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Wydanie f

Radziecka delegacja
ji

zez

:i~
ją

_ partyjno-rządowa
przybyła do Budapesztu

(O-

ek
),

K.

w

bm. do Budapesztu z
radziecka
przyjaźni
delegacja paortyj•no-rządowa z
An><:stasem Mikojanem, czŁon
kiem Prezydium KC KPZR,
pr.zewodm:i czą cym Prezydi urn
Rady Najwyższej ZSRR na
cze•le.
Delegacja weźmie u'dział w
obchodach 20 rocznicy w'y2wolenia Węgier.

Poparcie ZRA

Dła inlcjatywy'ZSRR
sprawie zwołania

w

popiera• propoizycje
w
Radz:icckiego
Komisji
zwołania
sptl<lwje
w
ONZ,
RozbrojenJ.'ow•ej
wchodzi 114
której
skład
na
czł-0nkow>kich,
p<1ństw
kwietnia
pobQwę
pierwS'zą
br., zaniim :zbierze się konfe18
rozbrojeniowa
ren cja
Genepaństw obradująca w
wie" - cświadczył w czwar
rZJeCz.n.ik · ministerstwa
rtiek
spria.w zagranicznych ZRA.
„ZR.A:

'7i-

sytuacią

Ił

odroczył
wyiazd do Paryża

nosc1,

obywaDeme>k.ratyRepubliki
Wietnamu stanę
ocho'1m.iło do
w
służby
czej
obronie przeciwprzelotniezej,
.pirackim
cliw<ko
nalotom amorypoi
kańskich
ludnio·wowietnam
samo.Joskich.
Ochrnt.n.itów.
n.ie p.r:zerycy.
wa:l.llc pracy zaTysiące

CZlllej

terytoria!

:Aonk·re ·e
.:::.

wys1

Murzyni nadal walczą
•
prawa
o swoie

W środę wieczor.em poE- ucznńów nie rniało nawet 10
l:at.
eja amerykańska rozpędziła
Wi.elu z dem-Oillstrantów od·
sposób grupę
brutalny
w
Illioslo obrażenia.
młodych bojowników o praw.a oby>watelskie w miejsca- - - - - - - - - - - - - - - ·
waści Camden w stanie Alabama. Uczestnikami demonstracjd w AmcLeal. byli uczszkoły,
miejscowej
niowie
którzy pikietowali jej gmach
sposób
ten
w
protestując
dyskryminacji
przeciwko
aO!l:llOSiło
Rsdio Rangunu
dziedziruie
w
Murzynów
że rząd Birmy ogłosił 1 kwie
Wielll
wyborczych.
praw
129
upaństwowienie
t.nia
Rangunie. Jest to
szkół w
kierunku
pierwsrzy krok w
szlwlruictwa p.rzez
przejęcia

Upaństwowienie szkół

w Rangunie

Czou En-lai
w Kairze

państwo.

Snieg w Bułgar.ii
1 kwietn-ia w centra,Jnej Buł
gairii s,p<idł nagle śnieg, co jest

zjawiSkiem nie noto•w anym od
wie~u lat. W Sofii o,pady śnie

:ruie są duże, ale w pobll•
górskim Witosza
pokrywa śnieżna je-st bardzo
gruba. Taka pogoda zaskoczy
zazwychłopów.
ZJWłasz.eza
ła

gu

skim pasmie

czaj o tej pe>rze panuje w Buł
gari.i cie<pła słone=a pogoda.

Konterencja prasowa Stevensona

Prz.ewodniczący Rady Pań
stwa Edward Ochab przyjął
1 bm. ambaisadora n.adzwypełn<im•ccnego
i
czaj:nego
PRL w Demokratycznej ReWietnam.u Jerzeg·J
publice

I

(A)

D<:lszy ci~g na.

str. 2 .

rozmowy na tetynm:iwiać
mat it'Ozbr·ojenia w Komitecie

18, a nd.e w komisji ONZ
do sJ)l"aw rorLbrojenia, którą
na•zwał on orgainem dys1\:udodał
syjnym. Jednakże
jeśli większość
St€ven.son krajów czł-Onkowskicb ONZ
.opowie się :za zwołaniem tej
Zjedn.cczone
komisji, St<Gny
nie będą wyrażać sprzeciw'!
li wezmą udz;iał w jej pracach.

i•••B•••································••E1••••••••••••••••mmE
sesja RN m.
Łodzi

Dziś

pełlil.ią
dyżu

po pracy
ry na stanO!Wie>ba:ony
skach
przeci wfotnkzej.

ka;rabinu maszynowego z war•
srtatu nr 250 w mieście Phu Quy (prowincja Nghe ,\n),
który zestrzelił w dniu 15 marca 5 samolotów niepl"ZYjacielskich.
CA'Ji'

Na zdjęciu: zespół obslugi

I

30.

mam

wybÓry

,,Avanti'' o współpracy
POLSKA - WŁOCHY
odczuwać
się
obecność Włoch. w tyrn tak

EurooY, a.
ważnym sekto.rze
ostatni ro•zwój sytuacji ·mo~e
być cceniany pozytywnie nie
tylko dla stosunków między
lecz
Polską,
a
Włochami
dla sprawy od'Prę
rrównież
żenia

na stacji w

międzynarodowego''.:_

Łowiczu

na południu
Polski

I

Czteroletnia

"le

działalność rady

* Sprawy
z wyborami

związane

Z

Skierniewice,
Łowicz
wpadł z szybkością 58 km na

Siewy wiosenne

Logi-Sowińskie,qo

informowa~l§my.

.JUZ

Na cześć
maioweRo święta
i wgborów

pociąeów
towarowy zdą·
godzinę pociąg
Kutna. W wyniku
żający do
na
poniósł śmierć
zderzenia
mie,jscu maszynista pociągu o·
Stanislaw Biernac
sobowego ki z Warszawy, który dostał
Ciężkich
się pod ele-ktrowóz.
kierow
obrażeń ciała doznali:
Ed·
nik stojącego pociągu sp·rzą·
ward Marcinkowski i
taczka Józefa Dębska, zaś lżej
pociągu
maszynista
szych Jacek Łukasie
towarowego wicz, jego pomocnik - Henry!<
Cichacz ora:r. sprzątaczki wago
Sabina Bobrowska i
nów Antonina Leks. Jak nas upew
nił I'ekarz dyżurny s.,.pitala w
Łowiczu, życiu rannych nie zs
W
niebezpieczeństwo.
graza
szpitalu zatrzymano jedynie Jó
11 której wystą·
zefę DębSk„
objawy wstrząsu mózgu
piły
(chora ma także rany tłuczone

1.

Jak

eji

środę około godz. 22.30 na
stojący na stacji kolejowej w
pociąg osobowy relaŁowiczu

W

udziałem

glównym tematem e>brad bę
dzie omówienie czteru-Jetniej
dz.ialalności rady ora;:; spraw
związanych ze zbliżającymi się
wyborami do Sejmu PRL i
red narodowych.

9 1 osoba zabita• Życiu rannych
nie grozi niebezpieczeństwo

Zderzenie

z

W obradach dzisiejszej seS'ji RN m. Lodzi zapowiedział
swój udz.iel członek Biura Po
lLtycmego KC PZPR. przewodniczący CR.Z.Z Ignacy Loga-Sowi ńs.ki.

„Zaczynia

ostatniej
do
NaW!iązując
spraw
wizyty wiceministra
Włoch Mario
zagranicz.nych
Zagari w P-0lsce i Czechosło
dZliennik
rzymski
wacji,
,.Avanti", podkreślając szcze
p>r2:yjęcie
serde~Ztl'le
gólnie
zgotowa·ne vt Warszawie deleg<:cji włoskiej, pisze m. jn.

Trwająca od kilku dni sło
neczna pogoda przy silnych
obsywii,a tra.eh przyśpiesza
chanie gleb, a tym samym
termin powszechprzybliża
n<'go razpoczęcia wiosernnych
niektóprac polowych. W
rejonach województw
rych
"Lachodnich.
południ·owych i
a w spo•radycznych wypadkach także w ceillłn:12lnych,
na
g·oS'podarujący
["Olnicy
położonych
lekkich glebach
.rozpoczy111.a wzndesd•eniacll,
naj~ ~- zbóż jarych.

kierunku utworzenia w różnych rejonach świaita stret
ogran.iczonych zbrojeń. , Jednym z najwa:imiejszych rz.adań - powiedział min. H.
Lange - powilnnio być obecro-z;przezapobieżenie
nie
strzeniaruu się bra<nli nuklea.m ej i problem ten powinien być przede wszystkim

wł,_--~-m-ię-ód-~-~-~-a_y_rc_d_o_'!_y_c_~_o_l_~_w_·a:ru_te-·rna_a_ch•t
rozbrojenia.

I

głębokie zaniepoWyrażamy
kojenie z powodu zaostrzenia
w Wietnam.ie i
sytuacji
Prerruieir Chińskiej Republi
się
przekonanie, że jest to wynik
Czau En-lai
ki Ludowej obcej interwencji przejawiają
czwartek z Alprzybył w
forcej się w różnorodnych
gieru do Kairu z 24-godzininterwencję
włączając
mach,
ną wizyt..+. Gościa witali na
militarną, co stoi na przeszkolotnisku premier Zjedn-0czod:r-ie realizacji postanowień układów genewskich w sprawie
Arabskie!,
Republiki
nej
Wietnamu.
Ali Sabri. a także przedstaprzeko- • wiciele k<>Tpusu
całkowicie
Jesteśmy
dyplomatynani, iż mimo możliwych róż
cznego.
nic w ocenie poszezegó!nych
jstniejącej
elementów sytuacji
droga
jedyną
w Wietnamie,
konwiodącą do zakoi1czenia
fliktu, jest poszukiwanie jego
porozwiązania
pokojowego
Przedkłada
przez negocjacje.
my więc zainteresowanym stro
W 2 go,d.ziny p;o lronferenaby beznom naglący a.pel,
cji prasowej Fiedorenki. na
"włocznie rozpoczęły takie neon
zakomunikoW12.ł
której
nie wysuwając jagocja.cje,
dziennikarzom nową pokojo·
kichkohviek warunków wstęp
. wą inicjatyiwę ZSRR, zwołał
nych, celem znalezienia polistały
praso·wą
kon.ferencję
tycznego rozwiązania problemu
Wietnamu, zgodnie z prawo·wi
przedstawiciel USA w ONZ.
tymi dążeniami narodu wiefe
Oświadczył
Adlai Stevenson.
namskiego, w duchu układów
on, jż Stany Zjednoczone ugenewskich w sprawie Wletnal
iż lepiej byłoby konważają,
konferencji
i deklara.c.U
mu

krajów niezaangażowanych, któ
ra odbyła się w Kairze w paź
niżej
my,
dzierniku 1964 r.,
podpisani, szefo·wie państw i
rządów, z po·ważnym zanie.p o•
kojeniem zwracamy uwagę na
zaostrzenie napięcia i konflik
tów w południowo-wschodniej
rejc:mach
pewnych
w
Azj.i,
Afryki, Srodkowego Wschodu i
Ameryki Łacińskiej, wynikają

~iedlerlkiego.

suweren·

poszanowania

ności i integralności
nej państw.

ambasadora PRL
w DRW

teli

i.:

cych z ueiskll i obcej inter·
wencji.
Potwierdzamy naszą wierność
i oddanie zasadzie nienaruszal

przyjqł

DRW

l

w Wielnamie

E. Ochab

Obrońcy

st

Nr 'r9 (5697)

zaniepokojony

protefala
Dosł-0wnffe prz.ez cały świa·t przebiega
Stanów
poczynaniom
stów prz;eci1wko zbrodni czym
Zjednoczonych w Wietn amie, a zw~sz.c:z.a .przeciwko
używaniu ga.zów i napa lmu w walce z paq,-tyzanbami
ludnością cywilną. Op.inia światowa zai bezbl"onną
ruiep.okojona jest sytuacją w Wieitnam:ie.

w dniu 31 marca ambasador
Afganistanu, Mohammed Yous
soufa oraz ambasaclor Z,iednoRepubliki Arabskiej,
czonej
saad A. Afra przekazali rzą
d owi polskiemu a.pel 16 Państw
niezaangażowanych w. sprawie
polrnjowego rozwiązarua P~oble
mu wietnamskiego. Poda.Jemy
poniżej tekst apelu:
do dekla.racji
Nawiązując
końcmvej, przyjętej Il'.' 'kon!e2 rządow
państlV
szefów
rencji

Premier Wilson odro·czył o
24 godziny sw6j wyjazd do
Paryża i zamierza odleci·eć z
Londynu dopiero dziś ralllo.
Jak podaj•e oficjalny komu
nikat, zmiana planów za.stała podyktowama koniecznoś
cią załatwienia pilnych S'Praw
publicz.nych.

wodO'Wej,

2 kwietnia 1965 roku

*

Cały świat

Wilson

e

Lódź, piątek

Rok XX

U SA zrzucaiq
Apel krojów niezoa:ngażowanych
napalm na lasy* Prowokacje wobec statków radzieckich

zwjązku

~gi

Ując

·łk·

fu;

,

*

OHZ

?2

Prremaw:ając w parlamen
cie na temat p-0lityki zagranicznej, minister spraw zagranicznych Norwegii, Halvard Lange, podkreślił między innymi, że należy pod-

była 1
wizytą

Komisji Rozbrojeniowej

m-

ministra•• spraw zagranicznych
N0rwe gII

Rządu
ReW10lucyjn~go
go
prz,y
Robot.n.iczo-Chłopskiego,

Na ZIBproszenae KC Wę,.
giersltiej Socja!1is:tycznej Par.;
tii' Robotniczej i Węgierskie-

~

BZIINNIK

Propozycja rozbroienioma

świ~ta

okazji majowego

zbliżających się. wyborow
zalo"a. Zakładu Energetyczne-

i

Budownictwo mieszkaniowe

tys. izb. Nie od rzeczy będzie
s.ię już
Przyzwyczai•liśrnY
przy tym porównać poprzeddo :nowycll jasnych bloków,
których z roku na rok przY'by nią pięciolaitkę, w której naotrzymało 41,9
wa w naszvrn mieście coraz sze miasto
tys. izb. A więc w latach 61gdzie do
to więcej. ·T.am,
65 nastąpi wzrost nowego budrewniane
niedawna stały
rudery czy też rozciągały się downictwa o 118,8 J)l"OC.
Dzięki temu nastąpiła popołacie pól, pawstaly n.awoczes.ne ooiedla mieszkan-iowe. prawa sytuacji mieS?Jkaniowej
w na•S1Z.ym mieście. Bo jeśli
W okresie ostatniej kaden~
w 1960 roku średnio na jedną
cii rad naTodowych w lafach
1961 - 1964 oddano do użyt izbę przyipada:lo 1,78 osoby,
to w roku 1965 przypadnie już
izb
ku w Lodzi 72,2 tys.
tYlko 1,53.
miesz:kal'll.ych. Lączn.ie z plaW łaita.cll 1962 - 1964 przyr .oku, w którym
nem 1965
złamanie
i powikłane
głowy
dzielono mies:z:kainia dl.a przedloni) oraz Edwarda Marcin-l z.aiklada się budowę 19,5 tys..
szło 18 tys. rodzlin, zamiesz.kuizb, zasoby mies:z:ka:n.iowe w
kows!dego z ogólnym potłucze
niem i zJa.maniem jednego żelai.ach 1961 - 1965 w nowym 3ących pomies zczenia nie miesz;
. budownictwie wzrosną o ~1,'Z, ~e oraz domy przewidzJ.a,~
(B) Dalszy cią.g .na stir. 2
0

ne do rozbiórki. Na S1ZJCZególzas.luguje
podkreślenie
ne
fakt, iż całkowicie :zJ!ikwidowano mieszkania w sruterenach. Niemniej - mimo tych
sprawy
n.aidal
osiągnięć
miesa:k<:niowe są jednym z
problemów
najw.ariniejszych
rad narodO'Wych. Plan przymieszkań nie został
działu
bowiem w pelni zrealirowany
- nie załatwiono w ub. roku
ok. 3,8 tys. wniook.ów, kitóre
przeszlv na plan tegoroczny.
Na z,djęciu: fragment nowe
mieSIZlkani.awego
go osiedla
im. Wł. Bytomsik.iej na DoŁaich.

(Kr)

CAF'. ~ Foto :-Soik,oloiwski

go Lódż - Miasto, na otwartym zebraniu partyjnym, pcdję!a

wartości

robowiąza.n.ia

Ponadto
okolo 900 tys. zl.
z;oirganizuje punkt
ZEL-M
informacyjny o wyborach..
również

Podjęli

:rooowiąza

Zasadniczej
uczniowie
Szkoły Zawodowej i TechniEnergetycznego przy
kum
wartości około 130
ZEL-M
tys. zl oraz Samodzielny OdInwes:tyWykonawstwa
dział
cyjnego m- 2 - „varbości ponad 200 tys. zł.

nia

„ *

;,Łódzkie

Cblopit:cy
bowiązal

sl<OWilki" Wlókniaorzy -

się

dać

pięć

Chór
zo-

wystę

pów na zebraniach pr.zedwy- ·
oor.czych, w. Lodzi.

Tarcia uwaia
misję

za

Golo

Płozy

skończonq

Rząd turecki w opublikowanym w cZIWartek komunikacie stwierdz.a, iz
uważa
misję Galo Plazy jako mediatora w sprawie Cypru z
ramienia ONZ za skończ;oną,
pon.ieważ przekroczył on swe
kompetencje
w
złożonym
ostatnio sproswo.zda."liu dotyczącym sytuacjti na Cyprze.

* Poszukiwanie ropy i rud

*

Proce nad at.lasem geologicznym.

Współpraca geologów
Polski· i ZSRR
W ost.aJtnich 2 latach ZSRR prreszkolił 2.0 polskich
geologów,
15
wiertników i 10 geofizyków - informuje prezes
Centralne g.o Urządu Geologii doc. Mieczysław MrOlliOwski z.apytany
przez
przedstawiciel&
PAP o kontakty naiukowe>-techni,ozne srużb geo~og;icz
:nych Polski i ZSRR.

Cąpr

Wybuch bomby
plastikowe i
czwartek ran<i w pobli
żu
centralnego
plaC11 greckiej dzielnicy Nikozji
wybuchł.a bomba plastiik<Jwa. W
pobliskich domach wyleciały szyby, jednak ofiar w ludz.iacll nie 212notowano.
W

Rozmowa
Bunker - Sukarno
Specjalny
wysłannik prezydenta John.sona
Bunker,
odbył w czwartek rano rozmowę z
prezydentem Indonezj,i.,
Sukarno.
Głównym
tema tem dyskusji była spraw.a. pogarszających
się
st<isrmków indonezyjsko-amerykańskich.
W środę Bunker
konferował z trzema
wicepremierami
irudonezyjskimi
m. in. z dr Subandrio - któ ·1
ry jest równ-0cześnie
mini··
strem spraw zagranicznych.

ką
cą

służbą

geologiczną,

ce

związanej

z

(B)

Dokończenie

ze str. 1.

bra. Pozostałym rannym ud,.,1e
lono pomocy ambulatoryjnej.
Kiedy przybyliśmy na stację
w Łowiczu, bryga"dy ratunko·
we usuwały zniszczenia. Kompletnemu rozbiciu uległa pełna
jednostka (trzy wagony) pociagu os<>bo.wego, dwa wagony
towarowe, poważnym za.ś uszkod-zeni<>m - elektrowóz. Po
za tym zerwana została sieć
trakcyjna nad dwoma torami
na odcinku ok. 200 m, uszkodzenl.om uległo ok. 100 m toru i jeden peron.
Ja•k wynika ze wstępnego do
chodzenia, winę za zderzenie
ponosi najprawdopodobniej obsługa pociągu towarowego, któ
ry nie zatrzymał się pod semaforem ze -znakiem „stop".
Tylko przypadek zadecydi>wał
o niewielkich rozmiarach kata
strofy, gdyź w chwili zderzenia, w stojącym podągu. ·n ie
było

pasażer6:w.

(1w)

Berlin zach.

wienia srlabe, pozOan.vion.e cie<
kau>ej iirn;try.gi; a

Tówrwcześnie

mak> do•woiJme. Do

tego s•ro,p..
nia· te widz zCJ.C!ZytM ~ za~
srta~uńać, czy polll!czenie httmO<T'U z sensa.cyjru:i aJkcją w

oqól.e je·sit w 1U11s-.zetj 1Je1Lew!zfi
możliwe.

„

Wc.wrajsza
„;podtróz Ann11
B."
lwrzysof:nie oobijala. od
dc-tychc=soiwych prób TOIZW':
selen-La ;,Ko!Yry". Zaigadlka nie
.i-ostała rozwikłana już

w pro-

logu., aiktorzy za.grali z wdzię
k.iem
i
bez
szairżOWQ;łtilt.
Sz<"Z<11g6tne brawa naleźq się

2

zbliżającego

święta

się

1 maja i wyborów do

Sejmu i

ra'Cl

n.a.1"odowych a
budoiw:la·

p.rzeds<iębiorstwa

decyzią

Katastrofy lot11icze
i morskie
Sta<tek g!!'BC1ki „Persian cambyses-2" najechał w czwartek
rano na wrak innego stal1lku
na wysokości Flessingue. Kapi
tan statku nadał wiadomość,
że za.topiona jest bada maszyn
i

pomocy.

wezswał

katastrofy
tek

by>ła

Przyczyną

gęsta

mgła.

Sta

do Antwerpii.

płynął

•
Ja.k Już
podawaliśmy;
nad
Morzem śródziemnym w pobli
żu Tangeru rozbił się samol1>t
pasażerski i w wyniku tej katastrofy zginęło 50 osób. Jedy
nie trzy osoby zdołały się ui:a
tować. Obectllie podajemy dalsze szczegóły tego tragicznego
wydarzenia.
W kilka4ziesiąt mln.ut po ka
tastrofle samolotu, na miejsce
wypadku
przybył
hiszpanski
kuter rybacki, którego załoga.
przystąpiła do
pospiesznej akcji ntunkowej. Marynarze do
strzegli
pływające
wszędzie
zwłoki pasażerów, a
po pewnym czasie zauwaźyli trzy
soby, które z trudem utrzymy
wały się na. powierzchni. Spu·
s:rezono niewielką łódź ratunkową i wciągnięto na jej pokład
trzech obywateli duń·
slcicb, "1 tym dwie kobiety.

0-1

zaaprobował

Bundestagu

ZachodniQberlińska. Izba Depu towarriyich
ucllwailila
w
czwartek bez debaty ustawę,
na mocy której uchwała bm'iskiego Bundestagu w sprawie w.ziedawnieni.a. będzie <>bow.iąz:y;w.ać •ównież w
Berlinie zach. Zlgodnie z tą uchwalą z końcem !C'Oku 1969
wsiz:ySl!Jk:ie zbrodnie nazistowskie uilegną w Berlinie mch.
:Pl"lleda<w.nienin.
'

do

Jugosławii

W tych d!!lfaiCh z<b.liźający się
do portu w Konstancy state.I<:
„Noutsi" ;pływający pod flagą
li.beryjS1ką

i

ziałada<wany

kata.strofie w

uległ

rudą

od.ległości

1 mili morskiej od brzegu. Na

pomo<:

:im.a.jdujące<j się w
niebezpieczeństwie izafodze
posple
szyLi rumuńscy mairynarze. :M.I

mo

dało
łogę

45 000
•

Zwńą7.ku

z możLi.wością oprzez osoby wyjeż
dżadące
indywidualnie w celach prywaJtnych na pobyt cza
S<YWY do SotjalistyCIZJilej Fedeira
cyjnej
Republiki
Jugosławii
wkładek pas:oporroViych do dowodów osobistych \JlPrawnlają
cych do takich wyjazdów, wy
jaśnia się oo następuje:
W

giwaLt<>Wll1.ego sztormu uim się urawwać całą za-·
sta~u 24 osoby.

Wkładikl

paszporta<we b~ą
wydaiwane tak jak dotychczas
przez wojewóclZkie
komendy
MO osobom, które zamierzają
wyjechać do Jugosłaiwil na za
prosrenie lub na koszt wlasny.
W przy.p ad'kaeh wyjazdów na
kos:z.t własny - do podalllla o
wydanie wkładki paszportowej
powiln.no być dołączone zaśwlad
cz<mie Narodoweg,o Banku Po1
skiego, stwierdzające; ze IP<>>lada<::z takiej wklad•kl będzie
mógł z.aOOupić
w Na.rodowym

J. Kloolńskieim-u
za posto.ć
;iowi.amego rzeź·nUoa.,
zre-sztq
i pozo;;·t ali wy"fron,a,wcy -utrzymali i;ię w S'tylu 'UJeSO/,ej zeba'r.Vy; Tvt-Orra mW.la 1 ten dodatkowy 'l.Mlor, i€ po~rafila
ze.ciekawić. RóumWż poj,nta oowcipna i 11.iebamalna.
J.

Slotwińs~. reiżyseir

przed-

S'f(l)wieni.a,
pTzyrrządzU
TUCZ
lekko; unikaJjąc ta k cz(f>S'teyo
w tego typu widcwilS'kach aikcentowam.ia:
;J1Yroszę t.elewi~6w, o.ro się bawimy
(za
wsze~kq cenę)". Zaufal niec-o
mteligetncji
i pocZ'UciU humoru odbiJoirców, dzie.k.i cze11VU; badllllj po raz pierwsz11,
11ooiemy .11twierdzd.t, że „Kobra" -na wesol.o byla udana
i przyjemna.
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l, BRYSZ

na

ooobę.

W Filharmonii

trzymania

Dwie uczty
dla me·l oman6w

I

Włoski milllista- spra;w za.granicznych Amintore Fa:n.fallli, wygfosiil expose prz:ed k!omisją
spr.a w
zagraruicz;nych
Izby Poolów. Minilster poi;us.zyl w · s:oczególności zagadnienia
stosunków
między
Wschodem ii. Zachodem oraz
poli ty=ej
jedności
małej
Europy.
Ami:ntore F3ill:fani
stwierdzi~,
że
stosiunki
między
Wschodem i Zachodem uilegly polepszieniu i ·wypowiedzliał Sli~ za dailszym rozwinięciem tego dialogu.

ne itakże na
cześć
„Dnia
Budowla.nych" podejmą
liC2lOO
zobowiąz.an.ia..
I
tak
IJIP.
wroga Przeds. R-0bót Instalacyjnych pC>djęra zo
bowią:zanie o wartości 3.272

tys.

zł.

Kilka.set

tys.

:z;obowiązan:ia

zł pmy1nfosą
zał-0gi
Zakł.

Prod.

Elementów
nYeh, a 260 łys.

Bud<1wlazł

Silikat.cwych Łódź
Marianów, która. :z;obowiąza
ła się wykonać ponadplanowo poważną Hość cegieł w ·a p:i en n-o-piaskowych.
Łączna

ZE~ogi

wal"'OOść zobOwiązań

Elektrooiepłowni

im.
W. Lenina wynosi 5.880 tys.
złotych. Na tę
poważną su
mę skłaidaiją się m. i!ll. zobowiązania podnie!!fienia śred
niej'
mocy
dyspo:?ycy}nej,
obnilżeni1a jednostkowego zuźyciia
węgla, wykon~nia
oświetlenfa elektrycznego je-cl
nego z parków łódzkich, roz
bU'd>owainia ośrodka 1le.1m.is-1
kowego załogi w Teofilowie,
skrócenia N?mont\lW
urzącl:zeń Hp.
(id)

Cały śwłat
*

•

niowo-wschodniej.
Dokument ten wręczyli
U
Thantowi ambasadorzy siedmiu
lk.rajów niezaanga:żow-a
nydl: J'l.l'g<>slawii, Indii, ZRA;
Gwinei, Iraku, Cypru i SY'rii.

*

Sekretan* stanu przyjął amba
sadorów 4 państw· w tym samym dniu, w którym am·basador USA w Sajgonie, gen. Tay
lor, miał przedstawić prezyden
towi Johnsonowi
„konkretne
propozycje w sprawie dalszej
akcji amery.kiańskiej ~ Wietna
mie".

*

Z cabego

pły~~ ą

* "' nadal
krradu

na-

protesty społeczeń
stwa.
.przeciw
barbarzyń
skim metodom
stosowal!lym
Pl".7.E<Z USA w Wietnamie.

*

'W czmaa:„tek,
pod przewadruictwem IgnaC€go Logii-:
Sowiińskiego,

odbyło

się

w

Warszawie pe.siedzenie Prezydium i KiomHetu
Wykonia.wczeg-0 CRZZ, na którym
omówi1CX11.o reałJi,zację uchwał
wspólnego
plelllum Centra·l·
nej Ra-dy, NOT i ZMS, doty·
czących
wspóMziałarua
v.t
rozw.iązywaniu
planowych
za·dań gospodairozycb,
zwłiasz
czia zamierzeń
w zakresie
roz.woju technik~.
Współpraca
zw;ązków
za-

Raul Caslro
w Moskwie

wodowych, NOT i ZiMS da>la
już izmiaczne rezultaty.
Pozytywne rezultaty przynosi również udział przedsta
w.i.cieli
kół
stowairzyszeń
NOT i ZMS w pracach konferencji samocządu robo•tniczego, zwl.aszcza PTZY rozwli.ązywaniu
problemów postąpu techni,c:znego.
Najbairdżiej
ce1nną aprobatą nrogramu wyboroz.eg10
podkreślają
wytyczne
w
spra wlie wyborów będzie
dałszy wzrost
Pl"Odukcyjne~
i społec:zniej aikltywnościi ludZi pracy na irzecz peł!llej

Broń

II sekretairz Kiradawego Kierowniotwa Zjednoczonej Pa!l'ti·i
Rewolucji SocjaliS>tyCZlllej; Wice
prejll.ier il:Ządu rewolucyjnego i
minister sił zbJrojnyeh Kuby,
Rau.I CaS'tro R'UZ powiróclł do
Moskwy z padiróży do Po.lski,
na Węg.ry i. d-o Bulgarii.

Pmsa i mdib K~rylki :z

zainiepoikioje!ll/.iem
omawiają
wfa.domość o
no·w ej
partii
broni zakupione.! p-Otajemnie
w
USA i pl'.zeznaczonej dla
kontI'rew"cllluojonisitów
kubańskich.
którzy WY'korzystują teryiborium
K·osba,ryki
do prz:v"'Otowań prowokacji
przeci·w ko Kubie.

Madryt zabiega
o przyjęcie
do EWG
Według informacji m:adryc
kiego korespollldenta AgooC'ji
France Presse, Hiszpalllia fran
kisbow3kia pOID.DWi swe żąda·
nia w sprawie przyjęcia w
charakt•erze CZlionka
stowarzyswnego
d'O europejoskiej
wspólnoty
gospoda['cze.i,
EWG, w toku z.apowiedzianych w czerwcu i lipcu rozmów na szczeblu ambasado-

rów.

Zbrodn·ia rasistGw
Z Plreto.rdi don.oozą, że stracOllly tam :ziostał w ozwaritek
2'7-leotni inau<:zycie'l; przewodni•
czący
komitetu oLll!nlPijskiego
Repubdiiki Południowo-Afrydrni\„
skieoj, John Han.is. Został on
skazany lll.a kairę śmierci przez
rasistowskie władze
połudtnio
woaf1ryikańsdtie
za rzekomep.ro
wadzenie „d.zdafalnośoi wyWlrotoweoj".

/

sy1tuacją

_palmu na las, w którym przezwY'kle powstańcy.

*

*
* wszyst
Brazylii
kraje Ameryki Łacińskiej
przeszły do porządku dzienne•
g9 nad wezwaniem USA o wy
rażenie solidarności z polityką
amerykańską w Wietnamie. Kra
je Ameol"Yki Łacinskiej zajęły
podobne stan<>wisko wobec proś
by rządu P-Ołudniowowietnam
skiego o nadesłanie
pomocy
dla kontYDuowa.nia. wojny prze
ciwko partyzantom.
wyjąikiem

*

Oddziały amerykańskie
konały nowej zbrodni w

dowa.I•
ce z pa.rtyzaintami południowo
wletnaIDS>kimi. W środę w godzinach wieczornych samoloty

Kolejne dwde UJCZty przygoamerykańskie
i
południowo
towuje dll.a melomanów Lód.zwietnamskie
poczęły
zrzucać
ka Filharm011!ia. Pierwsza odbę
bomby ?Apalające i materiał hę
dzie
się 2 i 3 kwietnia
z
dący udoskonal<>Dą formą na•
udziałem
doskonałego dyrygenta z Weima;ru
Gerha.rda - - - - - - - - - - - - - - Pflilgera. Pod jego
kierunkiem orkiestra wykona utwory Beethovena,
B11ahm~. i
Gers.tera. Poza tym WY'lwna.ny ZJCloStanie po
iraz
pie:rwsizy od
wielu lat potrójny loonoer"t C-dur
Beethovena :na .f-0'.!'tepian,
S.krz.ypc.e
i widloncz.Blę z Ol'kiest.rą.
Onegd~
og.łooźanO
w Waszyngtonie, a,,; n·.ąd USA przyDnrgim sma'kofylciem zwłasz
znał flirmie Bath lron Works
cza dla wielbicieli
muzyki
w Bath (stan Madllle) zamówienie na l>ud()Wę trzech prizezna
Ch-01Pina, będą występy lauczOltlych dQa NRF niszczycieli
reatów VII K-Olllkursu ChO·Piz wyrzutniami pocisków steroillOWSlkiieg~ Ed'Wla.rda Auera
w.anych. Kontrakt opiewa na
(5 k:w.ietinia.). Marthy .Argerich
sumę 43,7 mln dola!l'ów.
(6 kiwietnia).
Paira artystów
wys.t.ępowała. jil.l!Ż na lódzkiej
estradzie
przed
kilkunastu
dni.ami - saJa
Fci!lhairmonil
W Gen,eowie opublikow:an">
okazała s:ię wówczas grubo :ta
wyniki badań specjalnej kociaSll1!a. Jest więc Okazja„ d[a
miaj:i, któcra ziajmowa.ła się
wszystJkicll, którzy
pragnęli
wypa.dkaar..i dt'ogowymi
w
by usłyszeć świetnych pianisEuropie
i Stana<:h Zjednoczotów.
(j)
nych. Cyfry te dotyiczą ro·
ku 1963.
Okazało
się, że w
l'(\ktt
tym zginęło 80 tysięcy ludzi
na szOS12ch Europy i 43.400
w
Stanach
Zjednocz:onych.
Równocześnie w
Eu.ropie w
Dziś w ciągu dnia wzrost za
wypadkach
drogowych
chmurzen-ia aż do wystąpienia
niosło
obN!.Żenia
1.700.000
przelo>tmych opadów śniegu lub
lud2li', a w Sw'llach Zjednośniegu z deszczem. Temipe«"a.tu
1-"~ Qd ąi.\~ ł d(! pluą 5 st. c.
CZK>n.Ych 1.600.000.

USA buduią

niszczyciele rakietowe

dla NRF

Tragicz11e cyfry

-~ PDIDD A

00·1

*

*

Przywrócone

*

*
*Marynarki

Iłowy

i

*

naslqpca

KirM Jwdanii Husejn ?JWOłał
02JWa.rtek
w godzinach poralll.nych obie izby parlamentu.
Zebranym odczytano dekret kró
lewski, na mocy którego młod
szy brat Husejna - książę Has
san - został następcą tronu na
miejsce trzyletniego syna kTólewskiego, księcia Abd·ullaha.

Han-

w

„Tobolsk" o•

?'a-z nad tanko,vcem

*

życie

tronu Jordanii

dlowej ZSRR ollrzymalo w ostatnich d.nlia.ch wiele depesz
radioWYCh od kapitanów , statków radzieckich, w stosunku
do których samoloty amerykań
skie dokonały szeregu prowokacji.
u wybrzeży Wietnamu amerykańskie samoloty w<>jskowe
doko.nały lotów na niezna.cznej
wysol<oścj nad s"6atkami „Małachow li:urgan", „Siniogorsk",
,,Miednogo-rsk 0

sekreta•

Wczoiraj
w Zduńskie<j Wolli
podczas poglębia 0nda wykopów
kanaJizacyjnych
zasypany -został ziemią 24-lefmi Józef Swi~
derski ( Psbrokonie pow. Lask).
Mężczyznę
w stanie
śmierci
kli'Ilicznej przewiezJ.01110 do miej
scowego S01Pitaloa, gdz·ie lekairze
pod
kierunkiiem
do:Cyiryla
Szczeorbiokie,go
przys,tąiPlli
do
ratowania chorego. Po o >Wail:ci1'l kla:IJki ipiers<iowej ud.a'.o się
w:mi.a<w,Jć a1kcję serca.

w drug.im dniu toczącej się
w Paryżu sesji ministerialnej
rady NATO głównym tematem
była
sytuacja w Wietnamie.
Jak wynika z :informacji pochodząc_ych z poważnych źró·
del w1ęks?,ość
przedstawicieli
krajów . NATO wyra:z,iła za.niepokoje1ne ro7'wojem wydarzeń
w Wietnamie.

*
Ministerstwo

w Wietnamie

O.brony McNamarą i
nem stanu Ruskiem.

bywają

z

z USA

dła kontnewolucj-onistów
kubańskłch

kie

W czwartek ~kreta.TZ general>Dy ONZ, U 'Ilhain.<t otrzymał telksit apelu szefów grupy

*

KW CRZZ

I

zaniepokojony

(A) Doikioń<l2lmrle rre str. 1
kraj6w nie-r.aangażowanych od
bytej w Katrze.

*

realimcji
pootan-0wień
IV
Zjazdu PZPR i V K-0ingresu
Związków Zawodlowych oraz
coraz szerszy udział załóg,
saimorządu robotniczego i instanoj1 zw!iązk-0wych w decydowaniu i odpawiedziailnO'ś
cJ za wyn1iki produkcyjne i
giospodal'kę
swego zalkładu,
za rozwój gospOdarczy i kultura.Iny swego
miasta, poWiatu czy osiedła.

zało~

Zakł.

państw niezaangażowainych na
temat sytuacji w A2lji Połud

•

Wyjazdy t~~):!!.Y~z!!;

„Kobra"
W eS'Zlo juZ 10 zwycza,j; ~
tradycyjnie dhoo Tazy do roku · na Pri·ma ApriMs- i Sy'·
'IJJ;,ma,; „KobTa" częs-tu.je na.s
wiOOwiistk.i.eim ;;na weisoło". Z
Tegmy
byri.vajq lx> przedsta-

7laikliady pracy dla

uczczenta.

dzfałalm.ooci'ą

GWlilllei
ja.kie odbyły się
ostatnio w Bamako i rw Konakry.

Fanfaniego

łódzkich budowlanych
Łódzkie

geologiczną.

Cennym zaś wkładem polskich uczonych do bezpośred
niei współpracy był udział
naszych geoio·gów
w
pracach riadziieckich
placówek
naukowo-badawczych
nad
opracowaniem aitlasu
paleogeogr.aficznego
europejskiej
CZfiŚCi ZSRR.
Mamy pełne podstawy do
stwierdzenia,
że
rozwój
współpracy
służb geologiiczn:Yich PoISlkil i ZSRR znajduje się na p.rawidłowej '<il'Odze, gdyż
cechuje go w·zajemne 7JOOZ.umieniie
po•łlrzeb

Prezydium
Posiedzenie
•

Wypowiedź

Milionowe zobowiązania produkcyjne

stoją

na bardzo wysokim po:zrl,omie.
Od służby geologti.cz.nej w
Związku
Radzieckim
otrzymujemy wiele cennych pozy.
ej~ dokumentacji techniczne;
i opracowań. Wzajemnie wymie!llii<lmy liiteraturę
fachową oraz artykuły o tematy-

ochotników do Konga?

Zderzenie poci atófl1

oraz pomoc przy l"OZwiązy·
waruu ibrudlnych mcl:ań.

Sprawa wysz.k,olenia fachow
ców geo·l ogicznych to kapitalny i bodaij jeden z naj •
waż..niejszych elementów naszych kcmta1którw z radziec-

Kraje afrykańskie wyślą!
CziasopiSlllo
„Jeune Afrlque" podaje W'iad-0mość
o
przygotowandach
poczyni•onych w
pewnych
krajach
afrylrańskich
na necz wysłania pomocy militarnej dla
rew-0lucjonistów kongijskich.
Pom,oc ta pdsze
„Jeune
AfI'ique" - stałaby się aktualna w
momencie,
gdyby
Czombe zdecydował się rozszerzyć wojnę na knije są
siadujące z
Kongiem (Leopoldville), a
sympatyzujące
iz
powstańcami
kongijskimi.
Decyzja wysł.a1111ia oddziałów
wojskowych na pomoc partyzarutom kiO!llgti.jsklm podjęta
została na spotkaniach szefów państw afrykańskich
Algierii,
Ghany,
Mali

mełafi

„Gorkij".

*

SOFIA

lY środę wieczorem przeby~a dowym

(PAP). Na międzyn.a•ro
turnieju tenisowym, od-

jąc:Y obecnie
w waszyngtome bywającym Się w Soiii, roeeant~~Ykański ambasador w po grano finałow~ giry pojedyncze.
łudniOWym Wietnamie gen. Max Pierwsze miejsce zajął GąsiO!l'!"k,

well Taylor
został
przyjęty
prze'Z Johnson.a i odbył z nim
dtu7.szą rozmQwę na temat kr~
zysu wiet"11.amskiego. Ró-wnoczes
nie gen. Ta3,l11r kontynuować .
bedzie S·We rozmowy z czlo·nk~mi rządu stanów Zjetlnoczo
nrch, a m. in. z sekretarzem

wygirywając

w tLnale z T. No6:2, 6:3. w moczu o III
Rybair=Y'k po.konał w.
N0Mnc~1ego 6 :O, 10 :8.
W półfmale gry podwójnej pol
ska paira Rybarco:yk - W. Nowicki wygrala z Bulgairami We 4
lewem i Denczewem 6:2, 6:2.
w~okim.
m1ej~ce.

I

ZXR!1Jt1
I ZE

•

W

piątek,

2 bm.

roa:po~y

nają się konferencje part:vme
okręgach wyborczych, które
wyłonią
kandydatów na pn-

w

slów do Sejmu
z ramienia
PZPR. Uczestniczyć w nich bę
dą delegaci wybrani na zebraniach podstawowych organiza•
c.li partyjn~rch bądź konferencjach zakład&wYch.
·

*

*

*
•
PHENIAN.
w dniu 30 maT
ca na wniDSe<k strony koreań
sko-<!hińs.kiej odbyło się w Pan
mundź01nie koJejne posiedzenJe
wojSlko<wej komisji rozejmowej
w Korei.
I"" MOSKWA. Plrzewodnlc.zący
Rady Mlnis·trÓW ZSRR, A. Kosygin pr2yjął w czwartek ambasadora
Zjednoczonej Republiki Ara'bskie.j
oraz charges
d'affaires Gwinei i I'ndii - in.a
ich własną prośbę.

Wręc11y1i Olll.i
A. KosyginO<Wi
ode7JWę szefów [państw i szefów rządów sze•egu
k.rajów

niezaangaź<YWanych
w
sytuacji w Wiietnamie.

siprawie

•
KIJOW. Ostatnio prasa ukraili.ska
o-publikowała
kilka
.inJormacji 1> ruchu
podziemnym na Uma.nszczyźnie, w któ
rym walczyło wielu Po)ak~w.
Jednym z bohaterów tego ru•
chu partyzanckiego jest lodzia
nin - Zygmunt Grosb.art.
1,11 NOWY JORK. W czwartek mowu podłożono bombę w
d{>mu zamieszkałym przez mu
rzyńską rod:i;ini: CrO'Wellów w
Birmililgham, w s>tatnie Alabama.
Czwairtka<wa eksplozja uszko
d:i;ila poważnie dom l ga.raż.
Odłamki raniły 13-le'llll.iego Wey
moutha Gr01Wella.

,

„,~...,.,„,„._„.

-2
2 wyborcze
okręgi

Nowe drogi wGóritej

do llJVboru radnvch sezonu"
do Rn m. todzi w czynie
Ja.k

informowaliśmy,

JUZ

Rady Państwa z 26
Łódź podzielono
lutego br.
wyborcze dla
na 22 okręgi
wyboru Rady Narodowej m.
• Łodzi. Siedziba Komisji Wyborczej m. Łodzi mieści się
przy ul. Piotrko·w skiej 106.
zamieszczamy wy•
Poniżej
kaa: okręgów wyborczych (cy·
ara.bskimi zaznaczone
frant.i
numery okręgów wyborczych):
komitety
L. BAŁUTY I nr: 28, 38,
nr
blokowe
47., 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58,
60, 61, 63, 64, 65, 66 i 68 5 ra.dnych; 2. BAŁUTY II kooni:tety blokowe m nr: 1,
7, 13, 15, 39, 43, 44, 45, 46,
62 i 67 55,
53- 54,,
52,
6 radnY"h; 3. BAŁUTY III kom.it.etY blokorwe nr nr: 2,
uchwałą

4,

3,

8,

5, 6,

9,

10,

11,

wystąpią

Gumoasfalt na Pabianickiej
Stabilizacja gruntu 7lE- „Szlagier

?lE>
?l~

asfaltobeton

7!E-

,,SER NOCY
LETNIEJ''

społecznym

Nie pierwszy już raz i chyba nie ostami piszemy o nowych
ciekawych iniejaitywa.ch Dz.ieLnioowej Służby Drogowej Lódź
Górna.. Tutaj b()IWiem ~runo po r<VŁ pierwsizy w Lodzi
metodę sta.biliza.c.ii Podloźa ułiey popnez mieSl'liMllie cementu
7 tym podłożem wprost w m.iejsou l"Obót. Tutaj także zaradzo- ·
przez przykrycie•
no gr-0źbie poślizgów na ul. Pabhmfokiej,
ba1z;aJrowej kostki ,,dyWainiikiem" gumoasf.aJt-01WYD1. Kwroy rok
ulica
najha:rdz.iej
Pahi·anicka (na
niebezpiecznym odcinku) zostanie p()lkryta gumoasfaltodywa.n.iik.iern o łącznej
wym
powierzchni (lik. 22 ty:s, m.
kw. (od mostu na Nerze aż
Warto
do ul. Cieszyńskiej.
przy tym zwrócić uw2gę na.
fa.kit, że metr kwadratowy
kosztuje
takiego dywainH;:;a
za1led.wie 16 zł ( tradycyjny
asd'ai!Jt kosa:tuj e o\C. 9-0 zl za
Na'1:omiaSJt na odm. kw,).
cinku od ul. Cieszyńskiej do
pl. Niepodległości „<lY'Wan.ik"
nie zmitanie chwil<YWO poloż.o
ny, poniewarż planuje snę tu
w 1967 r. budowę druigiej jem
ni.

12,

23. 24, 69, 70, 71, 72, 73, 74
i 75 - 6 radnyeh; 4. Bałuty
komitety blokowe nr
IV nr: 14- 16, 17, 18, 19, 20, 21,
6 rad·
22, 25, 29, 30 i 76 ko·
nY"h; 5. BAŁUTY V mitety błokOIWe nr nr: 26,
27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
40, łl, 42 i 59 - 6 radnych;
komitety
POLESIE I 6.
bloko·we nr nr: 12, 23, 24,
25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
6 radnych;
39 40, 4rl i 42 komitety
7. POLESIE II 3, 4, 27/28,
blokowe nr nr:
29, 30, 31, 32, 43, 44 i 45 6 radnych; 8. POLESIE III '
komitety blokowe nr nr:
1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18 i
6 radnych; 9. POLE·
19 SIE IV - komitety blokowe
m nr: 6, 7, 8, s, 10, 11, 13,
4 radnych;
20, 21 i 22 I - komitety
GORNA
1<1.
blokowe nr nr: 36, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
radnych;
6
52, 53 i 54 komitety
GORNA II Jl.
blokowe nr Jlll': 55, 56, 57,
58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69
6 radnych; 12. GÓR·
i 70 komitety blokowe
NA Ili nr nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, ll, 12 i 64 - 6 rad·
nych; 13. GÓRNA IV - ko·
mitety blok.owe nr nr: 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 59 i 60 - 5 rad111ych;
14. GORNA V - komitety blO·
kO!We n:r nr: 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 68 i 71 15. SRóDMlE·
6 .radnych;
SCIE I - komitety blokolWe
11r nr: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16,
radnych;
6
17, 23 i 24 16. SRODr•OESCIE n - ko•
mitety blokowe nr nr: 18,
19, 25, 26, 27, 30, 31, 32 SRóDMIE17.
4 radnych;
komitety bloko·
SCIE DI 8, 12, 13,
7„
6,
5,
nr-:
we n~
14, 15, 20, 21, 22 j 33 6 radnych; 18. SRODMIESCIE
komitety blokowe nr
• IV nr: 28, 29, 34, 3~, 36, 37, 38,
39, 40, 4t, 42 i 43 - 6 rad·
nych; 19, SRODMIEŚCIE V
komitety blok0>we nr nr:
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
4 radnych; 20. WI·
i 52 komitety bloko·
DZEW I we nr nr: 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 i 36 - 5 radnych;
komitety
21. WIDZEW H blokowe n:r nr: 1, Z, 3, 4, 5,
6, 'I', 8, 9, 10, U, 12, 13, 14.,
16 ! 18 - 5 radnych; 22. WI·
komitety blo·
DZEW III koiwe nr nr: 15, 17, 19, 20.
21, 22, 23, 32, 33, 3ł i 3!i -

W dalszym

ciągu kontynuo-

będzie

ekS1)€.ryment z
stabilfaa<h-uW
cj•i podl<JIŻa ułic.
kiWartaie bis. !!.". na ul.
gim
Natalii, na oddn.ku o długośzostanie
ci 450 m, PQdloże
cementem,
z
wymiesizaine
Z\Vilżone i ubite. Gdy mieS:Z,an
Zarząd
ka ta stwardnieje
Dróg i z,ieleni m. LO<lz;i. przyiklry je talk ustabi>hzowane Podasfaltobetonu:
warstwą
łoże
taniego, łatwego w WYkonaiw.
stwie (można robCl'ty :zimechan:i:ziaWać niemail w 100 PT<Jc,)
i ba.rdzO nowoczes.nego ma.ten.awierzoehniawego. z
ria·łu
asd:altobefJonu wyibudo-<tegoż
wana będzie ta!kże n.a.wierz.
chnia uil. Kosy.nieróW GdYń
Pry'Il>Cypałnej do
Sikiah (od
Txy:bunalsikiej) oraz na całej
U!l. Trybuinail.sikiej. Te ostatnie
wany

n<J1Wą

i!."-Oboty

metodą

stanowić

będą

po angielsko

'

c.ała

niem.sł

W br.

zowana
1968 r.

będzie

etapami

do

I wreS:Zoie czyny społeczne,
udzial w poprawie
których
stanu dróg mia•S!ta i dzielni·
cy rośnie z roku na rok. W
br. w Górnej przew.iduje się,
że przy pomocy mieszkańców
ulożo.nych ZCl'stanie ok. 8 km
chodników (płyty i transport
daje slu~ba drogowa). M. in.
600 m ch-0dn1ka ul>oiżą mieszChlodnikowej, 500
kańcy ul.
m - ul. Socjalnej, 400 m ud. Czaha:ry.
Ta.k więc powoli, a sysitematyczn1e Górna, która pod
względem st2nu dróg znajd-0szarym końcu
wal:a się na
wśród ulic Lodzi, pomyslowoś
wysuwa
cią i aktywnością
się na czo!o.
(jp)

I

Wposzukiwaniu wspólnej platformy
Wcwraj w Ł-OdZJ
posi.edzen.ie dwu

odbyło

przepr·O·
wych ZMS, które
wadzono poprzedniego dniu
w 6 szkołach i w 6 zakładach n:c:szeg-0 miasta. Jesjcodbyć sir;
n.ią bowJem ma
ZG
plena.rne
posiedzenie
sprapoświęcane tej
ZMS
wie.
Zarówn.'l w sprawozdaJU,ach
'z badań jak i w dyskusji
stwierdz=o, że o ile na ogół

się

wydzi;;,łów Zarządu Główn€go ZMS:
ora..:
robotniczej
mł.odzieży
przy
szkolnej,
mł.odzieży
odpowiednkb
współudz.ialc
oraiz
ZMS
ZŁ
wydziałów
zairządów ZMS z Warszawy
i PoZlil.anJ.a. Posiedzenie ?odbadia·nia
wyniki
sumowzło
-0rgaproblemu wspórpracy
nizacji szkolnych i zakłada-

współpraca

T~ku.

robót
Jedną z większych
droogowyah w ~eLnicy będzie
:przebudowa W. Kolumny o
dll:ugośoi ok. 5 'km. Pieniąd:ze
na ten cel przeznaczone zooitaną z funduszu groma>Clz!Oego
zebramego przez oloolicz,nych
il"Olni>ków. P.rzebudowa reaH-

4 radnych.

Władze

sanilorne
apeloiq do rodziców

Państwowy

Inspektor Sani·
Łodzi przyporni·
od 6 do 10
dniach
na, że
szczepienia
się
odbędą
bm.
przeciw chorobie Heinego-Me•
szczed<>ustną,
dina metodą
Koprowskiego,
prof.
pionką
zawierającą II typ wirusa.
Wyżej wymienionym szczepie·
niom podlegają: d2>ieci, które
były szczepione I ty·pem wiru·
sa w dniach od 2 do 11 mar·
ca br. oraz dzieci, które w ro·
ku ubiegłym lub popnedhich
latach <>trzymały I typ wirusa,
a nie otrzymały l i typu.
Szczepienia odbywać się bę
żłob·
dą w poradniach „D'',
kach i domach malego dziecka.
W poradniach szczepione bę·
dri dzieci pod•legające :rejono·
wo cianej poradni.
Dzieci przebywające W' żłob·
kach i domach małego dziooka
- szeze.p.i<>ne będą :na miejscu.

Władze sa!llitarne apelują do
rodziców, by n.ie lekceważyli
235zczepienie
tej akcji, gdyż
dziecka tylko 1 typem bez U
nie da.ie pełnej swoistej od·

ta.my dla m.
w

po.mości.

między

zakła-

pracy, a szkołą, którą
się on opiekuje przedstawia
się n:ie i!ll3.dgorzej, choć naj ·
do
się
ogranicza
częściej
matęrialnf!j, o tyle
pomocy
obydwie organizacje ZMS szkolna i zakładow.a - mają
z.nalepowzżne trudl!'lości w
współpra
zieniu platformy
moi:zresztą
cy, NJe zawsze
na zmaleźć ślady poszuk:iwa··
nia 1Jakie:; platformy.
ucz.estmi·
posied!zenEu
W
wiceprzew.odniczył m. in.
Ignzcy
ZG ZMS czący
kierownik
oraz
Gajewski
Wydz:iału Młodzieży Robotnicze<j ZG - B. Milacz.ew~ki i
S2lkolMłodzieży
Wydzjału
Materski.
Roman
nej
ZMS przewodl!'l1czący ZL
Jan Matyjaszczyk oraz przed
WKZZ i KOS m.
stawcie!
dem

poez.ą

Kru.czą.

Podobnle ma się rzeC'1l z dziwną wnęką wybudowaną na
Pożarnej przy zbiegu ul, Rudz·
Straży
strażnicy
terenie
kiej i Municypalnej.

Z narady ZMS

nawierzchnią
gładką
nia
wszystkich uilic, po którY>Ch
autobusów
trasy
przebiegają
Służba
Dzielnicowa
MPK.
Drog-01Wa Górinej planuje zaakcji w 1967
kończenie tej

i

Szekspirowsiki „Sen nocy let
angielsku - tego
niej" po
jeszcze w Lodzi nie było. Przy
gotowy.wany spektakl bęaz_ie
też n- pewno swego rodzaJU
kulturalnym ,
wydarzeniem
zwłaszcza, że oprzoowują go
pro
„językowi" specjaliści feS1e>rowie i studenci katedry
filologii angielskiej UL·„ Od
i:>aździeTni:ka ub. roku g.rupa
filologów - aktorów odbywa
próby. Ostaitecznym celem ich
jest oczywiście nie tylk-0 preSzekspira
zentacja komedii
scenicz.nych, ale
na deskach
przede wszystkim przyswojenie stu<lentom angielskiej fozapoznanie
netY'ki a także
ich z konstrukcją ;ingielskiego dramatu.
Otwarte przedstawienie, któ
re oobędzie się 6 i 8 maja w
Teatrze „Rozmaitości" będzie
zaś okazją dla łodzian znają
cych lub uczących się języka
obej.rzenia
angielskiego do
„Snu nocy letniej" w oryginale.

Budowniiczowle
bloku przy ul.
Cieszkowskiego
Now Osiedlu
we Rokicie, skon
struowaU wldocz
zdjęciu
ne na
„cudo". Od k\l
lat pokaź
ku
nych romniaorów
oszklogablota,
na i zaopatrzo
na w drzwi stoi
.Ta
bezużyteczna.
być
miało
kie
przeznaczejej
miał
, nie? Czy
lokal
to
być
mieszkalny. czy
uslu·
też raczej
gowy?

(jot)

tek szerokiej akoji p0'kirywa-

Kon!:yl!luowa:ne także będzie
pokrywanie asd'a!ltem kornp~ek
su ulic prostopad!lycti do ul.
(między
PrzY'bysizewskiego
Placem Reymonta a• uł. Kias;faJ,tem
W br.
liń,s1ltiego).
pokryta zostanie ul. Zarzewsk.a (wykona ito. MPRD), zaś
dzi.el·nicy
Drogowia.
Słurżba
JPOkryje asfalltem uł. LuJpel&ką

łodzi

Wiosenne porządki pożądane

w roli aktorów

Chod11iki

przynos:i coś I1J01Weg'(t...

Obiektywem po

Profesorowie i studenci

:KASK NIEKONIECZNY,
ALE WSKAZANY
ZDZISŁAW K.: Posiadamsiku
t~r „Wiatkę" o pojemnośc:i 148
ccm. Czy p<>trzebuję mieć kask
Wy.ie'i;dżając poza granice mia·

Sta?

Można się wprawdzie d1>myślać, że miała to być poczezimę bez
całą
ponieważ stała
kalnia tramwajowa, ale
sta!i
również
dachu a p<>dróżni czekają cy na tramwaj
wiosny
r&ecz w ,.,wiązku z nadejściem
„bez dachu" na aktualności.
chwilowo Stl'aoila
I wn„sZ!cie 2Jila
w
s·ię
leźliśmy
miasta".
„sercu
Bardzo nam się
sposób
po<ioba
reJ<Ja.mowan:ia
po,przez
filmów
wielkie, rzucają
oczy
ce się w
nowocześnie
i
zakom,ponowa.ne
Jedna
plansze.
ciągle
z nich,
aktualizowana
2:n.ajduje się w
przy
pasażu
„Egzotycznej".
Kompozycyjnie>
„wszystk-0 gra".
Tylko nie barr·
dzo rozutniemy,
ja·k le efekty pJa
chciał
styczne
projek·
uzyskać
umieszczatant
na pie•w·
jąc
szym planie wlel
ką składa;ną du
że
A
binę?I
tu :nie PI'iY«Jadlrowo, o tym świadczy
znalazła się ona

RED.: .Ta•k n.as poinformo·wano w Oddz. Ruchu Drogowego
Wydz. Koanuntkacji Prez. RN
m. Łodzi, kas.l< ochroni!ly obo
Ł-Odzii.
;posiadaczy motocykli
Wiązuje
omawiainych
spmw
Do
(jp)
i skuterów o ;pojemności pofaikt, że stoi już od miesięcy.
F<:><t-0: L. Olepuczaik
posiedzenia wróci·
podczas
1'50 ccm. (jk>r)
wyżej
gazełamach
na
my jeszcze
TRZEBA REKLAMOWAC
(jp)
ty.
CZYTELNICZKA: W
STAŁA
fodnej pralni po1iczon,o za wy
Pranie garnituru z elany 100 zł. tłllllllBllłlHRllllQdłllllllllUllUIHDllDDIDllDDHJIHIUIUHHllUJDUUIJIUlmUlllHIHllllHllUIUllftlllmlllHWllllllHllllHHllłlHIDI
Czy to nie za dużo?
RED.: w dyrekcjli Miejskich
Pra•Jllli i Fat"biarni zd,ziwiono
się; gdv ;powiedzieliśmy, że za
Płaciła Pan.i za wy.pranie ga·rnituru z elany 100 zł. Radzimy
by zwróciła się Pani z reldaPIĄTEK, 2 KWIETNIA
kllopedii Akltualinoścl. l!ł.00 KUTS Wiru!. 19.00 Muz. L akit. 19.30 KO'll
macją do dy.rekcji. (jkr.)
języlka .rosyjsk.iegQ. 19.15 Uruwex cert symf-Oi!l.icmy. 20.18 DysJrnsja
PROGRAM I
ZLEKCEW AZENIE
sytet Radiowy. 19.26 ze wsi i o literacka. 2-0.38 D. c. koncertu.
8.00 Wiad. 8.05 Muz. 1 a.kt. 8.30 wsi. 19.40 Gra ka1Pela. 2-0.00 D7Jien 21.13 z k.raju i ze świata. 21.40
PRZEPISÓW
.CZYTELNIK: Po zachorowa- Koncert Ork. PR. 9.00 Aud. pt. nili<:. 20,35 Wieczór literaako-mu- Wiad. s.portowe.
:111.43 Muzyka
ruu powiadomiłem o tym tele· „.rutro". 9.30 Muzy.ka ludowa. zycz.ny. 211.35 Notatn.lk kultural- roz.rywkowa. 22.05 Słuchowisko
Dla przedszko1i aud. pt. ny. 21.45 Koncert życzeń. 22.25 pt.: „Ładny współczesny". 22.31
kierownika. 9.40
swego
fonicznie
Gdy wyzdrowiałem i wróciłem „Czystość to zdtrowle". 10.00 An LudwJJ<: van Beethoven: SOl!l.aita Muzy>ka tane=na. 23.SO Wiad.
do zakładu oddałem zwolnienie ton Briick.ner: IV Symlonia Es- Es-<iur OIP· 27 Illl' l. 23,00 Wiad.
si~ d'Ul' „Roma;ntyczna". B.00 KaJej 23.110 „Muzylka nocą".
TELEWIZJA
Dowiedziałem
lekarskie.
11.3-0 Duety
wtedy, że zrobiłem to za póź· doskO{P kul1>uralny.
jęrz:. ang. (pO<Wtólekoja
l3
16.40
no i dla.tego nie otrzymam za. instrumentalne. 12.05 Z kraju i
PROGRAM li
rrZćllde) (Łódź). 17.00 Dzieam.ik TV
ze świata. 12.45 „RoLni.czy kwasiłku chorob<>wego.
Z O·kie!11ka" (W).
„Miś
17.05
(W).
medał
„Złoty
8.35
8.3-0 Wiad.
RED.: Sprawa wYgląda tak. cLrans". 13,00 Aud. „Z p.iosenką
zabaiwa,
pra>CO'Wln.tk, który jest niezdol- Jest n.am wesol!:o". 13.2-0 Koncert dla I'Qlsk.J.". 8.56 Wiązanka melo 17.2-0 ' „Zgady.wainka" nY do 1pracy z powodu choro· soldstów. 13.4-0 „SWojsikie me:lo- dH. 9.05 Kon,cert dnla. 9,:;o Pu- gra towan'zysk.a (W). 17.35 „Hi·
(Wrocław).
ko,percie"
na
swria
blicysty~ mi~zynarndowa. 10.00
„Slepy zaułek"
J:>y, w myśl zan'ządtzerrua Rady die". 14.00
:M:iJnistrów z 19.xn. 1963 r. Dz. fragm. 14.20 Z twórozości kompo Orkdestry i zespoły rozrywkowe. 17.45 „WieloklrOIPElk" - tygodn•iik
18.05 „Trudne
ustaw Tur 58 pO'Win.i~ w cią~u zytorów węgierskich. 15.00 Wiad. 10.30 Z życia zw. Radz. Ił.OO Mu akbuaJmości (W).
program z cyklu:
w.leczory" 2 dni od otrzymania zwoln1e- 15.10 Dla uczniów sŁuch. pt. ,.Dla zyka O{Perowa. 11.45 „My i nasze „RepOII'taż na życzenJe" (W). 18.30
nia dostarczyć je do zaJdadu. czego zostałem zoologiem". 15.35 dzieci". 12.-05 Z k.raju i ze świa
12.45 Film z serii: „Gwiazdy fi1rnu
Zlekceważenie tego oboW'ląz~u Pieśni M>ozar.ta l. Schuberta. 15.53 ta. le!.25 Muzyka 1Udowa.
19.00 „Po cme.
pt. ;niemego" (W).
Walc Kaprys. Fragm. muzyki do filimu
Sewen:
g·rozi upomnieniem, ostrz~e- Ma.rek
młodziw w ra·
niem, regulamlinową karą itp. 16.05 ;,Kultura pilnie ·p oszuk·i wa- „Wojna i pOlkój". 13.00 (Ł) Aud. rech laitach" (W). 19.30
narodowych
dach
Nie pC>Woduje to jedna•k kary na". lłl'.35 P.rog.ram młodzieżowy dla wsi pt.: „Pomoc nadeszła".
dodart>kowej w posotaci wstrzy- „Mo.ję miiejsoo w życiu". 17.05 13.10 (Ł) Stai!tisław Moniuszko - Dziennik TV (W). 19.50 DoOO'anoc
dnia
W.tadomoścl
2Q.OO
zasi1k<U ch0'1'obowego. Muzy.ka. 17.15 Poradnik języko- Uwertura do otPery „Paria". 13.20 (W).
rnania
Gdyby zakład nada•! podtrzy- wy. 17.3-0 Fe1ieton eko<noanic,.,ny. „Pochćxi do Dalk.an'u" - fragm. (Łódź). 20.15 „Bez aureoli"
dll!.ia. 13.S<l (Ł) fi.Jm fab. .prod. ozechosł. (dra•
Lll!f.
rnywill swe stanO'Wjsko radzi,: 17.40 Au<iycja literacka. 18.00 Wia 13.45 (Ł)
się d<> dyxekc)I do-mości. 18.05 Ko.ncett dnia. 18.lS ;,Alctua.llności łódllkie". 14.05 „Na mall) (W). 21.55 DZliennik TV (W).
mY _odwołać
od'!>Owiedź". 14.15
S'Za k.urpjowSlkie.
Red.
(h) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
zt]S.
Spie14.30 (Ł) Melo_ _ die
_ _ _ _ _Ency_ _ _ _w_ Radiowej
_ _Bończa
_ _...:_.:_
_:;,::_
wa Sława Przybylska. 14.45 „Błę
icitma sztafeta". 15,00 G;iuseip.pe
Verdi: uwertura do 01PerY „Nie
SZ!POll'Y sycylijskie". 15.10 K<l\llcert
chóru a cappella PR w Kll'akozalkończenle ra•jdu połącume z
W :niedzie:l.ę - 4 krwletn.ia bil'·
studenckie- w:ie. 15.30 Dla dzieci odc. pow.
występami zespołu
n pies·ZY rajd
się
oobędz.ie
15.55
Mi!kołajka".
go i Zgaduj-Zgadulę. Dla zwy- „Przygody
Pomaj Łódź" z,o.rganizowany
Chwila muzyki. 16,00 Wiad. 16.05
Łoclzi przez cięzców nagrody i dy,ploany.
d·la miłośniJk~
uPxofile muzyczne" Bela Ba1rPTT-K wspólnie z
Oddział
PRZEKŁADY
tollc. 16.45 „ W k.ręgu piosenki".
WIKZZ i redakcję
łJKKFiT,
17.00 (W). Koncert r00t'ywkowy.
EX!Pressu Llustrowa;nego". p ,r zy
E. Lanhaim - MorrderstwO ft.i
1'7.15
17.05 (Ł) ChwHa muzyld.
. „: .~· · ·
sz,eść
do wyb<>ru
~o<t<YWaru>
ulicy, Czy>t. 1964, str. 224,
;.'"· (Łl zespoły 'aaowe. 17.30 (Ł) mojej
-~ ·
'bras.
2'ł 18, seria „Z jamnikiem".
•, · „Aktualności łód2'Jkie". 17.ł5 (Ł)
--~ )
H. F. Rey - Han.ole, Czyt.
Aud. „Łódź przemysłowa". 18.00
rajdu na każdej
uozestnky
1965, str. 500, zł 33.
F:r. Liszt: Fantazja węg.ier
(Ł)
trasie 2lWiedzają: zaik!lad pracy,
ogMsty.
Wóz
P. White ska. 18.20 (Ł) „Melodia, ryitnn 1
muzewm., zoo. Trasy zbiegają
PIW 1965, str, 298 ·!- 365, toni
Klub
18.45
a.ud.
piosenlka" Poll'l.iatowskiegó ,
się w Pa•ku
40.
zł
I/II,
En.tuzjast6w Nowocrzesno6ci. 19.00
gd•„ie Q- gode. 14 ~będzie s·

Ra.d.io

• ł.alawizja.

I.

--.--....-

-1

(Ł)

.Teżełi.

przys!ugirwała.

Psa można nabyć
schxoi!liSk<U dla ,psów. Mle·
się 0tno przy uu.. śnieżi!le•j

UCZEŃ:

w

ści

nr

- Szfkxxla., ż,e nie jesteś
114 kehr,,e.ra.
- Dbaczeigo?
- Bo dziJsiaij kelneir przynieii;.ie. jej ni-e tyVko swoją

91.U.

JANUSZ KOLIŃSKI: Radzimy skont.a·ktować się z P~.rad-1
ZaiwodO<WO-Psychol.og1cmą
Ul, Moańu.szk.i 4-a,, tell.
IPl"ZY
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ruą

3314.d.
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Z
Ł O''d'"

Rajd pieszy

prn:eriwa między
przez Painią 60
ukończeniem
zaitirudn.iciindem
lat a ostatrum
5
niż
więcej
będzie wynosiła
lat renta starcza nie będzie jej
z. B.:
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Popisy łyżwiarskie i balet dla dzieci

Organiz atorzy
sObotnie j im!Pt'ezy w
Pałacu Spoctow ym
dokładają
wszelki ch s.taxań,
żeby mogla ona wypaść możli
w.ie jak najlepie j.
Zapewn iony jest udział lyż
Wiarzy z CSRS i NRD, nie
mówiąc o udziale w imprezi e
ipt. „żegnamy zimę"· wszystkich
najlepsz ych
łyżwiarzy

Impreza rozpoczn de się o godzinie 17. Na zakończenie tradycyjny m zwyczaj em zorganiz o
wany zostanie na tafli lodowej
bal dla dzieci.
Bilety wstępu na tę imprezę
są do na.bycia w kasach Pałacu Sportow ego względnie w
klubach sportow ych propagują
cych łyżwiarstwo :fiigu-rowe.

---~~--~~~~~~~~~-

L Drogosz ponownie na ringu

- ~ - - ---

rrlJa(

....

Czy łodzianki wywałczą
trzecie miejsce

Mistrzostwa Polski bez Walaska i Pietrzykowskiego

W
kolejnyc h
rmg,~al
sil się natomia st Leszek Dro- śniewski (Widzew ), Lojkiew icz I ligi sia1lkówki koł>iet Sltru:!ll
do indywid ualnych mistrzos tw gosz.
Będzie
on walczyć w (Gwardi a), Tomasie wicz (Gwar walczyć będzie na wyjeździe.
boksersk ich Polski, które roz- 'Hadze półśredniej.
łodziaillkń. sipoit:katJilr
dia), Karolak (Widzew ), Kuba- sięW w sobo~ę
K<rak.owie z miejsCQIW.lł
poczną się 5 kwietni a w KraOgółem zgłoszono 163 zawod cki (Gwardi a).
Wdisłą, a w
nied-zielę grać ibęcl.ą
kowie.
ników. Na ringu w Krakow ie
Brak jest Józefow icza.
Nłe z Częstochowian,ką.
W mistrzos twach nie weźmie zobaczy my m. in. naszych mebędzie
w Krakow ie Stańczy
Szczegól nie oiekaiwie 2a;powki"!
udziału
kilku popular nych w dalistów : Kuleja, Grzesiak a, A. kowskie go. Nie pojedzie
Kielich da się mecz z ·wisłą, która W,
sw1ecie
zawodni ków.
Wśród Olecha i jego brata, który bro- i zabrakn ie Cichack iego. Uwa- tabeli zajmuje tr2ecie miejsce,
nich:
Pietrzyk owski, Walasek , ni tytułu mistrza Polski, zdo- żamy, że awans · Popiela
łódzkich.
i Bor- Na miejsce to 1m.a;J-ą apetyt ło-,
Knut, Branick i. D-0 walki zglo- bytego rok temu w Bydgosz - kowskie go
jest ze względu na dzialilk.i. Sądztmy, że ltl<lsze iza:..,
czy.
lrontynu<>Wać
b_ęcl_'l
ich młodzieńczy Wiek i małą wodni=k i
zwycięstw
PZB dopuścił cilo mistrzos tw rutynę,
W U TIUDl:!'z:l..ef
stanowc zo za wcze- pasmo
IDllDlllDIHlllHDDIUUUllWUUIHWIUllURDDDlllllUIUHRllUIDllllWIDUIDniiDlll
rozgryiw ek ekstrak1 asy l ~<>-.
mllnmDllOllllllllllllllllllllllDlłlDllllDllHllllllllUDUł 2 zawodni ków, którzy nie zo- sny. Udział w „marato
nie" mi- żą wszelkic h stairań, by znialleź4
stali zgłoszeni przez swoje okrę strzows kim wymaga
wielkiej się w czołóWce !llaj•lepszycb polo<
;\VAżNE TELEFO NY
wjd i Liza" (USA) oo gi ze względu na to, że nie odporności fizyczne j i psychicz skich zespołów
.
lat 16. g. 15.45, 18, 20.15 brali udziału w spotkan iach mi nej.
Pogot. Ratunkow11
Obecnie w tabeli prowadz i' ze09
STUDIO (Lmnu.m by • 7-9) strzostw okręgowych. Z przyPogot. Milicyjn e
spół AZS AWF, który zajpewnj,lJ:
07
Na temat składu reprezen ta- już sobie tyrtuł
„Romeo i Julia" od lat wileju PZB skorzys tali: GruStTaż Pożarna
08
mistrzow ski, Dru·
cji Lodzi można dyskutować.
16 (ang.) godz. 17.15, dzień i Skrzypc zak.
Kom. MO m. Łodzi 292-22
gie miejsce zajmu.je Legia, 'lll7:e..,
19.30
Inform. kolejow a
(n)
Najwięcej pięściarzy;
cie Wisła -i CZIWa;rte Start.
581·11
bo
19
TATRY (Sienkie wicza 40) z~łoszcmo
Inform. telefonic zna. 03
do
wagi lekkiej.
,.Plaster miodu", „Pe- Osiemn
CZNE (Pl. Wolności 14) techni:ki 17) „z powoastu jest bokseró w w
jako
bibliotek arz", wadze muszej,
Wystaw
a
„Rzeźba
TEATRY
ludo du kobiety"
(fra;nc.) ti
17
w piórkow ej
„Szczeniak"~
wa
„Czaro·
woj.
łódzkiego".
od lat l6, g. 18, 20
w półciężkiej, a po 16: w koTEATR JARACZ A (J'araCzynne g. !z.-,).8 (wstęp GDYNIA (Tuwima nr 2) dziejski eliksir". „Peti iguciei.
lekkopółśredniej, lekko
jako piłkarz" g. 16. 17
cza 27) g. 15.2-0 „w pu woJ.ny)
„Za~~chani są między
„Pierws zy dzień wolno średniej, średniej.
styni i w puszczy> ', g. l"1UZEUM KATEDR Y
Trzynas tu
E- nami od lat 18 (pal.) ści"
jest
l9 „Ostatni a stacja"
w
(panoram
wadze
a)
ciężkiej, w któod
WOL~CJ_ONIZMU (Pa.r k
godz. 10, 12, 14; 16, 18, lat 16 (po!.)
TEATR NOWY (Więclmw Slenk1ew icza). Wystawa
rej
g.
tytułu
18,
20
mistrza
·
Polski
bro20
ski.ego J.5) g. ~9.15 , Wli- pt..
nić ma
Kuback i z lócłzkiej
„Niekt~re proble- HALKA (K•rawiecka 3-5)
DYZURY APTEK
cek i Wacek"
'
my ewolucj1 ". Czynna „żródło trzech prawd"
Gwardii .
Inaugur ada V kolejneg o tur- stkim zależy na jego
MAŁA SALA (Zachod nia
dotrzyg. 10-17.
Ustalon o też ostatecz nie re- nie.ju siatków ki ZMS i „Dzienod lat 16 (franc.) g. TUIWliJm.a ,19, Wólczańska
93)
maniu.
g
20
Radosne PALMIA RNIA
prezenta
czyuma
cję
15.45.
okręgu łódzkiego. nika LódzJcie go" odbyła
18, 20.15
37
Piotrkoiw
.s:ka
dni" •
225,
się
"
w
godz. 1~8.
ŁĄCZNO
(Jćn.ef&w 43) Zgieirs.ka 146, N0>wotki 12, Oto nazwisk a naszych pięścia Pałacu Sportow ym i
TEATR
POWSZE CHNY ZOO (ul. Konstan tynow- „Foto SC
Tównież w
Ha.ber" od lat 16 Róży
rzy udających s·ię do Krako- Pałacu nastą.pi zakończ
Luksem burg
(Obr. StalingT adu :al) ska 6/10). Czynne od g.
3, wa: Drożdża
enie , tej
(węg.)
godz. 19
Dąbr01Wsikiego 24-b.
] (Widzew ), Radzi- masowe j imprezy
nieczymlD.y
9-il6 (kasa do 15),
.
ŁDK
('J.'.-a<Ugutta M
18)
·
kows&1 (Gwarcłia), Popiel (BuTEATR 7.15 (Traugu tta 1)
Sportow
cY
Lodzi
pożegnajll
„Tudor" (rum.) od lat
DYŻURY SZPITA: Lt
dowlani ), Bo.rkow ski (Budow la- sezon zimowy w
g. l6 „Za.czaro 'Wana za
K<>N.CE)RTY
16, g. 1-4.30, _17.15
sobotę
i z
(20
ni), Staniasz czyk (Widzew ), Wi- tej okazji odbędzie
toka", g. 19„15 „Pani
se=
się
zami
wielka
k
imę<ty)
Szpital
prezesow a"
FILHAR MONIA (Na.ruto- MEWA_ (Rzg_owska n<r 94) rowicza. im. M 0 Madu•
impreza
. o czym zresztą. już
ul. M. FornalOPERET KA ~łnocna 51) wicza 20) g .. 19.30 Kon- ,,Tona
donosiliśmY· Właśnie w ramach
czarna skiej 37 - przyjmu je ro
g. 19 „czaruJący Giu- cent symforu czny Ork. blyskaw ~~!er
ica
imprezy
(NRF)
pożegnania zimy odbe
od
dzące
chore
ginekolo
lio"
Naj1epsz ym
PFŁ. Dyry~en,t jeśli choGer12, go<Jz: 16, 18, 20 gicznie 1 z 11 Rejonow ejdzie się uroczvst e zakończenie dzi o dźwiganiklubem,
TEATR ARLEKI N (Wól- i:a·r~ , Pflugea- (NRD). t lat
e ciężlłrów jest w
MAJA
(Kilinskie
_g?,
Da&"Lego
wrn.ieju „
czańska
Łodzi Gwardia . W odbytyc h mi5)
g. 17.30 ~l!iści - :Je;rzy Łuko- .,Odwet kpt. Lesa 178) PoTadni „K" z dzielnicy
(pa Widzew, ul. Szpital.n a 6.
s~rzostwach iruiywid ua1nych Gwar.
.,Rusałeczka"
~ fo>rte1Pia
Nowi zwYcięzcy turnieju i no dia
Annru-aana) '°d lat
16 Szpital
zajęła w klasyfik acji kluboim.
TEATR PINOKI O (Ko- tom Cofa.Lik - n,
Wolf,
Od 10 kt za- wa radość.
sk:zyp
2
(jug.)
godz.
16,
Podzielą. ją przy wej pierwsze miejsce, uzyskują
l1!,
? ul. ŁagiewnickaH.34-36
;pern.i'ka 16)
g. 17.30 ce_, Kll"zy-,;zto<t Oikon -: MŁODA GWARD IA (Zie~
.<!
wodnik
· łódz wspólny m stole drużyny, któ- 47_ punktów
z dzielnicy Bałuty oraz
„o Janku ·co psom szył w1-0-lonc-zela.
, a więc o 6 ;punktów
Program . Jona 2) „Królow a Kry z
kiego Włóknia - rym dopisały
umiejętności
Rejonow
ej
Poradni
i
10
więcej
buty"
niż
LKS,
który
jest na
Obtmall' Gerster - Tocstyna" (USA) o<l lat 16 .;K" z dzielnicy Widzew.
rza
Andrzej szczęście.
Zwycięskie zespoły drugim miejscu: 3)
TEATR
ROZMA ITOSCI cat.a uro.czysta, Be<e~o- g. 10, 12.30.
Start 2.1
_15,_ 17.30, 201ul.
Domicz
upra- zgromadzą, się w kawiarn i Pa- pkt., 4) Budowla ni - 17 pkit.
li!. Szpital
PałaC'U
Młodzie<ż:y· ven Koncert potroj- MUZA CF3'b;amc~a 1731 im. n.Zbocze
Jordana
łacu
,
ul.
Sportow
przywia
('tll. Moniusz ki nr +-al
ego
tenis
ł)
godz.
st-0ło
15.30
!"all~pszym
ny,. Bra:hms - IV Sym ,,30 lat snuechu _ od t"odnicza
z. klu'b<?"'. woje7-9 z dzielg. 9 Festiwal
wy. Miłość do gdzie ogłoszone zostaną oficjał- wodzk~ch o'lrn_zali się ci<;7.arowcy
pieśni
forua.
Jat 9 (USA) „ godz. •l61nlcy Sródmieście. 1 Kii·
ne wynil!:i turnieju . Wręczenie mł?'deJ '!ekcj1 PTC,
i muzyki
celuloid
o,wej
. ktorzy za.
pi
„M-Mo:l derc.a
od lat nika AM im. Curie-Skło-.„ 0 db ę d zie
•
·
t
Jęli 5 maejsce. Na
K I N A
wa<!łt
łeczki
16 (niem.)
zaszcze- p~c h aro„
godz. 18, dowskie j, ul. Cuńe-Sklo
się. na °.:" ustanow iono tnCYWy mistrzost
<reko·rd
okręWYSTA WY
_ „ 2-0.115
forum w1dowm : gu w wadze koguciej . Autorem
pił
mu brat m1ast przed
• _
dowskie j 15 - z dzielPOLONl A - „Olbrzy m OKA
(Tu~,uma
Uroczys
t~
llJl". 34) nicy
·
ten akt poprzed zi jego jest Augusty niak (Gw.), któ
Górna oraiz z 1'4
Pier-Wsz ym S'llk
OSRODE K PKOPAG AN- od lat 1'2 (USA) godz.I ,,Telegra
ficzny POJedY- Rejonow ej Poradni
· cesem jego by- rozpoczęcie imprezy „Żegnamy ry w <rwaniu uzyskał 82,5 kg, o
DY SZTUKI (Pa.r k Sien 10, 14, 18
K"
nek" (•r um.) od lat 16 z dzielnicy Widz-ew, I'ul.
zimę".
ł.o zdobyci e
2,5 kg więcej :niż to wynosił dokiewicza ) tytułu
Wystaw a WISŁ~ ~. „Wyspa zło- godz. 16,
wicemi18,
2j)
«zpitalna 6.
mala'1"stwa. grafiki; rzeź czy~ów _ _. od
strz.a młodzików naszego woOto lista.
OrganiZ atorzy zwracają. się do tychczas owy rekord.
lat 9 PJONlER (Franciszkańska Chirurgi a Południe
mistrzów i wicemis trzów w po„
by Sopoclti ego Okręgu
~,~ gvu~. ~o, 12.30,
jewódZit wia.
Później
przyszły zaproszo nYch gości i drużyn :z srzczegól nych kategori
nr
31)
„Nagie
ostrze"
Szpitlłl
im.
Pirogow
a,
1
ul.
7 30ARZ Dl'lli fil od la:t 16 (ang.)
ach:
ZPAP. Czynna w g. WŁOKNI
poważine mecze ligowe i sta<i·- gorącym apelem ft punktua lne
w kog·uciej Au.gustyn<ia'k (Gw.~
godz. Wólczańska 195.
13---18.
mu
rumuńskiego · :_
międzyin!Zrod<J.We.
10, 12.30, 15, 17.3-0, 20
Rumu· prz~·bycie, Ponieważ opracow a- 265 kg, Adamcz yk (Bud.) 215 kg,
C~·rurgia Północ - s-z.pi ity
BIURO WYSTA W ARTY
czas :miłości" od lat POKOJ
(Kazimie rza 6) tał 1m. Pastoo'!"a, Ul. W1- nia, Bułgaria, Węgry, NRD no program minutow y i wszy- w piórk01Wej
Pokorsk i (ŁKS)
STYCZN YCH (Piotrko w .!6 Od
Hl l2, 14 1
292,5 kg. K00:1811'Ski (Gw.) rflw„Liczę na wasze grze- gury Uli.
to kraje, w których startowa-ł
ska 102). Wystaw a fo6
.
g z.
'
'
•
chy"
111ież
(no!.,
W2,5
panor.)
kg, w lekkjeJ Zachaod _Laryngo logia: Szp. łm. ,ben uta·lent awany zaw-0dni 'k.
18 20
togra"ffil<.l. A. Idzińskie- ZACHĘT
A _ „Skarb w
ra (Gw.) 330 kg, Ko.sęda (Start)
lat 16, godz. 16, 13, .20 Pirogow a. ul. WolczańA. Domicz wysoko sobie oego. Czynna ~ 10-:-18·
3-05 kg,
srebrny m Jeziorze " (pa PoLt;:StE (FC>M1alskiej 37) ską 19 5
w śrectn:eJ
Kałużny
••
„GALER IA 20'
:hli zdiobyly w 1963 r. tytuł
(Piotr- norama)
(GW.) . 350 kg,
od
la' 12
Zawiślak
Sea-ce i szpada" (f<r.) Okulisty
(Bud.)
ka: Szpital łm. a•k ademick iego mistrza
kawska 262). Wy.staw a (NRF) godz. lO. 1 .:io,
340
kg;
w
Polski
półciężki
;;d
ej
Ia.t
Trzcińsk
i
2
12 godz. 17 Jo.n.sche:ro, ul. Miliono- oria,z
malarstw a A •. sz~erta. Hl, 17.30, 20
(Bud.) 362.5 kg, Micha.tsk i (Sta<rt)
a:Liedaw no
wywalc zony
;,Synow ie i kochank o- wa a.
~na codzumm e qd ADRIA (Piotrkow ska: lSO) wie" (ang.)
355 kg, w lekkociężkiej Klitowmis trza Polski w grze
od lat 16, C:bi~urgia i lar~gologia tytuł
„Upał" od lat 12 (pol.)
podwójn ej na rok 1965. Sta- RTS Widzew zo.rgain.izoiwa.ł tur- sk.i (Sta<rt) 350 kg, Muszyński
godz. 19
dz1ecięca
Szpital
im.
niej w Piłce ir~znej o puchair (ŁKS) 327,5 kg, w ciężkiej Sło•
g. 1(), 12, 14, 16, 18; 20 POPULA RNE (Ogirodo wa Korczak :
a, UL Axmll Czer łym par·tner em ł>odzianina w
wiński (ŁKS) 400 ikg i Rybczyń
CZAJKA (Plonow a nr 4) 18) „Twar.zą w twairz" won".'1
grne podwójn ej j-esit Slrublic ki I sek;re>trurza KD PZFR
Łódź
ski (Gw.) 350 kg.
15:.
MUZEU M mSTOR ll RU„'11rzy światy Guliwe- (Jugosł.) od lat l6 g. Chirurgi
(Ki2•
Widze·W'
rpa'ty
Krosno)
A1111tanłego
a
. Do sukceszezękowoP\romiiń
CHU REWOL UCYJNE GO ra" (USA) od lat ll
17, 19
twarzow a: Szip. im. Bar- shw
należy
(Gdańsk.!l 13; tel. 364-42) g. II'1,
także
W lf;UITIIlieju uczestmiiczą
zaliczyć Skiego.
' ROMA (Rzgows ka TtT S4) lickiego, ul. Kopcińsk
19
iezwycięst
w.o
n-ad
C.eyinine g. 110-il'i.
aktuaJin ym 24 zespo'ły
chł<J1Pców ze szkół
DKM (Nawrot Dr 2'T) „Dwie noce
jednego go 22.
mistrze m Polski Kc>wals kim z podstaWOIWych,
MUZEU M . WŁOKIENNISyn skazańca" (ang ) dnia" od lat 16 (jug.) Toksy>ko
A
ślizqawha
oito wyniki
logj:i:
!
CTWA (P1otrko wsk.a 282) ~ iLait
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