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Prof. Prebisch l>Odk!rieśltl, te
punktem wyjśCILa dla kO!IlJleN'llej.i jest „jasna
konoepcj a

2. Sprawy organiaac yJ:ne,

świaitoa

KoniJec::?m ,e jest podjęcie
specjalny ch kroków, które pov.volą km:i<A.'lll roziwliai1. 1cym się

kon:feren c.ii i Z<l!'al7lem :iedlllego
z jej glównY<lh oogal!'ld~atorów
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maju radzieooy geolodzy podej
mą prace na Bałtyku. Przybije
wówczas do naszego wYbrzeża
statek wyposażony w aparaturę

zaś

czego

terubr-aJnymi,

Okol:iCZlllOŚaiCIWle

rewelacyj nego. Zdaniem geol<>gów radziecki ch Morze Bałtyckle powinno kryć duże poklady ropy naftowej.
Ekipa
radziecki ch geologów
przybyła do Sopotu, by za.kwaterować
się tutaj na dłuższy

Prawdopodołmie już

Wł6k.

zakładów

na,

w=aj w 'PC>lu<l:nńe spe>1lkaJnde wł.aiclz partyji!lych i mieJskich z ~nu teatrów lódzik.ioh 1 drzlilałac:z:amd

dziane!< geologicz nych miedt
w Lublnlu, nafta na Mazurach ...
Nlebawen i, być
m<W,e, i dn-0
Bałtyku za.pre?.en tuje nam coś

„zas.

Odzlerow ego
zalicz.ono :
l miejsce ZPO
Im. Obr. Warsza:wy , II - ZPO
im. Pr6clmik a w z.odzi i m ZPO im. 17 Stycznia. W branży dziewiars kiej I mie}lsee zdobyły
Aleksandr oWlckie
ZPDz
;.Sandra" • a n przędzalnia

Aktorzy i

ł.odzł.
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„Bzara" w Zgie- F-ka Części

lniarskiego I
miejsce przyznan o
Aleksa.nd rowiekim ZPL k. Biel.-

przedsię-

przemysłU

z'.ollinaiUgll![QWało

powojenn ego 20-lewiele

najlepszy ch

z

F-ka

na m

zaS

do Maszyn

Obohody , :ziwiąmme 7.e Swiiarowym Dniem Teatru w bodl2;i

Bałtyku?.

przeżyliśmy

rzu,

Spot kanie z J. lwas zklew lczem

Ropa naflowa

kl Demokra tycznej z oficjalną
wizytą przyjaźni ra<lzlecka delegacja wo,jskowa z minlsttt.em
obrony
ZSRR,
nui.rszałldem

za

Za!Wldy Przem.. Filcowego. które zajęły n miejsee.

I

plasowała się
Mas2:yn Włók.

biorstw

:za.kła•

Łódzkie

ude koro wan i
Honorowq Od znakq m.

kanadyjs cy podaje agencja
'WYl'azili wątpllwoś~ oo do

możliwości

wyróżnionych

zakładów
wielowydziałowych,
najlepszą pracę w :rokU ub.
wyróżniono:
Sląskie zakłady
l'rzem.
Skórz.
w Otmęcie.
PołUdn, Za.kl, Skórz. „Cheł
mek" i Radomsk ie Zakłady „Ra
doskór'',
przyznaJą.e im trzy
pierwsze miejsca. Z zakładów

Do

w.

towaró:w, Ile importują państwa

isadzie

niewłó

garbar.ski ch I miejsce przyznano Mazurski m zakładom Garo

UJOJ's kowa

wspólneg o rynku.
Mó~ wypowiad a !l<fę w

Wśród

dów pnemy&łU filcowego i tka
nin technkzn ych
znalaZly się

za

wy.chwala l wspólny
rynek i
czynił
niedwuz n-=e wypady
pod adre9ell'l.
krajów socjaUst=~~ił on, ?..e · wiele p:roblemów rozwijających się kr~jów
zostałoby l'oz:wiązanych, „dyl)y
·
"
panfltWa
S>Oejalistyczne łmporto-

wały z tych krajów tyle samo

d ~
o ona-

ZPB fm. Nowotki w Piotrkowie Tryb., pracująca wyłącznie
dla potrzeb dziewiars twa.

.związku

kienniczy ch przemysłu lekkiego.
W bra.tdy skórzaneJ , z gr1J!I>Y

mediatorem ONZ

wymiany handlowej

o godz, 9
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Kraie rozwiiaiqce się żądaiq

1\omitetu

„

Łodzi

kolegium .MPL i
Za.w. Prac.
Przem. Wlók„ Odzl.eż i Skórz.
podsumo waoo WYniki współza
wodnictw a
mlędzyzakJadowego
Zarz,

za rok 1963 w bra.ntach

Mdź, środa

Dziś ple~um
KŁ PZP R

w

nailepszych

dlłl

OJeWO

wa_--·-

=

:i Lo'd zk"1ego pr zesłały pr acow-5
.----:------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . §oikom teatrów łódzkich
ży-i
W tej rubryce będziemy zamieszczać charakterystyczne
~ czenia, których tekst za-~
dane, opisy, porównania i zdjęcia z terenu Łodzi, województwa
~ mieszczamy na str. 2.
~
łódzkiego

i kraju -

dotyczące

XX-lecia międzywojennego
i XX-lecia PRL. Zaczynamy od naszego miasta ..•

D~

Ł

słu

to ob7'az t1/POIDfl.

óDZ w okresie

międzywojen
nym zachowu je pozycję dominującego ośrodka przemywłókienniczego. Ale przemysł

ten nie ma waninkó w dla pełnego

wykorzy stania

swego

Pol;encjału

produkc yjnego. Jego rozwój ulega
znaczny m wahanio m. Pierwsze powojenne lata przyDQSeą pewne
ożywienie gospodall"cze,
Potem
około l924 roku następuje depresja
gospoda rcza, ostra choć krótkotrwała i wreszcie zalaman ie ogólnej koniunk tury - kryzys. Z kry·

zysu. którego „dno" przypad a na
rok 1931 przemysł włókienniczy
~obywa się z wielkim trudem •
Wahania
w
międzywojennym
rozwoju
włókiennictwa
obrazują
liezby dotyczą.ce zatrudni enia i wy
korzysta nia maszyn.
Tak np. zatrudni enie w 1923 rolru osiąga 102,1 tys. robotnilt ów, w
1925 roku spada do 50,7 tys., w roku 1927 podnosi się do 98,8 tys••• w
roku 1931 spada do 64,9 tys. W następnym okresie zatrudnd enie powoli rośnie do 87,6 tys. w roku
1'936, ale już do czasu wojny nie
osiąga I>o21iomu przed kryzysem .
Również moc produkc yjna t.ego
przemY:81u
wykorzy stywana jest
zaledwle częściowo. Większość fabryk pracuje tylko na jedl!1ą zmianę,
znaczny odsetek robotnik ów
znajduje zatrudni enie w niepelny m
wymiarz e czasu pracy. Jeśli przy
jąć, że 100-proc entowe wykorzy stanie maszyn oznacza ich pracę
350 dni w roku na jedną zmianę,
t.o i tak w latach triydzies tych w
.,ba.wełnie" wrzecio na odpadko we
wykorzy stywane byly tylko w 55
proc., krosna tkackie w 70 proc„
a w „wełnie" - wrzecion a zgrzebne w 'l'O proc„ krosna tkackie w
50 proc.
Na jednego zatrudni onego przypada przeciętnie okolo 35 godzin
pracy tygodnio wo

-

godz. dziennie .
Włók!ienn.ictwo

ale nie

łódzkiego.

jedyną

więc

a

jest
gałę:zlią

5,B

decydującą,

W pozostal ych

przemysłu
gałęziach

przemysłu

pracuje w 1921 r. 6,2
tys. robotnik ów, w 1936 r. - 15 tys.
. Jednak niepomyślna
koniunk tura
gospoda rcza w
latach
między·
wojenny ch sprawia, iż w tym przemysłowym mieście udział l'Obotników :r.a.trudn ionych w przemyśle
w ogólnym składzie ludności mia-sta wynosi w 1921 r. zaledwie 17,8
proc. i spada do 15.6 proc. w 1936
roku.
Jednocześnie wzrasta ilość
bezrobot nych - do 81,6 tys. osób
w roku 1936.
Lódz ma w tym
względzie
rekord. Bezrobo tni w
kraju stanowią około 4,9 proc. ogółu ludności miejskie j, w Lodzi
8,2 proc. jej mieszkańców.

*

Po II wojnie
liczba za.kladów
pn.emys lowych w Lodzi zmrueJsza się z 1940 do '711, czyli o 63,4
proc. Zatrudn ienie w całym przemyśle w 1945 roku wynosi zaled•
wie około 59 tys. osób (wobec 102,5
tys. w 1937 r.). Od t.ego - zaczy-

całym

łódzkim

------.,/!

przemyśle

pracuje
ponad 200 tys. robotnik ów - z tego we włókiennictwie 121,5 tys„
w przem. odzieżowym 12,5 tys.
Procent ludzi zatrudni onych w prze
myśle (w stosunku do ogółu miesz
kańców), wzrasta w porówna niu z
okresem przedwo jennym dwukrot nie do 30 proc ..(!).
Swiadcz y to
o wzrastającym uprzemysłowieniu
miasta,

O KONCE NTRAC JA PRODU KCJI - przeciętny wskaźnik zatrudnienia robotnik ów na 1 zakład, jest
w 1960 roku trzykrot nie wyższy
od wskaźnika z roku 1937
(z 53
osób wzras.ta do 163), zaś w przemyśle
w1ókien niczyrn, aż sześcio
krotmie wyższy (z 75 ooób wzrasta
do 496). Maszyny są wykorzy stywa.ne na dwu - trzech zmianac h,
wzrasta krajowe i zagranic zne zapotrzebo wanie na łódzkie towary.

Wielkanoc
po lodzie
Służba

wych

połuda:ido

drogowa

i

pólnoany ch
wojewlldztw nadal 2l!lajduj~ &i.ę w

Pogotowi u. Po opada.cli

~u.

jakie

wystąpiły

w

śniie

ciągu

ub. dob:v. na rui.ekltórych droqach mów utworzyły Bii~ 1lBS"
PY.
Np. jeszcze we wtorek rano
zwały mokre~ śniegu óoobodzące dJo pół metra utriudnfa •
tv ruclJ kołowy na niektóryc h
Pr7..el-01towych

pacia.
W woj.

innieia

iireoo.ch Podkar

biJBłost.Odk'i:

trwa
w rejonie
W kamurokaĆi~ PKS

odśn.ieżaill:ie

$uwa1ik.

&.-62

jeszicrze pr7JEl['WY

na 10

lin!.ach.
Akcja odśnieżainia trwa r~
wnież na drogach
woi. ol•

sztyńskiego.
ły

naliśmy„,

W p~myśle łódzkim zachodzą
od 1945 roku do dziś, gwałtowne
i zasadni<CZe zmiany:
e USPOLE CZNIEN IE
SRODKÓW PRODU KCJI - w roku 1960
- 99,8 proc. ogólu zatrudni0 01ych
pracuje w przemyśle uspołecznio
nym, w prywatn ym zaledwie 0,2
proc.
e ROZWÓ J NOWYC H GALĘ
ZJ PRZEMY Sf,U
metalow ego,
elektrote chniczne go, chemicz nego i
rozwój tradycyj nego naszego przemysłu - wlókienn ictWa. To wszY,stko sprawia, iż już w 1960 r. w

ll111111111111111111m1111111111111111111111um11111lr

Na Odrze lodolaJina cze
„korek

lodowy"

w

usunę

rej0111ie

Wid'l.lchow ej , tym samym ca.ta
neka jest wolna od lodów.
Warta wolna od lodów
od ujścia aż do Nowego Miasta w pobllżu Sremu. Powyżej
jeszcze
calko~icte zalodzona ,,
podobnie, jaik Bug l Na.rew •. aile
i tu na rarzie niet>e:zplec:zeńStwo

nie

gro2i,

Górna

.„a to

juź

zaibyOfoi.

WlSla - i
pOZ06tałe
rzeki woj. bra.Irowsk lego - JlJie
zamairzniębe ,
Jody sptyw.a,ją t
topnieją bez t>rzeszkód .
Na Wiśle środkowe,! t'llW. ezo
lo poeh<>dru lodów znald\lje Ilię
w rejonie Sandomie rza. Sytuacja jest tu na ogól pom~
bowiem lody sp.ły\vadą przy stan ie wód niżsa:ym od alarmowe go. Jedynie w rejonie :mos>tu
w Annopol'U u-tworzył się za.tor,
pOOnosząc w tym miej;<lcll pc>o

:OOm - ~~~-:Gs$.

Ra naszych oczach

Półtora

·dokonują się

przeobrażenia

si~

~ paten~jal soepoda:rczy w
międ!zywqj~
diwud:ziESIJo..

KJerownik

1eciu.

WydUalu

Od

III

PZPR

Od

epołeezno-zawodo

we wo;i, łód7Jklego w XX·ledu
PRJ, dr ';tadeusz MUler, 3)
Moł;llwośd t
kierunki rozwoju
przem.ysJu wo.f. łó4zklego - dr
Zdzt.słl\W
P~O\Vl'<ki.
4) Roz•
w6J przemY51owy matYeh miast
i o:stedU w woJ. łód"llklm w o.
kre:sie XX·lecla - mgr Win-cen
ty ImlenińSkJ. 5) Rozwój małe
go młasta w woj. łódzkim w
opinii rnl...,l'..kaileów na i>rzykła
dzte Bełeb&l>Owa - doc. dr Ja.n
Lutyński,

U~bruieni<ern

inttteS\.IJją

cyioh rei!eraitów b~a dydrn&ja Za·biea-aH w
równo pr-zedlsitatwiciele
OŚ·rodruej gloo
ków na u'k0JWY1Ch, jaik i dtzioala
ezie, lUJCllzie l!ltórzy w terenie

P7..PR

Zja:rAlu
się

o

Ju partii

wśród

praeo~ków

umysłowych.

Obecnie mamy w
tys.
pracowników
umysłowych, w tym 31 tys. In·
żynierów,
120 tys. teclmików,
15 tys. 11peeja.li11tów &łużby rol·
neJ. 74 tys. nauczydeli, 8 iys.
lekarzy 1 farmaceutów,
ł.700
pracowników nauki. Obllmamy,
że
31 proc. ogółu zatrudn1<1·
nyeh intynlerów, 36 proo. tech·
nlków, 31 proe.
nauczyciel!,
10,4 proc. lekarzy i farmaceutów - to członkowie lub kan·
dydaei partii.
Korzystnym zjawiskiem w za·
kresie
rozbudowy pai-tli jest
stosunkowo duty na.pły'w mlodzleży. Lu4zle w wieku do 2;
lat stanowią 34 pt"O<C. wstępu
jąc·· eh do partii (połowa z nich
- to członkowie ZMS t ZMW),
Ma.my półtoramJllonowĄ par·
tię,
zJedn<>czonĄ
wokół
Komi·
tetu Centralnego. Mamy dziepartii

siątki

656

tysię-cy

prężnie

działa.ją·

cyclt organizac!i partyjnych

w

:rakJadach pracy, na Wl!lll, w in·

stytutaeh
naukowych,
wyż.
szyeh
uczelniach, w łnstytu·
cjach gospodarczy.eh 1 admini·
stra.cyjnyeh. Wynikiem przedsta
wlonyeh zmian i!<IŚ<Ciowych sa
również
zmiany jakościowe w
kształtowaniu

prawidłowych

sto

sunków mlQdzy organami wła·
dzy, a. społeczeństwem.
Tezy na IV Zjazd Wytycza.la zasadniC7..e cele ł kierunki
rozwoju
naszego
kra.tu.
Partii zależy na rozwoju kon·
kretnego
działania,
chodzi o
rzeczowe, realistyczne skoncen·
tr-0wanie się na })Odsta.wowym
dla nas problemie: jak zapcw·
nić
naszej ojczyźnie nleuatan-

za-1Jpmmmm•••••••••••••••••••ll!.

0

są

Ili

szeregi partii
165 tys. robotników. L\.czba ta nie <>bej.
muje brygaodzlstów i 11'ilstrzów
oraz robotników, l<tórzy pnie·
szli na rentę. Członkowie i kan
dydacl partii robotnicy t.o
600•ty&ięczna armia,
stanowiąca
o!J.ecnle 10,6 proc. ogółu pra·
eowników
fizyczny-eh, zatrudnl<>ny-eh w gospodarce
U8poł~łoneJ. 90 proc. rob<>tników
członków
partll praeuje w
podstawowych działach i A"alę
zla<".h g<)Sp-odarkl narod·e>we.l.
W Okre41ie
między zjazdami
liczba członków i kandydatów
partii na WISI wzrosła. o 134 tvs.,
w tym o 43 tyoS. chłopów. Tal<
więc
n1amy obecnie w J>artll
167 tys. chłopów.
Przeelęllnle
na każdy
t~ląc gosl>Odarstw
kraju t1rzypaoda. 50 chłopów członków pa.rtll.
z kolei parę słów o rozwo-

re~era.tów: 1) Dotye~asowe oel2'8'llię.ola
w d:dedztnle uprze·
mysłowHinła woj.
łódzkiego Wiesław
Piaskowski, 2)

Przeobrażenia

wzrosły

zwiękezy!y

W eża&le - j l wygloezono ko
menta.rze d-0 referatów d-0-ri:.cz<>
nydl ucz~tntkom aeejl. A oto
tyłuły i autorzy p<>57.czególnych

mrr

członków ii

III, a zbliżającym się IV Zja.zdem ora-z; zadania., stojl\ce przed orga.nizacjami i instancja.mi PZPlt
w kampain.li przedzjazdowej.

to

zlożyl dan za
podzięlrowa.r..il.l.

KC

be~dn.imi

Red. Wiesławowi Kaczmarkowi wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

św:'adftcaml

<bo>lroonu.jąc)"ch &ię przoohrażeń.

Wl:zora.j'57..a

&eSja nai\llloooWa
lzyła również naj;lepszym oobiciiern te)ZJC> wscysUkiego. co
OOlooinuje się na ziemi lódJzlkdej. Tezy i!lla IV Zjai.'ld PaOO
~ai2lu.ja, no<wY kier'UJnek pr;ze
mian.. Ob>ej!IINł . one również
woj~o łódmkie. (m)

S trafień zl<>tych 1.395
4 trafienia zlotyoh w
rza. 3 U"atfien.ia zl-otyoh 6
u 5 trafień
P1remiowanych

Kol. Wiesławowi
z powodu zgonu

7.924.

Dola Z3 marca 1964 r.
zmad po dług-otrwa.łeJ i cięż
ehorobie,
7ł

Kaczmarkowi

wyrazy serdecznego

Zarząd Oddziału

ROMAN

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
w lodzi

KACZMAREK
c~

o ezym
żeni w

na.

I

Ra.d<>P.:o.~.

żalu

Jl••••••••••••lliJI
Dnia. 21. III.
196ł '.J',

pn;eżywszy

s.

zma.r-

la.t M

t P..

Hyża

Leokadia

w~ zwf.ok od~
bę&ie się d!l1'ia 25. III. br. o
g'llllh. 15.30 po n·a.bofoństwie
młobnym z ka.Plicy emenota.na rzym. kat. na. Doła.eh, o
ozym 7'31Wiioadamlia
pogrążo.

na. w talu
RODZINA

Dnta. %2.

la..

m.

prJJeŻyWSzy

1964 ~. zmu·
lat 90

S. t P.

Tekla Chrzczonowicz
Povub .z ka:plfey ementaria na Z;uv.ewie odbędzie się

w środę, dnia 25 ma!'Cla br.
o god'Z. 16.30, o aeym za.wia
da.mia ll'!ZiYJaeiól i ~o·
mych

RODZINA

o

szczęgółach

sensacyjnej „za.Bormanna"
niedawno
doniosła
również
prasa wę11
1
gierska oraz radziecka. Ujaw\ 1ione dopiero po latach, są one jed11 'J.Ocześnie wymownym
świadectwem
I 1ader dziwnego stosunku,
jaki ma
I' państwo bońskie do niebezpiecznych
I przestępców hitlerowskich, przebywał jących od szeregu lat w NRF.
I Okazuje się, że dr Werner Neumann
od dłuższego już .cza&U mieszkał nielegalnie w
zachodnich Niemczech,
tnie wzbudzając swoją osobą żadneg-0
I zainteresowania władz. W 1950 roku
lwypłynął on na powie=hnię w DUi s•seldOI"fie już pod własnym nazwi1skiem, zachowując jednak przez dłu
t gie· je57JC"Ze lata calkoWi•te mi~czenie
to tym, oo właściwie się staJ:o wio1 S€nną nocą kwietniową przy moście
1
t Wei.dendamskim.
1
t Dopiero niedawno, gdy w 1961 ro1t ku po schwytaniu i procesie Eicht manna podpisano naikm: ares·z.towania
I Bormanna,
jeśli
on ist.otnie zyJe,
t Neumann został wreszci-e przesłucha
I ny przez prokuratora we Frank.furcie nad Menem.
: Neumllllln oświru:lozyl, że
.11
11

za.wlada.mle.ją. pog?l"l\·

ZONA, CORKA, ~YN,
WNUKI i RODZINA

i:
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:irh z krajów rozwijających
Ko!ej!llym mówcą był :t>tiedstawiciel Brazylii, mllnister caSlflro.
WY'Slt111Pienle
jego 'było
miejscami oo11rą 1r~llką na wypowiedz! przedstawiciela Belgi!.
Kraje :roz-wi;Ja.jące się powled'Ztat delega.t · Braa:ylll pt"'ZY'SJZly na te konferenqj e me

~- = -

t

I

•

gadki

BORMANN BYNAJMNIEJ
NIE ZGINĄL

I w6wmias
przy moście Weidendam1skim, że najprawdopodobniej udalo
tmu się uciec. Nawet nie biOI"ąc zbyt
I pow.a.żnie pod uwagę tego oświad
t cz.enia, można jednak przypus:wzać,
iż to, co się udało Neumannowi, mol1 glo się udać również i Bormannowi.
Milczenie Neumanna.,
przerwane
1

'.13 (5382)

wy teatr.
PREzyDIUM
RADY NARODOWEJ

przy

§=======_

=
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w.padła

z

U•l.

sqdu

jowe.i.

Pociąg

w

:nd.erzen.ia 3 Cl!!IObY zo

cza5Ji,e

ranne. UszkOOlzenie 2 elek
trowol2lóW,· waogomóiw o„aa: torów pociągnę!<> "'a sobą straoty
Il<:! sumę 4.200 tys. zt.
Przeprowadr.>:one w tej '?'P'l'aw!e śied?;two, ujawn.Uo poważ
stały

ne za1niedfbatn.ia

obow i .ąvków służ

wY'gr.

bowyoh oł>s-lugi poci~gu towarowego maszyni<Sty Zdzisła
wa. Lipińskiego (zam. w Kieł
czów.ce pow. Piotrków), . kierow
nika poci~ - Edwa:rda T.rel•
(zam. w Nieohclcaoh) oraz po-

wy®r.

(zam. w Mosr.>:czenicy).

~.

mocrul1ka

-

Jana

Plrowadiząc

Jęd!rzejozylk.a

poc1ą.g

kolwiek stopniu prawdzie, nie wiadomo. Natomiast prawdą jest, że w
1962 roku w Berlinie zachodnim zjawił
s!ę czl.owi-ek,
legitymujący
się
paszportem, wystawionym na natZ:Wisko Juana Kellera. Natychmia.s.t go
zatrzymano.
Jednak, po pewnym
czasie stwierdzono, że odciski palców tego tajemniczego człowieka bynajmniej nie są identyczne z odciskami palców Bormanna, starannie
przechowywanymi
w
archiwach
frankfurckiej prokuratury.
(Odciski

121

W Chile udalo mu· si~ dostać paszP<l'li, wystawiony na n~isko niejakiego Juana Kellera.
Jednocześnie, na łamy prasy połudnlowoamerykł\ńsid~j
pl'Zedostala
się, nie sprawdzona zres"Ztą, pogłos
ka o tym, że dwóch ohm}skich chło
pów, którzy rzekomo pomogli Bormannowi w przekroczeniu
granicy,
zniknęło bez śladu w
nader tajemniczych okolicznościach.
KELLE:-:' ZNIKA BEZ SLADU.„

ZEZNANIA CARLA K.

Czy

wyżej
odpowiadają

przyt<>cz'one

wiadomości

gra.nicę

chilijską,

niepewne
w jakim:.
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opóźniony

o ponad 40 minrurt żaden 12: nich
nie obserwowal należycie dorogi p<rZebiegu.

Mimo

zamlmię

tych semalforów araa: doda:tikowych os.trzeż.eń, doQfProwadtzi1i

do zderzenia.
Akt
oskairżenia.

porzeci:vt.kn

trzem koleja1l1Zom Vl'Plynąl wczo
rad do Sądu Woj. w Z.007.L
M. Kr.

Więcej

jaj

W o.sotaitmlch dniaoh nastąipila
pewna poprawa w zaopatrzeniu
ryn.ku w jaja i. jak za.pewnia
dyrekcja pi-zemyslu j ajczarskodlrobia.rs.kiego. na święta pow1D.
no loh być pc<d dosotatkie:m.

..__ _....

te pochod-zą ze źródeł hi.tlerowS"kich).
Kellera wypuszcwno. Znikł on natychmiast bez śladu ...
Znane pismo hamburskie
„Der
Spiegel" podalo niedawno, że „wła
dze prokuratorskje
we Frankfurcie
uważają za możliwe, iż odciski palców Borma.nna, znajdujące się w archiwach prokuiratury, mogły być umyślnie sfalszowane, celem
świado
me.go wprowadzenita w błąd".
Ale najbard.z iej sensacyjne są zeznania najnowszego świadka w sprawie Bormanna. Treść ich poda!a ostatnio pr;:;s.a radziecka.

przekroczył

r

__..._ ____ _ ______..._________________"'_

Gdzie jest Martin BDrmann?
i

=
=i
__

...

towa1rowy War&Zawa - La:zy~ wpadl na stoją
cy na tora.eh pociąg 06'0bowy.

zł

p~ nie~ dopiero niedawno 1 to
na skutek odpowiedniego nacisku ze
strony władz prokuratorskich,
ma
szczególnie podejrzaną wymowę w
zestawieniu z następującymi faktami:
gdy Eichmann z.ootal schwytany w
Argentynie, w wielu krajach zaczęły
krążyć uporczywe pogłoski, że Bormann jakoby również żyje, :!:e nawet rzekomo mieszka!
przez jakiś
czas razem z Eichmannem ... Według
inne}, niemniej upoo-czywie rozpowszechnia.n.ej wówczas wersji,
Bor-

tynę

W~N

GROCHALSKI

2S giru.dl!'l.la ub. roku dOISIZl:o w
KolulSIZJkaoh do katastrofy kole-

• * •

mann, posiadając przy sobie ukry·tą
w od"l'ieGiy ladną sumkę w kwocie
100 tysięcy dolairów, opuścił Argen-

§__
§

o spowodowanie kalaslroly

w ~to-LC>tku z dlnia z.m.
1004 r. stwierdlzOIYlJ():
l rozw. z 6 tr.aif. ~·
1.000.000 2ll
1.2 rozw. z 5 prem. W"Yir.r.
po 143 •.1912 zl

3 traf. -

S

Obsługa pociągu oskarżona

!Zll•k!ladach p:lollkaJ1'9k.lch 2
dnlA 22..IlI. 1964 r. stWierdzono:
l T00W. Z 13 tr.af, wyg;r.
po 114.567 21
5-0 ro.zw. a: L2 tir.al. ~r.
po ok. 2.200 z!
679 roczw. z ll trait. wygor.
po 186 zł
.4.Hl :rorzw. z 10 trat!. wyogor.
po 214 zł

rorzw. z
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d::
Komunikat ,,Totka

2&8.43ll

FR.

PRZEWODNICZĄCY

do

267 '!"Ol?;W. Z 5 !'l:WY'kil· po ok. 8.400 zł
14.9&1 r02w. z 4 t.Ta.f. -
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ZA PREzyDIUM
(-)

nietmet-

=~~W~~~tdr~<1y

po 207
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I SEKRETARZ

klrawętnfiltu
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ROBOTNICZEJ

SrtDl4Wweigo DN Te®ru1 który w tym roaboh-Od.zony jest 'ID X rocznicę śmierci wieDkieczłowieka scen11 Schillera; Koo<m.itet WoPZPR i Prezydf:unn WRN w l.odrl s<k7..a.daj4
wszys.tJkim ludziom tea;t;ru lJOdzł i WoOjewódrtnDa tlJ'JIT<J.ZY
szacunJcu i uzna-nm za ich 1.Vl1dad w owpowszech:nieinie
kultury wśród mWziloańoów rle!ni l6dzikWj.
OS'iągnięcia "l'd:user&w; (!lkf.o.rów; wysil.eik prarowinv"fo61D
technicznych i OO,tm,j.11Ji..stracyjnyoh .skla.dajq się '!IQ. .ukcesy kaźde>go orea<flru1 SJPełniając.eigo ważną role w k~
t.owainiu socj~Us.tycznej ~ci ab~li.
W dniu Waszego §1.V'ięta;
s<kladamy WOJm; Drodz11
Tcwarzysze; najserdecznteij.sze życzen:la wielu radomych
chwil w W aiszej '!.Ollzi.ę'czinej pracy
OTD.Z!
powodzenia
w życiu osobiis·tym.

samochód
osobowy IA
9488 i pO'll.iOS!la śmierć na mj.ejscu.
I>ochoodzenie
proowaó:zi

&tojący

dir~

KOMITET LÓDZKI
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ

PARTII

o~jf

pod

sta·nie

i

-=i_-

S~ Dzieii Teatro to tai/Ple ltoięto wszvstmiWnilkćw teatru. Wierzymy; że .sq nimi wsz11scy
mi.eszikańą/ 1J;(llszeogo mmta. W.szy31Jki!m zatem życzymy
glęboikich przeżyć aT'f:ys.tyczmych i ®brej rozrywk i, których może dositOJrczyć tyihlro aT'f:ystyczrn.11 i w pemi i>deo-

Z kugo
= jerwód;Jki

o god.a:. 15.M;
prny zbiegu
Lwtomiersk!Ed i 2Y'll!liej., U -łetnia Róża M.a.tusi.alk (żytnia 1"5),

scen,o.graf6tw

rru

M. LODZI

§

11.ronika
_wypadków

• * •
w

reźyseraw;

i

OJlct<Yraw

gów, pracO'UmillWw tech11:iiczrn.yc-h i admirnil.stroic:y~h..
Zyczymy W aim WWllu amaJoomi.tych prz~; nr,.
kgo ro.:mooju artys1:yCZ1T1.ego i coraz .sHnwjszej 1DięZ!l
;; szerokimi rzesza.mi W'idzóto tea;tra.lnych.
SW'iait-OWY Dzień TeaJf!r<u j~.t wyrazeim pl.ęlcnej łde!i
idei. międ:zynarodoiweij -uńę.U .s~, a w sxzegól'1VO.łcł
ro.ii; jailr,ą pdni ooo w umaoniainru bTOJterrsikich I«ml:aik,.
tów między fW.'l'OdMni.
S2'CZ11tne cele śwkl:t<>l.00[10 Dltfa Teaitru - 1llflOWSUChni-einie szitulcl sc.eniczrnej wśróld 1Wi}szerszych warstw S>POleczrn.ych, Z\CW•bycie noioogo wiid.za - są .szczegóbn.ie blisikie
naszemu miastu.
ww,$r1:ie; w l.odzi w 1929 Toku;
znalazl sclm:mi~ie 'ID'!łg7UllnY z Warszawy przez rea. keję
sanacy}oo-endecką1 'WleDlcl 1'w6Tca te~z;f:ral-ny; Leo-n Schiller. W naszvm mieście; po II woj-nie;
realizowai on.
S100'flł ideę teatru pozostającego w .slużbl.e narodiu.
W X Tocznicę §mieirci ~my Mu gl(fboJci hold zia.
Jego wklad w dziele> Tozikwi.tu kultwry na.Todo<wei; w
Melo rc.:moofu teOJf:ru w Lodzi i apelujemy,
aby.1. ./~
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roweów,
ale Jł&tychmlast
strzega, że moiliwoś-el w łym
zakre!lie są
ograniczone i że
posunięcia w tej dziedzinie nie
powinny być generalne,
lecz
dotyezyć poe~gólnyeh eurow
ców. Podobna zasada powinna
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ny I"OQ;Wój ekonomlCllllY i społeczny.
Dyskusja winD.& stworzyć
moźllwoki WY'borU najle}IAZyeh. najbardziej ekonomi·
ezn.yeh rozwiązań.
Szczególnie
chodzi o 7.akreis tych problemów, które bltdl\ rozwil\z:vwane przez
wta.dzę
terenową,
przez aktyw terenowy.
Pierwsze odzewy po XV Plenum KC ołwtaclezą, że w pow·
szechnej dyskusji przedzjazdowej wypowiedzą sic: również ty
•I~ tyalące pn-odujących bez
partyjnych a.kływłstów.
Wat·
nym zadaniem
WSZY!!ltkieh in·
ata!llcji i org-antzaeji partyjnych,
a także organizacji apoOcznyeh,
gospoda~h
Jest wykony·
stanie ich inicjatywy, ieh za.palu i chęci do pracy i pozyskania. ich na state dla akiywneJ pracy społecznej.

KRlD MO.

OJC·A
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między

Zjazdu
sze:regi
prawie o pól
miliona osob i na 31 grudnia
Dorobek IOO!Podaircz.y woje-I 1963 r. partia liczyła 1.494.105
~ Mdzldęgo jest
:zma· członków i kandydatów (w
C2111Y. W u.stalainiiru. ~ stycz.niu i lutym br. przyję
<la.ls7.ego rozwoju,
wJaśai.wej
lismy w poczet kandydatów
rejQ!ldizacji. ~a OO. 28.600 towarzyszy). Najwięk
.itactw naturalnych - z po- szy byl wzrost szeregów pairw.aiż:n.ą pomocą wzychodzil lćd'z·
tyjnych w środowiskach wieli1ti świaft nauki.: Rada N all.l!lro- koprzemysłowych
oraz na
wa wzv Frez. WRN slrupd,a wsi.
Liczba
podstawow~h
v,rybiitnyoh n.aiuikowoów. znaiw- organizacji i
grup partyjoow różmych zaigaidmiień, któ· nych wzrooJa w tym cz.asie
rzv swą wiedzą służą :rovw<r o 13,5 tys. (w tym na wsi o
i<YWi :ziliemi lódizik:.iJej. W Jrrii.EinJiu 8 tys.) i wynosi obecnie 55
wlaidiz pa.rtyjnyioh, B-0<l€sliaiw tys. (na wsi - 35,7 tys.).
1\i!a1liln<JIW\Slki.

E

milioria
Organizacyjnego

w. D 7.IJUI,
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Mieczysław
Mairzec udzie.I:il
· p~sta.wicielowi
PAP,
red. St. Głąbińs>kiemu wywiadu,
w
którym
omówił
:im.fa.ny, ja.k ie zaszły w składzie partii w okresie po-

Par1t lloe!'Ab warto zapamiętać.
W latadl 1956-41' n•kła4y in·
WeMycyJne
w
w0Jt1wództwle
wynoalty n mil!&rdów złotyeh,
z cze&o 11 m:UlaNSów zt przy·
JNM!.ą. na przemyar.
W okreSłe
tym P<>W&talo 211 zupełnte no·
w;vch clut~h i śre4n,Jeh zaJda·
d6w przemysłowych, z tego 10
:iakQdów meta.lewych, przemy·
l!lłu maszynowego i
ehemieznego, 7 zaklaclów
branży
włó
kiennlez&J ł odzieżowej.

~

Ziazdem

w szeregach PZPR

•tr. 1

CA> Dokończenie ze
looia. z it;ym. oo składało

rn IV

Partia między

otóż, według

dawno rostal

tych wiadomości,
przesłuchany przez

nieod-

powiednie czynniki we Frankfurcie
pewien obywatel austriacki, Carl K.,
(nazwisko trzymane jest na raz.ie w
tajemnicy).
Carl K., w maju 1945 roku przebywał w
Gwczesnej rezydencji Donitza we Fleusburgu, sprawując pew·
ne funkcje w miejscowym garruz0nie. Oświadczył on, że w kilka godzin po ogłoszeniu prz;ez Donitz.a kapitulacji, do Feulsberga przybył samochód wojskowy.
Pełniąc
sł•1żbe
wartownika pl""zy bramie prmvadzą
cej do siedziby Donitza, Carl K. jakoby poznał Bormanna,
który by!
jedynym pasażerem, znajdującym się
w tym samochodzie... Wkrótce, według dalszych zeznań Carla K., z pobliskiego portu wyruszyła na pełne
morze łódź podwodna. którą on nawet ZJdążyl jakoby sfotografować.
W świetle tych nowych,
istotnie
Si'!ns·acyjnie
przedstawiających
się
szczegółów, cech pewnego prawdopodobieństwa nabiera możliwość realizacji wydanego oficjalnie przez prokuratara we Frankfurcie rozkazu aresztowania Ma.rtina Bonnanna.
Podobno nawet generalny prokurato-r we Frankfurcie, Bauer, oświad
czył niedawno, że „ma dziwne przeczucie, i2: poszukiwania nie będą daremne i osiągną konkretny rezultat".
A tym=sem wokół ,:zagadki Bormanna" wciąż rosną i mnO'Żą się coraz to nowe, mniej lub więcej fantastyczne p;i.g!oski, skrzętnie notowane przez światową opinię publiczną.
(c. d. n.)
STANISLAW JANKOWSKI
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o payeotowanie się
do spotkaniu

Na prnzór to je.sra:ze j1!d no miejsce, w którym
przyjmuje się skitrgi oby wateli. wy.sluchuje ich

ze specjalistami
sz;vwh 0.i:yt.elników -: „Dzien
Wydział

Zdro

organizują

LDK

następne spc>t~~e ze specja.listami
pos,~ę~ne tym
razem kilku dziedzinom o-

chrony zdrowia w <>kresie
wiosennym i
profilaktyce
okresu

letniego.

W

UDZIAL

SPOTKANIU

WEZMĄ:

Posłowie Wysłn.1clmją skairg,
próśb. W'Iliosków, postulatów.
udZiLelają raict. l'llObują rn.forma
c.ie. by poi.em wY"korzyis.f..ać je

niki
AM,

Chorób

FR.

Kli-

Dtiecięcych

e

doc. dr ST. KMITA kier. oddziału
lalryngoJogil
dziecięcej Szpita.la im. Konopnidtiej,
•
dr J. ZA8SKI - dyr,
Stacji San.-Epid.
(konsultant krajowy) i"' "'ALSKI
dr B. Rnu.·
kier. Zaldadu fil,g ieny _(konsultant
Wydz. Zdrowia w

e

zakresie żywienia).
Prosimy
Czytelników

o

przygotowanie pytań z zakreSu: zaipobiega.ni.a chorobom zakaźnym, racjonalnego odżywiania się w okresie wiosennym,
zapob1ega-

trwały

Orcranizatorzv
czekaia, na zułoszenia
:;:;:;,;;:.;;.;;,;;.;;.;;,;.;.;;;.;.;;;.;;....;.;;..;.;;..~~-------------

zrestt<i długo.
gdyż
którymi P!'ZY('hOO:zą
tu łodzial!lie są na o,góJ. tyPOIV\lle.
Jakie

my się

są. spria.wy? OPł"Ze
tu na ubiegłoroeznej

statystyce.
Otóż

w

a.le

Jak już infonnowaliśmy, Wy
d'Z.ial Kultury Prezydium RN
m. Lodzi. WKZZ i· KL ZMS,
lll"ZY
WSl!)Óludziale
redia.kcji
„O'llienn~lm. Lód2lkiego",
'LK

odpO<Wied.!JJch innie ~a~a!v bo-

FJN, Ló&:kiego, Zwią;\kU Spół
d"1li!ele'loścd Pracy i Radv Okrę
geowej ZSP orga.nizuja,. w zwi~

oo

zim z XX-leciem PRL. konkurs na. na.jtepiej praeującą

1963

r.

posłowie

łodzcy p.rzyjęli i zaJaiwm 641
StJ.raw - z tego ok. 70 proc,
J:>Oll.yitywnliie. SpraW l peten-

było
Wdtele jl\ltl

tów

I\'.JIW<imo

=cznie

Wl~cej,

w sek;retana,_""le 61ki.e

·oo

stytucji wJiem. :iJnterwfflCJ~ 1m~eJs.k:iej.
641 Sl)['aiw! Ich po1ch1~
grupy
zaga-d!nli.eń
Wier.in.ie
Od7iwierciedla boląeziki miasta
~ jego mieszkańców. Nn ezo19, oczywiście, wrsuwają sie
sprawy miesl'•k:i-n1owe .iJ!l~r'We!liCje i l)['OOby o µrz:y <liział.
zamiain,ę

irbd. itp. Na Qg·ól k.ad:
WSltała iu± praed
tem roizipatrzooa i;i=ez ;,kwan;,e

terunek".

zaJIIltei.'€oowialffi

aile

rezy,ginują.

Na drugim mie.iscu 7lnajdują sie spr_aw:v
zwracają się tu

pracy. Ludizie
p0 llllOOr-wencję, ek,a<r~'ł się na ni€Spll'a.wiedJiWOOC z.e strony dy,ookcji., oclJWołują \". przyp~1

:J"'J~~~o .
-

kątem

Ko n kurs na naileps.zq placówkę
kulturalno - oświatową - rozpoczęty

to

logicznymi

Pod ostrym

Nieczęsto :zrla=ją się
Pf'Ośby i pootulaty p00ad miarę
mażliWOIŚOJ.
miaG.."'a czy
pańsibwa.
Lodzia.ni-e darzą swoich po-

alizm.

stów zaufa.niem. młeli bowiem
illlterw>Emc.iti w od'PO"
możność
pMIC!k:onać !Iii: wiewiednich llllStytucjach. a taik- łt>eznej . remon.,t ów.
l<>krotnłe,
że
ku.da spMowa,
ż.e pod.czas pracy w nrg>amach
Wbrew poo;i)Tom rm.dko P1'7Y
:i którą sie do nich ?Jwrócą,
Sejmu.
ehodza. tu ludzie ze sprawa·
ro5tanile naprawdę wnikliwie
W ten poniedizliiałek cdy odmi ogólniE>jszej na.tur:v' prorozpatnoaia..
wiedwiiLiśm.v
21eSIJJ'Ół.
pr7Y.imo-i ..::_.:.::::.:,:_
pozycjami
zrniam w ustaiwoJ. _P.
waty
POS'lalllki:
Juszcz:;>\'Jska
________________________
Biskupska. I!literes,antow
było ~una.stu. Aud:ienci-e Illie

dia z ndcll

Spotka.nie odbęrume się 2
kwietnia (czwartek) o godz.
18 w sali ooczyt<>wej Lódzk:iego Domu KultUlrY (Traugutta 18).

Trzeba Jednak l>Odltreśłić. Iż
ogół petentów coolmje re-

na.

podcz.al9

nia
chorobom
dziecięcym
(zatrucia),
ochirony
dzieci
przed schorzeniami. Iairyngo-

itp.

daiwsłlw.ie, probl.emmtd
od!Dc>szącymi się dJO :iJntererow wiek
szych im.i p społecrzm.ych.

spraiw:Y rent, interwer.cje w
spraiw1e umie.s=zieniA dzieci
w szkołaclJ..
żłobkach
oraz
p.rzedsi21lmlaoh, SPrawv ?Jatmeld'nwanda w Locl:z.i, pomQcy spo

sprarwy, z

e

Prof.
dr
med.
REDLICH kier. II

tylko
próśb,

ud'2liela 1>omocy• .Jest jedna.I< coś, oo odróżnia ten lokal od innych mi<"jsc o poo<ł}bnym przeznaczeniu: atm?
sfera wyjątk-01Wcj P!m7a gi, źyczliwości
i
przychylneJ
tJ:1l>Ski o spra.w i k~c go petenta.

""'

Ja.k
już
zapowiadaliśmy
stosownie do życzeń na,-

wia oraz

ludoviej •••

,,Dz1en dobry, panie pośle ••• "

Prosimy

nik" Lódzlti" i

władzy

icli

wYffiOWll€lllllla.

pot;ern

w

zd<.nruem

kol.iejn<JIŚ<".J.

idą

Nabijanie · w kulel •••
qrzaneqo piwa

I

"()laeówkę
kulturalno-o<iwiatową w Lodzi.

Orgairni:Zlaltorzy ~ali j'l.lż
~gulamiln

mi!Il

ten

R~_gu,ja
otrzymać w

konkursu.
można

l'E'f€JNl!t.acll

lrultury

7,airzą_dac.h

okręgów

DRN.

w

?:1.viązików

za<WOO()IW:yic:h,
w
Iro:nitet.ach
dz.iJe!IJnj,OOtWYoh ZMS. radach u
cziel.nlilal!l.yoh ZSP i w Lódi:zlkim

Przy ul. Łączonej 22 Z'TUl:jduje się dom jedmopiętro
wy;
przeznaczony ~ roz•
biórld.
Osiem ?'OOZ1'1t. 1u>t

Związik~ SpóldrzllelC1JOOOi. Pracy.
v,; k-O!IlJku,mie mogą bowiem
wziąć udJZiał wsrz;ysitkie placów

ki kul1luca.ln.e: śwtiietl.itCle, • kluby, dom:v lrulturv dz;ial:ające

w

zaiktadacll J)l['acy,

środowi

sk.acli. Pll"ZV komitetacl! blok.o
wyc.h i.t1). Ocrzywiśc:ie praca
p<JS'ZCOOgóJnych rodzajow placówek. bę<l7.lie oceniama oddziel
nie. Wsrz;yl9tkiie placmvki otrzy
mają regulaminw i formulaat7Je
zgllOS/ZJOllliQIWe. Nim ro jedJnaik
nastąpd, zatllll!teoosowami
µiogą
sami zgłaszać się po ich odbiót'. dJO wymienionyoh instytucji. Termi1I1 zgłoozień jESt bo
wjem kirótki - dlo :u mad"Cii

br.

się

N

źr6<U-Owo

u.ka.za.ba

stę

I intereis.u jq.co
napi.~ana P'l'Zez d?' Stani1slawa Kaszyńs1kiego histo-ria
uuvtru lwlis,kiego. Dziś notujemy Vn.ną fWWą po~ję tego
sarn.ego
autma
„ .T eat'I'
Miejsi"ki w Lodzi za d,yrrekcji
Karola Adwentowicza" (19291930).

~

(jp)

too'1'Sytetu

Lódzkrego.

nie'j

wys.tą.pi,!

czął

Z

jej

Ka.szvń,skl
organizować
zajęcia

dr

o~ie

w

-

Mtrzet>m Regi.on.a,Lne w Pabianioaoh zo.rganizo'Walo ostat
ni<> clek&wą wystawę -~
jen.i.a
polskiego od XVI w. ,
oo II wojny śwl.aitowej '· Na
wysta.Wde, na k:tórej zgiroma- '
d'llOltl<> liczne (cz;ęsto uni4t.aane)
:PI'Zedanioty
wy:pożycrone
z
Mwzeum WP
w Warsrza<wie,
za;poznać się m<ń:na z lrl&rY=tLYJID rozwojem J>Olskiego
()ll'ęża:
Od staJrych pik.i
poprzez kosy kosynierów ko$ci~l"~ch i
pierwsze atrmacy aż do dlZl.alek seytlilro·
strzel'M.ych UJ:!:ywanyicn w cza-#
sie ostaltniej wojny. Cl)
ł

-

~PDCIDI

usługowy

punkt optyczny
dla młodzieży szkolnej;

„Cytryna" jedenastoklasistom

tego zalcresu i od trzech W.
- Uprzejmie infO!Mnujemy, źe w PSS Oddział Bał,uty sprze(w ramach wylcł.adów i ćwi
&Ją piwa grzanego na ku.tie zajmują się ki-Oski nr 51 - _ul.
czeń Ka,t edrv Teorii L~tera.tu
Stanisla>w
Kaszyńsiki
nie- ?'!J) prowadzi w każdym roku
Woj.ska Po"lslcie.go 153, n?' 57 - Zachodnia róg_ Lu.t-Omi.erskieJ,
Z!Wy'lcle rzeczqu,-o i ~ ~Ueą
"1J1' 59 jł'k,a. Pots-lciego 27, nr 65 ul. IfimMWWS'kie.go 9,
inny Wl.iklad z dziedziny teenldyc}ą lf.reśli sylw.eitfkę Ka.diować medycy.n.ę. ze&pól ;;Cy
któTe 1>0dUzda..i4 aktualne cenniki um<eiszcz<me na wUloczatru, dramatu polskiego i eurola Adwentowi.cza jako :matryny" praig,ną.liby bowiem wie
nyim miejscu. Prowadzimy bieżącą kcmt:rol<: ~ zabezpieropejS'lciego, a t<vkże ćwicze
le
im opow1ed!zieć o swoje(j
komi<tego
artysty,
a
równoczenia przed doko1WJniem ewentual1iych nadu.zyc na nwkonia, obejmujące różne działy
u<:Zelni - o .Akademii Medy<...:
cześnie w
sposób odkrywczy
r~ć klie711tów".
teatru (historię krytyiki, inIMlj. (aQ)
i odważny
To.zwiewa pewne
scenizacji,;
gtifW
ailctorsikie
Art. Spoż. Bałuty 1 Widzew o·
za.cytowa.Jiśmy
fragment wy.
mity, które nawars1Dwily się
raz Handlowa Spółdzielnia lu·
itrl.).
Jaśnienia na.des.lanego do reda.I<·
Może być
d<Jo·kola tych CZMÓW, W któwalldóW i Okręgowy Związek
cji przez PSS Oddział Bałuty w
W prawd.zie wy.k:łOO.y ł ~vi
1'1/'Ch Adwenlxnvi,cz po uSpółdzielni Inwalidów.
związku z naszym
artykułem
Ilfa rogu u:l. Zgie!'$klej i Lu
czenia
są
nadobowiqz.kowe,
Rep-O<rterzy
„Dziennika"
'WY·
pt.
sunięciu.
„Ile kOSztuje gr"'.""e pi·
za.służ.<m,ego dyrek·
tom!erskiej
:COiZebrano pr.zed
nie.m niej cie<Szą się one ta.~
brali :sJę do miasta, by 51Prawwo" • .Podobnej treści pJSma na
J<l,ty 4'1J>iętrowy budynek. Na
tora Teatru Miejskiego, Bodzić
Wi. ebką popu"larnością, że trzejeszcze raz, ile kosztuje
deslaly
także
dyrekcje MHD
pustY'ffi
placu
wybudowal!lo
leslaiwa Gorczyńskiego z jego
grzane piwo. 1 oto oo stwierba je byw przenieść do więk<>bskurne komórki, Później l'O
stanowi<S1/w
wylanrowany
dzili. w dniu 20 ~ między
zebra.no komórki i postawi®o
szej sali.
Dodx1}my tet. że
godz. 12.45 a. 13.30.
zos.tal na kierO<Umika Teprestr.a.gany z warzywami i owo
Tokrcx:znie
pod
kteru1111ciem
sceny
/;ód.z-ki.ej
cami. Ciekawe, co w t:Ym row kioskaeh Pss Oddział Ba- ze-ntacy.jnej
prof. d?' Stefanii Slowarczyń
ku =~ s!.ę tu uirządrz:l.ć.
[TT'Zez ówczesne'{}o wieeprezyłuty: przy ul. Za.cbodniej w po
slciej ki.lku studentów pisze
My prqponujemy skwer. na
bliżu Lutomierskiej i przy ul.
denta
miasta dr Ednnunda n4 ten temait
któTYm zn3W.IUY'by się la!wlki.
praice magiisterLima,nowskiego 9 nie byk> a.ni
W ielińs,1ciego.
Decyzja powinna zaipaść wtaś
.s kie.
cennika na piwo, ani pi"wa. W
nie termz:. W llajb!iżsrzyni cza
Fakt;
ż.e
zai1Vteres0<11JOni a
kiosku przy ul. W. Polskiego 27
Są to .szczegóły, Tetóre warsie r-00p0e2mą sdę prace sporównież nie zna.leźliśmy cenni·
dr
Stanis&Mva. Kaszyńs.kiego
to zanotować "Wlaśnie d.rlś, w
leczne
przy uipiękSlzB.n.lu mia
ka, a za małe piwo grzane
s kier01.0Chly
się
wl.a.śnie
w Międzynarodowy Dzień TeOd @ś 25. m. do 25. IV. n
Sita i sami. mles'llkańcy mogli
sprzedawca P<>liezyl za.miast 1.50
stronę badań tea,tralnych, nie
Oddzlal Narodowego Ban.kU Pol
by · się przyczynić do powsta
atru; obc~o-ny w
Łodzi
Z! 1,60 :il, Zaś w kw.sku przy
ski~ w Lodzi.
ul. Plotrk~wn.ia
JEIS"lJCrre jedinei§O OŚrodjeistt, prZWMdkowy.
2roolem
szeregiem lkznych
pożytecz
u1. wojska ~!&kiego w pobli.
wnł"oski
. ka zie.leni. Cj"klr)
ska ••
tych paS'ji je•st niezw!l'lcle dla nych imprez.
.... przy j mu.ie
'b k o
ó
żu ul. SporneJ Pilwo grzane w
przydział dinarów od as<> •
t
kuflu sp,rzeda.wczyn:1 sprzedaje
tecJtJr>U przyJazna aura U ni-M. J.
re zamierzaj!\ wYjechać do Jutylko z cukrem i to w cenie
goslawit na. 7,a.prioszenie lub na
aż 2 zł za maly kutel. Jedynie
koszt własny. O wynikach l"<J<Z
w kloskU nr 51 1>rzy ul. WoJ·
patrzenia wn10$kÓW NBP ~
ska Po!Skiego 1S3 byl umieszinform.uje zablteresowane os<>-.
c:wnY
cennik i rzecz jasna, ce 111111I1111111111111111111111n1111111111111umm111111m111111rnm111111111111111111111m111111111111111nmmmm11111u111nummnnnnm1111m1m1m11n
by do końea maja br. W Wy·
ny w nim wyszczególnione by:padk1l
poeytywnego załatwie
ly .,,rzez sprzedawcę przestrze-1'!'!~~~~~
nia, dtnacy wypłacone będl\ w
gane.
I'
n Oddziałe NBP. (k)
Nie Ie1>iej nabijają w kufel„.
grzanego piwa
niektórzy nie·
uczciwi sprzeda.wcy Handlowej
SRODA., 2S MABCA
filmowy - Kamera. 21.05 K<>fbOelrt c:zeń. 20.l5 (L) Melodie włosikie.
s-pni Inwalidów. Np. w kiosku
ohopinowsk:i. 31.35 Muzy.ka ludo- 20.30 Felieton murzyczny. at.oo z
nr 66 p<rZY UL Wojska Polskie
PROGRAM I
wa.
"1.50 Odpowied2i z różnych kraju i ze SWWta.. 2il.27 Kron1'ka
go w pobliżu ul. Franciszkań
s-zuflad.
22.05 ,.,Radiowe Studio
skiej nie ~a. cennlka. i za. ma·
8.00 Wiadomości.
8.05 Muzyka P1<::.se!J.k1•'. 22.30 Mrnzyłka tainec:z- sportowa. 21.40 Ga-a ork. tanecz..
n.a PR. 22.l-O (L) ,,Legenda o zieły kufel piwa grzanego sprze· i ak:tualiności. 8.30 Melodia dnia.
,
Zaltl1iast kwi.aitów dla kiena.
22.:;s
Ra<lie>wa
P<>radnla R<>- mi'~ aud. 22.30 Międ'-Lyna:rodo
dawca bl~ze 1 zł 60 gr. Jesi:- B.50 Publicy.srtyka m.ię::tzyna.rooo
rowniczki Szkoły Podlltawod2inna.
2J3.00
Ostatnie
wiadomowy Uniwersytet Radia<wy.
22.411
cze
lepieJ
urządzi!
się
sprze·
wej nr 170 Im. AnJeli Knywa, 9.00 A.ud. d;}8 ~I. I i II pt.
Fr. Sc.hub.erl: KWintet fortepia.tl.·)
dawca w kiosku przy ul. Tu· „z muzyką w Wiel:k:!im moeście". ści.
woń p. Marii Kordala, z owy
A-d·Uit'
<>p.
114
„Pstrąg".
23.16
wima w pobliżu ul. Kop·cińskie 9.20 „Czego chętnie stuch.a.my".
kazji jej :IJJnienim.,
klasa Ile
PROGRAM U
Melodie na d<>brallloc. 23.SO Ostaitgo. sprzedaje on piwo grzane 10.00 „Te ksdą2'k1 wairto pr'Zeczy ..
wr81Z z ~howa1Wczynlą wpla
nie wi<tdcmości.
na "Piecu w butelkach, pobiera tać". 10.15 Z twórczości dawny<C.h
cila l-00 zt na Furndusz Bru<io8.30 Wiad=ości. 8.35 Z cyiklu:
jąc zamiast zl 2,60 2,so.
wy Demu im. prof. S'zlllStromistrzów. .Ll.Oo Ency"Jtiope<iia Wici „Prob.Jemy i lud."Zie". 9.00 KonTrzeba przyznać, że po na- kopoJ.sika..
wej.
TELEWIZJA
11.15 Chwila mu-zykl. cert dJnia. 9.50 PUblicyst;'ika. m.ię
szej
lm'Ytyce - . w kiool!:a.ch 11.20 z cyJclu: ;i..Wieś tańczy i
----~----~-~~~~~~
MHD na ogół ce":111ki są Już u- śpiewa". l,l.40 Wiązanka mei<>d.iL d,zyn.a.r ooowa. 10.00 „Pogodne me- 11.00 ;,J'udyta" - film fab. pr<:d.
10.30 z życia
Zwlązk"
ang. od lat 16 CKa.1owice)
mieszcwne na Wldocznym ro-lej 11.56 Kc.mun.i!k&t o sta!ll.ie wód. IO<!ie".
Rad-zieick!ego. 11.00 RumuńSoka mu hl.55 Progra.m d·la s:zkół Ches.cu. Natomiast. w Pss Bałuty ll.57 Sygnał czasu i hejnal. 12.06 zyka.
J:!.57 Sygna! czasu i he;Jmia (kl. X) „Kostka marga
l w HandluWeJ Spół<lzielni In· Wiad·om<>Ści. 12,15 Roini<:Zy kwanal.
12.05
Wiadomości.
12.15
ryny" (W)
KŁODOTACl-ł G.10-12
walidów wszystko jest w po- ctra.ns. 12.3-0 Radioceklama .
12.45 „Swojskie inel<>die". 12.35 Pi~n 12.25 Przerwa
rządku tylko„. w wyj~~nieniach MeJ.odde looowe.
13.00 Aud. dla ki lu<k>we.
i
12.45 (L)
nadsyłanych do naszeJ
15.50 Lódzk:le Wiadąmoścl dnia
redak· kl. I i II pt. „2lgaidywanki - dla wsi". 13.00 Muzyka .,Ma,ga1zyn
oper~wa.
cji.
J • .Kr.
malowanlki". 13.20 „w różnych 13.215 „Popio.ły" odc. 13.40 Pro- 16.50 Wiad. d:ziennitka TV (W)
rytmach". l.4.00 „Proszę mówić gfaim dnia. 13.45 (L) Ini-0rma.cje 17.05 Pr~am
dla d~eci 1)
sluehaimy". 14.30 "Rozmaitości mu d:n.la. 13.50 (L) Aktualności łód:z·
„Dzień dobry, koleżanki i k:0
zy=ne" aud. 15.00 Wiadoano- kie. 14.HI CL) Ka.lej00sk:op mu:ży
led!zy", 2) „Na dalekich dTO
śici. 15.05 Progiram dnia.
15.10 czny. 14.45 Aul1. dla dJZiecl „Bl~
gach", 3) c. d. „Inień do„Postęp w gospod.a.rs.twie domo- kitna wt.afeta". 15.00 „Posłuchaj
bry".„ CW)
WYffi". 1.5 •.W Dni muzy·k.l orga.no- my muzyki ! o mwzyice".
15.2.'l 17.5~ Mal.a Encyklopedia WszechWej 16.0-0 Kcmcert życzeń. Hl.3fi ChW1ila mu-zyk:i. 15.30 Dla dJZ!eci
nicy TV (W)
Prog,ram mlocl!?Jeżowy - ,,Dzień magarzyn cie<kawostek geograt. pt, 18.20 TV Maigazyn MedyC"ZJn:y (W)
dzisiejszy d!Zień
ju.tr.zejszy". „Podróż bez biletu". 15.55 chwJ.Ja 18.50 .. Pary>c.kJe va.rfete" :rum
17.00 Wiadomości.. 17.05 ,:,0 pro- mtlfZYJCi. 16.00 Wi.a.domc-"ci..
(W)
16.05
blemach szkól wyższych".
17.2.5 Repoirta.ż Uterackl. 16.25 Melodie 1.9.20 .,Przyjaźń" - magazyn mię
Aud. dla UC7Jniów wkó! średl!lloh :r. Gerta.
16.45 (L) Omówienie
<lzYllarodowy (polsko-czeohoW łódzkiej klillif~e poło.żni
clć źyciu. Od te.i chvl'ih (drzliś pt. „Na Wi'rażu". 17.50 Uniwersy- prog.ramów. 16.50 (L) Dziesięć mi·
S!le>waclti) (W)
~O-ginekologic-zne,l
S:t.pitala
właśnie r<iZpf)ra;yna si<: piąty tet Radl-owy. 18.00 Koncert dnia. nut mu'Zyk! ludowej.
17.00 (Ll 19.55 .. Dc.l:>ranoc" (W)
Wt.
Curie-Sklodowski~.i trwa
miesiąc) chora śpi. · Odżywia l8.50 Radiorekla.m.a. 19.00 Fr-zemó- Radloreklama. 17.10 (L) MHarcer- W.OO Dziennik TV (W)
W dalszym ciagu di::l.matyezsir, ją s:itucrLnie 4 razy dzie.n wienie min. Galińskiego z oka'Zjl skie wspomiJlki." - rep. 17.25 (f,J 20.30 „Mądra" dToga" - prO@!l'am
Mi<;<lzyn.aTcd-0wego
Dnia Teatru.
na. Walka o źyeie icł-letniej
pub!icystY=!JY (W)
nie, ooidycha prze-z rurki: wst.a. 19.05 Radiowy ku'l'S nauki jęz;"ka Aktua<-ności lódl2Jk:le. 17.45 (L) ;,Wy
bi·tnt soliści". 18.00 (L) „Runda
„Judyta" - filłm prod. ang.
Krystyny L.
Podczas
opewilOJllĄ
tcha.wiey. O<i c7AłSU francu,siklego. 19.20 ;;ze wsi 1 o z piosenką" w oipr. red. L. Szum- 21.00 O<!
la.t 16 (Kaitowice)
1"...cji nastąpiła śmierć kliniczdo czasu otw:iera o.na. oczy i wsi". 19.35 .,Rcą..mowy o wycilo- lewsk!ego, 18.15 (L) Kon.cert. 19.45 21.50 Program mu:zycznem XX-le
na i tylko dzięk.i natyehmia·
wanlu". 19.45 Kon<.-ert chóru a Ekonomiczny ]Yl'O-blem ty.gooma
porusza ustami.
C!a Z CY'k:lU „Wyb!tnl aort;yś
s~wemu otwarciu klatki pj'e r
19.05
Chora o~-zona jest troskli- capella Polskiego Radia w Kra- - a1J<l. Hl.OO Wfadom-0ścl.
Ci polscy" „Ba.rba.-a Heskowie. ro.oo Dzienniik wl€C'Zo.rny, Mu:zyka l aktualności. 19.~-0 (L)
"'iowej i masażowi sei'<'a uda· wą opie.ką ca.leg-o pen.<tnelu.
se-Bukowska" (fo.rt~ian)
20.Zfi Wiadomości sportowe. 20.80 AJUd. z cyik1u: „Podlróże bliżStZ<?
Io się Krystynę L. przywró(W)
(Qs)
Progiram Wiec:zOd'U. 20„35 PnreigJ.ąd i daiLsire". 19.45 (l.) KOłl!Oert zy22.05 WJ.ad. ~- TV (Wl
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Krvtvki i docinki
Jeszcze jedno biuro
informacji

Na bJ.wrlru redakcyj n ynn zaJakiś kobie~los 2a1pytat:
l'lrOS:?,ę ;;>a.na,. gdzie jest
ulica Boya-żeleń...tjcjego?„.
Odpowiedrziellśmy, że t.o ohy
ba pomybka., bo to red.akcja,
a nie biuro informacji. Wów
c:ias
kobieta wyjaśrula,
że
d'ZWe>n.i.l:a
już do
inlo.r:macj i
pod nr OS. a tam skierowano
ją do MOI. Do MOI lntere·
san.tka nie mogla się dodzwo
nlć...
•
Cóż było :robić, trzeba było
wytluma.czyć czy>telnlezce, gd-zie
jest ta ulica.
Ten przyiklad
dajemy :pod :rozwagę wlact:rom
ml8$ta, ocią.gają<!ym się od kil
ku lat
z od.Testa,U'I'O'Waniem
gablotek:, w których niegdyś
umies'ZCZone były plany Lod-zi. (JP)
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Z.odzi plerworzy usrugowy punkt
optyczny dla młod%1fty sa;kol
nej. Punkt ten mieSci się w
Pmyicll:;od;ni
Maltki i DziOOk:a
pr:zy ul. Moniu.S<Zlti 5; w bezpośrecirum sąsied.'Ztwle gaibinetu
oirulistyczmego.
Wa=ta~
optyczny rea.il:z.O'Wać będrzie wy
stalW1ohe w · gaotnecie recepty i udizie1ać bęc!:zie również
poirad
dO'tye7,ą<!ych
okulmrów
Jlbp. Dzdęki gabinetOWi okuli·
sty=nemu,
m!O<lzież
szkolna
nie musi korzystać z porad
okulistów w przychodJlliach re
jonowy.eh. (ał)
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zaprosila u.cmiÓ'W lclas jedenastych na ]Jll'2.edstaw:ienle P.'1'0
gramu
.,Tempo z pirżed'!'oist
klem". Irntp<reza odbędlzie się
25 m8ft'Ca O goda:, .l.9 W &aJli
„Cytryny" pir.z.y ut. Zl!Qhodniej 91-113.
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dwie

DrLIB zacmnur.zeru.e duż~ z
oklresowymi Wi~k:szyuni pmejaśn.len.la:m:l lub nawet rornpo.gOOrlenlam.l.
Temipera.tn.llra od
minus 5 dJo ok:. plus 30. Wla.
try staibe, chwilami um.iarltowane z kierlllll!ków pr:reważru.a
półn<:lcnyoh i wooh~ .nitro pofl'Oda. berz zmian

jailco P'l'Ze>dmiot badań naukcwych
najwcześnle>j i naj<Si!wyklAldach

niego

mies.<lkaoplaikanych
warun.Toach saniitar-nvch. Na
terenie poses.ii brak ubi>Jea,.
cji ł lwmóre,k , Jct6re u-Legiy
dewastacji. N.a ~ złe
go,
wi,ecZOrem w ~h
: pomieszczeniach zbieMJJ4 się
'pi. ;a.cy i chulfiga.m. At stroch
wa,ca~ do dom.u.
(jkr)
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ki zamlen1ę
ku.c·hnia i kawa•lerkę w
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Je mies:zikanda S<UJl:>lok.;!Jto.r
ski~-0. Oferty ,,4<>15" Blu
;ro Og!oS<Zeń, PiO•tI"JcOIW-
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poko.je z cerutralnym ograewa!lliem. Wlaodomooc
tei. 557-il6 od god.z.
4 POKOJE a:

16

lmohn1ą

i

478-86
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pilnie. O:f€1I'ty „4118" Biu niętdzy &kla.da Na.wojska
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4!!:29 g mieruę na mieS1Zkapie w
(Zaqew)
!:>oxery

RODOWODOWE

i\IASZYNĘ

„Cylk-Cak"

-

BIAŁYSTOK

-

Wi.ado.mość Łódź,
Łod'Zi.
I..i~rnaniowskiego 51, m. 59

ma.rki Koler, nową 5i!J!I"Ze
POKo:ru-sublo.katorsikiedam. 1 Mada H, m. 19a, go
panna.
pooZ1.1Jkulje
godlz. 17-19
~Iarzllll"
Oferity „3992" Blu.:r:-o Oglo
'l'ELEWIZOR
„,Rekoird..", szeń, Pioln'lrowska 96
prallika ,,.Ryga"' looów- l\<lIESZKANIE wyd'Zlelone
ka :ra.::!Jzlec•ka „,Ził".,. klrer.a.tdti.o "s.pod kwa~eru.nku lru•pię.
kuichenny„
<iens
„40\lil" Biwro og.10
marki , ,Lc•t wa'', tapozan Oferty
<1wuoisol:>owy, tapćZan je- ·s•zeń, Piot•r'kowsk.a 96
pokoje z kuch- 1nieślci.u. KJllńskiego 43,
DUŻE
2
dyw.alll
dnoosol:>owy,
SXZ 5 m, 1usbro, pianiino nią,, I piętro - zamienię m . 3 godz. 19-.W
42U41 g
z rowery na m.aJy pokój z IGU.::>h„fta:rtI111U111d".,.
(nQwoczesn,ą)
,,ver1t.ais'~
- do ~rzeda- nią w śrórrmieściu. .Ta- PIWNICA wysoka, Widna
SJpTIJedJarm. Tel. 341>-75 w d·ziechnne
3973 g (215 m kw.) nadając.a się
nia. Na'l'utowicza 16, m . racza 30, m. 23
42.46 g t. :fro>nt l pię1lro, S}d'Óll",
gOOri. lł-11
POKO;J z kUch.h.tą. 2Al m fl.a watrsiz.t.a1t óo wy.naO ę
4187 g h."'W„ I
O•d godJz. 1.5
te'lefon,, cla. Ju'lianó<w, BJ.,,gafr!ild.e
piętro,
41197 g
go 3R
PEKIŃCZVKI
=enięta wygody. centrum rzamieróW111or.zęd!lle
na
Na1mwwicza 1nię
sp•!"'Zeda:m.
ewoort:. pCl'kói z cernrail12-5.a od g-0cliz. 11i
ROŻNE
nym og>rzewanlem, Oferty

;,52lma!!"agd''
stamie
w i<:leailinym
s.prr.zedam. Tel. 471-122
,,Dooikcla
ROCZNDU
tamo :s.p.rzedam.
śv.riaita"
4076 g
Tel. 370-18
,,WelotmeiAKORDEON
tanio
ster" L20 basów,
sprzedann. Tel. 568--09 lu·b
g
4185
353-:W
.
sizycia
do
l\1ASZVNĘ
'ELEWIZOR.

-------------------11
SPRZEDAZ

9()2

'l'ELEWIZOR .,Belweder"
ekran) sprwd.am.
(mały
Dol:>rucho·w·sd<i, Ll!ma.now4254 g
sk.iego 135
LINY sta1lowe 0 11 mm,
6X7X1,<1 +l Ę wy•tmzymadJrutu llir=160 kG/
2ość
10 zl za mb. mm2 sprzeda1m. Lóclż, Ustrcm404e g
na st

Ili PR.ZETARGI 111 ·
Pracy „SUROWIEC"
Lodzi, ul. Piotrkowska 78,

Spółdzielnia

w

go pos=1ku,je u•czący się.
OfentY. „4146" Biuro Og!to
Piotrkowska 96
S!Zeń.
4 POKOJE z kuch.nią w
blo!kach zamiooię na 3
lu11:> 2 pokoe1e z kuchnią
w blokach. l · pOlkój od•.42126"
d'Zielnie. Oferty
Biluir-0 Og1osrzeń, Piotr421216 g
kowska 96
KULTURALNA, samotna
DcszUJku,je pokoju suibloOfel'tY kaitorslk:iego.
Bi·UTO Ogloszeń,
„·127•9"
42-79 g
Pi-O!trrik-OIWS•k.a !}6
poPOKOJ z kuctlnią
na
<1-almienię
skllepowe
pCl'kój z kuobl!lją w śiród

o g la s z a przetarg nieograniczony na sprze..
daż następujących używanych pojazQÓW me1} samochód osobowy „Warchanicznych:
szawa" - cena wywoławcza 24.000 zl, 2) sacena wywomochód ciężarowy „Ford"
cena
lawcza 10.000 zl, 3) ciągnik „Ursus"
wywoławcza 9.000 zl. P rzetarg odbędzie się
dnia 8. IV. 1964 roku, o godz. 10 przy ul.
Rewolucji 1905 r. nr 4 Ba. w przetargu mogą brać udzial przedsię biorstwa uspołecznione, prywatne oraz org anizacje spolec1ll1e i
osoby fizyczne, które z lożą wadium w wyceny wywoławczej pojazdu,
1CJ%
sokości
który mają zamiar nab yć. Omawiane pojazdy mechaniczne można oglądać codziennie
w godz. 7-15, przy u l. Rewolucji 1905 r.
nr 48a w Lodzi. Spóldz ielnia zastrzega sobie
prawo wyboru oferenta jak również unJ.eważnienia przetargu bez podania przyczyn,
1205/k

-

-

1

PIANINO

kn"'Zyżowe,

nią„ wygoda.mi bez c. o.
w cent.I'um zamienię na
plyta z irarzy po pokoju z ku<eh
meta1l-0wa 511'.>1"Zedall11. nią z c . o. Ofer.ty ,.41'34"
Piorots:en.1<.!ewlcza ~7 40U4 g Biu•ro Qglos:zeń,
krr.zyżowe.

cz.ail"ne„

Z aklady Przemysłu
Jedwabniczego w Lodzi,
ul. Rewolucji 1 905 r. nr 67,

o g l a s z a j ą przetarg nieograniczony na
wykonanie robót elewacyjnych budynków,
położonych w ~: 1 ) przy ul. Hu tora 61,
2) przy ul. Próchnika 4 1 i 3} przy uL Wierzbowej 18. Ślepe koszt.ocy sy można otrzymać
w biurze działu głównego mechanika przy
w przetairgu
ul. Rewolucji 1905 r. nr 50.
mogą brać udzial przed siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry\\ratne. Oferty należy
skla<lać w zalakowany eh kopertach w biurze działu głównego m echanika do dnia 10
kwietnia br. Komisyjn e otwarcie ofert naw dniu 13 kwietnia br., w biurze
stąpi
glównym zakładów przy ul. Rewolucji 1905
r. nr 61, o godz. 12. Zastrzega się prawo
wyboru oferenta oraz unieważnienia prze1194/k
targu bez podania przyczyn.
~EN·NIK-LóDZKI·· nr-

'.%3_(53112)

36--3

S.zpita<la
im. SteT!illlga dT M. Slileka<I"Zom J.
'XińJskierm.1.,
Na.-ębslkiemu, B. Stefalllia
kowi; p01Z-0sta~y:m lekar-.wm i calemu peTSonelo
wi II Kliniiki GhiruirgiC'Zn.eL a taik:że lekamowi ze
S'Zpi!ta>la im. dr RadllJiń
skieg.o. H. Zwierze.how" kiemu serdeczne pod'Zi ę
kowanle za pomoc i tro
w crzasie
opiekę
sikJiwą
sklada Romek
chorol:>y
S<wierad z !rodzicami

DYREKTOROWI

=anownynn.

WIELCE

d1ro.g<in1 pa.nom. dokltOt"onn
Kli>11i•ki WAM, ]J'l'<:•feso.-owi Bogdanowi Wróblew"'kiemu i jego zastę;pcy
Kniazi ew·o-

Ei.rgeniuSJZOiWi

wi

wyiraiż.am
wdlZięc:ziność
opiekę,
cradiną

za

41!50 g

kowska 96

.kl1„

·wyleczenie mnle z
kiej .oho:roby oTaiz catlepernone1<YW1 . lekaTmu

Pi'tlęcizaaniana

dam.
m. 4

92

g
i komp.Jet
w.a.nia do wy39~9

PRASĘ
ma!lą
o.p·r"ZylI'Ządo

;ro1t.u !Zacieków - wiesiza
kuw do sp:Xl<Il.i @rze<lam.
Roosevel!ta Hi-4! po po3!l633 g
iudniu
MAGIEL

Tęcomy sp~-zeod.am

Wiadomaść

na

Łódź,

Pl1l.icz-

40011 g

3

L/\DNE 1ra1my do

fiTJłllleik:

po'1eca :pracownia. Si en~
ki8'wicza 67, tel. 35Hl9

KUPNO
l'uib
Tel.
4148 g

,.,Stradi:va:nii'~

RADIO

lkuiP:Lę.

37~..Jia

-

SZAFĘ
a1merykanikę,·

gaaxierobę,

SltĆ>l

sla ku<>henne
Telefon 309-71

-

i

.kmze-

krulj}ię.

4fll2 g

LOKALE
ha1n1dlu zia.g.rawa.rszawy po
SZUl!wje w Lo•d.Zi po!k:·C•iU
z teletonem na 3 dni w
ty·gOOniu.
O!erly ,.:l82';"
Biu;ro Ogtosze11,
Pi·o:trrkow:ska 96
38'2:5 g
STUDENTOM l•U.I:> p-anonn
o<ln.a1Jmę wspólny pOlkój,
k-0.mfot"'tOMly. Nowiak, Na
.ru towlcza 2-5
30011 g
DELEGAT
nicznegio z

----

3 POKOJE, kuchnia„ wy

gody

za-miienię na pol<ói.
i pokój c1::l1dziel
nJ,e. Ofl!!t1tY ·,.3~904'' Bi•Ult'O
og,l~ . P:iio:blikows.ka „ oo

kuc.rh:n.ia

~

ł

Pod tym

hasłem

wspólnie z

Dyrekcja MHD

Dyrekcją

ORGANIZUJĄ

Art.

'P-O<lzit;llrowal!lie.
kullicz z

irod~ną

..---l&IJRSJ"
NAPRAWY PARASOLEK
organizu,je Zakład Dosko
nalenia Zawod<>wego. zapisy przy,jmuje sekreta·

względnie

inżynierów

o

specjalnościach:

tkackich, przędzalniczych, wykończalniczycb
i roszarniczych, 10 mgr lntynlerów względ
nie energetykó\V o specjalnościach: konstruk·
tcchnolo·
torów maszyn włókienniczych gów, elektrycznej, energetycznej i instalacji
zatrudni zaraz Centralne La·
sanitarnej boratorium Przemysłu Lniarskiego Oddział
w Lodzi. Reflektuje się· na pracowników,
posiadających określony staż pracy. Zgłosze
nia przyjmuje wydział kadr Lódź, ul. Sien·
1138/k
ldewicza 9, w godz. 7,30-15,30.

LICYTA'CJE

Komornik ~ądu Powiatow~o. dla m. , ~
dzi w Lodzi, rew. VI Zyginunt Urbanski.
mający kancelarię w Lodzi przy ul. Glów·
nej 51 - na podstawie art. 608 kpc, podaje
do publicznej wiadomości, że dnia 11 kwiet·
nia 1964 r. od godz. 12 w Lodzi przy ul.
Milionowej 101, odbędzie się I licytacja ni'
Pianino czarne
żej podanych ruchomości:
m-ki Sommerfeld. Szafa 3-drzwiowa, jasna.
Szafa 4-drzwiowa, jasna, fornier.
fornier.
Krzesła
Stól okrągły, rozsuwany, fornler.
wyścielane, meblowe (zielone} 6 szt. Krzesła
Fotele
wyścielane, meblowe (bordo) 8 szt.
Kredens pomeblowe, wyścielane 3 szt.
Bibliotel.<3
fornier.
2-częściowy,
kojowy,
jasna, fornier. Zegar stojący, meblowy „BeKredens kuchenny. Szafa 3-drzvvio·
cker",
wa, jasna, fornier. Szafa 2-drzwiowa, jasn<1,
Toaletka z lustrem, jasna, fornie!·
fornier.
Stół okrągły, ·rozsuwany, fornier. Obraz olej·
(150 x 120 cm)·
ny „żaglówka na maorzu"
Taborety :wyścielane 3 szt, Szafka-stolik pod
Kocioł parovvy „G. Kotlicki" 10 ni,
radio.
10 atm. Prasa do prasowania tkanin. StołY
drukarskie duże 2 szt. Parownik do parow<1·
nia tkanin. Maszyny do płukania tkanin i
motorem elektr. 2 szt. Faski do farbowania
tkanin 6 szt. Wanna na kółkach. Wirówka
do tkanin - oszacowanych na łączną sumę
zł 86.750.- należących do Zygmunta Dres'
lera. Ruchomości można oglądać w dniu li'
cytacji w miejscu i • czasie wyżej ozna:
CZO'l1ym. W wypa<lku oezskutecznej licytacj>
II termin licytacji odbędzie
w I terminie,
S'ię w dniu 25 kwietnia 1964 r. w miejsctl
i czasie wyżej podanym,

........,,....__, ___

Gosp. Domowego

WPH „ARGED" w LODZI

W KWIETNIU BR.

POKAZY dla zainteresowanych kupnem
jak obchodzić się

12 MGR EKONOMII o specjalnościach: za·
trudnienie i place, koszty i finanse, gospo·
darka materiałowa, planowanie, organizacja
14 mgr inżynierów
pracy, analiza ogólna,

---·----------------""
i pielęgn1arrs1cte"'lnemu
seOOec"Zlf'le sklt adatrn
Marla 0- VI Kros. 628/63

„JAK i CZVl1 PRAĆ

-

-

mechanika z kilkuletnią praktyką na stano·
zatrudni na·
wisko głównego mechanika Miejskie Przedsiębiorstwo Protychmiast
dukcji Pomocniczej w Lodzi, ul. Kopciń·
Warunki płacy uzgodnione zoskiego 56.
staną na miejscu zgodnie z układem zbio1164/k
rowym pracy w budownictwie.

"TThU

na 960 jaj
tanio SJprzedaan. Jedili llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllłllllllllllllllllllllllUllllllllllllllll!.
g.roma•da Gr<:itruiMa.ria111. Kowa'l!stki

tenoir
SAX
.czes:ki
spr.«eclam. Oferty 113930"
Piott"Bi!UII"O Ogloozeń,
393·0 g
kowska 96
lJ,5 m <fil.
TOKARNIĘ
(lu.że pla<S1k:ie)
&pn"Zed<ml.
Lódź; !Jwtoaniemslka 211
SAKSOFON
al!Jt luil:> teTI'OII" {nowy) s,pirz.eidaan tar..t(). WiadD'IUOŚĆ Wieoret:bo
391li! g
wa w-an
M,,\.SZYNKĘ do pc<Lnoso:e
ma ocze'k: nową. kom!Plet
PiO<trn.ą
- "P'meda1m. W85
g
kowska 83-J.Oa

INŻYNIERA MECHANIKA lub TECHNIK.t\

głęboką

nadrz·wy-

i
troskę
cięż

I!'.'KUBATOR

-

cze B,

,_,Beethoven''·
Północno-Lódzkie

r

4004 g

I rnwSka 96

Odel:>rać

się.

Wróblewskiego

etatowo lub na
wydh
pó-l e.ta;tu p!"'Zyjme. Po- rtat kursów, Ló<lź, ut.
s:adam odpowiednie u- Ląkowa nr 4. tel,' 289-05
praWIIl.ienia. Oferty „4-050"
1214 k
PiotrBiut"o Oglos:reń.

'Z!Cligraruczne

PIANINO

kaJ.e1mi=ą,
i.\1AS.zn.Ę
pra1w0trartlie:nmą
SjpTZe-

Lódzkie Za.kłady Papiernłcze Przemysłu
Terenowego w Lodzi, ul. Drewnowska 102,
o g la sza j ą przetarg nieo'graniczony na
sukcesywne wykonywan ie elektrod do spaSzczegółowych
wania tworzyw sztucznych.
informacji odnośnie wykonawstwa w;w elektrod u<lzieli d.7..i.al techn iczno-produkcyjny w
godz. 7-15, telefon 557- 84. Komisyjne otwardzień 6. IV.
wyznacza si ę na
cie ofert
1964 r., o godz. 10 w Lódzldch Zakładach
Papierniczych Przemysł u Terenowego Lódź,
W przetargu mogą
ul. Drewnorwska 102.
przedsię biorstwa państwowe,
udzial
brać
spółdzielcze i prywatne z zastrzeżeniem prawa W)"bonl oferent.a jak i unieważnienia
1193/k
przetargu bez pOOan.ia przyczyn.

H;,urn Ogłoszeń,
P_i_o.t_r'k_~~_98 _ _ _ _ KONSERWAC;JĘ dźwigów,
2 DUŻE pokoje z kuol1- świa1Ja i u:l"7.,ą•:lzeń stlo-

stalll . . 3957"

l:>a•:'ldrzo d'Obry - s1p•rzeZielona
dam. P.rzy,bysz,
32, m. 31, od godz. 15

pr'Zy.Olą.kal

Uf PRACOWNICY POSZUKIWANI llł

z pralko-wirówkami ;,POZNAN",

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
w godzinach 15 -17

POKAZY

w n:i:rej podanych sklepach

I

Zygmunt URBA1'TSKI
komornik są,dowy

Sygnatura Km. 408/61
Komornik Sądu Powiatowego w Pajęcznie,
Jan Wiskulski, mający kancelarię w Pajęcz·
nie, przy ul. Górnej 13, na podstawie art.
ul. GAGARINA bi. 105
685 k.i:J.c., podaje do publicznej wiadomości,
we wtorki
że dnia 18 kwietnia 1964 roku, o godz. 10
w Sądzie Powiatowym w Pajęcznie odbędzie
się , l~cytacja nieruchomości, należącej w 1 /,
;; PIOTRKOWSKA 181
cz~sc~ do dłużnika Kiecki Józefa, skladaią·
ceJ się z goopo<larstwa rolnego, położonego
w środy
we Wsi Suchowola, powiatu pajęczańskiego
o obszarze 10 h 64a. wraz z domem mieszkalnym i stodołą, nie mającej urządzonej
„ PIOTRKOWSKA 115
księgi wieczystej. Nieruchomość oszacowana
w czw.!lrtki
w trybie art. 682 k.p.c. na sume
została
wyn05i
wywołania
cena zaś
59.990 zl 44.992,50 zl. Przystępujący do licytacji-przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art.
„ Wł. BYTOMSKIEJ bl. 105
695 § 1 k.p.c. rękojmię w wysokości I/IO
w piątki.
Prawii
części oszacowania to jest 5.999 zl.
osób trzecich nie będą przeszkodą do licy·
tacji i przysądzenia własności Pa rzecz na·
W ciągu ostatnie-Il
bywcy bez zastrzeżeń .
dwóch tygodni przed licytacją wolno oglą
można nabywać na raty i za gotówkę we wszystkich
dnie po\\S7:dnie od
dać nieruchomość w
sklepa.ch MHD branży elektrotechnicznej
godz. 8 do 18, a akta. post~powania e~zekw
cyjnt:>go można <'<:{lądać w Sf]dzie Pow;ato·
UCZMY SIĘ PRAC.
KORZYSTAJMY Z POKAZÓW wym w PajG"7nio.
, UllllłlłUllUllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllłllłlllllllllłlllllllllllllllłllllllllllllllllłllllllllłllllllllllłlllllll I
Komornik: (J, WlSKULSKI)
i dni.ach:

-

-

Pralko-wirówki ,,Poznań" wcenie 3850

zł

~

Ważne
DLA KIERDOOttlKO{I)

LASEK ·oR·E WNIANYCH
do parasoli damskieh i mę~kich

,

poszukujq pilnie
l..ODZKJE ZAKLADY BUDOWY MASUN PBZDL TEBENOWEG()
w LODZI, tm. KmdSEIEGO lt.

ZAKŁADÓW PRACY

Potrzeby roczne W)'llOSZtł od 200.000 do %50.000:-sz&uk.
Produkcja na następne lata upewniona.
Pierwszeństwo w udzieleniu zamówień gwarantuje się przedsłębiors.twom USflO"
łecznionym. Oferty prosimy składać w d)'l'ekoJI bMlzklioh Zakład6w Budo'W)' Manyn PT w Lodzi, aL Kilińskiego łL Te1efoniczn~9".łaśnień......., w · raz'e_potraeb;1.
_ udzieli dział zaopatrzenia. telefon 203-40.
1169/k
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Obsługa

Sprzedaży

Ratalnej

990RS'' PP
Oddział w ·Łodzi
OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEGO

PONOWNIE PRZYPOMINA O

WYPEŁNIANIA ZASWIADCZE~

PRZEZ ZAKLADY PRACY

STARAJĄCYM SIĘ O NABYCIE ARTYKULOW
PRZEMYSŁOWYCH NA RATY, WYSTĘPUJĄCYM JAKO

PRACOWNIKOM

NABYWCY LUB

PORĘCZYCIELE.

Wydane przez zakład pracy zaświadczenie winno być wystawione zgodnie z zarządzeniem MHW z dnia 30. VIII. 1958 r. (Monitor Polski nr 74, poz. 436), a w
szczególności pooiadać:

a) kolejny numer Według ewidencji,
b) pieczątki firmowe w IeWYm górnym i dolnym rogu,
c) w dacie wystawienia wpisany słownie miesiąc,
d) wszystkie dane zgodne z dowodem osobistym,
e) zajmowane stanowisko i datę rozpoczęcia pracy zgodną, z wpisem w do-<
wodzie osobistym,
f) faktyczne zarobki oraz stwierdzenie, że nie są one obciążone na podstawie
wyroków sądowych lub s innych tytułów,
g) dwa podpisy pod Imiennymi pieczątkami funkcyjnymi:
1) kierownika zakładu, osoby przez niego upoważnionej lub komórki kadr,

'

2) głównego księgowego.

Wspófdzielni~ch
1)

dwóch członków
cyjnymi,

zaświadczenia podpisują
za.rządu

p0d

pieczątką firmową

eraz

trzy osoby:
piooząłkami

funk-

2 HA ziemi z za.budo- - - - - - - - - - - - - - - - - l~aniami pod lasem tanio
s.p.r:zeclam. Jan
Dębski,.
Kie rnj)?Jia.; pow. LoWic:z
DOMEK 5- lub 6-i-zbowy D
wylą.czony
i;pod kwa<te- ZIALKI w pow. z.a.wier
runku kupię. Najchętniej c ie sprzed.am. Do61kon.ały
Ruda. 3 pokoje, kuclmfa, teren pod campingi; n.ad
ga.ra.t na :z.amialllę. Ofer- sztucznym je-ztorezn (l!lll>ię
Prz.emty n42:'7B"
Biwro Oglo- t r.zenie Duwnej
. ). Wiadomość Pogorzel
szeń. Plot.rkows!k.a 96
ST.Y
ski., s osnqwiec; CzeladzDOMEK
jedne.rodzinny, ka 39
3966 g
muTowany dwa pokoje z
kuchnią i
ogród 750 m GROTNIKI - wjililę eiptt'l'Ze
Wiadomość
kw. sprzedlarrn.
Chojny, et.am taruo.
ul. Strz~ecka 12 od 16 Lódź; 22 Ll!Pca 18-7
do 19
4275 ~ D ZIALKĘ
1,2
ha
na
JELENIA Góra - domek przedlmieściu Lodlzi epir.ze
jedlilorodzion.ny z ag.rodem. dam. Wojciech Pr;rs:rez.
4 pokoje kuch:nia, woda, N owosollna., ul. Lócl!zlka 24
światło, gaz zamienię na
leśną W
So2 pokoje, kuchnia w Lo DZIALKĘ
dz1. Wiadc 0 mość
Jelenia kolni.kach &pn:edam. Wla
domoś·ć Lódż., Wschodnla
Góra, Toruńska 4
22-7
3819g
PLAC
800 m kw. przy
2 ha zieDworeu Kalisk!rrn SJ;lll"Ze- KOLUMNA mi wraz z dwoma duży
&m. Oferty „4212>5" Biu- mi
budynkami o~yjnle
ro Og>łos-zeńi
Piotrkowska 96
42215 g s;przedarrn. Wiadomość Ko
lumna-Przygoń
2
(P'l'ZY
DZIALKĘ
1.500 m kw„ s7.osle w stronę DobroogrodzOJl<\ (Wal!)'Jlo) blisko nia). Og'.lądać w kaUlą
stacji w Andlr.zejowie k. n l e-:J izl elę
c
4-0'l'l g
Lodzi - 9.1>r:zed.aan. OferGóra 2
ty ,,4140"
Blru.ro Oglo- WISNIOWA
pla ce po 1.000 m kw. (oS'ZE>.ń,
Piotrkowska 9f>
bok
siebie)
sprzedam
z
DOMEK
jedn<>rocl!zJnny powod.u
ch<l'I'oby. Oferty
bllźniak spó!drzielczy tyBiuiro Oglosa:eń,
Pll wlasn.00.Ciowega, 3 po „4070"
4()70 g
kaje z wygo<!ami, lod<8·l- Piotrkowsk.a 96
PLAC
budoWllany
Sf!l«"Zen e c. o ..; podipiwniczony,
z og>ród.klem zamlein.1ę dam. 2ĄJ'!erz-Chelmy, Sona 3 lub 2 poikoje z wy sn01Wa w. Wiadomotć w
godz. 13,
godami w blolkach. Lódź nl ed"Zielę do
41119 g
Lu;pk<l'Wa 2:5 1 godz. 17-20 .Grobelna
jedln.O<rod!zinny
PJ..ACE budowlane wła DOMEK
sności owe
przy W idJze - 5-l7.bowy,, mUJr01Wany, czę
grurat
w:i<>-Zdża·ry
<l'I'ar.t domel>: ściowe wygod~0 ,
sprzed.am. Ruda Pajecllno.rodz!nny
1
plac 2.000 m kw. :ze stawem bla.nicka, ul, Astronoml4.157 g
sprzedam. Wladomoś·ć - czna 19
;:>r.zystanek: KsJilwerów, ul. DOMEK
jednO<rOdlZinny
Lódrzlka 25 (dojazd tram- SpI'.r.edarrn.
Julianów, u.l.
waj em 41)
4152 g F.olwaTCZne. 44a
4.20« g

NIERUCHOMOSCI

ODCISKI WSZYSTKICH PIECZĄTEK MUSZĄ BYC WYRAŹNE
I CZYTELNE.
Zaznacza się, że wszystkie rubryki zaświadczenia wypełnia. za.kład
a nie ewentualny nabywca, czy poręczyciel.

pracy;

Jedynie prawidłowo wystawione zaświadczenie będzie upoważniało do zawarcia umowy-promesy i otrzymania w „ORS" kredytu;

Od dnia 1 kwietnia 1964 roku zaświadczenia nie
odpowiadające podanym wyżej warunkom nie bedą
przez 99 O R S •• honorowane„
..;...;~~~~~~~~~~~~~~~~-

.;;..;....:..~~~-..:~~~-=-~~.....:;~~~.:;..--:;.....~~~
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Dziekan i Rada Wydziału Biologii l Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Lódzkiego podają do
wiadomości, że w dniu 7. IV. 1964 r., o godz.
10, w sali Senatu w gmachu przy ul. Narutowicza nr 65 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Wandy Manowskiej na temat: „Badania nad skojar:wnym
działaniem związków tuberkulo - statycznych
na prątki kwasooporne in vitro i in vivo.
Obserwacja nad działaniem tioamidu kwasu

Dziekan ł Rada Wydziału Błolorli i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Lódzklego podają do
wiadomości, ż~ w dniu 7. IV. 1964 r., o godz.
11,38 w sali Senatu w gmachu p~zy ul. Narutowicza nr 65 odbędzie się publiczna obro:
na pracy doktorskiej mgr Krystyny Pichuh
na temat: „Badania nad peroksydazą prąt alfa-etylo~izonikotynowego''.
ków kwasoopornych".
Promotor: prof. dr Bernard Zabloold
Promotor: prof. dr Betnard Zabłocki
Recemaenci: prof. dr Grzegorz Bagdasarian
Recenzenci: prof. dr Włodzimierz Kuryłowicz
doc. dr Maria Buraczewska.
·
doc. dr Krystyna Kotełko.
Praca doktorska wraz z opiniami recenPraca doktorska wraz z opiniami recenIJMltów znajduje się do wglądu w Bibliotezentów znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Lódzkiego (Narutowicza ce
Uniwersytetu Lódzkiego
(Narutowicza
108). Wstęp wolny.
108). Wstęp wolny,
Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lódzkiej podają do wiadomoś
ci że dnia 10 kwietnia 1964 r„ o godz. 13
w' sali konferencyjnej Politechniki Lódzkiej
przy ul. żwirki 36 odbędzie się publiczna
dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. I
Jana Czarneckiego p.t.: „ Wytrzymałość ram
samochodowych".
Promotor: prof. zwycz. Jerzy Werner
Recenzenci: prof. zwycz. Mieczysław Dębicki
Politechnika Gdańska.
pref. dr Jerzy Leyko.
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można 7.apomać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Lódzkiej.
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JULIAN&w
W'.iAJ. eo>
wseyst:k:le wygody ~
CZOl'lll\ spod~)
z po!WOOU wyj.auxiu tani.o
sipa:!'lled.a!m. Wo1ne 4 pokoje. Tel. 53'1-.l.8 po godm:. 18

POMOC domowa potinzeb
na. Wschodnia 30
(prac ownda kat>elueey).
Tel.
535-«i
31ll 6 g
U CZNIA wyiblitnie rzxlolnego pmyjmę do prakty
ki krawieckiej. Perliflsl4
Piotrkowska 15'7
3906 g
NAUKA
PALACZ do obstugi kotła pM"Owego potrzebny. z.ćd:t-&toki; Giewo;nt
ROSY.Jsxt. cbemlL Nau- 38 (ogrodJn.ictwo) 3959 g
k&; ktJirEipaey>cde,.
'll!umao:zema łall1yw.idua4nie 1
gJI"\Jll)ll.'.. Tel. ł53-'7G

KOBEPE'l'i'CJI
Z mate:m.aityild 1 f!rzylk1 udrziela asystem Pollteochnl!ld..
Tel. 315-3!.; godlz. 19-21

SAMOCHODYMOTOCYKLE

„WARSZAWĘ"

cena

33.000

sp.r:zedam

zt. Wa=tat

~
Piotrkowska.
KOREPETYCJI z :!~a 152
42'74 g
polskiego 1 aoglelsldego
udzielarlą studentki. Ofer SAMOCHOD „DKW'! F-7
ty i;,3005'! Biuro O~ń po generaJnyni remonci'El
Piotirkowska N
3895 g s-prz.ed.arrn. Alima Suszyńska Lódź, Kilińskiego 61
m. 6
42.15 g
SAMOCHOD ,.,P-70" sp.rae
cLaan. Lódź, Ustronna 80,
tel. 478-19
417J g
POMOC <kxmowa potrzeb „JAWĘ" 175 po ~yrri
na. Al. KościuSIZ'kl 22 m. :i>rzebl egu spr.zed.am. W ia
871 :ftronit,i tel. 353-50
domość
Micklewi=a Hl,
m. 17i tel. 303-00. 4'132 g
DWOCH Ucznlów (mogą „SJMCĘ-Aronde" (1958 r.)
być z powiatu) przyjmie
kremową
Cena
ozaklad lcraw:ieciki. Lódż- 85 .000 zł. Sl)>rzedam.
Tel. 562.-łi5 goRetkiinla, u.I. Hu.tca.wa 1% dziina 19-20
41JO g
POMOC doonowa na sta- SAM OCH OD „ WarStz.aw ę "
Ie lub dochodząc.a potor.zoo sprozediarm. Gandhiego 23
na. Zamenhof.a 33, m. 20 m. i (żubaro z)
4051 g
RULTURALNA l)alli do SAMOCH()D osobowy ~m
lub
prowa dzen.14 małego go- „Taitra'l
znmienię na samochód osipodairstwa potrzebna. SOtbowo-'bagal!owy • ocaz
Tel. 3115-85
il'35 il I!'otocy<kl .,BMW' l Slp'I"Ze
POMOC do dziecka (re- dam. Og<Lądać ud.. Tokar4055 g
feren.Cje konieczne) lub ska 14
samotna
emerytka po- MOTOCYKL
SHL itrzebn.a. Narutowicza 69 (po d ·<>ta:reiru) s p r.zed.a m
m. 5; tel. 391hl6
godlz. T;y"bUory 10, m. 33 (żu
17-19
4047 g bardt, blold )
3986 g
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I-. Termin kontraktacji jedwabnika morwowego I
I~ DOBIEGA
KOŃCA I
PRAGNĄ
i
CI HODOWCY, KTÓRZY

i

5

i=

szybko i wygodnie

e5

nr 311-50

11

I
I

Reklamą prasową

telefonicznie

....„._,

i'IO'DUW"A'"G'A:'~mH"O~ii· 0°WC'Y" l
rjedwabnika morwowego J

II

załatwisz

..,.__„..,..~„

0

2) rłówny księgowy pod imłenn" pieczątką funkcyJn-.

[ Obrony prac doktorsk~

__ , _________________________
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ZROBIC TO ZARAZ -

ZA WRZEC

UMOWY, POWINNI

NIE ODKl'.:.ADAC NA PÓŹNIEJ;

Przypomina się również o zbliiaiącym się

okresie wiosennych

nasadzeń

morwy.

POMOCY I INFORMACJI ZAINTERESOWANYM UDZIELA
LODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI
WLOKIENNICZYMI I SKORZANYMJ w LODZI,
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~
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I ul. Pojezierska 90~ tel. 584·6.~ I
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=
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DZIENNIK Z..0DZK~73 (5382)5
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IB

SPORT

Po

B

Bułgarii

Jeden z trenerów

ru!S7..ej

-

ka-

óry ko.l=skiej, Mieczymaw Ulik

li

SPORT

SPORT •

t

.....

1•b

N.a

zgirupowal'.llW

w

BU!ligarti

się 18 izawodni'.ltów,
n•oo 6 łod'Zian: Kudra
R . Chtiej (Sta,rt), J.
(Spoiłem),
Latocba ( Społem), Słowiński (Bu
doWl!an.i). Staroń (Orkan) i Paw
(LZS). Na obozie we
łowlski
W<roclawi'u tre:nJOwać będzie kad!ra licząca 2f1 :zawodników. z
łó::lzkich k-Oila<rZy do.id!z.ie je.swcze
Smaż z Gwa:rdii..
we w .rociaJw:iu
z,~pow,a,nie
<rcnJi>~nje się l kwietmia, a już
2 W.zg1lędnie 3.IV. J>l'Z.eprowądzo
ny zo.sitamie jeslZlC'Ze jeden kons:zybkościowy
wyścig
tro.lmy
6X5 :kim. W B~arril naórSzyibfllZY'm koJamem okaz.a~ się R.

.a

Działacze,

Ostaitn.ie dwa mecze o mistnzo
<ku.żyna
stwo I Jigi hokejowej
LKS rozeg.ra w ozwairt·ek i pią
tek 25 i 2f1 bm. w Ha.li Sportowej .
zmierzą
W czwia1rtek k>dzia>ruie
liderem ta1beli - Podlhas;,ę z
lem, a w ;p.iątek z Nap.rzod.em.
Oba mecze lrOIZPC<CZną się o godzilnie }8.30.
Na. mecze te iro·~waine dzień po
dni1u delegowano dwie pary sęD.ziisiarj w saJi StPo.lem od'będzie
dziów z ró:ónY'C>h k:rańoeów kraju.
się ciekawy mec:z siaitków.ki j"upowierzono
s-po<tikain.ie
Pierw.sze
nim-ów, w :klt6<ryun dirużyna gosrpo
pa;rz"' sędziów z Katowic, a do
da·TZY rz:mierzy się z slatkai11zarr11i
deleg.u.je
p;row.a.d!zerua <i>rugie•go
k\tórn:y, j&k
Zieliński.
Len z żyira<rdowa 1
stię kombinowainą pa1rę z Poznawiadomo zdobyli ty.bull mistrza
we \\r,roclalWiu nia i Nowej Huty. Oczywiście
Z.~poiwalt1.le
POilski j'U!Ilio:r-ów.
trwać będ!z:ie d•o koń.ca kwiet- pod!ra.ża to '.k;=ty m·ganizaoeyjne,
Mecz ;rozpoC7Jllie się -0 god:z, 19.
nia z tyrrn, .że li>,- ~lędn.ie 12 których przy zachOWa>ni<tt miniSpotem 'l.alstt"Zeg.lo soPonie'l'··aż
rozwag; podezarS UJS>taUamię mai!Jne.i
w
weżm:ie
kola<rZy
bie :rewanż, do którego do.j:;!!zle
dzyczasie ud1ział w 4-etapowym rua obsady da.foby się unikliląć.
w żyira!DC!owie nastęJ>nego dnia,
kon<timLnym w CSRS.
wyśocj,gu
Zldumiewa ta bezmroska PZHL
tj w czwa.Ttek:, wynjlki tych spot
Obóz we W!l'oclawiu poświęco o finanse kLwbu, zwla.s-zc:z.a gidy
kań dadzą nam możność porów
ny zostarue ro<>bY'wa.niu nie tyl ty~e s\ę ostat<nio mówi o gospona.ni.a poziomu rep.rezentowam.ego
ko kondycji., aile również s:zy•b - da;rności w· sporcie i oellowowi
przez Spoclern z iµą mistrza Pol
kośici i opainowywanlu jawy na wydaiwa.nia
z
'2>to>tów.k!.
karż>c!ej
ski. Jest to initeresuj ące z tego
torze i po bieżmiach leikkoatle- równym p.c·wcdzeniem o·ba mepowoou. że j-aruarzy Sp<Jlem do-1 tyicznych, na. k!t&ryich często oz.e może poprowad'Zić jedna z
pus-z..czeni zc•s•tani do ir~rywek
wyśclgóiw wyiznar.zonyich
maty
znajd.u.ją się
par sęd!zió>w.
o Puchar Miast.
SZO&C<WYoh. (n)
(Rm.)
----------------------------- -----------------

Len w dwumeczu
ze Społem

trenerzy,

- W okresie międrzywojennym. by
la w LKS <i.obr.ze a·ozwijaj.ąc.a si:<;
sekcja turystydd kolamski.ej. Jalko
uczeń, starający ISdę dO<Sltać do za
wad.u c!Jruklairski.ego,, :pr>a•cowaileim
w zecerni przy zbleg·u ul. Tuwima i Kidińsilciego. Za<robione llllo:óeby kupić
oo~em,
tówki
sc·bie rower i :z>ao.isać się do klu
bu sportowego. Nie mai:zylein o
s-lawie WieJiltic:h n1!i.Strzćiw ko.la.,
aae chciałem jeździć na rowerze.
Roanan Sizu,lc ma dair odtwa;r:za
Op<>wiada.
p.rzesztośct.
nia
na•m; jak ma\iąc 15 la1; pr;oodrz;iera~ S•ię prze-z tłum k.Jibiców sp<Jr
towych, by o.glą<lać organizoWane często w Helenowie wyśctgi
kolairskie. Stairtowali wyśmienici
wów=a:s kol.airze z·agiraniC!Z!Irl, a
i sla1Wy kirajowe, jia1k :ilnż. SIZyrnczY\k, Bopończy!k., Lam,ge, Larza.rSiki, S>tankiewicz.
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CHU REWOLUCYJNEGO
).()-17
(Gd.ań9k.a 13) g.
WZ.OKIENNIMUZEUM
CTWA (Pio~rkowska 282)

TEATRY
TEATB

NOWY

~~=e~~„

(Więc

Wystawy; „Tka.n.Ina pal
Zbiorach muW
ska
CZY'run.a

g,

l-0-.17.

ODCZYTY
W KJ:tt1bie MPiK 9.'Ruch"
god!z.
(Pi-0itmkov..i.sfka 86)
19.15 - octic.:zyit pt. „Ak-

tualne zagadnienia mięwygiosi
dzynarodmve -

red. J. Leben.baum.

go<dz. 11! - LDK (Trau
gurt:ta 18) od!ozyt pt. „Pa
sy „ radla.cyjn~ wokół Zie
mi , wyigrosi d!r o. W<o.1
czek.
K I N A
,,Gwiazda
!Szeryfa" od lat 12 (USA)
g~z. 10; l/L,3(), 15, 17.3-0

POLONIA czk-.a,.ńsk<;.m•~•5r·)zag.Fla7u.~~·k,l\1·~
......,

S

~"

(ZaSTS . „CYTRYNA"
g. 19
IU-83')
chOld;n.d.a
•
•
przedrost· 2ll
„Tempo z
WlSLA - „D'lliwna dmew
kiem''
czyna" (USA)_ od !;3<t U
f 10„ 12.JQ, lo, 17.oO, 20
WYSTAWY
,,Krzyk
VI OLNOS,~
16
od lai1:
strlt<'hu
(an,g.) god,z. W. 1%; 14,
FOTOGRAFIKI
SALQN
_
KH
LTł' (A. Struga 2) - \ lEÓK~iAWz _
~~~~~;~az~~ V[~„ (panorama} "ro ~t
(frainc.}. godz. li>,
czy'lln.a. w godz. 00 13 18
12.3-0, 15; 17.30, 20
do 18.
Czas po(Pl ~ 1!12.) Z!lCHĘTA
BWA
lait 18
maQB.JrStwa • - stw „ - od
W ·,..,.~iwao
a
gan
3~
(ang.) godz. lO. ';;l• 14
prod'. Czes:la:wa Rzepińod
zakocha.ni
~eg-0. CZytnJn.a od lO „Sami
la.t 16, (Wl.-:franc.) godz.
do 18.
16. 18.JO
'I'IPALMJARN~ - g. ?0-16 ADRIA (Piotrkowska 100)
meza
pogoni
„W
(czeski) oo
toorytem"
ZOO (ul. Konstantyn-0wlait 12, g-0drz. 1(), 12; 14.
ska 6/1~) czynne od g .
16, IB, 20
9-1'1.
Dl!CM (Nawrot Z7) ;,Zda·
się w Rzymie"
rzylo
lat lS,
od
·(wlC\9kd)
MUZEA
~odrz. lG. 18, 20
MUZEUM SZTUKI (Więc DWORCOWE (DW, Kalli
„KSiężni<:zka
ski)
kowskiego 36). Czy.nne
niedźwiedź" od 1ait 9
g. ll-15.
godz. 10, ltl,
(czeski)
MUZEUM ARCHEOLOGI12, l3, 14, 15, lli, 17; Ul,
CZNE t ETNOGRAFI19, :w, 21
CZNE (Pl. wolności 14)
Wystawa: ,,ziemia 2ę- GDYNIA (Tuwima !l!I' 'J)
wiosna"
„szesnasta.
ezy<:ka 1 sierad'Zka w
(raod!Z.) od lait 12 g. 10,
Tvsiacleclu Państwa Pol
20
118;
~s.
14,12,
10--!S.
g.
skieio"
MUZEUM IDSTORll RU•HALKA (Krawiecka 3-5)

*

* ..,. *

../::r POWIESC ,,DZIENNIKA''

-& POWIESC

Grocholski!
Jestem, jestem, panie p.o<rUczniku.
Wreszcie niebo na wschodzie stracilo ponurą

granatowoczarną

bairwę,

pojaśniało

i poczynalo różowieć. Uczyniło się na tyle
m<Yi:na było
rozróżnić
jasno, iż wyraźnie
oleistą, s=awą powierzchnię morza, nieruchomą, jakby zama:rłą - częsty widok w tropikach o tej porze dnia. Minęło jeszcze kilka minut i na widnokręgu ukazał się rą
bek słońca przechodząc szybko w oślepia
jący krą.g. ' Dalleko na h<l'l'Y=ncie majaczyły

zarysy

•

z poeią
;,Niezna.jorni
gu" od lat 16 (USA} g.
16, 18, W
LĄCZNOSC (Józefów 4.3)
„P>OO jednym sztandarem" (U.SA) od lat 14,

lS..!~ i~~~~~~; ~~;~;~ L~K 19 (Traugutta

g.
l\fALA SALA (Zac:h<:oclln:La
93) g. 20 „CaJe życie"
POWSZECHNY
T~~ATR
(Obr. Stalingrad'\l n.r 2ll}
(próba genera1J na)
OPERETKA (Piotrlrowska
2~3) g. 1'9.15 „can-Ca.n"
(dozwolone 00 lat 18)
PINOKIO (Koperruk.a 16)
g. 10 „Miś Rimcimd"
(przeclist. zamikln.i,ęte)
TEATR 7.15 (Traugu~ l}
(próba genera.lin.a)
TEATR JARACZA (Jaa:ac.za Z7) g. 19 „Igraszki
z diabłem"
TF'..ATR ARLEKIN (Wól-

lądu.

By Jove! - zaworo.i Ta.nner. - Trocllę
nas wyn.il()Slo w morze!
zgodzi·l się z przekąsem PeT.rochę O ja!kieś dwadzieścia kil-OII!letrów za
ter.
daleko.

i;.,i.Dz:i.en.ndk: ~ki·~ o mistrzostwo srz.kól rorreglrattl.O ~·
k.anile EltiilltinaCyOillle W pięciu gr.Il

pach..
Do

Woota~"<l-

nT 18)
od
(cz·eslki)
„Zamieć"
lat 1'4 g. 15.15, 17.SO, 20
(seans zamkmięty)
MLODA GWARDIA (Zle1on.a 2) „Ognie na ulicach" od lat 16 (ang.)
g. 10, 1Z, 14, 16, 18, W
(Pa.b 1anicka 173)
MUZA
„Billy Budd" (panorama)_ O<i Ja,t 16 (ang.) g,
15.40, Hl. 20.J.S
MEWA (R7igowska nr 94)
„Tygrysy na l>'()kla<lzie"
g. 16,
(radz.) od _Jarl:
(ang.)
„Smak nu.oou
od 1aJt 18, g. 18, :W
ODRA (Przędz.n,Jnian.a. 68)
„Siedmiu wspanlalyeb"
<USA) od 1ait l4 g. 1.6.30,
1_9
OKA (Tll'Wirrna 34) ;,Praw
da" (:llranc.) od 1aJt 18,
g. 15, 1-7.30, 20
1 MAJA <KHiń~Jpego 178)
od la.t
„Cztery serca
14, (radr.i.) g. 16, l8, 20
PIONIER rFranci"71k.ańska
„zakazane piosen31)
ki" 00 1ait 12 (pal.} g.
JO, 14, 18 „czerwone be
rety" 00 Ja,t Ul; (pol.)
g. 12• 16• 20
6)
POKÓJ (Kazimierza
„Kupiłem tatę'' (.panorama) od lait 12 (rad!Z.)
g, l.S.00, „Dwa ol>licza
zemsty" (panarama) od
lat 16 (USA) g. 17.30, 20
POLESIE (Fornatlsldei 37)
,,Najlepszy z wrogów"
(arug.) od lait L6 g. 17, 19
POPULARNE (Ogrodowa
18) „Przepustka na ląd"
(rad'Z.) o<i lat 12 g. 16.
„:Byłem Montgomerym"
(:;<n;g,) od laJt .U g. 1.8,
20
.RQMA (l!:zgowWrn. nir 84)
„Hasook i jego Szwejk"
od Jait 14 (radz.) godJZ.
10, 12.30, 15, 17.:W, w
STYLOWY - :STUDYJNE
„Mo(Ki.!ińsiklego 12:1)
by Di-ck" (USA) od lat
16 g . 15.:Ml, 18, !W.3-0
STUDIO (Lumumby 7-9)
Wielka wojna" (,pan oirama) (fir.-wł.) g. 17 .. l.S,
19.30

,;2

=

„

1,DZIENNIKA"

„Tauszki", „Kusza"
dek Niejadek", „Dwa
prosiaczki" godz. lO. 1.1,
15• „Bialy
lZ. 13 • 14 •
:i>a·n ocama
Kani()ll" 14 g. 16,
lait
od
(USA)
111
DYŻURY

APTEK

k:~~<llif~ ~~o~~

Z!elona 28, Limanowskie
go 37 , R-z,gowska 1.47, Pl.
Wo.lnośoi 2.
DYŻURY SZPrrALI

Szpital im. MadUI'()wi·
cza, ul. M. Fomalsll.dej
przy:i
37, tel. 243-43 _
muje rodzące t chore g1
nekolo.gicznie z Polesia
oraz z u Rejonowej Po-radni - K " z Widzewa
Szpitai
ul. Szpftalna 6 .
Im. H. Wolf, ul. La,gJewnicka 34-36, tel. 53()-()2 z Balut <»raz z 10 Rejonowej POII"adni ,,K". u1.
Z.boc:ze 18. Szpital im. H.
ul. PrzyrodnlJor<lana,
cza 7- 9, tel. &lJ-7o _ ze
śródlln1eścioa

AM,

1

Klinika

u.l. curle-Sk.tOOows·kiej 1'5, tel. 201--07 _ z
Górnej ora,z z 12 Rej<>Po:radn1 ,.K" z
nowej
Widrz,ewa. ul. Szpitalna 6.
Chirurgia Petu.dnie
Szpi<ta~ Jm. dir Jons.chera,
lion<>iwa 14.
u<l . Mi>
Chirurgia Pótńioc- Sz:pi
tal. im. Biegańskiego, ul.
Kmaziewlcza l-5.
Laryngologia: S-z.p. lim.
N. BaTllckiego, ul. Kop-

~iń&klego

22.

-

od

nr 2); JóZw:iaik: (ZS Za.w. nr 2h
Ow·c:za'I'ek (Tech. W!. :nJr 2); Grze
laik: (VI LO)., NosaJsk.i (Tech. W1.
rur 21), ZY'l1Jtek (Z. S:z. Zaw. f,ir 2)

1

Bokserzy

pracują

w OPO

olimpl)sk~ formę

Błyskawiczny

inot.eMY'W'llie

ćw.iJczą

crolowa po!•

Pod Ollciern 1>reneStaJmnna i pa.wla
rów Feliksa
Sizyd!ly co klll:k:a dni nowa grul!>!l
przechodlZi k=su1nacje, które są
jaill:ie
sipraw<la.ianem ;pootępów,
P<>Wiinni czynić ci zawodnicy. Spo
śród powruywa~h na kc-nsuJta
bowiem zostall1ie
cję wyloniona
przy.~la il:eprezentacja Pols.ki na
J.®rzyska OliJlnipij.skie w Tokfo.
„ c;ężlki bęcL'Zi·e stairt w Tok'. o
i trudina c!Jr<iga dl.a. kandydiMóW
do d:rlliŻyny :nairooowe.i - po~V1e
FeliJcs Stamm. d:ział trener
Wnrawd!Zle w lcl:ubaoh ćwiczy wie
h1 m1lodych, u1lalentowanych z.awooników, a<le my, b~zien"Y si ę
c,pieriać na tych, którzy już n iejedlllJcd<:rotnie broni li barw na,r-0do.wyoh. UIStaJ.i!liśmy IZ kaipi~aihem
Cenz;wi.ąl2lkowyim stairti>&ławem
[Pięściamze.

scy

dos<lwinaile okoilice Lodzi.
Rom.am. SzuCT.c
P-0 wyzwoleinh1
od pi€1rW<J1Zego d<nia zglosd.t sJę d<>
pracy orgamzacyjnej w sporcie
kola'1'Skilm. J<1Jw w~lorga•nilzaito.r
alb-O sędzia petni~ oopoWiedzialloka~u Lóclr.1lkie
D.ziś, 26 bm. w
wyśleiigach o pu.char
n.ą r<>•lę ma
,Dzierun.1ika Ló<daJkie- go Ośrooka SzalCih01Wego, Zaohoprzechodm1
go" i 7,a rdk irazem z naszą ga- c!Jni.a 97, o gotdlZ. 18 :r-oze,g:rąny zo
będzie j-u~eusz sitanie k<JJejiny błylsk.a!wiczny tua:zetą nbchod!zlć
n.iie:i s~ooowy. W im[piI'ezie moXX Wyśocdgu.
Dl.'u.ga pięk<n.a. kaJrta dzia~a>LllJOś że wziąć ud!Zl~ kiaiżdy ezachista.
ci &l>O•rtC>Wej - t<J WS\PÓlpra<ea w Nada•rza się więc oka:zja, a•bY mi
· Jwm.iroetaoh eta1p<>wych Wyśoi.gu Po lośnicy S>Zach&w mniej ~awa<11sc
kc·ju.. \V dowód wmi.a<11i•a za wkład wan.i moglli Stlę rnmienzyć ze =a
pracy„ Roman SzUJlc w czaisie X nymi mimmanni.
oirgan.i>zait;oirzy
Dla zwycięzców
pamiątkowy
otr:zymal
Wywigu
drowsklim dokładny plan przyme..-tail. Piaistuje o.n ko.le:illlJO sta- przewildzieJli na<g<rody rzeoowe.
któr,,,m objętych jest
go1owan,
n-0wisko przewodmlczącego komiP-0 wa<kaok. 30 z:aiwodlliLków.
sji pOII'!Ządkowej c-zy też, jalk: ocjaoh wylonoirrny ścisł.ą 15-0ISObObecnde, !komisji techindCZilJO-!S'»Oil:to
wą g<ruiJ>ę, spośród której usta liwej.
my crS<taJteczną dziesiątkę IlJa To500 racy zarjnnow.a! ten. diziaJacz
k\io. W tej 31k>sobowej g,rup:e,
i sęd!zi.a kc·laJr.skL, mtej&?e przy
która tworzy obecn.ie l<adrę, znaj
celo"''11~ku ró.żneg-0 roozao·u wyś
jest ter- dują sLę w więks~ośct zna nl zaNied!z:i,eLa świąteczna.
cig.ów na SflJO·sie i mecie. Szu.le
wodlnicy, jaik:: bracia OlechoWie,;
.
zna wrS>ZyrStkich kolairzy i odo\vrot mi>nem wolnym dia cl:ruzyn I ligi Bendi!,g, żydaicre'k:, Guttmain. grur1ie - w-szysicy k<>larze znają p . od
K.as,pr:zyk, Kr.lt1
mistirzowslk:ich. dczień. Kiuilej,
>rO!Z@t"ywek
postanowi! wyU<:onzY.stać ten
S.,;uiLca.1 który pó! se!l'lo i pól żair LKS
na iroze~rall1.ie zawo,aów Sio<d.Ja; Ku6mierz, Walasek, Pietem p.rywta<da, że n.a. t<JmZe t!"'•.<l>ba terimin
tow.a.O'Zyislk:ich w Bi€ilislku, dokąd trzY'ko!W\Skl, Sllawak·i ewicz, GugU!WaLtać z sęd'Zi-0wainlem,, bo konSą
go tamte:is:zy Wlólk!nia<nZ niewloz, czy Jędlrzejews.ki.
trolerem s,pra!W'l1ości looirnihs(jl sę w zwtą:iiku
ze swyrrn jUJbiJ.eU&Zem wśród nń•cth równ.1eż młO<i<Zl, uta.d,zi•o,v·&kiej je<;.t P'UlbliczmoSł. Raz 4o-J.ecia
lentowa.ni ;plę.o§ciaTze: Mhlczew.s>ki.;
:zd a1:-zV'l si.ę ta·kli WY'P3>0.ek: w cza
Petek. Modir:r.a:kow'Slki, Zygacr-low·
sie j€<1Jnego rz wy~icllgów „Dziennt
Jubi.lait po·stairal. się :rÓ'Wlnież oj sin, nra•l:lan, F<a•hrch, Pawlak, Den
ka Lódzkieg-0" p<>śpiesrzono się z pnzyiarZJd . Zaglęb1a
(Sosnow;ecl, deryis. Nie powo.lalil śmy do k.a2.a<Pewma(J.ąc s<>b1e. porzez to Ja'k<:> d1ry srebrnego m e :la1listy z °"'~~
K!O. Y
P•mik>t progn-amu tmprez mu Jerzego A<LaiffiSlUei;o;
~&v\>ny 1
Jwbi.lerns:zowyioh spotkarue p 1erw.szo nie wy.t rzy1muje ttrudów tuim:leligowy>ch jedenastek: Za.gŁębie - i·u".

turniej szachowy

s la.rt

J•edz1•e

do Walbrzycha

za,pirasrza.

Piłkarski

um1m111um1111u1111111111111111111m111111111111

LKS.

karnecik
'łJmia.nę
przewooniczącego

Mamy do 00Jn:-0tow.a.ni:a

z II l!Jgą PZPN obsizectl: . sdę po
macoszemu, nalkalzuiąc JeJ ro<Zegrainie w nied!zi.elę d ·rugiej ko.lej
ki S'POtJkań mi·str:zowskioh. Starl
oczelrnje daQeka dJroga do . Walbrzyoha na mecz rz Górnikiem, z
u s-iebie pod<Zielil się
któr,,,m
pun1kltami iremisuj ąc 3 :3.
W nied:zielę gradą pca.a tyun:
Raików (•1:1), LUJbliOracoV'i.a njamka - Lech (1 : ()), Piais.t - Gair
Ka<r;p.aty
bamia (2:2), Polonia (3:1). $1ąs:k - Stan. (0:1), Wa•welLechia ((>:2) i Zawilsza - Ra;pid

na stanowilS1ku
Wy<!Jzia.lu Gier i Dyiscy;p.ll>nY PZPN
Lódź. Dcitych.c-zarS-owy Jl'l"ZC
Ma>la<riski, zloiy,! rewod.n1ozą•cy,
zygnację, motywując to b:raklern
s·zpiital ill11, Ko'!"CT.aka, wl. cza5'11. Od(powied"Zlatln", tę fum1k' cję po'Wiel'.'ZOno p. Pol-0wi, wielo
Armii CZeiI'WOll1·ej 15.
Chirurgia dziecięca - letniemu c2itonk<>Wi WG!D.
Szpiła·l Lm. Kono:p<nioklej
Oklręg Lód·ź ma du.że tl'wd•noŚ'
ul. Spo>rna 36-50.
chodrzi o nawi<J!za•nie i
ci je&li
szczękowo• ut:r:zyima.rue !konita.któw zag>ran1cz
Chirurgia
twal"7,owa: Sz,p. im. Ba;r- nych clJla :reprezenitacyj<neg.o ze- (0:2).
llcl:ieg0; ul. Kopclńsikiie- spo<hl j<tmiorów tak niezbędnych
Nic
celów S'2lkolen1owych.
d•la
•
go 22.
Toksykologia: &Dp, ~· więc dziWJnego, że z chęcią przy
ul. Kima- jął proporzycje roo:eg<ranfa spotB!eg~ńs·kiego,
ka·ń z zes1polem jwntoTów miaiSl!.a
z1e;vicza 1-5.
N<OCDa pomoc lekarska Widin (Bu~airia) . We wstępnych
;:>TZyjmuje zglos-;:enJa te- ro'Zl!T1owach us<ta·l<>no, że zawody
Dzisia.J
!efcmicznle w godz. 19 do odlbędą się na iprawach rew.a.mu
dzie się
o na rur telefoou 4.44-44. z tyrrn, że pierwszy mecz lod'Zlaprzy Ul.
pomoc plelęg nie ro:zeg<raóą w Bu~ga.rii w ćliru
Nocna
kania
nlarska dla m . lA>dzł - g:ie:J pclowie <'.!7..erwca.. a do irewśród
tel. waneu do.Jdzle w Locllzi w ;p.ot-0Kościuszlcl 48,
Al.
32ł--09 od gooz. 19 dJO 4. wie wriześnia .
Pol<JSie.
Okulistyka: &DpltaJl

l;rn.

N. Barlleklego., ul. Ko·pcińskiego 22.
Laryngol-!>gia dz!edęca:

Różański (XXVI
Pac>holozytk (VIII LO), Mia•
ZruWjsrza,
zek (Tech, LąC1lllC>Ści)•
(VIII LO),< Sl!slk<JWSki (VIlI LO}•
MaculeV<.,'loz
LO},
(VIII
Sitaińozalk
(VIII LO).„ Milk:olajczY'k (ZS Za'lw.
1'0)1

wyró.żinlla
Spoairty
Federac}a
S=lca po:wler2Ja.;iąc mu O<iJpoWie- L~bi.srrewski (Vlli LO).
W pUillJktacji d!rużynowe;I p:rorolę kie>rO'Wlliilm. s,polecz
d-zlalną
nej sekcji k<>łairakiej. Należy on waidlzl VIII LO - 34 pklt., przed
do rneliCZJnych dz.l~ac:zy, kt6irrzy XXI LO - 26 pkt.
WS1Zyst!kie sz.czeg&y dotyciące
ani rE.'1ltl nie byli za g;ramicą.
Sw'.;udc-zy to o wy.jątlrowej sk!!"OII!l dailJsr;:ych :rozgrywek ttl!rnieju są
na ta•b licy inlormawmie~~cr.wne
.a.J!llswoich
ności i zasipOlka,jainiu
bicji pracą w kl'Ulble i w klraiu. ,cy~n-eu w hallJLu LKKFiT p.rzy ul.
Koom.lJlly Paa.-yskiej 5.
J. N.

W nc•W<><CZeSlll.eJ h.aill boks·erslld~
w Ośrodku .Plrzygotowań 01i:rnw wair:srz.acwie codrzlieininie
pjjslktlcll
pracfy go-

d<zinę s.pędudem na rowe!'Ze, wy
Pmnałem
jeżdiż.adąc za rnta<>-to.

diałJ.seyldh ~C>tikań rzakwallif!
Wiszn!ew&ki (Tech.
się:

k01Walli

do dziś sekcję kOllax&ką.

~~w:~=Zci
"'KA'E7JV~
wc·Lną
Ka.7.dą
Jj ;;;Mu~:~~r:.r· ,:D~~l; ~z!i
f,

111 J
/l,/IJrr:i fł

#

Kom. MO m. Lodzi 292-22
ss1-11
lnf<>rm. kolejowa
Inform. telefoni-czna 03

zoriganizo>w.anego

Wrzesińskiemu wloź<J<no n.a. :ra SaJmodłlodo'We);

&tę

4())

stCJlł<J1Wego;

O!l"a!Z

miona wieniec 1aiulr-0wy. Po :Ki011ru
min:lllt:a<Ch Sj)N>Slt:C>Wa!n·O bląd ~ wie
niec otl1Zymail Mieczy>Sll:aiw UliJk.
P.a.datją na!ZIWiskla Wiel'll lroil.alI"Zy,
w Sipo.t~
są oboon!\e
którzy
gidlzi.e Roonan SZU/le WSjpĆ'J.nie z
trenerem Teofilem Sailygą prowa
c!Jzą

pli&I~ ÓIDń'11 tutmiejltl ~

ni=

.i:mzea;: 2)M'S, K.l.llr.aiticxr:iUJtn., z..KKFi,T

SZULC

d5:Fa~ooi!1~~~ie:=
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on naires-zc:ie dnia
DOC7.ek3'1:
TATRY (Sienkiewicza.
•
TELEFONY

Straż Pożarna

w

ROMAN

1

WAżNE

VIII LO
znów najlepze...

zawodnicy XX-lecia

hokeislów LKS

''l!Śród

SPOR1·8

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

Wrocław Oslalnie mecze

znaj•d<JfWało

twierd:zi, że zawod.n.icy„ którzy
IP'!"ebywali ;paiz,ez .30 clinl w PJow
diw, slmrzyistah Wiele i że plan
zostail: dpok!laldnie -area.lizQ'W.a:ny.

SPORT •

SPORT •

O'k\ręg

bm.)

25

Koledze red. WIE8LAW0WI KACZMARKOWI z po-

wodu

ś1nierel

OJCA

więcej
dźwiąnie

Klo

(środa,

W ś.rodę Polskie Radio przeprc•wadzi transmisję z pcl:karskie.go ćwierćfina1owe110 meczu
Sllo.„In.t8rtOlto" O.d.ra Opofo van BrMyslaiwa. Pooza.tek. godlzin.a 1<7 .15 w p.ro,g ramie n.

gtęookiego

wyrazy

ci.a.
odbę

w sali TEKF K'9ziny
Kasprzak.o. próba szulu<lzi
najsilnlejszych
mi.eszka1iców dzielni·cy
Początek o godz.

wspótC'T.11-

skła.da.

DZIENNIKARZY
SPORTOWY CB
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McNeill pilnie rozgląda! się za rufą, błą
dzi! wzrokiem po morzu.
Gdzie jesteś!
Grocholski! Grocholski!
Odezw!ij się! Grocholski!
Tym razem polski maryn.Mf: nie odpowiedział. Jego głowy nie można\ było dostrzec.
McNeill wymienil porozumiewawcze, znaczą
ce spojrzenie z Shann<l'Ilem.
Rek.iny? - było to na pól pytanie, na
pól stwierdzenie ponurego faktu.
Peter
- Nawet nie zdążył krzyknąć
westchnął i wpatrzył się w ciemną k.resec~kę
na horyzoncie, od której ciągle oddalał ich
odp.lyw, czy też prąd morski.
- o Boże wszechpmężny, zlituj się nad
twym pokornym sługą - doszedł z przodu
Wybaw
łodzi rozdygotany głoo Aloocka.
go z niedoli, wyratuj! Módlmy się bracia,
chórem psalm numer czterzaśpiewajmy
ręk'll Boga_
d2lieści trzy. Wszystko jest w
Módlmy się!
glębdk:ie milOdpowied:zliało mu pon.me;
czenie.

XIV
Sytuacja S'l!awała się berznaiOOiejna. Dz.ieżadnych
nie miała
uciek!iinierów
szans d1C>tarcia do lądu na maile11.kiej lócle.czce i T."".111netr, k .t óry pcx:zątk<J1Wo zawzięcie
w.ioołował, usiadl zni-echęcony na dmde czół
na. S'k:-0ro zaś noie można b)"lo dootać się o
silach do brzegu malajskiiego i
własnych
wiąllkia

ukryć

w

dżungli,

unikając

OC'ZU

ja.pońS'k.ich

żołnierzy, jedyna nadzieja była w na.tknię
ciu s i ę na ja.kliś patrolujący okręt angielski,
czy też statek. Ale na tych wodach patrolowali teraz tylko Japońezycy i wyłowienie
przez nich równało się śmi€t!'ci w męczar
niach. Kapitan Teruci, do którego bez wąt
pienia o<lstaw>iono by jeńców, nie ograniczyłby się do „n:iewininych" sztychów szablą.

W czółnie panowało milczenie. Peter Shannon bezustann.ie rozglądał się po hO'I'j'"Zo1tcie.
Alan McNeill wciąż nie mógł dojl!"Zeć gło
wy Grocholskiego w szaroniebieskawych falach. Henri Duval głaska.l: w za.myślerou baryłkę z .w-0dą, może ma.rzył o butelce lodowatego szampana. Sta.nley White S>iedz:ial z
podniesioną w górę głową i przymrużonymi
oczami obserwo>wal ogromną, jaskrawą koJoseph Ałcock se;eptał• jakieś
pulę nieba.
mocllitwy i zaklęcia. George Brown leniwymi, roztargnionymi ruchami dloni wyczerpywlal wodę z dna łodzi. John Vincent oPuś
cil głowę na piersi i tkwil na ławeczce z
pozornie drzepowiekami,
przymkniętymi
Geoffrey Tanner mruczał do S>iebie
miąc.
basem o braku pistoletu, zerkał na porzuC'OIIlY aiutoma.t Shaa:lruma, ciekawie przypatrywał si~ wiooJom , obecnie zupełnde n.iepo. trzebnym. Wreszcie' odezwał się małomówny
i zam.krnięty w so!Jie Herbert Hanooc:k.:
- Jeżeli .odpływ wyniósł i;l!BS w m<lll:'Ze, to
przypływ powinie111. nas przybliżyć do lądu.
'
Wyidaje się to zupelm.ie log.iczne.

Vincent

podniós·ł

głowę,

otworzył

oczy.

- To nie jest tylko odpływ, Hancock. To
ja kiiś prąd.
Tanner uniósł wiosło w górę, zważył je
· w ręce, jednym końcem wcisnął w okr:.-gły
ot.wór w przedniej ławce. Wiosło było dłuSkąd
gie, mogło o<l !Jiedy zastąpić maszt.
major
Australijski
jednak wziąć żagiel?
przez pewien czas łakomie spogląda! na
brudne i podarte koszule kolegów. przyjrzal
s.ię swojej, wreszcie nie wytrzymal:

- Na Jowisza! Gdybyście chł-O<Pty pociyczymoże udaJ:oby się z
U mi swoich łachów,

nich wykombinować coś na kształt żagla P<>wiedzial i przypatrzył się ze szczególną
uwagą koszuli porucznika Alcocka. - Josęph,
nabożny bracie. zaczynam od ciebie. masz
najwytworniejszy garnitur. bez żadnej dziuPożyczoną garoerobę zwracam natychry.
mi:ast po przybiciu do brzegu. No, Joe, ścią
gaJ koszulinę. Tu sami mężczyźni, nie obrazisz niczyjej skromności.

Al<:OCk przycisnął ręce do piersi i odsu11Ąl
do tyht.
- Nie dam. nie pożyczę - odparl piskliwie. - Koozula jest mi potrzebna., wprost
niezbęchla. W tym upale nie wytrzymam bez
ubr.ainda, sloń<:e mnie za.bije, a ja chcę eyć!
·
Roz,umiesz. Tanner, chcę żyć!
Australijczyk z obrzydzeniem splunął za

się

btm-tę.

(Dalszy ciąg nastąpi)
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