Mord na nieokreślonej
liczbie osób„.

Cena 50 gr.

I

w na~z11m

zwierciadle

r.,

8 ma.ja 1945
w łr2y dni po kapitulacji hitler<>wskiej
załogi, nad zrąjn<>wanyni Wrocławiem unosiły się chmury
dymu. W wielu punl<ta.ch miasta pl<>nęły jeszoelle domy mieszkalne, gmachy urzędów i instytucji. Wśród nich palił się
budynek sądu SS i policji. Przez otwarte okna wiatr wywiewał na ulicę st<>sy akt sądowych, księgi i repert<>ria.
Walaly się nadpalone na je7dnl, wir<>waly śmiesznie w powietrzu, gnane podmuchami wiatru •.•
Ulicą. wlókł się powoli Emil Vulkan, d<>piero co uwolniony przez Armię Czerw<>ną więzień obozu k·oncentracyjnego.
Nadepnął plik akt, podniósł je
i <>bojętnle za.czą.I przeglądać. W miarę czytania jednak twarz mu się zmienlta ..•

rzez:naczenie,
Nemezis
dziejowa,
czy
zwykły
przypadek
zrządził,
że
opracowana z iście pruską
peda:n.te:rią, część listów rozstrzelanych w
Oświęcimiu
więźniów, trafiła do rąk byłego więzni.a? W 13 lat póź
niej EmiJ Vulkan przekazał
znalozione,
uporządkowane
już
dokumenty,
do
rąk
frankfurckiego
dziennikarza
Tomasza Gnielki.
Za jego
zaś
Pośrednictwem
tTafily
one do generalne~o prokuratora Hesji dr Fritza Bauera.
Ten fakt za,początko
wał najWiększy w
histarii
sądownictwa
niemieckiego
proces karny przeciwko hitlerowskim zbrodniarzom wo
jennym. Proces w wyniku
które go na ła,~ie oskarżo
nych przed sądem przysięg
łych
we Fra,nkfurcie nad
Menem, zasiadl.o 22 byłych
funkcjonariuszy SS i 1 wię
zień - kapo z obozu. koncentracyjnego w
Osw1ęc1miu.
Tragedia Oświęcimia, gdzie
męczeńsJ1:ą

śmierć

każde

posir::d~e'.lie

sądu,
przytaczają wyJa.smenia oskarżonych, spory procedurail.ne obrony z prolm-

ratuirą

sądem.

i

próbujmy

dziś

p:rze<lstawić
rę, w jakiej

więc

atmosfetoczy

się

ten proces. Atmosferę w kraju i na sali sądowej. Nie mamy wąt
pliwooci,
że proces frank-

furcki, będąc na:jwiększym z
dotychczasowych, jest zarazem osta>tnim tak wielkim
!Procesem
przeciwko hitlerowskim
ludobójcom.
W
przyszłym bowiem raku, kon
ikrebnie z
dniem 8 maja
1955 r. śc1ganie hitlerowskich
zbrodniarzY
ulegillie
przedawnieniu,
bez wzglę
du na to jakiego rod2aju
mCJITderstw by się nie dopuścili.
Nieprzypadkowo też chyba Urząd Prasy i Informacji rządu NRF
wydał, niemal_ w przeddzień
procesu, spccJalną broozurę,
poświęconą wynikom ściga
nia
nar.odowo--socj alis tycznych czynów przestępczych
w NRF w czasie· od 8 maja 1945 do 31 grudnia ~962
rolm. Jest•) ona czyms w
rodzaju ostatecznego bilansu, według k!tórego w ?111a
wianym okresie
widrowno
, postępowanie przeciwko ponad 30 tys. osób. Akta oskar
żenia wniesiono w 12.846 wy
padkach,
5426 oskarżonych
skazano, 4027 uniew:inin.iono,
w pozosta!łych przypadkach
postępowanie z ró:miych przy
czyn um.orzono.
tnt.erumjące

teź

będ'Zie

dla
czytelnika zaipozna-

Da<ne

liC'Zbowe 1 cytat
rz: nleWieL'ki.mi skJrótamd z „Prawa i ŻYCia". nr 1: z 5.I. 1954 r.
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Lódź, niedziela

I

Wizyta
W. Ulbrichta

,,

w Moskwie

I
I

Agencja TASS donolSi,
że
na zapro.szenLe I selkretairza
KC KPZR. ~~wooniczącego
Rady Mirustrow ZSRR, N. S.
ChrusZC:Źor..va, w dniach 10-11
stycznia przebywał w
Moskwie z nieoficjalną wizytą I
sekretarz KC N:i..emiecLl(iej Socj alist)"czmej Partii
Joe'Cl!nośoi,
pr2'lewodiniczący Rady Państwa
NRD, W<ilt-er Ulbricht.

w

ich szere.gi WY··
Franza Hofma.11-1
na, SS-hauptsturmfiihrera i
schutzhaftla:gerfilhrera
w
Oświęcimtu,
a
później
w
Dachau. Powiedział on dosłownie
tak;
„każdy,
kto
byl w
Oświęcimiu,
brał
udz;bal w s·elekcjacll ·N"ięź
niów. I jeśli oskarżony Mulka
(a>dirutant komendanta
Oświęcilllli.a Hoessa red.)
twierd-zi, że nigdy nie byl
obecny (na rampie kofojowej - red.) podczas naidejś
cia transportu, to się mogę
tylko z tego
śm\ać".
Sąd jak dotąd - w oso
bie przewodniczącego Hansa
Hofmeyera jest taik.Wwny i
obiektywny.
Skrupulatnie
respektuje prawa oskari:onych, przestrzega · zasad pro
cesQWYch, pamięta szczególnie o zasadzie domnie1111ania
ich niewinności...
Choc
jak pisze Kazimierz Ką.lml
w
„Praiwie i
Życiu"
,.brzmi ona w odniesieniu
do tych ludzi, jak urągo
wisko".
Oprac.: J. BIN.

jaśnienia

W czasie pobytu w
Moskwie, W. UlbI'licht odbyl z
N. S. C'hruszcwwem i innymi czlon.ką)'ni Prezydium KC
KPZR rozmowę na temat zagaidnLeń stanowjących
przedmiot
zain~eresowania
obu
stron.

Roz.mowia odbyta

się

w wYsierdecz..
c.alkowl1.ej
zgodnośd
poglądów
we
ws.z.ys.tkicb omawia.nycih sprawaah.

jątkowo pp.yjaznej i
in.ej atmr·sf<>..r~, przy

Karyka:htra R.apportfiihrera
Kaduka,
wykon3na przez
jednego z ·więźniów
wa,d-ziły

Po·dplsnnie kontraktu
w sprawie

zaL. upu pszen
W

sobotę

ł'Y

podpisany zostal

w Moskwie d\::{)IIltrakt w sprawie za:k.u:pa przez
Zw.iązek
Radzieoki w USA 1 m1n <ton
pszenicy.

Ponad 30 mld.
w PKO

poniedziałek

13 stycznia 1964 roku

Napisał dla "Panoramy"
prot. dr

s. /lf. l&uczqńskl

owst.a.ni.e Pa.listwa polskiego było, jak wiadomo, wynikiem długotrwałego procesu społeczno
gospada.r{:Zeg>o i politycznego,
st~
mówiąc
oboonie, iż w lafach 1960-1966 obchodzimy
„tysiąclecie

F<l<łski",

zł

G1ębia i s"ila nastrojów antya.me:rykańskich, jakie ujawniły
krwawe wyda.nenia o-

bach
zaciemnienia sytuacji.
Jak zwykle,
chciano by w
tych
zami.eszkach d0tpa!.rzyć
slę ,,ręki kiomunis·tów".
P:r·ezydent Joh~o.n poleci! zbadać przyczyny eksplozji i m.
in. roli „agitatorów komunistycznych". Dla „DaHy News"
jest niemal pewne, że „Castro
maczał
palce w wypadkach
panamskich".

sta.tnich trzech dni w Panamie,
wywola>ly
ogromny
wstrząs w
Was·z yngtonie. M.
.i.n. ze względu
na ich demaskatarski charakter,
podważający tezy propagandy amerykańskiej a.raz
z uwagi
na reperkusje za;równo wewnętrzne
jak i międzynaro
dowe.
WysH~i · kół oficjalnych zmie
rzają
w dwóch
kierunkach:
po pierwsze, do osla:bienia
wrażenia, jakie wywołała na
całym świede, a w szczególności w krajach Ameryki La-

Rozlam
we Włoskiej Partii
Soci alistycznej

cińsltiej,
brutalność żołnierzy
amerykańskich w
s·brefie kanału oraz szowinizm zamieszkałych tam obywateli amerykańskich;

faktem dokonanym
W
sono.tę
w
godzinae<h
prZJedpoludniowyoq
pr.z.edistawicie1e lewego sk·t zydla Włos
kiej Partii Socjalistycznej, postanowili na swe; konferencji
krajowej. powołać do życia
„Włoską Partię
SocjaJ.istyczną Jednoiści Proleta,riackiej".
O utworzeniu partii zaikomunikowal przywódca lewego
skrzyidła Tullio Vecchietti,

po wtóre, do możliwie jak
najszybszego załagodzenia kon
fliktu bez pójścia na jakieś
istotne koncesje.
Was-zyngto.n.
zdecydlQl\Vanie
od.rzuca
prawo Panamy do
wypowiedz.en.la urnowy z roku 1903, p;rzyznającej Stanom
Zjednoczonym „wieczyste użytkowanie" i „wj"}:ączną jurysdykcję" w
strefie kanału
i w najleps.zym wypadku gotów jest irozpat,rzyć
drobne
.zmiany, które by w peiwnej
mierze uwzglę.dnily dezyderaty Panamczyków
i zmniejszyły przepaść, jaka ismieje
między ni.mi
i rezydentami

Za.ambaa-asowanie
toriu wydarzeniami
mie znajduje wyraz
.niech ęc:i. ujawn.ie.n;ia

Waszyngw Panam. in. w
i w pró-

popełnia.my
lronieczną
względów, nieścisłość,
da.je, się ~ruwzyć jednej,

z pewnych, praktycznych

a to dla.te~, iż nie
śeisłej daty wspomruanych po.czą.tkow państwa.
Nie ulega. zaś wątpliwości, że państwo nasze istnieje
jw.t znacznie dłużej Jl'i.ż tysiąc lat, że plemiona. J>Oilskiej
nairodowości ta.kie, jak Wliślanie, Slęza.Illie, 0p{)lll/ll.ie, Lę
dzanie i in. zna:ni<i i Z3illo.1>owano w źródta.ch historycznych du!ilo wcześniej, n1m P-O'C'Zęto not01Wać W!ZmJanki

Zdymisjowany Ha.ns Globke,
osławiony
komentator
hitlerowskich
ostaw rasowych i szara eminencja. rzą
du Adenauera, pojawia się
co pewie.n czas na. widowni
życia polityca:nego. Ostatnio ł.
wziął
udział,
ja.ko honorowy gość, w przyjęciu wy-'
da.nym prze21 Gusta.wa Stei- ,
na.,
przewodniczącego
zachodnioniemieckiego związku
przemysłowców.
Stein,
w
toaście na C1Ześć „dostojnego" gosc1a podkreślił,
:l:e
choć ostatnio sp«>tkało Globkego wiele przykroścł i ataków z powodu jego przeszłości, w kręgu, w którym
aktualnie się znajduje, ma.
wyłącznie przyjaciół •••

t

kolei

ameryka-ńskimi.

Jednakże
nawet przeciwko
tym drobnym ustępstwem pod
noszone są protes.ty ze strony pewnych kół.

20-Ietnia
Marla Czombe,
córka ex-dyktatora Katangi,
poślubiła ostatnio 21-letniego ziomka, Georga Kabeya,
aktualnie studenta
beli:iJskiej akademii wojskowej.
SJub
odbył się
z wielką
pompą w Brukseli, a huczne wesele wyprawił młodej '
parze nadburmistrz stolicy 1
w swym prywainym mieszkaniu. W uroczyst.ośclach o- 1
czestniczył l"Zecz jasna ojciec panny młodej, Moise 1
Czombe.
Gości
weselnych
strzegli przez cały
czas,
przed ewentualnym.i zamachowcami, gwardziści króla
Belgów Baudouina.

Mróz nie

I

Mimo mrozu,
ry.ch rej.onach kraju sięga 22
stopni, transport kolejow'y pra
cuje sprawnie. Od pewnego cza
su niemal CQodziennle ładuje się
znAflznie więcej waigonów nlź
przewidują. plany.
.
Jeśli Idzie o ruch pasażerski,
to pociągi na <>rJ!ł nie mają
więkSzych
opóinlen. Nat<>miast
pasaźerowie, w szeregu przYPad
ków, uskarżają się na z.imno
w wag·onach.

W ZWIĄZKU ZE ZBLIZAJĄCYM SIĘ 20-LECIEM
POLSKI LUDOWEJ „PANORAMA" ZWROCILA SIĘ
DO 15 DZIENNIKARZY-REPORTAŻYSTOW, PRACUJĄ
CYCH W
POSZCZEGOLNYCH
WOJEWODZTW ACH
KRAJU
Z
PROSBĄ
O
REPORTAŻE,
MOWIĄCE
O PRZEMIANACH, KTORE ZASZLY W PRZECIAGU
20-LECIA NA ICH TERENIE. TE, NIEWĄTPLIWIE
BARDZO CIEKA WE RELACJE ZAMIESZCZAC BĘ
DZIEMY W CYKLU PT.:

o 21 lat

P

12

zasądzo·

jak wygląda a.tmosfe
ra na sali sąodawej?
Oskarżeni,
o
czym
już wiemy, do zarzu
canych im zbrodni
oczywiście się nie przyznają. Nieco zamieszania wpro

I

polskieg<>
1Uie sli: z oficja'lną
opinią
władz NRF, zawartą w broszurze, na temat
wys-0kości
orzeczonych kar: „wymiar *)
karY w Pr<>cesach... 5I1otykał
się wlelo~1ie z surową oceną. ••N.ie brano przy tym
najczęS-CteJ
~
uwagę tej
okoliczn-OŚCf,. ze wymiar k:lry
musi się opierać na wyni'kach
rozprawy, W
t<>ku której •.•
takte fakty odoei'ł'.lające oskar-1
żcmego muszą. być BkrUD'.Ilatnl.e zbadane. Tak szczegółowe
dane r.zadko
tyll<o
m<><ina
uzyskać ze sprawozdań
prasowych,
wymy·ka.fą się one
prrebo świadomości krytykujących.
Niezaldnie 011 tego
Die moona twierdzić, .la.koby
w sprawa.eh tych systematycznie wymienane _były szczególnie niSkie kary...
W 12
l>l'ZYiPadkach wydano '!l'Yroki
śmteool; trzy (! -ired.) StPośród
n:iic.h wykonano, inne ttlegly
zamiawe na karę
dożywot
niego Więzienia, w zwlązlru
z tym.
że w 1949 r ..•. kar.-.
śmi-eoof została zniesiona. Na

•)

dożywotnie

no 75 oskarź>:>nych .••". Jakiekolwiek komentarze do t.ego
wyjaśnienia są chyba zbędne.

znalazło

bli-sko 4 mln. ofiar jest
zbyt dourze znana czytelnikmvi polskiemu, by ją w tej
chwili ponownie przyporni•
nać. Także i sylwetki oskar
żonych nie są naszemu czytelnikowi ohce.
Od chwili
r.ozpoczęcia
p.rocesu
w
j{ońou grudnia uib. roiku specjalni kocespondenci polskich gazet i radiia relacjonują

więzienie

Wydanie- I

o pa.ńsiwie polskim, że chrześcijaństwo przybyło do południowe.i Polski z państwa wielkomorawskiego jeszcze
kilkaiłziesiąt lat przed ogólnopolskim przyjęciem chrztu
w roku 966 i, że wreszcie - nazwa. „Polska" i „Polacy"
nie ma jeszcze tysiąea. lat, gdyż niema.I do końca X w.,
a więc jeszcze za. Mieszka I, n~wano nas na Za.chodzie ogólnikowo „Słowianami", a nie Polaka.mi, zaś na.
Wscholhie i Południo - La.chami - Lędza.nami, czego
ślady istnieją do dnia d:1'lisiejszego w litewskiej nazwie
Polski - Lenkija i w węgim"Skiej Lengyelorszag (wym.
Lendielorsa.g). Są też uczeni, ja.k np. prof. Jan Czekanowski, któr:i:y twierdzą, że za.nim Polska na.zwala się
Polską, to w:przódy zwala. się kra.jem lędzańskim. Inni
uczeni wysuwają inne hipotezy, są to jednak spory specjalistów, podczas gdy SZ&SZY ogół pragnie łatwo dają
cego się spamiętać k11<nkretu w posta.ci okreśionej i pewnej da.ty. .Jeżeli już nie da.ty poozątku po-wstania pań
stwa., to chociaż najdawniejszej daty z dziejów Polski.
Do niedawna za. ta.kl\ naJsta.rw;ą da.tę pewni\ uchodził
r-Ok 963, w którym k&i!\Żę polski Mieszko I st.oozył za.norowaną przez krmiiki za.chodnie walkę ze słowiański
mi Red>arami i niemieckim grafem Wfohma.nem. Jednakże przed niewielu la.ty prof. Gerard La.buda podważył
pewność tej daty. To zna.czy: sarn fakt, walka Mieszka J
z Wichma.nem i Redara.mi jest pewna., tylko mngła się
odbyć tak w r-Ollru 963, jak i w roku następnym. Stą.d poczęto osta.tnfo przyjmować, jako pierwszą,
na.jsiM"Szą
da-tę J)e'Wllą rok 965, czyli rok przyjazdu do Polski żooy
Mieszka I, ezeskiej lcsiężni<l!llki Dobra.wy.
(Dalszy

ciąg

l
·'
.r"
!)

!

OWOCE CYPRUSOWE
~
Rysowal Ibis-Jankowski~

władcai

33-letni Ahmed,
szejka.na.tu Katar udał się,
wra.z z 16-osobowyun haremem na wypoczynek
do
Genewy. Z tej okazji amerykański
koncern, eksploatu,ja,ey boga.te zlcża naftowe
ICai.a.ru, sprezentował Ahmedowi
12 nowych „CadiJJaców" wartości około
pól
miliona. ma.rek zachodnioniemieckich. Po 3-miesięcz
nym używaniu woo:ów, szejk
sprzeda.I Je w Genewie za
50 tys. ma.rek, komentując
to w ten sposób: ost.atecznie
był to przecież
tylko prezent...
bn.

Powiedzieli:
,.P<>lityka jest nauką osią
gania możliwego. Mój ojciec
mnie, że jeśli się nie
chce zostać trafionym, trzeba. unikać Im.ii ognia.
To
właśnie jest polityka."„
Pre21ydea:1.t USA
LYNDON B. JOHNSON

uczył

chciałbym okcmserwa.tystę,
sądzę,
że
historia
mnie jako liberała.".

„Sam siebie
jako

kreślić
chooiaż

Ultra.prawicowy
senator amerykański
BARRY GOLDWATER •
ZAGROŻONA

GODNOSC

„Dopóki będę ministrem,
kraj ten n.ie zobaczy telewizji.
Telewizja.
została .,
stworzona
jako nl!Jrzędzie '
komunizmu, ja.ko instrument
złamania

sy".

godn1lŚCi

białej

ra-

Minister łączoości
Republiki Płd. Afryki
DR A. HERZOG

1

10 I

ł

Pleno~

9 19 turbin • 21 .łys. obrabiarek 8 24 tys. cię~ar.ówek

ei& KPZR f be

w sprawie zwalania. kolejlnego.
Komitetu Centralnego
plenum
dzień 10 lutego 1964
roku.
KC KPZR omówi
Plenum
sprawy do.tyczą.ce intensyfikaprzy
rolniczej
cji produkcji
za&tDS>owaniu nawoszerokim
zów, rozwoju systemu nawadniania, kompleks·owej mechanizacji oraz wprowadzania. w zy
cie <OSiągni<:ć nauki i pr:oo<tucelu
w
doświadczeń
jących
produkoeji
wzrostu
szybszego
rolniczej.

----

Osobliwości

pogody
Niebywata„ a nawet osobliwa,
j.ak na ooecną porę roku, pogoda panuje na najdalej wysu
k;rańicach
pólnoc
niętych na
Europy. Jak do.noszą z La.po!Lli
(północna prowincja FinJ.aindli),
pada tam des=z, 10 om. nad
Laponią pr:zeszla buriza IZ bły
skawicami i. g.rzmotaml, a Lapończyicy mogli u;radować oczy
tęaui.

w miejscowoślci KolaTi - jak
n.ieJ:>osJdon
iTilfonnuje prasa ro.ro.zieraily błyskawlce jak po
upalnych diniach lata.
W najda•lei wysuniGte.1 na pót
Flnla<ndii,
miejscowości
nec
termometry wskazyUts-Joki
wa !y w piątek plus 6 stopni
GENEWA. Od przeszło lDO latt
nie było w Szwajcarii tak bez
W
,śnleż.nej zlmY jak obecna.
cUj;gU g;rudni:a l963 roku pcikry
wa śnieżna w SIZwajcarli wyno
tyllko pt1ZeCiętnie l mm.
siła
Bylo to mniej niż w uważa
nym dotychiczas za naj1bardrziej
w Szwajmiesiąc
bezśnieżny
e.arii - l1)nlJdJn.itu llłJl4 r.
w sol:>otę, lol pm.
PRAGA.
termometry w&k.azywaty w Pra
d:ze minus 18 stopn.l; podo,brtle
s,pa<ila tema:>ex>atwra i w i•nnych
dzielnicach k!mju. Meteorolodzy
w naj(!1JQ<i.ejście
za,pow1ad.ajĄ
tali
&lnej
<liniach
bUżsizych

I

mror.<ów,

B~RLIN.

piąte;k

W

w wyniku

od KW.PZPR
Do DYrekcjl, :Poostawo
weJ Organizacji Partyjnej i ~Y zakładowej
Państwowego Tea~ru Zie-

automatyzujących

z okazji X rocznicy powstawam,
przesyłamy
nia teatru
drodzy jµbllaci, gorące pozdroWienla. i gratulacje. Setki spek
ta.kii, setki tysię-cy widzów, zapełnione sale i srezere
sz.enia widowni stwarzają odwypelniepowiednie warunki
nia przez Was trudnych i odpowiedzia!nyctl obowlą21ków, roz
szerzenia zasięgu oddziaływania
kiształtowa
społecznego sztuki,
nia g·ustów artystyoeznych, a
zarazem i kultury socjalistycznej.
z zadowoleniem można. stwier
dzlć. iż zadania te wykonujecie nal<CZycie, okazująe w tym
W2X>N>Wej
poświęcenia,
wiele
dyscypliny, osobisty>ch wyrzeczed i wysokie ~cle ob<>.
wią.zku społecznego.
Wszystkim aktorom 1 pracow
nikom wędrującej sceny życzę
w imieniu Egzekutywy KW PZPR
dalszycll suk<OOSów,
Lodzi
zdobywania nowych ty.stęcy wioraz włele IS'ZCZl)ŚCta i
dzów
radości w ż~iu cs.obiatym

wzru-1

I

„v

JĘDRYSZCZAK

KW PZPR

Ziem~

miopłodów.
Państwowe

przetwórnie o-woców i warzyw zakupił'y surow~a o p<ll!lad 50 })['OC. wię
cej niż w 1962 r.
plan skupu.
Ubiegłoroczny
96
w
zrealiwwan-0
mięsa
proc„ Był on o ok. 9,5 proc.
mniejszy niż w 1962 r. Roczne zadania w · skupie mięsa.
wieprz.owego wykonano tylko
Znaeznie natow 87,5 proc.
miast - bo o ponad 20 proc.
przekroczono plan dostaw
mięsa

kieij - Czesl.aw Stasze11.vS11ci.
za1loońc.zeinie ' odic.zyta•no
N a.
der>e•sze gra.iu/.acyjne,
italsze
któ.rye<h Pre•ść byl.a na ogól
podobna: wieil.e 'T!>O'WfłC'h su,kcesów w pr.zy,S'J!lości.

m.!m. I sekretarza KW PZPR,
przeSte<fatna. Jęd;ry1szczaika,
WRN,
Prez.
wodmiczll!oe.go
Framci<1>2'ka Grocha;ls:kie:go, de-Legata Minilstersttva Kw!tury i
Szbwk:f, - dyr. Heniryka Bienie.wS1kiego.
srpe1kda rolu
sloończonym
Po
część ofilOjalną rOIZlpoczęto odczyta.niem. d,.erpel&z gra.t-uLacyjnych, przy.S'Lamych przez w/la-

się

··gości

Do życreit tycn dclączamyl
Taz jeszczei równi.eii: i my.

się

M.J.

.··Od 1 lutego

ZIOIWWĆ!iiy!iśmy

przemówił

W Drzienniku Usta/W ukaiza!o
r01Zporządzenie mlnJ&tra spra
Wiedli wośc.i w sprawie :ze.s,powydane na
łów adwokackich,
p.:rwez
UJChwalonej
pod/Stawie
Sejm w grwdn!u ub. r. ustawy
o ustroju adwM8~uiry.
M. in, r=PO«'Ząidirenie ;postapa'Wia, że WS!l>ól a•dwo.kacki po
wiruen sk'tadać się .2 5 do 2IO

Palenie papierosów

Zaikiładach
Bawełruianego od-

Pabiainickich

była. się ~aj

eona Ollllówieniu

1P11"Zedsiębiorntwa

gly i

KSR poświę
p:raicy

tego

rza rok ubie-

zaprzedyslrutowooiu
na. rok
dań produkcyjnyich
Motywęm przewodbieżący.
ll'lim i referatu (wygłoo:zonego
pr7.ez dyrektora) i dyskusji,
było to - w jaki sposób o,pie
T.aJąe się na. wYnlka.ch i do-świadczenia.eh roku 1963, wykonać za.mierzenia. r-Otku 1964.
Podstawowe „sprawy oo załatwienia", których mimo wy
sirku nie udalo się zadowa,lająico rozwiązać w poprzed. rum c/kJre<;ie stan.owi:
jak.olić produkeji (zaikla.d
•
a'Lie wykonał w 1963 r. zadań
dotyczących jej podniesienia),
produkcji
rytmicrmość
•
przy(wykresy rytmiczności
jaik ktoś siusznie
pominają wykresy.„ g.ocrączizaiuważyl,
kowe ciężko oh~h ludzi, są
nierówne, mają ogr0ll'l!l1e odchylenia w poszczególnych de·
• ka.dach),
gespoda.Fka. maiterdałowa.
(wartość zaipasów ponadlnorma
tywnych = 12 mln. zł),
wywil\zYW&llie się z z-0•
wobec odbiorców
b(llWfązań
koszto(niewywiązywanie

e

ezlonków. Wszelkie wpla~y kllen
dokonywa!Il.e
tów mus-zą być
w
wyłączmie oo kasy zespołu.
pow:inna być
karźodym roespole
dla
inf-01r.rnacja
wywiegozona
klientów 2 podian.iem wysokoś
za ważniej
ci wynaigirodrzenia
sze czynności adwokacltie.
C2Jloinkowie zespołu uczesitniczą w podzia le doehodu w rów
nyeh częśoClaich oo wyoolkoś:ci
ustao\on.ej pr:zez Rad<: Adwoka.c
jed~
ką da.nej wby, nie mniej
na:k ni.ż do wy.s.oikości 2. tys. zl
0

POJZOS·ta];ą

nadwyż

dzieli się między c:ztonków
zespolu proporejonalnie do ich
osobistego wkladu pracy.
Ro7lporząd!zenie W'>Chodrzl w cy
cie z dn.iem 1 lutego br.
kę

Eugeni!Usz A,tne.nJciel seil
prezes TPŁ., wręczaj/ł(: nagrokomitet 1e
Dz;iesięc'i<Jose>bowy
dy, ufwndowame przez towaka.rzy i U1C2onych ameryikań
f»'zerm 7WJ>jmiodszym
rzysPwo
że
skich ozn.aj:mn w sobotę,
Magdzie
ieaJt>ru:
artysitom
pa1lenie papl.erosów jest w USA •
JerzeS»k,@ównie-Bal'f:oszeik,
pon1'edz1'ałek
d'la
zagrorż.eniem
poważnym
tak
_
mu Ła.piń.sJciemiu i Stanisła
7ld.Towia, iż wyimaoga podjęcia
środków rui:radcdpowiOOnioh
wowi Obczyłko.wi.
czych.
Z loolei rPTZer17MIIWiaili: przewod'IVicz.cycy Zw. Z@w. Pr@c. -Kom:J,tet; iktóry ;pnzez 14 miestatystyczne
badał dane
s.ięcy
dyr. St.
KwJt,11vry i S2'1JWki, .
1 wy.n!ik:l eksil>fil'ymentów lekat
Wojcie>cho1wS1ki, przedstaiwk:iel
sk:ich, <ll<lls0edt oo wniosku, .że
przeSPATż,F, J. Mdzan.e1k,
istnieje wyra-iny tz:wią1zek pm:y
wo.cfmiczqicy Zatrzqidu Okręgo
czyn.owy :między pallenJem papiel'osów a rakiem ;płuc. Kom.wego ZL.P - Jam Koprows'la
poniediziailek, l3 stycznia
W
kl~ja ta potwiieN:lza o,pinię :po
sta<nie przed Sądem Wojewódrz
dobneg-0 komitetu sipecjalistów
KrakoWJe 25-letnd Sylw
!kim
brytyjskich, który oglooił wyweriusiz z.ctanoWioz - oskarżo
ntki swych badań w maTcu
ny o to, że dlzia.taj ąc w 2allflia
1662 iroku.
me porzJ>awienla życia dowódPrawoopooobieńst:w<> !2'.achorocy paitrolu MO sierż. StaniS'lawarua na ralka płUJc jest dla
wa Da'jtrows1kieg·o 1 kierowcy
palacza. 9-lo rai[):!'ILEICiętnego
Adama
sierż
radiowozu MO
zy więkstze n:iiż dla nlepaląieego,
Muchy oc:licLaJ oo ni.eh w nocy
a w wy;padku nałogowego JPa•la
z 2 na 3 nst~pada ut>. .r. ;po
ponad 5 mln.
walo zaJldad
·
cza oo lll.!l~mniej 20 razy.
dwa strzały z pistoletu powo<iu
zł wydatkowanych na kaeyjąc ich na>tychmlastową śmierć.
umowne).
10 września ub. r. ZdanowJczo
wi uda~o się zt>Iec z zailtliad.u
Te 111ewralgiczne pU111kty w
Strzelcacl1 Opolw
kalrnego
ubiegłorocznej procy zakładu,
skich, gdzie oobywa~ karę 3 łat
jeśli
miusri:ą być oipa:nowa.pe,
zorg.an:iizowanie
za
więzienia
zał01ga chce W)'\lronać ambltwlaanalllia do saate>lY w Milane zadania tegococzne. Ambit
nówku. W więzieniu pozn.a.t Ry
ne - Poniew.aż przyjęte przez
który
Cholewickie.go,
sza:rda
koń.czy! w!.a:śnie odbywanie tam
KSR wskaźnild do pia.nu na.
się
Pororz;umieli
ka.ry.
swojej
1964 r. są. dużo wy:lsi:e od
oni co oo da,!szej w<;pólnej dzia
P.rzed Sądem Wo~ewód'Zkim
dyrek;tywnych,
wskaźników
się w tryit>le
oot>y>l
Poonam:iu
w
.!ia'lnośct pm:estępczej.
ustalonych dla. układu przer.
do.rażny>m proces Zygmunta Gor
Z,j~enie, (tak !llP· zatldaPo ucleczoe z W1ęz1enla zct.awY• l..'i:óry w stainie zamrocrzenowiez u.kradł funlkcjon.a.TiUJSZQ•
wardają one podmesienic
nia alkoholem przejecha:l na
MO na dworcu w Wa'I"SZawi
Jadw:igę Nowak <mllz
śmierć
tości produkcji towarowej o
Hl paźdaaerniJ!:a
wie pistolet.
jej 4-letniego syna Wiesllawa.
;przeszło 14 mln. zol, poważne
U•b. I. Zdanowicz i Cholewicki,
kieZy.gimunt Gorwa, ora:z
włakosztów
zmniejsizeniti
re zna(io:mych
jednym
z
wes,pól
row.cą sannoch<Jdu cl~żairowego
snych i podwyżs·zen1e a:kud.Qkona'li wla.mMlilll do Gs w
Mieczysolaw
mairki „żlllbr" mulacji). KSR wska:zaila na
dni później
Dwa
Jaiktorow:ie.
zamtast wdać się
WiLczyńs<ki
Zcl.anowl= wywola!l awanturę
kruikretne możliwości reali-zaw podróż slu.Zbową do kopaLn.i
w warsza„Ewa"
kawiairnd
w
ej.i tycll zamierzeń i co wię„Aodamów", Uldalli się do bairu,
której o.cti<tał 4
wie w czasie
cej - zobowiązała personalnie
gdrzie WYJJ;>Mi większą ilość wód
sitrza~y do grujpy studentów :ra
ki. W cza:sie pi•jatyki GOlt"Wla,
;poszc:zególl!lych cZil<oruków zanle mający upTawnień kierow- . niąc jednego z niell w no·gę.
logi do wykonani1a k<lllejnych
strzelił
Zdanowicz
Ueieka1ąc,
swemu
za1ba·aJ
:zJawodow~-0
cy
odcinków pl['ac.
jes.=z,e 3-.k:rotnie do usilujące
koled7.e klucze Od samochodu l
mi'licja111ta.
zaitnzymaić
go
g-0
samowolnie siadł rui. kierowniW KSR uczcs,tf'Jczy9. m. in.
Obawiając się pOOc:Jogu - Zda
cą ciężairówlki. Nie panując nad
PZPR
KW
nowioz WT.a.z z Ch-0lewicktn1
;przedl.itawiciele
sterami wjechał na chcxlnik, po
kierownik
wyjechali tz: wa-rszawy d-0 Ka(Fr. Kooiemski
wodując śmierć dwóch osól>.
towic. 28 parździeTnlika wlwma11
i
Elronomic:mego)
Wydziabu
się do kiosku „Ruchu" w Boj
zy.gmunta Gorwę
Sąd skalzał
Zjed. Przem. Baw. (dyr. Adam
kowicach k . Gliwlc. 2 list01pa~. ka:rę dożywotniego więzieski). Rrzewodniczył jej - seda uodają się oo Tarnowa. Pia
kretarz zakładowej organizajecl
nuj.ą rat>unek -pienięd:zy u
Kierowca Mieczyislaw Wilczyń
cji parlyjinej - B. Ciula.
nego z mieszkańców tego mia
ski, który iP!'z.ebywa w areszcte,
1r.albunklem
IBmed. • ·~
st.a.
(id)
oc:zekuje ·Illo&- II'Ol'ZlPl"a.we.

w
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Wysiłki

do zakryzysu w stosunkach między Stanami Zjedno
czonymi a Panamą weszly w
nowe staidiium.
Rady BezPrzewodniczący
piec2Jeństwa. BoHw1jczyk Justmia1110 wystosował w sobotę
USA,
do sekrnta.Tza staniu
Ruska i do ministra spraw
zagranicznych Panamy, Soliw
sa, jednobrzmiące noty,
oba rządy,
których wzywa
aby natychmiast zaprzestaly
ognia w Panamie i położyły
kres rozlewowi krwi oraz wy
swym silom zbrojnym
dały
rozkaz zachowania jak najdalej idącego umi<l!rll i zapewnienia ochrony ludności cywilnej.
Rada Bezpieczeństwa. obradowała w nocy z pią bku na
sobotę nad skairgą wniesioną
przez rząd panamski. ,Delegat
Aquilino Boyid oPanamy
skarżył Stany Zjednoczone o
Boyd
interwencję.
zbrojną
1903
że układ z
powiedział,
roku zawarty międ;~y Panamą
a USA zosfal Pa111amie narzuoony. Zmiaina staturo kanału stała się dziś rzeczą lronieczną. Boyd oświadczył, iż
albo znanależałoby
kanał
albo go umięciooaolizować,
Rada Bezpiedzynarodowić.
czeństwa

odroczyła

za spowodowanie
śmierci

I

l

2 osób

1

*

* •

W wyniku piątkowych zajść
Panamczyków zostało zaRówbitych a 350 rannych.
nież trzej obywatele USA pozarównieśli śmierć, a 82 no żołnierzy· jak i cywilów
- zostało rannych.

20

Nowe propozycje NRD
w sprawie przepustek
P.ozytywne echo wywołała w
Berlinie za.ch•o<lnim wiaclomość,
ż·e p•l>doezas piątk>t>wego spotkania pełnotpo0oeników obu str>on,
przedstawiciel NRD, Wendt zaproponowal aby niezależnie od
kontynuowania rozmów w E;pra
wle bardziej generalnego rozwią7.anla już obecnie rozważyć
szanse porozumienia się, eo do
zaehodnioberllńczy
udzielania
naglycll
w
przepustek
k·om
sp:rawac.h rodzlnnycti.

dyskusję

Niena czas nieokreślony.
mniej jednak sprawa ta po@1
została na porządku dziennym
[§]
Rady Bezpieczeństwa.
Konflikt między USA a Panamą miaił być rozpatrywany
również przez Raidę Organizaeji Pańs.t1w Ameryka.ńskich
w ~wiązku ze sltargą rządu
dokonanie
o
Naczelny zarząd Kinematoigira
panamskiego
fii nie mógl nas jeszcze poa·gre.<;ji.
.sip.rowo1koiwamej
nie
inrfo:r:mować o dokładnej liczbie
Stany
zbrojnej przez USA.
widzów w kinach w roku ub.
Zjecinocz=e wywarły maksyNie ulega jedlnak wąt]'.>liwości 1
malną presję, by nie dopuś
w roiku
niż
nioższa
będo:ie
że
do odbycia posiedzenia
cić
osiągnęła
k\edy
popr:zednlm,
rady OPA.
193 m!Jil.
Po dłuższych naraidach przy
Pod k-Olliec UJb. roku czynnych było w całym kraju 3.751)
deledrzwiach zamknię.tych
kin, a więc o 80 '.vięcej niż w
gat Panamy zgoidziil się na
1961.!; r.
odroczenie sesji i za.akceptoA jak prredstawial się reperwał wniosek w spriawie wytuwr? Na ekrany weszlo l!!cznie
komisji
słania do Panamy
178 filmów d1'ugcmetra.żowych.
w celu
międ21yamerykańskiej
Mieliśmy m. in. 2:1 premier :fil.
zbatdania sytuacji i .zaaproboradzl.ecmów poliskicll, 37 ;;inglelskich, 17 kiJCh, Z1 wania. sposobów r-0związania
.16 c:z;echosłowac
.f.rąnc~;s~, konfliktu,.,
amerykańskich, IO
klcll, .1~: sklaid której
Koonisja., w
- węgierskicl'l1
7
wto4kich,
We..
P.\z~.ta,wii;,iele
wch@ą,.
TU'lTlUń
< 6 ..,„,<!)o Na!>. 'PO 4 nezueli, ArgentY:ny, Kolumbii . sk!Ch d z NRF, 3 - hiszpań
Dominika'!)y i Chile, przyby~
skie.
la w sobotę rano do Pana."ny.
Równolegle z tymi wysilkami rząd USA podejmuje gozalagodzenia
rączkowe próby
kryzysu.
Próbom administracji USA
nie W't'óży się szybkich rezul-1
O godzinie 12.10 na ul. Zg:Ier
ta<tów ze względu na to, iż
skiej przed posesją nr 77 3'1-let
bynajmniej nie
rząd USA
ni Waielaw Czyżewski (Sierauwzględlnić żą
jes.~ skłonny
przechoozs,e
3<1-al
kow.sklego
d.an wysuwamych przez Paprzez torowisko został potrą.co
namę.
tramwaj llnl.l 11/6...
ny przez
Mimo podejmowanych wyciężkimi
ba.rdizo
Mężczy:zJnę z
pcr.ewieziono
ciał.a
ot>.raiżenianni
sysiłków dyplomatyicz.nych,
Biegańskiego.
.
.
1m
~ta·lA
do
barjest
tuacja w Panamie
dzo naipięta. W:lldluż granicy
~
Podobny WYPadek miał miej
sce o godz. 10.10 równie± na
Stefana.
PTZY
ul. zgierskiej
Pod tramW>aj linii 46/l dosta1
Zatc:cki (Tunelosię Eugeniusz
wa a). Z poważnymi obrażenia
mi ciała znajduje się w Szpitalu im. Barlickiego.

/Kina
Fil11Ug
H' id zowie

I

ffiJ
W t963 ROKU

f( tonika

-wypadków

*

*

proces

będzie sądzony

Do:.tywocie

strefy kanału i Pa111amy skon
centrowane są jednostki wojsk
amerykaiIBkich.
W S-Obotę doszło ponownie
na granicy.
do strzelanillly
Rząd Panamy oskarżył wojska USA o otwarcie ognia do
demonstrantów. 6 osób zostaW Panam.ie oło rannych.
W sobotę
głoszono żalobę.
flagi opusZJCZOIIle były do pól
mas zw.

zmierzające

żegnania

Morderca mi.licjantów

w pabianickiej „Bawełnie"
Przemysłu

obowiqzuią

miesięcznie.

a rak płuc

po-

Konferencia Samorządu Robotniczego
W

P~ie
~ska Wytwórnia
rosow roopoo.zęl.a !P!I"Odukcję no
wego gatunku [papierosów, o na
zwie „,Wisła". Są to Pll'Pierosy
typu mocnych, smakowo pc„S.porU!mi" i
śred·nie pooniędrzy
„Giew-0nta1rnP'. Cena .2(}-1~uik-0
wej paC"Lki ~ów „wJJs.ta"
wyn<l'Si 4 zt.

pr~episy
o' zespołach adwokackich

d.re cenitralne i tere7llO<tl)e, po
pię'lcnie

Papierosy "WISŁA"

now.e

0

czym

wołowego.

Plan skupu mlek:a nie zoOgółem dowy·kona.ny.
stairczono mleka ponad 3.550
mln Utrów, czyli o blisko 300
m'ln litrów mniej niż w 1962
rok•u.

stał

i dyre.ktor Teaflru Ziieimi l,ódz .

10-letwyważał
d.ziahilnośici
nieij
prOtJ>O•rcje
za.wsze szczęślvwie
między szt:wkami klasycznymi
a ws;pórezesnyrmi. ?mala.zło to
w dobOi'Ze
też s.wój wyra.ii
s»f.'Wk jub~leuszm.vych. W pią
na scenie
te1k zobaiczyliśmy
Sk>·waictego teatiru dtra.maż
k;iego „Babl;ibdyrn,a", a. wczoraij, w dzień g/,ównych urowSJpólczeS1ną sz.truczystości kę Aitb·ina Sie1k:ier$1kiego „Sy17l!Ulanci". A/locja. szitwki - wyre'Źyserowane1 przeiz C.zeslawa
Sta1szews1/de.go - ro>?:(l11'Y'Wa się
w .środowi.silou ż-O!Dniersikitm, a
porrusza problemy żyn.oe i @kt1J;a;l-ne. Gorąco też przyjęW. jq
publiczrwść.
tlJU,mnie zebra'114
Wśród

Łódzkiej

sekretarz

1 mln ton więcej niż ze
zbiorów 1962 r.
Z ubiegłorocznych zbiorów
także więcej niż
zakupiono
przed rokiem jęczmienia brotytoniu,
grochu.
warnego,
chmielu i ki.Urn innych zieszło

Z danych Ministerstwa Prze
Skupu
Spożywczego i
wynika, że w roku ubiegłym
w
rezultaty
osiągnięto dobre
skupie produktów rośliinnych,
w doE'tasłaibsze natomiast wach mięsa, mleka i jaj.
Do końca g.rudnia zakupiono pona.d 2.100 tys. ton ziarna. z ubieglo1rnC'Zlllych zbiort)w,
czyli o przeszło 300 tys. ton
więcej niż w 1962 r. Plan dozbóż,
obowiązkowych
staw
wynoszący 1.200 ty1S. ton, zoz niewielką
stał wykonany
nadwyżką. P{)IJl,adto ze skupu
wolnorynkowe-go oraz z konuzyskano przeszlo
traoktacji
340 tys. ton zboża, a więc o
ok. 110 tys. ton więcej niż ze
.zbiorów 1962 r.
prze:kroo:rono jeZnacznie
my\Słu

gorące

ZYCZENIA

STEFA:N

Ogółem

.Jubileusz TZL
.
.
Dużo kwiatów,
zyczen1a

„

I

w

pracę.

niespood:zj,ewanych opadów śnież
n yoh i szy:t>kiego $BcLkU otem:pera-tlll'Y w NRD na.stą,pHo .gwal
towne oblod!zenie S20S, CO b~O
powodem znacznej liczby wypadlków samochodowych. W <l.niu
tY'Ill na =sach NRD za111ot.owa.no Wl wy:p.adków d:ro.gowYch,
w których rzglnęly 4 <:>00bY

mi

artykułów rolnych
sienny plan skupu ziemniazakupiono ich
ków.
liczbach
ponad 4 mln ton, tj. o prze-

Skup

0

TeaJt;r
Państ;wowy
Ł.ód2lkieoj w czasie srwej

~=

motorowych
8
elektryczrue,
wagonów ooobowych i 43 t2lW.
jednostki elektrzyczłonowe
tryczne. Pr~emysł taboru kozapowiada isrereg
lejowego
nowości tcchniC2lllya.'1.
w
muszą
Stoczniowcy tym ;rolm zbudować 50 jednostek' morskioh dla poLskich
li zaigran.canyoeh armatoców.

K11tka da,n ych o dosta.wa.eh
dla komunikacji i tra.nspoirtu.
wyproouikosię
Przewiduje
samocihodów
tys.
wal!lie 24
ciężarowych, a także 3.500 aiutobusów, l.350 z nich - to
„Jelcze'',
Przemysł taborn lrollejowego
wykona m. in. 250 loJwmotyw
loklO'rnoty'Wy
spalinowych, 52

prod.UJkoja
r.oku
maszynowego,
zwi~zy się <> 8,3 proc. w ip<>rówrumt11 z poziOllllem oiliąg
niętym w ub. r.
Na. czolo wysuwajllo się doenerigetyki, Prz..estawy dla
widuje się wykonanie 8 w.iielenerigetyczny1c<h
kotłów
kich
dla taiki(!"h elektr<YW111i krajowych jak. Turow, Laizisk.a, Aa
damów i Stalowa Wola,
talk.ie 6 - dla odbi<Jirców zaw
grani<lZl!lvch. Elektrownia
Turowie· o trzyma koci<Jł o wydaj nooci 650 tO!I1 pairy na godzinę. Niclkzne tylko państwa
na świecie budują takie kolosy.
chodzi o turbiny, to
Jeśli
zbuduj.e s:ię ich 19 o łą0 cznej
mocy ok. 500 MW; !Tl- in. 3
turbiny 0 m,:cy 125 MW, kaź
da dla elcl;:trowni Adamów i
Stwlowa Wola; 8 turbin prze21!laczonych jest na ekspoT!t.
pia.nu
pozycją
Centr.a.Iną
produkc.ii jest oczywiśeie bu~
dowa obr~bia.rek. WY'kona ich
21 tys. szt.
się łącznie blislro
Prz.echodzi s;ę na produkcję
s\romplikomaszyn bardziej
wamyoh z programowym stewyiporowainiem, <'hrabia.rek
doda tlrosaż0111ych w miereg
wych ur-i;ądzeń kopiujący<;h i
urządzeń

300 lokomolyw •

5

tym
W
prz;emyslu

KPZR na

Bezpieczeństwa

I
fi
•
Panama żąda nacjonalizacji
przemvs1umoszvnowe10 lub umiędzynarodowienia kanału

3.k500 autobusów

z orv

~~„:.='·~.w...

Na posiedzeniu Rady

w trybie
Wie.mall

się

doraźnym
w nocy 2 2 na 3
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~
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Na ut. zglerskiej pr:zy Drew
IWWs'ltlej doota•la się pod samo
chód QSO<bowy Zo!ia Wosińska.
(Berka Joselewić:oa 18). Kc•bieta do'Z>na•la wstir:ząs u :rtl órz..gu 1
powarźnYch obrażeń ciaJa. Prize
bywa w S1Zp1talu im. Bi~ań
skie&O.

listo.pad.a do kioslk.u ,,Ruchu"
w Tarnowie. Po d-Okona111iu wla
zatr:zy>ma<l ich pa1lI'Ol
ma.ni.a
W rawow<l'.Zie, oprócz 3
Mo.
Olfi.arą wyI znów dtilecko
miUcja:ntów zna·jdowal się zapadku. 12-letn!a Kxystyna Ogra
trzymany uprzednio Stanisław T.
11105 r. 30)
Rewolucji
(ul.
bek
zoCholewick:i
i
Zdainowioz
ul.
na
jezdnię
p.r.ze1:>1ega1ąc
stai!i również u.mieszczeni w :ra
Ludowej
Armii
p.rzy
Składowej
diowo:zle, natom.iast jeden z mi
zostal.a Potrącona p""*lZ samolicjantów opuścił radiowóz, po
Dziewczynka
osobowy.
chód
zo·stając na straży obTat>owaine
j. kT.
d-OZDała <>bTs'Żeń clala.
go Atosku,
Funkcj.o,nariusize MO nie p~ze
:rewilzii OOO·bistej u 111111111111mm11111111111111111111111111111m111111r
pre>wadziU
Cholewiclbego.
i
Zdoimowicza
mia.!
z.ct.a.nowicz
Tym.czasem
pmy sot>ie p:istolet a Cho!ewicki łom w1orytY w rękaWie. Mili.ej.an.ci ograniczyli się do na~
leżenia jednej pa.ry kajdanków
skuwauąc o:e 1mbą obu p.rz·estę.p
ców. w crzasie jazdy z.cta.no..
Wioz wYJął Pistolet i oddal wo!
ną iręką 4 str.zały 00 funkcjoSwietny srerunier7~ bohater onariuszy MD. Samochód sta- statnich
w
mistr:zostw świata
ZdanOWiO'L usHowal jesz- Gd~ńsku,
nął.
z
Ryszard Pairulski
T .. warSl2awsklego Marymontu, u=a
staatlś.lawa
zastr:zelić
cze
pistolet. ny zosta~ za najlep~o &partow
się
zacią1 mu
lectz
Obaj Prizestępcy zbiegli. Stani- ca Polski w 1963 :r. w plebiscyzaa.tairmowal kom:isa- cie redakcji „Przeglądu Sportosław T.
rlat.
wego".
6 listo.pada we wsi SieklówOg'losirenJe wyników odlby.ło się.
fu!J>kcJonaTiu.sze MO na „Ba·lu mistrzów sPQ.rtu", lrtó
lra dwaj
zbiegów. TY odibyl się 11 bm. w )l'.awl1a:rni
zatrzym,a,ć
usilowaill
Wówczas zct,a<noWicz ocLcJa,ł w „K0J1gresowa" w Wal'Swwle. Ho
ich kieru111;Jcu kilka stmalów, norowy ty.tul sportowca roku októre chy·biły. Zdanowicz i Cho trzymal
blegae?.
słynny
na:siz
le wicki zootali uj ęel 12 listo.pa Zdtz:Jslaw Kr:zyszkowla'k. który w
da we ws! zawa/Clka (.Pow. Ja- ostaitnim sezonie za.kończy! czyn

*

Ze ·"portu

Najlepszy w roku 1963
Najlepsi w XX-lecia

sło).

ną

kal'lerę

s,portową.

odipoWJada pnzed
Zdanowicz
t2. n.aj·lepStawllo się także
tzyble ipost®owa.rtla szych s]'.>Ortowców w okre.iJe XX•
sądem w
<!o.raźne.go.
lecia PRL. Zostali oni wybra<ni
Natomiast śledztwo przeciw na podstawie wynlik:ów wszyst·7Jdllnowiczowi I Cholewlckiemu k.ch
plebi'!<'ytów
powoJen,.,ych
w zwJ.ązku z l'llnyml zar.zuta- „Pr.ze<(1adu Sportowego". Pierwmi. nie l><XHe~ają.cynni roZ>Po- 57e m<ej«o('e w tej klasYfikaeji
znamiu w t.ry,b!e do1ra.inym - zai'lł JanuS"Z S.'d!o. który WY'!>t::ze
z"'9talo wyłączone do oclręb~ <'!>il :Jerzego Pawlowskleil-0 i Tego, iPll'OWad7Jenda..
odora Kooerkę.

Starsza oZ1 lol~ w~~~~!!~~-~!~~~!~~~
nnmumnmnrr

CDokończe'Jlie ze str. 1)
ymczasem istnieje da.ta sta.rsza. od roku 965 o lał 21, zawiera.ją.ca. wiadomości dotyczą.ce Polaków.
Mianowicie latopis ruski,
~w. Op~ieść Do- czesna (Povest• wremiennych let) poda.je te<ksl traktatu pokojowego, jaki w 944 r. ksis,żę kijowski Igor zawarł z cesarstwem biza.ntyjskim. We wstępie
do tego trakta.tu wymienieni są. mocoda.wcy posłów, wysłanych z Kijowa do Konstantynopola, a wśród llich
także ja.kiś książę „Wołodisła.w" Włodzisław. P&i:uewa.ż na. Rosi a.ni w wieku X, ani w dalszych, ani
Jeden książę ruski imienia takiego nie nosił, na.tomiast imię to jest znane i częste w rodzie polskich Piastów,
poezynaJs,c od Włodzisława. Hermana. (którego niepotrzebnie dziś piszemy Władysławem) - wolno było podc:Jrz~, iż. ów Włodzisław był księciem ja.kiego§ plerruerua. polskiego. Toteż historycy polscy podejrzewali., _
ale podejrzenie to nie było jeszcze dowodem. Jednakże gdy sięgnięto do pism cesarza bizantyjskiego, Konsta.n~ _
t:!'.'na Porfirogenety, który właśnie współrzs,dzil w Biz.a.n~
CJUJD w
tym czasie, w którym ba.wiło nad Bosforem
poselstwo kijowskie, oka.za.Io się, .Ze ces111rz zebrał pewne wia~omości o polskim plemieniu Lędza.n. PoriirogePisze bowiem w swym dziele „O za.rząd'Zaniu
panstwem" (De administrando imperio), że Roś kiJ«>wska pobiera. daninę od jakiegoś plemienia. „Lendmninoi"
oraz, że jeden z okręgów stepowego lodu Pieczyngów
sąsiaduje z kra.ja.mi trybutarnymi Rusi: mt:vnami, De-rewia.na.mi ł Lendza.nina.m.i.
Ultynów zidentyfikowano w nauce z micza.mJ, plemieniem zamieszkującym na południe, ezy na południo
wy wschód od Kijowa, które za.ginęło podczas najazdów
lodów stepowych;
Derwleninów ze sbwiańskiml
Derewla.na.mi, którzy zajmowali dobrze zna.ne teryrorium
na za.chód od Kijowa, mnie.i więcej międz-y rzekami
Prypeć, Teterew I Horyń, dokoła. dwa głównych grodów:
O_wrucza I Iskorostienia. (obecnie: Korostień); Lendza.runami zaś oka.za.li się pl>łsey Lędza.nie, zajmujący tereny nad Bugiem, być może także nad górnym Dniestrem i w Sa.ndornierS'Zczyźnie.
Wiele przemawia. za
tym, że owi Lędzanie w jakiejś formie podlega.Il w
IX w. państwu wielkomorawskiemu gdy zaś w poc~ąt!acb X w. pa.ń!ltwo wielkomor~wskle runęło pod
ciosa.mi Madzia.rów, Lędza.nie zagrożeni na.Ja.rzdem Pieezyngów od południowego wscho~u ~a.z ekspa.nsją polańskiego państwa Piastów z zachodu poszuka.Ii S()bie opieki w Kijowie, który też miał kłopoty z Piecz!r..;:-a.mi. Potozumienie Lędza.n z księciem kijowskim
~ało formę bądź sojuszu, bądź pewnej trybutarnej za.leznoścl. I właśnie, ja.ko sprzymierzeńcy władcy kij&wskiego, Lędzanie bra.li niewątpliwie
odział
w walce z Bizancjum, a następnie ksis,żę Jędzański Włodzisław
wysłał swego Posła razem z posłami ruskimi. Stąd imię
za.chodnioslowia.ńskiego księcia wśród Imion ruskichawyższe przypuszczenie nie mia.Io Jeszm:e charakteru ndowodnionell'O twierdzenia, ponieważ
brakowało nczonyDJ pewności, czy rzoozywiście _
informatorami cesarza byli przedstawitliele owego
polskiego plemienia Lędza.n? D~odu tego wszakże dosta.rezyły bada.nia filologiczne. Swietny filolog polski, Prof. Tadeusz Lehr-Splawiński, zastanawia,jąc się,
czy. informa.t-Oł'2y cesarza. Konstantego, opowiada.jąe mu
o l:;ęd:zanaeh, używa.li formy językowej ruskiej, czy też 
zachodniosłowiańskiej,
doszedł
do wniosku, iż wyraz
Lędzanie - „Lendza.ninoi", za.pisany został przez cesarza. po wypowiedzeniu go ustami „ludzi mówiących rtarzl!C'.llem zachowującym jeszcze wówczas nosówki, a więc _
nie-ruskim, ale zaehodniosłowia.ńskim, w tej stronie Europy nJewąłpliwie polskim".
d-ód filologiczny przesą.dza. sprawę. Jeżeli bewtem w p~elstwie kijowskim wymieniony jest książę
o Polskim imieniu „Włodzisław", n.ie wyst-ępującym na.
Rusi ani przedtem, ani potem, jeżeli wiemy, że książę
lędzańsld, ja.ko sojusznik czy trybutariusz Kijowa.. musia.ł bra.ć odzia.ł w walkach i zawieraniu pokoju (za.pewne ~ięc to był silnY książę), je-.i;eli wreszcie ma.my pewn~c, ze Porfirogenetę informował ktoś o na.zwie plemJenla. lędzańskiego wyma.wiają.c po polsku tę na.zwę,
tG zyskujemy pewność, że i ów Włodzisław był Lędzaniitem - Polak.iem.
·
Stąd wolno aważaó, że da.ta 944 r. jest nie tylko datą
z. ~istor:il niskiej I bizantyjskiej, a.le również najdawhiC\ISZI\ ze znanych da.tą. pewną historji polskiej.
Ze
stwierdzenia tego wynika., że pierwszą zapisaną wiadomością z na.szych dziejów jest informacja pośrednia. latopisu o wspólnej, polsko-ruskiej wa.lee z Bizancjum,
a na.s~pnie już wiadomość be-ipośrednia o wspólnym
zawa.rcIU i>okojo 2 cesarstwem bizantyjskim. Być może
dla.tego !lołesław Chrobry w roku 1018 wysyła.I z Kijowa posłow do Konsta.ntynopoł.a, grożąc cesa.rz«>wi odwetem n:" wypadek w.rogleh poczynań, ponieważ istniała
tra.dyCJa. wal_k plenu~n polskich z Bizancjum w wieku X. W ~az.dym ra.zi~ - rok 944 jest najstarszą, znaną
datą z dzieJow polskich, a Imię Włodzisław jest najstarszym, za.notowa.nym w źródłach, imieniem polskim.
Zbieg okoliczn®cl dziejowych sprawił, że wlaśnie w
tysiączną
rocznicę
sojuszu polsko-ruskiego z · r. 944,
a mia.nowice w roku 1944 byliśmy znowu w sojuszu
z Rusią - Rosją i walcz;i:liśmy znów wspólnie - tym
l'llll!em tylko nie na. połodmo, lecz na zachodzie z na~
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Długość frontu od Baltyku do KalI"pat wynosiła 1200 km.
Działało na tej przestrzeni pięć front ów radzieckich: na pól-
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ska II Frontu Bialoruskiego, wzdłuż środkowej Wisły stal
I Front Białoruski, a dalej I i IV Fronty Ukraińskie.
Po drugiej stronie, przed frontem wojsk radzieckich, od Baltyku do Karpat st~y: na północy - hitlerowskie armie grupy
"Środek" na południu zaś armi·e grupy „A", które oslanialy
kierunek berliński, wrocławski i praski. Poza tym w Kurlandii
broniła się grupa armil „Północ". W sumie Niemcy posiadali
na całym froncie wschodnim około 220 dyWizji wojska, a więc
skoncentrowali tu większość swych sil.
Początkowo termin rozpoczęcia ofensywy wyznaczony zostal
na 20 stycznia. Ale w zwią7'ku z sytuacją, jaka się wytworzyła r,a Zachodzie, w Ardenach, gdzie hitlerowcy przełamali
obronę I armii .ameTYkańskiej, Naczelne Dowództwo Armii Radzieckiej zdecydowało przyśpieszyć działania zaczepne, aby w
ten sposób przyjść z pomocą zachodnim sojusznikom. Tak
więc ofensywa wojsk radzieckich rozpoczęta się już 12 ~
nia. W tym dniu z przyczółka pod Sandomierzem przeszły do
natarcia wojska I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałk3 Koniewa.
W dzień później na północy uden:yły na
Królewiec (drziś Kaliningrad) wojska III Frontu Białoruskiego
pod dowództwem generała armii Czerniachowskiego.
Jedną z głównych operacji składających się na ofensywę
zimową Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w 1945 r. była
operacja na kierunku Warszaiwa - Berlin. Działania na tym
kierunku miały decydujące znaczenie dla losów całej ofensywy.
Na przestrzeni od środkowe:! Wisły do Odey Niemcy posiadali siedem roztbudowa!l'lych rubi.eży obronnych o głębokości
600 km, które - ich zdaniem - były zdolne zahamować dzia•
lania zaczepne Armii Radzieckiej na tym kierunku. Pierwsza:
z nich przebiegala nad Wisłą i sięgała w gląb od 30 do 70 km.
OslanialY ją gęsto pola minowe, różnego rodzaju zaipory przeciiw piechocie i czołgom oraz liczne, dobrze przygotowane
punkty oporu. Szcz~gólni·e umocniony byl rejon Warszawy.
Samo miasto hitlerowcy przekształcili w mocną twierdzę.
Po klęsce nad Wisłą dowództwo niemieckie zaczęło w pośpi~
chu ściągać siły z frontu zachodniego przerzucając je wraz
z odwodami na front wschodni. W okresie od 19 stycznia do
3 lutego dowództwo hitlerowskie przerzuciło w pas działania
I Frontu Białoruskiego 23 dywi.Zje i ponad 200 samodzielnych
ba.talionów. Nic to jednak nie pomogło. ~cięstwo należało
do Arrńii Radzieckiej.
Tak więc już 20 stycznia wojska I Frontu Ukraińskiego wy.
zwoliły Kraków, w ciągu następnych
10 dni rozbiły ślaskie
zgrupowanie nieprzyjaciela,
a następnie wyszły nad Odrę
i uchwyciły przyczółki na .lej zachodnim brzegu.
W. tym czasi~ wojska I. Frontu Białoruskiego, kontynuując
P?śC1·g za. wrogi.em, przelaiinały z marszu jego drugą, a następ
nie trzec'lą rubież obrony, 19 stycznia wyzwoliły Lódź Kutno
i T?IDaszów Mazowiecki, a w dzień później Włoclawek'. Brześć
Kuiawski i Koło.
23 stycznia zdobyta została Bydgoszcz (W
wi:ll~ch o Bydgoszcz brali udział czołgiści I Brygady Pancer•
ne1 ll':1· Bohat~?w Westerplatte); do 25 stycznia przełamano
pozn-<tnską rub1ez obrony hitlerowskiej. przy czym w Poznaniu
zosta.ł okrążony garnizon niemiecki. Hitlerowcy liczyli już tera~. ż~ uda ~~ się wreszcie zatrzymać wojska radzieckie na
?S•n1;niej rub1ezy obrony przed Odrą - na Wale Pomorskim
1. M1edzyrzeckim Rejonie Umocnionym. I te rachuby okazały
się bl_ędne. Już 26 stycznia gwardziści radzieckiej 2 armii pan~;ne.i · podeszli ~em P<>.d pas przesłaniania Walu Pomor··'-1e;r, i;irzelaII_1ah. go.~ re1on~e ~ły, okrążyli tam 14-tysięcz
ny „ arruzon mem1ec;ki I rozwmęh dalsze nawcie na zachód
28 ~t:v?nia ~ł przel~a!11! Wał Pomorski. a w Ciągu 30-3.i
S~f'~ma - M1ędz:v;-zec!n Re1cm Umocniony. Woj ska radzieckie
:- o yly . przyczółki na zachodnim brzegu Odry na północy
1 nnłudmu od Kostrzynia oraz w rejonie Frankfurtu nad Odrą
ten spos6~ ArTńia Radziecka wykoo.ała zadania postawion~
JeJ '!" ofensywie styczni<JWej. W następnej fazie operacji przyst::ir•wmo do likwidacji nieprzyjaciela na ocalałych odcinJ·ach
Wa!u P~orskiego orarz jego wschodniopruskiego zgrupow~nia
WOJS 1t • .<

Z

wa.lk o Kraków.

S. M.. KUCZ~SKI

hitlerowski\.

W~jska

rzyjecha.tem tu w drugi dzień
ś~ąt. N. a centralnym placu
miasta - namesti Klementa
Gottv:'a:lcla - jaśniały koloro~ym1 lampka.mi trzy pięlme
Jodły.
Dlaczego
aż
trzy
.ch?Lniki zdziwiilem się ezy t.o Ja.kiś specjalny zwyczaj?
Nic
podobnego, jodły po prostu l'Oę!l1ą r..a
skwerze, a na okrei świąt oblekają
się w uroczyste szaty. Dość wytn<l'Wny to
przykład zdrowego rozsądku i praktycznośct naszych P<>łudniawych sąsiadów.
. Z<laję sobi~ sprawę, że czytelnik z
ruezb~t wielkim zapałem sięga po reJ>Ortaz z Czechosłowacji jest przekonany, że wszystko o t}rm kraju już
J>Owiedziano. Warto jednpik upayt.omni~ s_obie, że n~ ogól dochodzą nas
w:eki ze „ZłoteJ Pragi", a stolica W1>a;domo - to zawsze i wszędzie coś
wyJątkowego. Chcąc POl'IIlać charakter
kflbićO:yt i zwyczaje narodu, trzeba za~
g ę
się w prowincję.
Liberec jest właśnie takim typowym.
prowinc;}onałnym
miastem. Pod pewnym WZględem podobny do Lodzi stanOW:i. mianowicie centrum przemyslU włókienJnitozego. Na firontoinie naj-

P

największej z fabryk wyry- .
„1807". Ziresztą - rzecz charakterystyczna fabrytk tych trzeba
specjalnie szukać. Większość usadowiła się na peryferiach, bynajmniej nie

st.arszej i

to

datę

er.

C.

urbami:styozny miasta. Tuż za nim
gmach teatru, przypominający swoim
WYg'Jądem krakowski Teatr im. Slowackie·~o. W repertuarze wszystko od, na1lepszych oper do ;,Dwojga na
h;ist3:w~"· Jest oczywiście w Libercu
roWil!Jez muzeum regionalne,
galeria
~alairstwa, ogród zoologicmy i botaniczny, 5 kilb 3 kryte pływa.lnie, zaPO'l"3: wodna z pięklllym jeziorem, ].eśny
~fiteatr i wiele innych obiektów, bez
ktorych trudno wyobrazić sobie wszech
stTonne, ciekawe życie wspólczesnego

I
I
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wyróżniają się tak specyficzną jak w
Lodzi airchitekturą kształtu poonu:ego

zamczyska z brudnoczerwonej cegly.
Na pierwszy rzut oka Liberec nie robi więc wcale wrażenia miasta prze~yslowego. Od no
. woezesnei;o
·„ city".
Jakim jest plac Gottwalda., biegną wąskie uliczki w kierunku zabytkowego
rynku wieńC€m wokół centrum rozlozyły ~ię piękne dzielnice willowe.
W rynku piękny rat= w wiedeń&kim stylu najciekaiwszy akcent

pa.nceme w IA;Nhl.

człowieka.

To wszystko dla 70 tysięcy 1>1dzi.
ch~iaż, według naszych pojęć, miasto
ro?1 :vrażenie znacznie większego. Bo

tez mieszka się tutaj bez ciasnoty, re-gulą dla przeciętnej 4-osobawej rodzi.ny_ jes_t m.i€'Srllkamie 2- lub 3..polcojowe,
naiczęsciej w domu z ogrodem. T:cudno się dziwić, pokoleni.a pracowały na
to cale bogactwo.
~ ~ibeirec baj~ne wp
.· ros·t pol<>zenie, w ]\:Otl!lllle między dwoma pasmami gór Izerskich
i Łużyckich. Na Jested - najwyższy szczyt w tym ostatnim
- wiedzie kolejka li.nowa. , oble2ana
(Dalszy ciąg na str. 4)

M
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l<e;.

rękopisów n~

'Jeden z największych pisarzy naszych czasów laureat
Nagrody Nobla, Ernest Hemingway pozostawił ~ sobie
okdoto 250 kg nie ORUl>Ult0wanych r<:kopisów - oswiadezyla
w owa po cenionym autorze. Składają się na nie m. tn.
szkiee o _Paryżu lat 20-tych, które mają się ukazać w formie kslązkowej wiosną przyszłego rokU. Poza tym wśród
rękopisów zna~uje się powieść, listy, fragmenty, notatki.
Tytuł szkiców będzie brzmiał „Ruchome śwlęoo".
Nawiązuje on do słów Hemingway•a.
,,Jeżeli uda się Wam
spędzić ~ młooości nieco czuu w Paryżu, gdziekolwiek
Zrutjdzlec1~ się potem w ciągu Was7.ego żyda, zawsze mia~to to pójdzie za Wami Jest ono bowiem jak ruchome
swięto" •.•
Szkice te zaczął Hemingway pisać w 1957 roku, potem
par6lu'>otnle je odkładał, ~ wreszcie uko1\ezyl w 1960 r.
Dlaczego nie zł-ożył ich wówczas 'v firmie wydawnl-czej"
Nie zależało mu nigdy na tym, by dzieła swoje oglądać
w druku, stwierdza 7.ona pisarza, która znalazła w jegorękopis~h także powieść, opaxtą na wrażenlach z połowów
na Morzu Karaibskim.
·
Fragmenty tej powieści, zatytlllowane „Polowanie na.
m<>rzu", czytał w Białym Bomu aktor fllmowy, Friedrie:
Mareh, podczas przyjęcia na cześć laureatów Nobla.
Listy pisarza, zgodnie z jego :tyczeniem, n1e zostaną
w ogóle opublikowane.
SpUŚCizna autora, obeenle zg-romadrona w Jednym mleJscu, znajdowała się m. in. w posiadłości Hemłngway•a w
'Ketohum, stan Idaho, gdzie. popelnil samobójstwo i w jego
domu na Kubie.

onmm m11111 mn mmnmnmmm n
•

•

Nr 3 minuty
9 Ztwórcą „Albumu Fleischera"

krótk<>metra:żowy „Album Fleis-chcra" zrobil
międzynarodową, zdDbywając nagrody na festiwalaeh w Mannheim i San Francisooo. Interesują-ca jest historia teg•D filmu. Przypadkowo SPDtkany właściciel takJanuszowi Majewskiemu
.sówki zaproponował reżyserowi
odstąpienie 2 tys. zdjęć, zrobionych prze11: ż<>htM!rza Wehrma.chtu w czat>ie wojennej w<:>tirówki na Wschód. Zdjęcia
te posłużyły Januszowi Majew<>kiemu za kanwę d<> opowiadania o niejakim Fleis•cherze, ż.Dłn.ier~u armii hitlerowskiej, „~c<>bywająeym" Europę cd Francji po Związek
Radz1eek1. Fllm wyświetlono w telewizji hambumkie.i i„.
1.-tóry mieszka i pracuje w
odnalazł się żywy Fleiseher,

Polski film

karierę

czyli wszystko dla wszystkich
48-letnia barmanka z Los
Angeles, Nina Avery, pobiła
swoisty rekord, rozwodząc się
po raz piętnasty. Wśród męż
rekordu
właściciełem
czyzn
jest niejak·i pan James Williams ze stanu Iowa - rozCiekawe,
wodmik 16-k!!'Otny.
że pan Wi.Jliams cztery razy
rozwodził się i tyleż razy że
nH z tą samą kobietą.

żyna, składająca się z 11 graczy o na;zwisku Jimenez. Gra
cze nie byli nawet ze sobą
spokrewnieni.

Pewien Szkot
w nie-

przez

mszy

ra.di-0.

W

trans-

uśmiecha
i
radośnie
mówi do żony:
- Wyobraź so
tam
że
bie,
w tej
właśnie
chwili zbierają

misji
się

n.a

*

§

niej k0I1S•trukcji, w&:z. ten moostre zakręty
że polronyw;i.ć
na pemej szybkości. Nachylenie podwozia w czasie tado
dochodzii.
kiego Wiraim
44 stopni.

Ste-

OJ:eść!

fa.n!
jesteś

Już

roz-

P&

wodzie?
- Tak.
- I jak
dzieliliście

mie-

nie?
ła.

Żona

wzię-

mi'~ka.nie,

a ja dzieci.
-

Mieliście

przec1ez

jeszpie-

cze trochę
niędzy w PKO•••
WZ>iął
...,. Te

"'

ski~ane-

Czy wiecie,

że.„

adwok.a.t.

nazwisko Szekspilra pisane byk>

aż ~

=:::;.::::~.·::::':.~:'~h:: ~_=i

=
__
1; i::;;~.~acecpeare,
::::!

Karlsruhe,

nie był zresztą pi«wszym, przy którym wyMaj.iwsl<icgo,
reżys.ira
nazwisko mlodeg.o
który studia filmow.i ukońezył w 1961 r. a już „zainkasował" sp·oro nagród, w tym 4 w ubiegłym roku.
W tej chwili Janusz MajeWl'>ki przebywa w Lodzi, gdzi.i
dwa filmy dla telewizji. Skorzy„taliśmy wi~e
reałi:mje
:r. okazji, by µ<>rozmawiać na temat jego filmowych „co
było, jest i bę-dzi.i".
Ten

film,

mieniało

11111111111111111111111111111nm11111111m1111m1111111111111111111mnn11111111111111111mmn111111nm1

tacę„.

pożarna
straż
Londyńska
znakomity
ostatnio
dostała
Dzięki odpowiedsamochód.

*

Fragment listu

* *
18 i 19 s·ty'cz..r1ia br. wys.tąpi
w Warszawie sławna gwiazda filmowa, pamiętna z filani0l",
„Błękitny
mów:
„Szamghaj Express", „l\1:aro!ko", „Pl-0mień NowegoOrleanu" - Marlena Dietrich.
Mimo swych 60 lat, odnosi ona wielkie sukcesy jaiko pieśniarka na najwięk
szych scenach USA i Euxopy,

"' * - *Ach,

w LiverDo
poolu zakra.dlo się dwóch wła
mywaczy. Po sforsowaniu, 3muru
wysokOO<:.l
metrowej
ora:z wyłamaniu zamka w
drzwiach, dotairli wreszcie do
kasy pancernej. I tu włamy
waczy przyłapano na gorą
cym uczY\ll!ku. Z miej.soa też
poprowadzono ich do celi.
Willa bowiem należała do
naczelnika więzienia i stała
na więziennym terenie.

słucha

pl>łowie

do

zwią.zikowej

* * *
pewnej wHl<i.

* *
dzielę

powiatowej instancji
K.:
w miesc1e
„Na radę zakładową nie ma
co liczyć, bo biedaczka zaraz
po wyborach zasnęla w szufladzie".

go

* * *

północnej Hlszpamil odbył się turniaj piłki nożnej,
w którym uczestniczyła dru-

W

spere, Shaikeyspeere, Shakysper, Saxpere, Schaxspeir,
Saxpeaire, Shaxaspuir, Shaskpere, Shackespeyre, Shak{Schaapeire, Schaxespeilre, Saxspeare,

__
-==

I
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się

- Co było? 6 filmów: ,.Zabawa", „Róża", „Szpital",
„Ka.pelusz", „Album FleischeTa" i „Opus jazz". Siódmym będzie „Pojedynek", którego montaż został już
zakończony.

- Czy jest to również
jest jeg& tematyka?

film

krótt..-.metrażo.wy?

Ja.ka

- To najkrótszy z moich filmó'AC°; trwa zaledwie 7 minut. Tre§d nie da się opowiedzieć i z tego jestem właś
nie najbairdziej z.a:dowolooy. Uważam bowiem, że film
r>oWilllien być trudny do opoWiedzenda, że trzeba go obejll'Zeć, by coś o nim wiedzieć. BohateTami „Poj~d:vnku"
są dwaj mfotacze kulą w mecZ'll Polska - USA. Filmowałem ich przez 20 minut w czasie zawodów. a moim
celem było pokazanie drama.tu. jaki przeżywają w czasie rywalizacji o pierwsze miejsce, dl!'&natu niedostrzegalnego gołym okiem, a uchwyconego kamerą m. :iJll.
dzięki stosowainiu różnej ilości klatek.
- Czy pana idea.Iem jest właśnie krótka forma wyf
p&Wiedzi artystycz11ej?
- Nie. Moim idea.łem jest film insceniJzowany. Jestem t
.
więc
ęi wrogiem tzw. obiektywizmu dokumentalnego, a
na goraco".
.,życie
ł wędrówki z kamerą, chwytająca
Film fabularny, jako dający największe możUwości tworzenia fikcji, interesuje mnie najbardziej.
- A więc ma pa.11 w planach pełny mctrat?
- W sen.s~e fabularnym na razie jeszcze nie. Mam na
razie sporo zobowiązań do wykonania. W tej chwili re-:tliizujemy z Kurtem Weberem w „Senrnforze" fiJmy dla
telewizji. 1'
- Co będzie t>an robił po tych filmach?
- TelewiZ'ja NRF zamówiła u mnie film pt. ;.Jazz w
Polsce". W zwią.Z'ku z tym niedługo wyjeżdżam do NRF
i p.rzy olmzjd. chciałbym sfinelizować sprawę Fleischera.
Jeśli oczywiście zgodzi się on sam, a od tego wszystko zależy.
Poza tym w mojej macierzystej wytwórni - WFD ur
bowiązalem ~ię do zrealizowalllia, na XX-lecie PRL, filmu o Wial['sza'Wie. Chcę, by była to 20-letnia historia
UTblllnistyki Warszarwy.
Ro.-zma.wial.a: T. WOJCIECHOWSKA

·--------~-----------------..-.
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Edqnr Wallace

Tłum.:

IZABELA

(62)

DĄMBSKA

mam

IP!"ZYIPU!SIZC.Zam, że
[pOjęcia,
oduxiwi ed.ziaila ilro•hieta.
wieCZOl!''ffin W lkarżrlym razie dolktór przyjwymijająco. dzie mni-e tu zast.ąip·ić, bo ja m1JBIZEl si~ tro-chę ,prz,a;wać. 2AJipetnle juiź lecę z !nóg.
Pani Rooilm in.ie <ZJdiradzal.a s]clQllliności do da[ISirej ik:onwensa·cji, a w miarę jak mijał dzień,
jej zł<l'ŚĆ i pDl!l.UJroŚĆ W1ZralSlta ly. Kiedy zapadł
ctruiwala pil7>Y dmwiach
wieczór, cały czas
domku, allJbo na dwiOll"ze.' Lotis .slyszala ją ;Slpeceru~ąicą i mruczącą, coś do siebie pod oikmem..
Siroziaila, dTzemiąic lll.a ikrz.eśl>e, .kiedy naigle
uslyszaJa głios dootioca. W~ała. l!l.altych-

-

Nie

dzisl&.j

mJ,ast.

- Za.bierzesz tę dirll(gą., a ja za.jmę &i~ tą,.
Graty .zcstarw. Mo.że ibędizlemy jeszcze mooieli
tu wrócić, ch<J>Ciaż inie ,P!:ZY!PUIS<Zczam.
• Polkój ]...ols opogil"ąrinny byit IW kom:pletnej
ciemnośdi, gidy d'()ikitór WISired1 i oświetlfl ją
la.taq·lką.

n:>aITTJi ~ ball.'ldlro pr.zyjemny
Spędziła
mień, ale IIDech pa.ni w:ini o to 8W'El!io iPi!'ZYn<E$1. ~ Dzisiejszej nocy bę)Uie
jaciela pa111.i mogła Sl!llłĆ w \SIWQim J:ó;żlltu, ozeigo llllie
morżn.a jpowied:zieć o nim!
Loli.s nie od,powledziala.
- Spryciainz ten D<1l1n, hę? Wspanilafy detektyw? NJ.e 15ąid1zi pani, że peleri jest Daii~
c:UooWllliejszy>ch pomyislów?

*

POWIESC „t>ZlENNlKA'' -!::r POWIESC „ozIENNlKA" -!::r POWIESC

Lois ci!\!l'le j·eszcze mdd~
taik! To mąd:rnla! - dągnąl '1':11ppaitt.
W.klat było, iZ jest w 7!!Wkomtirt.ym h1Umorze
1 Lois pomyślała na~e, z zatrrtleirającym ser•
cem, że jeżeli Michał DOI'i!l. Wl!'ócil - :zoo1al
pnzechyitrzony przez dokitora.
- Niech pmi na to spojtJ:zyl - OŚWl!eblił latairką jakiś pirzedmiot, który trzymał w dłoni.
Był to wielkokalibrowy pistolet automatyczny. l:..o!<S kt'lzyknęła.
- Niech się paini nie boi! Nfo mam zamiaru paini zabić1 My nie z.a.bijamy ludzi - my
loozymy! W tym cel'U ich fJu trzymamy.
Pok>lepM ją po :ramienńlll, aile dziewczyna

- o,

odsUJ!lęla

się

gwałt-O<wme.

- Chcialem tyJko poika:zać pa.ni tę zaba.wkę,
bo to pisroklt DOII'na. Zabrałem mu go z taką
samą fatwością, z jaiką pani odebrałaby dzi-eckiu pieniądz. Wyjął€'!ll mu po pros•tu z kieszeni, a Olll. tule oo€'71Wa1 się llJl1!i słowem. Ale
on jest mądry! Oooo, zn.ądcyl
- Czy Dorn nie żyije? - ~ Dokti6r był
wyq-aźmrle :ro1ibawiony.
- Owszem, żyje - powii-edział jowla.Inie. Nlic aż tak drarnaityOZillego, Powtarzam pa.ni
jegzcze raz, że ja nie zaibijam ludzi. Leczę
ich!
Tymczasem pani Rooks i droga więZniiarka
wyszJy już z domu. Lois słyszaiła szelest ta-a'Wl'.' pod wh sił.opami.
- Puścimy je prr.t.odern, a póm~ej truSIZjmy
samn.. &o!k:s slfę staneje - chodzi COl!'GJZ wolniej.
- Klim jest ta dru!fa kobieba.?
- Moja poojentkia - ośwnadczyl ddktóir- nieóbaile.
- Czemu pan powiedział pani Roob, że
j~tem wariiait'k:ą?

- Bo pani nią jest - padła spolrojna odpaini
:iż
- Postalwil~ dfa,gn.ozę,
cierpi na Jll'ZY'Widzenda z tendencjami sam<>-'
bójczymi. A moje diaginozy nigdy jeszcze nie
były kiwestioo.owaine, ~ pani. No. ale te-je?Je!Lpallli. Je61;· -~.
Powiedź.

._.!!'_

- Dlaczego pan twie:rd!zi,
za. hJraibi111ę :Moron?
- Bo to p.raiwda! Od111otQWalem to w tnojej
a taka księga s~anO<Wii
księBze pacj€'Thtów,
ważny dowód!
Wybuchnął

śmiechem,

jak

dzi:a.l jakiś wyborny ka.wał.
Wraca.li do domu na farmie i Lois, mimo
przeperspektyWą
61ę
cieszyła
zmęczenia,
cha.dzki po polach. Kiedy wchodzili na ostatnie wzgÓ!I'ze, oczom ich ukazał się widok drugiego budynku Gallows Farm. Brama była
otwa!l'11a. W po1owie podwórza, doktór schwycH ją za ramię i pr~tanęli. UsłyszMa brzęk
łańcuchów uwiąrzan:Ych psów •
- 'ram, na dole, jest niewi-clki pokoik W ciemności wskazał rę.ką kierunek - pokoik,
który został określony ja.lm „przewiewny". Leży trochę poniżej poziomu dziedzińca. Musz~
go pand kdedyś pokaizać. Lączy się z nim bardzo ciekaiwa historia.
- Czy pain ma zami.air uldkować mnie w
C0Ując, jak opusxoza
t~ pokoju? - spytała,
ją odrwaga.
Droga pani, jesit pand oota.tnlą
- Panią?
Proozę.
osobą, którą bym tam umieśc..til. niech pa.ni pozwoli. P.a.ni własny, ład!ny apaTtam€1llcik czeka na pandą.
Wziął do rękJi. lampę, p.rzygotowalllą dla niego w ll:01rytair2u i podprowadził ją do podestu
schodów. Spojrzawszy na dJrzwi naiprrecl~ko
jej pokoju, zobaczyła, iż umooowano na mch
l10'W!\ li•S'Uwę i pomyślal•a, że ta dru•ga więź
niarka jest obectn.ie jej sąsiadką.
poTappa.tt poszedł za jej wzirokiem
wiedzii.al:
- Będzie pand roi.Ma to<Wla'l"Zystwo. - . ~~i
stary domek zBJpełnfa się szybko! NajwaznieJsza rzecz w każdym szpitalu dla. umysłowo
chocych - ro odpowiedni Slf;a.rt! ~ail~szą reklamę stanowią zadowoleni paqe,nCI.
- GdJZ'ie jest pain Michał Dorn? - spyf.-lą,
gdy_j!Uż miał W)l'jść z .pCJlko.Ju.

'Ba.ls!ZY

ciąg nas·tąpi)

Kqcik

Czy powstaną nowe ogrody działl<owe

ięzyko·wy

Do slego roku!

Mił~tów ogrodów
dzi!alkOW)'1Ch ucieszy wiadomoŚĆ, że
w tym 1I"Okl\l dzial-ek będzie
znacznie Więcej.
Proj e'kJtuj e
siil
założenie
IIDwegO ogrodu działikowego o
powierzchni 21 ha przy ul.
Przybyszewskiego.
Poza tym
Q
blisko 1.5 ha powiększony
zostanie "SIooeczl!lY Ogród" i
o przeszłO' 2 ha "Morwa".
Na. nowych teorena.ch zmieści
się ook~o 500 dzi,aJelt.
,Test
to jednak kropla w morzu
potrzeb.
W
p09Zc.zególnych
ogrodach działlwwych oraz w
W(}jewódzkim Za.rządzie POD
leży okUto 8 tys.
podań o
przyznanie działek.
Jest jednak nadzieja, że w

Ratz na rak tylko spootytkamy te

słowa
Słyszymy je

jako fO!fffiUłkę noworoczmych życzeń.
w l'adio, widzimy w nagłówkach ga:zet i w na,druklllCh okol~C2lIlOŚC1o
wYch kart, które W)"Sylamy krewnym i znajomym.
"Dosiego rokl\l".
Co to właściwie znaezy? Jestem
skłonny utorżsami.ać to wyrażenie z ,,szczęśliwego roku".
Czy słusznie? - pyta jeden z Czytelników.
Nie. W językU staropolskim był zaimek WS'k.azujący
,,si", który znaczył "tamten". "Do siego roku" moglibyśmy więc przetlumaczyć:
"do tamtego roku", "dO
P'I'zyszłego roku", dodając w myśli: "obyśmy szczęśli
wie Pl1Zeżyi!i", "obyśmy zd!rowi byli".
Stary zaimek "si" wyszedł Z'Upelnie Z' użycia. Ale zachowal: się, jak w muzealnej gablotce, w tradycyjnym
pOWinszowaniu z ok.a:zji Nowego Roku. Przetrwa1 także
w wY'l'ażeniu "ni to, ni sio" (ni to, ni O'WO'). I choć już
nie zdajemy sobie sprawy ze znaczenia słO'wa, umiemy
się nim posłużyć w utartych zwrotach. Z niezrozumie"
nią jednak wynika błędna ortografia. W druku widuje
się powszechnie "Dosiego" na.pi&ane razem (,vyjątkowO'
kBJtowicki .,Sport" życzyl swym czytelnikom "Do siego
roku"), podczas gdy powiedzenie to składa się z dwoch
wyra:zów, dwóch części mowy: przyimka do i zaimka
si w doopelni,aczu. Dalsza konSekwencja orWg1faficzna.:
jeżeli "do siego" umieszczamy w środku zdania, zaczynamy to wyraJŻeni.e malą literą, np. "Swoim Czytelnikom
nieco spóźnione, lecz zawsze aktualne,. życzenia do siegO'
reoku sklada aoutooka "Kącika".

Od

OCENIAJĄ

EKSPERCI

,,2", to

alimenty przyznane przea: sąd
w PRL za. granicę i jad!; to
się robi?
RED.: Zainteresowana osoba, przebywająca za grnrucą,
a
pooiadająca
prawomocny
wyrok sądowy przysądzający
jej alimenty od OSOby pozostającej w P?lsce, musi zwrócić się w tej spraJWie do komo.r.nika w miejscu zamieszkania pła,tnika. Komornikowi
należy przy tym nadesłać dowód stałego zameldowania za
granką. On zajm~e się ściąg
nięci€JIll
S'UJlly z
cRużllLka,

mooe
RED.:

Tego roowju uslugi
świadczy "Desa", której sklep
mieści się P'I'zy ul. Piotrkowskiej 117. ObraJZY ocenia. specjaillna kOl'Iti&j-a,
m:i.anowana
przez MinisteI'S,two Kultury i
Srzttiki. O ille obraz nie pocro6taje w "Desie" do sprzedania, właściciel musi za 0cenę zapłacić 3 P'I'oc. wartoś
ci obrazu. Koszty te nie mogą być jednak niższe niż 100
~.

(~)

NADMETRA2

J. !II.: Za,jmujemy w 2 0soby mi~kMlie dwupokojowe
o powier.:rohni mieszkaniowej
35 m'. Jeden 2 pokojów ma
lJ1 m', a dr'IJ!:'ł 24 m 2•
Ozy
powinniśmy
płacl6
nadmełlU?

RED.!

którą

sta.nowić

śle

najmniej
~

nadmetraż

pawierzchnię

pieniądze

za

db

(ki)

Sukces łódzkie i
pary tanecznei
w

"A"

obok pal'
rre S"lXlZ€ctna, WarSZAWY, KTaJkOWoli,' Opola, Kaoow.!c i Rzeszowa
udzi~ w.zięly również trzy pary z Lod:zl.
DuiŻY
slll100es oolnIosla para
PolBikiego IGUJbu Ta,neC2nego w
LOod!zi - Józef Parclod l Lucyna. Kolllinowska.
Kwalifj,kując
się <lo tilna.lu; p.rura ta automatycznie
a~a,1:a <lo kla-

co

1 i?1by. W~edy. dometry S'IJ!ml18 &lę.
kl.

r!1POGOIJ!ł
Dziś bezchmu:rnie 1UJb zachimu
r.zenie niewielkie, rano możli
wa mgła oraz częŚoClowy wz,r<lst

Temperatura mi-

nimalna ok. mlnus 15 st. C.,
maksyma.lna c·k. minus 8-7 st.
C. W1.aotry staIbe wschodnie.
(kr)

W

rz.,aikońaronym

dla !plllr ,k.lasy ue", toB" i

musi

(al)

"MiędJzy;narooowej",

NIEIY.UELĘ,

BY .';B'!..

odJpowiedź

m-.

9 stycznia
oob~ się
na'l'ada zamądów kół Stroonictwa
Demokratycznego
W
Łodzi poświęcona problema.tyce
pracy
pariyjnej
Stronnictwa w 1964 roku. W referacie, wygłoszonym przez sekretana Miejskiego KO'mitetu, E. Pa.plińskiego, pO'łożo
nO'
szczególny
nacisk
na
wzmożenie pracy ideowOo-wycha..vawczej tak wśród człO'n
ków SD jak i w środO'wiskach,
na których bazuje SD. Problem ten uznano za szczegó1
nie wa.żny w związku z koniecznością
realizacji
trudnych, lecz mobilizujących, zadań
goopod~czych w
roku

proponują

Nazwy dworców
Gdy w

tzw.

XIX w. rz.'booowall1o

Drogę

ZelaZJIlą

Wyjaśnienie to jest bardzo
cenne, ponieważ wiele za:ldadó-w
pracy
w
Lodzi
jest
sklonnych zO'rganizować ogro
dy dla swych praOQl\Vi!lików
pod waT'llnkiem, że otJrzymają
tereony od RrezY'ilium.

Fahry1cz(Kas)
wóWlC'Zas na,Z!Ws,
"Dwoorzec
Fa1bry>c7!ny"
by'la - - - - - - - - - - - - - - skJrótem
Dworzec .III_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kolejowy okTeośl,enia:
DtrOJg1
no-L6d'Zlklą,

Żela ,znej

Łódiz

~II

ko-Fa.bryczn,e'j. PIodobn.ie oepa.
Dnia 10 stycznia 1964 r.
wiedJnią b~a nalZwa: Dwoorz·8lC
zma.rł przeżywszy 184 64 mój
Ku,lei KaL'GlZieJ lub "Dwo1l"Z1SC
najdrooszy
mąż, drogi brat,
Kaliski",
!?ldy w pocZllItkach
XX w. zboooOlWanO' tZlW. Dro- szwagier i wuj
gę
Ż,ela.1lną
Wa<nSozaiWs ko-Kali
S. t P.
ską.
Od owych la,t m ill1ęl:o
prZEszło p6l Wieku...
Na.zwy
dlWOi.nc&w jodonalk nie zmioe.ni1y
się, chociaż dziś brzmienie ich
pt)grzeb odbędzie się z kanie ma sensu. Poc la..gi bowi'ero
plicy cmentarza rzym.-kat.
z W'an-.s.za·wy do~hoodozą obc'cn-i,e
przy ul. . Og;rod&wej
dnia
nie tY'Lko doo KaH.s.za, a Wieaka Łódź 1l'OoZll·{)ls.ta się i więk 12 stycznia br. t) godz. 15,
t) czym zaWiadamiają
.s.zo,ść jej fab"y,k znajdu.je się
poza oko~j,ca.111.l
Dwo;rca Fa....
ZONA i RÓDZINA
bry'czmego.
Czy nioe smw2ll1iej.5lzą byłaby
g
naZowa dla obeon,:ó!go
Dwolf<Ja 1ja4.98
.... ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
lTabryc:?Jllego:
Łódź-ŚI'ódimie- D
W dniu , styeznia, 196ł r.,
śCłe l'Ulb ;na wy,padek .p rzezmarł mogle d1ugoletni pr&oCOwsu.nięcia go w S1broll1.ę Radi()nik ŁPBM nr 1
stacji Łódź-Wschodnia? A
dla O'bs;z-8me'go Dwoorca KaHskie
go: Lóodź-GlÓWina. lU/b Lódź
Za'chOOllia?
Obserwato.r
st. mlstn budowy
(ruł2JWilSlko znane redaik<:ji)
lVyrazy szczerego ~pó)ezucia RODZl'NIE Składaj"
RED.: Zmiany starych nazw
wywohlj.. zwykle
wśród
ło
DYREKCJA, RADA ZAKLAdzian wiele protestów, nie poDOlVA I
ROBOTNICZA,
zbawionych uzasadnienia.
PoPODSTAWOWA
ORGA?'1Wy2S7..a
propozycja
naszego
ZACJA PARTYJNA I ZACzytelnika wydaje się tym barLOGA LODZKIEGO PRZEDdziej
dyskusyjna, że nazwy
SIĘBIORSTW'A BUD.
łódzkich
dw..reów są niejako
MIEJSKIEGO nr l
związane z hisi>Orl~
tradyeją
naszego miasta. Nie można jeci
Pogrzeb Odbędzie się w dniu
nak
autorowi listu odmówić
12 stycznia br. o godz. 15.30
z kaplioey cmentarnej na Do·
pownej raCji.
Przedstawiamy
więc jego projekt pod publiezlaoch.
n" rozwagę i CZ1lkamy na listy
134K
C:r.ytelni'k ów z opiniami na ten

1964.
Narada uznała ponadto korozszerzenia
pracy
propagandowej
w
zakres ie
ukazywa.nia osiągnięć
Polski
Ludowej w cląiU minionego
dwudziestolecia, jak też w y jaśnienia
problem ów związa
ny>eh z realizaCją budownictwa
socjalistycznego
w
naszym
kraju. Nalrada aktywu wytyczyła
kierunki
f'OIZwojowe
St'l'onnictwa na br.,
zakła
dając wzrost liczby członków
kół i komitetów partyjnych w
środowisku
niektórych
grup
inteligencji,
rzemiosła
O'raz
młQ'dzieży akademickiej i rzeniecznO'ść

-I

Władysław

mieślniczej.

1

(D. S.)

Taniewicz

Dnia 11 stycznia 196ł roku
zmarła W wieku 99 lat, opatrrona św. sakramentami na.j·
UltOoChaiisza matka. babcia i
prababcia

S. t p_

Stanisława Wi~awska
z

KLEMCZY~SKlCH

Pogrzeb Odbędzie się dnia
13. l. br. o godz. 15 Z kaplicy
cmentarza na Zarzewie, o czym
zawiadamia poZ<llStała w smutI'
ku
"-_ _ _ _ _ _ _ _.RIIO.D.ZIN
• •A
_ _•

I
•

temat.

ZDIł.N.ACH
tyki w nieznane

12 BM.

na

zaprawę

W dniu 11 stycznia 1964
roku
przeżywszy
la.t
70
zmarł
nasz
na.jukochańszy
mą:!:, ojciec, dzIadek

Dyrektorowi

BOGUMILOWI

ZAWISZY

wyrazy serdeezne~ współ
czuoia. z po'w odu zgonu

z kon.kUll."Sami O!l'az wieloma
atrakcj.alm1
Po powrocie wieczorek taneczny. Uod!ział mo,gą wziąć rÓWlTlleź
członkowie
pozootalych sekCji
Pogrzeb odbędzie się w
klubu.
dniu 131 stYC0nill. 1964 roku
składa.J1l
W PONIEDZIAŁEK, 13 BM.
o godz. 15.30 z kaplicy cmentarza. św. Antoniego (Mania),
o o godJZ. 18 w LDK, <lir mea
DYREKCJA, PODSTAWOR. Ganasiński
wygłosi od,czyt
o OOIym zawiadamia.my poWA ORGANIZACJA PAR
pt. "Czy zwierzęta mogą ulegać
grążeni w głębokim smutku
TYJNA,
RADA ZAKf,Apodobnym $Chorzeniom, jak IUi żalu
DOWA,
RADA ROBOTNId'llle". Prelekcja iJlustrowana bę
CZA i WSPOLPRACOW<!:zie filmem.
NICY z ZAKLADOW PRZEo Klub Kobiet za·pr.asrza na
tJONA, DZIECI
MYSł. U
DZIEWIARSKIE.
wieczór pt. ..XX wiek - a za·
i WNUCZĘTA
bobon", który wygłosi mgr AnGO IM. T.
DURACZA
toni
Zelobowski
W
dniu
13
bm.
139
k
w
LODU
o godz. Hl w lokalu wlaosnYlffili_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III_ _ _ _ __
prrzy UJI. Anodirzeja struga l.
-.
zimową,

o

nledaWa:lO
V ogÓ'lnopolsJdim turniejU tańca
tow.a<r.Zyso1ti~
w
Rzeszowie,
i

szósta M,rua tram
wajowa. na której od jutra
(pOll1iedzialek)
kurs,ować
bę
dzie
wagOOl
silnilrowy
bc.z
kOOlduktoca.
Mieszkańcy
Łodzi
szybkO'
przyzwyczajają
się
do tych
innowacji. Samoobsługa obejmuje coraz więcej Unii. Obec
nie w walI'Sztatach MPK trwa
ją ,przygotowania 00 wmO'nt.owania kasowników,
zastę
pUjących kOlllduktora, do wozów,
które kursować
będą
na Linii ,,3".

H' ....LI(I)

dwócll latach; naz Ministerstwa GospodaJrki Komunalnej na pismo Prezydium RN
m. Łodzi.
Ministerstwo wyjaśnia, że Prezydium ma pra
wo wywłaszC'ULllia z terenów
przea:nMzonych
na.
potrzeby
deszła

ogrodów zakładowych.

Czytelnicy

granicę.

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

Jest to

że

przekaże

NBP, który iPO wymialJlie, wy-

uzalemione
od daty UiZysk'<ll!1ia decyzji na
mies1lkanie. Kto uzyskał przy
dział pl'!Zed
26. IV. 1960 r.,
płaci nadmetraż,
jeśli
pow.
mieszkllJl'liowa Pl'!Zekracza nor
my
o'bowią!7JUjące
wówczas,
tzn. 1.0 m 2 na osobę. Później
wydane decyzje
przewidują
dalsze zacieśnienie i obecnie
na 1 osobę
przypada. tylko
'I m'. Trzeba "lu j~ak podk!reślić

następnie

już

z,achrmuf'Zenia.

tym roku ruszy IlflXeszcie z
martwego
pUillktu
s.prawa
organtzowania ogrodów przez
zaJdaJdy pracy. N.arr-eszcie bo-

wiem, !pO

Piotr Szulhan

,,2"

na linii

ALIMENTY NA EKSPORT
B. G.: Czy należy wysyłać

Kupiłem obraz, kto
ocenić jeg9 warlość?

poniedziałku ·

samoobsługa

H. BODALSKA

J. B.:

zakładach pracył

przy

•

Narada aktywu Miejskiego
Komitetu SD wŁodzi

LMrzkie Towar.zystwo NaJUkowe 1 Mtuzeurrn Sztuki, organizują
o godJz. 12 w
Muzeum
Sztuki, ul. Więckowskiego :!Ci,
odczyt
prof. E. Bożyka pt.
.,Archltektura teatru, scenografia i teclmika sceny od bal'Oku
do W5półeze6Il1ości".
o O g<>dz. 12 w Muzeum ArchllOlogieznym. Plac WolnOŚCi
nr 14. oobędiZie się <JoCIOZyt pt.
"Aleksander Ko1Jsl& i jego twóreoość"
(2: cylklu I,Ma'larze za..
iPoanniani"). Prelegenrt; T. Klepa. wstęp woliny.
o O g,om. 10 Sp!l'ZOO loka'iu
LKS, PiO<trkowska 76, wyjazd
autokarem rz; seklcją lek,kiej a1le

polą=oną

AntonI So lanki

OJCA
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TELEFONY

:=: :!~~:'e

g;

Noena. pomoc lek arSka dla. m. Lodzi 4łł-U

J

wYSTAWY

131

Chlcemy się

ba

B~~~:i~~ArPio~::; nęło
~t, ~~~?:~~
sk.a 102). Wystawa ma-

z

wiatrem" g.

U : ~IIVj
pn.,n--'.,:;'lft"CU
"U.
i'lUII.UIi.

1arstwa. Stan:isl.a.wa Fi- 17 110
I
Straż PoźaTll8
08
jaNcows:k!-ego.
CZyml.a POLONIA (PJotrkowska 67)
Kom. MiejSka. MO 292-22 comlenruoe 0Cl 10 do l8.
"Gdzie
Jest generał"
Kom. RUchu DroPALMJ:ARNIA -, czym,n.a. pl"Od. pol. dozw. od lat
1aJt 14; g. 16; 18, 20
1I'~
516-6~ oodIzi~le Od g .. 10 do
12, g. 10, 12.30, 15, 17.30, DWORCO'WE (Dw_ Kał!Pryw. Pogot. Dziee. 1100-011 1e (ipIl"
~edrz.J.a~kÓW) 20; 13.1. jalk: wyźej
ski)
"Byłem
kapo",
Pryw,. PioCOt· Lek.
555-55
WISLA (Tuwima n;r l)
,;Elskapada.", "Mały 11'0333-33 ZOO (~O) Ko,nsta'l'l.tYn'D'W_ "Milioner bez grosza"
eiąg" g. lO, .Ul, 12, 13,
ska A-'6
C2Y'Ildle <l<1 prod. ang. d.OOW. od
14, 15, re, 17" 11l, 19,
aa """ .. .
lat 14 g. lO, t2,30; 15,
20, 21.
.""
17.30; 20
13.1. Jalk: W~GI
.
:MlJZEA
IS~l. ja~ wyżej
GD~IA-STUDYJNE (~;
TEAm
NOWY
{WJ!lC"' MUZEUM SZTUKI (w.
WOLNOSC (PrZybyezew- w>ma 2)
",Kiermasz
kowSlciego 15) g. lli.30 lkoWSld~o :!Ci). Cz' lęc sk:Lego re) "Naganiacz"
prod. NRF,
dOlLw. od
",Maria Stuatrt", g. 1'9.~5 Wborek,o czwart.ek::e
(.pan.o.r.ama) prOld. pol. lat 16 dod. ,,10 ~zerwca
.,KsiężniC7Jta Turandot"
19
śr-""
.
. dorzw od lat 16, g. 10
1944 - Oradour prod.
13.1. niec!Zynny
~~' go.dz
9--olfląt~, 12 M 16 HI 20
'franc. g. 10 (se.a'lloS za.m
MALA SALA (Z8choorua <I' Iaa gOO'l' lo-i6 nl; 13:1. laik 'wy±eJ
knięty) 12.30, 15, L7.3(),
113) g. 20 "Czerwona ma
Złe.
.
.
20; 13.1••,Kiermasz" .g.
pomedxirulek
m'UlZeUlln
laNA I KATEGORU
lO. 12.3()/ 15, 17.3G, 20
g la" 13 L ~{~ynna.
•
.
.~~
n.iecZy;na:le
.
TEATR JARACZA (JaJI'aA.acHEOLOGI- LDK (T.raugutta 1lJ1' HI) HALKA (Kt'awlec~ 3-5)
<:Za 2!l) g. H, 15 "Dzie- MUZEUM
ETNOGRAFI- .,Pr_ oscara Wilde'a" .. AlibI doskonale proc!.
ci pana. majstra" g 19
CZNE i
~~~
~ a,ng., dozw. 00 1aJt 1rz,
.,zaproszenie do' zMn- CZNE (Pll. Wo:lnoOOl 14) i;t.... · -.g. <klZW'."~ g, 16, 18, 20
Jru"; 13.1. g. 15 "W pu- Wystawa: ;.~lemia ł~ 13.1.. ~ia~' ~ 1'7,16, 20 13.1. jak wyżej
•
i w PUS1JCZy" g.
~~~u Si:.=POl MU2iA (P&bianicke 1'73) MLODA GWARfnJ.\ (Ziea.mk ~zenie
do
Sol .~"~,, "'oniedr1ll.aUti
"Sledem nianiek" prod.
lona. 2) ,,Kryptomm Nek
z 'u
a, ....~ t"
śro
radrz. dozw od lat 14, tar" (panorama) porod.
TEATR 'J.:f5 ('l1Mu,guJtta 1) nlecrzynna, wto~
' g . 1'4.,. 16,
20' 11\.1.
pol. <l=w. od Lat 14, g.
g. olot, 14 "Spl~ kró- dy, czwalliJki l ooboty "Siedem nł..JiIek': g 16 10, 12.30. 15, 17.30, 20
.
1~.1. "NieznajOmi z poleWlIla" CP<l'.zedst. zam- 10-;16, w pIątki 'WSt~ le,. 210
knlęte),' g. 19.15 "Dzie- wolny g. 12-18, W ID STYLOWY (Kllidsk1ego 123) ciągu"
prod.
USA,
wlJ\ty SpraWiedliwy"
diZjele g. l'l--ol7.
"TaksÓWką do Tobrudo!ZW. 00 lat 111, g. 10,
13.1. ~; 16 "Spłąoea kró- MUZEUM mSTORU RU- ku" (Panorama
rod.
12.30, 15, 17.30, 2.0
lewna, g. 19.~5 ,,&00- CHU REWOLUCYJNEGO fra.nc. dezw.
~ 14 1 MAJA (Kllińsklego 178)
ma.ns z wodeWilu"
(uli. Gdań9k.a 1~) czy;ng. 13.30, 1~.45, 18 20.15; "Zakoohany kundel" _
TEATR staI::';~ZEC'BNY ~ :el[w~~~~: 13.1. "Gwiaździsty bilet" (panorama) ]:)rod. USA,
30 14 11::;;; X;1~ !ki. i ' ni~icle, g '1O--ol7 prod. radrz. dozw. od dorzw. od 1:J 9, g. 13,
!!:.~:. 'króla Gni~""""
oraz w soboty . """"".
Lat 14, ,g. 15.45, 18, 2O.l5
"Burza
n
",tepem"
w.......
.
"""'" 1()"'"
"''iid WLOKNIARZ
(Próchnika (panoram.a) prOd. jug.ran; 13.1. roeczynn;y
15.
W .iPonledzla~
111)
,,Rancho W doli- wl.-fr. dozw. od 1aJt 18,
OPERETKA (PiotrkoWsk.a i dni ;pooWląteczne mu
nie" ("'O,n oram.a)
od
g 15 17.3() 20
:\ł3) g
19 15
Za.ezęło rreum ni.ec'Zy.n'l1e
... P<l'.., B
'
PRZYRODNI.
USA dO/Zw. od lat 16 13.1." .. urz&1_ 17nad ste8iA.. w' banku" "(dorzwo- MUZEUM
cm u·
. .
g. lO, 12.30. 15. 17.30, 20 pem g. ...,
.30, 2.0
lane od 1aIt 16)
.
'" .(P&I1"k Sle'Ilikie- 131 ja~ WY'Żed
ODRA (Przędzalniana 68)
13 L niecrzymta
WllClZa) naeczymJe.
•.
B 'ki"
0Cl'Zl;
OP~RA. (T Nowy»
g. MUZEU.M
WLOKoIENNI· ZACHĘTA - nioeezynne
st!po~!! l~rod
.
bU ". CTWA (Więckowskie@O
"od
d w
d
.
10.30 "Vel'bom nG ~' 36) wyoS<ta.wa pt
TkaJQ!N'!A. U KATEGORII
ra z. ~
o
1M 14.
13.1. g. <19 "Bal ma o· n!Jny ma,l.owmte· "Watrg. .15 , (~ ; 13.1. jak
Wy"
&'Z.aIW&1d.e:i Pra.cc>W'ni Do ADBJA (Piotrkow~~ 150) V\.'Yrlej
po:ranku) g.
TEAT.R ARLEKIN (Wól- ŚWla<Lcza,lnej".
Wj'lsta- "Casino de Parls (pa17, 19
cza.ńskia (j) g. 10, 16, 18 W!a czynna. codziennie,
nooram.a) proc!.
franc. OKA (Tuwl.m.a 34)" "Ksląo.StrJ»Jek
caP. :Klip i prócz pon.led.ziaJ<ków W OOrzw. od la~ 1'6, g. 14,
ię i aktoreczka
prod.
'&lap", J:3 L . g 17 jak
go<irz;. 11-18
l;;, 1111, 20; 13.1. "Ballada USA, do:zw. Od lat 1'6,
wyr1:ej
•
•
huzantka" prod. rad2. g. 15, 17.30, 20
PINOKIO
16)
<l.oiZw_
od lat 12,. g.
13.1. nieczynne
1
CXo.pern.\Jka
K INA
15.30, 17.45, 20
PIONIER (Francis!Zkańska
f;let:~~4, ~ 17 "TygryS KINA PREMIEROWE
DKM (Nawrat Z7) .,Dziew 31) "Kup11em tatę" (paknięte)' 1tt'L,eQ~· zaomyTY
czyn.a W hotelu" prod.
norama)
prOd. ram.
,
"
rueczy>nn BAI. K. (N.arutowlcza 20}
USA. dozw. od lat 16. dozw. 00 lat 12. g. 16,
TEATR
ZIEMI
LO~ "PrzelIUnęłG!II w1at.rem."
g. 16, ItI. 210
118,. 20; 13.1.. "MilczenIe"
KlEJ (KOiPEII'Ilillka-·8) me proc!.. USA, dozw. od
13.1. ,,.poste l'e9tante" ~. pol.
dozw. od
~
i!alt 14, ł!. 9.ao.. 114,; 18.30 tPCoo. rum. doI1;w. OIÓ laot <116,' g. 1'6. .MI; 20

*

*

:Yn1

te

oJ

(oro·

POKOJ
(Kazimierza 6)
"Trzy pingwinY" g. 11
"Jak Zdobyć męta"
(pane<r.ama) pr.
USA,
dozw. od iat 16. g. 16.
18, 20; 19.1. "Kryptonim
Nektar" (palno.rama) pr.
pol. dc'ZW. od lart 14,
.g. 16, 18, 20
POPULARNE (Ogrodowa
18) "Garaż śmierci" prod. ang. dO'Zw. od laot
18. g. 15, 17, 19
13.l. nieczynne
REKORD _ nieczynne

i9

';G i's,

Nocna pomoe lekarska

~~:t:iEm ol:~~ ~faE~ =~:~o ~:~~:~1. :tL~}~1<:;fe:~:~

schera" ,p rod. pol. g.
17.15, 19.30
CZAJKA (PionOWa n;r 18)
"Bajki" godzina 14 "Smarkula" prod. pol.
dozw. 00 lat 16, g. 15,
17, W; 13.1. nieczynne
MEWA (Rzgowska nr 94)
"Bajki" godzina 11, 1'2.
"Wielka, więklizl'. naJwięltsza" prod'
t>Ol.
d'OI2:W. od lat 10, g. 13,
15, 17 "Kanał"
prod.
poJ. <l=w. od la~ 16,
g. 20;
13,.1. "Wl~!ka,
większa, naJwi,~ksza g.
16. 18, "Kanał g. 20
l ki
PO~~~,
~! 37)
"T ~,
a ~ "amango
pr. .u-anc.
dOlZW. od la,t 16, g. 1S,
17, 19; 13.1. "Eugeniusz
O' I"
od
d2
meg n
'~'6'
ra .
dozw. od """ -, g, 17,
E~gERGETYX (Al. Polite<:hnikl, róg FelsrztYńsklego) "Pan bez mieszkanla" prod. :lugosł
dorzw od lat 16, g i6'
17 ol9' 13.1. niecz . ne'
"
y.n

<F=;S

ROMA
(R~ow&ka
84)
S'edmi
i ty hU
"I
U wspan a C
prod. USA,
dozw. 00
lat 14, g. 10. 13, 16, 19
13.1. jak wyZej
SO.roSZ CPlatow<;?wa 6)
'~~aJa Sh:ka,f' p~4,
"ad'Z d
od lał 12'
r
. orzw.
.
g. 15, 17, 19; 13.~. ~~PrZY
stauek komlsarJat pr.
węg. d<Y.lw. 00 lat 14,
g. 17, 19
SWIT (B!".łucki. Rynek 5)
DYZURY APTEK
,,~as~nkA
l
n!eciźWledź" g. hl, ,,DIabeł Ossowskiego 4, Paobjamorski
prod.
radz. nlcka 218, Główna 50,
f;XZW20~ l~i 12, J:a.~i KaTdewska 48, LImanowm:.nski:' g
l 20
skiego l. Piotrkowska 25,
TATRY (Sl~e'wlcza 40) Piotrkowska ~.
.. "
"Trzy pm~~my .,~
13.1.
strach lwa,
"Bobin
.
500" g 11} LI 12 13
P btaru Ik:a. 56
Pi
14 15 . 16 '17 ' nfiicze~ kO";sJta ~27 T :... __ o~9
!,,""
,
uw~".a.,
me
prod. pol. dozw. Zielona 28, LlmanO'wskle
od lat 16, g . 18 20; 13.1. go 37 RzgOlWSka 147 Pi
"Trzy pingwtn'y", ,,~Wo1nOoot 2.
•.
st;rach
lwa", "RObln$On" g 16 17 Daleka
jest d~ga'; pr:::d. pol.
DYZU.RY SZPITALI
dozw. 00 lat 14, g.
18, 20
Soz;pital im. M. Madl1!'owreza, ul. M. Foł"DalskdeJ
KINA m KATEGOBJI 37, tel. 243-43 przyjmUlje rodzące i
chore
LĄCZNOSC (Józefów 43) glnekQlogicznie z d2ielini
.,OstatnI kurs"
porod. cy Po'l esie oraz :l; 11 Repol. dozw. od lat 16. g. jOIh<>wej PoradJn1 ;,K" z
15, 17, 19; 13.1. "Wszy- dZielnicy W'i.dzew ul.
stko dia pań" prod,. fr. SCllpHa'ina.
<looozw. od La.t 18, g. 19
Szpital im. H. Wolt, ul.
STUDIO (Lumumby 1-9) Lagiewnieka 31-38, telefon
"Wojna i pokój" porod. 530-02 pm:yjmuje IroBSA> d=w. od. lad; 12, drzące d cho.re glinekoO.o-

l

"s!iÓl

g.14,18; 31.1. "Przygody gi-cznie rz; dzielnicy Ba>lu-

Szpital im. Ho Jordana,
Ul. Przyrodnicza 7-9, tel.
511-70 porzyjmuje :1'0dzące i chare ginekoQogicznie z d7.i~nicy SródmieślCle.
I Klinika AM Im. Cu..!e-Sktodowekiej. ul. CUne-Skłodowsklej 15, tel.
201-07 przyjmuje rodzące i chore glnelcolo~icznie z clrZ.ielnicy Górna oraz Z 12 RejO'tlow<;1
POl\"adn1 ~K" z dziel~cy Wldrzew, uQ. Szpitalna 6.
ChirUrgia 'Południe _

cza 137 umiela pomocy
w domu chorego dla do
rosłych i d'Zieci, zgla 6lZających zschm'owania po
gOdzi,nach przyjęć P'I'ZYchodni rejonowych.
Nocna. pomoc lekarska
przyjmuje zgloszen,a telefun~cz;nie od gOcllZiny 19
<lo g<Jd!z. 5 na rur telefonu 444-44 1 zaJaotwla wi-zyty w dOllnu chorego
od goom. 20 d<J 5.
Nocna pomoc pielęgn.iarska dla m. Łodzi z
slec\zi,bą przy Al. Kości\lJS2'kl 41!, tel. 3Z4-()9 cxl.

Sozp!ta-l im dr Pkogowa gooz. 19 d>() 4 dok<mutie
ul. Wólcza ska 195.
• 7.aJD!egÓ'W dla dorooslych
ChirurgIa Północ - Szp, i miecl w gaobionecie zatal
im.
steI'lillga; ul. ble.g.owy.m i w do.mu cho
Sterlinga 1-11.
• !'ego w przYIPoo,kach pilLaryngologia:~. lm. nycb na Z'lecenńe leka!!:d'!' Pirogowa., ul. W6lezań skie wysta,w lone t>Oza go
ska W5.
~~n;t~~~y gabinetów
Okulistyka: Sozpltal lm.
Sw!ąteezna pomoe ledr Jc.nschel'a.; \Ił. Mllio- karska
udziela W dni
nowa M.
Chirurgia i laryngologia Usot.a.WIOWO w'>lne 00 pradziecięca: Szpital ;rn. Kc:rcy pomocy <loc.rosdYll? 1
cza,ka,
ul. ATmti OLeI'- dllJie<:lom w ambulator1l1m
wOIIlej 15.
l w dOlltlu choreg<l W
Chirurgia
s.zezękGwo, godlz. 10-17 w następutwarzowa I Szt). Im. Ba.r- lących PD'l'aodon!ach:
llclclego, ul. KOpclńSkie-1 Sródtnieścle - ul. Piotr
go 22.
kowska 1002, tel. 271-80.
ToksykOlogia: Central- Baluty - ul. Zuli Pany Sozp. KUniczny WAM. c.anowsk'!ej 3. tel. 54Hł6.
ul. Zeromsklego 113.
Widzew - uJ. Szpitałna 6, tel. 2!l1-53.
13.1.
Górna _
ul. :LecmUChi
gf
....... ---1
6, t l 42!l 70
rur Il ........U U l l e - ~za
e .
-.
S:zplta,l im. dl!' JonSlChera.
Polesie - Al. l Maja 24
ul Ml\Jonowa 14
tel. m~.
Ch'\rur I Półn • Sz!
ga
00 p
Sw1ąteczna pomoc pie~:u iml·~iega1.:'5lde~o, m. lęgnlarska wy'konUJje W
az e c:za.
dni ootaJWowo W<>Iine 00
Laryngologia: Szp. 1m. 'pracy Z20biegt dola dOlroN. Barllckiego, ul. Rop- s.lych i dzieci w ga.bine~ińSokle.go 22.
oie za;j)ojego'W')m l w doOkulistyka: ~ita[ 1m. nu ohO'l'ego 00 gro.:. 8
<lor JonoSChera, ul. Wlio-.d,o 17 w następUjących
nowa 14.
poraodniach:
Chirurgia ł laryngologia Sródmieśele _ ul Piotr
dziecięca: Sozpltall 11m. Ko kawska 11t2., tel . 2!l1-80
nopniC'klej, Sporna 3&-óO. Baluty ul . Snycer~
Chirurgia
szczękowo- <lka Hl tel 538-76
twarzowa: S7:p. 1m. Ba,l'- Widzew _. ul sa.plltall1ckJegu. ul. Kopcińskie- na 6, tel. 271-53.
go 22.
Górna _ ul.
Lecz;n1ToksykOlogia: S-z,p. Im. C'Za 6, tel. 42.7-70.
Biegańskiego,
ul. K!nl.a- Polesie _ u,l. 1 Maja
zlewicrza 1-5.
% teJ. 382-98.

ń
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Tajlepszy po fa ki kolarz · 1Q6"5

Turniej

na.szym
jedy;-,ie przypomnieć, że
formą zabłysnął on
w
1962 r., gdy
zajął
dookonale
miejsoe w !IUStrzostwach świais., a w Wyśc::gu Dook<>la Polski wywakzył zwycięstwo,
Moż.na.
1"1ielką

Jesteśmy
ruębi.orstwie

przed

Po
raz drUgł
organfaujemy
wspólnie z LKKFiT, Kuratorium
i LOZHL turniej
hokejowy dla
drużyn
niezrzeszonych i zespołów szkolnych.
Rozpocznie się on przypuszcza!
nie w przyszłym tygodniu, ale
już i>rzyjmujemy zapisy. Zgłosze·
nia należy kierować do sekreta·
„Dziennika
Lódzkiego'',
Przyzwyczailiśmy się roZJJ.11a- riatu
·w:iać z n.im wśród tłumu
wi- Lódź, Piotrkowska 96, w godzi9-16.
dzów, wówczas, gdy millll on na nach
W turnieju mogą wziąć u.dzial
S<.•bie kolorową ko.szulkę z nu- drużyny składające się z zawod·
met'em sta:-tnw·ym.
ników uroozonych nie wcześniej
niż w r. 1949. To ograniczenie nie
- Lubię pracować W stol.a.rni dotyczy zespołów szkolnych, z
wyjaśnia.
Pokocha.J:em których złożona zostanie oddzielswój zawćd. Nle będę pr:oocież na grupa.
scigać się przez całe życie. PraJak już informowaliśmy, orga·
ca strugi-E"m 1 pilką stola«"ską nizatorzy
zape:vnią uez~tn~lwm
- to bardw przyjemne i wdzię- pomoc w zakresie wyposazema w
<'zne zajęcie.
sprzęt.

łYifl11arkl

farmie imaddu:Je się

01.tmp:!adą

naj'lą>sZa

cy±·

wlia!rk.a radziecka Lld:!a Skoblikowa. Do niej naJ.eżą obecnie
wszystkie irekordy świata na rów
n.innych torach. Ostatni z ruch
pobita ona w &Obotę n.a zawo-

młodzieżowych

Miejsklim PT:oocil'!I"odukoji P1>mocnicrei prz_v ul. Kopcińslnego
56. Dyreid.o.r
Jan
Stefaniak,
prowadzi nas do stola1'111Ji. Mijamy
kilka
olbrzymich
hal.
Czuć k:lej-em stolarskim il heblO'WaJllym drewnem.
Praouj-;i
plly i strt•gi. Przy jednym ze
stołów zas1.aj•-'!l1'.1y Jana KudrG.

w

świetne:)

W

zespołów

dowej.

świnia

radzleckleJ

hokejowy

przied-1 Kudira J)t'ZYjechal do Lodzi i
Czyte1n1k<>m. wróciJ: do sv.·ojej pracy zawo-

Jana Kudry nie trzeba

stawiać

Rekord

dach

czas

w
na

CrelaJbińslku;

urzyskując

dystanste 1.500 m Warto dodać; :t.e w tym
roku rekord ten poprawiony ju:ż;
zostal po raiz trzeci. 1 stycznia
stien.ina uzyskała 2.26,&. NastęP
nie ta sama zawodn.lczka os!qgi!lę
2.23,3.

la 2.24,9.

Doniosłe

postanowienia GKKFiT

a

r

Projekty zaostrzenia kontrofi ·gospodarności klubów

Aktualne problemy pilkarskle być zwiększona o 50 proc.; ale zawania obozów szlroleniowycli
były tylko przez WKKFiT na tere- za granicą, a klubom
poniżej
piątkowej
nie którego odby-wa się spot- lig
okręgowych
rozgrywania
Głównym
kanie.
spotkań międlzynarodowych.
Ograni.cza
się
wydmvarue
Komitety
kultury fizycznej
C<-'Ill i WZ<:\rl>'ńym pracownikiem
wiadomoś- bezpiatnych biletów . wstępu do muszą pomóc klubom w zn.ale- A ja.k jN:t panie Jam.ku z
W d:zlelnJcy Sroomieście wy!o- ci, że GKKFiT postanowił za- ilości przewidzianych zairządze- ziemu działaczy 1 przeszkoleU oohylku SeZ()(JlJU 1963 roku, treningami'?
n~ono
ju,ź
finalistów turnieju wiesić uchwalę wałnego zebra ni.ami GKKFiT.
!!rlu ich
takim stopniu, by
uznany O'Il zo&tał
przez ofisiatkówki
Z.MS
i
„Dzlenmka nia Polskiego ~iązku ZapaśWszelkie bilety abanamento- :ze znajomością ob<Ywiązujących
- Jeźdź<? codziennie. Staram
cjalne czynniki, polskim kolaLódizkiego'\
w
g.rua>ie
srz:kól
podniczego
o
zwolani.e
nadzwyczajwe
na
mec2le
muszą
być
zarejePTZepisów
mogli
prowadzić
się nie odstęµo-wać od opracostawowych.
rzem nr 1.
nego zjazdu.
!"odyktowane to strawane.
agendy
gospodairc:ze
klubów.
wanego przez moich trenerów,
Pierwsze miejsce wśród zespo- zostało
m.
m.
względami
Należy ustalić mi:nimałne ce- GKKFiT ze swej strony ma
Kolarz.e poiscy sta.rtowali na W andora i Sałygę harmonograłów
d-ziewcząt
za<jęta
dru.żyna
ny biletów wstępu na mecze wpłynąć na piony 1 federacje
\'lielu szosach w
kraju i za mu. polecono mi od 21. XII. $zkoły nr 1, a drugie
miejsce oszC"lędnościO'Wymi.
Władze naszego sportu pozy- I i II ligi, z tym, że nie mogą by częściej przez swe organa
granicą, a ws.ród nich nie za- 1963 r. do 15. I. 1964 roku prze- należy do <!Jrużyny Szkoły nr 21.
tywnie
oceniają
zeszłoroczne
być
one niższe od najtańszych kontrolne, wspólnie z kom1sjaNiebawem poznamy finalistów
brak~o ;ró7!rL'."'Ż i naszeg? asa. jechać tysiąc km. Sprzyjają wapiłkarzy. biletów na seanse filmowe w mi rewizyjnymi klubów, dok<>Ł.~an.m mr?.1 dobre_ OS1ąg~1ę- runki atmo.s.fe.ryczne. Szosa jest Sródmieścia w g.rUJpie ch!o,p ców. osiągnięcia polskich
Stwierdzono, że poziom druży- danym mieście.
nywały
przeglądu
gospodarki
ICla i calkow1c.>e zas1uzyl na : .ak gładika. bez śniegu, na rowerw
ny narodO'Wej oraz klubów wyZaika'Z'Ufo się klubom orga.ni- orgall'lizacji sportowych.
wysoką range. Ukoronowan·,emf można się rozgrzać.
~aźnie się podniósł. Mecze I
ubiegłego sezonu J;>yło d!la JaZbliża się okres najintensy'Wli
-:a
i II ligi oglądało w 1963 r.
na Kudry zdo•. _bycie czwar,:?;go ntejszych treningów, a potem
ok. 3 mln. widz6w. Dochód ze
kółka
ohmp.Jsluego,
kc_or-e start„. meta i jeszcze raz stan ~1f~ ~la~n~adkipooJ.
spotkań w
I lidze
WYniósł
1>~worzylo mu WI"O'ta na Olim- i znów meta... Wyścig za. wy- Bwrnley ...,. Evertan
2::3 24.200 tY'S\ zł, a w II lidze piadę.
śdgiem.
1:1 10.800 tys. zł. Z meczów mięFulham - West Bromw.lch
1 :4 dzypaństWOWYCh
wpływy WyMimo to, na drodze do z.do. t
.
. . ab
:tpswich - Sheffield Wed.
bycia pasz.pc,:-tu olimpijskiego
Nil!: z ~ ~ rozwi~
~- Leicester - stoke
2:1 niosły 4.700 tys. zł, a spotkastoi jeszcze egzam:in, który trZJe- ba
zagaok1,
Jak ułozy _ s:.ę Livenpool - Chelsea
2:J nia rozegrane za granicą pozwo
~1 1_ 1 J."OO.
K. uod'l'ze sezon 1964_ r. aile Jechw Maneheste:r u. - Birming.ham l:z· lily na wpłacenie do skarbu
ba zdać ~·
Prred kilku dinirunl otWarty wBIIla jest ~astyczn.a piłka. Z
„
1 Sheffield U'bd. West Ham
państwa 22 tys. dolarów. Ma- został w W'21I'S1Zawie Ośrodek chwi:lą gdy to.óiexzy S:ę w nią
Będzie :um Wyścig Pokoju i 1<:5t pewne_:
dolozY: on WS?P-;- Tottenham - Bladkbwrn
kilka
innych poważniejszych kich staran, by
rue zawioesć Wolverhampton - Nottingham 2:3 my w Polsce obecnie zarejestro Przygotowań
rękawicą,
odsk~uje w róż
Olimpij&kich.
1:2 wanych 234.000 pil:ka;r:zy, 4.063
.startów z
czołmvką
kolarzy nadziei wielu tysięcy kibic<;?w Chairlwn - Newcastle
Znajduje su; on na t.erenie nych kierunkach. Do zawodni•
o:o
sędziów
oraz
2.653
trenerów
i
europejskioh.. Potem. być może, <;portowych.
J. l'li. Derby - Northaan!!>tcn
A WF na Bielanach. Obok sta- ka należy kilkakrotne trafieinstruktorów.
W rozgrywkach
Janek K'.lik'a będzie przejeż
ryah budynków wyrosly &.kla- nie jej. Doskonały sprawdzian
mistrz1>wskich
brały udzia.l 6.294
ożal ltilomet-y po odległej od
ne
pawilo.ny
projekl>owane refleksu.
zespoły.
Polski zie:r.i - w Kraju Kwitw oorodiltu sta:Je trenować
prae.z inż. Zablockiego.
Na konferencji pod;mo, że
nącej Wiśni.
W jedn:;m z tych pawilo- będzie 10 zawodników. Ponad~
ostatnio podjęto szereg kroków
Po ;pienvsrej !azie przygot~·
WC2l0mj wiecrorem w lódizCzwarte
kółko
olimpijskie mających na cel'lt zapobieżenie nów szkolić się będą najlepsi to przyjeźdrżać do O. P. o.
wań do sezo.!'lu 1964 r. kolarze kim Pałacu SportO'Wym, odby- jest prz.edostatnim etapem ry- zdarzającym się nadużyciom w
pięści.arze
polscy. Kierowni- będą bokserzy na kilkudrrlo:>: obozu w Oliwie rozjecha.!i się !o się WJ:'ęCzenie ~wartych kó- walizaoji 0
miejsce
w pol- gospodarce fin.alllsowej klubów. kiem szKo.lemOWJlllil miiailllO'wa- we pa:7.eSZ!wle1Uia t sprawdzenie formy.
do swoicth miast.
ny 2J0.St.ał Paweł Szydło. a kiełek olimpijskich
spO!I'towoom skie'i ekipie, która uda się do
Planuje się centralne druk<>Ośrodek rozpocznie pracę w
_„_,
K:
te'
dzi
. t!k'1 wame
biletów
wstępu
dla rownikiem
ośrod:lra
bokśer·
naszego utiasta. Przedstawiciel Tvuuo.
;to z
l
' ewlą
wszystkich klubów piłkarskich.
poniedziałek 13 stycznia.
ękiego Liucja:i. Olsziewskii. On
Polskiego Komitetu
Olim.pij- pojedzie, nie spooób przewiOstatni.a faza
przygotowań
·
LI
-'·- dzi'~-', i~~•<>
.;ć Bilety te byłY'bY rozprowaidzaoprowadza mnie
sai1ach
kiego Zlngru.ew
s
pr~=~~~·~'""n~""wydai·e
~..,
~
T o......_....,...
•-·"--+- tto zapo:12ha,je
przez koi!'""""~
e1w~„
z supennowoe7J€5- do Olimpiady w Tokio od;bę
zał odznaki
,; przyznane 9 lódz- Zwł
. ~~
...~ kolarze mai·ą ne
ra SJ)Qr't;Owego. '
""'
'
dz;Le się nad IJll00."2llOm w Cet·
nymi ~ządami do t.:eninktxn za,w;9dnil;;~m:. 7 z :nich. to d~„ ~zar* . zakwalllilkow~ą
Il<>ść
osób
(za.wodników
n.ilewje.
gów. .
·,,
w1cmraj podczas
war&zaiw- kolarze; K.udi'a, Słowiński, ~ta- sifl na I~rzy~<ka„_
. .
działaczy)
wyjeżdżających
na
J. NIECIEOg
N!iewielu trenerów w Polroe
3kiego balu mistrzów
sportu, roń, Latooha.; L.. ~&zefow1cz,
Przy. te.1 okaz11• wyr~Zlll()(!lO mecz poza teren swego miatradycyjnie
origa:niz,owa.neigo Sza.lapski. i R.
ChtJej, Dwa rów~ue~ trzech
~re:ierow
z ma nie marże przekroczyć 18 wie do crego mają służyć nie- - - - - - - - - - - prz.;ez „Prz.egląd Sportowy" łó- po7JOStałe
wyróżnie.r.iia
~- oorodkow
speoJ.al1s~yC7Jl'lych osó!J, a czas _trwania · taki~<> które z urząd?Jeń i jak trneba
dzki kolarz. Jan Kudra otrzy- padły Piotrowi Suskiemu z 11- P1'1>wa<lu.onych w LodJzi - J~ wyJazdU ograruczony zostanie z nimi się obchodzić. Ciekawym
przyrządem
jest tak
mal puchar ufundowany dla giowej dirul:yny P!&a:skiej ~.KS Tzego .Beka, , Cresława Kaszruę do maksimum trze<:? dób.
zwaina „wańka
'WStańka".
WLOKNIABZ SPARTA 1:6
zwycięzcy challengu PZKOl i oraz Zdzi.sla1vow1 Jo.refow1cz-0- • Teofila Sruygę.
.
Doty<;hc~~a dz1erui.a sta.Vł„Pr?ieglądu".
wi, bokserowi Gwardii.i.
1 Serdieczrue gratulu1em:s•-.
ka wyzyw~emowa (46 zł) moze Na stalO'vvei sprężyinie 'll!Tloc<>WC'Zorad odibyl się !Zailegty mecz
I rundy o m.1str.zoSlt:Wlo I Jigi ~
nisa sto.to;wego mię<!Jzy Wlóknia
rzem z.6dź a BiP<airtą Warszawa.

włącza się dyr./
Ku~~a1f~~· d o = f=~~:~

wy
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::n

i sytuacja w
zapasach
s·ro'dm"1es·c·1e kon·czy
tematem
konferencji
prasowej
w
Komite•
•
cie Kultucy Fizycznej i Tupuchar ZMS w
s1atkowce
cystyki. Podano do
'

w

-

Liga unn1•·e1ska
t;i

Olimpijski szlif bokserów

na Bielanach i w Cetniewie
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NIEDZIELA; 12 STYCZNIA
PB.OGRAM I

Ra.di.o i. lfl.lfl.wi.zj~

9.00 Wiadcrności. 9.05 Fala 56.
9.20
Ra<iiowy Magazyn Wojskowy. 10.00 Dla d:ziec.i si.uch. pt. mikrOO:onie". 19.00 Rewla piose„Koszy~k".
10.20 Sutta Wenec- nek. 19.30 „Jestem nieśmia.ly'! ka. 10.40 Koncert życzeń. Ll.40 sluch. 20.30 KOI!JCel"t ro:zrywkowy.
21.22
1.Czy znasz ma,pę świata" za- :n.oo Dzieruni.k wieczorny.
gadka geograf, 11.57 Sygn.al cza- Wiadomości ~towe. 211.25 Orkie
stry
1
soliści.
22.00
ogólnopolskie
su 1 hejna.l.
1.2.05 Wiadomo~i.
22.20 (L)
12.10 Felieron z cyiklu: „Plamy wiadomości sipoa-towe.
w:i.adomOŚICi
sportowe.
na ma.pie", 1'2.20 P-0lskie plooen- Lok.aJ.ne
ki. 12.50 Gra duet tOTtep:lanowy 22.30 Gra Orkiestr.a Ta.n eczna Roz
w. Kisielewski 1 M, To:rn;;iiszew- głośni Slą.sk!ej. 22.55 Ch'Wl:la mu
skl. 13.00 Niedzielny kierma"l!Z mu zyki. 23.00 ,,ze świata opery" zyczny. 13.30 Koncert rln.la. 14.30 aud. 23.30 Melc<ile na do.b ran.oc.
„w .Tezioranach" ock:.
15.00 23.50 Ostatnie wia<LomOOci,
„Ja"I·marrk cudów". 16.00 Wiadomości. 16.05 Tygcdruowy przegląd
TELEWIZJA

16.20
8.55 P.rogram dn1a (W)
„czeremcha ;pachnie go;r:zko" słuch.
17.40 Mu;zyka taJ!l.eczna. 9.00 TV kurs II'<>ln!czy: ;-,Metody
tUC7JU trr2l0dy chlewnej". Wy
18.00 Wyniki Toto-Lotka.
18.05
kla<l.owca: doc. dr Feliks
Mu:i:yJr.a taneczna. 18.!>0 „K.ait\,alreMaJy
(W)
cik reklamowy". 19.05 Gra !J>oznań&ka 15-fil<a Radiowa p. d. z. l0.00 Przerwa
Mahlika. 19.25 Koncert Ork. PR. 11.00 Konoet't symfonJczny ri: cyklu ,;Arcyd!z:ielo'\ - w :pro20.00 Tyd'Łień w kraju 1 na świe
gramie: l) - Koncert fortepia
cie. 20.26 Wiadomości sportowe.
nowy
G-<lU!l" OiP· 56 - Lud20.30 ;,Matysiaikowle". 2.1.00 Radio
wtka van Beethovena; 2)
Variete. 2.2.00 Niecl2lelne wie;;:zo:ry
„Noc
na Lysej G6irze!! muzyczne. 23.oo Ostatnie wiaJdoMode.sta Muoolt'lgskiego (Ber
mości. 23.lQ MU1ZYka taneczna.
Jin,)
12.00 Pmerwa
PROGRAM ll
14.58 Pro®ram dJill,a (L)
8.30 Wi.adoinośc.l.
8.35 1~di?
oroblemy". 8.50 (L) omow:erue 15.00 ;,Niedzielna biesiada'! ('W)
programów. 8.55 (L) Koncert ży 15.45 Filmy d<la dzieci (Katowice)
c-zeń.
9.55 (L) ,„Program tygo- 16.10 Program <l!la d:zieei Tednia". 10.30 (L) Opowieść dźwię
atnzyk dQa przedszkolaków
kowa z cykl.u: „w naszym mieś
- widowisko la·lltowe Anny
c ie". 11.00 „,Koncert dnia". JJ.57
Chodorowskiej
,,Balonilti".
Sygna~ czasu i hejn.a.l. 12..05 Wla-;Murzyka
Adallll MalI'.kiedomości.
12.1'0 Poranek muzyki
wicz.
Reżyseria Bogdan
operowej. 13.00 ;,Ludzie, wśród
Radkowski (W)
których .żyjemy". 13.30 „Moskwa rn.50 „OK-12 stalI'tuje" - dla dzie
z melodią i pic·senką sl.uchaczom
ci :tilm ;prod. CSRS (W)
polskim", 14.00 (L) Wyniki loso- 17.40 „Lud!zie i zdaiI'Zenia'! - rewania „KukuJeczki". 14.02 (L) W
porta,ż filmowy
(W)
niedrzielne po,palwdnie.
14.3() CL) 18.00 „Jaworzruoka nuta" lu;,Piękne
glooy w populam:IAi
dowe Wido'Wisko górnic.ze w
airiach i pie6-nl.aich o,perowyc1"i.
wykonallti.u zespołu Pie.śni
15.00 Dla dcz:ieci &!uch. pt. „Skairi Tańca zw. z.aw. Górniby :rodu Kier<:Lejów".
L6.00 (L)
ków z Jaworzna oraz Orkie
Montaż
literacki.
16.30 Koncert
stry Filharmonii Górniczej
chopinowski.
pod dyrelroją Emila Gielni17.00 Wiadomości.
ka (Kaitowice)
17.05 Felieton na tematy między
narodowe. 17.ljj „Nagra;nia Studia 18.50 ,„Sa>mery i dźwięki'! - tele
M·2.'!. 17.30 ;,Podwieczorek pirzy
turniej (Ka·t owioe)
wyd.an'2;eń międzynairodowych.

19.50 ,,Do<bran.oc" (W)
W.OO Dziennik TV i wyn1ki 'Ilo-

to-Lotka (W)

:!0.30 „Kwada:ain.s recenzen:ta!! (W)
20.45 ,,Czarna orchidea''- :fli1m
fab. prod. a111gielskiej, dorz;w.
od lat 16 (W)
:n.45 Spoil'towa
n:le<l!Zle:ta.
(Kra-

ków i wa=awa)

PONIEDZIAŁEK; 13 STYCZNIA
PROGRAM I
8.00 Wiadomaści. 8.05 Mucyka 1
aktualności. 8.30 M\l'l'Yka pocan-

na. 8.50 P0tradY praktyczne dla
kobiet. 9.00 Aud. <lila kl. I i II
„Tajemniczy goście n.a Ila\S2Y'!Il
pod.wórltu". 9.2.0 Koocert Orklestry PoJskie,go Rad.la. IO.OO r,,01brzy.in
nad Tantlzą'!
felieton.
10.20 Murzyka operowa. 11.00 Aud.
dla .kl. IX ;pt. ,,Ryiba!ci na rzaipustach". 11.30 Grają po1lskie orkie
stry iI'-Orzrywkowe. 11.56 Komu'Ili.kat o stanie wód. 11.57 Syigna;l
czasu i hejl!lal. 12.05 Wiadomości.
12.15 Rolniczy kwadrans. 12.30 Ra
<ii0<reklama. 12.45 Na swojską nu
tę. 13.00 Aud. dla ld, III i IV pt.
,„Instru,o;nenty signora Fermaty".
l3.20 Murzyka dla wszystkich. 14.00
Audycja liiteracka. 14.30 Tematyka ba6niowa w muzyce rozrywkowej.
15.00 Wiadomoścl.
15.05
Plrogram dln:ia.. 15.10 Publlcys·t yka
międzyna!I'odowa. lŚ.30 Recital for
tepia-nowy. 15.50 Melodie trancu
sJde. 16.00 Skrzynka ubezpieczeń
dobrowOilnych. 16.05 Audycja litera-eka. 16.35 P.rogram mlod'zleżovv-y ,„Tak było kiedyś" .
17.00
WiadoJnc>ścl. 17.05 Tygcdniowy fe-lieton Redaikcji Spolecznej. 17.15
Radie<reklama. 17.20 Dla uczniów
m,a,gazyn. naulkowo--techlll, pt. „,Dla
ciekawych, ciekawe i;prawy", 17.50
Uniwersytet Ra<iiowy. 18.00 Koncer.i dnla.
18.50
Radiorek'lama.
19.00 RadiowY kurs nauki . języl<;:a
angiel<S·kiego.
19,,15
Uniwersytet
Radiowy, 19.36 „,Posluoha1my mu
zyki i o muzyce". 20.00 Dzienl!lfk
wiecwrny. 20.26 Wiadomości ,g,por
towe.
Z0.30
A'lld:ycja literacka.

Zdecy>dOW>Mte
i:;ła

Mtm:yBca

tanElC21lA. 23';50 Ostattnie

~~~~~~ wiadomości.. ·

r

Gra Wroclawsk:l Kwintet Rytmioz
ski. Tłumac:zen:be - Cecylia
ny. 17.25 (L) Aktuałności l6dz1k.ie.
Wojewoda. Re1:. TV - Ed(L) ;,Same ch<><lrzą" - rep.
waro.a Paszk-0wsk.a. Scenogra
rn.oo (L) Nowe nagirania Ork1efia - Jan La!Uibe. · Wykostry LRPR. 18.20 (.L) „Z oper St.
nawcy: :sar-baira Kllnkiewiez;
Moruusrz.ki". 18.45 Ekonomicrz.nY
Janina No'WWk:a,
Szcrrepan
problem tyg-0dlnia. 19.00 WJ.adom?
Baczyński; Bogusz Bilewsld„
ści. 19.05 Muzy.ka i a:ktu.a1nośc1.
Saturnlin Buczkiewi.crz, Wla19.30 „Przyipc-tninarny pro-gram".
dysław
KTasnoWiecnci. Ry19.35 Aud. llter~k&. 20.15 Konszarrd Kubialk, Gustaw Lutcert Ork. PR. 2Jl.OO Zl Icradu i ze
kiewk:IZ.
Leon Pietrasrzkieświata.
wicz, ~btgniew Zapasiewic:z
21.2& Kron.i!k.a ·'SPOrte>wa.
21:.4-0 ;,Spotkani.e z piosen1ką".
(W)
22.00 Strauss: Wiąza:nka melodii. zl.50 Wiadamotct dz!enn!Jk.a
TV
(W)
212.lO Aud. litera.eka. 22.40 Wieczór pieśni Fr. Schu'berba. 23.14 22.00 „Lupu-Cuipu'! ~
17.45

zwyctęsitwo

gości

Odnio-

w stosun:tcu

:r-za. izxiobyl A. Domial: w gr.ze
Rootanem.
BORUTA

TELEWIZJA

21.00 Koncert z nagrań Wielkiej 1-1).25 ,,Diabelska ~aść" - film
:fabllla;r:ny prod. CSRS (Kat.)
orkiestry Symfoni.c:lm.ej PR. 211.20
Au<:lycj a literaclca.
2Jl'.40 D. e. :LJ.„ss P.rogiram dl.a szkól - Język
pe>lski
(kl.
XI)
!Z cy:klu
kan.cer-tu
syn.tonicznego.
22.26
,,Dzieje <!Jramału'! - . Leonid
Wi~ melodii. 22.30 Me1o<lie
Rach<rnaJ!W'W - ,-,Niespoik:O!ilila
ta:ne=ne. 23.00 Ostattnie wiadostarość'! (W)
mo6ci.
12.25 Przerwa
PROGRAM U
15.58 Pro,g:ram dnLa (l..)
8.:?0 Wi.aOOmości. 8~ i1~atl.a 56'-'. 16.00 ,,DzJectoan o rzw!er.zętach"
8.50 Gra Polska. Kaipela. 9.20 Mię
program dl.a da::i.eci (Len±n.drzynair-Odio'WY Uniwersy:tet Radio
grad)
wy. 9.30 Melodie rorzrywkowe. 16.30 Film krótkomełlrażowy dla
9.50 Pu1b1Wystyka międlzyna:oododzieci (L)
wa: 10.00 Pol~e melodie ludo- 16.50 Lód:zk1e w1adolmości dnia
we. 10.lO Słynni soJ:hśc:i w reper- 17.00 Wiadomości drz.lennlka TV
tuaT2e il'OZI'yWkowym.. 10.30 ;,W
(W}
JeziO!ran.ach'~ odic. LI.OO Sergiusz
P:rogTam d!la dzieci o.Co zoProko:fiew: I Sonaita skr.zy;pcowa 17.05 baczymy!.!
(W)
f-moll O!l>. so. ll.30· Koncert rozrywkowy.
U.57 Sygnal czasu i l7.2$ ,,Innsbruc:lt'! - film Jrrótlrometrarż.owy prod. po!.. (W>
hejn.a·l. 12.05 Wiadomości. 12.J5
A. Chac:z:aturlam.: Firagmen.ty z 17.40 ;.W;512wanle" - ftlm z serii
ba•l etu ;,SpalI'tak". 12.45 (L) ,,Kl:o;,Przygody Robl'll. Hooda" (W)
poty w bU>doWni.ct'Wie''- - kome.n. -!8..tO ·;,zmi.iaJllY w krajobraizie~ ,µ.rz. l!Z.55 (L) ,,,Naukowcy ro1niprcgram pt.llblicyistYC'LtlY Kira
kom". 13.00 Piooen:k:I. w wyk. 'i<>'"
ków)
listów
i zespalów
weikałnyoh . 18.45
,,Kino Krótildch Filmów•i 13.25 Aud. literacka. 13.40 Proprogram prowadzi ~. Bolegram dnia. 13.45 (L) InfoJI'Inacje
Slaw Michałek (W)
dnia. 13.tro (L) Aktualności lódz- 111.2& ;,Eureka'l magarzy,n p0>p.kie. 14.05 (L) Moza:ilka muzyczna.
na.'U!kO'WY (fW)
14.30 (L) ;,BaEd.OOker lódzki". 14.45 19.5" DobTanoc (.V;1
Melodie !t'0'2JrY'WkO·we. 15.10 Utw-0
ry kompozytorów m>..kól nider- 20.0G Dzienn:ilC TV ~W-'IVo!ti mraków„ W-wa)
!.an<lzk!.oh. 1:5.30 Dla dzieci slucho
w.iSko p.t.
„Samotny biały ża 2q.30 Teaitr
TV ,,Firajer'~ giel". lti.00 Wladomoślcl. 16.05 (L)
;,Galębie seroe". J.nsoeh.izaeja
Kan.cert rO<Zrywkowy. 17.00 (L)
wg
Johlll.a G.a.Jsworthy'ego.
omówienie programów. 17.05 (L)
Reżyser.La Tadeusz Byr-

drużyn.a

6:1 • .Tedyny punkt dla Wlóknia•

MARYMONT 5:2

Zgierzu w mec:zu o mistrno
stwo II ligi hokeja na lodziei
druzy;na BO<l"Uty pokonaJa Mary·
mont W""Wa 5::2.
W

*

W spotkaniu
pięślCiarsklm
o
mlstnzostwo II ligi Brda Bydpok<ma<la Burze Wroclaw

g~

12:8.

*

BONN. :Rewanżowy mecz hoke
jowy pomięclfLY olimpijską repre
zentacją Karuldy a mistrzem NRF
EV Fuessen, zakończy!!
po
n<J<Wnynn zwycięstwem KanadyJ·
czyltÓW 3:1 (O:O, :?;:1, 1:0).

si"'

I

PARYZ.

meazu
w

W

* :(. *

mięm:ypaństwowym

ho,kej c>wy.m,

Pa;ryżu,

rozegranym

Japonia
pokonaJa
F.rancję 6:4 (0:1, 4:1,• 2:2).

BO J!1S. Wldrl;ew - Zaw.t.sa:a mistn:ostwo II l:igl; godz. 11 w hali
Widzewa.
TENIS STOŁOWY. MlstM:OS'!WO
I ligi: AZS L6dź - Start (Lódź)
godrZ. to, Utl. PólnOOllA 36 i Wlókni.arz (L) Start (Wloclawek)
godiz. 12, uL Tylna 6. Mistrzostwo klasy oik!rę.gowej, Tramwa~
jall'Z Spolem g, lO, uL Tramwajowa 11 1 Lączność - Energetyk go<lrz. 10, u.l. Tuwima 34.
Z.Yż\VIARSTWO.
Zawody pro,pa.ganoowe o tytuł najszybszego
łyżwlatrZa I.od!Zi dostępne dla zawo<lntków stowarzyszonych i niestowarzY'SIZonych godZ. 11 n.a torze MKT w Parku
Poniatowsltiego.
ZAPASY. - w Zg!enu mecz o
m<smostwo I ligJ w stylu wolnym Boruta - Skra (Wauzawa)
godz. 10. w sal! szll:oly pr:zy Pl,a•
cu 100 Poległych.
HOKEJ NA LODZIE. w Zgierzu
W:l:ókniarz
cz.g.)
MaTY'!nont
ew-wa) II liga, god:z. 11.

Redaguje koleglum. Redakcja t Admin.lstracja - l.Od.t1 Piotrkowska 98. Centra.La 293-00 łączy :z wscystkim1 dZlatamt. Telefony b~·Aredn.1e: Redaktor naczelny 325-64. ~ redaktora naczelnego 307·26, Sekretarz oo.paw. :w4·75. Dział ekonom. 223..0S. ~al miejskl 228-3Z, 337-47. Dzial woj. l ,.Panocama•! 341-10. DzlaJ spo-rt<>W"Y 208-95. I>-Llal kult. 1 Dzlal listów 343·80. NTU 303--04 cg. 10-U).
Redakcja nocna 279-76. Biuro Ogłoszeń 311-50, 2$3-00, wewn. 30. czy.nn.e do 15.30, sobota do 13.3-0. Wsrzelldch informacj1 w sprawie wanmków prenumeraty udzielają placówld „.Ruchu'> t l)()C!Zty. WY•
daje: Wydawnictwo Prasowe ;·,Prasa ~"• RSW i'.Prasa'!e Ló<lź, Piotrkowska 96. Rękopisów n1e zamówionych redalroja nie zWI'aca.
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