Ubiegłoroczny

plan budownictwa
·mieszkaniowego w lodzi

został wykonany z pewnq nadwyżką
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Nr 12 (5321)

Ubiegłorocmy plan RN m.
przewidywal oddanie
Lodzi
do uźytlru w naszym mieście
w 1963 roku - 18.484 izb. Obecnie dokonano juź wstęp
nych obliczeń, z których wynika, iż plan ten został zrealizowany z peWllJ\ nadwyżką.

Sytuacja w Panamie

f. Castro 111 ZSRR Arabski „szczyt" Symboliczne ustępstwa ·USA
się

odbyło

W poniedziałek

.w

Kairze otwareie k.c>nferencji 13

Państw

Wm:omj rano specjalnym samolotem ;,Tu-114" przydo Moskwy pierwszy sekreta.n: Krajowego KierowSoojalistyc~nej
Rewolueji
nictwa. Zjednocronej Pa.rW
Fxd~
i premier rewolucyjnego r2:ądu Republiki Kuby,
Castro. Za.proszony on został do złoźen.ia. wizyty oficjalnej w .ZSRR pneu: pierwszego sekretMTl!a. KC KPZR
i przewodniezą.oego Rady Milli8tirów ·ZSRR N. S. Clmlszbył

c.rowa.
Na lotnisku Wnuk:OW'O d~
stojnego gościa powitali: N.iLeonid
Chruszcww,
kirta
:inni przywódcy
Breżniew
radzieccy.

Wraz z Fidelem Castro do

Moskwy powrócili czł-0111kowie
delegacji radzi€Ckiej pod prze
Podwodnictwem Mikolaja

Polska delegacja
opuściła Hawanę
niedzielę

W

Hawanę

opuściła

w

południe
się

U!dając

samolatem Tu-104 do kraju
polska delegacja. na obchody
5 rocznicy rewolucji kubań
Michaliskiej w składzie
Tataxkówna - Maijtkowna
ska, Bohdan Ozesrzko i Józef
Aitlas.
Na lotnisku delegacja spotkała. się z prezydentem DorCastro i
Ra:ulem
tioosem,
Ernesto Guevarą, z kt.órymi
TOZJlllowę.
sel'decz.ną
Delegację żegnał także chal!'-

odbY'ffi

ge d'affa:kes ad mterim PQIski, Eugeniusz CiUJrus wraz z
;personelem ambasady.
W ciągu dw;utygodniowego
pobytu na Kubie delegacja
zakładów
szereg
zwiedziła
przemysłowych,

odbyła

po-

na historyCZl!lą Playa.
dróż
Giron oraz Podejmowana był.a przez Castro.

Wyciqgieni
na Szrenicę
Mimo złych waJl'Ullków narcia.rskich, wycią.g na Szrejeden z naJpięk
nicę niejszych zaką,łków Ka.rko-

cieszy się frekww.asowencją turystów i
wiczów.
N a. zdjęciu: na dolneJ stacji wyciągu na. Szrenicę.
CAF - fot. Woźnialt
noszy

-

gornego. Delegacja bawiła na
z okazji pią
tej rocznicy zwycięskiej rewolucji kubańskiej.
Fidel Caetro
Następnie
Nikita Chrusrl.CWW udali się
samochodem na Kreml, gdzie
podczas swe.i wi~yty przebywać będzie premier Kuby.
Fidel Castro zlożyl w poprzed Południem
niedziaiłek
Nikicie
wi:zytę
na Kremlu
Obaj mężo
Chruszczowowi.
wie stanu przeprowadzi'li roo:
która przebiegala w
mowę,
atmosferze wielkiej serdecz'
ności.
Następnie Fidel ~liro zro...
uroczystościach

żyl wtzyitę

Lecm:ii<rowi

&eżnie

wowi.

KPZR I
Komitet Centralny
Wydały W ponierząd ZSlm
cześć
na
śniadanie
dZ!ałek
pierwszego selr.Tetarza. KrajoweZjednoczonej
go Kierownictwa
Partii Rew"olucji SOcjallistycznej,
rewolucyjnego rzą.dU
premiera
Fidela
Kubańskiej,
Bepubliki

castro. Wraz z Fidelem Castro

przybyły

blS1>0śocl.

wwarzysząee

a

t~e

mu oso

chaTge
M'.osk.wie,

na

a.rabskieh

najWyŻISzym.

szczeblu

biorą Udział:
W konferencji
prezyprezydent ZRA Naser,
dent A:lglerli Ben Bella, prezydent Tunezji Burgiba, premier
rządu syryjskiego Hafiz, prezydent Iraku Arif; prezydent sudanu Ał>bud, prezydent Jemeń
skiej Bep11>blikl Arabskiej Sallal, król Jordanii Hu.sejn, król
Maroka Hasan Il, król Arabii
Ibn Sand, emir
Saudyjskiej
Kuwejtu Sabah, następca tronu
Libii książę Hasa.n el Rlda oraz

e

Pokaźną grupę tematów
programie
tym
stanmvią w

badania, które w efekcie mają się przyczynić do poleJ)S'Zenia. jakości sprzętu i podze..
przC2l
spułów 'p roduk.owa.nych
teprzemysł elektroniczny i
letecbniczny. Pod lupą naukowców Instytutu znajdą się
m. in. radioodbiorniki i tele

(Od naszego specialnego wysłannika)

Naslięjpnie ....-., .~ ~

Kanału

przed.stawieleli

(włJl.dz

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

Zanzibar repub

Sian wyjqlkowy na wyspie

cywil-

wojskowych). Pnewodorganu będzie
tego
przedstawiciel paóstwa neutral·
nego z OPA.
Dotychma.s nie ustalono, czy
korzystać będzie z
organ ten
sil wojs•ko~h czy też cywilnydl, wykonując zadanie istrze..
nych i

iką

niczącym

·„Rząd

tr:rech

Wizyta Segniego

~alt_~tec=~;k k~= Śnieżyce sparaliżowały "komunikac1·ę ~~on~:b~~gz~i

e W roku bięZącym kontynuowane będą również prace nad tzw. tranzystoryzacją
telewieyjnych.
odbiorników
Opracowany :zostanie model
tełeiwizora.
tranzystorowego
sieciowego w opareiu o e'1ementy dostępne dla krajowego przemysłu. Produkcję ia.kiego telewizora podejmie prze
mysi pra,wdopodołmie w roku
Niezależnie od mniej1965.
elekzużycia energii
szego
trycznej oraz większej trwałości i niezawodności, telewiZ<llrY tran:z.ystorowe są mniej
na

DaJ:s:z.y

waihanła

napię-

na Sltir.

ciąg

2

Jaśnień

oskarźonego.

ZdaiD.OWiCZ

opowlad.a o ucieczce z więzle
n!a w Strzelcach Opo!Skich, o

do WarezaWy, o kradzlciy pistoletu milicjant.owi, o
kawiarnią
pod
awanturze
„Ewa", o strzela.niu z pistoletu tamże, wresz.,cic o morderpodróży

stwie w Tarnowie.

.
Ba.rdzo szczególow.o. chętnie i
od,powiada na py-

Wyczerpująco

tania sądu. Głosem cichym, ważącym każde słowo potwierdza

przebieg opisany w akde oskar

t.o nie on
iż
z tym.,
stl7Jelal do ml1icjanV.W, to nie
--iieh zammdawał. ~·~ a.o.żenia

Nad

Flr,a.ncję

calą

nadciągnę.ta

d'zin; zarnillkla

jest rejon Di:podobnych Hośct
notowano jurt od
śniegu nie
25 lait. Mia.sto całe po.k.ry>te by-

niu

tknlęty

o,padanlń

gidzie

jon;

ło

pirzeszło

stwą

do-

S'LC:Ztigólnie

ko[ejnictwiie.

śniegu,

w.az-

półmetr-OW4

52 osoby ranne

Zderzenie

•
•
pociqgow
Wczoraj. o
Chabó"w'ka

godz. li.IS, na linii

Nowy

-

Sącz.

po-

Kierownictwo SPD na swym
posiedzeniu 13 bm. w Berl!inie zachodnim wystąpiło z
Wnioskiem o wybranie burBel'lina zachodniego
mistrza
BTandta na przewodniczącego
tej partii.
Uchwala kierowniclwa musi być za:aprobowana przez
nadzwyczajny zjarzd SPD, któ
ry odbędzie się w połowie

wice z

dzie'LY

P.rzyzna;Je, 1t po kra·
plst.oletu w Wairsza.wle

go, by

zatrzymał

UiyW.ać

pod-

czas włam.ań, który>Ch 7 wspól•
dOkonałi.
nie z Chołewiekim
Pytany o powody, dla których
nie wyjawił calej prawdy o
lit
odpowiada.
włamaniach bał się oo tego przyznać. zapytany przez oskarżyciela, czy
przyznałby

wiek.a -

słę clio

zabicia

czło

odpowiada twierdząco.

Talk więc Z;danow!icz, wbrew

zeznaniom świadków złożo
nym w śledztwie, wbrew do-

wodom zgromadzonym pod.czas wizji i w wyniku eks~ · ·
tyzy - nie przyznaje się do

~.Y' ·ei.a.«

iB&

*·

2)

śniegu,

zwłaszaza

na ko-

lej.a.eh; wezwano wojsko.

* :[. *

Ws.kute'k S'ZaJ.E(Jącej w parudbu!l".ZY 11\!nieżne.j
niowej Anglii
taan w pOO.iedz!.ałek
n.as·UU>ily

za:ldóoen:la w mchu
Niektóre miasta 1
dr<llgo'fy.m.
~ ZU<pełnie
jaik np. Brig'hton

powacżme

~~
:~:·podN7!:::cy
Marcinko-

miesiąca.

f;~aj wx~~j

P-Ocią.gi W ZMąrz.ku ri: tym :rNa
ly opólinien.ta od 1,5 do 3 gomiejscowa stacja
retransmisyjna telewmjl., komunikacja miejska uległa dezorganrl2acji. Na pcimoc w upr.;i;ąta

:fala chitoou oraa: zamieci śnież
nych. Powoduje to llc:ine pertu1rbac;je w ruchu kołowym i

na przewodmcząceeo SPD

lewłcld.

dzy Stanami. Zjednoczonymi i

we Francji, Anglii i OSA

KWAltC
„MADE IN POLAND"

Epilog tarnowskiej zbrod.ni

śledztwem).

z&rulniem ma
którego
zapewnienie pokoju w stre•
Panamskiego.
USA i Pa.n&ma mają mieć w
organie po dw6cb swych
tym
(OPA).

być

fie

niedzielnym . przewrocie

Waszyngtonie

przyszłego

go opis cz;ynów Zdanowicza i
jego kompana Ryszarda ChoJewickiego trwało ponad 1,5
godziny (~prawa Chalewickiego objęta jest oddzielnym

.Amerykańskich

Państw

zacji

Po

CAF

Fot. -

Pa.na.mskiego.

w

•

zawie-ające

K!a.nału

Siu.za

·J.ak -do.P.osi z Panamy AgenStany
Associated Press,
cja
ZJednOC7Am.e i Panama· doszły
w DODiedzl.alek do porozumienia;· by powołae „wspólny organ" przy współpracy organi-

:.=!Y

Brandt kandvdatem

oskarżenia.,

rozpoczę1:1

w Londynie wstępne roz•
mowy przed konferencją w
sprawie Cypru. Biorą w nich
ud.ział ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej BrytaniiJ
Turcji i Grecji oraz brytyjski
Commominister do spraw
weaithu, Sandys.

Rewollllcyjnej Partii „Afro-Shirazi" i Umma, któRepu.bliki Zanzibaru" - taką re przejęły obecnie władzę;
nowy gabinet stały dotychczas w opozycji
nazwę przyijąl
(C) Dalszy ciąg na str. 2
po
utw-O'r.zony
zanziba:rski,
przewrocie, jaki miał miejsce - - - - - - - - - - - - - bm.
12
kraju
tym
w
ZSRR.
rządu
nowego
skład
W
wchodzą przedstawiciele partii
d~:U~~Ód
ż.-~;'
„Afro-Shirazi" i partii Umma.
w;u"UD.kÓ'W postawl>onyclt przez
W wyniku przewrotu obalony W
:wezytdenta PllDAlllY. Chlań ' 7>0został sultan ZB!11Z.iharu i, kraj
flaga panamstały spełnione:
poniedziałek, 1 ~ bm. ze~ m~w~ o:i~J ~j: ten zostnl proklamowany regnany przez rząd z premiepubUką.
skowe USA 7JOSt.ałY wycofane z
rem Moro odlecial do USA
pr~amie
Stanowisko prezydenta _objął
W tegar<JCZnym
wi00l"Y ;.Ma.de in Pol.and". dróg prowadzą.cych. z Panamy
.
przewodniczący partii „Afroprzejęła
Kontrolę
prac nau:k<XW<>-bada.wczych In- Wyniki badań powinny wska- cło strefy.
~rezydent Segni wi:az z malShi.razi", szejik Obeid KarustytutU' Tele- i RadioteQbnik! . zaC, jakie ich części, elemen- pan.aonska gwardia narodoY'.
towa.r-o/1:'rezydentow1
..
zon.ką
•
ZQStał
premierem
Nowym
me.
spb
atmosfeM'-e
w
niedzielę,
w
ułegaJI\
podzespoły
czy
ty
W arezarwie kilka zadań
w
szejk A'bdulla Ka.sim · Hanga. szy mmwter spraw za.granicz
k<>(!u i powagl. ooby>t się w Paszczególnie zashlguj'e na omó- nll.jczęśeieJ · nsrzikodze'lliom , i
Sacagat.
nych
partie
wpływowe
Dwie
(A) Dalszy ciąg na str. 2
umu11iwlć producentom wyełi. ,
wienie.
przeprojakie
R.az;mowy,
typowych!~-------------------------------...;;....;...______....:.__~•
tych
nńno-wainie

Kuby w
d.'affaires
M. G. FulenłA!s • .
ze lltrony radzieckiej o~1
byli Ni4dta Cbruszcrow, I:ieonkl
inni :pnywód.cy
i
Breżniew

··

aktu

poniedziałek

W

się

bę
obradować
Konferencja
drzwiach zamlknlę
dzie przy
tydt.
Na kil:ka godz.In p!"7.ed konfe·
rencją Egip.t 1 Jordania postazerwane
na.wiązać :nowily
przed 2 JMy - stloliU.nk! dyploI
matyczne.

(B)

Wczoraj w tzybie doraźnym
praed Sądem
się
KrakoWie
w
Wojewódzlcim
Proces Sylweriusza ZdanoWicza oskar'mnego o zamordo:funltcjonariuszy
Wa:nie dwu
Czyl"anie
Mo w Tarnowie.

rozmowy
w sprawie Cypru

celem konferencji
przedys'lr.Ut.owanie kwestii
jem
uregulowania wód neki Jordan
Izraela
w z.wiązkJU z plainem
tych wód dla
wy<lrorzysta.nia
nawodnienia pustyni Negev.

wrażltwe

r<llZ!Począl

Wstępne

Głównym

;,Rolmet" p!'Ze'Widuje, te w
dni pogociągu na.jblilŻJSzych
da nie ulegnie większym zmia
Zaclmwir:zenie ma być
nom.
niewielkie lab umiairkowaaie.
Możliwe są niewielkie opady
Temperatum będzie
śnfogu.
dzień
się u1r'zymywać w
ok. 7 st., a w nocy ok. -12
stopni. Spodziewane są wiatry słabe . lu!b umiairkowane, z
przewagą wschodnich, Bardro
mgli.sto.

Lączne wykona.nie lód1lki~
go planu budownictwa mieszkaniowego w 1963 r. jest w
dużym stopniu zasługą załóg
Tyni
(>06'Uzególnych budów.
ze w grudniu na„
większą..
stąpilo spiętrzenie robót wy~
zaliczenie
i
kończeniowych
wy.konania ok. 1.600 izb nie.O
mal do ostatniej chwili stało
pod znakiem zaipY'.!ania.

(gr)

premier Libanu Karani!.

Pogoda bez zmian

ponadplanowy eh
N a.jwięcej
izb, bo a.Z kilkaset, przclta•
do eksploatacji w ra.o
zano
mach kiredylowa.nego budow•
niclwa indywidualnego. Nieco
planowano1
niż
też
więcej
zostało wykonanych izb spóli DBOR-owskich:
dzielczych
Nie wywiązano się natomiast
w ub. r. w pełni z zadań rze
czQwych w bud.owmctwie za-kładów pracy.

zderzył

Sł.
pociągiem towarowym.

się

wyniku

W

zostały

zderzenia 52 osoby

ranne, w

tym ł ciężej.

przewieziono do szpitala w Nowym Sączu. Po udzie·
leka.rskfej, 10
leniu pomocy
osób w godzinach przedpołUd
powrócili> do domu.
niowycit
Na :miejece wypadlal Udała się
natychmiast komlsja z Minister·
DOKP
Komunikacji i
stwa
Kraków, w celu przeprowadze.
nia dochodzeń.
A ~ Ollrollcznośd ~:
sema:forern w polbll.żu
Pmed
Chel!mca staił pociąg tOWaJrowy
sie w drodze do
rznaJdujący
Matrcinkowlc po rna,terla.ły buIłanny>ch

dowlane. Lokomotywa jego

sita-

Kilka
.la tenórem do ;imzodu.
m.l!nu.t rpo gorez. 6, maszynlsta
:pocl.ąigu„ Mich~ Mróz, usłyszal
stukot 2blwaj ąceJ się z prrz.ec1 wnego kier-unku ldk:<nnotywy.
Natychnniast przystąpił do C<l'f.anla pociągu (dzia~o się to ws:zy-

tuku, pr.zy og;raniczonej widoczności). Nie zdo-

stk<> na tzw.
ła?

en n.iestety, za.pobiec ka.tllstro:tie. :M.ain.ew;r ten jednak osla
bil rzder.zende; zmniejszając :roz:miacy ka.taatrofy.
;poinle-rmowa.t
Jalk:

szpiota•la

ZY'#ot"Yd

w

Nowym

żureac,

dy:rekj;Olr
Sączu,

żadnej

z

dT
oflaT

katastroty nie zagraiża nleOezpieczeiistwo utraty życia.
Ruch koJe:Jowy na trasie Lt-

Nowy Sąc.z W!mo:mainowa Wil.ODN-· Zosta.t O~ 8.~. (D;>a.p)

~ęte

od świata.

*

:to

*

~leżna :n.aw:iesima burza
d:z!ł.a w po.niedtzla1elc północn.o
Stanów ZledwschOd.n.ią część

noczc.nych. Wiejący z szyiblcością 80 kmi/godz. wiatr polery!
Ulice Nowego Jorku 2.1kletlfytme

trową waTStwą śn~u.
W śroctkowo-izachOOnlej cz~
~~ śniemych
kra.ju gru.boś'ć

doch-Odrz.i do 3 metrów. W mieNegea w staru.e Illin<Xls
ście
Ulll:leruchomiowraścicleli
500
sipędzl.ć
musiało
n yeh wozów
s.zkolach
noc w miejscowych
i kościQl.ach.

17-letni

w Bialymsloko
prasowej w
Na kolllferenc.li
WoOOewódzldeJ w
13
Bia~ymsttoku ;poi!DJrormowano

Pro.Jruxaturze

~ólaeh mo:rdero
bm.
stwa.1 dokonanego na bi.ałosto
cltim t.aJksówkalrzu - Wladysła
Wie Wolejsri:Q.
17-Jelnl
Zabójcą oka-z:ał się
Anawl Józefowicz. pomocnikajego rówieśnik Tami byli Włodarczyk

oraz

Wiesław

Skok, który dopiero w kwietniu br. ukeńczy 17 lat. J67.efowicz nie uczy! się i nigdzie lllle
i
WlodruX2yk
zaś
pracow&,
SlcoJc - SYl!lOMe dobrze sytuowa.ny.ch rOO!zlców - ·byli ucznia
nti jednego z teohln.!ków w Bi:a-

lymstoku.

miesięcy
Chłop.cy <ld ldMru
.planowali rz;r&bowan.le samochodu i ucieczkę za granicę. 6 bm.
wy-najęli taiksówlcę marki „Woleqft i ikatl.ali kleroowcy .4eoha:ć

bombowiec

z

bronią jądrową
na pokładzie
amerykański bomboWielki
wiec odrzutowy ,,B-52"· z bro-

ntą jądT-0w.ą na pokładzie rozbll
Ilię W poruedm.a.?ek na Zboczach

.Appa.lachow„ w stanie MaTY•
land. Kat.astro.fa wydarzyła się
w czasie śnieżycy. samolot irunąl: in.a zLe<mię o 65 km na pół
nocny zachód od miasta Cum-o

berJ.a111d.

Rzeaznik: Ministerstwa Obrony

w

ośwJ.aodczyl

USA

:l:e broń
Wióz? sani-olot,

nie,

jo.na•~ ·

Waszyngtoktórą

jądrowa.,

by.la ,,rueu2>lxr<>-

z czym „nie
wybuch nuklear-

w

zwi.ą'Zku

groizi żaden
ny". Wladlze wojs.kowe ostzwe.o
gły jednak ludność okolicy, abll'
nie zbliżala się do mte:Jsca ka.o
tastrofy.
lec:!ało 5 lotni-I
Bamlbowoom
ków. NajprawdO!POOobniej wszy.
scy ~ęli.

zabóicami

chłopcy

taksówkarza

deusz

Rozbił się

si-

k1ilometrów za miasto. Po
rzaitrzyimainiu samochodu„ Skok
-wy.siad! aby stać na „czatach'.!
a Jó:refowicz oddał oo kierowcy taksówki. 3 et:rzaly„ w chwili
gdy ten wydawa.l mu resztę :ze
pwrę

100 zł.
chlopcy nie !110>gtf
PonlewU
wydostać samochodu ze śnl~
wóz ze zwłokami
J>O!Z-OSltawili
kierowcy nieopodal drogi. Nie-

dlwgo
gą

peł.em

pr2ech<>dzący droMO Z'!lalla.!;Zlł

funkcjonariusz

opu=ony
za1bitY1112

saimoc'hód

kierowcą.

wraz tZ

~od.arczyk.a i Skoka wk!r6toe
'ZatrrZymano
ujęto; J6izefowicza
pociągu w rties1>e.lna 48 gomord~
drzin od po.pelniertia

w

stwa. S'kolk: m1al przy sobie pistolet typu „Walter" i kilka.s:z:tuk amurticjl, Józelo-

d"Ziesi.ąt

Wic:z

pistolet

belgijski,

z

któ-

rego zabU kierowcę. W \.Jnellrtie" u.kryli walizkę, w której
m. in. pistolet
się
znajdował
mas-z:ynowy z 4 magazynka.mi
amunicji oraz nóż fińsoki, sprę
żynowjee

1 bagnet.

Sled.ztwo

~~

Z06tan.le

wkrótce

e
Tana ssi

następ cą Saragata

Panii Socjal' demokratycznej wybral MatiO'
Tanassi nowym sekretairzem
·
generalnym.
sekreta.Tz
Dotycbczasowy
cbłwilą
z
ustąpi~
Saragat
wejścia do rządu w charakterze ministra spra,w zagraKC

Włookiej

nicznych.

tabom ·e Pomoc naukowców
Reorganizatja przewozi}w

Dyplo my uznan ia
zamieszki relitiJne Rady Astron·omicznej ZSRR
w Kalkucie

Zwiększenie

e

Wielka mobilizacja na PKP

w

•••

Nas.ie koleje ma.il\ w tym roku pr.z:ewdeić ponad 318
mln. ton towarów, tj, of!:. 10 mln. więcej niż w roku
ubiegłym, Nie'liale0Dlie Od dosta.w nowego ta.boru, kltóre
m. In. ok. 7.400 wa.gonów towarowych,
przewidują
Jil'komotyw spalinmv ych, 5.7 elektrowooów i 43 Jedli 140
czyni sie obecnie \VYlrlłki w saelektryczne.
nosłiki
li mym
kolejnictwie, aby zwiększyć środki za.pewnia.jące
wy.kona.nie tych tr.udny eh zadań.
Oto co postanowJ.ono w t.:ym
zakresie:
Obrót wagonu towarowego
zostanie sk!róoony o ok. 3 godziny. Jednocześnie kamy wa
gon. będzie w<YZił o 200 kg
wi«ej. Również karidy pm-owóz będzie w ciągu doby
przejeżdżał o 4 km wi~ 1 a
mek'ł6re
~
łog!j
elek<tlrowóz o 1'4 km.
wska.tniki wzriostl1 produkcji.
Reo.rgani2lacji ulegną ta:kI tak załoga przędzaln1 śn!d
źe dyi.spozytury sta.cyjru!. Bę
nioprzędnej zobowiązaJa 61.ę do
dą one w~sati:one m. in. w
wYdajnoścl pracy
esią,gnięcia
oraz urrząizeniia
dalelropisy
większej o 0,5 proc. od p~o

•-

KSR w WZPB im. 1 Maia

Kontr~an włókniarzy
~

Ocenie

w

robi

ubiegłym oraz zadiM;iom nana · rok
p.lanęm
kreślonym
1964 poświęcona by'la wczorajsza konferencja sam<llrZądu
robotniczego w ~B im.
1 Maja. Sprawy te zostały
referacie
prz~e

w

im. M. Szadkowskiego oraz w wystąpieniu
nacz. inż. S. Baurnibarga.
dyir. nacz. -

W'.ZJPB im. 1 Maja 7milllDe są
ze swej wzarowej pracy. W
r-0lru ubiegłym !!llie °ty'lko wykonały w pełni zadanda produkcyjne1 ale i wyróżnily siEl
osiągnięciami w d7ń.edzinie no
wej techniki przez opracowanie całego szeregu nowych
technologii zmd.erzaijących do
wykorzystania nowych włó
kien sztucznycii i syntetycznyclt. Również i w tym roku kon.ferentja samorządu robotniczego nie o;gmniez.ym się
do za.twien:lrz:ęn:ia podstawowziroetu

wskaźni!ków

wych

produkcji; a.le WZ'~a je
o własne postulaity, podwyż..
sząjące zadania planu Da rok
1904.
Plan na rok 19'6 11ł.91wła pned
odpowiedzialne
zatog4 nowe.
zadania. W sl>O!Amku do wy!konanl.& z roku ub. wańo6ć produloo,fi zalkła.dów wzraMa o S3
mln zł, zaś zaitr'Udl)ienie ma.leje o ł9 GIS6b. Ow w~ proza.mi«'Za się osl~ć
dukcji
podnieslęnle

przez

Widzewa

wanej, co p<>zWoli na. uzyska-

nie w rolllll 1964 44 tony przę
dzy dodatlrowo. W o!lad za tym

oddziahl końcowego, tj.
się
zobowiązała
przewijalni,
przewinąć w 1erminle owe dodatkowe i100d przędzy.
atm<>sfer.ze, toW podobnej
czyła się cala dyskusja. M, In.
przedstawiciel ocldzialu lrońco
wego pnedlożyt plan zmniejsze
nia odpadków surowcowych 00,02 proc., dzięki czemu zak1ad

załoga,

1.5 tcmY

zaios.uzędzi

przędzy

rocznie.
W odpow1edz1 na apel związ
ków zawodowych. dla uczcze..
nla XX·leda PRL 1 IV zjazdu
Włókniarzy, przedstawiono plan

r-021Szerzenia ruehu

wsp6łzawod·

nictwa pracy i wzbogacenia go
o nowe formy. Mlodzież ZMS

się zorga.-llzować
o
ablegają,cy-0h się

zobowiązała

13

brygad

ty.All BPS.

* • *

~
lronferencjtl
go&pod.M'ze drrl~: I sekre-

w

tan'Z K:D-<W:iidrzieW P2'PIR A. Pro:mińS!tj.; ~. DRlN G. Ste-

ar.arz

fańska

naci:. :llllż.

Z}e<łno

arenia - m®r inż. J. Wojtk<>wsekretalr:z gen. stow.airaysk:i.,
szenia Włók. Palslk:. ln;ź. :mgir
M. Witkowski i przedstawiciel
Głównego ZZPPWOiS
Z3:rZądu
K. Luibińsk:I. (Wyrz.)

usprawnień techn.licznych i tech
notog1cznydi. Mówiono o 1ym
du,żo w czasie dYBkU9.lt. su.wiając konk.reme wnlioBll;i opraoo-

wane na podstawie upr:r.edoich
na.rad t rozmów · z robotnikami
oddziaJ:ów proPQ!IZC2lęgólnych
dukcyjnyeh. W oplllr'CiU o doanalizę

Wa?Un-

ków i ttiożl~ postanówlonó
przedł<rżyć nowy k<>ntrplan za-

Dakończ.enie

(B)

Dokończenie ze

str. 1 •

do rzą.dów sułtana, Jamshida.
Zanzibax stal się niepodległym państwem 10 grudnia ub.

.....---._,
dawnego

CzlOD!kowie

rządU.

k'tóry doszedł do wladzy l)l'Zed
szeSeiu miesiącami dzięki bryui.achlnaejom wyborty,il9klm

Kole7lal!lce 10ZEFIE PĘ
llZQl.erego
wyra.ey

KA.LI

współC'llllcia.
Dlll

z

powodu zgo-

.

MĘZA
STANISLAWA PĘIULI
dlug-Oiletnlego kier. tecbniei
nego Sp-ni lnw. Im. bylyeh
Więźndó'v Rado~ZC'/41. slda
da.ją,

NADZORCZA, ZAPODSTAWOWA
ORGANIZA<)..JA PARTYJNA, KOLEżANKI I KOLE
RADA

RZĄD,

DZY ZE SP-NI I~. IM.
HARNAMA •

Kol. M.4..IUi RURARZ
powodu śmler<>ł

z

MATKI
r«ąee

skłla.daJą

kowcy.

więk

przychodzą

nau-

mowa o nauce w
PKP - to trzeba pod-

Jeśli
służbie
kreślić,

że

w

najbliższym

czasie zostanie w -cym resorcie uruohomiona eytrow.a matypll
matematyczna
szyna

wykonywani.a

d!l.a

UMC-1

i

inżynieryjnych

obliczeń

techniczi;!O - il.1LIChowych.

cia,

powodujące

O'~ • •

•

m'bgota.nie
,.

u

'

Du'ie ~naezeltie

goopo-

WYl'&7\V

.KIEROWNIK 1 PR.AOOWN!ICY ZAKLADU I l'OaADN•l CNDOKRYNOLO.GIC7.;NEJ W LOJ.)01

sa.

Radio Za.nzibar podało ośwlad
czenie nowego gabinetu, które
m. in„ że ,,nowy
stwierdza

mieszk anka
ziemi łódzkiej
...; 103 lat
się mieszkanika wsi Konary, w pow.
RaJdlOl!IlSko - Maria!nna ~.
Jest ona najstarszą obywatelką ziemi lódZ'kiej. Sędziwa
staruszka p<l'ńr'a:fi bez Jasik.i
Do
odbywać długie spacery.
ulubionych jej zajęć należy
Pięknego wieku
doczek~a
życia -

radia arau; czytanie-

słuehanie
biążek.

inł.elrWencJI

W. Brytanii".

ze

łów

również

;przemysłu.

dla

ele'k·Wo-

sj)I)Owadzamy.'. doTymtychczas z zagranicy.
przeprowaczasem badania,
dzone m. in. pir:zez specjailiWYkazały,
st~ radzieckich,
że wyistępujący ooficie w naszym kraju piasek kwarci>s'Uil'owwy jest doskonałym
do otrzymywania tego
cem
Instytut . ~acuje
materiału.
metodfl, która PQZ;Woli j;uż w
przyszłym

W11Skiej grupy burZuazjl i obszarników arabslklch, którzy utrzymali Ilię przy władzy dzię
ki poparciu rządu brytyjs1dego
1 amerykańskiego.
z ~ilzibaru,
d>Onoszą
Jak
Amery;kaoie znaJdują,cy się tam
wezwali wojska USA do zbrojnej intm:wencji. W 1eJ cbswili
1>rzebywa
w porcie Mombasa
wojenny
okręt
amerykański
Jak Wiadomo, na
„Man!ey".
za.nzt~ znajduJe etę ameryk:Ań&ka baza wojenna. ora.z a.me
rykańska dóświadczalna wyrzutnia rakietowa.
Na p<>lecen~ rz.Su brytyjskie
go przybył do portu zanzibar
wojenny
okręt
brytyjski

,,Owen".

Natrobł obraduje rząd Keudziałem przedstawicieli
rządów Tang811li:ki 1 Ugandy
eprawie zajęcia stanowiska wo~ rewolucji zanzibarskiej.
obradują
ltównocreśnle

i!'aku

otrzymywać

„Made in Polamd"

. ikware

w

skaili póltechniCZlll.ej.

CYFROWA TECHNIKA
FOMIAROWA

e

strony

Tłem ~wrotu na za.nzibakonflikt
długotrwały
rze był
ludn>Odicią
afrykailską
między
przeciw panowaniu
walczą.cl\

Cyfrowa technika pomia

T~wa
si1ę w

polega n.a

pooługiwamu

pomiarop;rzyrządacll
wych wskaźnikami cytr6wymi
zamiast tradycyjnych tzw. wy
chyłkowych. Mówiąc po proże za.miast
stu oznacza to,
tradycyjnej skali ze wskazów
ką

przyrządy będą miały potiCIZtńki „okienka"

d&bnie jak

z

cyferka.mi. Dzięki temu od-

c:tyt · będzie znacznie latWliejszy i wyeliminowane zostaną
ZaiID.ewentualne pomyłki..
wskaźni
takich
stailowanie
ków stanowi wstępny warunek automat~ji · pomiarów.
Ins·t)"tut opracuje wskaźniki
cyfrowe m. in. dla przyrzą
dów pomiarowych stosowanych w ene'rgetyce i w trakcji elektrycznej.

W

nU

:r:

w

w

dowódcy
brytyjscy
Nairobi
wojsk stacjonujących w Kenii,
Tangal)ice t Ugandzie.
Jednostki brytyjskie stacjonuznajdują 11ię w
jące w Kenii

stanie pogowwla.

całego ik.raju.
wyjlłfk.owy.

Na terenle
wil\zu.Je sta.n

Cllbo-

Sytuacja wPanamie
(A)

Pokoń<=miie

ze stn.-, 1

n-amie u.roie:zysty ;pog.r.zeb ofia.T
ost.atrui.ch za1ść. Wrzięło w !lljm
u.azi.ał

o.kolo 2llO tysięcy J?a-

namczY'ków.

W niedzielę
spotra!Cli~ych

i

crisroba.

doszto jeSl2lerre do
stare w Colon

Panama. City okryta :!est :t.aslm-epy i l<>Gcaile
Unędy,
lr<l!Z.cyW1kowe są CUll!nknięte.
styC2ltUa w
J2.
Wystepu:jąc
telew:lzji nawoj '.lll'tpl'IO!glr.alIIlie
sekretaxiz stan1,1 Rusk
skiej
być
m~
<;>śwUi<Lcayl, że nie
:mowy o ~laniu się USIA zo
strefy Kanaru Panamskiego, ani
o likwidacji amerykańskiej bazy wojskowej w Panamie,

lobą.

Wyrazy glębotiego W\9PÓł
kol. mp EUGENM
ANDRZEJCZAK s powodu

czucią.

W
Dice

~
śmieroi

S. t P.

hleooi

MATKI
s!aadaJa
KI;fJR(IWNICTW O; PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTY.J,NA. RADA
KOLEZAKLADOWA,
ŻANKI I KOLEDZY Z IN
STYTUTU PRZEMYSLU
ODORGANICZNEGO
W ZGIERZU
DZIAŁ

boilelmJI, l'IOC'Jl-

inż.

Henryka Derkowskiego
odbęckie
źałolme

naibooeństiwG
dlni.a 15
śro,de

file

w

stycmi3 1964 r. o gcdz. 9
ra.no w kościele Sw. Kr.ey

m.
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~ON A

i

DZIEOI

Sltalnlłi ~ 0ciągu OSł:aJłmJ!ch

w Beoigalu Za(!bodinJm

dni
nęło

zgi-

ponad 60 osób.

w

dZiel!ll!lcaoh Ka.Jkuty patrożycie

lowanych pmerz: wojsko
cantoi.Wcte zaJ!ll.ll!t'2o.

Odkryw kowe
kopalnie rudy
żelaznej
Zw.i;ąrt;ku Radzieckim pow2ag!ębie gÓ!rllllcze -

W

staje nowe

oirga.n:l2owany n.a ba~e
:rejon
oHmzymjch rllaoobów że1arLa lkt.urskie'J allOmalli magnetyaz:nej już
oboonie ()(!grywa cOOln.k>slą rolę

w

zaopait;rnenjlu

ik<>wetl
ZSRR.

w

11."tldę

mebalwrg:lczn:ych

zakładów

11><>'.łndlniowę,J

i

wyóobYWa

się

żeJ.au.a
ś.rod.

ezęślC:i

lliPOSofbem

najlbliżs!zycll Jatach w
wydobywać Się

W

:fome tym.

re-

bę

odkrywkowym
dzie sposobem.
rooznie 45 mlJll tcm or.arz \S!POSO16 mln ton
bem zwyikllyun Będzie to ~o
więksrzych zag,tę)» :rudy

rudy.

z

n.aj-

żelarz.a.

W

to1ru J>Tooestt oświ~m

skiego wznowionego w ponte..
dzi'!liłek, 13 bm. rz:eznarua kon
Klaus
tynuowru rekariony
Dylewski z oborrowego wypali.tycznego. I tym
dzialłu
a:a:zem twier~ iż sam rukogo nie zabił, niikogo nie bił;
ani nrie zadecydował o rńc:ay

jak
wyk:onaniJU
byl wielokirotnie

~
przyznał

-

uważał
~godne z praiwem".
Na żądmrle sędziego Dylew

obecny w bloku XI,
~,za

ścianą'! bloku XI. . Wdęźniów
ll'OOJebr~ch do ·naga podpro

Defferre potwierdza

zamiar kandydowania
wwyborach prezydenckich

.Astr>ono-1

udział

aktywny

w

:i:nię

dz~ oPe<racjach obiserwacyjnych odz:naerA>ne zostai
ły obserwatoria w Poznaniu
OISztynie. zespół obserwacyjny
Uniwersytetu PoznańSkiego, pra-

kierunkiem po:'Of. dr
F. Xoebcke, wyróżnił się pra-

c:ruijący pod

camt w dzl.ed:r:lnte tzw. trlangulaejl koomicz:nej, a ośrodek

pod
pojedyńC!llO
kazano :im sita.wać twa
bliz
czym
po
l1'Zf!I do muru,
ska w potylicę &trzelal ,,blockfuehrer" bloku. Temu wszysit..
kiemu Dylewski przypatrywał
się spod umywalni, będąc, jak
twierdz!i., jedynie W nocbTOIIl.nerj g.ruple".
Przed kim .:.;: spytał oskad"przed tyźyciel prywatny · nagimi
beltlbronnymi
mi
Pyita:nie pozostawięźniami?

"ftldrz:ano

ścianę,

ło

Nafta w Nigerii

donoszą z Lagos, w
Jak
okolicach · nigeryjskiego miasta Burow polożonego na wy
a.tlaJil.tyckim odkryto
brz~
nowe olbrzymie pokłady ropy
Podczas próbnych
naftowej.
wierceń osdągnięto wydobycie
ponad 3 tys. li'1:4-ów ropy na
dobę.

. ~„ Vb~~ „Ta.lf, . to mój
.

pis ;,_

Dy;Iews'kl

na

Języka.

Profesor

anglelsldeco

w Belgradzkim Gimnazjum nr 3
Salęcl.c

Jaikov

Ollk&t'żonycb.

cym
głych

nem

SS z

w

przed

się

wśród

rozp<>znał

toczą•

procesie
sądem

przysl.ę•

we Frankfurcie nad :Mejednego ze zbrodniarZ:9'
Oświęcimia.

Jak

intorma-

je ·belgradzkt dziennik ,,Borba"
chodzi tu o Stefana Baretzkłe
go, co do którego - jak UP!er
za.chOOnioniemiedzą dzienniki
brak jeet dostatecznych
Ck:ie d!owodów.

bez odpowiedz!i.

prokura.tor pokazuje
Kiedy
„śledztWie"
o
mu dokument
zam<ndowa;nego następnie 'l!ię
· nJa (kłórego Wini\ była· ~
na butów na żywność), Dyl.ew-

;pytania

nego dr

pod-

odmówił odpowiedzi
oskańycleła prywat

().rm()Dda.

Po Dyiewsk.im przed sądem
staje jego ówczesny kolega z
wydr.daru politycznego oboo:u
wolnej stoodpowiada.jący z

IPY. · SS-man Pery- Broad, Był
on w Oświęcimiu od kwietnia 1942 roklll, aż do momen-

tu likwidacji obozu, a więc
Przedstawiciel frakcji frando styC'Lllia 1945 r.
cuskiej partii. socjalistycz.nej
mt'2'1.lprzyipom:ina
Sędzia
w parlamencie i mer Marsylii
Gaston Defferre potwierdził ty s:taWliane w akcie ookarże
swój zamia:r ubiegania się w, nia Broadowi: udział w selek
wyiborach o stanowisko prezy · cjach, małtretowanie więźniów
pod~as przesruchiwań, egzedenta Francji.
G.aston Defferre oświiadczyl kucje. Broad kategorycznie za
w M=yli.J, że chci.afuy wy- prze=., jakoby kiedykolwiek
w selekcjach
ucllr.iał
bral
stąpić w chaa:a'kiterze kandydata wszystkich sil lewico- wiflźniów. Sędizia przypomina,
wych, ale wyp-OW'iedzial się że ·wielu świadków twierdzi
przeciwko prawdziwemu z~ coś odmiennego, przytacza na
noczerui.u wszy&tkich partii de wet ich nazwis'ka, ale Broad
mokra.tycznych na podstawie mimo tego nadal twierdzi: w
nie bralem
żadnej selekcjd.
wspólnie ~acowanego programu, jak to proponuje fran udzi.aru. A czy wi-dz:iru je
chociaż? Tak.
cus.ka partia komunistyczna.

Anl~qdowe

demons tracje

vi ·Sciigonie
Korespondent Agenoji AP
donosi z Sajgonu, że w poponad 2 tysiące
ni·edzi·ałek
studentów demonstrowalo w
tym mieście pmec:iwko tymczasowemu rządowi premiera
Nguyen Ngoc Tho i domaga•
fo się bellZ'Włocznego jego
_
ustąpienia.
motkach
rozdawanych
W
aktual
oskarżali
demonstranci
nego premiera, iż pracował
francuskiego
wywiadu
dla
oraz dla Ngo D1nh Diema.

,,Fra; er••
Widzów 11: pewnośc:!ą
telewizji to przedst.awienie, ze względu n.a. Wladyktóry
slawa XrasnowJecklego,
stWO·l'!ZW lllr<>'l'Z'\ postać malarza
poOdtwórcy
sercu.
o gołębim
ról, choć poprawni,
zostałych
nie umieli przenieść na swoje

Wi.elu

Epilog tarnowskiej zbrodni
ze str. 1)
przedmiocie zamordowania dwu mi'licjantów w
Tarnowie. Wobec tego, podcxas wczorajszego d!llia roo:JPl'a:Wy, zal'ówno sąd i oskarżyciel, a także biegli, którzy
również zadaiwa:li mu pytania,
wiele uwagi poświęci.li wyświetleniu za.gadnienia, w jaki sposób byli skuci ze soZd0Jll0Wicz i
bą ka}dankarnd.
radiowozie
w
Cholewicki
Co
Tmmowie.
w
owej nocy
prawda !Zdanowicz jw na początku swoich wyija.śnień pozasadzie mowi-~iAf, :i2 w
że posrugiwać się niemal r&w
nie 51Pra.wnie pr'awą i lewą
ten spoa:ę:ką, popierając w
sób swoje zeznania, jekoby to
on po ucieczce z radiowoo:u,
. lewą Tęką przy pomocy lomu
którymi
kajdanlki,
rozbi1al
sk.ill'ty byl z Cholewicltim.

Ze sportu
6ki i Rwmunll. Zwyciężyll
- lacy--6:3 (1 :o,__t:3,i. _l :I)).

13 ayicznia odbylio się w PAN uroczyste wręczenie dyplom6w
uznania Rady Astronomicznej Akademii Na.Uli: ZSRR przedStao
llllAleitłóW
rmu.m:nych
'Wlclelom po!ISlkich stacji obserwacyjnych
Ziemi.
olsztyńsld; działa.jący poci ktesztuczn:y>Cih
W oboorw.acjach
rwikiem inż. Barana w badasaitelitów Ziemi iPO<l.ska UC'lleStnia.eh struktury atmosfery. Zeniczy od 195'7 r.1 to znaczy od
spół m~ów :ló centrum
momentu; gdy wystnzelony !ZoPAN, z dr R.
obliczeniowego
stał piellWSZy ra.dziedd sputnik.
Turskim na cule, otrzymał dy•
Obecnie w P!."8.C&eh tych bierze
prace obliczeza
uznania
płom
lin.:
m.
wd!zjzl 111 obserwa<l.olriów
poszczegól·
niowe, wskazujące
Kraik:owie 1 01w POIZ:rulD:iu-ł
w
obserwacyjnym
stacjom
nym
sztyrue. Ośrodki te mają już
miejsce na niebie 1
Eu~ie
powa2ine oslągnięcia w gromaCzwarczas przelotu satelitów.
dzeruu i~i i wykor.zystyty dyt)lOllil uzna.n.la Rady Astrowamu wynjilców obserwacji dla
Nauk
Akademii
nomicznej
bada-ń geoti!zycmych.
przyznany :wstał imienPrace 1 wyn:lki bada?\ ośrOO,. 2'JSRR
inż. dr Ludoslawowl Cichonie
obserwacyjnych, zan-6'Wru>
ków
WarwLczowl. z Politechniki
:l'Olsldch; jak też i i1llllych kiraInżynier Cichowicz
szawskiej.
jów„ są omatWiaJlle na. darooc2• jest jednym z
organizatorów
konferencją.eh; sku;pJ.ad.ą
nycb.
krajowej słUżby obserwa.cyjnej
cych przedstawicieli tych ośrod
Od 1959 r.
sa.telltów.
&?;tucznych
k&w. Ostaitnia tego typu Jronc>arodków
prace
koordynuje
fereneja odlbyla się w dlru,giej
POisce i bie•
w
obser<Wacyjnych
;pol:owie grud.ma uib. r. w Mo:rze ud2i.at w kloordynacji ba·
PlrZedsta-wione tn.a rej
skwie.
ramach
dań; prowad7Jonych w
realizacji
wynjkl
kcmferenc.ii
alra·
współpracy
wielostronnej
;prmerz; obserwall.Ofr:ia
podjętych
1111QC,jałl$ycznych.
kr.rj6'W
demil
poilsk:le 2Cllbowl:ązaiń naukowych
fA. B.)
:znalaJi.ly uimanie W1S1P~racU(!ą
Spośród
c:ycil alk.ademii nauk.
klłkwkiesięclu cWiałających grup
obserwacyjnych Rada
micma Akademii Nallk ZSRR
uznania
WJ74'óżnila dyplomami
m. in. cztery ośNJdk:I polskie.

Zeznania kałów z Oświę*cimia
• *
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(Dokońcienie

Winy w

J?o-1 ·

jednak
twie:rdzi -

Strzelać

-

jaik

lewą

nie

ręką

·mógł.

Oholewicki skuty swo
ręką z prawą Zdanowicza. To Cholewicki - j.a.k
stal
twieTdz.I. Zdanow.i.cz
zaws-ze „na obst..awie" podcza.s
dokonywania w.łamań z poży
c:wnym od niego pisitoletem,

Strzelał
ją

by

w Toruniu r-01regrano a:n.ięd.eypańs~wowe 'spoit.kanie hokejo'We
:mlodziezcwyich ;reprezentacji Pol

dla ·polskich stacii obserwac yinych
sztuczny ch satelitów Ziemi

Za

ców kra.joiwych. Kw.a.re · :+ • je- : skl opisał przebie~, rozstrzeliden z·· J)Odsta:wowych · ~..:
wań przed osłalwioną „czarną

pragnie utrzymywać przystiosunki ze wszystkimi
jazne
krajami" oraz. ze ,,nie chce
USA i

w

jej śmierci.
Z jego odpow.iOOr.z:i. wyrom.;
ro, iż rozkazy eg:ookiucji, przy

antymipoa:tawe - ma.ją prace nad otrzy
mywamiem kwarcu z surow-

rząd

ża.d.nej

P.renllel' 1ieigQ

śwladczył, że

odikrywkowym.

llldcznego -

ezym - oraz sułtan Zanzibaru,
Jamsbid, u.dekli &Statkiem, kiestronę Kenii. .Ja>k
rując się w
doniesień,
wynika z ostatnich
kraju uznał nowe
rząd tego
Władze Za.nzlbaru i ·postanoWił
zgody na
odmówić surtanowi
porele Mtosnbawylądowanie w

głową.

Rudę

10-·le lnia

dareze -

ze stir. 1

Zanzi bar·
rok.u.

szym stopniu

z po-

przestały płonąć

By „Szmaragdy"
'" .

fC)

W<M"to podkreśli~; że
mocą kolei w corarz;

wydaJ.noścl

pracy oraz zastoisowanle s:zeregu

kona.Jl.Il

radi{JIWe.

K.allkucle w stalll.1e 2'JacllodBengall , zamiesrzild międa:y
bramla:uµni 1 muzullmaJil.ami; )t)tósię praed lk:iWkU
re rozpoczęty
dn.iannd. trw.zją nadal. Mjmo pod.
jętych prnez :ząd nadzwyicza.jnYoh lklroków~ syituacja w m.ieNocą
ścle jest nada1 D.att>ięta.
nad wiel{)(lll;8. dziel:nica.mi Kalkuty w.idoczne są .tu.ny poźa
rów. W.edlług infuTxna.cji po.nledzialli:<>wych dlzien.n!Jków„ w wy
:nik.u zamies:tiek na tle religijnym okolo 50 tysięcy osób w
stanie ~l Zachodni poobadachu nad
zostało
wionyoh

ni

lewą

;,ods•traszać'

ewenrualnych

!Przechodniów. A jednruk Zdapyt.any prze-z bienowicz dokł~dną
w;ylrnzal
gle!f<> zna,3om.ość„ plS'toletu .PW! J~go
!wn~trukc1i, lad<>twarua l . uzyw:a.mia.

2'ldan.owkz, UMdzony w czerw
en 1939 roku, ukończył 9 klas
Liceum Ogólnokształ~ego oraz
2 klasy Zasadniczej SzkoJy Metalowej w Sztumie (podczas oosiadywa..nia kolejnego wyroku).
ł'rzebywał na wolDIOścl w okresie od 1957 r. - tylko dwa ra-

zy: przez 3

tygodnie.
zuje

miesiące

1 przez 3

Jego ,,ltariera" obra-

proces

upadku

młodego

czl:oWieka: od di·obnycll wyl<TOczeń, za kt6're skazano go na

dom poprawczy z za.wieineniem,
aż

po 7lbroclnię.

WYWOłał w
Na
zainteresowanie.
san znajduJe się ldlkud:i:łesl~iu

Krakowie

P:roceS
wielkie

praay, radia I
TV z catego kraju. Wzmocniootaezają camilicji
ne 'kordony
ły rejon wokół •gmachu Sądu
przy Ul. SenaPoWia,Wwego
clti-ej do którego WiStęp mają
przedstawicieli

~baci:Y

postac!e owego czaru cz

wyjąt

kiem może Gustawa Lutkiewicza, który zresettą mia? ulatwi<>
ne rzadame, b<> sympatyczny pijaczyna zawsze ro."Ztkliwla).
jednak rozważania
temat gry aktorów, pouwage Inne:!
raczej
święćmy

zostawmy

na

ka1plta~neJ

sprawJe.

Tt7'eba

do-

1Prawdy :!!peców od ;repertuaru
?l<lsrrej TV, by z dorobku ws,pa-

pisarza

wy-

nlałego

wieUde.si:>

trzała.

Na.prawa<: podrwiwanie

utwór, S'Ztukę
ba-ać taQc staby
która clloć
banalną,
!PlY'tk.ą i
jalco krytyka spolec:zkled.Y'ś na - przedstawiała sobą pewną wartość. dzlś zupełnie zwien.!kogo jurż dziś
z filantropii
nie l:>aWi allli interesuje.
znakomitych, twoJest tyle
rzących

odrębną.

całość,

wąt

Forsyrodu
ków w„Sadze
specjalnycih
z każdego z nich moż
kart. zast<J<!OOWa.no. Dal!lzwycza.J- tów''.
na by Wy>krolć świetna mukę
ostrożności, jakich
ne środki
CMa teatru telewi"Zji. JESt ostatnie użyto podobno nawet p00nio wy>dany zbiór nowel „Kaezas l>rooosu Mazurkiewicza. A
Judzie ,,z nMcy" pytają ironicz- rawan.a ", w JctórY'Jil w!ękność
o.powiadań to wprost perly llCO Się z nim tak
nie: ,,.Po
teratury. Dlameg<> nie poazytać
cackacie'l"
i nie !POl!ll'Yśleć?
DrLlś dailszy ciąg !P'OOCeSU. !PYNie iP<> rarz; pierwszy powtatanla zadawać bęcllzle olbrońc.a..
r.zanny talkie zarzu1y. Jak dotąd
Potem ze'Zlllawać będrz!e pierwnam się wykreyć
nie ud.a.lo
sza .grt!Jpa świadków W następ
przyczyny t€d chronicznej chonych d:n:iach zezna~ać bę(lzle
Wyg}ąda
repertuarowej.
Toby
m. in. kie:rown.Lk kasyna MO na to, że
za
rerżyser.zy Się
zna(J<iowal
!który
- 'Ilucki,
ws-zelk.ą cenę uni:k.aj.ą ada'Pt;ao:li
w ll'ad.:iowozie ,p~ do!t:o(l)y- utwo.ru
Wo1.ą
powieśctowego.
wanla llla czlon;Jtach ;patrolu MO
choć stwbą, ale sztukę. A że
mol'd.emtwa. Wsizystko wska-i;u- teatr pT7.e:z stulecia 7.d.ązyl ju.ż
Je na to, i'Ż oca.Jat on tYlk<> dlLawyeksploatować
i
wystawić
tego, M: zaciąct się pistolet, z
mn!ej więcej wszystko co 111Je- ~o . dQkioruino zbroo1111.
2le, dla telew.l.2Ji po.zootają wy·'·~P;Q'-'f.jGA.
·b ierki. Coś 411 niec ~a.I·"" 411$
tył](,()

poeńa.dacz-e

Energia
To nie paradoks, to fakt. Potrzeba i energii, ł ludzi do
energii... elektrycz nej i cieplnej. La.twiej bowiem
szafowania węglem i ś\\l'Atłem ·na pry-tny do· '
mowy użytek, niż na „państwo wy" - w f.a.bryce.
wszystko to, oo łączy się z
Pan Inspektor wpada użytkowaniem energiL Inspek
tor występuje w chMakterze
Powołany póltora roku teInspektorat alfy i omegi. Z profesji zna
Państwowy
mu
Paliwowo - Energetyczny pełni się na elektryC2lllości i energetyce. Z koniecznOOci - na
:złożoną rolę, poliltyka i strómaszynach,
za.razem. Jako organ Mi- różnego rodzaju
ża
nisterstwa Górnictwa i Ener- odmiennych w każdym zakła
i
getyki ma jednOC:ześnie kie- dzie procesach produkcji
technologii, ba, nawet na. ..
ogólnopaństwową porować
psychologii i pedagogice.
lityką w chiedzinie gospodarki Paliwowo - ene;getyilrłinej i
nie
Gdy np. dyrektor X
nadpańs~wowy
sprawować
się „zmieścić w limicie"
zór oraz kontrolę nad użyt może
woła
i
energii. energii elektrycznej
kowaniem paliw i
„Ja wyłączam
Z tej racji może on ingero- dramaty=nie:
muinspektor
wentylatory"
wać w gospodarkę energetycz
si tłumaczyć, że inten<ją liPol- mitów
ną każdego zakładu w
jest ograni.czanie
sce. M. in. poprzez limitowa- produkcjinie,
ani - tym bardziej,
nie zużyci.a energii elektrycz- poąarszanie wa:runków pracy.
nej, węgla i koksu i kara- Jeśli faktycznie limity są za
nie tych, którzy bez uzasad- małe, Inspektorat je zwięk
nienia limit przekroczą lub szy.
Jedynie w wypadku nie
są winni niep.m-ządków w eprzekToczenda
uzasa.dnionego
nergetyce zakładu {kara aaa limitu, każdy kilowat kosztumikładu wynosi do 30 tys. zl,
je zaldad 10 razy drożej ~t:z.n.
dla dyrektora - do 4,5 tys. nie 50 groszy, a 5 zł).
zł).
Po kontroli inspektor zwoFilią Państwowego Inspekkierownictwa,
naradę
toraitu jest nasrz; okręgowy, łuje
w Lodzi i wo- przedstawia swoje uwagi, wy
działający
Do spieszących słuchuje tłumaczeń, pisze pro
jewództw.ie.
tokóly m. in. do Zj€>dn~e
się z wykonaniem planu prowipada od nia. nakazuje to i tamto podukcji rz;akładów
cza:su doczasu jeden z 8 jego prawić. Po czym udaje się
inspektorów (dzliewiątym pra- do następnego przedsiębior
cownikiem tej placówki jest stwa wlierząc, że jego za.lejej kierownik, inż. S. Mo- cenia - wykonają. Prócz h'!j
poozostaje mu także
wiary
lek). Wpada - ponieważ wizyty z koniem:ności są ra.l"Zej wiara... w kolegów - energektórzy
sporadyC1Zne. InspektOlrzy nie tyków zakładowych,
Pilnować
mogą
n'llo miejscu
są w s·tanie skontrolować rocz
oszczędności energii. Ale
nie więcej niż ok. 160 zakła
W
dów z naszego okxęgu.
się
analitzuje
wyibra.nycll
tych
czy zawsze mogą?

oszczędzlldlia.
oduczyć się

Czy ranga energetY'ków w
jest już tak wyso-

I
w19 rocznicę wyzwolenia Łodzi
·

Z Filharmonii

Koncerty symfoniczne 17 i
18 si-ycznia będą miały szczeuroczysty cha'!'~teir?
gólnie
z przypadaJące:i
Wyinikający
19 stycznia rocznicy wyzwolenia Lodzi. Z tej okaizji, a
także z uwagi na :roozpoczęte
Państwa
20-lecia
obchody
Ludowego, program koncertu
za.wiera dwie pozycje muzyki
polskiej, w tym jeden powokompozytora
utwór
jenny
łódzkiego, Toma.sza Kiesewettera. Zapowiedziana w programie koncertu II symfonia
tego kompozy:tora (inspirowa-

zapiski oTurgieniew chotnika - PZ\'VS, zł 4,50.
Wybfu :naddekawsizych opowia
L

dań Tuirgienlewa w języku rosyjskim dla uczniów klasy X.
cIĄ w służ
H. Zdanowski bie złej sprąwy - MOl'J, zł 8.
Autoir w niezwyk'!e Interesujący

sposób odsla:nia wiele tazwiązanych z dZiaJaJl-

jemnic

nością

ame;ryk.a·ńskieg<>

wyVV1a-

<'t.u, demaskuje wyraifinowane i
brutalne metod:Y
równocrz.eśnie
roo:budowanej i niezwykle
tej
:udoskonailonej organizacji.
ArytmetYT. Abramowicz „Wspólna
ka w ćwiczenłacil .
Sprawa", zł 6.
Dla kl.asy II SZkoły podstawowej.
A. Szczypiorski C'Zyt.,
sooomy Powieść

o

za murami
13.
życiowym <Lr.am.aete
Zł

zakładzie

ludową

na

muzyką

góralską)

będzie wykonana właśnie pod
Tomasza Kiesewetdyrekcją

toca.
Solista,

obecnie
łodzianin;
mieszkający w stolicy . piani-

sta Edwin Kowa.Ji'k, wykona
tym razem I koncert fortepianowy b-moll . Piollra Czajdrziś
klasyczne
kowskiego,
pianistyczdzieło repel"t1.taru
nego.
Programu dopełni drugie pol„W
skie dzieło - poemat
Tatrach" Władysława. Zeleń·
sldego.

tzw.

,,al'l'Zyzwoitego
W<:Jbec ogrOl!IlU

Niemca'',

hitlerowktóry
skich zbrodni nie może sobie
osobiste.go
PC>'LWo'1ić n.a luksus
roog:rzeszenia rz.a swój u.drzJał w
W<:Jjnie.

Opowieoot
St. Pagaczewski MON, zł 9.

znad granic Ksl.ą:żka-

o

Wojsk

lud!ziach

Ochrony Pogra'!l.icza.

T.

Grabowski - Inwestycje
g.ospodaree P<>l-

zbrojeniowe w

!>kl

Zł

międzywojennej

-

MON,

30.

.Powstanie pn-zem~u zbrojeniowego lWG-39 ir.
J. PoluszyńSka - Lekcje ćwi
czeniowe z zoologii - ,..Wspólna
Sprawa", zł 3,50.
Komunlstycmej
~t ZJa.7.d
KiW, zł 5.
.,,..., J:l<'lgii Maitenały i dokumenty part.li
komu.rusity=n~h i robotniczych.

P

- ludzie

I

Optymiści twierdzą, że
ka?
przedtem nikt o nich nie wie
wiedzą wszydział, a teraz scy. Energetyk ma uprawniedyrektorskie...
nia nieomal
Kiedy?? N-0... wtedy, gdy jest
awaria. Pesymiści mówią: Oczywiście, gdy jest awaria,
to energetyk jest potrzebny,
rozchwytywany, poklepywany
po ramieniu. Jak jej nie ma
- to ma on pozycję pracowni.ka drugorzędnego, pomocniczego, bo nie związanego bezpośredni-O z planem. W niektórych zakładach energetyk
mechanikoWi
gł.
podlega
glóW111emu inzyniero(miast
wi), co ogranicza jego działa
W niektórych zabiera
nie.
mu się „jego" ludzi do wykańczania zakładowych inwestycji. Praoownicy działu energetyka pełnią, często rolę „zaa przeważnie
pcha.jdziury",
zajmują się jedynie spra.wam1
remontowymi, tudzieź kouserurządzeń ooergetyczwa.cją,
nych.
Obecną sytuację m<Xilna by
określić w ten sposób: teoretycznie docen1a się rolę eneruznaje
getyki w zakładach,
oszczędza
konieczność
nia energii i sł<l>W!lie - przyznaje wysoką rangę srużbom
pilną

Praktycznie
energetycznym.
mimo niewątpliwej pozaś,
prawy w tej dziedzinie, więk
kierownictw zakładów
szość
nie dooenia jeszeze zna.cu;eńia
gospodarowania
prawidłowego
paliwami. Skladają
energią, i
się na to głównie

dwie przyczyny:
niewielki udzi1Lł kOS'Ztów ew ogólnych
nergil i paliw
kosztach prod11lroji (w przelekkim i metalowym
myśle
zaledwie 1-2 proc., w innych
i niedosta.teczny
proc.)
ok. 5
pm;iom ltlMlih"ll:aeji służb ene.t"getyC':Enych.
~aiżde pmeds-iębi<>rstwo pracu3e dotąd w atmosferze prio
rytebu wykonania planu pro-

dukcji nad wszelkimi innymi

zadaniami. Będzie oszczędzać
paliwa i energii o tyle, o ile
Nie
je oo tego zmusi.
się
rozumieją,
wszyscy bowimn
że mały udział energii w war
tOOci produktu końcowego jest
uży:tkowa,
Wartość
pozorny.
jaiką dla rozwoju całości gospodarr"ki narodowej dają paliwa i energia, jest niew~pól
dw«na czy
miocna z tymi
pięcioma procentami kosztów,
pod postacią którydl energia
ujawnia się w roz,liczeniach
Inspektorat
przedsiębiorstw.
usiłuje zmuszać do zrozumienia. tego faktu. Ale, jak się
wyda,je, jego apairat kontrolny jest jeszcze i zbyt mały,
i :z.byt slaby. Nie może sobie
np. pozwolić na systematyczny nadzór zakładów i musi
poprzes,ta.ć ·. na perswazji, nagdy należałoby
wet wtedy,
kogoś ukarać (nasz Olm"ęgoWY
Inspektorat w ciągu póltora
roku nałożył za.ledwie dwie
kary). Karanie bowiem jest
ogromnie... pracochłonne. Zatrzeba
klad się odwołuje,
jeszcze raz kare uzasadniać.
Prawnik jest w zakładzie. w
tylko Pań
Inspektoracie w Wairszawie stwowym,
inspektor musi więc
łódzki
być sam sobie prawni.R1em.
Gdyby jeszcze zawsze mc>Zna się oprzeć na wewną,trz
zakladowych służba.eh en~ge
tyoznych i wierzyć, że one w
pilnować
kia.źdym mrunencie

będą, itrłeresów państwa! Ale•••
kadry inżynieryjno-techniczne
przemysłowych
energetyków
są w tej chwili. ó połowę za
w stoo·u nklu do poma~e
trzeb(!), zaś kwalifikacje pozostawia.ją wiele do życzenia.
Okresowe egzaminy kwalifikacyjne wykazują zastraszają
ce niekiedy braki w umiejęt
techników-energetynościach
ków, elektzyków iip.
Dlatego te:i: przede wszystkim lm;pektorat musi czuwać
do oszczędności,
i zmuszać
musi z konieczności przyjmować na siebie rolę i ~opa
gatora, i prokuratora, kontrolera i wykonawcy. Dopóty,
dopóki same zakłady nie bę
dą mi.aly kim tych ról obsadzić.

Chochołowie_

Zima w

I
CAF -

I. D.

Wizyty

pań w białych

fartuchach

ek~peryD1ent

Zgierski

Coraz konsekwentniej dąży lecznictwo do wprowadzania.
w codzienną. praktykę swej dzia.łalności usług profilaldycznych. A są, Jeszcze u nas w kraju tereny, do których trudno
dotrzeć pra,cowmkoon służby zdrowia., nie tył~ ze względu na
warunki komunika.cyjne, ile na. brak ,,za.potrzebowania." na
pomoc lekarską, i pielęgniarską. Brak troski o własne zdrowie
i zdrowie rodziny, wymka.Jący z prymitywizmu i ign-Oł'a.neji
w !fzied'Zinie sa.nita.rno-hlgienicznej, są zjawiskami jeszcze poWS'Z~hnymi, szczególnie w lllalych miasta.eh i wsiach. I tu
'Zaczyna się wielka :I trudna. praca lekiarzy i. pielęgniarek.
Od. wrześ~'llo Wydział Zdrowia Wojewódzkiej Rady Na.ronad mieszkańcami
doweJ zorga.mzowa.1 nową formę opieki
Zgierza., znajdującymi się w obrębie dzia.laJnośel dwóch potego sio.wa
szerokim
ba.retro
w
Opieka
r~jonowych.
radni
znamemu - polega na. bezpośrednim kontakcie personelu poradni nie. tylko z ~horym, lee.z także z jego środowiskiem
O!"a.Z na. interesowa.wu się stanem zclrowcrinym mieszkańcdw
określonego terenu.
HAJ:-IN A NIZNIKOWA, Inspektor pielęgni,a.rstwa Wydziału

Zdrow,ia Wi.j. RN udziela nam bliższych informacji na temat
n?wej. f.omtY działałnośc:i profilakty~lec.micze,j. Na wstę•

p,ie oswiadcea.:

- Tylko 5 województw w
kraju powierzył.o zadanie opie
ki nad podopiecznymi poradni
tzw. pielęg:>iar.kom środowisko
wo-,rejono;vym.
- Czy wybór środowisk, któ
f'3'1ll pa.koomją pielęgnlarlal,

opiera .się na. da.nycł1 pocho·
«W\cyc.h 'Z przychodu.i rejOno"'YCh, crJJV te-l oa. ewidencji
mie&'llkańl'ÓW'/

- Zaczęło się od nawląza
ma konlaktów z poradniami
specjalisty(:inymi, żeby %Orlen
tować się, kto i w której poradni lec?:Yl się lub leczy się
obecnie. P;elę.gniarki zac:z,ęły
od wykonywa!!lia
pracę
swą
zleconych przez po.rad:nię uslug w d•.im.ach pacjentów, a
następnie weszły dlo m:ies:l'lkiań

OISÓb.

l.!:tó:re nie byly znane

lec:zmictwu.
-

Czym po7lOl"Ują swoje nie

oozekiwane wizyty
przyjmowane?

j

jak 81\

Najczęściej lekairz rejonoozna~mia, że pielęgniarka
opiekunką danego dom.u.
Najohętniej przyjmowana jest
pt7JeZ młode matki, które popietrzebują „vskazówek w
lęgnacji niemowląt. Poza tym

wy
jest

mile }est widrz.iana w rodzi•
nacih, gdtie znajdują się chorzy, a jej rady na temat postępowaru.a z ohOł'ym są dta
o~zenia bardzo cenne. Pielęginiarki udzielają też informaicji w zakresie świadczeń
socjalnych należnym kobietom

Jeszcze ·,e dna hipołeza

·1e ros"'nle zboz·e7
11ars
na
Zywe morza * Porosty racze1· nie • Orrórk1· kukurydza-tak
*cz9
i

•

s

gdy Włoch Schia.paa:olli
zagadkowe kanały :na
Mairs1e, umysły uc:z.onycll zap~ąta myśl: czy owe kanały nie są
A jeżeli
dz1ełem i::itot r?Z'llIIlilych?
'!ak! to czym Z)'.Wią ~ę owe istoty,
Jaikiego tyipu roslmnosc może wege~'.LĆ. na „~ery.>'<mej planecie", czy

: ·o· d_„~_:isu,
VUJ.U:l_'l

1>stnieJe tam &Wta.t ZWierzęcy?

TRUDNE WARUNKI

osiągniięciom
najnowszym
czlowi-ek potrafił z dużym
IJ?rawdoipodobieńs.twem okireSiić panuJąoe na Ma'l"słe WlalUnki fizyczne
RoZJrzecl!zona i cienka atmos·f~a tel
o
planety ma ciśnienie za.ledwie
a.tmosfery ziemskiej. Taka atmoofe~a1
praw~e nie utrzymuje ciepła: wyprobez przeszkód w
:nu~owuje ono
krzestrzeń. Dlaitego różnica tem~atam około
wynosi
nocy
40'I' dnia i
stopni.
P~tawowym gazem w tej rozrze?z-Oi!le! atmosferze jest ~ot. Istniie.Ją tez niewielkie ilości tlenu i dw.a
razy
mniej dwutlenku węgla niż na
I
·- - ·
Dzi~i

Ziemi.

Metodą

1·

spek,troskopi:i udało

się też stwi€'I'dzić na Marsie obec-

pacy wodnej. Wedrug obliczeń
uczonych, zasoby wodne Marsa są
jednalk. mirumalne: wystairczyłoby ich
tej planety
zaledW1e na P?~ie
wairs•twą grubości około 0,075 milimetra. Przy tym Woda ta ru·gdy nie
jest w stanie ciekłym; w nocy przekcialca się w kryształki lodu a z
nastaniem dnia od irazu prz~ienia
się w parę. Czy w takich warunkach może rozwinąć S!ię życie?
ność

nauk1,

TAJEMNICA MORZ
NajThCJIWsze badalllia wyikazaiły, że
jednak jakieś formy żYcia na Mairsie muszą istnieć. Ni·edawno astronom radziecki, W. Morozow, odkrył
w widmach powierzchni Mairsa pasma, które odpowiadaiją cząstkom organicznym.
Poza tym o istnieniu :roślimlośd
na tej planecie zdają się świadczyć
WYS.tępujące z nastaniem lata olbrzymie ciemne nlamy zwane ,,morzami".
.
"' . .
.
Formy i zabarwienae tych plam C'lą-

,,,~~~~~~~"'~~·----~~~--~~~-~~·

się zmieniają.

Do niedawna przyoI;>szacy te pokrywa
że
pu~~~<?·
roslmnosc przypominająca mchy i po-

chorym

sta~ dla pogłębienia czy ::roobyc1a wiadomotścl higienicznosanitarn:i-ch itp. W wielu spra
ale nieraz
Wa.cih drobnych,
kłopotliwych, mosą p0m0c i
radę.

- Zakres Jeb lfl!Piekł ksi bar
dzo s:rerokl Czy wslały specjaJ:nie przeszkolone?
- Tak. Ja sama prowadrziłam szkolenie przez 6 tygodni. Ale to jest szkolenie dodat
środowi
kowe. Pielęgniarki
skowo-rejonowe, to osoby po
ma turze, z ukońcwna S'Lkolą
i kilkuletnim
p!elęgniarstw.a
stażem. Na miejsou mają pomoc doświadczonej instruktor
ki Maru Oleszyny.
wYtn~I tego
sJ\
- Jekit'
trwają.ee.go
c:rMery miP.Siące
Już eksperymentu?

- Nie będę mówić o wykonanych 7.ab;egaoh, opiece nad
chorymi i starcami, :interwennatomiast
Przytoczę
cjach.
konkrety: · w cśmiu wypadkach spowodowano pomoc finansową i przydział odzieży z
opieki spolecznej. W sześciu
przypadk.aich zaiłatw:iono <llZieciom beZpłaotaie obiady w szko
ładl. w dwóch przypadkach
spowoó<>W<l!l<> skierowanie na
lec7.1€lllie sanatoryjne, w tym
pięcioletniego
skierowanie
dziecka,

za

któ~

było

nieuleczatnie

uważane

chore.

aby mogła

żyć w

wa~acll

mar~

0
tyJakiego
~!ma:tiu.
sjańskii~~
rozwijać
się więc
mogfaby
pu ro.slmnosc

~

Każde

rusterstwa.

wództwo wypraoowuje ~
metody. Te, które okaźą si~
najlepwe, będą pó7Jniej obowiązywały w ciafym kraju.
że bętlą
Mamy nadzieję,
nimi własme metody ~
sltie. Na razie życzymy p&e..
sze..
lęgniarlrom- pionierkom;
roko otw.aa:iych drzWi 'WSZY•
stki<::h domów, do któryob ~
kają i ooraz wi~ uzna

nia

za

ich

trudną. ]lll"acę.

z.

i północy"'
Jana Koprąwskiego
Prud aterema lały mia.kim
spwolmość przewrowadzić WY"'
wiad zeo2"WITly:m pi.stllrzem lód.1'

kim; Jc.me<m

mych wnunkach żyły pt"Zez dbuższy

Ko-

obeicnife n,a,kladerm
za-la się
WJ,/dllW'nilctwa. ;,Slq;s.k" pt. i7Z
południa i północy".
OM s21kice o pf..$0,aW&triacni.emi~kich,

Zaito!era.
rzpch
lci<;h;
lcWrzy

~gieLslkich

i in;nych;
wvteresowa.li się Polsiką, jak: Ka.rol Krau.s, Józef
Ka.ta.rZ!f'TUl Ma7bSfleld,
Roth;
W. H. Awden i inni. Eseje te
odznaczajq się obfM:ościq wia~ (cz~to dla 1UJJS zua:>ełnie 110Wyeh) oraz klar010-

Tak więc
wyldo.~u.
lvs1tµJka ta nu? je8't zaadresowana wyllłCrnie do specjali.st6w.

110~<:!4

Jailci cel pr,zy§wiecal paprzy ;plsan tu „ Z polwaJnia
za,pyta,liśmy
i pómoc,f'? a.wtora..
-

da

długot.rwałej

KOP'f"O'W4S'kłm.

prOIWS!ki wy."bie-ral się wk!śn.Ult
do A<US<trii; gdzie mial zebrad
maiterial do 3WOjej k;siqżic.i 12IJ
tem,a,t stosu11lkćw louWuraJ:rvycli
polsiko-am l:riacki,ch i po'slo<>niemieck.ich. OWocem f.e,j pojest
a i mnych dTóźy k.siq.ijk.a, która tt«,a„
właśnie

ł

waru.nkach !tiel'.kowai ~ły do pewnej wysokOOci za-ł
ły
równo zboża, ja,k i warzywa. Najle-

- .._ - - - - - - ~· ·----,.,..,,..,~~~~------

;,Z południa

1!JU

niektóre gatunki robaków i oczas
VMdów.
w takich warunkach?
Czy można stąd wYciągnąć wn'iosek, że na Marsie szumią łany zbóż
Cl K
i dojrzewają arbuzy? Oczywiście to
E AWY EKSPERYMENT
byłoby przesadą. Na planecie absolutSz:ukając odpowiedzi na to pytanie, ~ie .izolowa!f':ej od Ziemi i dysponuLadi~ ?dwoluje się do eksperymen- Ją~J :Npelnie odmiennymi waru.p:atu, Jakiego dokonał ostatnio amery- m1 łt'limatycznymi mogła też rotwikański fizjolog. Salisbury. Wyniki te- nąć się zupełnie inna, nie znana na
~ eksperymentu są WII'ęcz zask~u- Ziemi, roślinność. Eksperymenty Sal!Sbu.r.y'ego potynerdzają tylko moż
Jące.
Sali~bucy zbudowal pomieszczenie, hwooc wegetacJi w tych warunkach
W.
w k>torym sta.ral się odtworzyć sklad naw.et roślln ziemskiego typu.
ałmosfery, ciśnienie, temperaturę i La~'hn przypuszcza, że są to rośliny
glebę_ na wzór przypuszczalnych wa- d~ć . W)'.'50k1e, zmieniające swe za.baT:runkow marsjajiskich. W tych wa- w1eme 1 formę za·leżnie od POII'Y do1'1:1ll!cach P~?bO'Wal hodować na.jróż- by. W ~ień przybierają one bar\1Vę
cebulę, ci~ną i. rozwijają swe liście, by jak
Ziemskie:
me}Sze roslmy
marchew, ogórki, sala.tę, strączkowe, naJwięce3 wchłonąć energii slońea,
ku:iruryidzę, jęczmień, żyto itp. I o w. nocy zaś roślina blednie i 1'ornple~ziwo, praiwie WSZY'Stkie badane roś- t~ie zamarza, zwinąwszy liście w rurkie~kowaly w tych ki.
lDny doskona!le
. A j.eżeli ~tnieje świat roślinny, to
warunkach.
s;:itetyczn.a atmosfera w ponuesz- m~ me stoi na przeszkodzie. by rozaż do
0,09 proc. tlenu, :vmął się świat zwierzęcy,
czemu zaw.ierała
0,24 PI"<>c;· dwutlenku węgla, 1,39 l'l'OC· istoty rozumnej włącznie. Osiateczrie
~u i 98,28 proc. azotu. Ciśnienia :rozwiązame tej zagadki przyniesie
na poziomie jednak dopiero bezpośrednie wyhd<>JeJ utrzymywane bylo
na tej ciekawej
TemperaWra. ' W"h"'la wa.nie czł<>Wlieka
0~1 atmosfery.
d · "'~do pl~~.,,.;e.
się od +15 do +25
~·~·
zien i
w
WLADYSLAW KULICKI
-10 stopni w nocy. W tych · typowo

....

zgierski ekspery-o
ment jako udany. Tego 2lda·
nia byla takie delegatka Mi•

Jed-

,,ma!'Sjańskicll"
Ziemi w

Ladin,

żerny ocenić

ł

:=j~:~ż~~~~o=
~~z
suwarunkach
tego rodza- r~ !.~or~~t~e~ją~!er:a
bi.ofirzY'k,
szy powietrza i glebt. W tych sadelikatna"
jest zbY't
JU
~adzi~ki
roslmnosć

nej ooobie zala.twiono ~
nie renty.
Po czt.erecli miesiącach m;o..

'Dm;
rencistom, wska.7.llją książki !i bro- - - - - - - - - - - - - - szury, z jak'ch można korzyciężarnym,

,..._____...............--...-,... - ... _......._____._._.........________„ _____, _____......„-....... ___........_.___,...,_... _...
gle

fot. Olszewski

Po pi<!1"W!Sze Koprows-ki -

21Wrócić

uwagę,

źe

odpowia-

chciałem
ś.wie•

na

cie. byle. i jest wiefa pisarzy,

ktorzy zywo ill>tereisowali się
kultur4 polską. Ich źycie i
pra.ca s4 czytelnAJrowi polskie~u mal.o znane lrwb w ogóle
me znane. P-0 drugie - p.ragnqł.e<m wykazać, :że hlistoria i
kultura. polis1oa. są atrQlkcyfne
Np. prad~ cudzoz~mców.
wie ni·Tct nie wie, źe wspólReyUumaczeim „Ch-lopów''
na jęZ!Jlk. nie>miecki
mmr.ta
jest KMo!. Hau-pfrmann o 1ctó

rym .,_iapisal.em osobny sz1cic.
lub, ze Kaitarzyna MaMfleTd

t·wórczościq
się
poświęcil>a
i
Wyspiańs,/oiego
kJt6rego
mu pięlvny wiersz.
przekład poda,ję r6wnid.

zachwyca.la.

C!yli, źe ksi4żka
.me tylko cie>kaW4,
pozyteczn.a„. Ale dość
Korzystając
pl.ement.ów!
clbcialbym
s-posobnoś<:i,
S'p1rtać pana o plany na
bl'iższy rok.
. -

~esi
i

pana
l,ecz
k.omze

teraz
na.j-

- W roTro bieźącym u·każą
s.ię dwie moje nowe książki:
powieść pt. „Powrót do kra-

:i'U"

°':~z

„Podroze
p~'. W
się

pt.
zbwr szkiców
po bli·S'kiej Ewro-

t'!'.i

ostatnie.i znajdą
po
r~flelk.s-1e z podróży
NiemJugosławii i

Austm,
czech.

- Czeka;my 11a nie z zaif.nr
teresowa.niem!

Rozmawiał: M. J.
D'iiEN'NiiC~U!-nr.- u-mam2

- .... - - - " - - -

·

czy lóDZ

Najpoeularniejsze
w ubieqłym tygodniu

•Film• Sztuka

Or.;y1telnicy py·ta.fi

Lódzki.e pogotowie lotniC7Je,
do <iyispozycji 6 samo-

O palmę pierw1llZeÓStwa w :po
wodzeniu U'biegały się d.wa fil-

lotów. dokonywało prmc.iętnie
w roku 400-500 lotów. Analiza wyk.a:zala, że znaczna Więk
tych lotów dotyczyła
sz.ość
prrewozów chorych, pochodzą
cych z ;;ronych miast wojewód:lltw.a , Podls'ki. Chorzy ci
rprl'l€1SZ1i W lódzkiCih k:lini.kacll
czy szpi t:llacll . zabieg.i operacyjne. Pl7lewiiezienie ii.eh do
domu wymagało w.ielkiej ostr-Olilności. Tylko ok. 10 proc,

ny w ,,Polonii" od. 1D &tycznia
z dużym powoctzeniem.
.,.Przeminęło
zatnteresowa.nie
z wiatnim" jest nadal du.że,
zwłaszcza na ostatnim seansde.

*

*

*

1 starsi
u'b. tygodniu sztuki dlla dzieci. Na
trzech spektaklach .,Dzieci pa:
na majstra" (Teatr Jaracza) ol>ecnych było PQnad 2.000 widzów. To san>o stwierdlwno w
gidzie s;p.nzedaPowszechnym,
no na 4 ;przedstawienia ,,NieGnlewobora"
króla
dźwiedzia
ponad. 2.000 biletów.
również
wmów zanotowaKomplety
no ponad.to w .,Ma.lej Sali" na
i „czerwonej
„Catym żydu"
magli" i w Teatrze P<>Wsizech
nym na ,,Ka.taki" i ,.Jaśnie pan
Nlk.t". Powodzenie P<J20Sta~ych
granych w Lodzi sztuk jest
znacznie mniejsze.
f

młoelsl

w

oglądali

*

*

świadie'wloo
prire~W
łOOzian.
Pogotowie znal.aizl:o się

rzecz

trud!nej syliuacji, kiedy

w

Nic

kiedy wresz.cte w
dziwnegoostatnlm tygodniu nad.esa:la. roz
szybko.
ją bardzo
chwytano
Blyskawiaznie ro=hod.zl się tak
że zna.na powieść M. Dąbrow
skiej ,,Noce 1 dilłe" • wydana
ostatnio dwa lata remu. Kupuje tę porzycję pmed.e wszyst!klm ml~ież szkolna. Czterech
że

n.a brzegu luu" Fle.zaroweJ-Mus:rJll;at t ,,Pisarze polscy" Anny Mitskiej to tybuly porzycji, które irównież daugo na pólkach ksdęg.air
s.kich nie i)lłletalY. (al)
męt,czyzn

s.

Łódzka „Organicau
iedynym
I
producentem

farb ogniotrwałych I

„Spóldzielńia „Organica'' w
Lodzj_ jal<.~ jEdyna w kraju
produku1e farby olejne, które
chronią przed ogniem. W ub.
roku wy;Jrodukowario 300 ton
tych .farb. Poi.ryte z.o.stały ni
mi m. •n. w.s;;.ystkie elementy
drew.nianc w Teatr:u. Opery
i Baletu w Warszawie. Obecnie ognio<l(?hr<>nnymi farlJa.mi
zainteresownni 611, również bu
dow.nie7lC)Wie l~o TeaOstatnio
NModoWt>go.
tru
sp-nia. „Organica." otrzymała
Biura
pismo z Cent!'ałnego
Kónstruk<:ji Okiręt<l'\vyc:h w
Gdańsku, które ma 2G.mta.r za
stosować łódzkie fa.rby do ma
Bmro zauJrTęt9w.
Iowa.nią.
pytuje ,,0.rgll!Ilicę" o możli
wości dost&·NY tego artY.kulu
w 1964 r<>im.
„01'ganica" je5t w stanie

kosztach budowy hangaru, oświadczył,

resowa.ny

że me j~ zatntetą mwestycją.

oo

Zdrrow:ia
Ministerstwo
rok.i rozpocz;ęlo akcję
eb.
scalania ibarz pogotowia lotnioz.,ego, które 2lOOljdująo się we

na

w
l!l'b.

ebU?
- W<łaśn:ie ma zapaść w tej
osiateczma decyzja.
~awie
Chcemy, a:by była to operet-

gnały

swoje sa.m0il1)ty.
Ja/k stwie.rciZiliś.my, takie wyj
ście z sytuacji zaaikoeptowala K>0misja Zdrowia p!rzy RN
m. l.-odzi,
(kas)

I Dźwig z prawdziwego

ebu!

to :ponad ty$iąc
- Talk,
miejsc. Brzedę wszys•bkim mu
si więc być atrakcyj!Ily repertuar, w atrakcyjnym wykoZ początkiem sezonu
naniu.
solisz~pół
powiększyliśmy
tów tak, że z wykonawcami
nie będziemy mieli kłopotu.
W tej chwili rozbudowujemy
W
chór, baJet i orkiestrę.
próbach mamy ()lbe<mie dwie

z

Bat1bara. Cywińska (Kroś
nieńska lZ) objęła w sierpniu
1960 r. :funkcję kierownika se

I

=

e

i

(Ka8)

=

§

w czasie. Ba.u prasy ==
FANTOWA
PI•ERWS'GA NAGRODA

§

§

(!!l nAPlłlU

; wyjazd do Budapesztu~

Dziś w Lc<l:zi zacbmwrzerule
częślclowo W'Zll'astająoe, z możllwaścią niewielkich opadów śnie

§
5

YVłTVVft

5

5

STRA
TA- S
KON.KURSY
NECZNE Z NAGI«>- 5
5
DA!\H
gu i-ub mżawki. Mglisto. Tern- 5
Zg.lOiSzcnia. J>r'LY.imuje se- E
peratura od -12 stopni C do 5
-3 stopnie c. Wiatry słabe i ! kr'eta.rtat SDP ul. Pfotrikoiw 5
A

E!
'
UllTllarkowane, poludnJowo za- !
chodnie 1 zachodinJe. Jutro po-- : ska. 96, Ilf piętro tel. 341-73
Ullllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllłlłlllllllllllll
(kl)
gcda. bez zmian.

E

Nowe karty wstępu
do Klubu Dziennikarza
Dziennlka.rLa

człO\lrkÓW

Zw.
Zaw. Pra-e. K&i~ki. Prasy,
Radia. i 'lelcwi.zji on.z stowado dnia.
il'zYs:zeń twórezych,
25 słYe.rmia. br. nałeży '1J3IOIJ.)a-

ze

4 DZIENNIK l.ODZKl nr 12

trzyć się w nowe ka.rty wstę
pu. Otrrzyr.1ać je m(Jri;na w se-

Ju•t>tariacle klubu (Piotrkowska 96, ,f i p, Pokój 224, w
g-Odrr., 12-.1()).
(532)1)

końcu

W

ronowy

w

dlniach.

najbli~yoh

Według -zmła.wień, ~
nych Prze:T. Cywińską, przed-

nd~
poćllto-

. .
wy~.
Juz pol:>ie'lllla lkOIIłtrola. wykazała, iż straty z tego ty20 tys,
tu:tu

f

Mecihanizm ~.arl;użyć byil iPI"O
sty i łatwo było go I'I00'.4SZY-

Sz<,-zegółowe Obliozefrować.
Cywińs~
iż
wykazały,
nia
t.en
P~WłaS'ZC:>JVła. sobie w

sl>OSób 3 ~.3~0,65 zł. Falswwa:ła bowiem także pokwitowa.ni.a za zakwp znaczków m
pobierane z kasy
pieniądze

podJa1ąc

a

róż

nicę w gotówoe przywłaszcza
jąc oobie.
Sąd Powiatowy diła. m. Lo-

Cywińską winną za
rz11C3i11J"Ch c.zy.nów i ska:Qł ją
na 2 la.ta w.i ęziell!ia., 15 tys.
Zł gn:ywn~· ocraz uimtę pmw

d"llf urzmral

publicznych i obyWa.teliSikich
praw honorowych na. 2 lała.
Ponadf>o i.asiidzil Old niej J111t
~ I.PER &UDJę 32.540,65 zł.
(jp)

~ęc;ych,

baiw

ł

=-

przy czym

ich
największe
przypada zwyitle

i

parę

praynaj':rmiej

cie

nasilenie

:na

SOlbotę

niedzielę,

góme
f'lld\jęcie
NlaS'Lle
pr2ledlstawia :Lra,gment z ,,ba
lu mi&Skowego", jak.i odlbył
się w ub, .sobotę w żlobku
„Maciruś" przy ul. Belna na
Baru<tach, a z.djęcfe b0c7Jne
poikaz twista w wykonainii.ru na.jml:odSzyoh d.z.ieci
;na zaiba\v.ie, jaka odbyła się
w S!Zikole nr 174 na Dą.bro
wie. W mbawie tej. oogama
zowainej przez TK FJIN i
T.?D, w<ię1o rud.Ział arż 947
dzieci.! Ws.zystkiie otrzymały z rąk M.Lk.olaja pac:z;ki z
· łakociami, a najbiedniejsze
- buty, palta, bą·t;ź uibrlaln.ka.
Pod.:obne zabawy odbyły
:
się w tych dniach w szkole
pod\St. przy W.. Mfynanskiej

l
~

ł

ł

nnwą kawiarnię

Na

Budynek przy
76„ na pa:rterrre

ua.

Nowotki

którego ma
nowa kawl.a;rn.!a·„ 2l<>stall: już w 1istopa.d7Je oq,diany
Niestety, miesrzdo użY'lfku.
powstać

(aQ)

lkańcy
czekają

Oikolicznych doanów po
jes:zc.ze nieco na o-

twaTcie :k.a!w1all'ni. Flrzepisy Mi
nisterstwa Hacd:lu . Wew.nętrr.1>-

me

n.ego .

pr.zysz:lernu

pozwalaija,

*

~

8 bm. wi.ecz;orem w M!.ę. s~ dll~~eu ~1ultu
dzy.zakladowyl
pocy !Przy u . •e =1ej
biło się· 1 p;.janych osobników: Bolesław Woźniak (Płoc
Ad~miec
Bolesław
ka 22),
(Pr:zędzalniana 185) i Broni(Orzechowska
sław Krauze
4). Na.jbardziej pOS"Llrod<11Wany jeis;„. tt'kwiz<>r wa!I'tości
12 tys. zł, który zost.aJ: przez
awalllturn. ików potluczon.y. Do
chodzenie w fRj 151PI'aWle rpro
wadzi KD MO Lódź-Górna.
(jp)

~

się

można by
godlzić ze
'kawiał"nię

osta-teczn;ie IPO

skromnym jak na
starndail"dem lokailu
(nie w<raystk:!e kawia:rn1e mu
~lega.nokie);

być

~ s.zą

to

Pozytywka
w Domu Dziecka

ł

ł

w

Czytelnicy
u.i. Wojsir.a. Polskiego nr 148 ofiaironasi
pp. Foll:llańscy

=·

wali IP02yitywkę Wl11llZ z komPoeytywkę tę
:p.tyrt.
pletem

przekarzaILśmy dO Państwowe
g-0 Dornu Dzieclka im. lf.an,ki
saWick:!ei. wczoiraiJ otrzyma-l:lś

my pismo

od

międZynarod<0wego

1

najlatwiejsr.zego języka
esperanto organ.ilzu1e
śwlaita w stYJCZniu Lódzki Odd·z ial Pol
skiego Związku Esperantystów.
Zg!OS'Zenia !I)!I1Zyjrnuje we wtorki. czwartki i piątki w god-z.
sekretatriait Odidzialu w
18-2~
zairaizem

LDK„ U!l. TraiUigU'bta 18, pokój 4H.
0 Wojewódzki Klub TechndPrzem.
Raoj<011a,li7.a!Cji
1
lki
Q<l'ganlzuje
Poligraf. w Z..OdJzi
we wtorek (114 bm.) o god:z. 17
w loka.lu zw. Za.w. Prac. Przern.
P<>J:i®ra:f. (ul. Pl·otrkowska 1'0Z;

II pi~tro.) odczyt pt. „Standary
jaJcości
i podniesienie
zacja.
d!rukU p.rzez zastosowanie najnowszych metod i materiałów".
O<lCIZyt ten wyglosi Rolf Stein;
;pr.zedstawiciet twmy Minnesota
Mi.llJI1.llng et Manwfactiuryng.

0

O

g:od!Z.

18

W

Oś~u

red. H. Rudnicki po<l:zie-

sta się

il

za ;podalrunelk, który s:pir.a:wil
dzieciom be:rd.'ZO du.żo :r.ad~

..__ _ _ ...,..., _ _ , _ _ _ _ _.

wspomnie'!tiami

,,z pierw

m:yie:b. dal ' WOłn.O\§cl". W częre;.
,
a'l'tystycmej film pt. ,,Historia
jednego myśli'Wca''. Wstęp woi.,

ny.

W

sZlkol~

'IUIJS'Zyim

o

prZ€11.1XJ;żnie
nauczyciele pyt{llją prz~zlych
k:iim oocq ;romiC!Jt1wrzys tów,
je&nej ze szkól ods-tać. W
i =niast
wrócono sprarwę
mWzie.ży - s.pytamo o to ro-

pa:rze

r.oildu

d.zi.ców. Oczy>l.VUcie nie o to,
k.ion 01Vi sami c/l.c4 zostać.
byw.by to pyt<mie cogd!J'Ż
spóźni<Yne, UN:z o
jaJk.i~h sta7W'!Dl~kach i

Twiwlek.

na

to,

w

j{llkich zarwodach chci0U.by widzie<ć własme pocjechy. Od·poWli~• iok W: .m<1itelmv spa-

byily róźn.e. CiekMVe
jeidflwk., że ż<ul.ein TO~ic 1lJiie
zad.eik.mowal chęci; llJby jego
1'-0'bomi•kiem
·dziecik.o zo.s,ta.ło
dziewaić,

Tluib m'i!lionere1m.
Je.śli

jeisit
nie

o mioli<merrów,
id.zie
to na-wet zrozwmiak, źe
cie.szą się omi prestiżem

w

naszym

s']'>Oieczę,fisi1'Wlie.

socjaili,stycznym
Choć

zmów nie

gdy
bai·dzo z>rozumiale,
weźmiemy pod uwagę, że tylu z.u,dzii W1JIP2'l n i.a co tydzień
kupony Tol-0-wtka. NieipO'Twtaik

jąoa .jels<t

w t.y.m;, re lkli!Gll?
peWll"le wster.ldl; który>eh 00tyohm.as wyilwna.'W'Ca (l...1?!8'M...:ł).
n.ie UJSUn,ąJ. Do nei:IJPO:W<l'Żr:ńej-

O g~. l8 w Klubie TPIP-<R
(Naor utowicza 23) w 19 rocznicę
wyzwolenia Lodlz.i, odbędrzie się
0

wieczór

uroczysty

d.La

aktyw.u

T.PP-R dzielnicy Polesie. W mon

„Wszystko o

Łodzi"

wy-

M. Kozierska,
airtyśct:
Marehut, B. Wll'óblews;ka. i
w. OchtruWski. !Przy fOII'tepi.aDiie z. Oza.·recka..
M.

w

natomia.s.t

nie'Ohęć

do

na'.l.eży

szycil

0 o

LKS

ka'Zj:l

godz. 19.3{) odbędizle
(Plo'trlr:owska 71./J) z
irocz;nicy

1'9

rn. Lod!Zi pieśni

i

konaniu

wleoo(>r

się

owyzwolenia
poświęcony

poooji o Lodzi w wyOpery .Lóoc;tZso/listy

kiEd M. Marchuta oraz aactorow
Teattu · Jara=.": K02lersklej,
Wo:óblew~ktego i ()clan.ańBkiegQ,
akomp. z. Cz~ wstęp <lla
członków i syllll!P8tyików klulbu
bezplaitny.

oo-

pracy proowkc'l}}nej. Gdy
'UCzniów looiu:,z.ącll'(:h 7
kT,a.sę; jedynie 5 proc. OOw-ba
C!!ll/'W, że. pragrvie zo.sttać robot.nUcami. 80 proc. rodziców
jllJ/c W1.J1kazaCa. <ltTl!kieita chce prZe'ZIUlczyć swe dzieci
,;umysłowego"
zawodu
do
poParadoTosaLne :;,ja:wiS1ko,
nieważ :PTa<:a prze'Ciętne:;o urzędni1ca. jest niejednokrotni~
baridziej mechamiczna. niż pra
ca wyi/owal'lfikow.anego mecha-

da.1W

nilka.

ź1'e

drz:laJ;a&ąca

wenitY'lacja.
Kiect.y usiler'ld. 20Staną rzllilk
w.iodlowain.e? W imamem, w lk;w:
!ll!l!IJ:{

~

taf)

6 tys. kom~
meblościanek
lJói:ltzkle FaibryJti Mebli

prod!Ulkurją

kompletów
ub.

ro.ku

w tym troku 6

~

tlj$.

w

mebwśc:La'l'lek..

wy.korumo

w

nleca!Y

cLągu
trsiąc kompletów.
b1ezącego m:!es.:iąca Oddzlal w
Pa!biall1ic.ach opuszczą DlCJ!W'e 2e

,

stawy s:zad' 11bralllliJo,wyoh. Zrurj

'

z ;po

Tegoroczne ~ będą u- f·
koiloroObok
doskonalone.
1P1aSt!kowyoh
ścianek
wyoh
'WY!POOd.ukowa;n.a ·=tanie ;pe- 1
drewruan:ych. (
il-OIŚĆ
w.na.

r

~ zootaną

taarże

Oik:u-

stoilach
pm;y
m. m.
Klienci narzek.a'1i bowiem, re
dotycb.cz;oasowe wyrywa:zy się.
cia;

I

(lr:)

z PRZVNłROlllllYM
•1<tE1M

I

. 1

t

niektórzy, dla·
się
Dziiwią
czego zegar na ratuszu przy
Placu Wolności czasem ran<> '
wprowadza ludzi w błąd, spie 1
szą.e się o kilka minut. Wyjaśniamy:

najmniej

nie chodzl tu
o

dających się

ll'Ządzali

0

Nikt n·1• e chce być milionerem?
tej

jeszcze poczekamy

kierowniaz:ki

Domu Dziedk.a, :p. M. Paw.likowskiej; z podziękowaniem

taźu
stąpią

Ole>jniEZak

dą się <>nie w spmedaży
crząit.klem !l.u<tego..

ramach aiklcji 9,D!'Liecl ....

Dzieciom",

J'i,

probil.em

bO'wiem
po

H' KILIKIJ ZDANIACH
Kum

~

UIŻy'tk-0wn.:ikowi

·-- - - - - - - - - - - - - - -

0

bl. 300, w ooiedlladh spółdńel
czyoh „Lokartiora" przy "ttl. '
L<>kat.orskif!j i Berlińskiego, '
a także w· Klubie Dzienniinnych
karza. i w w.ti.e:łl!I
miejSC'a('.h.

nosić wydatków na u~
ł nie Willębnz w ~oka,1aeh .w n.o
choć
ł wym bud<>WIIldictwle. A

TPP-R (Snycerska 8) w 19 iI"OCZ111icę wyzwolend.a naszego mia-

Rekontry

w br.

i Md!zkiie dirteci, Cocl!7liennie
odlby-wa si~ w naszym mieś

bimbro.wnię

zł

prz.1kraczają

mają

wcażeń

łowych

urt'ucbomio111y

będzie

Dźwig

*

1 zl, a nawęt za więcej. Listy pc>lecon~ itp. frankowa1ne
~j.
odpawiednio
były

W'YŻISZe,

Nowy

w

usp:ra.wrul

Cze.stawa. W<>jta.sika. przy ul.
A. Struga 3B. Podozas rewlizj1 zakwcsti":rH>wamo 1 litr
gotowego „prodluktoU" Oll'az
aparatuirę służącą do jiego wy
twMZalllia.

RJano S bm. fu:nkicjona;riusze z Kom-e-ndy Dz1e1nioowiej
MO Lódź-Pol<C::;ie zHkwidowa
lt bimbrownię w mieszka.ni u

zna=ie

4-

ll'Odza-

telewizor

Odsiedzą

ilości

Z.ódź

OOimoch<ido.wy do

dźw:\g

p!2eladunku wsoolk!ego
ju ciężkklh. przesylek.

Zlikwidowano

pr2ledsięb>.on;twa,

grudnia stacja

Ka·l iska otrzymala nareszcie

znacznym
Dotychstopniu pnze'tadunek.
czas ·ba2i0w.aino pnzede wszystk1im na pracy ręcznej.

kroniki MO

§ZA JED'ZNE 10 ZLOTYCH§
E A DOilOROWA ORKI&- 5

5

zdarzenia
dźwig

T. WOJ.

siębiorstwcr zuźYWal.o
kle dużo :ramiczków

dos~ly

i

Lod7.ii

z

111a wezwanie

libre-j

Rozmawiała:

Ministec 'llllro.wi.a.
już polecenie, a.by bal1>tnkze respektowa.ty sy-

wydał

ka pOilska. Mamy do wyboru
kilka pozycji, m. in. „Bai!. samobnych" Kiesewettera z libretem W:aidena i „uran księ
cia Józefa" Wiehlera z
tern Kuthana-Kailtickiego.
- A więc az:eka.my na. pol1
ską, operetkę w nowym gma.-.

pełni

w

Sporo o.k.a,zji do karnawa-

ina-

tunk.owe,i.
'cy

~~~~~~~~~~~~~~

vveoeję?

mieszkańcom

PiQotow.ać je bę&ie mechanik pooiada.jący prawo lotów. Ta.k więc nasze milast<>
nie jest zupełnie pozbawio001.e
własnej lotniczej pomOcy ra-

Jaką, pozycję
na. premierę

Dziecięcy karnawał

"L odzi

przekazanie 4 ma.szyn di<> W&:
szaiwy. w zamiam % to Centralny Ze@{>ól Lotniczy Z<>bonaerę za;be-n>ieczyć
wiązia.l
przoeloty chomi~tu
~
eyeh na linii Lódź-Wa.rsza.wa.
Pl'Zlell.oty
i Wairsza.-wa-Lódź.
na tereny :iinnyoh województw
zabezpieoza1ą :Ln.ne bacy, Np.
rniesz.ka:nieo Su:vecina będzie
zabrany z Lodzi przez szczeciii.slką lotniczą k='>etkę pogotowia.
Ohociiaż I?oozydiUl!Il RN m.
Lodzi 2J<l!twierdzilo 1i:kwidaieję
z dniem 31. l.2 wb. iroku ;PO<go
towia l<Jit...niczego w naszym
mieście, to jedn.ak w dalszym
musi
ZJdrowia
służba
ciągu
dzierżaw~ć lotnisko, utrzymywać stację paliwową ora.z zatrudnia<: mechanika, obsrugująoogo lotnisko. Aby w:ięc za·

ty.

jeszcze jedno pyta.nie.
przygotowujecie
w nowym gma.-

I

-

zaproponowało

&two

bezpi~ć

nym reżyserem.

CD~

w.szystkich niemal miast.a.ah
wojewód.zitioh !Ilie byly w peł
ni wykorzy.stywane. Minister..-

sziego ml.alsta, w wypadlkach
lilie Cli.erp1ący<m zw.loki, szyibkie pr.rew!ezien:iie krwi czy le
iku Lu/b przetramspor;towanie
do innego o.środ!llla,
oho~o
Lódi utreymuje dwa. samO<lo-

operetki, z k.tórymi wystąpi
my już w nowym gmachu.
Są to „Ptasm.ik z Ty;roil.ru" i
Kramera.
„CzaTll.ljący Gin.lilio"
Ta druga pozycja, to zabawna współczesilla komedia muzy=a, opowia-daj.ąca o peryJ)€'tiach starzejącego się aktora-amanta. Obydwie reżyse
ruje Danuta Do.stalik-Baduszkowa, która po 2-le<tnim pobycie na Wybrzeżu pow;róciła
dlO Ladzi. i jest u nas głów

Atmosfera garączikowej pracy, jaką zaobserwować moż
na obecnie w Operetce Lódzkiej ,nie jes-t związana z nort-ej
malnym rytmem pracy
placówki. To trwa.ją przyg<>towan:ia do przejęcia nowego
przy ul. Północnej.
gmachu
Na ten temat roczmaiwiamy z
dyir. Antonim Bachilińskim.
- Pa.nie d~ektorze, kiedy
gmach bę
więc ~teeznie
dzle gotów?
- Oficjailne otiwa<rcie przyW
gotowujemy na 22 lipca.
te1 chwili II'Oboty są PJ:'(>wadzone już tylko we 'Wlnęt.rzu
Kończy się prace
gmachu.
s:ztukaitorakie oraz zakladanię
płyt mannrurowyich.
- Ozy jest pa.n za.d()IWC)lony
z nowego łooum dla. Operetki?
Poprawi tx>
- Oczywiście.
a
zna=ie warunki pracy,
przy tym Lódź otrzyma , jeden
bu:z najnowocześniejszych
dynków teatrahlyah w kraju.
- NowY gmach moa. ZiDaCZOzy
n.ie większą 'Widownię.
przewidujecie ja.k.ieś posunię
cia., które zaipewnilyby frek-

kret.ar.i.atu w L.ó<lzkim PrzedInstalacyjno-Rei;~lębioootw;e
montowym (Jerzego 10). Do
który sprowa.w:a się z zagra- · jej obowi'\.zków należaa:o m.
in. gospvd<l!"ov.rani.e znaczkanicy. W tej chwili pre.ouje
mi pocri:to<Vym1 zailrupywamy1;astąpieniem b4lraksię nad
mi dla potrzeb przedsiębior
su surowcem. polskim. Jest
stwa. PoC'7,ątkO'WlO v1,-szyatko
nim żel krzemionkowy koloipoc,ząclikn.t, aż :nagle
było w
prod.ukt odpadowy
óa~ny
powst.ający µrzy produkcji na I zwier7.iehnky .wrientowaJ.i się,
iż listy wysyłane z sekretafo.-;1fe>rmvyah. z brawO'Zńw
riatu są fra..>.kowane znaCZ111ie
ku odJ>o1wicililich f:filtrów jed
tego wyma,gaiją
mż
wyżej
naik skła.<łni.k ten ma.rnujie się,
do ka.ne.ltłw. Jest prziepisy }>'X'zWwe. W książ
spływa.ją.Jl
zainstalowanie ce nad:aw.::7iej fi.gurowało np.
7e
nadzieja.
filtrów w zakładach p:rodlllku- iż na ii.rt zwyldy nalk.lejano
znaczki i'rie za 60 gr. lecz za
jącyoh nawozy fosforowe bę
dzie mO'ż:hwe jeszoze w br.,
rn. :in. w I.ubaniu i Uboc2lu
kolo Gryfina. żel krremion.ko 11111111111HHlllllQ!HlłllllllllllllllłlUllllllWłlll
wy móglby więc j.uz w przy
E
I
inlyirn rolm stać siti oelllil.Ylffi
surowcem do produkcji ognio
odpornych f&.rb. „Origanica" za E W DNIU J LUTEGO 1964 R. ~
potrzeby 5
Wt.edy
spokoiłąby
5
Wł!ELKA LOTERIA
wszystki<:h swo'oh odbiorców.

za,wiada.mia.

w

o partycypowanie

prośbą

Z sqdu
Na znaczkach pocztowych
zarobiła ponad 32 tys. zł

ilość
większą
wyprodukować
farb, a.le ~ój produll«:ji ha
myją s~pe do!Stawy jednego
boraksu,
ze składników

ZM-uid K'ubu

Wydz, Zdrol\Vlia.;
zWl'ÓOO!nG się z

Wojewódzki
którego

do

Ha 22 lipca - Operetka w·Rłwym 11Rachu

*

Rolniczą".

IDA)-

;p<>giot.owła.

-te Większe zespoły* Nowy repertuar

Caly girudl'Lleń pytalilo w ks!ę
garniach o wydaną przez PIW
„Encyklopedię

prawda; że z

roku po:z;bawJone został.o hangaru. 4 maszyny staly więc
pod goł)'m niebem. Dwom u.pomieszic:zen!La Aeroeycey.ł
klub Lóclrz.ki. Zbudocwa.nde nowego ha.nga.ru, loo5ztem ok.
2 mtn. zł, nie ł~ w mooli
woeciaeh Lod'hi. w doda.ti~u

mając

my: angielska komedia :,,MUio
ner bez grosza" wyświetlaina w
„Wlś1e" t=:Y śred.n.Lej frelr:wen
cli 80 proc. (n.a ostatnim seansie bywa·ly zawsze komplety)
1 film polski „Gdzie jest generał". Fi·lm ten jest wyśWiet1a

I..odz!an.ie

miy ło

z nler>o !rojem:

706tało
wym rokfom nasze mias~ t><> zbawimle
1otndcz.ego':" Z'\\TÓCillśmy się w tej spn11Wie oo Wydz. Zdrowia i ol;rnymałiśmy ba.rdzo sz~gólowe wy.laśnlenie ect zastępcy kierewnika, eh' Roma.na. J'lil"Zyka.

•Książka

najchętniej

nas

pozbawiona została
pogotowia lotniczego?

by-

prowokowanie 111d•o pracy, by u-

wyścl g.i,

których ce-

lem jest p.:zYstainek autobuso

·wy na Pla>CU

~olności

i

po-

bliskie tramWaJ<>We. Jest to
pl'/OStU eksperyment w wal
ce ze spóźnianiem się. Dokonuje go w ramach własnych

ipo

Ol!><>l>a odpowiedzialna za pra

widfO:We

WSk.azyWanie

przez zegar,

~-"~

czas.u

1
1

';".... ..
~·.....,..,

~t:----------

Kmsy
radiotechniczne

MAGAZY DIEGO
(na okres

o pow.

przeJściowy)

2OO- 5OOm
2

POSZUKUJE
WOJEWÓDZKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

HURTU ART. GOSP. DOMOWEGO
.,ARGED" w LODZl, ul. CZACKIEGO 16

teclmieznyeh

bu

dow1anyeh, maszynowych
organizuJe Z8<lda-cl Dos1rona.1enia ZAwodowego.
ZApisy pczyjmuje liek<t"etarłat kurIsów, Łódź, ul.
Ląkowa to tel. ~

PRACA

;.WAMZAWĘ''''
bry sprnecLaIm..

stan
--(100-'
og>Jądać:
Lipowa 36 m. 17
(19&1)
po
.,OC71AVIĘ"
17.000 łmn spmedam. Micldewicza 1()-5 tel. ~7'8
"BUlOK. Super" W :!deail.nym stalnle spnoecLa;m. Gdań&k,
S1<&1Powa 2J4-5
tel. 3l-6iH!6
no k
"OCTAV1Ę Su,per" 1900 r.
po
ma~ym
pn-ebJegU.
biaŁą,' id-ealny stan s,pnze
dam ~
WaTSZawa, Saska
56-5. Telefon 10-67~ (wie

I

Z POKOJE

Kursy wyrobu
ealanterii

Ul PRZETARGI III

najpó~tliej

III

PRACOWNICY POSZUKIWANI

III

INZYNIERA budownictwa lądowego z praktyką w wykonawstwie przemysłowym lub
inżyniera mecha.nika z praktyką w budc;>w-

nictwie _ zatrudnią zaraz na s1Ja,now1sku
kierownika zakładu
eksploatacji kruszywa
w Rydwanie kjLowkza - Lódzkie Zakłady
Eksploatacji Kruszywa w Lodzi, ul. Kopern ika 40.
Wysokość wynagrodzenia Według
układu .zbiorowego.
U6/'k
PIELĘGNIARKI dyplomowane oraz LABORANTÓW medycznych zatrudni zaraz
lnstytu' Mooycyny Pra{ly w Dziale Klinicznym. Zgłoszęnia osobiste, ł..6dż, ul. Teresy
8 (wejście od ul. Kniaziewicza 1/3) pawilon "A".
149/k

III

OGŁOSZENIA

III

DROBNE

w godzIn.aeh pnedpołud
niowyeh i w1eczorowye.b
organizuje

do dnia 24 stycznia 1964 r. W celu obejr"ZelIlia w IW przedmiotów należy zgła
szać się w magazynie gosp., ul. Piotrkowska
208 w d:nJ. robocze, w godz. 10-12. no przetargu mogą przystąpić przedsiębiOl"SltWa pań
stwowe, spółdzielcze i osoby prywatne. Zastrzegamy sobie prawo
wyboru oferenta

ZaJda4
D0unieważnienda przetargu
z.woclowego. oraz
zapiSY pnyjmuie se'kre przyczyn,
tariat Ośrodika SZkolenia

skonalenia

bez podania

145fk

K~

Ł6dt.

Słruga ł

A.

teł.

~7-1'

Kurs przygotowujący
do

egzaminu

i

czego

CIIl8Iadn1-

mlstl'7iGwskiego

w ZlllWodzie Cl1tkiem1ezym:
plekanrk:zym.
masan9łdm

ł

rzeŹ1ri_

org.anlzuje

----=---~--IHODOWLĘ

Spóldzlelnia PrlM)y ,,BLOK" w Lodzł,
przetarg nieogranicwl!1Y na niwelację i wyw&z ca 20.000 m 3 ziemi z przygotowywanych terenów na posesjach m, Lodzi - w czasie od 15 marca 1964 r. do 15
grudnia 1964 r, na odległość 10 km. Oferty
w zalakowanych kopertach należy składać
do dnia 25 sty<:m.ia 1964· r. w sele-etariacie
sp-ni w Lxlzi, przy ul. Nowotki 230, z podaniem ceny jednostkowej za· 1 m 3 ziemi.
no przetargu mogą przystąpić również jednostki gospodarki nieuspołecznionej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 1964 r.,
o godz. 1L Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
npk

ogłasza

norek Qodstą- ZUtaAl DoskonałelHa zaSPRZEDA Z
ptę lub sprnedam urzą
_ _";;;;"~-:-~.~.~~~Idz,eniJe. Zgier-z $wierczew
w~
l'ORTEPIAN lcrotki, stan sldego lJ1, te! 16~
UicJ.ź. Ląk.oWa.,.,. tel•.289-05
Spóldzłelnia Praey KonserwtMlyjnodobory
spITtJedaJm ta.nlo.
Tel 311-33
godZ. 16-1'1 UMEBLOWAlNIE sypiBJlnl.,
Remontowa "BUDOMONTAZ", t.6dź,
.
stołowego _
styl gdańul. Piotrkowska nr 220,
CEGLĘ. cement, wa~~ ski 1Spr>.zedalm. Telefon ........., , - ,.......... '
pustaki, eupremę, 1m
44!hlQ
18~ g
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
ntl. d,rE:wno i lillne mate

~a1y s:~~~rkg~d d~ f·OTOKOPIARK.Ę

z

elek
BllICI i Opal. L. Urrbań- tl'yoznym ta'll.kiem (NRF)
ski . Lódt Kowalska :la s·pr-zec:\.alm. Tel. 383-00
tel. 55dH12'
333 g PLANDEKĘ do samocho
du
Starr" s.pl'ZecLam
LASKI, parasole, getry Gandhiego 7 ID 15· •
męskie s.pr:zed.aje
sklep
.
galanterYjny, L6dź. Zielo "EXAKTĄ VAItEX." 1 gi111> 6
300 g tarę e~ną niemiec
!'EKlIQ"CZYK! sprzedam. ltą SPr.ze?~. Wiadomość
Gdańska 18. WiadomoŚĆ ul. zagaoonikowa 23-4 (Do
u dozOil'C'Y
342 II ly)
ma g

k .. .
Kursy ro iU I sZyCIa

I, IiI, m lit., bllltu JDaszynowego. kwlat6w s~
cznyeb
l ga,Janterl1 0zdobneJ.
ka.pelusznlctwa
da.m8k1ego, ;wyrobu kOł
der - organizuje '!'KWP.
zapisy codz1811.111e szkoła
Gdańska 11 ~ 10-18
......... _ ...... _ _ ... _ _ •

S.

samochodu marki FSO "Warszawa". Pr7Jewg odbędzie się w dniu 20. I; 1964 r., o
godz. 10. Cena wywoławcza 36.000 71; Przystępujący do przetargu obowiąmm. są do
wpłacenia w kasie spóldzielm, ewentualnie
w Banku Inwestycyjnym w Lod2Ji, konto
lU" 66-250-95 _
wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej,
Pojazd moŻJI1a oglądać
codziennie w godzinach 7,30-15,30 przy
ul. Sienkiewicza 107.
79pk

t P.

RO~'AHA SlYMAHSKIEGO

z kuch'll..ią.
SAMOCHODY.
wygodalrni, . w bLokach, Dą
GOSPOSIA potnebna na
MOTOCYKLE
browa-zachodnia zawyjalZd do lek=. Wia
mienię na. pakój z kuch
. domość Bedna1'&ka 26 m.I~~~~~~~~~~~Iil1lą i ;pokój
oddzie1nie.
60
355 g SAMOCHOD ,\Wa=,w a" Oferty ",148" Biuro Og,lo
DZIEWCzyNA d<> po;mo stan.. dobry .SiPr:z:edam. s:zeń, Piotratowska 96
cy W gospoclarrstwie Irol L6<dź ul. MickiewlCZa 30 ABSOLWENT Politechlniz tworzy.W 1IIZłU~ nYllll potnzebna. Adamów, P.alk
294 g ki LódJzkiej. samotny 1>0szu.kuje
;pokoJu
sublo!łZYda
r~
wy- 'PQCtLta Bełdów pow. Lód", MOTOCYKL ".Junak" Synczu,k
1741 g sprzedam. Oglądać z.gIer ka·tOlI'Skiego. Oferty M187"
robu kWla16w NtUCZllycb, PODRĘCZNIA.
pT2"Y.im:ie ska 107, Jaworski 2'43 g Biu:ro Ogloo:z.eń,
Piollr1~7 g
kapelUl!Jlll1ictwa.
manicu- pracę u lcrawcowej. - "WARSZAWĘ" w ideal. k<IWISka 96
Oferty ,;ln" Biuro O~o n~-m stame sprzedam. W1. SAMOTNA :m.a,glster pore l pedicure organizuje szeń Piotrkowska 96
gury 7
2S3 g szukuje pokOjU S'Ul>loika
torskiego. T-elefon 47<HXl
Zaktad J)o8kOIlalenla ZaPo godz. 111
woo.owego Łódt. Ląkowa ł
MLODE matI'Ż-eństwo poszukuje poJ.,oju suhlok.a
torsrkieg·o na trok. Może
być przy stainszej rodrzi
ł..Ódzkie Zakłady Gastronomiczne Restau- 1!~e. Oferty ..231" Biuro
OglOSlZeń, Piotrkowska 96
racje w Lodzi, ul. Piotrkowska 47,
ogłaszają przetarg ograniczony na sprzedaż PIWNICA wyooka,jasna,
duża
do wyn.adęcia zasilni,k a samochodowego marki "Warszawa", rarz. Biegańskiego 341 .Tu
371 g
cena wywoławcza 9.600 zł, skrzyni biegów, llaoow
S'ruDENT Akademii Mere~ji poilcroeh orga- cena wywoławcza 1.600 71, karoserii marki
dycznej
pos:zu.k:uje
pOko
Warszawa"
cena wywolawcza 1.200 71.
nizuje Z8rklad DoIIkonaju su.blokatorskiego. Ofer
Przetarg
odbędzie
się
w
dniu
25.
1.
1964
r.,
lenia Z8rwodowego.
ty ,,3'70" Biuro Og,losrzeń
.zapisY pczyjmuje QUo. o godz. 10 w magazynie gospodarczym przy Piotrkowska 96
ul.
Piotrkowskiej
208,
zgodnie
z
zarządze
POKOJ
z wygodami. Slo
dek Szkolenia Kul'llOwego
niem ministra komunikacji z dnia L VIII. nec-Dny.. wysoki parter z
lelcrępującyrm
wejściem
Łódź, A. Struga ł.
1960 r. (Monitor Polski nr 66). Przystępują nnie
pod-legający
kwateteL im-Ul
cy do przetargu powinni wpłacić do kasy runkowi odstąpię. StaroLZG-Restau;racje, ul. Piotrkowska 47 wa- !!ard(l;ko!l 44-b,. reI. 476-71
ddum w wysOlkości 10% ceny wywoławczej, DO pokoju 2fT m :kw.

Ku rsy kroju i szycia

PODZIĘKOWANIE

Prezydium Wojew&Wldego l Miejskiego K0mitetu Stronnictwa Demokratycznego w z.o,.
dzt, zarządowi Lódzkiego Towarzystwa Naukowego, Pra.cownikom Spółdzielni Bud.MlelizkanioweJ "PokóJ", Prof. dr GTotł>OW!;
lekanom i personelowi Szpitala 1m. N. Barlickiego, zarządowi PWSM, wszystkim Przyjaciołom,
Kolegom i Znajomym, którzy
okazali nam tyle serca i współCZUcia podczas choroby i pogrzebu

LOKALE

artystyczneeo

I'

~-----------------I

108 k

C'ZOIl"em)

l Kursy cerowania

-

.- -.....::

~I'IJ;
kreśleń

POMOO -dO!!!1lOwa potmeb
NIERl.I{'HOM()~CI na. Andmzeja StruJga 29
m. 15,
pra.wa O<ficyna,
DOMEK czteroi(l;OOWy., 111.0 ID p. Z!gloszen.ia. po gowy w Kolumtnie (woda) d:dnie 16
1511 g
IZ«mlen1ę na dwa poko:Je OPIEKUNKĘ do drzlecka,
w Lod,li. Tel. 446-77
doświ.adczQtlJą d,ochodJZąc.ą
DOM direwn1any do :oooz- poszukuje malżeństwo illlbiórki s;p;rzedam.
z.ódIt- źynierowie. Dzielnica Ka
Ch(Y,jny; Ko.ncertoW.jl. 18 rolew. Oferty ,,303" Biu
m. 3 godz. 17-20 184 g ro ogłoszeń Piotrkow15 ha z:I.emi psrz.eIUl()-obu- ska 96
3i)3 g
raczanej z budymkamJ. lub POMOC domowa dochodz1ałkę ziemi w osadzie d17.ąca potrzebna. Telefon
Piątek pow. Lęczyca 418--&2 po godrz. 15
srp~am.
Bliższe infoor W
GODZINACH
pmed.~Je:
Krystyna Jago- polwdl!l.iOwych llAopieJru·ję
dzlI\.sIka; Gaj-Nowy,. pow. się d'Zieckiem. ~ Oferty
Lęczyca
17'858 g ,,200".
Biuro
Oglos:zeń,
Piotrikowska 96
29'L g

s1I'ładamy

seroeczne podztękowa.nla
:tONA, CORKl i ROIDZiINA

Dr MARKIEWICZ specjalista chorób skórnych 1
wenerycznych, Piotrkowska
g
_ _l()~
_ _ _ _ _ _ 338
__

NOWOCZESNY lcrój dam
sld, dziecięcy opanu.jesrz:
szybkQ
pod
gwara.ncją
opatentowanym
kiem mistrzyni wyna.larz:-

_ _ _ _ROZNE
_ _ _ _ _ _-

skiej. Nawrot
32
SZKOl.A
Cy.rulskiego

DNIA 12 grudnia 1963 r.
pI1ZY'bląka1a się suka oW= e k a .lzacki, sierŚĆ ja
-sna,
grzbiet czarnarwy,
uszy 7.alaman.e. Do ocLebrania ul. Na;rutowicza. 1
In. 2Il w godz. 16--01.7
FIZYKA. chemia. matematYlka pr:zygot>owanit> na medycynę, politechnikę. Tel. 387-80 ma
g ister
2170 g
KOSCIARKĘ kupię. Wia
d.:.<mość L6dź Al. Koś'ciuszki 89 m. 4
245 g
NAPRAWIA be(l; śladu uszkodzoną garderobę artystyczn:a cerownia Więckowsklego 2.3, F:rankow-

Lódź, KilińSok.iego 46, tel.
335-43
wyucza najnowszych .tańców. za.p Isy co
dzlenrue god!l:. 15---20

Mechliń-

1I11111111illllllllllllllllllR'illllRllUI
RANNE I WIECZOROWE
KURSY KROJU SZYCIA
'
I MODELOWANIA
l, n, m stopnła TKWP.
zapisy codziennie
god'Z. 9-15,
ul. TUWIMA ts.
llIllllllllllllunllllllmmllllllllllQ

11111/1111111111/1/1111/1/1""0"1111111"
SEK:REI'ARIAT

ska
!!GIl g
ODDAM w dozjerżawę lokal (wylączony spoo kwa

KURSOW JĘzyKOW

terunku)
z pr-zeznaczeOBCYCH TWP
n iem na drukarnię film-o
wą lub fa:r'biamię z kom
01. P1otrkO'WSka m
pletnymi ulI'ZądzeniaIni Lćdrź,
CzęstOChowska
60.
pr-zyj.mU!je zaplsy Da
przyjmę 2 il)8.ł!1ów. Sp.atrta
tel
461-d3
363 g
ku!>a 2i'>/Z13
(Stoki !pmy
Z NIEWIEI..KĄ gotówką
j<ościele), !PO godJz. 16
przystwię do spółki.
OPIOTRlKOW Tryb.
(cen- ferty .. 344" Biuro Ogł~
trum) ;pokój lZ kuch- szeń P iotrkowska 91i
nią; zamiemę na ;pod-ob
ne w LQdozj. Dzielnica o- "BAL SAMOTNYCH" w
"TIVOU" 19 stycoznia. bojętna. Oferty ·.. 3~" Biu
K.:1rty wstępu ,,swatka",
l'O
Oglosrzeń,
PiotrlcowPiotrkowska
133. "Orbis"
ska 96
:MG g
Piotrkow.s!ka 65
469 g
WYPO:tYCZAL!\,IA pole- W godzłnacb N.3()-19.
LEKARSKIE
ca tanio eleganckie su- ()prócz środy t soboty.
knie ślubne,. cocktailowe.
82 k
Dr SlENKO
epeejali9Ła
chorób skórnych. wene- ~;l°"i~ ~5 Piotr~(~tg 'f11I1111"'III""''''''III11I1I11I1IH'f
rymnY'Ch 11;-18, Kllińskie
go 1M
37 g
KORO~SKA

He~a

l~

ka;rz ginekolog pny:Jmuje poniOOl!lalld; C'ZwartlJcl
17-18, Zielona 111

NlTECKl speejałlsta
chOlrób skórnych, wenerycznych
*-'18.
Kiliń
"klego 8'Z
18133 g

Dr

Dr ZIOMKOWSKI - speej aUsta cborób wenerycznyoh,> skórnye~
1&--19,
P1ofmkowslk.a tIl9
1Bl58

III IJn'eUJaźn'ep'e JOl

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych w ł..o·
dzi, ul. Okopowa 70 zawiadamia o zagubieniu tablic z numerami rejestracyjnymi od
poja:2ldów
mechanicm.ych 1-120-PR oraz
1-121-PR, wydanych przez Wydzdal Komunikacji Prez. RN w Lod2<i.
l"W/k

I

I

ZAP.SY

Dr
.Ja4w1ga ANFORO· ~--80 Szkoła dla Pracujących przyjmuje za.
=c~S.~~~~~r. pisy - poniedziałki, wtorki. ezwariki, godz.

17&08 g

ka. 8

Czy masz

8-18, ul.

już

Kopcińskiego

swój

31.

359/g

szczQśliwy

los?
to poniedziałek - 20 stvcznla - cla2nlenle
Krajowej Loterii

Pieniężnej

UIllIllIllIllIlł/llllllłnlllllllllllllllllllllmmtlllllllllWlUlllllllllblllblllllllllllJllllln..........IIIIHlllllltnłllllllllUłllUlUllllRl ..11II1lJllllllllllIUIUIIIIIHHU_ _ •• _.lłłIWIIIIIIIIIIIRlllllllmmllIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIDIIIUI1II1111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIID
WA2NE TELEFONY
ska 102). Wystawa ma- CTWA (WięokoW&ldego
od 'lalf: !6 dod. "Album . [ Klinika AM lm. 011Nocna pomoc piel~
~arstwa StanisłAwa Fl318) wymawa pt. . .'l1ka,.
....
..
FlelBlchera" prod. pol. rie-Skłodowekiej, ul. Cu- nlarska dla m. Łodzi rz:
Pogot. Milicyjne
ł'I
10 Cz.ynJna
niny malowane
Wall'g.
lS.30
rle-SklodowskfeJ 15, tel.
przy Al.
Pogot. Ratunkowe
09
eo len e
do 18.
&Z.aIWsJciej Pr.8ICoWlll1 Do
'.
, J
•
, CZA.JKA (PIonowa nr 18) 201-1l'I' przyjmuje ro- ściu=ki 48, teJ.. 3ZHl9 od
Nocna pomoc lekarSALON
2\FO~~~FIIU świadca:a,lnej".
Wysta.•
nieczymne
dJzące 1 chore glnekolo- gc·c!z. 19 do 4' dokonude
ska clIa m. l..oclzi Ul.ił
(Struga 'I.
~p_wa A,;
WIa czynna CO<lz1ennle.
g,tcznie z dzielnicy G6Ir- zabiegów dla. dorosl;ych
Straż P&.tarna
08
NowOOle\sJdego "Kuba:
pa-ÓC/l; poniec:lzlałków W
MEWA (Rzgowska nr 94) na oraz z 1~ Rejonowe(! i dzieci W gabil!leCie :zaKom. Miejska MO 292-22
czyruna cod'Zlenn~e
gOdlz.. ll-18.
,~ jednym sztanda- POlradni "K'! (l; dzielni- biegowym 1 w dO!lIlU ch<>
od [3-lB oprócz poDle
ZACHĘTA - meczynne
!Iliemiooklej
dorzw. od:
rem' prod. USA do.zw_ ey Wldrzew. 'Illl. Szpital- rego w pIZY'P3dka.eh p11Kom. RUoChu Dr0gowego
SlG-62
dozja:l'k6w
K IN A
lat 14 g. 16,. 18, 20
cd dat ,H g. 16, 18, 20 na 6.
nych na zleceru\e 1ekalI-Pryw. PogOl. Dziec:. 300-00 PALMIARNXA czynna
&IN"" K KATBGOBD
PIONIER (F;rancisZkańska POLESIE (FornaJskiej 3'7)
skie wystawione poza go
Pryw 'ogot. Lek.
555-55 c0<!2lennle od g. 10 do
kINA PREMIEROWE
ADRIA (Piotrkowska 150) 31) "MIlczenie" :pr. pol.
,,EugeniUlS(l;
Oniegin"
Cblrurgla Południe - d'Zi nami pracy gabmetów
333-33
Ul (,p rócz poniedrzta.lków) BAl.TYlt (NarułlOW1eza:m)
<I=w. od lat 16 g. 16,
prod. INIdIz. dOlZw. od S'Zpit&l lm. dr Pi::08Owa ota.biegowych.
"Chcemy
lIłę bawł~" "Ballada b\nArska" pr. 18, 20
lat 16 g. Iq. Ul
ul. Wól.c2ańska 195.
7..00 (ul. Konstantynow(I)8.nQt"ama) prood. ang.
radoz. dozW. od laIt 12, POKOJ (Ka!l:im1ema !!T 6) EN-"ETYK (AL ",,,_ Cblrurgla Północ: - S'Zpi
Sw1ąteezna. pomGe dn1fe.
od
dozw_ od laJt l~ g..lo,
g. ł5 .M,· 17.«;; 20
"KryptOnIm
Nekła.r"
...~
ró
.... Oli tal im Pasreura' uL Wf karska
udziela W
TEATR-Y
ska 8-10)
czynne
la.30,. 13.
,.PrZemInęło DKM (N-a;wrot ll7) ,,Po(panOlr-am.a.) ;(lil"Od. pol.
techni1tl;
g FelS!Ztyń- ..
is
'
ustawowo wolne od praTEATB
NOWY
(WIęc- lO do 16.
z wt.aRem.. prod. USA
lite _ W ' PT. :rum.
<I=w. od lat 14 g. 16,
&1;dego) :nieazY1lli!le
gury..
cy pornoey OOros!ym 1
lto.W'Słki.ego 15) 15. 1.9.,15
cLozw_ ad lali; 14 8'QdZ.
<Loar.w. od lat 14 g. l6,'
Hl, 2JO
La.ryngologla. &.lp. !m. dzieciom w III!TlbulatOll"lum
"Mara Stua.rt"
MUZEA
.l7.l1O
lei 20
POPULARNJ!l (ogrodowa
di" P!~()wa,; 111. W6lczań i w domu ohorego w
MAl.A SALA (Zoach<ldrua
POLONIA (Plotrlto
~WORCOWE (Dw. Ka.l~- lI!') .,Na białym 8Zia&u"
ska 195.
godz. 1()-17 w nast~
83) g. 20 "Czerwona ~ MUZEUM SZTUKI (\Więc
,.G4zie
.1_ =r~' s~~r.lemM kapo', prod.. pol. <Loar.w. od !lat
DYmRY A1P'11I!lK
OkuliBtyka: SZpits.ll. lm. jących poIradal.lacb:
gla"
kowskiego :16). Cz~
prod. pol. dazw. od la~
~Iąg" 8 1';.
~ ~ J2 g. !!l. 19
Tu,wiIIna nł Wólmań- N .. BaT1iclciego i u·l. KOi!>SródmieSele _ u-l. Piotr
T~TR2I1;'A~~~y(Jl'ira- ~i~
p~tek: ;;' g. lO, 12.301 15, 1".36, l., 15,·116; l'l• . l8,,' 19; REKOBD - nl!ec2yame ~~ 3'7, PiotrkoWSka 225, emskiego ~
kowsika 1{)0, tel. 27J.-80.
TEATR 7.15 (Traugutta l)
so.bota g<JOd(l;. 9-1:;, nie10, 21.
ROMA
~waka.
84) 7..g1~ 146. Nowotki 12,
~hi~rgl.a 1 wyngologia
Baluty ul. Zu1i Pag. 10.15 "Romans z wo doziela godz. 10-16. W WISLA:Wima JlIl' ~ GDY'NIA-STUDY.1NE ('IIu"Siedmiu wspan1a1yeb" Róży Luksemburg 3. Dl\Ib dziecięca: Szpital Im. Kor eanowsklej 3, tel. 54'1-96.
<lewllu"
poniedZ'lałe!lc
muzeum ,,~~ ang. bez- P'OIIZa
wilna 2)
,;Kl.ermllBlZ"
porod. USA;
d()Q:W. od roW5lk::lego 2l4-łb.
= .k a,
ul. ATmii !:zerWidzew _ ul. Szpital.w •. od prod. N:RiF/ d=w. od lat 14. g. W. 13. 16.· 19
TEA.TR
POWSZĘCH;NY meazynne.
p
g.
wOlnej 15.
na 8, tel.. 2111-53.
(Obr-. staltn,glrad:U nit" !!U) MUZEUM ARCHEOLOGI- ~30. 20
s.3Ił;,lj,
lat 16 <1-od. ,,10 czerwca SOJUSZ (Płaltowcowa 6)
DYm!tY SZl"l'l'AILI
Chirurgia
l!IZC:ZilkowoGórna _
ul
Lec::.1:ńig
15 30
Przyaocla z
CZNE l ETNOGRAF!.,
1944 ,,()ra4our" ]>.~
,,Pnysialnek
koml5atwarzowa: S7;>. lm. Bar- cza 6 tel 4.Z7-7Ó
VaU,~~" ;
11115
CZNE (Pl. Wol.nolici 14) WO~NOSC (Pr.zybySZ<!'Wfranc. dOlZW. od lat
rlat" pr-od. węg. dOlZW.
S2lPUal lm. M. Maduro- llckiego, ul. Kopcińskie,.
•
Wys'.a.wa:
g • lA
W.30,. 15 • 17....
~
od 'lat 14 g. 17• , 1.9
wI.cza , ul• M • ---'-'.'e'
go 22.
- M. l ~a 24
_
.....IU
oz ka 1 i.Ziemia
! arlzka lęw skieg~ 1.6)) "Na.ga.nlacz"
p.t'oo
v,
._, UJ
.................. ,
telPolesie
38Z-98
OPERETKA (PiotrkowSka T~ąOleciU S:!ństwapol ~n.ar~a lat 16
p~~. HALKA (lCra·wi<!!(!ka 3-5.) SWIT (Bałucki Rynek 5) 37, tel. 2ł3-43
przyj- ToksYko1o~:
Central2łS) g. .t9.15 "Se_ja sk1e:go" pocn.ledtz;lalrld _
, ..
Ul 18; :io'
, "Alibi doskoPałe" J)rod. ,,sma:k miOdu" prod. mu~e ro<I:zące l c~ore ny Szp. Kllmczny WAM. I I ą~ ~moej plew LOIlIdynie" (óal;W.. od
niEOZynn.a wtorki liro, ....
,
•
aIIg .. doew. Od lat 1e!;
ang. cLozw. od lat 18 s· glnekolog1cznie z d"Zlelm ul. Zerornsldego 113.
ęgn ars a
wy onu e
w
d
'
•
XJNA I KATEGOIt11
., 11> 18 20
15 45· 16 20 15
cy Polesie OIt"az z 11 Redni ustawowo wcUlne od
lat 18)
y, ~w.aa'1lkl 1 fl()\)()ty
...
•
I.
.,
••
jOll1owej Poradrni _ K'! z
Nocna pom.oc: leka.rska pracy 'Za.blegi dla doIr~
OPERA (T. Jatrarcza) g. il9 1~16, W piątki. wst~ LDK (Traugutta In" 18) MLODA GWAJR.DIA (ZiIre- TATRY (Sienkiewicza 40) drziel-nicy WJsd!llew'~ ul (NPL) w Stacji Po.gO'to- 'l.Iych 1 dzieci w gabl'l1e.. Cannina Burana"
~olny It. 1_18. W me
.. S:zlaI:~
w ~, lona 2) "Nle2lD.v:jQmt zpo "Trzy pJngw1uy", ,,Po- &zIp1ota.Wa.
. w1a Ratucr1Jkowego m. Lo cie za.b !eogowym i w doTEAT
EKJN (WÓ1!ZIele 8. 1'1-1'1.
o;>r-oid. j.ugasł. dozw. od
ciągu"
prod.
USA.
straeh
lwa", "RObin&1 przy ul. SienkieWi- mu chorego od godz. 8
~ ARL
1736 MUZEUM mSTORII KUlat l'ł g. 15,' 1'1.30, 20
dOlZw. od lao!: 16, g. 10,
15011" g. 16, 17 "Daleka
Szpital Im. H. Wolt, ul. cza 137 udtzlela pomocy QO 17 w
nalSltęl)ujących
~i: 5~ kg~·
.
CłW REWOLUCY.J'NEGO MUZA (pabianicka 173) 12.30, 15, 17.30, 20
jest droga" prod. pol. sL3ag102eWnlcka 34-36, telefon w domu Cho.rego dla do pora<ln!ach:
OJ
m e o.
(Utl. GdańSka lS) eozyn"Sledem nianiek" proQ.
dozw. od lart 14, g.
opr.zyjmuje ro- rosłych i dzlP.Cl.. zgłasrza..
PINOKIo (Ko.pernJ,k.a l~l
ne we wtoIiki 1 ozwart
radz. dozw. od la1: 14. 1 MAJA (KI{!ńsk1ego 178)
18, 20
dzące i ohor-e g!lnekollo- jących 2achOll'Owa'tlia po
Sródmle~cie - ul. Piotr
g. 17 "Tygrys Pletrek
ki g. U.......x8. ś:ro<!y, piął
fI 16 18 20
"Burza
na4 stepem"
glcznie z dzielnicy Balu- godzlnaoh pr-zyjęć pr-zy. kowska 102, tel. :l.7l-.80.
ki i niedrLiele. g. 10-.17 STYLOWY (Kilińeldego W)
(p.arullrama) proo. jtJg.- ElNA m KATEGOlUl ty oraa: z ,,,!, Rejonowej chodnJ. rej<llnowych.
Baluty _
ul. Snyeer(.; n'Zedst. zamknięte)
TEATR
ZIEMI
LODZ- oorarz w SOboty
gtJdZ.
Gwlatodzlsty bUeł" wl.-.fr. dozw. od lat 18,
POIroom 9.K " z doz!eln1cy
ska 1-3 tel 538-76
KlEJ (Kopernlika 8) nie
1Q-15.
W ponioozi.alk:!
Prod. radtz..
dOZW. od
g. lS, 17.3Q. 20.
LĄCZNOSC (Józef6w 43) Widzew, ul. z.boc2e 18.
Nocna pomoc lek2r6ka - wldze~9 _.
.
czynny
i dni Pośw1ątecozne mu
lat 14. g. lli.4S, 18, 20.15
(Przęd:zalrua'tla 61ł) .. Wszystko dla pań" Szpital Im. H. Jordana, pr-zyjmuje zglc·szenla te· na 6 tel 27~~53 S2lplotatzeum nieczynne.
WLOKNIARZ (Próchnika
.. . ewC1:yna w hotełu"
p ·rod. :tranc. dorzw. od ul. Przyrodnicza 7·9, tel. lefon;cznle od godrl:lny 19
•.
.
MUZEUM
PRZYRODNI11»
"RancM W doIlpr-od. USA
d<nw. od
lat 16 g. 1.9
511-70 pr-zyjmuje ro- d,o godJz. 5 na fLr- telefo·
G6ma ul.
LeczniWYSTAwY
CZE UL (Parr'k S\enlkienie" (paonoram.a) prrod.
lal\; 18 g. 17,. 19
STUDIO (LumumbY 7-9) dzące i chOlI'e glnekol1o- nu 444-44 i zała.tw1a wl- ::-za 6. tel. ł27-70.
BruRO WYSTAW AKTY- wicza) nieczynne.
USA dozw. od bit Ul OKA (TuwJma ~4) ,,Kr6"Przygody Milnehbau- gicznie OJ!: .dozje,""""", Sród- zyty w domu
chorego
PolesIe uL 1 Ma:l&
S',lTCZ'INl{!CJl ~olWW ·MUZEUM
WL().~. __...... ~ ... - .w...titł'"
le~ dzkd.'!
grod..
lieua!! 1W'QCl.. .~ <kleW. ~
od 2"odJz. 20 do 6.
~4, tel. 31l2-ns.
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Oklaski dla Cichackiego i Kielicha

Akademlcv odrablaia
łurnieiu

Pewne zalegrokł powstaly W
rozgrywkaeh o puchar siatkówki
ZMS i „Dziennika Lód.z.kiego'',
w grupie drużyn akademickich.
Obecnie zostaną, one odrobione.
Po uzgodn.leniu terminów z za
Interesowanymi drużynami posta·
nowiono, że . w czwartek, 16 !>m.

do Monte Carlo

Łódź

Przez

Bokserzy Gwardii podobali sią wstolicy

za1e2łości

w naszym

SPORT •

wiedzie trasa wielkiego rajdu

W tegoirocz.nym, 33 kolejnym Plrzejazd pierwszych 'WOZÓW
:Po wa.J.oe w dwóch pierwszych
Stańczykowski był :faworytem. go, że wallta 'ego z KaczyńSklm
wagach Gw.9!I1dia p;rowadz!.la 4:0. Niestety walkę przerwa.no przed nie była atraa<cyjna. Natomiast rajdzie samochodowym do Mon !P'I"Zez Lódź przewidywany jest
ZSin<>Si.ło się n.a po;rażkę Leg.li. czasem ze ~lędru n.a kontu'Zję za:sluży~ na pochwa:lę Krajewski. :te Car.Io,
weźmie ud:zial 350 w czasie regulaminowym okoWytrzym&la on.a jeciJnak si.lny atak Niez.gody. Wyn:Lk. rentisowy k:Iizyw Gwa:r>dzista m:Lal za pr.zeci.wnika. zaJóg. W liczbie tej znajdują Io godz. 11.20, nie jest jednak!
Gwa:rd.li i po waloe s=epańsikie dzi stańczykowskiego.
Szczepańskiego; z któ;rym pme- się również 4 załogi polskie. WY'kluczone, że kierowcy prag•
go z Erajewski!ln„ wyrównala; a
L<>j:ki.ewi.c:z wygrał wysoko pierw gral na p\llllkty.
,potem objęła prowadzenie B:4.
szą ru·ndę z Popiolkiem (Legia), Ostateczny wyinlik meczu 9:.11 Rajd o tyle zaciekawi łódzkich nąc zyskać na czasie, pojawią
mi.łośn.iików spo!t"tu automobil<>- się na ulicach Łodzi okQ}o 29
Za<trn:ym.agmy się nad pierwS'ly ałe w drugim starciu ~brak.to na komyść Legii.
w sali Studium. Na~ycielskiego mi poj.edyn.kaJ!Tli, Clch,a,cki (G) mu siJ: i pw.res;ral pnzez pI'Zel'Wa- Bokserzy lAldrz1 !l>O!roStawili w wego, że jedna z tr.rus pxowa.-. minut woześniej.
~rzy ul. WólczanskieJ 202 odbędą, spraw.Lt ruie lada niespod"Li.ank.ę. nie waruk:I..
•
W.airszawl.e oob.re w.r.aiżen;le.
Są dzi przez Lódź.
--s1ę >C2:teł'Y mecze. O godz. 16 gra 2Ja :farw<Jicyta uchod2il Drożdż.al.
Kubacki Wtr.aca do mistrzow- oni należycie przygotowani do
Rajd do Monte Oall"lo jest jedbnł
Ją: Studiu.m NatWz,. nr 2 - UL 5, w pieC"wlsrej Illlnucie pierwszej skiej :foirllny. WygTa~ on bez żad se=u ligowego.
lllą z naj.tirudniejszych tego r<>Y
Y ~l.y
a następrue w odstępaeh ł5-mlnu rundy l<Jdzia,njn
trafil sierpem nyeh 2.al9tr!Zeżeń z B<ran.1cldm.
. ..
towych spotkają, się:
Stmli~ DrożxtźaJ.a, który padł n.a deslki.
Para2Jka Jó:refiaka jest UJSpraNaob!JZSey mecz ligowy :rozegra drz.aiju imprez. Stawia ona wielNaucz. nr 1 - Pl.. 3, Absolwena Po kilku chwilach wstal a Ci- Wiedliwio.na. zaw<Jdnlk ten wy- GwardJ!a w
Lodzi
9 ltl't>ego z kie wymagania
zarówno dla
-: UL 2 i .PL 2 PL 1 • Zwy- cha<:ki szybką, serią ciosów tak szedl: n.a trN1g w nie n.ajl~szym Asitorlą z Byidgloszozy.
kierowców jak i samochodów.
•
Clęskie drużyny ~tkają, się dnia wyczerpał swego pr-zec:iwnika, że stanie zdlrowia. Nlc też dziwneJ. Nl.ecieckł
Uczestnicy
rajdu
wyru5Zą z 9
Dzięki wYSilkom JadWjgi G2a·
następnego w teJ samej sali.
sędzia ringowy Popiolek zm=o
punktów startowych
dnia 17 żewskiej
12lOO:g.anlzowane ZO!Stały
ny został przerwać walkę. Sy.to
bm.
Os:lo wyrusza 96 ek:j,p, na ślllzgawce MTK w Parku Pato piOtI'UID.ujące zwycięstwo.
__
18
niatmvskl.ego wyśclgi ;tyżWiatt"skie.
z Paryża 81, z F •r =••U'UlL'•"
,
starwwaao 1111 zawodników w
Drugą
niespo<lrzlankę
sprarwił
z Glasgow 37, z Li:zbOlny 20; z róimych k0d1kurenic:lach 1 gru..;
St.olarz, który wy,pU!Il.ktowal: Czaj
Monte
Cark>
37;
z
Aten
11,
z
pach.
kę. Łodzianin wy,gral: oo pra.Wlda
Mińskla 37 i z Wairszaiwy 13.
w ~e sellie<rów na 500 m
dwa do 1"ElIIliSU, ałe zadem<>llStro
Dwiema !P(Xra&.kam:i ro12<P-0C2ęli za wal boks na dob;ryun poziomie.
Rrzez Z.ódź
pr.z:ejadą ekiipy, zwycięfy!ł Mieoozyń&ki - 49,7 se'k:„
które wyu:iuszą ze stolicy Bia- juniorzy: Brneziński pa.śnicy LKS rO"Zg·rywki mista:izow
53 sek:.1
z dużym izailn1.teresawaruem oskie I ligi w stY'lu wOOJ.ym. Lo czeklwano
na pojedynek H<Jlt'OBOtkserrzy
W:id:rewa
~aili budd du.że zamteresowa.n:le; gro łQlrtlSi: Mińskia. W grupie tej mlodzicy: Pu!jak - 56 ~ nie.
dzianie przegrali z Lechem 3:4, deck.i.ego z Cza!piko. Obaj zawod- mecz z stlniyni zespołem Za,wi- maldZąc w hali kollll!Plet w:LdrLów. ;rozpo:2lllamy 5 ekiip :radzieckdch stowaa:?Zy.szen;l: Miśki~ - 57,:i:
a z LZS SuJmiereyice 3:5. Bi<lirąc
·
· ·et ·
i selk:.; jWllioirtk:i: Mlkdadazyk - 60
szkoleni
tech =Y z By.ctgosrz,crz;y 8:'1!2. Mecz oWy,ni!ld
poszczegóLnyeh
walk jadących na Wołgach (3)
jeclnaik pod uwagę. :Lż by1 to ich ~~ni!,w1 <>~J ~bitrui. Horodec:
(lodzi.aJn:ie na pierwszym mi.ejscu)
~ g!Ml(p!e t!leftiarek zwydęży}a
debllut w I lidze i ud:zielająoe kiego zg.ubiJy dwa napomnienia.
J. La.wstk:I pnzeg:ra.ł :re Sk:rzYtp>CZa Moskwicz.aeh (2).
Tirasa pmeja2!d:u przez Lódź XaCZJll1:aJI'CZYk - 55 seilt..
się
w podobnych oko.IiC'Lilościach podyJctowa:ne za atakowanie gto
kiem,
Za,w:iśla!k:
pm.egral:
z
Wojw wyścigu na 3.000 m J),ajlep
zawodnlkoan ooen.erwowanie, de. wą i stosowarue zbyt niskich udyJ.a:k:!em, Mich.MO'Wiicz z Mllczew ;prowadzi ulicami: Strykowską,
NarutOtw.icza, srz:y ~ uzySk.aJl Wo.lk - 6.<12,o
biut n.re wypadł źle.
illków. w trzee:im starrctu Horoskim. Kubiś 'Uległ Pe!Jce, a Br. Uniwersytec:ką,
W meczu Lech l..K.S paira decki nadział się na Ci-0s 1 l:>yl
Stam:i~ Ryibskiemu w m Sienkiewicza, Monilu.szki, Piw- m-i?"~ba części-E'j origaruzować 'WY'
w wadze ciężkiej Walicht - Lą- !kzoiny.
Zwyciężyl
zasłużerue
•1uż
sta:rc:iu przez przerwanie WalJlki, lrowską,
Świerczewskiego, że- ścigi lYżw.iaMkie; które gromapieś została roysk;waJ.ifikow.ana. Cza!l>kO,
Pisaa"ek 2lreffiisowal
Z S!z.yrrukoromskiego i Aleją Politechniki dzą,· jaik p.rzekon.aliŚl!lly się, 6/P<>Punilcty
dla LKS rzxiobyli: ZaZach~~.......,.. b~liśmv Kielich"""
•
wiaikiem. zremisowal: również Wi
óo
Pabianickiej,
a da;lej przez ;ro sta!r>tuj.ących 1 budzą d~ za
wadrLki, Bednalrek i Radoński; a
~3~·~ „
„
-.......
Siał
śniews.'k:l. z IJ-.mow.iczem. Plerww meczu z LZS Sulmier:zyce wai który spotkał się z :oopre:oontam.
sze rz:wycięstwo dla Widzewa wy Pabianice, Sieradz, Wier.uszów, interesowanie wśród kllbicóWSl>Oll'
ki na swoją korzyść rozstr.zygn~ tern Polsl<:l, G.ruidlndern.
W'aJkę
walczył Ka!r'Otlaik; wYgirywaj.ąc z Kępno do Wirocławia.
towych.
J.i.• Bednarek, Ja<nkowskl 1 T. Lą- stojącą na wyooikiJm poziomie ll:O
Drużyny
S!1Jkól podsta~wych Rohnak.arem. Do.l:mze 51Pisa~ się
pieś Naj.!adniejooe walki stocz;-1 zegra:no na dY\Sl;ans. Padały sil- Dzielrricy G6ma zaik.ończyly :rCl'Z- również Guziński; zwyctężaj· ąe w .
~rek. Jest to młody zapaś- ne ciosy. Kielreh pn:ech<idzil. d'O g_ryw~ eliunJ!Il.acyijne w tux~ju
starciu ~eWStki.ego. O!srrew
11
nik po którym mo-ln.a się wiele ofensywy i aitakowa:!
odwa>i.Tuie si.a:tkowki
ZMS
i
,,,Dz!en.ndka ski
wy:pUJnkltOiW~ Kooska.
doi:;,.eg0 sp-Oodz:!eWać.
gr-0źneg>o rywal.a. Zwycięż_~ Głru ~ódzkiego". W ~kach dru
W odro.gim meczu
mlstrzoWa·lkowerem na Jror.eyś:ć Sk:ry dzień; madąc lE!PSZą trnecią rua:i- ZYlll chłopców zwyciężył.a Srz:lroła st.wo II lligi w g'rU!plie0 Widzewa
warszaWS'kiej a:all<:ończyl się j~? dę. Po waJl.ce tej
zerwała suę n.r 5. przed ~o.ł.ą nr 42 1 n:r 147, Gwatr<lla (Bi<JJlystok) wygraJ:a l6:
4
mecz z Bo.rutą. :so.ruta1 mtmo iz iesrzcze :rarz: burza oikfasków. Tym a drużY'll. d:zi.eW'C!Ząt Szkola nr z Ba:Oil'lią (R:adom).
byl goopodar.zem zawodów nie razem na.gradzano za od.wagę i 148 pr.z~. S'llkolą n:r 42 i DJr 162.
Następny :mecrz; li;gQWY Widrzew
zdolal na czas skom::pl.etawać rre- dorbr.ą technikę Kielicha.
'!I turrue:iu bral:o udzlal 56 dJru- r-01Zegra 26 bm. . w Rad~ z Sio ezterdzldcl młodydl A•
OJ:tmpla BGl!l&em. Ibi~
spolu. Motyl m:l.ał nadwagę, a
Porywająrcy ;pojedynek: ro:reg:ra:l zyn chlOIJ:"ÓW i rz dlrużyn dziew Boon.tą.
stria.czek, staramrle
dobranych ta będą, łe.t zatrudnione w ..,.~
Szubert spó~ się na mecz w Misiak z Siodłą,, co w dużej llllie cząt. N&.Hioznieiszą obsadę tuJrnie
spośród tysięcy rówieśnic, prze- ku prasowym. wiO!JOO olJmplJSkiej
tc-waT!Zy.skim spc>tk.amtu zwy~y- :r:ze bY'lo zas?ug;ą . trenera Kaszn:l.. j~ dała SlzJ<:o!.a. n:r l4'1i która rz;gło
chodzi obecnie Intensywne ISll;ko- oraz przy trybunach honorowej
la Sera 5:2.
który go wlaśclw:ie ustaw.ił.
sila lG druzym..
S
$
Qftle i Jenie przygotoWUjąee kadrę ob- 1 prasowej. Powolano także 8~
sługi
turystycznej
Zimowych bową, doborową
grupę 011.Dł.Pia

naJsznbMn

Kto

na panczenac

Debiut

nie

o

zapaśników ŁKS

wypadł źle

z

krok od sukcesu

h

„............

Widzew - -Zawisza 8:12

oz·1e1n·1ca Go' rna

ma

ki

mistrzów

140

najładniejszych dziewcząt
dla obsłu21Zlmowvcb1grzvsk
OllmplJsklcb
\jedna

Q f re
lllllllllJIHlllUlllllllllllUIUlllllllllUllllDlllllOUlllllllllllllUlllUllllllllllllllmllllllDllllllllllUllllllUlllllllllllllllllllllHllllllllllHIHHllllHIRll urZądzl"ł

Ra.rl.io l talawizja.
1~ 30 ze w.,.,..,,,.,.,nień 1
~. Chwila
-,,.~.muzyiki. .
I.9.55
20.00 DzienJD:Lk wlecz0r1'llly.
20.~
Wl
.
_
_,~m-"-'
~.
~
r~~·e.
W.30 &lu8 ,... W'--'--,.,,.~
"""'" """"""22..00
.,..,~. K;onoert
•v~
•"" ..........,.„"""""" 805
• Mu~•·..,..,,... chow:iSklo.
życzeń.
i .aktuailnośici.
8.30. Murzyf~ 212. 40 Gra zesipól: „Mbaitros'!, :i.a.oo
ir.anna. 8.50 ~,z IDOJej
• OStaitnie Wladrolmoścl..
9.00 Autd. dla l!Jl.as:y Vll pt. ,.$&WTOREK; H

STYCZNIA

---'·".

=u•=.
"''
rozwaiżań".

PBOGBAM I

motny, bialy żagiel". 9.30 l,1112Y-

ka 1P<>rainna. uo Aud. <Iii.a. ~~
S'lkoli
pt. ,,KuikurY'ku n.a lręczil;lkll'~. 10.00
_MU2YlCZne
wci.eleme
1>?51aJCi z literatuiry. ll..OO ~udyCJa :literacka. 111.20 .i.W:!Jrtu.OIZl muz:yk;i. :ro=ywkowej''. 11.w Au.ci. z
cyklu: „~ a dziecko!!. 1L50
Eioanrulllliilm<t 0 sta'Ilie wód.
11.57
Sygn.at >CZaSU i he;inal. 1!2.05 Wia<LomOOc:i.
1!2.15 ;;R<>lrnd.clZy Ikwadiraru;".
m.:io Rardliowy pr.z.egl.ąd
mleczamski.
12.40 Radioreklaan&.
l2A5 ~ swojską nutę". l3.00
Audycja d•la llllll.od'Y'Ch ;rn.a4sberk<>Wlczów z cylk!Lu: ;,Co i jak maj~·. 1'3.25 Chw:lla murzy.kl.
.W.30 Doil:man.y.I.. Suita 0!1'\k:iestr-0-·
wa
:l':i&<moll14.15
<J8.). .19. 14.oo Radioproblemy.
;:,Radiostacja ha:roeraka". J.4.30 (L) „zagadki mu-

zyczne". 15.00
15.05
Pr~
dnta. W.!.aldoanośc:i.
rl.5.10 Dla ui=Uów
szkól: śred;nich
&Iuchow:l&ko pt.
;,Woo0; wod'O; jest.Eś wszęcl:zie".
15.SO z życia Związku
Rad'Z.1.eCk:iergo. 16.00 utwruy :instrumentail
ne. 16.35 Plr-0€I"arąi. młod:z!eżowy
r;.Ja i !Pll'aca". 11.00 Wiaoomorśct.
J.7.05 ~,List z Polski". 1U5 Auc!rytja literacka. J.7.45 ·„Plęć min.u~
o wy.c::howaruu". 17.50 Pwblicystyka m'!~a
18.00 Koncef't
dn.ia.
lS.50 Radiorek'.Lalmra.
19 oo l!adk>wy k:uJI19 nauki języka
r~ego. lA:W o:.Kwald.ra'llS pi<>-

-tr

ku•ltlllra9ny. 20.00 (L) &.Legenida o
Ziemi'~ r-. 20.l5 (L) „,w wieowa:
_„
nynn n.aistroju".
2-0.35 (L) Magazyn
:m:łodrzieżc-wy. 21.00 z kraju i 12:e
śWiarta.
21.27 Kro.nika s,portowa.
2il..40 Gra kwintet .An.<Wz.eja KuPROGRiAM n
cyle'M!cza. 22.00 Mel<ldiie rozrywkowe. 22.10 uniwersytęi; Rą.diowy.
8.30 ....
~d~~~
,..,8·~u.rzy
~1.ąd
22..25 Melodie tanec2llle.
22.40 Z
prasy
temru<Ue;i. v·""
po- d<lirobku
murz:Y'ki 'W:S!Pólc:zesnej.
9
rann~. 9.-00 K~t drua. · .00 23 . 40 Melodde ·na dO'branoo. 2'3.5<>
Bulblicystyka_
nuęcl.zyn.arr-od.owa. l Ostatnie wi.admności.
ilO.oo Aud. liter'. 11.00 Z dorolbtku '
r<imarntyków węgiersldich.
ll.40
TELEWIZJA
Ekonom1~y problem tygodnia.
11.55 C?wih?- muJZy:Id.. 11.57 SygnS;J 16.56 ŁódlZkle w.iadoaności dnia
cza5U 1 hejnał. lr2.05 Wiadomości. 17 00 Wiiad d.zH;lnniika TV ~
12.15 MU1ZY!ka luldowa. 12.50 ,„My ' ·
•
.
i nas-z,e dzieci".
13.00 Sttltdenci 17.05 P.rogram <!Jla dzieci: i;;S!ZyPaństwowej Wyżm.ej SZkoly Mll!Z.
mem i Kubuś"~ (W)
przed milkr<idkmem. 13.40 Prog.mm 17.:!5 ,,Mate :mtastecZko'~ - tepOlł'
<linia. .13.45 (L) ' lrufor.macje odma.
taiż filrmow;y (:inscenWoWa'IlY')
13.50
(l.)
.Aiktuailn.OOci lódz..l<:ie.
(Por.mań)
14.05 (L) ;.,M'~a, :ry;tm i :p:Lo- l 7 .55 iPKF (W) .
senk.a'!
a'lld.
14.30
PcJipuI.a:rne
melodie Wl-O<Skie.
14.45
„B!ękitna 18.05 ;-,Nasi za ~~ pros!Ztarfeta".
15.00 Czytamy r,,Ruch
gr.B:m. ~. cykiu • .,.P<lrdiróże iPO

Mu:zycz;n.y".
15.30 program".
Dla drzieci. 15.55
,,.P.r.zy,poanmaany
16.i>O
llierac.k.a.
1'6.25 „,Nowmy i nowinki muzyczne" aJUl!1. 16.45 WaTSzawsk:l. Merku:ry. 17.00 (L) Omówienie p<r<Jgramów. 17.05 (L) -.w tanecznych
rytmach" gra ock. LR.PR. l7,_Z5
(L) ~.~kie. 17.45 (L)
„zad.arna - mozli:wOOcl - Si?OOOby'l a·u.d. 111.00 (L) · Rec:Ltal wokalny Elżbiety Gaiwtrońsk1ej-Niz1.ol.
18.115 (L) Au.ci. dl.a. mJool'Zieży. rn.:io
(L) 9,Studenck;a pi-osen:ka mies:i,ącar. 18.50 Ullliw.e:rsy<bet Radi<iwy.
Wi.admności. 1'6.05 Aurd.
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Edgar Wallace

{63.)

l'hn;n.! IZABELA OĄMBSKA

- Wiróci.t do Loindynru raz.em ze swują maTen facet nie będwie już mnie zadrę<:Zaoł.
- Czy pan mów:i kiedykolwiek praswdę?
Nie wiadomo dłaczego, pY'talnie to dqprowadzilo go do wściekłości. Zat.a:zasnąl z hała
sem drzwi i zamkinąl je na krucz.
nią.

ROZDZIAŁ
Wc.ześni~j

XXX.II

tego samego d:nira

kroś iJn,ny

jem-

cze domagal się usly>S7'ellia pra!Wdy. Na ogól
bym ona panu Chesneyowi Braye'OIWli. oboj~t
:na. Teraz jedn3k naJ.egarl n.a lady Moron. S1e-

drzjał z nią właśnde pr:zy stolltk;u resita.uracyjIIJ"Ill. przy wykwintnym lunchu, WiedlZial spo-

j

ro, :macL!:l:i.e

(W)
m.20 św:iecoe
Koncert" irorz;rywlrowy
(W!)
Ul.50 ,-,Nie wyok:ar.zyis1:at!a sz.aaisa"
reyortaż ek:o;no:m.i.C'zny (W)
,
. ,
ł9.20 ;,SI~~ - Mauncea ~~:lin~, z(W)cY:k:l:i,1: i'>Dzieie
arna
' ,
.
rlS.50 ;~brr~, (W)
20.00 D'Zienn:ilk: TV ~
20 ·39 „ws1pomn~en:La 0 gw.!a'2Xlacl!.'!
!PJI'Ogram :filmowy ('W)
21.00 ,;~sz.yscy jesiteś:my sędzia!llll" (rW)

2Z.OO W:iad. dzleninilta Tf'I'

(W)
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więcej

niż

się

domyślał.a;

gdyż

odznaczał się specjalnym talentem W}"Węsza
nia. srpraiw i faiktów ukrytych.

- Sk-Olro tylko wszystko z.os.tanie wyjaśnio
ne, wyjdziesz za mnie za mąż, Leonoro. Zanim to jednaik :l'laS'tąpi, prosritbym cię, żebyś
zechdała wyłożyć kairty na stól. Rrzede wszystkim chciałbym Wioo.zieć, do czego mrue
użyl:aś. śleye posłuszeństwo dobre jest u żol
nierey, ale ja Illie jestem żollllierzem. Powa.lał€l!Il sobie ręce tą spraiwą i gdyby Dotr:n
k.iooyk<Jilwieik trafił na mój śl<ad, dostanę murow.ame pięć lat. Minósitwo jest jeszcze rrzeozy,
w które mnie 11ie wtajemniczyłaś.
HrarbilO.a · zdecydowala się. Gasz~ papierosa w krysrztalowej popielniczce, zaczęla opowia.da!nie.
Pan Ch€1Si!ley Praye slucha.ł, Illie
przecy!Wając słowem. A
szaił, pootainowtil obrócić

wszystiko, co usły
na własl!lą korzyść.
tylko ra:z przerwała, wtedy, gdy
spostrzegła syna, pilotującego mrodą dziewczymę do pa.J.mowego o~ódka.
Hrabillla

mała jest ładniejsza, niż
dawało - z·aiuważyla Ma wrodę

- Ta

ma

S!ię

wy-

chórzysit,ki4

ale.••
- Mniiej=. o nią - pm€!1'W0l niecierplilwie
Chesney. - I co się stało PQtem?
Hrabina dokończyła, nie ukrywając niczego.
Chesiney, podniec<J<lly i wyczerpany, odchylil
się g[ęboiko na. oparoe lt!l'!Zesla.
- Boże wielki! - wyjąka.I. - Alei ty... ty
jesteś cudowna! I tu leży pnyczyna Gaillows
Frarm? Plrayrmaję, że byłem zasitOC'ZOill.y.

r.ze 1· •

Wło'

kn1·arz

lnnsbru·1

Igrzysk
Olimpijskich
w językami
clru. Wlada.jąee
obcymi
niewiasty zostaną, zatrud·

piękne

Zgl"erzu

Host.ess o specjalnie
kwalifikacjach
i świettw,Jwys.oklctl
pre:rell•
ej!., którym powierzy się opiekę
nad przybylyml na Igrzyska ()S()wł

nione w cllarakterze pilotów, tłui
informatorek,· służą- bistoś.cia.ml. reprezentującymi w a
cych cudzoziemcom pomocą i ra· dze państwowe 1 rządy r6<1:JlYCh
Przewaga
hoik.elstów ~- dą, zwłaszcza przy załatwianiu krajów.
rza rzgiers:kiego nard MaJrynnon1>em f
mości
Jazd
eh
(W-wa) by1a tailt Wielka, że ~a ormal. .. k
przkadry owdyzl ·,........,
~~w~~~JS
Oa"'-p'
tocrzy'la się na
:Jedn:ą b r~ę. ·~
_
"'"" _ a H~·tew.ess-....,-.,re·/
~·
Ani razu ;iltle udaloo się druzynJ.e krutu;ie się ze środowiska stUrden·
WaT_sza_wskie:J i!><YWa!Żlllej zagrorzlć tek
r - - • c „~~11 i biur
W',_,_
~.... """"'"ct!las
"""""·
gd:Y ~- ~-oróżazy. P ....,.,„ ..............~
Z 0 8ZJ1
~o~......rrzow...,
IDial pole do '.!>OI>isu.
Do •·-i~-•
- - a n ' - J -""-y
Na :rrueczu tym
pad.Io a!! 18
..........~.
......,,.. """'-""' ~~...
bra1a1ek (8:0; IS:O; 4:0); wszystkie sportowej
zostanie przydzielona W\ W
._
d!la ~~ókn.lairza. Luipem tym po...
dzielili się: Stolairakl i M~
'Oka'zji rocmicy wyzwolenia
ski po
J. Froniticzak
6, - - - - - - - - • „ --"-; 20bm. odbęd:zies;„ wkaHiP=J,er;
Wiaderk:iewicz,
Krysl.aik
u\.91,U~
i &zynnańslki po l. Wló~
wi.arni Startu uroczysta a.k:adeumocnil: się ;przez to na ;poo:yicJ1
mia, na. którą zarząd klubu za•
lidera tabeli ll ligi swej g.rwpy.
10 20 - 25 - 42 - 44I prasza swycli członków i
Bc<rurta ,gralla w .z.totowie; gdzie
doda.tk-a. 45
, patyków. Po ~ademti. wyświet
polk:onara mi.ejscow.ą Spairtę 8:2
:fil
(3:11 3:o1 2:1). Borurta i Legi.a II
lony będzie · m.
:maQ'<l obecnie 10 punktów l'llCloby''
:li.I '-- " "
Początek rak.ad.amii o go&:. 18,'
tych · a więc o 4 mniej niż Włók-1
nia·~ i dzielą rniędizy sobą dru8 - 10 - 18 - 20 - 21 gje miejsce w tabeli.
końcówka banderoli 81'11
'·
zwyc1ęs

W

119·~ W'--'---"-'
•n 05 Muz~•"""""""'...,.,,....•
"""''"
i """
aiktualnrości.
1'9.30 ""'•
KailejdOIS'kop

f

maez.ek

IAkadem1a
• wStarcie
•
k •• rOCZlllCY
•
l
d
'•""1Z'''0 nn a o z

0

=.,. ""'"""

1 1

z

.r,

1

.„

TOTO• LOTEK
n -

sym-

KIJKIJ„ELlzrr[A" I(
341•

owa

Do Da n •11• •I sz W e c·J•I st"atkare k

__
•---------------------------

•

I wa

Starł.u

Il

wyb1·era1·ą s1·ę

p1·ęs·c1·arz~

Pod kierownictwem jednego
.
.
.
.
z dz1a.laczy wyb1erauą się z Ł.<>dzi bokserzy Gwardii na dwa.
towaa-zysk:ie apotkarua za granicą. Mecze mają być !rorZeigrane w Danii i w S'Z'W€Cji w
drugi..; połowie lutego

~'hĄ .

~-

zs Gwardia

Kubl!()ki!'"'"',

Sę'~

Misia-

-....,,~~
ika (K.ardas w rezerwie). Drużynie towarzyszyć będzie tirener Kasznira i sędzia :ri<ngowy

S1a'tk.ark1 startu baw:lly w 11!agdzie rozegrały dwa

ły.rnstoku1

s,potlaun:l.a z tamtejszym AZS, :mi·
stmem

oJcręgu

bl.ałostocideg.:>.

:Loclzi.aniki
wygraly
pi~
mecz 3:0 (15:7; Hi:.12, 15:3), a dTUgl. 3:1 (7:.15, 15:11~ lf.:6 1 15='.l~użyńa AZ'S Bl.alystok p.rzy:lez·
dża do Lodzi na rewam. w s<>l:>otę gra ze St.a.rt.em 0 godz. 19,
a w niedzielę o godz. U.

R. Kubiak.
Zespól
łódxki 'W'Zinoc:nd.ony
Dodać ~Y; 2le czołowa :zazostanie ;pięśdarzami z Gwar- wodiniczka
Stall'tU1 BatI'baira a:er-•
•. '
•
••
mel
zaJ.iiczona zootala. do śc!slej
• Do. Teprezenta:cJ1 Gwarou : clii waa-szawskiej, pmooe wszykardlry
oliml!>tjSkiej
1 w sklad J>tólodzkich za:wodruikórw powołano. stk:im Wa.laskiem i Kwejem.
rej 'WlClhodzi 18 zawudnJ.czek: 1 ma
Józefiaka; HOIOOdeckiegro, Kielidnże S!ZalllSe wyj arzrdu do ToldO·
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- Talk - odpa11"la r; zapałając Z'llOIW'U papierosa.
Chesiney Rraye opuścil hotel sam: hira.biilla
wyjeżdżal:a do swej
wiejskiej
posiadłości.
W ynalarz;l natych.mtirast jaikiś pretekst, aby jej
nie towra.rzyszyć.
Chesiney bowdem myślal
i wyciągarl wndooki ba.rdzo szybko. Tej zalecie swego chairak:teru zaiwd~ęczial faikt, że dotychczas chodził na Wolności.
Spojrzal na uJ.icz.ny zegair. Miał jemo7..e dość
czasu na wyk0<nanie zasadniczej ·części swego plrain.u, a jeżeli plan ten nie był jeszcze

opracowany we wszys,tJkich s:zczególlach w
chwili, kiedy z.awolal taksówkę, to w każ
dym r~ie zupelnrie dojirzał w m<l'.lllencie przybycia do St. Paiuls Churchyaird.

Z górnej platformy plebejuszowskiego aiut<>busu lord Moron i jego towamysz'ka dostrzegli wymi1a)ące ich w szybk1m tempie
auto.

- Mój ojczym! - jęknął lord. - Nie do
Wlprro&t, żeby taki okrropny, Wllllgamy J:a;jdaik zai:nteiresowal kobietę pokroju
mojej matki. Jiaik myśMsz, Elżbieto?
Na ChrairJ..oote Sflreet nie czekał na Uizzy ża.
pomyślenia

. den telegram.

- Nrie będzie depesrzy - powiedział z zadowolendem lord Moron. - Założę się o każdą
sumę, że pijaczyna doktór wykll'ęci sdę z tego
sianem. Przypomnisz moje słowa, Elżbieto!
Rozgryzłem go! A jedno można o mnie po-

-łr POWIESC i.DZIENNIKA"

wiedzieć z całą pewnością: ~ z.nam się na
luclzirach.
- Uważam; że pan jest bard2o i.n.teligentl'IY
- przyznała LliZZY - za.wsze tak twier-dzillJlll·
Ale co pOW!ie pańska matka, na to, że bYliśrny razem na śniadaniu w tej eleganclóej
restauracji?
· L-Olrd M<llron 'Wy'raizi.l swoje kompletne de-

stnteiressement.
- Od dzisiaj

robię

się całkiem

samodziel•

ny: nigdy nie jest za późno.
poczta w ich okolicy była
zamyka!la
o ósmej; loird M<JJron udał się więc do nai•
bliżsizej filii i zapytał, czy nie nadszedł telegram. Nie otrzymano jednak żadnego. Nie
mogli też oboje z Lizzy skomunikować sie
z painem Willsem.
P-OStanowiłi udać się do Gallows Farm, iabY'
na miejscu zbadać syt~ację. Selwyn, zgodnie
z <>trzymaną od Lizzy instrukcją. zatelefoooWał oo Bluelight Garage i wynajął samochód. Pędzili właśnie szeroką Great WeSt
Road, gdy wyminą! ich szybszy wóz; na jego Wlidok Sel.WYn i-nst)"IJ.kWWnie cofną! sie
i ukxyrl w cellliu.
- ~to to był? - spytała Lizzy, która n.ie

zaiuważyla pasażera •

Lord Moron polożyl palec na. ustach. chomoolriwość podsłuchania byla znikoma.
Dopiero kiedy a!Uto Zl!l!ikło w tumanie kw:zU

ciaż

wyszepta.l:

(Darlszy ciąg nastąpi)
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