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Roman Zambrowski
wśród łódzkich wyborców

t

. .

lmponu1ąca
fi

~ ~j ~ 'ł1i

~ '!ff

28 '21 JO

łódzkiego

otwarta w Hali Sportowej
świetle

Jl
I 'l 3 4 5
.6 =i 8 9 IO
li 12 13 14 15

16~~
,' '

~

;

'.

:- ~

dziś

blysków fotoTeporterfleszów, apaa·atów telewizji i kroniki filmoweJ, p1·zecina bialo-czerwoną wstęgę i
dokonuje o.ficjalnego o•twa.rcia
"'"YIS-tawy.
Goście z wielkim za•mteresowanie.m oglądają ty&1ące z.gromadzo,nych w Hall Sportowej
Zatrzymują &ę
ek..<.pon•atów.
ni•emal przy każdym st1>isku.

skkh

Ha.la Sportowa. 29 mana, godzina 14.25. Przed głów
się gromady
zbierają
nym wejściem, mimo niepogGdy,
wysiada.ją
samochody.
Judzi. Za chwilę nadjeżdżają
z nich: członkowie Biura Po!Hycznego I\.C PZPR I. LoKL PZPR
ga-Sowiński i R. Zambro ·ski, I sekretarz
RL
Egzekutywy
członek
M. 'Iatarkówna-i\'Iajkowska.
PZPR, przewodniczący Prezydium RN m. Lodzi mgr
E. Każmiercza.k, członkowie Prezyrlium Rady Narodowej,
kandydaci na
P1'.'ZeWOc1nic'Zl\CY LK FJN dr L. Nitecki,
posłów prof. dr J. Jodło wski i J. Spychalski oraz inni
za.proszeni goście.

-· :.

Wyczerpujących

śnia

cel i znacze•rue wyl51,aiwy.
Mówi o ~.resnastoletnim dorob
ku miasta, o j.ego niebywalym
awan.s:1e prb2my&bwym. Podkrdla się, ż,e Lódź to już nie
tylko stolica pols.k:ego włókna,
ale po,tężny ośr<i·d·ek przemy.sJu
elekt.rotechnicznego i metalowego o'!'az .i•e.dino z najwięk
rn.iast-ekspo'!'terów w
s.zych

W hallu mgr A. 'l'o.rzewslti
wita do6.tojn.ych go·ści i w
krót.k.im p!'zemówieniu wyja-

Przy HTU 303-04 przed wy bora m~
Już

dorobku

godz. 14-15,30 przez
telefon 303-04 rozmawiać będzie
z wyborcami kandydat na posła do
Sejmu PRL
w

kraju.

Prezydium
Przewodniczący
RN mgr E. Każmd.erczak skłapod.ziękowanle
da Ferd·:czne
wysta·w.y, wyo-rgantzatorom
sta.\\rc-om

i

sietk(Jtt11

szcz.egóło

bezim.iein-

Wystawa Osia,gnięć PrzemyBudownictwa m. Lodzi
C7.Ynna. będzie codziennie, z
dnia
pierwszego
wyjątkiem
świąt, w godzinach. od 11 do 20.

nych praco·wników, którzy nie
przyczyn.iii
tego wielwydarzenia w hieto:rii
kiego
naszego miasta. Na&tępnie, w

Michalina Tatarkówna-Majkowska

1

wych informacji udzielają im
dyrektorzy ZJ€dnoczeń 1 za k.la
dów przemy.stowych. Nietrudno dostrzec, że wystawa. bardzo się pod.oba i wywiera. ogromne wra.żenie.
po o.ficja.lnym
Na·tychmiast
otwarciu, wystawa udo.s.tępnio
na zost.ała mieszkańcom miasta, którzy mimo niepogody
ja.k już wspomnieliśmy Uumme przybyli do Hali Spoi'
zwiedzających
towej. Wśród
\'ll!!dzie!iśmy rohotmków i przed
s.tawideli inteLlgencji, gC.s.pody
ni·e dom1>we i sporo m.lod~e.ży
szkclnej.
J. BIN.
słu

szczęd.ząc trudów,
się do uświetnienia

Przed rokowaniami Algier- Francja

Evian

miasto

Agencja
PARYŻ (PAP). France PresiSe ogfosili komurukat etwierd.zaj.ący, że Evian
w którym 7 kwiet.n.ia. mają się
rzacząć rokow.ania między rzą
dem franc!.Wkim a delegacj<\
w
a1gier.skich
pc.w.sitańców
sprawie położen.ia kresu dzia„będzie
łaniom wojennym !Pl''ledmi.otem specjal11egv rodc1tyczących
dzaju posunięć
po11."Uchu przechodniów
do:laje
jazdów". „Mia.sto
będzie zarezerwowaAFP ne c!J.a funkcjonanu.szy pełnią
cych w nim swe ob-0·...-:ązki,
jak również dla akred;towa:nych dzienni.karzy. Zwraca się
iprzy tym uwagę, iż żadne delegacje jakichkolwiek ugrupowań czy organizacji nie będą
miały do Evian dos•tępu".
„Huma11ite" v;;ystępuje w środę 29 bm.. prze·
c1w temu zarządzeniu i przypomina., że setki dele.g«cji z
całej Francji przygoto.waly się
do poikojowych wystąpi·e.ń w
Evian, aby dac ·wyraz wo:i;
narodu francuskiego, położe
nia kiresu wojnie algierskiej.
Wysta.;.uienia te - pisze „HuDziennik

zamknięte

ma.n.ite"
niczym
dom''.

nie

w

mogłyby

11>r:lJOOllk.odz.ić

obra-

USA
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Fabryka obrabiarek wyborcze
CZŁONEK
dla Indii

Jak
WARSZAWA (PAP). do•wiacLuje E•ię prze.d&ta .vi :iel
PAP, w New Dellu nasrtąnilo
iP<'dpieanie między tamtejszą
firmą „Praga Too•l.s CoTporation" i polskim przedsiębior
stwem ek..."Porlowyn1 „Ce·kop"
umowy o wsipóllo.racy przv budowie fabryikJ lekki-eh i śred
nich obrabiarek w Haiidara:badzie.

Ze

l

*

13 drużyn
w turnieju UEf A
Komite.t OrgaLIZBONA. nizacyjny tegorncznego pil};a.rskiego tUJmieju juni01·ów UEFA
tego'>gfo,siił, że ostatecznie w
·ocznych l!'ozigtrywkach w"!źmie
1
'.dzial 13 z&ipoJów: Hisz~a1nia,
Angli.a, Turcja, Austria, Francja, Polska, Belgia, NRF, Ru!lltJ111ia, Włochv, Holandia, Grecja i Portugalia.

*

* 13.30 ka.11dyda.ol na
O g()d-z.
I radnych: J. JUSZCZYJ'<SKA, ST. DĄBROWSKI,
LEOl(ADIA JÓŻWIAK i ST,
ORLOWSKI s•p()t,lcają s.lę z pra
C()WJJi•ka.mi Za.ltladow Przemy
słu Baiwełniancg.o im. Hantama.

l

Pl>Słów

SPOTKANIE
Z PRACOWNlKAMI
WYMIARU
SPRAWIEDLIWOSCI
Także d?Jiś o
nr I Sądu

godz. 17 w saWoje.w6dzk·lego
przy Pl. Dąbl'OW>Skiego 5, z
wymla<l'u siprapra.cowni~ca.mi
w1edlLwooc1 spotka.ją się: JEREMTJODŁOWSKI,
RZY
GIU8Z BIES.ZANEM., EUGENIUSZ AJNENKIEL - kandy
daol na po;lów do Se.jmu PRL
BARTNICKA,
ZOFIA
oraz
LASS-BALCZAREI{,
IRENA
J\10Nil(OWSKA,
CZESLA W A
ZYGMUNT ALBRECHT i MA
ltIAN KORŻYI~.
li

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

Pechowa

podróż

koszalińskich aktorów
Berlinka
Walcz w kieruruku
napotkał
(woj. szczeci!i.skie)
w pewnej chwili na ~·wej :iro
dzy nieprzewidzianą przeszkow.s.kutek wichury wprost
dę samonadje;tdżający
przed
chód zwa,!Ho się drzeW'l, Wó;_
· ipa-dl w poślizg i wywrócil
się, ulegając prawie ikornpletnemu rozbiciu. Pa.sai:erowie
aktorzy BTD
s.amochodu
jedydoznali na szczęśc'ie nie leJddch obraże1't.

DwoKOSZALIN (PAP). ma wypadkami za.kończył s1ę
os.taini wyjaz,d w teren zespo.lu Ballyckiego Teat.ru DramaSa·mocl1ód „SLar".
tycznego.
SWB<l
którym jechał zespól

.pro•wadzącą

POLIBIUR.A
TYCZNEGO KC PZPR IGNACY LOGA-SOWil'<SKI, MICHA!
TATARKOWNA-MAJLINA
KOWSKA o.ra.z RYSZARD KU
kandydaci n:i
BALEWSKI po.s·~ów do Sejm.u PRL spotka
Ją się dziś o godz. 14 z załogą Zakł. adów Metalow;ych im.
Strzelczyk.a.

sportu

- Popafrzcie, jakie jedwabie produkujemy w Lod:::l! - módo
wi I sekretarz l{L PZPR M. 'l'a.tarkówna-Majkowska
zap1·oszonych gości, zwiedzając z nimi stoiska wystawy.
Foto: L. Olejniiczak

,
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tet

wytworzyfa

ra wzajemnego zaufania I zrozumienia.. Pytania I postulaty
pod adresem kandydatów nacechowane były szczera, lrosk<\
o przyszłość gospodarczą. kraju i o spra,wy naszego miasta.
Prc.blematyka ich był·a ue.srz.tą

ni~lycha•nie

różnorn.dna.

RN m. Lodzi mgr E. Kaźmier
odpow.ie.dzi
czak, udzielając
na pytanie dotyczące go.spodar
wspomruiał m.
ki miejskiej,
m„ że ze &trony pois.z;czególnyeh wydziałów Ra<ly Naro~
do"Niej zgłoszono do Prezydiwn
około 130 wruo.s.ków, które w
konsekwencji mają uspra 1wnić
tych wydiziaiów,
działalność
aby ka.żdy peten.t zafatw1ony
.szybko, bez zbę-:Lnej
rostat
od urzędnika do
wędrówki
urzędnika, jak to często niestety, ma miej.sce dotychczas;.

Ol spraw zatrudnienia 1 rent,
mitręgi niebiurokra.tycznej
których agend rad na.rodowych
pop·rzez sprawy budoiwmctwa
spól:dlZiielczego, aż do probl-emiędzynarodo
mów poutykl
W imieniu kandydatów na
wej.
zabral gl-0.s cz.lenek
po5Jów
Politycznego KC PZPR
Biura
Były też i łzy.„ ł:n.y na tryOmawiając
Loga-Sowiński.
I.
bl.1>11.ie, w oczach k.ilku.s>et luro.zwoju naszej
p.ar,s.pektywy
d:zii na sali, w oczach waszeg01S<podar.ki., mówca wspomnial,
go sprawozdawcy, a takż•a w
Wtedy że bieżącą pięciolatkę charakkandydatów.
oczach
teryizuje ogromny rozmach.
ki·edy na podium
wtaśnie,
- R.ealizacja naszych zamie
wkroczyło kilkoro półociemnia
rzeń za.Jeży nie tylko od przyłych dz;;eci i w pro.stych, nie
zakończy!
posłów s.z.lych
'-'lJlucizooych ,s.łowach dz:iękowa
To zależy <>d nas
Lódzkiemu, mówca. Ko1111i letowi
lo
w.sr,'IStkich, od wspólnego wypartU za c·piekę i tros.kę, za
która za.>tąpila sil:ku całego narodu. Sami munową w...kołę,
simy sobie wszystko wypracodus.zne do•tychczas izby., Wzru
wać, nikt nam niczego nie da.
.szczytu,
szenie zaś dooięglo
Miejs.ce Po.Jski w świecie zagdy d'Z.ieci te składały prz.yrz~
leżeć będzie od s.ily na.szej go
cz.enie, że będą się tak u.c:zyc,
aby w przy.szł·ooci nie stać .s.ię cipodiarki.
ciężarem dla sipoJ:e.c:zeń.s.twa.
DługO'l:rwale, hucz.ne okhs.ki,
pe!:ne na.ręcza kwiatów od zaŻaden postulat, żadna proś
pracy i Pv·szczególkładów
wybo·rcbw
ba, czy pretensja
nych o.siób, byly wymowną od
nie JX>•Z.Ostały wczoraj bez odjak oświad
powiedzią, ie Kandydą.ci chętnie
p1>wiedzi.
czy! z trybuny jeden z wybornotesach
notowali w swych
ców - sipolec:ze1'J.s.two Lodzi w
zgłas.zane uwagi i ustosi\JJ11kodniu 16 kwietn-ia nie zawie.siię · do nich w &p<liSÓb
wali
d.zie!
konkretny.
(bin.)
Prezydium
.Pr'Zewodniczący

L_

NOWY JORK (PAP).
Polmju
Ma.rsz,u
Uczestnicy
przeszli już prawie połowę
swej prze.szlo 100-kilometrowej trasy od wojskowe~ bazy
RediS.lone (,s.\ar,
lotnkzej w
New Jersey) do Nowego Jwku.
We wszyst~kh mia&tarh
oisiedlach, które mijają, uczes1
nicy mar.s.zu ,s.potykają się z
cleplym przyjęciem.

7. miejsca

się ciepła, serdeczna atmosfe-

I

l"\Yśród mie. sz:kańców

Marsz Pokoju
w

Wielka sala. MDK zapelnlła. się wczoraj do o~tatnle~o. mi~j
sca.. ba miejsc siedzących nawet zabra.klo, z koniecznos~1 więc
Tak
sł-Ojącymi.
wiele osób zadowol.ić się musiało miejscami
tłum.nie przybyli wyborcy z 5 Okrę~ Wyoorczes-o na. spotkanie ze swymi kandydatami na posłow i radnych: I. _Logą-SoE.
Jodłowsk~.
J.
wińskim., M. Talarkówną-Majk owską,
Z.
. R. . Kubalews!dm.
Jabl'kiewi czem,
J.
A;inenkiclem,
Knywańskim, A. Rosel-Kicińsk ą, L. Niteckun, E. Ka.zmierczakiem i J, Lorensem.

z

Mirosławca

pow.

Rasistowski terror
w poludniowycll

W.k.rótce na miej.sce wypadku przybył z Km~zahna samochód „Vła.rszaiwa", a·by za„Pech",
„rozbHków".
brać
a1kloców t:-wal
;prześladujący
jednak na<la.l. Gdy b'l'wiem
.sa.mochód z;bliżał się do Wał
cza wpadł w poolizg na oblo,9zosie i sto·czy1 do
dzonej
rowu. R.'1wnież
przydrożnego
tym razem. aktorzy wyisrzli z
wy;padku calo, doznnjąc jedynie lek.ki·ch okaleczeń.

stanach USA
W
NOWY JORK (PAP). Kolumbia (pcludnionuesc1e
wa Ka.rolina) odbył się 2.8 bm.
proc•ZS 133 m.lodycl1 Muirzynów,
o•s1ka.rż,onycll o udzi·aJ w marszu pro·testacyj nym przeciwlrn
segregacji ra.s.owej. Od 1 mar
ca w mie·ście tym zo&\ak} .sik·azanych na karę więzienia za
tzw. „.sii.edzące" deqionstracje
w jadlodajniach lub za demon
uhczne 189 młodych
stracje
Murzynów.
W cią.gu ostatnich kilku tygodni w Louisv ille (K„:mtucky)
areszto•wano 272 mlo·clych Murzynów z.a udział w demons·tra
cjach prz.~ ciwko s·~gregaicjii i
dy.si:u-yminacji ra.s.owej.
Ma.some a,r esztowania Murzynów tylko za to, ż,e wysitępują przeciwlm dysik.rymi,nacji
.s!ę
odbywają
rn&0•wej,
w.szys,tkich &ta.n.ach po1udnio-

- Sens naszej akcji wyborczej, sens naszych przedwyborswoje wystą
czych spotkali polega. na tym - zaczął wczoraj
pienie na spotkaniu z wyborca.mi Okręgu nr 4, członek Biura. Politycznego KC PZPR, Roma.n Zambrowski - że stanowią owe spotkania okazję do oceny przez społeczeństwo dotychczasowej linii wytyczonej i realizowanej przez władze oraz
możność ustosunkowania się do nowej linti, do platformy wytych spraw
borczej. Dają możność ust-0sun ko"\"ania się do
w szczerej, bezpośredniej, rzeczowej rozmowie.

I taką właśnie szczerą,
pośrednią ro·z.mową było

bez-

wew
.spotkanie wybo•rców
raj.sze
Okręgu nr 4 (Polesie, Batu.ty)
z kandyida.tami na posłów: R.
Za,mbrowskim, .J. Spychalskhn,
St. Biskupską, St. Dąbrowskim
i St. Jeżem oraz kand.ydatami
na. radnych do Ra.dy N arodowej m. Lodzi z H. Rejniakiem
i A. Torzewskim na czele.
WVTaz tej -

dla niektóryich

jeszcze bez,pozą.s.kakującej
dafa je.dna z dyś.redin.iości skutantek, wskazując na konieczność walk.i z mitręgą biu
podkreślila ona,
rolu-atyczną,
że oto mo.że cliziś„.
(Da.l.szy

ciąg

na str. 2)

Trzęsienie ziem~

we Francii
PARYŻ

Lekkie
(PAP).
ziemi wyst;;wh w
Argeles
w okolicach
środę
Gpoludniowa Frm1cja). Wst..rzą
sy trwały bardzo k.rótko i nie
wyrządziły większych <;.trat.
trzt;-sienie

•

WARSZAWA
Ogó.Jnopol-s.kl Kt>mltet Pokoju
otrzymał IJ.st od wielkiego urzo
neg 0 ameryk.ańskiiego prof. Linusa. Paulinga. I jego małż<>n
kl, w kit6rym autony proso;ą o
r<>llwlnlęeie al<c,ii zbierania p~d
p!sów pod „A.peiem o n ierozprzootrze1JJ.la;nle bri>ni nuklearAvol ten, oglonony
nych".
l>P· Pam!lng w st:vc:z;;niu
przea;
donosiła już na czym
o
br.
sza p.rasa - z-ostał zloźo,ny 16
lutego br. w ONZ z µorlpi.sa.mi
7~0 uc:umych i intelektW11li5ww
całe.go swiata.
1

We' Wrnela.wlu trwa.Ją prare
pr.zv za~<>darowaniu dużych
obiektów przemysl.0owych, w któ
fabryka Ja.mp
rych J>CN\"Sfaniio
elektr-onowych. B~dzle o•na placówką

d.oświa.dcza.lną

Wro<:ław

sklego Prze.mysło•wego Instytutu
prowadzącą zaraElektroniki,
zem n()rmalną produkcję sery.iną, Fabryka zosta.n.1e uruchomi»
na pod koniec br. lub na poc-iątku ro.ku 1962.
OPOLE
l'o~oc-zęt~
„Rafamecfe"
'ZeJSpobudowę pos.z;czegóJ,nych
łów n.Q;Wej obrablal'ki, która udokonanLe prawdlZiwemożliwi
go przt!<Wrotu w metodach remontu ta;boru ~ejowe.go. Ją.st
p.Q;dtorowa to.karka.•
to tz;w.
mogła obrabiać
która bf'dz.to
elementy nie w
Pe>szc.zegól.ne
halach fabrycznych, lecz bupoś.rednllio na torach kolejowych.
W

ezechosłowaekiego
Jak poPRAGA (PAP) . daje Agencja CTK, we wtorek wieczorem samolot czecho
lo-t.n.1czych,
lin.ii
słowackich
który leciał z Pragi do Bamako, stolicy Republiki Mali,
kata.strofie w pobliżu
uległ
N-0.rym.bergi. Cz:terdziesilu czter('ch pa.:.aże1rów i o&m~u rzłOlll
ków załogi zginęlo na miej-

~I

WROCŁAW

Kalaslrofa samololu

wej

wycłi.

Polesia i Bałut

oou. Wśród pasażerów ·roajdowaJo się 12 obyw.a.teli czechosłnwac.kich, 22 radzieek..ch. 9
bułgarSkich i jeden obywaite:l
NRD.
Na miejsce ikafastroify udała
się natychmiast grupa eksperaby
czecho5Jowackich,
tów
wzi.ąć udział w u.s.ta.Jeniu jej
pr.zyo:z.~n.

LUBA N
W Slelcierczyn!e rw pow. Lubań od.1ian.a. wstała Ilio użytkll
Dolnym S!ąs·ku
plerwSlUI. na
:i.gr<>nomóiwka. Do &ońoa bie:l:'!cogo roku czynnych ma być na.
Dolnynt SllłlSkU ;pona.d 100 ~o
n.o•m ó:wek.

•
I

Przedwyborcze spotkania Przedwyborcze zebranie
(Dokończ.en.ie ze sitr. lJ
„.jak równy z równym P<>ro•zmawiać
z
towarzysizem
Zambrowskim, a nioejeden }z.sz
cze urzędnik Rady Narodowej
pati:zy na petenta z jaki·egoś
urojonego piedestału wyższo
ści.

Ponad 30 o.sób zabierało gło.s
w tej rozmowie. Nie brak by''> .słów u.znania pod adres.2m
ustępującego Sejmu i rad narodowych, nie brak j·ednak by
ło też na ogól rz.zczo·w·ej k.rytyki. Wioele padło pytań i postulatów. Mówiono o rzeczach
drobnych, ale bolesnych,
o
problemach łatwych nieraz do
usunięcia,
ale„. nie usuwianych: o strychach i ro.z kopach
na ulicach, o komórkach i re
gularnym
rozwoże;niu wody.
Krytykowano brak<H'Óbstwo i
berou.szność.

- Komisja orzekła - mówi1
jeden z mies.zkańców nowych
bloków na Kozinach - ż.e urządzenia centraln.ego o.grz.ewa
nia nie nadają się do użytku.
Wyłączono je i całą zimę mal"zliśmy. Ale naka·zy ptatnicze

za c.o. traeba

było

re.gula~·nle

płacić(!)

A obok tych spra.w po·ru.sizano zagadnienia ogólnokrajowe,
zagadnienia, roz,wiązanle których wymaga inicjatywy u.s.f:.awoda wczej posłów, Sejmu. Spo
ro miejsca zajęły na wc.zocajszym .s.potkaniu pytania i postulaty dotyczące rent i emerytur,
zatrudnieni a, trzeciej
zmiany itp.
- Nie Wl>.Zystkie te pootuJaty, choćby na.jbardziej słuszne
- mogą być już dziś zrea•l izowane mówił, odpo·wiadając
na pytania wybo·rców Józef
Spychalski. Dysprnpo.rcja mię
dzy po.trzebami a możliwościa
mi wymaga dokonania wśród
nich prawidłowego wyboru .
I, oczywiście, · czym lepszy
bę<J,zie ten wybór, tym le<Q.siza
będzie praca rad, praca Sejmu.
O problemach miasta, gospodarki mi-ejskiej, rozwoju kultury, o planach i po.situlatach
na ten temat z wyborcami roz
mawiaJi bo tak to trzeba
nazwać kandydaci do Rady

3 turystów porwanych
przez lawin~ '" Tatrach
ZAKOPANE (PAP). Mimo wielu ostrzeżeń, trzech tul!'ystów:
Waclaw
Dobosz
z
Gdańska oraz Miroslaw Bą
dzyński i Zbigniew Tracz ze
Szczecina wybrało się n.1 wycieczkę w okolice Moxsl<iego
Oka. Gdy [przechodz.iti ź'ebe:n
poludiniowego s:toku M1('dzianego, nagle zeszła la~.-in.J . Tua·yści mieli szczęście, Żf? za;::an1ęła
ich
ona
b<'kiem.
W.szystiki:ch
jednak
porwaly
[pędzące zwały śniegu i kamieni. Pierwszy wy.swobod-zil
się sLlnie po.U.uczony Dobosz.

Wyciągnął kolegów, a następ
nie poszedł do schroniska w

M-0-rskim
Oku
p<J
ra1unek.
Ratownicy
GOPR wyruszyli
natych·m iast.
Na szczęście wszy.sitko .<•koóczyło się sto.siu.nkowo dob,·ze.
Bądzyń.ski jest ba~'dzo pottuczony i ma polamane żebra.
natomia&t Tracz poza og•.i lnymi obrażeniami ma zl~mam,
nogę.
Obu przet.rans>:>Oi'lO\\' a no do szpitala w Zal~o·:Janem .
Życiu ich nie g,rozi niebezpie-

czeństwo.

GENEWĄ.

- W Ś'l'odę odbyło &ię
2M pos1edze<nie Jro111fere.n.cJl atornowe-J trzeeh rnocaMtw, P:rze.

wo~nkzył

delegait ZSRR Ca•rapkln. Przedstarwiciel USA Dea·n
a,pel0>wał do Związku
R.adzieckie.go o wzięcie udziału raze111
z Za.chode·m w realizacji programu b udowy S'Ztucznych sate-

Czarna ospa

Utów,

I

które ntiałyby wylcrywać

ek!Oplozje broni jądrowej dokonywa..ne w przes.trzeni kosmicznej.
LONDYN. Za.p owiedzia.n-0 tu,
że w dniąch od 5 do 11 l<wietnia bawić będzie w Niemczech
zachodnich tysiąc oficerów i
kadetów brytyjJYkich, aby za.z.n0
,iomić s·ię z życiem wojsk bryty.1skieh
stacjonowa.nych
w
NRF.
PARYŻ. Os·tatnio w
pra>ie
a.meryknńskicj poja.wity s.ię ionformacje. wedlul!' l<tórych Francja odmówił-a udziału w wydRt-

w Bawarii

BONN (PAP). - W Ans-bacJ-,
Bawairii tamtej,s.ze władze
<anitarne s ·twierdzily u pe'Wnei::o podróżnego, który przyb.vl z Indii wypade•k czarne·
0$py, Szpital, w którym chory przeb1wa w izolacji, zokach
tvojsikowych
Narodów
.stal cal:kowicie zamknięty, !j.
Zjedn.oczonych w Kfl'ngo .
nie przyjmuje się ani nie w~·
riisuje -z niego chorych. Caly HAWANA. - Pren-sa La.bina donosi, fe władze śledcze TewolE·kars.ki i pomocniczy per<h1Jucyjnych sil zbrojnych wykrynel .szpitala poddany znl':ltal
ły istną fabrykę bomb w jed"-Zczeipieniom ochronnym prze
nym z domów
po<lmie.jskleh
ciwko groźnej chorobie.
Ha.wany. Ares>,towano 3 kontrrewolucjonistów. Ponadto ujęto
w Ha.wanie 10 in.nych osób oslrnrżonych o działalność terrow

Kara śmierci

rystyczną.

BONN. -

dla przywódcy

ce

LONDYN (PAP). - Agencja
Reutera podaje, że przywódca grudniowego zamachu &tanu w Etiopii. by!y dowódcn
~wardii
ce.sars1kiej,
gen era!
~1kazany

zo.~.tał

we

wtorek na J<a·rę śmierc.1 przez

powieszenie. Dwaj inni oficei!'rJwie ska;zani zo,'11:ali na kary
po 15 i 10 lat więzien:a.

I

...............,
SENSACYJNE ODKRYCIE!
NIEZNANE PLEMIĘ
NA PIASKACH LEBY
SZCZEGÓŁY

W DZISIEJSZYCH
„O D G L O S A C H"
STRON 12
CENA 1 ZL

należy

się

„l{Oel.nl·S>Che
iż

wl<rót

rówfrancus•ko-niemieckich ro.z mów
finains·Dwych
na. tc·m a.t
pt·zedt.erm i11owej spl.a.ty dlugów
przt!'Z NRF.
nież

zamachu stanu
Ne\vay

Dzie.nnj,k

Rundschau" informtt je,

spodziewać

Płonący
elektrowóz

•Wczoraj, na s.tacji kolejo·wej
Milejów k. Pio.trkowa
z.a .palił ~.ię elektrowóz, prowad7,ący
pociąg
towarowy z La'Z do
Piotrko.wa.
Przyczyną poża,ru
byJo z.wa.rcie na tablicy raz-·
dzielczej elektrowozu.
Przybyła na pomoc .s.t.raż po.żarll'Ja
z Pio·trkowa zaż.egna.Ja niebez
piecreńs•two . SpaU!y się prz.ewody w-ewnątcz lokomo.tywy .
Z tego
p.owodu od 12.40 do
14.30
komunikacja odbywala
ll'ię po 1 to.rz•e, co sipowodowało opóźnienie 2 pociągów pasażerskich i 3 towa.rowych.

28 ma·r~a. 1961 r0>lrn zmat'ł, przeżyWmy
na>u.!t:::':)hańmy mą,ż, brat, sr1Jwa.gier i wujek

ta.t 53 nas.,,

Na.rodowej m. Lodzi: H. Rejniak i A. TorzewlS<lti.
Usto.sunko·wując iS-ię do pytań, jakle
padały
pod jego
adres.em, członek Biura Politycznego KC PZPR,
Roman
Zambro·w<>ki s.zczególn.ie mocno nawiąz,al do tych wypo.wiedzi, w których domµgano się
częs.t.s;zych spotkari tego typu.
Z włas.nego do1świaclcre-

nia wiem
mówil R. Zambrowsiki-j ak wiele takie s.pot
kania dają,
zarowno po.słom
i ra-0,nym, jak i tym, którzy
ich wybrali. I trzeba, żeby takie rozmowy
odbywały s.1ę
częściej, właśnie
takie, jak
dziś, be~pośr.ednie, szczere. Nie
tylko przed wyborami, ale i w
okresie calej kadencji Sejmu
i rad narodowych. (j, a. k .)

Wśród robotników

ZPB im. Adama Mickiewicza
i ZPB im. Tadeusza Kościuszki
Cieka.we, żywe, nacechowane bezpośredniością było wczorajsze
spotkanie pracowników ZPB im. A. Mickiewicza i ZPB im.
T. Kościuszki z czlonkiem Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczącym CRZZ Ignacym Lugą-Sowińskim i z przewodniczącym RN m. Lodzi mgr Edwardem
Kaźmierczakiem,
na k'órc przybyli również: wiceminister MPL mgr Whtdyslaw Kakietek i sekretarz KL PZPłt - Tadeusz Głąbski .
- Nasz zaklad - po.wiedziat
m. in . Wojciech
Moniuszko,
kier. oddz1atu w ZPB im. A.
Mic~< ewicza ma ogromne
trud. ości z powodu braku wy
kwalifikowanych tkaczy. Brak
nam 206 pra.cownil;;ów do planowanego s tanu zatrudnienia.
Po·stoje maszyn w naszym zaldadzi~ saęgaią 14 prnc. 1 z t·ego powodu
nie
wykonamy
pla.nu · I kwartalu br . Zabraknie do planu 1.300 tys. m.2,t.rów
tkanin i zaptacimy tytułem kar
lrnnwęncj<malnych za nie dotrzyman·e umowy 1.500 ty,<;. zl.
Obiecywano nam ·Lkac-zy z
przemy,;olu welnian.ego 1 ZPB
im. Marchlews,i6ego, ale skoń
czyło
się
tylko na ob:.2t111cach. Sami też szko·limy mrodych ludzL Potrzeba nam doświadczonych ~kaczy i wv;oko
wykwalifi!wwanych
mistrzów. Nasz zakład do.starcza
20 proc. ogólnej puli tka.nin
eksportowych w
skali calej
branży. Czy n ie zaSilu.gu.joemy
na bardziej
troekliwą opiekę
i pomoc ze strony Zjednoczenia i MPL?
Zdałyby się trochę wyż
sze renty - mówily ob. Szymańska i ob. Turek.
- Dlac.zego Widzew był dotąd na .siza,-y•m ko11cu w budown.ictwi·e
mieszkainfowiym? - zapyta! brakarz Czyżewski.

W ohecnej pięcwlatce chce,.,. zrobić tyle, ile w minionych 10 lata.eh. Tr zeba zabez
pi·eczyć
miejsca
pracy dla
miliona do.ra.s.tająceJ młodzie
ży i w związku z tym trzeba
wvbudować 240 nowych wielkich za.kladów . Trzeba zabezp::eczyć budynk;
szkoJne dla
1,3 mln dz1ec1. Trzeba wybud<Jwać 1,8 mln
LZb mieszk,alnych w miastach.
Aż·eby
to w.;zys.tko
zrobić,
trzeba
wypracować więks:zy
dochód narcdowy. A jego glów
nym ź:· ódlem jes•t wzrnst wydajności p·racy, obniżka kc.~;z
tów. lepsza .iakość produkcji,
o.~:zczęd.~1o~ć

materiałów

i

s,u-

rowców . W ZPB 1m. A. M1ck:·ew1cza c.bniż·enle jakości pro
dukcji o l p~o.c. daj.e stra~ę
450 tys: zł. P-odwyŻs•zenie wydajności pracy o 1 proc. daJe l mln zt wart-Ości. Chyba
warto się bić o l ep.s.zą jakość
i

wyższą

aktywistek Ligi Kobiet

IG.ub TPP-R z trudem pomieśeił w~aj a.ktywi5tkl
Ligi Kobiet przybyłe tu na spotkanie pm:edwybOł"ClrŁe z sl!kreta.rzem Zarządu GłówrAiro
organizacji kobiecej M.
Aszkenazy. 1W spotkaniu wzięły udział! kandydatka. na.
posłankę J. Juszczyńska oraz kandydatki na. radne.
Przewodnicząca

M. As.zkenazy przekazała po
zdro·wienia od przcwodnic.ząc-e j
ZG Ligi A. Musiałowej, która
darzy zaufa.niem łódzki aktyw
kob;ecy i stawia go często za
przykład

inn~.-ch

w

Wszystkiego

•

L

w punkcie konsultacyjnym
Lódz,ki Komitet Frontu Jedności Narodu podaje dr; w1& ct.omo.ści
wyborców.
że
o:4
dn.:a 29 marca br. w !"·kału
własnym.
przy ul. P1c>trkows·'.<~ej nr 104, fron-t parler, zuSltal uruchomiony

W

pun.kcie

można

wycze.rpujące

MOŻNA:

o

tocminach i m1e;scach
spot.kań z kandyda·tami do
Sejmu PRL i rad naro-

t~hni\k:

denitystyilZDy

Wyprnwa.dzenie d'l'Oł'icll nam ?IWJolc
oobędzie
się
:n ma.rea. br. o godz. 16, 'L ka.plicy Starell'o Cmenh~"''.ł.
katolickiego przy ul. Og;r-0odowej.
o CJO)ym zawiadamiają
Pogrą.:7..eni w smutku
ŻONA j RODZINA

d·~ych.

wszysit.k>ieh
zaga-:lnieniach dotyczących or<'.lynacji wyborczej . •

•

O
ws-zy.9t•k>ich
zagadnieniach prog.ra1n.u wyborcz<!
go FJN.
żwiązan::ch
O
sora•wach
techniką
ze .s.p01SObem
glosowa,nia.

e

•
•

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~············

:
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Po

terminach

występie

miej;;cach

odipo•Wil!dź,

kiedy pracownky
pracy, rnstyt.ucjoi. szkól, orn·z obywatele
indyv,r.idualnie mogą 'ł.'YkO
nywać
swoje zobowiąza
nia podjęte w dw!!::zin!e
poirzą·dikowanla i up1~k.9'za
n:a miasta z 01kazi1 wybo.rów i świ~ta 1 Maja.
i

zakładów

Tu moi,na zglaszsć ~nda~
kowe życzenia do•tyczące
spotikari
kandydatów
na
pos.tów i radnych w środo
wiĘ:kach
ora.z z p-ra<!t>W•
n<kami za.kładów p;·acy J
i.n@tyt.ucji.

Można
postulaty

r©wnie-t
zgla~ą~
wyborcze.

śpiewaczka

lódzkit-i

Tak więc legenda
rz.eczywi.s.tcxfoią, jak

Uzy.skać

gdzie

Ymy Su mac

legendarna
11a

FJN

Punkt konsul Lac,vjny czy1my
je.,.t w dni pows'ZedniE' od !oclziny 8 do godziny 20. a w
niedzielP, 'J>cl i;;o·d;;!ny 9 do >;<J·
dziny 14.
lnforma.ci~·
można
uzy.:1.1,;ać
również telefon;cznk
dzwoniąc na numery 237-13 i
363-82.

Gcl,,.;e
można
zaopatrzy~
sii:; we wszelkiego t"J dzaju
materiały wyboorcze.

stała

się

to zapowieclzial przed wry.5tęp•em Ymy
Sumac konferansjer. IS>totnie,
.s.lynna
ta śpiewaczka p.eruwiai'iska otoczona je.st niemal
legendą.
Jej glos obejmujący

łtaltawizja

CZWARTEK, 30 MARCA
PROGRAM I

ro·po.l skie śpiewy". 2-0.45 Aud. dla W•!a .g.łyr.u.1y1ch 011.i.ieistr i s.0°l:istów.
mlo•dlz;€·zy wie}óKiej. 21.00 Gra.ią 20.25 „Pe·:nym g<o·zem o S>J;>ra·w.a·ch
01!<ies1Jry rorzi·yw•kc•wc. 21.20 Ma- mlodz·oeży". 20.45 Ut·wo.ry w'olon
~1ue1
de F·alla: Opera „La vi.cta
8.00 Wi•aodomoś.ci.
8.06 Muizyl<:a !:>rave" w 2. a•kt.ach . 22 .38 Murzy·ka co:eLo·we. 21.00 Z kr.aju i o:e ś•w!;;:
p-o·r~in.na . 8.25 Muzyk.a i aikt.ua.J1
no- rce.-ry·wfoowa. 23.00 Os.talf.lie wia - ta . 21.21 Kron'ka sport.owa. 21.40
0:1.<iestry
l'Olllrywkowe.
22.10
sci. 8.50 Murz)f.rn. 9.0o Aud. dfa domo5ci.
„Goya" iragm . 22.40 Międrzy
ciziec-i sta1·srz.ych , .Blękdl«:la srt.tanz•rod-owy Un!wers:rtert Rad'o·wy
fela".
9.2.0 Ko ncert ork. PR w
PROGRAM II
22.50 P. Cz.ai.k.ciwtld: „,Vspornn:eKrEf.<0w'e.
JO .OO Poga·d·a•nka pt.
z F16>•rt'1c.ji". 23.2„~ .ser~l~dy
„Ciśnion : e
roft.1ie". 10.10 I<cncert
8.30 Wiaodo.rności. 8.3G Murz..ir<a nia
dla W'YLystkhch. 10.50 Felieton na ro.z:·ywk<>w.a. 9.~o Polska muiz'"ka i korys•mki. 2.3.50 Ostatnie wi.ado tema.ty
mię.dzyna•r-Odowe.
11.00 popularna. 9.30 M<>'laika mwzycrz- 1no.ści.
„świallo na fa•li" :tr2·gm. lt.30 na. 10.20
Zyic:e Fle.mi1nga"
Melo·d e l'-OZTywkowe. J 1.57 Sygn al fr.a.gm. 10.50 (Ł) Komentarz aktual
TELEWIZJA
C'Zasu i hejt1ał'. 12.0;; W!acio .tnośc'.. ITTJ'. 11.06 (L) KalejdoS>kO·P muzy>CZ12.15 l\turz.yka ludowa. 12.30
Ro·l- ny . Jl.35 CL) Mag.azin dla w~i. 16 .56 Pro.gir~·m dl'l'.,, (Ł)
ni·czy klw 2ict1·21t1S". 12.45 D. c. mu- 11 .57 Syg;n.ał CIZS•SU i hejna.ł, 12.05 17.00 „M'ś z c1k'e·r.rca" - pmgram
(s)
zyki lndo·we',j. 13.00 Mue:yka dla W;c:;,clojmośc·i. 12.15 Aud . .::f~t,u.2lna.
dila d1zJeci (W)
\VS:Z)"S lf{ :.eh. 14.0-0 So·l lśc·i z 0 1 1~k:e- 12.30 Polskie
mel·odie lu.do•wc. 17.15 Re1pC·!·taż
dla dzieci starstrą.
15.00
Komun'f..;:a•t o stcn·e 12.15 R;.di•c1wy ku·1·s naut.<i ,ięt!yka
szych : ,. w:zyt.a w stud~.o 111!
wód. 15.01 Informz~·je d•ni•a. 15.05 fl'nncusok'eg<J . 13.00 (L) Tofo·rmac.je
n;atu.r filme>wyoh" (W)
Pro~rnm dni.a. 15.JO PO•Sl'lP w go do;a. 13.06 przerwa. 15.00 Wi•a'Cl-0 !8 .00 Pro•gr·a m
publiicy·s ty,czny
sp-0,da•rSitwie
do·n1-0•wy1n au.eł. m::;ści.
15 .00 l\1'1n!atu1ry kom,p.otZ.y.. K:l uby, kaiwi.a1r11ie i łaźo 1 e 11
15.20 Zespoly rc.z,ry•wl.«Ywe. 15.40 l'l•rów slow'~ńskich. 15.25 Chiw'l·a
(Ł)
Mcza•rt: Scrnat.a F-d,u.i· KV 497 na murz)C.::I. 15.30 Aud. dla clzi<:•Ci pt.
4 ręce. 16.00
Wiadomości.
16.().) .. Ucizy.my się recytować''.
I.G .00 18.15 ..Be·ethove-111 - scn2ita flr.2 ns
mi1sja z Sa li Kame!«a1!nej F"~
. Nad
Odrą i Babtyk'em".
16.25 Utn„.-,o·ry
FrGnc:s21ka
Schuberta.
ha1rmcnii Na1rodo·wej w Wa.·r
Ch.w;la mu.zy1ki. 16.3() (ŁJ „Za- rn.40 Reip-0•rte1r ekc11om;.czoy dcino
so;.a.f\\1 'e
.
!ą'f:. : r'r<i
murz.yicrzine" . 17 .00 M 1uzy1ka si. 17.oo (L) Omów'enie pro.grasymfot'l;C!Zn;:l . 17.30 z ży.e 1 a Z·wla·z mu~ 17.05 (L) Audy>e.ia dl.a mto- ,1S.4S Po·l.sl<.a Kl'>Cl1ika Film-O•Wa (W)
leu Rizidrt.'.ert-deigo. 18.00 Wia1dom16- diz'eży. ,17.2'0 (LJ
„Ken.cert ży 19.on l\Uodrz;ei-0<wy program publ'
śoi. 18.0-S. .. P-0l21k mały" c •po•w. ce:eń". 18.00 (L) Łó:loki ct:z.'ennl<
cystycimy (!'.. -0·gólnop.)
l8.Z5 Ra.d·a.wy kurs n auki jęrzy rad·o·wy, 18.15 (Ł) Rad'•o•re•k·lema.
rrn an!l';e·!sk'ego.. 18.40 Ra~:li.oire.lc.la 18.25 Miurz.y1k.a i .cr<tual•noścL 16.60 J.9.311' Dz'enrn ·r.;: tele;v:zyjr1y (W)
ma. 19.00 ,.Pięć m·nut -0d901w c- '1,yg-c:::.-1:·0\J.."Y felieit.c,,,_ red.a1kcjI ~oo 20.0G „N 'e t:v1J.ko dla pań" - mo
doz,i" . J9.Q6 Gl'a se<k.ste-t PR. rn 30 lecmnej. 19.00 W'ad•C<m-Ości.
19'0;
g.atz:)T~ (W)
i
Z cyftlu: „S,potkania na<i w;,,,;ą". Un'•wersytet R•3d'-0w·y. 19.1 5 Roo:21.;}() .,Oz.!ie•w:a.;: VY. r,1 :e!)rz-~·mćf\..:
m.owa z m'n'st•rnm kultury Tanym
pla~rr.·O!Zu"
!!Jm
ia1b.
"'~liltdiomo&c1.,.fil:>Oll'11:i0twe.
:10)1),..J)ta?Q ,11-0 fi7..'cnl1C•k Wif'<!(l)O•l11,Y.
2026
deU;si:.e;in Gaili!Wk;ii!n. 19.30 ' (,L) ReIPOO>ti. :fir·~nc. ~ 1ait 18 (W)
11
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Edward

•

odpowiedzi na wszy.s.t.k•e tematy związa.ne z przebiegiem
ka.m painii wybo.rc.zej.
SIĘ

ŁK

prac przy po1·ząd1kowaniu
i upięks•zaniu miast.i oraz
gdzie zaopatrzyć się w 1llS
terialy budc•wlane, drzewc1,
krzewy i trawę d·o podejmowania i wykonywania
czynów apołeoznyc:.h.

informacy;,nym

uzysk!ać

1

S. t P.

ówyborach

możesz dowiedzieć się

1

Radio

dą miały do &pełnienia p0<waż
ne zadania. Wśród najważ.n.i-ej
szych zaga.dndeń na c.zolo wysuwa się: podnoszen;ie kwali!i
kacji
zawodowych
kobiet i
zdobywa.nie zawodu przez: mło
de dziewczęta, dalszy ro.z.wój
opieki nad dziećmi, troska o
właściwe funkcjonowanie S'luż
by zdrowia.
Przedstawicielka KL PZPR
H. Ziółkowska przekazała ze-'
branym p0>zdrowienia od Msichalhny
Tatarków11y-Majkowskiej, która weżm;.e udział w
wielkim
wiecu przedwyborczym kobiet. O:ibędozie się oo
5 kwietnia w Hali Spoctowej.
V1 dyskusji
głos zabierało
wiel - akiywis.tek LK z róż
nych dz,;elnic. Dzielily się one
wrażeniami
ze spotkań śro
dow:slmwych z
kandydatami
na poo.!ów i radnych.
(k}

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

DOWrEDZIEC

Zderzenie
autobusów

środowi

skach. W przy.s.zlym Sejmie i
radach naro.d<J·wych lmbiety bę

Na cześć wyborów I
i 1-majowego święta e

Natychmiast
OdP<J•Wiedziial
przew. RN m . Lodzi mgr
E. Kaźmierczak:
Nię można
było na •Widzewie
rnzpoc.ząć
wielkiego budo·wnictwa zanim
nie bylo uzbrojo.nych l·erenów.
Obec111e
buduJe się kolektor
przy u.!. 8 Mat'ca. Inwe.stycje
\V z.k:?m1 s.ą nioewidoczn•e, a le
ba.rd.czo kosizto.wne . W bieżącej
iętych
wcześnieJ zobowiązail
5-Ja.tce wiele
się zmieni na · prndukcyjnych dono.szą nam
Widz.ewie.
z ZPB im. Liebknechta.
z kolei za.brat głos Ignacy
M. in.
po.stanow1ono
do
Loga-Sowiński, który wy>ezer15.IV. zakoriczyć prace przy upująco
usto.s.un kowal się do
rządzaniu parku za.J<.ła.dowego.
w1szystkich poruszonych w dy
W ramach tej samej akcji eki
skusji problemów, podkreśla
pa lekar.soka za kładów prr-€projąc . że w piinionej · 5-latce wy
wadz!la badania
1-ekarski{' i
budowano w· Polsce
430 no- . wykonała zab!egi dentyst~czn•e
wych
zakładów
p1-z·2myslow po<l•opioecznej 'Mili Węgny
no.wice.
wy-ch, ż.e w l~tach 1956-60 wy
płacono na 1·enty 34 miliard,y
złotych , a w Jatach 1961-65 wy
pia.ci się 64 milia1·dy zl, że robotnicy
po.za wzro„.tem realnych plac otrzymują również
poważne sumy z funduszu za
klado.wego, który rośnie z roku na rok. W ZPB im. A M!LONDYN
(PAP).
W
ckiewicza fundu.9z t,en w 1958
GlaSJ;OW zderzyly ,s.ię we wtor. wyno.sit 2.7 mln zł, a w
rek dwa autobusy . W kata1960 r. już 4,8 mln zł.
strofie odnioslo rany :H . osób.

Łó

PUNKT KONSULTACYJNOlNFORMACYJ!\'Y

wydajno·ść.

W dalszym ciągu pod.ejmowiane są zobowiązania z o·kazji
wyborów do Sejmu. Do uzyskan·ia lepszych wyników eko
no.mim;nych przez pop·rawienie
jakości produkcji 1 oszczędniej
sze zużyc!.e suro·wców, z.o·bowiązaJa
,c;ię
zaloga
Zdul1.s.kcwolskich
ZPB.
Warto·ść
zobowiązal'I tkalni i pezędza .1 ni wyno.si 1.253 tys. z!.
O dodatko·wym czyni>3 spol•ecznym - niezależni·2 od pod-

Za.rządu

dzkiego LK, Janina Kali.no·wska zwrócila uwagę na zwięk
sz.oną ilość kandydatek na posłanki i radne. Obecnie z Lodzi kandydują do S.ejmu czt·ery ko·biety. Kandyda·tlct na rad
ne do Rady
Nar.odo·w>ej m .
Lodzi stanowią 31 proc. Procent ten w dzielnicowych rndach narodowych waha się od
26 do 33 proc.
Janina Kalinowsika wezwala łodzianki do
aktywnego udzialu we wszys.tkich zebraniach
przedwyborczych, a następnie w wyborach.

1

I

1

:-1

e~łradzie
SJkalę o<l sopranu kolon„turowego do kontraltu
jest jednym z powodów ogromn.ej 6lawy śpiewaczki.
Drugi to
niewątpliwie .specyfika jej rep.edu·aru 1 wykonawstwa. Yma
Sumac śp'.·ewa n!emał wylącz
n;e ludo-we pieśni indiańskie,
pozwalające na efektowne wyk0;:-zy.sitanie
olbrzymiej skali
j>Cj głosu . fenomenalnie im.ih.1j-e też glosy ptaków i · zwierząt.
Wyda.j.a s1ę, ż-e wokalistyki śpiewaczki nie mo.iol1a oceniać z tych względów
wed lug kr:vter:ów ogólnie przyjętych. J·ej walory s.tan<JJWi j4!j
;;pecyfi>ka.

Koncert Ymy SUimac połą
czo·n:v był z wystęoami dwóch
ta.ncerek C!Jolity Rivero i Carmen Roeyes, występa.mi bard20
s-labvmi i nieciekawymi, wąt
pię też, cz~- obrazującymi is.tot
nie taneczną
~.z.tukę ludową
indiańską. a na pewno jut nie
!Jimpańsk;i.
Łódzka orkiesit.ra
Henryka Debicha, która towarzyszy śpi>ewaczce w jej 'W;>' steoach po Pol.s<:e, wyk·ooala
I: il ka
utworów
komp·0<zycji
Mo.1sesa Vivanco, męża śpie
waczki, który kompo·nuje i opracowuje mu•zyczn.ie pieiśni dla
i:.ony. Utwo·ry o·rk:e.s.trowe Vivanco nie należaly do specjalnvch atrakcji koncertu. tak, ż.e
chwilami
wzdychał kto nfo
kto, że lepiej
było·b~ gdyby
~.~b!ch wykon.al coś ze .siwego
repertua.ru.
W
sum:e - sozkoda, i,e na
>c•ewno
atrakcyjny
wyst11:.o
Ymy Sumac ro.zrz.2dzc1:1y był
wstaowkami nie najlepsz-ej klasy.
(WiJJ,)

O radzieckich ek.sperymentach kosmicznych

Przedwyborcze

KOS ·OS: Jeden powrotny
iedawne próby ze .s.tatkami ko.s.micznymi i zako1iczeni0e ich u.danym
sprowadzeniem na Ziem!ę sta
nowią jedno z o,sfat.n.ich o.gniw
dłu -'ego
łańcucha
ekćlµ.e.ry
mentów, p<Jprzedzających pierw
szy .>a.telita.rny lot czl·ow·ieka.
Jak świadczą racl!zi·e·ckie eks
perymenty,
najlmrzystniej.szy
pulap lotu dla pi•erwsizych stat
ków koomi.cznych, uno.siz.ących
obiekty żywe, rozciąga się na
wysokCIScl 180-350 km nad po
wierzchnią Ziemi. Po·jae.d sa-

N

Literacki Klub

Młodvch

o twórczości
i lrodowisku
W

}()lkailu Zwią.ziku Literatów Polskich odbylo s:ę o_góline zebralllie czlo.ruków Li~e.rac
ikiego Klubu Ml·odych. Przedyskutoma.no na n.im ,gprawy
związane z dalszą dzii•al:'.1'noś·
cią :klubu <Jra.z problemy miej
IS'Ca ml-o>dych pisa.rzy w łódz
ik.im środ-owi.s<ku artystycznym.
Pootimowi<JITTo równ,ież z;organizować wkrótce,· W-"1:J,)lnie
:z ZMS,
naradę w.s1~ystkich
młodych twórców
z le.renu
masrego mia~ta.
Prze-ri duje
sic:, że wezmą w nim udział
lllie tylJw
cz1onkow1e grup
twórczych: Literacki.eg.o Klubu Młodych, „Pr0<win:::j1i-58" :
Kore.s100111dencyjnego
Klubu
Mlodich,
lecz także rze,„.z-e
młodych h•tera•tów, plastyków,
!ilmowców, a.kto.rów it.d. nie
zrzeszonych w gruipach. Prawd<Jipodohnie do udzi.alu w na-1
<radzie
rza.proszeni
Z'JS~aną
Iakże ;prze.d.Sltawiciele
Kola
Polonistów działającego przy
Wydziale
Filofogió. P<Jlskiej
UL.
Studenci te.go wy'.lzia?u
d>otychczas, nies<l:i'?!l:y, nie przejawtialii
rzai:nif:ereSO<wa.nia
ży
ciem
lódzikiego Ślt'Od·r~wiska
mlodvch miJośniików i twórców literat,uiry, mimo, iź charalcter st'l.lrliów wyraznie i<:h
!ku temu predestynuje.
W czasie zeibrania wybrano
no.we w!adize LKM. Prezesem
'ZO&lal mlody 1POeta Jea7:y Wilmański,
(jp)
0

~

Wyslępy Zespołu

Estrady Radzieckiei
Zairząid Ł6dmkl TPP·Jł., u\•.Na-

?'tltO•Wica:a 23 podaJe d.o w.r ado
mości
:te wys·tęipy
Z"sipołu
l;:strad:v n.a.dzieokiej !śpiew SI!•
lo, tańce, gra .na 1n.9trum.ej\tach ludowych. zongłe•rk,a, rlu·
zJ0111lsta, popisy jazdy figurowej na r&wera.ch itd.) o-O.będą
"ię dnia 18. TV. l>r. o godz, 1~ . t
19 w &ali Te·atl"U Rozrn'1JLOOSC·t,
ul. Mrntlunki ~a.
Bilety do nabycia CO•dzienniP
w A'l>dZ. od 10-16, pokój nr 10
ora-z we wt.orki I czwartki w
czytelni Klubu od g<>dz. 15-20.

tellt·arny, krążący po usytuowanej tam orbicie, zna.jd•u.je
się
je.sr~cze
po.niżej
strefy
wzmożonego
promi :;1niowa.n.ia.
Zaczyna ono dawać znać oso
bie poczynając <Jd wysokości
około 400 km.
Dobór tego rodzaju or-bity,
najk.o·rzystniej1sizej
z
punktu
widzenia „radio.Jogii ko.s.micznej", nastąpił w wyniku wielu
badań pTzygotowawczyc.h.
Objęły
one m. in. fizyczny
zwiad górnych warstw atmosfery.
Sz.cze.gólnie watną rolę odegrał tu już sputnik III, wprowadz{}ny na orbitę U maja 1958
roku. Satelita ten, o mas•ic bli&l<o 1,5 tony, ~tan1>wlł 1na•wdziwe przootrzcnne Ia.boratodum
bad·a•wc.:e, wypo~ażone w automatyczną
a.paraturę
do .,tete·
obserwacj1" so:cr<>klieg<J wa.<:hlarza zjawls·k.
15 llpca 1959 r., gdy sputnik
Ili wyko.nywa.! sześci-0-tys1ęc:.r.ne
okrążenie Ziemi, do dys•pozy<>J;
UCZO•llYCh ZSRR stał olbrzym.i
mate•riad: ba.da·wc-zy, zebra.ny w
wyniitu 35.000 obserwacji optycznych i 105.000 utrwalo,nych
na taśmie „audycji" radiowych.
Zasilane prze'l zespól bate•ri·i 5·lo
necznych I chemicz.nych na.d•a.j0

niki

telemetryczne

sa•tclity

regula,rnie

Ziemię wynili,i
do~o.nywanych prze.z

Jy n·a

Sl'Ltucznego

przekazywa
pomiarów,

okre5· k.il-

DZIWNE SPRAWY
BIOINŻYNIERII

dootychczarowe

eks.p"?rymen ty z ląd~waniem
,.psich
a.stronautów", uczeni
ZSRR mu&:eli rozwiązać równ.ież,
rzecz oczywista, wiele
problemów technicznych, mających bezpośredni '.llwiąrelt z

YtonkursowP

pokłosie

I nagroda
dla świetlicy ZPB
im, Armii Ludowej

biolo·gią. Mo.glibyśmy zalic-zyć
ie do odr~bnej, dość ,s.pecyficz
nej gaJęzi wiedzy, określanej
już dziś niekiedy mialllem bio

Zakończy! się ootatn.io, •rwa
jący
od grudnia ub. roku,
„Kooilml\'i na. estetykę ~wiet

inżynierii.

•W kakcie ootatnlego ek.$perymentu uczeni ZSRR zbadali
mechaniczkoSdniomego na uderzenia meteorytów.
Nawet przy niewielkiej ma.Slie
cząstki te dzięki ogromnej
prędkości
i
proporcjonalnej
do niej ene·rgti kinetycz:nej mo•glyby sia·nowić po.ważne za
grożenie ·dla pasażerów sitatku kosmicznego. w d·niu 9
marc•a br. - w którym odbył
s1M:Jj lot ostatni, czwarty statek ko.smiczny - panował okres wzmożonej
aktywności
metzorytów . Ko,rpL\S pojazdu
z powo·dzeniem o.pa.rl &i.ę jooonak nawet ich „zbio.rowemu
atalrnwi".

lic" zoi:gaciwwany p(f'zez Wydział
Ku.ltUJry Pre.z. RN m,

również. ocLpo.rność
ną k·o·rpusu .s.tatku

Lod:z.i.

Do kon.kursu zgloosifo się >10
placówek, czyli połowa eozynnych świetlic. Zasadą k<;nkursu byla ocena i1ie tylko wyglącLu zewnętrznego placówki,
lecz również WYl])O.saże,-,·a w
gry towarzy.sil-:'ie, sp.rzęt &poxtowy,
czasopii.sma itp. v1·az
wa.runków, w Jailuch
dan3
świetlica pr-acuje.
Praca komLsj1i konk.urwweJ,
.zlo 0 żonej z przedsita·w~c1e:i Wy
dziaJ:u KuJ.tUJry, WKZZ,
Zw.

kunaS>tu miesięcy.
ów o.gromny za.sób "'1'.ed,zy
o atmo·s.ferze Zioemi, zdobyty
w wvn.iku lotu s1outnika III i
i.nnych s;ztu.cznych satelitów.
stal się pods.tawą właściwego
ro.zwoju a.>•t.ro.n.autyki. Umoi:li
wit potem uczonym ZSRR po
myślną realLzację wioelu „dale
kich" misj•i koamicz;nych (pro
lo-g lotu na Księżyc czy plane
ty ro·zg.rywa się
przecież w
atmo.sfeorze Ziemi) oraz u.toi:owat drogę przygoto\.\~aniom do
.s>a t.eli t.a,rn ego Io.tu zat-0.g-0owego,
na sta.t.ku ~Q6.micznym pr;zy.stooo·wanym do lądowailla.
Jednym z element.ów, s.p:rzy
jających powod•zeniu tego ek.s
perymentu, jest wprowad!Zlenie
s.tatku kosmicznego na orbitę
zbliżoną
do kolow~j, co n1ie
należy do .spr a w n ajpro.stszych,
ale z czym u.czeni radzieccy
daH so.bie znakomicie radę.

Udane ,,Parady''

STABILJiZACJA, CZYLI:
RUCHY PRZYPADKOWE
...... SUROWO WZBRONIONE!
Odrębny,
nie=ie.rnie ilSltotny problem technicziny, ~wią
zany z Jo.tern statku kos.miczn ego przy<>·tooowanego do lą
dowania - to probl€!!1 stabilizacji. Sta.tek taki, po<iobnie
jak dowolny obiekt satelitacny.
wy>kazu.je natu.raLne tendencje
do „koziol:kowani~'', tj. ·wykonywania .s,poradycznych, czysto przypadkowy.eh ruchóWI oocofowych
wokół
w!a51!1ego
środka cięilkofoi. W środowi
sku zbliżo1nym
do
próżni
(gdzie opór tarcia jest ju.ż. zni
komy)
ka.żdy najsłabszy nawet im.puls mechaniczny wywo·luje ru.ch, maj.ący
skłon
ności do nieograniczonego
trzymywan.ia się w cza.sioe.
Stabilizecję u.zys.kano
przez
za.s.tosowanie niewielkich po-

Teatir Szikolny Teclmi.b."um
wc2luli &ię dobne w lk.ofl!i>"encję
Chemicllllego w Ło.dzj r.stnie•
teatru „commedia deU'arte"
je 6 lart:.
W awoim dorobku
o<mijaj.ąc szcz;:;:śliwie rafy tarepertuarowym ma. jtlż„. 5 • ,niej trywialn<»Ści. Tekst intersl'ltuk - w tym takie pozycje
iJJ>retowaino z v,,'Clzięlk.iem i ujak Kruookow.sikie.go .„Juliusz
mia:rem - przy czym :również.
i Efuel" i . Slowa.<ll,k.iego „Balmomentów
pantomimicznych
ladyna". Jako też taki rnógl nie l!iwu.lgaryzowano przesa.drobie teraz pozwolić na pew- ną bufonadą.
W wi·d<Jwi.S>ku
nego
rodzaju
ek.speryment, królowa•ly
bezpreteru;j-cnalna
wystawiając
napisaną
pr·ze·d
śwież.<J·ść i młodość.
z górą póJJtora w.iekiem .;izitukę
Na ciepłą pochwałę zasłu
Ja.na Potoakiego „Parady".
gują
więc reżyserska lnwenNiektórzy z nas ,p rzybyli na
cja utalentowanego abs,,lwenpremie.rę te.go p>rze>d.s.law1e:uia
ta. PWSTiF w Łodzi M. Grre pe.willą rezerwą rozuimujac, mowskiego ora,z. wysiłek cależe
dzięki
swojej <l\Pecyfice
go zc>sipolu.
,.Parady", nie są sztuką łatwą
Teatir
57Jkołny
Techn'.·kum
do
zrealizawania.
Pokazało
Chemicznego poz.ostający poJ
się jedna•k, że w tym wypadkierownictwem dyr. A. Jamku nieufność nasza nie byla
r<Jża może być przy•k.ladem dlc.
uzasadniona. „Pa•ady" w uję
naszych innych szkól, w iaciu teatru &Zlkolne.go T~chn! ki spo..."'6b
należy prow:dz:ć
kum Chemkznego są przed- piękną pracę upowszech11·ar.ia
.sitawienien1 lekkim, przyjem- kult-uTy teat<alnej
żyw~gv
nym, sty>lo·wym.
Wyko·r.awcy
słowa,
l\1.

u-1

*

Wydaje
dzieckim

się,

*

że

Pnv NTU-303-04

-

badaniom „upewniającym" w
je<lnej lub w kilku próbach,
podo.bnych w zasadzie do o.s.ta~niego eksperymentu. Gene
ralnie rzecz biorąc, można jell
na.k sądzie, ze droga pierwsze
go satelitarnego lotu człowie
ka na trasie Ziemia - 1>rzedpola kosmosu - Ziemia zosta
la już przetarta w decydują
cym sto.pniu.
R. D.

mocni'czych &Uników rakietowych.
Pracę tych pomocniczych silników S>tab1lizacyjnych musi
kontro.Jo.wać, rzecz jasna, od1>owiedni aut<Jmat sterujący,
wyposażony
w układ czujników umożliwiających „samoorientację" w przestrzeni.

ReaJi.zu.jąc

soołkania

I

*

uczonym ra-

udał-o się już do
tychczas przebad.ać i „zsyn-l
chronizo•wać" wszystkie nauko'

wo-techniczne elementy ekspe
rymentu związanego z pierwszym satelitarnym lotem czło
wieka. Być moie zostaną one I
je19zcze pod.dane dod·aLko<wym

Spóldzi·elc::oo.ści
~·acy,
;;rwała
miesuąc.
W rezultacie
pierwszą
na.gI'O·dę
J~r.zy:znano
świetlicy przy z.PB im. Armii

przez

Ludowej. Przyznano także 7
dalszy>eh nagr-ód i 4 wyroz·
nienia.
Wśród na.gro·Jzonych
znała.zła &ię także cv za.sŁuguje na 5zczególną uwagę
świetlica .s.poleczna
1n-.1:y
ul. Liśeiastej,
pracując;,,. bodaj w najcięUlz.ych
warunkach.
(bz)

Spychalski ...

F<>to: L.

Ol~jnicuft

ubiegly wtorek odb11io
się przy Naszym Telefonie Uslugowym 303-04
kolejne spotkanie z kandydatem na posla do Sejmu PRL.
Tym razem rozmawiał z nas.z ymi czytelnikami przewodniczący
Zarządu
GloJ.!)nego
Zw. Zaw. Pracowników Przemyslu Wlókienniczego, odzir·
żowego i STWrzam.ego JÓZEF' SPYCHALSKI.
Głównym tematem rozmów
byly problemy związkowe, ustawodawstwa pracy i pol!tyki plac.
Oto w sT<:rócie rel.acja z tego spotkania.

W

*

„

*

u Spychalski„.
Dla.czego l~kan:e
po pr.zepracowanlu 2'1
gudT.in nic ma.ją dnia wolnego i nast1:pncg<> dnia mus"Tą
przystąpić do prac~'?
Dlaczego nic płaci się doda•lku za
dyżury w niediziele i święta'/
Uważam, że t1> powi.ni111> ulec
zmianie.
- Tymi sprawami nie zajmuje się wprawdzie Zi·:'ązek
Włóknia.rzy,
którego Jeatem
przewodniczącym,
ale o ile
s.ię or;e.ntuję to sprawa ta
je;:•t oma.wiana w Związ.i<u Zawodowym Pracowni.ków Służ
by Zdrowia. Związek obiecuje,
że .s1prawę d<J.da•t.kowych
godzin pracy niebawem zal:Jtwi pod względem plac.
Bo
za.pewnienie dni wolnycil je.<:t
rzeczą
2Jnacimie t.rudn ej.szą.
To fakt, że lekarz nie m<Jże
zbyt d•użo godzi.n
pral'Ować
bez przerwy
bo przecież
tego rodzaju piraca wymaga
świeżego
umysłu;
on odpowiada za zd·r·owie i życie !ml.z
kiie. K1op0<t jednak w tym, że
mamy jesizcze .zbyt malą ilość
lekaa:zy w szpitalach.

T

-

*

„

*

łią.

wyższą

Ozy bryga,dy robotniczo -

inźynier,skie

fonną

ruchu

racjonaliza.t<J.rskiego?
Czy
za.kładom pracy
wi.nno
zależeć ita powsta.waniu
tych
brygad i dlaczego
niektóre
przedsiębill'rstwa

ogTaniczają

tworzen,ie bryga.d ze w2irled>U
na źródła Ich finans·ol\vania'?
Oczywiście,
że \() jest
wyż.siza
forma. Brygada pow!n.na pow.stawać wtedy, ~dy
jes~ określony temat do rozpracowania. Jeśli członkowie
dokonają
usprawnieinia
czv
wynalazku to otrzvmają
wynae.-odzenie nie z func'1·uszu
bezosobowego, a wpro,.;t od
wartości W)"nalaz1ku. Tu wclw
d.zą w grę środki
finan.s.ow<'
z fundu.szu p.os.tę;pu technicz-

"----..--------------------------------~~~_.............,.....,........................................,........... . , . _ . . . , _ . _ _ _ _ _
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7Ji1'W<l'Lęta ~źywaJy .. gd;v ~a~-

ka....

sJed'l.lała

J)Owiedru\

t>rnoo s~m.

w

w1ęz1enm

-

pÓŻniej świa.dk<llWie

A .1!ld·M"Za.1·1> się to d<J6ć c?.ęsłio; tmydlli.est.oparolet•n.ia Sta.lllislawa K. mana
swym koncie aż d2iiesięć wyroków są.
dowych.„
Które.,'"()Ś styCtŁnfoweg>o dnia. rok11
1959 zakońc.zyta. odsiadywanie ko.lejnej kaey. Córki Stan•isla.w~ K. Il-letni.a Krystyna i o dwa lafa oo
ni•e.i sla.rsza Zdzisława - b;1najmniej
nie wi1tały powr-0tu matki en.luz.i·astycznie. · Znów nastał b<J.wiiem dla
ll•i'ch ciężka okres ma.tczynej ,.opie~i"
Wpraiwclzie czasem przyjeżdżał ojcioo
(pracujący stale w tz.ren1ie) i wt~".
był sp-0°kó.i. mogły regul.a:rniie chod'lJC
do .StŁk<lJy, (ldrabiać lekcje.
„GdJy jednak tatuś Vl'Y.ieżdiaJ. manla zaraiz wydawaJa p.i.enią.clrze, które
je,i p>r;eywiózł. W3'<l•a.wała na wódkę.
A p.oiem się za.c7.ynało ... " - żaH!a się
1\.r~·styna K. •
Zaczynafo się malt"re>t-0-wanie dziewczą.t. Pijana ma.ma bi'ła .ie Po twal'"Z)•. S"T,arpała 7,a włosy. gr<Jz.iła że 7Jablie; ra.z nawet .sięgnęl.a. p.o nóż.

!

I>ziew~ta byty ambi>Lne.
skarż~·liy się nilromu.

Ni.e

Matka je<tn.ak cura.,, crzęscioe.i za!:'lądala do kieB.<>Z.ka. Doro<J•we ~wa.ntury oora.z częśoi· e.i wycbod'Ziily po.~a
ll71·~ ściany mi·es'l.ka,nia. S.tały SIHl
„la_jemni.cą" ca.lej kamiendcy.
Sąsiedzi na·t.vchmfa.st prób·n·wali inter
'"enic-wać.
Bez skutku. ''\'ówczas na
J>isa,!i list do prolrnra•lora. Nim je<1!1ak list ów
nabrał
.. urzędoweg.o
h1cgu", .<>lalo ,<·ię to. eo w<>bec aktvw11ej p t
!
' t
· · k"tCJ·
t · ()® awv S'PO ·~c.zens wa 1· ptJac
,~rid StanJs'lawy K. stać sJe mus!alo.
kwietndu. a więc w 3 mie~~ęce pi>
l>owr() r>te
· St.an.:s
· 1a.wy K . 'Z ·wi...,,ie
'~
..,_ Ile•.
·'v"na z są.'lh-dek, n.ie mogąc zn:.eść
Zlleean.ia się na.d d7liewc.zynkam~ ?a~ea.irowafa l!zyn.n•i·a.
IWrzwściec7JO<Ila

, ,_.
!

..

ma.musffia rrucMa się do bitki. Teiraz
do sprawy wkr<Jczyly organa MO i„.
wszystko wyszło na .ia,w.
DrLJiś dzi·ewczęta prze.bywają w Domu Dz.ie<;:ka. a „dob.ra" mamusfa w
więz'oo.iu.
Nie p0>m-0glv je.i kalumnie rzucane n.a „7łośliwych" sąs:ia<lów: Sąd P<1wfat.owy dla m. L<Hwi
skarza.l ją. za fjrzyilzne j mor~łn.e
znęca.ni·~ się p.o p•ija.nemu na-d c1Jłlecmi - na ka0re 4 la0t więziienfa (!).
Interwencja
spolell'Zn.a.
przerwała
piekl<> do-nmwego ŻiYCi·"' Kl'YS•tyny ;
7.A~.sławy K. Przyczyniła sill do prizy

Dz,· en'

pOWSZf'

rałnie znęcał-a
Slf) nad ezwi>Tgiem
swoich uJiełetn~ch drzaeci. M>i:walnie, bo
nikt nie widmiał, a·by .ie bita.
Wiele na.t.-Omiast osób wied:1,iał-o, iż
od Illit ca.t ych d·z~«~ci Leokao!l•ii J. przeżywają. u<lr-ek.i wynikłe z ma.~~ .;ynych
na.łogów: chęci do łatwego życia, alko.holu. hul.ainek.
Bywały okresy. te przez kilka
dni z 1~,<lu nie m'°'żna się byt<> z nią
J>On>rzumdcć - mówił petem. przed są
dem. d0iehl.icowy J\ł) Lódź-Wiod7•2W,
st. sie.ri:. Tadeu&z. G. stale była
pija.na.(!).

d n 1. T en11. d y

I I

ł

l

O

1

I I

l<>la-<lnego. a l>l"'LY tym szybkiego
ukad·allii•a. zwyr<J1iniale.i ,.mamusi". Inle.i·wenc,j.a jak najba.rd:zi•e,j slu.szna i
poo!rzeb<na. j.n1(erwcnc.ia wyplywają.c!t
nie ze „złośliw-0ści",
jak zarzucała
swym sąsiadkom St.a.n•lslawa K., 11.le
7, dobrze zrorz;um.i.a.neg<> p-0czuc:.a -cb1>wiązku sv.oleczne!?'<>, z „~rea .
Pl'okura.lurv Dcz;ielnk-0wei -Wt
dzew w dn1gi:e.i po•l<J·wic ub. 1'.

Do

wplynę1opi1S1n1'<>Sądu

•

<UaN~elet-

nich wra.,; z p·r<Jt-0-kółem spt"awy 0 po'.Db,,,
wienie wlarJ,z..v t·od·,.;ci·~lskie:i Lc0oka<l•i
.T. Pr<Jt1>kól byt tak wym1>wny. 7.e
nait:vchm;>ast no·djo!o decyzje
r07ip<Irzęci.a d<Jchodrz;en.i.a. t>TZecdw>k 9
Leokad1!ii .J. w sprawie karnej. p0dejr:z-ane.i - .iak wówczas mmisa.n{) - o to.
ż.e będąc w stani.02 nriof.r'Leżwym. mo-

•

e

Tadeusz G. był jedynym C"Zl&wlekfom. k·tóry zajął się sprawą wyzwolenia dzieci S<P<Jod dręczącej .i•a <l'(>icki
ma.tki. Ale przerz długi okres n.ie n.ie
mógł zd·łlialać: lud.7ie, którzy moglii1b.v
wiele po-wi·~d:zieć . odm a w i a 1 i złożen>ia zez'llań. Li•t<Joś<' w st.o-sun1ku do
dzieoi wa.lczyl;i 11 niich z <>hoję~n<Jśdą
i stl.'a.che.m; strachem (pirz;l'cl .•zemstą"
Le-0kad1ii .J.). k'óry przez bl'<>k{} 4 l~· f:t
bra.I górę nad inr.ymi uczuci1a.mi. którv pn.ez blisk<> 4 fa.ta p<Jrzwalal zwyt'Qdnfale.i m-atce be-zkarnłe znęcać s·ię
•
nad swym1i dzi•ecmi.
b l
t
A gdy Z'llC.Zęli mow1c,
YY
1>
wstrząsające zł'mnan~a.
Bo choć • Leok:adi.a. .T. d?Jieci n;l,e l>l1la (cyiuJę 71
pr<J•t<J>':tólów przesh;chań i z rorz;pra;wy
sąd•0oweJ):

~--- ---------------°"-"~---·'°~~--·"-'°_°"

nego. Rzecz tyliko w tym, by
,.od..sztywn.ić" system uruchatego fundu..<WU.
Kiedy wejooie w życie
nowelizacja przephsów dotr-

mia~1:a

m:ą.cych

wYna.Ia;z,ca,ości

pra-

cowniczej?
Prace nad zmianą tych
przepisów są JUŻ bardzo zaawanaowane. Sądz;:;:, że w maju wi.runy ujraeć .świa·lło dzie.n
ne. Zmiany, w :i.nteresie wynalazców, dotyczyć będn patentowania i roz.po1wszechniania wy.nalaiików or-az wysokości
wynagrodzeń wYnalazców. Uproos:z:czone też Z'l&taną
zasady korzystania z funduszu pootępu technicznego.

*

*

*

:{o

:(. .

W wYPadku, gdy tka.cz
przepracuje cały miesiąc I w
ostatnim dniu miesiąca pracuje na nł}{l c-zy w ramach
ckresu ohrachunkowego Pl"ZYsluguje mu równleź wynagrodzenie za prc-dukcję z tej osta~niej nocy?
- Zakład musi mieć w regulaminie wewnęt<rmym ściś
le ustalony okres obrachunkowy, na przy·" :lad od trzydzia„•ego do trzyd,z:ia<itego, czy
od 25 do 25 itd.
Jeśli została
przepracowana noc w
o91a.tnim dniu okresu obrachu1nk<J•wego
to powinna
być zaLlczona.

*

Pro<Siłbym
o zainteresowanie się
sprawą palmiarni
dla. Lo.d'l<i.
Prezydium Rady
Naroo11wej m. L<tdzi ma zdaje się w planie budowę nowej
palmi.a.rni, ale uważam, że tę
sl)'rawę

na.leżałoby

przyŚllie

szyć.

- Taan zdaje się ch:>.3zi o
uratmvanie
tych
wysokich
;palm, ktfue w ma.:rej pa:miarru już się nie miesZ'Czą~
- Tak, a. pou. tym Lltdzi
mia.stu uniwersyteC!kle.mu
bardizo poilzrzel>ny je.sł taki obiekt.
Będę się ,;klócił" o tę
palmiarnię.

* :(. :(.

go-dnie z naS"ZY1111 7ap1>wied:zhami. d-z.iś odbęd-zie
się
następne
spo<lkanie
z kand;nl.atem
na posłll. do
Se.imu PR.L.
Za. pośred!llctwem NTU 303-04 tym rarzcm
rcn:mnwiać
będ:zie
z Wami
T SF.l\:Rli'.TAR'7, Kl'J PZPR MICJł ,'\l ,fJ\TĄ TATARKOWNAMAJKOWS.KA.
B?."d<io prP·5imy
o "ZWill'JlC
rn,.,mow:v. !e.k. aby możliwie
j<.k największa. liczba w:vbl'rców m·e>gła w przeciągu tej
pólto!"ej guił„Ln:v
omówić ze
sw<1im k~.nclvdaiem interesujace ich pro-l>lemy i ziagadnie-

Z

! s LuB

,,Sa, one ch<Mlzącym <1>b.rarrem nętlrzy i - n i.a
_
(GRĘB,)
i rozpaczy. Jeśli im kfoś da, ja.kieś
----ubranle. ma.tka zabiera je i sprzedaje
1
u.a wódkc; ... ".
„Są bardzo szc-.mple. mają wSIUlwicę. l\iatka awa.nh~rn'ca <Jbrz:.ica .ie
wulgarnymi. wyzwiskami, rzęs.UJ., gdy
urządza linac.ię - wyga.nia z <'"'mu
I
i nieraz nfo wpuszcza na\Yet na n<JC.
f'hro·nią. .'llię wówczas pr:112'11 zimncm
•••
.... ubikacji lub na strychu. syplają. w
k<Jmórce"
CjWię
rUC
.. Chi>Ć ~vidać. że 5 ą glo-dne~ nlc <Jd
nik-O!Z'O nie chcą w-z:iąć. Matka im zabr0>n.i>la. Żywią .~ię tym, e<> w:vzb'era- '
•
ją noa śmie•tnh;:l•ach lub... ukradną".
.Ja.k co
rrtku, w okresie
Są.cl C•pii.ekm'iczy 17"'1'Zl:>awit l,e&k:ulil'
świa,l, mnóstwo łodzla.11ek i
J. wladrzv rndizie>iclskic,i. N<t, ]Wrl"falcdzia.n staje na ślubnym kowfo 'lczna1'i tych samych świaodlków,
biei•cu.
Zwykle na.iw"ększy
i;ąd karny ukai-at ją. w~'l'O~ie:n op•irru.ch panował w Sródm!e8ci'LI
wa.jącym na 4 fa(.a wiezienfa. Pa.s'110
Obecnie, po oddani-u do użyludręk mora.lnych czw<J>rga d'1lieci wku przyjemnej sa,ii ślubów w
sta.ł-0 wreszcie p·rzerwa.ne.
dzielnicy Górna, tutai noluLcokarlia .T. OCT.ywiście nip przyznaje się najwic;:kszą. ilość świąla się d<1 winy. On• - ! wicrdzila tllcmych
zwią.Zil•ów malżeń.i·:>,Sl. dobrą matką. Żli są ... „złośliwi"
skich.
Sluby udzielane bęsąsdedlJi.
da,
7.guclmie
z
źyc'7-eniem
· J
TT
I~ lt
2<1.;ntcrt>-">O•wanych, nawet
w
J>na '7arowno s:t
~ an1s awy ,„..
też Loo•ka1'1H J . .it>s•t już dziś s~botę
pierwszy
d'l:ień
ja,k po-wiada.i~, pra·w-nfo~· - JWświąt.
7n s1»rem. Pooa sp<l'rem je&! rńw„i.cż
W pierwS'l.e święto odhc:tl~ie
klamliwn.śe
im1n1t~wania
sar.ia<Jo„„
się między innymi
ciekaw:v
1>rzez ohydwie o-'karż<J•nc 7,lośliwości,
ślub l~l'.ry espeira.ntystów. Naa tym lla1·.tJzie.i wi.ny.
ncci:cni: tEch.n'.k p. T:lcleu„"<<Z
Z duk!?'o vo·cl·oh:e:\.„,tw:. r>l"'l.e<tęP81 tw,
Osiń.<ki i nauozyci~Lk;i p. Nia z dr1 1 !?'iei S·tron,, z porównan>ia re~ltka. Dudkicwim: jak wieść
c.ji <"tlo,Jcczne.i W{)obec te ;;ro t Y Pu laniesie 'l.awierać będą. ślub
ma!li:t J>ra.wa i 7asad wsp-OU:yc'<i monieco inaeze,j
ni:& ws ryscy.
7,.,,, je1111ak wyc1<>.irnąć pewne wn.i"15ki.
Urz,ę1iJJi•lt
stanu
cyw:lne;:o
WOJinski n.rzem'l.\vi.oią.ce "Z"(lecwwwa.n;.z
zloź~· im Ź:l'C7-l"nia ... po esrena. k.orz~·ść sąs'adów Sta.11;.slawy I\:.
rancku.
Również w j~-z~·ku
i•·h sltts'7 ne,i P~·f.awv <H">"!: równ;„ 7rlncspera.nto życzuc' b<>dą mło<·~„dowan~e - na niekof"~'Śe 1vch. kt9,
"
r 7 v '"'1'71"7.
lala t>!ernnP. rrzygl~.(l,li
clej parze ws~ystkie:;o najle1>4
•·
•
szego koleżan·ki i kolc·dzy essię ll>O®tepowa.n iu Looka>df.1i J. z łe-r.ką.
· . c·tek aw:{;\ką j t
W ~ku. •I" bez CT.V. n.ne1· ro•'rn1"·1 , •.~.bhn
rera.11.tysc1.
t'>'I •
'"
" ~
"·~
"' ~
~
że ślub na-:rany 7JOfllanic cl!a
m11i·alne,i udr-ę'"i k;llmletnich d:z.ieci,
Po·lskiego Radiia, ldóre natla
JANUSZ KRAJEWSK1l
go w sperjal.nej aud;rc.ji "">PCra.nc•kiej dla "11a,granicy. (Kas.)
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Kandydaci na radnychr·
do DRN

Lódź- Górn a

NA PODSTAWIE ART. 46 ORDYNAC.J.I WYBORCZEJ DO
RAD NAROJJ.OWYOH, DZIELNICOWA KOMISJA WYBOR·
CZA LÓDŻ-GÓRNA PODAJE DO WIADOMOSC!I, ZE W
OKRĘGACH WYBORCZYCH UTWORZONYCH DLA WYBO.
RU DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ LODż-GORN A,
ZAREJESTROWANE ZOSTALY NASTĘPUJĄCE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH ZGLOSZONE PRZEZ DZIELNICOWY KOMITET FRONTU JEDNOSCI NARODU:
OKRĘG

WYBORCZY NR 1

L WOJDALSKA BOŻENA - kierowniik laoora.torium w Zakla&ch PL"zemyslu Bawełnianego im. Armii Lrnfowej, 2. WOJ.
TASIK HIERONIM - rolnik, 3. WETERLE STEFAN - elek.
tryk w
Za.k-.Jadach Przemysłu Odz.ioaż.owego ,;WóJC?;anka", ~.
PRZANOWSK,I ZDZISLAW ekon-0m:st.a w Zjednoczeindu
l'nelll(Ysłu Q.d~ieżowego, 5. SZOPIŃSKI STANISLAW elektryk w ZakłvJach Wytwórczych Prostmvników R1tęciowYch
i Urządzeń Elektrycznych 6. .JUSKIEWICZ MJECZYSLAW mistrz pr7A)dzalnd w Za-kładach Prrnmyslu Baweln.ia.nego im.
A.rmi:i. Ludowej,
OKRĘG

WYBORCZY NR 2

l. KAŻMIERCZAK JÓZEF -

pracowntk umysłowy w za.

kła.dmie Ubll'l.lJ''eczeń Społecznych, 2. POROS HELENA robotnic.a w Ló-rlzkich Zakładach Rad"o~vych T-4. 3. KOClOL~K

JÓZEF - elektryk w Zakta.(lach Przemiyslu Wcłniane'io im.
L. Waryńskk~go, 4. LANGE RYSZARD - pracownik w Rud'l;k.ie.i Farbfa.rni i Wykoń-0zalni „Pierwsza", 5. TURZAJ'ilSKI
WLADYSLA''V - p.raoownik urn:ysłowy w Przymus~wym Zrzeszeniu Pr:vwatnych Wiaścideli NieruchQmości, 6. MAROINIAK
WACLAWA - 11•rzą.dka w Zakla·dach P'rz.elllYStu Bawelinianeg->0
im. K. Liebknechla. 7. CHMIELEWSKI MIECZYSLAW - ni·acownik umysl>1»wy w Z.iedn-'lc?1•niu Pr7-cnw0lu Filco•wego i Tkani.n Technicznych. 8. FABIAŃS!i'.I KAZTMTER7, - pracown1ik
umys.Jowy w Wo.iewód'ZJ<i.m Zwią:zku 8p"'iM„,ielo,\ Pracy, 9.
GASKA WACLAW - pra.cowni<lc w Zakładach Przemysłu Ba.
weiruanego im. Armil Ludowej.
OKRĘG

WYBORCZY NR 3

1. SIKORA MARIAN - I sekreta;rz Ko•mdtt1>tu D'Zdelnikowego
Polskiej Zjed.n<>ml()nej Pa.rt.fil Roho.tni:icrz:e.i Lli>di-Górna. 2. CZAJ ..
KOWSKI LEON - dyrektor Szp>itala Nr 7 im. d1r Ry<lygiea·a.
3. BOKOWIEC EMILIA dyrel~to·r I Za.kładu Specjaln·~go
4. FABIAŃCZYI\: SLAWOMIR - p.raco·wni.k Rooakcji ,,SJ.owa
Powszechneg'O". 5. LOMŻY~SK,l HENRYK - ślusarz w Zakła
dach Przem1Yslu Bawe!Jnianeg-0 im. At·mii.i Lud.uwej, 6. KAREWICZ LEON - główny technolog w Przedsiebfo·rs.twie R-0·b~t,
Ełektry<:znych „Elektr-0mo.11taż". 7. CHEFCZYŃSKI CZESLAW
- d..vspinytor w Ele~tr-0clep1Jl()wn;i im. Lend1na, 8. P'IETRZAK
TADEUSZ - mi.stM: zgrzeblarn.j w Zakłada.eh Pnemysłu Filcowego, 9. BALCEREK HENRYK - ikli.erowca w W-0dewódz..
kim Przedsięhlorsiwde PKS
OKRĘG

WYBORCZY NR

ł

t.

•

XROGULEC .JAN sekretarz Komd1~~tu D'lJ!elnfooweiro
Polskiiej Zjedlll007-0nej Pad'tlli Robotnl~ej Lódź-Górna., 2. LOS.
JANKOWSKA EWA - 111a.uceyci>elka w Państwowej P<1dstawowej S7Jkole Muz.yc7ltle,j, 3. KAZIMIERSKA .JANINA pra.oownik w Lód"Łk.lch Za.kładach Przemysłu W•2łnia.nego <I. KA·
SPROWICZ WIESLAW - m,iistirz w Zakłada.eh Przemysłu
Bawełnfanego ~m. Rewolucj1i 1905 r„ 5 . .JASJ\:ULSKI .JUL.IAN
elektryk w Za.kla.da,ch Lącznńików Elelda-;ycrzinych „ELMl".
&• .ZA.JĄC STAN'.ISLAW główny mecha,nilc w Centralnym
La.booia.todum Przemysłu Baw~ni.ain•agi<>, 7. KUDAS
LUCJAN
- pracownik w Za.kładach 81>!l"Zętu M-01t.&ry7<acyjnego Nr 1,
8. ZDANOWSKA CZESLA.WA - · p.rzewija.czka w Za.kładach
Pr7.emyshl Ba.welnd·a,nego im. St. Okrz;ei, 9. ZALĘCZNY RY·
~ZAR.D m'strz w Zakłada.eh P:rrzemY'słU Bawelnliamego im.

K. Uebkneehta...

OKRĘG

WYBORCZY NR 5

L SZYBURSKI ROMUALD -

z11.9tępca
przewoon.l.cu.cego
D'2lielniicwwej Ra.dy Narod•O'Wej Lńdź-G6rna, 2.
WOJTYNKA EDMUND - mi~trz w Zakt~dach Przemysłu Bawelnia.nego jm . St. Okr7ei. 3 . KUCHARSKA IRENA - ksi<;.
ICOW':t w Za.kładach Przemiysłu Baw~lndanego jm. St. Oknei,
4. LUKASIK JAN1NA - prze,vifac7.ka. w Loo:lkfoh Za.kładach
Przemysłu
Weln.i.a,neJCo. 5. KROLEWIECKl BOLESLAW
mistrz Ucacki w P-0>lud.n.iow-0-ł,ó-dzldch Zaldadacb Przem:v<:łu
.Tedwa.hm1lc7..ego, 11, l<LOS RnMUNJ) - ślusa.rz w Ló·cllZikiiej Fabr:vc.t" M.11~zyn, 7. SLIWOWSI{A ZOF11A - ll>rac-0wni•k w Zi11<~0,d•ch Prrt'm'··~'u Ba:wełni.a.n.~!l'o im.
St.. Okr.>:ci, 8. Clłł„1).
DZJ?'iSKT MJF~7,V:Sl. I\ W ślu<ą.rz rzcm,ieślnik .•a•mlłilz,ielny,
!I. JłACZAK STANISLAW kalkula.tor w Lód\Zikiej Fabryce
MaszY'll,

Pratzydium

OKRĘG

WYBORCZY Nr 6

t. NEUGEBAUER HELEN A - kierown.i k . <HldzlaJu K-2 w
Po.ludni<two-LÓ>d.-J.:kich Za.kładach Przemysłu Jedwabn~cze·go.
2. STOLO\VSKI FELIKS - kiernwnti.k Szk-0ly Podsl.awow. n•r 7.
3. KUBIAK BOLESLAW - główny mechani~c w Zakładach
Przemyslu Bawełnianego „Dąbrowa", 4. RACHO,'VSIU .JERZY
- kier-0wn~1k ood71ialu w Pre'l;yclrum Wlłfowódz!kiej Ra.{ły Na1·odmve.i w J.,o•rlzi. 5. SZCZEPAŃSKA HELENA - tkaczka. w
Połmfo~•t)wo-LódTkich Zaklailarh Pr.zemyslu .Jcfrwabniczeg<J,
6.
SMYCZYŃSK.l JANUS?'; fo.żynder w Ehkirociepł-0wni im.
Lenina. 7. REUNAREK ZOFIA - hraka.rka w Zakładach Prze·
m~1slu Bawefof.?.ner,-·D iim. 01.:. S-z:ymańslciego,
8. GO~TOMSKl
TADF,USZ - cul<'rrnik. wlaśc.iciel zak!iadu. 9. OLAS CZl'JSLAW
- ro>bo•tnlk w Zakładach Sprz~.tu M<iooryzacyjnego nr 1.
OKRĘG

WYBORCZY Nr 7

I. DWORNICZAK EUGENIUSZ - lmmendant 1)7.i.elnfoowe,i
Milic.ii Obywatelskiej L6clź-Górna, 2. ALEKSIUK
CZESLAW - główn:v ksielf-OWY w Fabryce Kotłów j Radia.torów, 3. RUTKOWSKA HENRYKA - szwaczka w Zakladach
PrzemiVslU Dz.iewiarskiego, 4. KACZALA ZO-FIA - roblłtntca
w Zakbdach Przem~'slu Bawd111i.r,ncgo im. Cz. Sz:ymański·ego,
5. JANKIEWICZ KAZIMIERZ - na.uczycie! w Technikum
Przemysłu W1ó!den1>icz·~go.
G. MUSJELAR STANISŁAWA urz<lA,ka w Zakładach Przrmvsli1 Bawelnianegu im. St. Olcnei.
7. KOZLOWSIH FRANCISZEK pracownik umysłowy w
Ló11-kirh Za.l<la,lach Przemvslu W('.J111ianewo. 8. NOWICIKl KAz,JMJERZ - ko.i<"trowy w Eleldroc'eµtwwn.i im. Leni•n>i. 9. ROGOW,<;KT ĄJ lHN - ,„;,ł•'Z w Za.kłada!'ft Prz•zmysłu Bawełnia
nego im. F. Dzierży1isldego.
K~men•dv

OKRĘG

WYBORCZY Nr 8

1, ZAHORSIU ?;YGMUNT -

n·rofes~H· Undwer~yh>t.u ł:hrlr>:k 1 •:•

2. ROFLJNGER °AOLESJ:.,AW kiF>ro-wnik S'Z:kV-lv ł'oo
stawowe.i n.r 2. 3. KURZAWA ZYGMUNT - pracownik K<>rnft.etu D>z;ieln'<'owcuo l'<>h'•'·•i Z.i.ei!11-0rz·:>ncj Parrn Ro•hntnic'Zej
Lódź-Górn.a, 4. SOBCZYŃSKI JAN i•n°.pektor ek<i•n-0miczny
w PSS Artykuły Pr.rnmyb·.·wc. 5. RJ\LINUSZKIN JERZY dvrekto·r ?dm;,1'sira.evjnv w Zakł. 0 '1arh Pr7(~m„<l•1 0-i;i.ewi.a.rskłe•m im. Wo;!s.ka P<ll~kicgo,
6. pn_,ARCZVK .TOZEF - bry1Ca&:r!?..
l ó-'1zklc!J
Zak'~dach
()h""'•foz.n.-ch.
7
OKRÓJ J.fl"V1lYKA DrnrDwni1k w
l.ćd.zki~h
Za.\clad,ach
7 .V Przemysł" w~•,,;a,nP14"0.
8••J ACf'OWJCr.o; ~ ~
\oo.r„t.v~ ta.
w Cen!roli 'Te1'.Sl"vlnci .. CF.'TF.BE". ~ HTTBJLA~ Wl..ODZI··
MTFJtZ - 1:l~kirn"l110>rifor w Flekt.ror ieptowni im. Lenin.a.
go,

°'"

- - - - - - · - - - - --- -

4 DZIENNIK

ŁÓDZKI

nr 76 (4462)

OKRĘG

WYBORCZY Nr 9

OKRĘG WYBORCZY Nr 10
1. FURMANTAI\: KAZIMIERZ oficer Wo.isk.a. P-0>lskiiego,
2. BRYKALSKI ROMĄN - kier<twnik wykońmalni w Za·kladacb Pt'Zemyslu Baweln.iancg~ im. Armii! Lud.aw·el 3. KĘPSKA
ANTONINA - tkaczka w 7,aklad?ch Przcmvstu Bawel111ia11ego
im. F. D1;icrżv1'iskieiro. 4. BIE.GAŃSKT 7-DZJSLl\W - cukierni1k, wlafoiciel 7.akl'ldu. 5. KOZf..OWSKA ffiENA kierownik Mbh1•teki w Wvtwórni Filmów Oświ.a.to•wyclt, 6.
~· ZCZYGIE.l,SKA NATALIA i>rza,d'ka w Zakl?11ach Prnm:vsfu BaweJn;,a,nego i.m. Ai·mii Ltt·cfowe.i. 7. PROŚNIAK JÓZEF
- ra.chm:istrr. w 7a.1de{~ach Pncmy$ł•1 Bawelnfanci:-o .. Da,b1·0wa". 8. D~OŻDŻ JAN - m·acow11ik w 7-akfa<ł~rh l'r7<1mvsln R•wclniane:ro im. F . Jl7;er71Yń<kieg-0, !!. ~'7.UB~KT ZTI»lGNIF.W - 1>1a.nista w Rudzkie.i Wykończa.Inii Prz.amysłu Bawelnianeg-0.

WYBORCZY Nr 12

I. INDELAK MARE1{ -

sekretarz Prezydium Dzielnicowej
Rady Narodowej Lódź-Górn.a., 2. DERLATKA STA.NISLAW
- inspe~t<Ja" w W0Jewódlzk:i1m Zjedn~czen.iu Przemysłu Zbodlo··
wo-Młynamkiego,
3. STĘPIEŃ° NATALIA r-0·b~tnica. w
Zalda.(lach Przemysłu Bawe~nfa.ne~o 1m. F. Dizierżiyńskliego,
4. ICU.JAWIAK HELIODOR g-łównv techn-0-log w Fabryce
K-0,Uów i Rad.i.a.t<1crów, 5. POLGRABIAK .TANINA ra.chm~strz w Za.kładach Prz.emys.J:u Bawełnianego lim. F. D2~:eir
ż:yńsldegio,
6. SZCZ,B PANiIK ZENON - praoow.n1ik Rudzkłe.i
WykońC7.a.ln1i:
Przemysłu
Baweln.tanego, 7. NAl\UECIŃ°SKI
HENRYK straża.k w Zakładach Przemysłu Filc<twego,
8. KRAJEWSKI BOLFSLAW elekit.ryk w L(i.dzkich Zakła
dach Lącznilków EJ.:i:k·k ycznych „Ela,n", 9.. SZUKALSKI JOZEF - mrisbrz w Poludni~..fAd-zik.i<lh Za.kladae1t Przemysłu
Jed wa.bniie0ego.
OKRĘG WYBORCZY Nr 13
I. JAGODZINSKI EDWARD - przewodni~ Pre-zydiium
Dzie•lnkowej Ra.dy Na.rodowej Lódź-Górna,
2. BARANSIH
RYSZAR!D - S'l:lifierz w Zak!adach Sprzętu l\fotoryza.cyjnel!'O nr !· 3. MATUSZKO STANISLAW l: sekreta.n K;<mtdfotu. Drillelnicowego Zwią,,;ku Mlc·d?deży Socjali.styczne.i Ló-dź
Gorna, 4. WYSZKOWS•K I STEFAN - ksli;g<>wy w Państwo
wym Przedsiębd-0rstwle „D<>m Książkli",
5, WROBLEWSKI
MARIAN - mo•nt.er w Ló.dr1:ki•ch Zakla.(lach LąCZIIIJiików Ekik.
tryczn:vch „Ela.n",
6. RATAJCZYK .JANUSZ odlewnik
w Ló-chkich Za.kładach Radii~wyclt T-4, 7. TOMCZAK TAUEUSZ i>la.n>iisfa w Fabryce J{otłów i Radia.to1·ów.
8.
GORZODHOWSKA HELENA - ksiegowa w Kas~.e Spóldziel<•zcj
Spóld'Zlieln•l
Za.pomog-0wo-P-0eyc7Jko ·wcj.
9. SZEFLER
7-F.NON JlraooWllli~c
umysl<>·wy Zjednoczenia Przemysłu
Filcowego i Tka.nm Technfo'Z11ych.
OKRĘG

WYBORCZY Nr 14

I. CZECHOWSKI ZYGMUNT -

Jd.er<>wnik tka.Jn,i w Zakła.(lach Przemy.siu Bawełnianego im . . F. Dzi·ereyński·ego,
2.
SZCZEPANIAK MARIAN t'Ohotn~k w Za.kład.ach Przemy~lu Bawełnianego jm. Armii Ludowej,
3. POPLAWSKI
HENRYK - księgo·wy w Za.kładach Przemysh1 Bawelnhi.n.ein>
i~n. Oz. Szvma.ńskieg-0. 4. SOBCZY1"SK1I TADEUSZ - ro,Jnii!k,
5. NJEWOJSKJ JÓZEF - księgowy w Zakła{ta(>h Przemy.sin
B11w~łrtia.neiro im. Anni~ Lud~we,i.
6. SKIEREGKI S1'ANJSLAW - µraooiwn~k w Zakla•dtach Przemysłu Bawełnianego
im. St. ()k=ei.
Prz.ewod1nfozący
~)

j,nż

o Kulminacja

K-0m~s.id

STAN•ISLAW WIERZ8'ICKI

Betono"Wa podłoga
f ... zapalen ie stawów
siala·ch

p.rodu1kcyj1nych.

o sl·wcneni·e jak

Cho·dzi

.najle;i.sr~;.Th

warunków pracy i za.pob'.eganie choa:obo.m zawndnwym.

(k)

22-LETNIA

CZYTELNICZKA:
może s'ę P<ni 1H .u.czy ć
bas€n:e przy ul. Ki!i1~;l<:·e
go 134 (wt<N1ki i cwwa•rtr<i). Tam
też nt·rzyn1a Pa1ni :nfoir·ma.cie o
m·i cj.s•eo.u. gctu.ie n1·oż1.1a g•r2ć w
s1~.a1'r:<ówtkG.
Nat.01niast w spraPlywać

na

wie

mieć

g~imr~1astyl<i

się

nalctt.y

z MDK.

}.)Ol'OIZU-

O ile, jak z naszych ob.sier-

03ta1tr.1:e

w

ocibęd:z;Je

sezonie

s'ę

·dCl;ś,

w!osE:Clr.1yan

ze•l>rar.i'e pr2yj.aic;ół ł..odz1 J jej
histo·rii, ria r..:tórym wy:g.losi pn-

g.a ct.s,r.i.;kę migir Ja1n usz Duini:n pt.

„stio lat prasy

najm.niej do godz. 18. Tym o9
dziej, ż.e większość siklepów tJ
twarta jest do godz. 2-0.
Z 'Zaopatrz•einiem w pil.oz11
wo na święta spraw<.i nie je!
pro~ta. Wiadomo, że w ~bo~
będzie duży popyt na ch.!eb
bu.l.l
W dniu dzisiejmyln !li
ten temat oo~dzie s.ię spe
cjalna konferencja, na któr~
u.s·tali ei ę ilo.ści jakie rzuci .sił
do ~·1rredaży.

wacji wynika, sklepy w śród
mieściu (mamy n.a myśli bran
żę .spo.żywczą) zaopa.trzoin.e w
stały w należyty
sposób, to
nie mo·żna tego samego powie
dzieć o p€-ryferiach. Informują nas czytelnicy,
mówią o
tym wybmcy na ~po.tkaniach
z radnymi. Zda.rzają się fakty o.późniania doó<taw warzyw
i pieczywa w obrzeżnych dzi·zl
nicach Ł.odzi. Ostatnio zano-

Na razie obSErwuje a1ę nil
ruch w .s:klepaC:
i mię.:1no-wędli
niarsdtich. Ze względu na W
platę przewiduje się, ze kul
mi nacja
s.p.rzedaży
na.siąl'.
dziś, jutr<> i w sobotę prz,epołudniem. Dlatego t-eZ. zalec
no
wszy.;.tkim
kierowniko-t
sklepów spo.żywczych i mię:
no-wędliniał-.skich
przygo.towr;o
ni·e odpowiecLn:ch zapa.:;ów, ki'
re by zaspokoily potrrz:~'y kl.i<·~
tów.
.
I . (
R az Jeszcze
a.pe uiemy 1 •
dys1trybulorów, by &kl.epy p ,
ryferyj.ne zostały w najbli ·..
s.zych dniach należycie zao;:; Ę•
t.rzone w mię.so, wę<:llinv, w ,
rzywa i pieczywo. PtodUJktó1·
tych jest
pe<l dc,;fat.kiem
nic nie u.~.prawiedliwria wad 1
zaopa.tt')·-.v1aniu dzielnic peryf.e
ryjnych.

to·wano nawet wypadki, w
eksp€dicnc1 uchylają .się od
sprz·edaży
ziemniaków,
których nie brakuje. Po prostu
jest to tzw. „handel bru.dny"
i n~e każd·emu chce się zejść
do piwnicy lub magaizynu po
karto.fte, kapus1tę lub marchew.

du.ży j•zszcze
spo-żywczych

W swoim czasie du.żo pisaliśmy o no.wej fonrnc ,s.prz•:da
ży pieczywa. Ustalono, że do

„

god21iny 16

wszys:tki-e sklepy
po•winny ]J{hS>1adać
chkb i bulki. Po tej godzinie
wytypowano sklepy dyżurują
ce w danych rejonach, które
prowadzą s.prz.edaż
eiąglą
aż
zamknięcia. J.eżeli wi.ęc' na
przykład w Osiedlu XV-l·e<:ia

d-0

na Żubard.zi u prz.edwczwaj po
godzinie Ie nie bylo już chleba i bułek w .sklepa.ch .spożyw
czych, to formalnie jest ws·zystko w porządku. Dyżuruje w
tej okolicy
sldep przy uJ.
Czarnk0<w~1ki-ej 2 i tam należało kie!'o·wać klientów. Odpo
wiedź: pieczywa ni·e ma i już
ni·e będzie, nie zaJatwia na,s,zym zdaniem sprawy i nie
świadczy
dobrze o kulturze
sprzeda.wców. Poza tym w o-

kresie

łód7ikleJ''.

(Sk..)

••••••1111m11•••••
~#gr

KO

tilft1łl!łłł4tNQ•

przedś·wiąt>ecZJ!lym mo·ż

na nieco Z.VII° ęk.s.zyć za.pasy pie
czyiwa
we wszystkich sklepach tak, żeby 5'ta.r-.c.zyło .PI'ZY

•••••••••••••••

Czvte lnicy nisza - instytucie odoowiadaia
8 Dlaczego tylko 20 osób?
e Kiedy będzie jaśniei
na ul. Przędzalnianej?
W godainach wzan-0żon~o
ruchu, kiedy tysiące lud'Zi
wychodzą z pracy i chcą
szybk<> dostać się· do di)mu,
tramwa.je
i
aui()busy
są
przepelniome. Nic więc dziw
nego, że wielu
pa.sażerów
denerwuje się na ob.sługę
nie'kl(i.rych „Sa,nów", iż nit>
chce 'Zabiernć więcej, ni7
20 o.sób. Dlaczego tak się
dzieje - rz.a.pytują nasi czytelnicy.
Ja:k wyjaśnia na•m Dyrekcja
MPK, ogn„niozenia &to.s<:wa'lle
przez obsługę .niektórych wozów wyniikają <»tąd, że BI;\. tu
n.c-we au~otbusy, kitóre w okre
s'.e początkoiwej eksplnatacj.:
nie mogą być przec:ążane.
Zres.z,tą w-0<zy, kitóre tak dener·wowa.!y naszych czy'.elniMw, jeźdzlly na trasie linii
57 w 01kiresie „docierania" d<>datkowo, a od 4 bm. "..ve&z1y
do
noirmatlnej
ek.;iploatacji,
zwiększając częs•ta<tliiwość kuroo·wainia
autobus.ów na tej
linii (ob0cn.ie - co 2 m111uty).

*ocl dawna
* obiecywano
*

zmianę
napięcia.
na
ul. Przędrzalniane,i. Niektórzy, 1>0 pr-.,eczytaniu w „Glo
sie R~bo~nic'Zym" w-anianki
n.a te.n temat, zaopatnyli
się w ża·rówki na 220 v i
kupiti pralki elek!rycznl" na
to
nR. pięcie.
Tym<''Zasem
rniesiące mijają. a nic się
nie zmienfa.
Dlaczego to
WS'1.ystk~ t'()bi sie tak powoli
- pisze ob. S. K.
nMl1

Jak wyjaśnia na.m
Ene.rgetyczny Lódź - Mrn.sto.
zmiana na ,p ięoia
uzalcżn!m1a
je,;.t nie tylko od Za.'dadu,
ale i od wtaściwego przygotowa.nia ·i11„::.taJ.acji wewn~tt·.z
budyruku. o~zywiście o'lbi·orcy o zmianach powia.d;;minn.
są
dol'Ść
wc.ześnie.
lecz 11ie
:z;na.czy 1o, że z,miana musi
n.astaJpić
na•lychmiasit
wiadomieniu.
Dotychcza,<; zmianę
na ul. Przędzalnianej

Czwartek Turystyczn y
W ra,ma>C11 •. ez.wa·rt1ków TuJry-

stY•Cl7.0y·eh"

iuż dziś

WKRACZAMY W OKRES ZA KUPO.W
PRZEDSWIĄT~
NYCH, WZMOŻONE ZADANIA '\\'. ZWIĄZKU Z TYM JW1 ~
NASZ HANDEL USPOLECZNI ONY •

Już

Wars.z-ta.ty glówne w Elekl.r{)cieplowni mialy bel"r10,wą
podlogę. W projektach 'stnialo zal<iQ:enie podlog1 asfaltowej. W międzyczasae mie;.scowe ambulatoil'ium p.rzc.p,owadzilo aina.lizę zachorowań zal-ogi na rz:a.palenie stawów. 0kazalo się, że cie.ripiący na tę
chor·obę rel"1·utują slię
w 33
proc. właśnie z .pra·cowr,~kól>V
wars.zta1lu glównego. Również
na tych pra.cQwniików przypada powaimy procent ch<::crób
związanych z za,pa.leniem nerwów obwodowych. Ambulatorium, zbadaw-s.•ZY \.'ł.rar;i.11nk: pra
cy do.siz,l-0 do przelwna.nrn, że
przyczyną
tych chorób byla
bcfon,o.wa podlo,ga i że asfalt
również
n.iewiele zmieni na
lep.s-zc.
Wys.tą,piono w•ęc du
dyrekcji o ul·o•że.nie ko•,·Lk! z
d.rz.ewa. Dyreikcja z.ge.ct,zila się,
chociaż kC101Z1t ul-0że.nia takiej
podłogi jesit o wiele wyż;.zy.
Os~a.t.nio raz na kwart„! odbywa się w Ele:k.tro•cdep~o·wn;
in.~;iękcja
lekarzy ambulal ·orium Z ucrziia,lem dyrekCJi pO

zaopatrzyć peryferie

spo·żywcze

WYBORCZY Nr 11

1. BARANOWSKI .TAN dyrekto.r Za.kładów Czólenek
Tkackich i Wyrnbów Artykułów Skórzanych, 2. BRZOZOWSKA KAROLINA - pracowni.k w Zakładach Przemysłu Filcowego, 3. SZCZE.PAŃSKA WANDA k(J•n.tystka w Zakłada{:h Przemysłu Bawelni.a,nego
im. F. Dz:ierż.yńskfogo, 4.
BENU.ZLll( ZD>ZISLAW - pracownJ!k umysl-0wy w Zakładach
Przem1Yslu Dziewia.rskiego im. Fitndera, 5. R.ZEPECIU i\UECZYSLAW - ma.ł.o·rnkzy w M•iejskim Pn.e.ds1ięhi<1crstwie Komunikacyjnym,
6. PODGOR.SKI
ED''llARD ślusarz
w
Lórłzkdch Za,kladach R.a.:l!•lłwych T-4,
7. GAJ WIESLA W A I'Ob(J•tnica w Zakładach Pr7,emyslu Bawel.nianego im. St. Okrzei,
8. MODRANKA ADAM - r<>Jn,ik, 9. BARTOSINSKI HENRYK
- planista w Centralnym Lal>ora.tlłl"ium Pr:zemyslu BaweLnJia ..
neg-o.
OKRĘG

ruchu w handlu

o Lepiei

1. JEDYNEOKA STEFANIA - zastępca pnewodllli-OZącego
Prezydium Dzielnk-0wej ful.dy Na.rodowej L6dź-Górna, 2. RUTI\:OWSIU BRONJSLAW - księgowy w Wojcwódz.kiim PTZC>Cl.sięb~orsbwie Remomfo.wo-M-onta.żowym Przemysłu Mł:yna.rskiego,
3. GRUSZICA LEOKADIA - brygad.zista w Zakładach Przemysłu Od7~ei<>wego „Wólczanka",
4. DZIOBA HELENA lekarz
w
Klin~ce
Akadem.ii
Medycznej,
5.
PACH.ALA
EDWARD - IJ1'aoownik umysłowy w Lódwkich Zakład.ach Kopii F.iJim()wych, 6. IC'\ŻM1IERSKI CZESLAW - tka.cz w Zakładach Przem1Ysłu Bawełnianego im. Mickiewicza;
7. ŻY
\VICKI STANJSLAW - m'strz w Centralnym La.b<1>ra.torium
Pr7enwslu Bawdnfaneg-0, 8. JATCZAK FELIKS rencista.
9. HER.MUT WLODZIMIER.Z - eleMryk w Elek.troci·epltO<Wni
im, Lenti111.a.

OKRĘG

Kilka uwag o przedświątecznym

wad1zoirt0 na odicinku od MiH~
nowej do Pru:ybyszew&k..ieg<1
w br. będzie dcdrnnar.a ol
ul. Armii Czerwonej do Mili'
n.owej, a w roku przysz!y1J1
na odcinku ocl Tuwima ck
Armi.i Czerwonej.

CZĘSCI

ROWEROWE kra·
jowe w
pełnym
aso1·tymencie Glówna 9, Jaracza 1.
CZĘSCI ROWEROWE rM- I
PORTOW ANE
Piotr· i
ko·w.sika 71.
1
SZER()IU ASORTYl\tENT TO
W ARÓW BRANŻY SZEW- i
SKIEJ: nici \.niane, gwoź- 1
dzie różne, kleje, blaS'Zk:
do butów, no.że szew&kie, t
terniki, pa.Sity, wilbry j
inne
arty.kuly
d<i•cta!ków
s.zew.o•k.ieh Now.otKi 24.
SZEROKI WYBÓR
GUZI·
RÓW: bluzlrnwych, sLlknio-1
wych,
swetrowych l u-I
bra.niowych w dużym wy-/
borze kolo.rów i
rów Piotrknwska 146.
PLASZCZE
POPELINOWE
podwójne od z.l 500, plas.zcze róimokolor-0.we z rypsu od 350 zł, płaszcze z
folii dymnej różnokoloro
we i ciemne w C(:n;e 140
zł.
KOSTIUMY damS>kie
od z1 400, podomki ::lams•k.ie kretono•wc po SO zł,
podomki dam<:.kie atłasowe
w dużym wyborze w ce- I
nie od 135 do 350 zł PDT t
Piotrik.owska 60/ 62.
/

I

f•)zmia-1

USLUGI

MUD

NAPELNIANIE
długQpisów
PiotrkowE.ka 90.
OSTRZENIE
p;rafi<inó'v
na.prawa cyrkli Piwko·w&ka 81.

.
i
.

Tnformacji udziela. Lód'!.kłe
., Z.iednoC"Zenie Przcdsięl>iorstw
łI?ndlGwych.
r.<-O'Wl~(<;ej 102a o g.~cLz. 18. Pn:le
ul.
Jl"rzego
gent pcikacte m. in. egze11'n,p!•airze
10.112, tel. 250-31.
{XOY>
992-K
sta•ry<:-h łóook;•oh cz.aso•pi&m.
POlg2dsntka o-db~dJzi e się w
PTT-K przy ul. p-.,~.

ś.w'etli•cy

:Wos•tę;p wełny.
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ędli

bry sprzedam
Ka·rPi·a 18 m.
lti-17

ODPADY NIEUŻYTKOWE

~eb~

ni'
acl

K

Z WŁ OKNA

SPAWACZE.
wania

do sprzedaży
spółdzielczym

ki

prywatnym
im. W. Głażewskiego

na

trzyizbowe

_~I JMA~~~~~~:~E·~J·

spa'v.:acza

i

n:e

Tuwima

15,

godz

1364 K

3342 G FACHOWCA do naprawy wiecznych piór za_
trudnimy w punkcie usługowr1 na warunkach dzierżawy. Poż~Jany inwalida lub rencista. Oferty pisemne „714-T" prosimy lderować do Biura Oglo-szef Piotrkowska 96,
MAGAZYNIERA do magazynu technicznego
zatrudni Gpfldzielnia r 'lCy „Witamin.a" w
Dobroniu pow. Lask; V\ ymagane średnie wykształcenie i praktyka na stanowisku magazyniera.
1479-K

LOKALE

Zgloszenia fJPYjmuje i informacji udziela
dz. zbytu, telefon 314-90.
1417-K

POM:óJ na Cl1-0jr:1aoh za-

n1iEa:ę

OGŁOSZENIA

ID

DROBNE

.~

TELEWIZOR

I

Dilrer"

St~~

ina p-0·kój lub dwa

pci.<oje z lrnch'1'ą. Oferty p:semne .. 4636" Biuro
Or'.lo·szeń
P'ot1rrnwska 96
TARNOW - 2 pokoje.
kuchnia. komfo·rt now.-

mechanika

Piotrkow-

prowadzi

18-19. tel. 316-70

INŻYNIERA

do działu postępu
technicznego zatrudnią Zakł.a.dy Przyboró"."
Tkackich i Wyrobów Metalowych w Lodzi,
: ul. Cz. Butora 65-67.
708-T

chorób skórnych

elek- wecnervcznych.

Zapisy codz'en-

w Lodzi, ul. ;:rzemieniecka 2

Ll';~

~;) t

'.zbowe miesrz:ko:.nie zamie

Gię

Kurs spa- lista

gacz.owego

TKWP

filę:

li .

kupię.

KOMFORTOWE

cztero- KIEROWNIKA robót wodociągowych z upraoraz wniernami or-az maszynistkę przyjmie od zakawalerkę
w blct.<ach. ra:i. ZaJ•ład Robót ~ydr' geologicznych Lódź,
Tel 229-33 godz. 20--21
ul. Żeglarska 9, tel. 531-01. Warunki płacy do
Tel.
omówienia.
699-T
do-

go·dz.
4639

tryczoego dla począ11.rn- ska 109-6
jąc~·ch
1
za.a.wansowaoych z wyd.<m1em książ-

D·Wri'

p '·

1

a-_N_A_U_K_A

POLIAMIDU NEGO
państwowym,

600

sta11

Wiaid·omość

budo·\\1".'l~ctwo zami€n!ę na NAPRAWIA bez ślP1dU urównorzędne w Łodzi. $.7l<odzo<.1ą
ga.rde•robę
a·rW iF.t d0 1 mość Łódź telclcn tystyc--.L.na cerow•n · a. Łódź
~&3 -2.7
~264 Więokow,r.<'ego 23
4642

·2~~~~~~s~~~~~:~·

TRZECH techników. 1 ·agazyniera oraz miLódż, Wigu.ry 9 m . 6 te·!.
strza budowl.ancgo zatrudni zaraz Lódzkie
210-95
4654
Pr~r.edsięt>iorst.wo Remollltowo-Budowlane w
TAPCZAN- lu.ksusowy no
Lodzi, ul. PiotrltOwska 171 prawa oficyna,
PLAC 3.000 m, ul. . Pi<J;- wy sp:zedam, wy<..;:c•ncr.1'.e
nowa 12 i 1.35 ha z:em1. s0Ld1!1e. UL Piotrkow~ku
parter. Warunki placy według umowy zbioul. Wici 21 sprzedam. - 120 - tap;.cer
4483
rowej w budownictw ie. Zgłoszenia przyjmuWi·adomość
Plc·ne>wa 12. CE:GŁĘ- pełną ~raw
je sekcja personalna pod wyżej pounnvm
Dąbrowsf.<a
434E
kę spr"!!edam. Tel. siG-151
a.dresem.
1480-K
DOM drewniany (9X5l do
4~87 TECHNII\:A budowlanego na stanowisko kie- 1
ro-.t.bió,ki sprzedam. Ga-cl
ka Sta•ra 92, szczep<n '·k. - - - - - - - - - - - , rownika robót-7.atrudni
natychmiast
Spółprzystanct<
tramwaj-0•wy
dzielnia Pracy
Konserwacyjno-Remontowa
t,Gad:ka" s-;l<ota
4626
Zjedncczenie" w Głownie, ul. Lódzlq 6, tel.
83. Warunki płacy od zl 2.000 do 2.200 plus
MOTOCYKL „BMW" R- pi·emia . Zgloszenia
osobfr , lub pisemne
12 z p1zyczepą sprzedam. przyjmuje zarząd spółdzielni.
698-T Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 7 w
fr:nans.owa 37 m. 1, przy
LODOWKĘ 0
pojemnoś- sta nek L<>1nid.<o
4645 STARSZEGO księg-o,vego do ekspozytury ,;; Warszawie Odcinek Br lowlany nr 6 w Loci 150 kg oraiz kla·hk1 '1a S·AMOCHO.Dosobowy L..duńskiej Woli przyjmie natychmias·t Obslu- ! dzi, ul. Towarowa 74 ogłasza przetarg na dol:sy
sprzedam.
Zg1e1z, .. Citroen" BL-11 sprzeK<:nmantynowska 35 Ko-\ dam. Cena 25.000 zł. Og!ą ga Ratalnej Sprze ży ·v Lodzi. Zgłoszenia j stawę darniny w ilości 3.300 m~ w okolicy
mi.n'aik: 1ub Łódź te•lefooo dać A. Kuchanki. Ra- przyjmuje dział kadr ORS, Próchnika 5. wa- , stacji Łódź-Chojny. Oferty w zalakowanych
561-92
4638 domolk<>, 1 Maj a 26-1
runki do omówie:iia.
701-T kopertach należy składać do d.nia 4 kwietnia
1961 roku. Przetarg ~-1 • ędzie się dnia 5 kwietnia br. o godzinie 9 w siedzibie Odcinka Bu_
WAŻNE TELEFONY
Uwaga! Reper! 1ar spo-, do-wlanego nr 6 w Lodzi, ul. Towarowa nr
])
.~(I
~mm
rząd.zono
t1a
podstaiwie
. prawo wy b oru o f·eren t a oraz
Ogłoszenia wymla.
'Y
komunikat.u Miejskiego' 74. z astrzega się
rowe telefoniczne 311-so - ·
.
zarządu K:n
cdstapienia od przetargu bez pcdania pezy0
9
Pogot. Ratunkowe
a
; czyny.
1478-K
Pogot.'·Milicyjne
07
A11//lf7A-.rElll.rf
i
Stl'aż Pożarna
03
UT;~.:UM SZTTJKI (Wiec HALKA
(Krawiecka 3-5) /'"11 Il- ~ .,
~ , , "' „
... „ ,
l\om. Miejska MO 292-22 l<owskiego 36) czy.nne · „Rekiny' finansjery" Kom.Ruchu Drog. 14-20.
prod. frmc
dozw. od Tuwima 19, Wólczań~l.<a ~ Zakłady Przemysłu Rolnego „Ozga" w Ozdze
gowc1:0
516-62 MUZEUM
ARCHEOLO- lat 18 g. 15.45, 18, 20 15 37. P1otrkow.o.ka 225 Zg1er 1 Ogłaszają przetarg na wykonanie kapitalnePryw. Pogot„ Dziec. 300-00 GICZNE I ETNOGRA- MŁODA GWARDIA (Zie , r,a 146. Nowo\r<i 12, . Ró- I go remontu dwóch traków tartacznych l koPryw. Pogot. Lek. 333-33 FlCZNE (Plac Wolności Jona 2) „szatan z VII ży Luksemburg 3, Dąb555-5.5 14) g. 9-16.
kl." prod. pol. dOZ1w. <Jd rn·wsk!ego 24-b
I
lejki. W przetargu ·~ogą brać udział przedMOI
.
359-1;; zoo
~
9--lS
lat 10 g. 10. 12.30, 15. AS, AT. Kościuszki 48 1 siębiorstwa państwowe i spółdzielcze, PrzedCentrala Podmiejska Ol
czyr."e g.
17.30 . 20
pelni stale clyżury nocne
siębiorstwo zastrzega sobie prawo wyboru
* :f. *
ODRA (Prz.ędzalnia·na 68)
_
_
•
l
PALMIARNIA - czynna „Cza.me perły" prod.
Dyzury
ofe1·enta. Termin skladania ofert up ywa z
g. 10-18
jugost. dozw. oo lat 14
ł dniem 5 kwietnia 1961 roku. Oferty w zalaa.t:
g 17 · 19
POLOZNICTWO
ł kowanych kopertach składać należy do Za34
OWY'ecrz:
ew·.~ ~,k ow
łf1l
OKA
(Tuw'ma
l „Ma,,OZ!:!a"
p-ta KaTE~ T R N_
.ryi;i.a
i l<rasnoludlti"
S7pit.al l'olożniczo-Gine- fi kład u Przemyslu Rol11ee.~
,.v
1
10
T "'~i~
~~\vsłEc~NY
r>rod. pol d·nw. O·d lal kologiczny im. ~r H. Jor- 1 mieńsk pow. Piotrków Tryb.
1476-K
E
. radu or 21
KINA PREMfEROWE
7 g. 16. 13, 20
dana przy ul. Przyrodni· 1
(Obr. Sta!Lng
)
PIONIER <Franciszf<ań„ka cze.i 7-9 (tel. 566-44) p1·zyj I
r.:ecrz:yn111y
t
) BAŁTYIC (N;rutowlc2.~ 20) 31)
„Rosemarie wśród mu.ie k-Obiety chore gicie
TE~TR 7.15 (Traugu ta 1 ,:~ama na Pacy ft Im milionerów·' prod. NRF kolo~iczrne.
c:eżarne i '
t/.eczyncty
JARACZA Plod wł.,
panora.ma. doz.w. o.O lat 18 g. 16, rod:zące z Dziel<1icy .. Ba-, Nadodrzańsltie Zaklady Przemysłu OrganiczT!JA'l'R Im.
.
.
dozw od lat 18. g. 10. J8 20
tuty"' bez Poradinl
11ego „Rokita" w Brze;:-u Dolnym
K'
(Jaracza 27! o:eczymny
12.30. 15. 17.30. 20
POPULARNE (Ogrodowa przv ul Sedz'ow<l<iei' 16'
nieograniczony n.a. d0OPERA - n:ecz~t1na
POLONIA
(P1otr(<owska 18) „Niebo bez miłości" Szpital Potożnlczo-Glne- 1 ogłaszają przetarg
O~ERETKA (P1otr~3w~~ ~7) „Wzgórze 905" prod. p!·oo jugosl. dozw. od kologiczny irn. dr M. Ma-•1 stawę części aparatury chemicznej z winidu-43) „g. 19.15 „Pa.n
Jugost r;t-07w od lat 12 lat J3 g. 17. 19
clnrowicza przy ul. For- ' ru i wołoknitu a to:
dna
do.a . „Lodz, mia.sto nie POKOJ
(Ka?:•mierza 6) nalskiei 37 (tel. 372-64) 200 szt.
TEATR
~OZMAITOS<;:i zna.nc" prod_ pol,..kiej. „Zlamana strzała" - pczyjmuje kobiety chore I 1. Winidurowe odd„!elacze chloru
„
pokrywy do rozkrapl.
(M011Jus.r.k1 4a) me=) n g 10. 12.30. Io. 17.30. 20 P"od. USA dozw. od g'nekoloincznie. ciężarne ł 2.
ług· u
'1Y
,
WISLA (Tuwima nr l) lat 12 g. 16. 18. 20
i rod?:ace iz Dzielnicy ł
400 "
PINOKIO (Kopem ka 16) „Księga dżungli" prod. t MAJA (Kil .ń:(<lego 178) .. Poles;e"
ł 3.
sztuce do po-kryw łu~Jeceynny
.
.
ang.
d~fZ':'· O·? lait .9
Szukam ojca"
prod.
"
gowych 0 50 mm
400 „
ARLEKIN (Wolczanska 5) cle.a. ,.Łodz, mi asto nie radz. dozw. od la.t 12 g. Szpital Poloźniczo-Gine- ł
nie-czyriny
znane" prod p-ot. g. 10 15.30. 17.30. 19.30
l<ologiczny im. Curie-Sklo
4..
ił
pierście1.ie tlo pokryw
'l'EATR _ZIEMI, ŁODZ- 12.30. 15. 17.30, 20
REICORD (R?:!!OWS!<a 7) ~owslcicj IHZY 1;11. Curie- ł
ług·owvch
400 "
KIEJ (Kopem.ka 8) - Wf,OKNIARZ - rnecrzyo- „Szatan z VII lclas:v", SktodowskieJ 1.>-17 (tel;'
5.
pokrywy do rozkrapl.
c.1ecrzyn.1y
:ie
prod. pol. dc"-w. od lat 201·071 przyJmu.1.e 1<ob1e~~
„
l k"
200 "
~ OLNOSC
(Prz:vb;<'szew- 10 g. 10, 12.30, 15, 17.30. chore gmekolog1czn!e. cię
SO an I
<l<iego IG) „Gor-ączka w 20
żarne 1 rodzące z Dziel6.
„
pierścienie do rozkrapl.
,_
-~
El-Pao" prod
frel!lc - RO:iTA (Rzgow<l~a nr 84 i •:1'c:v .. Górna·· 1 Poradn
solanki
200 „
~ ~-~
mek$,·k.. do?''". od. lat „Ca.sino de Paris" (pa- ··~·· przy ul. Sędzio.w40000 „
7 . TuleJ"ki z wołoknitu małe
:i:;; .s;
"iii=
18. dod. „Łodz, miasto norama) P"O<I
fraonc >k.ej 16
niezna.ne"
prod17.30,
poi.2Q g. dozw.
.
.
.
l'O·perta4c0h000zam"
10, 12.30, 15,
, 17 .30 . 1620 g 10. Szp1.ta.I
Poloznlczo-Gmet 8. Term" i· n ,ckladan:··a
,
12 .30 . 15ex!
SOJUSZ
(N.:o·we Zlolno kologrnzny 1m. dr H .. Wolf 1
k
.
"n
FILHARMONIA (Nanito- KINA I KATEGORII
ul
Plato·wcowa nr 6 ) przy
ul. Łag1ewn1ckieJ
kniętych do dnia 13
w1etnia l 961 r. 1JVCZtą
w!cza_ 20)Stefan
g. 19.30.
Dyry MUZA,
,
· "'
sek1·etar1·ac1·e gło' wnym n • za gE<it
Maircrzyk.
(Pab!anlc~a
173)
•• Hiroszima,
moja mi- "•4 - 36 (tel ·. 538 - 821 przyj
.. - i 1u b oso b·s·
J Cle
w
So-liści:
Ja•dwiga p·e- „Słonce. „św1ec1
dla. !ość" pro.a. fr<nc.- jap ~rn.1e. kob:ety. chore g:ne ~ kładów.
tras-zk!ewic-z - sopra<1. ws.zyst.kich
prod ra- do:z.w. od lat 16 g. J7. 19 ><ologiczrne. · ~·e:z-ame 1 .r~ i6
Do ofer'. należy dołączyć pokwitowanie
Krvstyna Wie.~01·EI< ctz;e·ck'1:1 - dozw ocl lat SWIT (Balucki R,·n<:·k 5) dz.ace ~. Dz1e,mc:v :.Srod„ ,;
J
~
H a
Io 4, 18 ~o 15
,,Przez
zieloną granic•" mieśole
ora:z
„
W1d:zew
wpłacenia do kasy N.Z.P.O. „Rokita" wadiun1
mezzo·S·°:pran.
T&•deusz p· nzE'."D. Wl·O·S· NIE·.
'
''
.
.
Kopa ~ki
te
An 1o „ft<'ego
<Zerom- pro·d.
czes. doe:w. od lat Chirurgia:
.
.
Sz .
przetargowee:o
w wys. '2 proc. oferowaneJ war'v
. ne>r.
74)
„Konski
l4 g 16. 18. 20
opita 1 1m
„i Majal.< - bas. W t>ro pysk" prod atr1g clozw TATRY .<S ienC<iewicza 40) ~·:· Sterl1'1g.a, ul. Sterh1tości dostawy,
gramie: Verdi Re- od lat 14 g, 16. 18. 20
Pcoeram dla n aimlo'i- ;,;a 1-3.
~
Komisyjne otwa ·- <..
t i przeprowadzequiem. _ _
STYLOWY
(Kilifal<!ego szveh: .. Ningrabne sio Larvngologia: Szp lm ~ nie przetargu odbędzie się w N.Z.P.O. „Ro123) „Miejsce na górze" ni atko" ... Plrarkl skarli" N Barlickiego, ul. K<Jp~, kita'' w Brzeru Drilnym w dniu 14 kwietnia
·
•
prod. ang. doz.w o·d lat „Pan Soczewka w ;rn- c:ńsk ego 22
;
~
''ł./Y'('TAWYJ 18. g. 15.45. 18, 20.15
szczv".
..Chvtrv lis"
Okulistvka: S"Z.pital lm
1961 roku o godz. 12. Pełna dokumentacja
1
ZACHĘTA
rzf,fie.rrua 2si ,. ~<acz~t.Jrn" iro·clz. 16 .. 1,: ::Jr Join"~llera, ul. Milio(rys. techniczne) znajdują się w dziale zao1 patrzenia N.Z.P.0. „Rokita" w Brzegu Dol_
.,Dziewiąty krąg" 1>rod
,Chlopiec z Grenlandn. o:iowa 14'.
iug.. do2w od lat 12. doz_;v. 00 lat 14 g., 18 · Chirurgia do;iecięca - I nym
20
SALON
WYSTAWOWY g 10. 12. 14. 16. 18. 20
·fa
Szpital im KMe>pnlc·kiej 1
Informacji
przetargu udziela dział zaopa_
0
PTF, Lódż. ul A. Stru
KATEGORII ul Sporna 36-50
ga 2. VIII de>ro-ceina wy KINA Il KATEGORII
KINA III
'
Laryngologia dziecięca 1 trzenia „Rokita" tel. Wroclaw 384-26 wewstawa fotograf:·k:
Pol- ADRIA (Plotrkow>P<a 150) LACZNO!';C (Józefów 43) Szpital im. Ke>noi;oi.cl.ciej
nętrzny il36.
1
skie:;o. Towarzystwa Fo „żyjąca
pustynia"
„Decyz.ia" prod.
po!. ul. Spe>rna 36-50.
Oferty
s·kładać na adres: Nadodrzańskie
tografic:meg'? w Ło~21. pr.od. USA. dozw
od cloZ.\'!. od la.t 18 g. 19
Czynr:ia .<>od~:oon·e pracz lat 7. dod „Miejsce na MEWA (R:z!!ow<f<a nr 94) ADRESY AMBULA'fO- 1 Zakłady :Przemysł" Organicznego ,.RO<kita"
porl!ectz:aJtrnw od godz Jato" prod. poi. g. 16. „Czarne blys·kawice" - RIOW pomocy wieczow Brzegu Dolnym z napisem: „Przetarg na
H do. 19. Od g-0·diz. rn18, 20
prod USA do'l,w od lat rowej dla pos·zczególnych 0 wyroby winidurowe dla elektrolizy"
12 dyzu~· C>Pr.owadz.a.1ą.ce DJ{M (Nawrot 27) · „Nie- 12. g. 14. lG. JB. 20
:lzielnic:
4 _K
.<:o W)lo:·ec>r<i ':' Perku
.
ka 1·d
"POf,ESIE (Fo·malsk:e1 ~7)
1 77
•
S'enk'ew'cza
(Os1·odek zas-tdpion~
do~!Y~~r
t .w zatoce Białych ·Nie Godz'„a rn-22 Sródmie; !l•••llliRlllinl!lllB•ll•Dllllllllllllłllll'llllR!l!IJ
1
Propagandy ~tuki).
;·od :: 18 20
o a
'nźwiedzi" prod poi - ~cie - Piot!"'~-OW!(ta 102.
„au
E&hif..M
i i'AW&ł&A
do,;:w. od lat 12 g. 17. 19 •el. 271-80: Widzew 18-22 I
DWORCOWE '°\\'. Ka,1,;- S"l'UDIO - nieczynne
(d:z:eci) Kopeif1skiego 79.;
SPRO- ~o-WANIE
Isk1l
,.wrogie swiat~ ·
:r.
tel 275-18 g. 18-22 (d<>
„Pasażer
na
gapę", PRZF.DSPRZEDAZ bile- -ośl'l - S2pitaln>t 12. tel~ 1
tVe wczorajszym. . ,Dziennilm Lódzkim"
MUZEU!lf HIST. RUCHU „Chytry lis" !(. IO. ll. tów ł1a 2 cJn· naprzód 345-81:
Bałuty (dz'eci 1 ~
k l
z ł
REWOLUCYJNEGO rul
12 13. 14. 15. 16. 17. 18. do k'n: .. Baltyk", .,Po- ::!oroś!') - z. Paconow- ł
wkradt się bląd do ne -ro C!·g U.
mar
Gdań9ka 13) crzyooe 19. 20. 21
lonia", .. Wisla". „Włók· <; k'ej 3. tel 541-96: Górna•
g. 11-n
GDYNIA-STUDYJNE ITU niarz". .. Wolność" Od· (dorośli i ctz:eci) - Lec.,:z •
ś.t11.
SŁAWOMIR
:\IUZEUM HISTORII WŁO wima 2) „Noce Cabirli" hywa s'e w spPcialne\ q'cza 6. tel
427-70 u
KlENNlCTWA
(W 'ec- prod. wl-fr. doz.w od kasie !cna
.. Bałtyk" P'ottr<-owEr<a 269. tel 406-35~
a nic jak podia"'o Slaw-0mir Swiniarski.
kows.kóego 36) g. 11-18 12t 18 dod „Bett:v w (ul Narutow!cza 20) w fdo-rcśl;) : Poles·ie (do-rośli
4845-G
wystawa tl<in·„ rerie- r.on<lynie"
orod ar.il'(
rlri' nowszedn:e w !(odz 1 dz·~c·)
AJ. 1 MaJa 24,
"imm•&1•B•••••lllllillllllllElllli:an•am
~9U i ba·mku.
i:. 10, 12.30, 15, 17.30, 20 1:1,-17
tel. 332-98.
fi&
51"9
&
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Totalizatora Sportowego!
Sprzedaż banderol i kuponów na zakłady
świąteczne w dniu 2 kwietnia br. prowadzona będzie w kolekturach na terenie
Łodzi

tylko do

piątku

31 marca 1961 roku

włącznie.

W sobotę kolektury w Lodzi będą
czynne.

nie-

Na terenie województwa sprzedaż prowadzona będzie normalnie tj . również do
piątku 31 marca br. wło1cznie.
ODDZIAŁ WOJEWODZKI
P. P. TOTALIZATOR SPORTOWY
1474-K
w LODZI.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - · ___

Przedsiębiorstwo

Budowlane

w Lodzi
ul. Rzg·owsl•a nr 102
•.awiadamia, że z dniem 22 marca 1961 r.
finansowanie przedsiębiorstwa przejął
Ocldział Wojewódzki
w L(}dzi
kanio 110-434.

Bank Rolny

m~

PR.ZETAR611~~
- --~---~--~~-~~~~~~

Samochody - motocykle •.

·~.o_Az_·_

Uwaga, Sympatycy

I
~~ ;f~P:r I Łódzkie

St. KSIĘG'>WEGO materiałowego i kosztów
zatrudni natychmiast Spółdzielnia Inwalidów
1
9
ul. Sienkiewicza '

ROŻNE

=.-§§§§§§§§§§§§§§§§§~

.

*

*

SWINARSKI

DOKTORSKA

ROZPRAWA

.

Dz:ekan i Rada Wydzialu Mechanicznego
Politechniki Lór:!zkiei podają do wiadomości,
że dnia 14 kwietnie: 1961 r. o godz. 17 w Sali
Ko:-iferencyjnej Pol1techr.·:a Lódzkiej przy
ul. żwirki 36 odbędzie si~ publ:czna dyskusja nad rozry":;1.:ą d.>h.. n.ką mgr inż. HEN·
RYKA DAJNIAKA p.t. „Badanie resorów piórowych zaw1esze11
.imochodów".
Promoto~· prof. nadzw. mgr inż
Jerzy \Vemer.
•
Recenzenci: prof. z vycz. dr n. t. inż.
Wladys!aw .Rulx:zy1i1ski Politechnika Krakowska,
prof. ni>dzw. dr n. t. in.Z.
Jeny L<:yko.
Z rozprawą doktorską i <"''"liniami l"ecenzentów można zapoznać się w czytelni BiblL teki GłciwneJ Politechniki Łódzkiej.
Wst~I? na i;,~siedzeme wolny.

1441-K

Obwieszczenie o licytacil
Ekspedycja Kolejowa Lódź-Kaliska, ulica
Towaro1'l·a 70a (magazyn ') ogłasza licytację
rzeczy znalezionych w urządzeniach kolejowych oraz różnych bagaży i przesyłek drobnych. LicytaCJa odbędzie się w dniu 31 bm.
w miejsc~ wyżej wymienionym w godzinach
cd IO do 14. W licytacji mogą wziąć udzial
jednostki gospodarki , połecznionej i osoby
715-T
prywatne.

Po
długich i
zmal'I w dniu ·8
żywszy lat 66

ciężkich
1a~ca

S.

t

P.

SUPEŁ

ADAM
W~·prowadzenie

cierpieniach
1961 roku, prze-

zwłok

na miejsce
wiecznego s110-czynku nastąpi dnia 30
ma.rea br. o godz. 16 z kaulicy cmentarza na Mani. O smutnym tym obrzę
dzie zawiadamiają
ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, BRAT,
SYNOWE, ZIĘC i WNUCZĘTA.
4863-G

i"

'Hi

6?:""

Dnia, 28 marca 1961 roku

Tow.
długoletni

Bolesław

zmarł

Lechowski

pra4:'ownik Zakładu Izolacji
i Robót Przemyslowych „Lambda" w
Lodzi, -,_.znaczon.) Erązowym Krzyżem
Zaslugi oraz za długoletnią pra<'ę Srebrnym Krzyżem Zasługi i Meclalem 10lecia Polski Ludowej.
W Zmarłym tracimy nieodżałowanego
towarzysza i wartościowego pracownika. Wyrazy .glebokiego ws1>ółczucia żo
nie i rodzinie Zmarlego składają
.._YREliCJ!i. PODST. ORGAN. PART„
RADA ROBOTN!CZA i RADA ZAKt.ADOW A ZAH:.r,,·~Du IZOLACJI
i ROBÓT PRZEM. „LA'.)1BDA"
724-T
w LODZI.

li

li

SPORT

-,PORT flj -.,PORT • 'iiPORT

"'PORT •

Ostatnia faza

li

opóźni

O.sta.tnią fazą przygo.to-wań ko beclą s.ię one S-9 i 13-14 kwi 2t.
Jarzy do XlV Wyscigu Pnkoju n'a. W wyścigach tych uclział
będzie
zgrupowanie wwodn i- brać mają nie tylko czlonko,wi·e
ków w Oliwie. \V> cza,sie t.rwa- ko:dry, aJe również i inni zania obozu prze,prowadzone zo- wodnicy.
sta,n.ą wyścigi eliminacyjne. Od
Członka zarządu PZKol p. Z.
0

Losowanie rozstrzygnie
układzie finałów

turnieju „Dziennika Łódzkiego" i ZMS
w naj.:;.tar'17'.c-j

gru.p·e

I

zdecydo''"'ać

da1kcję

Przeo:

Łódrz,Jcicgo".

,,Dzf-enn ·.ka

tno·C.Y Lo.zo•w.a.n:a. Losow·cn:e

s'to "Lm'nacyjonc

od.będtz;e

dQ p1.1•~<i 11-0-Ż>nej.

POW!EśC

e

nz,e•nka Po•lesie tkoti.C1Lyla SWO
spart<:l<;;;.dę z•mową
bogatym

pl'"t1en1 1 a

m :anC'Wi~~e :

punktami

260

pływa.n i u

zajęła
I mie:i'sce
i <>tn7lym•u.:I ą.c p.u.cha r

przechodni.
Stz.koła nr 161l clrzlie!n•.cy Polesie
teJ . ,.;;amei dy.scypJi.nie :z'd-Ob~·_ła

w

\VSPi~..nie..·I~·

pucha·r TPP-R 1 na.gT'O

dy neiaz<J•we cl.la n.aucizy,ciela opły\\·arkó·.,,·.

Nagu·-cctę

m:ejsc-e

;;ruipce

LKKFiT za. pierworze
&.f\:oła. 1.1.r 6 ·w
mie~i korzystają.cyich
:z
:Z.Y9k.ała

p~niz.ech('lej

nart::l:i:i pły.w·cnia.
W zaswocta>Ch tu.czniczych wTga
t1l20·.v.c.c1y1ch prz.€.Z PZL We-lnica
Poles ie w·yst.a.\.viła fi drożyn.
Pierw1$e m·ie-js-ce
w
g.ru1p:e
chł1 a.pców i driiE1\\,ctZąrt "\\1rmz. z od
z,n<l<ami III i I sl.s·poia z<l>obyla
&zko-La nr 15.
Na o·góJmą ilość 11 ~kót upraw;a0.ią11:,-cl1
,iaz.ct.ę
c1a lodiz'e. IO

ch-!c,pców) przeprowaS7ltafe1y h·'.:'kej.ow-e o 'Lho•ty
krą.ż€l< „$w'ata Mlcdyrch".
s:kół
ck!;'ł,o

(200

!:nałów zc:1k1\"aJifl1ko·wała
~o.

Szkota n.r

się

Na powita.n:e '-''~<nny dz·ielnica
I"o1~~e
prz.e•;;>t'(.'lwa.diziLa
za1w-:J<iy
g;!ffi:Ilastycrzne.
Udz'.a..·ł
w zawioctz.,ch wzięło: 17 d<ruż)11, w grup:c
cł.z'ewoz.ąt 12. w !'•rU•(>;e chlopców - 3. W sumie cf.<ol:J 150 d7. :e
ci. I m !e}s.ce ,.., gru,pie d:z~ewcząt
zarję1a &ll.<•O.Ja nr 152, a w g.ru,p:e

cht<'pców So·trnla nr 101.
Dz'.-eln :·ca n:e pczo·s-t."ła
ape1l .. Diz.'eooika
J egło-siła do

ZMS
żyn

e

J;bucha

Łódtztkie.~0· 1

rozig1r~1v.r€r<

i

\V

sia tik ową 7 cl 1·użyn, a 6 cLru

„DZIENNIKA"

Młodzieżówka groźna

15 zgłoszeń.

nawet dla ligowców?

WponiBtlżiałek zobaczymy

czy da sob~e radę

AL MORGAN

Przełożyła

Już

0

POWIEść

(55)

CECYLIA WOJEWODA

Z kawiacr-ni 111a rogu Siedemdeie<;iątej
Ullcy zadzwoniłem do hc1telu Nicole. Telefon w je.i pokoju nie odpowiadał. Dziw'.ł
bym się, gdyby była w domu.
Podszedłem <lo kontuaru z papier!J6ami
! zmieniłem pół dolara na drclbne. U-.vaża
łem, że wa•rto po·ś:·więcić cws i pie·niądze,
żeby cdnoiwić opc..ię na moją francuską
0

posiadłość.

Pierwsza
dziesięc:•ocentówka
połączyła
mnie z biul'ami Warnera. Nicole przyjechała do Nowego Jorku, by wys:taJPić kil-

„DZIENNrt':A"

e

z Lipskiem

POWIEśC

„DZIENN11<A"

telev.rizji i przed publicm~ś
01raz udzielić paru wywi·1dow
rad!owych ku większej chwale arcydziekt
;;z.t.uiki filmowej, które n.aok:ręclła dla wytwórni Warnera w zeszłym roku. P;-zypuszczalem więc, że siiedzli. gdzieś z .Bu?e.m,
szefem reklamy Warnera,
prom1e;1iuJąc
urokiem i odsła1niając więcej niż norm31ną porcję biusfo wobec k!ażde·go prasowego czy radiowego
pieczeniarza,
którego
udalo s;ę Bud01wi. ścią.~nąć na darmowy
lunch. Batalie o umiesz:czenie podobizny
gwfa.z,dy filmowe,; w niedzielnym dodatku
ilu.s.tTowainym wygrywa się na ada.m:;i,szkoWYch obrusach drogkh restauracji.
Sekretarkia Buda powieclz.i.ala, że jej szef
z oałą pewnością jest gdz~ci z panną
Duval. Nie mogła mi powiedzieć, dokąd
poszl1i na lu,nch, a-le byli w towarzystwie
redaol.ctorów pi5m filmowych.
Nietrudno było zgadnąć, doikąd poszli.
Bud miał zna·czrnie większe apetyty reprezenta.cyj1ne, mz większcść filmowych
agen1tów pra>SO\.\rycl1.
Mogli być tylko
u Henriego, w re1::itaiura·a.ii
„Dwadzieśda
Jeden" lub w Ha.rwyin Ckrb.
I tam też byli.
Nico.le bal';l:zio miJe się złościła, a ja
z miehc.a zacząłem się tłuima.czyć.
lmkrobnie w
cią ki.no'.',rą

B

SPORT. SPORT.

Znajdujemy się w Pt"Zededniu
rewolucja w III lidze. Ja."- zwykle, powodem są nie rewelacyjne wynilki pilkaa·zy tej k!asy,
lecz nieobliczalne pociągr.!ęcia
k.ietro"\\,nictw.
Wczoraj wieczocem Wydział
Giex i Dys,cypliny LOZPN rozpatrywał
B•prawQ
udzialu
w
me,czach mistrzowskich II rundy nieu1pra1WJ1ionych do gry zawodników. Paragraf 60 przepisów zobowią;mjc zarządy klubów do prze.<:1t.rz.egania 2-miesdęcznej przerwy w udzi'lle w
mistrzo,<1lwach pil:lrnrzy p„zyska
nych w innym okręgu. Zdaje
się, że kil:ka klubów nie uszanowało tego przepi.8u i w.sku~ek
tego grozi im utrata punktów
zarobionych w bieżącym ro•ku.
Włókniarz Pabianice zagrożony jest utratą 3 „irnnktów, Bawel.na i Widzew - ,po 2pu!!Jk;ty,
a PTC - 1 pk,t.
w:elogodzi.n;na debaita nie zdo
lala rozstrzygnąć a:ni regulam ·..
.
„
n.01wego punktu .widzem~ i;a te
.•.:,irawy, aru losow -"•PO•(.Kan rozeg.ranych
przez
wymicn:one

Osob11·wy par'Uldoks
,

1

ją

piłkę

t.ur s:tu

dalszych kolarzy z klubow
lódzkich. Społem wysyła: Wiś.
niewslcie go, Ja.nko·w1,.kiegci, B"2dnarski·ego, LoG'ia,
Bocyisewicza
Irena Sulejanka umóvv.ila się
Kijaka i Preczyńslciego, z Bu~
do·wla•nych wybierają &ię wa.wn z•e mną w Szko,Ie nr 46, w
ko i Słowiń.s.ki, a z Orkanu Sta której j,e.~.t n.auczyci-el!~ wy·chowania fizycznego-. ·Właśnie S•ko,ń
sta wov:ych cto fmału do;a,ly ze- rot'l i Bo!i11ski.
s.poły s:z,kół nr 51 i or 82.
Do llsty tej dojdą jeszcze ko czyta .s:ię lekcja gimnastyki klaW grup 'e ctz;ewc:ząt s:<l.~ót i;ce- 1
~,l'.'Ze z Gwa.rdii i z pozo,sotałych sy III i p, Irena przeslZł•a do
alnych i o,gólnckwtal'cąc;ych f't1a
pokoju nauczyciel.ski.ego. Tutaj
l'stami są dl'UŻY•1Y XII i XXII klubów. (n)
&p-0.kojni.e mogłyśmy. po,roz.maLO.
wia~ kilka minut, korzystając z
W grnp<e ehlopców szkół poddwżej przerwy.
sla:wc·wych w f'lna le wmieray się
- Jak przyjęła. pani wiadoctruży•na &zl<oły nr 87 z clr,u.żY'ną
Sz1koły nr 96.
mość o swej
kandydaturze na
w g,ru.p,i e chl'opoów szlcół li-ceK
'tt
g ·
·
XIV ra!ln< Rady Narndowej m. Lon 1nych,
Ztłl\\"Ordrnwyich
i o·gólno_om1 e
or. amw.cyi.ny
· 1 dzi?
ksztal•cą cych do fi.nall\l da.gz.li si·a•t Wysc1gu P~1ko~u . 01t:rzymał kolei
_ Pl."Zyiznam się, że mnie to
1<-airze XVII LO 1 Tecnn:ku.zn Eko •n e, ~1ętnas,e ~.glo·szeme
. d~ t~J zasko,czył0<.
Wpt'awdzi,e p.rzez
no1m:ie:zf.'.1eg-0.
C:wk<Jmy · więc jedynie '°"' wyło w1el:kńeJ imprezy kola:~kte,. N~ dwa lata bylam członkiem konieoie f:nahS>ty gru,py o.aostau·s:zej, de.s.lała Je Holende1.s.Ka Uma mi.sji ku.lt.\.!Jry fizycznej 1 5.pormęd<iej.
(r)
Kolall'sika.
tu przy RN m. Lotlzi i praca
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w Tadzie n.ie jest mi obca, ale
pomyślał·am sobie przede wszys.t.YJ.m: czy potra.,(i~ s.pr0&tać zadaniu, je.śl~ na.tlllfalruie przejdę.
, .....,
Czy, pa.ni jest fodzi.anką?
- Urndzilam s:ę w Zgierzu i
tam ch-0dzilam do gimna.zjum.
Ale isfo<lia nau.czyciel9kie koń
czylam w Lodzi, a dyiplom nauczycielki wf zdnbylam w W·axsza•wie. Z Lod>zią jest.em zmią
zana o<l bH~ko 30 Ja.t. Tutaj re.z
po.częłam pracę zawodową i pra
Mecz łódAkiej
reprezenta.cji ustaleniem .sikła;du reprezentacji cu.ję clo tej po.ry.
mlo<lzioeżowej z Li.p.s.k.ioem, to je Lodzi gwara.ntują dobór piłka
Co sądzi pani a wychowadyna sportowa impr-eza św·ią rzy będących obecnie w naj\e.p niu fizycznym naszej młodzie
,5zej
formje.
Kapitan
s.poortowy
t•ccz.na Lodzi. Kibicom odpada
ży?
więc problem co wybrać, do LOZPN dzi·alając w ścislym po
- Wychowa;n>ie fiz:vczne i s.por
kąd pójść? I chyba, gdy podą ro•zumierniu z wydzia.!em siz,kole to·we w sz.kole boryka się nic
żą na sl-a<lion LKS. nie powin- niow)"rn i trenerem koo•dynato tyle z trudnościami natu,ry orn·i doz.."lać zawodu. Z Lip&ka do rem snęgnąl śmialo do młodzie ga.nizacyj'l1o-kadrowej, bo nauco tu mówić, jest czycieli o odpowiednich kwa.Jinoc;z.1 oow1em, że mkrlzi€'i:ów1'."1 ży, która,
naszych gO.Sci swiąt.wznych s.pi pewna siwego. Twierdzi na,wet, f kacj·ach mamy co,ra,z więc·~j,
że
gdyby
przyszlo
jej zmierzyć .: ak również .sal gimnastyi::znych.
s,ala się bardzo dobrze u.zy,~·lrn
i~c w 01Statnie.i
pnedwyja.zdo- się z ligov.rym LKS, to przy for J\'.ajdo·tkliv.1szą
bolącz;ką
jest
wej pr,óbie dobry wynik r~mi&o mie na.szych ligowców z ub. nie brn>k terenów do zajęć wf na
wy z przeciwnikiem II ligi dzieli, nie b:Ja.by bez &zam~.
swieżym PO•Wie!:cr'zu. A przecież
To.też
wszystko wydaje się dla rnlodzieży,
NRD.
,,.wzególnie zaś
wska.zywać na io, ż,e E1potkan>ie d·Ia młodzieży
łódrzki·~j, t.e zaję
Z dru\!!'iej &trony mamy gwaLódż
będzie na
do- cia są najpotrzebniej.s.ze i najta•ncję, ż,e s.ta,rannie dokonywa- Upsk baxd!l:iej w..:Jrn.zane. Chodzi nie
ne .soele:kcje przed 0Slta0tecznym brym pozi'CJ>mie.

w zimowej części
Sparlakiad
tOOO-lecia

na

s;pcirto•wo~te.chni·C'Złl.1.a

obe:sl10$cl
przed;stac\v·:za!oteresc•\.vainych
cf.ru±Jn,
us~a.fają•c · je>dmo·c:ześnie mlejs.ce i
t"'Zas s1p·o t1kc11i.a.
A o•to lis<ta finalistów
i'l1<1ych
grup.
W giruipl~ dlz:ewaząt sz,kól p-0cl-

na I

Do

11I~§~~~E~i~~~~1~

dn•u dzisi:iej

r.iie·ju
c'.eli

Polesie

raz

O'no w

szym w !dm.lu K01mi1ctu Lódzk;<>go ZMS. ul. PJ0,b1•kowska 262
o godz. 10.30. Zadan'e t-0 spe'ni

r.-co·m :IS'j.a
w

w

się

SPORT

Momy sa Ie - bra k b015
.k

'vięo

prze- zade·cyduje. l<tóry ze,spót z tej
tróif<i 'majdrz'e się w i.na.le bez
Ofjcerów W3!C<i. a !;:tóry z któ.rym bqcif?.'e
MO, Studium Nauczycicls-kie nr 2 "'" musiał z.mierzyć przy s'a<tce.
m·an-oą\/'-

or-az
ZMS
RFiW
„PieJ"w-sza".
Loca: <W f"naife m-0.gą s'ę znaJcżć
ty~ko nw'e dlr~1ży'l1y,
w:i>c
ja.k

Częstocho

l\frozińs:kiego, który brał udział wie zatrzymała go na parę dni
w os·ta~nio odbytym posiedze- i ws.lm1te.k tego do~zlo do zbuniu w Warsza.wie, pytamy, c:zy rzeni.a całego programu insipekw eliminacjach startować będą cyjnych treningów.
kolane, któr.zy obecnJe walczą
w .,..unezji i w Belgii.
More stało sdę na.w et lepiej.
- Powinni oni na czas wrócrić Foryś znany jest w kołach eksz zagranicy i PZKol liczy na pertów jako znakomity 5-trawg
:eh udział w eltmmacjach.
p'llkars.k1.
Morże oddać łodziaTak więc w Oliwie na titar- nom powawe usługi w tym za
de czterech wyścigów elimina- kresie przed ich meczem z Lecyjnych -sta·nie doborowa &taw- chem PO"znań. Trener po,znaniaka kolarzy. W wymku tych wy ków Czapozyk j<esit misitl:'zem de
ścigów ustalona zostanie drnży fensyv.1aej taktyki, o czym świad
na n.i.rodo,wa, składająca sic; z czy nie tylko caly u.biegly rok,
6 zawo,dników i 2 rez0erv.io-wych. lecz również i ostatnie dwa m•e
DziaJ.acze &p.o.rtu kola.r1S.kiego cze w I lidze. Byłoby więc ze
w Gdańsku i Gdyni op.ra,c,0°wu.ją wszech miar wska•za.ne opracoobecnie ma.r.szruty po5,zcz.egól- wanie odpo•wiedniej recepty na
nych wyścigów. Starają się oni, „murerskie" zasady gry Lecha
by mety znajdowały się na sta ; chyiba Foryś w tym względzie
dionie Lechii w Gdańsku, gd~ie okaże s:ię pomocny łódzkim liza kończony
zostani-e III etap gnwco·m.
Wyścigu Pokoju. Za.wodnicy na 1 soi będą mieli doskonalą możność. zapoznania się .z 1.rudnośc•am1 wia.zdu na boisko.

I

kto z kim ma jesrz-

męPkiej n:e ·w.rko1o•no
.1cEC?JC'ze CZ·e grać? Postanow:on.o. że bęf.nalfstów turn~eju s:a~(\:óv~rki or- We najsipra·\viedliwiej, je-żeli pro
gai1'.z,orw.enc;.;.o
p:--ze!Z ZMS i re~ b!rim t~n rcziw!ąże s!ę przy oo-

brnęl~· trzy d"uz~·ny.
c'e: Ośro.dc,k Silrnlenia

SPORT

law.ą alakujaą wizytę w Łodzi
O tyd,zie11
swój przy.białym orłem Kurso-konferencja
jazd tren.er PZPN mgr Forys.
w

Lodzianie
koszulki z

Jeid~'11ie

•

lrnner fon~ Ili liga na wulkanie
przełożył

przygotowań

do walki .o mie·sce w reprezentacji na WP

o

~PORT

SPORT •

e
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Powiedzfałem jej,
jęty

•

TKKF radzi
D2fi:l (CWWal!'tEf< 30 bm.) O g~'Lt
nie 14 w sail.i WKZZ przy ul.
'I'rau„1utta 12 odbęd!zle się p!Mta.rne zebranie Zarządu MieJskiego
TKKF.
Na porząc!Jkl\l

I

dzie111nym ohrad,
spraiworz>da1nj,a, ~.ajdułą
o.o.tyczące
ustru•ttua.
ch.~·rd~te!'u
pra•CY na rok 1961,
p-odię~:e uchiw.ał w 7JWią11Jk>u z
O?"ÓCZ

s;ę

S\PtWWY

U3kt~'wn'.rnieom

działalności TKK~

--------

wolne wn:o:;'kl.

sgorlu
szkolnego

zajęcia
lekcyjne, ale
Pragnęłabym,
_aby w teł
o zabawy &portowe w dzied•Zllnie dokonała 5•!ę w Lodzi
czas.ie wolnym od z,ajęć .s1zkol- po.prawa na lep.sze. W'Ydaje _mi
się, ż,e jest ku (,emu od.powned
ni klimat. Na jednym ze sipo.tka11 z wyborcami, mie.E,z.kat'icy
Bałut dekla·rnwal.i .swą pomoc w
u.rzadzeniu takich
placów dla
młodzieży. My:ilę, że pny wlasci wej v.'lSpólpracy z organizacjami .siporto,wyrni,
można by
spa.rej ilości mlo..:iz:,ieży ud.o&tęp
nić zajęcia sporto,we na świe
żym powietrzu, za.równo latem,
jak i zimą.
Dziwonek wzywa p. Ir•e'l1ę Sulejankę na nas.tępną l·ekcję. PoZQS.t·aje mi tylko życzyć, aby
po wybo.;-ach jako radna wci~
lala w życie to, o czym dziś ze
m9ą, :mzmawiala.
(Kas.}

ty1ko

o

również

.

W«; gi erscy
,

nych. Mlodzież powin.na właśnie
na wolnym powietrzu w ruchu
! .sipo·rc1.z znależć ujście dla s.we
go temp-eramentu i jednoc•z·:eśme
zd_o.by\vać

sprawność

fizyc•z,ną.

Niestety, ni·e w.s1zy5tkie 5,z\wly
dy.s1ponują odpo·v.1'eclnimi boi~ka
mi, nie mając na to miejsca w
pnbt.iżu <S<Woich gmad1ów.
Odczuwa się również bmk takid1
placów dla mlodz;eży, która już
lliie uczy się w sz.ko-lie. a j.e;~z.cz·e
nie pracu.je. Wydaj·e mi się, że
przy pewnym wy&ilku i w.;;.pólpracy z niektórymi organizacjami o.raz całym spoleczeńsotwoem,
mo,żina by u.rządzić ,5.porn takich
zielonych placów w
naszym
miescie.
- Jako radna byłaby
pa.ni
więc gorącą orędowniczką potrzeb naszej mladzieży.
POWlESC
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faik ba.rdzo jestem za-

waż:ną mam robotę.
Powiedzi6łem jej, jak bard.zo ją

i ja.k

ko<.'ham
sposób nie będę mógt się
z
przed piątkem w no,cy.
jej, jak cięż.ko muszę walczyć
z szalonym p-ra.g.nieniem porwainid
jej z Ha.rwy.n Club na zwarimva.ną prze··
jażd,ż:kę samochodem za mias:to.
Łgałem jak n•ajęty.
A skończyło sie na tym, że umówiłem
się z n.ią na pół do siódme.i w hotelu,
skąd mieliśmy póiSć na slrromną kofację
we dwO\ie.
Po wyjściu z kawiairni poozrołem w
kierunku południowym.' Jakoś do:sitałem
się <lo ko•l ej.lti pc1dziemnej, a nawet do wag,on.u. Była za dwadzieścia druga, kiedy
dobnnąłem
do biura.
Gi:n.ny bylq na
lunchu, a na biu.i-%1u Zlll.alazłem kilika listów.
Z<ldąłem ro1kę taśmy z magrne<tofo>nru,
zadi7w01nił'em c:Lo restaura·cji S.ohraffta i kaza:łem sobie przysłlać lunch, nastęipinie ro,zwinąłem gaz.ety leżące na b1uirk.u.
że w żaden
nią zoba.czyć
Powiedzjałem

„Journal-American" przynosił peJ;ną stroze studia 41. Były fa stereotypo- ,
we zdjęcia.

nę zidijęć

ze61J')oly z udzialem zawodnlk6W,
n.ie up.rawnionych d-0 gry,
Najbliższe
godziny powinny
wYjaśnić ten senoocyjny ZWTot
w mi.sit1rzowskich wa1kach III li„
gi.
Po raz pierwszy, być moźe,
dojdZJie do czysto bokserskiego
werdyktu - obu.sitronnegri wal...
koweru. Sprawa dotyczy meczu,
w którym obie strony popełniły
niefoll'Jnal.ności regulaminawe ~
PTC i Wlóknia['z Pabianice,

•

zapaSDl!(łY

.

zaproszeni

łodzian

przez

28 k.w'etn'.·a br.

W.arerz;a,w;e

oodbędz'e

S'lę

rod,owej, więo i tym r<rzem werz;mą w nim UJd:ział zespoły: Scz"veC'ji,
Jugiosla1wii, Bul.ga.rii i Wę
g'.e't'.
Lócl:zr.ti Orkręg-c1wy Zwiaee:k Zapa.Sn;·azy po;st,mo•wił wy•ko,rzystać
ngdar:vającą s'ę o·k,arzję i rz.org3p,•-

z-01wać '\V

wz:~;lędriie

Lo'Cl.'Zi,

w

dr.z1abu w r'Jim za1p2An'r.<ó\V węgier
;l\d<eh. Prze•cllstaw 1 c'.e!e LOZZ urz:y

~kali J•u;: l:lla to
traJmy:ch.
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o&ta.tni od•c:'nek biografii

jący ~Ję na pierwszej stroniB.
ciągu należało sz.ukać na i;;,trcmie

Dalszego
trzydzie-

stej dziewiątej. Na tejże .stronie widniała
foto.grafia Herba Fullera i Si,da Moorea w
mundu1ru'Cl1 wojsko\vych przed ja.kimś samolotem. Napis pod fotog,rafią brzmiał:
„Słuchacze radiowi nie 7.aipomnieli na pewno ;jec:J,nego z n.aj.paimiętniejszych cyklów
audY'c.ii Herba Fullera w 1945 r. Fuller w
tiowarzystiwie dyrektQira Ama],ga.mated, Sida
Moore'a, zawiózł pól litra krwi, ofiarowane.i nowojorskiej stac:.ii krwiod.awczej przez
słuchacza radiowego, na miej<;c'e transfuzji,
i;ia front eurcipej.ski. Na zdjęciu Fuller
i Moo1re przed odlo<tem w tej his-toryc;znej
mi'Sji".

„World Telegraph" zamie..S.cił na stl'ornie
nowelkę w chara1klterze wywiadu

trzeciej

z

woźmym

situdia 41.

„Post" pt"zedrukował po pro&tu na stronie
czternastej
komunilk.at
Asscciatro
Press. Earl Wilson przytoczył w swoim
st.ałym felietonie bard.ziej cenzuira.lne kawały Fullera. Na tej sa.'llej sitrornie widnia~
ła zinakomi.ta fot01grafi.a biustu Nicole.

(c. d. n.)
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P:orbr

kawie Zo•W-O'dy o chanr.<te<rze 1n'ę
dzyn•a,J'odo.wynn, rzap.raszają,c do u-

Fullera pióra Boba Colll5idine'a, zaczyna-
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w

dc1~eocr<..Cly tui:n'ej zapa
~r.1:iczy
pn. 0 1\t~mor~ad: Wł. PyU<Js'ńskieogo". Turn'.ej ten ro<Z.g•ry
wa,ny jest w obsadz'e międzyn.a
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