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Rok XVIII
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Łódź,

zatrzymał się

w Londynie
Sekretarz
generitlny
ONZ, U Thant w drodze powrotnej z Rum·.mii i Jugosławii do Nowego Jorku, za
trzymał się w pią.tek w Lon
dynie, gdzie konferować bę
dzie z ministrem spraw zagra
niemych
Wielkiej
Brytanii
4*ordem Home.
(C)

W

c z w~rtek
przyjęty

U

Thant zosta. ł
na
wyspie
Brioni przez prezydenta Jugosławii Tito. Obaj mężowie
stanu odbyli długą, serdeczną

rozmowę.

dzień

Pierwszy

Thant

Nr 112 (5113)

sobota 11 maja 1963 roku

(Koresoondenc/a własna)

Komitetu Cllykonaooczego RWPG
Przed roz:poczędem
obrad
plenarnych
członkowie
Komitetu Wykonawczego - wicepremierzy krajów należą
cycI; . do RWPG. spatkali się
w sc1słym J?ronie.

toreczenłe papieżowi

na2rodv pokoJowei

Obrady plenarne trwały w
piątek blisko 5 l!'.Odzin. Otwie'
rając
posiedzenie
przewodniczący obradom wicepremier
P. Jaroszewi~z serdecznie po
witał przybyłych przedstawi-

Fundacii Balzana
(-c)

t P~edz.enie • Sejmowe_j Komisji Planu GO<Spodare'Zego, Bud·
etu . • Fmansow, w dmu 9 bm. poświęcone było ocenie rea•
budżetu

w

ll1 kleroconlct1111e Pton

o„Złotq kielnie" todzl

piątek
odbyły
uroczys~ości

się

farni lauim. Ba luma: P.
Htndemlth (NRF) w d-z!ed:zinie mucyk!). s. ElJiot Mo,rison (Stany Zjednoawoe w
dziedzinie
histoa:'!ii), K.
von
Frisch (Austria - w d!zied!zlnle
b1ologii) i A. Kobmogc.row ' (Zwlą
zek Ra<l.ziecki - w drziedrzi.n.ie
ma-tematyki).
Prezydent Wlcch Antcmi<> segnl wręozyl pa.pieżowi zloty medal na ztotym łańcuchu.
Na
medalu z joonej strony znajduje się wirzerunek Angel! :(,i.ny
Balzan, a z dni.glej emblemat
fundacji z gałązką oliwną z
na,pi5em „A Giovanni per la
pace 1963'~ (Ja.nowi XXIII za
pokój 1963 r.).
Wręc,zenie
da.ls:zych nagród
nastąpi w · sob<>tę. Po nrocz:ystości pa,pi<?ż ztooy ' oflcjałną wizytę
prezy<i€'Iltowi Włoch. Bę
d:zie to pierwS?.a od 1939 r. wizyta papieża w sied:zll>ie prezy.
denta.
również

reaci na.grody

Albrechta

l!:O w marcu odrobiono ok.
600 mln. zł.
(Dalszy ciąg na str. 2)

Rozmowy Nasera

z Tito i Ben Bellq

I

Czy

dni dla

d-Z

ęci

Belg

Hae&eldon•ok jel!zi-e
w żółtej kcszulce.

dziś

federacji arabskiei?

Kryzys w Syrii

pogłębia się

Od111ołane

Śnieg

w Egipcie

"

Kupon konkursOflJV

•• • •

„

zdjęcie trzecie bloku mieszka.lnego spośró«l; 10
wytypowanych przM komisję fach1>wców
J&ko
najlep9Zych w nowym budowniotwie.
Budynek
ten wzniesiono w Osiedlu N-e Rokicie przy ul. Przyszkole 13 (blok 33). ProjektowiW go mgr inź. arch.
W. Minioh. K·iel'CJWillikiem budowy zaś był inź. Tadeusz
Ogrodowczyk z ŁPBM nr 1.

to

O

f

* :{. *
n-urn.erach gazety

zamieścfmW zd}ł:cia
poros,talych 7 bloków. Jed:nocześnie zawf,ad.a:nia·
my, że już za kilka dni w 10 pun/otaeh m1a.s>ta
umiesxzo-ne zas-tamą plimsze ze 2'd.jęclami bloków 'UJY·
typow<1nych ja.ko najleipsze. UlaibWi to czyteln:Hromi wzi~
cie udziału w konkursie. Obok za.mieszcz0'1le'{l°' w dniu
dzisiejszym zdjęcia drulwjemy kupon. Pl'os~my o wypelnieni:e go i przes/.a'llie ·do redaJccji ?Ul adres: Piotr·
kawska 96. Na kopercie należy na1pisać: „Złota Kiel.nia
Lodzi" Lub ,.Ko·n.kurs na 11./ljlepszy blolc mies.!'kalny.
Każ<l11 z uczestn.ilwtv konlcur.w m,oże przysl.ać dowolnq
ilość kuporww. Na zW1}cięzców czeka 6 ce·nnych'· 1'."1'9ród.
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T,rt.it „D:>i:t 1>0d złotą kielnią
powinien otrzymać budynek
• • • • • • • 1 •

. ..... ..... .
. ..

~

Tytuł
„Dom pod S1'ebrną
kielnią"
należy
przyznać

budynkowi

•• •

···•11•1•-.····
Tytuł

„Dom

kielnią"

budynkowi

pod

należy

czołów

JAN KUDRA
W
miedz yc zasl~
z
l!rupy odpadł i 0de n
z inicjatorów ucieczki. Valci c.
Daremne były wysiłki K ·1dry
i towarzyszących mu kol arzy.
Główna
grupa w sza l eńczym
pościgu, już na ulica<'h Br11 a ,
dopędzi la
„uciekinierów". Spo
W<?d'il.~ali to Belgowie. którzy
ełowh1e pracowali na korzy!lć
Haeseldoncka. Miał on w sz elkie szanse zdobycia w Brnie
żółtei koszulki. ·
(Dalszy ciąg na str. 6)

nierów".
czołowej

14.

mane111ry I

w Grecii

Adres •

się

Klasyfikacja po 2 etapach

Wizvta de Gaulle'a

Rej ,

r itl

· utworzyła

H;i.rrings pierwszy
s1e w n iebezpieOrganizuje pości~.
pokonuje przykre podjazdy. po
cial!'.ając za soba "Włncha Nardello.
Bel;ia I·faeseldoncka i
Smolika CSRS.
Ten ost atni
wkrótce rezygnuje z nosci gu.
I Jemu sił zabrakło . Pościg owa
trójka. głównie dzięki pracowitoścl Belga, dopędza .. ucieki-

15.
16.
17.
18.
19.

francusko ~ amerykańskie

óv!

tel·

r.

sławia),

ka,
w której jechał Kudra.
Brak w niej było lidera Czerepowicza.
Wytworzyła
się
sytuacja dośfr pomyślna dla Po
laków. Znając możliwości Kudry można było się E.podziewać jego zwycięstwa · etapowego. a więc I zdobycia żółtej
koszulki. Nadzieje na sukces
rosły,
gdy po przebyciu dalszych
7, km,
„uciekinierzy"
wywalczyli S-minutową. przewagę
nad główna !!'.runą. w
które; rozpoznajemy czterech
Polaków. Nie było w niej tyl
ko Fornalczyka. Kapitan naszego zespołu był tak osłabio
ny, że nie wytrzymał tempa.
zorientował
czeństwie.

ne z przekazaniem
papieżowi
Janowi XXIII nagrody poko.J<>wej im. Balzana.

Ol>ecni byli

po drugim lotnym finiszu wy
granym przez Valcica (J•.igo-

Holender

w

zwi11za-

larze do nich nie należą. Wie
d<:ieli. że jeden z najdłuższych
etapów wyścil!'.U wymaga rozważnego rozłożeaia sił. Szczególnie Polacy nauczeni w!eloma przykrymi doświadczenia
mi. Dla nich etap ten był niemal
z
reguły
niefortanny.
W Kairze
potwierd-zono, 2e
Zdwoili wiec czuiność, aby nie
prezydent Naser przybę.d7J.e w
dać sie zaskoczyć.
niedzielę
12 maja na Wysp<;
Niemal przez połowę dyBrloni, g(Jzie spotka się z marszałkiem Til)O. Pre-~ydent Naser
stansu na szosie nic szczepowród do Kairu 16 maja i
góltiego
się
nie
działo.
przyjmie premiera algierskiego
Próżne
były
zach ety
do
Ben Bellę, 18 bm.
ucieczki ze stronv
Francuza
Gennet. Mimo to zwarta grupa
jechała w dość ostrym tempie,
decydujące
przyszłości
utrzymując szybkość
w eranicach 44 km na godzine. Pew
ne ożywienie w czołówce dało
sie zauważyć
d-0oiero
przed
pierwszą Premia. Tu dał znać
o
sobie
Belg
Haeseldonck.
Oka
Woolttg in.foorna.cjl z Kaoiru; Kairem, Ba<godad.em 1 Da•rnaS?.·
zał sie on szybszy od Rumu5 min:is'1JJ:'91ffi syiryjsikim z v;i<.-ekoi em.
premo<?rem el -Kasemem, którzy
Dumitrescu
i
Applera
W piątek prasa egipska przy- na
podali się do dyunisji,· wy2l!la· pusrz.cza po raiz pierwsrzy :ilron- (NRD).
CZ-Oll10 przymusowe miejsce pota1Lp.y. ata'k na baaslstowsk.icl1
bytu i znajdują się oni pod przywooiców sy.ryjskicb.
D()!)iero 'PO przebyciu 100 km.
st!'ażą sil bezpiecz<?ństwa. Lą<.':Z
D.ziennilk „Al Ah>ram"· ujaw- ke>larze
zac7ęli
naootvkać
nie poda.Io się do dymisji s mi- nia, że wielo,,,"'0-&zi.nne r-0'7Jmowy trudności. t~renowe. Dość przy
syxyjsiką
a kre wzniesienia. szybkie zjaznistrów. W Aleppo aresztowa- międrzy delegacją
no fo•rma.łnJe i edinego z człon marsza1.kiem Amerem nie przyków „Rady ReWolucyjnej'! Ha- niosły żadnych rezultatów. Wi- dy, ostre zakręty szosy wyma
ceprezydent
Amer po&ta111owil gały z ich stron:v wielkiej
n.anu.
Wyda!l"Zenl.a w Syrii śled"""1'!e więc
przekazać
cala sprawę uwagi i wysiłku. Na 143 km,
są w
Kai<rze z napiętą uwagą.
prezydentowi Naserow1.
Uważa się, że nad..~hOO!zące dni
Tymczasem
delegacja syryjbędą
decydiujące
d~a
przysrzlo·
ska przebywa w Iraiku - trześoi
Syirii 1 fooeracji
między
cim państw.ie
prokll.amowa111ej
ZJedlll.OC".ZOd'lej Republiki ATa.bWYNIKI INDYWIDUALNE
&kiej. De~a.cję przyjął p.reiyIl ETAPU
dent Aref i inne <>s<>bi.sOOSci.
Po<iczas
dwudl!liowych de1.
Ta,glda111i
(Włochy)
5 :39,'58
monstracji pronaserowsklc1'l are
(Z borufi<katą)
sztowano w Syrii ok. 300 osób,
~ Haeseldonok (Belgia)
6 :40,28
Niektórym grożą kaJry od 3 do
(IZ bonifikatą)
16 lat wi~enia.
3. Appler (NRD)
5:40,58
4, Kapitonc•W (ZSRR)
Wspólne
francusko-amery5. Schur (NRD)
kańskie
mancw1ry floty na
6. Weisslecler (NRD)
Morzu
Sródziemnym
„Fair
7. Verhaegen (Belgia)
Ga·me" zostały nagle odwo8. Chtiej (Po!ska)
łane ubie2łei nocy.
9. Rutte (HoJ.a>Ildia)
Rzecznik zaprzeczył infor10. Ample- (NRD)
W
Atenach
podano
oflcial·
11. Gawliczek (Polska)
macjom
prasy
francuskiej,
16. OLlzairen.ko (ZSRR)
nie do wiadomości, że prezyktóra twlerdziła, że odroczedent de Gaulle
przybc;dzitr 17. Lebiedlew (ZSRR)
nie manewrów nastą.piło na
18. Kudra (Pol&ka)
16 maja do stolicy Grecji z
skutek
rosnącego
napięcia
trzydniową wizytą.
na Srodkowym Wschodz.ie, co
WYNIKI DRUŻYNOWE
wymaga
rw.tychmiastowej
DRUGIEGO ET.Al-U
obecności
6
floty
Stanów
Zjednoczonych.
l. NRD
17 :02,54
2. ZSRR
Praw'd!ziwa złtnowa buirrza. na3.
Polska
wiedziła rej-OIJl I~ Sueskiego w C'&Wartek, 9 ma.ja. Spai:lt
4. Belgia
17:00,12
5. Włochy
sn.ieg„ lodowate obfite dCS12CZe
17:03,12
6. Holandia
1 g·rad.
7. Rumunia
Ruch na KaJtlałe Sueskllffi i są·
8. Anglia
s!edn.ich diro,gach zcstaJ: przer17:0J,30
wa<rcy.
9. CSRS
W god!z!nach wleczorn~h uilice rnd.asta IsmaiUa p.r'Zy
10. Węga-y
Imię l nazwisko
pom!Jn.a,l:y rwą.oe potoki. Poolom
11. Francja
•
wooy wyinosit pół metra. In12. Fi:n!al!ldia
l7:ó3,4a
• a e a I I
a a a 1 a
terweniowała sbraiż pożarna.
13. Dani.a
·ii

I kwa.rta.le br.
Inf_ormację o wykonaniu planu w I kwa.rtale br. przed·
tła~ił
Stefa.n
Jędrychowski,zaś
informację
o
realizacji
udżetu w ana.fogiC'llnym okresie Jeny Albrecht.
Po
przypomnieniu,
iż
kształtowaniu plan:.i na
rok
1963 towarzyszyły
trudnośc;
mające swe źródło w niezbyt
pomyślnych wynikach gospodarczych roku poprzedniego,
S. Jędrychowski stwierdził,
(c) Biuro
PoJłtyczne
Algieriz
trudności
atmosferyczne
llktego Frontu Wyzwolenia Nawywarły niekorzystny wpływ
rodowego postanowiło w piątek
na
realizację
planów
w
powierzyć Hadżowi Ben
Alla
funkcję
odpowiedzialnego za
I kwartale br.
sprawy partyjne.
Wskaźnik
produkcji przeNie wla.diomo, czy Rabah Bi·
mysłowe) wvniósł 99,6 ;>roc.
tat, który upl".ll8dnio sprawował
W kwietniu wedłu,; szacunko
te funk.eje,
poz.ostaje
nadal
wych wstępnych danych plan
ClZłonkiem Biura Politycznego.
operatywny produkcji przeHa.di Ben Alla jest Wiceprze·
1Vodnlcząeym alglemklego Zgro
mysłowej
został
przekroczoJnadzenla Nar>Odowego i rej>l"eny o 1 proc. Mimo to niedo~tuje pogll\dY
premiera Ben
bór produkcji w stosunku do
Bellt.
założeń NPG na 1963 r. nie
Rabah Bitał jest wieeprooiiezostał jeszcze odirobiony.
rem.
Niedawno na tle rótniey zdań
Za okres I kwartału niedoz premierem Ben Bel111 ustąpl1
bół" ten wynJósł szacunkowo
llekretarz genera.lny
FWN M.
Cbioder jego funkeję przejął• licząc w wartości utraconej
produkcji, 3,6 mld. zł z czeBen Bella.

Dalsze zmiany

J.

W

Watykanie

Gospodarka w I kwartale br.

lnformac,ja S. Jędrychowskiego i

Tylko najwięksi
optymiści
mogli oczekiwać: }akiel(oś nieobliczalnego w skutkach ataku na pierwszych kilometrach
trasy II etapu. Rutynowani ko

cieli :i: bratnich krajów socjalistycznych w imieniu Ko
mitetu Centralnel!:O · PZPR i
rządu polskie-l!'.o.
IDalszy ciąg na str. 2)

Rady Wzajemnej
Po.m,ooy Qospodarc-iej ozdabia fronton siedzaby Rady
Ministrów pny Krakowskim Przedmieśeiu.
W dniu
10 bm., o godz. 12, rozpoe.-ięło się tu VI posiedzenie
Komitetu WykopawC-Zego RWPG, kolekty.wnego kierownika wszechskonnie rozwijanej wspólpraey gospodarczej krajów członkowskich.

Obrady Seimowei Komisii Planu GosoodarczeRo, Budżetu i Finansów

liz a-O;tl planu gospodarczego i

NRD• ZSRR• '9olska

obrad

Osi$!! flag państw członk~skioh

BERLIN

H/arSil,aJ'J'll

.
Dwa etapy
nie rozsirzygniętej walki
-~

I

„,

brązową.
przyznać

... ··········

:Bułgaria

17:04,07

JugoslaWia
Australia
Szkocja
M&roko
NOirWegda

17:04,s1

17:°'3,02
17 :23.51
19:03',19

KLASYFIKACJA INDYWI!>UAI,..
NA PO DWOCB ETAPACH
l. Haeseldonck: Belgia)
2. Czerepowlcz (ZSRR)
3. Laczo (C$RS)
4.

SchulI'

5. Appler

(NRD)

(NRD)

6.Kapitonow (ZSRR)
7. Weiss<leder (NRD)
8. Verhaegen (Belgia)
9. Rutte (H<>larulia)
.10. Ampler (NRPJ
11.

GawJłczek

(Polska)

12. Gennet (Francja)
13. Me Guilre (Szkocja)
14. Oli~en.ko (ZSRR)
15. Kudra (Po!ska)

20. Naroello

(WŁochy)

21. Wjairaw.as (ZSRR) -

ten sam czas.
Pozostali Polacy:

ker i
Chtiej,

Zieliński

98)

do 34 - godzinnego lotu kosmicznego
ma

zostać wyst=elona z PrZY'lądJka Canavera~ rakieta ;,Atlas-1W-D" 1 lci;61ra wmle
śa1 na oro.tc!.e ka.binę „Faith-7'!
a6'trona'llltą amerykańskim -

H

z

maja

k.aJpitanem lotnictwa Gordonem
Cooperem.
Gordon Cooper ma d-ok-O'Oać
22 okrążeń Ziemi w ciągu 34
godrni•n po orbicie, której a.pogeum wynosić bęcl<zie 272 km,
a perl,geum 160 km, by następ
nie wooować
na PacYfi·ku w
pobliżu
Wyispy M;dw<iy.
Dublerem
kapitana Coopera
będ::zile Alal!'I. Sheparo, który jako plE1rwsriy z Ameryikanów wy
strzelc•ny
:rositał w
p.r:zes.tr:zeń
k~ ~ych i
ame-

Mbronaut6w z ekipy „Mercucy", utr.z~ywać bę
d:z!e z :różnych stacji naJSłucho
wych1 ro=conych na całym
rykańsklch

świecie,

łączność

„Falth-7".

z

ka:biną

Najważn!ejstzą niewątpliwie ro
lę
odgrywać
tu będ'Zie astro-

nauta John Gleen, który znajdować sle będzie na pokładzie
okrętu na Pacyfiku i
w raizie
konieczności
będzie mógł
uruchomić drogą
radiową silniki
ha.muj~e

,,Faith-7".

NASA pocl.ala. Iż E11ropa b~-,
fule mogta o.gląd:ać przez tel€·
wizję Coo,pera za pośrednictwem
sateUty
telekomunil'8cYJ,neeo

,·,FłoetaY~

wszysc.y

24-34) Be8:47,09, 60)

Fornalczyk.

KLASYFIKACJA

DRUZYNOWA

PO DWOCH ETAPACH
1. NRD

14 maja start Coopera

8:45,51
8:46,09
8:46,09
8:46.11
8:46,51
8:46.51

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ZSRR
Polska
Belg;la
H<>landda
Rumu.ni.a
CSRS
An.glia
Jugosławia

lQ. Włochy
11. Francja
la. Szlt-Ocja

13. Dania
14. Finla<11d.la
15. Australia
16. Bulgairia
17. Węgry
18. ·Mairoko
19. No.rwegia
NAJAKTYWNIEJ

2.6 :Z0,33

.„..

"
26 :20,5[
26:!?.l ,09
26:21.37
26:21,46

26:28 ,36
26:29,07
:is :41 ,40
26:42 ,15
26 :44 ,48
!!8 :45,44

26:46.()l
26:51 ,40

~7 :08,31

29:35,3()
JADĄ

I. Ha.e seldoock (Belgia)
2. Ka.pltonow (ZSRR)
3. Crer<>powlcz (ZSRR\
4-5) Tagliani (Wł ochy
pler (NRD) po lJ pkt ,
Zleliń&k:i (Pe.Isk.a.\ i Scb.ur
po 8 pkt.

M pkt .
1a p k t.
11 p l<t.
i AP'"
5-7)

CNRO)

\

Hutnicy I.•
(Korespondencja
dla

7Jko

1

ilu.a:!iną

!!lJie
a!k-

bairdzo

w

wprowadzooyc.h

ek.O!D!Omiik.ę

własna

m.;.a-

sta, Lódź to wY!ącznie wló!kno, a Eatowroe tyłk.o węgiel
1 stal. De fa.eto, Lódź to tak
coraz bardzi1l>j znany w
że
kraju ośrodek przemysł•u maszynowego (,,Strzekzyik'', ,,Wi
fa.ma", ,.Fa.kr-0iba.", ,,Ma.jed" ..• ),
Katowice zaś to iniru;z „:ilelazny dostawca", jeden z naijpow~ejszych

lrooperaJ11Jtów

lódzkicll tabryik metalowych.
Lódź i Sląsk mają sobie wie
le, od czasu oo czaisu, do powiedzenia.
Roomowy między inimi. toczą się przew~ie

.za

pośred

nietwem dziiaiów zaóp.aitrrenia z jednej strońy, a dziaGenełów zbytu z druig.iej.
ralnym koopeira.nitern owycn
pogawę

łóodzko-kaitowiok!i.CJh

dek jest lódi:Jta Ekspozytura
Katowickiej Centrali Handl-ir
„Centro.staJ" p'I'Zy ul.
wej
P.\.o.trkowskiej 102, z nowoczesnym zapleczem ma,gazyża..
na
111owomater:La.owym

cenzai1iczaja do najnowszych tego
rodzaj,u obiek.rtów w tzw. terenie. Chociaż. w.ięc Lódż metalowa jako cdbiorca produk
cji śląskich hUJt nie nałeży do
pobentaitów wobec j.ny!ych kra
jowych klientów, . li~ ~ę
tu z Irlą powazme, i J aik
jej rówmi cśw1adczono nież P<1trzeby brane Sil. pod
uwa.g4:1 zartl<wno w pła.nach
ja.k i w gotowych już efektach prodU'kojd. hutniików.
efek!ty te są n:iemail:e,
choć ubiegły rok zalicza
się w hutnictwie do naj
trudniejszyc.~ okresów ostatnich lat. Mimo tych trudnoś
j,eszcze oZWiększonych
ci
st~tnią srogą zimą, hutnictwu
bieńcu.

katowicki.ej

W

chlubią

trali

się

nią

i

A

p<>lslllie

nie

osi~<>
no.~1wa.ny

w r. 1962

dotychczas
prarwie 6
razy wdęcej sllll'Ówiki, ipomad 5
;razy więcej stali !i. tyleż samo W)'Tobów walcowanyoh w
stoolE1!klU do ;r. 1939, który

wzrost produkc:j:i:

Syłuació w

był

~ódź ~„~!.~'!.~a~~~ :!'. .~!'~~~!~~

z Ka:towic)

przecież

szczyitowym

o-

przedWIOj•eo:meJ ilro-ruunktury. Równtież porówinu
kres-em

jąc

ubiegłoroczne

osi<l!gnięcia

hutników z wykonaniem planu w r. 1961, 5.rniai!o morżemy
pow:iedzieć, iż ma.ją się oni
czym pochwa!liić. l'irodu:kcd•a
p-Odsta;wowyeh wyrobów hutIililzych wzrosła. w ubiegłym
o 10 proc,
przeciętnie
r~ku
N aileży przy tym podkreślić,
iż wraz z olbrzY'Jn·ią mtensyparze
:i.Jrncją pracy szły w
starania o uzyska<lie lepszych
W
ja.kościowych.
wyników
1902 r. produkcja staili. jaik:oś
stosunku
w
ciowo wysokich
do 1961 :r. WZI"Q&la o 14 proc.,
podobni.e jak i produkoja . wy
robów walcowanych o zwięk
szonej wytrzymałości. i odpornOOci na korCYZję.
ok 1963 to dla hutnictwa
ok!res odraibiatlJJLa cięż
spo"W'-Odlowak!i.ch strait
nych zimą. Terminy odra:biama strait są napięte, mówią
one o wielkiej ofiainności pra
cowników hutn:iotwa. Miejsce
ich w ekonomice nasrego kira
ju najlepiej określają liczby:
przy produkcji stall. jej prze
twa.rza,niu w przemyśle m.a.szyno·w-ym, metalowym, bud@wy środków tra.ns~ i
jest
zatrudnJWnyoh
innych,
850 tys. pracowllików, tj. 26
pruc. ogółu zatrudnionych w
krajowym,
.przemyśle
c.ałym
za& warto.ść produkcji globalnej, którą wytwairza. się w
opaircin.! o żelazo sta:nowi 27
proc. prodru:kcji całego poilslcie
go ·przemysłu.
Dziś, dnia 1'1 maja., w Za:-

R

bnu uroczystą. aikaderndą :roz
pocz),ma się krajowy ~eń
Hutruka. Będą przemówienia,

życzymy
na.grody. życrenia.
więc !i my huittl!iCZej braci po
trudwykonania
myślnego
nych zadań 1963 :r. - L. (to
już z pUl!llkrt.u w idzenia naszego łód'2l\tiego podwórl<.a) lep·
szej kooperacji między Lod2ią

i

W

Zmiana rządu
w Jordanii?
(C)

Rozgłośnia
wiad<ll!TI.<>Ści

kairska na

'Pochodzące
wedrug ~tórych
z Be<;lrut".l,
król Husejn postanowił zwol
nić dotychczasowego premiera Husejna Ben Nasera l ~o
dała

według

dukc.ii.
W całym przemyśle zdecydowanie niekorzystnie ukształ
tował się stoS'Unek fundtlSZ".l
do wartości produkcji.
płac
Przekroczenie mor.ina !Szacować w I kwartale na około
500 mln. Ził: w styczniu i luprze.zanotowano · w
tym
WZ>I'Os-t
maszy,n.owym
myśle
godzin nadliczbowych
ilości
o 21,1 proc., god12:in przeo 47 proc.. i
stojowych nieusprawiedliwioabSench
nej o 1 1't'OC. w .&<tommku do
rol<!u
okres.u
analo11:icznego

WYltZTI<OWSKA

postanowień

chw1fi
wysO!ko.ść str.rut s,po·.
po,glębłają
wooe>wanych zimą,
cyich doclaJ!Jkiowo trudności wyniewrodrzajem a:-. ulb.
wołane
Skwp mtlęsa w ok.res.le 4 miesię
cy wylkonainy zo.sta;l na poi'Zliomie IW,3 proc. aina.!ogicrzmego <>kiredllll r. UJb. W llikupi.e m'lelk.a,
niteaooory
jaj i dJrobi'tl mamy
w sitosuinlklu do P.lB«lU.

oszaoować

Minister spraw zagranicmych
La>OSU. Pheng Ph<>ngsavan poinwspółprzewodniczą

misję

próby rakietowe

wy-

długoletni

praoownlk

Sp..ni. Pracy

S2'kody w u,prawach O!Z!miĄ a
zwla=a ll'OŚiln olei5tyeh i w
sadJacll. Na1Jeży a:-ówniet liczyć
7JffiniejS'7Jelliem &realu bu· '
się u
iraika cuJcrowego VI wy>ntJcu me•
pelnego wykOl!lailll!a pi.al!lu lrontira'k.ta.cji: stam.owiloby 1>0 stratę
tym w:łęksrzą, że na ryTI/kacil za
g-rain.iiCrZl!lych k<ml Uf!l•l<M!ira na c:u:kier lrsz:tałtuae sl~ k.om.ysitn.>e.
TRANSPORT
P!ain. I

krWail'ta.!Ju

br.

w ózle-

pizewozów klo.lejo•wych
zosta.I, wsk'tttek omainylC'h trudności, w 8'7 proc. W
m01rsklej wyilmna!Ilie
Żeg'LU•clrz,e

dzi111ie

wy.k;Olń.any

pLarul k:srztalirowia!o sti: o 22 proc.

niżej, a w p~l.adUID!kach pottowych - o 63 proc. nWed od
a:-eadi!a.acji zada.il w I kW.ait'!.aJe
ub. r.

JNWESTYC;JE
BUDOWNICTWO
Poalioan ireailiizac.li planu inwestycyjnego byl 00a0Zlnie n;i4m:y
Jc,waTn.i,ż przed irokiem. W I
8,2
ub. ir. wyikona.no taile
p.T"<:>e. :r<loznych zadań inwestycyj111ych, a 01beonie - :;,7 pt'OC.
I

HANDEL

w

d.aż

4 lll.i.e&ięcy b:r. spinzesieoei handilowej trzech

ciągu

w

najwiękelZych

organizacji

"Wlllro-

Obrady Komitetu Wykonawczego RWPG

.,Beton".

Wyprowa.ibenie zwłok na.w dniu 11. V. 1963 r.
ul.
z domu żałoby przy
Srla<rej 13 na. omenta.n na.
Za.rzewie.
stą.pi

(Do~ończenie

ze str. 1)

'!>Odkreślił
Jaroszewicz
P.
m. in., że pols:ka klMa rocały naród pali;ki
botnicza.
przywiązują wielką wagę do
jego
RWPG , i
działalności
Komitetu Wykonawczego. Pro
internacjonalizm,
letariackl
Wyr~Y szczerego ws11ół
szczerą przyiaźń i niewzruJUczucia Koledze mgr
"Jważamy za
szoną jedność LIANOWI LASKOWSKIEMU
podstawy działalności Rady.
Wicepremie'l" 'W5.kazał także,
z pMV'Oidlł t.ragiCZilleg.i) zgonu
iż perspektywy rozlcwitu gospodarczego łączymy z mię
dzynarodową .ws:pólpracą e.oS'PodaI'czą ·W ramach RWPG,
skłMła:
<YPartą na leninowskich ideach
ZA"ŁO<tA DOMU
i zasadach.
,..,..,.
Obecne posiedzenie KomiSPRZEDA„ 'zostało
tetu Wykonawczeito
"WYS YŁKCWE.r
~:ai _z_,w_ołane dodatkowo, ze wz.glę
ES
ZARZĄD,

RADA NADZORCZA, POP i PRACOWNICY SP-NI PRACY „BETON"

OJC1l

I

pewne

spowod.owata

Zlana

.La-OSU".

ud'ormowama
Samirowi
gabinetu

I

,.

ROLNfCTWO
Trudno jeSIZ!Ctre w w.I

pro~

cych o przygotowywaniu przez
• wrogie siły u.owych aktów terrGru W•()bee szeregu członków
rządu koaliey;tnego. Wiadomosć,
nowego
że policja Vientiane, p<>'Z(}Sltają
Rifai.
ca pod ~i generała Nofaktyczną
pr-O'Wadzi
l!lava.na,
kontrolę nad inseywcjamt r_zą
Amerykańskie
powa.zne
wywołuje
dowymi zaniep·e>kojenie.
memorandum podPN>jekt
raikiety
wystrzellenia
Plróba
kreśla, że p-0djęcle przez rząd
, ,Tltan 2 ••
nuęd!zylkoo.tynenota;]Jn,ej
n.atycbmias~YC:h
koalicyjny
nie pOIW100lłA się, WS!kuitek deza.pewn1en1a
kroków w celu
felml w dlrog:!Jm cz!o.n.ie ralklew Vlentfa.ne by
l>ezpieoezeństwa
ty.
loby doni<Jslym krokiem w kieLot:nllotwo aan~e wywznowienia normalnej
runku
s.tr!reillo w crz:w.airtek w ośrodku
działalności rząd.u koalicyjnego,
Point A:rgiu.ello w Ka,11foxn.li radoniosłe znaczenie w tej dziekietę ..Atlas-A.gena.".
dzinie mia.loby utwo~le mie·
;raikleta ~11,!asDotychczas
szanej policji, jak również neuAgena" była u~ail'la do
tralizru!ja stolicy.
noszenfa. na O!I'l>itę o.kotoziemcs-ką
sarteliitów-s:zi.piegów typu „Midas"
Wspólpirzewiodniczący ISł\ tak·
i ,,samos".
że za.niepokojeni wia<lomośclą o
Amfor
doliny
d•o
wysłaniu
przedstawicieli Indii i Kanady
geporozumieniom
wbrew
newskim. Krok ten - liltwierdza
W dniu. 8 ma.ja. 1963 r.
może
projek.t memorandum zmari
być jedynie uważa.ny za. próbę
obcej ingereneji w wewnętrzne
MICHAŁ
sprawy Laosu.
SIERGCmSKl
wierzyć

ubiegłego.

kólU dekla.ra,cji o neutraJ.ności
Laosu, a mianowicie - za zg·o·
rządu repredą koalicyjnego
zentująeego trzy siły p-0Utyczne

formował

<p0wsta-

mimo

w
zdołał
trudności,
I kwarta·le osią.gnąc wyniki
poziom p.roprzekraczające
łych

kon{eren.cj! w
dzynarodowej
sprawie uregulowania problemu
pcemlera
do
laotańskiego souvanna Phoumy.
projekt memoranRadziecki
dum stwlt:>rdza m. in., że „Komisja mlędzyna.rodowa powin.n a
działalność w
prowadzić swą
za.lu'esie n.ad"'°ru i kontr<>li ści
śle

Przemysł

węgla.

maszynowy,

Radzie~ki projekt memorandum
do premijera Souvanna Phoumy
don<>Si Agencja TASS,
angielska nie zgodziła
strona
się z radzieckim projektenl memora.n.dum prz005ta.wlcleli mit:·

<? 7-8
z
porownamu

oszczędność

Laosie

Jak

produkcja

•

szaC'".mk?WO

w
:proc.
kwietniem U!b. roku. a za
według
okres 4 miesięcy,
eh 0 '"koło
vc:h d
.....
any •
w,,,,ępn
2,8 proc.
a1i0r~ymenW niektórych
produikcyJne ~
tach plany
I kwa.rtale zostały w pełru
lub nawet prze·
k
wy onane
kroczone. Dotyczy to węlf1a
kamiennego (100 p.roc.),. dzi~
wysiłkowi
ki dodatkowemu
.-órn.ików i pracy w niecizienaftowej,
ropy
koksu
1
gazu
t
'
ę,
.
br1;111a :iego, •
węgla
ziemneg-o, s1ark1, l~otło":' . parawvch, samochodow cięzaro
wych, autobusów, lokomotyw
pralek dOJTIOsualinowych,
wych, lodówek, włókna syntetycz.nego, polistyrenu. mydła do 'Prania, nieiktóryc!1 re>:
dzajów tkanin, tłuszczow 1
tym
olejów roślinnyoh, w
margarvny i innyoh.
Niedobory -powstały w t~
kich asortymentach, jak np.:
surówka
nrodukty naf.towe,
żelaz·na, stal surowa, wyroby
walcowane, aluminium, cynk.
obra.Piarki,
turbiny,
miedź,
maszyny rolnicze, traktory.
lokomotywy elektryczne. wagony, motocykle. kwas si:irkowy, soda, nawozy, włok
tworzywa
celwozowe,
no
sZ>tuczne, kauczuk syntetyczdo
l)roszek
ny, ogumienie,
prania, cement, waipno budowlane.
Niewykonanie w pełni plaeleknu produkcji energii
obecnych
jest w
trycznej
zjawiraczej
warunkach
skiem . korzystny.m, świadczą
cyim o skutecznym ogranicza
niu zużycia ene!'gii w Drze•
celu
na
mającym
my-śle,

bl.ąskiiem.

K

kwietniu br

wwosła.

I

Z DZIENN"..-; r..c:t"'ZIQ pr. ~ (5113)

du na duży
nikających

zakres iprac, wy
J>T'Zyjętego
z
realizacji
planu
uprzednio
szefów
wytycznych narady
krajów
rządów
i
partii
RWPG, która odbyła się w
czerwcu UJb. roku. . Obecne
posiedzenie zwi!(zane jest zatem z wykonaniel'l'I zaplanoaprzyja}ący<;h
wanych p.rac,
rozszerzeniu
i
pogłębieniu
ws-p&ltpracy ekonomicznej kra
w ra,człon1kowskich
jów
maołi RWPG.
W toku obrad piątkowych
zadecydowano m. i·n. o utWIO'Problemokomis ii
rzeniu
wych. Niektóre z nieb rozpojeszcze w czaczęły prace
sie trwania -Obrad plenarw godzizaś
inne
nych,
.nach. wieczornych.

anal<l@'.iozn~o
sprned.aż

iraita!Lna

-O<klresn.i

ub.

zwdęk:S'Zyl,a.

(największy

10 proc.

HANDEL ZAGRANICZNY

w

1

kwairtaile

kształtowa•1Y

br.

ob.roW

się na pozi>Omie

97,5 p:rcoe. w st"<ls·u.n.ku rlo I kwaa:talu r. ub., w eks.p01rcle osiągnęldśimy porziom 94,5 proc. natomlest w im!P<>fole - 100 proc.

przemyśle

Kultury

I

1

włókienniczym

Oświa·
Prłn 11"

zaiklaida m. in., że „ma.jowa
louil1:1tralno-c-świato·
ka.mpam.ia
wa win-nia prrzyczynić sie do
je.szcze sZf!fl'szego
uzyskania
ak:t'Y'f.V'IJ kulturailno-o~
zwie•k.szewia poczucia
go i
spoi/.rezeń

w
tro,

w Birmingham
;po -południu tzw.
komitet obywatelski w Birmingham złożony z przywódmurzyńskiej
ludności
ców
oraz z przedstawicieli ludPDlrozuności białe; ogłosił
mienie, które ma za•kończyć
konflikt rasowy w tym mieś
. .
cie.
przewiduje
Porozunueme
m. in. zniesienie segregaci1
rasowej w barach i poczekal
Murzyniach, zatrudnienie
nów na równych prawa~h z
oraz zwolnienie za
białymi
kaucją wszystkich os6b aresz
towanych podczas demonstra
cji rasowych.
Przedstawiciele władz miel
stanowc2!e
ogłosili
skich
oświadczenia, w których zanie będa się
iż
powiadają,
czuli zobowiązani postanowie
niami komitetu obywatels1de
go. Mimo to przywódca ludm".irzyńskiej. dr King
ności
dał do zrozumienia. iż -odwoła ' dalsze demonstracie. przy
naimniei do czasu. gdy wła
dze mia~.ta pTzed~skut:iią ~o
of1cjaln1e się
rozumieme j
do niego ustosunkują.

tegO'l'CcZ11ych

obchodów „Dni
K sj,ąź>ki i
ty,

stwa za upowszechwie-nie k?J,lTaik wiec
tury i oświaby".
Dni" po·•Jinny stać si.ę ckawyra.żeonia uzna:nia
~ją do
dJJa. dzialacztJ
~zeńSltlwa
kultury. Ustalano t.'1'Ż 12 maja jako ,.Dzień Dzia;l.acza K'll!l1fUTy''.

Porozumienie
W

P

rogram

odpo,wiedziaJl11eści

nia. strat w akumulacji przed21ię
biorstw przez obniżenie Jwsztów
..:.p_rod_uk_c_J;_i_.- - - - - - - - -

PERSPEKTYWA ODROBIENIA
ZALEGLOSCl
W rolnictwie należy ocrz,elki7
wać, że skup żywca., mlek.a . i
jaj ukSlZJtaltuje się na J>O!ZlOlffiJie
n.iżsrz;ym od planowanego. S~o~
dy zdmowe odbijają się a:-ówiruez
ujemnie na tego;roazn;vm urodzaju owoców.
straty w produkcji przemysło·
wobec -zato<i:o<lego w plawej
niewiefilti.ego
nie' na. 1003 r.
w:zirootu (o 5 proc.) zostaną na1d'

W

Dzień Działacza

kooztów produkcJI
wzro:siem
szaoowana jest na ok. 5 mld zł.
Lokaty PKO . :z: tytulu Wkła·
dów oszezędnoseimvych _wynlosly 2,3 mld zł (w analogicznym
ol<resie r. ub. 1,7 mld zł).
Wydatki na oświatę, naukę 1
kulturę ·wzr.osły o 4,9 pr>0c. w
stosunJm do odpowi~dniego okresu r. ub., wydatki _na oehr~
nę zdrow.ia, kulturę fizyczną 1
opiekę społeC7'11ą - o 3,2 proc.,
wydatki na ubezpieczenia. sp-0.
leezne - o 7,7 proc.
wykorzrsta:nie
było
Nll>kie
kredytó~ na cele _lnwestycyJne.
Sytua.cJa na.kazu,1e bard"'° o-

szczędną gospooarkę budżetową. Stoi też zadanie odrobie-

w stosunikach z k!ra•j.ami socjawyn,osify
oit>l'OtY
listyCl'Z!Il.ymi
99 5 proc. poz;oomu sprzed a:-oiku,
ka;pitadiSltyoznym1
a 'z klrajami
- 94,7 prOIC.

r o : ; : niepełnego wykonywania phal!lu skupu powst.aną. tru_d
proouikcj1 mektoprzy
n<>ŚCi
sipożywczych
ryoh a.r-tylkułów
pochodzenia zwierzęcego. Naitomlasit powa:!lnie WIZl'-O<Sille prOodlllk
cja malI'ga:ryny.
w przemyśle materiałów. bud„>wlanych nie d<> ooro•b.iei1ia w
pellili będą stJraty w prodrnkcji
(ok. 250 tys. ton),
ceme<ltn.i
J>l'Zemyslo·wego i buwa•pna
dowlanego (ok. 70 tys . ton).
chemicznym
w przemyśle
pr2ewid1Uje się nlepe~ne wy~o
nanie planu proou'l«Jl ~-momaku syn.tetycznego, nawo:zow a=7
towych, s•ody ka~cyno•':"'aneo i
kauMyc'2lnej., kairb1du; Jei·~ n'.'od!roof.ema
m-cyż,liwość
t01Tnlast
procluikcj.i kauczuku
strat w
syntetyc:tnego.

wej

spowodowana clęzką zimą
i wynikającymi z niej za.burze·
µI.ami w za.kresie produkcji ora."!

:i:„

się

w:zirost
dto<tyazy ocltzieży, s,przętu memotochand=nego, artyllcu.!ów
ryizaoeyjl!lyich)., co ocen.ić na.leży
ja:ko pooytywne zjSJWJsko, gdyż
umOli:liwia skiierowanie popytu
luodności. na taik.ie a.s.ortymenty,
Sltosu<lkowo J:a<twiej clioktóre
atao::czyć do sieoei haindlo·wej.
0

12 ma1a

w

Lodzi ooaędziie sU: juw nied.."'ielę, o ~. 10
kiniie LDK (Traugwf;f,4 18)

po>Święco-na pod·
sumow.amitu osiąqnięć 1UDszego
mias,ta w dziedzinie mi,zturcvlZ 'kolei -n.aj•
no-oświa-toweij.
clzia.Wicze
zasl'U~eni
bardziej
zcs-taru;
odzmaczeini
lódzcy
m. Lcx!zł!
Odzmvk.ą
Honorową
oraz specjal114 Od.muz.ką Za.-

uroczys.tość,

piątek

sluża-n,eigo

Dzi:a.lacza

K-u.btury.

przybędzie
Na uroczystość
tmcermini5'ter ioulflury Tadeusz
Zao-rs<lcl.
Niezależnie

I

oo

~o d:Zltś.

w

wyjechalo do Warsobotę,
szawy 7 zasłużcnyoh dzi·alacz11 1>ód.a!kich, którzy wdekorow Be l1.1Jede>rze
wa.ni zOS<ta714
pańsbwowymi:
odznaczieniami
inSą to: Bronisław Hajn strtcktor muZlJCZTlll/ LDK, Zdzl
resława Czerwińsiktl.; kler.
Łódź-Wild.zew;
ferat;u. k11ltury
Halina Ja1.1XYrows-ka - -lns-frukLódaikiego
kultuTa•lny
toT
Pracy;
Sp6ldziel1Vi
ZWIQZ'ku
Ma.ri<l Kozierska., aktorka Teat<ro Vm. Ja.Tocza, Henr)}k Pa-.
kosiaJk - zasłuilony ksiena:rz;
prac•.
kcms>ta:roty Gordo:n WFO oraz -red. Józef Mozga
- z Udzkiej Rozgl. Po•lskie·
go Radia.

niedobory powin.ny zostac do
roku wyrówna•ne.
Mimo wysiłków d:Ja pnekroczen.i& za<lań w dziedZln.ie wyl m•Jn ton,
węgla o
dobycia
M.
bilans węglowy wSlkU<tek durźyich
p.rze,pa·lów w zimie beydrz1e naI
1
to
spowod,owało
da'1 na pięty;
OS
eks- _ _
Zimniej•
k-O<n!JeOOnOŚĆ
_ _ _ _ _ _ _ _.;..._ _ _ _ _ _ _;...._..;-;.;.._ _
i;S'k. a:-ówto111,SZel!lOa
pc.rtu o m.Ll.ion
pc<izyll>i.enia wys1łkow w
nleż
kiel"'lmku dalszego wmo,stu wYbl'Ulrlaftn~O,
węgia
oobycia
produikcji ba"Yikiez,więkl.Szenia
tów torfu i dlrewna opatowego,
stos'.o·wal!'lda nada•l ścisłego J:i,ml:ri=emaWl.au obrońcy obu oskartowa<n!a 1 ]Jd"O'Waod!Zerńa 09tlrego
żonyioh.
w
,osrzcrzęd:nooct~o
rei:llmu
K?'l"'t.!mtb} AJP.a:aiksll!l; broniący
zuiżytju, el!lergdi . elek;ti'?'crza1el w
Pieńrkawskiego, pros41 sąd o damoskiewskim
w piq1elk; w
przed'3d.ębtorstwach.
to-wanie życia OSlk.a:rbonemu.
s:!lplegów, proikUTator
:procesde
P1aoll r9CZ1t1Y pp:omvozów kołe
Obrońca Wynne•a, Mikolaa BoG0>myj, zartądał k:a:rY
Artiq.i;n
ske>rygowainy,
joW'ych bę::!Zil!!
rowilk, . • oświad~l. że Jego
śmlerci d'la oSlkiariotrie·go Olega
oceril.a się jedfllak, ze wsrzystklioot olkaizał , srererą skruchę
Pień.Jłowsik!Ego oraz kary 10 lat
będą
kile poit.meby pr"ZeWOIZÓW
i ża•łuje tego, co 21robil,
więzienia d'la oskarlooego Ga:-ezaspokojollle.
Dziś na posiedrzeruu aoam1mię
viil'le'a Wyn.ne•a, obywa.te-la b:ryoętaitnl.ego
tym sąd wysłucha.
z uwagi na 2ldoano&tli wyko- tyjskieg>o. Obart os:kairżeni Pit2Y·
OS<kairżonych.
stowa
winy.
oo
&ię
zna1Ji
powpraedisiębiOII'Stw,
na~e
Oleg Pieńikowslki byt zast®Cą
koflliecrz:ność zrnniejsrzenia
stała
k.ierow.ni•ka Wydziału za~a<ldcz
plan·u buoownletwa. Prace nad
Komiltecle
nego w il'IB.dzieokim
jego d1ostosowaniem do rea.1K0-01!'Qyll'.la!Cjd. Plrac Naru.kowo-'Banych mool!woolC'i zostall'lf<\ !'llakonty.goddawczych.
czone w najt>Liższyoh
W r01klu 1961 skOll'l<ta.k~ się
ni.ach.
z wywiad>em bryityjslkim, a póż
Plany zatrudnienia. 1 fundusz
z arrneryka.ńskim.
taikże
iniej
pla.e na br. były kiotryig<>WQ!le
Koa:-zy'9tad a,c ze ·swego wysolkiew pOS12JCJZególnyoh pnzY;>adkaoCh
go sta111owi&ka, zbderal w1ado7
~e d? popraez :rząd
mości stanowiące tajemmrlcę WOJ
trrzeb. zositazy talk.że zreal"lzowaskową i pm.ekazywa•ł je agentom
ne r.esu;lacje płac, których łącz
wYwiadów zachodinich.
ponad 800
ny kOCS1Zt wyniesie
pooledzeń
WezoraJ, w uli
anglel&ki
Wyrune,
Grevme
ouwizg:!ędni~
to
ml•n Ził. Jeżeli
Prezyruum Rady Na.rodowej odbusinessman, pośradndozY'l . J;lll"Z3'
;ra.z zaJrniyć jedlnocrześnie, że duzorganizowana przez
się
była
m część stre•t ztmowych bę naWiązaniu kootalktów nu.,,iizy TRZZ
akademia z
ur~ysta
Pieńkowslklm a wywiadem <>rydzie 001robion.a. -wzm<l'l:oną
VI Tygodnia
obchodów
okazji
tyjskiim, a pO>tem był lącmJ.
da,j,nością P''°''"cy, ful!l.dusz plac
Udział w
zachodnich.
Ziem
kiem pwzerkazu.jącyrrn ma.ter'.aly
Wl21l'OŚ11llie o 1,5 mld Zł w stoniej m. in. wzięli: za&tępca prze
szpiegowsJde od Pieńk<>ws.'k1ego
sunku do plal!lill. Su,m,a ta nie
woodnliCILąoego Prezydium RN m.
orarz inS>brtllktje, fl!PII'Zęl; i piooią
obejim ude 7Jmiian w p!ac,a,ch wymgr in:l. J. Lorens,
Lodzi dze od. a;gen.t&w wyw.l.adu.
·nbkającydh z :refc>11my oen wę
Propagan•
Wydziału
kierownik
Po pirrzemówien1U pI'OkUll"at0tra
gla, enel'!gii i garzu.
dy KL pzpR - R. OIU'aska.
Kszta.lltowal!l.ie się bilall'llS'U piieWojewódz•
Zarządu
Sekretarz
niężnych doch<>dów i wyda-tków
mg.r K. PHekiego TRZZ powwa1a na
br.
lu~ w
osiągnięcia
podkireślil
smy()kl
stwier>dizenie, tie siła na•b"YWCZa
poml.,.izy
owocnej W1!łpólpra,cy
i
może być po.klry.ta towa.raani
Opol&kiem,
a
łódzkĄ
ziemią
usługami.
Warm!Jl 1 MaKosza.liil&kiern,
kon.ieaz,ności zmnJiejWobec
zurami. i ziemi" śląską.
szerua. eksip-01rtu w~la i <liekitóo walka.eh wyZWIOleńczych na.
rych artyolrulów rolnO-Spożyw
opowiedział
ziemia.eh
~h
peWlllY\oh d~tko
o-zych OII"arz
przedstawic~ WP major Kwiat·
potrzeb VI. za!lc:res:t•e rmwyol1
wski.
ko
pOl'ltlU. niernbędlna 'jest dla rowKores.pondent PAP, red, H.
Na. akademii obeen.e były dehaindlowego
l;>ilainsu
nowasi
Zachodntch.
Jega.c.te z Ziem
Zwiren donosi:
aktyWl!.zacja eksipoirtu ! UII'Uchastanowiła.
z nich
Większość
w
Kenned31.'e~
Pesymizm
mianiie pnodu1t<.c}1 .ad'llty~o
w dniu
która
szkolna,
młodzi.et
sp.rawie szans zawar.c111; ukła
wej tam, g>Cltz;i.e te> Je&t ekononasze
ZWiedzila
wczorajszym
miczm.ie uZ1asa1d>nJ!0111e.
doswiadczeń
zakazie
du o
mlast<o.
przeglądu sytuacji wyninuklearnych wywołał wyraź
a.1
zwrócenia
konieczność
ka
ne zadowolenie wśród wśzy
stkich przeciwników zakazu.
szcz&gólnej u"'.'air~ na nastę
obserwatorów
Większość
pujące zagadnienia:
2atrudnienia
- utrzymanie
.iawnie
więcej
lub
mniej
i fund·.iszu_ płac w ustaloprzvznaje, źe ~~st:r:-acja
nych :..... 'PO dokonaniu kodoszła do wniosku. iz z 001:grazmian niecznych
tycznego i militarnego 'PUnktu
Na ul. WrehodmieJ, przed ponicach:
widzenia będzie dla niej kociężalrow;r
21, sa'mocilód
sesją
- dołożenie starań w kierun
pinzebiegająoeą
FE001113 potrąoll
rzystne. jeśli chwil~ zaw-arKooemasy
Elżbietę
9-letnią
zwiększenia
jezdnię
ku
dość
zostanie
układu
cia
ra (Nowotki lll). Dlziewazyinka
atrakcyjnych towarów na
znacznie odsunieta.
d0'7JT1ala wstrząsu mózgu, wylerytrku wewnętrz.nym:
Kennedy uwzJ?lednia iada
wu krwi do jamy t>rztl!!IW•ej oukieruTikowanic
- właściwe
n;a Pentag,on".l, który domaraiz 2lainla111!.a nogi. Przewiezioratalnej: o.' °"as-przedaży
f!a s.ię, nie tylko kont:vnuowa
no ją do Sziplitala t.m. Biegań
pozaniczenle s-przedaży
1'.>0dziemdoświadczeń
nia
sltiego.
(ti. s.przedaży
rynkowej
n:vch, lecz r6WtI1iei wznowiePrzy 2lbie.gu u.Lic PólnOCl!lej i
siez
rvnkowych
towarów
nia eksplozji nuklearnych w
zootała
19 StyQZ;nia, potrąoo.na
ei handlowej · przedsiębior
W ten !lPosób
a.tmo!ifęrze.
pi-zez saimo<:hód !1-le<tnda Teresa
~twom i insitytucjam):
fa.kt:vcznie administracia ka9). u po(l;'ólmocna
Bainko'Wli&k
- dbało.ść o utrzymanie rów
pituluje ood naciskjezn skraj
szkooowanej s>t.wierd.?Jono wstrząs
nowagi w handlu za.e :ranej prawicy.
mćtzgu oraiz C•i!lólllle poHUIC7.ente.
nicznym, . 11:dyż wszelkie
prcwadz;
naruszenie
jej
tra.mwa.jU; na
Ws.kaikll.rjąie do
uJ. Zgl!erakiej dostał się pod
do -ujemnych skutków na
Gajda
Wi'lloeenity
„4"
liiniA
wa,gon
wewnetrznym.
rynku
W czasie oineg<lad~l bu:rzy,
1. 15 (Silcall'bowa l<J.). Po prizewie
wykonaniu
Z in.formaoJi o
im.
we
&z;piota•la
i<C•M.una
P
i
do0
cid
!\.l
i
chłQPIC'.a
prnraiżen.
zieni'll
uilegla
budżetu państwa w I kwartale
miesa."kandu Sl;-1letnia
wla:s.nym
:BiegańskJego lekal!Tre stwle!'d!zi·
br. ztotoneJ przez ministra flkrę_,."IO>Slu.pa
7lłamani.e
nfego
li u
Stanis1awa Sobczllł·k, :zam. BoJerzei::o ALBRECHTA
na.~ów
oraz ;pc.-a•vej ręki, wst.1"Ząs mózrówelk pow. Lovc'"'.az. M:ilmo uwyn!Tka, 1~ pomimo t.~udnej RY·
klatki" piersiowej.
gu •i U'l'a.zy
sl1nvch sta1rań Jek..\11!"Za, k()biety
bt•>dżet
g-Odlpodarez.ej
tuacJi
prrz.y
u-~
się
udało
nie
ie.i<> iest I>. cie7..ki.
;>tan
I kwartału zamkn~I się na<lwyż
~)
(klj
życiuką d~hodów nad wydatkami.
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Smierć od pi'oruna
,

Skąd się biorą

nadliczbowe godziny?,

ZA:DALISMY TO PYTANIE DYREKTOROWI
JEDNEGO
Z LÓDZK.ICH PRZEDSIĘBIORSTW Z PROSBĄ O SZCZE:RĄ ODPOWIEDZ. WY.RAZOWE PRZEZ NIEGO POGLĄ
DY I OPINIE - CHOC W WIELU PUNKTACH DYSKUSYJNE WYDAWAŁY SIĘ r ·..M NA TYLE INTERESUJĄCE,' ABY PRZIDSTAWIC JE CZYTELNIKOM. NIE NALEży ICH OCZYWISCIE UOGóLNIAC. W iNNYCH ZARLADACH MOZE BYC ZUPELNIE INACZEJ ...
naszym - mówi dy.rok•
Ntiedosta.t.eczna k-OOrdynator - bez względu na to c,ja między wydzi:iJa.mi i wew:
ay produkcja „idzie" nor nąt.rz wydziałów. Np z jak1chs
ralnie czy nie, godziny nad- powodów nie wykona.no w zaICZbowe i tak są, ró©!l!ioa wy- kl.adzie w odpowted•nim czas1e
~tępUj.e j€dynie w iloś-ci. Jsllll!i•e ldlku pod•'lbawowych części do
Ja, "'lldlliny „bezpieczne", za.pia maszyn. To z kolei zaham~wa
llOWa.ne, do których nilkt się lo wyikorui:nie produktu konconie przyczepi. Są ·to godzi.ny we.go. Aby go w:y-koma.ć, trzeba
lll'Zeznaczone dla dzialu głów- n.aj.pierw w godzi.naci~ .na<lJ1cznego mechanika i trainspe.l'l•u bowych zrobić te częsci, a po- na w y padk.i awaryjne, na tern - taicie w godzlillaeh nad
remonty maszyn, na rozł.adu- liczbowych prodUJkt końco
~k towa.r u itp. One to sta111oRocznie pro.d'l.1lrnjemy kilWią około 25 _ 30 proc. wszy- kad21i.e.~iiąt m.1łionów eJemenr
&tkich godzin.
tów do maszyn, w tym kibka-

W

w--.

c1ziesiąt

tysięcy

niepowta~

a.i:;tępn.ą grupę
stanowią rzalnych. Mo.żliv."OŚć przeoczen
!!'O>.."l:nLny
uwaoonk-0w1me .jest wi~ ogrom:nil.
różnego rodza.ju przy~y4 li:<>OJ)era.cja z innymi zamrozem, klatła.mi. w pow.ażnym stoipn.iu
1~a.1111 zewnękznymi:
. .grY'?ą, naigilą zmianą tra.n.sak- „nie gra" ona z naszej winy.
CJt eksportowych. termi:nó~ ":'Y Zawłeramy np. umowę na doSYlek i dodatkowymi zamowie- sU!wę .akiego,§ urządzenia w I
1
n1anti,
kooperacją
usługową
·
~np, brak wody, św>aibla, gazu) kwai!"taile ząO(JIJTlinając, ze ozna
•' k <>operacją czynną (nu. nłe- cza to ~ożli-wooć dostawy i 1
~otrzyma.nie umów ze strony s.tycznia. i 30 marca - a urzą
l:llnych zakfa<dów). Wskaza:ne tu dzenia pot'fzebne są np. na 20
"'YPadlti z rzędu tzw. ..,siły wyż lute11:0.
SZej" pociagają za sobą jednak
•
Uta.j<me braikil.
Kont~la
tyl:k.0 około 17.5 prcc. godziin techniczn.,'1 p.rzepuszcza np. J~
lla<iliczbowych. · A reszta?
k1ś element, . k.tórego. slabosć
Na dalsze 1'7,5 proc. tych wychodzi na Jaw , dop1ea"<O . przy
!?:O<.h:.in Pklada1ą s1ę przyczyl!ly \ ro~ri;ohu maSZ?1;11Y· T.rz~ba.Ją roz
1
'l 1'e'\J\rnętrzne:
l łozyc, wy111nemc „br.:uk , i zł<>-

N

żyć z powrobem a. to wszystko wymaga JlUIŻ godzin nadHczbowyx:h.
Nieumiejelm-OŚĆ pracy „na
pittwszeg<>". czę.sto z<la.rz.a się,
że do wykonami.a planu miesięcznego brak doslow.nie kiQku el.emen.tów do maszyn, k!tóre m&na wykonać w ciągu
jednego dnia. Ale .„plan
jes•t
święty, nie wolno Slię spóilnić
aini na jotę - szuka się wię{!
r.a1burn1ku w godzinach nadliczbowych,
.
ozostal.a jes;zcze osi~abnt.a
grupa godzm nadllcz~wych (ok. 35 prOc.),. ktory~h Prz.yczy;ny powsia.':"'a.ma są
n'.'Vba,r dz1ej
. sk-0m.pl1ikowa.ne~
L_c1czą się bo~1en;. z czlow1e
bem._ h!e;a:rx;ti·ią J~go .potrzeb
~daJn~ą 1 ~~<:am.L n:ia:t<e
!'1~Lnym1. - bą~z . Ją h:Un:uJący
m1. bądz sprzyJa>Jącynn JeJ.
Na pewny-eh wydzialaell można ZM>i>serwować u praoeowników - wysoko kwalirik<>wanyc11,
świ<l'J:ych specjalistów, dążnotić
do
wyższych
za.robkówuzysk:mia
poprzez
przyjmowanie
godzin na<ll!czoowy.ch. Ró>.i.ni-ca
między ich
„gołą
pensją",
a

e

p

njespod_z1ewanego

Bzlość.

,

'W ub. roku pt'Oblemaityka poBtępu
teocbni-czne.go była teni;1tern wielu narad wytwórczych.
Z~bran
egzekutyw partyjny-eh
oraz
speejalnych k.()nferenoc.ii
Ram.orzą.du
rob0tni<C2ego. Bu.li
'\\> nich udział
przedstawM:ie!e
"l<>dn-oezeń,
„,aJdadowych l<ół
NOT, klubów r.acj«maiiza..cJI i
techniki
oraz zaJ<>g roł>otni
~Yeh. Zarówno w i·eferacie, jak
1 W d:vskusji przytoczono szereg
l_>l'zykładów śwlooezący-ch o duZYJn zaintere&<>wattiu
rolJ.Mnil!ów 1 Inteligencji
technicznej
"Prawami p<istępu techilicznego
~~<> wyra-zem 81\ liczne uspraw
n en!a. techniczne, pozwaJa~ą-ce
l1a P<>lepszenie pl'>odukeji, zwięk
~~~
wyda,lnośd J>ł.'MlY oraz
~...,.'"'Ulllle
ponadplanowych o~Z<:dnoścl, ,.,,..lali..cza w dzle-

' '\\>efie

Pll'Oduk>Cjl

MHyimporio-

dow

*

D

* *

atmosfera
r...

energetyce, ale
en~ t
kom
pracującym w zśła
dach. fob propozycjom i poo.;
stula.tom poświęca się obecnie
więcej
uwa.gi, dzięki czemu
udało Siię w wielu pn:edsi.ę•
biorstwach
przeprow~
pewne zmiany w gospoda.ro-<
waniu
ciepłem,
na.
które
przedtem
technolodzy
n-ie oheieli stlę z reguły godzić. Przynio&ło to nie ty.lko
konkretne oszczędności, ale i
mogę otrzymać naganę, karę .
podniosło na duchu energe..
zos•tać osbro skrytykowainy (rzad
tyków (którzy do tej pory
ko iednak do tego dochodzi,
funkcjonowali
niejako
nai
istnieją bowjem świetne i umarginesie zakładowego ży
niwersalne U-.imaczenia: awacia) tak dalece, że myślą onI '
ria. ~rypa. ek:sp-0rt, ain•tyimNa marginesie specjalisty• o
utworzeniu
„wspólnego
port iitd. WJększość
z
nioh
cznych i rzeczowych obrad, frontu"
na
terenie
NOT. ,
-hwyt'liwa. choć mal-o prawdziwarto zasygnalizować pewne
ktcYr:r. 1
wa). w drugim _ moina mnie
charnkterystyczne
zjawisko „Wspólnego frontu",
jedn-0czyłby wszystikicli ener„
ooonić jaiko zJeiro organizatora
zainteresowanie zagadniei w O!!'óle _ człowiek.a nie na
niami energetycznymi w za- getyków zakładowych z; T6ż .....
1 kładach przemysłowych. To nych branż przemysłu,
~\
dająoe,go się do pracy na tym zainteresowanie, które"o źrózwolił
im na wspólne. S'Ze-i•
sU!:nowiislc.u.
dła
m~leży szukać w
zimorokie L.. oszczędne działa.ni~
Zan&rowała:
wych kłopotach z paliwami, - w myśl obecnych pot~
DRYLL
na dobre nie _;
tylko
_ _ _ _ _ _ _ _I,
__
_ _ _ _ _ _wyszło
....:.,.___________
_ _ _ na.sriiej
_ _ _ _gospo·da.rki.
________
__
(id.)
Wojewódzki Komitet
Po·
rozumiewawczy NOT w Łodz.i zorganizował wczoraj kolejną konferencję poświęconą
zagadnieniom energe~yeznym.
BliS>ko 200 energetykow z zakładów przemysłowych
naszego
okręgu,
zjedn<>czeń,
biur projekt-owych i in.stytutów spotkało się z przedstawi cielarni
Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, aby „na
robocz.o" omówić najważnielsze kierunki działania i p ·r oblemy techniczme z zakresu
energetyki c<ieplnej.
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Po
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raz druqi na temat:

Co czyłaiq łodzianie?

7..an1ó-

·czny
technl ,

Sprawom postępu technlcznelt<> oraz reallza.cji uehwał X Plenum KC partii pośwlf)<>61le l>ylo
We7.0rajsze
plenum
KD
l>ZPR-SródmieHcie.
W obszerllyin referacie anallzujfyCym
l>ra.cę organizatji party jnycll w
l>rz&11slębiorstwacl1
pr.remyMoWych tej dzielni-cy, omówiono
efekty uzysl<ane na drodze rea117.a-cji uchwal oraz najważnie.i
aze 7.adania na najl>lii.szą przy-

N

sób np. poprzez otrzymanie jedn-!>ra1,owej nagro.dy mb wyko

wienia, wtedy godzin nMJliczbowycll na wyd1Jale nie ma.
W p1·zeclwnym razie do wyko
Jl.ania „normalnej prOdukejl'',
której wielkość U."<talana j-est w
opar.ilu o falttyc1me możllwoS<Cł
pracowników, przeważnie potrzeba dO<la•tkowych godzin,
fa•trLieje w z!>lk.ladzie g.rupa
I
sialych ,,nadHczbowców" w
większości
skl.a1dająca 8ię
ze
świetnyioh fachowców, bez któ;rych produkcja byłaby nie do
wykCtIWllllia! Kaooy Z nich ma
w miesiącu ok. 60 godzin nadliczbowych. (Dozwolona ustawo
wo :roczna ilooć godzin wynosi
d't- jc-.cLnego
racownj·ka 1'20).
„N::Hil<liczoowcy" to g!:'u,p a w
orzą
stosunku do 'ca!ej załogi nieJ.icz
na, chętnie przyjmująca dod:a•tNa temat reallzacjl
planów kową pracę ale„. do pew.n.e.go
postepu technl-cznego, wynala.z- momentu ~ uzyskania za nią
-czo.-<·~i pra.c<>wniczeJ oraz wdra- w sumie O'k. 1()00 zt
źa.nla usprawnieli te<;lmi.cznycl1
d<> produk.cji odbyły się 52 lmnferen.cje
sa.morzqdów roootnlo kaitlej maszyny wypro
czych, tj. we wszys.tl<ieh J)rzeddukowanej u nas doplasięblorstwaeh
p-0l•Dź<>JaY·cl1
w
camy ok. 1000 zl „z tydzielnicy Sr6dmie.~eie, w któ- tulu
godzin
nadliczbowych".
r yeh samorzą.dy
pow<>lano do Roczni·e s tainowi to poważne
ż~cia.
sumy. Wydaje'' Się, że 5s Lnie,je
W części
poświęconej spra- wi~le
dróg do zmniejs zenia
wom eksportu zwróeono uwJt- i.!-0.ści
godzin
nadJ.iczJ:><>wych.
G't: na nie ząW57A: jesz.cze wła
śdwie ukla<ia,iące się st<>tSunld Np.:
ela.s!ye7„rniejszy
system
mi<:'dey JH·ooucentami rowarow płac
l
właśc.iwe
ustawienie
na eksp.1>rt a .cent.ralarni Ila.n- bo.clir6w mat.er.i.a.lnych za wydlu 7-Ar,rani-cznego. Ló<1 7.kie. :1.a- kona.nie zada.ii bez god?.i1n na,il
kła-dy maszynowe na-potykaJą z Iic?.b()wyeh, Da.te'; ulepszetego powoou na pewne trud,
no.><ci w zl)yeie swoich wyro- 111ie organi7,ll.ęjj produ-k<:.ili (np.
bów.
poprzez w.prowadzenie pla:noMa podstawie
dotych.ezaso- wania
wewn::ttrzwydzha1lowog-0
wych wyników J>ra.cy partyjnej III stopni.a, które pozwa,\a na
i samoczĄdów robotni-czych o- pezewid.ywa·T11ie })91Szczeigóbnych
raz w oparciu o aktualne za- operacji z łdok!ladno.śc:ią do
dania
wynrkają-ce z sytua-c.Ji jednej
godzillly), uspraiwnien~e
g·ospMM"Czej kraju, Opł'a<eowano maszyn produkcyjnych, (godz~n
program
działania
na
najbliższe
nadl·;ICZOO"'"""'h
""'"'aigai·ą
remieslą-ce.
Wsl<aZll,Je on na ko"
.,,_
~,„„
nieczność dalsrego porządkowa- monty i
awa'fie). Trzeba by
nla gosJ>Od":rki . ma.teri~lowej I t<eż zwiększyć dyscy,plinę ko°'I?e
·da.lisz<ij reahzlMlJt zadan w za-1 racyjn.ą, Obecnie k.acy za me
kreBi<i :n-0wej techniki, a. tai<że dootairc~nie jalk.ieg<l\Ś taniego.
poprawy org.n.nlza.cji prn.cy oraz
t
większej
j-edl1;eze
aktyw~cji :1 . ni~bęcii:eg:<>
elemen •U są
ekspoł'tu.
(wy)
sm1eszme ms.k1e.

W Centrum Uwagi sam

mnie,
warun.e:k
zmniejsrenda
Hoścl l!Odzin, to także
elastyezniejsze
platWWa.nie.
Przy uznariiu k<l!nieczn00ci pia
nowainia i wagi tego za~adn.ienla. trudno się niekiedy zgodzić z tym, re wobec pla'!lu
nic się nie liczy, Nawet 1."0dzlny nadliczbowe. OS>objście zawsze wolę się tliumaczyć z
przekrrocze111Ji·a ich dozwolonej
ilo.ści nilż z ni.ewykona.nia pla
nu. W pierwszym
wypadku

przeciętną
wypłatą
powiększ<>
ną o gOOziny nadli-e7100we, ·w yn<rsi ok. 1.000 zł. Jeśli ttl 1.000
zl uda się zarobić w Inny spo-

na.nie

Ciepła

według

-

f
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Postęp

dezbędlll.y

Nasz komentarz

rzed kilkoma dniami ukazał się
w „Dzienniku" artykuł Ja'na Ko•
prow5'kiego pt.: „Co CQ;ytają
ł.od1zfanie".
Warto nie tylko
wirócić do teg.o tematu, ale
nawet r~nszerzyć go;
tym
więcej,
że Koµrows.ki
spostrzeżenia swoje poczynił na
podstawie
do.świadczeń
jednej tyJko biblioteki i to
związkowej,
Pamiętajmy bowiem, że czytelnictwo w biblio.te.Jrnch tego typu odzna·
cza się nieco fonymi cechami chara.Jderystycz:nymi niż
w bibliotekach
rej-0nowych,
które w dziele upowszechnienia czyte·lnictwa
odgrywają
w l'.od7.i dzieki sw<ijej
liczbie i organi1acji rolę

P

niet!iłychanie

wa~

się

lekturą

łatwieiszą.

Jest to jes7.me jeden dowód,

iaJt poważną rolę odgrywa..ią
w
kształtowaniu

biblioteki

zainteresowa.ń

rokie.go

ogiłłu.

i

a.k więc, ażeby odp-0wiedz.ieć
na pytanie ,.co
czytają

nąć

gustów

ne-

łodzianie",

sięg-

mll·s imy do wiel-~ źró
deł, przy. czym zadanie mamy o tyle ułatwione, że od
dłuri:.szego już czasu o-.i:ywioną działalność w te.i
dz!edzinie wykazuje dział y~
strukcyjno-metodyczny .M1e1:
skiej
•Biblioteki Publiczne)
im. L. Waryńskiego.
Jego
pracownice mgr Izabela Nagórska i mgr Cecylia Dunin
zebrałv
aktualne mat. eriały
od
"11iblioteka.rzy
dzielnic
Górna. Whl:zew i Polesie. Są
więe fa.kty i cyfry, na. któ•
rych mo·żna się oprzeć.
W dziale literatury pięk
nej w dalszym ciąi;r.1 rekordową

Nie od rzeczy będzie rćw
n i e ż dodać, że nawet w tej
jednej zwartej grupie bibliotek rejonowych dla dorosłych
~tan -czytelnictwa •nie i.1trzymuje się na jednakowym p<>ziomie.
Abonenci bibliotek,
działających od wielu lat na
określonym
terenie
(np. 7
Rejonowa Biblioteka dla Dorosłych Zgierska 33), jako
bardziej
wyrobie.n i,
sięgają
częściej po pozycje trudniejsze i biorą bardz1ej liczny
•,1dz.bl w imprezach organizowanych
przez bibliotekarzy.
Natomiast w bibliatekach
pracującyoh od niedawna, czytelnicy wykazując
bardziej jeszcze niewyrobione gusty zadowa·

lają

T

poczytnością

cieszą

się

polscy klasycy Kras.,,ewski, Prus, Sienkiewim, Orze•
szkowa. Jes t jednak bardzo
znamienne (i to też warto
podkreślić).
że
młodsze
pokolenie sięga coraz chętn)ej
do dzieł
pisarzy później
szych iak Meissner, Fiedler,
Nałkowska,
Makuszyński.

Gojawiczyńska,

Z
zagranicznyoh Curwood, London, Drei
ser, L. i A. Tołstojowie, Szołochow, Dumas, Balzak, Haśek. Bardzo modna stała się
w tej chwili liieratura skandynawska (przede wszystkim
powieści
Sigridy Undset!).
Szczególną jednak
popularnoś.cią cieszy się i to za·
równo w środowisku inteligenckim jak i robotniczym,
zwłaszcza
mł<ldszego pokolenia, w~półczesna powieść amerykańska,
reprezentowana
przez Hemingway'a,
Steinbecka, Caldwella, Faulknera
oraz francuska (Camus, Sartre, Maurois, Mauriac).

bestsel!E!'l'Y :polskie em',
statnich
lat?
BrezY,
„Urzą,d"
i
„Spiżowa! ~
bra.ma", książki Wańkowieza„f
„Kolumbowie"
Bratneiio,fł
„Ciemności
kryją
ziemię ·
Andrzejewskiego. Z literat~/
ry obcej książki Feuehtw~
gera, Durrenma·t ta, Moravii.
T. Manna itd.
Renesans
święoq,
JWZei18
wszystkim książk.i tematyez•
nie związane z drugą wojn~
światową i to nie łylko

A

powieści.

W
literaturze popul'arno-<
na".ikowej domin'U.ie jej t?;w, \
„pogranicze", a 'Więc ~ ·~
go tyipu pamiętniki, ;wsoom...'
nienia, reportaże z 'POCI.róż~!
jak Kosidowskieg-0 „KT6-0
lestwo złotych łez'", Heyer..;
dala
„Wyprawa Kon-tiki",
Reeda „Dziesięć dni, które •
wstrząsnęły

światem",

Rozchwytywane Sil
również książki z zakresu higie-i
ny i poradnictwa med~
go oraz różnego rodzaju 'Poradniki praktyczne
(savoir...
vivre, pielęgnowanie urody.
roboty ręczne itd.). RZMJziiej
natomiast
sięgaJą ozytelnicy
do ksillźek
czysto toohnfoz<i
nych. Tkaczki np. nie in-te- re s ują
się
podręcznikami
z ,
d ziedziny
techniki włókien...
nkzej. Cenione Sll na·t omiast
poradniki z takich si:>eciał•
nośd
jak radio, telewizja,
pojazdy mechaniczne,
f-Otografika. Jest rzeczą charakterystyczną.
że
27,5 proc,
wypożyczonych dzieł, to wła·
śnie
książki
popularno-nau•
ko we.
Pominęliśmy

~--------................................................,

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

___
dy wchodlrił 00 i.wego ulubic.- swoim koncie pa.rę niemałych by·
nego wkaJ.u
stali bywa.łcy i na.jmni~
wyroków. Od
pewnego
czfonkoWlie 'pers1>nelu kłaniali czasu zaś (chGĆ spra.wy .te nie były
inu się uprzejtnie. Ten nie wyglą- znane szerszemu ofołowt) perm adający wprawd1&ie na krezusa czło- n en tnie (od 19„9 r.). występuje
'WieJt cieszył się w ,,Ha.lee" opinia. w sądz1ie w ~iczb~t zaszc:zytnej jak
lnilionera.. Wiedziano, że nie bedzie na „milionera. roh. oslrn·rz<>ncgo. •
zwracał uW>agi na. ceny połraiw i naBo - i w tym lezy cała woale me
llojów, że lubi jeść dobrze i.„ dro- skomplikll'Waina „ta.iem~iea" Zygmun~. Wiedziano także, że nikomu nie ta Dreslerll; - c~łu~icza. J?raca by"Pl'&wi krop.tu g-dy pochło.t·ie ua.d- la dla. niego Jed~ie
n~eSt.iezelna.
, ~ier.ne il~ '.,wykwintnego" napo- przykrywką 1n·awdrz.iw~.i ~ział:'lnoś.ci,
Ju· z.godnie ze llwyoza.jem pned a. CJt.rzymywa.ny ze społdz•elni Z'a.ro' ~uracją cnekała na „milionera" bek grosrowYm doda.tkiem do rze~ góry zamówiMta łaiks.twka, aby I Jaik
]>OIW1ied:11iał - nie musiał
się trudS>ići •ukanoem samoohodu
Dzień
Ila })OSłoju.
'ren i ów 11
mniej ułMMlomiiollYeb"
~retyozne
uriasadnieni~
owych
l>ra.ktyCftlych imkoesiłw materia.lnyob
11oWocr&elillleco milionera:
~śliwy
blacz w „Toto-lotka" ('?),
wybitny
Wyna.latt& ('?), właśeio}el d0>laroiwe&'O
SJiadk (")
czywistyt'h _
?11.oć .nie reJe®tro~au · "'
•
d · oficJaln1e
doohodow
On sam .z nikim na ten tema.. n.ie nyeh nig zie
'
lloirima.wi.a.ł. Na.wet najbliż.9i 841.&iedz.i
Ale ta skrzętnie ukrywana. przez
ltie<wiele mogli powied'Zieć. Wiedzia.milionera" z ul. Milionowe.i ta.ieml\o tylko, że jest to n aj boga t s z Y 1'1'1·ca., dla. niektór:l:'.oh oso.'b .od dawn.a.
O>Jlłowiek w okO>l.icy. Wied1:iano też,
· t
I
~-e b---"wo
J'_,.,. ,,-•--one J'e61i mgł... już przestała hyc
a.Ji;mmcą.
nie
_„_,..
..,,,,_ .......,,.
„ 11i'e -'Oli na pr.zeszk0oc1z.1e,
a.by uchy,
tajemnicy",
"'
d
I·ić jej rąbka prze szersq;ym gronem.
*
„łyolu ldicja.l11ym" 58-li!lłni Zy.
irmunł Dresler, legitymują.cy się
u:i parę Ia.t temu
Inspektorat
P odsta.wowym wyksz.tałceniem I
Kontrolno-Rewizyjny. Prez. RN
ł
,
·Ą~ """e.1rzeme.
tldobytym w praktyce zawodeni w om. Łodz.i
powz1,..
kiennika-druka.rs., był
skromnym źe ehałupnioze praiktyki Z. Dresler~
o.l:tałupnik1em
za.rejest~ym w nie 7.a.wne z.godne są
z normami
SJIGłdz•idni Pra.ey „Taśma" w Ło- pra.wa. lhka.lna. wizja przeprowadro~. Jego zarobki nie pnekraeeały na w 1959 r.
w jeg'O warszta.cde
2.Boo zł.
mieszczącym się wówcrzias przy ul.
• lli>wniei offo~nie wiaidomo było, Przybyszewskiego ~~7, w pełn.i • J>O~ ~ z. Dresler kilka.kret.nie popadał twierdziła. sJ:usznosc tego p&deJrze·
~w kooflikt z praiwem i ma na nia: w schowku powstałym w wy-

G

niku wybudowania. podwójnej ściany n a. str yo hu budynku male7'M>no poważną
i~ość suro'yJ'.ch i
za.d.rukowa.nych tka.nm <w.a.rtosc~ ok.
200 tys. zł), z pochodzema. ktorych
Dr~ler ~ie .potra.fił ~ię ':"ytłuJJ!aczyc. Pome~a~ chałupmk me . posiadał uprawn.ien do prowadzema. sa.mod•zielnego ~a.rszta.tu_, a n·!~ do~ełniwszy obowiązku reJe!ltrac:.1 umka.l
opłat podatkowych, wymierz.o.no mu
domia-r, a spra.wę skie~wa.no do SI\du. Na. J>0C7.et
dom1i1<ru Dresler
wpłacił natycbmiaSt 160 tys. zł, a

powsze d ni Temidv.

M IL Io N E R

próbował ~bie zna.leźć jakieś

* * •

W

J

* *

..,.,..

•

•

d~isie'-ego,
.-~
Sam oska.rżony

dnia.

własny
* * •

przed sądem tecizy lllię do„.

spraiwa

0

nośoi (!)

pozostał

i

duje sobie w tym masie wytworna.
willę i pawilon warsztatowy przy
ul. ~ilfonowej, . z~trudnia pracovynika. i „udost«;pma
warsztat
k1lk.u
innym
za.reJe&trowa.nym
cbałupuiko.m. ~racują wszyscy „zespołowo",
(nie kaz~y na. wł~y ra-0hune_k): a
„fa.bryka prosperuJe coraz lepU.'J,
Gdy
wreszcie w. 1963 r. (!)
proku!'1"tor zdecydo"'.a~ się ,:1-a. zast~:
sowame wobec „milionera
sa.nkCJl
w postaci. tym_czasowego .zatrzyma.n~a,
oka.zało się, ze ten am na chwili)
nie P"'.4'rwał swej ~ozaehałupnic.z~j
pra.ktyki. W momenrne za.tn:ymama
n1>to~ycznego, przestęp o Y._ w
ta~sowee (kto~~ nb. D~esler m•1ło:wał
ue1eo I zmyhc p~go1ue) 7,nalez11m<!
ponad 500 m tkamny, przezna-czoneJ
do druku na
rachunek „pana fabrykanta"!

na wol·

T a.ka oto ta.jemniea kryła. się w
głębi posesji „na.jbogats>zego
c<Zł • k
k r " T ·
owie a w o o 1cy .
a.Jemni~, kti>ra dla. „osób do·b rze poinformowanych" .a dawna już nie by-

ła tajemni~.

Można się o tym dowiedzieć choćt
•
t
k .
W 1961 r.
inspektorzy IKR poY z
r z e c 1 ego a.k u 08' arzenoiwnie odwiedz•ili wamztat przy ul. nia., ja.ki niedawno wpłynął do Sąp
k t
du p w· •dl
" _ _., . T
0
rzybysoiewskiego,
gd.Zlie w s
ce
t$ ...weg-o
a m. '-"""zi.
ym
powstałej przez wybudowanie rypora.zem, wypada. mieć na.dzieję - wodiwójnej śoia.nki
n a.
pa. r terze bee
a.resztowania.
„niep01>rawnego
budynkw, ujaiwniono nowy
zapa.s chałupnika" bf)dzie to a.kt ostattkMtin
świa.dozący dqwoonie,
że ni, za.mvka.jący ka.rierl) „mHionł"l"l."
„niopopra.wny
chałupnik"
bynaj- z ul. Milionowe.i. Karierę,
której
mniej nie uezygnował z nacinania. c h y b a i• •....k
zhyt dłUl\'O Jlrz:VitI lłda.no
ska.'!'bu państwa i nielega.lnego il.o· !rię z przymn1z1-niem C>mlU. choć narabi:a.nia się mia.na milionera..
p.ra.wdę trudno byłoby zna.1-ić 11owoSpra.wa po ra.z dru~i
trafiła. do dy uspra.wiedEwia.jące ów dziwny
są.du (i toozy się do dzisiaj). sam 7.aś libera.I:iz·m wobec człowieka notooska,rż-O<ny„. pwz09tał na wol.nośc:i (!). rycenie okra.dająceg-0 <>karb paiistw 3
I . - trze'?'a. przyznać potra.fił z i jawnie drwiącP.go sobie z p•rzepisów
te1 woln0Sc1 korzystać,
prawa.
Dwukrotnie oska.rżony Dresler bu·
.JANU~'7, KRAJEWSKI
b

'--.- „ .___ .., _..,, _ _ _.._„_. __, _ , __ ,... _________ ,,. ~'.'-~~-~'--------.~'.'-~~~~-"--------------~·

literature sen.o
Naturalnie, jest ona
czyt;na i t-0 nie tylko
przez mło.dzież.
Rzecz
jednak charakterystyczna, że
nie s.tanowi głównej pozycji
sacyjną.

chętnie

wśród

ksiażek

wypożycza·

nych w miejskich bibliote-o
kach rejonowych.
Jest to
wynik m. in. taktyki samych
bibliotekarzy, którzy by.
•najmniej nie chowając „krymina łów" l>Od lada _ lansu4
ją literature bardziej wartościową. Również przy zakupywaniu
nowych ksiażek°
nie wyróżnia sie specjalnie

wla~nie

powieści

sensacyj~

nych.
z-orientowawszy się w 'Zagad•nieniu
„co czytają
łodzianie" warto pa.stawić pytanie nastepne:
czy
7. bibliotek re.i~owycb mniej tY7.Y więcej
mz w Ia.tR>Ch ubiegłych? Pozwole sobie
sięirnać tu do
doświadczeń dzielnfcy Polesie
Wypr>'
rn6t
. zvrzono t u w r.
·.
ponad 148 tys, woluminaw,
natomi11st w r. 1962
już prawie 213 ty<s. woluminów, ? więc o ok. 65 tys,
wolumrnów wiece.i.

wypożyczają

W ostatnich latach za"eś„
cila się również sieć bibliot k
e
rejonowych
w naszYl!l
m1esc1e.
Niestety, ilość !eh
jest w dalS?;ym ciągu
ni&o
_,_
wy„.a.~jąca! Witamy wi"""
...~
z radością pawstanie każdej
nowej placówki tego typu, w.
przeświadczeniu, że 'J)l'ZY•
czyni się
ona do jeszcze '
sprnwnjejszep.;o
upowszecłt:.. '
niania czytelnicfwa w
na-i
szym robotniczym mieście,
M. JA'GOSZEW~KI

DZIENNI~ LODZKI Dl'.
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nr 80 5
Ruchu"·
Ki!rSki
(Plac Zwy~ię&twa., • róg ul.§
nr 5!
Targowej i Głównej),
(ul. Armii Czerwonej 5
105
E 27/29), nr 98 <ul. Armii 5
5 Czerwonej 98), nr 94 (róg 5
5 ul. Czechosłowackiej I ul. 5
S Ludwika), nr 18 (ul. Nowo- 5
(ul.
nr 50
5 grl>dzka 28).
5 Armii Czerwonej 114), nr 5
5 71 (ul. Fabryczna 16 róg 5
Przędza.lnianej), nr 33 (ul. 5
5 Przybyszewskieg1> 1111), nr 5
Przybyszewskiego 5
(ul.
5 44
i 82), nr 81 (ul. Na.wrl>t róg E
5
5 ul. Woonej).
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ltioskl

nr.

„Ruohu"

89 ~

5 (ul. Ska.Ina róg ul. Baza.I- 5

5 t&we.i), 49 (ul. Pieniny róg E
ul. Przełęcz), 91 (ul. Tele- 5
: foniczna. 62 róg ul. Wesel- 5

El

~ nej).

I

•

•
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•

I

ou,l/QI~
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§

.

§
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11)~..~tl
~a-I
I5 - :ójdę

I Dziękujemy~

~ za pomoc ~
s
a
5 Akcja „ozttwonyeh sknyE

5

nek" na. łemał pracy §
ADM w Ońedlu im.:
5
5 Wł. Bytormkiej i w Sród- §
5 mietioi.u :r.ostała sakońMOna.:
5 Nie me>glibyśmy jej prze- 5
5 pr<>wad1.ić i!rprawr-ie, gdyby §
§nie życzliwa pi>moo ludzi 5
E
5 na.m pnychylnych.

§

_Dziękujemy wi~

CIĄGU

serdooz-

=nie:

~
:

§ p. STANISŁAWOWI QRU- §
:; ?.DOWSKIEMU (ul. żwirki E
E1 b) - dyrekt11ro-wi Obwo- 5
kie- i:
5 dowego UPT Łódź-1,
El rownikowi UPT Łódź-1!5 p. 5
EJANOWJ ZIMOCHOWI (ul. E
p. E
5 Wi>.kka. PolskiE',go 81),
SJANINI1l: HERTLOWE.J - S
pralni „El- E
: k;erimrnik<>wi
5 żunia." (7:a.m. 111. Pa.ryska. 5
5 7), 1>· MGR MARIANOWI 5
SS CTEŚLIŃSKIEMU (ul. Mal- 5
kler. AS nr 5,:
:; wowa. 3) § t>. C7:F.llj1',AWOWI J,EW AN- §
ul. E
-5 l>OWSKJF.MU (Bl'doń,
kier. punktu E
.$Krótka 2) Eszewskiego Sp-ni „Pr:>.v- E
Ei S'T~o'iii R->h-t>t.nl~". "· WTK- E
§'T'QRII ~·E,,,ASIKOWE.J (111. E
UJ>'t' E
kiel'.
E 7;„1''"" 6)
§ f,ó(l7-"fl. "· HEJ'llłYJCOWT E
Hffł,TTBOWT (ul. Jal'&O'Za 4)
§!
§- kier. UPT Łódź-1.

=

=

Dziękujemy również spne
,,Ru- i
§da.wcom w ki-0&kaoh
p. STA- 5
5 chu" nr nr: 6 i:NISŁAWOWJ KACZYIQ"SKIE 5
§MU (ul. Próchnika 6), 23 - E
5P· JANOWI SOBCZAKOWI§
5 (ul. A. S~ruga. 46), 42 - p. :;
KARCZEW- 5
E BOLESŁAWIE
§ SKlEJ (ul. Na.rutowi02a 12), 5
:i 48 - p. JÓZEFOWI GÓR- :;
5 SKIEMU (ul. Nowotki 67), E
55 - p. BARBARZE PETE- :;
5! LOWE.J (ul. Mokra 19). 59 ::
CHOJNAC-S
p. MARII
5KIEJ (ul. Przędzaln!ana. 42) 5
iii! i p. zyGMUNTOWI ŻUR- 5
Ei KOWl (ul. Przybyszewskie- i:
S g1> 19), 61 - p. MARIAN-§
(ul. Na- :
Ei NIE OZIMSKIEJ
Ej wrot 59), 77 - p. HELENIE !§
5 GRUDZIŃSKIEJ (ul. Knjew 5
l>· HALI- 5
5 skiego 4), 85 §NIE CHLUDZIŃSKIE.J (ul. 5
28) l Jl. ANNIE i:
5 PKWN
5 WOLSKIEJ (ul. Na.Wll"Ot 44), 5
Jl. MARil MICHA- 5
5 86
5 ŁOWSKIEJ (ul. Piotrkow- 5
5 ska. 80) I p. JANJNIE TRO- 5
5CZYŃSKIE.J (ul. WOO.n& 38), 5
1>· ALFREDZIE PA- 5
§89 i!SEKOWE.J (ul. Ozi>rkowska. §
p. EWIE TOMA- 5
5 49), 93 5
5 SOWEJ (ul. Jarowa 26).
~ W przysz!>oścd, gdy znów
liczymy
:: za,idz!e potrzeba.,
.
:
: na miłą wspołpra.cę.
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J alk: przewlrlruij ą

Odczyty
Spotkania

w

drzl.ś

+

pi<sy

dwu

listów,

skieruwia-

n~ do dyrek.cj<i '.Mf'lK z pod!.la ~ugi
dz11ęk<>w.al!1iami

tramwa.jów.
2.,1 kwiietrua o go.dz. 16.59 na
rogu ul. Omell!t.a-mej motor.ni
czy tramwaju nr 10/8 zatrzymał odjeżd'i.ający już
ciąg i zabrał dw·ie starsze

po-

pa
rue, które konduk1torka otoPodobny przyczyła op:eką.
paidek mial miejsce 4 maja o
godz. 12.40 :n.a ul. Armlii. Czer
"N<>nej. Pierwszy motor.n iczy
slUJŻbo'Wy
numer
posiada
3258, drugi - 3330.
Listy tie druku iemy z pra;w
przyjemnością.

dziwą

+

+

W

g<ld"Z.

l<>kalU UTSK

wiecrzór

ety

piętro)

(Więc<kow

12. bm.

o

19 O<ibęd?..ie się uo:-o=ys.tY
poewięc<>ny

UJkradńsJ!d.€1!l'O,

pami-ęci.

po

Ta.-a.sa Srbew-

czenki.

+

Wszeclmka. )tulturY rosyjskiej zawiad<l!mia, re 12 bm. o
godz. 18.30 w sa.U Klubu Riosyj

sklego
będzie

olCl~)
(WięclkO!WISlk\ego
się oo.czyt w. Koczn·owa

pt. „:Praca twól'C'La M. GQJrkieg:o". Wsitęp wOJlny.

w

+

W punkde bibliotecznym
1:1. bm. o
Chcclanowica,ch,

gC>Cl:z. 16 prelekcja mg•r SzY'bu.-estrady
występ
s>k!ego O!!'aZ
LDK.

Ml·m OC ho d em

Sztuka
części-ej sly.szy się
ml ody czwże
TJ losy,

01·az

Cw

powinien przede
ie-k
się
le•gitymcwać
wszysrt:kim
dobrymi po:;.tępa.mi w ?Ul>Uóe,
coro.z gruntowże p()wint.en
niej uczyć się, bo kra;j czeka na wysoko kiwCJJiiji·kowane

kadry i

światłych

obywareli.

Tak w~ęc, obo•k wielu egzamiruiw, jaikie zdać musi każ
dy uaze-ń (choćby w postaci
zasób jego wiaklas.ów.ek),
również
spranvd.za
domości
można
N·a klasówce
źycie.
po„ściągnąć", w źyóu
moaą żadne „b1°Y1ki".
urządza
t!l1kie
Egza;miny
na;.m życi.e zupeilnie nieocze•kiwanie. Bo oto ca;,l.kiem przypadkowo miałem okazję za.poznać się ostatnio z oso>bliNa okladc<'
wym zeiszytem.
wykaligrafowano imię t n.a-

me

•
• •
l zyc1e
zwis•1w wl:.aś.ciciebki oraz klakonieo
więc
VII b, a
sę:
Wepodstawcn.0>e1.
s::koly
Dość
pios.enk<i.
wnątrz
pormprzeipisane,
s'.arann·ie
merowane kol€'jrw, na końcu
„spis rzeczy". Jest tu wiel.e
w
sz!aai.eraw,
popularnych
których miwść, lz)J, pocałun
ki, tęsikrwty, oczekiwania. na.prośby i
dzieje i rozpacze,
p()gróżki, wa.lezą ze sobą o
wrersza.
linij.kę
ka.żd-ą
zeszytu
stronkzika
Ka.żda
ozdobiona jest staramnie wypo')J'Ularnej
fotoserm
ciętym
gwiazdora
lub
gu,,iazdy,
Częs-tio,
„s1·e1brneoo e1kranu".
w pozach w najmniej dl'..vuznacznych. Ale to na ma;rZasadniczy problem
gines.ie.
po·leoa bowiem na tym, że
pios€'1llka roi się od
Jooźoda
N,p. w po>pularnej
blę.dów.
„Ma.l.a.genii" p-rzecziyta>/em, ota
słupiały, ta•ki passus: „ ...i
niezwlekająca".

pieśń

Rozpoczęto już

przygotowania

do Dnia Dziecka
Zbili-a. s!ę Mlędzyna.rodowy
Dzień Dziecka., który i w tym
oo najroku za.mieni się
tej
tyitzień. W
mniej w
powstają
Łodzi
cli wili w
dz!elnicowe kom!tci&y obchodu MDD. Wcz1>raj :rorganlzow dzdelnlcy
wa.no komitet
śródm·ieście. Ke>mltet ogólnołódoZki ukOIDllPłytuuje się dop!ero w porowle ma.ja. Koła.
terenowe TPD przygotowują
się do MDD z wielką słarannoioiĄ. Wi-ele nłespod~ia.nek
w posta.ei za.ba.w, wycieczek
i za.wodów sportow'."'ch e:11eka
naszych na.jml1>dszvr.•h,

nr 112 (5113)

jp.

tk)

mnie to oo
prz-eczyla11ia wszysk.!ch te1kstów. W lwźdĄJ:m z
przeiciętnie
zna!azlem
ni'ch
3-4 blędy ortografi-czne, tmkie
drogi),
(od
jOJk: „arużloa"
„grub" (zam. grób). Są tam

Z n ie w o ! i ł o

ti'IJXl,-żne·go

róźn.e „,kszyże·", „mażenia" i
Jednym slowe·m „żeiki".
S'k:arvda.l, jeśli się weźmie pod
kl.a:sa. Za
tiWGJ(Ję, źe to VII
dwa miesiące uczennica B'lroń
czy na.tikę, by, być może, nigdy jej już 11de k.<>rvtyntUować.

pójdzie zid,a1wać „egz lvomżydu" podnieztna..jo11wki4
ple<tną
ojc:zyste'(Jo
za.sad
st;.a,wowych
się
ję:qJ.ka.? ! Czego 'TIG.>Uczyl,a.
ją
w ci-ąlgu 7 la·t ?! ĆZ'@go
n a. ucz o n o? I1'u jeszcze absclwenww k!las VII nie ma
po.ięcia o popraum.eij ort.agrafii?

Z czym
zaminy

w

l

J.

duże.

przejści-O'WO

przelO'tSldooność do bulI"L i
T~aitit.rra
nych opadów.
minimaltna a st. c„ ma·JrsYman.n.a olk. 2.0 st. c. Wla:trY
!mll"ZY
sbaiwe w cz.asie ew.
połud

sHniejS?Je o ki-erun'k.ach
niowych.

Ju>t>t"o nJ.eoo chllodn.iej.

POTĘGA

cha.niicznego do zajęć pra·kProsimy oglądać!
tycznych.
To nie „Prt·ma ApriHs" !!.
(j,p)

Foto:
""""""

Sprawa cen

Wyjaśnia

Trudno

domo Spóldzlehlł „Balwebm."
- p isze czytebn.ik - W tym cz a.sie ciągle .podwyższa.oo JIJlllm
wwlerzcłmi
świiadczenia. Obecnie doszło d·I) 7,34 zł za. m2
podwyżki za.
użyl•kowej, nie wlicza.ją.o naitiu ra~ie obecnej
cent'l'alne ogrz'ew1a.nie".
„Nasza. spó.l-OzieJ.nJia zajmuje się W!ielu llliiei1>c1•trzebnynii rzeurządza;niiem
czami ja.k: 01'ganlizac.ją gwia.z detk dla d'l.iooi,
Dnia. Na.uozyoie:la., opieką n.ad praedsz!wlem. Czy to llli.e WIPl:y
pyita ill1ny czyteln~k.
w.a. na podwy:ilkę czynszu"?
rOIW3lllo na walnym zgromaA .~fo wyj.a.ś.ruieniie kieroiwdzenilll czło111ków ~ó:M2JiJeanictwa. .spó1Wile1ni:
ni, uważamy, że w przyszłoś
- Budynki ciągle k0111JSe:rwu
oi trzeba. je w ta.ki sp1>sób
jemy. Smołujemy dachy, map1>da.woo do wiadi>m-Oliei wszy
lU.J•emy klatki schodowe, naczlO<llsit<krob loka.torów
to
prawlamy drzw~ itp, ków sPół-dzielni, by nJe buwszys·tko kosztuje. Ponaidto w
dziły na.jmn!i~szYdl wąilll'IJzwiązku z podlącze:n:em do
(al)
elektro.ci.eplown:i, do>ehodzą do woścd.
datlrowe koszty. Haida spó.łdzielni podnii061ta więc obowiązująoe w ub. rok,u sta:wk:i
7,09 zł za m2 do 7,34 zł.
O<l lipca ub. roku po pOilą
cz.eniu s.ię s~·óitodzielni „W1dzewia::lka" z „Bawełlną", po·d
opiekę tej ostatniej przeszły
domy na Widzewie. Do koń
W sali Filharmonii Łódz
ca 62 r. lokatorzy ro2lhcza!li
kie.i w niedziele o godz. 17
się wed>lug obowiązujących w
i 20 odbędzie sill atrakcyjna
„WJdziew1anc.e" cen. !FfraC.:Ui
pt.
rozrywkowa
impreza
mniej. niż należało. Opl:aity
bi-arą
Udział
„Rockambo".
zależnie
zróżn.loowane
były
m. in.: Rena Rolska. Antkood kondygnacji, a nie od wywiak i Dziewiątkowski, Tosokości wklaidiu mies2lkani<>we
mi Hardi, Wł. Koczan oraz
go- co jest niesłusz!}e. W br.
Le(Wl.
zespól muzyczny
obowiązują sta!Wki rowne d!la
M.
ch owski, L. Kotlicki.
wszys•tlkich.
J.
Niem.n.ie.i na Kozinach i Żu Krzyżanowski, Z. Wilk,
GrosEman).
bardzi11.1 stwierdziliśmy nadpla1ty za c.o. od 100 do 150 zł.
su:rńy te zostaną zwróc0in.e lona·jbliż~zych
w
katorom
<'linii.ach. Na Widzewie n.atomiasit lokatorzy będą musieli
dopladć.
Klub Pieeburów „Salama.nFundusze na imprezy socjal
dra." PTT-K zaprasza w niene i kulturalne n:i,e p:J>Chodzą
dzielę na pieszą wycieczkę
z podwyżsZtllDY'Ch czynsww.
do Łęczycy i
krajoznawczą
Spótdzieln.ia po6więca na ten
Tumu. Do wyboru trzy t·r acel odsetki, bankowe . i prosy. Zbiórka chęotnych o godz.
cen•ty z książecz€>k PKO z
Dworcu Kaliskim.
na
7.45
wklada.m·i mieszlmin\owymi.
B;J~ty kolejowe ·należy wyM•imo źe spra.wy ~ refe33
indywidua.lnie z
kupić
proc. zni:l!ka.
Łódzki Klub Turystów-Kozgaśnie
U
or.~aniz-uie w
larzy PTT-K

światło?
z powodu To•b ót

ekS>Ploaitacyj
nych, 12 bm. w godiz. 7 do 18
p.merwa w dostawie
nalo;.tąpl
energii elektirY'Cl2ltlej dla miaista
K01nstantyno\va.
1.3 bm. godz. 8 do 18 w

Kon-

stan.tynowie pt"Zerwa o•bejmie ulice: Zgierslką, Na11"u>toWicza, Sio
Gda-ńską,
Lód,ziką,
wackiego,
Now<:*'ki, K;róbką, Zer<>rnslkiego
i SwJerczewskiego.
w Łodzi
13 bm. gcdz. 8--<l~
pc1zbawi one będą światła nasitę
uilic<'" Zg·'.ers-ka o<! nr
PU .1 ą•ce
136 do 168, żegla.-~ka i Zdu.ńsk.a-

.

podane

przez

·trudno

teraz

wobec
zwróci
leij,

zreperowano,

zl

za.„ eiks·

ob.

us.tailić

z.

ter
me

i

R.

'

że

nie ·
te-go „Arged"
mu pieniędzy. 1 da·

p-ranndopodobnie~

źe

przyjmował
maiszyrok.ę
nieobe>C'1!0ść kie'l"own-iJka

pod

mon

zwolniony dyscyplinar·i
dni:u 3 lis·topada.

w

Jcvk
po

8

wych"

r1rou_"

Jaśni1ć.

wiMć z powyższego,
„ttvnilklimVe>siąca.ch
badań dyre:k,c,ji „Ar- ł

nie ~lo Slię niic wY: ł
N(]fTn Jednaik bardzie; ł

posbuźylo

szcz.ęśde

i

p0

przeczyta.ntu od;powiedci ;.Ar•
us·tllilmśm.y nas·tępu-)
gedlu"
ł
jące failoty:
ot:rzvmując ł
źe dyrelvcfa
nasze pierwsze pismo 31
sierpnia., d!o m.ormenfnL twoi·
nienia nieuczciwego monte3. XI. mi.al.a d;ość
ra, tj.
na przeprowadzenie
czasu

1

oo

„łłockambo'•

kogo

30

li.śll111 się z nie\1, że fakt!!!'1

w f1'lharmon·1·1 12 bm

OO.Chodzenia,

2 źe

jeśli
ty~k,o

Reną Rolską

Jak

wzięto

ł
p.ertlJWlę.
Po d•wwlcrotne} naszej tn· ł
w d'!17"e./vcji, 26 ł
ter-weooji
kwieitnia br. nade-szłia wreszcie odpowiedź. Dowiedzie· '

,,Mieszkam od cztftoecłl bł w

z

nie

Maszyn.k-i

ale

L. Olejniczak

„Bawełna."

Sp-nla

ustalić

18. VIII. 62 1'. ob. Z. R.
do.,"
do re!J)eira.cji
zani.ósl
pun.ktu uslmgowego „A-rged" I
eiletktry- I
pr.z.y wl. G/bumelj,
czną maszynkę do go~n,ia. ·.

________,

Odc.tyt prof. Romana Kacz

m.arka. „Łódź w Utera.twr.z.e naukowej i popuil ao:-.n.o-nau.kowej"
- Klub MPJJK (Piotrkowska 86)
l·l bm. o gooz. 19.

skiego 32, I

6Y'J1.<liP'tYICY,
zachtmur:zenie

umi.amkowain-e. w

0

satyra", 11 ban. o godiz. 118 XX RWK (1?1r1Zy1bys-zewsikdego 116)

Brawo, motornicz'.lwie

Lod:z.l.

niewdellkie i
ciąig>u dni.a

i

i 12 bm.
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S
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dzi Bank Krwi Kierowców.
PrezyZgodnie z uchwałą
dium RN m. Łodzi Łódzka
Stacja Krwiodav.r.stwa została · upowazmona do bezpłat
nego ustalania J?!rup krwi i
WYSTARCZAJĄCA.
wpisywania ich do praw jazSą to jedyne wa.żne ody.
Odpersonelu.
fikowanego
należy
zadowoleniem
Z
zna-0zenia., h()norowane l)rzez
stępstwo od tej zasady mo.więc powitać zorganizowa·nie
że nastąpić jedynie na pole- wszystkie za.kła-dy lecznictwa
nowej, spółdzielczej poradni
W
Wydziału Zdrowia i zamkniętego w knju.
cenie
na
„Diagnosta"
lekarskiej
zamian za to kierowcy
St~·cji Krwiodawstwa.
Bałutach. W tej chwili czynhonor>owo
się
bowiązali
ny jest gabinet stomatologiczdać po 200 ml krwi na
Spółdzielni „Diii.g.nosta'' nikt
ny i interni.stycz.ny, ale już
więc
a
trzeby leczni-ctwa,
ta..kieg1> zezw-0lenia. nie dał.
w mi;ju uruchomi się 5 gawłasnego banku. Gdyiby akposiada
sp-nia
Wprawdzie
specjalisitycznycb i
binetów
spow
się
rozwinęła
ta
cja
Wyprzez
podpisany
cenni:k,
laboratorium anaUtyczne. Po- dział
sób planowy, Stacja Krwiozawierający
Zdrowia,
wstanie też gabinet rent·g edawstwa otrzymałaby w br.
rn. in. pozycję „ustalanie gr-1
otwarcie PY krwi", na jego podsta- bezpłatnie co najmniej 5 tys.
którego
nowski,
przewiduje się z początkiem' wie
dozwol.one są jednak litrów.
czerwca br.
Dla.tego teą. n!e le7.y
tylko badanla osób, które z
interesie sp<>~P,cznym, ani
inicjatywy zgłaszawłasnej
To cieszy, ale jedna sprainteresie kierowców oraz inją się do s.półdzjelni. W żadwa budzi niepokój. Spółdzie!nych praoown!ków, by bada- I
jedna.k nie
nia ,,Dla.gnosta" wprowadsiła nym wypadku
n!a. te -prowad'łl!Ć w zakła.dz!e !
upoważnia ło de> prowa.<lze·
bowiem usługi, do których
do tego nie upoiwa,źinfo.-.vm. '
maso- nia. zorganizowanych a.kcji.
nie jest p.nwi>łana. (Kas)
Niedawno powstał w Łowe ustala.nie grup krwi. Ak4
ba.ri'l'l'lki
Po co lannać
cję tę ro'llwinir.to tak dale• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . : . - . . . . : .
porzq.d'loosłużbę
t:ral!Ować
ce, że pobiera się próby krwi
wą?! żeby zobaczyć jaki.eŁodzi?
Może
w zakłada.eh pracy. Osobom,
goś tann „p1"ze.w~ę.rUego" wie
badaniom,
poddano
które
loryba? W doda>tku za 5 zl?I
wręcza się wkładki do d-0woCiqgle s-ię mówi, źe ;,cudów osobis.t y·ch. z o:maczoną
nie
sru;e.go
dze chwalicie,
wygrupą krwi. Dotychc7as
znacie„.", a Cudzie nie wiekonano już 200 badań. a orzą. Bo eto na zaip!eczu VI
koło 800 osób czeka na nie
Łódzki.e>j
PoMechni!ki
DS
bowiem
Śródmieście wpadli.
Gdańsk z srz.af i. .•
Słymąl
w kolejce.
137
żermns•ioi€•go
ul.
przu
wódki, slynie ze stoczni. Być na :niezwy~...:.e prakityczny spo
stioi sobie od p-rzeszw roku
O masowym u<Stalaniu grup
sób ich poprawienia. Zamiast
może wk.rótoe będz~ slY'nąl
inne.go rodz<l!fu „Goliat", OOkrwi pri.ez sp-nię nie poinw niesk<>ńczD!Ilor3ć v.czybi;jać
z
Sp-ecjaliści
podlóg.
z...
. skon.ale widoczny z ulicy, a
Wydziału
ani
formowano
wcią,ż nowe deski czy uk:ladać
Dzielnicowego Zarządu Bu.dyn
co najważniejsze - be~la.t
ani Stacji KrwioZdrowia
klepki, poik.rywają cailooć pły
ków ,Mieszk.alnych Gdańskdawstwa. Instytut Hemato!onie.
tami pi·lśniowymi tzw. twa,rWa.rsza.wie za.pyta.ny,
gli w
Po·s tawiJ<m,o go tam ponoć
dymi., k!tóre są d!ootaifJe<!'.lruie
2 tygodnie i f,a,k już
na„.
eo sĄdz.J o łeito rodiza.ju uwytrzyuna:Je na r;c:i·eranie i
s tal. Wygląda impo11Jująco.
zo·
sługa.eh, stwierdził, że okrewy>glądają bairdzo esitetyc:mie
choć ni.eubłagan.y „zq.b czaślenie l{rup krwi m.Me wy(6zczegó1nie pÓ pomalowaruil\l) .
su" co n.iieco go już nadkonyw!lć, poz1t. Staoją Krwioi pw:Tlideik;a przyszarpnąl
dawstwa, wyłącznie peBonei
Pomysł „chwycil" i o:be-cni e
„seree" potężnej
krywa.ja,cą,
plaeówek leemictwa zamknię
mieszkańców
znaczna część
3mętnymi
2'Wisa
maszyny
Na wet nie wszystkie
tegn:
dyrekitor.a
do
przychodząca
Nie zdołaliśmy
strzępami.
stacJe krwiodawstwa w PolDZBM: z.e skargami i zażale
infordokładnych
uzy&kać
sce ma!a prawo W>plsywania
niami, domaga się plyt nawet
macji - kfo 011.a zacz. Praw
J?T'Ut> _krwi do prawa jazdy,
Spotkanie z Igorem Sikiryc
wówczas, gdy pierwotna p cdlo
d>opodobn1.e jest to jakiś aVI
wymagają bokim 11 l:>tn. o g,od-z. 112 b~dan1a· te
ga jest jeszcze w dobrym sta.
gr.egat prą.dotwórczy, służą
RWK (Lo~a 10).
wiem pracy wysoko kwallnie. W:iJadomość te d!edyk.ujoecy studentom Wyidzll(!./JU Memy łódzkim MZBM i MPRB.
Wieczór literacki „Poezja i
W

+

szybciutko
Ja
pisać o tym do „czerwonej §
E skrzynki", a ty poplJnuJ że- S
S by Azorek w międzyczasie te- E
S go nie posprzątał, bo nie bę- E
~1zle dowodu rzeczowego!

5s

Banku Krwi Kierowców

ŁóDŻ
LAT
OSTATNICH
NOWYCH PORADNI
O WIELE
SIĘ
WZBOGACIŁA
NIE
SPECJALNOŚCI,
I PRZYCHODNI RÓŻNYCH
JEST
OPIEKA LEKARSKA
JESZCZE
WSZĘDZIE

CHOC

NIE POMOGĄ NARZEKANIA :
5
: NA PRACĘ ADM.
5
i§ POMÓŻ SOBIE SAMI
5 BĄDŻ WSPÓLGOSPODA- 5
5
5 RZEM POSESJI.
i:
5 PISZ DO
"CZERWONYCH SKRZYNEK"! !§

i5

działalność

»Diagnosta« torpeduje

=

5

imiet czeg_o_?

dów.
le<źalo

wom
SZ•Y

30

zł.,

z

ja1krich§, sobie

wzglęznanych
114.e zrobilta tego, na-

dać chyba Wi-MC: sło
kii.enta i Pl"zerprosiw·
ZWl"ÓCiC mu owe
go,

3

trze·
Dyr'l'lwja wybrala
cie wyiści.e - milczenie.
że lclient i redalvcja
~eszicie zapomną o wS?yst·i
1o1m.

licz.ąc,

(h)

·-----,--------

'

spędzić niedzielę?
sobotę ł niedzielę Zlot Szlll"
Konopnickiel~
Marii
kiem
Zbi6rk~. w sobotę o ~odz. 1~
na Placu Komuny Paryskiel·
W programie zwiedzanie pod
dębie, Gostk<'"''a i pamiąte1'
w Mu7.eum Marii KonOPniC'
kle.i. Dla rcrwerzystów prze'
widziana jesł też niedziel!lll
wycieczka do Podd<;>bic. W1'
jand z Pl. Komuny ParYiV
kiej o 9.

·-::-------~ 1
Uwuga, prenumeratorzy
prasy radLieckiei
1.S majia br. wszystkie
I
W LOO:zi
dJzlaly rej.onowe ,., Ruch"
jed.nostlki

I

Do

od

w Lozarrnówlenaa i
pmyjmują
d:zl
prenumera1e
na
pr:zoop?a.ty
d-ziernn.llków i c:zasoipl'!ml Ta•dzi<!Ć
na III kwarta,! i dalsz<!
kich
Czytelnicy, którzy
ak>resy bJr.
zaimówiil.l prenuimern~ę ty•Jlko na
t i II kwa1rta•l bT. mają tei!"a-z
p'Cen·umeod:no~enia
mc·żno-ść
ra•tY na dalsze ok!reay br,

zannówlenia przyjflltl
H:f!U'
Lódź-Pol-udnle ul. SftlO'
cza 6i 8, tel. 460-21>, Lód~-Sródl!!' •
uL Zamenhofa ·2:1, tel. 2'70--~ ·
Lódź-Północ, UL Żull"aiwl.a 3, r.~
D01lne1, tel. 5~6-82.
ją

następujące

chu":

0

Aktu.a\ne cen.nilki p.rasy ra·
we
wglądu
są do
d,z'•eic:ki.ej
„RU'
~Lacówkla.ch
WSi?Y'S"·l<ich
chu"„

-

DOMEK jed'1'101Todzin'1'1y mlewkanle wolne,
plac
570 m kw. spro:edam. Sta
re Re.kicie, Człuchowska
12 (boczna Od Franci.saka)
4173 g
Dj)MEK jed<l'!OiI'OdlZiiO.ny ku
p1ę.
Dziel.nica Julianów
lub Marysilll, MaJl'clna 15,
Laske
6231 g

OWAGA, KI Ił OM ANIUI _PR_A_co_w_N1c......;v•._Po_szu_K1_wA_N1~111
W-

Centrala Wynajmu Filmów El(spozytura w Lodzi serdecznie przeprasza za jednodniowe opóźnienie plebiscytu na temat „dubbing czy napisy".
Opóźnienie
wynikło z przyczyn technicznych.
Równocześnie CWF przypomina, że od dnia
10 maja br. w kinie „Bałtyk", o godz. 20
odbywają się plebiscytowe seanse filmu
włoskiego
„Następcy tronów".
Wszystkich
serdecznie
zapraszamy do kina
„Bałtyk".
Na
uczestników
plebiscytu
oczekują nagrody.
1884/t

FACHOWCÓW

w

zawodzie elektryków pomistrwwskie
BHP
zatrudni natychmiast
Samodzielny Oddział
Wykonawstwa Inwestycyjnego przy
Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów" w
Budowie z siedzibą w Warence, pow. Turek, woj. poznańskie.
Wynagrodzenie w /g
siatki płac resortu górnictwa
dla
kopalń
węgla brunatnego. W okresie próbnym zapewnia się zakwaterowanie w hotelu robotniczym. Po przepracowaniu 3 miesięcy gwarantuje się mieszkanie rodzinne.
1813/k
siadających

świadectwa
czeladnicze,
lub równorzędne oraz grupy

SPRZEDAŻ
UBRANKA do I komunli
św.
kupisz w pracowni
Piotrkowska 84 sklep (w
podwórzu)
4409 g
PEKI!il'CZYKI szczenJamki sprze-dam. Blot\!lk.a 23
m. 11 (boczna Wróblewskiego)
4892 g
DWIE
op0'!1y-;-;Stomil"
15'<500 n<:iwe
sprzedam.
Tel. 373-59
5778 g
WOZKI gtę!Jc>kie-i- sportowe pc·le<:a sklep Łódź.
Nowomiejska 1
~2
g

lłlłllll IIIIIIIli li Illlll lllll lłl 1111111111111111111111111111111111111111111111111111' MAJSTRÓW na roboty wodociągowo-kana
lizacyjne, magazyniera, kierowcę samochodu
osobowego, ślusarzy - monterów' na silniki
Są jeszcze wolne miejsca na kurs kierowwysokoprężne, kopaczy, układaczy oraz muców kat. I i II oraz na kursy weryfikararzy zatrudni
natychmiast Miejskie
cyjne z zakresu znajomości Kodeksu DroPrzedsiębiorstwo Robót Wodociągowo-Kana.
liza-0yjnych nr 2 w Łodzi, ul. Przybyszewgowego. Zapisy przyjmuje Qśro<lek Szkoskiego 211, barak 10. Wynagrodzenie wg ulenia Kierowców Lódź, ul. Piotrkowska
kładu zbiorowego pracy w
budownictwie.
125, tel. 367-57.
1804/T
Dla zamiejscowych miejsca w hotelu robotniczym zapewnione.
Zgłoszenia przyjmuje
1111111mmm111111111m111111111n1111111mm111111111111111111111111111111111 samodzielna
komórka kadr, pokój 16.

Kursy wyrobu kwiatów sz.tucznych,
mani~ure

i pedieurre

FERMĘ

MASZYNĘ

Ul_ ____z_AP_1s_v_ _ _Ili
PAIQ"STWOWA SZKOLA MUZYCZNA
w Lodzi, Plac Zwycięstwa 1
ogłasza
naukę

zatrudni

natychmiast

Dyrekcja. Za-

SAMOCHOD maloJi.tra-~owy, stan bardzo dobry pilnie spirzedam. Prochni•k a 2. Tel. 270-94

kładu Budowy

i Remontu Maszyn w Pabianicach, ul. Sejmowa nr 1. Warunki do omó-

wienia na miejscu.
Zgłoszenia przyjmuje
dyrekcja zakładu codziennie, w godz. od 7
do 15.
1661/k

PRZYCZEPĘ

funduszu

zakładof•1 ef\ o two Prasowe „Prasa Lódzka".
W

3

Oglądać

22 (W

njedz'elę)

'

cM3 g
"""

SAMOCHOD-C~y

1,5 t „Dodge", stan dobry sprzedam. Łódź, Slen
kiew·~„
1~ g 0 d
8-17
'~ w
z.
l\ilOTOCYKL „Jawę" 175
Spr'Zed<l<m. Oglądać Zg!er
166
4142 g
ska
„SPARTAK", stan !deal~
ny sprzedam. Wiadomość
żychlan, Nao:-utowicza 7•1-b
Dąbr0<wsiki
41137 g

Zgłoszenia

przyjmuje dział kadr, ul. Piotrkowska 96.

Zimochowi

Podziękowanie

nią

'm•••••••••••

sprzę- :~~~o~ :!d~~~~~: llłlllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllłllllllllllllllllłllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllll 1!!,
wieżowe z u- nie SJl!r2edam. Piotrkow =:

Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. F.
Dzierży1l.skiego Zakład „B" (dawniejsze ZPB
im. Cz. Szymańskiego)
zawiadamiają, że
wszelkie roszczenia z tytułu udziału w fun-

2 TECHNIKÓW mechaników do bazy

duszu

stalacji

zakładowym za rok 1962 należy zgłado Samorządu Robotniczego Zakladu

tu<ystyc:zmą

„Tra:mp" d!O samochodu
„Warszawa"
sprzedam.
ZawadlZki, Piotrkows1ka 175
m. 4
6J~O g
MOTOCYKL „M-72 „ z ko
s-zem s•przedam. Oglądać
Ciesielska 15, tel. 565-ai
SAMOC'łIOD n-0'\vy---:-,octa
via" 1963 :r. kupię. Tel.
5rn-72 lub 249-32
6195 g
;;-WARTBURGA"--w dobr;v'm
stanJe
pilnie
spr.ze
dam.
Próchnika

MURARZY, operatorów na spych,a.cze, ślu
sarzy-mechaników, elektryków z uprawnieniami oraz kierowcę na ciągnik zatrudni
natychmiast
Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Lodzi, AI. Kościuszki 101.
Praca na terenie m. Łodzi
i Zgierza. Dla pracowników zamiejscowych
hotel i stołówka
zapewnione.
Zgłoszenia
przyjmuje dział zatrudnienia i plac LPBP
w Lodzi, Al. Koścłus:tki 101, w godz. od
7,30 do 13,30.
1549/k

Kpt.

Teściowej

SAMOCHODY·
MOTOCYKLE

zapisy na rok szkolny 1963/64 na
gry na fortepianie i skrzypcach dla
dzieci od 7 do 11 roku życia; na naukę gry
na wiolonczeli, kontrabasie, instrumentach
dętych i perkusji dla dzieci i młodzieży od
12 roku życia; na śpiew solowy młodzież PLASTYKA na. etat zatrudni
Ośrodek
i dorosłych od 18 roku życia. Szczegółowych Informacji Usługowej, Ul. Piotrkowska 120,
informacji udziela sekretariat szkoły Plac tel. 398-10. Zgłoszenia w godz. 9-10. 1882/t
Zwycięstwa 1, codziennie w godz. 9-17.
MASZYNISTKĘ wykwalifikowaną zatrudni
na zastępstwo na okres 3 m-cy W ydawnic-

Podz •1ał

ka.pe!uszn.iczą

ma.giel elektryczny (ma
ly) sprzedam. Tel. 325-83

KIEROWCĘ na. ciągnik „Ursus" zatrudni
natychmiast
Spółdzielnia Pracy „Budorernont" w Lodzi, ul. K. Brzóski 11/13. 1722/t

go -

(krzyżów

1

KSIĘGOWEGO na stanowisko gł. księgowe

organizuje Zakład Doskonalenia Zawodowego.
Zapisy
Lódź,
ul. Ląkowa 4,
tel. 289-05.
1793/T

kurzą

ka - jedmoroon.e), lnkubato:r n.a 200 jaj oraiz lu
stro duże krawieckie sprzedam z powodu wy
jAzdu. Spala Leśniczów
k~, Radomsika, tel. 94

ll--3 POKOJE; lruchnlai, 111111111111111111111111111mrm11111111111111111nnrrmnmnmmm111111nr'
wszystkie wygody - . ~
Dla elektroinstaJator6w i elektromecbanltrum Lod'Li 7l8Jl'ruemę
.
na 2 pokoje,
kuch-nia
k6w Zakład Doskonalenia Zawodowego
16
9
0
70
Cbl.c.ki). T~_. '. od
organizuje kurs przygotowujący do egzaszczEcIN-Dąb1e po•
.
•
kói z kuchnią z wygoda
minu czeladniczego. Zapisy przyJmUJe semi 35 ~ kw. :zamie.nię
kretariat Zasadniczej Szkoły Elektrycznej,
na pokoJ (<pa.rter) w L<>•
•
•
dz!. DzieLnica obojęf>na.
Lódź, ul. Kilińskiego 109 w pomedzra.łki,
Lódź, Helska 17-9
•
· tk·
d
17 19 30
1791/T
DWA podĆoje-,-kuchnię,
srody, p1ą i w go z.
. .
częśJciowe wygody
pow. tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllll
72 m kw. okolic.a Pl. Rey
monta zamienię na <lwa - - - - - - - - - - - KORO!ilSKA Henryka lepokoje, kuchnię w bloRÓŻNE
kan ginekolog przyjmukach. Oferty „4125" Biu
ie ponied:zlalkl. czwairtr<>
Ogtosrzeń,
Piotrkowki 17-18, Zielona 16
ska_ys
412~g TELEWIZOR'i' naprawiam
SAMODZIELNY pokój w natych.ml.ast Anton! Dr SIENKO
specja11sta.
'.Bydgo,s=y zamien:ię na Zębik. Więckowskiego s. <:hOiI'ób skórnych, wen<;
równ.oll'Zędny
w
Lod!zi. Tel. 563-19
rycznycb
l&-18,
Kilin·
Eydgos'l..CZ, Sniadeckich 15
sk1ego 132
4413 G
m. 2 J'anu'.k
41'13 g DOBRZYŃ'SKI Jan, Wieluń, zgubll Jegit. uczmiow Dr
Jadwiga
ANFORO•
KURSY mechaników ra s,ką rur 611/1-63 wy<l. pa:zez w1cz weneryczne. skórcliotelew1zyjnych organi Liceum Ogólnoks.zta<lcące ne 15.30-18.30,
Próchnizuje TKWP. Zapisy co- w Wieluniu
6153 g ka I
3874-4088 G
dziennie oprócz czwart
ICÓW, sobót godrz. 17-20
PRACA
w Technikum Energetycznym, Skrzywana 11 GOSPOSIA potrzebna na
WROCLAW pokój Z tychm1ast. Próchnika 54,
Władysławowi
kuchnią częściowe wygo- m. 12. warunki doil'I'e
dy zamienię na p o d o b n e - - - - - - - - - - · w Lodzi. Wiadomość OPIEKUNKA do dz.łecka
Zgiem, Zagaj,n.ikcwa 9 wykwaJJifikowa.na do lewyrazy wspólczucla
POKOJ z kuchnią w OZOI!' kar~ potrZebn.a
(40-50
z p<>wodu zgonn
kow;e zamienię n.a po- lat). 2i Ltpca 5() m. 7,
dol>n<:i lub większe w go00. 18-20
&101 g
Zgiffi"Ztl. Wia-domośe
Zglet'Z, 1 Maja 29-4
SAMODZIELNA pomoc do
składają
- - - - - mowa
potrzebna zaa-aiz.
2 POKOJE, kuchni~
W Plotrkowsk.a 3 m. :n
WSPóLPRACOWNInowy>m budowmotwie W _ _ _
. -------:Y 1 KWATERMIKutnie - zamienię na POMOC dom.owa potrzeb
STRZOSTWO
podQ;bne w Lod7J. . Wia- na za,raz. Piotrkow-s.ka zn
I
CENTR.
szPrr.
domość Lód·~· Ar.mil Cz.er m. 15 ,
prawa oficyna,
KLwIN;O~ZIAM
4497
26
wornej
1 SitaJs.ki
g III p.
4166 g lill·----~iiilmm••lll
STUDENTKA
(mężaitka) - - - - - - - - - - poszukuje pokoju na o- KOBIETĘ pracującą. sakres d.o 1 :roku. Oferty motną poszu.kuje dwoje
„4169"
Biul!'o
Ogl·oszeń, sta:ru87Jków w zamian za
Panu Dyrektorowi
Ptotrkowsiloo. 96
4169 g opiekę oferują mies:zk.a3'0manowi Koła.czyń
POKOJUsublok.atorskiego!nie i za11>ła~ę. Zgłoszenia
skiemu, p. Henryp°"""ukuję. Oferty „4157" l'Lódź, Prośnieńsk.a 12-4
kowi Olejniczakowi,
Riull'O Ogloszeń Piotrkow POMOC domowa do ma.Radzie
Zakładowej,
41:57_g tej
sika 96
rodzl<11y
po!Jrzebna.
wspólpra<X>wnikol'.ll
DWOCH pa!!lów J>l"2YJmęlzgtoozenia M2-90
6223 g
Okręgu CSO w Lodo pokoju. Tel. 3111-28
dzi,
Przyjaciołom,
2. DUŻE
po;i(OjeZbezkuchKolegom
l
Krewz wygodami
c.o., _ _ LEKARSKIE
_ _ _ _ _ _ _ __
nym oraz tym wszyzamienlę
TI.a
2 pokoje,
stkim, którzy okakuchnia - nowe budow Dr ZIOMKOWSKI - spe
zali ml dużo serca
nictwo. Tel. 230-00
cialista
cho'!'ób wenew ciężkich chwilach
- - - rycznych, &kórnych 1~19
1
oddali
ostatnią
WYNAJMUJĘ po.koje na Piotrkowsika 59
5519 G
posługę
memu Mę·
se.ron letml.
Ja11l<na Makows.ka, Szczawrrica, wil Dr KUDREWIC:Z specJaż.OWI
la .,Dzi'kuska"
&l59 glista
chorób wenetYezr.
S. t P.
- nych1
s.kórn~ch
8-10,
DOMINIKOWI
KUPNO
H-!6, Ulka 22 Llpca 4
JAKUBIAKOWI
Dr NITECKI
sp,.,...ft„_
składam
serdeczne
~~,.....,
MASZYNĘ SZJ>ulaitke elek sta chorób skórnych, we
p-odzlękowanle
tryczną d.o wełny kupię.lneryc:znych 16-18, Killń·
ZONA
Główna 62 m. 92 4131 g sklego 82
41338 G

tu, 3 operatorów na żurawie
prawnleniami, operatorów na s.przęt średni
z uprawnieniami, elektryków obeznanych z
instalacJ'ą żurawi wiez.· owych, monterów inc. o.

sika 43 m. 9 Baizyler
4085
~
POSIADAM
samochód
be
0

00 1

-

w•
d row k 1•
= 1osenne
z turystycznym odbt'orn·iki·em radr·owym

=
§

uprawnieniami spawalniczyszać
mi, 10 ślusarzy i pomocników, 5 mala.rzy,
„B" do dnia 20 maja. 1963 roku, Reklamacje ~ l!lzklarzy Graz kopaezy do robót ziemnych
zgłaszane po tym terminie rozpatrywane nie kanalizacyjnych - zatrudni zaraz l..ódzkie
będą.
184~/t Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego
Wschód w Lodzi, ul. Towarowa 75. Zgłoszenia przyjmuje dzial kadr, pokój nr 8, w
8 14
1743
godz. •
/t

ta Niedzielskiego p.t.: „Wpływ pola dźwię- (w kulturze) kolo Lodrzi
kowego na tworzenie się zarodków w prze- sprzoo.am. Tel. 563-2 9 -

=

spr.zooa.rn. Zielona 17 m.
Ll, Lu.kaszew.icz
4175 g ~
„AWO" sprzedam luł>za

=

DOMEK z 081l'<:odem w
d:zielmicy Rud<1-Pa1b. knlpię. Oferty „4003" B.iUl!'o
Oglos 7..eń PioorkoWSika 96

GłówneJ·
Wstęp

zapoznać

się w

czytelni
Politechniki l..ódzkieJ·.

na

rozprawę

wolny.

Blbhoteki DZIALKI 700 me1lrów kw
spirzedam
(Obo•k Pa·bi.a~
nic). ote.rty ,, 4071 „ ~'ul!'o
I
·
.au
1
1814/k Og oazen P otrko·wsk.a 96
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z1 1.400,-

1.100,-

SAMOCHOD •.Simca-A!roo :;::
de De Lux"„
przebieg
69.ooo km sprzeaam. Poznań tel. 626-62 od godzi
20
.ny
M51 g ~= -= - =
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- Dziekan i Rada
Chemii
wczej Politechniki · l..ódzkiej podają do wiadomości, że dnia 22 maja 1963 r., o godz.
16, w audytorium I gmachu chemii P.L. NIERUCHOMOSCI
przy ul. żwirki 36 odbędzie się publiczna
obrona pracy doktorskiej mgr inż. Zygmun- 8 MOGR ziemi z lasem
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g
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\VILLA nad morzem - ~,
w.·
""'
~
P<?ko:Je wynaJ•i:nę w=so mienię_ na d_wa oddzielv:1~ (cze.rW1ec wirze ne m1esizkan1a, W)'gody.
s1en) UII'bia1ma1k, Gdynia Oferty 6169" B!Ull'o Og!o
Tetrr{ajera 54
.
6155
szeń Pi~trurnwska 96
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•alonaoh I •klepaoh Zmt!T, Gmin-

nych St:1ółdzielniach .,Samopomoc Chłopska" oraz sklepach
branży radiotechnicznej na terenie całego kraju.
1626/k
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WAZNE TELEFONY
FILHARMONIA (Na:rwto- jaciół Sztuk Pięknych
POKOJ (Kazirrniell'Za nr 6) d<Y.Z:W. od lat 16 g, 18, Szpital im. dr PlXogowa
Pogot. Ratunkow6
09
wicza 20)
godz. 19.30 - czynna od g. 10--18. ~rJ.TJ'd
IJT~IE1JV1 „Gigi" (panOTams.} pr. 20
ul. Wólczańska 195.
Pogot. Milicyjne
01
xxxnr Koncert symfo Wstęp wolny.
USA dozw. od la1t 16,
Chirurgia Pólnoo-Szpl
Nocna pomoc leltar•
niczny, Orkiestra symi. BWA (PL<>trkowsika 102)
g. 16, 18, 20
POLESIE (Fó!'nalskle~ 3'7) tal im. Bie ńskiego, ul.:
ska m. Lodzi
ł44-44 PFL.
Chór :m.1es:za;ny Wysta~a m~la.rstwa Ka
tł
•
•
REKORD (R-i.gowska nr 2)
„Kaw~ler króla Jego- Kniazi~ 1_5.
Strat PMlirna
08
PWSM i PSSM w Lo- rola Piaseoloego czynna
Karmazynowy
pirat" mości
pirod. jug.-:fr.
Kom. Miejska MO 292-22 d'zll. DYlt'y.gent Zyg- codZlennie Od g, 10-18. NRF g. !1>0. (Ki·no czyn
gdy w niedzielę" prod. pr. USA, dczw. 00 lat dozw. od lat 16 g, 17, Laryni::ologfa: Szp. lm.
Kom. Ruchu DromuJlJt G?.elJ.a. Soliści - OSRODEK PROPAGANDY ne tylko w dni pogo.cl- grook. dorz:w. od lat 18 12., g. 15.30, 17.45, 2-0; 19
N .. B_a•licklego, UL Kopgowego
516-62 Lidja. Sk'Owron, PaUJ!os SZTUKI (Park 1Jn. H. ne)
g, 16, 18, 20
ROMA (Rzgo'WS<){a nr 84)
cinskiego 22.
Pryw. Pogot. Dziec, 300·00 Rap.tls, Michał Marchut Sienkiewicza). WYStawa
SEANSE NOC.NE
DWORCOWE (Dw. KaJI- „Księżniczka
t nledź·DYŻURY APTEK
Okulistyka: Szpital im.
Pryw. Pogot. Leli.
555-55 W prog·ramie: Haendel 1-ma·JOwa. CZY'Il.lla coski)
„wesele
rurnuńwiedź" prod. cz. dozw.
dr JOJO.schera, ul. M!lio333-33 - „A.cis 1 GalaJtea'!
dziennie g, t0-18.
WISLA „Tys!~ oczu &kle", „Litzbark War- od lat 9 g. 10, 12, „Mię Gdań$ka M;
Pa,bianJ- nowa 14.
lHBLlOTEKA UNIWER- d·<>kt>i>ra Mabuse
prod. miński", „Kan.al Wieprz dzy brzeaami" (panora eka 56 Glówna 51l Ko- Chi
la f I
I "'
NRF godrz 2.2 15
Kr
„
SYTECKA (M"'rijki
.n
~
"
. •
.
•
-· rurg
aryngo o„.a
MUZEA
1 d or.zw. perruka
w w•~
nr WOLNOSC .:.... .T .
- •zna g. 1v, 1'1, 1., ma) prod. pl>.
26,
Pi<l'tt'kowska dziecię.ca: Szpital im. Kor
TEATRY
MUZEUM SZTUKI (Więc •4/38). i
Y&tawa
pt.
d 0 kto
"~hą.c ?,
13„ 14, 15, 16, 17, 18, 19,
od lait 16 g. 141 16, 67, Plac KoOO!etny 8, ja- cza.ka, ut. Armii CzerTEATR NOWY (Więdlrow- kowskiego 36)
czynne „ziem e
ZachodJn.ie". czu
ra
use '
20, 21
18, 20
racza 32, Plotrkow&ka 225. wonej
15•
skiego IB) nieczynny
we wtor1ki i czwartki, Czynna coozienme w "proo~RF g<id:z. 22 • GDYNIA-STUDYJNE (TU- SOJUSZ (Ptatowcowa 6)
MALA SALA (Z hodn.la !l· ll-rn, środy, piąitki g, od 8 do 2-0, w nie- ;LO
RZ
ów,;•NaJ- wLma 2') „czarowni<ee z „Wojna i pokój" p:rod.
DYŻURY SZPITALI
WIECZOROWA POMOC
9J) g
2-0
nziic ka.cz- i soboty 9-15, w rue- dzielę o<i 9 d!O 14,
e.pszy ~ wr~g
pr.
Salem" prod. :fr.-NRD USA dOJZw. od lat 12
LEKARSil<A udziela w dni
ka" •
"
a
dziele 10-16.
-ang. g
·
•
dozw. oo„ lat 18 do<!.. g, 17.:W
Szpital lm. M. Maduro- powS'Ze<lrue pomocy doTEATR JARACZA (Jaira- MUZEUM HISTORll RUKINA
KINA 1 KATEGOR11
„lti>manse g. rn, 13, 16 SWIT (Ba~uckl Rynek 5) wicza, ul M. Fornalskiej rosłym 1 dzieciom w amCHU REWOLUCYJNEGO
.
Stokrotka" p<r. tranc.
• .
.
b l t ri
o<l:zl
cza 27) g, 19 "Orfeusz (Gdańska
IONA PREMIEROWE
lUNo LDK (Traugutta 18) HALKA (Krawiecka
3-5) dozw
- przyimu1e
rodzące u a o urn w g
nac.h
13) Wystawa
00 lat 18 g · 15 · 45 137 chore
w wężowej skórze"
•
„Owczy pęd" (panol!'a- „Przygody Tomka saglnekologkznle 2 od 18 do :?:! oraz pr.zyi18 • 20· ·15
~ATB 7.15 ('IlrM!gutta
"POVl'!'."echny
stll'aj~
BALTYK
<Nairut~
2<1)
ma)
prod.
traru).
dozw.
wyera"
pir,
USA
d>Orzw.
Dzielnlcy
Polesie
oraz
2
muje
w
tym
c:zasie
zg!og. 19.15 „Polowanie z :V~ó~:uafy w. ~33 r.
„NastęPoCY tronów J;>r. <:<I I.at 16 g. 15, 17.30., 20 od lat 10 g. 16, „POdry TATRY (Sienkiewicza 40) li Rejonowej Poradni szen.ia na wizyty domona.gonką"
" ron
pamtąt „ po- wt. dozw. od lat l1l g. MUZA (Pabiam.l.ck.a 173) wacze", prod. fr. dozw. „Pojedynek", „Pamięt- „K'! z Dzielnicy Widzew we zalatwlane przez noc
TEATR
POWSZECHNY 1. 1 w.;~.ńców 1363 r., g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20
„Siedmiu wspanlalych" od lat 18 g. 18, 20.
nlk myszy",
„PelaK", ul. Szpitalna &,
n" pomoc lekarską od
(Obr.
Stalmgradu
2ól)
'
POLONIA. (PlotrkoWska
prod. USA dcn:w. od MLODA GWARDIA (Zie- „Przygoda w górach",
.
godz. 20 do 6,
g. 19.15 ,,Pr~ 'maturą" MUZEUM ffiSTORII WLO 67) „Byc albo nle być" la<t 14 g, 16, 19
Jona 2.) „Kawaler kró ,.Dzielni strażacy•, „Mój Szpital fm. H. Wolf, nl.
.
.
TEATR
ROZMAITOSCJ KIENNICTWA
pr. USA. de-zw. od lat STYLOWY CKrnńsklego 123 ) la jeg>0mośd"
(pana- przyjaciel .Tom'' g, 16, Lag.lewnlcka 34-38 -prz°J'.'l Sródmłe.l<'te - ul._ Piotr
(Ul
Moniuszki nr 4a) Sale Wystawowe (Piotr 16 g. 10,
12.:W,
„lci1 „Na bialym szlaku" _
rama) prod. jug -fr _
17
muie r~dzą~ I chO'l'e gi- kawska 102, tel. 211-80.
·
kowsk.a 2.82)
Wystawa dzień powszedni" prod
p d
la
· •
nekologiczrue z l>zielnlg. . 18 . „Awantura
w
rooo" lat wlóklennl.
ro ' pol, dozw. od t
dozw. od lait lG g. l-0, KINA m KATEGORll
Bałuty oraz z 10 R _ lJaluty - Ul. Zuli PaCh1ogg1"
"
po!. dozw. od lat 16 g. 12. g. 16. 18, 20
12. 14. 16. 18, · 20
cy
„ e <:anowsklej 3 tel li41-96
OPERETKA (Piotrlrowska ctwa
czynna codzl:er'- 15, 17.3-0, 20
I
WLOKNIARZ (Próchnika 1 MAJA (Kiłifiskiego 178) LĄCZNOSC (J'ózefów ł3) JOniC>Wej Pora~nt „K
2
'
'
.
•
243) g. 19.15 „can-can" nie (<p.rócz
pon.ied<ZJJałWISJ'.:A (Tuwlma nr 1) 16)
„Czarne 8 krzydla" „Dabette idzie na woj- „Ostatni etap" Pil'· pol. ~Jelnicy
WW2ew,
ul. Wid.zew ut. Szpital·
8
OPERA - nieczynna
~~~) ; 8 lfiodz.
11-:-1 · „Alibi d·<>1>konafo"
pr. (pa.nca:ama) prod. po.l. nę" (panOl!'ama) :pr<:d. dozw. od lait 14 g. 19 zbocze lit.
na 6, tel. 2.'71-53.
ARLEKIN (Wólczańska 5) kowski~o
.J.W"fa: img. dozw. o<i lat 12: dozw. od lat 16 g. 10, iranc. dozw. od IM 12 STUDIO (Lumumby '1-9) Szpital Im. a. Jordana
Górna ul.
Lecznig. 17.ao „Blur<1> iajnycb wa tkanin
dekor!~ ._ g. IO, 12.30, 15, 17.30. 20, 12.30, 15, 17.30, 20
g. 15.45, 18, 2-0.15
„Rodzina
Mllcarków" ul. Pr~yrodnlcza 7 _9 ....'. c:za 6. tel. 427-70.
detektywów"
nych łódzkich artystrw WOLNOSC
(Przyb.yszew- ZACHĘTA (Zgierska 26 ) ODRA (PI'.'~lana 68) prod. pot. óozw. od lat przyjmuje r<>Clizące 1 cho- Polesie - Al, 1 Maja 24
PL~OKIO (Ka.pernik.a 16) plastyków"
skiego
~~)
„wszysey „Przepustka na ląd" _
„Czarooz1e1ski
kwiat" 12 g. 17.J5, lft.30
re gi.nekolog:ic:zn;e z Dziel tel. 382-98.
g, , 17.30 ,,Niespodzian- zoo _ cz~e g .9-19
do domu
prod.
wt. J;>rod. radz. dozw. od prod. radrz. doow. od CZAJKA (Płonowa nr 18) nicy Sród.m.leście.
Nocna pomoo lekarska
ka'
PALMIARNIA - 'cz iii.~ dO<ZW. od lat !4 g. 1(), lat 12 g, 10, 12.30; 15, lat 9 g_. 17; „W&zystko „o dwóeh
ta.l(k:h oo
(NPL) dla m. Łodzi z
TEATB ZIEMI LODZKIEJ od g 10 d
12.30. 15. 17.30. 20
„Pierwszych dzie&!ęciu" dla pan" p.rod, franc. ukradli kslę-.<yc" prod. I Klinika AM fm. Cu- siedzibą w Stacji Pogoto16
(Kopemlka 8) n!eczyn- pon.iedrzialkó~)
S1:~LOWY-LETNIE
(Klprod. ilzrael. do'l:W. od dozw. od lat 18 g. 19
pol. dO'ZW. od lait 9 g. r!e-Sklodowskiej, ul. Cu- wia
Ratunkowego
dla
ny
•
linsk1~ 123) „st.roohy la;!; 16 g, 17.3(), 20
OKA (Tu.Wima 34) „o 6 17, „Ja.Je być kochaną" rie-S_kk>dowek!ej nr 15 - m. LodiZI przy ul. SienSTS „PSTRĄG" (Wólczań
WYSTAWY
zamku Spes&ort" prod.
rano na lotnisku" PT. prod. po!. dozw, od Ia.t przyimuje rC'dzące 1 cho kiewicza n.r 137 udziela
ska 74) rueczynny
NRF g . 2-0. (KJ.no czyn
KINA n KATEGORll
c:reslk!ej dozw. od Jait 10 18 g, 19
re glnekotogl~nie z Dziel pomocy w domu choc~
STS „CYTRYNA"
(Za- GMACH P_REZ. RN m. ne t:y<llko w dni pogoo- ADRIA (!?iotrkowsk,~ 15{1) g, 16, 18, 20
MEWA (R7Jgowska n.?' 94) Mcy Górna orarz z 12 Re- go dla doroslych I dzieci
chodnla 83) nieczynny
t.ODZI (Piotrkowsika 104) ne)
„Ostatnie akordy
pr. POPULARNE (Ogrodowa „I ty z.ostaniesz India- Jonowej Poradni ,„K" z Z"'aszających zachorowaTEATR ŻYDOWSKI (Więc Wystawa prac członków TATRY-LETNIE (Sienikie- USA d0!2lW. od \at 18, Ul) „Gangsterzy i f!lan ninem;' pr. po!. dO'ZW. Dzieln.lcy
Wld'Zew,
Ul. ni~ po godzin.ach przykowskiego 15) St. l!l.30 Klubu Plastyków Arna wicza 4-0) „Tysiąc oczu g. 15, 17.30, :ro
tropi" p:roo. pol. dorzw. Od lat 9 g . 16, „Rewia Szpita•lna e.
jęć
przychodni rejono„Ra.chune.k'!
tarów przy Tow._ P.rey- dó'.ktc>ra. Ma.buse'! prod. DKM (!Naiwro<t 27) o:Ni· od :LM 14 g. l!7.· 19
Silów" prod. austr. Chirurgia
Południe ~ W>'.Ch.
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SPORT

* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *

Hneseldónck ca

fl<>BOTA - 11 BM,
11.0o Geografia dla kl. VII pt. ;,Kanada" (W). 11.30 Przerwa. 15.51 - Program dnia (L). 15.53 - „Lupu-Cupu" (L) .
16.09 Lódzkie Wiadomośel dnia, 16.15 Reportaż z Pałacu
Mlodzieży w W-wie (W). 17.15 ·„Porwana nanec:uma" film prod. radz. dla dzieci (W), 17.40 - Sprawouianie z zakończenia III etapu WP Brno Bratyslawa (Brat.), 18.50 .,Muzyczne wędrówki" - film krótkom. prod. radz. (W).
19.10 - Wieczorne rozmowy (W). 19.30 - Dziennik TV <W-wa
I KatoWice). 20.05 Dobranoc (W).
20.10 „Klaps" (W) .
20.45 - „Jazz. jazz, jazz>• - film fab. prod. ang. (dozw. od
lat 14) (W). 22.05 - Wiadomości dziennika TV. Oficjalne wyniki III etapu WP (W), 22.25 - „Kabaret Starszych Panów"
- program rozrywkowy pt. ;.KWitnące sz.czel:>le" (powtórzenie) (W), 23.25
Koniec programu,
NIEDZIELA -

12 BM.

TV Kurs Rolniczy: ,·,Rośliny ja.godowe" (W), 10.DO ;,Na obcej planecie" - telekonkurs astronautyczny dla dzieci
starszych (Budapeszt). U.OO - Przerwa. 12.18 - Program dnia
(L). 12.20 Poranek muzyczny pt. „Muzyka dla
Ciebie"
(Poznań). 13.05 „Gdyby wszyscy ludzle dobrej woli" film fab. prod. franc. (dozw.1 od lat 12) (W) . 15.00 - Niedzielna Biesiada (Poznań). 15.45 - TeatrzY'k dla Przedszkolaków pt. „Piotruś I Bambo" (W). 16.20 - Sprawouia.nie z ~a
l<ończenia IV etapu WP
Bratys?awa - Bańska Bystrzyca.
17.55 - 0,Chwl13 wspomnień" - kronika filmowa z ls.t trzydziestych (W). 18.25 - „Od melodii do melodii" - film (W).
19.10 ,.Kwadrans recenzenta" (W). 19.30 - Dziennik telewizyjny (W). 20.00 - „Dobranoc" („Kubuś 1 Puchatek") (W).
20.10 - „Sportowa Niedziela" (W), 20.40 - ;.Don Kichot" fllm fab . prod. franc. (dozw. od lat 14 (W). 21.45 - Oflcj.alne
wynik! IV etapu WP oraz inne wiadomości sportowe (Wl.
9.00 -

PONIEDZIAŁEK

Wspaniała

i

na

BM,

SKODA ""' 15 BM,

1'C BM,

11M - Ję21Yk polski dla kl . V-VII pt; ;,Kukły" (W). 11.~
- Przerwa. 15.43 - Program dnia (L). 15.45 - Sprawozdanie
z zakończenia vn etapu WP dooikola Wairsz.awy. rn.30
Dziennik telewizyjny (W). 20 .00 - ;,Dobranoc" (W). 20.05 ;,Tele-Echo" (W) . 20.35 - PKF (W) . 20.45 - „Codziennie jest
czwartek'• film fab. prod. a.n.g . (dozw. od lat 16) (W).
21.55 - Wiadomości dziennika TV i oficjalne wyniki VII eta·
pu WP (W). 22.05 - Lódzkie Wiadomości dnia (L),
1'7 BM.

Program <linia 1 tygodnia (L). 16.54 - Lód1.kie wł.a·
domości dnia. 17.00 ;,A oo dalej?" (W). 17.15 - Program
rozrywkowy dla mlodzieży (W). 18.10 - Program pul:>l. (L).
18.40 ;,Wielokropek" - program satyryczny (W). 18.55 ;,W skarbcu królewskim na Wawelu" (Kraków). 19.30 , Dziennik telewizyjny (W). 20.00 - Dobranoc (W). 20.10 - ;,Ma·
jowy dzień" - publicystyka młodzieżowa (W). 20.40 - Film
fabularny (W). 22.20 - Wiadomości drzlennika TV (W) . 22.30
- Reportaż filmowy z zakończenia vm etapu na trasie Wsr·
szawa T0111Uń
or.az oficjalne wyniki etapu z wyścigu
z Poznania (W).
16.40 -

./:r POWIE$C „DZIENNIKA" ./:r POWIE$C „DZIENNIKA"

CYRIL HARE

(44)

.M.ORDEltSTWO
„_. .PO
_______________
ANGIELSKU „.
Przełożyła:

MARIA

SZTAKIELSKA

...... ••.iprzygoolowano w kuchni p<JIWftórzył
nieubłaganie
Ro.gem. Przyiruiósł ją tUJtaj
BI'~ggs i ~ pani Ca:rstairs. O ile wiemy,
potem
już
po.zo..«tarwała. w jej .rękach do
chwili śmieroi. Brigg15! ~ócil się nagle
do bladego, jak śmieire
kamerd:yiIJterr-a bo
pain. przyir;z;ątdlza~ tę ooribatę. llbiepraiwdlaż?
~

wyJątkal: Briggs gło
westchn~enia. To zna,..
ją preyrtząid;załem.

Tatk, pan.ie Ro,gens -

sem, podobnym do
=Y··· ja ..• talk, ja.

ktoo

Czy j€1S!Wze
byl z panem w tym
czasie? Gd-z.ie była kucharlka?
-

Kucharkta,
wtraz z !'1€1S2'tą Stliurż;by, piil:a.
w pokoju majoOOomU\Sa. Ja." ja byzru1pelnie sarn.

herba.tę
Łem

Szulc I DaC11łdczvński

Ruch i

esl<apadą

wczołówce kadry juniorów
Kadra juniorów 1rmegrria:ta sipa,r
l\ingowy mecz 21e Siovawem (KaNa>Si mloozl pitkanze od

toWlice).
nieśli

zasłużO'lle

zwycięs·tw,o

5 :O.

Lod:zia<nie Dawddczyński i Stz;ulc
w dużej mierze przyczynili się
oo urzy-&ka'llia tego wyniku, chociaż
Szu>lc gll."lał tylko :pierwszą
polowę meczu (.n.a p>rawym sk<t'ZY
die).
Ptrof. MO'tc>C:Zyński, któTY
sprawuje o.piekę nad junioa·ami,
j.est za<low()!O'l1y z J;>OIS<1lawy i foc
my obu Łodtz.ian.

nni;,uni
llulhuoJUlll

się

dla zawodników
wypoczynl<u przed
rozpoczy-

zagraniczną,

sewn spotkań międzyna
rodowych.
A zatem dzisiaj, w S>Obotę 11
bm. odbędą sic: następujące spot
kania: Górruk - Wisła, Odra Stal (Rzeszów), Lechia - Zagłę 
Gwardia -

Pog-0ń,

Loch -

Polonia (Byt.) - Legia.
stanowi mecz w Szczecinie tamtejszej Ar>e>0nii z LKS,
który odl>ędzie się w niedziele:.
Ekipa piłkarzy LKS
wyruszyła
już wczoraj w drogę. Niestety bez
Sassa, który w osta.tnklh meczach spisywał się bardzo dobrze i jako jeden z lepszych 7,awodników na boisku był promooe>rem większo1:id akcji ofensywnych LKS.
D@ Szcz,ecina wyjechała grupa
13 zawodników. Oto jej skład:
Horn, Ligocki, Walczak, Czop,
Wieteski, Kowalski, Suski, Hliwa, Sade!<, Szymb-O,rSkl, Kasprzyk,
Kowarski i Gut>e>wski. Nazw!S'ka
wskazują,
iż
w dalszym ciągu
LKS liczy na ,,starą" gwardię .

tarza. Po

Wyjątek

~"
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9.213 K0in00rrt poiranny. 10.10 drzJeż.owy , •.A'mbicje i sta1rity". 17.-00

,.Kolorowe
la>oor.amoci·um" rep. Vtia<lomoścl. 17.05 Aud. Ośirodika
10.20
Koncert m>Uzy:k:i dawnej. Badań Opi,ni·i Pul:>1ioznej.
17.15
ltl.00 Au.:!. dlla k'l. VI ;pt. „Nad- Mll'lY'l<.a ludowa . 17.40 Chwila mo,1szedl czas". H.30 Zes,p.oły i pio- z)'1<,\, 17.45
Utwory skrzy:pcowe.
sen:kair-ze.
111.5~ Aud .
z cyikl-u: 18.00 ,.Ga~ki a>n.tymo•lowe emeryta
„Rodzice a d'Ziec:ko". U.OO Kom11- Zą,\>ka'~ ~ a•ud. 18.20 Koresip-0.nnrka·t >G stanie· wód. 111.57 Sygnał aencja z za,g,ranlcy. 18.30 Ra'dioczasu i hejnaJ. 12.W Wia<lomoślCi. wy ~U>IlS rnmki
jęzY'ka francu12..15 ,.Rc·ln.ioz.y kwad,rans". rn.30 skiego. 18.45 Ka•bareci~ rel«lamoRamoTek>tama. "13.00 Aud. d:La kl. wy. J,q .05 „v.rędTówikl murzyczne
III i IV :pt. ·„ Tomek i Tomilk". po klraju". 20.00 Dziennitk
wie13.20 (L) Konoert
.-orz;rY'wloowy. czar.ny. 20.26 '11/ia<lomości spcirto14.00 .,Niez.apomn.la111e sitronice" - we . 20.30 Pnogiram z dywaniO<iem.
zag.adtka ld<beraoka. 14.3-0 Gra Pol- 21.45 Tyd~.-eń Murzytki C-zecłlosło
Slka Ka,pela pod d"y1r. F. Dzierża-1 wae1kiej. 22.>1'5 Muzyka t.aneczna.
nowsikiego.
m.oo Wia,::Jo>mo!ici. 2.1.00 Osta~.nie wtalClomośd. 23.10
l!.i.05 P!rogiram dnia. 15.l<J ,,Sp01r- Grają słynne
orik.Lesrtiry roo:rywt<>WCY wiejscy na. start".
15.2.5 kO>We.

I

SOBOTA ._. 18 BJ\L

Geografia dl.a kl. VII pt. „Brazylia" (W). 11.30 Prze.rw:a. 11.45 - Biologia dla kl. VII pt. „Spo1lkame z :p.ra•
pradziadkiem" (W) . 16.35 - Program dnia (L). 16.38 - ·„LupuCuptt" (L). 16.49 - Lódzkie wiadomości dnia. 16.55 - Spr11•
wozdanie z zakończenia IX eta,pu na trasie ToTUń - Po=ai1
(Poznań). 18.25 Program dla dz!ecl: „Dla każdeg<> coś m!lego" (W) . 19.10 - „Wieczorne rozmowy" (W), 19.30 - Dzi<mnik telewizyjny (W). 20.00 - -„Dobranoc" (W). 20.10 - ;,Oficyna Pegaza" (W). 20.45 - ;,Zenobia" - film fab. prod, USA
(dozw. od lat 12) (W). 21.55 - Wladomośc_i dzlen·nlka TV
l oficjalne wyniki IX etapu WP (W). 22.05 - ·„Muzyka lekl<a,
latwa i przyjemna" (Lódź ogólnop.).
11.00 -

~Z\Cl'!'ÓW w

Nie tylko w opinii P>olaków
Kudra z.ostał uz.nany za Jedne·
go z najlepszych na trasie Praga - Brno. Jeehał świetnie. Na
metę wpadł zmęczony, riie mo•
gą.e odżałować, że do grupy, w
której jechał nie dołączyli Harrings i Nardello.
Chciałem wygrać ten etap
powiedział. Gdyby Har•
rings i Naroeno współpracowa
li z nami, nikt by nas nie dogoni!. Z wyniku nie jestem zadowolony. Ale nic nie szkodzi, mamy jeszcze tyle etapów
przed sobą.
TRENER W ANDOR nie iw.czę
dzl słów uznania dla Kudry.
- Ten chłopiec jechał świet
nie. Równoważyt siJy w momentach groźnych dla naszego
zespołU. Niestety, wyżej musie•

Radio.

~~
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nuettru

liśmy

ny
go

oslągni'l(lie

11amego Kudry

polecUem

z

druży•

t dlate--

drużynie

współ

a.ta.kującymi

wio-

chami.
Co z Forna!c-zy'kiem?
Nie znajduję na t>o odpowiedzi.,

--
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l~.00 Murzytka
ro12:rywlkiowa.
u.oo Ludwik
van :Beethoven:
Sona•ta c-ano'LI.
11.24 Murzylk.a :t'02Jryw•ko>wa. 11.57
sygna•ł oza'5,u i hejnal. 12.05 Wiadcmości.
12.l.i5 Polski~ melod·ie.
12.. 35 Me•lodńe rozirywikowe. 12.50
(L) Ven<l-etta w
polslklm wyidaniu". 13.00
Wiaizanka. melodii.
13.10 ;,Ku1turra pl.itnie :poszukiwana"' . 13.'lO l'lrog.ra'm dnia.
13.45
Mucyka o·cni-;rwk,owa. 14.()li Alfabet polskiej pio<?enkl. 14.30 'I'ranSllll,isja ze sta>nt.u .honoroweg·o w
Brnie do III eta.pu XVI Kolars.kiego W. P. Bitmo - Bil'a>tyslawa.
14.35 MelooJe
:rozrywkowe. 111.45'
Aud.. dla doZiecl st.aTsrzy<!11 „Blęki·t
na sztafeta". 15.00 Pieśni kom.pczy•tou-ów p.o1s.kich. ll'i .W Mellodie
Ger.9hwi.na .
Hi.30 Dla dzieci słuchowisiko
pt. „Błę:klbny d•Ywa·n".
15.53 Strauss, wlaza.n.ka
melodii
„Wl!Zja
Schi>nt>ruinnu".
16.00 Wiaodomo®cl.
16.05 So•t>otni
pod1wiecz<>rek taneozny, 17.00 (L)
Ratdior~lam.a. 1'7.15 (L) WioSellnY
pr:-zegląd chórów sako·lnych. 17 .30
Trans.misja z trasy 1 z za1Imńczeruia III etaipu W. P. w Bratysławie. 18.30 (l..) Aktuałności
lódzkie. 18.45 (L) MuzYk.a :rozry'Wkcwa. 19.00 Wiadomośei. 19.05 MUZY-

oce·nlć

niż

działa.nie

Wierni

PROGRAM II
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10.4.-0 „l{,QJ.a•l'Z" O:POW.

PokoJu

TY'lko dwóch lud.zi nie opuśc:Uo a.ni jednego Wyki.gu Pokoju. Nic ~iw.nego, że S!l to
najpopulaimiejsoze
postacie tej
imp.rezy. Nie ohod:zi mecz pros·tia o kola.rzy, lecz o Karola
&z.czec:ińS1kiego,
O<Pera.totra Pol•
sklej
Kroniki Filmowej ora>Z
Katrela Tocla (CSRS). któ:ry mimo swych 70 la~. je&t w dal•
szyim ciągu
drzia·J.acrzem kolarskrtn i sęd1zlą.

z nadzleia na sukces
przyjeżdżają

,,pasiaki''

Wczocaj wieczorem
przyje<:hali do Lodzi pil'karz,e Craco"H na dzisti.ejsze spotkanie mistrzowskie ze Start.em. 18 miejsc
został.o zarezerw-QWtanvch w h~
J
~
teltku startowskim przy ul. Te
resy, z czego nie należy wyciągać
wniosków, iż tylko ta
ekipa zailnteresowana jest dzi. .
SleJSZym m€CZem Starlu z Cra
ka 1 aktualności. 19.~ ·,,Mai!.ysta- oovią (godz. 17.
„Pasiaki" makowie". 2.0.00 (L) Felieton tygod- ją SWQi<:h kibiców oi ci zjawią
nla. l!0.1>5 (L) MO'Zai,ka- muzycz- się niezawodtnie
na
łódzkich
n.a.
21.00 z knaou i ze świat.a. zawod~.
2.1.27 J<inooiJIC.a SPOlrtowa. Zl..40 Gtt-a
b
Poonańska Piętnastka
Radiowa.
Z tego, co yło możliwe do
212.00 'l'irnY po tnzy zes,potu Dtie- usta~en1a, Craoovda wystąpi w
wiąrtika.
22.45 Murzyk.a ta·neozma. meczu ze Stairtem w składzlie:
23.00 Gra (Jf!'k, t.aneC?!na. PD•lslkiego Strr.~iairz,
Rewti,lak, Pazdz.i•Cl'l",
R.a<lia. 213.30
M~IZ)'lk;a tan=na . :Potpra:wski.
Jal'CZYk. ATIJtczak,
23.50 Os>ta·tnle wm.ao.rnoślCi. 2.4.00 Ra>Usne:r, Stroni..axz II, Bujara.,
Muzy\k.a ta•l1JeC!Zllla.
Ztuska.
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W '2l!lllllron>ym ISfP'Oiimeniu, ja,k,im o.br2ltloił go
Rogers był odcień W\Si,PÓk2lU>Cia.
Niech
pa.n 1EtPiej
mówi prawdę!
01Strzegl. - K>to byl z pa.nem w lrutchini?
Po kill.kiu sekul!ld.a>Ch :in.Ucze:nia, które wydawały się go.ct1zi.namrl. Bri,ggs wylkmz:bus.ił :ZJd!lawio.nym gło1Sl€lll1:
Przez kr6!Jki
czas b~ ze mną m01ja
cóT'ka.
ZnoWIU za1pad~o mikreruie, pod.czas kitóreg<l'
Rogers ji;l'c .się wydal\Vlalo '51konce>ntl'Owal całą uwagę na 3V'J-O>im papie,ro1s.ie. Wyglad~Ul: g>o starriam1ie, w.sadził
mi~dzy zęby,
za~alil i WYIP•uściJ: gęsty tl<Jąb d!Y'flllU, po czym
pytał c:La.Jej :
- Czy brała
uidlzial w prz.yigo:toowywaruu
hE1l'baty?
Mę.żc-zymi, sied1zą>ey w01kól komi1ruka, wytę
żyli
sl:uioh w oczekilwaindiu
na odpowiedź.
Briggs :ziwi-esil gł~.
Poobladilymi wa,r-gami
zaczą,l: mówić cicho i ~es:zmie:
- K'!'aja!-ern C'hleib i srnal!'o1waJ:.ern go ma.silem ;przy tkUJcheninyrrn stole, gld:y Wte1S11la mo,ja
córJm. Woo~ w czaj1ni1ku zaczyina~a juiż Wll':zeć.
Spyrtafa, dlla ko,gio szytkiuję heriba.t.ę i polWied-zialem jej. Ogrzal€1lll
~iJitŻa.ntkę i nalałem
esenieji z tego sam.ego :imbcytlm, z którego
nalew.alem ;poprzetdlnfo dlla panów.
IWła•śnie
WIOda w ozaj>n.ilkru. za.goot'°'wiala się i córka rzapyita~a. czy na:pelnić filli.żarnlk.ę. Że•IYJ za01s2lczę
dlzić sobie kił01POtu popr01siłiem, a.by się tym
zaj.ęila . Nie mia·łem za wiele czasu. .• Na.pe•lm·ilfl fHiźa1nkę, posta.wiła ją n:i. tacy i wyis.zla.
To w.<;iz:w•l!l«>, pa'Yl01wie.

Sądzę, 7Al zrehal:>illt<>waliśmy się
przykrą porażkę w
Pradze.

za

wezwawia

Pol.:$.k1sm

głos

ma

Pierwszy na mecie w Brnie
Tagli.a.ni oświadczył: Wygrałem
etap, ale to nie tylko moja. za•
sługa.
W znac7.nym
stopniu
przyczynili się do tego moi ko•
ledzy. Wzięli
onl ciężar ja•
zdy na swe barki, abym oS7JCZędzal sily na ostry
finisz.

niei: i w ·drugim ~ta'Pie sklasyfikowana! :r;ostała 7esipołowo
jako trzecia . Wiele .mm ut. umy
nęło zanim na stadion ·WIJechał
Fornalczyk.

""~'""

1r•l1tlłt

nabożne

Zwycięzca

zwi1kli&mu itdaw-ać się pod
innym adreserm..
Dwa tygodnie temvti prezes
Soko.rslci rozwa:tal -nwbezpie
czeństwo zwg-ra.,iajqce TV ze
s:tl'Ony radia. Cótl za naiwność .
W
o'becn.ym
swoitm
sta-roi'4!P TV
m-u.s~
szukać

J\U111111Ultd

PROGRAM I
WiadOl!1looiCi. 8.()5 Miurzyka
i atktu.alllOOci, 8.30 Mu:zyka pe.ranna. 8.50 ,.Ro,z,mo.wy na tem.ały O,p€\retka, jej twórcy i wy!konawprawne". 9.00 Arnd. dola kl. III cy - au<l . Hl.05 z ży.:ia Zwią-ziku
i IV z cy•khu ,,UC'2lmy się śpie- Ra<!Jziec:kiego. 16.35 Pl'C•gram :miewać".

Za a bonam.en.t telewizyjny
plaoimy 40 zł. P!.acimy pra
wie trzy razy tyle, co za
radiowy,
iecz spra.wozdania
telewiziyjne otrzymujemy w
eikwiwa,!encie odw-rotme pro
porcjoo..al•rwm.
Z1Ul>CZ!J
to:
niewie·le widać,
a sruchać
można
tyrko komentamów
radiowych, o kbórych pomoc
te•lewizyjni
s.prawozdawcy
bez przeriwy proszq.
I te
pub Ucznie!
Jaiko taloo znie§liśm.y pierw
sz.y eta;p TV, drugii bytl już
nie do zniesieni~ . An~ ol:rra
ZU, ani TZe<:Z~(/O komen-

nają.cą

bie,

8.00

9.55 - Flz:vka (k'l. VI, IX): ;.Gorąco; gorąco" (W). 10.25 Przerw<i. 16.37 - Progiram dnia (L). 16.38 - „KolD'l'owa okład•
ka" - dla dzieci (L). 16.54 - Lódzkie wiadomości
rtnla.
17.00 - Wiadomości dziennik.a TV (W). 17.05 Progr.am dla
clziecl: 1) „Miś z okienka", 2) „Co zobaczymy?" (W), 17.40 „Wie1ki gaJ" - :m.~m
krótkom. prod. radz. (W). 18.03 ,.Na pón<ach księgarskich" (W). 18.10 - ;.Krew" - film TV
(W). 18.20 - ;,25 minut z chórem C;r.ejanda" 4}<:at.). 18.55 Wszechnica TV pt, „Klinika metalu" (Kraków). 19.30
Dziennik telewizyjny (W), 20.0Q - ;,Dobranoc (W). 20.10 „Miniatury" - mag. pul:>!. (W). 20.40 - Progr&m rozrywkowy (W). 21.50 - Wiadomości dziennika TV (W). 22.00 Reportaż filmowy z VI etapu VlP PrESOW ,... Rze:;.zów
oraz
oficjalne wyniki etapu 1 wyścigu (W),

-

sób zyskujc
jeo.cn dzień

1

15.54 - Lódzlde wiadomości dnia. 17.00 - Wladomokl d~len·
nika TV (W). 17.05 ~,Sergiusz Rachmaninow" (Pozn:iń).
17.40 Filmy z myszką (W), 18.10 - ;,Z kamerą u p:-zyja·
ciól" - reportaż (W). 18.25 - ;,Bryza" (Gdańs~<). 18.55 ;,Kółko i krzyŻYk'' teleturniej (W). 19.30 - Dziennik telewizyjny (W), 20.00 - ;,Dobranoc" (W). 20 .05 - Nauka tańca
towarzyskiego (Kr.). 20.25 - PKF (W). 20.35 „Hotel du
Nord" - fllm fab. prod . franc, (d02JW. od lat 16) (W), 22.12 Wiadomości dziennika TV (W).

PIĄTEK

z meczem między
Norwegia - P-olska,
który odbęd'lie się w Oslo 15 ma
ja, zarząd PZPN postanowił p·rzy
śpieszyć 21 ~ol•ejką spotkań przesuwają<: niem.al
wszysbkie mecze
na sol>e>tę 11 maja. W łen s.pozwiązku
państwowym

16.25 - Sprawozdanie
z zakończenia V
Koszyce. 17.50 - Program dla dzieci: ·„ Zrobimy to sami" (W). 18.05 - Temat tygodni.a (L). 18.20 - ·„Eureka" - mag, p()p.-naukowy (Wl.
18.55 ;,Co dwie głowy" - program pub!, (W), 19.30 Dziennik telewizyjny (W). 19.50 - Dobranoc CW). 2-0.00 ;.Fragmenty ulubi011y.:b oper" - program muzyczny z Sofii.
20.35 - Teatr TV: ;,żabusia'• - sztuka w 3 aktach Gabrielt
zapolsildej (W). 21.50 - Wiadomości dziennika TV l oficjalne wyniki V etapu WP (W), 21.55 - ;,Lupu - Cur;m" (powtórzenie z 11 l:>m.) (L).

CZW ARTEK -

Włoch Tagliani. Tuż za nim trzeciego etapu Brno Brana metę w:padli Haeseldonck, tysława. Trzeci eta.'P liczy 138
Ąppler i Kapitonow.
km i rozegrany zostanie druPierwszy
z
Polaków
był żynowo na cza-s.
Chtiej (8), Gawliczek (11), KuDrużyny startować będą in-o
dra (18). Wszyscy w tym sa- dywidualnie, co 5 minut. O
mym czasie co zwycięzca .
kolejności
drużyn decydować
Dzięki tej trójce Polska rów będzie czas trzeciego na me_ _ _ _ _ 1 cie zawodnika.

boiskach piłkarskich

W

wiadomości dni.a,
etapu WP Zwoleń -

tł

iazda Kudry Brno-Bratysława

SOBOTA, 11 MAJA
PILKA NOŻNA, Starnt Cracovia II i;.gia., ga<l:Z. 17 na stadia
nie Startu.
Mistrzostwo kl. B.
Energetyk RKS, godiz. 16.30,
bo.is.ko Eln.eDgetyka.
Liga juniorów: start - Lo<llzia.n:ka godz. 15.
(Dokończenie ze st;r. 1)
SIATKOWKA.
Mistr.zostwo juniorów sala Sta·rbu, ul. Teresy 56
o.a go>dz. 18, st.all't - AZS i MKS
Najmniej zmęczeni po POŚBaluty ~ RKS.
cigu byli Włosi. Gdy czołówTENIS STOLOWY.
o wejśc.ie ka wjeżdżała na stadion prc1
~.a,;,~at!~ :r?; m~~'!.. <~~·~.) ul. w~dz.ił j.ą weteran ~chur. Na
Marchlewslkiego 1 i Wid1zew - w1.r:azu Jednak dał się wy.prze-

;;;~
;:;l~~~zj~~~~::;
I
l
;I

16.19 _. Lódz:kle

WTOREK -.

koszulce

Włosi rehabili.tują się D~z~!"~~~TZ1a~ta~j~z~~

13 BM,

-

żółtei

j
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Urwał

na.gle i i.,·forył twan w dll-Otniach.
Ja jednaik tiwierdzę, że to tniem<Xl:liMrel ......,
zawoła! d'!' BoM;wńllbk.
- Dzięilmję
pan.u...
~tal cicllo
Briggs.
D:ilwi~nęl.i się cięfr,ko z kir!Zesla„
- P.rosaę mi wyibaozyć zaraz
Wll'ÓCę.
Miaro jeS:ZJcze tyile roboty i ...
ChwiJe•C2Jkę, Bri1ggs! zalw.zyrrnal go Rogers. Nim pal!l odejdz;i.e, chcia:llbyrn za.pytać pa>na o j€61ZJCZ>e jedną rzecz.
Powiedział
nam pa•n po1przed1ni10, że pa.ni CaT'stairs Z<!bral.a. dlO 1SWego . poko•j>u
tacę, przeznac=ą
d!la 1a.dy Kam iJli. Ozy tę iin.fOll'lllacj~ <Jlbrzymal
pan cd córild?
- Tak pa.nie sie['ża.nc.ie.. Zakioa"l1!Ulfliikowalem
pa•no.m
co od niej ud)'lS.28lem.
Wygląda na to, ż,e pańiska oól"ka bardzo
-

-k.,

iin1tet'M01Wała się tą '51Pl'awą.
- Ni.e ma.gę uiwiel!'.zyć, a.by oma miała z tym
coś w.spól>n.ego, parnie sierżainóe!
To z pewnością będtzie m<Jig):a wydaśinić

w swoim czasie <Jdtp-01Wiedln.1rn wla<'liwm. Gd'Zie
j€\Slt W1 tej chllMili?
Sąd11..ę, że w swodtm poo.kojtu.. Czy dree
ją pa.n zobaczyć?
D.eteiktyw wahał Się p!"Z>€\Z clllw.iilę.
~
- Taik tr:zelkl w końcu. - Poproście ją,
aiby zaraz tu Jl'TIZY\SllJla. I proszę rue mówić
jej n.ie o tyim, co zasz1o, ro:r;l.!l!llie pan?
- Tak jest, pa1n1e sierż.an.cie.
G>d.y B!'i.ggi<; wyis.zed~. Rogers zw.róci~ się do
Juiliusza:

"DZIENNIKA"

-łr

POWIE$C

„DZIENNIKA"

- Jak już mówi~em patlJU., dz:iś ,po połl.!OOiu,
sill' JUJ1i>USZU, UM"ażam za swoje gl:ówme zada,nde ochronę pa,na. Nie mam zamian:u zajmować się d.łurżej S!l)raiwą morderstwa.
J>UtŻ
niec:LlillJgo p!'Zybęd:iiie miejscowa poliicja i i·ch
rzeczą

będtzie

z.a trn.szczyć

si~

o da.lsre

śledz

two. .AJ.e ,sądtzę, że mooiro obow1ą"Z1k.iem ja~
ko o.ficera poJicji jest przygo1tcJ<wta:n.ie im
poe~nego obrazu faktów, na ile to leży- w mojej ma>ey. Tytko d\latego proponlll!j~ :rozmowę
z tą mtodią kobietą. Przypuszczam, ze patn ru.e
ma. co do te•go zastrzeżeń?
- Pr01Sz,ę ;mOić, co pain uważa za sticrsoiwtn.e!
- oodipad kromko Juliusz.
Czy mia.J:by
pa111 coś pnie'Ciwko temu,
abym byil
obecny prizy tej ro.=o.wle?
wbrąc-iJ: dJr Bottwink. To mnie bardro itntere.51\Jlje.
O ile nie będzie pan miesza.! się do
rozmowy, mogę &ę ma to -z.gooizić.
Dzię.lruję. Intrygu,je mnie problem, jaki
moit,ylw mogłaby mioeć córika za.onego Briggsa
dla O>tru.cia lady KamiJli?
.
WYL<ltarczający motyiw chr.ząikrn.ąl JuIiJu.sz. - Dwie kobiiety i jeden męiżczy,zina..
Poodlndósl się z fotela..
- 1 dę do me,g.o pcltoau ośiwliadic:zy:t.
Rogers zaiklQ!POtal się.
- Nie ie.sitem pewny, str Jwiu~szu, czy mogę po17JWolić, a by pan... zaczął.
- .„ros.tal na chwitlę
Sl!)Usz;cz01ny z o.ka,
chce Pal!l P<J•wi•edzieć? Potrafię dać oobie radę. Zamklll.ę d:I'l7JWi pokoju na klUC!Z.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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