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Wielkie brawa
dla polskich kolejarzy
Już tylko

1 proc. dzieli PKP

od wykonania ,,wagonowego planu''
Rok XVIII

:Lódź, piątek

22 lutego 1963 roku

Nr 46 (504'7) ·

WARSZAWA (PAP~.
Snieżyca znowu zaata.kowa-.
la niektóre węzły i linie kolejowe.
Ostatniej doby w
najtrudniejszych
warunkach
pracowali koleja.rze w
Rzes-zo"74'.iem i Krakowskiem.

młodzieży
w realizacji tegorocznych planów -

Zadania

45 lat Armii Radzieckiej

Uroczysta
akademia

Na najwic;kszej
w DOKP
Kraków
stacji rozrządowej
Prokocim załoga pracowała z taką samą ofiarnością
jak w okresie ostatnich najcięższych zimowych dni. Dyżurny ruchu Bolesław V/lazło, nastawi~cze Krupa i Cebula,
dziesiatki innych kolejarzy, nie baczac na ustalone godziny pracy, nie scho
dzili ze swoich posterunków
mimo · szalejące; śnieżycy.
Podobnie sprawnie
pracowało wiele innych
stacji i
wczlów. Dzic:ki temu znowu
załadowano o
600 wagonów
więcej w oorównaniu z poprzednia doba (w skali całej
sieci PKP
załadowano
41.100 wagonów).

w Warszawie · tematem narady aktywu ZMS
Wczoraj po południu w sali
Kongresowej Pałacu Kultury i
Nauki odbyla się uroczysta a.ka
demia z okazji 45 rocznicy Armii Ra.ctzieekiej. Na aJ<ade.mi<:
J>rzybyli ezJonkowie Biura Polityoeznego
KC PZPR:
Stefan
Jędrychowski,
Ig.nacy Loga-Sowiński, F.dward Ochab i Marian
Spychalski, prezes NK ZSL Czesław Wycech, przewodniczą
cy CK SD Stanisław Kulczyń
ski, sekretarz KC PZPR Ryszard
Strzelecki,
członkowie
Rady
Państwa i rządu,
generalicja.
Obecny był ambasad-Or ZSRR w
Polsce, Awlerkij Aristow.
W czasie akademii, którą zagaił marszałek
Sejmu Czesław
Wycech, przemóWiema wygłosili
minister Marian Spychalski
1 dowódca
północnej
grupy
wojsk Armil Radzieckiej gen.płk
Georg·ij Chetagurow.

Wystąpie~nie Władysława Gomułki
WARSZAW A (PAP).
21 bm. rozpoozęła. $ię w
Warszawie krajowa. na rada.
aktywu
robotniczego
Związku
Młodzieży
Socja.listycznej.
Uczestniczy
w
niej blisko 400 delegatów, reprezentujących o-rgani:iacje młodzieżowe fabryk, hut, kopalni i przedsiębiorstw.

Na. salę o-bra.d przybyli serdecznie witani:
I sekretarz
KC PZPR
Władysław -Go-mułka,
członek
Biura. Politycznego KC
Roman Zambrowski,
przedstawiciele
wła.dz na-0zelnyeh ZSL i SD,
członkowie rządu, prezydfom
CRZZ,
działacze partyjni i
społeczni, przedstawiciele re-

Krwawy t·error w
wywołuje

Iraku

coraz to nowe protesty

WIEDE.& (PAP). Związek Studentów Irackich w Wiedniu opubLikowal oswiad>czenie, w któ
rym odgradzając się O<! nowego reżimu określa stoją.cą ol>ec
nie u wladzy gru~ jalco „klikę
f.asrzystowskich oficerów".
DŻAKARTA
(PAP). W imie-

ni·l1

sortów gospo-darezych i kię
ro-wnicy
szeregu
przedsię
biorstw.
Młodzież robotnicza i przed
stawiciele mŁodego pokolenia
inteligencji technicznej zebra
li się w Warszawie, by przedyskutować
główne zadania
stojące przed ZMS
i
całą
młodzieżą pracuiącą w realizacji
niełatwych
tegorocznych
ziidań
gospodarczych.
Problem ten omówiony został w
referacie
wygłoszo
nym przez I sekretarza KC
ZMS - Marfana Renke.
W dyskusji nad referatem
zabrało gł-0s 26 mówców. Dys
kusja koncentrowała się' wokół udziału młodzieży w realizacji "Zadań gospodarczych,
współzawodnictwie
pracy, w
różnego rodza;u czynach społecznych
oraz wprowadzaniu
postępu technicznego.
Poruszono również problem poono~n·nia kwalifikacji zawodowych młodzieży pracującej.

pf-zes,zlo 3 milionów czlon-

ków, Centra.Ina Federacja Związ
ków zawodo·wych Indonezji wy
razil.a
'Zdecydc·wany
protest
pl'2eclwko krwaiwemu tenoroWi reżimu Areta. Rrotest wyra
zl! również przewo<IJThiazący KC
XP Indonezji, Aid.it.
ERLIN (PAP).
w czwartek
'*'kretairla t S w!atowej Demo:k.ra
ty~nej Feder;.;cji Kob!et wysto
sowa1 do sekreta.rza generalnego ONz depeszę, w której w
imieniu 21(}{) milionów zrzeszonych w l'i'e.deracji kobiet wyraza najglębs-ze oburzenie z powO<inJ represjl stosowanych wo
bee derrtokraty<02nych sil Iraku.
LONDYN. (PAP). Gruip.a pairla
mentanzystów brytY;l'>kich w de
pesa:y wystanej do prezyden.ta
Iraku Arefa, wezwa:i.a go <!Jo po
łożenia kresu egzekueja<m i tego rodzaju akcjom, „które mogą jedynie z.ctysklredytow.,.ć Irak

i wywołać zaniepokojenie
jego przyjac.iól".

lsmet lnonu

wśród

odsłania

kulisy pohtyki
SOFIA (PAP). w 1958 roku,
w chwil' pierwszego przewrotu
w Iraku, dokonanego pnez Ka
sema ówczesny
rząd
tu•·eeki
Menderesa pragn.ąl s.tlumić ten
ruch wysyłając wojska <!Jo Iraku - oświadczy! premier Twrcji Ismet Inonu podczas debaty w pa.rl.3.mencie. Nasi s,przymieruńcy
o<l1·a<izili pr7.eprowad>Zenie tej akeji, a ja jako ówczesny szef opozyeji również
przeciwstawiłem s.ię temu. gdyż
nie ehciałem, ab.y kra;j został
wciągnięty do wojny.

Stałe

stanowisko

rządu

Brazylii

RIO ·DE JANEIRO (PAP). Bra

Polsko-I ińskie

Zylia nie zmieni
n~

stosunki handlowe
WARSZAWA (PAP). Podczas
pobytu w FinlaJJdli przedstawi
cieli polskich central han.dlowyeh zawarto kontrakty łącz
nej wart.<>Sci p0nad 4 mln zł
dew. na dostaWY z Polski do
Finlandii zbiorników do paliw
plynny>Cli, osi kolejo~ych, róż-1
nych wyrl}bóW chemicznych oraz innych towarów.

polityki

sw.ej

niezale:l-

:a.gra~i~znej

w za-

nu.an za pomoc fni.ansową Stanów Ziectin.oczonych ośw1a.1czyl min.i&t.er gospoc!a.rk1 Santia•g? Dantas, ktory 3 ma rca o.ci
Ja,tuie do Was?.yn"bon:u w celu
0

przepr-0waid17..enia· r~l{ow.ań f.i1nan

SC•WYCh z T'Zą-clem USA.
Jak wia·domo, Sta.ny Zjedinoczone z powodu pokojowej P-OUtyki prezydenta Quaod•rosa wobec Kuby ws.trzymały wiosną!
1~61 roku wsrzystkie kredyty dla
Bra'ZY'lii, a taJ,że zaWiesllY vr-zy
zrna.ne już mo·ra1'<>riu;m na sp.Iatę daiwnych k.redYtórw.

li

żeglarze

mówią

Holandia

HAGA (PAP). !)rUJga irzba pall'
lamentu holenderskiego ratyfikowała
w czwairtek; tzw. „układ generalny", kU>ry regu.luje nie !'Ozwi<l'Lane dotychczas
problemy międrzY
Holanrl1ą a

Niemiec.ką

Republiką

ł'ederaLną.

Układ
generalny" P<!'ZeWiduje~ lż NRF zapłaci Hołain.dii s.u
mę 200 mln :narek (70 mln <lola.rów), z tego 125 mln ma•rek
ma być przezllacz,on:l'.ch na„ odS-Z.kooowania dla o!iall' rezanu
hitlerowskiego. P<>na.:lto P.I"Z~Wi
<luje on m. ln. korekturę llnh
gra1niozne1. przy czy zn ~Iola 1n>dna
C·ddaje N'.erncom c.~c swego

tecyl;Orium.

oto sylwetki po!Skich żegla
rzy:
Ka.pita.n jachtu, inż. Sr>hdan
Dacko,
abs">1went Bvlitechn.i.ki
Wroctawskiej ma lat 36. Pi·a·cuje w Biurze Proj. Buod. Wiejskiego w Szczecinie. Zonat~;.
jego mała coreczka
zaczyna
chod."Z1ć.

Jerzy szalajko jest z wy
ksiztaleenia chemikiem specjalistą
od mas plas.tycznych.
Pracuje w stoczni 5'2.ku tm.iazej
w Szczecin.Je.
Zbigniew Pawlak UJro<l1ZOny w
roku 1931 pr<icuje ll'ówni·eż w
S"Zciecińskiej stoczni srz;ku·tnJczej.
Zeglaorze J>Olscy prosili kol!'espond.enta PAP o przeka1zanie
s-erdecznych potz.dJrowień &wym
rodziino.m.
Ka.pitan Dacko opowiedział o
przebiegu wyprawy. Wbrew po
zerom trasa atlantycka, trwają
ca 2l6 d•ni, była mniej niebezpieczna i latwiejsrza pod wzglę
/ dem nawigacyjnym n.iż straszli
we w

tym

roku

wairuinki

rządu fińskiego
MOSKWA (PAP). Baz oficjalną wi7.ytą w
ZSRR
premier
Finlandii
K:njalainen odbył rozmowe
z premierem N. S. Chruszczowem.
W rozmowie uczestniczy!
również
radziecki minister
spraw
zagranicznych
A.
Gromyko.
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reis „Orłowa"

n.a

Morzu Północnym i Batlyku.
Nie :zmac2y to oc'l.ywiście, żeby
p1-zeplynięc!e
Atla>ntyku
byto
łatwą
„przejażdżką". Dwu1<:1·0tni.e &pobkal „Hern1esa II" ost.ry
wJa~r P<meciwny, <iwa :raiz;y ~

dryfuie w kierunku Helu
GDANSK (PAP).
Jak in.formuje Gdyńsltie Biu:ro Prognoo
PIHM, Ballyk za.Jod"Zony jest na
powierzchni ponad 350 tys. m
kw„ tj. w JH"Zeszlo 8"l p-rocenUlch. W zncho<lniej częśei morza żegluga staje się cornz bnr
d7.lej nkt>=p!e<:7.na
nawet dla
statków o silnym nap~<Lzie.
w Za.tece Kilo1isklej utw<><rrZy-

Młodzie:i: i JeJ ZMS-owska
organ!zacja. p1nvinnv czuć się
za. rea-·
planu
jako całości.
Z planu teg-o można
również

!{rupę

wydzielić

zadań,

których
podejmie się

uanhi

pewną

wykqwłaśnie

młodzież.
Nawiazując

do niektórych
dyskusji, Wł.
Gomułka oświadczył, iż propozycje tworzenia. osobnych
wypowiedzi

w

.

kall

się że.głal!'Ze

ty1rn
wręcz

cie

"

r~.J~He
z rekinami, w
•·arz
w
o.kolicznościa.ch
drama.tycznych. M1a111owi

w

chw.iJ.i

gdy

in.ż.

Dacl<o.,

uzupelnić
za;pa5y żyw
no5ei nurkował w PO·IJ.liżu jachtu.
Jacht ;,Hermes II" zhud·owany Według projektu inż. Micha•l
skiego i Lan.gnera
wykonany
ca!I,owicie w Za.kla<iacl1 Szh.-u tniczych w s=zeeinie wal znakomicie egzamin 1lransaitla.n.tycki.
pra.gnąc

Dehler krytykuje
politykę

USA

BONN (PAP). WiceprzeBundestagu, Dehler poddał
ostrej krytyce
politykę zagraniczną prowadzoną
przez mocarstwa zachodnie,
a zwłaszcza przez
USA. Podkreślił on, że polityka
Stanów Zjednoczonych
grozi zaostrzeniem się sprzeczności, obarczając wszystkie
państwa trudnym do zniesienia brzemieniem w wyniku
wodniczący

wzmożonych

zbrojeń,

la S·ię bn:riera lodo"va 3-"Inetrowej wysokości. Wzra.sw. za.fodze
nie Skagerraku i Kattegatu i
jedynej
drogi żeglugowej na
Bałtyk w-z,cHuż wybrzeży szw€'dz
kich. zama•rzly równjeż -i:><>«ejś
cia do J>Otiów norweskich.
Zwiad na Zatoce Gdańskiej
ustalił.

2.e w

kierunku

Półwys

pu HeJs.kiego dryfuje olbrz;·m1e pole Jc.jowe. Nad dryfują
cym obs"Zarem Jodów patrolują
samoloty zwiado\\-cze. które po
zostają
w stałym kontakcie z
pełnomocnikiem do walk\ z Lodami e>raiz PIHM.
Do wal.ki z Io.dam! "'koncentrc.v.·a.no w,;,zystkie lo.ciolamacze
i

h.oJ.ownL!d.

•

Zima paraliżuje
zyc1e w

I

wspó!oć!powiedzialne
lizację
zakładowego
postę11u technicznego

białostockim.

Olbrzymie pole lodowe

wiący

W

ze Szczecina

Inż.

Parlament ratyfikował
„układ eeneralny"

premiera

NRF

BONN (PAP). Po krótkotrwa
l~·m ociepl<e-niu pisze korespond„nt PAP, rŁ'<l. Itcszkowski
w NRF
nastąpił
ponownie
mróz. W całym kraju występu
ją obfite opady śnieżne, utrudniając komunikację.
w wielu
mlejscow<>ściach
brak
wegla.
Szpitale są przepełnione, zwlasz
cza .w Zagłębiu Ruhry, gdzie
panuJe gryt>a. Wszystkie ośroo
ki g&.;\)X>darcz~ infornHtją o po
ważnych strnta-ch
ponoszonych
w związku z trudnościami spo·
wodowanymi przez zimę: absen
<:ją chorobową, P<>d.N>7eniem ko
sztów transp.i)1'tu, zwiekszonym
zużyciem paliw energetycznych.
SLa.tek PLO „Orłowo" obsługujący
re-gularną
linię
lewantyńską
Gpuścił
port
gdański
udając się w
23
kolejny rejs do krajów Lewantu. Odwiedzi on Pireus,
Lata.kie, Bejrut i AleksaJndrię. Z Polski statek zab?;ał
do swych łado\vni 2,5 tys.
ton drobnicy m. in. maszy.
ny i urządze11ia przemysłowe.

Na zdjęciu: m/s „Orłowo"
przy
Nabrzeżu
Oliwskim
w porcie gdańskim.

A tla•n.tyk i za w'ln ęli doO poi!' tu w
Miami.

właśnie

przyjął

brał· I

o ,sw1m atlant, ekim

NOWY JORK (PAP). W czwar
tek ran.o (woolu-g c:zaS'\l no·wojorskiego) kores.pondent PAP w
Nowym Jorki} pc>tączyl . mę tele
fonicznie z czterema_ zegla1rzami s=ecińs.klmi. ktorzy. na po
kladz'.e małego jachtu zagJowe
go
„Hermes II"
Pl"LCPlYnęli

N. S. Chruszczow

toku dyskusji głos zasekretarz KC PZPR
im Władysław Gomułka, który
o-świadezył, iż partia przywiązuje . wielką
wagę
do
• d-ziałalności ZMS i innych
• organizacJ1 młodzieźo-wvch.
•
Znaczną część przemówienia poświecił
·wi. Gom•Jłka
roli młodzieży i jej organizacji w realizacji zadań zwią
zanych z posteoem technicznym.
punkt cieżkości tego
problemu znajduie sie w 7:;,..
kladzie pracy. Tam też jest
główne pole dz; ałania każdej
organizacji ZMS.

111

»Hermes-II« zdał e~7amin

Bohaterscy

młodzieżowych iklubów racjonalizacji są nierealne.
(Dalszy ciąg na str. 2)

Do pełnego wykonania dobowego planu załadunków po
został
więc jeszcze zaledwie
niecały 1 proc.
Ze śląska wyjechały
323
pociągi towarowe, a
więc o
12 więcej niż poprzedniej do.
by.
W akcji odśnieżania dróg
brało udział
ponad 30 tys.
osób. Najwięcej roboty mieli
oczywiście dro!"owcy i pomagające im ekipy w woj. krakowskim i rzeszowskim.
Natomiast w woj. katowickim wszystkie drogi sa oczyszczone na całej szerokości.
Większe przerwy w komunikacji PKS
notuje sic: w
woi. łódzkim, kieleckim

CAF -

fot. Kosycarz

Ośwf.adczeni1e

Nehru

DELHI (PAP). - W związ
ku z przyjazdem
do Indii
połączonej
misji wojs;kowej
USA oraz Anglii i innych
państw
wspólnoty narodów,
w prasie poiawiły się pogło
ski, iż rząd indyjski zaakceptował propozycje budowy w
Indii baz dla obcego lotnictwa wojskowego.
Przemawiaiac w Izbie Ludowej pai:lamentu indyjskiego, premier Indii zaprzeczył
tym
pogłoskom.
„Kwestia
dysloka811i na terytorium Indii
obcych sił lotniczych i
budowy baz obcych mocarstw
nie wyłoniła sic:" oświad-.
czył premier Nehru.

Brytyjczycy wątpią
w

szczerość

propozycji de Gaulle'a

LONDYN (PAP). J.ak don<>S>i
prasa a•ng!elslrn, tamte.is7.e klola
rządowe doehodzą do p1~.r.ekona
nia, że proponowane przez de

Sinqaour

nowe aresztowania

działaczy społecznych

LONDYN (PAP). Jak po<lala
Agencja Reutera, w Singa.pul!'Ze
za.mknięto w więzieniach na okres jednego roku 118 IJOS\.ępo
wyeh dz;al.aezy spole('znych, m.
Jn. prze<istawlcieli
Jewieowyc11
m·gani'Zacji zwią:zlwwych i dzien
11ikao1-zy. P1·etekste111 do ich aresrz;towa111ia była konie<."Zność zapewnienia
be-1pi-ecze1lstv..·a
w
3inga.put·ze i n.a te-r~/t01rjach. któ

re

wejdą
a!Zjł.".

do

Federacji Malaj-

Bunt żandnrmów
LONDYN (PAP). Wedlu!( relacji Agencji Reutera.
wśród
kat.a.ngijskiej w Ka
panga (na granicY' :z An.wolą)
wybuchł
hu:nL WS>ku1ek niewypłacenia
żołdu.
Blln.t tein opanowany zos.t.a.l pr·zez s?.We•dzk!e
oddzi.aly s.j.J :zbro,in,·ch ONZ. kló
re al!'e'l'.ztc.waly 30 ża0 ndarmow i
:zwo•lnily loka.Jnego szefa admiżanda1rmerii

nistracji

wtrc,con-ego

do

\Vi<..~zie

Po
latach
cenne obrazy wróciły do galerii
ni.a przez buntownlków.

RZYM (PAP). Wywieziona w
czasie ubiegłej wojny częSć zbio
rów słynnej floreń>Clkiej galerii
De.[(!i Uff'.izi po wielu przygodach powrocila na swe dwwne
micjs.ce. Okarzalo się je<l.nak, że
7. 307 O·braizów brsilrnje d:ziesfęć.
Poli<'ja wbn<;ka poo:ljęl.a intensywne P'QIS•Zllki\\·ania. któr·~ t.rwa
q nien111~ li 1a·t. Dwa obrazy

pęd.zła Polla,)o,lo
nio O<ikryć w

czonych.

ki1lku

pięć

s.ię

Mon.achiu.m.
i.v dornu

one

by!ego żolnier.7.a WehPmacht.u,
który
p1"lyw;óz! je j'1klo lup
,<\~o}enny.

wy

~

ni-e

zdając

~01bie

ta.m mowa o

rząd

kói.,·

francm•ki

~ra

:i.s1.otnq w.airtoool plóclen.

\\'YS•uni~iu

przez

pewnych wa.run

wstępr.ych. które mają uniemożliwić
ewentualne rozmo-

wy na temat stowa'lv1.y,;ąenia.
Prasa brytyjslta 7a.zn.acza. że
po
doświadczeniach
bru·ksel-

s,kich rząd Macn1illana nic ciK·-e
na•·ażać na niepewne ob'etn'ce
pa1rla1nentu 1 an.i sp·oła:zerl.

ani

stwa.

Pierwszy whistorii Turcji
wiec nauczycieli
SOFIA (PAP). Jak donoszą z
Ankary, w środę odb~·I si<: tam
pierwszy w his~orii TUrcji wiec
przeszło
10 tysięcy nauczycii'ii
szkól podstawowych, śrc-dnlc.lt
i wyższych.
l\1ówc;v domagali
się
od
rządu
udostępnienia
szkoły ok<>lo 2 milionom dzie"'j
oraz otwarcia S'Zltól I wysiani&
nauczy<:Jeli do 15 ty;;i".'CY '111.-si,
w których nie ma szkól,

Profest

japońskich

organizacji

udało się ostat
Stana.eh Zjednoinny.eh przed

w

dni.a.mi

Zn.a·jdo·wały

Ga.une·a stowm-zyS<ZeJl,ie Anitlii
z EWG mialo jedyn.ie na celu
uspokojenie europejek•ej <'•pinii
p•ubliC2nej p.o zgłoszeniu p1·1.ez
Fmncję veta w cza.sle
rozmów
bmkselskich.
Prasa brytyjska zwraca uwagę na artykuł. jaki pojawił si<;
w dziennJku „France-Soir". JC!<t

społecznych

TOKIO (PAP). - Japoi1skie
zw. zawodowe i inne organizacje społeczne wystosowały 21 bm. do rządu protest
przeciwko zamierzonemu wysianiu
d-0 Wietnamu połud
niowego grupy
lekar?y 'apoóskich w celu udzielenia
pomocy wojskowym amerykai1skim i
oddziało1n
NgG
Dinh Diema.

Raab kandyduje
~a prezydenta Austrii
WIEDE~ (PAP). - Konserwatywna partia ludowa wysunęła w czwartek kandydaturę b. kanclerza, Raaba, w
związku z wyborami prezy-

denta Austrii, które
28 kwietnia,

współpracy Ruszyła nowoczesna
krajów -- członkqw RWPG piecownia żelazostop6w
11

Dalszy rozwój

odbędą

się

pMemysłu
Wiceminister
WARSZAWA: (PAP). Zygmunt Keh poinformował dziennika~
ciężkiego
rzy na. czwartkowej konfefencji prasowej o niektórych
problemach współpracy w. 'i:aJP,aeh RWJ.>G w dzled:r.lnle

leszcze o powstańcach
z „Ansoastegui

przemysłu

11

dową.

LONDYN (PAP).
Partia labourzystowska sprzeciwia się temu,
aby NRF bezpohednio lub pośrednio

brała

_,.,, udział w kon. treli nad bropalec
nią nuklearną i aby
zachodnioniemiecki znajdował
się na „guziku nuklearnym"
nowy przy-Oświadczył
wódca Labour Party Harold
Wilson na czwa.rtkowej konferencji prasowej.
problemu
do
Nawiązując
Wilson
Berlina zachodniego
że uregulowanie
podkreślił,
powinno
z;1gadnienia
tego
sto„pewien
przewidywać
pień" uznania NRD i uznanie granicy na Odrze i Nysie.
Oświadczył

OJl

również,

iż

Represje w Hiszpanii
(PAP), Sąd wojskowy
w Walencji skazał w ~rodQ 25
osób na karę więzienia od roku d•o 10 lat za p-0"1jęcie próby
utworzenia organizacji lewieowej. Dwóch oskarżonych unie·
Winniono.
PARYŻ

H. Wilsona
Labour Party wypowiada się
za utworzeniem w Europie
strefy bezatomośrodkowej
wej i że takie same strefy
powinny zostać .utworzone na
Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i w Afryce.

Pasy bezpieczeństwa
-obowiązkowe
NOWY JORK (PAP).
stanu Indiana uchwalił

Senat
więksizo

ścią gł{J6ów oo dawna ll"OiZpatry
wany wn.i-0sek o P•l'izymusowe
wprow.a.clrzenie :pasów oclwonnych w siamocho<lach.
Decyzja ta pood ęta zos1tała po
pnzeprowad:zeruu wielo'1e1Jn.l.ch stu
dlów. Ws.ka'Zują <;>ne wyrafin.ie,
pasy ochrrum.e zmniej.s:zają
że
wypadków śmiertelnyich
licz.hę
i rannych w wyp.adik.a.c.h samo
chodowych.

Prawdziwy „Wicher"
Związku

Radzieclk.im trwa

próby nowego p.oclu<SlZko~vca
„Wicher". który ma roo:Wijać
km n.a god:z.
wód i 150 km
na good:z. nad dlrogami. .Jak
jego twór.cy, nc.wy
prrrewkiują
poous'Zk.owiec znajd'Zie bairdlzo
zastosowanie
wszechstronne
szczególnie na terenach b!o·tni·
stych, na bez.dr-0ż<i>ch Ol!"a'Z nad
Wl-elklmi 0°l>szaa·am1 wodn Yl!l11.

ją

pręd.klość do 200
nad powierżchnią

Okręty

„Polarisów 11

WASZYNGTON (PAP), MacyJl,arka wojeruna USA p.1'anuje.
zwięk-size:n.ie liczby morskich jed
nosteic poonocn.lozych dJ.a projektowanej flotylli 41 O•kręt6'w
w
wyposażonych
poowo::lm.ych
rakiety „Polallis", pr:z.ebywaj ą
cych za granicą . Madą to być
plywa~ące bazy zaopaitrzeni-owe
óJA tej :6.ID<tylli.

Dni:a 20 lutego 1963 wku
cierpieniach
krótkich
po
:IJQlarla. na.cli@ t111-zeo,iywszy
lat 59

S. t P,

STAftlSlAtTJA SAAR
Z BIELIOKICH
Msza św. zostauie odprawiona w sob<>~. dnia. 23 lute
go 1963 r. o godz. 9,30 w koPrzemienienia Pań
ściele
sJ..iel'o przy uL .RZgowskiej
88, a o go·dz. 15,30 z tegoż
kC'§ci'Ola. odłM:dzie się eksportacja drogich nam zwłok na
cmentarz św. Franciszka. O
obrzędach
tych smutnych
zawiadamiają

SYN, BRACIA l BRATOWA
ER**M

Dnia.
zmarł

Najw.Lęcej

....,.„

1963
19. II.
tragfozJJ.ie

r<>ku

S. t P.

BRAT LEON
JAt.J FLORĘK
fra.noiszkaniJn
przeiywszy lat 57,
w Zakonie 36.
N.ah<ńeństwo żałobne i pogrzeb odbędą. słę w Laglc~
wnilrach w so·botę dn. 23. II.
br. o godz. 10. Na te smutne <Jobr"Łędy zapraszają.

OO. FRANCISZKANIE.

trudności

C!!Pll'a1wl.a

k-0.n&truJ!:tomom "Ulkład
je=e
sterowania p0<cluS'Zlkowcem. Zastcwwali oni m. In. w n.OWY'lll
PO·dUSIZkOWCU stery aerodynamiczne, które rznacznie u4:atw:La
(Wit-AR)
ją kie!'owa.nie.

Wiadomości

gospodarcze

pomocnicze

f~ oty

dla

W początku tego miesiąca
odbyło się posiedzenie Komina
sji Maszynowej RWPG,
wiele noktórym zapadło
świadczących
wych de<:yzji,
o stałym, sukcesywnym rozgospodar
woju współpracy
czej w tej dziedzinie produkcji między państwami
członkami RWPG. W .ramach
tej komisji pracuje się nad
koordynacją planów perspektywicznych do 1980 r. Podejtakże wnioski w
muje się
prosprawie uruchamiania
ważnych
szczególnie
dukcji
wyr·obów, które obecnie wykonywane są w niedostateczny.eh ilościach.
Bardzo szeroki rozdział produkcji.
to specjalizacja
Ostatnio zagadnienia podziału pracy stanowią stały temat rozwaźal'i Komisji Maszynowej RWPG. Oto kilka
przykładów: w bm. zatwierdzono podział predukcji linii
technologicznych dla przemysłu· chemilczne·go; podział ten
Polska
obejmuje 23 linie,
będzie w
specjalizować się
wytwórc:zości 10, m. in. do
produkcji kwasu siarkowego,
kwasu octowego, bezwoctnika
ftalowego. Kilka produkować
będziemy wspólnie z ZSRR,
i
Rumunią
Czechosłowacją,
Węgrami.

Szczególnie interesujące są
z
nowe formy współpracy,
których wiele zrodziło się w
ostatnich miesiącach. Głośna
jest już sprawa komitetu zaj
ło
produkcją
muiącego sle
żys·k tocznych. w skład któprzedstawiciele
rego weidą
przemysłów
państw RWPG.
Uznano też za

ff owy radziecki ooduszkowiec
W

PIWO DLA KIEROWCOW
W praoownl prof. dr s. Ma·
siora, kierownika K.ate<lry Te<:b·
nologii I Fermentacji Polltech·
opraoowano renikt Lódzklej
piwa o zawartości o,6
cepturę
pr.o c. alk-0holu. Oboonie trwają
przyst<J&i>wania nowej
próby
technologii di> prooukcjl przebrowarach.
mysłowej w
0

SZKOLENIE
RZECZOZNAWCOW
Z injejatywy łódzkiego odd.zia2u .l?oll;lti<ij Izby Handlu Zagra·
nfoznego, zorganlzowano w LO•
dzi kurs dla. bran:t-owyeh rze·
Procwznawców hau<Uo-wyeh.
opraeowano w
gram studiów
zespole działającym przy PHJZ
oraz przy · współpracy z radą
Kurs przeznacwny
naukową.
zglooz-0·
jest dla uczestniltów
uych przez eent.L"ale handlu za·
pnedcilębior&twa
granicznego,
przemysłowe, ministerstwa MHZ
i MPL oraz zjedn<>ezenia.

Polski koncert
w

Par:fŻU

(PAP). W wypełnio
PARYŻ
nej po brzeg! sall paryskiego
konserwati>rlum odbył się k·oneert p.olskiej muzyki w wykonaniu orkiestry Radia Francuskiego, pod dyrekcją George•a
Tzipine'a..

-

,

łożyskowych

celowe utwo
rzenie kilku wspólnych biur

„TaJemnlczv" rejs

brytyiskiego lotniskowca

LONDYN (PAP). Brytyjski l<Jt
ni&kowiec ;,Cen.ta'llr" wypłynął
w czw.aaie:k 2 Pcłlilsmouth rui
W.s>chM. Ob~erwatomzy
Da~eki
brytyjscy wiążą falkt wypłyn;ę.
cia 1otn.is!k·owca z posun.ięciami
w. Bryta.n.ti mającymi na ce\u
zdla·wlen.le ll'UChów nair-0<1-o>WOwy.zwoa<Jńczych w Azji :i>O·łulCLnio
wo-wsch od.n.i ej.

Wielki meteoryt
PARYZ (PAP). W lll>Ocy ze śr-O
dy na czwairtek s.pad-ł w po-bllżu Skagen (w póln.ocne:j Ju>tlan
Wstmąs
ddil) wielki metemyt.
tego
wywołany !Zderzeniem Silę
meteo.rytu z Ziemią by! tsik
wi.elllri, ile dal '>ię odczuć w pro
mieni1u wielu k.Hometrów. Obserwa:tori1UJlll w A.a.r.OUIS po>twier
dza, ż·e chlodzl tu i:;zecrzywiście
o upadek meteoirytu.

Milicji Obywa.telslktej
Zd'Zlslawa Kwlatkow
sklego, s. P1otra i BogUJmllY z
d. Rutkowsdd.ej, Ul'. 12. 8. 19211 :r.
w Wi·tkC·Wócach PO·W. SOChaC'zew,
osita,tnio za1mles:zkałeg·o we ws~
GR.N Rorz.pirza„ pow.
Dztęc:i-Oły,
Pio<trków Trybuna[aki.
Rys.oip1s: w'.lll"O·St 172 om, śred
niej bu·ciowy ciała, włosy cl~m
no-blond, 1ekk<> ta1owane, <l·CCZY
niebies.kie, twa·n okirąg!.a., (JlZ·arstwa, ozolo wysclkie.
Wymieniony jest niebezpiecznym p1-„estępcą pc.s.iadającym
broń palną, pos'Zuki wanym pirzez
w SoP1'okuraturę Powiatową
cha.arewi<i lis-tem gończym nr
<IS.1·1:08/62 2 dn!a 3. 12. 1962. II".
Kto1!<0<lwiek znałby mleJs·:>e po
bytu pcszuldwanego, p•ros:zan:,·
jec,•t o pcw!a•dom:an;e o tyim naj
jedno·,tk! MO lub Pr-0bliżs~j
kuratwry Pow1atowej w Socha-

~~~·~~-~~·~-~~.,.~~'~..,~oz~·~·e,.v!e.
~·r'~.
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Audycja o Polsce
w Radio Duńskim

„Komitet 24"
rozpoczął

KOPENHAGA (PAP), Dmiskle
Radio nadało 18 lutego 3-gcdz!n
pośw!ęooną Polsce
ną audycję
dzisiejiszej. K-Gmentator zagra·
nlezny Duńskiego Radia, red.
o
opowiadał
Rasten,
Adolf
swych wrażeniach z pobytu w
naszym kraju. Red. Rasten ana
li7JOWal obszernie l.'()zwój polityczny i społeczny Polski, p•o<I
kreślają.c

dużą

swobodę

życia

szczególne
politycznego oraz
znaczenie P-G!Ski między Wseho
dem I Za.chodem.
Następnie p.ciszczególnJ duńscy
naukowcy, znawcy zag~ień·
pi>lskieh oma.wiali i analizowali
szczególoWlO różne dziedziny na
szego żyeia kultural11eg>o i artystycznego.

Ospa

w Warszawie

DELHI (PAP). W lruiyjsklm
stanie Uttall'." Pradesri: na.cLaI pa·
n.uje epidemia c,;.py, Jak podaje mi.ej.scowa prru;a, w jed:r~11
tybk'O oklt"ęgu Ba1nda zmairłe> na
o.s.pę ponad 2 tysiące osób.

Zadania

ruHanza'', po1s.1ct-ego ,,Lot'',
„Ta>rom" 1 węgier
muńskiego
srki.eg•o 1 ,MaJ.ev".
OmaWia.nyc'h będizle kilikadizie

młodzieży

s!ąt

BERLINIE

A. ll!!IUcnva! tralł.t.orenl. uUl"lSU3••
przed nadjeżdżają·
przejecill'.ć
p<>e!~glem wwariowym. Kie.

s:aybkość.
ol>liczył
źle
uderzył w tył przycze
PY traktora, rozbijając j!\. znaj

NWOa

Par<owó~

się na. przyczcP'le pra01>wnlk PQlt 45-letni Stefan Gie
mlej.seu, a iefO
bar$o ci~kich
obraż.eń.
w tym po'\Viecte w
Również
Barlinek, na 1to
miejcsoowości
metrów przod sta.cją wykoleiły
eię S warr·cmy p<>cilu:u oso})nwe
g.o, z któryc)l .!eden z 12 p.asa·
tera.mi w:vwr<>clł 5l.ę. Tyli«> 2
<J60by doznały niewielki.eh <&bł'a
żen I J>D o;;>atrzenlu udały slQ
d>o domu. Przyczyny wypadku
bada spoojalna ko.mlisJa.
clująey

roń =ar! na
doznała
ż<>na.

-

1!>M'Ob•i/,a
OOWSU
ri>ele
przed pa1'U l.a.t11 sztuka
na
MIODU".
pt. „SMAK
pisani;i przez 19-lefaią AngielFilm
Shew.gh Delaney.
kę
Riprz.e,z T.
zrealizowa:ny
wierną
chaJrdsona j.est oość
sztuki i od.zna.cza
adaptacją
&ię cfob1·ym w'(llrsztateim reaLi:roitorS'kim. Można by tę pozy-

W
cję

nad

1U1tztvać smutną
&olą br,zyd.k!iej

ref/.eiksją

i

biednej
dzi.etixzyny, śwt.iz.cl>omej tego,
uśrrv!echnie
nie
ź,e los nigdy
.się do niej na dlugo.
DNI JEDNEGO ROKU",
znaik·omite

d.Z'i.e/;o

rod:zi.eckkh,
Chrabrowioloiego i Romma, o
którego wad-Orach intelek/:tta'lny.C'h, f!ilozoficznycrt i a.rty-

stycznych. a

ta•kźe

świetne~

orze alotor S<loi>C'i plsa1li śm y w
Radziecikiego.
Filmu
DnMwh
Dramuit opowilllda.jq,cy o Z.Osach n111Uk-Owców, pracujących
w ośrodku badań jq,drowych,
to dzieł.o na wskroś wspólczesne, odzn.a,czające się wybiltnym.i wcvwrami.i bre·fi.cwwymi i formalny'l'llli, wyróźn!ajq
c.e się i przew'IJ'Ższa.jące o wie
Le kLas wi~ks;,ość pozycji t.eQorocznego Festiwalu.
ffi zestawieniu z nifim szczególnie trtvdoo zmozumieć
sa.me·go
t.eoo
iw.ryrod.ę
w K<1•r1ov11ch Vafi'.~st!w,.,lu
rach dl.a wfoskJ!o-ri~ fi'mu Pa-

J'T

sou~lllie·g·o

„WŁóCZYKIJ" 1

Zgodnie z modną oibecnsfe ma
nie:rą sięgania po t.e!lna•ty dio
tzw. 11>1Zin spo/,ecznydi. akcja
„Wtóczykija" rozgrywa się w
lt1m1>entlroletariuśrodowisku
szy, a jej głównym bohaterem jest młody sutener. Próby W1Jk1·zesa.nia sympatH u
do t>eioo cynwzneiao
wi>dza
którego krótkos-tręczycle.lai,
„n.aiwrócenia"
próby
trwale
n.a drogę cnoty kóoozą s·ię
me•lodramaty<czruie śmi.e<1"cią budzą roczej zdz!wle-roie, 7ct6re TDlZ'ciąga Slf..ę r-Ownibe.t na
d.ecyzję jury,
„SŁOŃCE
ulganlci fb!m
I CIEŃ'', reż. R. Wykzanow-a, fJo fll,ozofwzno-poetyoka impre.sja na temat l.e·tbulgarskiego
przy.gody
niej
cud:rozie,mskiej
i
ch~opa'ka
dzi.ewczyny (gra ją nfe<eieJw.Pru.rnal) .
Ann.a
nasza
wie
Być m.oże j.psf. on poz·ytywnym z.iawisk'.em w vo•szu·Tct:
wanl.ach novJ1f.C'h if.q·óg prz.ez
J.~st j.e.dn~11\
film bulgafl'lsiki.
?ID.i-czarowaniie-m dla
równdeź
który sluaznie czuje
w~dza,
albowiem
ziawi"'dml(my.
się
t?10chę loonych wid.oków naidm!Jrski.ch. trochę n.i1"przekonv; poWi(Jt)'ZCMWrlVCh
wa.jących
dysput fUozoficznych na wotl.zie i rnd w0dą - to za mało jak 1M nrrirodzoną pozyfestiwaZ.O·wą.

T'. WOJ.

l

AngUa tr.aci
kadry naukowe
LONDYN

(PAP).

ze StP'I"ll>WO-

opublikowane.go pr:ze:z
:octiłnla
Brytyj~ką Akad.em~ę N.au·k wy-

ni•lca, ż.e co roklu em:ig:ruje z
An!l'l!t za grra.nl•cę 12 plI'oc. pma.oowndków naukowych w s.tctpndu dokto:ra z po wo.aru !llbyt
niSlk!ch za1t"CJobków I bll"alku peir·
s,pekty;w dia pracy naui.K;owy.-lla
d<\WC'Zej.
0

j Katastrofa „B-47"
NOWY .JORK (PAP). W pobll
miaSlta S;pr!:igfield (st.an Mln
neso.ta) !l:lll'lbil się w ·środę ame
rykańskl bombowiec o•dll'.zut\Qwy
„B-47". Szczątki ~a·mo·w•tu s.pad!Y na :fralt'lmę. Co najmnded 3
c-U.Onków zalog·i p.ond!osło śmierć,

B

cję

Zabowne

flllSa.

Mieszane wrazen1a

ż·u

I

Przewl.d.uje „.;ę. że d:z'.~ w Lo2achmuraerne duże
będ'Zle
z motl1·wośclą dlrobnych opadów śniegu, a w ciąigti dlllia na
ogól UJmiair:loowanj.e, Tenl\PE>l"atu:ra mlnLmalna mi.nrus l~ st.
c„ m.aiksymailna w d!zień ok.
Wiatry slab€
truin.UJS 5 i;t. C.
chwllarml umlMkowane z kierunków pr.eważnle północnych.
Ju tl'o zachmu!'zenle na ogól

da.I

0

urni-a1t"l{'Ol\.Varne,

nioiee

miroźne.,

a

tem.pentU!ra w clą,gu din:la bez
Wi<ilk:s:zyc,h lllffiian.

v..-za

cym

Zakneblowana telewizja

•

~n.

SZCZECIN (PAP), W środę W'
Szczecińsld~m zdarzyły się dwa
wypaidki kolejowe, z których
j-e.aen zak·ończyl się tra.gieznle.
Pierwszy miał miejsce na nie
strz·e"b!>nym przejeździe k-0lejowym w Sułimlerzu (po.w. Myśli
bón). 24-letnl tralttorzy.'ltl\ z.

0

Francja

m.

Dwa wypadki
ko•e5owe

Nowa prowokacja

w

s~l'aW

i.nfo1rmacja o zami€ll'"Z<lniach posizc:z.e:góJnych p1,zectslę
bi-0rstw w diz.iedzin.ie Ull"Uchomle
n.la nowy.eh lin.IJ., koardynacja
rO<Zk:ladów lotów na la>tr.J bleż.
roku. Ponad'bo rQOZPatrzony l>ę
dzie proj·ekt w sprawie uooono
11ce'llia ol:is!u.gi lek.airsk!ej w por
tach lO<tniczych.

robi - zakońezył Wl.
- robi dla siebie, dla
kraju, dla sprawy s-0ejruizmu,
wypelnia SW\Oje zadania dobrze.
ZMS pcnvinlen wychowywać na
szą ml<>dzieź tak, aby Wledzia·
la, iż praca Jej 61uży zarówno
n.as7,emu na.r<Jdowi, jak i mię
dzynarodowej sprawie S•t>CjalizWł. Gomułka pnzypomnlał, iż
mu.
sey,:;izy sJę czasami gtosy na t.eWystąpi.en.te Wl. Gomulkl 011wa.J.k.J poiko<eń.
ma.t vzelmmej
kooozyło pierwszy dlZień obrad.
Zja~sko to n1e znajd'!lje WYTar ·
rzeczywistości. - - - - - - - - - - - - - nasizej
2u w
Istnieje na~oaniast wa.tka klas,
Na·lika pootępu :t kon·serwa.tyizmem i nieuctwem. Z.darLa się
n.p„ że młody i.nżyni<e•r n.ie ś'1e
d7'1 po·stępu tiechntoznego, traci
li;G,P.ta.kt ~ wyma,ganiani:i WS'J>ćl
c-z.esn.eJ techn.ikt i w rezu,ltade
staje się ke>nserwatystą.
W dailS'Lym c!ągu m(lwca pQd
BERI.IN (PAP). W no.cy· z po
kireśUl koni.ee-zn.ość podlnowenia
nied'tia!ku na wtO<!'ek dokcm.any
przez lnżyn.lerów i techników
- jak wynika 'Z opul:>li·
zootał
stWej wiedzy l kwalif!.k.aeji fa·
k-0wanych obec-n·le do-niesi€ń chO·wYCh oirarz wys1lki państwa
ko.l ejny zamach na gra.nMię pań
aby stwoo::zyć wszystkim, któirzy
NRD w Berlln>ie pirxy
stwową
tego pra1giną naj}ęp~e wair\Lilk:i
WY'b'Uchoweładu.n.ku
pomocy
dJo naruki.
go . Sam.a poll~ia rza<Jh<idnAoberPęd dio nauk~ w ktaJu jest
pJ;s1ze ko1~es.po·l'lld·ent
lińsJ.<a
olbrzym.i. Tylko na terenach
PAP, :red. Guz - pnzyzn.aje, ż.e
pod
zaoołap.yeh
najbardzi-eJ
zamac.h dokc.nany zoista1l z tere
względem uprzemy:Sl•mvienla wy
nu Betilin.a. zachod!ffi<e@o.
ja.ko spuśei~na ditwstępuje
nych -czasów zjawisko niech<:ci
do nauki. Walka z tym iJawl·
skiem n.ależy do wa:.<nych za·
dań ZMS. .!eśll W jakimś za.kła
dzle mt·od:!ileż nie przeju.wia chę
ei do nimki, ozna.cza to, że
miejscowa organizacja. ZMS pra
cuje niedobrze.
PARYZ (PAP). TeLEmli:oja :tlrain
Końoowa część piraemów'.en.1a
pl;.
audycją
rz.awies.ila
cuSika
diotyezyla ws;pólpll"lacy ZMS z sa
Jailro
w Ma•drycie"
„um.r.zeć
m-0r:ządem vobotniczyun, lWOble„„by•t dirastywną". W a>ud~cji
mów ws;pó!:zawooin.lotiwia., a tak
tej miał s1ę uk.arzać na eicranie
że p.atrona.tów zwi.ąlZ1ml nad nie
Franco wy;pc·wlaictaaący
genera~
lttórymi k.l>uczo•wyiml obiektami
i-nwestyicY:111Y'mi i 2alld.aid.ami piro 2ld.al:Q:le: „Jeśli to będz.Le p.otr:z.eb
połowę ~a
WY'S'tmZel.ąm
ne
duk1cyjn.ymi.
W obecpieJ aooios.fet'2e
nów".
Jeśli cZł-0wiek ma świadom.ość,
1
fU rtu .asi Bonn - Pairyż - Ma
d!ryt nadanie t<i•IPe:I au•dy>eji jest
Zaka!Ul;na ZOB·tala
nl.emożliwe.
także a'lldycja <J·pao:ia n.a wslP'OmnJen.i&ah sJyn.nej „prawy D•:ey
1\llJffiaCh

różnych

jemn.a

że to oo
Gomułka.

ze str. 1)
klubów twOII'ZYĆ
można mhodJZieżowe grupy, które pooejmowalyby Ilię oplI'ac·o wan.la koinklretnyc.h zada·ń. Można tworzyć np. 51Pc-łec:zne biura konstru.J<>Cyjn.e, któ.-e zajęły
by się o~eś·lonymi tematami.
(Dokończenie

w

obrady

Lotnicty sejmik

w Indii

•

to

Organa

związki że"' równaniu z ubiegłY?l' lioi o
żelazostopy laza z innymi metalami, jak ok. 2 mln zł dew.
krzem, chrom, mangan c z y - - - - - - - - - - - - - stanowią niez,bę
wolfram do produkcji
dny dodatek
prawie wszystkich ga.tunków
stali, przede wszystkim zaś
wysokojakościowych stali sto
powych, jak kwasa- i żaro
NOWY JORK (PAP). W •rodę
odporne, szybkotnące.
ro:z.poczę1y· się obrady fipecjalne
Uruchomienie nowoczesnych
komitetu wyłoruonego przez
pieców do wytwarzania żela g·o
XV sesję Zgromadzenia Ogólne
zostopów w Hucie „Łaziska"
go NZ dla ostatecsmego :zllkwi•
krajowej
przyniesie wzrost
dowania k<>lonlallzmu.
Komltet ten zwany poprzed·
produkcji tych wyrobów hutniczych o 1/3, co będzie mieć nio „komitetem sledeinnastu"
z.ootał w br. zwiększony o dal•
na wzrost szych siedem państw cztonkow
poważny wpływ
produkcji stali oraz poprawę skieh I w związku z tym nQSt
jej jakości. Jest to przy tym
dwudziestu
„K<>mitetu
nazwę
czterech". W skład jego we~
produkcja o dużej wartości.
Polska,
również
dzi
1 tona żelazokrzemu (najpożelazostopu)
pularniejszeg·o
jest 2-krotnie, a tona żela
zochromu 6-krotnie, tona zaś
żela.zowolframu aż 40-krotnle
wyższa od ceny tony stali.
to równocześ
żelazostopy
24 bm.
WARSZAWA (PAP).
artykuł
poszukiwany
nie
r<JZ.)'.><x:zęly się w Wusrzawle <>eksportowy. Przewiduje się,
brady pl'.zedrstawicteli przecisl.ę.
że dzięki uruchomieniu nobiocS>f:w 1'otn:Lczych k:riajów so..
b-ulga:rs.klego
cjallstyc:znych:
wartość ekswej piecowni
cz~ho.slowaic:k·ieitf)
„Tabso",
portu Huty „Łaziska" wzro„CSA", NRD - „Deutsche Luft
w pośnie w tym roku -

cyjnych.

Oglodamv FFF

list gonc%y „ 9 twórców
pos.zu.kująl

dyskutuje się zaś obecnie nad
powołaniem do życia wspólnych przedsiębiorstw produk,

m,aszynowe~,

Nie chcemy, aby zachodnioniemiecki palec
znajdował sie na „guziku nuklearnym''

OśCJliadczenie

W HUCIE „ŁAZISKA" URUCBO·
KATOWICE (PAP). MIONA ZOSTAŁA NOWOCZESNA, TRZECIA W TYM ZA•
KŁADZIE, PIECOWNIA ŻELAZOSTOPÓW - OBIEKT O DUNASZEJ
ROZWOJU
ŻYM ZNACZENIU DLA DALSZEGO
METALURGII.

projektowo - kionstrukcyjnych,

·

NOWY JORK (PAP). Rząd
zamierza zażądać
Wenezueli
od Brazylii ekstradycji 9 powsta1'iców ze statku „Ansoastegui". Przedstawiciel brazylijskiego Min~sterstwa Spraw
Zagranicznych oświadczył, że
sprawa
w takim wypadku
wejdzie pod jurysdykcję są

w Hucie ,,Lazlska

wdziedzinie przemysłu maszynowego

I

f>TZ'V 1em nf.'

Przypuszczam, źe wid:z, k-tó·
ry ni·e czytał k3·iążki A. Ka•
nie rrozum.ial
cza.nowskiego,
„Rozkosznego przeidpoitui.z
niia," zbyt wiele, a,focja by'ta.
w
zargmatw.cina,
s·tano·wczo
gruiwie rzeczy do Tcońc>a f!T\uddno byio się aoro.zrumwć o co
choct.zii.
Niemni~j

m·uszę

poroted;fieć,

i.e wczarajsza „Kol>ra" mogla
się poiooooć. Byta l.e1kk.a., :wbawna i nieszablonowa. Czesław WoUejlco ®brze zagra.l
lecz - jak
rozikó}arzone·oo,
dociek.Uwego
się orka.ui./;o
Bardzo 11!1i-Oia byla
bo•ootera,
Krystyna Sienlview!cz. Mytlę,
że a1k;tory, ta·k, jaik widzoIDie,
równieiż ni!e ba;rdzo wiedl'ieli
O C•O cho.cuzilo, ale Wile ~ę
b-awili 'l'O·lam'i.
„Ro:zik.oszn.emu
p.eowoo
Na
')Y1'Zedpolu.d.niiu" dJale'ko OO 00·
skonalofoi. Ws.ro/de wS<kazuje
ono jakiś odmienny od leabrowej sztannw, śroieży MeTa>k „ 11Ul!lo" do t.eao
run.e1k.
potrze.ba: tyUw blyskobllweao
aut.ara, intel·igentnych a·kwróut
i dobrego reżys.e•r(I.

•

No,
nie...,..........................
powinna .....się qn1esc.„
__________
•

Klient

je& llrak 2 kotJ:ów pralndczyoh.
Dyrekcja MZBM i ADM nr 18
~ się brakiem d<JstaW
z fabryk, Bloik nasz zami.eszkuje 78 rodzin i wszyoc.y lokaitoirzy piorą w IIUeSZJ!l:aniu".
W wielu listach powtarza
się

„My, d0<r~y01ele
U~u
Pocztowo-Telekom. Lódź -25
przy W. Boya-żeleński.ego 12,
prosimy o przyjście nam z po-

mocą,

ponieważ

ADM zatru-

wa nam życie w pracy. Są odda.w.aine die> u.żytku nowe bloki
3--i 4-piętrowe o trzech i wię
cej klaitkach, bez sp i.siu l Oikat.<llrów. ADM nie trose.czy się
o wywieszienie tablic ze sipisem lok.aitorów jak rówrue.ż
tu.merów m.iUicy-jeycb ".
Nile naszą jest sprawą radzić, co trzeba robić, gdy dozorca nie spełnia swoich obow:iązków. Symptomatyczny jedna.Jt jest tu lisl mieszkańców
domu przy ul. Pawła Findera

2/8.
•
„Mamy admrunistr&to.ra, d<>kom:iltet do.mowy i blo-

rorcę,

kowy, a

na do:iatek wielkie
brudy na klatkach schooowych. Dororca s<>bie bimba i
:;iilkt
widać nie chce mu się
n;lrażać, bo podobno jest on

ja!timś

urzędnikiem

poodóbme

żona. l)oczJCmstwo Z!'!~
przyjęli by mieć mieszkam.ie,
a nie by utrzymywać oeysto..ść".

jak i jego

Tyle na dziś. Listy na.pływa
ją
Da.dal, a każdy przynosi
dalsze fa.My świra.dezą,ce o tym,
U niestety, admi.nistracja domów nie zawsze d<JSta.tecznie
troszczy się o sprawY powierzone swojej pieC'l.y. Cza.sem
jest ło obojętność, cza.sem zaś
- i ło nierzadko - nieudol•

Wydawałoby się
że wszystko jest

na pozór,
w porząd
ku. 'Niestety, sprawa ta widziana oczyma klienta wygląda
nieco inaczej.
Mały
rajd po sklepach włókienni·
czych,
nastawionych
na
sprzedai
wełen,
a
więo
m. in. elany, nie daje niestety, okazji do zachwytów
nad sposobem oferowania tka
nin klientom.
To, że eląna jest tkaniną
praktyczną,
bo: Jei średn!a
wytrzymałość na rozrywame
jest 3-krotnie, a na wypy•chanie
3-6-krotnie
wyższa
od wełny:
że odznacza się ·
dużą odpornością na ściera
nie, mięcie. działanie słoń
ca; że po praniu nie kurczy się dowiedzieliśmy się
nie od ekst1edientek, a 'l instrukcji otrzymanej w gabi·
necie dyrektora MHD Włók·
no.
W
efektownym
sklepie
MHD przy Narutowic11a 32
klientką,
która interesowała
się elaną. nie umała. za stosowne zaopiekować się Za.dna Il czterech ekspedientek,
żvwo ze sobR dyskutujących.
W sklepie PSS przy ul. Piotr
kowskiej 148
sprzedawczyni

DOŚĆ.

Ozekamy na dalsze
listy.
Cheemy bowiem mieć możli
w.le t>ełrJY obf'alZ sytuacji istniejącej w
Osiedlu im. Wł.

Bytomskiej.

'(..

m
a
B

A oto a.dresy sk!'lllynek:
apteka przy Spornej, noczta
róg Spornej i Boya-Żeleńskiego,
pralnia. „Elżunia",
Pny
Boya-Żeleńskiego 12,
punkt
napr~wy
obuwia.
Spółdzielni „Przyszrość Ro.
botnieza" przy Spornej I
kiosk „Ruchu" przy rogu
Spornej i W<>.Tska Polskiego.

1
I
-

191.

*

Mniej wypadków

S

tatystyki
Komendy Ruchu
l>rogowego MO podajq, iż
w styczniu na terenie miasta
wydarzyło
się 30 wypadl<ów
drog-1>wych
\V p-orównaniu z
grudniem ub. rokq, stru:1-0wi to
poważny spadek. 36 osób ooni·oslo rany, a jedna poniosła
śmierl!
na miejscu. Straty w
tym miesią<:u ol:>Ifoza. się na po..

Dziś (IJ

Klub!e MPiK

m.ub Mil<>śników Te&wu prrz.y
TPL :t.apra.sza na sp.otkarue z
Heniryk!.em Rylem dyrektorem Tea.t:ru
LaJ.ek ,,A.rle1tin".
nozmowa .nustrowan.a" demo.n
strOwll'l'liem rM;nego typu J:a1ek
zapo·w ladia się b8'Ildtzo l!nteresuSpOltkanie
odbędrzle się dziś,
o gJod:z. 17.:Nl, w kawiaTni Klubu MPiK priey ul. Pio<łttikow
sldej

Z

SĄDU

86.

Oł<rada' matkę
siostrę

i
w

f'Ządnie?

- Od razu, od f'IQ.ZUf Kto
mógl przypuszczać, że wymyślą, te diabelne
„CzłZ!T

wone skrzynki"!

l)atdrz;ierni'ku

ub. roku~ do

Pro.kuratury wpłynęło donlesi.-nie, że 27-:Letni And•rzej Mikołaje", k
(Fuczika 14)
diokoruił
kra~ieży różnych przeclmlotów,
na SrGkodę swej matki i sklstry.
Jak ustalono, Mlik<>la·jC'Zyk, po
od.ejści't1 od żony, nooowal czę
sto w damu maitki.
Ponieważ
p-it, a nigdzie
n:Le pracował,
kradł
ma.tice 1 Slos.tr;re różne
Prze<l,mio1y,
które
następnie
sprzectawal na wóodkę. w ten
sposób wyl'llósl z domu radiio,
a.da.pter, płyty, biżuterię itp. o
łącznej wartości 7,5 tys. izł.
Sąd
Powiatowy •'Ha m. Lodzi skazał Mlikołajczyka na karę l roku więzienia t 1.000 7.ł
grzywny. K.a.rą 1.500 zł grzywny, uka.rany został także Alfred Kur.zy1\ski (Uroczysko 48),
który kUJ>il
oo Mlkol.ajczylro
s.Jm'a.Qzi.oi!le p!I'ZeGnuoty.

SL

Zjadamy codziennie:
• 10 tys. główek sałaty
8 400 kg. szczypiorku

Mimo iż nowalijki są już
w sprzedaży w łódzkich skle
pach, nie cieszą się jeszcze
zbyt wielkim powodzeniem.
Deficyt witamin gospodynie
pokrywają na razie mrożon
kami. Dlatego też dziennie
5przeda ie się w Łodzi tylko
około 1·0 tysięcy główek zie:..,nej sałaty i 400 kg s~czy
oioru.
Powodzeniem cieszy
~ie botwinka i zielona
nać
1J;etrusz.jd. Trudności są z cebul'-

K~opoty

kim

opałowe w niewlel
wpłynęły · na

stopniu

szklarniową uprawę warzyw.
Zbyt niska w pewnych okresach temperatura w zakła
dach ogrodniczych przedłu~y
ła nieco okres we)!etacji roś
lin. Mimo to łódzkie zaplecze zielonych witam.In będzie
w stanie dostarczyć za jakieś
trzy. cztery tygodnie wiek~
szą
il r-ść nowalijek na nasze litoły,

Odrzutowa ,,walka ze

Można

je
sklepach
z
dodatkami
krawieckimi.
Jest
więc
zawsze
wielką
niewiadomą. czy otrzyma się
właściwy kolor nici czy podszewki.
A przecież
handel
przyrzekał
i w zeszłym roku
przyrzeczenie swe zrealiZ-Odostać

wał

wyłącznie w

wprowadzając

sprzedaż

dodatków do sklepów z elaną. M. in. pewno dl.atel!o w
roku 1962 sprzedano w Ło
dzi około 65 proc. elany wię
cej . . niż w roku poprzednim.
Tłumaczenie,
że
wycofanie
ze sprzedaży dodatków podyktowane jest szczupłością
lokali sklepowych. nie bardzo nas przekonuje.

--------

na pytanie Jak nosi się elana, zrobiła niepewna minę I
odpowiedziała, że „róznl, róf:
nie mówią i.- no, nie po·
winna się gnieść.-".
Nie widać również w skle
pach, które prowadzą sprzedaż
elany dodatków:
nici,

{Kas.)

Rozładuiemy pełne magazyny

lódzkte targi zaopatrzeniowe
W magaey111ach łódzkich fabryk i
spól:dzi.elni
zalegają
Jes=e niemałe zapasy artyku-

łów
przemysłowych, których
upłynruein:Le ma dla g~oda!!"

pierw.sizor-.t:ędine znaczenie.

ki

Biorąc to pod uwagę łódzki
oddział
Państwowej
Agencji

Handlowej
organizuje
w
dniach Od 23 do 21 kwietnia
bieżącego
roku
w
Pałacu
Sportowym
branżowe
targi zaopatxzenioawe. Wystawcami będą wytwórcy z wojewódz;tw lódrz:ki.ego i kieleoklego_

Na targach wystawione
staną artykuły

P

Wyd:zial Hain-

d1u, chcąc za:pobiec mal!'notrawstwu 02erstwego piecztwa,
zorganilllował sieć punktów ,skuP'U· Jest !eh w tej chWill około
5-0. Niest-ety, pożyteczna akcja
nie rozwinęła 9ię. Mieslęczruie
skupuje się tylko 300--400 kg.
Akcja się Więc nde Udała. A
mo.gliby się nla zająć dozc.rcy.
Koozt zalnS>talowa.r ua w kanlienicy skrzyni na 00.p.ad.ld. - mintrnainy. Roboty PI'ZY tym niewiele. A praca dozorców nie
mtałaby
ch.alrakteru ezysto f!lantro}Njnego. za oapaidy pun.k
ty skupu placą Może ten a.rgumen.t odegra swOl]ą r-01ę?

A

ai:,

\W

I

odzież

Honorowe Odznaki ~
m.

~

Łodzi

Przeraźliwy gwizd, huk sil·
nika odrzutowego i z t><>rów
wylatują
w p-0wietrze
eale
piaty
zmarznlętc~o ś!1i~gu._..
Wcz-0raj, na sta.cj1 Lód z-Widzew, p-o raz pierwszy obser-

wowaliśmy

"O

!

już

;ilnilca

pracę,

w !nnyeh
miast:>.<'h,
oodrzut,oweg.o,
któ1·y

znalazł za'St-Osowa~le w ":'alee
ze śnieżnym źywt-Ołem. Silnik
o moey 2.100 KM, mo~e w
oezyśclć
ze
. ciągu godziny

dla zasłużonych
ormowców

Zadzwoń

~n1a::

I

formie, pehany przez

tywę,

suszy.

formował
o1ś11ieżnej

Jo~om· :l

zclmuehu_Je,
nas poinkierowmk eklpy
.Jak

IDJ!'r

Inż.

E.

Leś

DOKP-Warszawa IO silników <Hlrzutowyeh, wycofanvoeh z wojsk lot.niczyeh
będzie walezylo1> ze śniegiem
na :telaznyeh szlakach w całym kraju.
niak

syjskiego. 18.45 Rad1-orekil&ma. 18.65

nareszcie wra.ca:my
Napisz mi, ma·
usprawie>dliwie111ie
za
zeszłym

tJl-

uodniu.
- Jakie sp6źniend.e'?
- MówUem ci, że
czas, k.iedy zawiało i traimwa1e rano wie kursowalv,
musiałem iść pieszo n.o to
nasze wygnanie na 2ubardi
i spófoikm się na lelre1ę.
- Chyba 1Zlie tv Jeden nę

je<lnoeześnie

topl i

No,

mo,
to spóźnienie w

ok-Olo 20 km szlaku
kolejowego.
Niestraszne są
dla niego nawet
2-metrowe
zaspy. Umieszezony na pla t-

z

uprzątać śnieg?
na jeden z tych numerów

IChronisz lasy - zbiera1nac makulaRurę f

Rad.i~
PROGRAM I
8.00 Wia.d'0fłll.óści 8.05 Muzyka i
aktualności. 8.30 °M'ti.zyka po.ranna. 8.W „z mojej teczki". 9.00
Audycja <lila kl.asy VI „Matka i
syn". 9.30 Wiązanka pieśn.1 żarto
bliwyeh. 9.40 DLa prz.ą<lsekoli aud}•eja ?t: ,,Prze.ct.szkolny ko·Mert".
lO.oo Felieton na tematy międzynarodowe. 10.J() Radliowy slownJ.czek muzy.c:zny. 10.30 E. EJ.ga.r:
KOilloort
Wiol on.cz.el owy
e-m.o ll.
Il.OO „spadJ!:obieroy" - ~m.
ll.30 „z mel<Jd.Lą i piosenką po
Kr,adu Rad". 11.56 K0t1nun:i.kat o
stain.ie wód. 11.57 Sygna.J ozaoo i
Mjn.al.
12.05 Wiadomości.
12.15
„Anten.a wynaLa'WQw". 12.30 Ra<'lioreklanna. 12.45 ,.Swojs>kie melodie". 13.00 Audycja dlla kla\Sy I
i II pt. „Dalej raź.no, dalej w ko
to". 13.20 „2'0 minut rytmu i piosenki". 13.40 l>ieś·n~ w wykonaniu RYBZa<N:la Taraisewtcza. 14. oo
Fra.gmerut ksdiążki J. Putramenta
„Pól wieku". 14.20 Radrl.orek.lama.
14.30 Muzyk.a ~rancuska. 15.00 Wia
d·omO·Śei. 15.05 Program dnta. 15.11!
Dla uczniów szkól średnich sJ:ucho'Wtsoko pt. „Doołroł.a Macieju".
15.35 Polskie tafioe. 15.45 Pleśni
St.
M0<tHuS1r3!i.
1~.05
Gw.iaady
„Qui pro Quo"
i
„Moirsltiego
Oka" - a.Ud. 16.35 Progirann mło
d7Jeżowy „Ewa i księżyc". 17.00
Wiaćomości. 17.<JS „w Sejmie 1 o
Sejmie". 17.15 KultuTa pilnie po
''Zuklwana. 17.35 Utwoey kamera.i
ne.
18.00 UnJw~tet Rad!!iowy,
18.J-O .,Cisaa" fra.gmen.t . 18.30
Pad;owy kl1I"S na;uki języka ro-

-

do

do siebie.

J śniegu

brakuje W<>lnyeh miejsc. Równoeze$:nle, część stolików pozbaWionyeh
kr2~,;el
stoi bezUŻy
t&łlznie. czy nie !D<lżna by w
tej sytua<cji pomyśleć o rezerDzwoniąc pod te numery telefonów, mieszkańcy będą mogli
wie, w postaci kilku, czy kil· także
się dowiedzieć, kiedy otrzymają transport do wywózkl.
kunastu
sJ;ladanyeh sledz.eń z
(j. kr.)
Wydawaniem ieh l uprzątaniem śniegu.
mógłby się z powodzeniem zajmować szatniarz lub sprząuwz
ka. Taka rezerwa wy:ill:Jaby na
Zdrot>wie, zarówno klientom, Jak
1 kaGte kawiarni.
1

PL\TEK, 22 LUTEGO

Wracam
normy

sławne-

„Chcesz

może składane?

N ~%~:"!m

elektrotechniczne.
tWl)rzywa.
guma,
ochroona i :imle.
(al)

sp.óźniteś?

- Nie ja jeden; ale na.na
pani
przyszl.a, ' niestety,
(j. kr.)
punktualnie. W humoru co
Foto: L. Olejnlczatk
prawda me byla.
Profesor
Stępień,
K. Szk:o.piński . J.
fizyki też pewnde szedl pie·
Wąsik.
(Sl)
- - - - - - - - - - - - - szo, bo postawil mi dW6Ję.
- Pogratulować.
- Nic sie n.fe martw. TDiedzialem. że w gmachu pod
stawówTci mimo wo-U obniż!J
my poziom. A1.e jale wród-liśmy do swojej budy. -tnn.11
jest nastr63 i wyn1ki się J)O
prawili.. Zaraz siadam prz.o.,.
SpołecZIJa akcja odśnieżania miasta zatacza coraz szersze
pisywać za'/.eogloścl z OOcinv.
kręgi. We wszystkich d:tielnlcowych radac~ i;arodowyc!'t, któ- Jakie zaleulości? Przere kierują na swoim terenie walką ze ś01eg1em, przyJm.owa.:
cl.eż miałeś
tybe coa.su na
ne są zgłoszenia od instytucji, zakładów pracy, organ1zac3i
uzupe!n.f.eniel
i ludności w akcji odśnieżania. Podajemy numery telefonów.
pOi:I które należy dzwonić, w sprawie informacji dotyczących .
- Bylem zupelTIJi.e wytmisµołecznej pracy przy odśnieżaniu swojej dzieln:cy, ulicy, podcony z równowa.gi. Jare rie
wórka.
me chodzi do 6Zkoly, to ńU
ma dopingu.
Teraz czu1e
DRN Sródmieście
3ó6-92
jak wracam do no<rm!J. CZ'!J
DRN Polesie
201l-82
mogę sobi.e usmaźyć ialeczDRN Ba.łuty
571-02
mcę z czterech jaj? ...
DRN Widzew
299-01
Zo-l'o
DRN Górna
473-26

Nieudana akcfa
61 roku temu

~

nitarne.

chemiczne,

WCZ01raj z okazji XVII 1"(>cz.nicy powstania ORMO, zastępca przewodn;cząoago Prez.
RN m. Lodzi - E. Wróblewski udek<l!!'Owal zaslużocnych
Ormowców H<morowymi
Odznakam:i m. Lodzi. Odznaczenia otrzymaB: F. Bartkowiak,
A. Caban, W. Dutkiewicz. T.
Gajewski, F. Gąsiorowski„ s.
Kaoprzak. S. Luszki-ewicz, S.
Plóeiennik. Oz. Pastusiak. W.

2Xl-

iiruStalacyjno-sa-

nad 85 tys. zł. W dalszym cią
gu
najbardziej
niebezpioozna
jest ul. Zgierska. W styczniu
;r4arzyly 11i11 tutaj 4 wypadki.

0

jąco.

- A fllie !.ep~j byroby od
razu W'J!khnać te schody r>O-

podszewki, taśmy.

W magazynach WoJ. Przedsiębiorstwa Burtu Tekstylnego znajduje się w tej chwili około 100 tys. me.
trów elany - na. sukien ki I ubrania męskie. Do dyspozycji jesł 100 wzorów.
Co robi detal, by elan a dotarła do klienta w peł
nym wyborze, by miał on o niej pełną informację?
Dyrekcja. MHD Włóltno wyda.la
specjalną
i;nstrukcję,
poświęconą elanie i innym, nowym tkaninom, wyko·
nanym z domienką włókna syntetycznego. Jak informuje dyrekto·r przeasię biorstwa, zwraca s.ię uwagę
kierownikom i sprzeaawoom, na właściwe obsłużenie
klienta i przekonywanie go do nowych tkanin.

początku udręką naszą

sprawa OCl.ll&czania kła.tek
schodowych
i
numerowa.nia
J:)08'7A:Zególnych domów. Niby
mała sprawa. a jednak.„

IDO elanę

•
ale nie
Dla infor1naeji

loka.torów domu pr.ey ul.
Wspólza.wodniczej 4 prze
slalo za pośrednictwem
„czerwonych sk.rzYllek" długi
Lis&. Oeyta.my w Dim m. in.:
„Mi~Y t.u od 1952 r. Od

50

6alllego

I' I '

•
L

,,Pięć
minut o
wychowaniu".
19.00 Ko.noert ml\<ZYki klasycznej.
19.3<1
„Zaproszenie do
tańca".
20.00 D2iennlk wieczorny.
20.26
W!-ndomoścl
sp1ntowe. :i-0.30 Muzyka lud.owa. 20.45 „ze wsi i o
wsi". :u.oo NotaWJ!: kultura.l ny.
2.1.10 ,,RO'Lmowy o wychowan.iu".
21.:w Ko•ru::ert :llyczeń. 22.15 Mu··
zyka popularna. 2.2.45 · „Nccna serenada". 2J.OO
OstatnJe wiatdomośel.

PROGRAM Il

8.35 „w dewiPrzerwa. 13.llO
K. S;!dlnt-Saens: Kam.awal zwierząt.
l.'l.25 „Odwlcd!Ziny u Reymo11tów" - o.pow. lJ.4() Prog>ra.m
dnia. 13.45 (L) Info.l:'~e dm.da.
13.50 (L) „Znakomity szept" a•ud..
14.09 (L) Audycja z cyklu „Bez
protekicji". 14.Jn CL) Pieśni kompmytorów polisklch. 14.45 Audycja dla dzlecl statl:sizych „Błęldt
n.a sztafeta". 15.00 Melo·clie tanec:z
ne. 15.30 Dla d!z!ect odc. poWieś
ci M. Twad!na „Przygody Tomka
Sawyera". 15.55 Chwila muzyld.
16.00 Wiadomości. 16.05 Poetycki
k<incert życzeń. 16.35 ChWi1a mu
zyki. 16.4-0 Utwory Oi!'ganowe. 17.00
(Z,,) Radioreklama. 17.10 (L) Omo
wfenie pr<>gramów. 17.l5 (L) Kon
cert chopiruJws.kJi. 17.30 (z.) Aktu
alnośet łódzkie. 17.45 CL) „Piewca walk i barykad" aud. 18.00 (L)
.,Prrood l!:;oncertem w Filha:rmonii". 18.30 (L) Fantazja na temat
opery .. Migncm". 18.45 z cyklu:
„S~amle. otwórz slę" aud. 19.00
Wi.a·domoścl. 19.~5 Muzyka ! aktu
amo&:i. 19.30 Trarumrtsja z sali
8.:ł<l

Wiadomości.
=wym kręgu". 8.50

Filha.nn-0'!1.il Narodowej koncertu
symf<>nicz.nego, 20.15 Dys·k usja literacka ew p.rzerwie koncertu)
20.3~ D. c. koncertu. 21.iO .,z k1·a
ju i ze swiata". 21.10 Mu'ZYka tanec:zn.a. 22.05 Słuchowisko „Tyran". 22.50 Muzyka ta.neczn.a. 23.50
Osta,t nie Wiadomości.
TELEWIZJA

~

16103 znów
feździ do Kudowy
W okresie od 26 do 3 1 04
13 do 15 kUdego miesiąca
bę-dzie p.1>nownie po.
ciąg pcśp>es211~· Warszawa Oł.
Ku-dowa-Stronie
Sląskie.
Poeląg ten.
oznaczony numerem 16 wa. wyjeżdża z wa:rszawy <> godz. 2.3.05, z LOdzl
(Chojny) o god2. O.« i przyJeWża
do Ku.aowy o god"t.
B.5Q.
Te go samego dnia powrót z Kud<Jwy (już ja.kp pociąg nx &l t-041 o
godrz;. 23.01!,
wyJaoo z L'Jdzl (Chojny) o
goo.2. 7.22 i przyJarz<l dQ w~
szawy o god?:. 9.05.
kursować

HASŁO
N•e

DNIA:

uprzątaj

... ...... __

śniegu!

____

19.ZS Z..ódlZJde wiad.o.m<>ści dola (L)
19.30 Program d1a d'Z!eei:
,„N.a
dalekich drogach" (W)
Ul.55 Dobra.n.c-c (W)
20.00. Dtien.'lik telewilzyjny (W)
:w.25 ,.Zimno
wszechnica
piszą
... cteplo ...Telewizyjna- „CzqtełniCJJ
__________
_
program z cyklu: „w pra· 1
oowniach ;;rnlskich u.czonyeh"
WIĘCEJ TAKICH KOWĄLSKl(:ll
- przed
kamerą
prof. dJr
Bohdan Steiail!Ows.ki (W)
„W „Dzienniku Lódzk::itn" 20.5<1 Popula,rny Teatr TeleWizji:
1>lsze do redakcji na·uczyciellta
„Jak wam s:ię
podoba" p.
B ronis ław"
Forem.ska komedia wmama Szeksc;>ka.
przeczytata.-TI in.fO<!'m!łlCJę, że w
Reżyseria Zygmunrt: Htibnaszym mleścle Jest najW1~j
ner.
Scenc grad:ia Jer-zy
mieszkańców z nazw!Bldem KoMasłowski. piose)).k! ZdziwaJ.s.k,i.
I gdyby ,,Dziennik",·
sław Ma.klakie\~~cz. opr. muW'Zc>rem ,„Prze kroju", prowadził
zyczne - Stanlslaw Gersten- · rubrykę o lód:zklch Kowalskich;
korn. Wylrnnaiwey:
Wanda
jak.o wzór postawiłabym kieChWiaUrnwska, Ba.rba!l"a Horowcę
taksówki nr 88, p. Lerav.1anka,
Ewa Mlirows ka,
szka Kowalskiego",
Urs'Lu1a Modmzyńska, Bog•dan
Kierowca
taksówki pomae;el
Baer,
Rys=rd Dembiński,
be'Z'n teres-0wn!e Czytelniczce w
Zbigniew Józefowicz, Eugepos2uld waniach teczki,
](tórą
niusz
Kamiński,
Zyg!l"unt
oonaleziono dopiero w trzynaMalawski, Bogus1aw Sochnastym z kolei autobusie.
cki, Zdzisław Suwalski, JePozostaje tylko życzyć. aby
rzy Waleza·k,
Jó-zef ZbiTóg,
p. Les:zek Kowalski znalazł god
Feliks
żukowski,
Mieczynych
naślad.n weów wśród insław Voit.
nych taksówkarzy,
2.2..05 Progra.m ty:l!Qdnl.:> (L)
(J. kr.)

~ Wiosną
popłynlesi
-.
,
..,...,.,

gorąco"

0

l>ZD.tNNIK LODZKJ

nr

46 (5047)I

•. SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT

SPORT •

SPORT •

8

SPORT

SPORT •

<lizą spotklamia glóiWile, któire iro- ąbosić się dzisiaj do LKKFiT, do
tze~ą rm-ędey
sobą d!I'Użyny :mgir.
Woźn.La!ka po Odbiór kaJrt
Wyjątkowo
duże
znacrrenie wałtlego !'llebramia sprawOflXlawczeprzywiązuje
zaraąd _ _
LOZS
do jutrizejs:zym,
go, Jakie odbędzie
SJ.ę w chodzi
dniu
_ _ _ _ _ _:::..:.:::_..:.::=::.:..:__...;:_...;:_.::._
;__ _
D:zia.!aczom
bowiem o U!Pewn:ienie się, w ja11111"'.i:!lt
Pll1;1."llfll
"'"ei:"IQ
1111:;;:::.q~
n~1111
1n11 1 mu~
Pll""'"lllh
mu~""lllli
lll!;l!lłl
n~ll kim stopniu w <>klresi-e roc=ej
llll11toullUI
'IJJll„„uulll
llJuJ,„uiilJI
lhllh.ouuUU
u.....„uiUll
b1111o"!:.11u
11111~111
uue.1111
U1u1 ...„1101
IU1u„ ••„1111 dzia?.aoLnmści rzidotaili :oorz.Uczyć się
WAZNE '1'ELEFONY
Dyżury szpitali
z udiziel.oin.egl<> im lm"edytu =·:ta-

LKS
i _
B<>lruty.
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _wstępu.
_...;,;_ _ _ _ _ _ _ _

~je 1Qmła0

-s

wael-311 0

.......~.~
kich usłUgach

'8U.

,

11.f

towski-ego
l0-l8
•

TEATRY
MAŁA

SALA

(Wi<:Ck()IW

lJ5.:ro

•

,.Bu-

(ZachodnJl.a

Czynna

00

KINA

KINA PREMIEROWE

g. w „La.da.czui- EALTYK (Nar.urowicza 20)
ca z zasadami"
„Gangsterzy i filantro'I'EATR JARACZA (Jara- pi" pr pol
dołzw 00
e:z>a 27) g. 17.3() "W pulat 14 · g io 12 ~ 1atyni i w PUSIJCZY"
·:,
·
'
·
~..
17 30
0
TEATR 1.15 (Trauguitta 1) POi..oNiA
(Piotrk-owsk.a
nieczy·n ny
)
„Zabawna
buzia"
67
'I'EATR
POWSZECHNY pl'Od.
USA, dorz:w. od
(Obr. Stalingradu nr 2.J.) lat 16" g. 10, 12,30 . Feg. 15.30 ,,,Gtup! Jakub" stiwal F-e&tilwa.U Flilmog. JJJ.15 „Idiotka"
'-''YCh „Cudotwórczyni"
TF..ATR
R0Zi\1AITOSCI p.rod. USA. g. LS, 17 .30 ,
(Moniu~ 4.a) m-eczynw
nr 93)

Oj;~RETKA

(Piotrkiowslrn

243) g 11115 ,,Ja tu rzą<Izę" ·
'

OPERA _ nieczynna
ARLEKL..- (Wókzańska 5)
g 17 ..'3 0 ,.Blękitna strza
.;_„
1

PINOKIO
g. 17.:W
&ki"

TEATR

<Kopernfl<a 16)
Pan TWaxd<JW"
ZIEMI

ŁODZ,

WJ~Lj"-gi (Tu~b· '!';-"

1)
" n e
w za<> ie P«'·
uSA dorzw. <>d lat 12 g.
10, 12.30. 15. 17.3<>• 20
WOLNOSC
(Plr:z.ybysrz.ewrudego 16) „s.o.s. na Pa
cyfiku" pr. ang. d<JtZW.
od lat 16 g. W. 12; 14,
l6; 18; 20
KINA I .KATEGORD

KIEJ (Kopernika nr S) KINO LDK (Traugutta 18)
nJ.ec:zynny
„Kapitan LeS" (pano.raTEATR-LABORATORIUM
ma) por. jugosl. dozw.
„13 RZĘDOW''
(Pic'11r- od laot 16, g, 15, 17.30,
kowska 262,
Pałacyk
20
ZMS) g. 16.30 ,,A.kropo· MUZA - nieczynne
lis"
(przedst. zamkn.) STYLOWY (Kilińskiego 123)
g. 20 ,,Akropolis"
„Jak być kochaną" pr.
PC·l. dozw. od lat Hl,
g. 15 .4 ó, 18 , 20 .15
WLOK...,..lARZ
(Próchnika
KONCERTY
16) „słomiany wdowiec"
f'lLH.ARMONIA (Nairuto- prod. USA
dOIZW. od
wicza 20) g. 19.3.o XXIlI lat 18 g. 1(), 1.2..30. 15.
Ęonoert, symfo.n1ozny 17.30, 2D
ol'k. PEL. Dy : ygent ~ ZACHETA (Zgierska :!.6)
Stefan Maą'CZyk . s~:l1Skrii.wek
błękitnego
sra - Edward ~taMt 1e- ~ieba" pr. ju". dozw.
WJ.CZ.
Program·
end lat 12 g 9"'45 11 4deJ.ssolm-Bartholody
Żdra~ • je~t
3 45
uwert.„ d>O ,.Sn·u
nocy w~ród
prod. ang.
letn.i>eJ , Schuma.rnn
d=w
od lat 12., g
Konc-ert
sk:rzy pco"'"Y
· 18 . 2JJ 15
·
d-moll M. de Falla 15.45,
•
·
„Trójkątne sombrero"· KINA 0 KATEGOEII

f

MUZEA

RU
MUZEUM HISTORII
•
CHU REWOLUCYJNEGO
(ul. Gdańska !3)
nieczynne do odwolan:i.a.
MUZEUM HISTORll WLO
KIENNICTWA
(Piotrkowska 282) ru-eczynne.
SALE WYSTAWOWE (ul.
Więckowskiego 36)
wy
stawa pt, "Rękodzlelo
artystyczn.e
Estonskiej
SRR'! czynna codziennie
prócz ponledzlalków w god-z. od 11-18.
MUZEUM SZTUKI czynne C<>dzlennle
(oprócz
poni-edz.lalkówl w godz.
<>d 9 do 15, w niedziele
od J;lod"Z. 10 d.o 16.
ZOO -

*nieczynne
:[. *

*

:f.

*

SPORT •

ŁKS

tąpiesia

od g. lO obradować będą leklroatleci
władze
LOZLA;i a wybierać
dio<roczn-e nowe
zebrarnde
sipra
wozda wcze Zall':Ządu Okręg-O'V'J'ego
Polskiego zwią2l<:u
z..uc:zruczego
od!będzie się w sa.J!l. S.potem., uu..
Pólnoena 36, o godrz:. 10.

bez

~yin

Ląpies<ia, Ktada:ie;
kJtóry stallWW'il
najsilniejszy
punkt zesp<>ID.·
walczyć
będą za,paśnicy
LKS w nJiedrzlelę w meczu z Rzemieślnlkiem
(W-wa) <> mistr'ZOStwo ligi tet"Ytoll'iaJnej zapaśn~, w stY'11u k:laSYCZTlY'J?·
Ląpiel!;
p<l'WQłan:y
!roS!:al
na o>bóz w
Ohwle,
g>ci:zi-e kadira
lliloo.dowa
.pnygotolWllJe się do
meczów
m1ęd2ypań&tw01WYCh W
sty}u wolmym.
.:wmieślnik odlbęMeaz. l..KS - R
uL L!JpoWe'

Z::.Su

ADRIA (Piotrkowska 150)
„Swiniarka i pastueh"
prod. rad.z.
<'l<llzw. od
lat 12 g. 16 18 ~
'
'
'
•
DK:M (Na:wo;-o;t; 27) „Swrnt
s1e śm1eJe
pr. rad:z.
dozw. od 1alt 14, g. 16,
DW18,0R2()COWE
kl)
R". „ (DWZ. Kallis
."., oza , „ amar a
Turma • „Spotkanie w
ZOO", „żródl<>" g. 10,
li., 12, 13, 14, 15, 16. 17,
18, 19, 20, 2J.
GDYNIA-STUDYJNE (Tuwima 2) „Sprawcy nie·
znani" prod. wl. doow.
od lat 16 g. 10, 12.30, 15,
!7.30. 20
HALKA (Krawiooka 3-5)
..Dziewczyna z dobrego
domu" pr. poL d.ozw.
od Lat 16, g, 15.45, 18,
20.15

POPULARNE (Ogrodowa
18) „Jazz,
jazz, Jazz"
prod. ang. dozw. od lat
11, g . 16, J.8, 20
PIONIER - ni-eczynne
POKOJ (Kazimierza rur 6)
„Les Girls" pr. USA,
dorzw. od lat 16, g. 15.45
18, 21l.15
REKORD (R:2Jg.owslka nr2)
„ Wojna i pokój" prod.
USA, dOl7lW. od lat 12,
g. 1.(), 14, 18
ROMA (Rzgowska Tllr a4)
„Rio Bravo" pr. USA,
dozw. 00 lat 12 g. w,
13. 16, 19
SOJUSZ _ ndeczyttme
swrr - n1eczyn:ne

ski-eJ 37 - przyjmuje cho
re glnekologlc:znie z Dz.
Polesie wszystkie poradme „K", z cl.Z. Widzew
Poradnia „K'' P!"ZYchodni Rejonowej lllr il
(Szpitalna 6).
Szpital im. Jł. Wolt, ul.
Lagiewnkka 34-36 - przyj
muje ch0<re ginek O1og i cznie z Dz. Bałuty - WS'ZYstkle pora...1.nie, z Dz. Wl
<Lzew Poradnia ;„K"
Przychocln.1 Rejonowei. nr
10. Zbocze 18a (Stoki).
Szpital im. dr Jordana,
ul. Przyrodnicza 7-9 J>r"Zyjmuj-e ch0<re ginekologJczni-e z oz. Sród.mle
ście wszystkie p.orradnie ,.K".
Szpital im. Curfe-Sklodowsk!e~, ul. Curle-:Sklodowsk•eJ 15 - przyimuje
chore ginekologiczni-e z
Dz. Górna ws:zystkl-e
po:adn.J.e .,K", z Dz. Wldzew - po.radrua „K" z
Pr-qchodn.! Reionow-ej nr
12 (~zpit~lna 6).
Chirurgi.a
Południe Szpital. 1m. dJr Pirogowa,
uL Wolczań&ka 195.
Chirurgia Północ - Soz;pi

TA~R~k (Stenipe:~i ~~ ~~a~~5ki.ego,
ą

u.l.

a z u·
ars eJ
.
·
pr. pol. dozw. od lat }2. Lar.yngologia: Szp. im:
g. ll.45; 14 „Lody śmie- dr PJ:ro.gowa, ul. Wólczan
tank<>we'', „Sprytny ko ska 195.
ziolek'', „Trzy pingwi· Okulistyka: Szpital im.
ny", „Dziadek", „Fajka" dr Jonschera, ul. Millo„Wędrówki
misia"
g. nzywa 14.
16 •' 17 ,,Kalooze szczę- Chirurgia i laryngologia
śda" pr. pol. <!=w. <>d dziecięca: Szpital im. Kor
lat 16, g. 18, 20
czaka, ul. Arm.i.i CzerwoKINA m KATEGORD Ile) l5.
.
Nocna pomoc
plelęg1;-ĄCZNOSC m-eczynne niarska z si-edzibą przy
STUDIO CLt!mU'.11bY„ 7-9) Al. Kościusz,ki 48,
tel.
„Jadą go~e, Jadą pr. 324-09 od· godz. 19 do 5
poi. d0oow. od la.t 16, dokonuje zabiegów
dla
g. 17.fa, 19.30
doros-lych 1 dzieci w gaCZAJKA _(Plon.owa 1!-1: 18, blneci.e zabiegowym \ w
K_ochanowkla) _„~poznie- domu chorego w J>l"LY·
ni
przecl1-0dme
prod. padkach pilnych na zleP-Oil. dozw. od lat l6, g. cenie lekarskie wystawia17, 19
ne poza godzlnanli pracy
inEWA (Rzgowska nr 94) gabilll.etów zabiegowych.
„Sza.tan z VII klasy" WIECZOROWA POMOC
:r>Jodg ~l.. d~:w·~ l:~ 1,EKARSKA udziel.a w <tni
1
1 •od..~· <bo,
od. l ;t powsr.r.edn.\e p<>mocy dof~ g 20 ·
zw.
a rosłym 1 dzieci-Om w amPOLESm <Fo<rn.alsk.le:J 37) bul.atorium w g<>dZlnach
'
oo 18 d<> 21 oi!'az przyj„Futrz,t!Y g~" Jia,fr~. muje w tym czasie zgto
angi
,:w.
• szenia na wizyty dorno7
E~ERGETYK
Pol1 we załatwiane przez noc·
·
CA1.
- ną pomoc lekarską od
techniki 17; róg Fel- go<lz 20 do 6
szt~sk.iego) „I_ t~ ~ SrÓdmiesde ...'..ul. Piotrsta.niesz
Jndiamnem kowska 1-02. tel. 271-80.
pr. po.I. d07JW. od lat 7 Bałuty - ul. Zuli Pa·
g. 1~, „czyste s7.aleń- can.owskiej 3, teL 541 _96 .
stw<>
pr, USA; d<>'ZW.
Widzew ul. Szpital·
od 1alt 13, g. 19
na 6, tel. 271 .•3.
"
:f.
Górna
ul. Leczni·
PRZEDSPRZEDAZ
bile- cza 6. tel. 427-7-0.
tów na 2 dni naprzód Polesie - Al. 1 Maja 24,
d<> kin: „Bałtyk", „Po tel. 382'-98.
lotrla", „Wis.la", „Wlók Nocna pomoc lekarska
niarz", „Wolność" od- (NPL' dla m. Łodzi z
bywa się w specjalnej s!ed.zibą w Stacji Pogokas.ie
kina
,,Bałtyk" towia Ratunkow-ego
dla
(ul. Nait'\ltowlcza :W) w m. Lodzi przy ul. S!en<l.ni J><>Wszednle w go- kiewlcza nr 137. ud2i-ela
cl:zinach 12-17.
pomocy w domu cl1orego <11..:. dorosłych I cl.zleci
APTEKI
zglastzających zachorowani-e po god'Zlnach przyObr. St.a•l im®radu 15, Pa i~ć
pl'"ZYChodn.i rejonobian•ioka 218. G!ówna 50, wych.
Kopemiika 26, Pio>trlww- :'.'locna pomoc lekarska
:>ka 67, Pl. Kośedelny 8, przyjmu je zgłoszenia te.T,.rra= 32, Pi-0.-11111roW5kia lefonicznie od g<>dziny 24
225.
d<> 6 na nr tel. 444-44•
"

*

*

9

..-:z.ą,du, bo rne ulega najmniejszej Jdwbu n:ie będzie =yt.ał za'Wlia- c:z;yc będzie z PTC O n.lsbrll'Xlwątpliwości,
że
systematyczna, ó.Olffiień :iJmlennyich.
&two kl. A.
żmu<ic.'la pr.aca dala jakieś rezul- _ _ _ __ : · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ta1y.
Pr.zecie wszystkim n i-e da
S!i.ę zaprzeczyć, ż.e wyocany1n Iu<\ziom udalo się OOliągnąć pewną
stabili=eję
wladzy
okręgc-wej,
,p<rZefo.rsować w sposób zdecy>1owaa1y kwrs na ooml<>CL:zeni-e kadTY zawodniczej - drzisiaj niema·!
potowę
zaw<Jdruków i za·wod111.iczek zr:z-eszonych w zw.ią:z.lal stanowi mło<lizież.
Niewesota ~eść dootairŁa do n.ae n:iik Mi·loSZ d.~amał konturzji. Skirę
Wysil-el~ zair:zą.c!u., po,djęty 2lWla- Z Grotnik, z obo'lm pi.tka1ray LKS . cit Olt1. nogę w kostc-e. .
Mil<>S'Za
srd.'!!Za w
t~·m ost.a•tnim kierunku Na jedl!1ym z treningów poonoc- prrz;ewiezi= mezwlocu.noe ~. Loupo•wsrz.echnderuia siaitkówk.i, szcze- - - - - - - - - - - - · - ' - - - - d!7Ji d<> S!ZJP'LtaJa, gdrzae przeswi.etle;nie stw·i erdzilo
pęk!n.ięcic lrości
gólnie zasługuje na urz,nanie, j.ak
bowiem z,;lotaJOśmy ustaJić, ośTOstrzalk.o·w ej.
LKS będrz,ie musiał na dru?_..zy
dek sipecja.listyczny siatkówki już
czas 2lreZY'g'110Wać z us.ług Milonjebawem
powstani-e w naszym

Miłosz unieruchomi~ny
na parę tygodni

Rolki w Rudzie

m1eście,

W razmow;ach z c:zl?nkaJITlJ! za:rzi:.od'1.1 zd-Ola;llśmy ustalić, ze chodizi tm <> istotnl-e ~ow4, bu~
<m.1ącą. klrytykę, ktora. przekon.alaby 1ell, ezy diz1a-la.U sl.uszrue,
czy istn.i<Oj') jeszcze u1n.-e proJ;>le:
my, na ktor-e rualezaloby zwxoc1c
więcej uwagi.
Zdają oni sobie
spra·wę z tego, ż-e· do d·osk01Tia;!ości im daleko, że pop.elniali blędy, że moż-e i"11Ili ludzie :u!ołailiby
oZJdzialać więcej. Czekają na głosy z terenu,,
na nowe drog;o-

Wt_,~~~ zel>ral!lie obTad>0wać będzie w świetlicy ŁKKFiT
przy
Placu Komuny ParrysJtiej 5. Początek obrad 0 godiz. 17.

*

~

*

W niedrzielę, 24 bm. odbędą się
z-ebrain:ia dwóch
innych zwiap:ków ok.ręgowych. W sald Kl'1.1·b-u
Spółdzielczego, ul. Piotrik<>wskil 48
----------------

Warszawianin sędzią
p1er\vszego
meczu ŁKS
Usta.loi!lla już zoSJtalla
o.bsada
sędmiów pierwsrzycll meczów
p.ilka<'Slctch o Pucha>r Polski.
.J.ak
wiadiomo, Z..KS g1·a 3 mal!'ca z
Górnikiem Thorez. Na sędo:i.ego
tego mecz.u. Który <Jdbęd-zie się
w

Lodzl,

wyznac:oo<no

wicza z Waorsrzawy.

p. Lauur<0-

Wyścigi na !OO<lkach omgain..ll'ZIUje sz~1el-e klopo<t:u p<'Zyczynda:ją kieRudzki KS w Rud:m-e. Od>będą s>ię l'O'Wn<ictwu LKS zwały Snieg'U po-cm-e w sail.i prz.y ul. stairoru<...z- krywaj ące boisl<o. Termin wyjści:a.

kiej 12 w nadchodzącą niedzdelę d;rużY'nY na bOisklo jest już n ie<> giodz 11 z udziałem czolo·w ych daleki (3 marca), a sytua cja nie
u·lega poprawie. W danym wykolairzy tódrz.kich.
padku n.i-e ehodzi przecież tylko
o 00€arnięcie śniegu z plyty boiska,
1-ecz 1 wywiez.ieni-e
go
po= obręb stadionu.
A na to
tirzeba co
naimnoej 2 tysiące
kuu:sów sanno<:h>Odów. Ileż to P<>chlloil1.ie
pieniędzy 1 z
jaikiego
ilró<lła je c:zet"pać.
l..KS ma nadzieję, że sobot>nie
S·t amania podjęte pnz.ez LKS w i niedziel'Tle obrady wa·ll!lego zePolskim Związku Hokeja na Lo- b<ra.nia PZPN wptyną na zmial!lę
drzi-e <> p.r:zesu1nięcie na późniejs7..e stanovviska zarządu PZPN i terterrn~ny
sp<Jltkaii -eliminacyjnych m:l.n roizpoc:zęcla serrotm1 zostanie
o a w.a.ns do I Ugi od·niosly po- OOrocz;ony.
żądany skutek.
PZHL wyika=l
pehne 7JI'ozumienie di!a sytuacjd, w
ja:k.iej 7!nalazla się d•rużyna łódz
ka w zWiązku z chwiiliowym oslabi-eni-em zespołu (wyjarzd. Chooakows·k iego na mistr-.oostwa świata
do Sztokhc·llII1U oraz PairrzynowSlk<ie.gio, Kasiperskiego i RożenJa n.a
tou.rne-e do Zwiąizku Radzieckie.go
w skład!Zi-e :reprez-entacji Fecieracjj Wlók.nia!I'Z).
TOKIO. W Karu.iza'W'ie w C!l:Watr
Do rc;zgrywek
eli>mi111acyjn.ych
r=poeri;ęly
się
mistrzostwa
hokeiści LKS
J>!"Zystąpią d10-piero tek
po powrocie wymłeruonych za- świata w jewizie srzybk.lei na lowodników, a wię,c, j>Uż w pclrl.ym dtZlie. Jak<> pierv.-sze na lód wyby r~ć. biegi
Slkladzi-e. Oczywiści-e, muszą być s1zJy kobiety,
Ol!l.i przygc towaui na to, że !l'OlZ· na 500 i l.500 ro.
girywkl J)ll"Zepro·wad=ne będą w
Na 500 m zwy-ciężyła 22-letn·la
przyśpieszonym
tern.pie,
bo\Vlern za.wodn-Lczka r.ad'Zieck.a., Skobliko
PO'Z>OSt.ale d"1Jżyny
TOizegra.ją
w wa, w czasie 45,4. drlJ.ga b~·i.a j<!:f
mię:l-zycz.asie wszystkie i11ne 1'il].'.>O't- vodac:z.k.a Je.gorowa 45,&, -a 1Jr:ze
kan1a i b~>\ czekały tyil<lo na cia niespoc!Ziewanie, najmłod
mecze z Z.,K.S.
sza uczestniczka zawodów , 16-łet
nia Szwedka, Jacobsson 46,7.
Se1"-0czyńska :>aj ęla 10 mlejsce w
czasie 47,7, a P'.lejczykowa podrz:ieli!Ja miejsce 11-13 ze Szwedka Eri.kssoon i Stieniną (ZSRR) w5zystkie z czasem 47 ,8. Baird7.o
sla·bo pobiegła KailbarczY'kówna,
która bY'la dopiero 3oO z wyni-

PZHL zrozumiał

trudności ŁKS

POLKI

na dalekich mleJscach
w JAPONII

0

Sprzątamy śnieg z

boisk

z asami łódzkiego sportu
Za półtora tygodn~a. pi.Uvarze
powinni wyjść na Miska. PZPN
v;ydał
rygory.st.yczne ro.rządze
nie zo>b<owi.ązujące kiuby t i II
ligi do uprzątnię.cia śn>iegu ze
staid>onów.
Zalecenie z całą
pewiwścią
słuszne,
lecz
czy
łatwe wykonalne?
O ile wiemy. gospodarze stadionów w Lodz.i pod.ejmowa.U
próby uprzątnięcia śniegu, jed
nckże be.Z'Siku.te>cznie. W dyspozycji spoirt.oi.vców ·n.ie znajdują
się nies.t.ety ta'kie środki techn•iczne,
które
zapewniłyby
uprzq,tnięcie
śmicgu
bez straty
dla. nawi.erzchn•i bois•k.
Pozosta.Tą więc tyilco„.
lor>a•ty.
ile się znamy na sentymen

o

tach naszych kvbi.ców, wierzymy, że pośpieszą chętnie z pomocą wszystkim kluoom, jeżeli
.· ·
ta
d
te
oc.zywiscze
zo.s ną
o
go
wezwawt.
JGk
na.s dochodzą
sluchy,
nie-które
111A€'jscowe
Mga.niza,cje maiją zoa.miar wysto.sować
odpowiedni apel. Z
góry
go
chętnie popieramy.
Chci-elibyśmy jedn{])k pr~pomnieć komu na,leźy. że kibicom
raź1vieij będ~ie się za.brać do ro
boty. jeżeili zobaczą, że wyk,o-

kiem 50,l.

w drugiej lro<nk!ul!'encj1, biegu
na 1.500 m zwyciężyła pOlllo~ie
S•ko•bl!k.c·w_.a - 2.23,3 .Przed ~i~iną 2.23,5 i Woro.nuną - _.• o,1.
Najleps:za z Polek. sero.czynska
byla d<Jpiero 26 (2.34,7). Pilejczykowa zajęła 27 mtejsce (2.35,7).

I
I

KalbalI'CZY.lr.ówm.a

CHHISTIE

(56)

komisarz spojTzał nań spod oka i mówił dalej. Na Long Ridge (wszystko według
jego zeznań) zorientował się, że jest bardzo
późno i
jak zając przemknął na przełaj do
stacji w Warmsley Heath. Ledwie zdążył
na pociąg i o 22.45 przyjechał na Dworzec
Wiktorii. Do domu poszedł pieszo i był tam
o jedenastej, co potwierdza pani Rosaleen
Cload.
Jakie mamy potwierdzenia reszty opowieści?

-

Przełożył:

TADEUSZ JAN DEHNEL
O 19.25 opuścił Furrowbank i posz~dł
na spacer, ponieważ spóźnił się na pociąg
o 19.20, a następny odchodził dopiero o 21.20.
- Dokąd poszedł na spacer?
zapytał
Poirot.
Twierdzi,
że
przez lasek Downe
wzgórze Bats dotarł aż do Long Ridge.
Czyli innymi słowy odbył wędrówkę
wokół Białego Domu.
Słowo daje;! Szybko nauczył się pąn
lokalnej geografii, panie Poirot.
Nie - uśmiec1:tnął się słynny detektyw.
Nie słys:rnłem jak żyjq nazw. które• pan
wymieiµł. To był tylko domysł.
Domysł,
panie Poirot? Rozumiem

Jest

ich

bardzo

niewiele,

ale

zawsze

trochę. Rowley Cload widział Huntera kiedy przyjechał na stację Warmsley Heath.
Widziało go tam również kilka innych osób .
Pokojówki z Furrowbank korzystały z wolnego popołudnia (on miał oczywiście własne
klucze), więc nie zetknęły się z Hunterem.

Natomiast stwierdziły, że ktoś gosr><>darował
w bieliźniarce, a w 1 bibliotece znalazły niedopałek papierosa. Bardzo je to zaintrygowało i rozmawiały nawet na ten temat. Ponadto jeden z ogrodników pracował wieczorem. Zamy'kał szklarnie czy coś podobnego. Ten zauważył Dawida. który wychodził
z domu bocznymi drzwiami. Ale nie na tym
koniec.
Panna Marchmont spotkała go na
skraju zagajnika Mardon, Biegł wtedy na
stację .

pać

Czy widział ktoś, że udało mu się zła

pociąg?

Nie. Ale zaraz po przyjeździe zatelefoz Londynu do panny Marchmont o
jedenastej pięć.
-

nował

-

32,

---

lole1·na poraz· k•
Amery kan ow
•

t11

nują
ją
t{])kźe
co sławniejsi BONN. Prnebywsjąca na t>ouimee
SJ>°'rtowcy miasta. Za.wsze to colw Eturopie rep~ecJ>en.tacJa hokeje-innego odgarniać śnieg ma?ąc wa USA :roz-ei:l'rala p.lerww,e spot
_
.
.
·
ka·n!e w NRF, prz~aJąc z z-e
"'a _s.q,~1a.dri :J_zymbo.r,sTvie·g o lub sipoJern
złożonym z giraozy EV
Drozdza.lxl 1111z czynie to w po- Fu.essen i EC Ba<l Toelrt1z 4:6 (O:O,
Jedynkę.
(K)
1 :4, 3 :2).
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l'ogot. Ratunkowe
09
PALMIARNIA czynna llll.ODA GWARDIA (ZiePogot. Milicyjne
07
od g. 10 do 18 (prócz
lc·na 2) „Karm.azynowy
Nocna pomoc Iekarpo.nied:zLalków).
pirat" pr. USA, dO<Zw.
4
44
s·~~ ;1:..-~
4-4
WYSTAWY
od lat 12, g, HJ, 12.30,
08
•
...,.....,..
15. 17.30, 20
Kom. Miejska MO
292·22 SALON
FOTO
ODRA (PrzędizaJ.nia;na 68)
Kom. Ruchu nroGRAFIKI „C7..a.rn.a l>lyskawica" por,
gowego
516-G2 ŁTF (A. Struga 2) - w. ..._,.... Dzt~
00·00 W.ystaiwa Edw.·aIDd.a Hart NRF, dozw. od lat 12,
~·"'
~ ...... ~~ 3
K li
g. 17, 19
Pryw l'ogot. Lek.
555·55
wiga - '" u sy teatru" OKA (Tuwilma 34) "Tata,
•
333-33 BIURO WYSTAW ARTY mama.. córka i zięć"
MOI
359.15 ska
STYCZNYCH
(Piotrk<>W
.
1-02) Wystawa
ma- p.nod. mdz. dorzw.
od
larstwa Stan:islawa Paw la~ 14, g. 15" 17

TEATR NOWY
sklego 15) g.
rza"

SPORT •

s·1atko'mka z kr.edylu
rozlicza
się a
zaufani·

<> godz,
16
Zlotn:Lan!ka
z Połykaczami

lood!oowjs}ro Hali Sportowej; W Ogn;i,a,,· a w
SQbotę
i niedrzii.elę; 23 i lM bm. gcdz. IS, Honved z Kotla.rzem. o
Mec:ze młodych hokeistów Jl(>!P'I'Ze
zawodmicy tych dirużyn wi•n ni
l'.ba

11117-·,";,,J

SPORT •

Przed walnymi zebraniami

Dwa mecze adeptów hokeja
~
hdre,Jow~ ~ robotę, nied'Zielę również
~ć bę-

tu=ieJ:uirorz.ą."'lra si~ d'Zle
~ ~akt<!zi:Jtich

11

-

To sprawdzone, prawda?
Tak. Z jego aparatu zamówiono pilne
z nr 34 w Wannsley Vale. To
jest numer pań Marchmont.
Bardzo, bardzo interesujące mruknął
Poirot .
- Rowley Cload rozstał się z Ardenem za
pięć dziewiąta. Stanowczo twierdzi, że nie
wcześniej. Około
dziewiątej
dziesięć Lynn
Marchmont widziała Huntera w pobliżu zagajnika Mardon. .Jeżeli nawet biegł przez
całą drogę z hotelu „Pod Jeleniem".
czy
mógłby przyjść do Ardena, pokłócić się z
nim, zabić faceta i zdażyć do zagajnika Mardon? Zastanawiałem się nad tym i nie w idzę możliwości. A teraz zaczynamy wszystko od nowa. Dowiadujemy się, że denat
nie został zamordowary o dziewiątej. lecz
żył o dziesiątej piqtnaście, jeżeli naturalnie
pańska starsza dama nie śnila. Zabiła f!.O
albo kobieta, która zgubiła szminke ta
w pomarańczowei chustce - albo ktoś inny, już po odejściu tej kobiety . W każdym
razie morderca rozmyślnie nastawił zegarek
na dziewiątą dziesiQĆ.
Mały Belg milczał, więc Spence zwrócił
się cj_oń z pytaniem:
Nad czym pan tak medytuje,
panie
Poirot?
Długi
spacer
dokoła Białego Domu„.
Spotkanie na skraju zagajnika.„ Telefon z
Londynu .„ A Lyn.n Marchmcnt i Rowley
Cload są zaręczeni. Chciałbym się dowiepołączenie

DZIENNIKA"

d.zieć, eo ci dwoje mówili przez telefon.
Powoduje panem czysto ludzkie zainteresowanie? zapytał komisarz.
Oczywiście przyznał Ht>rkules Poirot. Każde zainteresowanie człowieka jest
czysto ludzkie.
ROZDZIAŁ

vm

Było późno, ale Poirot ):>ostanowił złoŻifć
jeszcze jedna wizytę i wybrał się do domu
Jeremiasza Cloada.
Do gabinetu za prowadziła go młodziutka
dziewczyna o inteligentnym wyglądzie. Kiedy pozostał sarn, rozejrzał się bacznie oo
pokoju i orzekł, że nawet prywatna siedziba adwokata ma formalny, iffecie prawniczy
charakter. Na biurku stała duża fotografia
Gordona Cloada i dru"a. trochę wyblakła,
przedstawiająca lorda Edwarda Trentona na
koniu. Mały Belg oiilądał ;ą właśnie, gdy
gospodarz wszedł do gabinetu.
- Ach,' pardon„. - Poirot zmieszał się i postawił fotografię na miejscu.
O j ciec mojej żony odezwał się ,Jeremiasz takim tonem , iak gdybv sobie gratulował i jeden z jego nai!epszych koni,
kasztan Trenton .
Miał drugie miejsce na
derby w 1924 roku. Interesuje się pan wyścigami?

-

Niestety,

nie.
(Dalszy c!M nastąi)l)
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aaje: Wydawnictwo Prasowe „Pr:>sa Lódzlta" . RSW „Prasa". Lódź. Piotrk0wska 96. Rękopisów nie zamówionych redaJ{cja nJe zwraca.
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Dru~ Zaltł.

Grat, R,S,W, "Pra.sa·• --.

Lódż, u!,

Zwi.rkl 11, .,,,.

Patu~r:

druk. mat. 50 a.

