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Współpraca Politechniki z zakładem

Nauka >>pod rękę<<
z przemysłem
Wiele

się

konieeznośC:i

ostatnio mówi o
bliższej

współ·

pracy placówek

Rok XVID

l..ódź,

wyjechała

do Mongolii i Wietnamu
WARSZAWA (PAP). W
udała się do M=golskiej
Republiki Ludowej i
Demokratyczn~j
Republiki
Wietnamu
polska delegacja
kulturalna z wiceministrem
kultury i sz·tuki Zygmuntem
Garsteckim na czele.
Celem wizyty naszej delegacji w obu krajach jest pod
pisanie
planów
współpracy
kulturalnej na rok bieżący.

Eksperci

rumuńscy

w sprawie normalizacii stosunków

WARSZAWA (PAP). Do
Warszawy
przybyła
grupa
ekspertów Rumml.skiej Republiki Ludowej , dla przeprowadzenia dalszych konsultacji w sprawie
współpracy
gospodarczej z naszym krajem na okres planu perspektywicznego do 1980 r.
Na czele delegacji ekspertów rumuńskich stoi zastęp
ca
przewodniczącego
Pań
stwowej Komisji Planowania
RRL minister Mauiriciu
Nowac.

BERLIN (PAP). N owe
propozycje w sprawie
normalizacji stosunków między NRD a Berlinem za•
chodnim przedstawił w piątek · pierwszy sekretarz KC
SED, przewodniczący Ra dy
Państwa.
NRD
Walter
Ulbricht w przemówieniu transmitowanym przelll radio i telewizję. Walter Ulbricht zwrócił się do ludności zachodniego Berlina z a.peiem, by poparła „rzeczowe rokowania ora.z roo sądne uregulowanie w formie
układu" stosunków: między NRD a. Berlinem zachodnim.
Walter Ulbricht zaproponozawarcie układu między
Niemiecką Republiką Demokratyczną
a
Berlinem zachodnim
analogicznego
do
przedstawionego na VI Zjeź
dzie SED 7-punktowei;!o projektu układu rozsądku i dobrej woli.
Mówca JXNllkreślil, że uklad mu
&i pr"Zewidywać, że wsbrzymana
zostanie heca wojenna oraz <ly
wersja uprawiana z terytoll"ium
Berlin.a zacho<lniego.
Jeśli chodzi o obecny status

w R~munii

I,. „.,,.,, ,_.
władrl:

NRD lądo
wych, powietrnnych 1 wodJ!lych.
chodo:l.

stwową

w

stwier<:l.zil,

o gr.am.icę p.a.ń
BerLinie,
mówca

że będ!zie

on.a isitn.ieć
dCJiPÓki istnieć będą
dwa państwa niemieckie i obsz.a,r o statusde specjalnym Berlin zaohodn.i.. SpiI'.awa znie.slen.Ja gir.a.ndcy stan.ie na poaiząd
ku d.zienny.m wówczaa, gdy od
sumi ęci =staną
<>•:i wla<tzy w
Niemczech zach-Od.nich militaicyś
ci i odwetowcy i k.iec!.y „w wyniku porozumienia i wspólprata:k

dłu•g.o,

Reforma parlamentarna
we Włoszech
RZYM (PAP).
Sen.a.t wroslk;i
zatwieOO:zil w cziw.arrilek ustawę
w sprawie :refu,rmy p.a.rlamentu,
z.god.n.ie z którą liczba azlo.nków i2by ndt;;,zej zwiększona :z.o
stanie do 63-0, a senatorów do
315.
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Telewizja polska
nada w
dniu 9 łut-ego o godzinie 18.20
wywi.Ml przewodn.iez..'1<:ego Rad:v Ministrów ZSRR, N. s.
chruszczowa i ministra obro·
ny narodowej, R. J. Malinowskiego.

USA. wznowiły
próby nuklearne
WASZYNGTON

(PAP).

Ame-

rYkat'l&k.a Komisja Energd.i A tomowej
że

l>O'dala

do

wiadl()II'lll()ści,

Starn.Y ZJe.clm.oc:zone wiznowily w d:niu_ 8 bm, P<róby nuJ<lea;r
ne pod ziem;Lą w ośrodku dośwladczam.ym w
Nevadzie. Do
kon.ane eksplozi-e byty Srec!rliej
lub ma~ej mocy.
~

MIESZKASZ W OSIEDLU
IM. WL. BYTOMSKIEJ?
WEZ UDZIAL W NASZEJ

„Wściekli"

k.almpanJJ..

(PAP). Według
z Karaczi, w pią
tek rozpoczęła się w gmachu banku państwowego Paki.stanu
trzecia runda rozmów między Indią a Pakista~em. P4 temat Kas~~i~
DELHI

Aerofłotu

2.29 pasaże
ca.I.ego 1923 roiku

w

Radlzieclk:ie

n.ie

rz;na

żaden

lotruictwo

cyw.lilne

n.Le tylilro p.as.ażerów,
równ:;,ęt tow.airy, a
także
r-O<ZSiewa śr<>dlk.i. che>Ill!iczne na<I
przeworŁJ.

c:Lą.gu

lecz

i teren.anni uprrawnyrn.i
na powler.rehn.i więksrej n.iż
obSIZall" Euirqpy.

lasami

:inny

kr.aj ś'Wia:ba.
Pierw= r.a.clJzlec>ka lim.la loit-

latający

N;±ndm
No·wgorcodem (ol>ecnie
GomkiLj). W oi.ą:gu lI'oiku pir;zewie
rz.i,ono n Ją 2QO ;p.asM..erów. Dziiś
łączna dłu.gość
lin-ii lotruiczych
Wyn.osd
400 tys. kid.Ometrów, a
z te.go śrOOU<a kom u.n,ikaieji kc~

.Tak dokorespondent AFP, by„prezydent"
Katangi
Czombe
przybył w
piątek
wieczorem do stolicy Federacji Rodezji i Niasy, Salisbury. Na lotnisku powitali go
przedstawiciele rasistowskich
władz
południowej
Rodezji.
.Tak
wiadomo,
poprzednio
Czombe przebywał krótko w
Angoli.
IVllres.pond.en:t A.gen.ej'! AP do
nos.i, iż „.pr.ezy<lent" Katangi,
czombe, po klrótkim 'P'Oby.cie w
8.aUS>bwry o>Clleci.aJ: samolotem <Io

=:vsta

PARYŻ (PAP). -

ły

ni.em.ail .:o ósmy miesz-

atakują

Natyc!hmi.ast po czw.a,r tkowej
k.onieren.cji pTasowej Ken.nedyego, który podważy! p.raw>dlZiwość twienctzeń uc:z.est1ników .a'kcji antykuiba.ństk.iej, spotkał ©ę
z Przed:s,tawl>:ltelami prasy jeden
z ?':'ZYWódców p.air·tii rep.ubhk.ań
skte,i, gu•l>ernatoc stanu Nowy
.lo•l1k, Nelson Rocke.feller. Zl.-0ŻY'l on ośw;.a.ctoz,ende, w któTyn1
wyrazu „glęl>okJ.e zaniepotk;ojenie" z pow.o<lu „k.ryjąoego się
na Kubtie za,gir.ożeruia wojennego
<l'la 'Wmy-stłdch k;r.a,jów strefy
k.airalhslkiiej" . z wypowiedl'Z'i. guber.n_.airora wynllka,
że na;Jbarr<l:z1eJ boi się w:plywu rewo•IJu.cjl
kul>a.ńskliej n.a. na.wdy AmerY'kl
z.a.c.1ńSk.iej,

Tymozasem, m,ny „,wSciekły"
k.o ngiresirn.a:n, Rodgers, zażą•d.a~,
aby St:a:ny Zjed.noozone zaanknę
;ty .swe :poirty <I.Ja wszystkich
lm'<li]ÓW, klł:óryoh statki PI!ZeWOżą ~na Kubę.

Holender

nosi

kaniec kraju.

nadal

----..

doniesień

KRAKQW
(PAP).
Kolejarz-:
krakowscy w wal<:e z mroza.nu
sk•orzystali z najnowszych osiągnięć nauki i
techniki. Zastosowali oni promienniki podczerwone do Iikw.idowania obło
dzeń.
Korzys~jąc z
fa-cbowycll
rad
naukowców
Politecllniki

(PAP).

clą.gu

tysięcy

Pa:ryź.a.

Zamrożenie płac

w Argentynie
NOWY .JORK (PAP). J.a;k do
n,ood. z Buenos AiJres A.g en.cja
.Assoc.la·ted. P:ress, r.ząd A>rgen ty
ny ogłosi! w pLątek dekret p-r.re
wi<I µjący :z.arrnroż.en.ie pla•c: dla
okolio mili<01'la pracow.n.JJtów lnsty>tucj.i państwowych i .anu1ujq.cy 30-prQcentową podwyżkę
p.rzyzn.a.ną
po.pr:zednlo niek.tó-1
rym kateg.oc1olin pra.cowna·ków.
Rząd Argentyny podjął te po
sunięci.a
w celu zmn.iejsz,eni.a
<iefilcytu, który wy;nJesć ma 4-0
llllili1ilaJrld w pelSQ.
0

l
I

wytypują

ną,jooolnie~
szych stu<lentów.
Otrzyma.Ją
onó. stypendia z zakładiu, a
JX> skończeniu studiów
będą
w nim pracować. Przewtld>1.l(je
się niejaiko dwustrQltllną
rotację kadr. najrzrliolm:iejsz:ym
il!l:Ży.nierom z zakładów s!Jw<>rzy się szersze możJ.irwOŚC!i.

wspóllpracy
dyda.M yiczmo-:nauloorwej z katedirą. praOOWl!likom katedry !i studeirutoim · możl.hV10ści. współpracy z zakładem, m. im. noprziez w.s{!)Ólne odic:zyty, wspólną informację

t.ech.niC2lilą,

___________ .........

Podziękowanie!

u.oz.estnictwo

w radach technicznych i~P.
W Polsce ruie ma obecnie
.:.ns.tyitutu &z;ld!ierek.. W dail.ekiej pnzysz:l:ośoi. po 1'00ru
1970 praewidziaine jest stwo!7ielli e takiej pla.cÓIW'k1 właś-

Krakowskiej skonstruowali oni
spe<:jałny
wózek d.rezynowy z
wmontowanymi promiennikami
żal"Owymi. Zródlem energii dzia
łania „szttroznego słońca" były
butle z gazem propan-butan.
Próby wypadły doskonale. Mo
żna bylo od razu przystą.plć <il.o
oczyS?.CZania rozjazd.ów koleju·
wyeh i usuwać z ich zwrotnic
śnieg oraz lód. Tempo w porównaniu z ręczną pracą - nie
ws,półmiernie szybsze.
Promienniki rozżarzają się w
wyniku spalania się gazu. Wytwarza t>o temperaturę w grani
cach 850--900 stopnJ. Na.kiel"Owa
ny stnunień ciepła na zwrotni
ce odladza ją i ()SUSza w cią
gu kilku minut. Zasięgiem pro
mieniowania obejmuje się znacz
ną długość toru. Obecnie myśli
się o uruchomieniu kilku wózków drezynowych z promienni
kami co usprawni proces usuwania lodu z rozjazdów kołej•t>Wych.
•

!

Wł. Gomułk i

Serdecznie
dziękuję
tą
drogą
wS-Zrstkim, . któ~zy ~
nadesłali m1 w dmu moich I'
u~od~in życzenia i pozdro-~
w1e111a..

WŁADYSŁAW GOMUŁKA
..................
""..........................

~

Pozvteczna lnlcJatvcaa
SZTOKHOLM (PAP). Szwedz•
ki dziennik ,,Afto.nbladet" z du

żym uznaniem pisze o pl"()opozy
cji grupy parlamentarzystów fiń
sKich, pl"()op.t>nującej współpracę
Finlandii, Szwooji, Norwegii 1
związku Radzieckiego w dziele
leżącycil

zag()Spodarowania
kołem

za

polarnym terenów Pół
wyspu SkandynaW8k:l.eg<0 l Kol
skilego.
Sprawa ta. będzie rozpa.trywa
na w n.ajblliszej sesji rady
skandynawskiej.

....,.,,.......

wycofał

Strauss
skargi
BONN

(PAP).

P.nzewodn!im.ący

b.awair&kliej CSU byly :minister
obrony :F'.raJDZ Josef Str.a.uss wy
w.szys111de skargi o zn.i.e! o cxs:zcz.er.stwa
w

c(Jlf.al

Kaitedra i Wydz.i.al Mechaniczny

Sukces krakowskich kolejarzy

n.i.ciza o <llu~ścń 420 kilornetirów
łąozył.a w 1923 11oku Mosikwę z

...; ; : : : ;·;. ; ; :: :: :·:::;: : ...

AKCJI!
BONN (PAP). W IllOcy z
czwartku na pią<bek w rz.aci'lod.nfo PRZYPOMINAMY TEil'IAT:
niemieckiej :ea brYCe p.as:z treści JAK PRACUJE TWÓJ ADM
wych w miejscowości Be<renbusch wybuchł z nie usta,1-0nych dotychczas prnyczyn ~.el
ki i!>o2alr. Mimo wysiłków J4czn.yeh oo.dJzl.ałów st:raiy poz.ait'nej do g~n polu<!n.i-0wych ~
P"'I~ nie :z.dol.ano
op.anowac
NOWY .JORK (PAP). Mimo osytu~H, Przypus:zczaJne szk.ody
ficj.a-J.nych zalPr:z.eczeń pnzecti.s.tawyru,osą kil!ka milionów marek.
wicLeLi nządu USA i osobiiśde
prezydenta Keru:·edy'ego, SJtwier
dwd ącyich, iz nie ma żaodalego
„nowego powiększani.a się rada:Jiecki..ego poten.ci.aru woaskowe
g.0 n.a Kubie" grrupa tzw. „wścle
klych" połttyków p.air.tti rewwbli
k.ańsOOiej
n.iie praerywa
swej

))Pedagogiczne«
mapy

150

sena~u.

zakładu.

słońc·e''
•
rozmraza
szyny

doby obecnj,e oto li=by ch.airakterY'Zują.oe
r-O<ZWój r.adzieakiiego
JO'lmiotwa cywi.J.n.e,glo w ciągu 40
Jarl:. Lic:zba pru?WoŻO'Il.ych pasa.żerów zwięk>siza, się oc;roC7Jilde o
jedną
tnzecią.
Takiego tempa
i

ll"OO:WOj'll

-----Wielki pożar

w fabryce pasz w llRF

rów w

kadencji

zakła
rozmowy mię

,,Sztuczne

ratować.

lat

ok:re<;

z

_

nie w Lodzi. WspóJ:praca P .i>litecb.nild z zakla.dem może stać
nicja.ko fundamentem dla
tej rnstytucji.
(i. d.)

się

s!aW'lenae

z tzw.
wiadiom.o;

ZWli:ąmlru

.a.terą

Fll.bag.

akta. tej ru.ektórą zamieszamy byt nUirustier Strauss,· zgi
. .Tak

słaWl!llej

nęl:y

aifiery,

W1ra!l:

z

w

~

dollruJlnen.-

gmachu Bundestagu..

taand z

zamach na lokal FPK
PARYŻ
(PAP). ..-. W nocy z
czwartku na p!Ątek nieznani
sprawcy dokonali zamaehu bom.
bowego na budyn<eik Francuskiej
Partii Komw:Ustycznej w miej~ PeriguelL'C w
zaehotrniej Fraru:ji. Wybuch plastlku
uszk<>dził fasadę domu oraz p.oJoż.one w poblliu budynki,

naruszają
układy genewskie

USA

HANOI

PEKIN (PAP). 72-tonowy prom uderzył w środę
dużą krę lodową w pobliżu
portu Inchon (Korea połud
niowa). Sześć osób zginęło w/
falach. Pozostałych 250 pasażerów pDornu udało się u-

MOSKWA

tym

IIC'ZWią"Zyw.an.ia

Katastrofa promu

40

Pooa.

senaitu w.stanje skrócony z 6
na 5 lat (po<lob."'Lie jatk w lrz.bie
nitS1Zej).
OJ:>ydwie lrz.by p.alI'lamentu włoskiego będą w pirzy
s'Zlości
mogły
być · wyooe:rane
jeoo()()tl:eśnle, bez potmeby pirze<I
terminowego - j.aik <lotychczas

ZAKOPANE (PAP). Po
okresie wielkich mrozów, w
Zakopanem
panuje obecnie
przepiękna prawie wiosenna pogoda.
W piątek o godz. 13, obserwatorium meteorologiczne na
Kasprowym
Wierchu
notował-o przy bezchmurnym nie-'
bie tylim minus 3 st. Zaś w
ni?.szych partiach gór i w
Zakopanem było plus 2 st.

''V Instvtucle Fizyki Atomowej Aka.dem~i N:auk, R!!muńskiej
RepubEki Ludowej, który powstał w 1956
roku,
,...zeprowadzane
są
prace nad stosowaniem radioaktywnych izotopów w
przemyśle, rolnictwie, b;olog!i i medycynie.
Kierownikiem
instytutu
jest profesor Ch0<r!a Chulubei (2 od prawe.i), kandydat
do Nagrody Państwowej za
1962 rok.
Prof. Cbulubei
jest z.nanym .naukowcem w
dziedzinie fizyki atomowej·
i został wybrany na. czło.n
ka. Akademii Nauk w Nowym Jorku.
CAF

łączenia

WASZYNGTON (PAP). W piątek
zakomunikowano
tu oficjalnie, że Stany Zjednoczone wstrzymały
pomoc
dla Cejlonu, ponie•waż nie osi~gnięto porozumienia z rzą
dem tego kraju co do wysokości odszkodowania za znacjonalizowane w
u)Jiegłym
roku mienie dwóch amerykańskich
towarzJTGtW naftowych
działających
na
.tej
wyspie.

przez

.Jeśli

ailrojd

Wstrzymano
pomoc dla Ce1·1onu

Berllalle zachcdm.im. Ulbricht
wska:zal, że n.ie ma żadinych
p0odJstaw pira'W'!lych ani dla twier
<l:zerua, że
Berlin zacil-O<l!nd należy
do Reptl<b1ilki Fec!emaln.ej,
ani dla istnieru.a reżimu okupa
cyjnego w BerJ.inie zachodnim,
ani też d1a wyk-01rzystywa.nl.a
d.Tóg JQom·unilkacyjnych poowaw

<lzących

dJa

NRD

wsJ.>ólpraoować

dem. W trakcie
dzy rektorem PL - prof. dr
Jerzym Wernerem, d7Jekanem
Wyd'Z.iału
Mechanicznego
prof. dr Januszem Szreniawskim i dyr-ektorem
zakładów
- inż. J. Janezewsldm usta.ło
no wstępnie różnorodne formy tej współpracy.
Za.kłady im. Strzelczyka są
jedynym w Polsce produ{:entem szlifierek - jedlnego z rodzajów obrabiaJN>.k. W r. 1967
zak-ońcoo!lla
zostanie )ludowa
nowych pvmi>es7...czeń d!la tej
fabryki. Wtedy wtaśnde potrzeba będzie ootek specjailistów do Bj·= a Konstruk~yjrne
go i Technologicznego. O~
n.ie np. w obu bilurach pracuje 1~ ooób. za 5 lait w nowych biuraah ma prac.owiać
400 osób. D:L8Jtego też Kaitedm
Obrabiarek naistarwi się
na
speDjailiiiza.cję
w dtz;iedlzi.nie d.i.fierek i szlifowania. W tematach prac inżynierskich, dyplomowych, magisterskich i
doktorskich będą uwzględnia
ne pewne sugestie i potrzeby

cy obu państw niemieckich w
ramach
konfederacji dojrzeją
warunki dla ostate<:znego przezwyciężenia rozbicia Niemie<:".
Walter Ulb.r<ichit ='PewruL! da.
lelro idącą pomoc ze s1lron.y

WZakopanem.„ wiosna

KomunRkat

ściśle

z Beri.inem zachodnim

wał

w Polsce

Nr 35 (5036)

owe propozycje R

Polska delegacja
kulturalna

piątek

sobota 9 lutego 1963 roku

naukowych i
przemysłowych,
o
praktycznym wykorzystaniu badań teoretycznych.
Interesującą inicja.tywę
w
tym względzie podjęła Politechnilk.a Lódzka i Za-kłady Mechaniczne im. Strzelczyka., Istnieją.ca. na PL. Katedra Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem
kierowana przez prof. dr
w. Leona Burnata, będzie

czonie
n-O<Wą

(PAP).

Stany Zjedno

dost.amczyły
do $.a.jgonu
pamtię .aaneryk.a.ńskich od.

=tc>wców

i ialne,go
Sjp!l'Zętu
wojiSllrowe~. W ~ z tym
JącrmrulwWIB. n.a=eln.ego O.o

mhs:ja

wódlztwa Wietnamski.ej
A!l'1!11iil
Lud.owej sk.ierow.aJia protest do

Mięclrz.yn,aoodo.wej
Komisji NadZOII'U i K-om.troli w W1et.nrunie.
Misja łąctmilrowa. dO'm.a.ga s;ę
od
Międzyn"1!00dowej
Komisji
Kontroli podj ęc:ia niezwłocznie

k.rotków
pr:zeciwk.c>
d.aJ:sr.remu
gwaloenau PI= Stany Zjedn-onkladów gen.ev.'Skicb. z
1954 r..

cwnie

Grec.ia
Mobilizacja
nauczycieli
SOFIA (PAP). W cel.u zł.aJrn.a
powszectmego strajku n.auczycield g;reck:i.ch trwającego
już oo po.nad 20 dni, uz:ąd ogto
sit w czwalrt>ek anobilli'Zacj ę n.a.uczyci.el.1. w opairciu o re.alk;cyjn.e prawo z okresu dyktatu;ry
Meta.xasa.. W wypa<liku niep.odporrzą<Mwwarua s;,ę temu rotzjp.0rządrzentu„
Sl!lr.a(jJruj ącym
groru
roa:prawa prrz,ect. try.bun.atem w<:>j
n.la

Sk!Owytm.

Przytomność umysłu
7..apohiegła

katastrofie

z

:rejonu kira•kows.kiej DOKP
na.::lsiz-edl
nowy mel<lunek
o
d:zielnej
postawi.e kolej.a<!"Zy i
ich n.ieco<llziennym wyezynie.
Ma,gi&tra.lą
kolejową
w
kieru nJtu R-zeszowa :z.dążal pociąg
tow.a.rowy.
Na oociruku Br:zeSk·O - Biadolin.y w rejoni e przy
stamku o.s<>bowego
Sterkowie::
dyżu.rny bi.okowy
Ad.alf K.aini.a
za.u ważył, że jeden wago.n. toczy się n.leregul„rrul.e, po>ct.s.,,akuje. W k.aż.cllej chwJ.li glrozil:a
katastrof.a. Na sygn.a~ •Ka.ni po
mocn.i.k m.a;szynisty
Kazimie!"Z
Bru•d-el<:, niezwłocznie zatnz:ymuie pociąg,
Stalo. się to w osta1m.iej ohw.l11! g<iyz w momencie -z:atnzyman~a wagoill wskutek u.klręce
nia się 001 wyko.Jeja s;ę i s.ia
da" na sąs~ to<nre.
"
Aile gdy już Wydawało sdę, że

n.iebezr>ieczeństwo
minęlo,
z
prze-ci wn.ego kierunku na tc>r7..e
który W&ta.l rz:ata•rasowany :przez
wykolejony wagon, pvjawi.a się
pędzący
od. strony
Tarrnowa
dJru,gi p.oc:I ąg tow.airowy.
Miaszymsta. rza.t rzymaillego po-

l

c:la,·gu

-

wybiega

tary

i

Z<lzisl.aw

Nowa;k

wrlęc blys:kawicz.nie na
powoduje
zatrzymanie

tairnowsk.i<ego.
Dzielni
loo!ej.airze
otrzymali
.awanse słu.żl>owe i dyplomy uzna.n.i.a., a o ich w yczynie zaw iadomiono wsrzy-stk!ch p.ra.cow
nil<:ów klr.a.lrowtsk.iej DOKP.
pociągu

Wyrok w procesie
rzymskich rzeźników
RZYM. Sąd w Rzym.ie, przed
którym toczył się proces 101
rzeźników i wlaśct-ciell sklepów
mięsnych, ookarżony-ch o
„odświeża.nie" mięsa przy pomocy
szkodliwych dla zd1'1>wia środ
ków chemi-cznyeh, uznał za ·win

nych 86 osk.ationych.
oni skazani na kary oo
miesięcy więzienia i na
ny w wys.1>kośel po 100
lirów.
~osta.!ych
U
Ulliewinnionycil.

zostali

3 d·o 5
grzywty5ięey

z004P.lo

oka Iowa

p lityk

iematem obrad
KŁ

Egzekutywy
Na wczorajszym pooiedzeniu
Eg zekutywy KŁ PZPR wysiuchano informacji o realizacji uchw.ały plenum Kom itetu Łódzkiego w spraiwie
7asad nowej polityki mieszkaniowej. W obszernej dysk usji stwierdzono, że uchwaplenum w zasadzie zoły
s tały wprowadzone w życie.
Soołeczeństwo całkowicie pop i era ten tok postępowania
w sprawach pl"Zydziału mieusunęła

przydziału

Jawność

szkań.

zadrażnień i
Jednocześnie szeroka

wiele

plotek.
akcja kwalifikująca zgłoszo
pozwoliła done podania
najbliższe
określić
k }adnie
pot rzeby mieszkaniowe. Zwró
cono uwagę na k·onieczność
zagospodarowania
szybkiego
Zale-opuszczonych suteren.
cono ostrożniejszą kwalifikaZdarzały

mieszkań.

cję

się

iż niezłe
bowiem wypadki,
kwalifikowano
mieszkanie
jako nie nadające się do zamieszkania.
wnioskach
W przyję{ycll
postuluje się między innymi,
ażeby egzekutywy komitetów

PZPR

na
PZPR
dzielnicowych
swych posiedzeniach dwa razy w roku kontrolowały reprzydziału

alizację

mieszkań

i udzielały koniecznej pomoradom
cy w tym zakresie
narodowym ••
Wojewódzka Komisja Związ
k6w Zawodowych winna spowodować, aby zarządy okrę
gowe zw. zaw. bardziej wnikały w rozdział mieszkań z
zakładowego
budownictwa
maksymalnego
pod kątem
dla
mieszkań
przydziału
tych rodzin, które mieszkają
bez
warunkach,
złych
w
na to czy są one
względu
umieszcZ<>ne w planaah przydziału rad narodowych.
Prezydiwn Rady Narodowej m. Lodzi powinno dokonać analizy kadr pracowników wydziałów d7s Iokalowych pod kątem ich przyi obsadzić wakują
ce etaty; spowodować rozpatrzenie pozostałych wniosków o przydział mieszkań i
spoich zakwalifikowanie;
wodować dokładne zbadanie
miesz)fań na poddaszach.
datności

W 30

Szkolnego m.

zamach st nu
UJoiskow9
Ir a k

wF

BERLIN (PAP). w
„Ziegenhaus"
sportowej
odbyło się
pobliżu Berlina
w czwartek pod przewodnictwem W. Ulbrichta urocz;nste
zebranie z okazji 30 rocznicy
historycznego posiedzenia Komitetu CentTalnego KomuniW
stycznej Partii Niemiec.
sali tej 7 lutego 1933 roku,
w kilka dni po · dojściu Hi tlera do władzy, odbyło się ostatnie nielegalne posiedzenie
KC KPD z udziałem Ernsta

W

dlltin.t

WcrllO!l"ajszYllil

~

odbyro

rz lroiliei. pJ.enairne po
Lód.'Zlro-WO<jewódrzJk;ie-

s;p.OO:ec:zn.ego 'l\owamystwa
go
R<J2W0ju Te:Lew.irzji. Uc:restrric:zy-

li w rum m. liln.: sek:retairrre KL
i KW pzpR„ H. :Rejnialk1 S. Dobrodziej i J. Szczeb:Lev.'\Sk!i..

z

liruflolrlmacji

seklootaJrza

przez
Dobrodzieja,·
E. S!Zil.IStra

udzieLołIWCh

KW

S.

LOT

-

k:iJeoo<v.'lrui ~i Raddiowiej i Telew.Lzyjn.ej ilnż. L. WiS'lJ()'Wlaltego wyinjJ!m, że d.o na.jpoważniejlSlzyleh

problemów„ l<;tó

Łodzi

ekcje rzy g ośnikach
rudna syibuacja

T

qpalowa
do.

Zlffi'lll'ill:a. Ku:r.aito!l"illlro

dz.ia.tatlnOIŚ<li.
łdltz.kich.
szJkól
wię~i
Sz1cz11.1ple zaipasy opału IW S2lkio-

zawiesz.en.ia

lacll i barozo ogra;nii02ICllne mo-

żliWQści.

Wyd!zliaJ;u Hand!Lu zaoµatr.zenia w koks i węgiel
sk.i.erDwaino na zaspollrojenie
przedszkoli. domóiw
potrzeb
specja.l·
dziecka, zakładów
nych, s-.udi.ów n•1•u1e~yciie.lsltich,
na
JJ.urs i lin.tematów
podtJ.iZYma.nie

W

pozJOIStialyCh

pl.aoowka.ch

tempea:.a,tury . ,,a31 budyinik.ach
podłąalJOID.ycil do
s zkalnych
sieci Elektrociepłowni umie-

waryjnej".

W

ścili6my

wazysitJlde licea, teohruka orarz klasy siódme Sl'Jk.61:
pJdsltaWTQIWYch.
Dla tkla~

I-VI tych szk61

z0organi:rowaliśmy naukę
rowaną pr.z.ea; radio.

k.ie-.

Jak to wyglcida? Całą sprakieruje Olcręgiowy ~
dek Metodyczny Kurartioirli'lllTl
Okręgu Szk.Qlnego m. Loc'lzi.
Okio<lo 30 pedagogów, prac<JIWnik.ów tego Ośrodka i wybLtniejseych narucz.ycieli cociz.iennie opraiocJIWUl.i e t.ema.ty zadań
domowych oraz. krótkie wyjaśnienia niektórych n.owyoh zadiz;iegadnień. które zootaną
przekazane nae:ajuit.rl:.
doon
Op:aimwano „tyg.CJ<ln.iowy plan
lekcji", który :oe względu na
o graJJ11iCZJOiny OZTas (ok. 40 mim.),
jakiego mogla u&ielić Lód•2ika
Ro•z g•l oma zos1ał oµraO<>Wa:ny
w t€il1 spDISÓb. że klasy naj„z:aję·
mł-O<dsze (I-IV) mają
wą

da" 3 dni w tygodniu, a k:la.- rozgWśnli, ro'.2lWtial.ięt.a niezmiiernie akitywiność komi~etów iiosy V i VI pozootałe 3 dni (OO
dziciehslkich. nasuwają już dziś
dr.ugi dzień n.a pw.em:ia.n).
wielu lu~orn. ?ła których
zkmy zoo:ganill.lOwa.ły punk
SP;l"a<WY dltieci).l:a i szlroly . ~
ty konsultacyjne, gdzie w
blliikie.. pytam.ie, czy ~Ledy J'UZ
określonych, stałych termi
~e n.astalną dru !!Wrmał
nach nauczyciele oczekują na.
~J pracy wszystl~1cJ; . _w~ól,
swGli.ch uczniów. Pu!lliklty tę
mi.esrz.ozą się niek:iedy w ~ ru~ wair~Q by w Ja.k:ieJs f<lirmie ta~1e.go stałego kontaktu
dyrukach szkolnych, w miie
w .oo~z1ennych s~ra.wach nakanliach prywatnych, w śwti.euk1.„' wychowa.ma. podtrzy1aJicach zaki;aoowych (Lód:ZJka

.

S

Stra:ż Ogrui<>wa oddala Il:P. na
ten oeI 10 swoich świetłic),
nawet w schronach TOPL.
7llllradność
i
Pomysłowość
r<>-dzikomitetów
i
S7lkół

c:ielsk!iich oraa; niezwykle serdoozne zrorrumieme potrzeb
szkół okazały się w tym wypadku niezwykle.
Dr.zlieci pt7JYchoo~ rua „punkty" po „stopirnie", czasem po
pomoc, kiedy :imidzie.i wezwal!le
przez nauczyciela (:zJWłas:zx:za
w
te, kitóre mają trudTIJOiści
naJUCe lub zna.llle są z teg1-0, że
21

µilhtw5oią

są

trolS1reC:llkę

l!la

bakier... ).
róZresztą dzieci (rodzice
wnńież) wiedzą, że po prz-erw:ie,
z chwilą rozpoczęcia nauki
bę<lrzlie trze ba wsizy.silikie prace
przedstawić do oceiny:

Ośrodek
331-16) służy

Melodyczny (t.el.
informacjami nt.
przcrz; cały
lekcji

zada.nych
dzień od godziny 8,15 do 18.
g:roarune

O

zaintere<;CJOv:aruie

!t10drz.iców pracami dt'.Jmowymj dziecka, czego
wyiraizem j€61f: choćby is•tna
laiwim.a telefo111ów do na.srz•ej

cylCb.

~ fiec:ydow8ć bę

dbe o

ro~j<U

dJa:ls!Zyun

2ódz-

uizyskak;iej teleMIZi:I. naoleżą:
rue w=u transarusyjnego, zailln-

=

stailiow&n!Le TIIO'Weg<>„ sLJ.neg.o na-

LOT.
'I'owamzys11Wo

Rori:W<l'ju Telewi
zji coraz baax:lrlJiej posrz.errza. za~.
4 ~e

swej

powstail:y

w

or,g.ain.izacyjne -

Osta.tn.ii<>

komLtety

łód:z

pow.

k.iro.1 Plodid.ęb:icacli; KUJtn.ie 1 Sie
raclrml. Szereg rz.aild.adów pracy

się
SOfWY'Cłl

które piie:rwsze
partycypować

2JOOOWią

w

:f.!alarrl.

pO<t>r:reba.ch LOT,

W czasie WIC:ZlO[[",aJsrz.ego zebrania pc>sta=wi<>no c!Bllej rorzs:reTo~arzystwa,
dzi.a.l.al.ność
:r::z.a ć
utwc.rzyć konni.tety ocgd.!llirz.acy.

we wsa:ystklCh
ne
ocaz
wojewódJz*a

i-,

zamachu stanu, zniknął
ze sceny politycznej r6wnież
na skutek przewrotu 8 lutego
1963 r. Zarówno w pierwszYID
jak 1 w drl.lgim wypadkU armia

m.iera.

Pułkownik Aref ~t organi
zatorem pierwsrego nieudane
go zamachu na generala Kasema. Skazany na karę śmier
ci z.ostal następnie Ulask&wio
ny. Pułkownik Aref byl rzecz
raklem tendencji pron.aserowskiej w armil irackiej. Zalecał on ścisłą współpracę mię
Zjednoczoną
dzy Irakiem i

rolę.

decydującą

odegrał.a

pierwszych miesią<!ach

w

Aref,
dotycllczaBowy zwolennik Ka.
sem.a, dok.onaJ na niego nie
udanego zamachu, nie zgadza
jąc się z linią polityczną reżimu. Aref skazany wstał I),!'
karę

,stainął

jednakże

śmierci,

wstała

Zvciu railnych nie qro:1.i
niebezpieczeństwo

:z.delegalizowana.

zwolennlldem
byt
aneksji Kuwejtu.
Kasem

Pierwsze wyniki
śledztwa

Uwaga, uczniowie!

Wczoraj zadano przez radio:

wsa.ys tk:im n.a donnesiieniach ro:z
gto•śni bagdiad12lkiej, .,ytuacja. w
stolicy lira·lru u-:Legl.a. w piątelk: w
godrzJinach p-OtPołuooJJowych wyjaśnJ.en.iu. ,~aj'O'Wa rad.a rewo

mac.
oo
C1elmw jesitem bair<l:oo,
na to Czytel;ruioy „Dzli.eruniAca
Ló<lrzikliegio"?

Wysrul>:ajcie

Dla klasy I nr

str.

g.łiosik.ą

70 ~aey

„z'' -

z

l!llO'Wą

„koza", „woza".

P1".WCZ.yitajoie ze str. 71 elementaIDza czyitalllkę o ziająou.
Przepj.szcie ćwiiczeinie ze str.
52. Obliczcie przyldady nr 9.
10 i 11 ze str. 81 kisi ążiki do
rachunków.
P!!Z€1pis:wie
Dla. klasy I I ze str. · 90 książk:i do ćwiczeń

w takim po=ąd!ku w jaikillll
naTyoo•wam.e są obt:'azk.i. Podw k,tóa:ych
kreślcie wyiraizy,
OZIOO.CZ'OITTe
gło61kli
występują
66
d'Wloma literami. · Ze str.
pirzeksiąi'lki do rachunków
pi.szc1e i obhaZJC1e przykłady
nr 4 i 7.
Dla klasy IIl - 'Przecz;yitarjoie

LO<dzi.

w.inna z.groma>Cl.'2lić w szeregach
Towairzystwa 11c:z.nych mie-szk.ań

ców LocLzi i
rym

rzależy

~emd

łó<l:zk.Wj'

W

:no

<ln~u

wc:zoirajszym

:tiinanoową

prc;p.a.g.airuiową,
sąd koleżeński
(a""1,)
rzyjn.ą.

czyta:rukę

J)OW<>Ła

orga.niizacyj:ną,

-

koor:risj e

1

pt.

konndsję

oiraz
irewJ.-

w sprawie katastrofy
pod Wiekowem

Wy;pilSl7.JC'Je -z. niej naizwy przedmi1otó1w wypO!Życ:wnycl:l pa:izez
chlopców i ułóżcie przy ich
użyuLu zdantla. Obliczcie przykłady w 8'luq:>ku nir 2 ze str.
85 książk:i do raichru!ruków.
Dla. kla.sy IV - Przecrzytaijcie tekst i podlkireślcie odipowiedl!lie czasowniki - re str.
ćwi
„JęzY'ka polskiego",
63
orenfa nr 119, 1.20, 121. Przepjszcie ćwic.zeni.e nr 122 i vr;kioioo;jc:ie polecenie nr a/7. NaUDZ.Cie się o miall'ach ciąża.ro
ze str. 94 podu:ęaz:ruika ma•tema1tyki. Wyilrom.a.jcie zadia111ie
nr 1 wzorując s.ię na podalnym
w lllSliążce przylkladz:ie,

Małpa

G

.l k tórych osią była
~jej przyszly ustrój.

Po!s<ka i 1.IXIJLka o

,]

ra&y.1"1Jlnej

Wś-ród

1Wl.Zuńsk

inteli-

(PAP).

-

LJ.rul:sa.y

ku.

Po<rostałe

l)Q,Sllld.

perzy sto:Le, razem z
ma~

zenci.e oo

5]'.>ożywa

.zemkilm echem odbily się w§ród
komuniprocesy
spo:teczeństwa
stycznych pooS<lów Tomasza Dą,baproces
Staniswwa ŁańcU-Old.ego.

S

skrlcll
dzieci
szych wsi do szkól, kltórym
trasa wyipa.00. przez lasy i za-

za którą cierpią oSllwlrżeni.
i>de':i.;
OslcarżG!l również sam ówczesny (I.po.rat wymiar-u sprawiedli1.00ści za niemui
się
pastwienie
dopuszczabw
korrzystanie z useug
za
więźTIJia.mi;

w.in.ny • zo.rganizo-

dzkiie rady
wać

d01Wóz dzieci do szkól. O
w.si n:e
:pod1wody w każdej
jesrt;

Wt.t!diruo.
(S. M.)

Ze

sportu

MOSKWA.

taeja Stan6w
I1 zegrala
w
.

Hokejowa. reprezen-

Zjedn.ocz>Onyd> r<>piątek, 8 bm. w M>a·
skWle międzypań&tw<JWY mecz z
jak l
drużyną ZSBR. Podobnie
na tournee po Czechosłowaeji,
Amerykan.ie okazali się zbyt ela·

bym Pl7!00iwnikiem dla zesp-c11u
gospodarzy. Hokeiści radzieccy
zwyclęzyu

O

12:0 (4:o. 4:0, 4:o).

r. •
W dniu 6. JL 1963
~la.
dr ~DIETA: JEGOROW

,,de-

l

I
.

·

Do ./wfl,ca.

Lo-

gajnilki. Miejsoocwa Rada

wieoka przygobocwuje Oo pra wda wieliką obławę na tych
jeNiemniej
daipieżni:ków,
dirna:k, wyda.je się, że groma-

prowoka.torów i szpiclów•.• „o ta;krich
rzec7XLCh nie wolno mikzeć; nie wolno takich rzeczy chować, i-rzeba o
nich krzyczeć j{llk najgw.foie.j, bo kto
o nich milczy, przyj'mwje ha:fvbe czypi.sal.
'IW n.a siebie"... -

Duracz nie tyllw bron.il swych leli.eontów w określonej spra.wie. US'iwwał
wyjaśnić sędziom i cal.ej sacU istotę

wsi

pay we

wi.ejS'llkół
o
są tr-OSklł
pr.ziejęte
do<:hodzące z odleglej-

~ena.s

urodzin Teodora Duracza

spotlka~

Kiero•Wll1idiwa

węclirow.ne

loont.wlct z pobs.kimi komun i stami i peln.il fu11;Tccję radcy prownego Warszaw
skwj Rady Delegatów Robo·tniczych.

'

l:xny los
Gaszyn.

g.o cyu1ku.

oskarżonych.

wieluńskie

f'.O µojaw.Lly się stada zgłod
niałych willców. We wsi po..
powree jednej IJJOCY w.illki pożairły 14 psów i 4 owce. P<JdO-

rod.'Ziną ia'.r"

wl:.a1ś\ci.CJ,ela

wilki

Na tElr'enie poiw.

scbmidt otrrzypcnz,ed. 8 1atY w P!l'le-

wl:zsnem-u środ-Ottvisku - TeoM<r manif~ go =-QJbia.jąc n.a utrzyma,kotreipetycjami; w-re.szcie coraz
nie
barrdzi;ej §~e w:zestmi>ctwo w sze
rel{}aich wail<Czq.cyc.h. o 1/.IOWy ~ spoleczny.
Sui/wesy zawodotoo nw przyćmily
cluwkows.kiemu oywili·ściei; który od
1905 rr. byl. czlonkie:m /.e1weigo skrzydla PPS; rtilodZ)ieńczych idealów. Rzucał .się w wir pracy po!Uycznej w
dniiacch W<i€ilikiej Rewobu.cji, a gdy u
zar.amia 1!aSZej niiepodleg/Qści zna•lazl
się w Warszawie; od raz.u nawiązał

DZIENNIK-LODZKI nr ~036).

grasują

Lindsay

maJ:pę

w

jes:roze

W wieluńskim

ra;nch.a w
Melooull'Il€
chara\der:ze pomoc
pc>bLlżu

zatru<J.n.ia w
rezusa. M,a~,
nilra m.a~pę ;,Jobninie
imię
nc>·si
l<tóra.
pilnuje
SChmldit" pasie owce,
nocą dotnJU i k·i eruje traktocem.
Fa!I'mer musd jecln.akże saim rza
pa.Iić motO<r. Swoje śniadam.ie pla.tJk.1 <>W1Sia:ne, ml~o i owooe
„Jo.hnnie Schrn.l<clct" ja.da w lóż
mera.

w k,atastrofie,

14 [["a.mcyioh

wojewó-dz
ltim s<tan rorow.La srz.e.<kiu osó b
jest nad.al oość pocw;ażny, a.le ż y
~~~o. nie zagraża. nicbezpte-

właściciel

:sa,1m01ral w

IRENA SOLif;SKA

1:zi.-C?:2!ii!JitiiE!łt!llma&:r~e=#~tfMFl9!E:::l'~'Pm1•KAl@'„„1ia„lm„„!lllllllmlmlD!Ml!llll„111m1111„„„„......1111„IKl„llllm:l„1111111„11:11„•„••m=i„„„„„1111111milma„„m11111„11111•„„lllllll.,,..•
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Z

pnrebywa;ją
kt&rzy
koszalińskim s:zpilta.J.u

- pomocnikiem

LONDYN
Schmidt,

Mimo szvkan i 1l(l!pM.c i; zwlalszcza
ze s.trony kól ende<clcich, „cze7'UXYl1.y"
nie Z<Uam<bl się, 11Ji,e wlegl.
Zoony ze swego <.Vowcipu i ()'Ptycmizmu 11w;1.viał-ty/Jw; że -.,oorraz trudniej wytrzymać z naszymi sędziami"
i... szylwwa.ł się do nas.tępneij rozprawy. Nie b.a>eząc na choT0<bę serca, nie
ogiądia.jąc się na honor.atria; gdy zaclwd.zUa potrzeba; ·jechal braiidć towan-zyszy n.a dro.gi k.owiec PolS>ki.
dwaiga, n:ie111.gi;:to§ć pos"ta'W'JI ł w,..
lent p.raum.ciczy IYu.dzUy podziw
zwany śwj,ęto}urs./cbm; na kt61vm sqi szlI!CUneik d-la je.go osoby wśród
dzono 39 u.czestniiloów kon.fererncji Komunistycznej PaT<tii GaJ.icji Wscfwd- po•ls•kiej pailes.try. Nie zasi/Qleplal się
biataru111kiej zresztą Dwracz w kręgu par{l){}raifów.
niej; proce.s c.zronk.ów
Hromady i podoibne im wydarzenW.; Uf;lrzym'!)'IOOil szerrO<kie kont<Dlcty ZJ lewiC>Owym śrOOowQ,s<lot.eim i-nte.lefktwaZdajq.oo nieich>lubne §wi.adedwo
moikraibyczn.y m" r.ząOOm Rzeczypospo-· nym; zn.ajd.owail siły n.a wsJ;>6lpracę
Ut.ej. Na żadnym z nich 11Jiei Z{llbraikl<> z MOPR i L-i1gą Ochrorny PraJW Czrowieika i Obywa;te:ia.. Cfwć zdaJwail soTeo.dorra Dura.cza.
Do dzlś pTzeitrwaly teiksty płom-len b-i.e sprowę oo grozł zruinem-u ;;·bolnych slów „czerrwonego" me<ce11>(1.SQ.; szewilwun"; człmvToowi Towarrzystwa
Przyja.ci-Ol Z'f1ń,ązk,u R.adzbecikie<go; gdy
od.waiżnych, bojowych wystąpień, któk.ra>ju,
WtJbu.chła wojna pozosta.l w
re przeikszwlcaly iawę oskarżonych
by daflej służyć spraivie. I slużyl jej.
w trybunę walki politycznej, Teodor

rocznicę

Mlchal S-zeWCLyk. Na. po'1ecenle
prokuratury rziostall on aires.ztow .any.

„Lańou.sizek".

OdrZUcil propooowaną mu teike ministra sprawiedliwości w rzq.d.zie Witosa, by caly sivój talent prawniczy
i glębok,ą wiedzę poświęcić lwdziom,
którzy za swe pr.wlrona.nia polityczne
zasiaOOli na liawie
częściej
coraz

la,

k:tó

:rua. [["OZW<>ju lódlZlki.ej

te1ew:il2:ji.

Nasz mecenas
estGJpou;·cy przyszi; :PO niego 'ID
marcu 1943 r. w jego mie.s~k;a,.
n ·i.tu przy ul. Krwczeij w WMsz.awie mieścił się prze.z; petl.l<ien czas
Se1kreta.rilLt KC PPR. Tu procowal
z mw•dzieńczym "W'!"ęcz ~ z
Nowotk,ą i F.i nderem. Mi.mo b-e:stwilskiego śledztwa; do końca zoo1wuxll
godność. Zgi-ną1 wk; jailc qci.nęli nacjwierwieijsi sv=wie PoJ.slk!. Tum Pragicznym k,ońcowym a.kordem ~
„ s i ę życi<Yrys wypełniony zd>arzem.1'atmi,

ArabSką.

Republiką

nie

powiaitach

dizielnicacl1
Akcja poop.ag.antiowa po

wie-

piątek

pulkowni.ka AbduJ.a Salam.a Areta pre
·Republiki tra.ku.
zydentem
Brygadie r Ahmed Hassan Badr
otrzym.al nominację na pre•

O-. Kasem, ]m6ry objął WJ.a
14 lipca 1958 roku w dro-

JUŻ

w

mianowała

Pow Bandungu.
tyckiej
prze on wszelkie ruchy wykrajach arabzwoleńcze w
skich i walkę wszelkich ludów przeciwko imperializmowi. Wreszde rząd nasz za-1
pogwarantuje W>SZystkim
KOSZALIN (PAP). Prowadzotowakoncesje
siadającym
ne pcr:zez lootmli$j ę ślecl.zt'wQ w
rzystwom, iż będą miały cał sp.rawie
wy.klrycia prrz.yc:zyn po
zakresie
swobod.Q w
kowitą
,
waznego wy;padlkl.I ko
nafto- który wy<Lairrzyl się. 6 tml. pod
eksploatowania złóż
wych w Iraku".
cL:l.?o już pierwsze
Wi.ekowem
M. Jn. ustalono, że p o
wyniki.
J a;k wyiru!!k.a z inlf-O!ml.acji agen
cyjnych o].)ierają.cych się pr:z.ede wai"'I winę ]>OUWSi nastawniczy

gencji polskiej pie.rwszej poww-y nasze.go s·tu/.eici.a, na poczesnym miejscu
wi.dnie je nazwisko Teo·dora Duracza.
jak u wielu
I u niego, podobnie
twórców i dzialaiczy lewtcowych wzra
sta:ją,cych w dobrobycie i bez:trrukim
wybór kie:ru-ruhu dokodzieciństwie,
nał się w 'la.t<Lch gimn.a.zjalnych. Najpierw pobudki emocjorulilne - współ
c zucie dloQ. olwlicz nej bieoo·ty na wsi
bunt przeeiw/Qo
po~m
ukrał/iskbe.j,

w 80

KAIR (PAP).

czorem ,,Krajowa Rada Rewo

dzę

przed płutonem egzeku
_cyjnym na Skutek interwencji Kasema.
K.asem zwalezal ruch robotKomunistyczna partia
niczy.

WZGS„

Nowy prezydent

dze

zek
wy

zazy

Z ostatme; chwiJi

lucyjn.a"

po prze-wroc1e pułkownik

napływa.ją

ciągu

____.........

przestrze~ac

się

li QtyltUCjii podjęło Zo<>bOIWliąiza
ruiia. św:i.aidJclzleń ~ ma
&>.lrona.nie :lnjąc:yCh na celu
d!La dia).wesitycj~ ndezb~
~ iroa:w<>ju L6<Lzkl.ego Oś.rod
W.art.o wyk.a '.Ilelew.irzyjneg<>.

InieI!iić PaJbiJalnick.ie ZPB, Zwią
Ok!ręgo
Kółek Roln;iozych,
oraz
MLec:zaa:ski
Zw;ią.'.t.ek

W da.Iszym

meldunki jednootek wojskowyeb,
które przyłączyły się do ruclm
rewolucyjnego.

decyzji konferenCJl afro-a-i:Ja-

da~illliikla telewizY\ITiieg<> oiraz
1n1UJdru>śoi l<OikJalQWyiClb.
~

sięg

Liczba ofiar nie jest znana.
Prawdop<>dobnie jest ona st-osnnkowo wysoka, gdyż wszyscy
lekarze cywilni otrzymali nakaz
natychmiastowego stawienia się
w jednym ze szpitali.

Niedługo potem radio Bag·dad nadało oficjalny komunikat rady stanowiący zwięz
łą deklaTację na temat jej
podstaw-0wych celów politycznych. Deklarac~a głosi 1!1·
in., iż rada uwaza za swo~e
realizację prawdzizada;nie
wych ceilrw rewolucji lipcowej z 1958 r. Rząd nasz zo:
bowiązuje

bezpi.ec:ze ństwa.

Thia

-----·

.:..------

Z· obrad Towa.r zystwa
Rozwoju Telewizji
się

tuacja w o środ:kaCh -p.rowinci onaJ.n.yich j-est mmJ.ej znana.. . ,Ra
da r e wolucyjna" zapeYllThila sobie popa.rcie w!ęk.s:zości jedno stelc woj s lw·w ych, a także p owsta ńców lruroyjskllch. z miejsca pr:zystąpioru> d.o arga:ni!zaeji
nowych wl.ad!z celem zapewnie

KAIR (PAP). - Jak informuje Agencja. MEN,_ raiż samoloty lotnictwa.
dio Bagdad ·poda.ro 8 bm. rano,
irackiego zbombardowały gmach Ministerstwa Obrony
w Bagdadzie, który był sied'.!libą, ~remiera Iraku, generała. Ka.sema.. Gmach został zniszczony, a. _los generała. Kasema. jest nie zna.ny. Władzę w kra.JU przejęła „krajowa rada r&\\'.ol~oji irackiej".

I

nad

całym m iastem po zlJi.kw:Lc:towa1hiu o s tatJLlch o gnisk oporr-u. Sy

U

W

Thaelmanna.

&iiedrrendJe

kontrolę

lucy jna" spraiwude

oraz

\1ieczysław Woźniakowski
Okręgu

Nieznane losy ~remiera Kasema
Lotnictwo bombarduie gmach Ministerstwa Obrony
•Władze przeimuie „Kraiowa Rada"

historycznego
posiedzenia
KC KPD

dya:ieiktora

lmrator

••

rocznicę

długoletni opiekun dzieci
naszego żłobka.

W Zma-rłe:j tracimy niezwykle wadościmvego, ser-

decznęgo, człowleka.
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Temał wielce aktualny

Młodzież odśnieża„.

Petent czeka na us rawnienia
, „D:lliennik" niejednokrotnie już pośwlęcał uwagę zab,egom, ma,jącym na ce lu usprawnienie naszej administracji, lik~~ję tiuro ! .•·atyzmu w a-paracie rad naro~owych, przyJśme z pomocą pet-ento.m, mitrężącym czas
l nerwy w urzęda.ch.
Niedawno, o czym dG nosiliśmy, pod auspicjami PAN
odbyła się w Wa-rsza"."'ie specjalna konferencja naukowa
na ten ti:łll:at. O wmooskach tam µadjętych po!informowa,t nas JeJ uczestnik i auto0<r .fedncg-0 z głównych i·eferał-Ow P· Leon Sid-0re nko z Prez. RN m. Lodzi,
KAŻDY SOBIE

f.acllowcami aipairatu dzJe!nicowyc.h rad na.rodowych będme
pootępowal w ob-ecnym tempie,
to wlaścLwego personelu doc:uekaJmy się tam nie wcz.eśniej
niż za 27 !art. Za.ledwie
9 fmocenit
pracowników
rad
dzielmicowyich ma najwyższe
V1rymagane kwalifikacje.
Ale - na dobrą sorawę skąd brać fachmvców? Właści
wie n.ikt ich nie ksiztaki. Stąd
wnioeek powołania katedr nauk.i admm'stracji przy wyż
szych uczelniach i odpowiednich ki€'1.'Unków w t.ech.n·;kach
ekO'll.-0miczmych.
Zdo•l111Jie.isi. lep'ej wykwaillikowa!l1.i ludzie, ni€T'l!ad!lw
uciekają
z
rad nait'cdowych.
Czy decydują o tym tylko sto-

Usprawnienie działania administracji jest problemem wiel
ce aktualnym i w wielu ośrodkach kraju podejmuje się
obecnie takie prace. Ale w
myśl przysłowia „każdy sobie rzepkę skrobie",
brak
tym działaniom koordynacji,
niepotrzebnie dubluje się wysiłki
w niektórych dziedzinach, zaniedbując inne.
Jeden z zasad!rriozych wrriiolS'ków wspomnianej kolnferencji
syg:na•l izuje kon.iec:ziność poowołania instytutu n.a,ukowego a.dmi
n1stracj'1 pańs!Jwowej. Ins tyitu.ty
takie ma wiele krajów mrriejszych od J?ioolsikli, ostatnio powst.a-1 nawet w Abisynii. W lJndi,i
zorgani>WWal!10 instyturt; w momencie uzyskam.j a niepodloeglości, od tego za~o. U.s.prawndenie aidmi!llnstracj i wiąże się
z konie=o..ścią zmialll.y wielu
dekretów, uchwał, i zarządzeń o
z.naczeni.u
ogólno.krąjowym.
Kt.00
te.g o powołany mu1Si
wysuwać propo•zycje zmian, a
taką wl:aśnie ro·lę między iillillYmi móglby sipełlnić centraJ.ny

Po

rość,

iłp.

l\:TO ZADECYU.U.JE?
Wiadomo, peterntowii' najtrudniej UJZys-kać od władzy terenowej jakąś ko!llkiretną decyzję. U!"'Zędnik me lubi odpowiedzia !naści. Między irunymi,
to było powodem namnożenia
się
,przy radaeh
mnóstwa
wsrell~iego
ro<llz•aju kolektywów, za<Jpolów opilllliujących,
dc•ra<lcrtych i mny.ch.
·
Obliczoruo,
że
zalatwi€!llie
sprawy, wymagającej decyiz.ji
koloegi aolnej. trwia okiolo tr'Zech
miesięcy_ A
przedeż w sprnwa.ch istotny.eh cna ludności,
najczęściej

deoeydują

właśnie

ko!ektywy. kh posiedzeirua zamnóstwo czasu, na

in~tytut,

BRAK FACHOWCÓW

*

*

Wspomnieliśmy

tylko o niektó·rych wnioskach z
bru"dzo
interesującego spotkania specjalistów. Ich postula-ty, choć
nie przyczyn iają si~ bezpo6irednio do ułatwien~a żyda petentowi, potwier'Clzaj.ą jednak,
że kwestia uspra~\'n;€!l'lia administracji staje się obecnie jedną z najbairdlz.iei palących.
Wiele 2'rnsiztą drobnych
usprawnień
jurż wprowadzooo,
na pewno w niedlugim czasie
doczekamy sie cba:k~zych bar<faiei zasa<lnkzych. skoro sprawa na,brala takiego r -0zmachu.
;J,

BRYSZ

odwilż?

z 11 m i ee i n <" h
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TELEFONY

wydziału

bierają

Mróz WJ>raw'dzłe jeszc 7,e trz,•ma, ale od dwóch dni
ka.pi;i,ce z dachów k:rO<ple, spa-dające z góry na, przechwniów zwały śniegu, ma ją się zapowiadać odwilż. Ozy
nie czas więc pomyśleć o prz.vgootowain.iach do odwilży,
kł-Ora.
przecież prędzej, czy później nadejdzie?

Wylbomo niedawno w Lodzi, że jeśli proces nasycaim.a

llll'.;i:"lll
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przeciętny kierownik
w Prezydium Rady
Wojewódzk.iej spę<iza na posiedzeniach blis.~o polewę całeg.o czasu pracy.
W artykule
;,Trzect.a siła
czy slabość?" &Swego cza.s.u pisaliśmy o tym bardzo ob$21ernie. Jak spra:wa jest istotna,
św1adozy fakt. że naty·chmiast
po konferencji w PAN, pra.s.a
centralna wzięla ten ierna.t na
warszt.at, 0.pi.ara.j.ąc się na badal1Jiach. przeprowadzonych w
Lodzi.

prziyklad

Kiedy zaczyna kapot zdachów

oo

WAŻNE

I

suniko·wo niskie płace?
Nie,
przyczvny są bardziej złożone.
Zawodiu urzędnika nie uważa
się za zawód w calym tego
słowa
zmwc:zieniu. choć przecież kiedyś
..urzędnik
pań
stwowy" to była wysoka
rai11ga_ Zaitem trzeba przywrócić upadłą god!ność. Drogą do
tego jest tziw. pragmatyka, usrl:aloenie praw pra.oo•wnłków,
peris.pekty·w awain.w. od;powiedn;·eg;o zaibe:zipieczen.ia na sta-

~Jr~r:: :y:-el_su-s r.u.

Dyżury

szpitali

Ut1r1,e. n1,,;u7" ~~~F~: _ut~~:~:~t~

0

Sądz~c

z WY'POWiedzi

przieKoruie
balI1d:ZK> jeat przygQtor\'llall'la na
tę
ewentualność. Jed.Y!lle,
oo
moi:na w t.ej chwili zrobić, to
wywozić systematyczm.ie śnieg
z placów i ulic.
Jak na razie śnieg zc15tal uprzątn:ięty tylko z niektórych
głóW!llycll ulic. A łódzkie place i u.lice zajmuJą powier21eh~
nie ole. 15 milionów mkw .. Wywiezienie masy śniegu z 1/10
tej powierzchni 200 samochodami, ocldaITTYmi do dyspozycji
Komitetu Odśnieżania, wyma
gać będzie ok-0lo W dll1.i.
Nawet je.śli dodamy do tego możlłwości
transportowe zalcladów pracy - prognozy me są
zbyt optymistyczine.
Co możma \0ęc w tej chwili
robić? Dozoccy powinni odśnieżać w.gzystkie otwoi-y
do
ka.nałów,
by za,pewnić wolny
spust wodzie. To samo do.tyczy zakładów pracy. Można i
ti-Leba dotyczy to a.dm:iinistracj~ dOIJ1l6w i mi·eszka.ńców
- zrzucać, wiszące nad ulicami sople z miejS<l, gdzie jei01t
to m<>'.i:liwe. .A więc z balkonów, z da.chów w pobli:i:u okienek.
Lokatorzy podidaszy po1Winini
w miaorę morż.liwośCii. zlilk:widować sople. Straż pożar.na
bowiem zajm;ie się wyłącznie usuwa1r1iem ich z miejre trud/no
wodln.ic:ząceg.o MiejSilciego
rmtetu Od.śnieżalilia, Lódź

I

Społecznicy

S

ą ludzie,
którzy nie mogs,
żyć
bez pracy si><>łecznej.
Ostatnio np. w dz. Górnej prze•
wodnicz~y
komitetu domowe-

go z

ul.

Przewodni-ej

39

poro~

zum.iał
się
z przewodniczącym
komitetu blokowego ni· 47. W
wyniku - przystąpiono do odśnieżania ulic, a
tak.że ~zwa
no do podoejmowania podobnych
inicjatyw inne komitety blokowe.
Ta pożyteczna akcja ma
szczególne znaczenie w odniesieniu d<> ulic, którymi dojeż
dża.ią beczkowozy, zaopatrujące
mieszka1iców w wodę, Sądzimy,
że zarówno
apel Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kanalizacji,
jak równie-.t komitetu blokowego nr 47 zos.taną podcbwyot>One
przez l·odztan w ich własnym
interesie,

nKto Idzie, kto

jadzie?.„"
ne~j

uległo
uS'ZkocWeru.u
dals:zych 35 wagonów silnik.owych MPK, w tym aż 15
'braebca było wyoofać z lin.ii pod
miejskicl1. Nic też dlz.iwnego, że
mlesll:k.ańcy Tuszyna czekalli na
tramwaj na Pl. Niepod.leglości
pooad goozinę.
Dz.lalo Siię to
ok. godz. 17. Popirzednlo pisaliśmy,
14: w dnJia.ch śn.1e.życy
lepiej zawierzyć wł.a.sny.m nog0111 - 2A1oacrma część :robotnilców,: wracających z II z:ml.any
s-zla pi.esrro.
Ale czyż m.ożna
dJoj ść piesrzo (w :ror.zsą<li.."'lym cza
sic) z l.od:zi <Lo 02lockowa., Luromierska czy Alek.sandTowa?
Sąd1z.imy więc,
.mlmo iż sytuacja jest dla loomuni:k.acj1 miejskiej IlliezWY'kl.e tru<lm.a., że lin.ie
<Lt>j.arz.dJowe powmrny być otoczone S(peej.alm.ą opieką. Na trasach, gdzie tramwaj jest jectynym śro<Hciem
lok<>mocji, nie
woI.no :pO!Z.bawiać lu<izi :mo<l:Liwośol. dotaorc!a do pracy 1 poWIOOtu do d.O!Inu.

O

kich usługach
03
re ginekologlcznie z Dz.
Pogot. Ratunkowo
09
p.r. USA, doo:w. od la.t Po!esle wszystk1e poPogot. MUlcyJne
07
WYSTAWY
12, g. 15.45, 13, 20.1'5
radnie ;„K•! Dz. Wi<;lzew
N<>cna p.omoe lekarl\fl,ODA GWARDIA (ZJe- Poradnia „K'! Przysli:a m • .Lodzi
U4-ł4 STOWARZYSZENIE PA~
lona 2) „Spóźnieni prl'..e Ch_?d.n.1 Reionowej llJl' ll
Straż P<ńarna
08
(Piotrkows·ka 49)
Wy
c.h-0-dnie"
~
,..01 (S·.:.pita.lna 6).
Kom. Miejska MO
292-22 stawa
art. mal. d
~··
"' . s · 1 i
H W
Kom. Ruchu DroHaliny Grzela·k-Kotc:zak
·OIZW. ~ I.a~ l~, g. rn,
.;.pita m.
• , olf, ul.
gowego
•
czynna w godrz. 10 .30 _
12.30, Io, 17 .30, 20
l.a„1ewn1cka 34-36 - przll'J
516 62
Prrrw. Pogot, Dziec. 300-00 18.30.
ODRA (Przęd:zaln1ana 68) muje chore gmekologtcz
Pryw. Pogot, Lek.
555-55
„N<>e szpie~ów" p11od nie z Dz. Bałuty - wszy333-33
KINA
fra:n.c. dozw." od lat ' 16. sttde poor.adnle z Dz. Wi3SS-1.'i
g. 17. 19
' <;zew POJ:adnia „K"
MOI
OKA (Tuwima 34) „Gdzie I rzychodn:i Rejonowej n.r
TEATRY
KINA J:>REMIEROWE
rzeki blyiSzczą w słoń- 10 •. Zbocze 18a (Stoki)
.
BAt.TYK (Narutowicza 20) cu"
prod
czeskiej
Szplt.al im. dr. Jordana,
TEATR NOWY (WiE:Ckow „Prawda" prod. franc.
doizw oo irut 18 g 16' ul, Przyrodnicza 7-9 le!
19 15
18 :iii
'
·
'
p.rzyjmuje cho.re gineko.ego
15)
g.
.
dOIZW. od. lat 18 g. io, no·';ULARNE (OgrOdowa log1=nie z Dz. Sród.m!e,,Nlepokój przed podró- 13, 16, 19
• •
żą"
POLONIA
(Protrilro'WISik.a 18) „Król strzelców" pr. ~le -., ws-zystkie poJ:adMAl.A SALA (zachodnia (il)
,,zabawna buzi.a" czeskiej, d01Zw. od Lat me •. K •
nr 93) g. 2-0 „Ladaczni- .Pd"-Od. USA, dozw. od. 1.2, ~· 16, 18 „Panieńskie Szpl_~al im. Curie-Sklo·
ca z zao;adaml"
l"~
g l() 12 30 Fe- lata prod. radiz. dO<Zw. d<>Wsk~e~, ut. curie-Ski-O·
1'EATR JARACZA (Jara~· 16. ' '. . '
. ··1
od. lat Hi, g 20
d<>WSkieJ 15 - przyjmuje
t.o:m 27) g. ll „zemsta", ~~~~ :r,,:Ó~i~~~ F!':Oj~ PIONIER - · ń.tec:zynn.e choJ:e ginekologlcznie z
g. ~9 „Wierna rzeka"
ny" pmod.. ZSRR, g. 15 , POKOJ (Karzimierza nr G) Dz: Górna ,-; wszystlde
Tł:ATR 7.15 (Traugutta 1) 17.30, 0 godz. 20 _ uo·o nieczynne
po;adn!e „K , z Dz. ,'fiDz!~,
w sobotę. spotyikamy
g_ 19 „Riomans z wo- _<-:<;YSote otwarcie FFF.
Rw':.ORD (Rzgowska nr 2) <:\zew - PO'I"adnia .,K z
dewilu"
WLSLA ('~u.wl.rna n.r 1) „Złodziej w hotelu" pr. Przychodni Rejonowej Tlll'
się ws:z.yscy w
sal.ach
Gr.a~
TEATR
POWSZECHNY „Czternasete dni" I>OO<i.
USA, doow. od lat 18 , 12 (S'Zpltalna 6).
Hotelu na re,PreZ6D.tacyj11ym ba(Ol>r. Stalingradu n;r 21) jug. d<>ZW. od 1at 16, g. g . 10, 12.30, 15 17.30 20 Chirurgi.a P<>ludnle
g, 16 „Niedżwiedź kró· 10, 12..30, 15, 17.30, 20
ROl\fA <Rzgowska rur '84! Szpital Jm. N. B.airlicldelu, zorganizowanym przez TPL.
la Gniewooora" g. 19.15 WOLNOSC (Przybyszew- „S!X}tkanle w
dostępnych,
Bajce" go. _ul. Kopcińskiego 22
Początek: godrL. 22. Po.zostałe
„I~U.otka"
sklego l6) „Biały Ka- pr. poi. dco:w. od la.t Ch~rurgla. „P~lnoc - Szpi
al
zaopro=en.La do nabycia pr.zied
TLATR
ROZMAITOSCI nion" (p.ancrama) prod. ie, g. 10, 12, 14, 16, 18, tal I >ID. B1e„ans_kiego, ul.
(Monlus:zkl 4a) nleczyn- USA dozw od lat 1'l
połudtruiem w
20
sekireta.riacle TPL
Kn.a'ZieWJcza 1-o.
ny
g. 9.45, u,' l6.30, 20 ' SOJUSZ _ nieczynne
· Laryngologia: Szp. lim.
(Piotrl<K>wsk.a. 104), a wiec:zarern
OPERETKA (P!otrkowsika
SWIT - nieczynne
N. Ba.rlicldego; ul. Kopu kierownik.a sali ;,M.alinowej".
2'l3) g. 111.15 „Biała a.kaSEANSE NOCNE
TATRY (Sienkiewicza 40) cińsklego 2.2.
cja"
„o dwóch takich oo u- Okulistyka: Szpital 1m.
OPERA - :n.ieazy;rma
WISLA „Prawda" pr. kradli księżyc" (psnora N. Bairlicltiego9 ul. KoipARLEKIN (W6Iczańska 5) :Itr. g. 2.2115
ma) pr. pol. doozw, od ciits.kiego 22.
nieczynny
GALTYIC
„Zabawna lat 9, g. 12, 14 „Smok", Chirurgia i laryngologia
PINOKIO (Kopernika 16) buzia." pir. USA, g. 22 „SJ)<)tltanie
w
ZOO" dziecięca:
S:z;pital
im
g. 17.30 „Pan Twardow- WLOKNIARZ „Snlegi „Ko~la szkOla'',
„Pia- Kol'O'l...a.ka., ul A.!lu1.id. C2ler~
ski"
w żałobie"
pr. USA, stus1-0wy pa~liętnik" g. wo~j 15.
·
rmrozLW. ł z.a.sypa.'/.a 1W;s
kpsze-ni<em
wh
zachowani4
rEATR
ZIEMI
Z..0DZ- g. 2:2..30
16. 17, „Dziewczyna z
śniegierm
ta zirma. ży widocznie musi b11ć. No bo
KIEJ (Koopernl.ka rur 8)
dobrego domu" pr. pol. .Nocna pomoc
p1elęg·
g. 19 „Niecierpliwe ser
KINA I KATEGORII
czym to wytłumaczyć?
wioł jeszcze raz dal znać
do,zw, od. lat 16 g, 18, nurska z siedizlbą przy
ce"
20.15
Al.
Kościuszki 48 1
tel.
czlcnDi,e.km.vi, że potrafi być
Wczoraj na przysta1J1ku trami
IUNO l..DK (T.rau.gutta 18)
324-09 od godz. 19 do 5
nieibeztpie.czny.
I
rze-czywiście
„Klub k.aw.alerów" (pa KINA lll KATEGORII dokonuje
zabiegów dla
ża,,-.tów
z
nim
nie
'ma.
Jedn<Jik
-------------inc<rruma) ;prod..
KONCERTY
hslk" ·
dorosłych 1 dZ'.tec!
0
FILHARMONIA (NaTuto- dOIZJW.
d. 1at l6~ g_ ~~ LĄCZNOSC nieczynne b!necie zabiegowym 't w
choć je·s t ciężko, bo to i Twwlew. 20) g.
19.30 .30,
2~'
STUDIO (Lumumby 7-9) domu Cl1orego w ·
munvTvlwja naw-O/la, i z węglem
17
XXI Koncert symforu- IliUZA - nie.c:zynne
:•'.1'a~ mama, córka i padkach pilnych na zlesą tru<lności, i szl«M.y trzeba
=ny - ork. sYomt. PFL
zięć prod. r.adiZ. d.orz.w. cen.le leka.rsltie wysta'Wla
bylo zamk:n.ąć, jest coś optyDyrygent
Vaclav STYLOW~ (Kill~sk~~go 123) od lat 14, g. 17.15, 19.30 ne paza g.odzin.ami pracy
Dziś
o Z0.30 bawimy się w
Smetacek: (CSRS) Soli- „Jazz, Jazz, Jazz prod. CZAJKA (Plon.owa n.r 18. gabinetów zabiegowych
mistyczn,eogo w tym wszystKlubie Dziennikarza. Pozostałe
stka. _ Irena si.Jalowa .ang. óOIZW. od. lat 14, Koe~n.ówka) „Gra zwa WIBCZOROW
P
'
Tcim. Wzrosła lu~ka so,lidar,jeszcze
bilety (dla potSiadaczy
fOil"t>e ·
g. 16, 18, 20
na nulośclą" prod. szwe
A
OMOC
kart Wl!itępu) - w barze klubu
ność wo1bec żyww.iu, wzrosła
pum. R . Stl'aUISS WLOKNIARZ (PróehIUka dzk:i.ej, d!OOW. od 1at 16, LEKARSKA ud.z1ela w dni
Pioema:t syimfoni=y
powszed.n.le
d
-r:asza
ofiarność.
Oleaza.lo
się,
„Doon. Jua.n.". Schum.,,.,rn 16) „Serce i szpada" g. 17, 19
pomoey
o1 ci:zieelom
- Konoert :f.-Oirtepiano- (panoram.a) prod. franc. MEWA (RzgowS!r.a nx 94) :;ostym
W. am- ze manny booo1:ersl~kh kole12
wy a-moll. Dworrzruk: °;CY.ZW. od •Lat .12, g. 10, „żółte psisko" pr. USA 0 ~ {~i~m 21w ~od:zm.ach .jarzy, że stać nas na wiele
VIII s·~~o.nla ~Ul[',
1.:.3-0, 15 „Gigi" (piano- dO!ZW. od. 1at 7. g. Hi ff• j
-oraz przyjwyrzeczeń i . nawet na poświę
3„~
rama) pr. USA, d10zw. 18 20
'
' . ,u e w tym czasie zglpcen.ie. Zniknąl gdzieś ów pood 1aot 16 g. 17.30 20
POLESIE (Fornalskiej 37) szenia na wizyty d<.>moZACHĘTA ' (Zgierska 26 )
„
pt~klrny (a może tylko rozrewe załatwiane przez noc
MUZEA
„Zdarz Io
.
- „~ołga, Wołga
prod. Il<\ pomoe lekaTską
od
kkrnwwany) tumiwisizm oboMUZEUM WSTORII RU- mie" ;
:•ę w Rzy
radz. dorzw. c-d laot 12, gc dz. 2-0 do 6
jętrwść, sol>Twstwo i in~ przy
l\f,eteoN>lodzy PIHM przewlduCHU REWOLUCYJNEGO od. lat
r.-wl. 12
ck>zw. g 17 19
s ód
• 1
14
wary,
któ-re nie są nam poją, że dzi§ w ł'A>dzi będzie za<ul. Gdańska 13) nie- 16, 18, 21i g. lO,
'
• E;r!~~~Y~ ; (~~·g p;'~: lto~skam.l~'ie -;~ • Z7~~~
chmurzenie niewielkie, okresa·
dolmo
obce,
=Ynn<! do odwolania..
sztyńsikiego) „Dwie sro
Bałuty ~ ul. Zuli Pam1 umiarkowane lub duż~, w
MUZEUl\11 HISTORll WLO KINA Il ltATEGORll
ki za ogon" pr. radz. canow.s:k.ieJ 3, tel. 541-96.
Z=ważyle.m;
że
obecni.e
nocy i rano mgła. Temperatura
KIENNICTWA (Piotrlrow
mój sq,siad z góry mniej s,ię
minimalna ok. minus 18 do mi&ka 282) meczyn,ne,
ADRIA (Pi.otrkowslta. 150) dO>ZW. od.
la.t 12,· g. Widzew - ul. Szp!Jtalnus zo st. c. Maksymalna w
upija, a ten z dolu mniej z
SAL_E WYSTAWOWE (ul. „Krzyża.CY" (pam.ocama) 17, 19
na 6, tel. 271-53.
dzień ok. minus s st. c. Wiażoną się awanturuje. Nie jeW1ęcikowSikiego 36). Wy prod. pol.. dOIZW. od lat
:r. >l
Górna
ul. Lecznitry słabe z .kierunków Zmienstawa pt. ;,Rękodzl.elo 12, g. 15.45, 19
PRZEDSPRZEDAZ
bile- cza 6, tel 4Z7-70.
stc-m dost..atecznie pewny, cz11
nych.
a:rtyStyczn.e
Estońskiej DKM (Nawirot 27) „Tra·
tów na 2 drni nruprzód Polesie - AL 1 Maja 24,
to z powociu ostrej zlmy. Ale
J~tro zachmurzenie
na ogól
SRR'! czyn.na coozien- glczny za.ma.eh" pr. jug. do. ~n: „Bałtyk", „Po tel. 382-98.
jaik~ś zwi·ązek między gruboś
umiarlmwane, temperatura bez
nie prócz :Po'lll.ed:z:Lal- oorzw. od. lat 14, g. !6, l~ma„, „Wisła", "Włók Noena pomoc lekarska
cią pookr1J'WY śnieżneii, a powiększych
zmian.
ków w god!z. od 11-18. 18 20
marz • „Wolność'', od- (NPL)
dla m. Lodzi 2
MUZEUM
SZTUKI - DWORCOWE (DW J<,a[•i- ~~a się w spoecjalnej Siedzibą w Stacji PogoCzynn.e codzl.enn.le (o- ski)
„Pistplet · typu ( a s 1eN kina
„Baltylc" towla Ratunkowego dla
prócz :pon!oedrziałków) w
P-38",
„Smok'',
„Zau 1•
arotowJcza 20) w m. Lodzi przy \111., Slengodlz. od 9 do 15, w tna.rla
turni.a" g. 1°0, dni powszeoc1n1e w go- kiewicza nr 137, udrzlela
nied:zielę od godiz. 10 11,
12,
13, 14,
15, dziin.ach 12--17.
pomocy w oomu ch<neoo 16.
16, 17, 1~. 19, 2-0, 21,
go dla doro.słyeh 1 dzieci
:to
GDYNIA-STUDYJNE (TuAPTEI{I
zgtasz.aJacych 7..achorowazoo - nieczynne
Wima 2) „Manda<!ik pro
nie po god:tin.ach przyjęć
:r.
szę" Por. wl. d02w. od
Piotrkowska 193, Armii przychodni rejonowych.
Lódzki Ośrodek
Telewizyjny kilt pt. „Jak karnawał - to
lat 16, dod.. „Malbork" ezerwc.nej 53, Zgierska. 63, N
w11r-0wad7,a na SW·O,ią antenę
kar - nawał" nad.a.ny zostanie
PALMIARNIA czynna g. IO. 12.30, 15. 17.30. 20 Pl.ac Wolnośd 2, Rzgow- prz~~~jepo:~z!~~:rs~~
n·o~·~,
tYI.>
~yklioeznej
audy.cJi
w n.ajblimzą N.e<\.Zi~e. 111 bm.
od g. 10 do l" CJ:>rócz H~LKA
<Krawieeka 3-5) sik<' 51, CdańsiJc.<> zi. Na- łefonicznie 00 gooziny 24
l"l?'d
nazwą „Takty i nietakty",
'°
V.ndz. 22.ZO.
.txmiecldalków)
..,KarmazynoWY,
ptrat" ru1x>wiic1Za 42.
do li n.a nr tel, 444 _44 •
Pierwszy program z tego cy·

wac.

„

Dziś bał

TPL

Mimochodem

Nie

jesteśmy

WKlubie Dziennikarza

-

0

7

*

*

*

*

*

,,Tałity i nietałitv''
łłowy cykliczny program łódzkiej TV

•

wie '/,ódzkich szkól. Przewiduje się, że każdego dnia pracować
będzie ok.
500 osób.
M. in. wczoraj ok. 150 uczniów Technikum Geodezy;ner;o i Technlkum
Enerr;eotyczn.ego pracowaw przy odśnie
żaniu w rejonie Ron<la Tit.owa, na ul. Pabianickiej i n.a
ul. Rzgowslcie) za torem kolejowym.
NA ZDJĘCIU: młodzież ::
Te.chn·ilcum
Energetycznego
odgarnia śnieg na Chojna.eh
za torem kolejowym.
jp

Komunikat PIH
W związku z dochod:ren.lem
w sprawie sprzedaży wybrakowanych ga;rnJturów i
spc.:inl.
po cen.ach wyżs.zych od obowtą-zujących, w sklepie MHD w
Zgjer-zu (Pl. Ar.mid. C:rerwon.ej 4)
- Wojewó<izki Inspektorat PIH
prosi osoby, któ:re nabyły w
1962 roku 1 w Sltyc:z:n.tu br. w
tym sklepie odrzież, z zamieszczonymi na P<J<Lszewoe w wewnętrznyeh kiesizen:iach p.iec:za tka.mi w kse.talcle: - prostokąta
z literą K i T, ko.ta z literą s,
o zg?.a&zanie się z zakupioną
odz.!eża do 13 bm. w godz. od
9 do 16 w bim-z.e MHD w Zg!emu, ul. Dubois rur 2..

Z

sądu

••

•

Groził zonie
zabójstwem
Ka-zimierz Fulr'rna.:n.ek (Beniowsk;iego 31), należy do tego tyl>U mężów-aiw.anturn.iików,
którym jeden 'WYl!'ok nie wystarcza..
14.XL ub. :r. Furmanek po·w-róei.:l
dJo oomu po odbyciu
kary ~ęzienda za znęcamie só.ę
ned swoją żoną Jadwigą. Tego
sam.ego <inia wywołał jedna.k
nową .awanturę,
w czasie której gro!Ził żon.ie rzaobieiem.. Pr.rerażoma
ko·bóeta. wezwała wówczas etzlon.ków Komitetu Opieki
Spalecznej,
wobec
których
Fu;rmamek powtórzył swoje giroż
by„ c6Wiadc:nając, „że może odsiedzieć nawet 15 I.at, ale to oo
powiedtzl.al,
i tak zrobi". Dopiero funikejonoairit.161Ze MO po-

'°

łozyli

kres

zajściu.,

aresztująe

.a wanturnilka.
Sąd Powiatowy dla m. lAld.zl,
biorąc pod uwiagę fakty poprze
dniego znęcania się oskarżone
go nad żoną i możliwość speł
nienia przez nieg<> grożby, skana karę 8 miesięcy wtę-

-:::nr:

tacy

Z

fa

KŁ ZMS do akcji
przystąpili ucznio

Na apel
odśnieżania

źli

wajowym
za:uważyl.em;
jak
trze; obcy ludzie zla-żyli się
po 5 zl i za.fundowali sobie
ta-lcsówkę.
Gdyby nie bylo
śniegu i tram.wa.je kursowały
by ?Wrmalni..?, nigdy do takiej
solklarnośct
i
samopomocy
między nimi
by n.ie doszlo.
Nawet gdyby im się bardzo
śpieszyło.
Ewentualnie jeden
z nLch wksówkę by zatrzymał,
ode'Pchnąl dwóch
pozost.a.lycli

i

k=ał

$ię

szyoko

wieźć.

Niedawno mój sąsiad zgłio
si.l sir: na oclwtni.lca do odwa
lani.a. śn,i,e.gu
sprzed
blcku.
Patrzyłem na niego i aż mi
3e1'ce rosio. Widać byl-0 ja./;,
pod U>Plywem mczolnej prac!J
ten człQw1.etk wprost szl.a>chet·
nieje (w oczach innych sąsia·
dów, którzy te.Z spogląda.U na
nie.go ze swych okien) t stcvje
się bohaterem. Kiedy więc za
kończył ~W4 pracę, postanowiłem pó_iść i zwżyć mu slou:a
glębokiego uznania za ten spo
leczny czyn. Z<tst.a.łe>m go wy

god1VU? rozpar~o w fotel·u.
Na.d niim skrzył się 5~rannien
ny żyrandol, nogi za.fi grzał
mu elektryczny piecyik.
Pon~U> sluchal on radia, oolac
się
Jednocześnie
elektryczna
maszyn,ka .I t'O wszystko w
momencie szczytu.
Ech. szkoda sl6w.
fuz
myślałem, że będę miał.; felie-

A

ton z

'!f zala

optymistyczną

pointą.

o-na bowiem br.::mieć,
ze ostry mróz ociepl.a stosunki międ...-ylu<lzkie.

-----

·-

K. B.
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SOBOTA - 9. n. 63 ~ R.
Program szJrolny: (kl. VIl) ·„Pochwala mydlanel
piany" - z cyklu: „Nauk.a o człowieikU" (W). 12.15 - Przerwa. 16.2.3 - Program dnia (L). 16.25 - „W środku Polski"
(L). 16.55 Lódzkie wiadomości dnia. 17.00 - Wiadomości
dziennika TV (W). 17.05 - Program dla dzieci: 1) „Swiat we
mgle" - film. 2) „Konkurs 5 milionów" (W). 18.20 - „5
lat Odgl-osów" (L). 18.35 - „Na pólkach księ.garskich" (Wl.
18.45 ;,25 minut z Jaremą Stępowskim" - program rozrywkowy (W). 19.10 - „Wieczorne rozmowy" (W). 19.30
Dziennik telewizyjny (W) . 20.00 - „Dobranoc" (W). 20.10 Sprawozdanie z MiStr-.wstw Eur!'opy w jeździe figurow~j na
lodzie. Transmisja 'z. Budapesi>tu. 21.30 - „Od melodll do
melodii" - program rozrywkowy (Berlin). 22.30 - Wiadomości dziennika TV (W). ~411 - „Zlote lata Hollywood"
fiim .fab. prod. USA (od lat 16) (W).
11.45 _

11. II. 63 R.

.....

zawiadom.ił

pa,;iia, że Robert Under;.
Nic podobnego! uśmiechnął się Dawid. Powiedział tylko: „Gdyby Robert
żył, z pewnością nie odmówiłby mi wsparCzy

cia".

Pańskie zeznanie różni się zasad.nicz.o
od tego, co usłyszeliśmy od panny Lippincott.
·Szpicle słyszą
zazwyczaj tylko część
rozmowy i opuszczone fragmenty uzupełnia
ją z fantazji. W takich wypadkach łatwo
o wypaczenie sensu.
Beatrice Lippincot~ poruszyła się gwałto.F
nie i zawołała:
- A - to doprawdy ..•
- Proszę o ciszę! przerwał jej sędzia
i zwrócił się do Dawida. A teraz, panie
Hunter, proszę powiedzieć, czy we wtorek
wieczorem był pan ponownie u deQata?
~Nie

-

byłem.

Słys'Zał

(W. loc·gucia)

śl!"ednla)

pan, że denat wspomniał pantt

„DZIENNIKA"
Rowley'owi

Kazimierz

Kulpiński

mistn sbolamld
P<>gmeb odbę~e
się
9
· luf.ego br. o godz. 15 z kaplicy cmentar.r.a katolickiiego n.a Dołach, o <2YJD za.·
wiada.mia.ją pooJOStali w nieutulonym żalu
ŻONA, SYN, SYNOWA,

WNUCZKI I RODZINA

Dnia 7 lutego 1963 roku
otPatrzony św. sakramentami
zmarł pr.zeżyws:zy lat 82

dZ'Olly ;propagator turystyki i
kna_jor1m.aiwslwa.
Wyprowadzimie zwłok nastąp.Ho
w
dniu & lutego br. na Cmenta.rz Rakowieeki w Krakowie
do grobu rodzinnego,
W
Zmairłym tracimy nieodżało
wanego Kolegę i SpołecllJD,i
ka.
LODZKI ODDZI.AL P'IT-K

gosiawii w latach 1952, 1954,
1956.
11 razy reprezentował
barwy krajowe.

S. t P.

.

Wacław Michał

MIKUCKI
św. żałobna 7l06ła.nie
odpra.wi-Otna w kościele św.
~ża. w sobotę o godz. 7
ra_.no po cz.ym nastąpi przewrezienlie zwłok do
griobu
rod2l'.nnego w Ozęstochowie
na. stacy cmenta.rz św. Rocha, o czym pGwiadamia.ją
pogrążione
w
głębokim

Msza

smułku
PR-OGRAM l i
ŻONA I RODZINA
7.41l Pr:ziegląd pi-asy. 7.50 Mucyka po1raOIDJa. 8.30 Stan po,god>y !i
w.i.oooimości. 8.35 „Pogodne melo- • • • • • • • • • • • • • • . _
die". 9.00 Pieśni staroJlranciusklie.
9.2'0 Rezerwa PI.
Wyrazy glębokiego współ
9.45
RadJLowy
Dzlierża1nowsk11ego.
1&.00
Wiadto- kUJI'S nai\llki j~yka rosyjslkiego.
czuctia kOil. ROMANIE DREmośoi.
15.-05 P.ro•g.ra.m drul.a. 15.10 10.-00 K~ ;r-ad.lowych ark. ro:z
WNOWlCZ
z powodu śmier
„Sportowcy w1ejscy na stairt". rywkowych. rn,4-0 „Rcł2lmowy ucie
ci
15.25 .,.,Mój prog1raan na ante.niieu kin.ie.rów'' :llragm. J,mU.ążki B.
16.05 Z żyoia ZW<iąmku RadlZiccBrechta.
H.00 Parainny lronoert
h"liego. 16.35 P!rog1nam mlo<l1z:ie7,o- ChOl!>inawski
- wyk. AL Umiński.
wy „Ambicje i stnaty". 17.00 Wia 11..30 Po·l.Slka mucyka baletowa.
dtomoOOi. 17.05 Aud. Ośrodika Ba- 11.57. Syg.noru az.asu i hejna!. ~05
skla.dają
dań
Opl!Il.ii Publ. 17.15 Koncert stan pogody i woadtorności. 12.15
DYREKOJA;
l'ODSTAmu:zyki POll>Ulaomej „Sobotnie po- „Moja mamo, us.trój-że mnie taWOWA
n/D.G.„ „,,,.,..AC.JA
południe". 18.00 „Ga~kd antymolo dnie" aud. w o,pr. W. TomaUtDi
"""-"'~
we emeryta Ząbka" a.ud. T. szewskiej. 12..35 Wjil"ltuJOrlll. mnm;yiki
PARTYJNA, RADA ZAZimcckJiego. 18.20 K.oTespondiencja :ro7Jrywk<J'\vej. 12..50 (L) ;,PotdartilroKLADOWA ORAZ KOLEz za,g>ranncy. 18.3-0 Raddlowy J<;u,m we klopo~y'' - komenta:rz Ja!Ila
ŻANKI I
KOLEDZY
Z
na1t1JCJi języka :flraneu<>l<:iego. 18.45 BąbińS!kliego.. 13.00 Dootail: Wesele
CENTRAL
""
Ka1baireciik rekbamowy. 19.05 ·„Wę węg.i·ers;kde - cz. I. 13.10 Kuiltuira
I
,,SKvMMd!l"ówikii mu:zyczme po kraju". 20.00 p!lnie pOISIZukiwana. 13.40 Prog1ram
PEX"
Stan pogQdy i d:zlcnnd 1k wi1eciroo·- dnuia. 1:3.45 (L) Aud. d:la s:zlkól
Potgm;eb odbędzie
się w
ny. 2:0.26 WJ.ado1mośiel spoirtowe. „Uczymy s.ię pr:zez ira1dJo". 14.45
dniu 9. Jil. br., 0 godz. 15.30,
2Al.30
„:i;x:ha
:f.esthvalll eutrO!Pej- Aud.. d:la d:ziCtCil stairs:zych „Blękdf
z kaplicy Sta.rego Cmenta~
skticn" - :llra.glffi.. !l"ęcitia;ti rortep . na ~". 15.00 K-Ol!loert muzy

Meza
• KLEMEHSA

M,ag.a.1lO'fil1a rz
SaJ17buirgu. 2L.OO

N.

wa1mlOOiem"

nrr

Fe;tiW".

~.

22.15
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Cloadowi

o

„DZIENNIKA~

kliencie,

z dy-

-łr POWIESC

- Możliwe . Nie ja miałem być tym kli~
tern. Pięć funtów dostał w sobotę. Uważa
łem, że to wystarczy. Nie przedstawił przecież dowodu,
że znał Roberta Underhay,
Moja siostra otrzymała znaczny spadek, wobec czego stała się celem zabiegów wszystkich wydrwigr-0szy i autorów żebra-czych listów z okolicy.
Spokojnie przesunął wzrokiem po zgt"omadzonej w komplecie rodzinie Cloadów.
Panie Hunter podjął sędzia czy
może pan powiedzieć, jak spędził pan wtorkowy wieczór?
- Niech policja te zbada.
- Panie Hunter! T-0 nierozumna 1 niedobra dla pana odpowiedź.
- Dlaczego niby mam opowiadać,
gdzie
byłem i co robiłem? Przyjdzie na to czas,
kiedy wstanę oskarżony o morderstwo.
- Jeżeli nadal będzie pan oporny, może
się to zdarzyć wcześniej
niż
pan
myśli.
Poznaje pan ten drobiazg, panie Hunter?
Dawid pochylił się i ujął w palce złotą
zapalniczkę . Na jego twarzy pojawił się wyraz zmieszania. Po chwili zwrócił zapalniczkę sedziemu i odrzekł z wolna:
- Tak. To moia własność.
- Kiedy po raz ostatni miał pan tę zapalni czke przy sobie?
- Zgubiłem ją ... zaczął Dawid i urwał.
- Słuchamy dalej, panie Hunter prz;i.naP.lił sędzia łagodnym tonem.
Gaythorne poruszył się, jak gdyby chciał
zabrać głos. Ale Dawid go uprzedził.
- Miałem ją w piatek... Tak... W piątek
z rana. Nie przypominam sobie, żebym ją
później.

~ux:'"f~~rarzJ~~l - D~ ~~ liiil•m:a.-•'•p-rz•y-•....
-•o-ir11r•o•d•o•w•eliJili··~,.;

Plosenki :i. tr:zy". 16.00

„DZIENNIKA"

Wladomoścl..

16..05 (L)

Omów.Lenie progir. i repertuar teatrów. 16.15 (L )Muzyka taneczna. 16.4<! (L) „Kącik melom.anbw"
17.00

W

zma.rł

dniu

br.

(L)

Raddto<reklama.. 17.U5 (Lj
Spiewa. Chór ZZPW :Im. Pietruń-

skieg.o p. d. Felilkls.a.

...,

Kośn:ldk;Lego.

17.30 (L) Al~tua'1.ności lód:zkie. 17.45
CL) MO!Zla,i.ka mn.izyc:zna.. is.zo (L)
Felieton tyigo<llnJ.a. 1&.45 Cl1wila
mu:zy.kli.. 18.5-0 Felieton M. Jomta.
l!).00 W<iaiCLomośoi.. 19.()5 MUJZYikla. i
a~otrnaJnoŚt<>i. 19.30 ;·,M.altyslaikoiw;ie".
20.00 N<>'Wości muizyik;i rorz.irywilwwej - aud. OIP<l"ac. A. Kł\lln.iokiL
2:0.25 Koncert rorzrywlocrn1y Orik:.
PR w K 1mikow!Le p. d. J. Gerta.
2LOO z kn:"aju i z.e śiwii.ata.. 21.:!.7
~ruiik.a sp·ortotwa. 21.4-0 G;r-a ze-

-------------

które~

Mecenas Gaythorne w.stał z miejsca.

_„

w

M'llrz..

.,Plro~am

tanecizrue. 22.30 Me1odne taneczne
w wyk. Zes>1>. In.strum. p. d.. J.
Hama,Jd.a.
2.3.00
Osta.tn.ie wladomośoi. 23.10 Muzyka ro.zrywlkowa.

oczekiwał.

widział

S. t P.

mestru.-

S<>BOTA - 16. Il. 63 R,
.
11.45 - Program <lila szkot: Geografia dla klas V. „Niespokojna ziemia" z cyklu: „Ziemia nasza planeta" (W). 12.15 Przerwa. 16.55 - Lódz'kie wiadomości dnia. 17.00 - Wiadomości dziennika TV (W). 17.05 Program publicystyczny
(L). 17.20 - ,„9. naglepszycb piosenek" - program dla miodzieży (Wrocław). 18.20 Wszechnica TV - „PooMć, mimika, gest" - progiram z cyklu: .„Ja'k patrzeć na film". PrZR<l
kamerą pirof. <lir Jerzy Toeplitz (W). 18.45 ,,cement" - film
krótkom. pr,od, radzieckiej (WJ. rn.55 - -.Tele-Echo" (W).
19.30 - Dziennik telCtWiz~:ny (W}. 20.00 „Do·branoc" (W).
20.10 - ·„ Oficyna Pegaza" (W). 20.50 „Muzyka lcik."ka; latwa 1 przyjemna" (Lódź). 2Jl.30 - Wiadomości d2ienntka TV
IW). 21.40 - ·„Pan Potts szuka wrażeń'< ,.... film fab, prod.
USA dozw. od lat 12 (W).

....-------------------------~-- ....

żyje?

na.gie przeżywszy la.t
5S nasz najukochańszy mąż,
ojcdec, teść i dziad'lliuś

były członek Prezydium Zarządu
Lód-!Jkiego Oddziału
PTT-K, zasłużony przewoduik I klasy, odznac'ZOny Zło
tą. Odzinaką PTT-K.

Ma.cur
(w. lekkopól-

...._

15. II. 63 R.

:t'ADEUSZ JAN DEHNEL
hay

Sacipovlc

--------""___....__ ______

n.oo - Program d'la sz'kót, d1a klas m 1 IV ,,Czarne szyby i ogłtliste piece'• z cyklu: „Klopoty Tomka i R<>mk.a" (W).
11.30 Prze!l"Wa. 19.25 - Lódzkie wiadomości dnia. 19.30 Program dla dzieci starszych:
„Dla każdego coś mllego"
(W). 19.55 - Dobranoc (W). 20.00 - Dziennik telewizyjny (Wl.
20.25 - ,.Z kamerą u przyjaciół" (W). 20.40 - „Lekkoduch"·
- film fab. prod. wtoSkiej, dozwolony od 14 lat (W\. 22.10
- Wiadomości dziennika telewizyjnego (W). 22.15 - Program
tygodnia (L).

Przeło:!iył:

zmarł

w

S. t P.
MARIAN KRYSTYJAN

U.W (L) Koncert :roa:t-ywkowy w
wyk.
Ol'lciestry
MM>do-1iaJil.s.tów
LRPR p. d. Brondsl.awa Hajna.
14.00 z cykllu „Nieoa,po1mn:Lane &tlr'o
n1oe''
„zag.atdlk.a literacika".
14.30 Gra Polska Ka,pe'la p. d. F.

11.D~ Program dla szkól: Język polskt dla klas XI, :z
cykLu: „Dzieje dramatu" - B. Brecht: „Niearyjska żona"
(telerec.) (W). 11.30 - Przerwa. 11.45 - Program dla szkól:
„Jak roZJJ)oznawać style w s-z.tuce" - dla klas VII 1 lioea.1nych wg uznania nau~ieli (W). 12.15 - PrzcTwa. 19.25 Lódzkie wiadomośei dnta. 19.30 - Dziennik telewizyjny (W),
19.55 „Dobranoc" (W). 20.00 Sprawozdanie sportowe .
·.rransmJsja z Lodzi. 21.30 - Teatr „Kobra" - widowlsko
sensac.-lcryminalne pt. „Spraiwa Normana Linga" - Jam€6.a
Joykillera. Reżyseria - Mieczysław Górkiewicz (Kat.). 22.30
- Pol.ska kronika . film<l'Wa - i wiadomości dziennika TV (W);

(45)

udzialu

naszego miasta. Przystqpi de niej w niedzielę wzywajqc swoi.eh czlmików do s.tawienia się o qadzinie 9 na punTccie zbornym przy
kOOcowym
przystianT;,u
Unii
tramwajowej nr 10 w Osiedlu
Mon.twUla-Mireckie.go.
AZS
apeluje
do ZaTządóW

Dn:ia 4 lutego 1963 roiku
długich i cię2ki<:h cierpieniach zmarł

~~~~~a=~w~~.ep=~łi~

CZWARTEK ..._ 14, U. 63 R,

AG1Til CHRISTIE

cjatywą
wzięcia.
a11ccj4 odśnieżania

p0

8.00 Stan poigiody 1 wiadtolllbOOOi.
8.05 Muizykia i aiktuailinOOoi.. 8.30
Mu1Zyka I>OtTa!!llla.. 8.50 „RC<ZJIThOWY
na temaity prawal>e". 9.00 Audycja
dla kllas m i IV z cyklu: „Uczmy się śpiewał".
9.20 Koncert
p0tra1n,ny w wyUc. Ork. Rozgl. W·ro
claW&kiej PR p. d. Michail.e.k:a.
10.10
„MóWi Techn.iika'' tel.
i.nź.
B. Orlowsk.iegio pt. ,„Kmnundikacja w Sttalrej pusz=y". 10.20
Murzy-ka operowa. 11.00 Aud. dla
klasy VIII „Nić A"Madn.y" - sl.uchowisikio. ll.3Q „Na we.solo". 11.5-0
A:ud.. z cyklu: „Rod:Zice a d12Jiecloo".
l:l.56 Kmnu1n;Lk.at o starn~e
wód. 11.57 Sygn!Ul czasu i hejnaJ.
12.05 Sńa<n po.gody i wiado.mO\Ści.
12..15 „RoJni.c:zy kw.adirans". 1.2.30
Ube2lpiec:zen1a o wsi - wieś o
u bezpiec.ezernLach. 1.2. 40 Radio!I"elcaama. 13.00 Aud. dla l~l. IV pt.

(W).

-łr POWIEśC

mi~&:yuaei!Mtm.lfCh,.

slout- kl-ubów

j
opadów
śnie>żnych.
Wielo·tysięczne
zas.tępy pracowniJvów kolei, sluż

Jesteśmy
w przededniu towarzyskiego meczu . kombinowanej
drużyny
Gwardii
i
BBTS z zespołem KS Radnicki
z Jugosławii. Spotkanie, jak
Najstarszym
zawodnikiem
już pisaliśmy, odbędzie się w
Pałacu
Sportowym,
13 bm. drużyny jest weteran ringów
Jugosławii J,azarevic. Rozegrał
(środa) o godz. 19.
on 318 walk,
z których 253
W składzie zespołu jugosło wygrał,
41 zremisował i 24
wiańskiego,
obok wicemistrza przegrał. Był
on mistrzem JuEuropy, Sacipovica zobaczymy
na ringu kilku pięściarzy, któ
rzy reprezentować będą Ju-

PROGRAM I

Janusz Majewski. Wykonawcy: KallJna Jędrusik, Halina Kossobudzka Wiktoo' Biegański, Feliks Chmi.trkowski, Ludw.lk
P.aók, Rys~ard Kubiak, Adam Pawlikowski. Wojciech Skibiń
ski (W). 21.35 - Wszechnica TV - program pt. ·„ Rzecz o
anegdocie" (W). 22.oo - Program estrad-O'Wy pt. ;,OStatnłe
pól czarnej" (Wxoctaw), 22.35 Wiadomości dzlennilca TV

„DZIENNIKA"

ze

(Jlby
wz!ęly
w tym czynie
-ud.zi,a,l; a my ze swojej stro-o
ny wzywamy WSZllJS.f!kie lódz..
by drogowej, wojs,Jw, robot- kie m-ganiZacje sportowe; aby
nicy, każdy wreszcie, kto po- poszły za przykladem lćdzkiclł
gosławię w
Moskwie na m.i- cziuwa się de obowiązilc-u oby- aifoaae.mików.
strzostwach Europy.
Do ta- watelskiego śpieszy z pomokich zaliczyć trzeba Stakovica, cą. W tych zmaganiach nie poMilivojcvica i Macura.
winoo zabra.knąć
sportcwców.
Dnia. 8 lutego 1963 roku
AZS pierwszy wystąpił z ini-

SOBOTA, 9 LUTEGO

SR.ODA - 13. II. 63 R.
9.55 Program dla szkól: FJzy'ka €Ha klas VII t Vlll;
Program pt. „Kola 1 kólka" (W). 10.25 - Przerwa. 19.25 Łódzkie wiadomości dnia. 19.30 Program dla dziec.i „Po·
dróż po Polree". Mnly quiz (Kat.). 19.55 „Dobranoc" (W).
20.00 - Dziennik telewiz}jny (W). 20.25 - ;,Ramka do dyplomu" - mlodzież. program public. (W). 20.50 - Maly Teatr
TV - „Styks" - Zbigniewa Nienackiego. Adapt. i reż.

-łr POWIESC

waiU:zy
zillny

:••·····························-·
······••1••••·
lłilltlłt

WTOREJt _. 12. n. 63 &
19.25 Lódzkie wiadomości dni.a,
19.30 Program dla
dzieci. stairszych: „Legendy Krakowskie" - rep. inscenizowany (Kraków). 19.55 - „Dobranoc" (W). 20.00 - Dziennik
telewizyjny (W). 20.25 - „Działoszyn czeka" - program public.. (Lódź). 20.50 - PKF (W). 21.00 - „Ojcowie i dzieci" rnm fab. prod. !l"adz. rdozw, od 14 lat) (W). 22.37 ,..., Wiadomości dziennika TV (W).

l·------------

Caly kraj
Tca.mi ' sro·giej

Drużyna na.sza wy!ltąpić ma
w składzie: Drożdżal, Zgoda,
Wala
(Horodecki),
Kielich
(Wala), Józefiak, Hajek, Mi18
;..,;l~eW<r~\!i~~ g~sa ~ siak, Pietrzykowski, Józefomężczyzn Widizew - AZS Ib go-1 wicz i Kubacki względnie Sidwiirua 16 w paw.ll.Otlllie Widrl.Cwa. kora.

19.25 Lódzkte wiadmności dni.a,
19.30 Program dla
dzieci: 1) „Miś z okienka". 2) „W muzellllll" - film z serii
„Jacek śpioszek" (W).
19.55 „Dobrana<;" (W).
20.0?, -Dziennik telewizyjny (W). 20.25 - „Ak:hemia XX wieku -report. z Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu (Kraków).
21.00 „Kino krótkich filmów" (W).
lll.30
Teatr TV:
„URZĄD", widow. TV Tadeusza Brezy. ~żyseria - A~di-rej
szafiaństki (wznowienie) (WJ. 22.55 Wi,adomości dzienni•
ka TV (W).

-

iugosłowiańskich ringów
na czele KS Radnickm

SOBOTA, 9 LUTEGO BR.
KOSZYKÓWKA. ·- LKS - AZS
Gdańsk I
liga męska, g-0dJz. 19
w halli na Widizewie. n liga: Widlzcw Start LubLln, godrz.. 17
w ha.Li na Wi.dizewie. Klasa A
męż,c;zy:zn:
Wid:zew
Czarrm,i
(Kutno) g. 15.30 w ' ha1J,i n.a- Wid~wie, LKS Concc1rx1'ia (Piotrków) godiz. 16.30, ul. Zakątna 82:
i Sta;rt Onzel godz. 17, ul. Te;resy 56.
TENIS STOLOWY. Sta1rt - Spair
ta wairs:zawa, I liga, god!z. ia,
ul. Teresy 56.
SIATKOWKA.
II liga żeńsika.
Unia - PoJ.onja Swidn.ica i LKS

Transmisja koncertu rozywl<. z Filharmonii Narodowej (W),
14.30 „Chwila wspomnień" - kronika _filmowa z 192~ :r.
(W).
15.0-0 Niedzielna biesiada (L. ogolnopol.).
15.4> Wszechnica TV: „Ja>!< patrzeć na film'· (W). 16.10 - „Ter.trzy!< w Koszu" - widowisko <fila dzieci pt. „Cudze _piwka" (W). 17.QO - Spraw. z Mistrwstw Europy w Jeżdz1e fi<>u-owej na Jodzie - Transmisja z Budapesztu. 19.10 - Kwadr;ns recenrenta (W). 19.30 - Dziennik telewizyjny (WJ. 19.55
- Sportowa niedziela (W). 20.15 - „Na ?.drowie" (Kat.). 20 .JO
- „Komedianty" - film fab. prod. polSil<lej (dozw. od lat
16) (W). 22.20 „Taikty nie ta!kty" - „Jak karnawał - to
karnawaJ:" (Lódź).

PIĄTEK

SportoC11cy AIS C11 akcJI odśnieżania lodzi

imprezy
sportowe

NIEDZIELA - 10. II. 63 R.
9.30 - TV Kurs rolniczy: „R>ozsady" (W). 10.~ - Przerwa>
10.58 - Program dnia (L). 11.00 - „Musica viva" - 1>rogram
muzyczmy z Drezna. 11.40 - Film z „Myszką" (W). 12.15 ~,

PONIEDZIALEK -

WETERAN

FOL.DE

STANlISLAW

były

tHugolełmi

Lód7lldego

Budownictwa

go,

pracownik

Biuira

Pro.Jektów

Przemysłowe-

~ny

Kirzyżem

Br~
Wyrazy
RODZINIE

Zasługt.1.

współczucia
sklła.dają

DYREKOJA I PRACOW„r.rcy •OD~"" BIULo
~
RA PROJEKTÓW BUOOWNICTWA PRZEMYSWWEGO
p
<>gJ.VJeb
odbęd!Lie &ię 9
lwi-ego (sobota) o go>dz. U
na cmentarzu na. Mani.
H>.

spól J. MHiallla. ~OO s·,'l'\m.y po
trzy Zes1>olu Dziewiątka". 22.451
Kairnawafowa irewia oirk. 1 !ZCSIP·
talilt€tCflJnyteh z udJz. solrlstów. 23.50
osta.imJe wladomoścl. 24.00 D. c.
k.amnaiw1Ulowej irewtl;i..
• ...
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„DZIENNIKA'!

- Pozwoli pan, panie sędzio?
Odwiedził
pan denata w sobotę wieczorem. Czy nie
in~gł pan :oostawić ·zapalniczki w jego pokoJu?
- Mogłe;m.„ Zanewne odparł z namysłem Dawid. Ale nie przypominam sobie,
żebym ją m.iał przy sobie od piątku. Gdzie
ją odnaleziono?
- Zajmiemy się tym w swoim czasie odpowi€dział sędzia. - Na razie dziękuję panu.
Dawid wrócił wolno na miejsce i począł
rozmawiać szeptem z Rosaleen Cload.
·
- Major Porter!
Stary oficer stanął niechętnie '[ll'zed sę
dzią, ociągając się po drodze i pokasłując.
Na miejscu wyprostował się po wojskowemu, niby przed frontem oddziału.
Tylko
oblizywanie warg świadczyło o jego zdenerwowaniu i napięciu.
,
• - Pan. nazywa się George Douglas Porter
l
ostatmo był pan majorem Afrykańskich
Strzelców Królewskich? rozpoczął sędzia.
:-- Tak.
- Czy znał pan dobrze Roberta Underhay'a?
Tonem rzeczowym major sypnął datami
nazwami miejscowości.
- Widział pan zwłoki denata?
-Tak.
'
.
- Może je pan zidentyfikować?
- TaJ<: Są to zwłoki Roberta Underhay'a.
W sali zaszemrały tłumione szepty.
-; :rw.ierdzi pan to stanowczo i bez wątpliwosc1?
,
- Tak, panie sędzio.
- Nie może być mowy o omyłce?
- Nie może być mowy o omyłce - powtórzył dobitnie stary oficer.
- Dziękuję panu, majorze Porter. Poproszit teraz panią Gordonową Cload.

-łr POWIESC

„DZIENNIKA"

Rosaleen wstała. Mijając majora Portera
nie zaszczyciła go spojrzeniem chociaż on
przyglądał. się jej ciekawie.
'
- C:i;y policja zwróciła się do pani z proś
bą o obejrzenie zwłok denata?
. - Tak
odpowiedziała młoda
wdowa
I wzdrygnęła się lekko.
. - Oświ_adczyla pani stanowczo. że jest to
01ało męzczyzny zupełnie
pani nie znanego?
- Tak.
- Czy po wysh1chaniu zeznań majora Portera zamierza pani cofnąć lub zmienić swoje
oświadczenie?

-

Nie.
Nadal utrzymuje pani stanowczo. że nie
są to zwłoki pan.i męża, Roberta Underhay'a?
- To nie są zwłoki mojego męża.
Tego
człowieka nie widziałam nigdy w życiu.
. - Proszę się zastanowić, pani Cload. MaJOr Porter rozpoznał bez wAtPliwości swojego przyjaciela Roberta Underba;1'·a.
- Widocznie major Pnrter si~ omylił odrzekła Rosaleen martwym głosem.
- W śledztwie świadkowie
nie
7P7.nAia
pod przysięgą. Ale w niedłuirim crn.sie 70stanie pani zaprzysiężona w s?d7.ie
C-v
i wówczas oświadczy pani, że ·ni~ S'l to
zwłoki Robe!·ta Underhay'a lecz nie znanego pani mężczyzny?
'
- Goto~ra iestcm 7pzriać nnti nr7v~: ... ~::t. :!'r.o
nie są to zwłoki mojego męża, lecz- nie znanego mi meżczyzny.
i;'owiedziała to pewnym, ~pokojnym głosem,
pa,rząc w oczy sedziemu śledczemu.
- Jest pani wolna b~knał ten o•ta•ni
i poprawiwszy binokle, zwrócił się do przysiQgłych.

(Dalszy

ciąg nastąpi)
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