaszvn ,Jedwnbni-czych.
3. Brzysko Zofia - p!dE:gniarka. 4. 'Wó.icik Francis'lek Zakladv.ch
w
wylrnńczalnik
im.
Wclnia.nego
Przemvstu
Barlickiego. 5. Szpak Sl/'faula
Lórl;'dch
w
- brvgad7is1ka
Zakla'Jr..c;i Przemvslu Ko!der.
6. BIMZ!'7.~·k Zd7.kilaw - robotnik w ZuklPd ach Przvborów
Tkackich i Wyrob•"w Metalowych . 7. Sta.niaszck J~.nusz mant.er w Zakladfldt Wylwór1.

!{ulik

Rzemieślniczej

Trap~ffłrmatoró\.v M-3 .
f'Zy-ch
8. Makowski Brfl;niisław - ki"'„
rownik sk 1·epu Mie;i,> l,iPgo }fon

Debli.czner·o ArtykulÓ"'
Dorr1o·wego. ;i,
U·'l11rewi<'7, H!>m·vka - prac'lWnik w Zarządzie Aptek m. Lodzi.

dlu

nc1S'pOd8!'.~·twa

ORRĘG

===

Lódź-Polesie

WYBORCZY Nr 8

1. Misit:.iak Kazimiera. - tkaczka w Zakla<lach Prz-emy.olu
im. I. Dywizji
Bawelni~nego
Kościusz.kow.,kiej.
Mieczysław Łódzki·ej Fabryce

2. Stymań·

brakarz w
Ivra., zyn Jedwabniczych. 3. Kik Stcl'ltn •·
mi.strz wyko1'tczalni w Zakła
dach Przemysłu Wełnianego
im. Barlickiego. 4. Kujawsk.i
I{azimierz - kierownik punkt!!
apte.czneizo w Widzewskich Za
klada<'h Przemysłu Bawelni<Jnego im. 1 Ma.ia. 5. :\łazurek
JCarolina. - radca prawny w
Prezydium Dzielnicowej Rady
6.
Lódź-Po·lesie.
Narodowej
Brz~iń1;ld Eugenius·t - magazynier PKP Łódź-Kaliska. 7.
Dembowska wa.nda - k.sięgn
wa w Zakladach Przemy.•lu
Bawelnian-ego im. Km1iekiego.

ski

OICRF;G WYBORCZY Nr 9
1. Dobiecki Fra,nciszek - za~
pl'Zewodnlczriceą;o Prr.zydium Dzielnicowej nady Na
rodowej Łódź-Polesie. 2. Os1irjewski Edmund - wvkladowKinematoca w T·echnilrnm
graficznym. 3. Barto•,zr7.e B1·-0SpółdzielL.i
prez.es
11isłnw Pracy „Remima". 4. Szant~·r
Jerzy - radca prawnv w Zakladach Przemyl'lu Welni~ne
l!O i111. Bardowskiego. 5. W·ilk
Zbigniew - ko-loniarz w 7.a ..
ldadad1 Przemyslu Pot'lczo>zniczego im. Jurczaka. 6. Sloma. Adam - ,ghwn.v t€<"hnoln·~
Soriklzielni Pracy „M·etnlopia„
styka". 7. Rybarczyk Edwa,rd
- ślu,sar7: w Zaklatlacb Prz,nmyslu Bawrlnianeą;o im. S.
Dubois. 8. Pllas Pio.fr - krawie~. rzem'·es!Pq, s~modzielnv.
9. Bakowska R-0zau~. - technik normo·wa11•a w Zakład::tch
Pfl.sm~nteryjnego
Przemyslu
im. Lenartowskiego
stępca

re·.vident w Zakładzie Dosk-0nalenia Rzemiosła. 3. Wiencis
Cezary - mistrz warsztatów
w Łódzkim
samochodc,wych
Transportu
Prz·edsiębior·twie
Budcwlanegio. 4. CHul Cecyli~,
- brakarz w Zakla<la·ch PrzePasmanteryjnego im.
myslu
5. Meb:ger
Lenartow.skiego.
Zygmunt - naczelnik wydziaWoJewódzklm
łu w Oddziale
Banku Ro·Jn.ego. 6. Strzyż Ach~
la - braka·rka w Zakładach
Przemysłu Włókienniczego im.
Pstrowskiego. 7. Wilczak Miekierownik działu
czyslaw l<adr w Zjednoczeniu Przernyslu WyMbów Galanteryjnych.
8. Magdzińska Stanisława raba-lnica w Zakłac;a.c;h Przemyslu Bawełnianego im. Kunickieg-0. 9. P<1.kulska i\p()lonia - krojczvni w Zakl.adacn
Ba·wełnianego im.
Przemysłu
Dubol.s..
OKRĘG

WYBORCZY

Nr 11

1. Rybak Stanisław - kierownik dzialu studiów i O'r gllnizacj! w Zakładach Przemysłu We!niamog-0 im . Gwardii
Luclow•e.i. 2. Pasfowkz Antoni
Spólclzi-elni Pracy
prez~<'!R
„Naprzód" 3. Majcherczak Stepracownik I{omit.e!u
fan Lódź
P7-PR
Dzieln>cowego
Po•l c.sie. 4. Ma1iczak Władysła
wa :_ krawcowa w Cent,ralnej
Wytwórni Odzieżowej. 5. Stanek E(lmund - nac7,elny inży
nier w Zakładzie .,Farnad". 6.
Staranik l\llilrn·laj - monter w
Z&kladach Wytwór.czych Aparatury El·ekt.rycznej „Wolta.n".
7. Baur l{a:vimlerz - prsco-,vnik 11mysJow.v w Zakladaco
Przemyslu Wełnianego im. A.
Struga. ll. Jakubowski Micha!
- wvldadowca w Technikum
Prze~vqJu Wl6kienniczego l\'r
1. 9. Skórski .Jór~ef - t·e·chnolog przc:cłzalni w Zakładach
Przemyalu Wełnianego im. A.
Struga.
OKRĘG

WYBORCZY

Nr

12

1. Za.t>IJt)iań"ki Ta.ciousz - dyrektor w Zv.klaclc:.ch Odzieży
Sporto·wej. 2. Eańbura Joh:cf ·to·lrnrz v..r Lód7kic.i Fdbrycc
Ma.szyn JPdwabnkz;rch. 3. Urba.nlak Ireincms·z - 1rnczelnik
wydział11 w Zj.edncczeniu Prze
4. TomaS.kó!za.nego.
mys~u

szewski .Józef - kupiec. 5. Pabrygadziwłowski Zygmunt sta walcowni w Łódzkich Zakladach Wyrobów Gwn-0wych.
6. Przepiórska Helena - s.nowa-czka w Łódzkich Zakładach
Pasmanteryjnego.
Przemyslu
7. R1>szkowska Wanda - brygadzistka w Łódzkich ZaklRdach Wyrobów Papiero·wych.
8. I•'lutlrnwski Andrze,i - ki 2C<'ntrali
rownik r;unklu w
Spóldzielni Ogrodni-cz.yf:h. !l.
Bo!r Franciszek - stolarz w
Łódzkiej Fabryce Maszyn Jedwabniczych.
OIUtĘG

WYBORCZY

Nr

J3

Gaj<la Leo.kadia - o.rzewcdni-cząca Zarządu Dzielnicowego Ligi Kob!et Łóclź-Polc
i;ie. 2. Słota. Zygmunt - sp~
wacz, wlaŚ<:iciel warsztatu. 3.
Boronislawa - zJIskrzyńska
st.ęp.ca kierownika Śzkoly Pad
stawO'wej Nr 150. 4. Borowiecka Zofia - szwaczka w Zaklndach Przemyslu Dziewiarskiego im. Kasprzaka. 5. Slarc~,e•w
ski Pi-Otr - robotnik w Zakła
dach Przemysłu Bawelnianego
im. Dubois. 6. żuuert Anto.ni
- kierownik remontów w Zakladach Pn:emvs1u Bawelniane~o U.n. kuniĆkiego.
1.

OI.:Rt~G

V\TYBORCZY

Tadeusz - sekretarz. Prezydi-um Dziclnkowe.J Racly Narodowej Lódź
Poles.ie. 2. K-0bns z~·gmunt -dyrektor w Zakln<ln·ch Prz.emys!u WeJn;ane!(O im. Gwardii
Ludo\'.ej. 3. Elsner Stamislabrygadzis.tka w Fabryce
wii Kosmetyków „Ewa". 4. Iiowalski Sfa ,nisław - mistrz salowy w Zaklada-ch Przemysłu
Welniane~:o im. ReymC'nta. '\.
Piwkowski Włarlysla.w-mistr~
salowy w Zakłada-eh Przemyim. Gwardl'.
~lu Welnian·ego
Ludowej. 6. Guz Aurelia brakarz w Zakladach Przemy.slu VVelnia.nego im. G\vardii
Ludowej. 7. ślusarski Alel1mistrz f.arbiarni w
~ander Zaklfi.dach Przernysl u Bawel11ianego im. Dub<lfis.
Przewo<!'lnicrt.l.lCY Kom.is.ii
(-) Mgr JAN STASIAK

Sekretarz Komis.ii
(-) HENRYK WILK

- fin urorlukcii
now1 qo asortymentu anly•mnortowPgn
Oli

przynadtą1

Przypadek zadec;ydowal o tym, :t;e Zakla·dy Prz.emysh~ G~
llmteryjnego im. M. Fornalski·~j w Lo<d~ pc.djęly produkcJę me
byle j~ .kiega 11so1riymetnfu z zakrn·su medycyny. Zakłady peł
stosunku <l<D nQwego sa.pi.tala
w
pa.t.l'Omt.tu
funkcję
nią
kllnfoznego Ai.\I, h-oop•lla.łizuja,ce go okolo :;oo d·zd•ac.i.
za,kre.sie. le~z .iak stw:er<lz.a dy
rekto·r Olsz,ew.s~i. mają możliw-0śc·i p•c·djąć ją w skali pnekos.zt
Wówczas
my.slc•wej.
zn2cznde i:<ię obr:.iży. WarunJdem do uruchom.ienfa planowe.i pr-0-clukc.H jest -O•trzymanie
należyte.i ilości foli[ Jl'<>Uetyl~no\ve,j, o .iak1>ści od.piow!adającej m~wlmaczen·iu na.miotów
już
zainteresowano
Sprawą
NaleMinis·tsr.stwo Z<l.row'ia.
ży przypus.zczać. że Min:.sterstw. 0 prz,emy&lu Chemie-zn-ego,
które ma w swojej ge121t11 przy
dz'iar folii, nrte po.ską0ti przyd<zialu na ten oel. Pewność
jest tym wi€?k.s1za. że cstatnio
foha .służy tak pows.z.echn'e nu
opakowanrl,a. iż nawet garmaż.e·~nie sp~zedają w niiej marche1w i cebulę.
Warto rozwinąć nową proi Zje·clnoc.ze1nie Przcm.
Wyrobów Ga1la.n.te·ryjnycn pozak lad<Jm
stworzyć
wl;n.no
pelnie ie.i możliwoAci. W skali kr11,tawe.i pr7ynic.~,ie I-o ogromne zyi;ki, uwalniając nas
O
<l•d kosz1to·w1wgo im.p·o.rtu.
efekt,ach w Jec'lniclwie ehyb:.t
llic trzeba mówić.
Naml•otv znu}clą s:ę w eharakt0rz•e ek<-1.onatów n1a stoif,ku za,k ladów w ramach w;eJk'c.1 wys,tawy, obrazującej dorobek 15-leda przemy&l•u lódc.(Ui,r.)
kiiego.
dukcję

„

b

::::111

•

WYBORCZY

1. P<l•r""wt'ls~i Bl}ni f~r
re!;:tor 1'"2···hriilrnm WIM
<'Z!'!l'O

nr 75 (4461)

Nr 2. 2. Ma;yer Adaw

Oszczędnością
··:_::

i

prncą

Odczył.y

lo.kalu Miejsl<iej Bibliio_teki
Gdans·ka
(ul.
Publicznej
102 o ·godz. 19 odbędzie s.ię. odczyt prof. dr Natalii Ham-Ilgiewiceowej nt. „Pr<>blem konta·k
tów interpe•rsoma.lnych". Wstę;p

W

I narody sie boqaca
l -------··-------

Z e.s.pól

Met.rolo,~Ć>w

rząctzi!e

przy

Za-

Łódzkie.go
i
InżynJe.rów

Odd-z.iaiu

Stows.. rzyszen·l.a
Tochn,ików Przemysłu Wlókie·nnlcz~o

w
niecłz;elę,
W
d'Zień świąt, ode.idą

pierwszy
ran.o autobusy na ws1ystkie szlaki. po
czym do godz.i n )MJopoludniowych na~l:\Pi P·Owa:l;ne oi:TaniC."Z·enie ruchu,
W d~u.~i dziet'l .~w·iąt (3 kw'e:;
n'.a) aul·obu.c;y kurnowr.ć będą
wecllug rozkl.adu
n.c·~ mnln:;e
jazdy, do q<xlz:n pG,:ictudn:nwych, kiedy to odjadą d,1 mie:
s.c·owośc; w w-0iewództwic dod:ilkowe „bisy' '. by przywieźć
powraca iącvch Z:!
w·e~zorem

w

PKS

ruchu p.rz12w:<J.z:1nna j.c:-:;:1t n:: s:>b-Olę od po·l ud n '.a aż do w '.ecz.o

W ty·n dniu (I. IV .) pood go<lz. J.0.50 dcd-:i' Jwwe au\•Ohtt'>.Y kur.o.ować będa
na- lLnh Łódź - R'.\wa iVlazow'eeka - Nowe Mia,0 !o. Ló::lź
- Pod:lęb'.cc - Luho·la ornz
Un.icPock!ęb:coe Lódż jóv.r. Vl tym dn.iu ró\vnk:~ż tra
dy-cy.in.ym 'uż zwyc-wj.em uru
-chomi s'ę popularne „pę.dz'la
ki•· (tam i z pc•\.vrotiic·:n) ha
Pab'.:a:n.itra.sik! Be'chatów ce i Zg'crz - Piątek .
w sobootę PKS
w:~rzorem
ra.

C'L.ąW.o.zv

zor:entuie
pa.cv~ż€róvv

lc·d.Zi:J.,n. Ni-cza·l'2in'.·~ Gi
kgo, w tym dniu cd g~·::!,, n

ś·wiąt

znów uruchomi .<1cę „p2dzJa.k:·'
na tra.<·e P<Jb;,an'><:2 - Bdchatfrw i 7,~!·erz -

sit--~. CZ:'f v.;1 ~.::tZy~st~dcii.
\Ąry·vv'.·óz1 na śvv<ęt.a

,g<lz'e uruchom:i0n.o dc·d:1tkowe
<>·utci'.rnry w sob0otę pa p~łu(s)
dnLu

i w razie p<>·irzeby uruchomi
dcd·a·1·lwwe kur&Y. by nikt 111'e
po·zc&tat n.a dworcu.

o wyborach

W~zystkiego

możesz dowiedzieć się
punkcie konsulta&yinvm Ł I FI

w

Łódzki Kcm1tet Fron.tu
ności Na:rodu podaj<e
wybo•rców,
ciom-0ś.ci

•

Jed-

clo wiao•i
ŻE'

d•nia 29 ma.rea br. w 1:ikah1
wlas.nym, przy ul. Pio·1··ko1wi;:,kiej nr 1(}4, frcint parter, za.stal uruchomicll'ly

mnźna

odpowied:zi na WS7.Y«·tk:E tematy związA,'le z przebiegiem
kampanH wybornzej.
DOWIEDZ-IEC SIĘ MOŻNA:
O

•

363-82.

miei.<.~3ch

te1rmi1n~ch

.!:'1potkai\ z kandydata1ni d0
Sejmu PRL i rad naro-

Studenci=
i sprawy rozbrojenia,

dowych.
zn.gndniew2.z'\.-,91ikich
O
niach d~!yc?.:r~cy·ch o.rdyna-

cji

o

w:---bc·~czej.

zag~:h1!e-

\.\'FIZY1C\h\(ich

i

mia ...:1ta

uoiP~k1i;:rzaniu

b~rlzie

skie se-mi:na.rium na t2maty IGf?;
pn:e:z
orga11jzo'\vane
brojenia,
Studc•ncJ<ie Sitowarzys.zenre Przy
.iac!ól ONZ. Wezmą w nim u-

pcd·fl _i mowania

i

czynów

:uaiw-ia.damia,

że

o

~dz.

8

śr<Jo<t.o

akadeim.ieki.ch.
seminarium

Tema•tc,m

st.a.nowisk

omówienie

będzie

Zwiazku

Ra.d.z.ieckiego, USA. Anglii, Fran
w s·pra\\lie
cji, Indii i Polsikł
rozb~o,jeni.a

or::iz

na

przestrzeni

lat

czasie seminarium odbędą się dwa w:vJ<łady p-rzygotowa.ne przez proco·wników naukowych pt. „Hirozbro.k·niau oraz .,Eko„
stori~
nom1cz.ne aspekty ro.zbrojeni.a".
(bz)

1956-1960. Ponadto w

wykonv-

spolec~

w.s•zy.01~kie od.p-01wiedzi. gd'l.!e

•

i kiedy pracownicy za.klain1';'it~·turj!,
pracy,
dów

s:z,kól, oraz -Obywatele indywi·dua,Jnie mogą wykonywać i:1w-0je z.obow1ą;zainia
w dziedzin;<,: p<lpodjęte
rzadkows.nia i upi~kszon'a
o-kazj.i

z

mia1s1ta

święta

i

wybo·rów

1 Maja.

............__...................

do zwiedzenia
Mie,i.ska
związ,ku

BiM-iot0>ka Publiczna
z lOOO·leciem Pois·ki

zorga1n1izo,wala

wys.ta.wę

z hi•storią
Pa1iS<{}Wa PO•IS•kiego do
ku \ii.rłącz.nie.

7.Wiązanych

\Vysrtiawa

książek,

istnienia
wie.

XV

jest jec1n~c7:esnl~

ta

B11>hotek1
Miejs1Jiit"J
ud.zlaJe·m
w Ogói.n.opo·isl<im Kowin11·,,ie Czy
tełuiczym, zo·rga.11i.z.o-wainrm prze~
Mi.ni,S>te·utwo J(ultury L S7't.11k1
pn . uWiedza _P~n1ilga w życiu".
w ciągu b1e7.ąc~go roku Bibliotek.a. uruchomi trzy da.lsize
wys.tl wy h.i9toryczne, poświęca
nc póź·nieJs•zym ()kresom dzie-

jb\.v

Pols1It.i.

do

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

~

RADZfF.CKIE
PRALNICE
„RIGA" w cen.ie 3.500 zł,
z u.rządzeniami zabezoieporaźeprzed
czającymi
niem prądem - Piotrkowska nr n.r: 115 .• 125 i 181.
X AJ KORZYSTNI.EJ S PRZEPOSREDNICZA
DASZ
P:otrTWE\\1 ROMISU:
kcw.~.Irn nor nr 317. 292. 153.
POARTYKUJ,OW
ł SKUP
ZAGRANI. CHODZF.NIA
wl. Pi.otrkowCZNEGO .o.!rn 21. 30, 10:3.
TENISÓWKI
TRAMPIU i
dam.>.kie, me:i0 1kie, dziecię
ce w cenie od 3:5 zl oraz

~

~

obuiwie

dams1kie

Eks•p<>naty - bogato ilustro·wa
ne plo,ng;zami - umieszcz0<ne są
w hallu Bibli<>tel<i.
Zachęca.my

~~~

'DiiS

Zachęcamy
w

prze"ista.wlciele

dział

wis1k

gd·zie ·zaopa.trzyć ,c,]ę \V ma
dr7.Pterialv bu.do,wlane.
trawe do
wa. ·krzewy
wa1nia
nych.

dn ia.eh 29-:JO ltwietnia odLodzi ogólnÓi)"lsię w

W

wyborpro·gramu
niach
czeg·o FJN.
zwiazanvch
O s:Jra.wach
techn.iką
ze <1po, 0 1c·beirń:
gko!>owa,nia.
zaop~ .trzy t:
Gdzie można
s.ię we wszelkiego nd1.aju
materialy wybo:rcze.
O terminach i mie~'~cach
prac p.rzy PO•rz~dk<:>w~niu

•
•

zgłaszać

również

Można

po.s•tula.ty wybo.rcze.

Punld konsultacyj.ny czynny
je.e,t w dni pows,zednie c;d godziny 8 do godziny 20, a w
niedziele od godziny 9 J11 !l<JInformacje niożna
dziny 14.
'''"~'•':lrnć ró 1wnież telefoniczn;e
d7-\voniąc na nu.mery 237-13 i

informac~·;n.vm
wycze,rpujące
uzys:\rnć

punkcie

W

N

Tu można zgłaS'zać ~oi;Jat
do.tyczące
kowe życzenia
na
ka,ndydatót<
s.oo·t·ka11
po.s.tów i radny-eh w śro
do·wwkach ornz z praco·wnika.mi zakladów pracy i
in.oitytucji.

•

PUNKT KOXSULTAC'XJNOINFORMACYJ?\Y

e

P:ątek.

wta~ek rano. 4 kw'.etnea,
na·dst „b'sy••
kuri:.a.wać be·dą
uczęsz::za.
naiba~<lz'ej
na
r.ych linh~h , a w:ęc na. tyC'h,

We

łenkowe

c.d 22
175.

pe>z:naini1a i.eh!

czó-

z ry;ps.u na a:umie
zl

-

Pio<trko·wsika

(A)

USLUGI

na•=

bezpłatny.

OKRĘG

od czwlt·rl.1·m (30
raz:c pc·lrz12by
uruchamiać będzie ócd:ltkowe
autchu.0 .y n.'l n.ajbardz:f'.i fr.ckw-en.cyjn.ych Jin'a·ch. P•xJ<,bn;~
będz"e i w p'.ątek. Kulmin.::t cj.a
Po::ząw.•zy

bm.)

e

Namiot tlenowy-za 300 zł!

2

do
PKS
Osobowej
Przygo·tl}waniie Lóclzkiej Ek.sp 07ytury
ruchu przed św iątecznego j•2S·t w pełnym tobę
b<>wiem trzeba.
ku. Zadanie do wykonania jest trudn•a,
dzie p1·zewieźć znae1.l'llie więcej pasażerów ni:i; n-O·rmalnie.
zbliżającego się

•

1

Scis.ly i a.taly k.c nitakt 7.A! .:;7pi
talem po.zwala <ly:rek-cj1l i radz:~e zal<tladowej na zn1ujljmo1'ć
W<;.zy&tkich .potrze·b tej t:•lacówki. Brak namj,otów tle.n•ow.ych
hyl jednym z man~rnmentó•.v
te·riap·eutyc1,ny·ch.
0.da.z;;,n:ów
zwlas?Joza niemowlc:cych . Wo
'.lllkta·dów.
dyreMor
tego
becWl. Olszewl!ki, inż. inż. Rau
i WoL~·ki p•rzy ko.nsuJ.taeji nauk()we.i d.yreJd()ra sz.pHala dr
J. Lo·by, sko1nstruawa11 prn-t<>typ na.miotu Hani<>weg<> do i<l·
s.talacj-l przy lóźecz.kach dzi.eci.
J{0>nstrukcJa ,test P•rosta, a
fun.kc,i<>nalno-ść na.miotu nie utyp·om zagranjc-zny!"E-tępuje
Na.tomiasi k()szt wynooi mewiele p·ona•d 300 zł. po·dc-zas
gdy namLoty imtJ·()rtowa.ne ko!rztują od 6 cło 30 tys. zl. Okufo 40 st.tuk n.ami,o·tów proclukc.i-i !r<l•.'łp1J<tfa.1·eze,j za.instalowano już w sz.1Jiitalu.
P.oddane .sa one pdib-Om nauk,owym. Dotychcza,~ z.a.i{wes1ti.0in.ow.ano tylko jaoko.5ć folij,
która je.st za sla:ba i s.zybk-0
Potrzebna jest trzy
,~ię drne.
Namioty
grnb,~za.
kro·ln.ie
-0sze?'.ęogrom.ne
przynoszą
P<l·dawu.nie tle·nu bez
dn-0ścł.
nich p-0wodowalo w skali s"Z.pi
tala na Spomej 250 Zł dziennie strat.
zachęceni
Kon<>truktorzy
przyd.n tno.~,cią namio·l6w opracowiali drugi typ, pr7,,enośny.
który ma.że być używany w
izha1ch nc·zyjęó itp. W <mracl}wa.niu jes•t .Już trzeci lYt>. kl6ry ma mieć wyżsią wa.dość użytlrnw:1. za,1111.tercs{}wa•n<ie namii()tam.i ,je.st powszechne. Inne 57.p1tak~ dziecięce zglo.sl·ły
,już 2'a.po,trzeb()wanie.
Z.ak'.ad.y n.'oe sa przygotowane na produk-cje w s.z,zrnzym

uruchamia PKS.już od intra

11

Nr

Sędkowski

l.

DODATKOWE r~:::;zlakl"

• Spotkania

18 w loka.lu przy ul. P.iotrk0<w
skiej nr 135 odbędzie s·ię prelekcja mgr i nż. Mi.c'1ala Grud-

niew!:kiego

oce•ny

na

ksotaltu

przecz.ne1go

temat:

„Metody

prze.kroju po-

włókien

che·1nicz-

nych".
Klubie J,udo·wym (ul. Więc
kewsiklego 13) pre-lekcję nt.

W

żydów"
P1>cząoteli o

mgr

,. Hi.storia

wyglos·l

Wa.jo.

Ji.Odz, 19.30,

MHD

NAPRAWA E•!'.)r.zę.lu
dari:.twa domowe·g-0 pozaLimano·wgwa.ra.ne.vjna ~/dego

USJ,UGI
stwa

22.

z zakresu
dan1~1k.iego

Glól.'.Cna 5.
INFORi\IACJI udziela ŁódzPrzedkie Zjed.nc,czenie
s.iebic.r-.s<tw Handlowych.
Jerzego 10 12, teil. 250-31.

i

u!.!.

992-K

~

(XOY)

....................:'.'-:'.'-"-""„'"•

6 skreśleń z 36 liczb

·-TO NOWY SYSTEM wŁ.G.L.
>>KU KULECZKA<<
.
SZANSE WYGRANIA NAGRODY PIENIĘZNEJ. e
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e

NAJWIĘKSZE
~--,-------------------------------------~~----------------------------------------i

1447 K

~

Komunikat »KUKUŁECZKI«

·~.o_Az_·_

1

1
I

Lódzka Gra Liczbowa „KukułecZika" P. P. p0dajc do wiadomości, ŻEi' począwszy od
bieżącego tygodnia (206 gra n1a dzień 2 kwietnia 1961 roku) w>Vowadzone zostają
w systemie gry następujące zmiany:
a) gra polegać będzie na z.akreślaniu 6 z 36 li<nb wymienionych na kuponie gry,
w miejsce dotychczasowego z.a.In·eślania 5 z 49 liczb.
b) wygrywa ten grający , który zakreśli trafnie 6, 5, 4 lub przynajmniej 3 liczby wylosowane w danej grze,
_
- za 6 f.i·afnych liczb przY7Jllaje się wyg11;mą I stopn.ia,
- za 5 trafnych liczb przyznaje się wygraną Il stopnia,
- za 4 trafne liczby przyznaje się wygJ:1a.ną III stopnia,
- za 3 trafne lic?;by przyznaje się wygraną IV stopnia,
Pozestałe postanowienia regub,tninowe, jak rówrtież oplata za udział w grze pozo&Ila.ją bez zmian.
Infortnujemy przy tym, że dotychczasowe V-z.aldadowe ku.pony gry na.dat będą
ważne, z t"m
jedna.k za.strzeżeniem, iż liczby od 37 do 49 nie bę-d? podlegać zakteJ
'"
ślaniu przez grających.
Nowy regulamin gry znajduje się do wglądu i nabycia we wszystkich pu~tach
odbioru ,,Kukuleczlti",

MOTOCYKL „Iż-49" sten
idei>lny sp.rz·e•dam.
S tocr.ca 7 tel. 4lll-23
4779

LOD'~~K~~:c~~~~OWA

1448-K

LOKALE

~~

I
I

•~-----------------·----

Centrala Wynajmu Filmów Eli:spozytura w
Lodzi, ul. Przybys:llewskiego 167 ogłasza
przetarg samochodu osobowego marki „Skoda" tY'P 1101 zgodnie z 7arządzemiem Min,
Komunirkacj1i z d.nia 1. VIII. 1960 r, (Mon, PoL
nr 66). Przetarg odbędzie się w dniu 12. IV.
1961 r. o godz. 11 w siedzibie C,W.F, Samochód oglądać rncżna każde~o dnia .pod wyżej p cdabym
adresem. Cena wywoławcza
22.500 zl. 'Wadium w wysokości 10 proc. ceny
WyWolawczej należy wpłacić drJ kasy CWF
do dnia 11. IV, br.
1452-K
_,.

I ZAMAWIAJ

telefonem 311- 50

I NIEAUGHOMOSGI
-Il

~;~!'!~t. k~·wc~~~~:>wn ~<;
. rc ch

I

s~.8 1

p 1 z,· Jmę.

r:igr l:!.ju 4:2

arnKSY
WE

Ul.

NAUKA

Da mOl:>r .

„CPLiA"w Łodzi
Zawiadamia SZAHOWłłYCH KUENTOW,
że

własnym przy ul. Andrzeja Struga nr 24 zowzbogacony asortyment tkanin sukienkowych, kostiu·
mowych i dekoracyjnych najnowszej prcd>ukcj.i s·pó!dzielni
ora z '.'.rprowadzono materialy profilowe produkcji pio•nu
CPLiA

w sJdepie

P o nadto komunikujemy, że dla wygody Szanownej Klien·
teli urucht>miono

I

I

4761

PUNKT

BEZPŁATNYCH

w zakresie najnowszej mc<ly i wzornictwa

PORAD
odzicżowe60 .

Porady bedą udzi elane
prz ez artystę. plastyka w każdą
w gc<lzinach cd 15 do 17.
1424-K

środę

SAMOCHODO-

PRZYSPIESZO'~E.1 ~~==~~~=~==~~====~====~=~=======~: I

m~~:tf;t~~~i;rf szvNK1, eALE RoNv,
·1 r_ł\~L.Yd{}~fi:~~~ ,., ~ WL~~;Rs;tite I po LĘ Dw
IcE, Bocz KI

06łOSZBflA DROBłlE

111

PRAGA

r 1 ~cc~r11 . - ~r~b

Przemysłu

Sztuki
Ludowego

stał

DWA
pe.koje
ku.ct1 ·~'.a
(bio·ki) i pcr_;;ój f<omforto
wy, shu,żl:mwy z uż Y'W ~ •lnolic ' ą kuc•hr.1i
za.mlernę
n a 3- 4569-27
pcf«oje (bLo-k:J te
lefco
4771

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRZETARG I OGŁOSZENIA WYMIAROWE

Jl

Spółdzielnia

i

I

Samochody - motocykle

o

o

I

WOZKI i·ęc1zme
i lep '•k
(o•u.b\t) na po•;. acl<Z,kę "p rze
d!a·m. Dembińsikie.go :;
4374 G

I

C. P. L. i A.

11

~I

1

7noo

!

L----·-----.:

m 2R>r

-

4403
KOROŃSKA Henr:pka leC!lte•c-0·:z,bowy z k e rrz.
g·r.1 e l\:Oł 0·~·1p cJ.~ż n :.k
k~ni-e
n.a z arrn iz nę. Lub- O&'f{)idem sprze·da1m. Ml!e- przyjmuje 17-18, Z ieloozyń-sl'3:"i ,
ul. Teo·f i1lowt. f.<a s:zr:tcT1.i e t.la zauni .e. nę.
na 16
3(}32 G
4345 C1
64a ża•blenlerc
43it7 Ru.cl.'Zlka 166
Dr SIENKO spec)a!>sta
chorób !:l.<órnych. wenervc1m:vch godz 16-18 1<:
WAŻNE TELEFONY
1 • ń~k : eg, o 1.32
4603 G
0 e~
PR-ZY- -ZAKLADANYCH
UJ
Oglos-zenta wymla- 311 su · I •
c.•:,,a.b1'2""'1n, iC1Tkuaw5',tim. apj5.o9t,1lz<"iewKORONACH,
IDOi!lłf«S•Ch
rowe telefoniczne
- 'l!i~~=:;.:.....!~~!,;:::;.,;:łll'~;:::;.•:,....;;..;;..;..;;;;..;•--•I"',
2.<!jęc!<1 rent.g.-rw·wook'e zę
l>ogot. Ratunkowe
09 ,Plo,na 28. W$chodnia 54,
bL'W wyik-ontLje $pec.jain 'e
l'ogct. Milicyjne
07
d I .
68) L'
k'e" 37
~ rc1.1tgen dentystvc'1\n y Straż Pożarna
08
~
/łll
ODRA (Przę za niana
;mE.t;1 \lf..YS l „o
P i o~tl_<O WE f.<,„ 12·1 • 4732 G
Lódzkie Zjednoczenie Przed.Jiębi-Ors~w Handlowych
'kom. Miejska M,O 292-22
••
rWł
„Szatan z VII klasy" AS Al. Kcśc1uszk,i 48
Kom.Ruchu DrÓ-< · 1
p ro-d
pol..
dozw od pełni stałe dyżury nocne
D~ 'MAltK!E'VfCŻ- €1;)6C°j a
Artykułami Spożywczymi ! Przemysłu Gastr&nomicznego.
gowego
516-62
lat JO g. 16.45, 19 (se ~l'l.S
l:·s t a chor ob .<:'kór!Ily·~h i
Pryw, Pogot .. Dziec. 300-00 KINA PREMIEROWE
z&or.l:m;ęty)
w ener)'~!Il:\"Ch, PiOtl'kC'\VWyżej wymieniane artykuły są już do na.bycia
Pryw. Pogot. Lek.
333-33
OKA (Tmvi.ma 34) 111e, ,;ca 103----{)
g3<!.2 G
5;5-55 ALTYK (Naruto~lcza 20) czyn-ne
br Rl!:ICHER - wenervcz
MOI
359-15 „Tama na Pacyf1lrn" - POPULARNE (Ogroo-owa
POŁO:ZNICT'WO
ne . skórne - zastepc-a
Centrala Podmiejska Ol
prod. wł„
pa<1orama, 18) „Niebo bez miłości"
.
.
.
flol<tór Z:r,ml<owsk! 16-19
__
dO!liW. od lat 18. g. 10. prod jugosl. ctozw. ocl Szpital l?ołoznlczo-Gme- P:otrkowska 14
4091 0
12 30. 15, 17.30, 20
lat 18 g 17 19
kologiczny im. dr H. JorPOLONIA
(P1otrl<owska PIONIER· (Fr~nc1s.zl<ańsrlta dana pr.:y ni. Przyrodni' ł
Łodzi.
67) „Wzgórze 905" prod. 31) „Ząb rekina" prod. cze~ 7-9 (tel. 566-44) prZYJ
TEATR NOWY (Więckow 3ugosl. d-0zW1t. od lat 12 rad.z do'.ZJW oct. lat 12 g ':'uie kobiety ch_ore g ue
Dla zaoszc.zędze11ia cennego czaru - radzimy P. T. konsu_
I~
~kiego 15. ctuza scena) g IO, IZ 30, la, 17.30, 20 16. 18. „Pólglowek" - kolo·gtc-zrne.
c1ezanne
1
'"·
mentom wcześniejsze dakO'Ilanie zakupu, co pozwoli na wiig. 30 „Dwoje na hu- WlSLA
(Tuwl•ma hr 1) prod f ra.nc dorz,w. od roclzące z Dz1el01cy „BaNAPRAWIA b
ś
kn i ęcie zbytecznego natłoku ku.pujących v1 ostatnich dniach
śtawcc"
(mała
sal.a) „O moim przyjacielu" lat 16 g zo
11.lty" bez Poradfll „K"
~-;
EIZ la!du un:eczY'mna
prod. rad.z
ct-0rz.w od POt(OJ
(Kazim ierza 6) przy ul Sęd.t.10W>l.<iej 16 ~ ~~drwną
ga·rdec~oę przedświątecznych,
712-T
~EATtt
POWSZECHNY lat 16 dod. „Łótlź, miaBitwa pod piramida><r.) !'t)'c:trn ce-rc•wn· a - \
(Obr Stalmgradu 11r 21) sto nieznane" prod pol. ~i" prod. radz. dorz,w . Szpital Poł!lźniczo-GlneLodz, W ; ęck-0•w<(< 1 ego 23 .o;;;;o;;o;~~!iiiO--~~---•-;;;;;;;
_~_;;;_;;;_;;;;;;;;;;
_;;;;;_;;;_;;;_;_
;;;;;_
=
_;;~~~~~~~~'!..i!..•_;;_;;_
;;;;;;;;;;;;._„-;;;;;;;;;_::;;;_;;.;;i
_-1
n :ectZy1m1y
g. 15, 17.30, 20
od lat 12 g. 15.45, 18, kologiezny im. dr M. Ma- ł
'l'l>ATR 7-IS (Traugutta 1) WLOl(NIARZ - nleooyn- 20 15
durowicza przy ul. For-~
n ' eC!ly>nmy
ne
1 MAJA (Kil i ń •l<iego 178) na1sk1ej 37 (tel. 372-64) TEATR 1m. JARACZA WOLNOSC (Przybyszew- „Szuka.m ojca"
prod P.rzv?mu.ie kob,ety. chore•
\o"I
(Jare m3 27) g·cdz. 19 tt< iego 16) „Gorączka w radz. do2w. od l a~ 12 g. ~!ne.rnlog 1 C<l.n1e, c1.ezarne I'
-·
Dyrekcj;.'ł Miejskiego Przedsiębiorstwa In1 rodzące rz. Dzielllloy
„Strach i nędz.1 IU Rze El-Pao" pr(}d
frał'!c - 15.30. 17.30. 19.30
KIEROWNIKA ad i · j
•
sz~"
meksve< , doew od lat RF:l{ORD cRzgowst<a 2) „Polesie"
~
· ni .mH 1·acyJn~ - g·os~1ntlar- stalacyjnego nr 2 pcrriadamia, że w zwi!jzku
OPERA _ n !ectZ.yiona
18, do-ct. "„Łóaź, mi·a..to „Zia.mana strzala" orod
Sz ita.I Polożnlczo-Gine~z~g~ oraz palaC'l';t (':OS7.ukuje Dyrekcja Mło- z budową kanału uliczneg:> 7 dniem 28 marOPERETKA CP' 0 trkow•f<a n1eimn.11e p1'c•d. pol. g, USA. dozw od lat 12. k P.
.
c i Ski o j Led
,tz1czowego Domu Iiultury im J , Tttwlm~ w
ca hr. zos t aje zamknięty ruch kołowy na uli_
10 1230 l'5 17 3U 2'>
a
10 12 14 16 18 20 o 1og1czny 1m, ur e·
, \I"
k' d
•
·
·
243) g, 19.15 „Parma wo
'
· '
'
· •
riOMA · (RŻ.<:oW<f<a· hr. 84) tlowsktej przy ut curie"• z1. v arun. 1 o omowienia w godz. od l'i
cy Matejki na odcinku cd tll. Nowotki do
dtta"
KINA I KATEGORII
„ćas·lho de Paris" (pa- Skłodowskiej 15-11 <tel.
do 16 Moniuszki 4a, pckój nr 102.
1458-K
końca posesji nr 14-16. Objam ulicami bocz-o
TEA'.t!t
ROZMAITOSCt
n(}rama)
prod . fral\'lc. 201-07) przyjmui.e l<?biety
, ·
705-T
(Moniusrz.ki 4a) meczyn MUZA (Pal:>!anloka 173) dozw. od lat 16 g. 10, chore gmeb:olo·g Jcznie . .erę
LABORANl'O'V analitycznych , statystyka nymL
(ly)
„Stofice
śwfec.f
dla
12.30. 15, 17.30. 20
z~rne ! rodzące z Dzi„
medyczne"o
i wykwalifikowaną masrynlstkę
0
PINOKIO (Kopem't<a 16l ws.zyst:iti.ch"
pro-d. ra- SO.JUSZ
(NOlwe Złotno <tKict;' „Gom.a"' i Po·radn:
zatrud"ni WoJ"cwt}d 7 Jta Przychodni
Med.., ,,_
g . 17.30 „tJia.ment(}wa ro dz:e·ck1eJ do-zw od lat ul. Platowco-wa nr 6) ~ .. przy ul. Sęd.Z 1O•W·
'
, .a
..rCJ
sa"
14 g. 15.45. 18. 20.15
„Czerwony sygl!al" - „k1e3 16
lty Pracy d!a m. L<1clż•!. Zgloszen1a przyJltlUJe
Z po.Wadu Zgonu nieodżałowanego koARLEIUN (Wólczań!llta 5) PRZ,EDWIOSNIE (ż_er?m~ prod. wł . , dorll_w. od lat Szpital Pofo~ttlczo-Ginesekreta riat przychodni uL Targowa 30, r.okój
legi i wzor(}wego pracownika
17
n '. e·azynriy
>.:toego
74)
„Konsl<1 S~i1'g,(B l·u~l~·11oR -k 51 kologiczny im. tir ff . Wolf
5 W godz. od 13 do 15.
1439-K
""
pysk" prod .arig dbz:w
a • '
Ył'I=
.
. .
... EATR
ZIEMI, ŁODZ- od lat 14 g. 16 · 18 20 · „Strzał na bagnach" _ t>rzy
ul. !"ag1ewnick1eJ
CUKIERNIKOW
k
l'fll
KIEJ (Kopl'>m _t~a 8) - 'l'I'YLOWY
cni··c ·, a pro-d. f'o . d-0ą,w. od lat 34-36 (tel, ~38-82) przyJ.
.
WY .wa I .rnWanych 2'!łtru<i' eazynny
- 123) „Przebud~:;i~~;e":'.: _ l~ g . 16. 18. 20
muJo;,. kob iety. ~h~·re g ;oe
dt11ą m1tychm1?-s•t Pab1<>nick1e. Zll,kłady Przeprod czeskiej
dozw r,<TRY .(S' en1<1ewicza 40) ~-0lobic1Z<lie .. ci~za 111 es i ro
mysłu Ple!rnrn1rzceo. Zgło s zenia przyjmu 1e seOd _i:a,t is g.' 15.45, 18: Pro~r?m NldlA nbjmł-Od· n.:'iiś~1:1 ~;:;~"' C~iarz~~.:
keja kadr W godzinach Od 7 do 15 - P·abia28 ·1a
żonie i rcdz!nie wyrazy głębokiego
.
~;t~~·„.'.'.PI~~~~~ ~:ar~~
.
,
"
nice, ul. Ba g atela 12. Warunki z g odnie z uf
ZACHĘT.A
f2''.~ 1 e~;t<a 26) „Pan Soczewka w ,rnChirurgia; ~pita•! im.
kJadem zbiorowym dla
pracowników przewspółczucia skD.:tdają:
·---------~-nj
„Dziewiąty
Barl1ck1ego
ul. Ko·p·
d o oanow1enia
• . . na m1er
· ·
,
Jug„
dm;w k1ąg
od latptod.
12. szezv"
„mi.cziit!to'~· Cbvtrv
gotl~. 16lis"
. 17 N
clńskieg
mys łu c uk'
-1errnczego
0 z2 '
ZARZĄD, RADA NADZORCZA, KO·
SALON . ~1:STAWOWY g 10, 12, 14, 16, 18, 20 „!l.ek<>rd Annie" prod,
•
S<!U,
690-T
PTF, Łodz, ul. A. S~ru
USA do1Ziw . ood la.t 12 g.
Laryng;ologla. Sz.p 1-m.
LEŻANKI i KOLEDZY ze SP-NI
w
ga 2, VIII dor.o.ceroa wy KINA U KATEGORIT
18 20 15
N. Ba!'l1ckieg.o, ul. Kop&&te
st~wa fo\,ogra.fi1kl
P(}l'
·
cifJsklego 22
,.KONFEKCJA ARTYSTYCZNA".
sk1eg.o Towa.rzystwa Fo l\DR'IA (Piotrko-wsrrn 150) KINA III KATEGORII
.
Po długich cierpieniach zmarł w dłllu
1451-K
tcgra!iC2nego w Ło·dz'. „żyjąca
pustynia"
'
Oku!Jstyka: Szptta.1 . fm
27 marca 1961 roku, przeżywszy lat 75
Czy~na c'?~·~iet1n!e prócz P_''Od. USA, doz.w <Xl LĄCZNOSC (Józefów 431 g~w~~~~hera, ul. Mill-0ycn edz„a"r„ow od god.Z. l.rt ~' dred. „Miejsce na „S i eri.oża" prod. ra.dz.
S. t P.
1
ł do 19
•.tO
prcltl. pot!_ g. 16. tJo,z,w od lat 12 g. 19
Chirurgia d•lecięca 18 · 20
-_.
MEWA (R7.aow,J.<a nr 94) S7.pital i·m K('C'lopnickiej
97
0
W dniu 25 maren. 1961 roku opuścib
All KM (Nawrot - > „Nie.~ „cz_arne błyskawice" - ul. Sporna 36-50
,.,,
/"li za&tąpiol!y
kamerdyner
prod USA dww
d lat
prod. Hl!( doz.w . ocl lat 12 g 14 16 1·8 · 2
.szeregi pracownikó· · Służby Zdrowia
Laryngologia dziecięca:
l'riUZEUM HIST RUCHU 12 g . 16. 18, 20
• .
'
'
.
.
Sz.p;.ta,l i.m . Ko·~C>Ul<a, til.
pielęgniarka dyplomowana.
REWOLUCYJNEGO (ul DWORCOWE (Dw Kali- p(jf,ESTE (Fo"!'slsk ie.1 3_71 Armii Cze.Dwcr:tej 13
_,
G.ctańska 13) - czym1e skil
„Wrogie światy'', ,.~ .zat?.?e Białych Nte
g . ll-f7
Pasażer
na
gap""
dzwiedzi prod. pol ADRESY AMBULAT0b. kierownik i długoletni pracownik
1\tuzEUM HISTORII WLO '.'.chytry lis" g IO. "u'. „dcf!'.•w. od J.art 12 g. 17. 19 RIO'W P<>mocy "'.ieczokIENNICTWA
rw;ęc12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, srUDIO wykońc'l'..a!ni ZPB im, St. Kunickiego,
nieazynne
ro~ej dla po-s -tczegolnych
ltowsklego 36) nleca:yrn19. 20. 21
:f.
dzielnic:
o<lznaez0>ny Srebrnym KrzY'.lem
cd?lllac;r-0na. za długolet.hłą p!'lacę SreM'Ue
. GDYNIA-STUDYJNE (Tu Uwaga! R.epert t.a·r spo.
?
,
Zasługi.
brnym Krzy:i:em Zasługi.
k ZEUM SZT'!KT rw · pc I wim.a 2) „Noce C~· bJ.rii"
rządzo-no na podsta1wie - OooZiitta .1!1--2 Sródm1e
ow ~k~e·go 36)
czynne
rod. wt.-f.r„ darz.w, od ko-muni.katu Miejskiego scie - f'.1ot.r•kow sl~a 102.
Wyprowadzenie ziwłok
na miejsce
Pogrzeb odbędzoie się w śro.dę dnia
'ld'( 9-15
Pt
d d
Betty w zatzadu K'n
tel. 271-Sll, Wldzeow 18-22
wieczmego spoczynku nastąpi dni•a 29
29 ma.rea br. o godzin.ie 16 z ka.plicy
8ZEUM
ARCHEOLO- ~onci~nic:?° . p~od. ang.
(drzAeci) KO'Pcif1sk!ego 79 .
IC:ZNE l ETNOGRA"O 15 17 OO 20
tel. 275-18 g. 18-22 (d<Jbr. o godz. 16.30 7. kaplicy
Starego
„mentamej na zarzewie, o czym ziawiaflCZNE rPlat' Wolności ll~L~OA 12(K~awiecka
·3_51 Pll~EDSPBZEDAZ
bile.- rośli), - S'Z,pitałna 12. tel:
Cmentarza przy ul. Og·rv:dowej. O smudamia
4) g
12-19 wystawa
P
be prawie"_ tow na 2 drn naprzód 345-8~ , . Bałuty (tlz:ecl 1
l>n. „1000
lat monetv ·• rawo 1
z
t11ym tym obrz~11.fo zawiadamiają:
d-0 i<'n: ,.Bałtyk", ,,Po- dorosl1) Z. Pa.cs no·wSEKCJA PIELĘGNIAREK przy ZW.
ll6l$kfe;"
·
prcd •mg doz.w. od lat lonia", „Wi!ła" . „Włók- sk'ej 3, te-1. 541-96: G6rna
;;. JE.
*
lG g 16. 18. 20
_ niarz". „Wolność" od- (dorośli i dzfec·i) :__ Lecz
ŻONA, CóP..IC, SYN, SYNOWA
ZA W. PRACOWNIKOW SLUZBY
Zoo - ezy 1 1 0 " 9-!S \fl!,ODA GWARDIA fZ'e hywa s'ę w specjalnej n i-OZa 6. te-I
427-70. ul
i WNUCZĘTA.
:f.
1.~ma 2)
„Szatan z VII ka.sie
k'na
. ,Bałtyk" P'ot!f<-O·WEf.<a 269 . tel. 406-55
ZDROWIA.
PALJ'.t
kl," prod. poi. tJ,crz,w od <ul Narutow!C'La 20) w (docośli); Polesie d·orośllł ,·
48450
4814-G
J_~NlA
czynna i~:ao,10 g. 10. 12.ao, 15, ~S-0·wszednle w gooz ietdza's~:k. AL l Mada 24, I 1i·~;•filllllllliiilllAZAllll!!.llll••••••••••••mm:
&dl &dliłlliłhl & MM
ct1t1WM
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Poznań chce przejqć rolę Lodzi B·rawa
dla gimnastyczek
w organizacii Wyścigu Pokoiu

Zbliża się

termin eliminacji

W ro.ku ubiegłym
Poznań,
ja.ko mias,to eta.pQwe Wyścig·u
Poikoju,
rza.jąl w
klasyfika·cj;
kraj-Owej .1pie;rwsze miejs1::e. W
tym. roku
pQz.naniacy już od
3 miesięcy przygotCllwują się d·u
powitania kolarzy XIV Wyści
gu POtkQju, chcąc prizejąć sztalllda'!' przechodni.
W tym ro.ku iPierwszy raz w
historii wyści.gu, trasa skierowana zosta,nie na pól.noc. Po
wy5ci.gu
dookoła
Warsza,wy,
3. V„
kolarze wys~a.rtują ze
stolky do Ol19zty1na, by następ-

Łysogóry

Wiosna 1961
•

•

organwzuJą

łodzianie
ŁódlZlki

OclJdfzi.aił

bokserskie

0

PTT-•K,

Wojerwód!zka Komi.sj,a Z1wiąr<k6w Zawadowych 1 Komitet Lód'Zik<i ZMS
orga1nirz:ują.
j;;,lk CO> 1r-011<:u. w
<ln.iach 27 kwi-e,tnia - 1 miaJa 1961
'l'Clcu ogóloo·polski rajrl. p iesizy w
Gór.ach S.wJięta<krzy:sl-O' •ch pn. „Ły
sogóry - Wi-0au 1.9&1".
Rarjd pnze1>i0ga ć będrzie in.a 3 tr.a
sa,ch mł-0,dzie:hc.wy•oh (3- i 4-d1010wych) orarz: na 1-0 t.rasa•ch cLl•a do'1'0,slych (3-, 4- ·i 5-<lflie>wyich).
Spotka:nie uC>Zestn1i:ków tras m.ł-0
Cizieżowyioh o•c!Jbęda.ie się clnia 30
kwietnia. w Kfladnce pD>d Ły.s•icą;
turyści 1111asy dla doo-.ooly.c;h ;ipot, F.<ają się w tym saony,m <lniu
na Gónze Kl-0f'lów1<>a 1pr<z.y „n:.al:>elskian Kaim·! eni,u". Raij•d tui je;.t
nai1więksrz,ą IJeg,o t)•pu imp•re·zą t.u
1rystyic!lllą w P0<lsc<l. Prz.e,wirl.y1wa11y .iest ·u1drz.i,a•l ck. 2.500 tUtryr,1~1w
"' oa1lego lw.a,j.u.
Dnforma1e>ji
l~d©i·ela
I
!1..aiplsy
prrz:yjmuje kierowni·cbwo -0gól010pol~·i~·!l(o irajdu w Gót·aeh Swię
tcr<erzyski-ch „Ł:yisogóry - Wiosl!'la
l961", Łódt, · ul. Piott,ko'#.st<a 70.

2razy zNRD
spoikajq się
Łodzi

bokserzy

Młorl.y'Oh bcik!serów Loda.i
~ą dwie wieir~e a,tra.J<eje.

crzeka
W poa w crzerw

iowie maj·a w Łodrzi,
cu w BeTł'ni<l od1będą się dtw.3
spo<;kamia o cha•JOaik•terne mtędizy
fl"'r<odOWYITTl.

Za•r.ząd ŁOZB
w tr.o5'C<O o P'Ofni'()lm diru.żymy ł.ódtZ;kiej wytyipoIY/ał 33 zaiwodn'ków do g-r.upy tr·e
ni,n,g.owej. z g>l'."lllpy tej wyłcn'cna

'!ZO·staoie osta.tee©nie repreizeubseja
Łodzi na mec:z u nas J.aik i ria 1W Y
~'aClld do NRD.
POWIE.SC

„DZIENNIK.\"

mą

u.dział

w

teg<>l'<>cznym

Wyści

Po1lrnju, trenują już od kilku
· jedna.k i... w przeclwień
s·twie do wi~kszości 7,głostiO'llych
do tej itm,pre'lly drużyn - przygot<>wa.niia i<:h odbywa.ją się tylim t;ndywldua.lnie . Przed wy,iaitlem do .Wa•rs·zawy wezmą oni j<>
szcze udzia.ł w kilku powati11ych
wyścigach w W. Brytanii.
Asem a.tutowym teg<>ro·cznej reprezenta.oji
An.ghl,i jest 29-letni
NOR.MAN SHEILL z Brn.moo•te w
hrabs~wJe N&tti1JJgsha ms·h.i'fe, Nale
ży
d'o klubu Mell>in.g Wheelers.
.Tesit on d.wUtkrotnym m.t~·t,rrzem
świata z la•t 1955 i 1958 w wyści
gu na dy·s't. 4.900 m na dochodzenie.
2i>-le1tmi KENN·ETH LAIDLAW
z Yorku (Clift0>n Cy<:Un,g Club)
n.a.leży do oUmpi.i.sikiej
s'llosowe,j
drużyny ang.ie-IS>ldej. W nb. ro.ku
byt najleipS1Zym kolarvA>m bryty,ls-l~im na &l/0-Sowych mt.sit.rz..o·sitw a.ch
świata. Je.st r0>b0>tdli1kiem drzewnym.
ICENNETH
HILL "' TJiverpool
ma rówwiet 25 la.t. Jest unędn·i
kiem po,czt0>wym.
Inte.resuje się
gu

mleslę-cy,

sce.

_.

_

.

....

czu

tDwa.nys·kiego.

p0>mnieć,

że

szy n1ecz z

Hg<>wcy

graM 13:7.

pr~y 

pie·rwl
przc,gra.1H w
Wars.za.wie wy-

Gwardią

Lodzi 9:11, a w

V\7 a.rto
Leg-łoi

e

POWIE.SC

WOJEWODA

Poprawiłem krawat pożyczony

od Nicka

] zaprOiponowałem Ba•oklu.n.dowi, żeby mn'.e
sfotografował w pozy'Cji '9t.ojącej, zaipc.trzonego w niebcszczyka.
Nick i E,g,.ok.lu111d uwa.ża,li, że to znakomity pomysł.
Znów poczułem szturchnięcie. Odw:rótiłem S'ię. Facet stojący 111a przodzie nieruchomego tłumu na,chylił się do mnie.
- Czy mamy machać rękami w czasie
Zdjęć?

Powied1Z1i,alern mu, że to nie jest konieczne. Na twarzy Jego odbiło się razcrza.rowa-

nie.

„DZIENNH".A"

z łódzkimi

dz.:el:n·:ica

Najlepiej

Widzew,

przełaj ŁKS

sz;kół

spisała

która

:z.a- nych

I Rytmika

w ognisku TKKF

Federa<:ja.

{NRF) 'ZWTÓCtila.

e

POWIEśC

„DZIENNIKA"

Zdałem

sobie nagle spr:a1wę, że wciąż
mam
na ramieniu magne.t0fon.
Zdjąłem go więc i wsiwnąłem pod trumnę.
Spojrzałem na Fullera jaik najbardziej ponu.ro i Baokllliild ps.trykinąl. Po raz clrugi
S<pojrzałem ponuro. Oślepiło mnie światło
lampy błyS<kowej. Backlu1nd sikin_ął głową.
wsunął
obi-e
zużyte laim:py do kieszeni
i wys.zed~ z sal-i, zanim zdążył s·chow:a·ć
śwkł'tłomiorz. Zrobił, co d.:> niego naldało.
Ja i Nk:k odes21liśmy na bok i tłum znowu ruszył. Kiedy ZJnaleźliśmy się z !)Ow.rotem w ga·binecie d.y;rekio.r'a, N i·cik napemil szkLa1111lci. Ta ohydna whislky zaczynała mi =ail<oiw:ać.
Nfasz jeszcze j~k~eś życzenie?
Nie, dziękuję.
Chc'.ałbyś jeszicze ooś nagrać?
- Boże!
Zos.ta1wilem mag.nettofon
pod
trumna.
- Otwarty CYZ.Y zamlmięty?
Zamknięty.
- No to nie · martw się . Wydmian~ go
późmiej . Skończyłeś z tym?
- O tak, s1końc:zyłem z tym. Nie sądrzę.
żebym tu trafił na dob:ry ma•teriał. V{rócę
do biuil'a. Ale chciał>bym zabra.ć z sobą
ma~ne•t.ofon.
Taśma jest w śro,dlku.
Bę
dę jej pot:rzebował przy przesłuchiwaniu
innyc'h taśm.

Pro.gram przewiduje bi<'g .seniorów na dystanSlie - 3.500 m,
junio,rów na 1.500 m i kobiet 800 m.
Prócz
zawodnhków zrze,szonych w klubach, uclzial w hi-cgach mQ.g<J, wziąć również nieS1tov.ra.r:zyiSizeni.
W pop.rzedmich
la:tach zwycięzcami biegu byli: No·w<?.kow~,'~i z Legii, Mo·ra,wiec (Spo!e:n),
Pastus·ia.k (Sta.r t). Szewczvk z
ŁKS oraz Płonka (Bielawianka).

Organizatorzy dokladaja staby tegoroczny bieg ?.gromad7.il na starcie wielu zawodników zamiejsco·wych.
Z~ ·pro
grupa.eh. Pjer-ws:za tr€ł:1.o-...~:.ać ma sze.nia wysiano do prze.s7.kl 20
W kcnku-re,n•Cji chłopców 'ZlWY- w ś1r-0dy i sobo·ty (w g-0.ctrz·,_1a·ch klubów na te.renie całej Pol2.k;.
o'ężyła &z.kola 153 (Bałuty) 135 od 9 d·o 11) w sali przy Pl. Zwy
clęstwa
2, a drugia w ś,r-ody i Jest nadzieja. że na Eitarcie zopC<:t.,
:?-) S'Zlkola 32 (Widrzew) 131,2 1:kt., 3) S:zr,rnta &9 (Górna) - pią.1ki (od 15 d.o 17) w sali s?Jkol ba·czymy biegaczy z War.;;lawy.
in pf.<t. i 4) SzkoJ,a 104 (Pol·e·s.:e) ne.i przy Lll!. żwi•l'kli (róg G'da1'1- Poznania, Byd.gos:zczy.
- lW.2 pkt. W pun.kt<.,cj.i ;,ndy- s1kiej).
wirdc-al·nej
Z zawodników łódzkich za2iwy•c.iężył
B~ranieckj
Za.pi~y na rytm'.l<ę przy,imo•w.a(Widrz.e•w) 27,6 pkt. przed Bas'ń ne są w s~r<.r-etari.a•c'e Hai.i S.p<J.r pewniony je.<;'t udzial Morawra,
s.kim (Bałuty) 27,3 pkt i Ba1ra- to•wej (śrc•ct.a i piąte(~) od go.clJZ.. Dc,nan1kiego, Kupścia, Maszornow~r.~i1m (G'óir11.a)
27,2 pf<t.
9 do 17 .
ka i wielu innych.
rań.

Międzynarodowy egzamin na

kand·~datów

Wponiedziałek Łódź era z\Lipskiem
W czwartek rewanż w Sieradzu
Od kil.ku tyigoclni
trwają
przygot·owa.nia pi1ka.rzy ka·d1ry
młodzieżowej do dwu spotkań
z repre·zenta·cją Lipsk·a . Onegdaj
u&tal°'no
defi.ni,tywnie
s'~laid za,wodników, z ktćrych
wyk111ione
zostaną
obydwie
lódzkie drużyny. Ot·o lista:
Ziefo'Ilika, Ka.t'a.siń&ki, Marlmwski,
DC}bijański,
Susld,
Sas,s,
Fi·<>do.rnw i J{ulawiak
(wsizY19cy ŁKS). Wojnow~ki i
Pys7lke (Wlók.nja,r.z Lódż), Bro
del, WaHer i Lawnic:za.k (Wlókni•arz Pabianice),
Ktlow.ski
(Polonia Piotrków), Charbiclci
(Pblon<ia
Lódż),
· Pawłowski
(Start),
Bednarek (Kr.lejaicz)
oraz Po•dwójci (Sta,l Głowno).
Int~,resujące
s.ą
szczególnie
pozyqe
dotyczące
za•.<·odników ŁKS. Z wyj<J,tkiem Sus-

reprezenłaciami

jes1,cze

~

gi1rr.1'.la.stycznych

o~dsta.wowych.

S;ę

Weslluliu chce gruć

0

(54)

~ECYLIA

,

,... Legia w.arrscz,a.ws1lca za.p.rop.on oiwała Gwardi.i
ro.ze.granie me-

piitka.r ay We~tfalii
s·ę do LOZPN
z pro·pozycją na.wią,za.nia ko'Ilta.1któw. Niemcy prnpimują przy
sianie na.
poc2ątek
ez~rwca
swej oficjalne.i reprezentacji na
2 mecze d·o Lo·dzi, za.p.-asza.iąc
równocu:esmc
na 3 SP'Ollcania
lód'llką
reprezentację
.hmiorów.
LOZPN
studiuje <>hecnie te
pO'naidto p-o.dno-s-z.e·niem cięż.a 1rów.
BRIAN HASKELL z Huddel\.~  prnpcaycje.
Wall"to przy,pomnieć, że We'5tfield Jest czŁonkiem ta.mtejs'1,ego

AL MORGAN

Przełożyła

m:ę-d'lripa .ń.s·b'ł.'•Giwych

g.oric·c1Znyich

~1po1Jc::ań ór"wżyr.1 <l'ł>U kra1
ANGLICY WOLĄ
jów. Me
cze Slzł«Cccj.a Po·h:r:{.a r rnze1gir ~r.i e
INDYWIDUALNIE
1
K.olairze .a.n~elscy, którzy wez- z,c 3°t•tL1ą 2.i5 i 28 l:st.0ipaid.a w Po!l-

0

młodzi

'•

nego din.ia wy,ru.szyć do Gdań
ska, a z Gdańska przez Bydgo,szcz do Po21na.nia i z Poznania do Szczecina.
Rewelacyjnie prze.ds~a·vvia się
p,ro.g·r am pierwszego etapu. Trasę ułożono tak ciekawie, że kolarze t,rzy razy przejeżdżać bc;dą przez Sta·dion Dziesięciole
cia, co wpłynie na uatrakcyjnienie wyści.gu i niewą~p!iwie
na trybunach te.g o olbrzymiego boiska zibierze .się ko1mplet
wid<z,ów.
Innowacją jest wprowa.::l'zenie
•
Na miejs·ce starych we,te.ra.p.róby
jazdy drużynowej na
sM<cji b(f<kserskiej Gwa.rd·ii:
czas. Próba ta.ka ro,ze~r:rna zo- 110w
Roz.pie·r.s·kiego, J{acz.maL"ka i Pió-r
s.tan.ie l!la etapie do Poznania k<>wilkiego wi>jdą ml<>dzi, nowo
z tym, że półetap wy,zmacz0u'10 po-zyskami pięści,arzc. Drużyna li.e?O'Wa Gward,ii już w ma..ju zasiw By.dgoszczy.
XIV wyśc.i.g, który rozp<1cznie lona zos•tainie: Zawiśla.kiem, Kjelichem
i Kuchanokim.
się 2. V. w Warszawie, po e'taml V./a1r.srz;s1w~({i Oikręg-01wy Zwią
pach w Polsce, znaj,dzie .;;.ię na zek B.oikserski p.r-0•w.a1d:zi pe•rtrakterenach NRD, a zakońc~y się t.Rcje z w1:a.dizami
pięśc.ia1r&k.i.m!
Li.te•\V~(,de.j SRR ·w s-prarwi-e reiz-ew stolicy CSRS w Pradze.
Z przeiprowa.dzo,nych rQzmów gr.zn:.a p-od ketnieo m•aja bir . 11a
z trenerami na517,ej kad,ry narQ- Lit.wie spo·ńkań Kowno-Warsza "'Na.
dowej'. Nowoczki.em, Wójc;kiem
•
Pro:es'llnięty zosta,1 tc,rmi·n to
i kierowini:kie,m ""1zikole,n;owvm warz.ysikiego
meczu bo kse1rskiego
Z. Wiszinick,im wynilka, ż'" ko- Gwardii z d1rużyną „Dyna.mo" z
larze nasi wolą pierwsze etapy BerHn.a. Spot.kam.ie rozegra1ne zo„
ro1z,grywać
na znainych sobie s·tani-e 4 maja w Lo·tl'Zli .
S·Zo.sia.ch. Nic też c;łizi1wneg0, że •
Wyd:z,'ał
Wysz,k·o,\enia PZB
regn.1la1n1'.n
s;pecj a.lw
ha.rmono.g.ramie
treningów c•pra·cow.ał
r.1y1ch
naigród
ufundo1w1a1nych
przew~dziano
przejechame na
p;Ze!f:
PK-cł dla trer.1 e·r ów. v.1 yróż
ro,werach całej trasy od Wa.rr.1 :ający1c•h się w
pr.acy nad \VYs.za,wy przez Olsztyn, Gdańsk i C'ho·wa.n:eim
nowycih ka<:l.1r pię 
Poznań z tym, że ,o s1laln; ob6z śc: 2·r~:it.i·Zh,
pm;ygatowaiwczy
od1będziE'
się
•
W do·kończonych mis·t.rz.ow pierws.zej połowie k,w.ietni;, stwach i'nd}'lwti·dualnych Lodz·i w
w 01ruwtle. Na s.w.s:ach na.a mo- wadze koguciej Szczep.ańs•ki (Stal
nzem w dnia.eh
7-8, t4-15 lCubno) wygra'1 w III s.ba.rci.u .P t·zez
Stę.pn-ial<iem (Stal Kut.n<>),
kw.iet1nia
przeiprowa.dzonc zo- abko wze wad:•e
pólśre, d11ie,i Kuchar stan<i
elimi.na.cje. w
V\rynikl; i>ki równ·ież ""' Sta.u po·kona.t Wiś
k.tór yeh ust a 1ona zo.0 1tan ie o.sit" - niewsrl\:iego z Wid.ze.wa.
tec21nie air.użyna narodowa na
11111 PZB obrizyma.ł ze S.z1!rn.c1kie1i
Wyściig Polkoj1u.
Fed·e r.a•c.j.i
B.c(<.s·u
A mi.a tc•rrf.< i ego
p'.·21m-o zatiw.:€1rdzają1c·z. teir1m·1:iy teJ. N.

strzo.sU\v

SPORT •

w drugi dzień świql

mi-

fin°ały

SPORT •

Tradycyjny

153

rc:zegl'ano

B

Tra.dycyjnym zwyc.za jem drugie.go dnia
świąt
Wiełi<anoc
(3 kwietnia) o go.dz. 14.30
jęta pie~""'"'" mie,is.ce przed Po~e
na
terenie
stadionu
i pobliss!€m, Bał,utami, Góm.ą i Sródkkh okolic Al. Unii, rozegramieściem..
Ra.ci.ng Club. Ma 33 lata, joo1t rony zc&tanie wiosenny bieg prze
W f'1mał.ach ucrzestn!'CILYł.o 5 rz.ebot.ni.l<i<lm meta.l0>wvm.
Jajowy o nagirodę przechodnią
VINCENT DENSON jes't kole- społów drz.'ewc:z.ąt i tylk-0 4 druży ŁKS.
gą
klubowym La,i•dlawa. Ma 26 oy ohł-0<pców, z.<.,braklo nieS>tety
lat i równli·eż pracuje jako r<>bo·t- zespo'l1u Sró-dmie,śc:a.
nJ.k drzewny.
W zespoh:reh dzie1\vaz.ąt rzr\\ry,cię
Najmlcd.szy z ekipy a11giels·kiej żyha S2kcta. 153 (Bał>u·ty) - 138,SO
je-s.t 23-letni ALBERT HITCHEN pl'<t„
2) Srz,koła 152 z Po·lesia z Mirfield w hrai>s•twi<> Yo.1-k. Na 137,70 r;(<t., 3) S:zl<ol.a 82 śróclJmieś
leży
do
Huddersofield Racing c!e - 137,4 pkt„ 4) S/Zlk;oła 32 (Wi
Club. Z za,wodu jest monterem. d:z.ew) - 135 pkt. i 5) S7Jkola 147
(Górna) - 129.4 p·kt. Indywi·dual
nie zwy-c:ęstl'\.·VO oc~r.1iosla J. GuOgnisko TKKF przy Hali Sp.CJ<rzicka (Ba.łu~y) - 28.2 pkt. prze-O
Ir. Glo·wa,cf<ą (Bał·uty) 27,9 płkt. i towej orger.1 :z.uje k.u I's rytm l.;:i.
ćwi·cz·en;.a ptowa1d.zc,ne będ,q w 2
El. P<;l'.<:·a·oką 27,7 pkt.

polskiej kadry kolarskiej

Rajd

szkoły

Ot1egdaj

SPORT

faJia jest nlewyC"Zerpa,n ym rczenvua,rem reprezen,tantów NRF
i odgrywa w zachodnich 1'\liemozech jeszooe bard-z;ej eksikluzywną
rolę, niż u
nas Śląsk.
Co najmniej polowa
znanych
w świecie i ren-0-mC}wa.nycb pilkarzy NRF pocbC}d'Zi wlaśnie z
Westfa,lid. W tych wa.runkaf'h
za„prosizenie wystosowa.n e do ło
a'7lian jest d<>ŚĆ interesujące.

kiego i Sas.sa, którzy j,uż zdobyli eta.towe mieisca w zes.pole I-li.go·vvym, Po·Z.013·1c:H są
kan.dydata·mi na zdobyc,e patentów ek.=;trak!a,e,y. Jed1nak~e
LKS dotąd nie mial 01<azj1
wypróbować ty.eh za.wodn:ków
w powa·żn.)"m •1po.tkani,u. Piet'W
"'zą OE>t.rą p.róbą będ.zie pojedyne·k z Lipskiem.
Wyja.;e
S•ię
też,
że najba.rdz.iej
Z?.intere.s.owany
ponie·dział1lrnwym
'-'-'Y·''tę,pem tych
m1odych zawodników będzie trener LKS
Stanis,Ja1w Ba:ran.
Ka,pitan

ŁOZPN

Siera·dzu

lh!OWCUW

dojdzie
tych

do

rewanżo-wego

Piłkarze

NRD

wycofali

się
z turnieju UEFA

BERLIN.
Wla<lze pi.l1k arDkie NRD p°'s.tanowily wycofać
z pihka.rskie,go tu,ł'nieju UEFA,
który rozgrywany bqdzie w Por
1.u,g a1lii, repreze.nta.cję juni·CirÓ'\V
.sweg·o pa1\s,t,wa .
Kiernwniciwo
pHki nożnej NRD przed&ic;wzię
lo te'n k.r·o'k na znak protestu
desygnowa.l prz.eciwko o.c;lmowie udzielenia

Sus-kiego i Sa~·S.a d-0 lin.i..; napadu. Klo wie, czy zwl~.szcza

wlz

wja?do-\vych

J~eprezc.ntacti

juiniorów Jugo,<;.!awii.
odniesieniu do Sas&:: nie
je.s~ to pożyteczne pociągnię-1
cie. Każdej chwili może zajść
konieczność gruntownego prze
meblowania pienw;;zej je~1ena
&~ki LKS i, ja1k aotąd, k'erownictwo ma do dy.~.;Joz:;·c!.
tylko dwa ·na>.wi.0 ,Irn p1·etendujące a.o linii napadu: S11.<>Sa
o.raz Ko·wal.01kiego. do.tychczasowych piłkarzy form ac:. i defensy,Nnych.
CieJ'\:aWe
~rię\.:.
Ru,gbośei
W!U<mia,r:za mają pojak Sas9 po dłuższej przerwie
do rad·o&cL Zrem!sc•wali oni
będ,zie
sobie dawal raię w 'Nód
3 :3 z silnym ze~pole·m Ccz•arnych
ataku.
z Bytomia. Drug'm po·wodem óo
radości
jest rówf."1'eż to
że
na.
Tak więc patrząc na mecz sp<}tka1ia
rugby przy chcdZi spo„mlodzieżówJd"
z
Lip.:;kiem, ro- e·n tu:z,ja,stów tego at.raikcyjnego
gtówuiie szukać będziemy roz- sp.c•rtu. Na meczu -z; Czarnymi ze
wiazań
na wypadek
perso- brało s;ę cfrnto 70n wi.drzów. Minalnych
kłopotów
li.gowców mo st.c13t.:,:!iltow-0 kiepskich W·a•r•wn
ków
a tmosfery<:rm ych.
tirY'lYuny
ŁKS. Choć oczywiście i z in~tadicnu przy ul. Kilińsk'.-e-g·o n ie
nego punktu wid1zenia
ten sw:eciły pusikaiml.
mecz pcwiniein a.os1ta,rc.zyć s.po
Najle'Ds.zy.m•i gr2·~a:m·I w zesporo emo·c.ii.
le Vlł·ć(-cn;ar7•3 byli: Wiśniewski,
6 kwiet.nia, w c.zwarlek, w Srzycho w·ski i Szu st.
w

ri~f WnJ lllD~f

rugbistów

Włókniarza

1

1

1

e

POWIEśC

„DZIENNIKA"

e

POWIEśC

„DZIENN!t;:A"

Nid< pooieroł ręką szikla1rnkę.
Czy masz już pomysł sŁuchowiska?
Bardzo ogólny. Im1Prowiz.uję.
Nie ma.sz jesz1c:ze nic konk:retnegJ?
Ciągle w &tadd1um p.rojektu.
.Jeeteś
zwolennikiem wsady: śpiesz
się po,woli?
Na raz-ie biorę rozbieg. Nie fauluje .
- Rzuciłbym rndio, gdybyś to zro'::>i!.
- Zgoda.
Wy,pił€m resztę whislky .
Cóż za ohydne ,pasiku1d:ztwo
powie~

działem.

-

tu z
-

Ra·cja włas1ną

przytakinął Niok. butelką.

Przyjdż

Id.ziesz ze mną?

Posd~dzę jeszcze c:hwi.Lkę w spokoju
podziwiając Colleen Nfo.oire. A może pogrążę
się
w
uwieitbianiu
George' a

K. Arthura.
-

Uroczy facet.
- N.ajmi l'Szy w świecie.
- Ba'w sie dobrze powie.działem.
To te·ż należało do rytuału.
, Dziś wygrywał~m z każdym. Nfoje fałsze
były co.raz zręc2lni·ejsze.
Nikt z personelu radiowego zar.abiający
ponad sześćdziesiąt dolarów tygod:1'.owo
nle mówił nigdy: „do widzenia", albo „do

milego",

e
albo

łem".

POWIEśC

„ciesz.ę

„DZ!ENNI:<A"

się,

że

cię

widzia-

Baw się dobrze
powtórzyłem.
Nawz"1jem.
Wydostałem
ma5netofon spod trumny,
ale nie bez o•rzeszkód- Jakaś zażywna jej-

mość

myślała.

że

chcę

obrabować

zwłoki.

i zawołała żołnierz.a z wa,rty. Ten z"1woł2,ł
ma,rynarz.a. ów roz.poznał mnie i poz'.Volił
zabrać magne·tc1fon. Dałem nu•rka w tłum
i wymk111ąłem się z sali sze·ro1Idm.i drzw'ami w tylnej ścia·nie. N'3 ulicy pano·wa! ten
sam ścios,!5. Przyłączyłem się do fali ludzi
maszeruiących na zachód i znalazłem się
na rogu Lex'ngt.on Avenue i os.iemdzies!ątej Pierwsze.i Ulicy. Tu znów niE> moglem krc1ku zrobić z własnej
woli
lub
o własnych siłach. Nfowy r.;e było ,, taksówce, więc poszedłem w kie·runku J.-oleiki PDd'7,iemnej na Sześćdzies·ią•tej Si6.:::m'ej
UJi.cy. Na rogu Siedemdz.iesiątej Dz;ewiatej
sprzediawca uliczny reb.ił zin•3,kcmiie mt>:>resy sprzedając
op.a,,,ki
żałobne z czarnej
karbowanej bibułki po piętnaście centów
sztuka. MiRł też celuloidowe guziki z podobizną
Fullera,
obramowa1ne
czar!l"m
je:lwabiem.
Kosztowały
po
dwadz'eścia
p·ięć centów sztuk-a . Ma ten tow.ar popyt
był znacznie mn.iej.szy.
(c. d. n.)
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