Nowe naloty na DRW
·,

Trzech baT>barzyńskich nailoookonal-0 we wt-0rek lotnictwo USA i Wietnamu południowego na Demokraty~
111ą Republikę Wietnamu.

ł:ów

iz

pop.rnedniego dnia podbombardowa.n.ia miasta
Vinih w DRW zestrzelone zo_
staiły dwa samoloty pol:udni<>wowietnamskie.
ll'ek,

c~s

Z ostotniet chwili

Cena 50

gr--------------- -

BZIFNNIK

zbrodniarzy ośC11iecimskich

GrUPG uczestnlkóC11 procesu
przybyła

Wietnamska
podaje
Jak
Agencja Prasowa, we wtorek
zestrzelone zostdy nad DRW
samoloty
napastnicze
dwa
amerykańskie.

Ta sama a.gencja donosi, że
się ulotromzerzanie
potę'!)iające
ki
przez USA wojny w poludniowym Wiet.namie oraz pirackie ataki powietrzne na DRW.

do Polski

bm. ;przybyła do WaJ:szawy g.rlld:Ja uczes.t ników toczące
go sie we F-raThkfurcie nad Menem procesu przeciwko byłym
SS w o·bozie
członkom załogi
zagłady Oświęci.rn-Brzezinka. W
gr.u,pie tej Zl!lajdują się: prokuratoTzy - Friedrich Vogel i
oraz obrońcy
G€1rhaord Wiese
Gerhard i Gerha:rd
- Eugen
Godlner. P:rzyjechal te.Z oska·rz NRD posiłkowy
życie.l
F riedrich Kaul. Obrońca Anton
Reiners ma p~zybyć 22 b,tn. Spra1wozda.wca sądowy PAP
pisze:

Spraiwieci!iwuścl
Mi·ruisterstwa
PRL i c1ir H~meyera - strony
kilówystępujące w proces.le,
prżedsta!Wiciele przybyli
rych
do wa.rs=wy OTaz polski oska„życiel posiłkowy M. Kieta,
bedą uezestniczyć przy przesl~
świadków po-zez nasze
chaini.u
sądy w wa:rszawie i n:iek.t órych
inn_ych miastach w <>k·r esie do
27 b!In. W czasie tych czynności stosowane będ?.ie wylą=ie
pTa.w o polskie, a ję1Zyikiem =zę
dowy.m będzie polski.

we Fra1r1kfurcie nad Menem dir Hans Hofmeyer zw.rówładz z
naszych
się do
cił
o ,przesłucha.nie ponad
prośbą
przez sądy P"O"l20 świad!ków
skie - w drodze po.mocy praw
nej. Chodzi o świadków mieszkających w Polsce, k.tórzy z
u:zasadni•onych powodÓIW, m. in.
ze wzgJę<i•u na stan zdrowia,
nie mogli staiwić się na r_ozpra
Firan.kfuJ:cie lub nie
wne we
NRF.
do
wyjeżdżać
chcieli
Przy.p omnijmy, że ?'I'Zed trybu
nałem fra:n!kfu:rckilm złożyło już
zez,n ania ponad 50 świadków z
naszego k:ra.jl\l.
Władze nasze wycrazily zgodę
na .prośbę przewodniczącego są
du f~ankfurckiego. Zg"odnie z
zawartym 29
porozumieruem
przedstawicieli
ub. m. przez

Przedstawiciele
KP Finlandii
w Polsce

2Q
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Przywódcy
Polski i ZSRR
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przec.iwlotnieza wojsk
Republiki Wiet
coraz to nowe
0~1ąga
namu
1mkcesy w :i;walczaniu samolotów amerykańskich i południo
wowietnamskich, które ·dokonalotów na terytorium
nują
DRW.
Na zdjęciu: żołnierze jednostki
w Son Tay
przeciwlotniczej
iiawe.t w kantynie nie rozstaDemokraty~zneJ

się

ją

z

bronią.

CAF

ał
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Agencja Reutera dtmooi z
Sa.jgonu, że podczas j€dnego
rz; tych naJotów 25 s1amolotów
Emerykańsikicih i poludniowobombaroowalo
t.vie tniam skicll
most w po1bliru portu Dong
: Hoi. Mimo zr.zucenia 25 ton
bomb, most - jaik podaje a:gen
-cja. - zo9tał jedynie uszko- ·
~y.

Podczas :i:nnego nailotu 40 sa
~lotów amerykańskich zrz.u·'Ciło 350 kg bomb n.a. dwie
'mogi w odległości 225 kil<>ćnetrów na południe od Hanoi.
Ta sama a ig encja :ilnformuje,
'f;e rzecznik wojsawwy USA
"pocla!l: we wtorek .strartr ameilrYkańskue w WOJllle w1etnarn6kiej, które wykaiziują stały
wzrost.
Podczas nailotu na: szosę w
Wietnamie północnym zostal
zestrzelony samolot amerykański. Pilot zgi.nąl na mi-ejc;cu.

przyznał

Rzecz,: P.

w 22

we wto-

dokonali wymiony
depesz .
pism
z

o·kazji 20 roczniey zawar•
cia układu polsko-radzieckiego
I sekretarz KC PZPR Wł. GoRady
mułka, przewodnicząey
Państwa PRL, E. Ochab i prezes Rady Ministrów PRL, J.
Cyrankiewicz doko.nali wymiany pism i depesz z I seluetarzem KC KPZR L. Breżnie
wem, przewodniczącym Prezydium Ra.dy Najwyższej ZSRR
Mikojan~

A.

,i

przewodniczą

cynt Rady M.imstrów ZSRR A
•
Kosyginem.
W depeszy P1°ZYWódc6w Polski do przywódeów ZSRR m.
in. czytamy:
„Układ . za,warty przed 20 laty stal s·1ę wyrazem historycznego przełomu w stosunkach
na.rodamiędzy obu naszymi
mi".

20 rocznica podpisania
układu

polsko-radzieckiego

Staralniem mook.ilewskfogo Ko
KPZR,
Mie}skiego
mitetn.i
Radzieckich TowaZwiązku
rzystw Przyjaźni i Łączności
Kul.turalnej z Zagranicą, Towarzystwa Przyjaźni Radzi,ecKC
WCSPS,
ko-Polskiej,
Państwowego
Kmnsomotu i
Ministrów
Rady
Kmn,itetsu
ZSRiR do sµraw Łączności Kul
turadnej z Zagranicą 20 bm.
odbyla się w :reatr.ze Kremlowskim uroczysta akademia.
poświęco:n:a 20 rocznicy podp .is:ainia uikKadu pok!.k:o-.radziec!kiego,
Pr<zemówierrle zasadnicze wy
głosił cZJlonek Prezydiium KC

lJSA odrzuca ją plan
przedstawiony przez DRW
N:a kr·ótkiej komferoo.cji pra
we
zorgainie.ow.anej
sowej,
wtorek, sekl'et<l!I'z stanu USA,
Riusk odrzucił czte:ropunktowy
przez
przedstawi6ny
plan
DRW jako podstawę umożli
wiającą ewentualne uregwowanie probl-emu wietnamskiego.

J alk:

oznajmilł

RiuS!C;

rząd

rocznicę

powstania · w getcie
warszawskim

m

Uroczysta akademia w Moskwie

us~ jest zdecydowany dotrzy
zobowliązań
mac SW_Ych
W1etnam1e poiudniowym. Zami.er:zia on równie-2.. kontynuo'Wać dzieitania wojskowe
jęte w Wietnamie.

w

pod-
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W wyg:łos;i:onych w D,iaJc.azcie
przemów1eniac!J- P<>dezas obchodów 10 roczru.cy konterencjl w
Ban_dungu, .. P1'.,'Zywódcy sze·r egu
kraJÓ~ AZJI 1 Afryki i>otępili

i
agresJę. USA w W~a.mie
poparcie
wyra7..ih . całkowite

dla paLnotów wietnamskich.

eń

Wizyta
Aldo Moro
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USA

W . po!ll.i~zialek w p67.nych
godzinach wiec7.Q.rnych przybył
WaszYD:gtonu z ofiejalną wi
,:tą prem1er rządu włoskiego,
Jest to pierwsza
!do Moro.
wizyta włoskiego premiera w
od
Zjednoczonych
Stan:a.~h
chw1h objęcia przezeń funkcji
szefa rządu. Premoerowi towa•
rzyszy min. spraw zagr. Amin·
t.o.r e Fan.tani.
A We w.to·retk premier Wioch,
Bido Moro, został przyjęty w
iałY'ffi Domu prze.: prezyde'!l~ .Johnsona i przeprowadził z
n11tn_ rozrn<>wę.
si Wt<!<CZO<rem Aldo Moro spotkał
ę ": sek.r eta„zem stanu USA
Rusk1 em i z sekretarzem skarbu Foowlerem.

W %2 ro.cznicę. P<>W~tania w getcie warszawskim złożono wieli•
ce i wiązanki k~viatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Sprawozda.n.ie z akademii w Łodzi na str. z.
CAF -

fot. Rosia.k

Wzrosl napięcia na Cyprze
Od ubiegłego ozwa.r.tkiu wła
dze cypryjskie przerwały ko
mumkację z dzj.eJnicą turecjako odpoNikozji,
ką w

Matury i co dalej
:W CZWARTEK, 22 BM.
od godz. 13 do 14.30
przy
Nas-zym Telefonie

Usługowym

303•04

s,po<t!ka
kuratO!l'

się z Ceylfleltn.iXa.mi
~kolnego
Okręgu

m.

mgr

wiedź na zamach terrorystyczny dokonany przez Tw'ka cyp.ryj-skiego. Wywołało to p<>nowny wzrost napięcia na
wyspi•e oraz pogorszenie stosunków turecko-greckich.
na CY'J)l'Ze
Nad sytuacją
pornedzia1ek,
w
obradował
J>Od przewodnictwem premiera Urguplu. gabinet turecki.
Rząd turooki zwrócił s'ię do
r.zą?ów USA, Wielkiej Brytami i Greeji, jak równi·~ do
sekret.a.i:zia generałnego ONZ,
d?ma1gaJą.c się ich interwenCJl w oolu 7iniesden.ia blokady .~elniicy tureckd,ej w Nikozi:t.

Łod:zA

Mieczysław

Woźniakowski
~atem spo'\Jka:nia będą:
O :perspektywy dalszej nauki
zatrudnienia absolwen1
tów szkól po-d.stawowych,
zai
ogólnokształcących
wodowych
l!I tegoroczne matury w związ
ku z ostatnimi. zmianami

~~-"'---~.... """'

Z pobqtu

Tito w Ak)ierii
Prezydenci Tito i Ben Bella
przvlecieli w poniedziałek po
do
1>0tudniu z Konstantyny
Oranu.
Z O·ranu obaj prezydenci wyjeżdżają do Algieru, gilzie w
środę zakończyć aję iąają ich
ro~

KPZiR, pi.erwszy za.stępca prze
wodniczącego Rady Ministrów
ZSiRiR K. Ma.zll!row.
K. Mazurow przypomniAł· m.
in., że zawarty przed 20 laty
układ radziecko-polski stał się
zacieśnia_jących
fundamentem.
p<>głębiająeych stosię weiąż i
sunków przyjaźni między na•
rodami Polski i ZSRR.
że
zaznaezył,
K. Mazuroow
ognisko napięcia
nieb~piec7'11e
istnieje nadal w E\l'J'opie środ•
zacł1odnio
Militaryści
kowej.
Dliemieccy domagają się rewizji układu poczdamskiego oraz
rewizji powojennych granie.
Zalbrał

również

głos

amba-

Moskwie
sador PRL w
przektóry
Pszczól:kowski,
Polskiej
imieniJU
w
kazał
Zjedn-OCZOnej Part.id. Robotniczej, rządu polskilego i narodu polskieg-0 oraz w imieniu
caJlego zespołu
i
wlasnym
amba.sady polskiej w ZSRR
gorące pozdrowienia i!la!l'OO<>wi radzieckiemu.

M. Naszkowski
w Moskwie
20 kwietnia br.
dniu
przyibył do Mookwy kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRb wJcemi1nister M. Nasz.kowski w celu
doko.na.nia wymiany dokumen
tów ratyfikacyjnych podpisanego w d!Iliu 8 bm. w Warszawie Uik:ladu o Przyja.źni,
Współpracy i ?Qmocy Wzajem
nej między Polsiką a ZSRR.
Wymiana dokumentów ratyfiikacyj:nych nastąpi w dniu
21 kwietnia br.
W

Na m,pros;r,einae KC PZPR1

przybyła. z wizydo Polski dele,gaeja Komur.:isity-cznej Pa!l'tii Finlarulii, w
składzie: Viilłe Pessi - sekretarz generalny K>P FinlandU.
Anna Liisa Hyvoenen - czl<>::iek Biw-a J;'olitycznego KP
Ism.a Maekelae
i
F.in~andii

we wtorek
tą

-

.„New York Times"

Ostanowisku Francji
w sprawie zjednoczenia

Pham van Dong
w Djak~rcie

Japonia

Trzęsienie

Genialny

fałszerz

pod-i

f
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JIZIIUJ,L,
Zanim znajdziemy

Ponad 7 mln.

30
maja
wybory

się

usłaiq

znajdującym
Czihooig<lzu
s~ 200 kń'le<metrów na poludn·1e od Seułu doszło we wtore·k
do sta~ć między policją i studenitamn prot.estującymi przeciw
ko r~Z>mowom o ww. normahzaci1 stoouinków mię<1'zY po·
łudnipwą Koreą i Japon.ią.
W Seu·lu PO<iaino że władze
'południowej
:wojsko~e Korei
1 dawooztwo wojsk amerykań
skich, aby 2ldławić demonstracje studenckie zamierzają przewojsk oołud
r":ucić oddziały
do najbaO"niowo·koreańskoich
dziej „zagrożonych okręgów".

MacNamaira, miID.i<Soteir 01brony
USA, przybył w poniedziałek
cLo . H=olułu n.a Haiwajach, a•bY
U~Z1~ł w tajnej na.raW7Jląć
doz1e dowóckow amery_ąańskich
na temat strutegli USA w strefie Pacyf;:k u, w szczególności
w Wietna,mie, ·
W naradzie, która roq,poczę
la snę w ponie-d?liałek uczestniczą m. in. przewodniczący kosztabów, gen.
legium szefów
Wheeler oraz ambasador USA
11 Sa,jg<m.ie., liten. T.ay~014

ziemi

We wtorek we wc:ze;inycli
godzinach rannych trzęsienie
rz:.:i:emi o urnJarkow.anej sile na.
Japonii. W
wiedziło stolicę
wyniku trzęsienia jedna oooNa wy·s taiwie s;przętu meba poni.oSlla śmierć a· 5 zostadycznego w Pairyż;u d.emonło ran1I1ych. Straty materiał
strowa1na była masz)'\11a elekne nie są poważne, jakkoltronowa., która podrabia
pis karżdego człowieka. Na- ' wiek za!l'YSOWały się ściany
wielu domów i na pewien
wet wybitni grafolodzy n.ie
c:zias pr:zerwa!Il.a zostala komumogli odróżnić sfalszowam.ego
nikacja kol-ejowa. na kiJJru
podpisu od ;pra.wdziwe:go.
lintat:h.

.W

MacNamara
w Honolulu

łłiemiec

ności Niemiec będzie niemoż
Dziennik -„ New Y<lll'k Times'I
liwe.
w korespondencji z Paryża
donosi, że Francja nii.e poJ)lie- - - - - - - - - - - - - - ;r.a nowej inicja.tywy pańs.tw
z.acl:tOOn:ich wobec ZSRR w
s;prawie zjednoczenia Niemiec.
Zdaniem kól dyploma.tycznych
de
prezydent
Pail"%u,
w
Ga.uille przyj:ąl taiktykę gry n.a
Phaan Valll
Piremier DR<W,
, zwlokę. poni-ew.arż. pragnie zba
D-O<Qg pod.czas p:oobyitu w Djawspółpracy
mo.żliwośc.i
clać
uroczystości
z okaizji
w tej kaircie
francusko-radzieckiej
zwdązanych z lQ rocznicą konkwestii.
ferencji w Bandung.u p?Ze.prowa<LZ>iil szereg r0'7lmów z b;i.w.ią
Dopóki nie uzyska sFę pocymi ta.n\ delegacjami.
stwierdza
parcia Fra.ncji
pismo - sformul:owaru-e nowej
i.nicjatywy Zachodu w celu
~ozpoczęcia zasadniczych rozmów na temat prO'blemu jed-

Demonstracle
w Seulu
•
nie

red. naczeln(y ;,Kommuni-

sti".

zł

od metalowców
Załogi zakLadÓIW metalowych
Łodzi i wojewód~a podejmu
ją ceonne z·obowiąza.nia . n.a cześć

wyborów do Sejmu i rad n.aroci<>wych, a ta.kze Sw1ęt:a l
Maja. .Tak nas p<>infoormowat
zw. zaw. MeZarząd Okręgu
talowców, IO spośród 37 istniei wojewooiz•
Łodzi
jących w
twie zakładów przemysłu metalowego podjęło zobO'Wiązan i a
o łącznej wartości 'I mln zł.
Na tę poważną swnę składają
się zobowiązan:ia o ·~harakterze
produkcyjnym - 4,5 mln zł i
o charakterze czynów społecz•
nych - 2,5 mln zł .
zobopodejmujących
Wśród
wiązancia na szczególne wyTóż
nienie za.sługuje Wifama. war
tość jeJ zobO'W'iązań wynosi po
nad 2 mln zł. Najcenniejsze
Techniki i
zobawiązanie Klubu
zgło
dotyczy
:Racjon.alb.ucji
szenia 150 projektów raejornali
zatorskich o łącznej wartości
1.250 tys . zł. zobowiązania Fabryki Kotłów i Radiatorów wy
noszą ponad 1 mlJil zł i przem. lin. wykonanci<a powidują
nad pla'l'l !&O m kw. kotłÓIW
c. o. ZObowiązania Łódzkich za
kładów Ki"1<>t.echnicznych o war
tości 420 tys, zł dotyczą przede
wszystkim zwiększenia wydajności pracy. (id)

Uczniowsłde
W całym kraju trwają przy
gotowania do wyborów. Wiele czaS1U pochłania sporządza
nie list wyb-Orczych. Nie może pr7..ecież zabraik.nąć w nich
7.adne go nazwiska. Sporządza
ją je tysiące ludzi. W wi<;kszych miasta.eh mają oni do
zmechanizowane
dyspozycji
kartoteki, pozwalaijąoe błyska
i sprawdzić
odszukać
wiczinie
nazwisk<>. W mniejkażde
szych ośrodlkialClh i gromadaoh

zobowiqzania
wiejskich praca jest barozi.ej
skomplikowa.na. NJ.emni.ej jed
na
gotowe
naok listy będą
czas i wyłożone w lokalach
wyborczych.

Na 7Jdjęciu:
kiańeów Lodz.i,

wybo;rów

karto1iekli

ml~

kt6rzy w dn,iu
uk-0ńczą, 18 lat -

wiek, w którym pr-,,;ysluguje
już prawo wyborcrre.

Dla uczczenia majowego świę
ta i WV'bOJ:ÓW do Sejmu PRL,
SKS i LOK przy
członkowie
Teehn°ikum Budowlanym n:r 3
i Szkole Rzemiosł Budo·wlanych nr 1 w Łodzi (Nowotki
46) zobowiązali się przepracować s;połeczinue przy upiększa
niu mim;;ta 1.500 gaoizin, uposzkolne i
boisko
rząd1kować
znajdujące się na nim urządrze
nia sportowe, zasiać trawnik
przed budynkiem szkolnym O:.
raz podn°ieść dyBcY.r;llri.n~ naucza
łld.11,i

~

• •

,,Batory• uz wyruszył...

Belgijski minister
w Polsce
Na
zaproszenie
ministra
szkolnictwa wyższego przybył
we wtorek oo Warszawy mi~
nister oświat.y i kultury Belgii
Henri Janne.
Celem 2-tygodniowej wizyty ministra Henri Janne w
naszym kraju jest zapoznanie
się
z systemem szkolnictwa
wyższego w Polsce ora:1. pne
prowadzaną
reformą
programów szkół średrllch i wyż5:zycll,
Minister
odwledz;i
ośrodki
naukowe w Lodzl,
Lublinie, Toruniu, Szczecinie,
Wrocławiu i Krakow.ie.

mowa.

odge'

Wkeprzf"W'OOr!Icr.ący

przez ZO ZBoWiD oraz ZaTow. Spo1ec:m<>-Kulluralnego Żydów w Lodzi. Wśród
gości obecni byli m. in. wiceprzewodniczący
Prez.
RN
m. Lodzi - J. Lorens., kier.
Wydziału
Admin.istracyjneg-0
KL PZPR - T. Jaiblczyński,
przew. ZL 2JMS - J. Matyjaszczyk.
Nad trybuną ·P<l'!'tr·ety Mordechaja Anielewicza - komcn
danta Żydowskiej Organizacji
Bojowej i komendanta pows:tan.ia oraz Józefa Lewartowskiego - politycznego orgaruzatora powstania.
Po zagajeniu
wygłoszonym
przez wiceprzewodniczącego ZO

do NRD
.Tak donosi Agencja France
Presse, prezyderut ZRA, Naser
przyjął w p<miedziałek przebywającego w Kairze wicepremiera NRD, G. Weissa, który wrę
czył mu zaprosze,n:ie do złoże
nia wizyty w NRD. W cz.asie
swej wizyty w ZRA, przcwoon<iczący Rady Państwa NRD, W,
Ulbricht osobiście zanrosll prezydeinta Nasera do z!ozenia wizyty pańs.twowe} w NRD. Zaproszenie t>o zostało
przyjęte
przez llJII'~denta ZRA.

Czesława D~.:_!.„ilas.a.!
minutą ciszy
"lamięć
poległych
bojowników
,,Za Naszą i Waszą \Volność"a

ZBoWiD -

zebrani

Erhard u
te we wtozachodnioniemiecka

d011osą,

wystąpieniu

wy·i><>wjectź

n.a aktualne
t.€ma.ty
międzynairodowe. Jak wynika z
relacii
ADN, wypowiedź ta
idz;ie po linii dotychczasowych
enuncjacji bońskich. Nic chce
z

„pra\V",

wiceprzewodmczący

ZG Tow. Społeczno-Kulturalne
go żydów Polskich - Samuel
łlnrwicz.
Przypomnienie tych
strasznych wydarzeń jest ostrze
żcnicm
dla tych wszystkicl1,
którzy próbują na nowo roz-

Erharda

rezygnować

uczcili

Bo,w iem
powstanie w getcie
v,iarszawskim było nie-rozerwal·
nie związane z walką całego
narodu polskiego z hitlerowskun okupantem.
O wspólnej walce, o męczeń
stwie narodu żyd-0wskiego, o
ofiarach, jakie JM>niósł on podczas tej wojny i o bestia~wie
hitlerowców
mówił w swoim

Wypowiedź

ja-

pętać

kie jego zdalllli.em - przyslugu-1
ją
NRF w stosull:kiu do z.achodnie,go Berlina.

pożogę

wojenną.

Nigdy wi~ej faszyzmu,
obozów!

i

gett

......
ZE ••••,, SWIATA

(iw)

"'· '"

"'

•
HAWANA, 18 kwietzmarł w Hawanie
Cesar
Escalante Dellunbe, członek kra
jowego kierownictwa i kierow
nlk komisji orientacji rewolucy.inej Zjednoczonej Partii Re•
wolucji
Socjalistycznej Kuby
(PURSC).
•
LONDYN. - :Po trzydniow:ych
obradach w Atenach;
Ml~eynairO<ICYWa
Federacja
Praw Cz.lowieka uchwaliła szenia

Po podziemnej
próbie ·jqdrowaj
w Nevadzie
Aanerykańska
Komisja Energii Altomowe<j (AEC) oznajmiła,
*e część substancji prom1eniotwórc~ych powstałych 14 kwtlct
nia w ,p odziemnej eksploz.ji ją
aro<We<j w Sta'1lie Nevada, przeniknęła do artmosfery.
Rzeczmil<
AEC
ośwladc.eyl
równocześnie,
że
eksplozja ta
nie sta'1lowt n'1ruszemia mosklew
skiego
układu o częściowym
zakazie prób jądrowych, ponie
waż „nie ma dowodów, iż opad
radioaktywny z wybuchu pne
dostał
sifl
poza
tery,torium
U~A".

re'Z-OJ.ucji, m.

in.

w

S1Pl'a-

wie sytuacji na Cyp,rze, w Hi5'7 nć1 •nii i
Po·rtugaIH.
•
PAkxź. W pobliiu g~
ry Mont Blanc wydarzył się
w poniedziałek tragiczny wypadelr. Dwóch
włoskich
alpinistów runęło w przepaść, przy
czym
jeden z nieb poniósł
śmierć na miejscu. Drugiego w
ciężkim stanie pTzewieziono do
szoitala.

... WASZYNGTON. - Grupa
m!O<lych demonstrantów, proteprzeciwko poJ!.t.yco
USA w Wietnamie, O'kupowata
we wtorek dojazd provadzący
od wschcxll?liej bramy Białego
Domu do siedziby prezydenta.
Działo się to na godzinę przed
zaoowiedzianą wizytą premiera
Włoch, Aldo Moro. Policja bru
talnie usunęła demonstrantów,
nie poz.walając im złożyć pctyc}t przeznaczo.nej dla prezyd r"'l ta J<>hns~a.
HAWANA. - Naród ku·
stującycb

„

bański

uroczyście

MATKI
składaj!\:

RADA

SP-NI,
POP ora:i: KOLEŻANKI I
KOLEDZY
ze
SPOŁ
DZIELNI PRACY „ZGO·
DA" w ŁODZI.

i - DZIENNIK- LODZKl

w

dniu

?.marła,

18

kwietnia br.
św. sakra-

opałtzona

mentami, pn długich i
kich cierpknlach
S. t P.

cięż

JANINA
JAWORSKA
Pogrzeb
odbędzle
się w
dniu 21 kwietnia br. o godzinie 16 z kaplicy
cmentarza
rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej, o czym
powiadamiają
pogrą:&eni
w bólu
CORKA, SYN Z ŻONĄ

nr 94 (57W

I

RODZINA

pobycie w gdyń
stoczni remontowej zna·

d ł ugim

joma s)-lwetk:i „Batorego•• pojawiła

si - znowu

przy

s!dm Dworcu Morskim.

Gdyń
Pr.iyjąl

on pierwszych tegorocznych pa
uda,iący&h s;ę
na zachotluią
pólkuię.
W dniu 27
kwietnia
statek zawinie do
Montrealu,
by
po zabraniu
tam podrómych, udających się
do Europy. powrócić do portu
macierzystego u maja. W ten
sposób rozpoC7.1lie się dla :rałogi

.,B.."':.torego",

k't{lrą

dowa'dr:i

juz od ldlku lat kpt. J. Pszenny, kole.iny
pracowity sezon
żeglugowy
na szlaku pólnocno-atl.antyckim. W myśl rf'lożeń shtek przemierzy w bie'i:.
roku dziesięciokrotnie tam i z
powrotem ocean. przewożąc ca
12.000 potlrMnych.
Na zdjęciu: ,.Batory" od1,>ly-1

wa w

S\v()j pierwszy tegorocz-

Konłerencia

ministrów
krarów arabskich
w

rozpo.oę!a

Ammanie

się

w pcH:i.ledziałek wieczorem k-Oll'lfenmcja ministrów iinfo.rmal."ji
krajów arabskich. Sekrc~ra g<:nera,l nv Llgi Arabsodej, HasuP0iwi001ział

na,

po

po~edzcniu,

że tematem dnia
była sprawa
fundusz.ów prze:imaczonych
sfinansC>wanie pr<>pagandy arab

na

skiej

ny rejs do Kanady.
CAF - fot. Uklejews!ld

się

tów

w

świecie,

które oblicz.a
na surne okoro 2 mln fun-

i radzieckich. W ostatn1cli Cza.sach przeprowadzono reorganizację kierowania gał~z!ami gospodarki związa111.ymi z o·l>roll·
W€igo
Komitetu
Plauo\-'/'1nia
noocią kraj li.
ZSRR, poświęconym opracowa- - - - - - - - - - - - - - - - niu planu rozwo.ju gospoda·rki
narodowej na lata 1966-1970.
i\. Kosygiin oświa<i<:>ył. ze w
ZSRR istnieią ws,zclkic wa:runki dla przyspieszonego rozwoju gospodarki.
Podkreślił o.n,
ze przy opracowywan,iu planów
cz.ęsto dawano oogórne pol„ccPremier lriandii, Sean Le-nla, które mlaly charakter sumass prz.emawitl we wtorek
biektywny i niejednokrotnie ·by
.na otwn:rciu sesji Rady Unii
ły
sprzec2me z podstawowym.i
wymogami
pra\v
gospcd.arMi~z.yparlrunentmine},
która
czych so·cjalizmu. Powinniśmy
~omadz.iła w Dublinie
440
calkowicie uwolnić się od tych
delegatów
reprei.entującycb
subie·ktywnych tendencji w pla
50 krajów świata.
n-0,waniu oświadczył mówca.
Narodowy
plan gospodarczy
Lemass zaapelował m. tn.
powinien przede wszystkim wy
o szybkie zcwarcie skutecznerafać
interesy ogólnopaństwo
g<> międzynn.roooweg-0 układu,
we_
który
zapobiegłby
rozprzeKC KJ'ZR dokona'ł ogromnej
strzenianiu si~ broni nukle.arpracy
dla
uporządkowania
struktury organów partyjnych
nej.

...

•

Sesia Rady Unii

Międzyparlamentarnej

Odpowiedź
I

Polski a·lpinislo
zginął w Tołroch
Agencja C'rK pl>dała wiadomość o Uagicznym
wypadk'1,
któremu ulegli
dwaj polscy
alpiniści
Jerzy Bad111·a i An·
toni Freihofer. Wypadek wydarzył się o godz. 9 rano w
dniu 16 kwietnia.
Dokonując
wspinaczki na szc~yt
Lodowa
Wieia w Wysokich
Ta~raeh
alpiniści odpadli od
ściany
i
obsunęli się na położone o 500
met.rów niżej skały. Jerzy Badura zginął. Antoni Freihofer
do,;nal licznych obrażeń. Nadludzkim wysiłkiem
dOO'&Ołgal
się on wieczorem do Ja worowej Doliny,
gdzie udzielono
mu pierwszej pomocy.

Woda
na Saharze
Dzienniki algiers.kie opublikowały na czołowych
miejscach wiadomość, że geolodzy
radz.ieocy prGcujący ne Saharze odkryli w okolicach oazy
Biskra n.a gl~bokości 300 metrów obfite źródło wodne.
Zródlo to, którego wiercenie
zakończone
zostało
w tych
dniach daje 750 lit.rów wody
na minut~.

SMOLIK ZNOW NAJLEPSZY
PRAGA (PAP). - We wtorelk
uczestnioy
międzynarodowe~o
wyścigu kolair&kiego o n.agrodc;
„Iskra Orlicka" startowali w
wyścigu
Indywidualnym na
czas na trasie dlugośC'l 14,5 km
(różnica
w-1.niesiell 490 m). I
tym raze>m
najlepszy okazał
Sill - zwycic;zca
zcszloroczneflo
Wyścigu Pokoju, Smolik. Pierw
szy z Polaków był Gawlicze,k,
który wJ'łl 5 miejsce. 10 miejsce zajął Kudra.

~PDIGDI
D.z.iś

duże
z
większymi
prze-jaMożllwe
przelotne

zachm·urzenie

okresowymi

śnieniami.
nieiwie~ie

Qpady. Temperatura
maksymalna ok. 14 stopni C.
Wia1'ry umia'l'kowane, okresami
dość silne z kierunków wschcd
nich. Jutro pogoda bez 2lmia·n.

I

de Gaulle'a

Mn.tej wi.;cej
prze<:! tygodniem pre:zyde11t de Gaulle ud.zile

odporwled2li na iprzekazainy
mu .przez
ambasadora Jugosławii
w
Pary-.<u i cha'l'ge
d'.affaj.;CG A<fgal'>istanu wpel 17
szefów państw i rządbw krajów, . . , ni~.a!lln.g<;itowa.nych
na
rzecz pokojowei:o . ro7.wiązania
prob1€1mu wletnamskii:'go.
P.re<zyde'IJ.t Francji stwier-d7..a,
że rząd
francuski
przyjął z
zainteresowaniem do wiadomości demarcha Ju,_~oslawii i licznych krajów Afryki i Azji, demaTchc,
które,go podsta-.yo,w.a
1<on,kluzja pok.rywa się z zajmowacr:iym pTZez
Francję
od
wie,lu la't stanowiskiem w spra
w'le pokojoweii:·o 1l'1'egul01Wania
ko'l'l:fltktiu wieitmarrn.skiego.

lil

Z

sądu

„Atbeiderbladet" o polityce Polski
Norwest'>:i dziennik .. Arbci<lerhla,dct" z:;mieścil obszerny
komentarz pt. ,,Norwegia
Polska".
Pols;ka - pi,s ze pismo - odvywa
szczególnie
aktywną
rolę w
poszukiwaniu rozwią
zań problemów
europejskieh
lub kroków zmicvrzających do
zmniejszenia nc:pięcla. na naszym kontynencie.
Istnieją powody, by sądzić,
że
wy_sunięte.
a
następnie
zmodyfikow<0ne po rozinowach
z kraijami zachodnim.i projekty, takle jak Plan Rapa<:-

Jemen

--

H.lęska

kontrrewolucjonistów

szterlin.~ów.

Apel 17 kraiów niezaangażowanych

obchodził

4 rocznicę rozgromienia kontrrewolucjonistów na Playa Giron. Na miejscu walk odbyła
się 19 bm. tradycyjna defilada
rewolucyłn'ych sił Kuby,
19 RABAT. - Przewodniczą
cy Bundestagu G<>r,te<nmalcr od
był we wtorek ponad l(odzinną
rozmmv~
z mare>kańskim
ministrem Slpl'aw zagranicznych
Benhimą.

Kol, Bernardowi PASIEWICZOWl, pracownikowi Spół
dzielni Pracy „Zgoda", wyrazy serdeczne1Jo współczucia
z ,i>ewodu śmierci

ZARZĄD,

reg

Po
skiej

sażer6w,

rząd

Naser zaproszony

- on

KC Ko
Partii
Chin,
przewooniczący
ChRL
Liu
Sza'O-tsi oraz sekretarz generalny KC 1 pełniący obowiąz
ki premier<' ChRL Teng Si.a-0pi,ng spotkali s~ę w niedziel<~
i odlbyl:i serdEezną rozrnowe
z de,legacją partyjno-rządową
DRW na czele z Le Du.an.em.
p;erws.zym
sekreta,rzem
KC
Wietnamskiej Partii Pracują
cych.

Dziemnuk „Pla1now0Je Choz.iajst.wo" z.umit!śc.:il
prz~.mówlenie
premiera i\. Kosygina wygło·
szone na posiedzeniu Państwo

,.

munistyc;mej

Wczoraj w saU Teatru Nowego odbyła &ię uro=ys!a
akademia poświęcona 22 rocznicy oowstania w getcie wa.r uz.awski.m.,
zorganizowana

nową

spra,wy

Spotkanie
przywódców ChRL
z delegacją DRW

w getcie warszawskim

Z Bonn

doityczyla

nieJ.

22 rocznicę powsłanin

rek prasa

n.ie

Wietna.mu. anl w ogóle pro.blcmów A2ji poludnio·wo-wschl?d-

Jak już d<mosiliSmy, spetjalny wysłannfill prezydenta USA,
Cabot LO<lge. podróżuje obecn.ie
po
k.rajzch
Dalek1<!go
Wschodu,
gdti'E' przeprowadza ł
konsultacje na temat sytuacj!
w Wietn>arrnice.
Kole,jnym
etapem podróży
Cabot Lodigi!"a t>yla Canbe,cra.
Prasa
australijska chfodno
powita.la jego wiz.ytę.

otrzymała

gospodarki radzieckiei

Ambasador ZSRR w USA, A.
Dobryn.iin
zloty! we wtorek
wizvtę
w amerykańskim Departam1mcie Stanu.
Rzeczn:U<
depa,rtamentu
oświadczył,
że
ambasador Dobrynin konferował pr~z 15 minut z Tliom.psonBm,
eks.pcortc-m do spraw
ZSRR, !lLB prośbę te.go osta tnic-.:o. :R~ecZ!lllik dodał. te ro,z-

Podróże

C bo

A. Kosygin o zuduniach

Rozmowa
Dobrynin
Thompson

„.

W
wywiadzie
udzielonym
agen.cji prasowej MEN n.acz.e'1ny dow6<l!ca eglpskiego korpusu ekspedycyjnego w Jemenie,
gen. Abdel. Ghani
pC>dał
do
wiad,o,mości. że w sobotę ubiegłe1go tygodnia b'mdy kontrrewolucyjne,
które
usih)Waly
pr:renukiną<'!
n<1 terytorium Jeme!llu przez
jego wschoctnią
granicę,

zostały

prze'oęclzone

przez
oddzdaly jemeński<> I
eS(i.nskle i straciły pomad 150
ludzi.

Były kanclerz NRF, Adena1uer
podjął li'1lkja~ywę,
by ratować
stosunikl
:z:achoclnioniemieckofranouskle, które uległy po.gOI!"
szeniu, Z<Właszcza po odmowie
Franoji podjęcia iniojatywy Erharda w sprawie Integracji .politycznej Europy zach.
W }iście do prezydenta Francji,
przesianym na 1począ<llku

Sądu

Wojewódzkiego dla m. Łodzi, wpłynął akł oskin·w sprawie szeroko zakro ,t1myob kradzdeży części do motocykli „Junak" i „,VFM". Głównym oskarionym
jest tu
Mle.ozysła.w Karbowski fPiram nwiC'Za 7) kieww1>ik han!llowy Rzem.ieślniczej Sp-ll'li Zaopa t.I,zeula i Zbytu „Elektrometal".
Zarz.uca mu się m. in., że
?Jorganizowa111:.e zby
tu wyrobów proclukDwanych
przez rzemieślników oo wpla
cenia przez nich dla niego
odpowiedniej „doli". W ten
spo,sób przyjął od rwmiieślni
ków ki.lkainaście tyl'i<;cy zlotych, pcrnieważ pó:'.nicj - gdy
się r.ozes·zło, ż.e „pan kie<ro<Wnik bierze .•• " da·wal,i bei. żądania.
Ale główny zarzut ciążący
na
Karbowskim sprowadza
się do teg.a, iż skupował
maisowo częśc! do motocykli
Junak" i
WFM"
wiedząc,
skradzi~~ je w Lódzk'i,ch
Zakładach Sprzętu Mot?ryza
cyjnego. I tak w '°kresie , od
lipca 1958 r. do pa~dzicrmka
1964 r. handlavmł be~ żadnych
ku temu upra.wnie1\, czc;śria
mi waa·tości (w cerriach zbytu) ok. 750 tys. zł, sprz1cdając
je kierowindkom sklepów uspnłecznioinych (którzy siprzcdawaN je na włalSl!ly rachunek!) i wJta,ścicielom sklepów
prywainych.
Specja.Jna rola w tej sprawie przypada w udziale Józefowi Bartosiak&wi (Rembie
lińskiego 13) praoownikowi kont.roli
tecbnicvnej w
ZSM. On to właśnie kwałifi
kował fikcyjnie części oo motocykli jako „braki", które
me podlegały ewidencj<llniowa
niu i były 111a.ste,pn1e wynooz,o

oa:

te

Europie.

Niszczyciel
,,,Ricketts"
zawinął do Pireusu
Amerykański

ni~zczyciel

„Claude Rioketts" wyposatony
w raki€rty „,Pola·r is 0 z mieszaną załogą na poklad'Zle, ui'wlnął w
poniedziałek do
po.rtu
!(reckiego Pireus.
Okrflt ten
Jest bazą
doświadczalną dla
realizacji pro.kll;;;tu tzw. wlel"strnn.nycn
sil
nuklearnych
NATO.

Maroko

Rekonstrukcja
rządu?
Ja!k
d'C>nO.Szą z Rabatu, wtorc1k po południu król Hasan II pnyjąl oddz,ielnie pr:iywódców
ugrupowań
politycznych .J t!><Z"kaa:ał
im „pJ.an,
działa.ni.a" zmie,rzający do utwo
rzC'!l·ia „rz~du jedności narodowej". Król wPzwał przywódców, aby udzie-lili
odp<'w1ed1'i
w jaJ< najkrótszym ck re ·ie.

de Gaulle-Adenauer

żenia

uzaleŻ'1'liał

lizow<ne,
klimat polityczny w

Wymiana listów

Dokąd wędrowały
czę.ści do ,,Junaków''?
Do

Gomułki. nawet
zostały jesu:re zreawywarły wpływ na

kiego i Plan

.i eśli nie

ne z fabryki i sprzeda1wane
Karbowskiemu. Pośrednikiem
był tu Zenon Seta
(Tybury
7a.), który kupoiwał kraid:zfone czi;ści
od
prącowników
ZSM, a m. il!l, od Ba,,ri<JSiaka,
Innym odb''D,rcą był Jan Ja-I
giełło (Przemysłowa 18), l<tóry iprowacl.ził „interes" w nic
oo mniejszej skali niż Karbowski.

Akt oslk<1rże<nia
obejm11je
również pracownika ZSM J:izefa Oz-en\•ińsklego (bez stałego miejsca
zamieszkania),
który kradł. części oraz: l\'l!l.riana Ro,g acklego
(Rz,gowska
183)) - praioownika MPK, Eugeniusza Mell.'sza
(Al. Kosci~ts.zki
26), Henryka Kac:wrmvskiego (Kraków
Grottg.cTa 1) - kl'crownika sl\lepu „Mot<nbyt". Leona Sh1slcwłcrz,a (Op,ołe - Wroclaws!-.a 1)
kiernwnika sklepu MHD Art.
Motoryzacyjnymi Jana. Obytrowskiego (Katowice Warzyw,ria 28) - kierownika ,;,toiska w sklcp1e „Motozbytu",
którzy kupowali oo Karbowskiego :I Jagiełły cz~ści wiedząc . że pod1oodzą
a także Wacia.wa

z

krodzieży,
Dzi~dc:r.yka

(Zarzewska 56-58) - instruktora
warsztatowego
PKS
Odd,z. HI w Lcdzi, który rów
nież kradł
czcści na szkodę
ZSM.
(.il>)

k,wietnia, Adenaruer dal wyraz
zan,ie;JO'l<a,j~iu z powodu
niekorzystnej sytuacji. w jakiej
~nal<1>:ly się próby do1p:"o\\ 'dze.nia do joono~cl ,poU.tyC"Znej.
Prasa Z'achcdnlonlemlecka po-dala we wtOlfek, iż Adenauet"
otrzymał już od-pOIWde<li od pre
zyde.n.m Fmnojl. Qd,pow:ll'dź t<I
ma być utrzyma-na w niezwykle $erdecznvm tonie, ,n iem.nleJ
jednak - jak stwierdzają dzien
niki - n:le daje ona J)<>wodu
do nadz.lei na reallz•cję dezy•
dl"ratów Niemiec z<ich. w spra
wie jedności polltycienej EuTo•
py zachod,ndej,

Ida

Kamiń

ka

zaproszona

na festiwal w Cannes
zn11komita

a'k'\'or.ka

Ida

Ka-

Mic;dzyna,rodo,wy Fest1wal
mowy w Cannes.

Fid-

mit1.ska

została

zapro&Zoina

na

Zma I
pionier lotnictwa
pasażerskiege
W Paryżu
zmarł w
wieku
88 lat jeden z pionierów fran·
ouskJE>ifo lotnictwa Ro•&r Som·
mer. Bvl on pierwszym pilotf>m, klóry wzi t pa!l&:lleu na
pokład aweao samolotu.

szcz~

;.'11~1'd

proo

ie n
l.eż11<:
~ie(],,

f.d.zi.€

Kronika====
=== wypadków
N<i ut Zachodniej, przy Lima'nows.Jt.iogo, tramwaj 48 bis
ud<,rzyt w tvł bramwaju 24-6.
W wynhl<u zdcrzenla uraz.u '!10•
gi doznała J11nin'8 Grai.ka (Pol~
na 25), Jct6re-j pomocy udzieliło
pogotowie, Przyczyny wyJ;>a<llku
dotychcuis nle ustalono.

*pogo,towia
* „

KaJrebki
„rozrywa,ne".

są

nac1a1
kon.tu•
mując pośwlątf>ezne
rf!'.'lztki są
nadal n,[cpoprawnl. Wczor•l tył
ko w god~lnaC'h lll-23 zan<>tC)•
wano aż 45 wezwań do koilkl
w11tn:>ll0twed. (kU
Łodzianie

ai u
111.ą.
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Dn1ec z sysiemem ~,PFr'
.

•

Sześ6 laJt
zjednocrreń

przęd!Zlał;nie crresamik.Ol\Ve wYłaiewno ze
noiw>11
P~wstalo
wełnianego.
pr7JelllYSłu

temu

~esainłwwych
Przemysłu Przędzalń
Zjednoczenie
orgamjz:acja, po co
Czytelnik pl)11'.1Yśli: jeszJCJZe jedna
sobie zaprzątać pamięć faktem beri; zna.czieni.a. i w d~
dat.ku pnebr'llIDia.,ym. Jednak musieliśmy cofnąć się d<J
t.ego momenw, bo stano Wli on punkt wyjścia. dla. naszych J'O'LWJl,:iań.
iaik to wyigJądalo.
lf wyniku wspomnillllJJ€!j :re-- db!ria!zić,
Zlleca!k> którejś
rani za.icji, „czesanka" ZDSta- Zj.ednoczernii;,
z fabryk „wyeksperymeJJtowapozibalwinna wlaS1niego lanie" nowej miesz.anki, faibry::atorirum badawczego, zn.a.il.a ~ w syruaoji UJboigiiego kia wylączala z prodUJkcji jezdolny do wyden oddziia.l
był to 'OikireS1,
~wn~ak:a. A
tworzenia r.p. 2 ton wyrobów
!idy w świa;toiwym praemyd!zi·enn.Le i zaczyrurl.a próibować
coraiz irn<t€.11welnianym
partie po 1'0-20 ki<logramów,
wprQWa;</1ffiej zaczynarno
ponosząc olbrzymi·e str.a.ty z
!!Ć nowe włókna chemicztytwbu ruewykorzy,,stania „mo' pojawiły się orl'OllY,_ te:rgacy". Próbavrn>n<> i tak i siak,
Nae moitp. tworzywa..
głowami i
majstr.awie kiwałi
!Smy pozostać w tyle, tym
s:twierdzaili: „nie idzie", przy
rdzie j, że wlókna chemi~
czym do<la~vaili dla u:zaisa<lni-edawały k1Jsiz,ącą perspek111ia: „jak ooś nie idzie, to nie
ogra:niCZJenila im;pocru
wę
1dzi.e". InżynJerowi-e kornhino-~Y~
wali nowe sposoby, w;resz.c.ie
[J proglll bie7,,ą~ej piięci'<l<1a,tki
wychod'.ciło!
o
Sejmie zapadJly decyzje
Od dia>wrna wiadomo, że meKi'<l<wi e fabryk elany i air.i'1.y. Dzisiaj, ldedy tkaniny toda prób 1 blędów }est cenna. zwyk!l-e j>edlnak z,byit koszwsz.eahobeonytn
l.nowe są
skle- towna. Ws.zyscy zairnterooowatykuJem w na:s1zych
>e:h, wydawać się może, iż !lli dosiyć m1€li systemu „PP'T''
;zystko ro stało się zruacz- czyli Part yznno..1{.iego Po.s.tępu
narodzi:t
e d a wniej. Faiktem jem jed- Tec:łm.icznego. Tak
k, że od momentu podjęcia S<ię pomy.s t oowolania oddzia>eyzj.i uplynęto dopiero nie-- łów doświadczalnych w pr.ze;,'to diza•ll~1.ac.'l cz·esa.nkowych.
Wówczas
>elna 5 lat.
wi_edZ:Uem ostatnio taki od•
:zemySll: chemiozny wziął .;J.ę
dzial w ZPW im. Gwardii
t ro do dzieła i wkrótce doL_u dowej. Powstał on dopiero
arczyl odpowiednich :iłości :r:ueda.\vno, bo z początkiem bie
lókien syntetycznych.
roku. w tym krótkim
zącego
okr_esie udało si<: wygospodaro
Właściwie do dzi&i,aj trllldno
salę, zgroma
odPowiednią
w~c;
p!l".Zę
~jąć. w jaki spoisób
dz,1c pełny zestaw maszyn przę
a one
~'lnie czes,ainkowe dzalniczycb, dobrać załogę, oprzede
7.iosreły
wlaśni>e
nowe za~dy rozli·
pra~ować
s:zystkim obdia:rowia.ne nową
czen (taki oddział nie może
akord). Obecnie
na
pracować
l0;byczą pols ki·ej chemii .
P!óbuje się tutaj p~ne watly sobie radę z eLainą 1 mrianty polączeń anilany i w«cł•
ffi1i włóko.ami. Nie posiadaly ny,
w których fabryka b<:dz.ie
szak żadneg{) 7)ll.plecrz.a badaw
się specjalizować na przyszłość.
p!l"ZeC'l<?Z
:eg{). A należalo
Jest to drugi z kolei oddz!ał
;lafać wszy·stko od początku:
przemysle
w
doświadczalny
· jaki-c<h proporcjach TuaJk<r
czesankowym.. Zjedh.oczenie za
mierza p<>wołać ogółem 8 ta•
~stniej mieszać W'lólma. synprzy wszyst·
kich oddziałów,
btyci;ne z welną, w jakiic:h
kich swoich wiekszycb fabryr;ybkościaiah prząść, w jaki-ej
kach. Każdy z· nich <>trzyma
jakimi mei
~mperatUJr7Je
odrt:bne zadania, które będz_ie
~dami barwić ten llJJi.ededinorod
rozwiązywał już bez zakłócania
toku pracy całego zakładu. WY
y SJUrowi-ec.
wraa: z
oddzdałów,
posażenie
Możoo. sobie z girubs1z;a wy-

Z

laboratoriami zakładowymi, ko
sztować będ::<ie stosunkowo niebo tylko około 15 mln
dużo,
Koszty ich eksploata-

złotych.

cji, poz<>rnie .,deficytowe", fak

tycznie przyniosą oszczt:dności,
gdyż nowe wyroby, dobrze opanowane w skali doświadczal
nej, nie b<:dą już powodowały
przestojów przy masowej pro•
dukcji.
Poza tym oddziały Nzejmą
na siebie wytwarzanie kr<>tkich
serii dla celów W'ZOrnictwa lub
na ekspo·rt, tutaj również b<;•
dzie się szkolić załogę. Jak_ w1•
takie·m u rozwrą2a·
dzięki
dać,
niu, przemysł =esankowy sta·
nie się znacznie bardziej „ela·
styczny"„

tym miejscu pora j'lllŻ na.'-~
flek srje natucy ba'!'diziE'J
Wiadomo, ~
ogólnej.
d'l'oga dio wprowadz.erua
w życie nowego wyna~a-z;ku.
wiedzie zwy-kle przez 3 SZCZ'?ble: -plaeówk,ę naukową (opracowa1T1Jie teoretycz,ne). 1a1bor2torium prziemyisłowe (o~w~
nie w skiali półtechrn.1cm€'J) . 1
wresizci•e przez faibryk~, gdzie
:rnastęp1U1ie wdJtiaż,eini·e do produlocji. ·u n>a1s w krej1;1 z. teoświetnie, "!'
I'lią na ogól jest
meoo gor:zeJ,
póttechiniką z wdI'Cl!leniem do praiktyiki
chyba na:jrt;rudrn:iej ·
Pr2lemysl: cz,esa:nkO'WY znia!a,zł
~y+fj-cznej.
się w sytualCji
o'k:oilk:zm.-O<SCJ. me
Pr21ez zbieg
mając dostępu do dwóch p1e::wsŻycll s;wzebli, rozwinął ów
trzeci. o ilct;6rym z -zaisady się
zia-pomi:na, którego się rnie docenia. U<lawoon:iil:, że ni'62lależ
nie od siztywnyoh wsikaźników
obawiąz.ują
elwnomicznych,
mOJŻliwe
cych w p>I'ZJeJll'.Y'śle,
jest rozwi"IZalffi1e zgoła ni·etypowe i pod k,ażdym wziglę<lem
korzystne, godne uwa1gi i mnyioh gałęzi gosipodairki. Nie
ukcyć, że był
<la się _iecJ,n.aJk:
który rniaI swe
to postęp,
ubóstwie. Idąc od
źródiło w
tr:reba
końca, tera11: z kolei
odd!zi:ai!'ami dobęd!zi·e nad

W

,,rnadbudować''
świ,ad13"zailnymi
branżowe laboraitorium bada w
cz,e , w większym n.iż dotychczas stopniu zia:i!nteresować ty-

mi prob1emaani placówki naukowe.
Bo postęp w :lJlraeffiYśle w€1
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a.Lę

dzielnkowy.m

Da.mtU

Gu.i-t;ury,- bo !PO S!PO'rządze-nvu
iis ty gości dom ollvaimł ~-<: z.a

Korespondencja
własna z Londynu
N.fe

tyVko

·

zros21tą przyj~ci;e
'··
·

'117JWS>i, b yc na U1'00Z1imy -OMPZ<lile. Prezei11Jty T'Ównwż; nie tyza.prosz011.ych, -ble od
le od
czlonl-OÓW roci.Ziny. Moja k,u-

być

pwszczom.e

pas, tyrm okxl!za.bsze>

party"

mru

wek:ać.
chce
me
świadczyć .:J tym mogla ahoć

by - otwaJ!'tJa niedawno w Lode:i wy-st.owa wełnianych n.owości, gdzie oglfłdaJiśmy wspa
niail:e pledy z pianki poliuretamQWej oklejanej puchem arii
elastyczne tkaini.ny
la.nowym,
efoktv
helanco. rewelacyjne
w:zorni.cz.e, wynikające z zanowych
stosowarui'a zupełnie
siztuczmych i st-"nlewłókien
i.Jnnyd1
tycznych oraz wiele
„przebojów", doolowniie przyo zaiwrót gl<rprawiającycll
wy.
oddiz;ia.l:ów doStworzenie
świadczailnych
ułatwi adaptację

niewątpliwie

tych wsizysr.kioh cennych - dotąd za.granicznych - „nowirnek". Wkrrjt
ce jednak - jak łatwo przepojawią się nQWe,
widzieć skomplikowane zabairdzi·ej
dania, które ohyba przerosną
ich mo1żliwości. Stąd też oddoświadczalne, naile·ży
działy
jako zapo-'braik.tować ohyba
W1edź da,lS1Zego postępu. Moze

i

w

„czesarnk.a"
przys21lości
rozwiąza.niaimi

mskoczy na:s
gQdnymci

Dzielnica

.sipra~via.j-ą

za.g:/Jwszyć
zapewne
właS·M ~umienie i stuszować
sądy Olpin;ili pu;bUcznej.
P:rzyszedl wreszeiie OC'Zle111liwamy dzień uTodz.in moj.e>j k:u
zyn;e>ez.k;i. Trem-a byla . ogromiTll'ei~·a s:'-·~~"'"''Ch, ...;~ -'-,·~
-n.
··~ ""'' ~
'""•d-„
""
·ci bo rte nie soaie z niczego
burzqc w jednej
nie rolnly;
mi~ low=z.towne OOk.oracje.
J;o, '1'0Wroieiż t11ba'UJ'i,lam ,s:i.ę set.
".1' 1 e~ 0 00 eirwując, jak dOS>t.ojni
sm1erte,l·n·ie ""'W<Wnri. '---,lnei
"""'
„~
p:rzyrpo.mi-rwióqcy jegonwś-

przemian

. Ktoś powiedział, ie Polesie Jeży w dienłu miasta. Najmniej
tutaj buduje, a najwięcej burzy, najwięcej jest starych
domów, najwyższe są nakłady n.a remonty i innych potrzeb
jest takie mnós:two, że aż „rozsadzają" ooe prog,·am wyborczy.
była ni
„ktos1i€'m"
Tym
mniej n.i więcej tylko sama
Prezydium
przewodnicząca
DRN Polesi,e - Ja.nńna Mackiewiczowa. Muszę przyzruać, że
m1 stlę podobało to niezadowolenie. Nie wyobra.żam sob1e
władz dzielnicowych zadowolonych i samouspokojOl!l.ych z
tego oo robią i oo ma.ją, władz
twierdzących, że nic .:m rue
trzeba, bo u nich jest wszystko
cacy. Nie chciałbym być miesz
kańcem takiej dzielnicy i takiego kraju. Oczywiście, że
:niiezaidowinlenie musi mieć pewien urnia!I" - nazywa się OITTio
wtedy patriotyzmem, gdy na-

tów, Ict.óre przyczynHy się do
tego, że P1>lesie jrst ładnie,j
nowocześniejsze i coraz
57.C,
bardziej wielkomiejskie. Oczy
dzielnicy
teryborium
wiście
je;;.t duże i nowe akcenty urba
nistyczine nieco się w nim roz
t.a.piają. Wiadomo Jednak, jakie zain.iedbania pcsia.da nasze
miasto. Trudno ws zystkie bra
ki usunąć natychmiast, a tymczasem wraz ze wzrostem nowych dornów, n<Jtwych ośrod
kulturalnych i nowych
ków
urzą.d!zeń komUlllallnych, wzrastają lu.dzk1i.e potrzeby i wzrasta„. ludvka niederpliwość.
NajbardlZliej wymowną ii1ustra

1J!:f'~"z~~kr1~,~~% ~~:~
=~~st ~~ac!~ g;!~~~:a: ~i~y
ty. 6 szkół zos.t aro przen iesio-

ryzime m. NiezadO'WOlernie Jan;iJny Maokiewic:roweJ· pa:rtyku-

Efekty tego twórczego nieo:a•
d<>wolenia nie są wcale małe.
w . ciągu minionych -ł lat Polesie znacznie się zmieniło. Rozbudowano osiedla na Kozinach
i Kar<:>le•wie oddając do użytku
prawi" 9,5 tysiąca izb, popra·
wi-0n-0 warunki k1>m11nikacyjne,
uruchamiając nowe linie tram
wajowe i a.utobus<>we, doprowadzono w rejon Dwo~a Ka•
liskiego n.a Karolew i na Ko•
ziny sieć wodociągową, kanalizacy.}ną i gaz<>wą. Pows.talY no
we szkoły, pr.<edszkola. biblio
teki, nowe placówki lecznictwa
otwartego, nowe sklepy i punk
1Y usługowe. Rozbudowane zo
"
o t'
stały
~· • " P nna ·
,. MaJ-~d"
·,
Wytwórnia Parasolek
Łódzka
oraz Wytwórnia Filmów Fabularnych, najwięks.za i najlep-ie.i
w kraju. ciągle
wyposażona
jeszcze rozbudo.wuje się Poli·
techni'ka.

chc.ąc

łódzkich

się

s-amo-

„·bi~y-

_ Jeid"Tla z n.aJj'atra,kcyjniej szych dLa turystów m-iej'Scmvoś
Adriawybrzezem
1w•d
nie
leż 11
d JugosunL•ii
tylvu, lecz w glębi kra,ju. w p oludni ou.'eJ Maced-O'ni-i . Sta,re
mia.~·tecziko Ohrid polożo-ne jest nad pięknym jezimem
tej sa.mej nazwy i łącząc w swej arrchi-te·lvtu.rze eU!rrne>nty s-f;a;rej tradycji balkańskie-j z nowocze~nością, za•sluguje na miano „Perlv Macedon.ii". Liczne 11ow=zesne lwturystom
zapewntaj.ą
tel.e. loormfort,ou;o u;y;po,ażo,ne,
dach 1uvd gl-0wą, a re>s,tauracje oferują srpecyificzne dania mcu:edońS>lde.
N. z. jed-en z lwteU 11.aid brzegi.e>m jez-Wira Ohm.
(X)

upowszEch ni·enJa.
JULIAN BR~SZ

laryzmem nie jest, wy;płyW'a
bowJ.e an n:ie z zacietrzewieni•a,
leez z glQbokiej troski o życie mdeszkańców dziel·m cy.

..__.
•··' taJlcich w..,;snie, pawouwJqcy-c
się na merod.ę wyolvowawczą.
d:ziecko
że
glosri.,
kt&ra

Macedonii

nianym

je>st;
h

-w A171Jgl11i ?ell-no

Perła

nych ze starych i ciasnych bu
dym>ków czyns:z:Q'WY·Ch do nowo
wybudo<Wanych pięlonych, jasnych gmachów. PTawie wszyst
kie szkoły otrzymały nowf,czes
ne wyposażenie i pnmoce sz;kol
ne oraz urządzen.ia umożliwiaJące prowadzenje :PO•litechnizaC'j·i.
Pomad 5,500 dzieci wyjerż.dża co
roku na kolonie letnie i obozy. Po ws1aly także diwa o.grody jo<rdanowskie i 23 ,place z.abaiw.
w podno-Poważną funkcję
kll'lturalnego
poziomu
s:zenlu
spełniają biblioteki i czytelin ie.
w okresie 4 lat urządzono 6
nowych bibLiotek i 8 punktów
t0 ł ·
h L' b
b'bl' 0t
k~V: :0i't~ 'w ;~:;, ac~~k 0
zorganizowano 21
osób.
tys.
klubów i świetlic. Powstał rów
nie<ż klub rencistów, w l<tó, od ·
rym zna 1eq.1:i om g ZłWą rozi oclpoczy,nek.
rywkę
Od 1961 ro·ku .powstały 3 nowe p'rzychcdm.ie rejono•we, poradnia chorób serca, pracown1ia elektrO'karrlnografi.cma o,raz
,
protezownia dentystyczna . Porównież 5 przycllod!l'li
wstało
międzyza'kladowych, w tym jedna sp0cjalistyczma. Wzrosła po
1

gru
ważnie - bo do 150 osób pa opiekunów spolecz.nych. Roz
taczają oni opiekę nad kobietami, dziećmi, starcami, ludź_
mi sa.motnyml oraz chorymi.
W ogóle Ko.mitet Opielti Spona Pol~iu należy do
łecznej
naJbardziej a'ktywnych n,ie tylko w Łodzi, ale w całym kiraju.
Ma to chyba jakiś związek
z tym, że Polesiem rządzą kobiety - istoty bardziej czule
na ludziką :niedolę niż mężczyź
ni. Przypomnijmy, że o~ok
Prezydium
przewodi!lll·czącej.
DRN. również I sekretarzem
KD PZPR jest kobieta - M.
Jeżewska. Na ·razie jedynie ko
mc-ndantem Dzielnicowej Komel'JJdy MO jest jeszcze męz
. one
PrzY,wiązują
czyzrna„.
Polesiem kobiety)
(rzadzące
du:żą wa,gę do wyglądu i este- '
tyki swojej dZ'i-elnicy. Na oJ71'Zypada
kres ich kadencji
również całkowita likwidacja
S'Uteren. Z1ikwidowa:no równie.i:
w tym czasie ostatnie fampy
ga·zawe w dzie!!Ill(!Y. Uruchousługo
miono 25 punktów
wych, m. in. punkt pralniczy i
30 placówek haindlcwych . No
i jeden z najsta.rszych k!lapotów Pole..<ia - woda - rów
ni eż z·oslał w powa.żnym stopniu rozwiazamy. choć niestety, nie w pełni. Unia wodcdą
gowa wwosła o 10 tys. metrów.

p:rzed
ul'"Z1J1n1J'W-Oila
zymik;a
Nie sposób w kr6tkim arty•
gośćmi we'rsjl!, Że> mą,ż zro·bil
kule uka.zać całej gamy prze-n
-kę k"·P " ·
·
_„
~ ~J4C ,_
jeij nies~""'zi,a,„ •
me1m1.
T'1'1.Dd s<porządzemffia
mian, ja-kich dokoIJano Il1l Pourodziny b<In' - nń.e,zwylde e:uzymkia wzię.la n.a S'Wióie. Polesiu w ciągu czterech mini<>fe>k!town'!}; z ~:t>ra:mi ;i, o~wie·
·ieiwaiż w grę wcJwdlzUv d:ziePra•wda
1ve>W1Uf'VrZ.
n vch lat. Jedno jest µewne,
i, wszy.st/ro m-us>ialo b-yć loo- · tlenWin
byla UI!ka, że oboje ITT.a ba;r.J.?<k
u~zyni<><no wiele, ale przedsta.
:n-owe. Trzeba wi.ęc byr/,o n.ajten ciiula-it blli15ilco -rok •
ba:rwn.i!loi. Porte rw lou.pić
wici.cle władz dzielnicy uważa
"""""' ~o·ivni'~• „_,,.,__,;„
Zq;blwwo mys/;ailwm, że maja
~~ """"'""''"' ·D ~"~~• ,
ją, źe to jest ciągle zbyt ma'!l:rodzimy ]wsZll:o>Wne zabawtk:i.
:uzy.nJw. zwnierza ifarrbov.,'ać
TG!k lwsz•bOlwne, że lowpuje s•oę cww z los-iążeik Dicke-11Js--a, z wie
ło. Są z tego powodu ruezad<>kamriaiy, a.lbowLeim przynfosla
ob1sil'-"UJ'n
to zim.ąco'1bą 'PO-wagq
,__.,
""'
w-0leni. Tym najlepszym z nie-<> dorruu o.sort~ fi<z1sZ-e1<"ZeJ!c
IZ"~""'1'
tv,ora
je cz.ęs~o na ra .• „;
W'śród gości nie r_o ~"~ . ~ halas,trę, tyiPułuwiadorrwść
bfalcu,pi;
,/oofo.r(b111,'i: fwl.et
zadowoleń.
;,Madami".
i
;,S~r'
3il!C
1'toW
lwi
sZ'171Jllf7'a.gd. Ale
1kwa•1nary11w.,
aPo
jeSJt oczywi·ściei,
KAROL BADZIAK
PO!WStaro więc szereg obiek•dy w wroczvsrtym d-nw wjrza
EWA BERBERYUSZ
niedibaJii są
na.' Im a.ard!Ziej
.:.::~..:..:..:..:.:.:...__:::.:::...::.:;~::::..:.::..=::.::.:_
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'lm11<0,;
•lou.rczęt.a na
stole
11mi '1IJa Z<liW'!U'
~-ały.

-·n

rzy

.„ "'

~

gll!la1·e , ~kq

byil:tzm jiu.ż
;a/nrze SZG;ji1'U domu! Fa;rby .sl;u,żyly do
wyjqitf/ooiada11Ji.a .pal:rlVUXJl111,

D

sp'e nooru.

ce.go

Nie tyl!lw jedlzel!Jie i Picie
n-i<Uo jednak ch.a<raikJ:er ufotyczyŁo .sU?
~zysit;y. To sa.mo
lld.zie>nia i dod(]Jf;ków, to zna?zy baJf,omów; cza.pe+}~ chorą7ie·wek iitlp.
Mówi .się; że tyi/Jlw Polacy
n.a:ją tendeYllC'ję do życia n.ad
że
się

lltan.
~

PTZ!J's-1.owi<Jwie•: ;,Za!Pootaiw .s.Vf:"• ma

a.

~ytlw 'U

tne?S ZG!:ńO-SO>WfI;Tl,ie.

/est

(p-rawdq..

Nie
S'1'ednń.ei mieczyli
a11!giet/i$kie,
~zczańs:two
wprawia. wn
o;nii.cLclJle cil.a.sis",
proceider z powodze:Tlli,etm, tyle,
w zaZe nie 1lliL co dzień,
f.eżn.o.ści od rn.asit'ro}u, cJia-ndry,

oo

me

lctedy

to;

chcąc Zll!lać robGJk:a,

;:t::: ~w~=w:::,
i.dzie się

tn<L dtu.ż.ą wódlkę,

zgo-

llUlid &tan T'.az w row: na wrod.zitny. To wycf,arzem~e> n.aJleży
rP~Ze>177Jn<:tżyć

prz~z

1'Loiść

człon

•lcó-w rricJlltzi ny, bo Jmż<Ly '11l;IL dJo
'CJ.Tod!zin IPTll!WO.
Na wrod_ziny przeci.ętny A-nglvk zap.ozycz;a się, obojętwie,
czy będzie ro przyij~cie n.a cześć
dzielC!kaglowy domu, cz:y
bowierm <Lo
Urodziny sZ.wż;ą
'.Pdkazawia tego, oo .się ma i
czeigo .silę nie mia. Po
'U!uo;
~l~®rze urod.zincwego przy3ęc1.a s.qdzą e<ię

nig

bow!e'm itn.tni
~ °'®>owiedini.o kl'Lais.y,f.iłlcu.jq,.

oceniamy wszyscy rolę teamn:,
który J11ie tylko dostarcza giod21rozrywki, ale
wej kulturalnej
prziede w szystkim, dzięki reahzowaIIlliu wartościowe.g·o repertuaru! powinien być kumią idei huma:rustycz.nych ~ postępowych haseł.
j€·sit zaWJSZe
Ba.r.dzio też a·ktuaJny
Pl"o.b~em: „teatr a młodzież" •. :Warto
tu zaznaczyć, że :n,p. w Finlandii nauka o teait.vze stala się w szkołach
prz.edrr.io<tem oibowiązkowym i że równi1eż w 2 ,stiaJnach USA wprowadzO!llO
d<> s21kół podobne novum.
W Polsce tradycja wciągania mło-
dzi~y sz.;wlnej w &bitę rz;aiJ11teresowan tea,! Jralnych jest dOI.~ daw~, a
k<:111~Y;11UOWallJJa dzisiia.j bardzo piecz·~
łowicie. IV'..:nożą się formy wipływarua
111a wycłlo,warne młodzieży poprzez
te~tr, a i spo01oby zachęca[ria jej dO
za"nteres:owianJi,a się teatrem.
Słusz.na jest też inicjatywa Tea~
·!a~acza, który nawiązał ostatnio sCJ:
sle_:JSz.E'. k0il11Jakty z kilkoma s;ziwłami
~zielmcy Górna. A gdyby te~o \l"odzaJU „.pat_ro1n:;i.t" 111ad szk•oła:mi po.zostałych dzQeln.ic objęły i•nlll-e t-eia.tr-y? Z ca
łą pe„w:ruością po1drniosłoby to jeszcze
teaitralzainteres1owa·ń
rtiempe·ra:ttirę
ny~h WŚ'l'ód łód*iej mfodziierży szkol
me].
pa1zede
do tego
się
Prlzyczynó.•ą
wszyE•t kim same teatry stale w reperi
bajka
tuarze swo!im uwzględmiając
widoiwis:ka dQa mł-odz1eży ta'lce jalk
np. „W pustyni i w puszczy" czy
„A!l1:iia z Zielo~eg~ Wzg&rza": a pra•ktyka wykazuJe, ze opłaca się lbo im
rów>ndeż kas·awo!

D

'.f~że w akcji „Teabry łódzikie
bllzej młodzlici:y", 7,as:a<l:ni czą rolę odgryiwa właściwe mW11towtanie cyklli
m:kolnych przedstawień abonamentowych.
.!tódż może się pochlubić, że jest
p1erw1szym w Polsce miastem które
W okresie poiwoj€!lJJilym reali~uje to
w sp.o,;sób sensowny, a o.bfi~ujący w
dobre efekty. Podslumujmy dlZisdaj
tegol!'oCZJne wyęniki tej aik cji.

kę, do pozycji a.b onamentowych włą
czył „Ostat.rnią stację" RemaJ:,e:'a.

o tym tak szcze ._ J iJ-WO,
przykła
ażeby na powyższym
dzie wykazać, że teatry nasze
a więc w
powinny już wcześniej sprecyzować dokładinie listę
maju p.ropOl!l.owarnych sztuk tak. by Kuratorium i nauczycieJ·stwo łódzkie mogły
nie
a
wyboru.
wicześniej dokooać
„kupować kot•a w worku".

P

i1szemy

łódzkie
bli:żej młodzie:ży

Teatry.

W okJ.>esie tym rozprowadzono pona.d 27 tys, ka·rnetów abonamentowych
- kaidy na 5 spektakli: na 3 prze<lsta<wienia w teatrach drarna1.yc7!nych,
1 w Opene i 1 w TeMne Poe.z.Si w
MDK.
Akcja przebiega. na. og..tł gładko, choć
nie bez pewnych trudno:Mii. Np. Teatr
p«>ezątkowo
:ia.pr<:>ponował
Jaracza
Niepokoota.ni". Kiem0111taż POf'tyckl
dy jednak pozycji' tej nie zaakceptoKurarorium
wało (słusznie zresztą!)
Szkolne, wówczas Teatr Jaracza za„Wieororem
stąpił „Niep-&kona.nych"
Tnech Króli", Gdy zaś oka.zało si(l,
że część młodzieży widziała ju~ tę ~1iu

RóWllllie.7- sama akcja odbywać si•ę
rytmicznie, bez spiqtrzania
będzie
większej ilości spektakli na ni,e wielkJrn stosunkowo odcLnku czasu (jak
to m 1i1a1o miejsce przed dwoma laty),
jeśli roz.poc·zmiemy ją wcześniej.
Jeszcze is1,ot·nlejsze są spraiwy repertuarowe. W swoim czas ie Osrodek
MetodyC7..ny, w oparciu o opinię pol10nis:tów, opira.oował dług?'fal-owy plan
repertua•rowy. Na.tural1lllle, są często
l"OZbieżności między postulatia.mi na.uozyciemtwa a mwliwościami teatrów.
SCJ11,dując oo ta 1lndo opiniq niaiuczyciellsbwa doszedłem do wniosku, że J11ależał-~by wyważyć odJpOlwiec1nią propor
cję między s:zitukaimi klasycZJ11ym.i a

W9półczesnymi. Sądzę, że pokrywa się
to też z propozycjami, wysuniętymi
os.tat;nio przez Wydz. Kultury. z kt:órych ,wylllika, że (o ile naturalrue Kuratorium zaakceptuje ten plan!) w na
stępnym sez(J(!lJje, w I'amach abonamen
tów szkolnych, znajdą s ię 2 sztuk
klasycz.ne i 1 współczesna. Tak więc
Teair Jaracza proponuje wystawienie
„OstatJ11iej stacji" Rcmarque'a, Pow„Do,mu otwarcego" Bałuc
szechny do wyboru·
kiego, a Teatr Nowy
„OdpTawe posłów greckich" Kochapanieziskie",
„$luby
n()IW'sikiego,
względrnde „ Dożywoci e" Fredry, lub
„Chory z urojenia" Mo!ie!'a. Ost.a.tecrznego wyb">ru dokrnnają zainteresowani
na specjalnei konferencji, która odbędzie sic w najbliż s zym już czasie,
I jeszcze kilka słów o nas ze) mło
dzie:ilowej widowrui. Jeśli tea.tiry warszawskie skarżą się na niesfo,r-ne za.chowall1ie się młodzieży na pr.zedsta·
wierniach szkolrnych. w Łodzi pod tym
jest
!!de
aczkolwiek
względem jesz.cze ńdeałniie - dzieje siq coraz lepi-ei. A więc i;ipektakle a,b onamentowe
s·taja sie w pewrnym sen,sie róW!l'lież i
szkółą savoir vivre'u.
Na zaik:>ńczC111,ie warto dooać, że so.wśród
juszlllikiem w p1'opagowaniu
młodzdeży szkolnej spraw teart.railnych
jest rówimeż ruchliwe TPŁ. 0 °tatnio
np. - W!l"az z Ośrodkiem Met-c dvc:znyrn ZO>I'gall1izowało ono z okazji świa
tOJWego Dnia Teatru konkUJI'S 111a regranych w rarrnach
cenzję ze sztuk
spektakili abonamenbowych.

M . .JAGOSZEW8·KI

Reklamowa
rodzina
W KROTCE
SIEDE!l-1DZIESIĄTKA

CIEKAWY: Ile lat 11"2ą lódz·
elckrryczne?
tramwaje
kie
Odzie przebiegały pierwsze linie i !le ich byto?
tramwajom
Łódzkim
RED.:
siedemdziesiątka,

się

zbliża
gdyż

pierwsze !lnie tramwajow 18~8 roku. Było ich dwie. Pierwsza liczyta
3 km I prowadziła ul. Dzleiną
Piotr(obecna Narutowicza),
druga
kowską do Paradyżu,
Piotrkowska, Nowotki
Dzielną.
(ul. Srednial do Helenowa (2,8
km).
W następnych latach uruchomiono tramwaje na l!nll Pl.
Reymonta,
Plac
Kościelny Plac Kościelny - Narutowicza.
Helenów - Paradvż i ul. Cmen
Dworzec Fabryc7ny.
tarna
we

powstały

(h)

JUŻ W PIERWSZYM MIESIĄCU

Po wymówieniu mi
G. S.:
pracy w ciagu 2 miesiecy zn;i·
Znsiłku rodzinne
drugą.
lazłem
go na dzieci jedno;k nic ntrzy
mujp.

złożvłem

chociaż

zaś1!!.•iad

czenie mówiące kiecly ost•tni
raz pobrałem zasiłek i pismo

r07.Witumj~ce

ze mntl

3-mlesier.Tnym
wiedzenia.
Teraz

ź~cla

umowę

terminem

1

wypo

sic ode mnie jesz

cze zaświadczenia wy.iaśni.::dare
go przyczyny zwolnienia, obiecując w zamhn wypbte zasil
ku po 3 miesiącach pracy.
Pracownikowi. który
RED.:
ma 7.achoW.'111'1 ciągłość ncacv.
przy•ln~ujc
rodzinnv
zasiłek
już od pierv.'Szc-r.(n miesi~ca, w
wszystprzeoracował
którym
kie dni ro-bo=e.
W. w. wspomniane WY1)owledzenoe pracy jest wś wys tarczaj ącym dowodeom zachowania ciągłości pracy. 1\le, jak
widać są jeszcze urzcdnicy_. któ
rzy swą nieznajomość przepisów chca ukry~ za stertami ni
komu niepotrzebnych zaświad
czeń.

(h)

NAPRAWA

ZAPALNICZKI

J. M.: Posiadam kilka zapal
niczek, ale wszystkie zepsute.
w Łodzi
czy
Poinformujcie,
je zreperować, a jeśli
można
tak to gdzie?
RED.: Zapalniczki do re.pera
cjl przyjmuje Spółdzielnia „Me
chanlk" ul. Więckowskiego 5.
Podobno jest on.a odpow!edniklem sklepów „lODl drobiazgów" i o.prócz maszynek podejmuje się wszelkich skompli
kowanych napraw. (h)

Dwa kotleci<ki miel-One?
podaję! Oczywiście nie
m u&zq eh. 11ba przy parrnn(.l.ć,
że Jedzą pa.Mw~e na wlas nq
Już

odpowiedzialno~ć.„

ala trójlca np.rodziła sie
w cze·rwcu ub. roku. 0"..<J

C

- wysoka, idealnie zgr.1b
blondyn/ro (kolor
na,
wlo.sów może być - o czvm
dobrze wiedzą wszvst1cie p.idowolnie zmienia·nvl,
nie
o pięknych. wysmukłych i n-ie
tłukących się (/) dlontach. Dy-s
Tcre·tny makijaż na ta1em11itwarzy:
uśmwchnięteJ
czo
spod wspaniałydi rzęs spo·g(ą
do.ją ogromne, błękttne oczy.
Nic dZ'iwnego, że jej !)(M"tnerem zosta.ł wysmukły, kru.czowlosy młodzieni.ec o iMeresufizjonomii i sądząc z
jącej
nienagannych
o
postaW>J,
manierach. Obok na;m/.odsza
kUk.uleotnia zł.oto-wlo
latorośl sa i niebieslwolca dzieux:zuneczka z zcuiartymi noskiem.
W międzycza.sde do 1'0-d.rl,ny
jeszcze dW'le
dolrooptow'llno
:Panie, równie mUe i urocze
jak nasza główna bohaterk4.

Nie s'twierrdzi!iśmy jednak żad

nych niesnasek, scen

zazdro·ś

Zre.sztq do końca br,
przybędzie dA.l.szych 6 typów
os~) różnej płci i. wfeikiu.
Być m-0że ta idealna ha.rmo.Wa jes·t wynikiem w.sp1lnych iim wszys·tkim ?CTJIPetfi
przed uzysikaniem ostatecznego
kształtu i oblicza. Niez(J;/eżnie
bowiem od płd, wiek.u i prze
znaczenia wszyscy przech.odzq
te same „męczarnie" zas•tyruszenia;
gania w formach.,
wlc„<Jpolewania plastUdem.,
ca.nla zawi-Mów, kitóre umożli
wią pełny obrót rąk, lakie"opolerowani.a. I ta'k
wania i
przeiz cały miesiąc. Aż u,"J'e.~z
c/e wszystk,o ootawe, !ącz11.ie
z piękną fryzwrq, maik.ijaże>m
maqa.zynie
i 111.an#,curem. W
sfoi sto µięknych pos-tacl.
Czas zdradzie! Czy:telnUe')m;
że mowa o nowych pols~h
produlwwanych
mane,kinach
Przedis. „Reprzez l..ódz<kie
klama.". Parę tygodni temu
przeszły one .swój chrzest na
PodoTargach Pozoońsk.ich.
bały się bardzo, Zy!!'lwly rozgłos i nabywców. Jedno·ol-0§nie stw·ierdzono, że w nkz-ym
nie usiępu1ą mamJ.lcinom wtru
kim . Wypada 8JJ'rostować, :te
ustępu1ą im... w cende. Koszt
manekina wwskteoo - 10 tus.
Przede
zl, pols•kieyo 3 tys.
wzgl;:dy
wszystk~m właśnie
ekonom·U:z-ne decydoWaly, że
jak do WJ pory .sprowadzaliści itp.

czeskie, które

my manll'kiny

clwć tanie (od 2.400 do 2 500
zł) by.ly jednak niezhyt ladne i niezbyt praktyczn~. bo

z

gipsu.

J

info-rmowaltśm11

CLk j~

w czerwcu ub. ro·ku prz1;
stąplono

w

Łodzt

Plerw~że

rzeźbtaT"ze.
by.ły got-Owe

tyści

-

w 5'ierpniu
rorie
ub. roku. W dalszym ciqau
produkcja jest w faz-ie eik.spe-rymentu; a zaiklad produlo„emontu i
cyjny w trakcie
rozbudowy. Zalożono jedna 1c,
wyiprodukuże do końca br.
je się 2 tyJ. manekinów, a
w rolou przyszłym już 3 f"Jl'S.
jednej
„tworzenia"
Proces
positaci zostanie skró001iy z
miestqca do tygodnia. Opratech.nolouię
nową
cowano
(również w oparci!U o tux>rzywa s~f:uczne), wedtuq której
manekhy
będq powstawały
„sk&ków"
przygotowam.e do
nawet z p.tq.tego plętra. i'la
potiu.1(4 .się, ani
pewno nie
nie pory.sują. Obe>Cnt! moglyby
po<f,czas takdch eik.l;·peryrrten tó w
stracić co nieco na urodzie, ,

z łnu::ja.tywy Po/.skiego TowarZ1J1Stwa Higieny Psychtczne). Nienety, nle bylo na .111,li
z;byt Wielu stuchacz11, a w dod<J,~ku męż-

•=vu.
zmierna szkoda,

pokatną mni.ejszoU. Nieże odczytem tym nie wi111teresowarw szerue,go e>gólu łodzian - a
przede 1vszystJkii•m samych rodziców Poprzez
clwciażby komilterty rodzici-e~kie.

ne wlad.ze

-reS>OT~u.

Docent Bielicka dal4 kilka prz11kladów ze
pra,/ctyni. 5-letni Andrzej na pytanie
lekarza kim będzie jCLk dm-ośrne, odpour.edztal: będę leilw.rlcq. Andrz>l"j ma długż,e lo11U1.mfo, a w dom u
ki bo ta.k podoba s-ie
otaczają go W'!flącznie kobiety. Ojciec rozwiódl się z mMlvą. U dziecka nas-tąpily znbu-rzernia w identyfikacji plci, MóWi· o .mbie: ja robUam, ja chciałam irtp. Te zaburzenia nic leczone wlaściwie mo.gq doproswe1

ów.
Foto:

L.

(iw)
Olejn,iczalc

Czyje portmonetki
Osoby, którym 10 bm. skradziono portmonetki z plenlęctiz
ml (w Jednej z nich znajdował
się bO'll towarowy PKb), proszone są o zgłoszenie się w Ko
mendzie Mo m. l,odzl (Sle.nkie
wicza 26-28, p<>kój 333) w celu
rozpoZ'!l.ania 1 odebrania &kradzionych pr .im.iotów,

koibiety

rqzchcd.z/łCtl

'14

/1

mężami.

Trudno naJt<urolnde w tym artyikule zmtd•
teimlJJf
ctć WSZ1f'S1l/0 co P<JWtied:zrtala. n.a ten
doc. Bi.eolicka.. Wy®je i;ie jed1Ubk, że tema.t
przez
tale niezwykle :2ywotny winien być
PTHP spopul.a-ryzowany. Mo..!e poiprzez p-r;;ystępne pogadaniki na ten fe.m(})t przed w11wi-&dówk(})mi w ~-zlooJe, może na t.errenut organizacji ko·biecych, może przez TWP. hn
szersze grane zapoizna się z tvm' &"Pf"CJWJI·
mi, tym będzie lepi.e>j dla dzi.eei - d'la '1alego społeczeństwa.
W. KASPRZAK

----~----------------------------~----·------4DZIENNllt-LODZKI

tnr

94 (5712)-

lJ

dla Sr6dmieścia
najaktywniejszego
Miano
wfród teren11wych komitetów FJN w Sródmieścm zysobie komitet nr 19.
•·kał
Niewątpliwie to duża zasłu
ga przewodniczącego - Hen
r:vka Bondarenko, ale rów- ł
nieź wielu mnycb aktywi- ł
stów działa.iącyeh zarówno ł
blokowych
komitetach
w
jak I komitetach rodzicielskich, w kołllch TPD i Lii<i
l{oblet. O zespc>lenlu wysił
ków świadczy liczba 211 tys.
przepracowanych godzin w
ub. roku na rzec7 dzielnicy.
D-zięki temu uporządkowano
1•0-dwórza i otoczenia domów
między ul. ul. Piotrkowską,
Czerwoną, Wólczańską I Mlc
klewicza. Powstało tu wiele
zieleńców,
I
trawników
przeprowadiono wiele robót
iwląza.nycb z remo-ntami do
mów i szkół.
Komitetowi
Terenowemu
FJN nr 19 za te osiąg-nięcia
przyznano dyplom u.mania.
l'akie same dyplomy przypadły w udziale 2 komitetom blokowym 50 i 52 oraz
XIX LO im. A. Mickiewicza, Szkole Podstawowej 46
I SN nr 1. Indywidualne dy
plomy uz.oonla otrzymali H.
Bondarenko, .J. Powolowski, ~
n:. Kolanko i J. Krakus.
Złote. odznaki pracy społecz
Ka.larzyna
nej otrzymali:
Krakus, K. Po-tk1uiska, P.
M. WaguowWłodarczyk,
ski i Z, Nowacki. Poza tym
18 ooób otrzymało srebrne,
a 29 brązowe udznaki.

(k)
„
_______...._______

Niemal codziennie od polo-wy marca olw-lo godziny 15
Teatrem im. Jaracza
przed
usta!W'la się rząd a.utoloirów
z 1Ulpisami „Orbits" ł ;,Gro-

Harcerze
a teatr
Z okazji MiędzynaTodowego
Dnia Teatru, Komenda Chorąg
wi Łódzkiej ZHP oraz 22 Dq-u
Harcerska Lm. St. Jarażyn,a
cza przy ZSM nr 2 zorganizowały dla młodzieży sz.k6! śred
nich konkurs pn. „z teatrem•
'
na tY''.
Onegdaj odbyły się finały te
go kon•kursu, przy czym po
wyrównane.1 walce I miejsce
zdobyła drt•'yna z XXVI LO.
II miejsce drużyna z XlI LQ;
III miejsce drużyna z v LO i
VIII LO.

Zwycic:zcy otrzymali cenne na
grody ufundowane przez ToLodzi
Pnyjaclół
warzystwo
Wydział Kultury Rady Narad;
wej m. l',odzi, Teatr Im. s. Ja
racza, Komendę ChorągWi Łódz
kiej ZHP. (A)

Nowe filmy „Semafora"
Coraz wyraźniej daje się odcmwać w wytwórniach filmoLajmują się krótkim metrażem,
łódzkiego SMFII „Semafor" filmy seryjne przeznaczone dla potrzeb małego ekranu stanoWią znakomitą większość,
WY\Jh, szczególnie tych, ktore
presję telewizji. W produkcji

mada". Z autokarów wysyTJf
ją się sert'ct dzieci, które pr.
jeżdźają do l.-Od.zi ze wsi
miasteczek województwa
kiego na przeds1:a'W"ienia ,/
pustyni! i w puszczy" ~ ;,A#
z Zill'lonego Wzgórza",
W _okresi-2 do polowy md
ptrzeszlo 20 ty.s. dz.~
br.
ze szl;,61 po-dstaWOWIJ'Ch, lu:<'
alnych. i Z41J><Xlcwych odwil
dzi l..ódź i oberjrzy przed.sto"
wienia teatralne, wśród. kt'
pewni
rych znajdq si.e na
także „DztJIJJdy" w Teaitrze H
wszechnym.
(k)
Foto: I.. 0Zejntcza1'

wf

-

•

Cle
społeczno-gospodarcze
łodzi i województwa

P

-rzed trzema U111:7/ sp
Tromentarzy (i to Pozlf
tywnych) wvwo«iro pl!
wydani
jaWie,nie się
przez T Pl:.. „Lod.zi w lat.'lcl
Ksiqżlca
1945 - 1960".
prZ1/P0'17l-inaJqc przeszloś~
szego mkvsta, podsumo-wala ,r
go o.si,qgnięcia w dziedz.i111l
gospodarcze1, s~ne), 1t11lf'
Tc.owo - kuiturolnej itd. RóW'
nocześnie wskazał.a na da!s:'
pe-rspeiktywy rozwojowe ur
ie te.m,,O
zaznaczając,
dzt,,
jej przemian spo./eczno - gol'
podarczyc-h odbywa s~ nil!'
zwykle dynamicznie, tak, tl
każdy nieloowie tydzień w'l.J'
si tu rnnoo wartości i osi4'

ni

gnięcia.

Prawdę tych obnerwacjt p~·
twierdza.„ los samieJ k.$iaź~il'
po lc.tlkudziesięciu miesiq~a~lt"
zawarte w TUeJ materiały rza'
chowujqc ce11.nq wart<Jść ł11.;IO
<Lomaga7q Me no'
ryczną)
wych uzrlpe-lnieil.. dal.•zego ;i
stawienia e>statni<'h osiqgnicć·
o•becn '
Tę tez rolę spełnia
wydane przez 'I'PŁ rraklade111
;
Lódz,kiego
Wydawnictwa
dotacji Prezydium Rady NJ'
Prez1r
Łod.:i i
rodowej m

l..ó<I.zkwJ

dtum

A produlc-

Traqedw Andrzeja tkwi w tym, że nie ma
wzorca mężczyzny. Ojciec jes·t każdemu dzlt.."Clou bardzo potrżebn11
t dlatego atmosfera rO<f..rlny bez ojca me
a
dzieol
.sprzyja zdrowiu psychic:me'TIVtl
paz'Wlaszcza chłopców. O ti,WI JXJ'Wi.nny

równ"id

K
Il

~

spal~zoo

wspomln@liJmy,
cja, J<* już
jeszcu „w powt,ja,,kach". Przy
jęto więc za.sad.ę obdzielani«
w~kszvch
pięknymi laLka,mi
domów od.tteŻQWllCh i PDT-

w swym otoczeniru

miętać

s

,,,.... ....·:-:•.

oknie wypreze1litowanq w
stawowym przez uroczq blondynkę. Uprzedzamy 1edna,k. że
n.ie wszędzie odnajdziemy nasz.ą bohater-Ta:. Wobec ogromnego za.potr:tebouxinta cal.ego
hmutlu i Z(J;tm;te<l'esowa.nta konzagranicznych, o
f'rahentów
rozd.zi-ale ~11dują •• , cewtr-il-

OJCIEC a DZIECKO

czytni

god~in pracy

sukien.i(ę

/a.dną

jaikqś

•
p
p

,,handlową" wędrówkę ł o!le.irzeć

do Łodzi

(

20 lysięcv

S!!ę · na

Wybro.ć

Pozostaje

wadzić do ~oo, ~e And„zeij s-tani.e s~ ;,maminsynkiem", niezdoln1!11l p6i:nieJ stad stę
011iekunem. Jeśli od:eni się ł 124
mężem świ"1!t przyjdzie dZ'iec.ko, będr!e 1ego ryUMlem życiowym w sto.sunlou do żony.

Pr~/elkcja odbyła się, ,i41c już po.M,wc;,ziśmy,

d.o

produkcyjpierrwszych prób
nych. Modele opracowau 11r-

Ze

I

WSI

dzi

pieska.
zg-ublł
Chłopczyk
:inajdzle go „Saba·
Czy
oto perypedetektyw"? tie zabawnego filmu .fanusza Kubika (scenariusz
J. Kubik i Stanislaw l,otb,
R{lmllald Kropat),
zcljęcia
z serii ,,'romek I pies"
sukcesu,

współtwnrzącą

oso-

bliwą atmosferę

.
filmu.
(rez.
.,Kto tu rnleszka"
Omawiane serie łączą . poproj. płast. - Edward Sturjak mi
staci bohaterów. I lis, zdjęcia Leszek Nartowski)
się zdaje, nic więcej. W jedz tematem
jest historyjką
„Wygrana
n,nn z odclnk6vv
dO·ŚĆ ogranym, .ale przet~
Barii", nawet tytułowych bo
rzonym przez rezysera w ciepo7.ostawioino
haterów serii
kawy sposób, Perypetii; dz.lew
na dalszym planJe rezy_gnując
bru_daska UJ.ęte są
czynki z tego głównego łącz:nika .
w realiach bllslnch dz1ec;om,
Róż.nią się pos.zczególne filmy
toczą si.ę w szybkii:zi (może
i s-tylistyką i sposol1em realichwilami zbyt szybkim) temzacji, nle są adresowane do
nte. w czym poma~a tnuzyka
widz6w.
określonych
To
Jerzego Matuszkiewicza.
„pewniak" na
chyba drugi
Powody tej mejednoli~ości
krak<YWsiki festiwal.
me są tntdnc do ro.zszy Crowa
J. KATARASI!llSIU
nia. Kto inny pisał scenariusz
dla „Wygranej Hani", kto i n - · - - - - - - - - - - - - - - odcinków.
pozostałych
ma zresztą po
seria
kilku scenarzystów i kilku
Taka sytuacja
reallzat.o<rów.
- w Wy-padku niezgra:nia ko.n
cepcji - musi w konsekwencji prowadził! do rozchwiania
calej serii.
ny dla
Każda

Z wlększyffi zaintere:;:owanletn oglądaliśmy filmy „indywidualne", O „Czarodziei:
skim wampum" z uroczy~1
lalkami w . Kondka pisallsmy przy innE>j okazji. pozostai1my wic;c przy wycln~~o
f1lm1e
Wym komblnorwanym
„Pierwszy, drugi, trzeci" zreDaniela
przez
altzowanym
WaSzczechurc; (zdję-;ia Myśli;, że ma
cław Fedak).
on duże szanse na czerwcowym festiwalu w Krakowie,
choćby ze wzgli:;dtt na cielra
wą technike. zasta•o•waną w
tej

opoWl.iastce o

wz.,ględiności

Rowerami· po lodzi·

TPŁ We.spół :z Klubem Turystów Kolarzy PT'I'-K organizuje dla młodzieży i dorosłych
tradycyjny raju po Łodzi. Imprzewoctnlcy w
prow1;1dzą
prezę
czynie społecznym.
· Na trasie zwlcdzarule tn. In.
noWaryńskiego,
Bibliotek!
zabybków starej
wych sz:kól,
zalntereso-waZbiórka
Łodzi.
nych 25 bm. (n.łedziela) o godz.
pod
9.30 na Starym Rynku
P~Itlil1ikicm Marchlewskiego. (A'

~djfo!~~bAiC@'
ANNA W.: Warun.kiem uzyskania. renty inwalidzkiej p.rzez
pracownika, który ukończył 30
lat jest m. In. przepracowanie
przez niego przynajmniej 5 lat
w ostatnim dziesic;cioleciu, Wy
sokość renty zależy od grupy
inwalldZlkiej III lub II. (11)

„2 11 i;;1
.

(JO".

Na <>statnlm pokazie praso-.
wym „Seomafot·a" obejrzeliś
odcinki z
my trzy kolejne
serii _„Toi:iwk i pies", którą
młodzi w1dzowle obejrzą w
TV najprawdnpodobnlcj w II
półroczu br. Myślę, że na ich
pnwodzeniem
przykładzie z
moi.na przedstawić trudności,
spotyka się więk
z jakimi
szość realizatorów.

wRl'l

- qospod.arc?:e
wo1ewództwa lódZ'kte'

Komi•tet r<l'dakc11Jny P<ld m#
prof, dr Jarr/J
wodni-ctwem
Mujżela wyszedl z zalożen,a·
wracać tu J~
!e nie trzeba
prz<>·szlości Lodzi, al.e skupić
moorJ(I na Je) terażnieJszo.5r.I·
a - rnc;:ej ·mar11i1wsowo tra"'
lculturaln,0 •
ttijqc probumiy
naulroive - elcspon<Jwać sprn•
WIJ spolerczno - gospo<krczl
zestau•iając przede ws:ą1 ."1:k;in
ostatri.;.c~
po./cloRie z trzech
lat. Wi:rto też podlcreślic, i4
w odrotnien·iu od „Lodzi w
196(1" prob!•'
latach 1945 ma,ty·ki te; nie potralctowa•1n
w oderwaniu, ale w folsl11~•
zwi.ązku z zapleczem miastJi
a Więc wojewQdztwe-m lód.t'
kim, stanowiącym wra.z z l...r
dziq integrainq cawść (10-&pq'
da-rczą.

W tyim sen8'ie potr(})/ot<JWa11t
zos-taly artvlculy: ;,Zmiany spo'
łeczne w regionach uprzemlf
Szczepak
.slow!ony-ch" Jana
skicqo, „PerspeiJctywy rozwo•
Olc.rę<J1l
ju Belch.a.Wwskieqo
Przemysłu Paliwowo • Ener
Stefana J ęd.r115J '
g<łtycznego"
czaka, „Problemy za.tTudni.f'
nia w l,odzi" Mariana Kulik
J,Lódż w eksp0rc1e
S'kieg'o,
Zlemouritil
włókienniczym"
;,Ten<tenciB
Szczakow.,k.!ego;
roz,wojoure roln4ctwa w
jewó_dz.twie łódzkim w kitach
Taderusza Ol'
1961"
1957 si:ewslYiego, „SZ'koln.tc-twu UJ'
dzi"' Mieczysława Woiiniak,o\11
skiego; iltd.1 np.

w«

Kroni ka go111>odarcZ>Q;1 tpo'
leczno - 1JOlityczna, kultural'
na, naulwwa, reocenzje i pr;~'
glądy . to dalsze po.;ycje. k.tórt
sprau>1a14 te - Jaik to zazn,l'
czan.o we m.stępf,e - ,,.rarów
no hist-O-ryk, jaik ekonoml.rta j
socjo/,og, srt-udent i profesor;
dzi_alacz S1JOlec:rny i p4rtyjn'./;
""'
dziennrloarz i nauc.lttJ~iel
1

.zna1dą

tu 'Wlcle vo~Jłt4czMqO

11U2Jter/,atu"
Cm}

kowska l!'T, Piotrkowska
3{)7, Armii CzerwoneJ 6,
Obr. Stalingradu 15, Pl.
Pokoju 3.

WilNB 'l'ELllFONY
Pppt. Ratunkowe
Pogoi.· Milicyjne
Straż Poiarna
Kom. MO m. Łodsl
Inform, kolejowa
Inform. telefonicsna

lit
07
08

292-i2
181•11
03

CO!!ldzie?KifDY?

. lAł
flq nb~ kli~~roM1l/fi ~-

PROZA

DY::P:URY SzPITALJ

...~------------------------------"'-'!!"l

POLSKA

I

PRAWO

OBCA

Oszronione
w. Koniecki
PŁONIE OGNISKO I„.
druty I jnne opowiadania, Czyt.
Szpital Im. M, Madu·
7 kwietnia około godz. 18.30
ul, M. Fornal·
ł6d:rkie~o". MEWA (Rzgowska nr 94) rowie=,
woj.
wa
1965, S\Jr, 236, U 10,
„Byłem Montgomerym" skięj 37 _ przyjmuje roCzya1ne godz. 10-16,
zauw'1żyłem, że t"'ry ko1ejowe
TEATRY
Pitaval maka•
St, Szenie (ang.) od lat 12 godz. dzą'ce I chore ginekoloi\tUZf:UM KATEDRY E·
od sotrony ul. Góralskiej obejbryczny czyli sprawy pi,iackie,
2
Rejonowej
11
z
11,icz:nle
.
..
.
(KO
l~A~~
l
(Park
~~':JCJ.ONI)Z!\lU
rEATB JARACZA (Jaraa1kohoUzm a przestępczość muje pożar. Wypadki takle czę
K" z dzielnicy
i 1111sk1ego 178) Poradni
i
H>w1cza . Wystawa
1
~) 27 g. 19 „Kobiety
PZWL 1965, str. 264, zł 25.
pł.
sto 1.darzają się w tym rej~nue,
proble- „Hasek i .lego Szwejk" Widzew; ·~1. Szpi~lna 6.
pt. „Niektóre
s Nłakavuori"
Kodeks drogowy, wg stanu
Wolf.
H.
im.
O<i la't 14 (radz.) godz. Szpital
my . ewolucji". Czynna
TEATR NOWY (Więckow
Konformista,
.A. Moravia a :powodują je bawiące sie bez
ni k
i
prnwneiro na dzień 1 stycznia
15.30, 17.45. 20
341 36
godz. 16-17.
&ltle!!o 15) godz. 19 .15
1 L
Czyt. 1964, Seria „Nike", str.
opieki dzieci, które podpalają
1965 r„ str. 236, zł 22, e>pr. pia·
CZy'!lnll '\IŁODA GWARDIA (Zie- ~t. dzi:fn~;; ~:iuty or;;,
PALMIARNIA „osiem kobiet"
482, zł 25.
wszystiko co znajduje się obok
o z 10 Rejonowej Poradni
st\kowa.
„Legenda
2)
lo:rn
godz. 1 ~18,
!WAŁA SALA (Zachodnia
Księi;a dżungli,
Kipling
R.
i
.
.
„
9
lat
od
Loho"
wilku
Konstantynow(ul.
zoo
„Drewniana
) g. 2(1
tor„•w, trawę, papiery, uschłe
Kodeks dro·
J. Gajewski PIW 1'965, s~r. 428, zł 30, o.:pr. pl.
93
z dz1e>lnicy W dzew.
(USA) t::n'1z 10 12 14 .,K
ska 6/10). Czynne od g.
miska"
wg stanu
komentarz,
gowy,
:11· Zbocze 18. 1Szpital
lfi, 18 , 2
&-18 (kasa do 17),
POWSZECHNY
chwasty itp,
prawnego na dzień 1 stycznia
LITERATUKA SPOŁECZNO•
~HJZA CPabionkka 173l ~'~cin~~aJo~~ an~ ~ • d:r~~
Ponie-wat taka Zll'bawa może
'.r~~Jr~ Stalingradu 2.l.)
1965 r., str. 535, z.I 58, e>p.r. pl.
POLITYCZNA
„Uaslo „Odwaga" od nicy Sródmieścle. I KII·
Kl N A
godz. 19 „Dslady"
się kiedyś skończyć tragicznie
45
12
g. 15. • nika AM im. curle-Sklo·
(an.g.)
lat
TEATR 7.15 (Traugutta I)
HISTORIA
Skład po!·
St. Widerszpłl chciałbym z.wrócić na nją uwa
1 c . Skł
k' j
1
18. 20.15
„Pingwin"
g. 19.15 „Latające dziew POLONIA
Ten·
sklej klasy robotniczej,
O•
ur1e-.
3') I ows 18 • u •
(T ~
Od lat 16 (pol) "odz OKA
I wy-chorwawców,
gę rod2.iCÓ\"
z dzl<:l·
., <lowskiej 15 UV.•cma nr
·
· "'
ezęta"
Hlstorl:t
Trevelyan
M.
G.
dencje zmian w okresie indu·
od nicy Górna oraz z 14
(pol.)
„ltr~:vżacy"
OPERETKA (Pblno~ 51) wi~ 12.30, 15, 17.30, 20
a także nauczycieli.
Anglii. PWN 1965, str. 912, z.ł 90,
strializaeji socjalistycznej, PWN
K"
„Wyspa zło· J:;t 12 godz. 15.30, 18.45 Rejono-wej Poradni
Ł:"' nieczynna
Czytelnik
opr. pl.
1965, str. 342, zł 30.
dzieln;cy Widzew. " ul.
la~ 9 PIONIER. (Frandszkańs· ka
od
czynców"
'.l'EATR ARLEKIN (Wólcz.ańska 5) godz. 17.30 (.p~l;? godz. 10, 12.30, 15 31) „N1eznany" od lat ~ 7 ...,i•a•no. ·6•
Południe _
Chirurgia
od lat 16 (wł.) 12 (po!.) godz. 10, 12.30,
„8 '
„Rusał~"
15 ·„Billy kłamca" (pa Szpital im . .Janschera, ul. llłllllllllllllllllllllllUlllUlllllllllllllllllllllllllllUWH!!!lllllWUllllllllltlllllllllllllllllllllllllłlllłllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllHlllllllllllD
TEATR PINOKIO (Ko- _godz. 17.30. 20
lat 16 Milicmoowa 14.
od
„Gejsza" no-rama)
pern>ka 1&) godz. 17.30 W OLNOSC
,.o Janku co psom 52.yl (pana.rama) od lat 16 (ang.) godz. 17.30. 20; Chirurgia Północ - Szpi
Biegańskiego
Im
(Kazimierza 6) tal
(US.'\) godz. 10, 12.30, POKOJ
buty"
'
„C;ir Kalo,ian" od lat 12 l~I.' Knla~lew!"za 1/5.
15, 17.30, 20
ROZMAITO_SCI
TEATR
Larvng.oJogla: Szo Im
„The !bułg.) godz. 15.45, 18,
Młod2;1ezy WŁOKNlARZ.
Pałacu
Bnr.lickie'!O, ul. K~pclń~
23.00 eka. 22.25 Cbwlla muzyki. 22.30
22.55 Poradnia rodz.inna.
Beatles" od lat 12 (ang.) 2· 0.1~
(Ul. Moniusz.Jd nr 4-a)
SRODA, !1 KWIETNIA
22.40 c.
Unirwe,rsytet Radiowy.
g, 10. 12. 14, 16. 18, 20 por ~. s~E <Fnrnal~klej 37) ,k:cgo 22.
nieczynny
Wiad. 23.10 Muzyka taneczna.
.
.
seI
fortepian.
martwi"
l
Kwmtet
„:1:yw1
w
Franck
Skarb
z,\CllĘTI\
PROGRAM I
Olwhstyka: Klm. WAM
od lat g
ria cradz .)
Srebrnym Jc;,iorze" ocl
WYSTAWY
„Hory23.20
Muzyka.
23.12
!-moll.
PROGRAM U
8.00 Wiad. 8.05 Muz. ! akt, 8.30
ul. Żeromskiego 113 ·
e:od z. 17. 19
lat 12 !onnnra.ma: NRF\
zontv muzyki". 23.50 W1adom.osci.
8.30 Wiad. 8.35 „W pogod111ym
g, 10, 12.30, 15, „Opo· POPUJ,l\RNE (Oe:rodnwa Chirul'gia i laryngologia (Ł) W rytmie walca. 8.50 Publi·
FOTOG~AFIKJ
SALON
TELEWIZJA
9.00 nnst.roju". 9.05 Koncert dnia. 9.50
mii:dzynarodowa.
Im. eystyka
Szpital
m~żcz)•źnl" ilziccięca:
„~1y
18)
(/\. Struga 2), Wystawa wieść zn"d Donu" od
10.00
lat 16 (radz.) g. 17.30, 20 (racl z .) od lat 12 g. 17, 'C ' iilonnickiej, ul. S1>0r- Muzy,ka. 9.20 Ko'!". crt muzyki lu PuhllcystyJ·a mii;dzynarod.
totoiir•fil Jana .~ty.,.,yń
IO.OO „Templm igra z o~niem"
10.30 z życia
dowej. IO.OO „L1.o..-arz przyporni- Poranny koncert.
84) na 36/50.
(R7e:owskn
&kl&CO pt. ;,Psy • czyn ADRIA (Piotrkow,lrn 150) RO~'fl\
szczękowo· na" - fel. 10.15 Muzyka opero- Zw. R'1dz. lJ.Q!l Muzyka symfo- film H'1ewizyjny produkcji ang.,
śmieclrn" ncl C'hlrurgla
„30 lat
od
godz. od 13 „Gwiazda s7,en·fa"
W
na
Roger Moore
lat ll (USA) godz. 10. lat 9 CUSAl godz. 10, twarzowa: Szp. lm. Bar- wa. Jl.OO „Dziewczyna z <lizie· nic7.>lla. 12.0s z kraju i ze świa- w rolli głównej
do 18.
melodie" . !Katowi„e). 10.30 Przerwa. 16.58
„Swojskie
12.30, la. ,,czas rozpra llckl„!(o, ul. Kopcińskie· okiem" - opow. 11.20 „Wieś t..~ń- t.a. 12.25
12.:Ml, 15, 17.30, 20
OSRODEK PROPAGAN.
11.40 Melodie 12.45 Pio.«enki ludowe. 13.00 F. Pro!(ram dnia (L). 17.00 Wladoczy i śpiewa".
od lat 16 (ang.) 110 22,
wy"
nr 27)
(Nawrot
DY SZTUKI (Park Sien DE:l\t
17.05
suLta taneczna. 13.20 mości d,zion,n.ika TV (W).
Toksykologia: Szp. im. francuskie. 11.49 „Rodzi<:e a cizie Couperin „Wołga, Wołga" (radz.) gndz. 17.30. 20
kiewicza). Ogólno.Polska
„Porwa nie Miss UnJversum"
Poroninie"
w
ul, Knla· cko". 12.0~ z kraju ! ze świa· „z pobytu
od lat 12 g. 16, 18, 20 SOJUSZ . .t'latowcown fi) Fl;e>l!ańsklet!o.
wystawa fotografiki arta. 12.45 Rolniczy kwadrnrrs. 13.00 fragm. 13.45 (1'., ) Jnfor. dnln. 13.50 film z serH: „Inspekt0<r Masca"
„Ost•tm lot" od l~t 12 zlcwlcza l/5.
czynna od OWORCOWE {Dw. r<alltystycznei
sk~~ „~ieza !'ialowa- (radz.) godz. 17, 19 " Nocna pamoc lekarska Mel·o-clie romywkowe. 13.20 .1, (L) Aktu'1lności !Odzk;e, 14.05 (L) (W). 17,15 „Gawędy wilków mor
10-13 i IS-18.
pri Esperanto sl<ich" (program TV Gdańsk) ze
Lodzo
ork. „Pnrolas
na
SerClllada
na„, "D va. ?bhcza Bo· ,STOKl (Z.hoc?") „Beat~ orzy,Jmuje zgło&?en;a te- Brahms:
BIURO WYSTAW ARTY.
. Sple:
- kaud.z
itodz. 19 .pDo·wdu.r ,,0N.p1:e,·•1y1;.odnyl4.00
w
od lat 16 (pol.) godz. !efoniczne
!ów Pols:
gca„,
1
1esn1
esp
ta orus 1
wa
•
,..,
y
do 5 na nr tel · 444 44 ·
e . „Mis w częga 1 16. 18, 20
"
H
•
14.20 UwNtura do opt. „Orfeusz Tnńc'1. 14.45 „Bl<;kit.na sztafeta". ko .Janus.za Nasfctera. Program
• •
·
motylel<" godz. 10, 11. STYf OWY _ STUDV.TNE
Lo.
•
malarski"h
a p.rc- dla m!ooych widzów (W). 17.45
w pietl<i<:>'. 14.30 „Rozmaitości mu 15.!\ll s. Rachma.n,inow pleJęg·
pomoc
Nock•na
) „Slu·
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (Kilii\skicgo
Czynna
rll-La1\deckiej.
młody człowleiku"
n 1ars a d.la m. f,odzl - zyc1.nc". la.O-O Wiad. 15.10 „Po- lu<lil>w. 15.20 NnvEOUo - WJą>;an- „I co claloj
od123 lnt
howanle"
19, 20, Zl
od 10 do 111.
16 Al. KośClt1~zk1 43,
domo- ka melodii. 15.3'0 Dla dzi<'cl rnp. (W). 17.50 Tygodnik wiejski (W).
tel. stQp w ge>spodarstwic
18
fbraz) godz
GDYNIA ('J.;uwlma nr 2)
45
15
Przei:;ląd muzyczny (W).
wym". ló.20 Gra zespól klarne- pt. ,.Lm Natnlii-Kr:vMvnv". la.~~ 18.15
' 32ł-09 od i;odz, 19-4.
• '
•
„
nHzeczo·
„Siedem
!lłUZEA
cistów. 15.33 „Co nam prlynosi Chwil" muzvki. Jfi.00 Wiad. !~.or, IR.15 PKF (W). 19.00 Wszeclrnica
nych dla sierlmiu bra.
20 · 15
miesit}Cmik .,Spiewamy j Ta1·1czy- Rcp-0rtaż lite·racki. lfi.25 ,,P :<'><ni TV „Strach" - kolejny program
'7. MtASTA
ci" (panorama) od lat STHIHO (",urnnml-y 779l
JIUZEU!lf Rl!'ITORJJ 1łU·
my". 16.00 Koncert życzeń. 16.35 i tat'•c<' !:wiata". 16.45 Grn Pary- 7. SC'rld psychologlc1.ncj pod re·
„13okser i llmicrć'' od
10,
u (USA) !(oodz.
CHll Jtf:l'l'OLUCYJNEGO
od- Program mlodzieżowy. 17.05 Mu- '>ki z e ,pól H'1wal-Club cl<' Pnrls. da1 kcją Je<rzc.go Zukowskicgo (W).
„w. 1. J,enln"
l;it 16 (czeskJ) g. 17 ·15 •
(Gdań,k• 13 tel, 384-tt) 13.3<1, 15, 17.30, 20
Spol. 17.ló (ł,) AU<l. dla dzieci. 17.30 19.30 Dz:oonik TV (W). Jł.50 „Do
czyt o ilod<Z. 19 w Klu- zyk'1. 17.15 FP.l!ctoo Red.
19.30
WLC>KlENNl· HALKA (Krawiecka 3-51
MUZEUJ\I
jazz" od TJ\ Ta V rslenklewlc7a 40) b1e Rosyjskim ('W1eck<>-W 17.30 A.ud. pt. „Na wi.rnżu". 18.00 (ł,) ,'\ktualnt>i;el łódzkie. 17.45 (Ll branoc" (W). 20,(lO Lódzkie wia·
„Jau. jazz,
c:TWA (Piotrkowska 282)
18.00 (!.) clnmości dnia (W). 20.l~ „Brater
19.llO „'R11111da z pio.«enka".
dn.\a.
Koncert
.<l5
J8
Wind.
32).
skiego
korona".
„Utracona
(ang.) g. 16
16
wvstawY: „Tkanin;i J)Ol lat
„Wpływ ur"zów głowy Kurs ję.zyka fr:t_!'CU.!<kl<'l(o. 19.15 Utwnry Ge-rshwinn. 18.15 (Ł) ;,Na s1°wo broni" - filmowy re<po•rt.aż
„zamek" . . . Miś w>óezę·
win·
z
„Pl':ieminęło
zbiorach muska w
t.rem" od lat 14 (USA) ga I motylek" „Król I ua ze7nitnia świn<lków i Uni.wersytet Radiowy. 19.Z!I „7.e <1nte,nie wojewórlztwo". 18.M (Ł) dokum<'nt.,.J ny !W). 20.4~ ,.Tem·
zeum" . . ,Z dziejów wló
w wyjulmienia oskarżonych" wsi \ o wsi'', 19.-40 Kon-cert chó- Plo•en·kl na"vch przyjadól. 18.4ii pler Igra z ognle<m" - film tc1e
„Alal'm
królik''.
łódzki~o" godz. ia
kiennictwa
ł.DK (Traugutta n'r 18) zoo - godz. 16. 17, - odczyt prof. dr B. Pu ru a capt'lla PR. 20.00 Di:i<m-nJl<. Aucl. Red. Ekoono,.,,. 19.00 Wla<l. wizyjny prod. an<:„ w roli głów
Czynne Jod,z. l{}....17,
(Katowice).
R0.gc-r Moore
(p;inorama) chowskie-go o godz. 19.1' 20.21> Wiad. sportowe. 20.35 „Hl- 19,05 M 11 z. I akt. 19.30 Sluc\l. pt. nej
„Sam•on"
Krystyna"
„Królowa
)fUZEUM SZTUKI (Więc
magazvn
!r<u~.m. „S('?amie, nil' otwi<"rnj sic:". 20.~o ~l,35 „Swiat<wrirl"
muz:vrznn" cd lat 14 . (poi.) g. 18, w lolrnlu P.adv Adwoknc sto1„yjka
(USA) od lat 15 godz.
kowsklego 38) czynneml~clzynaroclowych (Wl .
harccr- F'JraW
2'1.05 K01n<l„rt choomowskl. 21.3a A\lcl. dla in <t.ruktorów
kie1 (Pio.trkowska 63).
20.)5
15, 17.30. 20
s()(!i:, 9-<15,
- film
64"
„Sooo.t
Festiwal
22.00
rozrywko·wn.
Muzyka
20.23
e,k.J<-h.
„Barwy .la.k o elc.m0nt Muz:rka cla'\V-n.a. :U.45 „Kwadrans
.ivzEUM ARCHEOLOGI· LĄC'7.NO$;C (.Tó•<"fów 4~)
dobrej roboty" - odczyt dla poważ,nvch" - utwór Mar'<a ?.I.OO z kraju i ?.e t!.wlatn. 111.?7 rnuzvc1nv i~mrvwkowy) (Wl. 22.15
DYŻURY APTEK
„Stracby zamku SpesCZNE I fJTNOGRAFI·
Stuclto Krnnlkn sportown. 2.1.40 Mnzvka Dzienn·!ik TV (Wl. ?2.35 Le<kcja
:1.2.05 R~d1C>We
o !{odz. 18 w LOK (T.rau Twaina.
sart" o<\ lat 16 (NRF)
CZNB (Pl. Wolności Ul
'
Piosen,Jci. 2.2 .:ifl Muzyka t.,ncczna. tn111ec>il1a. 22.10 'Rozmowa Jitcrn- Języka ro.•Yl«k'\e!{o (W).
Pl. Kościelny 8, Plc>tr- !{utta 18).
·
godz. 19
Wystawa „Jilzeiba Judo

ó .

'

'

'

Kodeks cywilny oraz pn0pi·
sy wprowadzające, Wyd. Praw.
1965, str. 288, zł 16.
Praw 0 lokalowe oraz przepi•
sy o budownictwie mieszkanio
Wyd.
tekstów,
zbiór
wym,
Praw. 1965, str. 990, z.ł 62, opr.
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uczeń,
IROMlNlARZE DOMEK murowamy jen"
UNIEWAŻNIENIE
pot rze·bn.i do
czeolndnik
LO K A L E
(4 mie.'W.kan.~.p1ętrowy
PRACOWNICY POS'Zl.il\.IW A.NJ
kominiar s kięgo. UNlEWAŻNIA się sltradzioną w dniu 30 marca
wył11cz0>ne - - · · - - - - z;, ldadu
wolne
n1a
k~a~&rtmku.> sprze POKOJ, kuchnd.a, blo-'ki, Zgłoszenia listowne: B'a
<pod
„Łódzkie Zakłady
JNŻYNIJl:ROW l TECHNIKOW ze speejałno•cią:
clam. ł.ód;;;, Owsiana 15 kwatwun'ko.w e, zamienię lly~tok, sk.r ytka p-O·cztowa br. pieczątkę o brzmieniu:
2
2.143 k Gastronomiczne
na stanowisdziewiarstwo I pończosznictwo 41138 g na dwa pokoje, kuchnia 21P
m.
Przedsiębiorstwo
Kawiarnie
DOM z placem, wyiączo bl<'ki kwaterun.ko•w<', Te
kach klorowniczych :i:11trudntą ZakłlldY Przem:v·
Państwowe, Culclcrnla „Jubileuszowa" J,ńdź, ul.
atu Dziewiarskiego ,,Milana" w Le~nicy, uJ. n.~
228~/ k
4illl0 g
Przynys~"wsl<ie!'O nr 16, t~l. 437·łl.
ny spod. kwn,te.run•kll ta- lefo•n 422-13
do produl<cji siatek
'
oraz wynio ~prz~am
J,uksemburc is. warunki przyjęcia do pracy do
01:1•otlzeulowycl1
A
C
A
R
p
ple-cznrkinnlc:
<lzierznw1ę
"'"'"""~·
~.-.~
.._...
Zgloomówienia w dyrekcji przedsiębiorstwa.
warun-1----------------dnwnlnych
'"'
mllrid „Star" lub „San"
.enia proslrnY sl<~adać na piśmie pod W/w adukończoz
kllc'h, Lódż, Piotrkov.":ka CJU,OPCA
?.ycia
17 rokiem
20Rn/k
4fi~7 f! nylll
:·~:;-a2
fJ§łrzezen!J•"
(do n.El'i)l' aiwy)
resem.
Jec1,noro<1i\nny przyjmę. do praktyl<i w
DOMER
JNŻ. ELEKTRYKA na stanowisku z-cy !eter. bi\\Oferty składł\ć do biura sp:·zenam.
ślusarskim.
IrJrowa 12.<'. wa·r~zta·c1e
Na skutek zdarzających się wypadków s11mo·
cloJn«rl a11tioblt>:<"m .;n T<ur Lodż, Rl'>wolucli 1905 r.
ra J<onstrukeyjne110, konstruktorów maszyn I u·
Łód.zkiej Spóldzlelnl Bu
wolnych poborów wody z hydrantów I kolumie·
481~ g
~6S7 g nr 36
C?.<>.ki
rządzeń nietypowych oraz ekonomistę w dziale
clowlano·Miesz.l<aniowej
nek :r.clrojowych oraz niszcze11\a przy tym urzą•
przy
zakładowa
Rada
o11olldna
POTRZEBNA
zal-no:q-haziEMl~ad
aopatrzenia zatrudni natychnuast Fa.bryka Cz~
ŁODZ, ŁUPKOWA 1
dzeń sieci wodo„lą,;owej - Przeflslęhlorstwo WoZakł. Pri>d. Element.
i:nnv) pól clom.Jrn pletro soba do wJęcla si~ gołei de Muayn Włóklennlc"ych, Łótiz, ul. żeli·
tel. 5i7-59
dociągów i Kanallzacjl Okrę1u Łódzkiego '!)nyBudowlanych
domowym
(przy przy~tankll spodar.•t>wem
wego
2137 /I<
h·amwajowym ns peryfe ->-' godz. 6.30--10.30. w~a
saw•kleio 1110.
:pomlna wszystkim osobom fizycznym i prawnym,
5,
Wieniawskiego
Lódt,
.Tedynakiewicz,
clomość:
s!)rzerlam.
Łoclzi)
r1ach
cechowa
do
do pobierania wody;
że
IEROWCOW i: I lub II kat. prawa jazdy na PRZYRZL\D
Biuro O· \\'roclaW"ka 111-4 (Balu- Oferty Zl!ł.aszać w d-zla
nia zapasów do długo.pi Oferty „4602"
ozy ei •arowe, operatorów sprzętu budowlane- sow na rurce polipropy gln.ązeń Pin11•kowsk11 9H ty) w l'(od-z. 1?-19
!>SllO
z hyctrantów ulicznych uprawnionll jest straż
le trnnsp0<rtu,
IO - satrudnt natychmiast Wojewótlzkie Przł'll· lmowej kupię lub zlecę 111111111111mm111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111r
pożnrna do zwalczania pożarów,
tel. 433·'1, wewn. SO
alęblontwo Rob6t Wodocll\IJOWYCh i Kanalizacyj· wykon.anie. Of er ty „4550"
z kolumienek zdrojowych - ludnoś~ wyJąez
E
I
K
S
R
TO
K
DO
Y
W
A
R
p
RO
1-'iotrOglo~zeń
Biuro
Zgloszenia
11yeh w Łod11i, ul. Piotrkowaka 82.
4550 g
·kOWSkil l)G
nle n11 potrzeby gospodarstw domowych (williprzyjmuje dział aatrudnienia i iplac, pol<ój nr 9.
Dziekan t Ra<la Wyd~ialu Wlókienntczego Poderkowo),
SPRZEDAŻ
b'1aly
pekiliczyk
INżYNIEROW, TECłlNIKOW z wieloletnią prakdo wladomoacl, że PlES
podają
litechniki Łódzkiej
Wszell<ie inne korzystanie z poborów wody z
za
Oclprowad.21ić
zginą·!,
tyką 1 znajomością branży metalowo-elektryczdnia J maja 1965 r., o godz. 9 w snlt l<onferengondole
wynagro<;!o:e,nieom na ilcl1res nyclrantów ulicznych wym,aga uprzedniej i'"ody
Ti~PC:ZAN
na stanowiskach kierownika działu tecli- sprze,:Lam Piotrkowska 24 cy jnej Politechniki ł"óclzklej (!~mach chomli I p.)
nej Cioldrnwsk!ego 9-,144 .klat Przedsiębiorstwa wodociągów i Kan11lłiacji Okrę
nicznego, kierownika zakładu budowy transfor- m_._J_l_ _ _ _ _ ___::t54C!__Jf w Łoclzi, przy ul. żwirki 36, odbędzie się publi- ka „D", blok 100. c'non·
gu Łódzkiego. Samowolny pobór wody st11now1
do Titowa)
zatrudni natych· SZYNSZYLE „LanLge.ra" czna obrona pracy doktorskiej mi:r Inż. Anto•
4661
matorów oraz n.;rmowania sprawcom
Przeciwko
iii~<ińczykbrązo- przestępsiwo ~ art. 257 K.K.
Spółdzielnia Inwalidów „E!ektromont" w
miast
sprzedam. Tt\l. ó27-31 od niego :Zaw;1dzklego nt.: „ Wpływ składu chemiczczynów stosow11ne
wy w bi.nie ła.tk,l zginał. I dopuszcr.11ją~yin się takich
łri22 g
,Łodzi. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają In- g odz. 16
nego szkla bezall<allcznego na proees !ormowana adres: bf:dl\ sankcje do 8klerow11nla sprawy na drogę
~'.1prowa?7Jlć
Pl\LMĘ „Kentię" sprze- nia włókna ciąp,:tego".
walidzi. Oferty nalety składać w dziale kadr, w
4662 postępowania karnego włącznie. Urządzenia 1luschodnia <!<l-23
dam. Malczewskiego 8
godz. od T do 15, ul, M, Buc:r.ka ł, tel, 962·50.
prof. 111wycz. Tadeusz ZYLINSKl
Promotor:
·
·
·
PUZYBŁĄKAŁ
8
żące do samowolnego poboru wody z m1ejsk1ej
pic~
N1. ę
b
set~
PLANTACJA-t~:nambU:.
J.OZEFOWICZ
Edwal'd
dr
prof,
Recenzenci;
arutow1
rązowy.
~·
inżyniera
sanitarnych,
inatalac:li
IN:tYNIERA
p-ta
Strzyżkach
ru w
2112
bezpleczane.
za
będą
wodocią11owej
sieci
g
cz., 22-27
4784
prof. dr Włodzimierz KRYSJCKl
Wtocinwe·l<
pow,
mechanika na stanowiska projektantów, teclmi- Cetty
doc, mgr m:i:, Feliln ESSE
wladnmosci,
podaje do
ków instalacji sanitarnych, techników mechaniże ~przcdllż sadze'l1inków
(Inst.ytut Przemysłu Szkła i Ceramild)
ków, techników budownictwa na stanowiska a•y- tn~inamburu. ocJ?YW'.' się
doc, dr Jan GłłĘBSIU
stentów i pomoce techniczne oraz ekonomistów
w
O!(l'lllllCZCn . l
pez
(Pollteclmika warszawska).
wyiszym wykształceniem n;; stanowiska pro- aJ"rwsz<>j kolcjnoscl dla
Z :praoą doktorską I oipln!ami recenzentów moż
jektantów do pracowni badań efektywności in- oclbio.rców, Jctorzy przy.
wlusnym
oclbii>f
po
iildą
na zapoznać sifl w czytelni Biblioteki Olównej
Biuro Projektowania zakla· środkiem transportu
westycji pnyjmie
Wst<:p na rozpraw<: woldów Włóklennicayeh w Łodzi, ul. Sienkiewicza !i.AF~.granicz:ne--na Politechniki Łódzkiej.
2284/k
n. z1tm1zenia w sekcji personalnej w godz. 7 c1wa pi<>cc po.kojowe o- ny.
ruz przepicu:zenia drew2097/k
-9.
tanio
osz:klo.ne
niane
Rada Wydziału Farmaceutycznego
Dziekan,
INŻYNIER!\ MEC.HANIKA ze znnjomością ma- sprzedam. Wiadomosć te
Z dniem 12 kwietnia 1965 r.
budowlanych na stanowisl<U lefon 203-80 w godz. od Al<ademll Medycznej w Łodzi podają do wladourządzeń
szyn
wprnwadzona została POWAŻNA
budowlanego 9 do 15 (prócz nic(\1.iel i moscl, te dnia 28 kwietnia 1985 r, w sali konmzyniera
mechanika,
Slównego
~648 g ferencyjnej Rektoratu, Al. Kościuszki 4, oclb«;dą
ś1•f1ąt)
OBNIŻKA CEN ciągnikowej I konceramika ze znajomością produkcji
wicl~nl"
roślin,
ochrony
aparatury
nej
Si<: publiczne dyskusje nad następującym! roz:prefabrykatów betonowych na stanowisku gl.
NIEltUCHOMOSCl prnwaml doktorskimi:
a mła.nowlclc:
technologa oraz tokarza narzędziowego i stolarza
1) OPRYSIUWACZ CIĄGNIKOWY przyczepiany ORC-700
Godz. 18, mgr farm. Lidli Wochny pt.: „BaMiejskie Zaklally 3 ha zlomi wraz z zazatrudnią
przemysłowdo
dawniej zł 28.000 - OBECNIE zł 18.000 za 1 11zt,
b1Jdowniniami w Kclusz- dania środków powodujących rozpad iablete)t w
Betoniarskie w Łodzi, ul. Demokratyczna 8U/91.
kach ~przeda,m. Mio.57~<a wodzie".
2) OPYI„ACZ KONNY „G RO M"
Załoszeuia przyjmuje sekcja lrndr w goctz. 7Wiadomo.sć:
nLa wolne.
dawniej d 4.050 - OBECNIE zł 2.000 :Ila l l!IZt.
prof. dr F. MODRZEJEWSKI
Promotor:
Markiewicz, Kolus.2ki. NQ
2138/k
13, tel. łS8·63 i 440·07.
3) OPYLACZ CIĄGNIKOWY ZA WIESZANY ocz-10
Recenzenci: doc. dr R. ZIELINSKA·SOWICKA
4fi75 g
w0tki 10
dawnle.f i1I 10.000 - OBECNIE zł 6.000 za 1 szt.
prof. dr H. NERLO z Lublina.
domek
SOKOLNIKI UGLOSZENIA DROBNE
ł) OPYLACZ CIĄGNIKOWY ZA WIESZANY „PYL"
(pokój, kumurowany
Go1lz. 19, m!fl' farm. Haliny Mikołajewsl<iej pt.:
chnia, weirnnda) z dział „Studia nad procesomi uwodornienia pochodnych
OCZ-IOU do ciągnika „Zetor" i „Ursm1"
ką leśną o po,w. J,175 m
K U P N O
SAMOCHODY
dawniej zł 10.000 - OBECNIE zł 6.000 za 1 szt.
kw. sprz<!dam. Tel. 474-90 N-(2-cyjanoetylo)- I N, N-dwu- (2-cyjanoetylo)Wy~ej w~mlenione aparaty oraz inną aparaturę lekki\ do
SIMKA·Eitual" po ma- POZYTYWKĘ Z płytanu ·l'LAcl.ooo m - kw-.-na aminy'•.
ochrony roslln
iym )>l'zebieigu sµ.ri;edarrn meotalowymi, ze!'(ar z k~ Chojnach s.pTzNll\m. 0doc. dr A. KOTEŁKO
Promotor:
kułką o.raz .2 sw;e~7.nlk·1 fe·r ty „4532" Bimo Oglo
Piotrkowska 97 m. 8
OFERUJE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY
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OflJllnizacJach ręD

młodzieżowych

Zb"1gn1ew
• Motł OC h

mistrzostw<> szkoły nie . IZJaj~iało od;powiedn.iej or-1 den d!ośwładczony działa.cz do,1 :o~~~~~a~~':;f~~:~ ~== gairuzacj, ~';>!'ezy .. Teraz role się stawał pod o.piekę dwóch ,,p.rnk,.,k-a,
podan1"e,
s'c1"ęc1·e. kzmi~~Y:~aNtoauczyc1el dst.al sj1ę tyl- .tykaintów", przeważnie po odpogry
„
~. ~~P=.
xem.. .na ~oru e ca- wiednich kuirsach.
którycl1 naGwizdek.
„Punkt w lewo". łosr. . Głowrny oięzalI' organizacji stępnie '<'1"t3jemmfozał w arkana
; l\<llody sędzia
jest przejęty zaiWO<lQ'W _spoczywa . n.a barkach wg.anizacji
zawodów, sedziowaswoją rolą. W klapę inary- mł_odz1ezy l to mlodzi""y ZMS-ow ruia. Niestety, ta poży>tec:zna akcja
narki ma 'W)pięty
znaczek sl<1eJ. P<rzy
każdy,~
zarząd•z>1e zmarła śmiercią na<turalną. ZMS
Z!"1S.
szkollnyll'.1
ZMS działa Korrusja_ posiada dużą
ilość chętned d:o
GŁOWNY CEL -"
Spor·tu ~ ~ystyik1., a jej d·zi§- pracy młodz<ieży. Potrzeb·na jest
1
1~
SPO!RT MASOW'i;
łacze Z<LJIDUJą się pr01J2_~0."':'a.ruem ty1ko
i<nicjatywa.
Oczywiście
' O ~oil!i ZMS w s,pe>xcie
szkol- spo.rtu ocaz oa:•galj,1za<>Ją 1mpr<;.z zwią"llki s,poa:tb<we nie po•wi.nny
ID.ym
słyszy się ooiraz więcej. na tererlde. }Z.koły .. N1e t1Wierd.z1- obarczać m.l.<oclych diziałac-;.y jaWi<"l'll na uczyoie<li
w sZlkołach ~y oczywisoie,
ze we wszys.t- k·imiś odp01Wiedziallnymi za.dal!lfaśre<iin.ich Wy'l'aŹ>nie mówi "U nas kich S2lkoła.ch sytiua•cja przedsta- mi, a óoh od1P0Wied!nia polityl<a
&KS i ZMS, to jedino". Młodzież W'ia się <taik do;ruze. Wiele . trize- na 1pewino poizyska dla sportu nie.
orga;ni.zuje zawooy, obsługuje je. ba jes~ ZT?b1ć w tej dzied<Z;1- tylko szkollnego diużą liczbę młoPodstaiwo·wym
celem działa1no- rue w ł00Zlk1ch
srzkołach, nie dy>ch„ Oifiail1Il.ych działaczy.
ści. ZM6 w szkołach
średTuich mruej jedrna<k tego rod.za.j·u akcja
j·est ;przede wszySJ1lkim orga.ni.zo- zasług~ !Ila =nanie.
SPORT I HARCERSTWO
waniie t'lJW. małych form ruchu
,,i iP<L us 2"
Rolę insipi.ra<t>or.a 23•WOOÓW S<PO'l'sportoweigo w
ralIIlacil
Szk-Oilfloiwych w s2lko!aeh
podstawoA:by rzawQ<Jy przebiegały pra- wych
nych Igrzysk Spoir'bowych. Zawopowia:mo pelmJć ZHP.
muszą
być
odpowieddy te 01bejmują
całą młodzież widłowo,
Ja•k
to
wygląda
obeenie?
zomgaruzowane, winien być
sz.kohną,
nie fąiworyzrują wyczy- nio
Jed1t1yim :z .zadań
ZHP jest:
nowców. Sam regulaanil!l igrzysk przeszkoJ.ony sędzia. Tu.taj d·użą
ro.lę
poiwiin.ny
od.girywać ok.ręg.o „Każdy hixcerz spo.rtrnwceim".
jest ta•k ,pDlmyślM_ly, że ,punk.t y
N1e ma za®tępu, d•rużyny; która
oblicza się 111a ,po ds tawie ilości we =>Wiązki s,p01rtowe.
Jatko WZĆR WISpÓ~pracy ZMS z by nie orgainizowała
zawldaw
startuuący·ch.
Igrz~ka
zyskują
związkiem
s,po.-to- sport<>wych.
itmą koszykówlka,
coraz wit;'kszą popular.n.ość. Mło olkręgocwym
pod.am.o nam !Iliicjatyiwę sia.tków'ka, te.'lllis sto!oiwy, szaohy,
d<Zież ga!rnie się d •o sportu. A,by wym
zawody iprzebiega~y :praiwidłoiwo, Łódz:kde;go Ok.-ęgowego Związku Latem n.a obozach i biwakaci,
Otó-~ działacze piłka
niożina;
rę=a.,
l.a. ora.:
należy
wysZ!lrolić
od•powiednia P'llki Sia tkowej.
tu.-y&tyka. D·ukadrę
orgaruzatorów i sęd2iÓI\~ tego związku przeszkoli.li częsc najwatniej1Sza mlod7Jieży
szkół
śre<illldeh,
a
nażą
rolę
pOIW!iJnieill
odgry•w.ać
I tutatl cllUŻO dJo pow<ied12:enia ma
stępnie powierżyll lJm pr'll<!ę w „~wórbój
lek'.koatlety=y".
ZMS.
Są.d~my, że Wszyst:ko to og:garuzowane
było
Kiedyś
iw <tego rotdizaju s.p ra- »wolich wydziałach.
aik.cja
Ila
W'i!nin;a
objąć
wszys<t>kie
spon<ta.nioznie,
bez
specjalnego
wach nauczyciel WycholWain.ia fizycznego był niezastąpiOIIly. On 2lWią21l<Ji z terenu nasrz;ego mia- pr.zygorowal!l.ia. Za•wody odbywały si~ tyliko w ramach
hufca,
organiz<>Wał,
sędziował,
trosz- sta.
Orgaruzowa.no
czył się o :przygot01Wa1t1i~ są,:li
Kiedyś ZiMS propago<Waił barmo dirużyny, zastępu.
i
sprzę'flu. Zajmowało to duż"o cza- poży<tecz:ną ą1tcję ZWaJllą
,..1 plus taikże gJ'.°UiPY ~.-towe d.la U>OZsu, a jed<noooobO'Wle kie:roWtn<ictwo 2". iP~ała ona na ty.m, że je- niów niezrzeszo.nych. Jedn.ak har
cerstwo cieripia~o n.a bra·k od:powjedlll.io
prcz:eszlmilonych działa.

i

Mecz o

Zbigniew Motłoch należy do
lekkoatletów naszego
miasta.
I

czołowych

„liestowarzyszeni na start
„Dziennik

Łódzki"

patronuje imprezom

naijmniejSZJej lwrzy 1:!7Jeba od początklll pr.zy"Wątpliw<JIOCi, :źle Społem
to zwyczajać do j~y, a rac.z.ej do
!k:lruJb ilrolaa:'Siki. Sekcja kol:alr'- finiszowa<rrila na toraiclh.
Nie trzeba chyba doda'Wla.ć,
stwa tego k!lU!bu znaina jest w
P-Ollsce z dosikonalycli wyinoiików. że Społem m. k<arżrlym r.aizem
będzie
zwyDla polt'W'iffi'd!zen:ia tego
wy- :przygotowywać
star<.-zy wymi<en:ić i!til'ka na- cięzcom liczne i cenne 001g:rozwisk
71!lJainycll
'.llaiWodników, dy. Tym ra7'0II1 nie będą to
d<l!k: Kll.ldra, Latoaha· I, Lato- Pfl.lCha<ry, c:z.y dy<plomy, aile SIPI"Zęt
cha LI. Borysewicz, a do niedaiw łwlairnki - tak bail:ów potrzeb:ny młodym, Illi.esrow.acrzysronym
oa Wachec'kli czy $ci/biarek.
Mądrre
prowadz;cma
akcja zawronilrom.
Bliższe i'lllfo.rrnatje odn<>śnde
sz:koleniowa stwaJIZa młodszym
za,wodniikom możli;waści prze- pi•erw6'2leigo wyści1g:u d!1a ni~
SJtowacr-zyszony'Ch,
k;tóry odbęprowzdzatnia tre.n.ilngów i z<l,»16 maJ·a,
byw.am.iia
przez
:DJicb
ooraiz dzi<e si~ do'klladnie
ud?li-e<la
ookret.aria.t
Spolern
lliepszej f-orimy.
.
.
. ,,..,
'
~- ;i"'olno:cneJ." o>u.
.
Spol:em ma aJSIÓW, aile
za- 'PIZY
„Ditenin:rk Lódzki będzie pa
pomina też o szkio1eruu mło 1Jrionow:ać wyścig~
„
dzii,erż:y zarówno na t-Orze,
jak
li. na szosie. KontyllJUując w da'l
szym ciągu tę akcję positanowio
ino, że w tym seronie będzie
wiele a<fir,afkcyjnyoh imprez, aile
jednocześnie p2mięfać sdie bę
dzie o młodzieży.
Od t!łziś
w
Pałacu SportoDlia• n.i estowairzY'51W!lyoh, 8'po- wym trenować będą bokserzy
!tem zamierza <21oa:gam.izm1rać trzy GwarlM.L Na zgrupowanie przed
:pawaiżne imprezy. Pierwsza z meczem ligowym z Hutnikiem
nich odbęd-zie się w połowie powołani zostali wszyscy zamaja.
Dru<g a ną l!lakończenie wodnicy z wyjątkiem zawie.sw
roku SZ!kollnego, a trzecia je- nego Józefiaka. Natomiast Radzikowski i Tomasiewicz treno
sienią, gdy młodzierż poWII'óci z
wać będą w Cetniewie pod kie
'Wlezasów do mi<l!Sita..
rownictwem Stamma.
Mety w.sizystlci.ch tych wyści
Na zgrupowaniu w
Pałacu
gów wyznacrone będą m1 to- Sportowym
trenować
m. in.
rze w Helenowie. Trener Sa- będą: Kielich, Cichacki, Stań
ł'yga· twierdzi, że mloidyoh ko- czykowski, Kubacki, Józefowicz.

me

Bokserzy

w Pałacu Sportowym

*
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Są

ne.

bolączek

było

łącZ!ności

Sądzimy, ~

s1e

l:/lOSl:aln.ą

w
0tne

J. F.R.UEBLING I E. WOLP

R<J1zpoczęli obioo lan.gusit.ą ł piili dJo te1go
chablis. MO!IJS>j,eux Prevert mi.al zaszczyt jak twierdzi·! - być zaprzyjażnionym z n~
czelnym 'kucharzem za~ladu, oo d~wail'o się
zauwarżyć nie ty1ko przy rachurukni, lecz prziede wszystkim przy jedzeniu - mieili z,apewa:i.ione wS<Zysi!Jko najJepS<W z kuchni i piwnicy.
Tym razem spotkiali się
na n-eu.trailnym
grunci.e.
Spo<tkainłe to P-OprZedlził zabc. wny
epizod, miallWW'icie po omówieniu cz.as:u i
miejsca spotka.ma, ka:Wy z nich posla:ł tam
jednego 2le s<WYCh agentów, żeby obszukał
.gabinet i sprawdzi~, czy nie ma w ndm wbudawanycb mrkrofonów. Obaj agenci wpadlli
na siebie nawrojem, zrobiil i 2idum:ione miny
i szybko się 7lOrierrtow2'1i, że skoro ob-Ie strony obawi.aiją się tego samego, to me ma powOOiu do Olbaiw.

- Pan mi nie Uifai? - spy>tał GOOJu w€'SJO'lio.
- J.estem, jak pan, . tyl'ko <>s:trożny.
Monsieur Prevert ro21b1era:l SW<>Ją langustę.
- A w tycll czasach nie mo:llna być dość
ostrOO:nym. Bo mówiąc szczerze, pan.ie Grau,

ZOFIA
BILLlllG

~j.

piitk;i

Pl'ócz precy W tiulbacli; p:}.ecze w

tej dyScypliinie SJ>(llrM
będą MIKS

'.Pl"zy;g~

tu

Poz;a tym ~u
:!lJ31UJCZYcie<~
w.f.; którzy
jednoczJeśnJie są
ixl.sbruktorami pilbkli ręcznej po.
siada w swoich szkolach OO..
P<YWioonio :przesik.Oilonydl za.;
wodnilków i zadeilclatrował.o "d1ęc!

!Pracy ·w k!u-o

kon tY'lllUOWlalll!ia
Sąd'Z:imy

bacll.;

nied~ugo

l.ódź

więc,
stamńe

.nownie miia.ISltem,
dyscypliJillie będzie

że

już

S!i~

po..
kJtóre w tej
m:iJałlO ~

dio ~<a.•

Stanisław Fabijański

IGłłACY

Aleksandra Ochman

Cl.APIŃSKI

ład

=z:rea1t?.<>w.aine.

najlb-Tiżśzym

Sukces 'A. Lasoty
(Tramwajarz)

M.

STOLAlRSKil

POWIESC ;;DZIENNIKA"'

krecję.

dosta:rczyć? - spyibał 6.ratt.
Monsieur Prevert skinął głową.
Dwóch generaiów, jednego piu~
i caly kos.z dr-<Jlhnych plotek.
- Wśród nich Kahlenberge?
Monsi€'ll!I" Prevert znów Slkin.ą't głową. Jego
sp.ojrzen~e było 'smutne - cieI"p~al z powodu
profa:n.icji wykwintnego posi.lkJU.. Tukiie rozmowy u:w:aiża.t za od:powiednie dopiero przy
!kia.wie.
Grau jednaik py.tail: d<alle,itl
- J~kie przestępstwa?
- To, oo u was nazywa się :zJClir<adą stairru.
- Nic inin~o? To szkoda!
Nie ma pen
cz;egoś, oo wyk!'2>C7la poza zwylcl!e ramy? Na
przykład jaik:ieś przyjemne, mde morderstwo,
=Y oo.ś w cym rodz;aju?
- No c.óż - odparl' pan Preve:rt, IlJie p:r:reczuwaj ąc doką<I Grau =~erza - to m-O!Że
zdradia stanu z p!l"ZY'got.ow<miami do morderstwa, a przynajmniej pomoc w czymś takim. Czy to pia:nlU bardziej się podoba?
Gran.t 2ll!lairsizc:zył OZ!Olo, sięgną:! po klieliS!Zek i op;r6iżniJ: go szyibko.
- Czy ma pa1n przy sOIOie d<OWo<ly?
- Mam je przy sobie.
Prever>t !rnaija.l
z n..anais=eniem s:woj.ą porcję ikiaczk:i.. - A
jak z moją listą?

- Co m-O'i:e pan

że

Społem.

SO.JUSZNICY
Na ma.rg'iinesle tyiCh iki~ lllWa<g
ó roli o•rgain•ilza·cii
młodzieżo
wych w krrzewiendu kultury fizycznej w s.z:kol:ach chcemy jeszcze ziw_rócić 'lllWagę na d.wie spra
.wy. Pierwszą i to wed.Jt~ nas
Jed11.ą z wa-tiniejseyctl., jest sprawa . współdzia~aoia
&ga~izacji
mło<!Jz,i-07.awyoh · rze"
Szkol•nyo:rt
Zwią.zkiean Spon;.to<wym.
Odnos!
sic; to głóWlll<ie do ZHP, gdyz
ZMS kOl!lita•kity taJ<::ie już na·wią
Na ogól!nopollskllim turnie:fu Jflezał. PraWidłO'W>I koordynacja pra
cy iprzerl! SZS po<ZJWoLi na pewn.o nisa ste>ło.wego, zorgainwowa.nym
na uin·iknlęcie ini.ep.>iir~go dm- w ŁodJZ!i. z Olka•zji ~Dnia Włók
niia.rza'' zanotow:acn.o pr.zyje1m1ną
bl.owa1n.ia pracy.
Drugą kwestia., na ikltórą ehcie- niespodZiiankę. Turniej kobiet wy
libyśmy zwrócić uwagę, jest ko- grała juniorka A. Lasota (Tram
wa.jairz Łód4l. WY'przedziła ona
nieczność większego z.a.a,n:gażowa
Kuchaa:ską (Start Gdyniia) i 01nla dzi:aoła<czy TK.KF człOln
SZOIWslką
(Spa.-ta Wa•rS?,:aiwa). Zdo
ków orgaini'7..acji młod'Zieżowych
w proipagawa'ndu s.poctu ina tere- bycie p:uchar<u przeeohod1n.lego Fe
Spo·rtowej
Wlóknia•rz
n~e s:zlkół.
Działacze TKKF po- deracji
siadają
duże
doświadcze.nie
w [przez A. Lasotę świa<d<ezy o dobrej
pracy
setkcji
tenisa
stoł01We
pracv. 011.równo
o<rganizacyjnej.
Jak i Sl'ZlkO!leni()IWej. w~aściwe ich go łócl<zikiE'go Traimwajalt'Za.
W konkurenc,il mężc:zY"Qt turWY'korzvsta1t1ie w 10racy mgani1U1cji młoozi·eżoiwy.ch wpłynie na niej wygrał Cali_E.">ki (Spa1rta War
przed Derdo111iem (Włók
pe<WT1'l(l dodatnio na rozwój s;poir- szama)
nia'l'z ~ l Cyirusem (Waiweil
tu w SZkolłach.

*

1' ~ ~
w ponad 1'0 łódtDo
kich kJ.UJbaic:h ~ aekcje
się,

ezasie zgrupowań ogólnopol
korzysta z bogatych do- 11111111111111111111111111111111111111111111111H1111n111111111m11u111n111mn1111111mm11RD111H11nn
świadczeń
treneTa państwowego
Kępki, a w Łodzi wiele cennych
rad udziela mu Zygmunt Ciara
Dnia 19 kwietnia 1965 roku,
Dnia 20. IV. 1915 r. zastU\ł
- trener średniodystansowców.
przeżywszy lat 72, zmarła
w Bogu. najukochańszy mąż,
troskli;wy
ojciec, łeść i .tziaZbign.ie;w Motłoch liczy dziś 26
S. t P.
dek
lat. Nie jest więc za.wodnikiem
S, f P,
jak to się mówi pierwszej mło
dości.
Najlepsze wyniki uzyskiwał na dystansach: 1.500 m
3.51,8, n.a 1.500 m z przeszkodami
- 4.12,7, a n.a 3.000 m - 8.29,4.
emeryt PKP
Niezbyt chętnie biega na dystan
Pogrzeb
odbędzie
się
w
Pogrzeb odbędzie się dnia
sie 5.000 m. Na liście najlepszych
czwartek dnia 22. IV. br., o
21 kwietnia br. o godz. 13,
biega.czv Łodzi
Sklasyfikowany
godz. 16,30 z ka.plicy Starego
na cmentarzu rzym.-kat. na
został w
1964 r. na pierwszym
cm.entarza, przy Ul: OgrodoDołach, o czym zawiadamiamiejscu. Dla.czego dziś piszemy
WCJ,
o czym zawiadamiają,
ją
o tym biegaczu1
pogrążeni w głębokim żalu
DZIECI, WNUKI
ZONA,
DZIECI, SYNOWA,
Okazja nad.a.rzyła się - Mo5543'f
i PRAWNUCZKA.
5542/g
ZIĘC i WNUKI.
tłoch wygrał bieg seniorów, zor·
ganizo.wa.ny w „Dniu Włóknia
rza" przez ŁKS. Pokonał w tym
Dnia 18 kwietnia ill65 roku
zmarł·
dnia 18. IV. 1965 i:.
biegu całą koalicję najlepszych
zmarła
nagl'e,
przeżyws~
nasz były pracownik
biegaczy łódzkich.
35 lat, nieodżałowąna
nasza
koleżanka i pracownica
- Jestffill słuchaczem ,JY\.ęezoro
wyeh kursów maturalnych. Po
otrzymaniu matury postaram się
skończyć zaocznie AWF i zostać
instruktorem wychowania fizycz
z domu GUSTOWSKA
nego ze specjalizacją lekkoatleartysta muzyk, ceniony czło
Wyrazy głębokiego wspfttyki. Zanim to nastą,pi zamienek orkiestry Filharmonii
czucia MĘŻOWI, OJCU, DZIErzam nada.1 starte>wać i godnie
Łódzkiej.
CIOM i RODZINIE składają:.
reprezentować
barwy s.wego klu
Rodzinie Zmarłego i CORZARZĄD, RADA SP-.N~,
bu, a jeżeli będzie teg~ potrzeCE
ERYCE
ZYGADLIŃ
POP oraz KOLEŻANKI
ba barwy reprezentacji Lodzi.
SKIEJ składamy wyrazy seri KOLEDZY ze SPOŁ~
decznego współczucia.
DZIELNI PRACY „ELEKTRYK" w ŁODZI.
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA,
PODSTAW ..
Pogrze~ odbęd,zie się dnia
ORGAN. PART., KOLE21;"'IV. bt., o "f:ollz. 15,Jo z
ŻANKI
i KOLEDZY z
domu· żałoby, · prz'y ul. SosPAŃSTWOWEJ FILHARnowej 26, na -ementarzu Za2311/k
MONII w ŁODZI.
rzew.

:z,e

n<ie mogę sobie oowet M• to pozwoilić, żeby
moje r-0<'.ll!Yl.O'WY
były podsluchiwaine
pr.rez
moich wł.a9!1Y<lh ludzi.
- Ja również nie - odipairl Gran.t.
SaJ.ons pa;r>tiauliers były w tym zalldladzi:e
;reZE:!l."wowane przeważnie dla zakochanych.
Ale sprawa, którą omiawiadi obaj terzżniejsa
goście,
naiklaz.ywaila rówuti.eż
głęboka
dys-

Tłum.:

ro7<P0czął

męslką

W

ądl

to zamiemeroia bMdzo

sportową

cję

duje

skich

•
2Jdia.waf sob.ie
s,praiwę
a<ktyw
spc>T.towy ZHP.
Alby temu za•radzić w kwiemóu
br. przy Choirą.gwi Łódzkiej pow
stal kOllTI'iteit SpOII'towy. A~ces do
nieg-o zgłosili dŻialacze TKKF.
harcersk.i a!kotyw spo·rto<wy. .Talko
główny cel działaliności postawio
no ·sob-te za zadan1ie umas<l'Wienie spor>tu w szk<>łach podstawowy.eh. o<ldziaływainie prze" sport
na mW<lziież trudną, naiwiązan•e
więlkszej łąc2'Jrlo.ści ze "zkola.mi.

z

Piłka ;ręc:zoo sta.je się coraz
ba!l'ldziej p-0puJairn.a na terenie
naszego miasta. W stycz.;niu br.
ty,lko jeden MUJb łód:Zki - Anilaina
posiadał
sekcje
pi;i,ki
ręczne;j mę:ż,czyzn, a :żaden k1ub
nie pos1aidait sekcj!i
kobiecej.
Tak więc <la!Wne, doore tradyc_i.e Łod.74 w tej
dyiSCYJ>l:i'llli·e
SJportu ni.e bY'lY ikDn.tym1ow.ane.
CieszY'hśmy si1ę
sU<koesamI i
mairtwihśmy
kłopotami
ligowców Anilany lecz największą
trmiką napa:wail: brak z:apleezia
w loobaoh i dmurżyn żeńsk.ich.

:;

sZlkołą.

Społem

run-ega

Bra<k

czy.

Piłka ręczna zdobywa
popularność

w
Brzezinach, będąc członkiem miej
scowe·go LZS. Pierwszym jego
trenerem i wychowawcą był pro
pa,gate>r lekkiej atletyki wśród
młodzieży wiejskiej w Brzezin.ach
M. Kowalski. Bie
gacz Brzezin za
czyna
odnosić
szereg 7'\vycięstw
i przenosi się do
Ostatnio syt:u~j.a u1!€1g'ła raŁodzi. Jest człon
kiem Społem, a dykalnej zmianie. A.nila;n;a i Start
żeńskie.
okres służby woj powołały jlll'.ż sekcje
skowej
odbywa Chojeń-ski KS
zalOIŻYl sekcję
.::'::• we
Wrodawiu. męską i żeńską. W 1Jr2:kde orga1n.i."zacji są sekcje żeńskie Pił
!~~'f: mi':jsce>~;: ki
ręcznej w Społem., Tramwago Sląska.
Po
powrocie do Ło i•arZJU, Wlókniarz:u i Ene:rige<tydzi
wr~
do lm. Metailowioec zailclada rekKa.rierę

0

Ni<e

• SPORT • SPORT • SPORt • SPORl • SPORI'

Dnia 19. IV. 1965 r., po cięż
kich cierpieniach zmarł, przeżywszy lat 44

BOLESŁAW
mistrz kaletniczy
Pogrzeb odbędzie się dnia
21. IV. br., o godz. 17 na
Cmentarzu Komunalnym na
Dołach, o czym zawiadamiapogrążeni

głębokim

w

żalu

5494/g
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POWIESC ,,DZIENNIKA'!

*

SYN.

POWIESC ,,DZIENNIKA"

Przyjmuję j<ą. Poczyi11;iłem już odipowied11'.i<e p,rzygotowaITT•ia. A gdy pojawił się kelner - stairsizy pa:n o goono~ci spensjonowanego pl'emi-era - Grau r.zekl:
- Nieja:ki pan Engel je w restaua:iacji na
d<Jlle - proSl:l'ię, ±eby tu przysizedi.

Engel zjawi~ się ni•ezwłocznie, I'OZ!)["zestrze..
nia•j.ąc wokół si·ebi•e wesoly na1strój.
JegQ
promienny uśmiech dziiaW =źliwi.e.
Pierwsze trzy nazwłska na li&cie - zaGrau. O przewidzianym czasie, w
umówionym mi-ejscu.
-

lecił

- Zrobi się - 71godlzJ~ się Engel, jaik gdyby
chodziło o ubicie korzystnego iinteres.u. Wydą,t policzki i ndlkogo by rue zadziwił, gidyby od~zedi gwirldrżąc.
Mon1S1i·ew:- Prevert oderw~l oczy od ja=<>brązowej skóry kaczki - mioaiła kolor liści
m.a1g nolii po pierwSJzym nocnym przym!l:"{mkU
- i S!Po.irzal na Graiu:a· z troS1ką.
- Spodziew.am się. :że nie ma tu jakie:goś
nieporozumienia.
Zair.aiz p.am.u przekarż.ę odnośne dokll.lmen>ty. Jest to maiteri·ał bez za..
rzrutu. Ale co będzie, j·eśli pan nie będzie
mógt - lub nie będzie ohciail wyzYIS!kać t0go
materiału?

Również Gra.u poloż)"ł teraz n&.i: i widelec:.
- Dlaci;ego uwarża pa.n to za mooliwe?
- Bo pa1n nie j·e&t htolerowcem. ~onsteur Prevert stwier\dzfl: to jako coś siamo
prnez się zrozumi·a ·lego,
jalk gdyby powiedział: „Główny kiuchmicstrz teg-0 Zil!kladu j.eSJt
mi.Sltrzem w s;wo.im fachu".
- AJ.e to nie
wszysitko! Wydaje się, że panu chodzi. o li!k.widiowanie wyższych oficerów.

lat 51

·

ZEIOR

KOZIKOWSKI
ją,

przeżywszy

S. t P.

RYMER
W:l"Prowadzenie ·zwłOk z kaplicy cmentarza św. Roch„
(Radogoszcz) nastąpi dnia 21
kwietnia br., o godz. 16, •

czym

powiadamiają

SYN z ZONĄ
, i RODZINA.

552!/g
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Dnia 18 kwietnia 19G5 rolal

zpiarł,

*

POWIE.SC ;;DZIENNIKA'!

K.arż pan podlać następne dall\Jiie za.propo11;owal Grau.
,
W r02Jlllowie "ZJnów n01!1t<i:p-ilła pnieirwa. Swiatła mLgotaly uroczyście w starym szkle lu-o
stra. Kelner u:."tu.i<\wa~ z n.amas?JCZeniem.
- Tym., oo mogę panu ofi<llJOCIWać wraz ż
dowodami - Prevert wyją! z kieSJ7;Em.i marynarki plik "!ołatek - jest spisek gen~
lów i oficerów przeciw Hitlerowi z dość
jednoznacznym mmi•aTem usimięcia go - jeśli to ?8Jn chciail: us?y<s2'leć.
Gra111 sięgnął po notatki i począl je prze..
rzru.cać. Robił to śpiesznie, z niecierpliwoś
cią. Jego tw.arz stałlll ~ pur:purowa z pod..
niie<:ienia.
- Umowa jesit umową
r7leikł wresrele
stamowczym tonem. - Dosta002Ję Pa!Ilill b:'zech
pańskich rooa<ków. zrobi pan z nimi, oo pan
zeohoe. Pan równi€!Ż dooitairczy mi trzech ludzi i ja również zrobię z nimi, co zechoę o iile w ogólę coś zrobię.

- Teraiz napijemy

IPO'IW'W'al Prevert. -

się

sz:ampaina -

Z<l!Pr&-

Ka.zał·em go jurż: ochłodzić.

Podano szampana. Przepi'li do sie'bie. Nastrój byl uroczysty - osobliwy pakt 2lOStal
przypi.eczętowany. · Oprórżni11i kie<lisizki jednym

haustem.
- My oboruj j·esteśmy może niaj.baJrdziej róż
n iącym1 Slię od sieibie ludźmi na świ~e
skonstatowzł Gra1U. A jedln<ak mam takie
u=ude, jak gdY'byśmy byll.i braćmi.
- Córż bardzie.i naifru.<Nl<lnego! I'Stnieje ~
terstwo nie uw•aTIJJnkowane
przypadkowym
pokrewieństwem to bwter.stwo trzeżwyobo
(40.)

Da1Jszy

ciąg nastąpi
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