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Wydaaie I·

ponoszą pełną odpowiedzialność

USA

Dalsze zao$trzenie sytuacji
w Wietnamie
(A) Ageneja TASS
sytuaeji w Wietnamie

południowym
oświadczeBie
Oświadczenie

opablikowa.ła
południowym.

na tema.ł
stwierdza.

m. in.:

Rok XIX

l..ódź,

Prezydent Indii
przyjął

:aH
lre

szefade1e2acn ZSRR
Prezydent Indii Radhakrishnan przyjął we wtorek w pałacu prezydenckim
prz-ewodnicz.ącego
Państwowego Komitetu do spraw Kontaktów
Kulturalnych
z
Zagranicą
przy Radzie Ministrów ZS~
R-0111anowskiego, szefa radz1ec
kiej
delegacji
omawi<:jąc~j
plan wymiany kulturalne] mię
dzy Indią i Związkiem Radzieckim na lata 1964-65.
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Protest Makariosa
Alternatywa

*

środa

26 lutego 1964 roku

Cel - umocnienie małżeństwa

uchwalony przez Sejm

rządu

Rząd grecki -

wzmaga

leźć

się

pis:re AFP aby nie znaPl'IZed dramaty-=nym

wysiłlki.,

wy.borem: ailbo bezwzględne
popaircie Makarios.a oraz zepsucie st.os<untków z Wielką
BeytaJI'lią i
USA, albo pozostawienie go własnemu losowi
i narażenie si~ opinii publicz
nej swego kraJU; J~ w

poni~ek

pre-I

WJ.ec;.ocem

qreckiego

Papandreu oświadczył:
Rząd
demokracji
greckiej
j'est ca.lym sercem po stronie
ludu cypryjskiego w jego walce o pokój i sprawiedliwość".
mier

Pie!.'W'Sey'

do

Zawa.rte w Pl'Ojeikcie przepisy zmierzają do umocnienia.
małżeństwa. jako podst,a,wy rodziny.
Dotychcza.s.orwe doświadcze
nia wskazują na ujemne następstwa
zawierania
mał
żeństw zbyt poch01Pnie lub w
zbyt młodym wieku. Kodeks
wprow.a<lza więc miesięczny
okres tzw. oczekiwania, od
złożenia wniosJm do zawarcia
małżeństwa,
co
umożliwia
przyszłym małżonkom zrozumienie wagi tego doniosłego
kroku życiowego.
Określony
przez
kodeks
wiek zawarcia. małżeństwa wy
nosi 21 lat dla. meżczY"ZDY i
18 lait dla. kobiety.

Paryża

oh<i.iige

d'atff.a J-es

CMookti.ej
Riepuil:>lilk.i Ludiowej
Jm-a<ncji
sunig C:zy-ku.arnig
izostarrlde w środę ;przyjęty paiz.ez
:f.rainoooltiego :mLniis11ra spraw za
~.all'lfucrznyioh Couve d.e MUJtv.iQle'a.,i
sklłaóad ąc mu swó(j l!ist
n01II1in.aicyj'!1 y.
we

Chiao:ige d. 'arffa.iTeS
Chi·rusooiel
lleJ>Uibl.ilkll L\lldJolwej
1
ohiaiPgie
d' aitf.adn:'ies
F.r.anoji
Cl.alllde
Chiayet, który pnzy·b yl W n.ie<ll2lielę do PekimJ,,
~dą
teren do Wj11[IU.am.y .aim·basadorów mięcl!zy obu
kir.ad.ami w
oklresie
n:ie
~ącym
1lrzecih ll)iiesd.ęcy.

Przyjęto

zasadę,

że

może

żona

:n.a-1

nie tylko przyjąć
zwisko męża, ale również pozostać przy swoi.Ip. dotychcza-.
sowym lub dol:ączyć do niego
nazwisko męża.
Projekt u\S't.a.la, że wspólnym
majątkiem ma.łżolnków jest ca

Echa brukselskich obrad EWG

·-------··-·---~NTU303-04
~
?• J. Kennedy-doradca
e
Binłe20 nomu?

, ,sarictecmne

i tlem tego n.i.el[>oa'ozwmienii.a. jest wie=nie ta sama E<PMWa: ścier.a.nie &ię dlwóclh
idei. •..Ewr<llPY
ojczyiz.n" i
;,-EUTO!l>Y rpanald.llla!!'OOOWej ". Od.rziwiericledila
się to w
k.aooyu:n
IPUIDJ.<lc<..ie
[!>Olt!Ządlku
dtm en'tleg·o.
I tak IllI>· ;pirewozycja łf..a.llstei
llla
rnreduJroiw.a.rui.a o 30 pire>e .
balI'ier celmyclt wewmą11rn W1S1pól
nągo a:ymJku (o cmery lata wcze
śn.iej llldż wyru.kałoby to z · k.alerud.an:iza) sp<>łJk.aJa się z :ndeohę
clą F.na:niejd i w:J:ooh, kit&.re uwarż.adą ten !POX>Je/lct; iza prrzedwcrz,esny.
Wlt!Le też trudności na.potka~
kolej ny IP'\llnklt obr.ad blI'u~e1-

Do yoru s,peak engi~

Parl.ez OO<U;S jrMU:a.is
Spreclum Sie de:ltJtsch

•
•

DA·

.JĘZY

JAK Dl.UGO TRWA
NAUKA
WEDLUG .TAKIE.J TECH

NIKI NALEZY SIĘ UOZYC

NA

WSZYSTKIE

ZANE z TYM
MOWIC
BĘDĄ
27 BM.

W

ZWIĄ-

TEMATY
JUTRO,

GODZ. M-15.30

przez NTU 303-04

dr Mścisław Olechnowicz
. KIER. STUDIUM
OBCYCH l:J'L i

JĘZYKÓW

mer Danuta Mikołajczyk
SEKRETARZ ZARZĄDU
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Wykonanie wyroku
na S. Zdanowiczu
Rada Pańsrtwa nie skorzysta
la z pr.aJWa la-ski w stosunku
do wielolrrotnie karanego prze
stępcy
mardercy dwóoh milicjantów - Sylweriu1Sza Zdanowicza.
Jak wiadmno. wyrokiem Są
du Wojewódzkiego w Krakowie Zdanowicz skazany został
w trybie doraźnym na kairę
śmierci
z utratą praw na
zaws·z e za zabójstwo dwóch
milicjantów w Tarnowie w
nocy z 2 na 3 listopada ub.
roku oraz za usiłowmie zabójstwa dwóch ści.gających go
milicj~l'ltów.

Wyrak zO<Sltail: wykona.ny.

Wtork<llWy
„Washill:!gton
Pooi" don<l<S!l, że prezydent
Jołmson zaJrnier.z.a mianować
p.ainią
Jacqu€iline
Ke11i11e<ly
specjaanym óora.doą
Biia.łego
Domu do SJJ!l'.a.w sztuki Nominacja. ta będzie części~ plan~ Joh~ który ma powołac 50 kobiet na 'Wy\Sokie stanowils.ka rządowe.

Pogrzeb
SDKPiL

działaczki

Na kra:kowsk.im etn<mtairzu w

Ralkowic.acll odbył się we WC>o-

rek pogrzeb

dZ~Zki

ru'Chu

rewolucyjnego FraneJSzki llannwej, zmarłej . w wieku 9l'l lat.
Była ona dz1alaczem
SDKPJL
PPS-Lewicy i ~P. Frane'ts~
Ha.nowa oozes1a11czyla w rewolucji 1905 roku, wsJ>:6l-!'racowała z Feliksem Dzierzynskim.,

cne

zmienia szyld
Jctóa-e

oobY'lo

s.ię

n:ied.alwn.o po.stanowion.o uSUJnąć
",e sta~ tej cenror.alrl. zwiĄ'Zlko

wej wszelkie powo1ywan~e s;ię
na mor.a1noś'ć chrześ-cijańsi"::'I• .a
w następstwie
t,ego 2ltlla.eruć
narzwę kom.feder.acjd.

skidh
diotY'CZący
.stooUlll.Jk.ów
„szós.1lk!!.'l z lllrad.anni zewnętnz
nyimi.

* * *

wtoolki
d!zlienruk: PCllSt®O'WY
;,Paese Serr.a.0 uwaM,· że :firaincusik!i mionistelr spraw za.g;r.am.J.cz
nych Couve d.e Mun:"Vllle staira
się W'ytW'l.'!Z.eć :p.resd ę na swego
kolegę
Wlllookliego Sa.r.aigaita w
klerunlku
p,nzyj ęcia H:iis"'<P'ah1J
ao WISIPÓ'l!n!e:g:o :cyniklu.

Kuba

zwróciła

kuter amervkanskl

Po oficjailnym zobowiąizaruu
rządu
USA zwrócenia
bander należących do ku.bań
skich ~tatków zybaokich, wła
dze kubańskie ZWTóciły Stanom Z:jed!noczonym ame!I'Ykań
ski kute:r rybacki
„Jonny
Rab", którym przypłY'nąl na
Kubę
rybaik
· a.m·erylkański
Curby.
(paipj
się

I

Na ![)OOiedizefilu R.adY K-01t1.ied.er.allnej CFTC (Fr.wiOU!Soka Kon
federacja PracownlJkow Ohr:ze-1
ścidańskich).

~orzruimdende".

POOsta!Wą

Goworitie po 'l'tPSTki

.TE ZNA.JOMOSC
KOW OBCYCH

pożyctia

małżeńsldego.

porcie

Du.ż:l'ffi

W ży
tiu. ku1tur.aiLnY'Jll
Mcmachiil\Jlffi
sita~ się Tydu.ień Fl1mów
Polsiklch., Ull'Zą>d!zOl!ly IPil1'Ze'L jedną rz
zachodmoniemieokioh filrim dyst:ryibucyj111ych w dnd.acil. od :lll.
do 'Jl1 lu·tego.
wyid.air:z.eruiem

P1'0lgT01m tmprezy
pok.aizy .,Pasa żerki",

o~muoe

·, ,Reqllli€1m

~ --go()~~/:'„~

być
kodharu\" =.aiz
klrótkometr.a.żó.wek.

g1UJr.ao.id

;.P.as.aiże.nka!~

q'UD.em~ ~A!Etl

~

..;Re--

wają
tezę o
neutralności. W
myśl
dekretu wspomniane orga.ruza.,je i OO-Gby będą. oska.,...

żone o dział.a.nie n~ szkodę ~
pieczeństwa państwa i
pociąg
nięte do cdpowie<lzlalności przed

trybllbafem
ich

będzie

go

wojskowym, który
bez wstępne-

sądzi!

śledztwa.

(PAP)

Genewa

Na wtorkowym

posiedzeniu

.Rozbrojeniowego
lS
brytyjski
minister
spraw zagranieznyeh
Butler, omówił dokładnie sta·
nowisko swego rządu w S:i>ra·
wie rozbrojenia. Butler ponoKomitetu

wlł
cję

w Genewie,

m. in. brytyjską propozy.
powola.nia grup roboczyc11,

które zajęłyby się teehnieznymt
aspektami
t>OSunięć
rozlu'l>jeniowyclt i :i>rob!emu
kontroli.
Minister za.prop•onowal również;
aby Już obeenie przedyskutować na forum komitetu SJ>ra•
wę
utworzenia „międzynarodo
wych sil pokoJoWY'flh".
Prz-emówienie
Butlera trw:Uo go-

dzln.ę.

Płk.
Statek ba:ndery C'Z«lChosrowackiej „Pionyr'' zabiera z portu szcizemńskiego . ładunek tarcicy przeznaeooiny dla. odbiorców w Anglii.
CAF - fot. Weczer

(PAP)

H. Bilski

relacjonuje z Malmoe:
Bokłłerzy

Gwardii

--.....;.-----=--------------------- wygrali wSzwecji 16:0

---------·-·----------,-------;~ UWAGA, CZYTELNICY!
.

!

,,Tl" i PAPIEROS''
POD

TYM

HASLEM REDAKCJA
,,.DZIENNCKA
I WYDZIAŁ ZDROWIA RN M. LODZI
ORGANIZUJ;\ W PRzySZLYM TYGODNIU
ŁÓDZKIEGO"

SPOTKANIE
WYŻSZYCH U~LNI

(TELEFON

WLASNY)

Wcroraj przed

półnoeą zakoń·

czony został
mecz boksen;ki
Qw.ard.it z kombin<>wa.nym zeSzweejl. Spotka.nie rozegrane ?.<>stało w wype'łnlonej
do osta.tni<igo miejsca sali tea·
tru w Malmoe.
lłiozegTa.no tylko 8 Walk. GWlU'
dziśei odnieśli wspaniałe zwy.
społem

cięstwio.

Walki swoje wygrali: H<>ro-o
decki, Ctchacki. Sęk. Ręka.we~
Kielicll, Kulej, Misiak t Kuba•

cki.

z WYBITNYMI SPECJALISTAMI
MEDYCZNYCH

POSWIĘCONE

I

SKUTKOM PALERIA PAPIEROSOW
BLIZSZIE SZCZEGóLY
W NASTĘPNYCH NUMERACH NASZEJ G.A:ZETY.

·-·--·-----------··---....„ ................-„.

W syiuacji bez

- Czy były nokauty?
-Nie,
- Jak rea.gowala. publicmiość'!
- Oklaskiwano naszych pię-.
ściarzy,
którzy podobali się
szwedzkiej publleznoścl. Poka·
za.li oni boks w dobrym wydaniu.
- Kiedy
drużyna
wraca do

kraju?
-

W

was w l.odzi.

w

będziemy

l.odzl

czwartek wieczorem.
GratU!ujemy i

Clleka.mY

(n)

żadnej szansy

Pilol ornlowal życie i samolol
„W

czasie wyko.nyw-anfa ~
do lądowan:ria w nocy
na samolocie o
szybkości
naddźwiękowej kpt.-pU. Bogdan Kowalkowski
stwierdził
na wysokości ok. 120 m pożar
samolotu i samoczynne wyłączenie się s:iJ:nika.. MaJa wysokość lotu i brak ciągu silnika. uniemożliwiły lądowanie
w granicach lo<tniska. Opusrz.czenie samolotu przy pomocy
ka~Ulty, z uwagi na gwał
dejścia

towną utratę
niemożlilwe.

wysokości,

było

W
tej ba.rdzo
skomplikowanej sytuacji kpt.
Kowalkowski, nie tracąc opanowainia, zdecydował się na
podjęcie
jedynej
możliwej
próby lądowania. poza grani-

i umiejętnościom w pilotowaniu, pilot
zderzenia z
budynikami
i
gwałt<Ywnego

ld.llc.uzad.n fid.marnd

cJN1t1. . ~-"~
.
aawy...-.,.ie
oceny w ;pmsi-e
u-zysk.aly
wy;św.J.etlJcme na :iJn.aru-

Pracownicy
resortu sprawi~
DRW - jak inl<>rm.uja

dliwości

Wietnamska Ageneja
Prasowa
zaprotestowali kategorycznie
przeciwko
uchwalonemu nie-dawno przez
Juntę wojskOW8Wietnamu południowego dekre·
towi delegaJizująeemu partle pG
lityczne, ugrupowania i stowa~
rzys.zenia, które wyznają ideo•
l~lę komunistyczną lub wysu•

Państw

· ·
·
·
·
z etk męcia
&ię
z ziemią,
ura.teresoiwain.Je
poilskilmi
tował _cenny !i3;1IlOlot . pr~
bY'lo talk: dJurże że organiiza.tonzyl cał'k<l'Wlltym
zms=eruem i
zwięlk1sizyJi l~bę
oorunsów rz własne ż~".
planCJlW.ain~ d.wóclh - do Ptl.ęTak brzmi treść wniosku

„Jad<:
nastu

Faszystowski dekret

brytyjskie propozycje

niósł

bofiaters:kiemu pilotowi
majora,
nadany mu
przez marszałka Polski - Mariana Sip~halsikiego.
s•topień

Tej

ciqgu

* podobnie;
* *
n<>cy,

'WU.el.u

innych

jak w
lqpt.-a;>dtJ.

awansowego, zgłoszonego pr:t;eZ
->~ ·
h ""'t K owalk
pr~=.vzonyc . ~ •
, ows:k1ego do mm:istra obrony na

-irodo.wej • .Wlllio.sik.ll;

Bogldia!\

K<>W.a.lk~lki

odbywał

loit wy'konując zl.eco111e mu
ZS.da.nd.a,
Lot pil'2ebiegia,t normal.nJie bez
~h
z.aklóceń. Ok. god!z.

23 piil.ot :pow.r.ac.ał ju.ż na lotni~
eko. z; dala S!POStr.Zeg! lam!PY
(A) Dalszy ciąg na str. 2

Nowe ekscesy rasistów
spod znaku Ku-Klux-Klanu
W poniedziałek wieczorem
w
mieści€
Pril!lCess Anne
(stan Maryland) rasiści wrzuchl:i bombę do domu pracownika miejscowej uczelni murzyńskiej, Leona Gatesa.
W
chwi'l.i zamachu w mieszkaniu
Zinajdowala się ż~a. Gaitesa z

J y dzień Filmów Polskich ~~~E:~7;,~E:E
uniik.nął
!'------------w Monac h•um
l
i flda:ntropów"
,M.a:fiki. J'oa111iriy
oo Ani>0lów", :„Miiczen.ta", „Do
widzenia oo j11tra", „L<>bnej",

ścisłe przestrzeganie układ&w
genewskich z 1954 r. W tym
celu koniECZne jest przede
wszystkim, by USA położyły
kres
ingerencji w
s;prawY,
wewnętrzne Wietnamu połud
niowego,
WYCOfały
stamtąd
swój personel i sprzęt woj~
sd<oWY i umożliwiły narodowi!
Wietnamu południowego decydowanie o swym losie.

Butler ponawia

wiedliwości.

Charee d'affaires ChRL
przybył

kładu

Ale rozwód nie jest możliwy
n1P. w wypadku jeśli by!by
sprizecz.ny z inte!I'esem maloletnich dzieci, ciężkiej chmo(B) Dalszy ciąg na str. 2

W

„Serdeczne nieporozumienie"

.JAKIE KORZYSOI

ieb dorobek od chwili za.waircia. małżeństwa.. Wchodzi
w to równie'! wynagrodzenie
za. praeę oraz inne za.robkJ i
dochody obu strotn.
Przepisy u:staila.ją, że sąd może udzielić rozwodu w wyniku zupełnego i trwałego roz-

Nowe z.asiady Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zreferował pos. Tadeiusiz Makowski (ZSL). Podkreślił on m.in., - - - - - - - - - - - - że projekt był przedmiotem
powszechnej dyskusji 51Polecznej. Postulaty dotyczące m.in.
wieku zawarcia małżeństwa,
zaostrzenia obov:ią.z;ku ali.me.n
szczecińskim
tacyjnego, ułatwienia adopcji
i rozszerzenia jej skutków
praiwnych - zostały slk:rupulatnie
roz;pallrzone w to.ku
prac koonisji wymiaru spra-

nadal nie wyia śniony
AFP :z:
Nikozji arcybi,sJmp
MakalI'ios w ciągu ostatnich 24
godz.in wręczy! brytyjskiemu
charge d'affa:in"es PickalI'dowi,
notę
protestującą
przeciwko
nadmiernej liczebności posił
ków wojskowych wy-syłanych
na Cypr przez Wi~ką Brytanię. Makarios domaga! się
również,
by wojska brytyjskie na Cyprze lllie podejmowały żadnej akcji bez uprz.e<l
nich ko11S'Ul tacj i z miejsC'O".VYmi władzamL
Ta sama agencja francuska
noio'Walia we wtorek pesymistyczne komentarze w Girec.ji
na temat przebiegu rozmów w
~rawie
Cypru.
Zwracano
przy tym uwagę na manewry
floty tureckiej.

rodziny

ły

25 bm. odb,Ylo się 26 w oboonej kadencji, a. ostatnie
w sesji jesiennej po.siedzeniie Sejmu PRL.
Na. obrady
przybyli C'Jlłimkowie Ra.dy Państwa z jej przeiwod1111i.ezą
cym Aleksa.ndrem Za.wa.dzkim O'l"az człO'lllkowie r.i:ądu
z pr-ezesem Rady Ministrów Józefem Cyrankiewiczem.

* Manewry floty tureckiej

doniesień

spoistości

Nowy Kodeks Rodzinny

PROBLEM CYPRU
Wedłiug

Nr 49 (5358)

W Wietnamie p-Ołudniowym
trwa już oo kilku lat krwawa wojna„. W chwili obecnej
są to najwię~ze ze wszystkich działań wojennych pTOwadwnych na świecie. Ccraz
bardziej zaostrza się sytuacja
w
rejonach kontrolowanych
przez władze sajgońskie.
W
ciągu ostatnich 4 miesięcy do
konano w Sajgonie dwóch
przewrotów
państwowych.
Obecnie już v;szyscy przyznają, że sytuacja w Wietnamie
południowym stwarza poważ
ne zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa w
calej strefie
Azji południowowschodniej.
OdpowiedziaJność za. sytuac;a_ która. powstała w Wietnamie południo·wym POIIlOSZlł
przede wszystkim Stany Zjednow:oue, bruta.Inie gwałcące
swe zobowiązania., wynika.ją
ce z ukla.dów genewskich z
1954 r. przez wysyłanie do
Wietnamu południowego swych
wojsk i
rozpętanie
wojny
agresywnej przeciwko ludnoś
ci tej m:ęśoi kraju.
Agencja TASS podkreśla da
lej, że jedynym wyjściem z
sytuacji,
jaka pC>Wstała w
Wietnamie południowym, jest

Ha z·yczen·1e
Czute1n·1ko·w
11
Jl

Iniś i w ciĄgO n:astęPnyeb dni tygodnia zamieszcz-a.my na ostatn:lej stronie
streszczenie

od ci·nkow
·

„Cena.

dotych~ch

nasze."

życia.".

· ś-'
poWJ1e
..,.

dwiema

córeczkami

Na

szczęście n.ie się im nie stało. N a kilka godzi.n prz-ed zamachem rasiści spalili kir:cy:i;
na miejskim bo.isku pił'kar
skim,
co
Wed.ług
rytuału
Ku-Klux-Klanu miaiło zapowiadać krwawą rozpxamę z

Murzynami.

W ootatnich dniach sytuacja w Princess Anne znacznie się zaostrzyła.
Studenci
murzyńscy
wznowili demonst.racje przeciwko segregacji
rasowej. Z doniesień age..•cyj
nych wynika, że przeciwko
studentom występują obecnie
wspólnie rasiści i policja. W
niedzielę policjanci pos~uli

któr7-- ~~----------- <iemonstriarntów

psami

Po 2 miesiącach aresztu

KontvnuacJa marszu

Kanada - Kuba
z Więzienia w Alba.ny
lica stanu Nowy Jork) wypuazczono w poniedziałek 27 ueu
„o pok6j 1
stników marszu
przyja:fń między narodami" zdą
(.00-

żają.cY'Jll

na

Quebec w

z

Kanadzie

Kubę.

Uczestników m&rszu trzymano
Albany przez
w areszcie w
2 mlesią.ce. Obecnie policja. ostrzegła,

znowu

dze,

zbooczą

jeśli

że

wytyCZ0111e;j

sy

z tra-

przez

im

zostaną

wła

aresztowa-

ni.

Depesza

uczonych USA
Pod adresem kolektywu uezonycll radzieckich z ob&erwa.to·

rium w Zlmienkaieh, k~re. u·
czestniczy w pr6bach łącznokl

przy pomocy amesatelity „Eeho-2"
depesza od kiel'aWDi·
ctwa Amerykańskiej KrajMVej
Aeronautyki i PrzeAgencji
strreni K<OStniicznej (NASĄ). De·
pesza wyraża nadzieję 1'0'1JS2!e·
rz<mia pierwsze'i ~e:t pra•
cy. (PAIP)

k06ml.cznej

rykańskiego

nadeszła

Bundeswehra form1f e
bataliony rakietowe
laik d<Jlll()Slj_ Agenojra AlDN,
Bundeswehra ~ formowalllie pierwszego balta.J.ionu !!".akietowego 'WY1POOBOO!l€go
w rakiety. Łącznie '.Pi«nY zachod!rrionierniecilde przewidują
sfoomowam:ie 9 1akich baitalio(<pap)
nów.

aktyWłl służby

Z nar.ady

Obrady Komitetu Wykonawczego RWPG

Problemy współpracy

Komunikat „Totka"
13,pQII!tQwy
TootatnJZa<b<>r
ż-e w zak.l.adaoh
za1wia.d.am:ia.
pilk.ar.skich z dnia 212.n. 1$64 :r.

P.

P.

stwierd!Z>ooi,o:
5 :ror.?.W. Z
po l7.74ti t2!l

115 !OOZW.
po 771 zł

l .200 :roow.
po 73 '1.il

6.m

pO

tra<f.

wy-gr.

l2 1lmf.

~·

13
!Z

rozw. z 10 tra-f.

14 llll:.

WY®!'·

* * *Tobo-Lot.ek

W zakł~
<!:n.i.a 23.n. 1964
l

~·1

z i11 'br.a!.

6

Z

<I"02lW.

:r.

z

stwie~o:

wyer.

tr&f.

1.000.000 zl:

l roow. z 5 pr.ain.
l.Q00.000 z1
153 TOOW. rz 5 ~.
PO 17.4212 21:
9.730 :rozw. z 4 tra.t.
po 350 zł
2l00.909 TOd!W. Z 3

~.
w~.

traf. -

wyiglr.

po 18 zł.
końców'kę
wylOSC1Waną
Na
nr 9368 odnaoleziono
baJl•derol
ogó1€!lll:
kua>onów wielozaiklf.ado195
WYcil - premie w 2.000 7ll
lll kuponów je<llnorz.akla4~h
- ;premie po 500 zt.

„Kukułeczka" płaci
za 5 tra.flień P<> 1211 2:47<1
-za 4 trafieni.a :po 7ll 63
za 3 trafienia po 2Jl: 6.

pr.emJ.owainej nie ~wLer
w zwlą>?Jku z czym 1 fulTldusz pr:zezn.acz-0<ny na n~rody
Piątki

~oo.o.

speC'Jalne
s t ępną

;p.ITLOOhod?Ji

girę.

Główna

na-

na

wy,gira<ia

w tym tygodlnl·u wy110Sić b~e
;ponad 400.000 zt.

W Domu Technika w Pozna
niu ro:zipocz,ęl:o się we wtorek
ogólnopolskie sympozjum rolnicze pn.: „Białko rośli'llll'le We wtorek rano w siedzibie RWPG w MO'Skwie roo:wykorzystanie
i
produkcja
poczęły się 6brady Komitetu Wykonawczego Rady. Polprzez zwierzęta". Organizatoskę reprerzentuje wicepremier Piotr Jaroszewicz. W porem sympozjum, w którym
siedzeniu uczestnicz" wicepremierzy wszystkich kł"ajów
bierze udzJa.l ponad 200 nauciz:lonkawskich.
kowców z wyższych uczelni i
instytutów jest Wydział Nauk
Pierwszy dzień obrad Ko- macji w ważnych diziedz.in.acll
Rolni=ych i Leśnych PAN.
nauk.i i tec~niki.
mitetu Wylwnawczego bY'l poprzede wszys.tklm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - święcony
ocaniie dotychczasowej współ
pracy i ustaleniu wspólnych
nauki i
spraw w zakresie
I
techniki. Razpa.trywano wnioski. przygotowane przez komisję koordynacji badań n.aiukowych i technicznych, a mia
Uroczysty przebieg miała druga sesja KSR w X oddziale
nowicie dotyczące wyboru kie
Uczestniczyli w niej
rull!ków prac do zrealizowa- Woj. Przedsiębiorstwa PKS w Piotrkowie.
PZPR - B. Malinowski, I sekretarz
nia w zasadzlie w najbliższych m. i.n. - sekretarz KW
KP i M w Piotrkowie - M. A ugustynia.k oraz kier. Wydziału
dwóch latacll.
Ekonomicznego KW - Fr. Ko ci emski.
Postanowiono je=e ściś
Jako ósme przeilsiębforstwo tale br. wśród praoowntków
lej wiązać prace naukowo-PKS w woj. łódzkim, z.a.loga. odd-ziaJ:u zorganizowane zos.tabadawcze z kluczowymi zaida
tego oddziału, przejęła wcu:o- nie honorowe J{!l'wiodawstwo.
niami. produkcyjnymi.
ZMS-owcy zakładu z.obowiąz,a
ra.j od Ra.domska szła.fetę zoli się przepraC<YWać 500 godzin
borwią:za.ń dla uczczenia XXobrad były
Przedmi<ńem
„Dni
organiwwa.niu
przy
Zjar~du
IV
oraz
PRL,
lecia.
tak.że sprawy -wyna.la.zków i
Pairtiii. Z inicjatywa, tą wy- Piotrkowa", a ponadto upo-pat.entów, będących wynikiem
rządkować teren pod boisko
wspólnie pr<>waidz<>nych {przee: stąpił pod koniec ub. roku pierwsze przedsiębior- sportowe.
jalro
zainteresowa:ne k!I'aje RWPG)
stwo transportowe w lcł-aju badań naukowych i techmaz
piotrkowskiego odZałoga
Vili odma.I PKS w Kutnie. działu przystąpiła już do rea..
nych.
sztalfety, któ- lizacji zadań sztafety. Jed'OJO
Z.OOOw:iąiza!!lia
Komitet Wykonawczy omó- rych wairtość do tej pory oce
z nfoh - to otwarty wmo<raJ
wił także zasady wymi<llllly :innia się już na bli&ko 4 mln. 10-os&bowy hotel dla. kierowfQ!mlJatji naukowo - technicz- zl,
:z;oot.am ą
podsumowane
ców przyjezdnych.
nych mi~ krajami RWPG. 22 lipca.
Zabierając głos w czrus:ie tej
Wymiana ta jest orgamiz>owa..
PraO<J1Wnicy X oddziału w
sek;retarz KW
uroczystości n.a przy aktywnym udziail.e od
się
robowiązali
Piotrkowie,
PZPR - B. Malinowski podpolskich placópowieclmioh
teniwelację
wykonać
in.
m.
zobowiązań
sztafeta
że
kreślił,
wek. Wa0ną rzeczą jesit corarz;
szen;ze wyk0rzystywanie w !!"enu o powiet1ZChni 12 tys. transportowców, j'CSt jednym
kraju otrzymywanych ilnfor- m kw. z przeznaczeniem na z piękniejszych przykładów
p3rlting (war.tość robocirz.ny właściwej m<Jibililzacji cennych
OO tys. zl). Sposobem gospo- sil społocznych.
darczym odświeżone też zosita
M. Kr.
KŁ
n.ą obieikty biurCl'We, pomocnicrr.e oraiz hale montażowe.

a

I

Transportowcy czczą XX-lecie
sztafetq zobowiqzań

zdrowia w

PZPR

posaże:rów, zradioZ'OOtaoną autobusy
marki ,,Jelcz". Stałej kontroli
wygląd
będzie
podda.wany

ry obsługi
fonizowane

miasta i służby zdrOIWia nie
jest zadowalająca. Stwierdzenie to udokumentowane jest
głównie dwoma wskaźnikami:
untleralnością niemowląt
na 1000 żywych urodzi.n,

estetyczny pojazdów, a lronduktorzy i kierowcy przystą
oo współtza.wodmctwa. o
pią
naJuprzeJmiejszeJ zał.o
tytuł
gi .autobusowej. W II kwair-

(45,2
pod-

(Najwięk.sza

w

Wstrząsy na

kraju).

Nie osiągnęła taikże właściwe
go poziQl'Ilu opieka lekarska
lecznictwa otwartego. Rejonyl
chazapobiegawczo-lecznicze
na.dmierrui
się
rakte'I'yzu,ją
pod>oipiecznych ocaiz \
ilością
brakiem specjalistów medycyny ogólnej (posiada ją tylko
27 proc. lekarzy rejonowych).
Problemami do rozwiąza.nla
właściwa 91f'gamizasą także:
cja leczniclwa przemysłowego
i zwiększenie kwalifikacji zatrudnionych w nim leka-:-zy,
jak równ.icl podnoszenie stanu sanitarnego miasta.
Te glówne problemy stanowią punkt wyjścia dla sprełódzkiej
zadań
cyzowania
służby zdrowia. Wysunęły je
w ubiegłym rolrn - sesja Rady Na.rodowej po6więoona oce
nie dziailal!llości lecznictwa, a
także resort zdrowia na list&padowym kolegium ministerWspomniane powyżej
stwa.
powa'Żlne za.da,nia będą wykonane w niełatwych w!lll'Unkach
i zobowiąz,ują do ekonomicznego goopodarowanla środka
mi maiterialnymi i kadrami,
do zwiększenia indywidualnej
odpowiedział
zbiorowej
i
no5ci za wyipełinian.ie ob<>wiąz
ków, do przestrzegania dyscypliny w naj·s zerszym tego sło
wa pojęciu (m. in. zwiększe
nie i polepszenie wydajności
pracy) - tak jak ujmuje te
XIV Plenum KC
sprawy

i

PZPR.

Ten aspekt podkreślll w
sekretarz
wypowiedzi
swej
KŁ PZPR T. Gła,bskil, nawią
zując do ogólnej sytuacji go&podarczej. Sprawy te szoco-ko omawiano także w dyskusji wskazując na możliwość
istniejących
wykorzystamia
rezerw.
(zt)

Dnia 23 lutego 1964 r.

w

Azorach

Na Arrorach na wyiS!Pl>e Sao
n.ad.aJ1 da;! ą się óddzuć
Jomge
wsmrzą,sy selsrnic:me. W nocy z
na wto<I">ek dwa
ponded!ziaillkru
s>line wstinząisy wywoła.ty painikę wśród lwdlności. We wto;rek
rano za.notowaino znowu cltwa
ws.trz~y rueoo sl.aibsrle. Ludiność
ob<Yziwje w :namiotach wojs·k<>wyóll w pew:n.ej odiJe~lo.ś-ci od
ElkU!P'l.Sk b<uJdyników.
większydh

minister•.•

Zaginął

We wtoir.ek za.g!n.a,.ł i jest poooulkiwan;- minister ośwta>ty. w
rzą<lJZie

kirajowy>m

Sizl~W'ik·

He>Jsztyruu, Edio O&terle>h. Mię
dtzy god-uiln~ 8.1.5 a 9 udawa~ się
z mies'2lkan.!a do Ministerstwa
Jego a.kitów!kę i k.aOświaty.
pe}u.'ilZ znailarz:ly okolo gc.ct1:oi•hy 9
dzieci s7Jko11Tle p.ny pr.zystani
BeiJl!eV'lle przy Na'b:rzew H:iln<ienbu.rg.a w Ki•!Onld. (PAP)

21

Dnia.

S. t

P0>grzeb odbędzi~ się dnLa.
27 lutego br. o godz. 15 z
ka.pllcy cme~tana na Ra.·
d.GgCISZCZU, o czym za.wtada.
mia.Ją pogrą.żenl w l!'łęboklm

ta.lu
SYN I RODZINA

P.

Doloońcr.erue :r,e str. 1
syigna>IY l!'a•d;.o.we :PO-

(A)

kon>trołne.
twie~drzily,

je.go

iż

lotnisko oozek.u-je

przyjęci.a.

I wlaśrue wtedy na•fffee rozpr>zyr2ądów
bly&la na de.sice
pokla·d'owyicil pU·!'piu.rowym św!a
ttem J.a11T'.J1>ka„. To by.l'.a ta lamp
k&, J«óra sygn.a Uzo wala, że zapa U.t sdę sifun>ilk.
w 'talki.ej sytua•crjd la:M1lrll1roja
pi1\Q>tów proewl<luie natyohmJastof\J.:e oipuiSUJCl.~eni-e sa1n1010.t u.
A1e <l<lpt. Kcw.a!k<JWs>ld zobaczy! nlewloel'.k:ą możliwość u;ra.tosi.ebie, ja1k i
w.ainiia rz.atrÓW'Il.o
wairtoooi sp•t'Zę
wielom~lionowei
tu, kltóry w wypadlku wys~.rze
J.en.i a się p>lilota ;przy POltnOCY
kait.a1J;>U:ity musla.l u.lee nieuchirC>n
nemu znisrz.c:7,e.'1iU. Tą jedyną
SU!ill<;ą był ialk;t, jż sj,lJnlllc mrlmo

po.mrn

wciąż

m1.aa

je=..e

w

ob.r<>ty;„ WICliąiż
mówi ,,cią,gną.t".
Kowallkowskl
kłÓlt'ą
Decylzja,
jes:z,crz,e,

ja.k

żałobne

od-

będ7lie się w kościele katedra.lnym dlnia 6 marca br. <>
godt,i, 7 rano. p07;05ta.li w
głębokim

.ża,lu

Sl!"N, SYNOWA I W.NUC2JKA

2 DZIENNIK ł.ODZKJ m 49 (53fll)

s!>ost1.nikowo bl>lsJcim lotndsk.u 1 po d-O'tknięclu kolam•l
podwozia p.$1SÓW lądowania włą
wać ll1a.

\llTIZądtz.en;fa

MiJdy

oz Szel.igowskwh
Nabożeństwo

1 za,komUJnlkowa1t p.nz.erz
ra<llio lotni!lk.u s.pirOIWllldozaila &1ę
zaledlWie do llcHku s:t&w: MLądo

w-e".

Borysławska

aniJ i<l'Ila

P!r.awie 1,5
nOS!i. wamtość
jętych

=bowi.ązań
ZPR
:z.a~ogę

p-nzez

wy-

1211

pod-

im.

Armil Lu.d·owej na cześć XX
rocznicy PRL i IV ZjauA.u Par·
til. zaiklaoodą 011.e podn!esienńe

wyikoń

~robotndcy

wyd.ad1ności.

cza1na A !JXl\Sll.a.n.Owl.lli wyk0111.ać
p1a•n w 1()1 l)II'Oc„ a wyikofoozaQ-

w

100,5 :proc.),

ja~ccilci.
OłSl'ZJCIZ~n.ość

,pir.zęd:zy

11>e>ciwyŻS<Ze

i

tókall'll!n,

ISIU!l'O·Wca (eo pozwoli n.a urzyskanie dod&t.loo>wo dlla
prod•Ullooji l.7:3-4 kg przę<lr~y) o-

raiz

osiągnięote

Wlęk.s>zyoh

!lilośol

tzw. pr>imy ek:sipo;rtow.ej.

Flrócz tego pooj ęt o zobowtl.ą
zamia ina>tiu.ry porz.ą<Lko:wej w ra
m.aoh tzw. czynów spolecu.ny.ch.
M. mn. czl<>n1lci:nie zakl:ad-0°weg.o
Jrota LiJgi Kobl8t p<>sitanowj~y
rz;mniejszyć filość odtpa>d1ków su;ro·v11ico·wych i :mat-er:iał<:·WY>Oh o„.atL dlbać o czystość i eS>tE!tyikę
swojego stam.owiska rol>oczego,
zwięk
rzaś m~ool2'!ieź z ZMS Bryg.ad Bra.cy So:iilo•ść
szyć
cja.Umyczmej z 6 do 10 oran:
na prace sipo~ecz
[P'rrzetzmaczyć
w I :i>óllroczu 850 g>o>CIJ7..in.
ną
woowiĄZande
tak.że
jest
Cenne
mistnizów nowej p>!"Z~dza,J.nd, klł:ó
zadekl.airoowali 2 nle<l-zie:J.e
rzy
na prace przy p.1-.zegl\.ąd!ziie i :rernon.ci e maszyn.
zaJoga zgloorlita
tego
Próc:z
swoje ipr.zysitąpien.ie do ws.pól=mlędrzY'Za>kladowe:g·o
wOOni.ctwa
o t}"IJWl na,jlepmego ek.&portera
w •branży, 2.a!k:la.cl.u o naj•wyż
&ZeJ j.aikośoi produkcji, 1 najwyżs1,e;i wyidad1noki ;pracy, !!b8.Óleps,rej br)'·gady racjooali.za>tc.r·
sklei i nad'lep~o tt'a.cjona~irza
wzorowej ,pla.ców1ld
to.ra orarz
<>pielk:l naid dziećmi iP!I'a>Cowni·

kJów.

('WY)

uralował życie

P.ilol

e-zyć

Anlela

P.

Wincenty Turek

r.

1964

tra,a-icmą

ukoohaina matka i babcia

elce i wuJek
S. t

tuteeo

śm1'erelą

ZPB im. Armii Ludowej

Nowy Kodeks Rodzinny

wdąź

przecJ.w~iar-0-

seJk'Ulnd!y;
lecia~.

j~

samolot
sf>łm.iik,

aczkcdWliek z pmerwa>md, praco•
wait.
I wtedy na ok. 120 m nad
ziemią sHJrulik: wy~ączyl Silę. 01brzyrrnia tellll!>eramu.r.a WYl\.OiI>l·l a
lo•pa·fiki tumbiny.„
Ma>SIZY·ll.<1.

gu

;po7Jhawliona s!.ly

ru11.„1a w

pra!k;tyłC'ZJfl,le

clą
Teraiz jud'.
dół.
;..adne<::o
było

:nfe

pnzyn.atlmnle:I
Ta1k
wy1Jcanywaila dotyicihC21aoowa a;>re.k
tyfka.
syren poom'kinęty
z wyciem
na ll'llliejsoe fP!'ZYpU•=lne.go upadikiu .samol.Ol;u kairetki salllllramuł!lku.

tiarn.e i WOIZY Sbraty O.~QIWej.
Byila to jUJŻ wl.a.ściwie iomm.alno.ść. Ni•kt n.ie w.ątpil, te klpt.
Kowa i1kowski rz:glinął i że z pięk
ne~-0 ,pl<1t<J<WCa pO<U>Slta.ta ster>ta
powy,giinain,ych
i
pokręconych
konsbrukcji i blach„.
Nagle W INl!diOS.taOJ•i l<>tntisikowej IUlbr.mni.aJy WY'!'aźnie si?owa
piiofa. Meld<>w.al <m, że pOdej-

muje jesz.cu,e· Jlll'óbę Jądowailllla.
bo tYW cJ.ągu 20 selm!lJd le tl:'Wa1! ok:res <:d eh wlll wyl'11C7..enia. się s.i.lnilk.a do oh~111Hi
g>dy samolot 7,etknąl się rz ziemią, ]qpt. Kowa.J.lwwski z ndewiairyigoo1n ym wpiroSJt opa•nowaniem i spolkodem W;yll~ona~ kńllka
koiej~ych

czyirunośol,

któTe

I'tl'ZUIJta>C."ie U!I'aitO!WaJ:y jeg<> 1

w
m&-

srzyn.ę.

P.rzede wszyst.ł<.l;m, ohoć 'bmzlmii

to :i:>.airaid<:'kis.aJJm ie,

wysunął

drrą

sterowy od siebie, n.aidad~c
mamy,nje jes=-..e większą szyibkość. Nast<wnde Jeklldm iruchem
steru wytrąciJ samollot rz. Wlrll
lotu, pam;ięta·jąc, że w os.i jeżek

~ma~duje
1ąld.c•wa>nia
go pasa
się ))'udynek tt'ad.iostacji porowad'ząceii. Z>det"Zen!e z itym ))'uidym.
niedhyil:>lrJĄ
ozna.crz.ailio
kl iem
śmlierć.

Ma>SllYM ~n.ait.a do

ziieimtl.„ narz k.aJŻJdym
n1emaQ iffi!EJtn'em. 120„. 100.„ 80.„
w„. l wres1Z1Cle 15
60„. 4()„.
biel"adąic

mebrów.
plfoit

s'Zy•bkośct

Najwyżs>zym wyslbk!em
sterowy
ó·r.ąwk

S1?..al!1pnąl

Maszyna, jak kc·ń
n.a siebie.
roall'lty węd111iid•tem, '.vyitr.ącvn.a z
stał!l ęl.a.
s7y bkości
ogromnej
Pr.zed1nda c:zęśić ka<lłu
.,dęba''.

ba wysi!roc:z:,11a do góry. Ogoin
7.n.rulai7il się tuó; n.ad z:Jemiłj. I
w6wcza!!:lo puwJCzona pr7.'€7. ,pilotta
ma$Zy•na spa<l'ta n.a rziem i ę caa.ą
siw.ą

rpił.a>5'Z•C"ZY.2in ą.

P!".zer•vżliwy

się

huk

tezasik:

lrum•.ąc~o

i
podwov.la
wyisu1n4Qtego
~iąe:VJOh pnea·mait~

Piereśko

(B) Dokońcrzende ze W'. 1
by wspólmail:żooka - po 'Wieloletnim pożyciu.
Wiele postanowi~ nowego
kodeksu ma na cel:u dobro
dziecka, zakładając pełne rów
dzieck& bez
noupra.wnienie
względu na rodza.j zwią.zków

zrui pcs. Helena

między

Nowe ustawy

roo"liicami.

W zakresie adopcji - donio
·słe '.Mlaczenie posiada przepis
o tzw. adopcji pełnej, która
polega na całkowi.tym :oot·waniu więzów między na.tur&Jlrodzicami i dzieckii!m
nymi
oraz na zmianie nazwiska
dziecka.
Nową formą j-est tzw. przy
sposobienie anon:imowe, przy
którym rodzice wyrażają zgo
dę na adopcję dziecka w przy
szłości, bez wskaz.ainia osoby
adoptującej.

Innym novum - z zak>resu
alimentacji - jest moiliwość
przyznania przeu: sąd alimentów od ojczyma. lub macochy
na rzecz pasierba lub odwrot.nie„

zaibrailo

dyskusji

W

gfog

W

mówców.

Pos. Alklja Muslalowa (PZPR)
podll<Teśliila., re pr<Jljeklt kOde!ksu
o:zna,ciz;a daillsizą ew<>lu.c:I ę ustawoda,wstwa r~uJrującego sllwmplilk<J<wane
rnaJżeńs11cieg<>,

pro,))'lemy

zwiąrz.Iru

w ro-

w"1)6łżycia

d!Z1nie i sYinJ>acjl dzleoka.
daje d.ailelro
kodeks
NCYWY
idące

u •pirawn;ienia

1 moe.li.wość

orzecziniotwa

waesądowego, w
pO<tO®tawiia.jąc
wypa<llkadh
noomy
in.tet;pretael ę
sądowi
tlll'aiwnej i możliwość e1astycz-

lu

nego jej za/StOIOOIWam.ia.
Jodłowski
Pos. Jerzy

(SJ>I

socjalistyczne
że
po<illcreś1'iil:,
pań&two nie moż.e pozootać obojębne ·na mnożą.ce Silę :laklty
Łama·nd.a ogól1110Jekoewao:eniia,·
lud'Zlkl.oll nOII'm życia !'od!zilllneg>o, wypadików l<lr.zywdy wobec

d'2lilee.i, starych rOdrziiców, 1'oodnych kon>fillJl<ltów w życiu maJżeńskim

Nowy
w.ruilka1ąc

ttp.
ke>delm II'Odlz,iJDny; me
w codi21ienne s;p;raiwy
umoż!tl!wla

ro<llziny„

vvikroczenri.e
się

tam, gd-z;ie
ludmiom krzywda.

Z.C:W.n.iem pos.

;Janiny

jedn.aik:
drzńeje

Kubaoi

(ZSL) ;prC>jekt ustawy ma SIZCZe

ooa.czenie <llla ;rodziny
góLne
wiejs<kiej. Bm:ez WJ.eki pOOStBWOWY'ffi l<!ryteriu.m ma~żeńetwa
na wisi byly spra,wy rnająitJko
coraoz po....,._
we. kle obecinie
modelem Slbaae
szoohiniej~ym
się ro:lzina qp.aJl1ta n.a wł!~
u.c:r.ucio-Nych.
K'<Jdejny mówca;; po&. Tadeu611J

Mazowiecki (bezp. „Zn.ak") omówH szereg pimblemów życla
ne tle
rod>ziny
~pórozoonej
piro~Elktu

p.l.'IZepisów

PUIOlk>tU

z

ka~<>lt

śWi""topo.gLąd.u

W'Airerul.a

P!I'O(fekt Okiego.
pirzynosl
mówca -

etwlen'IC!zil

srz:ereg po-

IZ.TTlierzarją,cych

stanowień

<:!o

(ZSL)

II1a pomtv.ebę
uwagę
szeroik.te,i alk.ctli ur~iaima
w 0alkireslie <róiśwti.adallnilaltlrla
nyoh ~ów życia rod!zimle-

l:lmI'óciła.

go i wychowania.
W głosowaniu Sejm u.chwalił
Kodeks Rodzin.ny i Opiekuńczy

oraz przepisy

wprowadzające.

zamknięcie
•
• •

i

sesii 1es1enne1
Następnie Sejm przyjąl beri:
dy;skusji usta.wę o zmia.nie
prawa bank.owego (iref. poo.
ZSL)
Wladysla:w Na.jdek
oraz usta.wę o wydawaniu
przez rady nairodowe powszechnie obowfaµująeych pl"'.i;e
pisów prllJWJlych i zarządzeń
(ref. pos. Ryporządkowych
szard Burchaaki - SD).
om.awla.nych
z
Pierwsza
ustaw stanowi real.i~ę pozglaiszainych wwstulatów
wl.aścideli
pl"zez
srz.echnie
driu.ga poksiążeczek PKO,
generailme sprawę
rządkuje
wydawania rruiejscowych prze
pisów pralWilych w dootosowa
niu do zmian ustrojowych i
aktualnych pohrzeb życia w
naszym kraju. Usta.wa up()IWaż
n.ia rady narodowe do wydawainia przepisów i ustala zasady i tryb ich wydawairuia.
z kolei Sejm przyjął ustawę o zmianach w oirgaJDizacJi

i

zakresie

działa.ni.a.

na.czel-

organów adm!inistracji
w dzfed"lii.nie budownfotwa i pla.nowanda. p.rzeLe-On
strzennego (ref. poo.
Briudiziński - BZPR). W myśl
ustawy sprawy nail.eżące dotychCrLas do zak!!"esu działania
Komitetu Budownictwa., Urba
ni&tyki i Arehi-tektury p!l:"Zedzialania
chodzą do zakresu
mi:ni:stra budownictwa i przebudowlamateriałów
mysłu
nych. Niektóre sprawy przejmuje częściowo Komisja Planow.ania oraiz resort rolnictwa.
Sejm · uchwalił nas•tępnie
U6ła.wę o zat.rudnleniu absolwentów mkół wyższych. Ostat
nLm aiktem praw111ym przyję
tym we wtorek przez Izbę by
la ustawa. o o•girainiczeniiu ubo
nych

państwowej

cieląt.
zadrnńczemie posiedzenia
Izba przyjęła uchwalę w spra

ju

Na

wie

zan1'kmięela

je$iennej sesJi •

Sejmu.

u-

mooniienia trwa>loOOi i spodsltośct 'l'O<llzi ny.
P>oe. Józef Spyehalskl (PZPR)
oświadczy!, że zwią?Jki zawooo~
we z urz:nał!l;iem p1rzyjęl:y dy51kusję nad prOljek.tem kodek.su „odzlinnego 1 'W'nfęly czyn·n y udlzJ.a.t
w argał!li:zowa,niu tej dyskusji.

Mó<wica podikreślil s·bu·s.miość roo-

kooek:S>U,

WliąZań

dotyczących

wspó·ln.ego majątku malżClłt11ków.
Szałach.
Franciszek
Pos.
~R), dlZlia:taCJZ ZMlS, pOII'USJZYl
ki/loka spira>W inrteresu.j ących śro
diowi&l«> ~u>di7Jl md:odych. Stwi.er·
d>zi~ on, że nie moiżna albs.traod. ujemin:ych niejednohow.ać
gpollec:zn.y ch Sku'1!1<ów
kiromJe

zalWieTamd.a

malżeń'811W

m>tooyim wiekru.

w

Wiele

zbyt
uwa,gi

:prol:>lemom
p·oświęcić
na.Jeży
wychvwan!iem
z
2wi ą.umyim

mlod"'1My i

do

!!)11Zyig.oitowaJn>lem

jej

życia.

P-OS.

„PAX")

(be'z;p.

Ha;gmajer
Jerzy
OOWiadczytl, że !Plt'l'Zed~
pro<jek;t kodeksu v.a-

&taJwi-0111y

slJu,g.uO•e na 1P<J1pa1role 1 aopirohatę
.genen-.aaną
rz: ww.agi III.a jego
t.en<lerucdę

'Ull1l<JCn•l.en~.a

ro<ltzd,ny,

~~~--------~~~~~~~~~----~~--------~~----~

się

zinuła

Zobowiązania załogi

nt B
nie

czas gdy np. w Pozn.am.iu czy
Warszawie wYnosi on 28 i 25)
oraz ilością chorych na gruź
licę.

k>ułtu

W celu podniesienia

p<:od;jął

cierplekrótkich, ciężkich
n:l!a.eh zmul ukocha-ny oj·

w Poznaniu

w zakresie nauki i techniki

Najbliższe zadania
lecznictwa łódzkiego
(INF. WL.) W~ w godzinacll wiecrz.omych odbyla
się W Kl. p~ na.Ta.da ek.ty
wu partyjnego lód.z:kiej ISlłuż
by mrowia rz udzNllem <fy\rek
torów wpitali. Przewodniczył
kierowrtiik Wydei.aro Administracyjn-ego KL PZPR T. Jabł
Najwa:ilnie_j$:ze zaczyński.
dania lec:znktw.a łódzkiego na
rok bieżący ZTeter~ naczelnik Wy&iaru 2'Jdrowia i
Opieki Spol:eamej IW. J. lrł
dulski.
Sytuacja zdro<woma nasmgo
miasta, mimo wyr.ainej popra
wy i stałego ~łku wła.dz

SympozJum rolnlcze

i samolot

„Wspólny pokój"
Ponieidztabkowy sipekJt(J)kl Teatru TV - „W.spóLny pokój"
Zblgniewa.
powieści
weidJl:ug
zaliczylb vm
u nilows kiego
do t1r1J.dnych i nie-wdr~ęcz-nych
w odbiwze. Nie chcę pruz to
kweis-tionować

warwści,

jego

wspomirnam o
przeciwnie ty.m, bo zdaje mi się, iż
wśród widzów wielu było ta.kic/i., którzy, ze stratą dla sieul..etglt przedwczesnemu
bie,
obejrzeli,
znie>chę.ceniu 1 nie
speol®Tvltu do T«Ylka.
Trudmo wi się zreszt4 dziwić, SJko-ro pie·rwsze sce·n!I ro--

biły wra•źenie czegoś po·śred~
„Maity.sU!Jk.ami'1
amego między
tiwóra pa111Urymi obrazannt
czo•ści Galn-ź,e.li Zapalsktej. Do
pieil'O w daiłszej części przed~
re.ży.ser .;.o.&nalazl"
stt111D!enia
klimtalt powieści Uml?'wsTeiego;

z:

wydoblll t.e cechy, które zadecydowały k,iedYŚ o jej .sulvcesle i k;tóre mogą fM<:ynować
do dzisiaj. Zbyt dużo c.<llMU

zamim
ek;ra'TW'W(!•gO 'Ulpłyn,ęlo,
sche.m<Ltyczja·ki.e powi>taly
11:y.ch pas1:a.ci.,

ze s.,t;a1mipowyoh,

>IW>S '1W. 'POCZą.lilou sztu1ci, wyl.onil11J się i114,y.undu.alme, pełne
cltarailoterr11 boha0terów
życia
pll'Wie·ści.

AutoTzy adaiptacji, -

reżyser

i Wlaidyslaw
Jerzy Anroza>k
moim
Orlowski - pop.clnilt,
chcąc
zd<imiem; du.i:11 bląd,
PTZernieść z u1:woru zbyt wie-

le. We ms1:ęipnyoh scenach
moim.a był-O sporo sikre>ślić, z

korZ'lłkią dJ/.a przedstawienia.
Nie rozwijalcby .się ono wówcza.s Ui•k ci4.2'ko i powoini.e;
by dio.piero gdzieś po polowi.r

w

przelosztakić się
interesujący.

tea>-tr na-

prawdę

Miolw.>l PMVlicki nie :mailazl

w .sobie mszy.s fJk. ich

swbtel-

nych tonów, jafkwh wy.maga ...
Z pozosfola ro.Za LJuc.ja1!4.
lych W'!J'lconm.vców tym razem
zdecydowanie
wyróżni<tl .się

Pworząc
popos-iać wiręcz k.a.pi.talną,
będąc4 sy.nf.ezą wszysitstać

Jc..n Ma,tyjaisz.letewicz.

kroh 1J01vo·leń RadTvów.

W cawśc!, widowios'ko ooz
wqitpi.einia wal'te uzoonia, przy
>n<>szące p01'C)ę o•krwtn.eij prawdy o cza,sach, od lot-Orych 1UL
~ęście1 dailietloo _od.e>SzUśmy.
~)

Problem obiadu „w 5 minut' ---------------~-:
Przemysł koncentratów spożywczyCh ! CO ~ nl4łflt)J ~
USTERKI

zapowiada

w budownictwie
r.eyszla któregOIŚ dnia do
reda.keji młoda jesZC'lle
kobieta. Plaka.la. Przez
łzy opowiadała, jak ti> u niej
w nowym mieszkaniu p0 ścia
nie W()da cieknie i .ia.k wykonawcy budynku oświiadczyili, iż
jest to W!ilg.oć, pochodząca•..
z suszenia pieluszek w miesz·
kani u.
Pr.zytaczamy ten drastyczny
fakt jako llustra.cję do tematu. Oczywiście, nie w każ
dym wypadku usterki w nowym budownictwie se, aż tak
uciiążlilwe dla
użytkowników
mieszkań. Ale nadzwyczaj czę
sto użytkownicy, ZWł.'acający
się do wykonawców, spotyka
ją się, zamiast z chęcią. usunięcia. usterek - z wykrętnymi
„orzeczenia.mi" bądź z opiesza,łością.
Taka postawa wynika z pewnością i z faktu, że
na usunięcie usterek trzeba
przeznaczyć
dodatkowe środ
ki, te to doda.tkowo kosztuje.
G16wną. przyczyną. jest jednak
to ie brygady budowla.ne trze
ba odciągać od planMll<-ych ro

P

bót.

Isimiał kiedyś
projekt, by
wzorem Sląska wprowadzić w
J,odzi tzw. listy gwarancyjne.
Do usuwania usterek w nowym budownictwie IJ1r.cystępo
wano by wówczas przed upły
wr-m 48 godzin od Ich zgl&S?'enia. Priedsiębiors.twa budowlane bały się jednak przy
jąć na siebie ta.ką. odpowied'ł.ta l:ność.

Mod:e by więc cho~ w każ
dym przed§lębiOł'Stwte utwo17-ono 1-2 kompleksowe brygady usterkowe? I uwarunk1>WMJ.o Sl)eejalnym regulaminem,
że w0>lno
je wykorzystyWać
dQ bieżących robót tyJ.k.o w
tych - madkich raezcj - wy
p ::idkach, gdy nie ma żadnych
zgłoszonych
a n.ie
załatwi&
n:vch reklamacji mie~kańców,
oddanych d·O użytku bloltów?
Brygady ta.kie z ~wnościi\ za
robiłyby na siebie pracując na k~t tych, którzy usterki zawinili. A lokatorzy
pnesta.liby cizekać na wykonawców całymi miesiącami.
J. Gr.

,~~o us~rawnić

Obiad,

który

można

sobie
przyrządzić bez trudu w przeciągu 5 minut, to nie tylko
wygoda dla przepracowanych
pań domu, ale przede wszystkim dla ludzi samotnych. Nic
więc dziwnego, że lroncentraty spożywcze _ zupy, drugie
dania w konserwach - zd<>bywają sobie rynek krajoiwy

Dziś

ll1alne zebranie

DZIENNIKARZY

Zarząd Lódzldego
Oddziału
Stowarzyszenia Iniennikarzy Pol
skicit przypomina swoim człon
kom, iż w dniu dzisiejszym,
o godz. 15 odbędzie sit: w Klubie Dziennikarza (ul. Pi<>trkow
ska 96) - walne zebTanie s:1>ra
wozdawezo-wybo!-.:ze.

WSROD

LICZNYCH

CZYTELNIKA -

Malarstwo Benona Liberskiego
nspiracjq dyskusji, Prowadz0'11ych w tej ch11JJi-l'i w
Klubw Dzie<nnt.karza na
temAJJt pla>styki, S'tala stę ostatnio eksponowana tu wy.s·tawa maLarstiwa Bein.ona Liberskiego.
uia.Lenwwany
plasityk
ten
je.s.t
absolwe.mem
wydziału
grafiki propagan&owej
kralwwS<kiej ASP w Kat01mcoch,
co teź ustala charakter niektórych pododclnków foTmalnych bujnej jego twórczości.
Wy.s<taitna w Klubie Dzie<nnikarza re.prezernPuje zarówno
różne rodzaje jego forrnllJlnych
S"J>e<lculacji, jak i szeroki wachlar; tema-tyk!: abok o•b-razów.
„obozowych"
o wiebkvm la.dunkm
po-Wf;yeznym
(jakże
aktualnych dziś w cza,sie pro-

1

ODPOWIEDZI NA NA-

W

A.~KIETĘ,

SIĘ

ZNALAZL

LIST

MOTORNICZEGO.

=

iest u nas ulic jed!nokierunkowych?
Chciałem poo.adto za potred
nktwem. „Dzienna.Fi:a" z~
!ować do p<al!llÓW bu00wnic:zyoh
u.he aiby budowali ta.k, by wo
da nie stal.a na środikiu jezdni„.

z sądu
O D

za

lrllł

.-

O H' I E

usiłowanie

zabójstwa

0 · Prelekqja

red.

0

Wydarzeń
odibęcbz;!e

Garni.zOnOWY Klub Ofl<cerski zarprasrza. na spotk.a'll'.ie o
go.ctrz 18 z Uteratem B. Silkorsltim: k:tórr'Y mówić b~zle na
t·emat żyda i twórczości LeOJH>ltla Staffa.
0 w sali Arebiwum (Pl. wo.i
ności 1) o geod.oz. 18.30 prof. dr
G. Mis.i:alowa wyg~osi odczyt
pt. „DyskUlłje i spory wolkól
pr<>blemu rewolucji przemysło
wej".
0 W Klubie Rosyjskim, ul.
WięckoWSklego 32, o
gooz. 19"
o•:l•będ:z!e się
Odez:rt w. Ga.i~a
mowi·c.za pt. „Obawy i nadzieje kontynentu afrykańskiego".
w~

woiliny.

zowej boda1 na pierwsze miej
sce wybija się „Oczekiwanie".
Autorowi
za.leżalo tu ?'a<~Ze<j
na e<ksponcwa.niJu treści, aniiźeli na zagadmiemiach formalnych. Pla.s:rezy:rn.ę obrazu zajmują dwie tyUw
postacie dtw-Och
pełnych
rezygnacji
więźniów czeka.j({Cych na dope®ienie się ich Tiosu. U jęty
s•kromnymi środk.a.11ii
malarskimi obraz te.n, pełen szlaclwtnej hiemtycz.ności, wvi.vie„a na widZ'U wielkie wrażenie. Sz.koda, że „Oczek~wamie"
zniJklo obecnie ze ścian sali
klubowej: ja-Tc iinformują nas,
obraz wyslaino n.a wystawę do
ZSRR.
O pa.sja.ch Liberskiego, nie
lubiącego zamykać .się w Iwli.sku jed~j tyllw ko11we.ncji,
m6wl dla.metralnte r6źna od
„Oczektwania".
potraktowana
raczej ' dekoracyjnie, „Dziewczyna z miasta" - próba zes t111Wienia oladkiego ciała. Twb!e<ty z fa-kituA'ą miasta. Na.tomiast wielowątikowe, w brunatmych tcmacjach utrzymane
„We.sterny". są jak gdyby reminiscencją

oglądanych

(a

moźe

i

I

z

"

i

Magda
kę

swoją

zaprosiła na
ke>leżankę i

gę.
się

Male przyjęcie odbyw
w przedszkolu r>rzy ul.
Wigury 4,
w ramach codziennych
zabaw
dzieci.
Gror>a czwarta, której przed
sta.wiclel.ami jest ca.la trójka, chodzi już <to przedszkola ostatnie miesiqce. Od nowego „oku szTwlnego
będq
to już pierwszolcl.asiści.
(k)
Foto: L. Olejniczak

kawlooie-

~9DBDDR
D<Z.lś

!

z.achmurzenie niewielkie i umiarkowane, p.r.zcjścio
wo możliwy większy ·w7irost
za.chmUI'7enia.
Tempera.tUJI'a
nad ram.em minus 12 stopn:l c,
w :p<Xudn.ie ok. O stop.ni C.
'l\l'iatry Sil.a.be lU<b umiall:'kowa# ne, prizewa:iinle poludruowowsc•hodnie.

Berlińska

ł

i doCiiiki
Zbliża się wiosna

ZbJ.iż.a. slę wioena - wbrew
za pe>wiedr/Jiom
meteo.rol o,gÓIW,
n.as niżami, wbrew
nawet wskarzanJ.<>m term<>metrów. Prog11.02ę naszą , opiera
my na objawach ru-eomy>lnyoh: oto w niektórych skle
pach, m. in. p.rzy uJ. Pi'O'!:rkowsklej 130 ukazaly się rę
ka·wic:i:ki
futr:ume.
Wklrót.ce
stra<raących

ł

Zlllpewne

będz1e

także

p<>d

Os·W>lmie pos'Unięcia, w któ„ych wyniJtu n.a ul. Piotrlwwskiej skasowano
kilka przystan.Tww, nie $>p()f!ka.ly się z
StanoWlCZIO nie warto hanuzna>niem pa.sażerów korzys<ta.
dlować
ptakami, które znajdują się J>Od ochronĄ i
nie
jących z autobusów linii „57".
opłaca
się
kupować ich od po
Wiele osób '11WSi obecnie wykĄtnyeh
St>rzedawców.
Jerzy
siadać
przy ul. Swt.erczew-Duchnik zamieszkały Wojska
skiego i dalej tra11iwajem dcPolskiego 78, sprzedawał na
jeźdżać do 11iiejsca pracy.
czerwonym Rynku szczygla.
Kolegium karno-adminhstra.cyj
Liczne zt.s,ty
do red-akcji i
ne skazalo go za to na 1.000
telefony
po.twierdza.ją wvrazł grzywny,
Ż<l<ną przez n(!)$ w niejednej
Stanislaw Olban, zam. Ul.
notatce opi<ntę o przesadzie w
Gerona s, zaplaci 1.000 zł 7.11
lilcwidacji przystanków. Mato, że kupił czytyka.
Kazi·
my ca.le listy podpisów niemierz Gr06 ul. Traktorowa 3
zadowolonych łodzian. Na odza ha.ndel ezyżyk&mi - 500 zł.
cinlcu między ul. Swierczewski.ego a Pl. R.e1J11w111ui jest .,.__ ... _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _•

w

Z

R d

Zam1•ast k...,1•

s;an:,~fe~~w;· usll!owa~

on poo:ba<wić życ.La Zbigniewa
Welni:.. zadając. mu 'na u<Ucy
toporldem c1~e obrażenia cla
la. Spelndertie zamiaru u<ia<remnila interwencja PII1Zechooruhw
i mi.licja.n.ta.
Ja•k stwierorz:ono,
pr.i:ycrzyną
napadu . były
k:iliku.m.ie&ię=ne
nieporwumlen.i.a
Tnię<i.zy
ol:>u
mężczywi.ami.
Zlbigniew Wetna
przerL pewien cz.as mi-eszkait z
córką s.t. pJłlC1lS'Zk,l . Na skutek
nie.'l>n.a.sek, musuat opuścić mleszkain1e. Spo<!Jkawszy kiedyś na
ulicy ojca i córkę, :Z,b. Wetn.a
pobił ich. St. Pacusx~ Pootanowl!ł &ię zemścić. Proba :rozstr:zyga<nia sporu pnr poro.o.cy
topollka zaikończY się r<Y.ld>t"awą sądową. (m. ktr.)

Z Filharmonii

Łódzkiei

Koncert

odwołany

ZWpowoada;ny na 211 i 29 bm.
konoert symfe>niczn·y n,i-e OO:bę
dlzie slę z po'WOO'll choroby d.yrygenta.
B:taety aiboinMnen1towe z dlllla
28 i 29 bm. u.dtowuJą ważność
na 'k!onoeert
symfoniczny
w
dniaab 20 i 21 ma~ br.
Za b>lety juiż wyikupLone na
pią~ek (28 bm.) i so.botę (29 b<m.)
w wolnej sprzedaży, kasa FJlhairmonii Loo:zkiej zwraea należność

.l6-!18.

COod.Zieimie

w

g<ldiz,

e:ec

tl

•

LO

•

L

.I.
~

tl

l

tZ

i!

Łodzi

do Hiszpanii

(k)

[Jatetori w @) l
Ażeby w
wać pomoc

Lodzl za.meldodo mowl\ na pobyt okresowy, musi
ona
przedłożyć w Wydziale Kontroli Ruchu Ludności
zaświadc.zeni.e o stwni.e maJq,tkowym. Konia z rzędem temu, le.to wyjaśni, <to ja.kich
celów te PQftrze•bne. (Uwaga:
nadarza .się
OJkazja. zostać
&olvejem albo„. furmanem!)
Czyźby
podejrzewano, że
ponwc domowa to zajęcie,
które ostaitnw cieszy się nad
mł.e-rnym powodzeniem wśród
kobiet ma.jętnych?
(kb)

•

UJ L Z} d:

muzyki lnstrumentlhlnej Renesansu". 21.45 Odpowiedizi z różnych
sz.urJBd.
22.00 Wieczorny ko.n.cert.
8.-00 Wiadomości, 8.05 Muzyka 22.30 RadiO'\ve
stud!lo PiosenJd.
i a,kJt.ualności. 8.30 Piooeillka dlnia. 22.50
Radiowa
:aodrz:illl.na.
8.33 Muzyka pora.n.na. 8.50 Publi- 2.3.00 J.9\aJtnie Poo:.a.dn.!.a
wiadomości.
cystyka międozyn.wod. 9.00 Aud.
dfa dJz.i ec:i pt. „ T ańoe,
maJ).".srLe,
PROGRAM II
ko.lysBIIllki". 9.20 Ork. i soliści w
repe!'tu.ao::ze rozrywkawym . 10.00
8.30 Wladrunoścl. 8.:łS „,F.r.amci„Te kmążki
wa.rto przeczytać". su.ek Malint>wski-za,góra" mO'llła.ż.
10.1.5 K<>ncert pora.n.ny. 11.00 ,.Prze 9.00 Ko.nceT't dnia. 9.50 Pu.biicystytrwa1ą si•Lni" opow. bl.20. Aud. z ka międlzy·naa:odo>Ą>a. 10.00 UlulSlocyklu: „W.ie§ tańczy i :;.plewa". ne melodie. 10.30 z życia zw.
11.40 Melodie r<YZl'ywlrowe. 11.56 Ra<l.ziec-k!ego.
U.OO z dorobl<Ju
Kom1mik.a<t o stanie wód.
11.57 klasylków
muzyki współczesnej.
Syg.nait CZ88U i hejna.1. 12.05 Wla- 11.57 Sygn.at czasu 1 hej-n.al. 12.05
domoścl. 1.2..15 RolniazY kwadll:'ans. WladomOŚJC.i. 12-15 „Swojskie me12.30 Ra.cl'iOII'ekJama. 12.45 Melodie loeltle". 12.:łS
Piosen.ki ludowe.
lu<d.owe. 13.00 Aud. dla klas I, 12.45 (L) Ma,garz:y:n dla wsi. 13.00
II 1 III pt. „Ważna spraiwa Wojt- Muzytka operowa. 13.25 „Popdo.Jy"
ka". .IJ3.20 Muozyk.a dJa W&Zyst- odc. 13.40 Pre>giram dnia.
13.45
lkich. 14.00 „Po prostu życie" - (L) Informacje dnia.
13.00 (L)
tra.gm. 14.2'{) MelocLie ro:zrywkc- Aktuail.ności lódzkie. 14.10 (:t.) Ka
we. 14.30 Rozmaitości mu1Zyiczne. leidos:l«>.P
murzyezny. lł,40 (L)
15.00 Wia<lomo,ści. 15,05 Pr<>girann ChwJla muzyki. 14.45 „Blęldtna
dai1a. 15. 10 „Postęp w goopooa•r- S?Jta~eta". w.oo ,,.Posłuchajmy Itlill
stwie domowym". 15.!!0 Melodie zyikl 1 0 mueyoe". 1.5.25 Ch.wjd.a
.fi!Jrrl<>we. 1.5.35 (L) Pieśni kom:po- mwz:yiki. is.30 Dla d!zieci maigazy>to.rów :fran.cusil<kh. 15.5() At1d. zyn g~ait!C'Zny pt. „Pooróż lX'2
młooozież<>wa.
16.00 K<>ncert ży- bLletu". 15.55 ,,.Przyipominaany P«"'
czeń.
16.35 Program mlOd!Zteżo- gram". · 16.00 W:iJadomoścl.
JAl.06
wy ,,Drhień d.zllS<Lejszy - dzień ju- Rep. literacki. 16.25 Melodie J.
trzejszy". 1'7.00 Wiadomoś.ci. 17.05 Offenbacha. 16.45 (L) Dmów. pro„Felieton red. społecznej". 17.15 giramów. 16.50 CL) Metod·le z filRadlareklama. 17.W Aud. dla u.cz mu „Deszczowa piosenka". 17.00
nlow pt. „Na w'J!'ażu". 17.oO Uno- (L) Radlorekla.ma. 17.10 (L) „Clewen;ytet Rlld1owy. 18.00 Konicert Jrawe
karri!lci"
a'lld. 17.25 (L)
·d!llLa. 18.50 Raddore1ct.a.ma.
19.00 A~tu.a.lJnośei lódmkie, 17.45 (L) Wy
Radiowy k:u'l'S nauk-i jęz. fra'!lcu- bi<bni soliści. 18.00 (L) „Rt11nda z
siklego. Ul.OO ;,ze wsi 1 o WS!". piooen<ką" aud. L. S'ZumleWSlk!e19.30 „Rozm<>wy o wychowainh1". go. lll.15 (L) Koncert mu'Zyk1 pol19.40 Koncert. 20 .00 Dzien.njik wie- sklej. LS.45 Ekonom. problem tyc'Zorny. 20.2<6 Wiado.mo®ci sPQ<rto- godnla. 19.00 Wia.domoścl.
19.lm
we. 20.30 Program vviec-z;o•ru, 2'0.~5 Mu.zyka i aktua•1n.oścl. 19.30 Tryip
Prnegllą.cl fillmowy „Kamera". 21.05 tY'k sluchclW'isk<>wy.
20.30 FelielCiollJ::tll'$
dloipi~.
21..36 o.Z .too, muJZymn,y. 21.00 z kraju i ze
SKODA, 26 LUTEGO
PROGRAM I
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Chemiczna Sp-nia Pracy „or
ganica"
produkuje
w<>dzian
chloralu - środek stosowany
cl.<> wylkonywania leków USP<>
kaja.jĄCyeh
I narkoz. Prawie
cala produkcja tego artykułu
przeznaczona .1est na eksport
do krajów lkapitallstycznyeh.
Odbl<>rcami są m. in. takle
państwa,
.J ak Stany Zjednoczone 1 Wicika Beytanla, a
od ub. roku również !S:.:wajcarla, NRF i Belgia. Ostatnio ł
wodzian chloralu zamówtla wi
L<>dzi także H!JSzpania.
W ub. roku „Organiea" wy
produkowała
11 ton tego le-i
ku,
w tym roku
ilość ta będzie niemal p.ntroJona. Pozwa
la na to modernizacja urzą
dzeń,
która Jedn<>eześnle polel"'>za znacznie warunki bhp.

przecież caly szereg duźych - - - - - - - - - - - - - za.TclMMw,
których
pracownicy korzys<tali ze zniesionych
1ł!to' WA>
obecnie przys.tawków.
,,...,
,,...,
Skoro więc pomy.sl 11:1e uz okazji imi<lllin
dyrelktora
latwia. życia, a raczej je uCentralnej Przychodni Przeciw
trudni.a, czy nie prościej przygruźliczej m. Lodzi dr MIznać się do blędu ł zamicu<t
ROSLAWA BA!!i<'KOWSKIEGO wó
h
personel
przychodni
7.amlast
zliktvidowanych d
c
przykwiatów sumę zł GOO I>rzeka7.at
stan/Ww wprO<WadZić jeden?
na Doon trn. prof. dr Jadwigi
(al)
SzustroweJ.

M. J.

'

!

do.statkiem da•m skl.ch ra.jtUJZów
hela•nko i innej ZlmO'Wej odzie2y .. , :Z.na.kną nato.miast ko
stLumy ką.pielowc, C'Zepkl, slip;; Itp.
I wtedy już będrzie
wl<0sna.„ (jrp)

ukosa

moda

w NRD wydaw
nictwo
kobiece „Verlag filr,
die Frau" na-wiązalo kontaktł
z naszym zakładem Wzocni- ł
ctwa MO<ly „Modny Strój"
z p!smem „UrO<l·a". Dzlękl te
mu - ja.k już donos"1ismy lodlzianki mia.ty cJ~zję og<lą
dać w
ub. piątek berli1'lską
rewlę
mO<ly, a juź rued.lu,go .
będzie można kupić koperto-'
we wykroje „Modnego Stro-1
ju" wydruk<>wane w NRD.
A oto co lansuje Berlin na
n.adbliższy
sezon wiosenno-let
n.i. Kolory: dojrzalej pomarańczy, morski 1 różowy. Desenie: grochy, meda!lony, orn.a.menty
typu krawatowe.go, ł
kraty i kratkrt, kwiaty. Suk-!
nie: n1e ocilCin.sine w talli, naj
częściej sozmizjerkl lub prince
sy. Kostiumy typu „Cha'll.el"
l'lllb z żaikletem o długości 7 /8.
Tkaniny symtetyc:zne, ,nie gn1o
tące Silę, szybko sehnące. Pooza
tym kamizełki,
spódni.cesipO<lnoe, paski ze sztucznej
s·k óry, oryg!•na·l ny dodatek do
sportowej kurtki:
gu'ZiJ<I z
~&kowych
orzechów poc;ąg- ~
niete bez:ba.rv1rnym lBJkierem. r
Berlin lansuje też ręcz-nie W'Y ł
konane n.a drutach garsonki,
blezery i bluozeczkl. (k)
Na.jwiększe

i,Krytyki
i

Kto wie najlepiej

póź-

ł
~

i"

J. Kr.

niej?)
filmów cowbo·yskich.
•Obok ni.e laserowaina (ja.Tc niemal tvszystkie inne jego obrazy) ;,Stara Lód.ź"', s-Too·mponowa.na
w jaśniejszych Twl.orach, bez ornamentów i zbędnych przerywni'1ww:
jeszcze
jeden &owód wielokierunkowości artystycznych poszulctwań Liberr.skiego.

PN.ectwko 50-letniemu m.ie517Jkań
COW!l P&b!.alll:lc (ul. ZJlota 1) -

J. Leben- - - - - - - 80dlz. 19.li;

tura.
Z obrazów o remaityce ob-0-

I

miesiące w przedszkolu

z.~ ~~:°'J:,~ódrT!::!:żen:: UllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllWllllllHIUllllllllllllllHllllllHlllllllDllllllllllHllllllllllllllllllllllHlllllDllllllllllllllHllllllllllll

H' H.ILNIJ ZDANIACH
bauma pt. „Przegląd
mlęclzynaoodowyeh"
sJę w IUubie MPiiK. o
Wstęp wodny.

cesu we Framkfurcie nad Menem!). o!.eje o terma.tyce f'OZ·
rywkowej, a.Jaty i martwa na-

dziectństwie

Ostatnie

szcza na peryferiach tniasta,
proponuje się klientom tylko
barszcz eksportowy, który nie
tylko jest droższy
(kosztuje
5 zł), ale wymaga także dłuższego gotowania.
Wybór drugich dań
jest
skromnie.iszy.
Są przewazme
klopsiki, gulasz wolovi.-y z ma
karonem, gulasz wieprzowy z
makaronem, kiełbasa z kapus1:ą. Brak natomiast w sklepach
cielęciny z groszkiem,
bigosu domowego,
pulpetów
w sosie pomidorowym oraz
szczególnie poszukiwanych go
łąbków.
Od czasu do czasu
tylko można otrzymać goląb
ki. dostawy bowiem z l..ódzkiej Wytwórni Srodków Odżywczych są nieregularne.
Mimo tych braków, w tym
roku, w porównaniu z ubiegłym,
na rynku znajdzie się
większy asortyment go<towych
obiadów w pusą.Jtach. Wiele
zależy
od samych kierowników placówek
handlowych.
Winni oni zaopatrywać sklepy we wszystkie koncentraty ,
będące w magazynach hurtow
ni
artykułów
spożywczych.
Kierownicy sklepów nie ponoszą. żadnego ryzyka,
jako
że hurtownia przyjmuje w okresie gwarancyjnym koneentraty, które nie zostały sprzedane.
Są
wpraw<lzie sk<lepy, nad
którymi hurtownia SJ>1'awuje
patronat. Tam - rzecz jasna
- jest wszystko, czym dysponuje hurt.
Niestety, takich
sklepów jest niewiele.
Handel winie.n też odpowiednio eksponować i reklamować obiady,
które można
ugotować w przeciągu 5 minut. Często bowiem klermvnioy sklepów rzucają po prost.u
pod ladę koncentraty, które
„nie idł\"·

Józefa Pilarskiego

LISTOW.

_ Jako motorniczy - PlSl2le
p . J. Kostl'zewa -; mam moiżli
wo6ci obS>erwowac. Dochodzę
do wniosku, że na na.s.zycil
u,caclJ. pan.uj.e str.aszny ba.laga.n. Czy można dob!'Z€ i szyo
kt> prowadzić tramwaj. krl.edy
na t.orach przed tramwajem
s1ante wóz MPO, do którego
spokojnie ładuje się 6 aJbo 10
kubłów śm1€Ci? Wozakowi też
łatwiej j-eclia.ć środlkie.m jezdni. Nieraz trzeba wolno, przez
pć>l przys1.aln.ku, .iechiać tuż za
mm. Ni-e ułaitw:Ułją nam też
zadania rzędy stojących saano
chodów (oczywiście
torach)
np. od Pl. Kościelneg0 ,dio . U}L
Pól'UJOc:nej i n:a ul. Gdalńsk:.1eJ.
Wiemy oczyWiście, re ulica
j~t dla wszyst.kich. Ale tram
waj jedzie po sz.y.n.ach i ~
moZe ani o milimetr skręcie
w OOk. A k.ażdy mny poj.a2Xi
ITlQŻe to zrobić. Kari.dy z na\S
chcialby szybciej jechać, ale
nie zaiwS?-e mOIŻet!lly.
Uktad lim.hl komurniikacyjnycil
jest ni€0dpoiwiedni. Dlaczego
si~ nie myśli o tym, by 2Jbuacwać lime ulatwia;,ące jak
naj~zt>•bszie dootan:le
stę do
t:•racy lub dJo domu? z ża
b1.eńoa na Ląlrową trzeba jechać przez m.iia.stio. A moż.na
byłoby dootać się tam w cU\,gu
10 minut. Po co z Dąbrowy
jechać na W~d.7.Jew prz.ez P.ilOtr
k\)wską? Dlaczego tak mało

a w sklepach...

zagraniczny.
Na, ten rok
przemysł
koncentratów spożywcz!~h
zapowiada
szereg
nowosc:i.
Nastąpi
poważna
zmial!la jakoociowa i a.sortymentowa gotowych obiadów.
RCYLpoczęto już produkcję iriu
taminlanu sodu, który
ma
właściwości
zwiększania
Intensywnooci smaku potraw.
C-o najważniejsze, w
tym
roku we wszystkich
za.kładach wytwarzających koncentraty
spożywcze
wprowadzi
się jednolite receptury oraz
ulepszy technologię produkcji
zup, zwłaszcza
„błyskawicznych".
Przemy.sł zapowiada,
iż uzyskają one smak domowych potraw.

Z TPŁ na jubileusz

włódzkiej komunikacji"

KOMUNIIiACYJ!llĄ

nowości,

Tymczasem jednak,
za.nim
te nowości ukażą się na rynku, musimy korzys·tać z obecni-e produkowanych
koncentratów spożywczych. W sklepach nie brakuje gotowych obiadów z dwóch dań. Szczególnie boga.ty
jest
wybór
wszelkiego rodzaju zup,
począwszy
od barszczyków, a
TPZ.
zawiadamia
członków
Klubu Miłośników Te&tru, że skończywszy na rosole z drobllety na uroczyste przedstaW!e biu, z mak.aronem. Szczególnie z okazji SO-lecia pr~Y Jo-1 nie Wielkim powodzeniem cie
zefa Pilarskiego („Most'', 211. Il.)
szy się barszcz czerwony w
m<>żna nabywać w sekretariacie
TPL, Ul. Piotrk<>~ka 104, blok cenie 1,90 7.J za torebkę. NieB, parter, w godz. 10-15.
stety, w wielu sklepach, zwła-

Glos .... nao~ornlczq
SZĄ

i

świa.ta.
~.2'1
Kron.i.ka sporrowa.
2.1.40 Drk. Ta.neczna PR. 22.10 (L)
,,Poclll:'ćże bliżso:e 1 dalsze'~ aud.
22.30 Uniwersytet RadJiowy. 22.40
„Echa festiwal!
europejsk:k:h"
:fragm.
23.07 MU2yika taineczna.
23.50 ostatnie wiadomoślCi.

TELEWIZJA
10.u; „Tani.a I jeJ matki" - film
tab. prod. rad.'Z. (Ka<towJce)
u.so Pro,gra.m dl.a. sa;kól - Chemia (kl. VII 1 XI) ,,PoSIZUkiwac:ze skairbów" a: cykl'll:
„Praca, która czeka na cie·
ble" (W)
•

ł

12.25 Przerwa

16.50 Lódzkie wiadomości dmia
17.00 Wiad. dlzienn.i.ka TV (W)
17.05 P.rogra.m dl.a dzieci 1)
„Na dale-kich <!<rogach", 2)
„Dzień
dobry, koleż&'lki i
kol~y" pro,ifI'am dla 15labków (W)
17.50 Film prod. radfl:. „Kto naJjsHn.iejs:zy" (W)
18.05 „Olim.pijC'Zycy" program 4
P'Ubllcystyczny (W)
"
18.2!1 TV Ma,ga:zyn Medyczny (W) i
lAl.55 •. zespól Guy Lombardo" - i

l

19.20 film
„Interesy
(W) praco.wników" program publicystyczny (W.ro
c.law)

19.50 .,Dobra'll.oc" (W)
2'0,00 Dzlenntlc TV (W)
20,3<1 z cykl.u: „ Wybitni eirtyścl
poJgcy" - Recita•l skrzypco
wy Wall1.<!y WLlikOll1lixskiej (W)

1
2.CJ.4S ~i~m j~blk~t}~t;;"
I
ł
21.1 S MiSltI"ZOS<tW.a śwl~ta W je ~~
d-zie figuro'wej na lod'Zle - ;
ja?.da parami. Sp.raw0'7.«lan '. •'
z Dortmundu (Dortmund)
~
A
JQ..30 Wiad. drzienn.ilkla TV (Wl
..__ - - - - - - - -

cWJ

I
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SPORT •

SPORT •

Zespól asów

SPORT .• SPORT. SPORT. SPORT •

SPOR1 •

UJ drużynie

NRD na Jr.1'11 lt'P

Jeszcze 2 tygodnie temu opl· żynę. Powodem tego miały być
i dolegll·
kontuzje
nia sportowa NRD niepokojona różnorodne
Skońwieściami, Jakoby na XVIJ wośei wytrawnych asów.
na strachu.
kolarski czylo
Pokoju
ka.drę
nową dru· kolarski NRD już powolal
wysta.wlł calkowlde

I

związek

Wyśdg

była

związek

się

I

,lej
Przewodzi
reprezentacyjną.
Ta.eve Schur, a w składzie zna.jAppler, Ampler, Eck·
się
steln, Bruenning, Lux, Mickein,
Hoffman i Wledema.n.
dują

~yściu ni~ odbył się

H1eoczek1wane

• Zawody narciarskie
kompllkac1e miatv powodzenie
•

w treningach kolarzy
(Telefon
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SPOR1.

SPORT. SPOR1. • SPORT •

własny

z

Płowdiw)

Wc21crra..l mia.I być roz.egrany w kontr·e>lnego, był brak dresów
Plowd!w pierwszy wyścig kol':: części zamiennych do r<>werów.
WAZNE TELEFONY
1 Klinika AM im. CU· trolny, przebywające.i w Bulgaru Zdumiewające.
W jak.ich strokadry na.rodowej polskich kol.a· ja.ch i na jaJdeh rowerach dotąd
0'1
Pogot. Milicyjne
trenowano?
ot
Pogot. Ratu:nko1>we
że transport
słuchy,
rz~Orączyliśmy się teleionieznie z Chodzą
Noona p<>moo lekar·
1
Wla.dysła.weni bagażu ltolarzy został opóźniony
PZKol,
treneren1
ska. dla In. t.odz1 444-44
z ich wtny.
Wanidorem.
08
Straż Pożarna
'1a oraz z 12 Rejonowej
Wyścig, niestety, nie odb~l
Nie można. uważać za nieszczę
Pora<tni 1·,K'! z dziel.nicy się, ponieważ je&Z>Cze dotąd nie
Kom. Miejska MO 292·22
„Przerwany urlop'' pr. Wid2ev.·. ul. Sz.?italna 6. dotarł na miejsce treningu nasz ście przełożenia terminu pierwKom. Ruchu Droki 1 n:ledzlele g. 10-17
wyśdgu kontrolnego. Przyszego
Chirurgia Poludnie
r.adz. dO!ZW. od .J,a<t 16
gowego
516·62 oraz w soboty g. 111-15.
poinformował w. W.an- kro, że przez
sprzęt wiele miesięcy
SąJpiJtaJ i.m. dJr .JolllS>Chera,
g, 17, 19
Pryw. Pogot. Dziec, 300-00
ponded!zlailkl. 1 dni
W
Bagaż z kostiumami za· przygotowywany program trenln
dor.
mur;reum OKA (Tuwima 34) „Straż ul. Mili.oinowa 14.
pośw.i.ąteczne
Pryw. Pogot. Lek.
555-55
pasowymi i częściami rowerowy- gów do Wyścigu Pokoju już n.a·
Chirurgia Północ - Szil>i mi ma nad.ejść la.da dzień. Donica w góra.eh" prod.
nieczynne.
ra.<lz. d=w. od 1'a<t IZ tal im. Biegańsikiiego, ul. piero we wt.orek przyjechał do trafll w rea.lizaeji na irudności.
PRZYRODNIMUZEUM
(n)
Knriarz;iewioza l-5.
g, 16, 18, 2Q
CZE UL (Park Sienkieopóżnieniem
nas ze znacznym
J..aryngo!ogla; Szp. im. masażysta Wolny. Twierdzi on,
PIONIER (Franct\SfZk.ańS<ka
TEATRY
wJ.cza) niec:zyn.n.e.
w. Wól- że bagaż został wysłany samoWLOKIENNI- 31) „Garbus" pr. franc. dr PiJtogowa,
MUZEUM
dO!ZW. od lat 12 g. 10, czańs'ka 195.
(Więckowskiego
CTWA
(WięcNOWY
TEATR
lotem, który „ugrzązł" gdzieś na
im. trasie Warszawa ~tail.
Olrullstyka.;.
w
17.30,
15,
12.30,
nieczynne.
36)
19.l.5
g.
koVl<"S>kiego 15)
Sofia. Wy·
G) d!r Joru;chera 1 uJ. Mlillio- ścig
(Kazimierza
POKOJ
przeprowadzimy
kontrolny
„Cyrano de Bergerac"
c.h.yba w S<>ootę.
„Ludzie i bestie" II se nowa 14.
K I N A
MALA SALA cza.choon;a
Jaką ma.cie w Bułgarii podziecięca Chirurgi.a
ria pr-O<l. radlZ. d<J1Zw,
KINA PREMIEROWE
93) g . 20 „ca.le żyde"
.
od lat 16 g. 16, 18, 21) Szp.iital im. KonqprnLcltie;i., g<>{lę'l
(bilety ważne z 211. I.
w sali. SKS SpoR<xz<poczęte
RGZP<JC.Zęla l!!lll
Przepiękną.
.(Ogrodowa ul. Spoam.a 3640.
POPULARNE
niieczvnne
BALTYK l964 r.)
N~bo bez cbmur. łem XXXVII mistrzostwa oklręgu
wiosna..
tu
Laryngologia d:!iiecięca:
Mam iU swój dom"
111)
(Piotrk-Ows.ka
TEATR JARACZA (.Ja1l'a7 POLONIA
tenisie stolowym,
w
łódzkiego
Jest ciepło. Warunki do traii:npoi, doz.w. od l.at Sz'pilt'.al irrn. KOO'!CJ'ZJaika., ul. gu
„Nagł 67 ) „Julio, jesteś czal9
cza, „m>
są dobre i wszystko byłoby z.gro,maóZJ.ły na SltairCie 114 uczest
.<U1mii Crzarw<Jlllej 15.
18 g. 17, 19
prod. a1UStr.
rująca"
kroi
18 zawodniczek.
tym
w
mków.
ten
nie
~dyl>y
w porządku.
W pondedzl.ailek i wtorek wyło
szczękowo- sprzęt.
Chirurgia
nieczynne
dozw. od J.ait 16, g. 10, REKORD 'I'EATR 7.15 (Tra.ugu,tta 1)
JA. NIE.
w grach pojeniono fina,Jistki
ROMA (Rzgorwsika rur Ml twarrowa: Sz.I>. :i:in. B_ax
).2.30, 15. 17.30, 20
g. 19.15 „Ukarz mimo
dynczych kobiet 1 gra.eh podwój
Babette idzie na woj l1cld-eg<>, uI. Kopoińs.k:ieWISLA (Tuwtrri.a. n.r 1)
woli"
P. S.
;;_ę" (p.anOiNllffia) prod. g<> 2.2.
poł.
prod.
„Wlano"
POWSZECHNY
TEATR
Jak zwykle perturbacje z przy· nych.
W g .r ne pojeclyru::zej kobiet d-0Cen- gotowaniaJ11i
I
franie. doizw. od Ia1t L:i. Toksykologia
c!oczw. od l.a.t · 16, g. 10,
(Obr. stahngll'adu 'Illl' 24)
k<>larzy powoduje
i.a.ką
~ny
S.zp.iJtal
tral!ny
20
16,
16,
.i4,
12;
lil;
g.
12.31). 15, 17.:ro, 21>
g. 17 ,,Ka.taki"
i.:h organiza.cja. czteroletnie dzie szto oo dużej ruespod.zi.anki,
zeszloroc:znej mibyła
WAM, żemmskiego 113. cko wie, że w grudniu rozpo- strzyniporażka
nieczynne
(Przybyszew- SOJUSZ
ROZMAITOSCI WOLNOSC
l'EATB
z
(AZS)
LtscWsk:iej
Lod.:z:i
Nocna pomoc lekarska ..:zyna się zima i powstają trud·
·
.
&kieg<> 16) „Billy Budd"
0:3.
(Wlókniar:z)
(NPL) w Stacji Pe.go.to- ności z d<J&taniem się do przed- Kwiatkowską
nieciz_~e
(pa.nora.ma) prod. amg. S\UT CMO<lliuszki 4a) nieczyn
dowiQraz
jeszcze
kowska
t
Kwia,
dozw. od lat 16 g. 10, TATRY (Sil:en«ó<:Wlcza 46) wia Ratunko<Wego m. Lo- szkola oddal.onego eo najwyżej
ny
,,za- <'.zi przy ul. Sienkiewi- o kil:kaset metrów, jeżeli nie kiJ dra, że nie ma zamiaru rezygno
„Dwa śllDlaki",
12.3'0, 15, l7.3il, 2IO
OPERETKA (Piotrkowska
,,Państwo Mi- cza 137 udziela pomocy k.a.dziesiąt od miejsea za.mieszka- wać z wailk.l o czoł<J1Wą pooycję
mach",
243) g. 19.15 „can-qn" wr.OKNIARZ (Próehlil..!ka
n.ie nde sta.n.ie
słowie" g, 16, 17, ;,N.a· w domu chOll'eg<> dla d<> nia. Nie wiemy, czy organizato- w Lodzi i ohyba
16) „Pechowiec J1a pre
(doo:w. od lat 18)
n.a prrze&Zkoo:1lie, by u-.klrotna mi·
prawdę wezoraJ" prod. mslyich i d'Ziect, zgł.a&z;a- rzy wyprawy do Bułgarii (odle:
rii" prod. USA cLorzw.
n!l.ec:zy.n.n.a
OPERA ten ty-tu.I
00.obyla
Lodzi
str-i:yni
:PO'!. doizw. od J:a>t 16, jąc)'<:h zacho!I'owan!a po glej o z górą 2.000 km) zd'.1-W";li PO raiz 12.
od l'1Jt 12 g. 10, 12, 14,
TEATR ARLEKIN (WólgoozL•ach pl"Zy'.)ęl" Pll'ZY" sobie z tego sprawę, ezy tez me
g. 18, 20
16, 18, W, ,.Dwa złote
cza.ń.."lka S) godlz. b7 .a 0
o wejś·
walce
w
KwiatkowSlk.a
zabezpieczyć na
byli w stan-ie
chod.nd rejonowych.
(pallJOII'ama) pr.
••Prawdziwy cża.mo.kl!llęż colty"
cie do fina.lu podt.onala A. LasoNocna pomoc lekarska Czas dootarezenia odpowiedniegt0 tę (Tra.mwajal!"Z) 3:.1 i spotka się
KINA W KATEGORII
USA g. ZZ
nik"
Jak wyni·
sprzętu do PJ.owdiw.
l.ĄCZNOSC (.Jmefów 43) przyjmuje ~łoszenia te- ka z relacji trenera W. Wa.ndo- \V finaJe ze swą koleżanką kJJuKINA I KATEGOlUI
ŁODZZIEMI
TEATR
prod. lefo.nicznie od godrziny 19
„Garaż śmierci"
Bien.taszek, która pokonaKIEJ (Kopernilta n.r 8)
utrud- bOIWą
przeszkodą
generalną
ra.
ang. <loow. 00 Jat 18 g, <lo godrz. 5 na rur telefQGDYNIA (Tuwima nr 2)
ła Wsda>k (LKS) 3: O
nu 444-44 I załatwia wi- niającą przeprowadzenie wyścigu
t9
jest general"
„Gdzie
nieczynny
Trzecie miejsce zdobyła Lo\siak
ch~o
(LKS), 4. A. La5ota (Tramwajarz),
prO<i. pol. dozw. od la.t STUDIO (Lumu.m~ 'Hl) zyty w d-0mu
WYSTAWY
Marynin" od goclrz. ro do 6.
,,Porucznik
12, g. w, 12. 14. u;,
5. LisowSka (AZS). 6. o. Lasota
BIURO WYSTAW ARTY·
(Tramwajarz), 7. Guzi.k (Spo,lem),
płelęg·
pomoc
Nocna
prod. radz. do!ZW. Od
18. 20
(Piotrlrow t.DK
STYC~-YCH
,,Płyną niarska dla m. Lodzi z
<!OO.
lat 12,
8. Czerniak (Stairt Pa•b .).
('.r\ra>uguMa. nr 18)
ska 100). Wystawa majest
objawem
Pocieszającym
AJ. K-oprzy
tratwy" g. 17.15, lG.30 sied:zibą
Adama"
żebra
„Dwa
1a.rstwa i rysuJliku Leofa.kt, że w czoloweJ ósei:ru:e miprod. pol. dozw. od. lait CZAJKA (P1<l'll.<>wa n.r 18) ściuSZld 48. tel. 324--09 oo
Bie!sklej-Twor·
ka<lii
str-i:ostw zna lazly się aż 3 j ulni:oll'
godlZ. 19 O.o 4 dokonuje
nieczynne
16 g. 15, l 7 .3<> (20 seams
oo- zamkmięty)
czynna
kows.k:lej
Dziś pul>li/Jmjemy sk!ad tr!Zeeh ki. z których najstarsza, A. Laza.biegów dla do;rosłych
d2lerunie od 10 do lB.
MLOI>A GWARDIA (Zie- 11-IEWA (Rzgowska nlI' 9 ~l i dzieci w gabl:nede za- da.Jisrzyich komisji lód.12>kieg<> komi- sota, ma d0<pier<> 16 l.a.t. Sicetry
1 panna l>!egowym i w comu cho tetu eta{pC1Wego
TOW. FOTO·
l,ODZKIE
XVII WyScigu
„Zbrodniarz
lona 2) „PowiernJ.k pań"
GRAFICZNE (A. Struprod. pol. d<>ZW, od l"at rego W przypadkach pil• J?loIDogu. Oto one:
prod. fraillc.-Wl, d<JeW.
16 g. 16• 18 • 211
foto- od lat 12 g. 10, 12. 14,
ga 2). Wysta·wa
pirzeKomisja. propagandowa;
nych na z.lecenie leka:rgrafiki .Józefa Nemetha.
S tef.ain Srzru•J.aik
16, „Sąd" prod. radlZ. POLESIE (Fornail61ki.ej 37) sk1-e wystawioine poza go wOOni!ClZą.cY
Czynna cod2ien,nie (ored.
Czlornklowie:
„Zabawna. buzia" prod. d.21.nami pr~y ga-b.inetów MZ TKKF.
<kYl>W. od Iait 12 g. lB,
prócz ponloo.,,ialkóW) w
Po;!Skie
S2mJinleW'81ki Ludwdik
USA d<l!ZW. od 1a<t . ló g. zabiegowych.
w
S'2llrolny Związek Spoo:towy W
godz. od 13 do 18.
. $włA,-zna Vo~ 1e- Rad:iio, red. Wiestaw K.aczirnail'ek Lodlzi
17, 19
organ.irz.uje w dn!ach 29
(Pabiiantckla 173)
MUZA
HI:lmiernniik Lódrak:i"', red. W..- bm. ł l .IIl. <>góln<:>p0.1.Sik1"-' turn1eJ
w~·
dnl (palll;OII'a- ENERGETYK (Al. Poai- karsl<a . u<lz!.ela w
„Nagaol.a"2'''
jun.lorek.
techn:Lk:L, róg Felsrl:tyń- usta;wowo wolne od pra ohail Strzelecki - "E:>ą>iress :m.u- w pitce koszyk01Wej
p.rod. po'I.. dOZ'W.
ma)
cy prunooy ~!ym i strowaa;i.y '.' ; . !I"eQ. z.dQ,iJ&'taJw Królew- Spotk:aill.:la odbyw.ać si.ę będą ·-o
PALM!A~~IĄ 7"" czynna od lat 16 g. 16, 13, · ·l!O ·-sk:lego) niec:zyinine ·
Alkim
Rc»bobniic:zy",
„Gloo
ski
.ambul;ito.rium
w
d'Z.i€Cl<>m
STUDYJNE
puchairy, któr,e ofiarowa1i: przecoodzie:1'U4e qd · g„ ID do STYLOWY
cl1-0;rego w Goldberg, .Józef Milkola.jczyik - wc.dJnic:zący Prezydium Miejskiej
i w domu
DYżURY APTEK
CK:iJińskiego 123) ,,Mut18 (.pracz ~ów)
SteS?JlroWn~o,
Oklr.
KU>ratori'urrn
Rady Nairodowej, mgrr Edw.a:rd
godz. lil-17 w następuter Courage" pr. NRD
falll C:zaohla - .LKKFtT, Wacia.w
Pl. K.ooc!e:lny 8; Pio.tr- jących poraM!ac:h:
dorzw od Iait 16 g 16
ZOO (ul. KO'Il.stantyinow·
LOZKol.
Sródmieśeie - ul. Pi<><tr .Jóźwiiaik
' lmwska ~7, Piotrkows!k.a
.
·
J9
od
ska 6110) 16 ceynne
prizew.od
Komisja porządkowa:
ZACHĘTA - nieczynne 30_7. Arrmi Czerwonej 8, kowska 102, tel.· 271-81}. n.liczą.cy
•
g. lO dlo
mjll' Ju1llalll UTallltówllm llaiuty - ul. ~11 Pa· KM MO. CzbOtnlkowie : P!Plik 1'I.a;
OO<r. StaJ:iJnglradu lS.; Pl.
KINA n KATEGORII
catw'W6iklej 3, tel. 541-96. riiia·n GwtiJzictka - kom. Straiży PoP:.>koju 3.
MUZEA
ul. SzpitaI· żarrnej;
LUJCjalll WII'ób!eswi&kl. Widzew DYŻURY SZPITALI
11-JUZEUM SZTUKI (Więc ADRIA (Piotrkowska 150)
n.a 6, teL 2:11-53.
„Ostatni kurs" pr. poi.
Leana,rezyik Roman
MPK,
kOM"skieg<> :Je). Czynne
Leemł·
ul.
Górna
SZt>ital fm. M. MaduroUil"Za,d Spraw Wew!ll„ Wil'.ad~IW
d0t1m. od !at 16 g. 10,
wtorek, czwartek: godz.
.
wicza, ul. M. Fornalskiej cza 6, tel.. 4Z7-70.
Wydz. RiOl!ll. Pre:z. RN,
Ka1raś JZ. 14. 16, 18, 20
piątek,
środa-;
U-19,
sia.tkairze Plllcy i Anilany ?TZ::V
Polesie - Al. l Maoa !!ił Zygmunrt
przyjW-ydz.
tel. 24S-43 Ku:&ni.c:ki
50oota. gcxlrz. 9-15, nie- DKM (Na'\v.rOlt 27) ,,Jł02:· 37.
m1:flnałów
się d<>
Di!c111.irly gotowują
k;pt.
Komun„
Gosp.
wód po włosku" prod. muje :mdzące i ern:.re gi- tel. 332-98.
c!:tiela godz. 10-16. w
Jak
jun.i:oo.-ów.
w!. dQZVI.•. od lat 1.8 g. n-ekologicz.nie z dzielnicy Swląteczna pomoc ple- K>renC(ia!SlZ - KW MO, k;pt. Hen- strze'5ltw PolSlki
muzeum
poniedrzialek
one
roze19I'aine
informowa.liśmy„
MO,
KW
Wier-0ITT1iejcm1ik
ry:k
w
wyk<>nuje
lęgnlaraka
Rej<>Polesie oraz z 11
16, 18, 20
niec:z:YTune.
KO MO, zostaną w żyraroowie w dniach
Poradni ••K" z dni ustaW<:1WO wolne od k:pt. Jerzy Frą1>C2alk MUZEUM ARCHEOLOGI- I>WORCOWE (Dw. Kaili- n.owej
ul. pracy za.bt-egl dla dOll'O- Wa.1.d-emair Wa<iow51kl - KM MO, 4-8 :ro.a.rea. Do iin.alów poza reWidzew1
ski) „Opowieść o Tamo d-zieln11cy
CZNE I ETNOGRAF!lód.rzikiego okręgu
slyoh 1 clz.iect w gabJne· TadE'USZ Staiwslk:i. - LOZKol.; :!<;pt. prrezentantamJ
wie", „Włam.a.nie o świ szp.;1alna 6.
CZNE (Pl. W<>lnośct 14)
:MXS Tarza•kwa.Jifikowaly &ię:
'
Szpital Im. H. Woll, ul. ·lek za.biegowym i w do- Ry.gza.rd LomTliioki.
cie" g. lO, lL, 12, 13,
Wystawa: ;,Ziemia lęKomisja gospoda.-czo..kwatl!'nln· nów i MKS Len żyraroów Od"aJZ
34·36, · tel. mu chorego od godiz. 8
14. 15, 16, 17, 18, 19, f,agiewnicka
czyoka 1 sieralC!:zlka w
pnzyjmuje ro- do 17 w n.astępująieycb kowa: przewodin..iczący: .J.a<n B'rzo- Gwairdlia Slupsk.
530·02 20. 21
Tysiącleciu Państwa Pol
z-ca przew. LKKFiT.
2JOWslki skiego", p<>nied-ziałki - HALKA (KTarwieoka 3-5) drzące i chore ginekolo- poradnl.ach':
4 marca, w dn~u <>twarda turul. Pi<>tx CzJ.onlkOIW:ie:
Mieazys:l.a.w Pawlak nieju AnilaJna gira z Lnem, a Pi~róCmleścle dzielnicy Baświata" gJc..i.de z
zloto
„Cale
n oec-zynna,, wtoo.-ki, śropr. :franc. dorz:w. od lat łuty 0<1'32 z 10 Rejonowej kowska 102, tel. 271-80. - Sp. Turrysta, Stefa•n Pilich dy. c:zwarr\,'k:i i soboty
lica z Gwa.rdią. 5. ru. - Pfilica
UL Snyoer· Spo!I'!;s--'Iloomt, HenrY'k P.rzybyJ- odipocZywa a Anilana s.potka sde
Bałuty „Kozara." PoTadini ~.K·~ z drz:ielnicy
14. g. 15.30
1()-16. w piątki wstęp
.Ja:n Szwed - z Gwairddą; a w trzec:lnn da:\iJU d.oj
„Ol'bis".
s!d prod. jugos?. dO?JW. od Widzew; ul. Zbocze 18. ska t-:l, tel. 538-76.
woJny g. lZ--18 , w nieul. &npdtał- MDK. Helena S'Z>C'Oerbam.10-v.'Ska Widzew
Jordana,
U.
Im.
Szpital
IM 18, g. 17.:łO, W
drziele g . 11-17.
d1zie do meczu Anolaina - P!łiic.a.
Berez.a .Jairosilaiw
LOSTi•W,
1\IUZEUM mSTORn RU· 1 MAJA (KHińSlkiego 178) ut. Preyrodnicza. 7-9, tel. n.ą 6, tel. 27.1-53.
w pirzedc<>tail:nl>m dnlu turndeju
Al. 1 Maja LKKF'lT. mgr &tani.s1!.aw W..,nerslk:i todziain•e oopoczywają, a Pllica
przyjmuje ro- Polesie (pairm- ~11-70 „Biały Kanion"
CHU REWOLUCYJNEGO
H'a1rndJl.u Plre-z. RN, zmierzy się z Ta,rnowem i wresz
Wyidizlalł
rarma) prod. USA d<JIZ'W. <mące I chore g:nekolo- ?.4. tel. 38Z-98.
(ul. Gdań-sika 13) czynLOZKol.. cie
Lecz!ni· Stalllli•Slla<W
ul.
Kl~mek
Górna gicznte z dziel.n.icy SródCld lat M g. 16. 19
Tarnów
ne we wtorki i czwa;rt
na za.kończenie LOZKo~.
cza 6, tel. 427-70.
Stefain ~ Kosmalski ki g. l!l-13, środy, piąt ODRA (P.rzędrza1nda<na 68) mielicie
gra z And!laną, a Len z Pilicą.

.1„:

rn111 a!:~F~~:;!~~Jf~ E~
„n,,,~„;
llU• ~U&u&• llllLll7 • ~~:1e zc~~!1n!~el!:c?~~:

Rogach :r.iozeg;rano w ub.
n.aircia;r.sk:ie mistrzostwa.
one olsię
Cl.esizyly
:ze
zadnteresow.an.iean
brzymim
strony pwbUcznośoi, która. pmybyla tam tl:UJl1lJillie n.a kul..lgi; nairty, sarrieozki..
5 km: l)
Wynlkd: Kobiety Ga.lic.hO<W!>ik.a 42,00, 2) Lacllowsnt:a.
3 km: ł)
CJ1?oip.cy: Kart;. A L. Woźniew..."'1<1 12',23; 2) .J. Raotauczylk lZ.25, 3) T. W.rodkii. 15,oa.
Kat. B - 6 kllil: 1) K. Olejnilk:
23,03, 2) T. Haibiera 2.S,49, 3) M.
Rata.j.crzylk 28,21.
.JundJOTZY - lQ km: 1) W. Hencz
3)
44,58, 2) .J. J?r'zyby:!ski 45,26,
St. Suwaira 4'6,J8.
15 km: l) P. HaSenll.orzy hllPlka l.11,&4, 2) A. Olej:nik 1.15,l.Z,

W

niedań.etę

LotdlLi.

3) A. Karjizer 1.1.7,25.

Pierwsza wielka niespodzianka

mistrzostw

łodzi 111

prod.

g.
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STRESZCZENIE
Peter Sh8Jllll0n urodził się wprawdzie w Eu·
żył na Mal.ajacl:I..
ale od dzleclństwa
rop-le,
ja.ko
w Singapurze &IUżbę w RAF,
Pełniąc
pod.porucznik·pliot, o-.tenił się z mlodą dziewBetty, którą b3.I'ld.zo koeha.l.
czyną I oto niespodzianie poprzez dżunglę Półwys
pu Malajskiego następuje ofewsywa Ja.pończy·
Anglicy są zu·
ków w klel'.unku Singapuru.
W wal·
pełnie n.a. ten atak nleprzyg.otowa.ui.
liczebnie
ka.eh p1>wletrznycl1 z przeważającym
nieprzyja.cielem ginie dowódca. dywizjonu Shan
nona i stopniowo niema.I. WSZY'ICY jego kole·
dzy. Wreszcie i Peter, choć uchodzi cato, traci
swój samolot, na którym strą.cił p<>nad 20 wra2Al!Sta.je odkomenderowany do
maszyn.
żych
komparui pieeb.oty, przedtem jednak che.e do·
Singapuru.
piln-ować ewakuacji swej żony z

~
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Tak przym.ło nieuinillmione. Potę:im.e diziała
Singapw-u &ZC2lel"Zyły pais2lCze w kieruin.ku morza, ałe stamtąd nikt twierrlzy ni€ a.taikioiwal.
Jaipończyicy ~i nad b!2leg cieśnim.y Joh<>~. pnzeg!l"UJJ)OIWia;li &ię i na setikach bair&
i lodrzi :poczęli pnepra.w,iać się n a drugą i811roomimo S))OII'ad'.)"C.z.nyich
wyspy,
n.ę. Obrońcy
prz.ejaiwów pra.wd-zi.wego bohaterstwa., tra1cm
ducha, a .slk:wt.kiem fataJn·ie nie·udolnego diowodz€nia tl"aJCilli i te.ren. którego poz.ostawało
bra:WUJroW-e
co.raoz mniej. Na nic się 7Alia.ły
konitrataki Austra.lijczylków, na n.ie bezpraykl-0.d:n:e męs.two kompamdi ocOObn.ilków chiń
skkh, zinanej pod nazwą jedJnositlki ,,Da.lforee",
trzymaja,cej pozyicje w u.jścilll l".Z€!ki KiraMlz:i.
k:tóa.-zy wyitrwaJe domagald. się
Chi,ńczyik.-Om,
w1zię.cia udziału w obron.ie i bla.gaii o broń,
ze.zwolo"l.O na utwo.rzeni.e tyillko jednej loompa.n.i1, ta zaś poz05tała na po.sterurnku do koń
ca, W'.''gmęla do oo!a·tn 1ego żod'Il.iea:za.
Rozpoczęto
dru.
Zbli:ża~y 6ię decydująice
ewakuację specjia:liF.tów woj~ch, zbyitecznyich w dogorywająpej twierdzy. a którzy moterenacll woj€1Ilgli się przydać na :urunych
nyich. EwalkuoiwalfliO równi.ez czę5ć ludności

CytWirtnej . ·

Dl'lia tr.zeciego lutego na sta.ttku „Nigeria„

opuścila Siing,a,pur E!iiisabeith Sha.n.noin, odprowaidJzał!la do portu p,l"Z€fZ męża . W os.taibn.iei
zmienić decyizję.
chwilli chda.ła Slię oofoąć,
oozu.ciami, siqą
Peter, szar:pa.ny zmien.nymi
ZM•.J<;ił ją dJo wejścia na. potldarl.
Betty odl;>lyinęla więc, ~-<; me zmn.1eisrLY1o

to niepokoju Shainnona o J.e:J .dalsze losy. Wyja·z,d z z;agirożQnej twierdlzy rue oznaczał je.s.-z-

-&
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beaipiec:zeństWa . Przewaga nle-

na morzu była równie przyt{aJCzaw powietrzu i na lądziie. Okręty
i s.ta.tk.i brytyj.slk1ie tonęły jeden. po drugim
bądź od bomb lotnruczych, torped lodzi podwodny•'h lwb też ognia arty>Jeri!i okrętowej,
.•• Ni-e ma. j~ Betty._ n'ie ma ,,B jaik Be·llty"me ma m.c„ ..
Lotnik odiczeikal, a,ż buchający dymem z Iromi•nów statek odbił od nadbrzeża , wyikiręcił
poirtovvego skier-OIWIBł
i wychł'ldiząc z basenu
się na pełne mQl!"ze. St.oją,ca na pokładzie postać Betty zlała się z tluimem ililJl'l.y ch kobi.et.
Peter odlwrócil .się gwałtorwin.i.e i ze zmairwail"gami
czclem, zagryzionym1
sz.cronym
i przeraźliwą pustką w druszy poiwJć«d się do
mi'36ta, by odsrukać kompanię pie.cho-ty kapiltama Vincenta.
N ad oblężoną wyspą ro2l!)OŚCieraly .sdę dymy po±mrów. Od cieśniny Johore dobiE.g a!a
ni€1przerwa111e duidl!l.iienie dział. Wy00.ko. na.
beizkarnie przeciąg.a.la
b<?zchmum.ym niebie.
formacja bombo<w<!&w wroga. Singa•pUII' konał...
VIII
O godzinie dziewiętnastej minut pięćdzie
siąt dni,a szesnastego lutego 1942 roku dowó1ca brytyjskich si~· zbrojnych w Singapurze, generał Percival. sztywno nachylając się
nad okrągłym stołem w kwaterze „Tygrysa
pod dokumentem
Ma.Jajów", zło±y! podpis
kapitulacyjnym. Na budynkach miasta wy.
wieszono białe flagi, nad fortem Canning załopotał sztandar państwa Wschodzącego Slońprzyjac~ela
jąca, ;-.k

stołowvm

* * •

s.ię

Zia.Illo.si

trond:z.acj ę
sitrzów.

na gru.nitown.ą dezeSZ'lor-0CZI1.ych ml-

w ?ól:ftlmałaieh gier podwójnych
obroń.cy tyit>u.lów A. i .J. Dam.ic<z
pr.z-egiradi z parĄ Czerwiń.siki Tyilmam. O: 3. ICh :pr.zeciwn.i:kami
w fi,n,aJe będizi>e diuet Sta.r·t u Gairktóry poGTzatnka,
czyń-sk.l Stud!nd.aika
Suipl;a i
D.
lronall
3:.1.
W gir:ze mieszanej mistrzowska
Grzanka pc!'Zepaa:-a Liso>vska g.ra.1.a z mikstem Bienl.aszek Czerwiński 1:3. Lch przeciwnikiem
w fina•Le będ-ni.e paira A. Do.mierz
KwiatkoWSka, ktÓlI'a pokoruila
Juroza.k 3 :O.
Looiaik Dziś od godz. 17 r012Jpoczną &ię
w sa•li Spo.lem gry pojedyncze
męŻ;C2yzn.

mistrzostw SZS. w lodzi

* :(. *

-&

tenisie

Lasota (Tramwj·arz.), Gwzikówna
zaJą.czkowska
oraz
(Spolem),
odpowieddizięki
(Skierni.ewk:a)1
niemu treniin.gow!i., mogą za kilka !alt zająć miejsce w czołówce
nie tyillko podnosi ć
będą
jeżeli
techniczne;
umiejętności
swoje
ale i praicO'Wać nad sprawnością.
ko'biet
podwójnych
W grach
d ·o finału wesrzły: Llsowska Losiak po zwycięstwie n.ad FurPlyta 3:0 oraz Kwiatma.nik Bien.Jasrzek po pokokowska. nainiu sióstr A. i G. Lasota 3:1.
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lruratOll' mg,r MieWoźn.laikowsk:l i przewod
:t..KKl!'i'D;·•Wa.claw za'lllt'e;
W zawodach wezmą ud;zi.a.I naMKS z ~
i;tępu) ące ~y:
lonej Góry, La.p. Sopotu, Lub!Jn.a, Bytomia oraz MKS Polesie.
W dJruży,nie Polesia grać b~~ą
do
należąoe
trzy zawodniczki
k:ad:ry PoLski juruorek: .r. Klosowicz, W. Zbrojewska 1 M. BTa
Trenerem ZE!SIPOlU
toszewska,
MKS Polesie jest mgr B. Wltasia k.
w sobooę, 211 bm. rO>Zgryw!ki w
sMi MDK rozpoczną się o goaz±nie 10, a u.roczyst.e otwaircte
o
turnieju nastąpi tegoż dnia
gc,dz. 15.30. Dokończenie zawodów
i wręczenie na,gród - 1 marca o
godz. 12.30. ·
Kaźrniercza,k,

czy sla:w
nlczą.cy

Włókniarz

Zgierz
czeka na rywala
W ostatnim meczu eUm.l.nacyjnym o wejśicle <io 11gl hokeiści
Wlóknia.r.za Zgierz ?okonali sweBDIMltę
ryWaJa g.o lokaJnego
Teraz W!ók6:0 (2:0. 0:11, 4:0).
niair.ze czekadą na termin decy•
s.potk.<lń.
awa.nsie
<>
dujących
będzie a.Jbo
Ich przeci'WJ\.Jikiem
Fo.rturu\
albo
Górni.k Mu:rcl!:i,

wyiry.
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ca. Nastąpił koniec oblężenia. Koniec walk;
klęska. Rozpocząć się miał okres upokorzenia;
długotrwałej niewoli, terroru.
Peter Shannon stal przed głębokim okopem wijącym się zyii;zakiem na lewym skrzy-

dle wojsk obrony i bezmyślnie wpatrywał s·ię

.JohCJII"e, przez którą pły
stronę cieśniny
japońskie
nęły nieprzerwanym strumieniem
barki. desantowe i lod.zj.e. Opad się o trzyostatnie
Przez
karabin.
dłoniach
many w

w

dwa tygodnie WalC"Z.ył jako prosty żołnierz
piechoty. Bil się z wrogiem do samego koń
ca i gdyby nie wroowne poczucie dyscypliny, walczyłby dalej, mimo rozkazów dowódz-

twa.

U Vincenta, z którym szybko zbliżył się

i za.przyjaźnił, spotkal kolegów, którzy opuś

cili dywizjon lotniczy już wcześniej . Sierżanci Grant i Dreck przemienili się w doskonałych piechurów i kilkakrotnie odznaczyli w nocnych atakach na bagnety. Trent
00.niósl rany i odesłany został do szpitala
Alexandra, gdzie nadal pr:ze~ywal podporucz.
nik Woodhouse. cierpiący na tropikalną biegunkę. W chwili kapirtulac.ii ani Grant, ani
Drook nie znajdowali się jednak w kompaPierwszego ka.pitan Vincent v11ysł::i.l z
nii.
meldun:kami do dowództwa 00.cinka, drugi
zabudowaniami
pomiędzy
się
zawieruszył
przedmieścia i, jak domyślał się Peter. usi·
łowal uchronić się od niewoli, przebierając
się w cywilne ubranie.

(Dalszy

ciąg

nastąpi)
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