Rewia
tkanin wiosennych
Jak spędzić niedz.ielę? Takie pytanie stawiają Sobie częsk>
tka.ni!ll w.!o&ennych, polaiczo- uczniowie szkół podstawowych, Również ich rodzice zastananej ze sprz.eda.żą. Jak już p'oua- wiają się w jaki sposób zapewnić swoim pociechom przyjemWa>liśmy, na rewii demonstrowa- ne ~pędzenie wolnego dnia.
Wii

najnowsze w:oo.ry ma:ejedwa.bnyeh, bawelnianycll
Problem ten już od najbliż
l lekl<kh wełenek <>Ukienknwy·ch. szej niedzieli rozwiąże
Mło
Wystawa czyn.na będzle do koń
dzieżowy Dom Kultury, który
ea marea br, (k)
będzie organizował masowe za
jęcia dla młodzieży w niedzielne przedpołudnia. Będą mogli
wziąć w nich udział zarówno
stali bywalcy „ognisk" MDK,
jak. i powstała młodzież szkolna w wieku od 7 do 14 lat. * W sobotę 7 lutego odbyło śpiew i tańce, gry stolikowe i
konferencyjB'ę w Łodzi w sali
szachy, pingnej Wojewódzkiego Związku Gmin zręcznościowe,
„samopomoc
Spółdzielni
nych
Chl.opska" przy ul. Próchnika 1
otwarcie wystawy dokumentacji
technicznej budownictwa wie.iSk'.eg<>. Wystawa <>brazuje pr<>jek
1y ohiektów bud<>wlanych na terenie wsi woj. łódzitieg.o i tllW.ać
będzie do 22 bm.
• Dzisiaj o godz. 16.30 w pierw
szym, a <> godz. 17 w drugim ter
min e, <>db"dz..le s!ę w lokalu NOT
przy ul. P'..otrkowskliej 102 ogólne

będą
r!·ałów

pracowniach d'la tych dzieci,
które dotychczas nie brały uw zajęciach zawododziału
wych.
Dzisiaj o gOdz. 17 w sal! wi·
dowiskowej MDK odbędzie się
uroczysta akademia z okazji
10-rocznicy pówstania Związku
1
Waliki Młodych. (slb)

pong i czytelnia. Każdy ucze6t
nik niedzielnych zajęć wybierze co zechce, a pomoże mu Instruktor przydzielony do każ
dego działu. Po tak spędzonych
dwóch godzinach zajęć w jednej z v.rymienionych sekcji,
będą się odbywały w sali widowiskowej wspólne dla całej
młodzieży przedstawienia kukiełkowe, występy artystyczne
lub pokazy wartościowych fil.
mów. Przewiduje się też orgaWielu kierowców łódzkiej
zawodów sportonizowanie
Ekspozytury Towarowej PKS
wych w sali gimnastycznej lub
powzięło w początkach styczna basenie pływackim.
nia zobowiązania prowadzenia
Ale jak tu korzystać z base- swych wozów wraz z przyczenu, kiedy się nie umie pływać? pami w ciężkich warunkach ziPomyślano i o tym. Z końcem mowych. Większość z nich zo1 utego
pierwszych bowiązania swoje wykonała.
w
lub
dniach marca MDK zorganizu- Kierowca Wacław Nowak, na
je masową naukę pływania dla samochodzie marki „Fiat" (7
Przy końt:u bm. odbędzie się uczestników niedzielnych za- ton) wraz z przyczepą 10-tow Łodzi 2-dniowy pokaz wyro- ięć. Aby wziąć w nich udzia~, nową wyrobił w styczniu 277
bów garmażeryjnych wykona- należy postarać się o zezwole- proc. nonny i zarobił 2.4.67 zł.
nych przez praccwn'ków ŁZG nie na piśmie od lekarza, a cze Podc:r.a.s gdy w gruclniu zaroi uczennlice Technikum Ga- pki i kostiumy pływackie znaj- bek jego wyniósł 1.700 zł.
stronomicmego. Wystawa o-Idą się na miejscu.
Drugim z kolei przodowniem ldem jest kierowca Józef FaJk
.
bejmować będzie kilkadziesiąt
onki;irs
W związku z
odm;an i rodzaiów zakąsek zimcza.k, który na samochodzie tenych które j~ż są lub ukażą Jprac „Młodego Techni.ka". c;zyn
ne będą w MDK. rowmez w go samego typu wraz z przy.
"
.
·
·
· k·n foto czepą wypracował 243 proc.
'ed l
się w ·Sl;)rzedazy w łodz.k1ch sto
:
m .z ~1ę, praco.~ie i o
łówkach 1· barach.
)l'raf1ki, mechamk1, stolarska i normy w ciągu 200 godzin praW najbliższych dniach po.da- chemiczna. W najbliższą nie- cy w miesiącu i zarobił w stymy w jakim lokalu odbędzie dzielę zorganizowane zostaną czniu 1.900 zł. podczas gdy Ierównież tzw. „luźne zajęcia" w f.(o pobory w grudniu wyniosły
się pokaz. (k)
1.200 zł.

O pracy i zarobkach

kierowców PKS

Wystawa
wyrobów

garmażeryjnych

ne sprawozdawcze

zgromadzen'e

czllonków Związku Mierniczych
RP, Oddzi.alu ŁódZJtieg.o.
17 lut.e.go w MDK O·dbędz;e
się spot.kan'e mtod-zieźy z uc~st
nikaimi wy-cieczki do Związlrn Ra
dziocltiego. Spotkanie dla mło
dzieży z klas XI odbędzie s'ę <>
godz. 14. a o 17 nostąp.i spotkanie
z aktywem kias XI.
* W pon.i.edzlalki. wtorkl. p•et
15 Clo 20,
ki i soboty od giodz.
wszyscy mogą l<.orzystać bezplatn'e z bibU<>tekl kS>iążek radzieckich przy ul. Pi.otrkowskfe.1 272b.
Bibllote-ka posiada bog.at;y wybór
czasopism z ró7.nych
i
książek
<lz.ledzin fachowvch jak również
z liteMtury pięknej.

*

1
PIĄTEK

MAJA (dawniej Rob<>tnfk. Klllńskiego 176) „Mały

13

LUTY
DZIS
Katarzyny
JUTRO
Waden,tego

dziecięcych
Okolicznościowe gazetki ścienne

Wystawa prac

W na.dcllooząeą niedzielę o godztnl-e IZ nastą.p.i otwareie w 2
wzore-0wyeh Centrali
sklepaieh
Tekst~·lnej przy ul. Pi(}trkowskieJ
nr 37 i w Doon-.. Włók.iem•• kzym
przy ul. Piotrk.owskie·j nr 87, re-

POWSZECHNY (Obr. Sta GDYNIA (Przejazd nr 2)
Program filmów dolrullngradu 21) g, 19 „Inmelltalnych 1 kult.-o!ltryga I miłość"
IM. ST. JARAC?'.A (Jawlatowyeb, „Na wiei·
budowle". „Rzeka
klej
racza 27-29) godz. 19
/.3ni:- Tse Klang" „Prze
,.Dyrekto.r"
(WięckowŻYDOWSK,I
4-52"
sportowy
gląd
skiego 15) g. 19.30 „Her
PKF 6-53 g. 18. 19 dozw
szele Ostroip.ole:r"
od lat 7 „Ulica granr 1) niezna" g 20 dozw od
MAŁY !Traugutta
lat 12. Program dla
g. 19.15 „Doonel< trze.eh

partyzant"

dod

„Igrzyska harcerskie"
17, 19 dozw od lat 7
REKORD ' (Rzgowska 2)
„Akcja B" dot!. ,,W
kraju sooJallzmu o.-52",
g. 16 lB. 20 dozw. od
·
lat t4
ROMA rRzgowska nr 84)
„Ni·e ma pokoJn !>Od
, oliwkami" g. 16. 18, 20
dozw od lat 18
SOJUSZ" <Nowe Złotno)
g. 18.30 dozw
„Sl<arb
od lat 12
STYLOWY - N1eczynne
z P<>Wodu rłlJ!ontu
„Dltta" dod. ~WIT g

WAZNE TELEFONY
Pog<>t Ratunkowe 25·1-44
8
Straz P<>żarna
namł<Xi.: „zasa·dził dzla
dziewcząt"
Kom Miejska MO 253-6-0
Miejski Ośr. Infor 159-15 l\IUZYCZNY <Plotrltow- dek rze-pę", ,.Mi·slo Ku
..Dyla sobi-e mrów
la".
ska 243) Generalna pró
ka" g 18, 17
uśinfe<!hn"
D:VZUQ~ ba „Krainy
TEATR MŁODEGO WI- Ml.ODA GWARDIA (dla
(Zielona 2) „Młodzi Inżynierowie".
DZA (Moniuszki 4a) młorlzieży
nJe<0zynny
„Na gra.nicy" - d<>d. g 18 20 dozw od lat lB
Apteki: nr 2 (Pi<>trkow LALEK
CK<>,.PINOKIO"
zwie- TATRY (Sienklew!cza 40)
fO'rm
„Rooxw6j
ska 95), nr 8 (Armil Czer
godz. 17 rząt" g. 16, lB, 20 dozw.
pernika 16)
aktorki".
„Malżeilstwo
wonej SJ), nr 28 Zgier•• Skarb na pustkowiu 0
doo „Od wełny do o·
12
lat
<>d
ska 63), nr 51 (Pl, Wol- „ARLEKIN" (Piotrkow18, 20 16.
g.
brania"
173)
(Pabianicka
MUZA
nooci 2), nr :ro (Nowotki
ska 152) g. 17 „Jaś
„we.sola trc>jlka" doc!. dozw. od lat 14
91) nr 32 (Rzgowska 51).
Szpak"
!Przejazd nr '2)
1-52" WISLA
„Prze.glą,d sport.
nr' 5 (Gdańska 23).
g. 18. 20 dozw. od lat 7 „DwaJ żołnierze" dod
KoA $. nr 41 (Al.
„Błonlea" g 16. 18. 20,
PIONIER '(Franc!Szkaflściuszki 481 dyżuruje coska 31) .,ostatni Mohl- dozw od lat 12
„Bl·e~ na
kanln" dod
a~i~~r:j~ POLOZNICZO·
FILHARMONIA (Naruto- przełaj" 'il· 17, 19 dozw WŁOKNIARZ CPrOchn\ka
GINEKOLOGICZNY
16) „wawrzyficowy sad"
od lat 14
XXIII
19.30
g.
20)
wicza
Od· godz 8 do :ao: szp
progr skład. g 16, 18.
K<>ncert Symf<>niozJly.
Im dr H Wolf - ul. La
20 dozw od lat '7
(P!otrkowsk&
POLONJA
Corelli.
progr
W
g1ewmcka 34; od godz
mllokl" WOLNOSC (Naplór'lrnw,.Kwiat
67)
20 d<> 8 szp Im. curie- Mozart, Beethoven
„Dlabel~ka
skleg<> 15)
dod „x ratd tatrzatl'
Sl<!odowsk!eJ. ul. curie·
18. 28. 20
grań" g
. ski" g. 16, 18. 20 dozw
Sk>n„'nw3k1ej 15
dozw <><i lat 12
od lat 14
PRZEDWIOSNIE (Żerom ZACHĘTA CZ<ńe.rska 26)
~.Jnt BALTYK (Narutowicza 20) sklego 74) „Gęsi baby „Fanfan Tulipan" dod
g.
nadziei"
„Droga
Jagi" - program skła- •. Kanał Wolga - Don"
NOWY (\ll/ieckowsk1ego 15) 14.30. 16.30. 18.30 20.30,
g 16 18. 20 dozw. -od
dany. g. lB, 20 dozw
dozw. od lat 14
nieczynny
Jet 18
od lat 7

Al>TIEK

l(,ONCER,T.V

I

Prttc·ownicv poszukiwani
Iiucharza. oraz dietetyczkę zatrudni na tychmiast Sanatorium w 'l'uszynku k. Łodzi. Mieszkanie zapeWn.i~ne. Oferty wraz z życiorysem składać pod adresem Sanatorium.
394-K

LEKARZE
łł.ENTGEN
~ie

prześwietla-

Or KUDREWICZ specjalista weneryczne. skórne
1--9.30. 3-5 Piotrkowska
(1851-Gl
nr 106

klatkl p:ersiowej. ŻO
8-9
Obr
16~17
~ta1 1 ngre.d~ 78
KUPNO-SPRZEDAŻ
(1470-G)
Or REI CHER specjallsUl
weneryczne &k6rne, płcie .V OZ Kl spacerowe. gie·
Ne <zaburzenia) P!otrkow Jołne. lalkowe. rowerk:·
;ka 14 · czwarta - siód- fa1ecu:ce 1ad.ne
fasony
(1380-Gl ~oleca Roman Llnkowsk
na
nazatrudni
Kierownika Działu Inwestycji
„!otrkowska
(1419-G
120
speMAłtli.IEWICZ
()r
tychmiast Centralny Zarząd P1·zemysłu zgrze:1allsta Skórne wenerVc
bnego. Uposażenie według układu zbiorowego 1e moczop1c1<>we Piotr·2 SPRZEDA~I lub wydzier
dla C. z. Zgłoszenia osobiste wraz z życjory- ,..(\~tclr ~ tf11ł-Ą
żawlę 5,5 albo 11 ha zieSallJ.i przyjmuje Dział Pe!rsonalny ul. Połud- Or ZAURMAN speciall- mi. Oferty składać· B1u390-K ~ta skórne, weneryczne ro Ogłosze1\ P!otrkowniowa 52.
8-9.30, 4-6 Narutowicz& ska 96 pod „Łęczyckie"
(1243-Gl
lnżynlera-konstruktora, kontrolera technicz- nr 2
SPRZEDAM
maszynę
n ego i kalkulatora narzędziowni poszukują Dr PIWECKI wewnE:trz- .. Singera" stan dobry.
płuca,
3-7,
serce
Dolna 15 m. 9 (przy
Łódzkie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Ga- ne,
Piotrkowska 35 Cl784-G) Zgierskiej)
(1730-G)
Ianteryjnegc. Warunki do omówLenia w Dzia::;ii555iiim:=s==!m~l:iiE!!i!I!!
~!!_,....;!!.!_,...._;!i~
le Personalnym Łódź, ul. Zakątna 61-63.
3!'.l5-K
ądka

.._.......,....._.,...._..~~..._.......,..

Wykwalifikowanych pracowników: kierownika sekcji adm.-gosp„ kierownika sekcji falttur, maszynistki, referenta transportowe~o zatrudni natychmiast Przedsiębiorstwo Hurtu
5
„Foto-Optyka" Łódź, ul. Sienkiewicza 3
397-K
Zgłos<er:ia składać w pokoju nr. 13.

-

·-~-

-

Pracownice do elektrycznego pOdnoszenla
oczek zatrudni Spółdzielnia „Uniwersalna" w
370·K
Pabl2.nicacb, 20 Stycmfa nr 6.
mlstrzÓ\\
wózkowe.
mistrzów Zf!l'zebnych, pomoc manipulanta,
śmbownlków zatrudnią natychmiast Zakłady
Przemysłu Wełnianego i.m. M. Kasprzaka w
Łorlzi ul ' "kowa 11 Zgło~zenia przvjmuje coci'>:iP~„je Sekcja Personalna w godzinact> R.30
329-K
do 15.
Wykw'lłiflkowanych
pracowników
przędz.a.lnic:cycb na samoprząśnice

......

OBWIESZCZE~IE

Rada Narodowa m. Łodzi uchwalą nr
6-53 z dnia 8. stycznia 1953 r. ustaliła stałe
miejsca pia.katowania druków w miejscach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do powołanej wyżej uchwały (Dz. Urz. RN m. Łodzi
nr 1 z dnia 28 stycznia 1953 r. poz. 2).
W związku z powyższą uchwałą Prezydium
Rady Narodowej m. Łodzi podaje do powszechnej wiadomości. że wszelkiego rodzaju druki mo.G(ą być plakatowane tylko w stałych
miejscach plakatowania, zaś winni plakatowaniia druków w innych miejscach (ściany, płóty,
o;łu1py itp.) będą pociągnięci do Odpowiedzial:'lośr.i karno-administracyjnej z art. 60 prawa
o Wykroczeniach.
Prezydium Rady Narodowej
m.Łodzi.

Łódź,

dnia 11 lutego 1953 r.

DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ powstania ZWM obchodzi uroczy
ście cała młodzież łódzka. Na
licznych akademiach i wieczornicach, organizowanych przez
organizacje ZMP·owskie, mło

dzież wysłuchuje okolicznościo
wych pogadanek i spotyka się

Na program dzisiejszego XXII!
z kolei k<>ncertu symfonicznego,
skl.adają sill następujące utworv:
Corelli: Concerto Gr<>sso G-moll,
skrzypcowy
I{on cert
Mo.zart:
G-dur, B-eeth<>ven: VII symf<>nia
A-dur.
dn!ach przypada 300
W tych
kompozytora
rocznica urodzin
Arcangelo CoreTLiepo
Wł<>skiego
(ur. 17.II.1653 r. zm. 8.I.1713 r.).
Z tej <>kazjl wykonane zostanie
C.oncerto Gr<>sc-0 teg<> komJ;>ozyto
akademię poświęconą ra Corelli był właśnie twórea tej
sobotę
t-Ormy muzycznej (1680). Polega
10-ej rocwicy powstania ZWM ona
na tym. że z.amlast 1ednego
dzielnica Sródmieście ZMP. W lnstrumentu sol-0wego, wykonulokalu tej dzielnicy odbędzie jąceg<> part'ę na tle caleg<> zejak to
orkiestralneg.o slę wkrótce otwarcie wystawy społu
jest w solowym kon-0ercie instru
prac dziecięcych, poświęconej mentalnym
- występuje tu klipamiętnej rocznicy. Znajdą się ka instrumentów koncertuiących.
na niej eksponaty w postaci ry Klasycznym typem Instrumentów
sunków i robót ręcznych dzie- k<>ncertujących w Concerto Gros
so. było tri<> smyczkowe Pótniej
ci ze szkół podstawowych.
używan<> do teiro instrumentów dę
WSZYSTIUE ZMP-OWSKIE tych oraz komblnacJI instrumenDZIELNICE przygotowują rów tów detych 1 smyczkowych C<>nga1etki certo GrosS>O jest Pr<>topla~1a Mckolicznościowe
nież
loweg.o kon-0ertu Jnstrnm'?n.talne
ścienne. Najlepsze z nich ~osłu .go. który P<>Wstal w XVIII w.
żą do zorganizowania wystawy
Corell.i napisał 12 takich ,,con
w kinie „Wisła". (sł)
"';rt! Grossi" w roku 1712. a więc
przed śml-erc'a. Chaniedługo
rakter:vzuja sle one silna nlastyk~ formy i szlachetnością brzmle

z b. ZWM-owcami, którzy opo
wiadają o pracy i walce tej organizacji.
DZIELNICA GORNA „RAWA ZMP organizuje dzisiaj ta
kie spotkanie w ,ZPB im. Dubois, a w sobotę w ZPW im.
Barlickiego. Wspólnie z mło
dzieżą spółdzielni im. Lewartowskiego urządza również w

~obieły z Koła

LK

przy bloku 386
wzywa1ą do
d•
,
WSpO zawo mctwa

ł
Ekspozyturze Osobowej
kierowcy: Stanisław
i Mieczysław Gór- L.ofO
O U
niak, którzy od trzech miesię 1'
cy utrzymują w stałej gotowosię
zbliżającym
ze
związku
W
ści technicznej swe wozy, jeż
·
d
'ęd
dżąc bez jakichkolwiek poŚto M. 1 zynaro owym Dniem Kob1et Odbywają się zebrania
jów remontowych.
członkiń kół Ligi Kobiet istnie
iących nrzy komitetach 'blokowych. Na zebraniach tvch kobiety podejmują ZOboWiązania
dotyczące m. in. uaktywnienia
3.kcji zbiórki złomu, odpadków
i makulatury oraz umasowienia szeregów członkiń LK.
GROtNY KOMIN· ,
Ostatnio odbyło się zebranie
4 pięter znajdule '<cła przv bloku 386 z ul. Ograwysokości
się na posesji pl"Ży ul. :Piotr• iowej Koło to liczące 35 człon
kowsk.iej 189 - pisze ob. Z. 'dń. podejmując zobowiązanie
dostarczenia do dnia 8 marca
Ostatnio spadło z .niego kil· dużej ilości złomu, odpadków
ka odłamków muru i poprze- i makulatury wezwało do wspól
pobliskich do- zaw'odnlctwa w tej dziedzinie
bijało dachy
mów. Zagraża to zarówno lo- koło LK przy bloku 387. Wspól
katorom jak i dzieciom uczę· zawodl'Jictwo dotyczyć będzie
szczającym do szkpły na są również zdobycia jak najwięk
siedniej posesji. Było kilka ko szej ilości nowych członkiń komisji, oglądały ten „miecz ła. (k)
Damoklesa" wiszący nad naszymi głowami i... nic się nie
robi by zlikwidować to niebez
pieczne sąsiedztwo.
Jest to tym bardziej dziwne, że Od 1934 roku komin jest
nieczynny 1 nikomu niepoenergię elektryczną
trzebny.

W

przodują
Maziński.

-łntOllit

przy. bi k J87

ma.

solowy
następnie
Usłyszymy
koncert Instrumentalny • Będzie
I<> koncert skrzypc<>wv W. A. M<>
jak
zarta (1756-1791). Y.fozart wiemy, mlmo krótkieito :i:ywota
p.oslada b<>gatv niezwykle dorobek twórczy. Zarówno POd wzirlę
dem il<>Ś-01 kompezycjl Jak i różWszystkie 5
norcxlnoścl f<>rm:v.
swoich lto_'l<Certów skrzvoc<>wych
Wyk<>n.awcą
napisał w _roku 1775
rl~ S'iej<'eg-~ k.oncertu bedz'e Tadeusz Wrouski - ieden z na1wy'>itnieJ•zych dziś ·u n.as skrzvo!ców. czlqnelt 1urv niedawno cdbYte'!o Mi<'dz:vnarO<lowei?.o K<>n·
kursu Im H. Wieru!awsldego.
K<>ncert zakończy vn s:vmf.onla Beethovena. Powstała ona w
latach 1009-1812. Orylrlnalność jej
oolega r.a duże1 różnorodności ,..,
formie I rytmie. z.wana jest z t<>
~~„;owodu mianem „APQte<>zy tań

I

Dyrygentem k<>ncertu
Zbigniew Chwedczuk.

będzie

Cz, Z.

z.

Os ze zędza j

WydaJe Instytut Prasy Czytelnik
Redakcja 1 Administracja Lódź
ut Piotrkowska 96 tel Central~
Red nacz 12fi-64 !i!Odzin:Y
283-00
Sekretarz odt>ow.
r>rzyJe~ 12-13
dział
godz Drzvi 10-12
204-75
gospodercz:v 28~-oo wewn se oraz
228-82 dział &P<>rtowv 208-95 d!lał
kulturalny 141-10 dzJał mieJsk1
228-32 I 114-32 (!zlał llstOw 143-80,
Redakcja ręlcoplsów nle zwraca,
za t~ść I termln:v og10•zeń nie
bierze odpowledzlalnoścl.
Dział ogłoszE:ń - Piotrkowska 96,
tel. 111-50 I 114-75 cz:vntJy 8-16,
w sobot:v 8-14
Cen.a w prenumeracr!e oocztowej
1J

zł

mleslęcznle

RedaguJe Kolegium RedakeyJne

ZAPISY na kursy kroju;
I modelowania IPR
PRACY szycia
Po długich i clężkich cierpieniach
sekl'E!W.i-iaty
pirzyjmują
kursów 'w Strykowie, ul.
miarł dnia 12 lutego 1953 roku przeżyw·
w
6,
'iwlerczewskiego
POMOC domowa' polneb
~Y lat 70 nasz najukochańszy mąż, ojna zaraz. - Wiadomość Gtcnvn•e. Pl Wolności 21
ciec i brat
Teatr Powszechny, Obr. !~URS KTOJU
szycia
Stalingradu 21 (portier), model<>wanls IPR ::zerś. t P.
aodz 8-14
wona B Zaplsy oodzlen1281-T~'
GOSPOSIA sam<>dztelna nfe od 9-13
dr med. HENRYK RUEGER
referencjami potrzebna 5-MIES, kurs kroju ''ZY_Pioti-kowska 26 sklep ga cla I modelowania TPR
Pogrzeb odbędzie się dnia 14 lutego
„„terii c:'<:órzanei
Stalina 7 Zapisy codzlen
1953 roku o godzinie 15.30 z kaplicy na
od
nip
9-18
l?R!i-KJ
s:zkO'ł
ABSOLWENTKI
ewangelicko · augsburskim
cmentarzu
<>g_ólJ:\P- ZAPIS\' na kurs krOll
""'tOd'stawowych,
przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadakształcących uczą s1ęma męskiego
przyJmule semiają pogrążooi w smutku
stenograłii kretarlat IPR Stalina
szyn<>pl~ania.
biurowej. Zapisy kursy '<>".łzlf'nn1e od 9-18
żona, córka, zięć, siostra 1 bracia.
'Stowarzyszeni a Sten ogra'"~O-K
!ów - Maszvnistek. Kllil'1- OPÓŻNIONYCH przy go•
w tempie przy~k'ego 50. PlotTkowska 8' towuJę
śpieszonym
d>O dużej i
malej matury. Nawrot 13
LOKALE
m. 8
(1806-G) SKRADZIONO kartę mel ZGUBIONO 4 pokwilow~
na nazwisko nla na złożone dokumen
dunkową
SAMOTNY poszukuje po
Janina Glebartowska
ROZN'E
ty na nazwisl<a Jan Rom eszczenia m<>żliwle z
ut. Nowomiejska 4 sow, Mara R<>SOW, Alek
t.ódz
v.1 ej~c em 'llAllT\'
11iekrępującym
11706-r.\ sy P!ekur
uzbr&J& m 40
l<UJe
J'an!na p;eSiu ro )r&z naprawia Jan Pu1· SJU<ADZJONO wejściów kur. zamieszkali Łódź,
składać
Oferty
Ogłoszeń Piotrkowska 96 isk ŁOdż
Klllńskieeo ló kę fabryczną stela na na Al. 1 Maia 37 m. 38
„e;,::p ... t"""•
t„· 12~-~2
µod "Poszukujący"'
Glelec - - - - - - - - - - ~w•sko Leoltadle
KRAWmc samodzielny WYSZYWANIE
dziurek ZGUFHONO potwlerdze- ZGUBIONO dz,ennik laposzukuje pomieszczenia maszyn<>wo na <>dzl-eż me n'e odbioru Wyd. prze'.' ~orat.oryJny na nazwisko
Wiadomość ŁaglewnlClka ską, damską oraz b!ellz- Zrzeszenie
Prywatnego Zofia Durkowska, Rzg<>w
(l!W•-0' ne wykonuję. Próc"nfka Handlu I Usluł m. Łodzi ~ka 3:tb-7
0553-G)
8-1 Stasiek
(1574-G) nr 203789 dn. 14.S.1'&51 t
21-30
SAMOTNY (reżyser fllB<>tenna ZGUBI,ONO wejściówkę
na nazwisko
m-0\•ry) poszukuje pom e
nq11Q_~,
Skartvńc:lrF
Józefa Gieras
fabryczną
7.GUBV
•zczenia 'Z wy~odami w
(l!ll78-G)
Kaz'rnl-erza 16
legit. Zw
ZGUBIONO
Zglłośzenia
!lródmleśclu. ·
(1924-G' >.:GUBIONO karte 'Tle'· Zaw. Z<>fl• Białasiewkz.
'el. 218-26
Piotrków! Pan
'JfiA"-<'" HALLO
dunkową 1 pokwitowanie Br>eźna B
który jechał pociągiem
na zlożóne dokumentv z
do Plotrko
Międzylesia
z
szkol·
leą1t.
GUBIONO_
Zofia s reb rzyńska. Z9NAUKA I WYCHOW
(1624-G' ną Liceum B bl:otekar- wa 22 styczni drugą kl
chodn·a 80
'~lego na . nazwisko Woj są ·- proszon; jest <> sk~
.d t
~APISY na kurs kreśleń '!:Gl'BJONO
me1 c.ech Magier. Pabianice. munikowan'e s·ę
1<art~
1
. (l!""n-t_G) przez nieuwagę nas~ą~imeszynowycll przyjmuje clunkową 1 pokwitowanie ~~mte.nnq 5
Stali- na zł<>żone dokt1men&v ZGUBJONO 1eg1t
;ekretaMat rPR
zw la zamiana teczek Ra,~o
na 7 codziennie do 16 lu- Józef Wróblewski Ł.ódż. Z•w. Jenina Ma1t~ak
wiecka Ai!la . Wr<>-O!aw,
tego 1953 r. w g odz. 9-18 ul. Jara cza 1~SO
Sl<>wiańska 17?-Jl
Łódź, N.ow<>tkl 108-16
J>ZIENNIK ŁÓDZKI nr 38 (2666> 3
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Przed startem w Semmering
Sportowcy-akademicy przygotodo startu w Akademlckich Mistrzostwach $wiata w
Semmerin.g, przebywają obecnie
w Zakopanem w o$rodku szkole
niowym WKKF. Na koncentracji
znajduje się 38 narciarzy I narciarek oraz 19 hokeistów. Z tej
llc-zby na mistrzostwa do Austrii
wyjedzie 31 narciarzy 1 narciarek oraz 17 hokeistów. Dnia 15
bm. reprezentacja akademicka w
narciarstwle opuści Zakopane 1
poprzez Kraków I Katowice uda
się do Semmerlng.
W Krakow!e
nastąpi spotkanie studentów kra
kowsklch i młodzieży z N.owej
Huty z reprezentacją narciarską
16 bm. nastąp! wyjazd z Katowic
a 17 bm. ekipa akademików polskich będzie Już w Semmering,
tj na tydzień przed rozpoczę
ciem Zimowych Akademickich
Mistrzostw Swiata.
Tydzień ten wykorzystają nasi
narciarze na przeprowadzenie tre
nlngów na skocznt 1 trasach zjaz
dowych Semmer!ng. Kilka dni
temu z Zakopanego wyjechał do
Semmer!ng
trener państl.vowy
Kozdruń. który bierze udział w
pracach Międzynarodowego Komi
wujący się

•

Włosi przyJadą

do Warnawy
Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Boksie <>trzy
mal pierwsze zgłoszenie zawodników do mistrzostw.
Zgłoszenie to nadesłał Wio·
ski Związek Bokserski.

KRĄZEK
A

I .KIJ

resowarua ze strony publiczMianowicie dziś na lodowijak na t.o zasługuje ten sku przy Al. Unii rozpocznie
rodzaj zabawy na lodzie.
się turniej o mistrzostwo zrzeWielu spośród naszych czy- szeń sportowych. W turnieju
telników na pewno nie orien- tym drużyny będą walczyć · o
je się, na czym polega ta gra zajęcie od V do VIII miejsca w
i jej piękno. Nie trzeba dokła klasyfikacji ogólnopolskiej. Hokeiści
dnie studiować przepisów gry Udział w tej imprezie wezmą
Sięgnijmy po przykłady.
w hokeja, aby z zainteresowa- 4 reprezentacyjne drużyny:
Ktoś p4' raz pierwszy w :iy- niem śledzić przebieg spotka- V'Jłók11iarz, Kolejarz, Budowlani i Ogniwo.
Do Moskwy przybyła Jnź ciu wybrał się kiedyś na zawo nia.
Zespół Włókniarza, składają
reprezentacyjna drużYna hG- dy bokserskie. Pech chciał, że
większość
walk, w których wy
cy się z graczy łódzkich i zgier
kejoWa Czechosłowacji.
skich. już na lodowisku w Ka, Hokeiści czechosłowaccy ro- stępowali słabo przygotowani
towicach udowodnił, że tylko
zegrają w ZSRR kilka towa- technicznie zawodnicy zakoń
nieznacznie ustępuje najleprzyskich spotkań z drużynami czyła się przed czasem. Walki
były nieciekawe, nadto w nieszym zespołom. które walczyć
radzieckimi.
____..
których spotkaniach wycień
będą o mistrzowski tytuł Polczeni pięściarze słaniali się na
ski.
'
nogach.
Również Kolejarze otrzymali
tam wysoką notę, a Bu'1owlani
Kibice byli zadowoleni, ale
m~słrzem świata
ze swą lotną, bardzo pomvsło
tylko kibice •.•
wo graiącą tró.iką naoadu
W Davos (Szwajcaria) odbywają
Albo zawody piłkarskie. Ileż
Irlę obecnie mistrzostwa świata w
Obserwując walkę o krążek wzbudzali
niekiedy zachwvt
jeździe figurowej na lodzie,
Po to razy po zaciętej, często bru odnosi się niekiedy wrażenie. wśród wybrednej śląskiej puprzejściu
na zawodowstwo do- talIJ&!j walce, topniały szeregi jak gdyby zawodnicy całe swe bliczności.
tychczasowego mistrza olimpij- zwo'Ienników tej gałęzi sporżycie spędzali na szarej tafli
W dniu dzisiejszym począ
skiego 1 św i ata Buttona (USA). tu.
zacięty
pojedynek 0 tytuł milodu, tak zręcznie i zwinnie tek turnieju wyznaczono na gostrzowski rozegrał się między zdo
Gra w piłkę nożną jest prze wymijają przeciwników. tak dzi nę 17. Po uroczystościach
, bywcą brązowego medalu na Olim cież bardzo interesującym wipo mistrzowsku władają kij- oowitalnych Włókniarz w pier
piadzie w Oslo, Groganem (USA)
jeśli jest prowa- kami. Nie, tego efektu opisać wszym swym meczu zmierzy
i Jenkinsem (USA). Po jeździe o- dowiskiem,
bowiązkowej, minimalną
przewa dzona fair i biorą w niej JI- się nie da! To trzeba zobaczyć. się z Kolejarzem. Drugi z kogę posiadał Grogan, lecz. w je:!:- dział wysoko zaa'tlansowani za
Właśnie teraz, u progu wiosny lei mecz w tym dniu rozegra
dzle dowolnej Jenkins pojechał wodnicy.
nadarza się ku temu ostatnia Ogniwo z Budowlanyn"i.
bezbłęd11.Je i zdystansował Groga
Z. w.
w ogólnej punktacji.
Na boiskach Polski odbyło w tym sezonie okazia.
Tytuł
mistrza świata na rok się wiele porywających sootOtrzymaliśmy list od ucz1953 zdobył
więc
Jenkins 186,4
niów XI Liceum przy ut
pkt. przed Groganem 181.8. Na kań. One to sprawiły, że piłka
Spornej 73. Sportowcy proszą
trzecim miejscu uplasował się nożna posiada ciągle najwięk
nas o poruszenie pewnej nieWłoch Fassi 174,l.
szą ilość zwolenników.
<!wy kte tnteresującej tch spra
Na piłce noinej nie kończy
wy.
się jednak sport.
Są imprezy
Póidą
równie atrakcyjne. Do takich
Chodzi młanowłcłe o zorganależą w
pierwszym rzędzie
nizowanie rozgrywek o mi~koki narciarskie. Na palcach
strzostwo szkoly w pilce koW najbliższą niedzielę ~ze jednej ręki można by było poZanim podamy program na- J
PROSIMY
grane zostaną na terenie całej liczvć turystów, którzy będąc szej wycieczki do Białowieży,
szykowej.
PILNIE PRZESTRZEGAC... porządku 1 grzec-znoścl.
Pols!d półfinałowe spotkania o w Zakopanem siedzieli w pen- chcemy odpowiedzieć na pytanie
zadawane nam przez wielu czytel
W puszczy w c-zasie kul!gu saTre§ć listu
jest nłebardzo
drużynowe mlstr'lostwo Polski
sjonacie, miast maszerować na nlków: laik się ubrać na wyciecz- neczkaml, zwiedzania rezerwatu dla nas zrozumiala."
w tenisie stołowy:n. - Łódzka trybuny skoczni w dniu kon- kę do QJałowie:l:y.
zwierząt i przyrody (mote żubr,v
Spó.inla walczyć będzie o go- kursu skoków. I na palcach jeNaturalnie. że ciepło. leC1: n~e będą grzeczne 1 wyjda ze swoich
Na terenłe szkoly łstnłeje
dzinie 11 w sali w Helenowie dnej ręki można także poli- za ciepło Chodzi o to, żebv u- leśnych ustroni na spotkanie) na przecież SKS. Jest salci (jak
branle
nie
krępowało
swobody
leżv zachować cls-zę.
i
i
•
•
óż
t i
z Budowlanym! Białystok.
Na stacj eh przelotowych ni„ P szq uc:?n ow.e), w.ęc c
czyć
~ 0
tych wszystkich. którzy ruchów zwracać uwage na n<>Ping-pongiści łódzkiego Włó nie byli zachwyceni efektow- !fi, a więc ciepłe obuwie Jasne wysla.dać z po~lagu. nie dotyka~ na przeszkodzie w zorganizokniarza wyjeżdżają do stolicy, nym lotem narciarzy..Konkur- fest. te wa~on turystyczny. w Instalacji radlofon' cznej. a ze waniu mist.,.zostw? - Czyżby
którym trzeba spędzić dwie no- wszystkim! żyezenlaml rwracał brak inicjatywy wfr6d sa!ld:r.łe zmierzą się z tamtejszą sy skoków budzą w Pols1:e duce w POdróży nie Jest tak wygoe sle do przewodników „Orbisu" mych uczniów? A może .1.czSpójnią.
że zainteresowanie. O tę po- "Y jak dom.
\ Ponieważ B ałowleża leżv w stre
Sprawa mycła. Najleple1 wzla(> f!e nadgranlc:meJ. nale:l:v zabrał niowie ci nie zaslugują na to,
Wreszcie w Tomaszowie Ma- oularność zabie~a teraz hokej
ręcznik.
buteleczkę
sp1rvtusu
sa
ze sobą dokumenty I kartę zamel żeby mogli grać o mistrzostwo
zowieckim miejscowa Spójnia. na lodzie. W Łodzi pogoń za
llcyl<iwego ewent. wodv koloń- dawania.
k l ?
yościć będzie Spójnię krakow- kauczukowym krążkiem nie zy
;k!el ! tym zmywać twarz 1 ręce
Do karty uc-zestn1C'twa dołaczo- sz 0 Y
ską.
skała dota-i t::ik <lużego zainteNie brać specjalnych pakun- na jest soecjalna karta konkur·
W każdym bqdź ?'azłe spraków. które zawsze sa balastem sowa Treść konkursu podamy w w„, t?'zeba w11ja§nić ł 1eżeli
Jakaś mała poduszeczka do spa- ooclaeu 1 w P<>Clagu nastąpi roznia. ewent. siedzenia (wagom· wlązante konkunu
Karty służa młodzież dob?'z-e się uczy, to
turystyc-zneo maja ławki wy<!od - :lo wypisania rozwtazanJa l bed' wydaje słę, że nic nie ·powin
ne. lee-z twaT'de) W pocląo:u · bedc zbierane przez obsługę •. Orbisu" no stanąć na przeszkod->,ie do
tmfety z jedzeniem I napojami. - ooczem nastąpi rozdział naęród.
?or17anizowanła przez SKS za
Obiad fwchodzącv w ce!1<> k81'Na zakończenie miła Wiado- wadów we wlasne1 sali o zaty uc-zestnlctwa) zjemy w Blalo- mośr - 1ada z nami operatorz~· szczytny tytul mistrza ::.1 Liw;ety.
Po-l•klel
KTonl.kt Fllm<'wel. a\
Zakończono już mistrzostwa
Krygier zdobył tytuł mistrza
Wvjazd z l.odzl Jutro (•nbofa' więc ... szykujcie duto uśmiechów ceum.
indywidualne Łodzi w tenisie po zażartym pojedynku z Kry o srodz 17.38 z .dworca Ch<''n''
stołowym.
Po przeprowadzo- sikiem. zwycieżaiąc 3:1 (21:13. Dojazd tramwajami 7. 20. 15. s.
N.a dworzec należv -orzvbvt on,·
nych eliminacjach, w których 21:11, 16:21, 25:23).
na.1mnlej na 20 minut wr7A'fn 1 o•
udział wzięło 207 zawodników
Drużyna Spójni w niedziele '{azdv uczestnik
ma przvdzla'
fiest to rekord zgłoszeń). roze- spotka się w sali w Helenowie ilo okre~loneo:o wao:onn. L!terp
wagMtn
wypbsana
jest
na karcle
grano sootkania finałowe mię- z Budowlanymi z Białegosto
uczestnictwa 1 tylko w tych wadzy najlepszymi zawodnikami. ku.
<?onuh nalety zaJmować ntle.lsca
Zespół Włókniarza grać bę Wszyscy bez wvJątku będą mieli
Mistrzem Łodzi po raz czwar
Dwa zrzeszenia
sportowe
Obecnie czynione są już ostatv z rzędu został Krygier ze dzle w Warszawie z miejscową -n leisca sledzace.
Unia i AZS nie wywiązały się tnie przygotowania organiza·
Spójni. Następne miejsca za- Spójnią, a Spójnia z TomaszoPowrót - odjazd z Blalowle~· należycie z pod.Jętvch zobowią• j cyjne przed roze~aniem za47
jęli: Grzelczyk Włókniarz, wa rozegra pojedynek na wła o:odz. 20
<niedziela).
Soodzle-· zań w nrzenrow11rlzaniu
dziel- wodów finałowych. ma;ąc:vch
tvane przybycie
d<i Łod7.l·Chojn~
~·
Krysik - Włókniarz. Guzik snej sali z graczami Spójni z o:otlz 8 rano (poniedziałek>.
Licowych
zawodów
harcer· '1a celu ·wvtnni"nie renrezenta·
Włókniarz, Supeł-Włókniarz. Krakowa. Wszystkie te spotka
Uwaga! Wszyscy uczestn1cv wv ::kich. Natomiast Włókniarz ser cji Łodzi na 7<iwodv cPntr::ilnP
SzQfelt - Spójnia. Wystcp nia rozegrane zostaną w ra- c'eczkl pawJnn.1 Jutro z"losf~ ,1~ .-lecznie zaooie>kował się mło- '7,imowych
Igrzysk HarcerSoójnia i Grzechowiak - Spój mach drużynowych mistrzostw do Orbisu, ul. Piotrkowska SR oo -1„iP7q nrzvchodząc jej
wy- ~kich.
odblór
kart
urzestnlctwa
i
bileI
·
•
Z
nla.
Polski.
tów kolejowvch.
rlatną pomocą.
Biuro organizacyjne zaworiów, mieszczące się w gmaszykując się do drogi. chu ZMP przv ul. Plotrkow
Dlaczego muszę się trzymać? Co
się stało? Trzeba się trzymać!"
~klPi
262. zwraca uwagę. że
Dokładnie kontrolując każdy swój krok.
Pawel włofył
orzy zgłoszeniach zawodników
palto, zgasił światło w jadalnj i w przedpokoju, starannie
•tiuszą bvć dołączone nasteouzamknął za sobą drzwi i wyszedł na ulicę.
iące Z!l~'l\Tl"rlc7.en 1 a· 1l ~wiadec
two szkolne z wvnik11m• mm·
ki za ostatni oół0kres. 2) za·
ł
~wiarlczenie posiatlania R<:;PO
Teru:, kiedy wszystko było poś'tawlone na ostrzu noża,
1) :?:aświadczen le lekar~kle.
trzeba było za wszelką cenę wziąć się w karby. trzeba było
być przygotowanym
na vłszelkie niespodzianki. Marla
W niedzielnych I ponłedzlal
Aleksandrowna, rozwijając w synu panowanie nad sobą,
1<owych zawodllch h:it"cerskich
- Nie ... A zresztą, kiedy?
mówiła mu nieraz. że człowiek który znalazł się w krvtycz•1dzlał wezmą nn.f1Pncf snortow
Mniej więcej pół godziny temu.
nej sytuacji, w dziewięćdziesięciu dziewięciu przypAdkach
~y, którzy "'a.tą rlobre postępy
- Nie, nie wychodziłem.
na sto ginie wskutek wewnętrznego zał'lmania sie Na rin"" nau<'e. Walczvć ont be.-la na
- A mnie się zdawało, że widziałem was koło restauracji
gu Paweł odnosił tak liczne zwvcięstwa tylko dlatego. że 1 1 „żwach. nart::irh f s::ine>c7k"1c!i
„Wschód". Widocznie przywidziało mi się... Wzywają was
potrafił
się
skupić w dramatycznych
momentach walki
·O sztan<'"r ufunnowany pi::ze7.
do trustu? Szkoda. wielka szkoda. że nie udało się nam poi skierować cały wysiłek woli na zadanie ostatniego, decy!Zarząd Główny ZMP.
rozmawiać. Mam nadzieję. że powetujemy to sobie w naj- • dującego ciosu.
bliższym czasie. Tak, wracajcie jak najszybciej do NowoNajcięższe walid bokserskie były jednak dziecinna lgra~z
kamieńska I
ką w porównaniu z próba męstwa i charakteru, która oczeSłowa Igoszyna zabrzmiały jak rozkaz,
kiwała go w Nowokamieńsku.
- Co czeka mnie w Nowokamieńsku?
Paweł był chory. nie mógł trzeźwo ocenft sytuacji - tym
Tym razem trenerzy zb!ora S1e
mocniej trzeba się było wziąe w karby Wszystko wskaz:v- Gdybym was nie znał, nie rozmawiałbym w ogóle
bv radzt4! jak zaPObtec kryzysowało
na
to.
że
w
Nowokamieńsku
cze~ałv
go
poważne
przyz wami na ten temat - cicho odparł Igoszyn. - Co tu dużo
w• w boks1e łódzkim.
krości. na które trzeba było bYć przygotowanym.
gadać w Nowokamleńsku czeka was mało dobrego Trzy1\J.arada trer.Mów odbęd•le S1e
majcie się! - Zrozumieliście - trzeba trzYmać się! W najW bazie trustu zjawił się w noc-v Inżynier Raskowałow
w a.all ŁKRF PfZl Placu R >mUn1
bliższym czasie zobaczymy się.
blady i wycieńczony, ale czujny i przytomny.
P „.vsk1ej s. w s<ibote 14 bm. <!
„Co się ,'talo? Co sie stało na Przeklętej? - myślał Paweł
l?Odz 18

CSR
w Moskwie

jednak mimo wszystko
decyduje czasem przypadek ..•
On niekiedy wywiera poważny wpływ na tych, którzy od
ważyli się zrobić jeden nieśmia
ły krok w kierunku nawiąza
nia kontaktu ze sportem.

ności,

Jenkins (USA)

Uczniowie

XI Liceun1

chcą grać

Jutro odiazd z dw. tódi-Choinv-vodz. 17.36
pociągu

wycieczkowego
do puszczy Białowieskiej

rakietki

1

Krygier (Spójnia) mistrzem Łodzi
•
w ping-pongu

I

Świadectwa z dobrymi wynikami w nauce

decydują
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Zawody narciarskie

w Łagiewnikach
Sekcja Narcfa.rska t.KKF organizuje w nadchodzącą niedzielę
zawody narciarskie w l.aglewnlkach Zgłoszenia przyjmuje :.KKF
przy Pla~u Komany. Paryskiej 5
do dnia 14 bm.
Start nastaol o godz. 10.

t.oó.2.. u... Zwu~

i1.

wstępu

Budowlani 1 Widzew projektu1a
rozegranJe w dniu jutrzelszvm to
warzysklego meczu bokse,-,;klel(o
Nb mecz ten rozdano 1000 bezołat
nych biletów dla młodzieży szkol
nej. uczęszczającej do szkół zawodowych . a znajdującej się pod
opieką Budowlanych 1 Widzewa.
Mecz rozegran:v zostanie w sobotę o godz. 18 w hali na Widzewie.
W drużynie Budowlanych zoba
czymy m ędzy innymi mistrzów
pierwszego kroku bokse,-,;k\ego:
Slwlński<!go. Ignaczaka, Szela'?ow
sklego. Michalaka, Grejca 1 braci
Kłosów.

Widzew ze sweJ strony postara
wystąpić w silnym
• 1• I • J •:

się również
składzie.

niedawno uwa"e
wybryki eześcl
z Koluszek do szkół w Łodz1 Jetdhe
w wagonach ko1P1owvch z napisami „ Tylko dla uczniów"
mł<idzl chull&?anl
bardzo często
n!szcza urządzenia wagonów. nie
olacą za bilety itp.
Na notatkę nasza odpawledztał
Wydział Ośwlatv RN m. t.odz!:
„Wydział O§w!aty. chcąc dlkwł
iowaf wybryk\ młodzle:tv w poef ąęach pole-cl! dyrekcjom szkół
deleo:owaf naucZ-Vclell I kotn\«e
'<lasowe zło1.0'lle z rod7.k6w. kt6rzv bqda sprawdz•~· czv ucznlo·
wle mają wy1"•1>l<>n~ bilety m\P•
5leezne oraz Jak zacbowµJą się w
Zwracaliśmy

na

chuligat\skte

młodzieży

d"jeżdżającej

'>O~fągu".

Jak

wldać.

Wydział

O§w!aty wv
wn!oskt z naszej
,otatkl Warto Jednak. by padob
'le zarzadzenla wydala równ!at
DVT'P.kc1a Okręgowa Szkolenia Za
·vodowego.
~iągnąl

słuszne

o starcie

Narada trenerów

' , DZIBNNII{

Orgar..izacyjnego ·Mistrzostw.
Mistrzostwa świata w Semmering będą egzaminem zarówno
dla naszych narciarzy jak 1 trenerów. Trening! skoczków przeprowadzali Kozdruń, Stanisław
Marusarz I Kozak, zjazdowców Ziobrzyńsk!, Gluziński;
biegaczy
- Kobylański 1 Mróz. Narciarze
polscy startować będą na mistrzo
stwach św i ata we wszystkich kon
kurencjach, tj. w kombinacji aJpejsk!ej (bieg zjazdowy I slalom).
w komb'nacji norweskiej (skoki
i bieg płaskl na 18 km), w slalom!e otwartym. slalomie gigancie,
w biegach na 18 i 30 km mężc-zyzn
i 5, 8 ewent. 10 km kobiet, w otwartym konkursie skoków ,raz
w biegach sztafetowych 3X5 km
kobiet 1 4X10 km mężczyzn.

Rozdano 1000 bezpłatnych biletów

I

w ruch

j tetu

PIĄTEK, 13 LUTEG0°

7 20 I 17.30 CŁ) „Z mikrofonem
orzez nuasto t wte~" 7 3!: 1 E. l
W1aa„m dl• wsi
7 40 CŁ> •• Jan
\f·łopolskt orzekaże 7'a7"lowl swo
'e do~w1•<1czen1a„ 7 50 Stan p,-,ao
iv 7 55 WladomośC1 P<>ranne 8 OO
Dla kia• star szkól O<Jd•t•w Wvdarzenla aktualne
a.20
IŁ)
Koncert oonnnv 8 55 IŁ\ Plp(n l
-nasowe 11 45 Gł~ maja kohle~v"
12 O• Dziennik n OO CŁl Kon·
·ert ork roz"l lórlzk!P• PR nd
fł Deblcha
13 40 l'ŁI Muz rnzr
'.4 10 Dla klas Il „Kata!"TV ki
«:rv-;tynkl" 14 30 Dla klas V V1
VTI - .. o szkoleniu !(losu ludzclego„ 15 llr tTtworv skrzvocowe
18 09 Komunikat o •t•"'"
l'Vód. 15 JO „Ge"'mtnal'" - fra"Tn
">OW E Zoll 15 SO Aud dl~ dne
'1 . Wltla Male•ew w szkol" '
w domu„ 18.00 W"2e<'hn1"• R
:!Iowa" .. H!stor1a Polski„ <n
'6 20 li'.\ Koncert tvczeń 16 4() Ił,\
„ud dla kobiet pt ,.Szkoła ma•ek" 16 50 CŁl PIP(n1 1 tańc„ na•zel(o re&?fonu
17 oo W ! ad<>I""~~'
„opołudnlowp 17 05 Radf<>wy Klur
"l•"'"n•ll7•tnr6w 17 20 rŁl w•~•
,·arze walcza o nlan" 17.45 11,1
<;ońr o piosPnke„
lA 'n ~.1 "1&
">'.skach I bieżniach 18 30 Ratl ' owv pora<lnlk •ezvkowv 18 40 Jl.1<>·
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T"Z~I
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19 10
. W•zP~h~1~a
Radiowa" - .. XTX Z1azd l<o,,.,umstvcz·ne• P9Mli Zw•azku Rndz' P·
rtc'egn" 19 30 M•izvka 1 aktu~Jno
śc!
20 OC . Blol<ada"
- 2 <>de.
pt>W1eśc!
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20 2n
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Planu
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21 30
Muzvka
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