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Pomóżmy rochmisłrzom spisowym!

Dziś

w dniu dzisiejszym odbędzie
·, w Lodzi, lak .iak i w całym
1tr'aju spis powszechny. Z rac.~
mistrzami spisowymi spotkahs
my się już po raz pierwszy w
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Masakra ludności Leopo 1dville

Oświadczenie
rządu ZSRR

Dziś

Plenum
Kl PZPR

19od osłono karabinów maszynowych wojsk ONZ

mordują
legalnego rządu Konga

Siepacze Mobutu

wsprawie Konga

członków

MOSKWA (PAP).- Rząd radziecki wystąpił z propozycją
aby Rada Bezpieczeństwa oraz
X'\' ses,ia Zgromadzenia Ogólnego NZ w jak najszybszym
NOWY JORK (PAP). - Na dachn hotelu, w ~tó
trybie rozpatrzyła sytuację w
rym mieści się dowództwo . o.NZ w L~pold.v1lle,
Kongo.
umieszerono żołnierzY tunezYJsk1ch z ka.rabmam1 maW opublikowanym w Moszynowymi gotowymi do strzału. Lufy skierowane są
sl\:wie oświadczeniu ~ząc~ ZSRR
na ulice, na których - jak informuje korespond?nt
domaga się
uwolmen1a premiera n:onga Patrice LumumAgencji UPI od 3 dni d~monstrułą
mieszkancy
by,
przewodnicząc~go , parla~+„Jicv przeciwko aresztowanm premiera LU;111umby.
mentu i innych pollt~·kow kon
Korespondent UPI zazna.cza przy tym: „woJska tugijskich. Rząd ZSRR domaga
nezY.iSkie ONZ jednak nie interweniują".
się, aby przy pomocy oddziałów wojskowych ONZ natychTę rolę ONZ powierzyła. bowiem
pułkownikowi
miast rozbrojone zostały banMobutu i jego żołdakom. Na.pa.tlali oni w poniedzi~
dy Mobutu. Rząd radziecki dołek na demQnstracje bijąc i masakruj~ jej uezestm•
maga się ponadto utworzenia
ków. Kilku ludzi zostało zawleczonych przez mnbu·
specjalnej komisji zlożonej 7
towców do więzienia.
przedstawicieli państw afry-1
kańskich w celu zbadania źró- : . . - - - - - del finansowania rebeliantów.
Ten opis nowej ma.sakry
Ostatnie depesze Agencji
Uząd radziecki w oświadczeniu lu<lności Lepoldville
przez
Reutera informują, że preswym domaga się także wydalenia z Kongo wszystkich u- siepa·czy pułkownika Mobumier Lu1"\1umba ponownie z.o
rzędników belgijskich.
tu, ochranianych przez kara
stał cięiko pobity w obozie
Rząd
Związku Radzieckiego
biny maszyiliOWe „n.ie inter- wojskowym w Thysville.
oświadczyl, iż niebezpieczeńweniujących"
żołnierzy
Ostatnie wiadomości nasiw11, ,Jakie zawisło nad Kor:ONZ, charakteryzuje w ladane przez AFP donoszą, że
go, zagraża także innym pan- pidarnym skrócie rolę, jak'!
przewodnicząc:v senatu Konslwom
afryk>1ńskim.
Rząd
K
ga, Joseph Okito, zmarł w
ZERR wz~· wa do jedności oraz odgrywa ONZ w
ong.o 1
zorganizowane.i akcji wszystjej stoounek do bandyckiego
czasie tortur w oboz·e wojkich państw afrykańskich.
reżimu Mobutu.
s•ko•vym w Thysville. Lumumba według AFP jest tak zmasakrowany, że
ułłrac;ów
jego twarz wygląda jak je<lna krwaw.a ma5ka. Min istro
wie Lumumby i członkowie
parlamentu,
aresztowani
przez mobutowców,
zostali
po<lobnie potraktowani.
•
Szczególnie
niepokojący
SłE}
jest fakt, że do Ltµnumby
nikt nie został dop-usz.czo.ny.
Nie wiadomo, czy jesz;cze ży
je.
PARYŻ (PAP). W poniedziałek,
!r hm. miała
Do ~tolicv Ka.tanrti Elisasię rozpocząć druga faz a
procesu ultrasów fr~n
bethville pi::z.vbyli w poniecuskich odpowiedzialnych za krwawy puc.z s~yczmo
działek
Edwar.tl
KE>nnedy,
wy w Algierii. Jednakże rozpra.';"a po~edz1.ałkowa
brat prezydenta • elekt-a i
odroczona została. na środę, pon1ewaz a głownych
dwaj senatorowie amerykań
oskarż1>nych nie stawiło się.
scy Frank Church i Frank
Moss. Spotkali się z „ministrem" spraw wewnętrz
Oska 0rżeni ci zostali nieoni obecnie w Hiszipanii
nych Munongiem i „wicedawno wypusz.czeni na wolfrankistowskiej.
premierem"
Kibwem.
Na
ną stopę przez sąd paryski.
Sąd jak pisze AFP konfe.rencji prasowej
wyWśród
nich znajdują się okazał się niezwykle łagod
tłumaczyli swój pobyt w Ka
sztandarowi faszyści i przy- ny wobec oskarżonych: nie
tandze „wie1kim zain.teresowódcy puczu
j.ak Pierre skorzystał ze swego prawe.,
waniem rządu amerykańskie
Lagai°ilai·de, Je<in - Maurice które w wypadku njestawie
go
problememi
młodych
Demarquet, Jean - Jacques
nia się oskarżonego na rozpaństw afry.kański·ch".
Susini i Marcel Ronda. Są
prawę nakaz.uje aresztowaZachodnie agencje pra.sowe,
nie gp, ale z miejsca zarzą
'e same, które określały all'eszdził odroczenie rooprawy na
towa.n.ie Lumumby (jak i przed
48 godzin . Decyzja ta ' ·m uznanie prz.ez ONZ dele.stwierdze. AFP wywołaJa
gacji Ka.savubu i Mobutu) jazdumienie.
ko „zwycięstwo", obecnie zaJak się dowiadujemy z
czynają
wykazywać
pewne
ootatnich
depesz,
minister
zder.oerwowanie.
Przyczyną teGENEWA (PAP). - W pogo
jest.
reakcja
op
in
ii
a.frykań
armii Messmer :rwrócił się
niedziałek ogłoszono tu, że w
skiej, która w s·wej więks:!oś
do ministra sprawiedliwoś
obradach genewskiej konferen
cf osko i bezwzględnie potę
cjl trzech moca.rstw atomo- ci o pozbawienie Lagaillarpiła bandyckie maiChinacje kowych,
1>o-święconej
sprawie
de'a
nietykalności
posellonialistów· w Kongo i śc•słą
u.kazu prób nukJea.mych„ naskiej. Spra•wa ta przesłana
u,rspólpracę ONZ z kolonializstępuje przerwa do 7 lutego.
zostanie do Zgroma<lzeni·a
mem i imperiali7.mem amerypropozycją w lej sprawie
Narodowego,
które ma się
kańskim. Dzienniki państw afwrstąpił delegat USA, Stelle.
r,·kallskich, jak n.p. ZRA, Ghawypowiedzieć na ten temat.
ny,
Gwin-ed stawiają o.stro proDotychczas nie ma wpiraw
blem: czy misja ONZ, która odz.ie oficjalnego potwierdzekazala się nk~zdolna do wykonia, że oskarżeni udali się
nani.a funkcji nalo.żonej na nią
do Hisz.nanii, jed.nakże wyprwz rezo·lu.cję Rady Bez.piedaje się to nie ulegać wątpli
czeństwa, ma nadal przebywać
wości. Agencja Reutera i·nw Kongo?
formuje zresztą, że LagailZachód wysze<lł ze swego0
„zwy'Cięstwa" w K?ngo skomlarde
prz.ekroczył
granicę
promitowany.
Z nim Nzem
:~owy JORK (PAP).
Clau- hiszpańską około południa
ONZ.
cl-e Eatherly
pilot samolotu. w miejscowości Perthus la
Agencja Reutera informując
który dokon'a.l w 1945 roku l<: Junquera.
o lista.eh P·rezydenta ZRA Nastów. ~ek.onesa.nsowych nad HiWedług krażących w Pasera do 7 rządów afrykańskich,
"·Jsz;1.rną 1 Nagasaki przed zrzuktórych kontyngenty znajdują
ceniem
bomb a.tomowych na ryżu "N!łosek. Lagaillarde
wezwany
został
telefonicznie
te miasta, uciekł 22 listopada z
zakładu dla nerwowo chol'ych przez gen. Salana przebywejącego od kilku tygodni w
W W•aco w s·tanie Texa.s.
Hisz.panii. W Hisz.panii ukry
Jak Wiadomo, Eatherly cierpi n.a za.bi,:rzoen1a psychiczne, wa s'ę również 1tlówny proprzypi,suiąc ·. sr.bie
winę
za wokator krwawego puczu
śm1erc ~zies1ątk?w tysięcy Jastyczniowego Ortiz. W
pończykow,
ktorzy zginęli w
Paryżu wrraża
się głośno
wyniku zrzu~ema
bomb atoobawy, że pod 11'"·~-kuńczymi
moWYCh na H:rosz1mę 1 Nagaskrzydłami gen. Fra·n~o faWROCLAW (PAPJ. - 15 bm.
saki.
W 1957 roku zootal on
w Szczawnie-Zdroju rozpoczął
szyści francuscy. knuJą n~
z:v-olniony z lotnictwa i od tesi~ festiwal
teatrów amatorao czasu przebywa! w szere- wy soisek !'f7P~!W Republiskich Ziem Zachodnich, w któce. w tvm celu „wycofali"
;u za.kładów
dla psychicZ!lle
rym UC7~-stni.czy 16 zespołów z
~horych. ·Wsrelkie poszukiwa- oni L::i?"~;lls.rd'.''1 and comwojewództw:
k<:iszalińsk.!eg<;
nia za Ea.therlym nie dały reP3'1y z·- s.gJi s~:hwej, chcąc
szczecinskiego. wroclawsikieaio
zultat\i,
i.eh mieć pod ręką.
zielooogór skie&o.

spis powszechny

Dziś,

o godz. 10, w sali na IV
od~zie się plenar
ne
t><>Siedzenle
Komitetu
Lódzkiego PZPR.
N a po.
rządku
obrad: „Ocena WY•
nikó\v nauczania i wychowania w szkolnictwie lódz·i
kim".
'.7 obradach Plenum weźmie udział
se~tan
KC
PZPR Wital1 Jarosiński
piętrze,

się \" Kongo, opatruje tę wiado1ność następującytn kon1entarzem: „Istnieją przypuszcze-

nia, ż.e ko-nsultacie prowadzane przez Nassera zmierza!ą dr>
umieszczenia kontyngentow 7,
. .
. .
,
panstw pod ws pólnym dowóctzminister osw1aty '" ' aclaw Tu-~
twem afrvkat1sko - c.zjatyckim .
lodziecki.
~
niezależnym
od
dowództwa ł..._..._ ___________ ...__
ONZ''.
1

z

,1

,Dnia Górnika''

------

-Proces

li

do Hiszpanii

Przerwa wobra~ach

atomowych

I

z

Eatherly

z

zakładu

nerwowo

uciekł

dla
chorych

I

FesUwa I teatrów
amatorskich

Ziem Zachodnich

3dy wręczali nam po
ucZ€nia oraz wyjaśniali potrze
bę 1 cel przeprowadzania akcii
spisowej, a także umaw:iali s ię
na konkretną godzinę we wtorek.
Dziś zobaczymy się
z nimi
po raz dtugi. Armia 5.336 rach
mistrzów odwiedzi dziś wszysb
kie mieszkania łódzkie. Tym
razem zaopatrzeni om będą w
formularze spisu powszechnego. Wśróc' r.achmistrzów jest
_.600 studentów wyż.szych uczelni, ze studentami Wydzialu
Socjologicznego UŁ na czele,
którzy prace przy spis;e traktują jako ćwiczenia.
Rachmistrze me mogliby należycie wykonać swe) odp'>wie
dzialnej pracy bez pomocy z
n:iszej strony. Ułatwmy więc im
pracę, bądźmy o umówionej go
dzinie w domu i podajmy rzetelnie wszystkie dane. Art~-kul
12 dekretu o orga111zacj1 statystyki państwowej 1 Gló'W-nym
Urzędzie Statystrcz.nym mówi:
„Zeznarna indywidualne uzyckane re sp; sów powszo:;ochnych, .. mogą być używane wyłacznie do zestawien staty.stycz
n~-ch. Dane te me mogą być
11dz1-elane am władz.om publlcz
nym ani też in .s tytuciom 1 osobom prywatnym w innym celu. Csoby naruszaiące m:zep;s
" obowiązku zachowania taiem
n·cy statystyczne) (spisowej)
podlegają karze".
Możemy w i ęc z.upełme
spokojnie podawać wyczerpujące
dane w od.pvw1edzi na pytania
zawa.rte w formularzach spisow~·ch.

Sesja ŚDFK
zakończyła

bez•.• ultr'Ósów !

Główni oskarżeni

niedzielę,

M' dniu 3. XII. 1960 r. podczas nro<'7:yste.i akaclemii z olrnzji
Dnia Górnika" I sekrl'larz KC P7PR Władyslaw Gnmuł
ka udekorował wysokimi otlinaczeniami najbardziej zasłuż.on.Hb praeowników górnictwa.
.
Na zfl.ięciu: rlekorac.ja wicemi ni str~ górnictwa i energetyki
inż. Karola J<-abrisa Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.
CAF - fot. Kondracki

Minister

przemysłu ciężkiego

F. WANIOLKA
zwiedził łódzkie zakłady
Wczoraj przl•był do naszego
rnias'a minister przemysłu ci<:ż
'. ego - Franciszek Waniolka.
który w towarzystwie I sekrct~rza KL PZPR M. Tatarkówny-Ma,jkuwskiej, sekretarza KL PZPR - M. Kulińskie
go, kierownika Wydziału Ekonomicznego KL PZPR - J. Lu

Do

Łodzi

przybywa

6-osobowa grupo
delegatek sesji Rady
ŚDFK
D:r.iś przybywa do
Lodzi 6osobowa grupa ko:..iet z zagranicy, które uczestniczyły w ses.li Rady Swialowe~ Demokratycznej Fcderaeji Kobiet. Dele
gacja
będzie
pode.imowana
prze:r. przewodnil'zącego Pre:r.ydium Rady Narodowej m. J,od1.i, mgr E. Kaźmierczaka, po
czym zwiedzi miejst'e kaźni hitlerowskiej na Radogoszcz~· i
Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego.
godzinie 17.30 rozpocz:n.ie
się spotkanie z kobiel<>mi Lodzi w sali łódzkiei Operetki.
rzew·iduje się obecność około
700 'odzianek.
Jutro, w środę, delegat.ki ko°!:''et zagramc.znych zwiedzą kil
ka zakładów pra.cy w naszym
mieście, m. in. ZPDz im. Glaże,'ł'Skiego.
Przewidziane jest
także zwiedzanie miasta.
Kobiety łódzkie pokażą gosciom
nowe os·iedla m:eszkaniowe, m.
in. Zubardż, B1bHotekę Uniwer
sytecką.
szpital na Spornej i
inne obiekty.
Po połud-nrn delegacJa będzie

ci

gościem

Zarządu

Głównego

Zw. Zaw. Włókniarzy. Odbę
dzi.e się zebranie o ehara.kterze roboczvm z wlókniarkami.
Po tym spotkaniu cf.s!egacja po
wróci do Warszawy,

pracy

kasika, wiceprzewodniczącego
Prezydium
RN m. Lodzi
mgr. inż. J. Lorensa zwiedził
budującą si<: fabrykę transformatorów i aparatury trakcyjnej
na
ZabiPńcu WiFaMę,
Lódzką. Fabryki) Maszyn
Włó
kienniczych oraz Zakłady Mechaniczne hn. Strzelczyka.
Minister •Wan;olka interesowal się produkcją, warunkami
pracy zalogi, s;xąwami socjalnymi.
Powszechny podziw wśród
zwiedzających budziła budowa
największej fabryki przemysłu
elektrotechnicznego w kraju :
jednej z wi~kszych w Europie
Zakładów
Transforma.torów i
Apall'a.tu.ry Trakcyjnej na Ża
b iet1cu. Ja,k wynika z informacji dyrektora budującej się fabryki i.nż. A. Matus!aka, inwestycja ta będzie kosztowała poi
nad 450 mln 7Aolych. Po jej ukończeniu w roku 1964-65 war
tość produkcji docelowa wyno
sić będzie ponad 600 mln zło
t~ch. Już 19 stycznia przyszl.zg-. roku rozpocznie się eksploata{!ja zakładu a.paralury trakcyjnej, zaś w końcu 1961 r. tra.nsforma.torów.
Również w Widzewskiej Fabryce Maszyn ministra Waonioł
kę ionteresowala produkcja tego
kombinatu,
Dyrektor zakładu
B. Celiński poinformował.
iż dotychezas wyprodukowano
tu 173 tys. masz~·n do szycia z
tego około 3' tys. wysiano na
eksport głównie do ZSRR. Do
końca 5-latki WiFaMa wyprodukuje 304 tys. maszyn do szycia. Po·za tym w tym zakładzie
produkuje się m. in. korby ro
W"rowe, wagi dom.owe ...
z WiFaMy minister Waniolka "-'Taz z towarz.yszącymi mu
owbami udał się do Lódzkiej
:!'abryki
Maszyn Wlókienniczych ora.z po zwiedzeniu tych
zakładów do ZM im. Strzelczy
ka.. Podobnie jak i w po.przed
nich fabrykach mimister za.poznał się 7. p!'od11kcją o~a.z warunkami bytowynti zaloi;i.
J. Kr.

(Dalszy

ciĄ&

na stc,

~

obrady

WARSZAWA (PAP). - 5 bm.
w późnych godzmacb wieczornych, po cał-otyJZcd!11owych obradach, zakonczyła s i ę w Warszawie jubileuszowa ses ja Rady Swiatowej DemokratyczneJ
FederaiCji Kobiet, odbywaiąca
się w XV rocznicę utworz:en1a
SDFK.
S esja wyst.osow11-la szereg depesz do Lg~omadzenia Ogólnego ONZ 1 szoefów kilku rzą
dów,
protestuiąc
przeciwko
terrorowi panującemu w ruektór.vch kraiach, przeciwko a•
resztowaniom 1 szykanow;m iu
postępowych
dzi ałaczy politycznych, w tym
wielu kobiet,
które biorą aktywny udział w
n :chu pokoju, w walce o praWR

człowieka.

Najważniejs ze

dokumenty uchwalone w czasie obrad sesJI
- to: Manifest Swiatowej Demok.ratycz.nei Federacji Kobiet oraz „Deklaracia w sprawie całkowitego rozbroj em a .
niepodległości narodowej i pokojowego współistruerua mię
dzy narodami".
0

Prof. W. Srnrpf ński
członkie!"

Francuskiej
Akademii Nauk
PARYŻ (PAP). - Jak informuje AFP, w1elk1 matematyk
polski
prof. Waclaw Sierp1nski wybrany został w pomedziałek członki em - korespondentem Francuskiej Akademii
Nauk. Kontrkandydat.em prof.
Sierpińskiego
był „ojc iec" amer~-kansklch
ato:nowych okrętów podwodnych.
admirał
Hymao Rickov.er z N. Jorku.

Samolot

spadł

na domy
NOWY JORK (PAP).

Na

przedmieściu Cleveland
spad!
samo1ot amerykań ski, powodując pożar dwu domów. W wyniku katastrofy zginęły 2 oso-

__ ___________,
by. ..._

;;::rtek, 8bm. :

Wac!!!T0~ałkef
HAU SPORTOWEJ
W LODZI,
WICEPREZES
POLSKIEGO ZWIĄZKU
PILKI NOZNE.L
ZASIĄDZIE PRZY
TELEFONIE 3-03-04..
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Szczegóły jutro!~

·Nasz komentarz

ekipa lekarska w Kongo

TRAGEDIA KONGA
- -·--

l niew
(

ł

oburzenie

ogarnia

T ka!ldego, kto czyta depe-

bu.

Nłe

ma

wqitpliwołci1

te

sq oni wspierani przez Belgię
ł USA. Nad Kongo zawisw
utraty do•
niebezpieczeństwo
ptero co zd,obytej niepod1.egloś

MOSKWA. - 5 ·bm. członkowie
sze o masa/erze, dolwnapartyjno - rządowej nej przez rebelianckie wojska
del.egacji
ChRL bawiący obecnie na Bia- Mobutu na legalnym premiel>o.rusi, zwiedzili kolch-OIZ im. rze Konga Patrice Lumumbie; ci.
Gastello. Z okazji pobytu goś pochwyconym dzięki szczególKongo przyjęte fui tD mię
SZTUKI TEATRALNE
ci chiń&kich w kołchozie od.byl
„neutralno§ci"
polityce
nej
zwróciło
dzyczasie do ONZ
DLA DZIECI
się wiec.
sprowadzonych
wojsk ONZ,
Rady Bezpieczeństwll
się do
Widzami
SIECZY~SKA:
H'.iLSINKI. - 5 bm. na lotnisku do Konga przez tegoż Lu- o pomoc, gd11 wojska belgijteatrów la.Jk()wych są pl"Zew Helsi.nkach przedstawide- mumbę. Tragiczne dla narodu slcie zaczęly wyczyniać w tym
wa.żnie d'Zieci mł()dsze. Remają
skutki
Jcraju gwałty n11 pod-Obieństwo
lom wladz fińskich przekazano kongijskiego
pertuar natomiast przystosodawnych kolonizatorów.
-adziecki helikoPter sa.ni.tamy swoje źródła poza osobą konwany Jest d@ recepcji dzieci
Helikopter te·n jest gijskiego premiera.
„Mi-1".
Do Konga wysiane :w1taly
starszych i nie zawsze trada.rem rządu ZSRR dla fo1Afrykę nazywają ;,najwięk
fia do widza.
skiej służby zdrowia i został szym skarbcem świa.ta"; a wojska ONZ, znajdujące się
RED.: Słuszna ta uwaga
premiera niezmierzone bogactwa natu- pod zwierzchnictwem sekretaprzez
ociarowany
rza generalnego ONZ. Wojskti
pokrywa się zre.s©tą z ideą,
prezyd-entowi ralne
Chruszczowa
kontynentu
tego
te mialy ulatwić mwdej reputeatrom
przyświeca
W szpitalu w Thysville pracuje ekipa leka1-zy polskich w
która
Kekkonenowi z o.kazji 60 rocz- „geologicznum
W
cudem".
zaspokojenia
blice utrzuma.nie ;e; ntepodlelalkowym pielęgniarka
dr Sierpiński, dr Zawadowski
składzie:
nicy jego urodtzin.
Afryce wydobywa się diamentrze<:h grup
zainteresowań
M. Siejka.
glośc:i.
mangan;
i
złoto
koba.lt,
i
ty
Libijski komitet na
KAIR. Na zdjęciu: jeden z pa.wil()nów szpitala w 'l'hysvllle.
, wiekowych, na które można I
Z zadania tego nie tylko się
rzecz poparcia Algierii podjął uran i wiele inn11ch cennych
widzów tych • 1
1 / podzielić
Fot. - CAF
wprost
ale
wywiązaly;
nie
metali i surowców. Zaledwie
d>EX:yzję w sprawie rozpocz~cia
atrów. Idealem byłoby po- 1
stanoswoim
przeciwnie kampanii bojkotu ekonomicz- 8 proc. wydobywan11ch tu sukazywanie na przemian '1.1.iwalstę
nego Francji. Akcja ta zapo- rowców pozostaje w Afryce -: wiskiem przyc:zynily
dla
dowi.s!K odlP<JIWiedni<:h
faksil
wzmocnienia
do
nie
resztę wywozi się przeważnie
czątkowana zosta.ni-e 1 stycznia
dzie<:i do lat 7, od 7 d<> !2 1
przeciwdzialaiących
tycznie
Lhbijsk:i komitet do USA i zachodniej Europy.
Ale (!boć
1961 roku.
i od 12 do 15.
niezawisl-Ości Konga. Przyjmuwezwał do zo.rganizowa.nia poteatry próbowaJy okre§lać
ekska.pitali.~tyczne
Kraje
dobnego bojkotu we WSt.Zyst- ploatujące Afrykę ciągną ko- jąc z polecenia Sekretarta.tu Ge4
wiek, rodzice na ogól '1<;go
ONZ ;,neu.tra.lną'
neralnego
kich krajach arabskich.
nie przestr.zega.li, przyprowa- 1
losalne zyslci i nie chcą tego
postawę wobec gwaltów 1amo
dz1ed
do teatru
dzając
olbrzymich
źródła
obfitego
1W ogloszonym ojego
miały obniżyć zambki rob&t- LONDYN. ł
Mobutu
zwańczego
(Do.kończenie ze str. 1)
I n1P. w
' wszystkich grup.
p()p()ludnio-- ników. Jest to nieprawda.. Nl!. 1 świadczeniu brytyjski komitet swych dochodów wypuścić z wojsk, dowodzonych przeważ
g@dzinach
W
tym chyba trzeba w1.d~1eć
tragedii
przyczyna
Oto
rąk.
pokoju piętnuje plany budowy
nie przez Belgów O'Taz wobec
wych minister F. Waniołka tomia.st zaleca się, a.by w n(gdyż
powód do niepokoju
Konga.
baz zachodnio-niemieckich w
Czombego, kO'Tzystającego rów
sa.li k-0nferen- mach istnieją<Jeg-0 funduszu
spotkał się w
dla
nawet przedstawienia
wy
Komitet
BrytanJ.i.
Wielkiej
przcsuta.kich
nież z poparcia zagranicznego
di>konać
plll<l
Lód'Zkiego
Komitetu
cyjnej
Bogate Kongo uzyskaw dzię
starszych po.smdają
dzieci
przeprz.eciwko
się
powiada
gosl)-Odaraklywem
z
nięć, aby doprowadzić do spra
partii
- stanęly po stronie lwlonizaki walce narodu kD'ngijskiego
zawaze walocy czysto widokształceniu NATO w „czwartą
marionetek.
lódz- wiedliwych proporcji w płaich
i
tMów
przedsiębiorstw
czym
niepodlegwść. Belgowie wobec
•.v;skowe, mogące pi·zyciąg'lć
potęgę atomową". W ten spoPraJctyczną konsefowencją tekich, zjedn-0czeń ()ra.z z przed ca.eh i przez wzrost wydajnośnarodonarastającego ruchu
ale
i wid,za najmlodsz~o),
sób - stwierdza oświadczenie wo - wyzwoleńczego w całej go „niemieszania się" ONZ do
stawiciela.mi związków zaw<>- ci pracy nie tylko nie spowow tym, że sztuk z reper'tw;,ty liro, wewnętrz
- decyzja w sprawie wojny i Afryce musieli się zgodzić na rzekomo
dowych i slowwrzysrz.eń tech- dować strat, ale podnieść zajest
ru dla najmłodszych
1
nych" spraw Konga byl-0 popokoju przypadła.by w udziale ogłoszenie formalnej
robki więkswścl robotników,
nicznych.
nieza\1· niewiele i są one na ogól
patrC'ie działających w porozutym silom w Niemczech za- w~slości tego kraju. Ale nie
przede wszystkim wykwalifikilkugo<l1zi>nnej
czasie
W
Z tego powod<U
, najsłabsze.
mieniu z państwami imperiachodnich, które przeciwstawia- chcieli i nie chcą się zgodzić
omówiono najważ kowa.nych. Praktyka wykazudysk.usj,i
teatry lalkowe mają też naj-'
rozbrojeniu
listycznymi i na ich korzyść
ją się ws-zelki,emu
je, że je.st to możliwe i ponurtujące
niejsze problemy
na utratę swych źródel docho
I większe kl-0ipoty repertu~.ro-'
i prowadzą agresy.wną polity- du. Chcą taldej ;,nieza.wisl-Oś nielegalnych i samozwańczych.
pracy. Spośród 22 pularne u wi(Jk.szości robotnizakłady
' we. Powinni z tego wyciąg;,rządów" Mobi;tu i Czmnbekę.
(wyrz.)
ków.
przed.siębiorstw podległych re
ci" Ko11ga, która ni.e pozwalaodpOW'iedni.e Wl1i-OSl!O _
nąd
go przeciwko legalnemu rz<is-orto-wi przemysłu cięż.kiego
łabu na prawdziwą samodziel
aut<X'Z)' litern~u.ry d7,iec'ęcej.
dowi Lumumby.
na terenie Lodrz.i cztery przeność gospodarczą, a zwłaszcza
. I
PO UPLYNNIENIU
szły już na nowe normy tech11a przejęcle przez naród boDoprowadzono rk> spa.raliźo
ZAPASOW
niczne. Od 1 slyczni.a. 1961 r.
ga.ctw jego ziemi. W tym dąże
wania dziala.lności lega.lnego
j TOMASZEWSKI:
1rzy dalsze fabryki łódzkie
Zbliża
niu Belgia znalazła popall'cie
rządu i parlammitu; a obecmetalowego przeprzemysłu
siQ zima, a automobiliści nie
i wspólników· u innych rzą
nie do odda.nia przez wojska
ch<>dzą na nowe normy r.eehmają się gdzie za.opah'ywać
dów imperialistycznych pragną
ONZ w ręce siepaczy mobunill'Zlle. Są ł@: Lód7'ka Faw mieszankę nie zama.rzają
Afryce
cych zachowania w
premiera
samego
towskicll
W dzien~ kontaktów spadkiem po analoPARYŻ (PAP). Wi-Fa-Ma
Zegarów,
bryka
cą do chl-odnic. Za.powiadaja,/c najwięcej terenów d-0 da.lLumumby i jego wspólpra~
niku „France-Soir" uka.zała się giczneJ mst.ytucji stwOII'ZOnej
Strzelc.zyka.
oraz ZM im.
no w iej bra.nży nowości. 1
szej ekspwatacji gospo·darczej.
cowników.
przed kiłku dniami wiadomość o-ngiś przez oolawiooego szefa
Dyskutand podkreślali efekNic nie wska0uje
: RED.:
Czy lwlo11izatorzy mogą ju~
pór legalnego rządu Kono wykry~iu przez polkję S7..e- Ntlerowskiej Abwehry a.dmi.raty ekonomicwe zakładów pra
na to, że na pooząt.ku ser,otriumfować? Chyba za wcześ
ga z Lumumbą na czele
roko rozga.łęziQnej organizacji la Canarisa.
nu zimowego Cen1ra,1a Pro- 1 cujących w oparciu o n()lwe
dopiero
S'lę
Skoiiczyl
nie.
oraz parlame11tu, wyrnżarewelacje „komitetu
Jeżeli
sutenerskiej, obejmującej kil:normy, ale i wskazywali na
będ:zie,
duktów Naf.t()IWyich
pie1·wszy akt tragedii kongijjącego wolę 11arod11, prze ci wakcji Grekacl.zi,esiąt osób i kierowanej mi~dzynarndowej
oba.łośk-Oll1ieczność wię.k.szej
mogła dootal!'czyć na rynek
proces
źe
jest,
Falctem
sldej.
ko talciemu rozumie11iu nieprziez Greków K·estopoulo-sa i ków demokra.tów" odpowi;<daci o odpowiednie wa.runki pra
,Jakieś nowości. W tej chwi-.
wyzwalania się narodów d,okolo-niwtorzy
podległ-Ości
Koukosa, Niemców Richa,rda j~ rzeczywistości, policja fra1ncy, umożli,wiające pow-0d,zenie
li S?rzedaje si-ę mie.<1zanikę
jest
ujarzmionych
tychc:zas
przy poz1amać
zapragnęli
Spiegla i Gcorg·<?tte Foeller. cu-ska wykrywając sutenerów
tej dlu.gofalowej o.peracj,i.
wedlu.g sta.rej receptury, fotó
nie do powstrzymania.
marionetek;
swoich
mocy
popem.iła
Wiadomo.ść dziennika utrzyma i ich po.dopiecime,
Do spra'w tych nawiązal w
ra wymaga miesza1nia z wo-,
GUSTAW BUTLO~
Czombego, Mobutu i Kasavuna była w tonie żaM.obli1wym ga.tfę.
sw<>im wystąpieini•u ministe.r
(.9)'.mZedaje stacja przy
dą
ul. Tuwima). W CPN awi-'
- - - - - -- - - - podopi.eczi.e
niej,
z
Wi)'lni·ka.to
ważnym
Ba.rdzo
WaniA>łk&.
F.
otrzymy·wały
ne „call g'.N.s"
czynmi1kiiem, <Xi którego zalezowano praktycmiejszą mie-j
od 5'1.ltenemiesięczne pobory
jaik rozwijać się będzie
ży,
szankę (od razu gotową do
rów, byly ubezpieczooe, oboproce.s przechocl.zenia na norużycia), ale ukaże si~ ona '
czterdziesto.goje
wią.zywa.l
my technicm.e .j~t właściwe
po w~zer;pa1J1i:u
na rym;k<u
dzinny tydzień „pracy" itd.
zaopa.trzenie w narzędzia, su'zapa.sów mieiimn.ki. tradycyjW kilka dni po u.kaizaniu się
oraz
rowce i półfabrykaty
' nej.
„Kurtsna w górę" - dQ:y>ll•arodowy UnLwersytet Radio•
śct. w.os
WTOt1;EK, C · GRUDNIA
tej wiadomości „komitet mięo·rganizacja pracy.
wlaścilwa
aud. 16,35 Gra zespół F. Górkie- wy. 9.50
Due:ty insmru.mentalne,
PROGRAM I
ZA~IELDOWANIE
wi•cza„ 17.00 „C-0 się wam 11a,j-bar JO.OO (ŁJ „Wesoły aut.obu$ llr 25".
rukcji Greków
dzynarcxlowej
poRobotnik bowiem nie
·i z cykl.U: „Czy wi~my co ro- dzi-e-j w tej audycji
I PRACA
p-0-0oba" - 11.00 „Spotka.nie z muz~'Ką", 11.30
demokraitów" ro.zesluł do wszy- 10
winien J;;lopotać się o to, czy
bi.my?" .,- feli!lf;<>n. 10.1() AttN:IY'\'ja a<OO. 17.30 ,,Z życia Związl.<u Ra- Murzyka pol.l'l<:i:1. 11.57 Sygnał cizastkid1 rEdakcji pi.sm ora'Z a- z
H. IL: Przy przyjmowaniu
pott"zebne do pracy artykuły
!Idu „Muizyl~a wl~ł<:a w Tysiąc dziectde.go".
w:a,do•mości. su I l1f.'jl!lał. 12.05 Wiad.O•m-Ości. 12.IS
18.00
d-0 pracy pMCowniicy u.i:ęsto 1 znajdizie pod r~ką. Od tego
gencji akredytowanych w Pa- leciu".
10.50 Atuty-0J a a.l<JUu.alina. 18.05 Repor~lllŻ. rn.25 Radi-OnNY IW•!"S Au.cly,C>Ja a1ktua1na.
12 30 MUZY'ka
11.:JQ nad><i jęzoyi\<.a
ryżu sp€Cjalne wyjaśnien.iE, w u.oo „Kam~! la" ....:. tt'a81Jll.
poda.ją flilroyjne miejsca za-'
jest dyrekcja i kier()!Wnictwo
18.40 Ludowa F'nlandil.
rosyjskiego,
12,45 Ra<liO•WY
„Ludowe ze&p-0ly Skorzyo'llka Ubezpiece.eń Dobr<l'w-01- !<UJrs na•Uikl języka angielskiego.
którym dema.~kuje istotny cha .M.td. z oyik~u
ocjd,zia>lów.
mie6'1Jka.ni& w Ll>MA, a póź-1
11.00 AUid . z cy1klu: nyoh
PZU. 18.45 Ra<iioreklama 13.D (Ł) Informa.cje dnia. 13.05 (Ł)
niej, posia.da~ a.ngat, rlYLrakier o•rganizacji „call girls". reglcllaltne".
W dalszym ciągu minlstet
„Ro-d<tice a ooieciko". 11.55 Chwila
Dzieło ChQ1P\11a w świetle wr Praerwa.. 15.00 Wladcnnoścl
.15.0S
dopiero s.a.rania
poezyna.,ią
Z wyjaśnień tych, podpisanych t:l.Uzykl, 11.67 Sygnał Cfl;Asu i hej- 19.00
Waniol:ka w&kazat na ekon0o
p<>wied„.i i kome10tara:y, 19.40 śpie Utl'i,.v-orv :fortepianowe.
15.23 Propr7.ez kierownictwo lmmitetu llał. 12.00 W i-a<l<>moścL 12,15 Ut<w-0- wa Pa·ńf•11W-OIWY Zespól PieśrlJ i J?·ra.m drila. 15.30 Dla dzieci opo·
meldunkowe. Jaik Io pogo-,
miczine i polityczne znaczew oooba.ch Christesa Chara,!a.m ry wiol-0lle<Lel<>we. 12.30 „Rol1ni>crŁY Tań.cia ,,Mazowisze 20.00 D.Zic11otk wiadanie pt. ,.Haaysek J morze„.
nie przygotowań do przejścia
dz:lć z ogrankJulniami mel-,
bosa i Enrikosa Polydcfkisa. kwadra<ls". 12.+5 Piosenki .~a>X»Wa.t w·e=rn;v. 20.2.6 Wiatl.omości ,;oo;r 15.56 ChwHa 01Uu.y·kl, 16.00 Moza'dunJmwymi?
na normy technicZi!le i na zaRadlo.pro~\emy. towe. 20.30 „Freud.a teoria snów" ka mel-o<lii tane.crz.nych. 16.40 „Prze
13.00
w.a.wskie.
zakłady
Lódl2Jkrie
wynika, że sutenerzy i ich po<l- 13.iO
RED.:
jaka isitnieje między
leżność
Ma-le zespoły ·r-0'1..:·ywkovre.
słt>chowisko. 21.46 Melodie 1·oą, C.Cli;!ty dom" opowiada.nie. 17.GO
opieczne wchcxlzą w skład 0t:- 1• 35 Koncert życ-zeń. 14.00 „R,ad:-0 -ryiwll:-:i.we.
pracy nie mają prawa przyj-:
tym okres.em a końcowymi
22.00 Gra orK ta•n. PR CŁ) W rytmie waica gra orkiestra
g,,nów wywiadowczych i k·ontr stacja haroenfKa", 14,15 Konceirt pd. E. Czeno.e.go. 22.40 Wi.rtuozi mu Ł:::PR pd. Htn.rvka Debicha z umowania praC()IWil~ków, któefe1ktami,
wywiado·wczych NATO, poslu- dla &ieci. 15.!IO Komunikat <> sta- cyki roor'yW\kowej. 23.00 Ostatnie cl11.fa,łem solistów. 11.00 (Ł) Om6rzy mias.:akają w Lodzi, ale
Na za.k-0ńczenle minister Wa
15.05 wiatd.omoł.ci.
wi€ł1.ie pro.gra•mn. 17.05 (L) Audynie są w tym mieście zaw swej działaJno.•ki nie wód. 15.0l Inf.orma.cje.
rują się
niolka wezwał zebranych d:1>ia
15.111 DLa ml-O<l!Liecja lit„ra"ka. 11.20 (Ł) „S!u<:hamy
PROGRAM II
i korupcją w sto- Program din!.a.
szantażem
laozy gospooarmych i Si:><>meldowani. Oddz~ały kadroży S'Zlko~nej montnż pt. „W chl-0solilf1tów". 17.40 (Ł) „Wysunku do rozmaitych osób na rowwii". 15.30 (L) K-0t1.cert r-OZl')"W 8.30 Wlao-0moś<.'l. 8.36 Murzyika hklillkl.c>h
we przedsiębiors.tw mają o-'
l&OZDych do przeclwshi.wiania
rn.ao
po,ciz:10wa.my przy muzyce".
9.00 Gra Po•lslka Ka.pe•l·a IŁ) Łócl2rd dzlmn:k radiowy, 18.15
całym św1ec1e. Organiza,cja ma ko-wy w wylco<n.a11iu 01•kle•stry man nora11na.
- bowiązetk sprawdza1J1ia Pt"ZY
się niesht.srllllym opiniom, jaMię
~.30
D<zierżanow'lłciego,
F.
p<i.
Wiadomo16.!IO
ŁRPR.
dolinistów
swych
praco-vmika
schoemade
w
też być
angażowaniu
lł.1 Ra<liorelklama. 18.2.'i Muzyka i
koby nowe n()nny techniczne
Bktualt~ośei. lB.50 Audycja alktualI miejsca o.statniego :z.amei.doCZYNNY CODZIENNIE.
OPROCZ SOBOT
W GODZINACH 10-11
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Co piszą wtygodnikach?
znikła
wartość -
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Co znaczą takie pojęcia jak:
po:i:lom XX wlelm, pragnienia
współczesnego czlowiek11.?
pewne z nawiązk~ na pokrycie
Te 9zerokie, ba.rdzo ogó1ne kosztów pierwszego etapu, ale
pojęcia, jak się okaizuje nie są
trzeba je najpierw wydobyć i
W<!aJe j.e<lnoznaci.ne. Dla 2/3 przerobić, a poza tym sprzeludzkości znaczą one ZU.[::'ó!lnie
dać„.
co innego, niż nam się wydaje.
Powiadają: półtora biliona
Dla 1/3, a moi',e nawet tylko dolarów. Taka .ma być cena lik
dla 1/4 ludzkości problemy XX widacJI g}odu ua świecie ••• "
wielm &prowa.dzają się dl) zapewnienia polwju, do podnieSWIĘTA ZA'f0l{A
slen\!a p·oziomu cyw:lizacji, do
posiada·nia wlasnego samocl1-0Na razie jednak Maksymidu, lepszego mieszkania itd. lian Berezowski w swej kolejAle dla 2/3 lud,zkości najważ rej korespondenci i z Londynu
niejszym problemem XX wie- zamlesu:ronej na łamach „Prze
ku jes·t zaspokojenie glo<lu.
gla,du Kulturalnego" donosi,
Bardzo interesujące i na cza że:
„Za trzy miesiąee, w lutym
sie są dwie P'lzycje NViesława
Górnickiego i Kazimierza Dzie 1961 r. do Swletej Zat()kl u za
Szkocji
wybrzeży
wanowskic:to w „$wiecie'', po- chodnich
wpłynie amerykański staiekświęco•ne problem0<wi głodu. Z
baza „Proteus". Wkrótce poarlykułu W. Górnickiego cytutem nadciągną z zachodu pod
jemy:
„Indiom potrzeba na przepro wodne okręty Stanów Zjednowadzenie irygacji, a zatem na cwnych P-Oruszane euergią at-0
mowvch reaktorów. Na 1>okła
oslągnh:cle wystarczającej pro
dul!;cji żywności ok. 80 mllł11.r dzłe każdego okrętu znajdowj\ć
dów dolarów. Indonezja potrze się b<:dzie 16 wyrzu~ni rakiet,
buje 10 miliarclów tylko na u- zaopatrzonych w termojądro
sprawnienie żeglugi mlędzy we głowice „Polaris".
Profesorowie geografii powia
wyspowej, budowę portów !
dają, że Anglia zajmu.Je jedno
słoczni naprawl'zych. Ek~perci
oszacowali koszty nawodnienia ł czołowych miejsc w świecie,
Arabskiego na 400 jeśli chodzi o koncentrację lud
Półwyspu
ności, p~emyslu i gęstości siemiliardów ...
ci dróg na je<l11ostkę powler:t.eh
Żaden kraj postkolonialny nie
dvsponuje nawet ułamkiem ta ni. Warto ten alcsj()mat uzupel
kich sum. Wsz~·stkie ich boga- nić Jeszcze jedną informaują:
uwf.&'1Cliil!~4Zl obs~zar. ~iO kra
ctwa mineralne &tarcZ)'ł;yb:y za

t.ODZKI. ur Z80 (4365)

0

ju, Anglia posiada już zapewne naJwyższtr koncentrację bro
ni nuklearnej w przeliczeniu
na 1 km kw..•"
No cóż, zdawa.Joby się, że An
glicy czują s·ię bezpieczni. Ale
gdzie tam. Berezowski doino.si,
że Anglicy czują się na swojej
wy:spi-e, ja,k na beczce prochu.
INTELIGENCJA
numerze
samY111
KulturaJ.nego·• uka
zal się trzeci z kolei odc~nek
w rubr~e „NQlta.tka i komentarz·•, zawierającej spostr·zoe~~
nia poczynione przez red. Gusiawa Gottesmana pod.cza>!! jego
Qstatniej podró:i.y do ZSRR. Od
ci.nek ten poświęcony i'est pro
blem.owi inteligencji. Za.cytujmy kitka i;nteresujących spoW'>

tym

„Przeglądu

strzeżeń:

„Z radzieckiego słownika so
i codziennego
cjologicznego
slowrilc,wa, takie przynajmniej
odnoszę

wrażenie,

wypadło

prawie że zupeJnie słowo inteligent. IW ounlesieniu do określonych kategorii ludzi uZ'Ywa
się Jako wyrói11lka albo nazwc:
lekarz,
inżynier,
zawudu
a:;ronom, aktor, reżyser - lub
stopnia naukowego - profesor,
kandydat nauk. doktór. Tysb,c
liczba ludzi
kr<rinłe wzro!!ła
wyk11ztałconych,

wykonujących

konktetny„ zaw,'1d. i, ró~llS"!.JJ.Ś".

zupełnie

19-wieezn.a
„inteligencja"„.
radzieW społeczeństwie
ckim, w którym panuje głębo
kie poszanowanie, a nawet
kult sztuki, lil<•ratury, artyz~
mu, talentu, rysuje się wyraź
na niechęć I lekceważenie lud,zi „nijakich", pseudointeligen
tów, pseudohumanistów"„.
„Z mego notesu przepisuję,
ie na 13 zadanych pytań trzynastu moim rozmówcom - co
stanowi największe osiągnięcie
w ostatnim siedntloleeiu w ich
prywatnym i w życiu całego
otrzymałem
społeczeństw" ......
13 Jednakowych odpowiedz•:
zdobycze naukowe - sputniki,
lullnikl, pr7ekroczenie progu
kosmicznego przez pojazdy ste
1·owane przez człowieka; i jako
drugie: d.uży wzrost stopy ży
ciowej„. Odpowleclzl zawsze
pa.daly w tej kolejno1fol".
Zwracamy równiei: uwagę na
os1at.n.i numer „Politylt'i", który przy·nosl ki1ko ciekawych po
zy'Cji: reporta:l Zygmunta Szeligi o rybnicko-wooz.i.ilaw~kim
okll'~gu węglowym pt. „RWOW
- pólmHlonu dolarów za he:kta,r", Jerzego .Janickiego i Andneja Mularczyk.a reporl.aż ze
wsi Bn.rtd.zieje kolo Radomska.
gdzJe dioko.nano m.orderstwa 'l
36 met.rów kwadrat.owych zi.erni, i•nt.eresują<:ą rozmo.w~ z na
czelnym reda.ktoirem „Problemów", które obecnie obchodui
15-leciie swe,ii:o_~enia.

nie

CENA LIKWIDAOJI GLODU

1

PARAFIANOWICZ: Zbliża
sic: sezon łl'żwia.rski i st~d
Jytwlarzy,
wielu
.klopoly
kló:r2y nie mają gdzie wy-\
I , ostrzyć swego sp1"lętu.
1 RED.: Wyidawaroby się, te
miejscem
najwlaściwm.ym
wylkonywania takiej usługi
powinna być hala spoct-0wa, której JodQwisko ściąga
z calego miasta.
łyżwiarzy
Przy ślia.gawce :ietnleje na- 1
wet spe<:jaJna maszyinka do
przepi.sowego O&trzenia. Cóż, 1
kiedy brak do l!l•iej k!lmieni szlifierskich. C7.y:i:by jednak nie miała .się na to
znaleźć rada przez cały t.ez.on? Lyżiwy (ale wyląez.nie
do jauly figlllrowej) moina
poza tym wyostrzyć w zak!adzie szlifier.sikim pi:zy ul.
Sienkiewicza 34.
KIEDY PRA WIDLOWO?
· POKRZYCKI: Która for- ,
ma jest prawldłowa: „organ ~" cny „organy'' trawienia?
Wyrazy pochodne !
l RED.:
od słowa „o.rga111", p<J<lia·dają
kilka .znaozeń l form. Liczba mnoga „ocga1nu" pojęte-,
może
narząd
jako
go
„Ol!'gany". 1
tylko
brzmieć
muzycz.ny ma
In.strument
- '
wylącmie lici.bę mnogą
„organy". Dla „organu" ja-1
ko np. otasopisma lub instytucji pańMtwowej, liczba 1
mnoga m<l'i:e br?.mieć „o.rga•
ny'\ ale także „organa".
i

2

•

tla. rn.oo W!a·d-0mości. J9.05 Uniwer
sytet Radiowy. 19 15 „Kale.Jtlooko1J
kultura.lny. 19.45 Charles GO'Un-0<1:
w 5 akta<:h.
„MiTeille" - op01'a
20.50 „o cwym pi.<>ze prasa Utereoka ?" 21.00 „z kraju i ze świata".
21.27 Kron'l.<a 1«pwtow.a. 21.40 D . c.
e>~ery. 22.50 Mueyka ta,nec:z.na. 23.B~
O&ta1mie

wiadomości.

TELEWIZJA
20.00 Tranmn!sja z Sali Kol'1grewwe.i PKiN w;v!rtępów bale-

tu Moisiejeowa (W)

Po krótkich lecz eiężkich
cierpieniia,ch opa,trzony św.
9aikra.menta.mi zma.rł najukochańszy mąż, ojciec 1 dziadziuś

S. t P.

Józef Placek
pr:zeżywszy

P1>§1l"Zeb

lał

odhęd;zle

75,
lłię

w

dniu 6 grudnia br. o god2. 16
z ka.plicy cmentarnej na DoJa,ch, o
l>O'lJOS ta.li

czym

powiadamlają

nieutulonym

żalu

ŻONA.

CORKI

i WNUCZKI.

17551-G

... to
przed
bram
ą ,,,,zakładów
.........,,,;,,,,_,_,
,,,_........,
__......,......,;.._

~

stanęłoby

750 moto cykli

Bydgoszcz ma również sweeo „Borutę''

W

1942 roku, w okresie
silnego
naporu
na
Wschód,
hitlerowc y
założyli tu fabrykę materiałów wybuchow ych i amunicji. Teren był doskonały.
Gęsty, sosnowy las
maskował zakłady z powietrza , wo
dy, z płynącej opodal Wisły,
było
pod dQstat'kie m.
Przy tym odległość od miasta jest niewi.elka .
Przejęliśmy 1en zakład po
wojnie, w opłakanym stanie.
Maszyny i urządzeni<: wywiezione,
bu<lynki zdewastowane. Zaczynan o niemal
od podstaw, zresztą z o:upeł
nie inną produkcją. Dodajmy, że z produkcją, w której nie mieliśmy żadnych
tradycji - z polską chermą.
P1>mątek p1"?Jypomimil pierw
s-ie kroki
kilkumiesięcT.neg<>
dziecka - niepewne, nieskoordyn1>wa ne. J~k zres7.lą moglo być ina.crzej? Politechni ki
i uniwersyt ety przyg-0tow ywaJy dopiero ka.ilry naukowcó w
i prakt~rków, chemia szykowała się d1>piero
do stadu i
spcH'O wody mialo je.sze12e upl~· nąć, zanim on nastąpił.
W tym czasie w
sukuTs
mlod-ziutk im za.klad1>m prz~·
chr>dzil niejednok rotnie zgie,r ski „Boruta". Współ.praea la
z biegiem lat okrr,epła i mimo. że cl1ziś, wzajemna wymiana d<iświadczeń zastępuje
c<tran: częście.i, jed11H1stron11e
kiedyś
Wskarzówki i rady,
,.Bon1ia" traktowa.n y tu jest
z Sl:ltcunkie m, jako sta.rszy,
doświadczony bra.t.

(Kore spon denc ja wiosn a)

ny, kosmetycn ny i elektrotechni.c.zny, twol"Lyw sztucznych
i opak-0wa.ń, aż po budownictwo. Bez prz;esady można powied'l>ieć,
że
produkcja bydgoskich za.kładów jest dla całego
przemysłu tym,
czym
krew dla. organizmu ludzkiego.
~

POLOGE N MONOPO LEM
Najciekaw sze, a z punktu
widzenia naszej gospodar ki
najważniejsze są jednak poszukiwan ia twórcze kombinatu, w wyniku których po-

wstają

już,

bądź

powstaną

w naJbliższej pDzy0>złości nowe technolog ie, które ograniczą import lub umożli
wią eksport szeregu artyku-

łów.
Będą ło

m, 1111. barwniki a.n•ra.chin<lll1-0we k,wasowe do
ba.rwienia wełny i włókien
DLA PRZEMY SLU
welnopod- 0bnych, a.rylometa noPo przełomie, jaki nastąwe cl.o
ba,rwienia iwoi:-zyw
Pił w chemii w 1958 r. komimtuoznyioh, ba.rwniki kadziob
we
o'raz metala.n-0inait zajmuje d.zi.ś drugie we -i lod<iwe
odpowiedn ik.i szwa.jca.ir111iejsce w kraju w produk- ski<:h trzw. „cibala.nl) w".
cji barwnikó w. Wyliczen ie
Już obecnie Bydgoszc z pro
wszystkic h
produkow anych dukuje 200 ton rocznie barw
tu artykt;łów i półproduk- ników pologenow ych do dru
tów jest niemożliwe. Ograni- kowania
tkanin
wiskozoc~ę się. więc do prz.edstaw ie- wych i kretonów . Zastępują
ma naJważniejszych.
one barwniki typu „neutroZakł:d po~iada · t~y J>O~: • gen" i odznaczają się wysostawo".' e. dz1.ały . produk~Jl , ką odpornoś~ią na , światło,
barwn:ko w . l półp;oduktow : pranie, ścieranie i żrące wła
ral"".'11lka rsk1ch, półproduk- ·- Ści,wości pobu W J>l'ZYSZłY'D'l
ów rna~o~ch, .jak:
nitro- roku połowa 'produkcJ i tego
berraen... anfil1na 1 fen~l ora!!: barwnika zostanie przezna-'
przetwórstlw~ -twoirzyiw ~-: czona na eksport, a w myśl
cznych, kt?re w przyszłosc1 postanowień Rady Wzajemoparte będzie o syntezę wła- „ nej Pomocy GO!ilJ)Oda.rozej,
sną.
Polska będzie monopolistą w
Te ~:V d'Ziały warun1mją dziedzinie produkcj i barwP!'a.widl~. ro'llWój
wszyst- ników pologeno wycb w obokic!t . ga!ę?;i prrremysłu,
zie państw socjalisty cznych
włóki~1ezego
popr\ZeZ
poh•
gra.fi(l'Zlly, gamaniki i skórzaLŻEJSZE OD KORKA!

°:d
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I

właściwy od korka!

może

służyć

izolacyjny ,

jako
jest

Dra matu rg M. Pogo din
oraz reżyser W. Bogo molo w
PRZYJADĄ

ciło?

„.Gdyby dyrektor tych zakladów postanow H obejść
pieszo wszystkie wydziały produkcy jne, to musiałby
zużyć na to. miesiąc czasu„. Gdyby roczną
produkcję
całego kombinat u chciano wywieźć
jednorazo wo, to
prawdopo dobnie zabrakłoby w Polsce wagonów kolejowych„. Gdyby „zmotory zowani" pracowni cy przedsiebiorstw a zmówili się jednego dnia, to przed bramą
:::akladów stanęłoby 750 motocykl i ...
Gdyby„. Stop! Myślę, że już n.ostatecz nie zaostrzyłem Waszą
ciekawość, zamiast
więc mnożyć dalsze
„gdyby" pora na prezenta,cję. Chodzi o kombinat
kolos, który rozsia1dł się na duże.i przes•trzeni i nosi
ba,rdzo prozwiczną nazwę: Zalv!ady Chemicz,n e w Bydgoszczy. Najp~erw jednak nieco historii.

KREW

Dziś

inwestycj e. Czy to się opła
W gabinecie naczelnego dyrektora mgr Tadeusza
Kapci wisi wykres, z którego wynika, że - przyjmując
produkcję
I kwartału l 957
roku za 100 - produkcj a tegoroczna w porównan iu z
tamtym okresem wyniesie
350 · proc„ wartości pól miliarda złotych!

Ji'olocel
materiał

bowiem

dźwiękochłonny.
Może
być
również
używany w stanie
miękkim do wykładania siedzeń
w
wagonach kolejo-

wych, do produkcj i bezsprę
żynowych
tapczanów i kół
ratunkow ych. Połowę tegorocżnej
produkcji zamówił
już „Cegielsk i".
Druga rewelacja , to· rozjaśniacze
optyczne, produkowane w
oparciu o chlorek
cyjanuru. Używać się ich bę
dzie w przemyśle włókien
niczym i w
gospodar stwie
domowym zamiast chlorku.
Substanc je te dzięki specyficznym właściwościom zamiany światła utrafiolet owego na światło widzialne dają
optyczne złudzenie przyjemnej, olśniewającej bieli. Nie
niszczą przy tym
zupełnie
tkaniny i bielizny.
Rozwój bydgoski ej chemii
pozwolił na, skreślenie w tym
roku z importu: barwnikó w
bezpośrednich, zwykłych dla
bawełny
i
bezpośrednich

przemysłu.

Chcę wam zwrócić u~gę
jeszcze na jedną rzecz, na„ .
młodość kierownic twa kombinatu. Zarówno dyrektor za
kładów, jak i jego zastępca
mgr inż. W. E.imocki oraz
kierownic y wydziałów mgr
inż. .

J.

Mikołajewski,

inż.

inż.

J. Bieniak
nie przekrocz yli · jeszcze 40
roku . życia! Wszyscy, szlify
oficerów najmłodszego polskiego przemysłu,
zdobyli
już po wojnie, na
polskich
poi itechnikac h i uniwersy tetach. Myślę, że to o czymś
świadczy. Prawda?
JERZY BINDER

Z

najduję
się
w przytulnym, roboczym gabine_'..../ cie moskiewsk iego mieszkania znakomite go dramaturga. radzieckie go
Mikolaia
Pogodina. Przy biurku, znwałonym papierami i książkami,
w Wygod.nym ,
nieco
staroświeclcim fotelu, ,,;edzi Mik.ola.j Pogodin.
Mówi powoli,
charaktery stycznym dla niego, niskim glose·m.

- Bardzo
iię
cieszę,
!e
Teatr im. Jaracza
w l.odzi
ma zamiar wystawić w nadchodzącym sezonie moją sztukę
„Trzecia patet11czn a" mówi
M.
Pogodin.
Sztuka
ta,
stanoWiąca -trzecią część
trylogii moich sztuk o wielkim wodzu Rewolucji. Wlodzimierzu Leninie, nie byla dotychczas grana w Po·lsce. Poza
Związkiem
Radzieckim
wystawior w jq w Czech.oslo wacji.

W sztuce tej chciałem odpełen ogrom majestatyc znej patetyld życia i śmierci
Wielkiego Wodza, pozostawi ającego nasz kraj w trudnych
i złożonych u:a.runkac h. Usilowalem
odmalować
postać
Lenin.a. zacl101cujq c wrodzone
mu cechy glęboki.ego humanizm.u, czlowieczeństwa,
zrozumiale i bliskie dLa prostych
ludzi całego świata.
Cieszy mnie również;
że
kierownic two
teatru w
l..odzi w o.sobie dyrel~tora Feliksa żukowskiego
(pierwszeg o
w Polsce odiwórcu roU Lenidać

Prze d Spar takia dq Armi i
Zaprzyjaźnionych

światłotrwałych.

TU RZĄDZI MLODOS C
300 milionów złoty>ch wyło
na bydgoskie

zyliśmy dotąd
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-----· -----1
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„ • SO
a k ly w I•se1

W

7lWiąi1lku

z

maJąc.1 s·ię odbyć w 1961

Zaiprz.yjaź.nionych,

natu

sportowego

przyś,pi.f>1:;.Z-01n:o

r.

budowr;

Sparta_kladą Arm!i

w1elk1ego

komb~„

Zako·pauem Ośrooka Wysd<0len ta
Spor-toweg.o GKKF~'J'.
Na zdję-ciu: ogól.ny widO'k ;,ntema1tru.
w

CAF -

f-01t .

O~f.tl

tętni Życiem.

!
i
e

'

stronną działalność.

Zacząć - wypada od uni,wers:vt etów
powszechn ych z n.astępu,jącymi. kier..1n
kami: sztuka, historia mera.tury, t>rawo i medycyna . Są to uniwersyt ety

700 osób, Wart.o
oprócz kurs<iw
dla dornsl~·c·h, urnchomiQllo specjalne kursy dla dzieci. Rozrnaiwi.a1łem ni'eda.wno z wykład.()wcą
języka o~go w jednym z techników
- panem Karolem Minknerem . .Jest
on ?Jda.nja., 7,e najlepszym ~viąza.niem
był-oby J)<>woJ.ainfo UO życi,a kil k U S'T-k O'I
z wykład<iwym językiem obcym, właśnie dla najmłodszych. Póki ta.k;e
szkoły n.ie powstaną, kursy obcojęzycz·
ne dla dlllieci w LDK stan<>IWią jedyne
systema.tYC2'łle studium w tym za.kre.
s:ie.
Szczególn ie interesujące w:yda,je mi
się urucbomien Ji.e jednoroczn ego stu-

„

Jan Konr
owsk i
P

•

JEST TAKI Do M
.

dwuletnie , grupujące przeważnie ludrzi
ml<>dych. któr:ey chcą roq,szerzyć i
wzb-oga.cić sw<>.ie wtad-c>m()ści. Na kie~unku hisforyczn o-liter.ack im
s)}{}ru
Jest nauczyciel i - ci µrzychodzą dlategoo, ab~r 'Zdo·być doda.tk<i,wy materiał
d~ ua.trakcyj1 1ienia wlasn,yi:.h wYltla•
dow w szk-0.Je. Obecnie przys,tii,piQll<>
<1<0 o,rganicw·wania unJwersyt etu powsz~hnego . wiedzy techn.iczne j. W
d<_J'l>·e wzmoz<i>n~.i P·l>li~chni-zacji, płacowka ta moze oddać nie-0ceniQne
usługi, h<>wiem zajltl.()ować się będzie
s-t.e:rzeniem wiedzy <> P-Os, iępie tech nic-z
nyrn, hist<tr:ią odkryć :i wyna-Ia.zków,
najnowszy mi zd<>byc-z,am.i n.a.uk<><w~·mi
w świecie,
Sta.lym p-owcdzen1iem cieszą się km·s'' ję-zyków obcych:
a,n gielskiego ,
francuskie! !"', niemieckie go, ro.syjski~
go i esperant.o, na. które uczęswza o-

dium krasomów stwa, na które zapi·
sal.., się 70 <llSÓb _ &tuden,tów, d>dalaczy spolee-z.nych, prawników . W n11.szych cza.5 ach sztuka pjęknl'g<> przema
wiania jest, nieśtety, za.n.iedba.na. Prze
czytałem onegdaj w październiJc<>wym
numerze „Palestry" artykuł łódzkiego
a<lwoka.ta Zygmun,ta, Albre<>hta pt.
„Pl.aga egipska". z którego I.o artykll'łu wynika, że d<>bry orat-Or jest
nadik-0ścią również w
n.aS7.Ych sądach, a. J>rhecież umie.ięitność kras<>mówma. jest dla VlWO-du prawnicze~<>
wp.l.'ost niezbędna.
T<1,le7. studiium.
gdzie nauka p-olegać będzie na knnstruowani u ool>rych przemówień, na
poko,nyw~niu tr-emy, usuwa.niu wad
wynmwy (jąkanie,
seplenieni e itp.),
gdrzie nauCJZać sle będ,z,ie dykcji. fonetyki', a wreszcie l<>g-iki i psychoł<>!!'ii m-oże, cbo15 w c-zęści pnyczynić się

..,,,~,~~~.:'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~

d<> podniesien ia porzi<>m.U
publiczmyc h.

fuia.ł uIJ'(>wszeclmfoni.a wiedzy P<>siada
j){)llladlo zespd-olyk rruł<>śniklowb
tea.tru i literatury,
k ku ;
.ys usyjny
.
filmowy, klub dyskusyJn y filmu na.u ·.~- ~
WO-<l>Świa.toweg<>, amai<>rski klub I •
mowy,. rea.lirzu,jący ~rlasne fil';'yto Vl'ąskotaśmowe, wreszc:ie kursy 0 gdra- ~
ficzne, jako że oona1Z więcej lu 7.J.
. .·
~
kupuje aparaity i pragnie pos1ąsc S'Z u
kę pięknego Iotografow a.nia.
~
To pewnie już wszystko? - spyta- f
<'ie. Nie, to jeszcze nie wszystk<>. ł
Od roku odbywają się w LDK tzw.;
biesiady UieMckie, ściągające po 'pro-1
stu Humy. Do tej po1·y wyst.ęp<iwali
z Warszawy : Siaillisław .Jer',y Lec, Jan
Brzechwa, stanisLaw Dygat, Brnnislaw
Zielh'iski, Wojciech Zukrowsk i, Mel-~
chfor Wań·k<nvicz, a z łodzian: Marian
Piecha.I i WladyslM.v Rymkiewim :. W
najbliższym czasie odbędzie się spotka
nie z byłą l<J.dzianką, a obeC1lie warszawfank11- Seweryną Szmaglewską or.a.z z z,a.mieszka lym po w<>jnie w Lodzi - Stanisławem Czernikiem .

1

I
ł

Je.sr.i'.cze słówko o wystawa.e h orga- ;
nirowanyc h P'l'lez dział upowszech nienia wiedzy. Było tych wysław kil·· ł
ka, m. in. WJ·stawa malarstwa fran- ł
cuskiego i wysta.wa plaka.iów fil~owych, ze sv.czególny m uwzględ.nieroem
plaka.t u polskieg-0,
Wc:zioraj otwada
wstała wystawa· poświęc-c>na. 300-leciu
p1·asy polskiej (jej wspól<>rganifLa.torem
jest reda.keja. „Gl-01Su Robo·in.icreg'(J").
Ot.o obraz (niep<>lny) prac działu uP<>Wszechnienia wied?y J,OK. Myśle,
że pooa:ne tut.a.i fa.kty mówią sa.:me za
siebie. I wsą;ystko I.o Cl'lłhywa s~ę ~
pompy i zbędnej gadaniny. Tyn\ bardizie.j więc 7.aslugujc na. uwagę. . A
wil'm o t.vm nie tylko ze sly-szema.
Sam t.am -bylem, · miód i wino piłem, ł
a com widzia'l wil'rnie opisa.lem
i oo wiadoon.ości pows-z,oohnej podaję. ~
Koniec i kropka.
ł

l
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nany
reżµser
ł
a.k.tor
MCHAT WŁODZIMIERZ
BOGOMO LOW.
którego
spotkałem za kulisami teatru
w czasie kolejnej próby,
w
związk.u z jeao 1vuiazdem do
Polski. pou·iedzia l:
- Perspekty wa twórc.:ej prri
cu z polskim.i przu.iaciólmi aktorami Teatrn im. Jaracza
w Lodzi - bardzo mni.e rieszy. Będzie to moja pierwsza praca tego Todzaju z aktorami polskimi, których miałem już oka zję poznać w czas;e wu.~tępów r>olskich :respolóiv teatralnyc h u na.s, w Moskwie.
Dolożę wszelkich starań, aby
w.<pólprac a z teatrem Zódzk.im
ulożula
się
jak
najlepiej.
Sztukę Poqo<lina, nad wusta·
1cieniem kt.óre,i pra.cowale m w
MCHAT, ba.rdzo cenię i lubię. W czasie pracy nad jej
wystawien iem
w
Moskwie;
nawiązałem
ścisły
kontakt z
auto·rem.
W rezultacie teoo
kontaktu powstała nowa wersja sceniczna uttvrJrtt. pokn.:ana na scenie MCHAT. Wioś
nie tę wersję poka.::em.y również poTskim. wid.zam. w Lod.zi.
Obecnie
pracuję
n.ad wysfa.wieni.em. .<zt11ki
J. Ole.uu
„Trzech grubasów" , premiera
której odbędzie się na scenie
MCH AT w pieru:.•zyc h dniach
m.orcfl. pr::yszlego roktt.
Bez•
pośredni.o
po tei premierze
wyje?dżam. do Polski.
Rozmatda l:
ST. POWOLO CKI

Z

.y --·-'"'----~gółem
------~-------d<>dać, że --------------przemówi
-...eń!
P ------------------"""----udzielając
tu.ra.lno-M wfatowym,
wska
zówek w tym zakresie, wydający wla
sne biuletyny itp. Jest ooga.ta. bibli().o
teka, która. oprócz leg<>, że r<>rzprowa•
d.7..a książki, zajmuje się szkoleniem
b.'-li
• t.a. i wo1„ oteka.r zy z teren.u mla.s
Jewództwa . Ale ja. dnś chcia.Ibym J><l·SWl~lC
· „ nteco
.
·
dz"-•~
uwagl
~<WvWl· UJ>.()W•
szechnłenia wiedzy, który (rtie uchybiając innym dzfalom LDK) pr<l'wadzi'
·
najbardrz.ie j bodaj ruchliwą
1· wszech-

na w mojej 1ztuce ;,Czlowiel i
z karabinem ", oramej we Wrocfawiu w 1952 r.)
zaprosil.o
mnie na premierę
;,Trzeciej
pa tetycznej" .
W Polsce niody jeszcze mit
bylem, ale dobrze zna;n i ce•
n1q polski teatr wspolczesn v1
P<Jlskich aktorów, którzy 11,ie•
raz występowali gościn.nie tO
Moskwie.
Za czasów mojej
młodości bardzo przyjaźnilem
się z pewną polską rodziną
i właśnie ta przyjaźń w po•
ważnym
stopniu przyczynil~
się
do moich zaintereso wan
Polską i polską kulturą. Dz ię
ki tej przyjaźni poznałem. Po·
laków i polską kulturę. Dzię
ki tej przyjaźni pokocha.Ie m
kulturę bratnieao narodu pols~ego.
.
Będzie mi bardzo przy.ie.mnie zetknąć się
z polskimi
aktorami i poznać ich bliżej,
dopomóc. w miar11 11\0ich sil
i możliwości. teatrowi w Lodzi w procesie jego prpcy nad
W!/stawien iem ;.Trzeciej vatet11cznej".
- Kiedy wybiera,cie sie do
l..odz;?
- Polska. premiera „Trzecie.i
patetyczn ej"
odbędzie się w
dni.11 1 maja. przyszłego roku.
Przypuszc zam,
że
przyjadę
nieco wcześnie.i. abu hyć obecnym. na ostatnich próbach. D'J
wystawien ia
„Trzeciej patetycznej" Tea.tr im. Jaro,..;a w
l~odzi zaprosi/ wvbitnego Teżvsera MCHAT Włodzimierza.
Boaom.olo wa. z którym nau:-iazofem kontakt w c2osie jepo
pracy
nad
u:y.~iawieni~m
srtt1ki na. scenie MCHAT. C1esz11 mnie, że spotkam .~ię z
nim w Lodzi w ramnch wspól
pracu z lódzki.m.i aktorami.
- Pozwólcie . że .<putam was
nad czym prac11.iecie obecnie1
przed .:?11m.ierzon1mi wy,iazdem
do Pnl.•ki?
Ukońc::<ylem ntuke ;,tywe kwiaty", pn-~więconą zagadnienio m mspólcze:m ego ży
cia naszej mlodzieiu ' radzieckie.j. Wyst.a10i jq. MCHAT oraz
Teatr im. Le11ińskieao Kom•
somolu. Obecnie znś wacuj~
nad sztukq pt.
..Albert Ein.•tein". W tum utworze od.17',aLnwuJę dz.ie.ie wielkie·go 11,aukowca. którego t•vórcza. myśl
o wiele wyprzedzi la
współ
czesną mu epok~.

„

W·oje-wódzkl Komitet SD zawia.da.m-ia, że d?.isicjne zebranie aktywu (WOAP) odbędzie
się nie w lokalu WK SD p·n;y
ni. M1>n.i11S1Vk.i la, Je,cz w JokJa.h1
Miejs,kiego Komitetu SD, ul.
P·iotr'kC>wska 78.
za.pC>wiedzia.ną prelekcję wy
głoJVi z-ca kier. Zespołu Propaga,n·dy CK SD, Henryk Wosiński.
Wojewódi;r;k! Komitet prosi o
nóeq;awod·ne i punktua.Jn e przy

Są tu talk.że dwie swego
rodzaju, rewelacje . Pierwsza, to t worzywo sz t ucz-ne,
tzw.
polocel,
posiadający
4-krotnie
mniejszy ciężar .;...;b,;,:;Y.;;C,;,;ie~n;;;a-g~o;;;d;;;z;;.;„_.1s;;;·------

rzez Ml. Dom prrzewija sle;
codziennie około
1.000 osób.
Nfokit'dy mn•i ej, niekiedy w1<:~j. W ciągu mies-iąca. organizuje
Blę. w nim do 25 odczytów z najrorzD!a1.t-..,ych dzied'Z;i·n natik·t 1• zy· cia.
N
't a.,JWlt ęk.szym l>OW<>du.e.n.iem cie.9Zą się
,~
, ma Y. medyczne, n•ycb~}~o-ia · S"'fa
nozd
"""
1 "'
v. ~„.
L ~arna z „wojaży
zagranfolZillych.
. u e
_wybie:r.a,ją
s<>bie
I.o,
co
lCI\
naJ·bar-dz1eJ·
N~
1·n,te.resuJ·e,
t>rzykla.d:
n.a l><)gada.x1.kę pt. „Dla·
e~g<> chudniemy " - przychoozą chu~·„ a na pog.ada.nkę „Dla.czego tyjem~ - same grubasy.
Wolne .od zajęć są jedynie sobuty.
Sobota Je.st bowiem dniem rodzinnym:. tn.e~ sprzą.tać, robić za,ku,{>y,
ką.pac _d:r.tec~.
_ krót.k<> mówiąc - wPro
1
wadzac .ad 1 I>D 17 ądek we własnych
mieszkarua~h. Ale już w nied-z,iele
tw eo drugie na. ra.zie) Dorn o którym
NiediZiela
- to mmiva.
zagadnien ie wypelni<>nia.
w<>ln<•
go ll'T,;ISU.
Ludzie szukają wraź<>ń
l'<l'Zrvwki, ch<'ą ien dzień spędozić i-na~
CZej: niż pqrostałe dni tygodnia,
Czuję. że w tym miejscu napięcie
nerw(l~\·e C?;vtelnikó w do.szlo do szc7y.
tu. Co t-0 z~ Dom, d<> jasne.i Anfolki"/
A wiec ooki·ywa.m karty: Lód'llki Dom
KuHur~· Przy ulicy Traugutta. 18. niedaleko Dworca. 1.•;~brycznego. _z~aci~?
~namy, znamy? Otóż teg<> własme nie
.1e~t~m ~ewie 11 • Co się w tym Doim~
dzie~e. wtedzą ei, któr-zy są jego stałymi
bywalca.m i. Ale Lódż liczv po.nad 700
tysięcy mieszkańców i feljeto-n moJ
i>:zeznaeza.m dla t~·ch, którzy w J,ód:1.
kim Domu Kultury nigdy nie bylt.
A cl?;:eją się ~m neczy ~'aŻ.ne j cie·
ka~':". me będzie chyba przesad~'•
~esli J>O-wlem. 7,,c jest to jeden z na.izy..,,·szych <>środków upowszech niania
kultury ~. ~erzenia wiedzy.
~ Oe-zywisCJe • w Domu tym są różne
'd"Łla.ły .. A Wlf.'c drz'a~ artystyczn y, orł r;ari--121u~ący ru~h am~t-or~lti, chóry, ze•
sp* l.a.n"'1J7Jlle.. futał insłntkbażowo~ p.o.radnfozy, poswięcxmy pracom kat.

ŁODZI

DO

(Napisa ne specjal nie dla Dzienn ika Łódzkiego}

Opłaciło się, a zatem
w
5-latce kombinat bydgoski
otrzyma na inwestycj e a±
700 mln złotych, dzięki czemu produkcja wzrośnie trzy
krotnie, przy zaledwie 30-J?ro
centowym wzroście zatrudnienia. Pod kQniec 1965 r.
Zakłady Chemiczn e w Bydgoszczy będą już głównym
krajowym dostawcą półpro
duktów dla całego polskiego

J. Ruta i mgr

,JrzeciQ PatełycznQ "

W zwiaz ku z

Jubi leus z
ekon omis tów
W tych dniach cdbyła 1!:.lę
w Wars-z.?.wi e uroczystość XVleeia Polskiego 'It>warzyst wa.
Ekonomicz negQ. . Wart<> podkreślić, że instytucja ta. po.
wstał.a.
właśnie

przed

piętna.stu

la1y

Lodzi.
Z okaz.ii jubileuszu przyzna.
no zasłużonym czł1>nlrnm Towarzystwa 7.łol.Al odrznak:i.
Z
Oddziału Lód-zkicko <itrzym.a.U:
.ie: Jl'rezes - prof. JeJ"LY P..achwalski. prof. JH'Of.: Wachw
Fa·bierkiew icz. .Józef lw:iński,
Ant<t:i.i K<>nopk.a. i l;lyr. Jel"Z3'i
Ciesielski.
w
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Mniej-ale jeszcze
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wypadkólv na jezdniach łódzkich

Przeciwgruźlicze

Dni

Od 15 bm. ruch trójstrumieniowy na ·ul. Piotrkowskiej

•Pomagaj

RUCHU
WOJEWÓDZKA KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
DROGOWEGO DLA M. LODZI WYSLUCł!ALA WCZORAJ MIE.SIĘCZNEGO SPRAWOZDANIA KPT. ROLBIECKIEGO O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W UBIEGLYM MIESIĄCU
NA TERENIE NASZEGO MIASTA.

zwalczać gruźlicę

•Czy jesteś

przedstawiciela
Z relaicjl
Komendy Ruchu MO w~'ni
ka, że fostapad za rejestrowa!

członkiem
Społecznego

z

liczbę

malą

!'Ueszczęśliwych

wypadków i kraks :na jezdniach łódzkich. Ogólem był<i
w tym ani jeden
kh 25,
śmiertelil'.ly. Tu warto dodać,
10 poprzednich
ciągu
że w
miesięcy śmierć na jezdniach
lódzJti.ch pon-iQ&lo 28 ooób.
Wzroot bezipieczeń.stwa. runależy
chu w dużej mia-ze
BU<borzawuzięozać większej
oraiz
kiierowców,
dynacjd
patroli
kontroli
wzmożonej
3o-40 patroli dziennie
MO.
przebywał.o na ulicach L<n:J.zi,
kierowcom
uwagę
:nwracając
i
mechanicmych
pojaz;dów
przechodll'liom na niewlaociwe
zachowa.nie się na jezdniach.
Pewien wpływ ma też fakt,
iż większość motocy1khl i sa-

Komitetu
Wałki

Gruźlicą?

•Pamiętajtylko wspólny
wysiłek całego
społeczeństwa
mote dać trwałe

wyniki

o Płaszcze

z welurów cielęcych
o Haftowane suknie wizytowe z•.. lnu
O Prochowce z popeliny żakardowej

--

Trzy

.

propozycte
przeilkarne-

jest meldu111ek
Niepo1kojący
K•mendy Ru{lhu MO dotyC'Zą
wśród kierowey pijaństwa.
ców. W 38 wypad.ka.eh spisan.o
protokóly karne szoferom pojazdów mechainioznych, którzy
w stanie nietrzeźwym zasied·Ll
Na sz.c-zęście
za 'kierownicą.
nie spowodowali ollli wy>pa.dków.
Komisja dootnla do wni01Sku.
że trzeba uootnzyć wal•kę z
opilstwem w bazach train.sportowych. Dlatego też ;raz lub
dwa razy w miesiącu „Dziennik Łóc12lki" pU1bli1k<J1Wać bę
dzie imienną listę :kie.ro.wców,
u 'których aitlaliea .krwi wyna.dimieNJą

kazała

zawartość

aLkohol u i którym z tego powodu cofnięto na pewien okres prawa jazdy. Będzie to
ostrz;eżeniem d~a tych, którzy
będąc na .służbie przy
piją
prowadzeniu pojazdów rnechan~ych.

Postanowiono, źe z dniem
15 grudnia ize względu na wycofa.nie z ultcy Pioitrkowsikiiej
tramwajów, wprawadzooly
staje na tej arterii od Placu
poWolności do ul. Wigury
nownie rueh ~rzystrumienio
wy. Jest to duże ul:a•twqenie
dla lllierowców, które równocze·śnde razl:aduj e km ki przy
S'kl'zyżowa
najruchliwszych
niach.
W początka.ch przyszłego roku zai!l1stałowaina wstanie sygnalizacja świetlil'.la na Slkll'zyAl. Ko.ściu19zki 2
.żoiwainiach
ul. ul. Andrrzeja Struga 1 Zietoo cel wyasygnoloną. Na
.wano pól milicna złotych.
Wre5:2Jcie naulkę chod1zenia,

jest ona a.ktu.alna w noszeniu.
choć prawdę m-Owiąc;
!ię jeszcze nie zaczęła,
wykańszanujący się za/da.O.
cza już zimową garderobę, a
się
we w::orcowni zcu;zyna
już... wiosna.
Stąd;

któ1·e

zima

będą

0

płaszcze
dzianiną.

wyloońc.wne

są proW przygotowanvu
chowce z rz,owych tkanin popeliny z efektami żakardowymi i tkandny PeDe z na.Do
pigmeritowym.
drukiem
dostosuje się
tych drugich
sukien.ki ze sztucznego jedwabiu z identycznym nndru(kas)
kiem.

zi-

Już 11iedlugo, bo za tydzień,
ukażą się pła.sicze, które na-

dawać się będą świetnie na
obecną pogodę. Mowa 0 plaszczach z welurów cielęcycli i
kozich. Pla~zcze te WY'konane
będą w różnych loo•wrach m.
zielon11m, bordo, szarym,
in.
t!!rakota. W pierws.zym rzucie wyprodukuje się 500 plasz
czy. Ponieważ prze"!-ysl skórzany ma dostarczyc w na;6.000
bliższym okresie e>k.
skór, jest nadzieja, że pla·sz-

już w

-

„Wtorek dziennikarski

I ec1·a
I V T JfSHJ::lllC
L
ftll 5ZR0
-.,,
Jl

Jak juz donosiliśmy, popula. rny airtysta-ms.lari.: łó~ki, ~of.
Antcui Wlppel, złożył w tych dniach na i·ęeo redakcJ1 „Dz1ennika Lódlzkiego" piękną akwa rełe jako dar dla To·waNystwa
k?l~gów,
swoic~
P·Nyjaciół Lodzi, wzywają,c ró wn~cześnie
by drzięki of1a~-0sc1 . ich
8,żeby PilS"ll!i m ,Jego przy'klad em,
przy TPL gałeryjika obra.zow lodzpowstala w przyszilości
iMeh.

K<>m!tet Uettelniany ZM,S przy
Un1iwersyt&cie Ł6dulm zawlada
w Ili
że 7 bm o godz. 17
DS przy ni. BySltrzyc.klej. odbę
"l7lie się o<lc.zyt red, G6.rn1ckl&go
nt. „Aktualna sytuacja międ!zy
narodowa". Wi>tę.p wi>lny,

Z <ko.lei WC2JOQ'.'aj zjawi.ta &ię
w naszej redakcji pani Ida
Tyl'owimowa,, wdowa po zna- ~
prof. - · - - - " ! _ _ _
nym lódzlk:im grafiku,
w. G. Jeżeli wy.wk i·uż upraLudwiiku TyrowiCZJu, oświaclwomoonił się. to PD<W'•.1'.e•n fa1!1
c.zająr:
7lgrosić się do są.du, aby wydał
podały do
„Pra.s1' I radio
g-0 Pn1 u z t:l'.'tulem W)„k.rnna•wże artyści za.grawfa,domoścl,
czym. z k-O·l•N wyr<;k pow 'ni.en
.
przcr.cazać Pan kom-0mikcwi,
n~czni Of 1ar-0wui11. dl' P<>lskirh
os. T. M. Prosimy o ~ko:1taik
s'llltół Tys.iłl!cloola swoje pratowa111'e s'ę tel·z·Icn 1 ~=e z cizi.ace. Chcial:Lbym doł!liczyć się
łem l!stów i mterweoncjl, teL
do tej pięknej akcji i ofia0
rl}wuję dla jed111ej z tych 343M~ ·8 ,, H. P .. 1 J. o. Po·diadcie
szkól 5 drzeworytów i a.kwa- adrnsy, od{potw1&my listowni.e.
fon W' konanycb t)rze:z. mojego męża. W ten sposób

(RirlfAkdf.1

chciałabym

11

Danii" - <>to typrelekcji, która odbędzie się
w K!ubie Dzlfl'Ilinikairza (ul. PiO'tr
kowsika. 96) do7.iś o g<>dz. 19.
red. Serwygło&l
Prelekcję
glnS'll Ja§kl.ewtez.
Wst(lp w-0!ny.
.. Trsy JykJ

tuł

4 DZIENNIK-WDZizm-Z90

za.dc•kumentowa.ć

7.rozumienle dl:i. wielbudowy S!llkól
równ~eśnie
a
UC7.>CI~ paimlęć mego małżon

swoje
kiego

chleła
Tysi~clecia,

ka".

l
~
~

!

ośrodek

Idrnie TytN)'Wlicrzowej
Pa.ni
za
elkl:adamy podzięko.vu:nie
który ~zekażemy
jej dair,
jednej rze szkól.
{4365)
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10.000-ny pacjent
w Izbie W-ytrzeźwień

'I

u.szyć sama. 1JUknię
względ•ni~
wizywwą.,

sportową., zgłoś się do Poradni Kra.wieilkiej Ośrodka OosJ>Cda.rstwa Domowego przy
ZLLK, ul. A. Struga 1, kitÓll"a.
"
~eu.nie
Jesł
~

pr.

w Warszawie

MO i

łe"'ll!Nlta.eji?

porllO<>taJi d.el,ik WenJCll są

.;uż

Od;powied:ci. no nlUil:

dl'"l!Wi
„Saimoohwala u
sta.la"... ja,k mówi staire przyl'owi!'my w.P,c: tylko
słowie.
tyle: za.pronono n,\s ni1 jes-zcze jeden dodatkowy występ.
Tak więc „Obronę Sokra.tes:i"
powtórzymy w wM"Sza.wSkim
„Ateneum" 1 bm.
-

M.

,
stycZl!lego ban<laza.
Jak wiaidoono, :niorm.alme pon
czochy z: prz;ęd!zy steelol!lowei
tzJW. helartioo, r~ją stę
na.tom'.aist
w~ i wzdlUŻ,
„Relax" rowiągapońozochy
ściśle
ją się tylko wzdłuż,
przylegając do nogi. Wygl'ldają przy tyim nadzwyczaj
efe!d-0'\vnie.
„Relax" będą
Pońoz.oc:h,y
szc:ZJególnie p~yidaitne dla k-0b:et w ciąży oraz Chla k.ot:.ot,
wykom.ujących praicę w pozycii stoją<:ej, a wi()C ~d'.enitek. tkaiozieik, prządek, de!'.
tys\ek i:tp.
Wa,flto p.odikreśll~. te cala
dokumentacja na produ.kc,ję
tych p.ońezoeh wstała wyko-.
na.na przez zespól pr.aoowników ZPP :im. Jurczaka, pod
tegłówne"""
kierown 1·c•wa„~
• ~·
chno-loga M, Grzegor:zew.skiego.
Jak nas :ilnfonmrudą, pończochy ,,Relax" 1Lltażą się w
spr.ziediaży w począ·tkach stY'Cz
bn.
nia Pl"ZY&"Zll~ rokiu.

Chcesz uszyc Sama
Chcesz

:
~

---=-------------- „
balową,

!'

W łódzkich sklepach owoukazały
oowo-warzywnych
Są to pomidosię mrożonki.
ry, ogórki. truskawki. śliwki
ł
P'.erws:ziego dniia
fas(}lka.
i
mrożotona
1
ooszla"
dw!<;
;.;_,;,,k, drugiego dni.a tony. i tak oo dzień il<ASc ·
.s.przedawa:nych mroQ:onek jest
cot"a!Z wię.k.sza. Ponieważ lodzia.ruki przyzwycza'Jy .się do
ł
kuch'!l.i
stosowania w siwej
mrożonych war"ZSW i owoców
haindel przyst<l\SIOWUje się
do sp.rzedaży tego artykułu.
W ub:egłym roku tylko 4
Mieszkańcy Balut do tej P<>TY nie po.siad,lli własnej ł
sklepy pos"adaly zamrażarki
P-0łesia
protezowni, korzystają ra:zem z mieszkańcami
w tym roku jesit ich 12. W
Od dnia dzisiejszego
z placówki pr:zy ul. Gdańskiej.
tych sklepach utrzymywana
sytmwja zmieniła się. Wczora.j bowiem otwarto now<tbędzie ciągtcść sprzedaży rnr 0
ozesny Ośrodek ProtetykJi Stomato•IO·giicznej przy uL
Do pozo.stalych oWOżonek.
'
posiada
NQWY
_ _ _ _ .,.._______
.
85.
Więokuwsk.iego
cami mrożonik:i d.oo.tarczar.e _ _
(k)
będą codziennie.
m:ii
pełne wypooażenie l
bardzo pmyjemne kol<>rowe
zaprojektowane ·
wnętrze
przez inż. Dęb&k.iego, a wy8
przez brygadę reilwinaine
montową WycLzialu Zd.rowia. ł
W przy.s.zlym roku wylk:ona ł
około ł
.się w tym ośrodlku
Ośrodek;
6 tysięicy ,protez.
za trud.ni 24 iechiniików den- ł
tystyc.znych. Poza tym bę- ł
d.zie on w przyszłym roku łl
WLASNJE N'A ,,BARBURKĘ ", ł GRUDNIA. LODZKA IZ.BA
bazą s21ko'1einli01Wą dla służOBCHODZI LA NIECODZIENNY „JUBIWYTRZEŻW1IE"Ń°
A
by S'tomatoło.gl<1Z111ej.
!O-TYSIĘCZ
LEUSZ". W DNIU TYM ZAR EJEST.ROWANO
Otwarcia ośrodka dokonał~"
NEGO PACJENTA W TYM ROKU.
Prezy- 1
wiceiprzewodniczący
m.
dium Raidy Narodowej
piero początek ~dnii.a i przyj
LiCtz.iba ta jest rekondowa.,
Łodiz! mgr G. Górt<J'\Wki. ł
mując, że pr2l€cię1mie dziennie
bowiem w 1959 roku prz,ebyIm.s;peikitor 5toma~oJ.ogii przy ł,
7JnaJdJUje się tam 30 ooób, na
waJo na ul. Deotymy 8.688 oWyrj1Jła.Je ZdrO'Wia dr R, Ju- ł
k0!11ieo rokm liczba dcliikiwensób, A pr7JOC:ież mamy dotów. kitórey O(]Jwiedzą tę ilnStY żyik 2l3powiediz.ial, żi: w przy;·
szlości iPOdobne gaibmety IPO- ł
tuicję, się~e lQ.700 osób.
zy więklSlzy.ch za- ~
wl9taną
ByJi.5,rny ciekiaw:i, jaki jes.t
1
kładach pracy w LodJZi.
„rekord dz:ie!1lll!Y" LódzJtiej rz:t1'zy JProtezo;wWszystkie
by Wyitt'Zleźw.ień, ail.e jest on
nle łócl:zkiie plan1UJją doota>r- ł
„limilt.owany" pojenmością Izcze.nie mie,srzJkańcom :naszego ~
by, ikltóra wyinio&l 45 ooób.. Z
28 ty&. p:r<Jltez w~
mia.sita
Oh.wilą.. gd,y wszystkie m1~J.sca
PI'ZYszfym irolm.
są zajęte, Izba daje zn.ac. C.o
So-klra.tesa" w w-.J hlnę

w styczniu w łódzkich sklepach

ę

rr.i~

~

sklepach

Lecznicze, praktyczne i efektowne

p •. k ny dar

Jutro w Ili DS.

!~

Mrożonki

mie. Obecnie przed karna.waaż do 24
lem na warsztnde
Ostaitnio ZPP łm. .i:~a w Lodzi za.kończyły ok.res prób
su.knie wizytowe i
bm. są
przystą.p1ły ~ produkcji nowego ptnnku
laboratoryjnych i
coctailowe. W tej chwili proNA ZDJĘCIU (u góry): tny lJ.Gńcwch dam5kich, 0 wiele mow:iącej nazwie „Relax".
dukuje się ciekawe sukienki
modele sukienek coctai1lowych
z haftowMJego steelonu i... lnu.
Naeiwa nic ja% przypadk·~ cjalnie sk:r~nej :pr:izęd.z;y stee
j11,ko propozycje przedkamaLen i stee/..on wędrują do Ka5lę
oomaczaJ,ą
Jonowej wa, bowiem po11croc;hy te wa.łetwo dla naszych Czytellisza i tam w Fabryce Pluszu
lewin1ic:zymt,
wlaściWOŚciami
wytkonane z poaz;wó.r:m.ie, spespe- niczek.
i Aksamitu otrzymują
S))el,nfając części?WO roJ.ę elacjalny biały haft, bardzo e- ..::..:.:..::.:.::::__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:__ _ _ _..:_______
fektcwny. Taka sukienka z
haftowanego lnu wygląda ua co najważniejsze,
roczo,
jest niedroga.

ł
ł

Sk.

,,Relax'' dla... nóg
już

nowoczesny Ośrodek Protetyki __Stomatologicznej~·

„Obrona Sokratesa"

Teatru NoCzęść zespoJ,u
pojechala do
wego z Lodz.i
g<lzie wysmw.;ia
Warszawy,
dwukrotnie „Obronę Solklratesa" Plat-O'!'ln.
Tera2:, po po<Vlll!'OCie łódzki.eh
a.rtystów ze s.tolicy, sk<>mu:ni!rowaliśmy się z nimi i ea\l)yczy tych będzie sporo. Ponie- ta.lifilny ich:
- Po-wracacie z tal"CIU\, ezy
waż będą one na watclinie,
nia tarozy? J~k p;myjęła puświetnie siu.żyć będą na przejwcze:nwwio- ' blie2'1lość warszawska , Obrookresy
ściowe
N-iesenne i późrwjesienne.

odzieżowy
przemysł
chcąc nadążać za sezonem mu.si zaczynać proniż
dużo wcześniej,
du.kcję

B~i;t;~t~;~-;~1;1

miała być przeprowaktóra
dJ<'looa w grudn·i·u, przesunięto
Ulot.ki
.na okres pói.niejszy.
,propagandowe już wydruikowano.

zo-1 Ponura

podobała się

au

Ale jeszcze pa,ri: słów

ze
prywatnych
mochodów
względu na waruniki atmo.s:feryczne J><li2i01S•taje w garaża.ch.

Łódzka

wałowe

N

dużo

•••

godz. od 11 oo 18, w sOł>oitę
od 9 cl@ 15.
Za.illiteresow.a.ne pade m.yskają J>O'l"adę w fmmie skrojeniia. sukn4 wg wybira.nego fa8'0nu_ oa"&Z wskazówki jak j~
uszyc. Na. miejoou nt>OO;na Joo
n,sta.ó z IMIS:r.Jia. _do S7.J!)~ -::

;mootr.z;ym.ywaini w komis.ariiaitach, Jak nas informuje
kierowniilk Iziby, górne pułapy
„zaludnienia« :i2l}>y przyp.a.1dają
na dni wypłat ·i zaliczek, a
w:ięc 7, 10, 15, 20 i 30 kat.d~
miesią,oa.,

Skoro juz omawiamy ten nie
wa\!"t<>
codlz.ienny „jubiileu.sz.".
WlSopom;ńieć <> rek<>rdzisbaoh, któ
ru.y nsjczęściej od1w,iedizaJi n'e
sl:a;wtny

:przybytek

IP•zY

ul.

Pierwsre i;niejsoe
na liście zajmu.ie .Józef Wadeyński ~kaJlY :Pl"'ZY ul.
Jakuba· 17, urod.wnY w 1917
roku, kitóry od 1957 rokni zapisany był w re;e.sitrze I;i:by
26 racy. z aziago 13 i·azy prz,e
bywat tam w roku biież.ącym.
rir1.11gie miejsce Z!lljmuje Wła.
kt&-y <>dysł.a.w Dąb:rows 1ki,
beonfo mieszka przy ul. WójJeg.o w;pisan<>
to'Rl!;lk.iej 13.
cl.o kar.tot.ek Izby 24 ra.z.y, z
tym, że w ootatm.im l!Xliku tylko
KuJmlrulcja jeÓW'Ulkrotn:ie.
go „od'Wiiedizin" na Deotymy
przypada n.a rok 1958. kiedy
p:-cywier.i<mo go tam 13 razy.
Wres?Jeie Teofil Zieli.ńskf. zamiesizikały prz.y Fornalski.ej 51,
11rodrlJcmy w· r. 1007. goocil w
Izbie Wytrreźwień 1<9 razy, z
c~ w tym roklu 7,
Deotymy.

1,

listów do TPdakcH

Może ktoś
wytłumaczy

?
•

I

('ltMI)

NA

ZDJĘCID: wnęt.rze
nego "Z g&blnełów.

~
jed- ,41

j

Foto: L. Olej·niczak ~

...-------------.....
ścisłości

Dla

W no.tatce pt. „Na ka.ma.wal
bla.da bu·zia i uśmiech" wyli.spolecme tum.keje p.
czając
Pławiokiej :podali.śmy m. rn.,
że jest ona Tówndeż przewodKomitetu Ro.dziclel•
niczącą
skiego S21koly nr 46. Tymcza.sem funik.cję tę piastuje red.
Tadeus.z Papier. P. Pła.wicka
natomla,sł ,fest przewodnlctącl\
kl. Va.
Kemitctu Kl.asoweg-0
wy'.!ej wymienionej szkoły.

Gosp.odamwa D-Omo
przy z~.rz. Lód7.klm
Ligi Iiobict łącznie "Z „Arge.
dem" zap.rasza. wseysUde ko.
biety za.interesowane na,jnow.
szym sprz~t.em go.spoda.rstw&
d1)Jn0o\vego, na pokaz z !ego
cyklu. W programie - szybkowar. P-0-kaz rozpocznie się
o g·odz. 18 w sali Ośrodka, uL
środek

O wcgo

A. Struga. L

*

*

*

*

*

*

* Bra!llylii" ._.
zlwne sprawy
to temat tidc:zytu z cyklu:
Od maja br. laikat~ interupade.k koloniallnnu, który wy
mie.;zkaniu
że w
wenl'1je,
Piofa· GOS"J';CZyński,
głofil red.
nr 11 przy ul. Lubm,e!."zj:i~j
o !l'(ldz. 18, w sall Lódzkiego
134 P-O•dczais de,swzów zalewa
Domu Kultury przy ul. Trau.
sufit. Uiplynę1o już pól roiku
gut~ 18. wstęp wołny.
i nic w tym ikierum!ku nie 7ll'o*
bi{)lllo. Nikogo serce nie l:>oli,
olo Inteligencji przy Tow,
że n•owy, pi~y dom zaC'Zyna
spot. KuU. Zydów w LoMZBM, który
.się ni&ziczyć.
dzi ?.ltwtada.mia., iż kolejne
zaws.ze jest bardzo l!llknl!Pu.la:tgporhka,n,ie i11iteligencji odbędz!e
ny, w terminowym ścj.ąganiu
sie d!rjś w Klubie Ludowym
należności, (a więc zdawałolby
przy ul. Wlęolrowskiego 13, o
IS<ię trOOZC:ZY się o majątek &}X>godz, 20.
łeczny), bezitro1S11ro śpi, k'..edY
*
giro.zi dewastacja tegoż sameokaa;ji 35 roemicy śmiercf
go majątku.
Władysława Reymonta w\e
Mme lklboś wyitlumaczy. ~e
czór p.Mwięoony .fego życiu ł
zagadrnieniem nr 1 dla MZ.BM
twórC"lll>ścl odbędzie się dzlś,
jeSlt giospodar.sika dlbalość o
o godz. 19, w sali impre:mwe.J
ocbroin~ przed dew.aistacią, a
Klubu MPiK ~ul. Piotrkowska.
21wlefioo.:niie ,z :niezbędnymi naOk-0łicznościową prelek·
86).
jpta.wami obWa·ruje ,proceintaBu~
cję wygl-0si Lech
ml ikaim)'U'DJ... i:i:~wą go' • . ..:- W.lillał .. ~py. · ·
,.,,__~

D

K

Z

~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~WYDZIERŻAWI~

NOWOCZESNY lcr6J u-inr REICBEK -- weneryctZ
dam.sklch,
ne -· si<óme cych opmujesz srzybko doktór Z tom.kowskl 16-19.
pod gwa.ra!'loją o.pateoto- P 1otrkow5t<a 1ł
17251 G
wanym wynala2'1.< iem In- KOROI'<SKA Henryka, Je
for macje - Na.wrot 32
ka·rz g'111ekolog-poł-o·żo 'f<
1725 3 G przy.imuJe 11-18 Z 1elo!'la
KURS
oorowariia
arty- nr 16
1742.5
st;yC7111ego TKWP Zapisy Dr
Jadwiga
ANFORO·
C-O<lzienn:e
P1otrkow<l~a WICZ wenerycrzne. skórll.5 godz. 8-15 oraz Tu- ne 15 30-19. Próch111lka 8
w :ma 1-5 go<lz. 9-15
Dr NITECIH
specjalista
--------'-eo24 K oho-rób skómych. We'1eKURSY kroju. szycia t. ryetzinych, 16-18,
K i llńn stopnia. ha ftu maszyno 9kleg.o 82
17354 G
w ego,
kwiatów sztucz- Dr CHĘCIRSKI SPecJal l- ,
nych I galanterii ozdob- sta sltóme. wooe~y=e
nej. wyrobu kołder. kape \7-19,
PlotlitowaKa
157
ltls'llnictwa
dam>t<l-eg'> froot
l27'l T
TKWP z i
od ienn fe
.
ap sy .C z
• ZDJĘCIA
rentgooowskie
Obronców StaI·!'lgra.du 2 ' zębów wykonu.ie specjalfs2': ola) godz, S-l 5. 17- 18 n ie rentgen del'ltystyC'Zn~·
607
K Pi.otrkowska 121
17529

brań

lub
sp!"Zedam plac przy ul.
Str ;t<ow>kiej 1 (przy Now-<:' tr.:;) powierz-clmia 2.500
1 m kw. Iłlforma·cje te!.
! 476- 32 godz. 15.30-17 17353

:"

DZIAŁKĘ

budowl eoą 5000

I m kw. prz;· ul.
k
e; sprzedam
I 37~~9·'
·
i

I

Wyciecz
Telefcn
3557 T

l

LOKALE

m:eści u za.m!e<11lę ria 2 po
trnie z kuchnią , z wygod a
m ;" w śródm : e&ciu I pokój
, z kuchcl i ą. Oferty pisem
rJP. „16984 " B iuro Ogł-O<>Ze 1i
i PiotI'ltO'Wsł~a 96
169114

I,

l......_LEK_ARS_KIE_J _I_z_cue_Y

Dr BIBERGAL spe.oj.allPOMOC domowa potrzeb sta chorób weoerye2llych.
1 no na wyja7ld do Byc:Lgoszs 9kórnych 15-18, Piotrkow
ce.y. Zgłoszet1ia pod adre ska 134
17384 G
Stooka 7 m. 7 (przy kinie
„ Wolność") od godz. 14

I
I

_I

WIECZOREK Wieslaw Zgierz, 17 stycznia 13 zgu
b;l świadeotwo Szk<>ły nr
7 w Zgierzu
17439

I JUŻ

CZAS!

PRZESŁAl

I

I JUŻ CZAS! I

BLISKIM ZA GRANICĄ.

UPOMINEK

GWIAZDKOWY lub NOWOROCZNY

Księgarnia
Lódź,

»PEGAZ«

ul. Piotrkowska 4'7-49
tel. 312-11

NA ŻYCZENIE PT KLIENTOWWYSYŁA
KSIĄŻIU DO WSZYSTKICH KRAJOW.

Duży

wybór

nowości

ftll l l ll l lll ll lll l ! ll l~ ll l ll l ll l U l ll l:il ll l'll llłll l!ll ll llll ll lHl lll U llll ll l !l l l' l 'llnł ll l l!lll• ll~I

IJu;aqal

HODOWCY
ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
...•.••••....•.•............•..•........••••.••.•.••••
„.

17209

EKSPEDIENTiiAdocup0trzebtaa. Oferty
p;semne
z życiorysem
.. 16960" Biuro
Ogłoszeń
P!otrt<owska 96
16960
POTRŻEBN A.-d0ci10dią:c;a
oomoo domowa do dziecka. Najchętt1lej re-ncistro:~
Arml! Ludowej 28---8
godz. 15-11
17484

>>PO LI ETY LE N<<

t~ieml

I
.
k . , , . · tk losu
ł
I Już za 20 z mozesz upie cw1ar · ę • h '
I

I ctv.-u!ełt1lego
dziecka
lrzeł>na Kopemika

I

m

OGtOSZENIA
DROBNE
.„

Dl

1~

Ili

r .. - -· .

lU-20

17159

.

I

no·z·NE

71/73
po godz. 19
3554 T

b

la~-~;~rsklm
10:

cełla

0,środf.<U

40

NIERUilffQMOS.GI

dziękows1111łe

•

Zgłoszenia

po-

czela<imlczego I mlstrzow
sC.<iego w za.wodach: elek
Po
trvc=ym.
ou.ki<>r11i·czo-p1e
SAMO CH O D oso owy „ . l„; n· cizym rrzeżn iczo~wębieda". s·tain dobry . rad1-0
za.p1-<y do
52.o.oo sprzedam. XI!. br: w
L ·JXJ.o woJ. Bydgo5:7;e.z t;{ sz.kolet1ia zaocomego ZDR
17 0
262
w Łodrz.i ul. Łą.kowa 4 tel.
SAMOCHÓD „Warsza·wa" 289-05 w e wn. R
6188 K
spr:;:eaa.m ,zdz1sla.w Ma.cu l~URS
mecha•n ' lt! radioProf, dr A. HIMMELOWI, ~zuur.t 1 , S.eradz, 15 ?; ~ telew:zyjoeJ Kun samod.o-o. dr. K. Ma•rk1e.wiczow1. crna 58
dzielnego montażu radio'l1oym leka.rzom, siostro:e
apa ·atu rabsolwel'lol druZii·biegowej i !onym p:eglego l<ursu
otrzymuja
lęgnia .1rrnm Oddrz:i·ału WeU
Clarmo zagra11lczne apara
wnękzoego (I p.). Szp1ta
tv radiowe) - . orga.n1zuJe
la WAM - serde-czne poTKWP
Zapisy oodzlen

-~
(
SPRZEDAZ.

JtOŁNIERZE z lisów S'l'ebr
11yoh, n !eb ;oolt ioh, platyl'lu wych sprzedaje lwdow
~ • Z1f,looa 16-1_~!
B1BLIOTEKĘ, krzesła. 'n
n!' meble. srzikl<> sprzedam
Wólceańska 136 m. 4 godz .

I

cka.zc::c.1ą

za

NOWOSC. prakt)C'Zln€ m<; op id«ę składa Wolf Killer DOMKI, place, g-0<9poda.rtoi_owe r a my do f1Ta.nek 1 mao
17447 stwa orarz: każdą nierucho
~~~.c·n. ekcn-0m1f11e gr;"',1 ODDAM w dzierżawę piw mość możaa kupić lL' b
Bor'~~owewp-0~~~<'~'.:1
n ' ce użyh:<owe 60 m. ska spi-zedać. I1.1fo•rmacje Ki1
.!I·> a, teJ. . 391 _9~
-16690 1n~l ::zowame. Tel. 410-H
11ńsl,lego 180-4
3556 T
0

n!e:

Technikum

El1erge.

tvce<le. ul Se<rzywans lt.
god7 8-15. pon l edz1ałk!.
:wtorki. czwartki 8-19 oraz Tuwima 15, oodz ,e11o:e godz. 9-15
6067 K

~---------------~---\VAżNE TELEFONY
i~ APT E"'

o~~n~nla

n4'z&e1Y [I.Eu-i- V~-

IJ, ia5>
_V i' :IQ
1

telefol'ogot, Ratunkowe
Pogo.t, Milicyjne
taż p .

311-50

Kon, ,

2n-22

'Mf:,a,,rk~a Mo
Kog;:'~.eRg~chu Dro-

09
87
D8
616 8 2

il

"ruw,
Pogot. Dzl<>c. 300·00
... ,
P r yw. Pogot. Lek. 333·3 3

QA
J I ~.
•

-

11 -

HALKA (Krawiedta 3-5)
„W<>seU wsp61Jokatorzy"
pr<>d. ra.dz. dozw. oo lat
16
16 18 20
g. (PrzędZal111fa.na
'
•
ODRA
68)
„Niebo bez mJlofici" _
prod. jugosl.. d02lW. od
lat 18 g. 17 • 19
OKA ('J:'.U•wlma 34) „~kar
by krola Salomona p rod . USA d-0zw. od la•t
10. g. i 5.30. 17 ·45
POPULARNE (Ogro<iow a
18) „Telegraficzny poje
dynek" p.rod. rum . do:nw. od lat 16 g. 18. 20
PIONIER (Franciszl<afo>ka
31)
„Blękl1m.a
s•brzala"
pN>d. rndz. doaiv„. od lat
16 g , 16, 18, 20
POKOJ (Karz:imlerza rir 6)
„Kordzik" prod. radz ..
d-O!ZJW. od J.a.t 7 g, Hi, 18

Wólczafi~ka ~
I

Tuwima 19,
7. P iotrkowska 225, Z g ie:
ka H6, Nowotl-ci 12, Ró 1
ty LU.kSE>mburg 3,
Dą.b-<
rowskl-ego 24-b
1
A. s. Al. Ito§cluszk1 4e8,I~
ełnl stałe dyżury noc.n „I
P
1

szpitali

ICINA PREMIEROWE
Dyżury
I
(Na•rntowiaz:a 20)
I
„Krzyżacy"
p r od. pol.,
POŁOŻNICTWO
~
p aoo.r a.m icroy . d ozw. od
Ił.
l a.t 12 g. 9, 12.30, 16, 19.30
Szpital Położnlczo-Glne- 1
POLONIA
(P lo trl<o wst<: a
lrnlo giczny Im. dr H. Jor-'
'l'EATR NOWY (WięcikQl\V 67) „Szatan z VII klasy"
dana przy ul. Przyrodni- ł
!ft!e-g-0 15 - duża scer;ia) prod.
polskiej ,
do'llw.
czej 7-9 (tel. 566-44) przyj 4
g. 19.15 „Jullu!!z Ce'.tair", od lat 10. g, 10, 12.30,
muje kobiety chore gine-"
g . .2<l „Album Jednoo.k- 15, 17.30, 20
kolog1czme.
c1ężame 1
t6wek"
(Ma.Ja
Sala)
""'~·~·
n i 1 ·
'l'EATR
POWSZECHN"Y WJS·ŁA (Tuwima nr 1)
r~...ące z
ze tllCY " Ba o
po6czochy"
łuty"
bez Poradni „K" j
1
2l) „Kolorowe
(g. b19.30
r . Sta.! '•„SlrnwrOłlek'
gra•du tir „ prod . po!. dozw od lat
przy ul. Sędzi-0w5'<fej 16.
TEATR T.15 (Traugutta 1) 12 g. 10, 12, H , 16 (g. 18
Szpital Polożnlczo-Gine· 1
i;. 19.15
„Za.gleba. swa- seans 7'8imk1111ęty), 20
l;ologłczny Im. dr M. Ma-'
tem"
WLOKNrARZ (PróchnlJrn
durowicza przy Ul. For':::EATR
Im,
JARACZA 16) nie.c<z.yrune
nal&kiej 37 (tel. 372· 641 - ,
(Jar8JC0a 27) n iec.z y.noy WOLNOSC (Przybysze-w- 20
przyjmuje kobiety choree>
OPER.A (Ja.ra=a 27) g. 19
(Kll' k'
) g ;L~ekologi etl<'lle,
c<lęża.m
skl ego 16) „Nędznicy" II l MAYA
,,
' ns .•1ego 178 l rodzą.ce
DzielniQy •
„Tosca"
111
seria, prod. tranc.-NRD, „Rozkaz zabić" prod.
'l'EATR
ROZMAITOSCI do0w. od lat H . g. 10, ang, dO'llW. od 1art; 18 g. „Polesie".
:~Ol1i'Wrbki 4a) oieczyo- 12.30, l&, 17.30, 20
15.45, 18. 2Q . 1~
Szpital PołotnlC'llo-Glne· I
"Y
REKORD (Rzgo•we~c;i nr 2) kologtczny lm. Cnrie-Slf~~ ~·
0~4E3RETKA (PiotJroko·w ska KINA I KATEGORII
„Pół żartem, pól se.rio" ~okwl &dkieJ,kprjzy l~li7 Cu(rtel. ł
• ) g l9 15 P
pro.d. USA doczw od lat "' !> ows ie
•cl.na" ·
·
" a.ruu. Wo MUZA (Pa,blar;iloe.ka 173) w g !S.4 5 18 , 20 15
201-071 pr-.tyjmuje kobiety f
l'Il"OK
Slerlotn" prod. ra.d:z.,
·
'
ohore ginel!rnlogi.czn ie. ci.ę t
, 7 IO (K<>P•m:i 'ka 8) dozw. od lat 12 g, 16, 18 SOJUSZ (Nowe Zlotcio - żdme i r,:)dzące z DzlelmS : .30 „Biwak z pio- :ro
ul. Platowcowa_ o r 6) cv „Górna" 1 PoraC:onl I
senkamt"
,,Pół żartem. poi serio" K" przy ul S""-;ow t
PRZEDWIOSNIE (żeroon- prO<! USA dorziw. od lat ..
.
""""'
-'
A RLE KIN (Wól=a.ń•ka 5) dc!ego 74) „Pra.wo i bez 18 g. 17 19.15
<tc jej 16.
'
g 17.30 „Srebrna - przy- pra.wle" prod
a.ng. ·
·
goda"
d02Iw od la·t lG g. 16 18 SWI'J'
(Bałucki R y nek) Szpital POłożnlczo-Glne- <
·
'
„Gwiazdy" prod. bUl!!. kologlczny Im. dr H, Wolf<
00
dozw od lat 16, lf, la, przy
ul,
Łagiewnickiej
ltOMA - ń l ec:t.ynne
18 2(J
34-36 (tel. 530-02) przyj. Ił
STYLOWY
(Ki.J:ńsk!E)go
·
·
mu.ie kobiety chore gioe401
123) „Chcę być gwiaz- TATRY fSlef11{fewl~
kologkZł11~. ciężarne I ro I
dą" prod frainc. dolllW. Program dla naJmło.d- clzące z Dzielnl<:y „Sród- t
<>d lat 16 g. 15.ł5 18 2(1.15 szych: „Królewna 1 0 " mleśc1e" oraz „Wl• dzeiw"~'
'
'
Glołek". •1.Iirnw1cc N.1;
·
ZACHĘTA
(Zgier,..ca 26) teczka", „:sclgnm kota • Chirurgia! I Kl !n. ChiMUZEUM HIST. RUCHU ,czarne błyskawice" „PaJac,•11 1 Pik11~". „Nie rurg!.oz. 11.a. Wi.gury 19
ltEWOLUCYJ:'iEGO (UJ. prod. USA doz.w. od J.at widzialna mysz" g. 16, Tn~rna: SQlpital im. N.<
Gd a ńsl<:a 13) - cczyn.ne 12 g. 10, 12, H, 16, 18. 17. „Rocznla.l<" - prod . B~rlicoltiego, ul. Kopciń-1
c.o.drl,ieinnle Prócrz. PCni-e- 20.
USA dozw. od lat 9 g. >k iego
. nr Kl 'l1.
22
~!alków w go.clzi•na<ih KINA n KATEGORII
18. 20.30
Laryngol<>gla:
Szpl. Im. 1
11-17
1
B.ar_!ick'ego, ul. Kop-,f
~IUZEUM HISTORII Wł.O ADRIA (PlotrkOW9ka lSO) KINA III KATEGORII !"..
o: n!'k1e~o
22
•
KIENNICTWA
(Więc· I
SC
Ó7. ó
)
Okulistyka:
Szlpltal
Im.
ł
kow·s·k •.ego 36) Wysta.w.a Program aktualnosc - LACZNO
rJ .ef w 43 N BarFcI< •ego, ul. Kop-.
„spotkanie z Fra.ncją" „Mflość po południu"
,
P<1. „Ws pól.crzegie tka.n: P.rod. radz., dmw
od prod. USA do7J\\. od lat cili.„kieg.o 22·
~
ny 1 srtv9tycme" crz.yinoe lat 7. d'>d.
.,Kwitnąza !.S g. 19
Chirurgia
dziecięca g. 1-is
Arktykn" Drod. polski.e j
S7-pi1al Im, Ronopn lct<lej,
l't!:t:z~u-. SZTUKI rw1~ „Uprzejmi" prod pol- MEWA (Rzgow~ka 111r 94) ni Spc-rna :ł6-50
1
k0 ~ "'
-.·
1
z adc h 0 USA
dzącego ~,,zpi.tal
Laryngologia. dziecięca: 1
wit{'ego 36) C!l:~me !!k•e,f g. 16 • 1.8. 2.0
•. BJ.! w~r
im. Korczar<:a, ul I
g, ~-IS.
DKM (Na.wrot • 7) u pro Slonca
pro ·
· .
MUZEUM
_ gu ciemności;, _:: pro-d. do:?J:''· od la1t 18 g. 15.45, Armii Czenlonej 15.
1
GICZNE
ARCHEOi:.. 0
&ng, dozw. od lat Ja "
18. <O 15
I
FICZNE I ETNOGłtt\· 16. 1<11, 21)
~· POLESIE (FOmB•lstdej 37) ADRESY AMBULATO. H\ '!, !i-~~la.c WoLno&ci DWORCOWE row. Kall- ,.l<'alsizerz" p rod. czeisl< IUOW pomocy wleczoro- '
v
siei) ,,Przy noworocznej d0<2Jw. od la.t 16, g. 17. 19 ~~~~ln· ~1~ poszczególnych'
choince".
„Splewające STUDIO - o•ecczynne
psy", , o dziadka.eh-nie,
ja.likach''
!I. 10, 11, 12.
Godzi'll3 19-22 ft'ódmleJ3, 14. 15. 16, 17. 18. 19. u w 3 g a! Repertu.a•r spo- ~cie - Pi-0trloo·wstta \Oe2.:I
·= 20, 21
JNE (T
rządzono 11 a podsta.wi<> tel. 271-80; Widzew (dx
GDYNIA·!STUDY
~:U l<<>mUnikatu M iejskiego c i) Kopcińs.kiegio 79, 1
lNSTYTTJ'r ZOOt.OGICZ- w !irna 2) ,,U ptl)g_n, :-Y.- ZM7,ądu K;o
tel 275-18. g 14-18 (doNY
PAN (Park SiEł1kle- cia" prod. sruwea21i< 1e-1
~
co~rn - Sczp italr.ia 4. tel.
1
~11'-' 0Za). Wysta.wa zoolo- dc'llw od la t 1.8. „W
353-23: Bałuty (dzieci i
ICflria CZ)'l'lłla !I: li>-!? krainie smutne,! bajki" PR!11EDSPRZED!\Z
bile- Oor-0sli) - z. PllOal'!OW-1
I/o
pro.d . pol. g. 10, 12, 14. tow !18 2 dni naprzód ''{lej 3. tel. 5'1·96: Górna,
z
lG. 18. 20
d<> _k ;1:1: „~altyk'', .,Po- 'do-rośli I dz'eoi) - Lecz.
oo - CZYt"Jne g ł-1$ Ml.OJ)A GWARDIA (Zle- lon1a", „W•&la", „Włók- ~;cza 6. tel 427-70. ul I
lo·na 2) Premiera odWlł niarz". „Wolnotlć" - w P ;ottikow,r.rn 269. tel. 406-&5
p
ł111u." p.'.~d NRD doJZNr Ośro dlku Usług Filmo- rclr>rośP): Pole~·le (dorolili
t,Ll\!!ARNl.A C8.llll0a Od o•d l.a.t 14
lA. a,
16 wy.eh, l1L GJ:Ól\llrui. .a. !f. i dzieci) Al. 1 Maj<i.
j
-J .•
lł--.1&.
tel,„ 362-98.
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dziecię·

ZAKUPIMY

od instytucji państwowych lub z pa.czek
PKO od osób prywatnych.
ZGŁOSZENIA:

SPÓŁDZIELNIA

PRACY

SKUP SKOR lisów hodowlanych
ZOSTAŁ

WSTRZYMANY

do dnia 8 grudnia br. w zwią:zku ze zmianą norm klasyfl.ka.cyjnych i cen.
Hodowcy będą mogli zapoznać się z nowymi warunkami skupu w państwowych
i
spółdzielczych punktach skupu jut od
dnia 8 grudnia br.
CENTRALA SUROWCÓW WLÓKIENNlCZYCH i SKÓRZANYCH - WOJEWÓ·
DZKI ODDZIAL w l..ODZL
3558>-T

»SPÓJNIA«
w Lodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 59
tel. 321-15.
3524-T

OBRONA PRAC DOKTORSKICH
Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi UniwersytetJu Łódzkiego podaJą do
wicdomośc1, że we wtorek dnia 13 grudnia
1960 roku o godz. 11 w sali nr 17 przy uli cy
Narutowicza 65 odbędzie się publ iczna obrona pracy doktorskiej mgr LUCYNY FAGASIEWICZ na temat: „Łąki doliny Pilicy n.a
odcinku od Przedborza do ujścia".
Promotor: prof. dr J. Mowszowicz.
Recenzenci: prof. dr Zygmunt Golonka
Wrocław

prof. dr Wladyslaw Matuszkiewicz - Warszawa.
Praca doktorska wraz z opiniami referentów :najduje się do wglądu w BibliotG!ce Um„
wersytetu Lódzkiego (Narutowicza 108).
'
6186-K
Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lodzi podają do wiadomości, że dnia 16 grudnia 1960 roku o godz. 18
w sali konferencyjnej Rektoratu Akademii
MedyC'Z.11ej, Al. Kościu , zki 4 ódbędzie się publiczna dyskusia nad rozprawą doktorską
lek. med ANTONIEGO PRUSIŃSKIEGO pt.
„Badania' czynności wątroby i trzustki w ner·wicach".
Promotor: prof. dr E. Herman
Recenzenci: prof. dr J . W. Grott
doc. dr Wł. Stein z WAM.
Z pracą i opiniami r 0 ".'enżent6w można zariozmać .się w Bibliotece Akademii Meclycznej
w Łodzi, Al. Kośc i uszki 4.
Wstęp na rozprawę wolny,
6203•K
Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medyczne.i w Łodzi podają do wiadomości, że dnia 16 grudnia 1960 r. o godz. 19
w sali konferencyjnej Rektoratu Akademii
Medycznej, Al. Kościuszki 4 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktor~ką
lek. med. ANTONIEGO JANUSZA pt.: „Zagad.nienia czynności wątroby i trzu.stki w schorzeniach ukladu pozapiramidowego",
Promotor: prof. dr E. Herman
Recenzenci: próf. dr J . W. Grott
doc, dr Wl. Stein z WAM.
Z pracą i opiniami recenzentów można zaoozneć si~ w Bibliotece Akademii Medycznej
w Lodzi, Al, Kościuszki 4.
Wstęp

na

rozprawę

wolny,

MATERIAŁY
różnych branż
WYROBY SRUBOWE, NARZĘDZIA,
MATERIALY ELEKTROTECHNICZNE
(z wyjątkiem przewodów),
SCIERiiICE, PASY KLINOWE, FIBRY,
PASY NAPĘDOWE, CZĘSCI „STAR-20
i 21", CZĘ.Ser M-'72 do motocykla i inne
artykuły

OFERUJĄ DO SPRZEDAŻY
przedsiębiorstwom uspołecznionym
i nieuspołecznionym

ZAKLADY MOTORYZACYJNE nr 2
Lódź, ul. Składowa 41-4.3
Szczegółowe wykazy materiałów
są do
wglądu w dziale
zakupów w godzinach
od 9 do 13
tel. 388-51.
Ceny oferowanego materiału do uqodnfenia..
6171-K

ROZPRAWY DOKTORSKIE
Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu l..ódzkiego podaJe do wiadomości, że dnia 16 gru·..ima 1960 r. o godz. 11
w sali posiedzeń Senatu przy ul. Narutowicza 65 odbędzie się publiczna dyskusja n;:id
rozprawą doktorską mgr STEFANII OSINSKIEJ pt. „Termodynamiczne własności elektrolitów w roztworach metanolowych".
Promotor: doc. dr Bog-dan Jaku!lzew!lki
Recenzenci: prof. dr Alicja Dora.bialska
prOf. dr J&zet Hurwic.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglą
du w Bibliotece Glównej U. Ł. ul. NarutCJI"
Wic:>:a 108.
Wstęp na Posiedzenie wolny.
6205-K
Rada Wydziału Mater.1atyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu l'..ódzkiego podaje do wiadomości, źe dnia 16 grudnia 1960 r. o godz. 1 B
w sali posiedzeń Sen€'tl1 orzy ul. Narutowicza 63 Odbędzie się publiczna dyskusja nad
rozprawą doktorską mgr RYSZARDA JA.TTEGO pt.: „O założeniach średnich calkowy.:!h
z bnrelowskimi metodami sumowalności".
Promotor: doc. dr Lech Włodarski
Recenzenci: prof. dr Zygmunt Zahorski
doc. dr Józef Meder.
Rozprawa doktorska znajduje się do wgl:ą
du w Bibliotece Głównej U. Ł. ul. Narutc•wicza 108.
Wstęp na ;posiechenie wolny.
6206-K

6202·-K

li

z

Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Hiistorycznego Uniwersytetu l ódzkiego pada.ią
do wiadomości, że dnia 15 grudnia 1960 roku
o godz. 11 w sali pósied7e Senatu (sala 17)
przy ul. Narutowic7.a 65 , I. p. odbędzie ~ie pub li
ewa cbrona ):>racy dol;,torskie,J mitr WŁADY
SŁAWA KOWALCZYKA pt.: „Szkolnictwo
p•o-lskie w Niemczech .... latach 1945-1948".

Dnia 3 grui!nia 1960 roku zasn•ł w
Bogu, opatrwny św. sa.kramcnt!\mi,
przeeywszy lat 88, nasz n11.jukoobań1zy
ojciec
S. t P.

Promotor: prof. dr Stefan Truchhn
Recenzenci: .prof. dr Lukasz Kurdybacha
(Z uniwersyt. Warszawskiego)
doc. dr Tadeusz Pasierbiński
(z Uniwersyt. Warszawskiego)
doc. dr Eugenia Podgórska.

dł~1goletn1 p.-acownik f'rmv I. f P.
Coats Limited w Ryd'le, Petersburgu
; Loczi.

Praca doktorska wylo:lona jest do wglądu
w '.Bibliotece Uniwersytetu Lódzkiego, ulica
Narutowicza 108.
Wstęp nall\F~a.w.ę __~.

Tomasz Borczyk
Wyprowa.d7.enłe

drogich nam zwłl>lt

z kaplicy cmentarnej na Rt>dngoszczy
nastąpi w dniu 6 irrudnia 1960 roku o
godl!linie 15, o cz~rm zawiadamiają Pogrążeni w głębokim smutku
17473• G

CORKI i RODZINA.
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8-godzinny sejmik

Stn re pięści n ie rdze\\·ie.ią

Rozpierski bok~owal
iak za nailep~zych łat
w meczu Gwardii z Prosną 13:7

ne U1I1ilu, p01prawna praca nóg

Bardro &ię Gwardii przyda- dały się do oklasków, gdy walc1wa zdobyte punktv w czyli tacy zawodnicy jak GaPro.sll1ą z Kaii.sza. mu.s,
mecizu 'z
Rozpiers1ki, Ho<o-deck1 i
niemal do częściowo Józefowicz, ale były
Przy zapełnionych
trybu.nach również bardzo słabe pojedyn.k.l.
o.statnieg-0 miejsca
Pałacu Sportowego, oglądaliśmy
Tadeusz Rozpierski za<:lemonook.s na baTdzo różnym . pozio- strował boks w doskor.alym
mie, Chwilami ręce .same skla- wydaniu. Finezja ci<J6Ów, pięk-

Fiasko na lodzie ,,,,,_

zamiast awansu obniżenie lokaty
a

musowa tygcdmiowa prze.rwa w
tremimgach odegrała w tym wypa.dku pewną rolę . Miejmy jedna,k nadzieję. że w ru.ndzie relódiz:&im hokeistvm
wanż<J'V;ej
jpcwie<lizie się lepiej.
Zawiedliśmy ;;.ię również na
zgierskiego W!ókniadrużynie
czy
rza. Trudll1o powiedzieć,
zbytnia pewnosć siebie Wlókniarza i n·ił'dccenia.nie przeci,w111ka. czy też po5tępy hckeis·tów
KTH S'tlrawily, iż Ze.!'i;:>Ół krynicki ocl1nióst pierw.<;ze zwycię
w obecnych mi.;;itrzostw<>
stwach.
W pierws.zym spotkaniu zgie1 zanie mieli początkowo liczne
do 7.dobyeia bramek.
okazje
·Nie wyilmrzy<Jta.li ich. W drugiej tercji KTH dc.,z:łQ do glo~·u uzy1.:~"mjąc dwie bramki. Gdy
Szymańt•1'.d
w ostatniej te·rc.ii
:zxfobył bramkę dla Wlóknhirza,
w ee.rea kibiców W1Stąpila nadzieja. Z!!a.si! ją he;,,powrotnie
<:elny S'lrzał Szerauca, który u-

stanowil wyniik meczu i
pieczętował

porażkę

przy-

Włóknia

1 :3.

\Za

Obrady walnego zebrania sę
dziów pi.tkarsld.ch, poprzedzone
żywą polemiką na lamach pratradycyjnie
sy i w kuluarach,
już wyróżniły się czasem trwan.ia dyskusji. Zajęła ona blisko
8· godzin., co nwglol;y wskazyiż gruntoum·ie omówiono
wać,
Podnajważniejsze problemy.
niesiono w toku deba.ty za.g.adchoć
nienia. wysoki.ej ra.noi,
zn.alazły się, jak to zwy•kle bywa, i glosy poświęcone blahym,
peryferyjrnum ~pra.W01n.

W meczu rewanż01wym Włók
niarz zagrał lepiej i pokonał
kryniczan 7:4 (2:1, 2:0, 3:3).
Bram.k.i dla Włókniarza zJobyli:
Makowski 4, Szymański. Mrów
czyń.Siki i J. Frątczak po 1.
Dla KTH 3 bramki uzyskał
Mu<>ielaik i Grorod 1.
dwukro·tirlie P<Jkonała
Legia
Pomorzanina. Rozmiary pooraż:ki
dozna.nej p!'lze.z zesr.:iół toruński
w drugim meczu (1 :4) w.;kaz·ują, jak duże po.stępy ;pcczynili
lygo·dniach.
oni w o&tatnkh
liczyć poDzi,o..iaj należy s:ię
ważnie z t~·m, że najip.rawdc1?0do końca rozgrywek
dobni-ej
Pcmo-rzarun zachowa dla siebie dTugą lokatę w ta.beli.
12 24 127:15
1. Legia
50:30
10 14
2. Pcmorzanin
49:40
3. PoJorruia BcLg. 10 10
48:46
10 10
4. LKS
10 - 6 2ll:64
5. Włókniarz
13 :60
2
7
6. Cracovia
12:67
8 2
7. KTH
W sobotę i nied•zielę 10 i 11
grudnia br. odbędą się ostatn;e
spot.karua ,pie<wszej serii mis•rz<J<stw. LKS kończy pi€rw.s.zą
rnndę meczami z KTH i rozegra je w Lndzi. Włókniarz wyjeżdża do Pom01""zanim1, a Polonia zmierzy się z Cracovią,
Odpoczywa v.-i~c Legia,

Twws.'d.

TABELKA
1. Stał St. Wola
2. BBTS
3, Wybrzeże
4.
5.
6.
7.

GW AltDIA

Legia
LTS
Prmna
8. Polonia

i

ŁKS

Główna uwaga w sobotnich i
lniedzielnych spotkaniach o mikoszykówki
:i;trzostwo I ligi
skierowana była na
mężczyzn
Poznań , gdzie doszło do dwóch
'najbardziej atrakcyjnych pojedynków. Tamtejszy Lech zmierzy! się ze swoimi dwoma najgroźniejszymi prz:iciwnikami Legią i Polonią Warszawa. Po:;maniacy obronili pierwszą pozycję, \\·ygrywając obydwa mecze. Spotkania w Poznaniu byqy niezwykle emocjon~jące i za-

L.

10:2
10:4
8:6

81:39
73:65
74:64

'7:'1

~2:78

6:5

72:48
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Przefożyl

JAN ZAKRZEWSKI

Towarzystwo, tec~ce w wielkim samolocie pa·
z Winnipeg do Vancouveru, Jest bar-

sażerskim

dzo

różnorodne.

Zapada noc - I oto k!lkU pasażerów nnle·
- a wśród nich drugi pilot. Usta·
Jono, że zachorowali cl, którzy na wieczerzę spo·
mogło ciężko
żył! łososia.

Maszynę prowadzi teraz kapitan Dun. Niestety, również 1 on zjadł łososia - czyli, że I on

wkrótce zachorować.
Doktór Ba·lrd <1iw-0ol się l troi. Kole-jno podchodzi do chorych pa.cJentów. ud:1Jie.Jają.c im pomocy. W te.I chwili naĆhylony nad nieprzytomną
panią Childor ro:r.mawia z je.I mężem na. temat
ewentua.Jnyeh przyczyn masO'Wego zatrucia.
może

Childer skinął głową. Widać było, że zastanawia się głęboko nad słowami doktoNiektórzy ludzie
ra . Jakie to śmiesmel
przywiąwją tak sze.loną wagę do opmn
lekarza. Wierzą w nią jak w Bibl'ę. Baird
myślał o tym cyniczmie. Nawet kiedy lekaJ.'z ma do zakomt11nikowania złą wiad.oRedaguJe kolegi.urn. Reda•kcja
Stkretal"Z odoow 204 • 75 . D?.iał
Biuro Ogłosień 3ll-ó0, 293 • 00 .
ul. Roosevelta 17 \tonto PKO
'

J.' NIECIECKI

„KUKUŁECZKA"

lecz wysoka stawka spraże nie stały na najwyż
Tak więc w
szym poziomie.
przedostatniej kolejce spotkań
pierwszej rundy Lech umocnił
się na pozycji lidera.
Łódzkie zespoty poniosły porażki także i w niedzielę. Spoz W8rszawskim
łem przegrało
AZS 71 :87, a LKS uległ Sląsko
wi Wrocław 68:86, i po staremu
okupują ostatnie miejsca w tabeli mistrzostw.
•

64:74
6:8
6:1:7&
6:8
1 :13 . 4'5:95

na ostatnich

cięte,
wiła,
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t-3-12-29-37

TOTO-LOTEK
t-7-9-28-33-44
dod.
,....... 46
..... _____

_____
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mość, ludzie oddychają· z ulgą, jak by się
spodzi·ewali, że stain faktyczny może być
niedaleko
„W istocie
gorszy.
jeszcze
odeszliśmy od znachorstwa", pomyślał z
lekką ZJ.łością. Ludzie spodziewają się ciągle
leka.rza-cudotwórcy, który z niczego będzie
stwarzał cuda. Baird większą część swojego życia spędził na pielęgnowaniu, strofowaniu, straszeniu, wyjaśniani•u, dodawaniu
otuchy ludziom wytrąconym z normalnego
trybu życia i pokładają.cym w nim nadz'eję, obdarzającym go olbrzymim kredytem
Znał dobrze istotę, której na
zaufania.
imię „p<icjent"; w tej ciężkiej sytuacji miał
nadzieję, że zawodowa umiejętnooć ukrywania nagiej prawdy i rozsądek go nie
opuszczą. Być może dziś jest dzień próby.
Największe wyz.wa.nie, jakie c.zęka każd-e
go lekarza. Kiedyś to się musiało zdarzyć.
Może właśnie dziś„.

=

tytuły

Wszystkie

rozprOS'7..oneJ po Weżni grupy
finalistów.
Na prowadzenie wYS'Udt tym
razem Sokoł~. A więc wa.łka.

Nie
NYZ>J>Qc7.ęla się n.a całego.
ani chwili.
tera.z
czekałem
Tr.reb.a było bowiem zwiękmyó
dotychczasowe tempo i znaleić
radziecsię bliżej zawodnika.

kiego. Okazało się. że wYCZU•
Jem bardw o{lpowiedni moment, gdyż skoro tylko znaplecami Sokoło
ladem się
wa, ten ruszył ostro do p1'7'()du,
zwic:ks7..ając w znaezny sposób
d-0otychczasowe tem(M) biegu.
Teraz byłem tuż za. plecami
p1'7'..ebiegnięciu
Po
Sokołowa.
około 300 metrów, uzyskaliśmy
już znaczną przewagę nad pozawoonik.ów.
sta.wką
zo&lalą
Był to początek trzecięgo kilometra. Teraz wiedT.iałem już,
że jeżeli nie na.siąpi jakaś n.n.gla kraksa, walka o zl<>ty medal rozegra się między na.mi.
s~kołow rwał je<lna.k do prz<>du i w pewnej chwili zwątpi
łem, czy uda mi się dotrzymać
mu kroku.
Bardw zmęez.ony jeszcze nie
byłem, ale zby~ wiele sił jut
nie miałem,

=

Wyczuł obecność Janet. Obrócił głowę
i zadał jej nieme pytanie ocza1I11i. Stewardessa była bliska histerii.
- Dwóch n~stępny.ch pa.saż&óW mchorowało ...
- Jest p.aini pewna, że to nie są po prostu skutki pąstylek?
- Nie, jestem pewna. że nie.
- Zaraz do nich p.rzyjdę. A pani niech
rzuci okiem na drugieg.o pilota. Może trzeba mu d.ać · wody.
Ledwo odszedł do nQwych ohorych i zaczął i-ch badać, kiedy z powr.otem poj.aw:iła
~ię Janet.

mistrz.ó w Polski

wywi·ezione za granicę
W tenisie

stoło,vyrn- bez

mie1i do
Niewiele, niestety,
powie<lzenia polscy p1ng-pangiści w mistrzootwach Polski ropo rmz
zegranych w Lodzi,
pierwszy w obsadzie międzyn.arodowej. Ca.lińsk.i odpadł w
ćwierćfi.nale, a los jego w pólW
finale pvcLzielil Kusiński.
za.koikzyla
również
półfinale
Szmi·cl:tówna. Osta„tecQ'.ka.rierę
nego podziału tyt.ulów mi&trz.ow
sktch d<Jl1wna.no więc bai udzialu Polaików.
Najle,pie:j bodajże 1'<7)isal się
Caliński, który w 6wierćfinale
(NRD)
zmiereyl słę z Pleuse
t,riumfato<em. ~
później.,,zym
lak .s.tawi·ał Niem.:ow.i niez•wykle zadęty ospór :7..>nuszając go
d:J na}wiię.kszego wy·siLku. Ostatec2lnie wyg.rat Pleu.se 3:2. Pozakończ)rla
dobnym wyn~kiem
się walka KU1Sińskieg-0 z Pe.tersi (Węgry). PCYlka Szmi.dtówna
natrafiła na Uhrovą (CSRS), z
którą pxzegrara również 2:3.
mi·i>tniowski w singlu
Tytuł
Pleu.se
więc
zdobył
męskim
filllale S'ZWairca
zwyciężając w
(CSRS) 3:1. Niepowo•dzenie swoje 82lwa,rc kład:zie na karb tego, że w pewnych momentach
gry ośleipiał go reflek.s świaHa
odbijającego się od etoJu. Niemiec znacz.n.ie wyż.szy WIZl!'Ositem
tego nie odczuwał.
Finał singla pań Węgierki zaMistrzymiędzy sobą.
łatwiły
nia, zo.stala. Rosoczy, zwycięża 
Heiri ts
rodac2lkę
sw01ją
jąc
Drug.i tyt ul mi.strzo~vski
3 :O.

le[~ o~warował ~i~ na ł mieinu __........___...._____
Społem

startu ruszyliśmy sprin·
Kawy chciał p1-.wcie-~ zajak na.,jdogodniejsz'\ Jl'OIZYj~ć
Takie, niema.i sprinterskie
CJł) .
tempo uh-zymywało się przez
pie·rwsze 200 metrów. Na czele cale.i stawki znajdo·wat się
najsta.bszy zaW<>dn.ik radziecld
K-01now, i on właśnie dyktował
tak szal-eńcze tempo. Na szczę
szybko 7,orfon.towaście do.ść
lem się, że 7..a.wodni:k ten rzuoony 7A>s,t M n:a ,.pO"La·rcie". Jego 7..adanie Polegało na wyśrn
bowaniu możliwie najsilniejszesuba,
S'o tempa, pociągnięciu
najlepszych biegaczy na tym
dystansie i utatw:ien1e zdobycia me-dali Rżyszczynówi i 8<>kO!Qwmvi.
Poota.nowilem biec w środ'ku
ca.Jej sta.wki i nie spuszczać z
biegnących pare metrów
~u
prz•e-cle mną tych dwóch zawoWiedziadników ra<l7lieckich.
łem, że wlasnie oni będą moi·
mi na.jgr-oźniejsz:vnlti. rywalami.
K'<mow nie mógł się Iiezyć.
'l'emp-0, jakie poo:vkt(}wał, b<yfo
dla niego samobójstwem. Zreniedługo na to czekalissztą.
my. W p:i.J-0<-.vie dysia.nsu Konow m.iaJ Już dooyć. i w mgnie
niu oka z.na.la~ się na końcu
Ze
Iem.

rozc,zaro·wał

Józefowicz.
co prawda walkę,
Wygrał on
ale jej styl PQIZO.Stawiał wiele
W stosunku do
d·o życzenia.
znacznie
ma.my
Jfo;efowkza
większe wyma.gania niż do poje.go kolegów. Józez.ostałych
jest nadal
bra;k
fowiczowi
szybkości, inicjatywy i siły dosu.
Meoz z Prosną Gwardia wydruży
grała 13:7. Pw1kty dla
ny zdobyli: Gam oo, Kowalczyk
(remis). R04piernki, Ho>odecki,
PiórLabuzińs.ki, Józefowicz i
kowski.
W pozootal;vch meczach lig·onastępuj<1ce
uzyskano
wych
Polonia (GdańsJ.t) w·yniki:
BBTS 8:12. Stal (Stalo•w a Wola)
Wybrzeże 13:7, LTS (LBbę
dy) - Legia (Warszawa) 11:9,
Nieco
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Krzvszkowiok

notatnik olimp.ijez71ka

i blY151kawi-cZ1I1y refleks złożyły
&ię na piękne w·i.ctowisko. Nie
chce się wierzyć, że p ięści-arz
ten ma niebawem opuścić rin.g
wycofując się z czynnego życia
jest taki·ch
Iluż
sportowego!
bokserów, którzy marzą o tym,
żeby dojść do po·ziomu technik.i i sposobu walk.i reprezent-0Sędziowie nie owijali w baw.anej przez Rozpierskiego. Jego przeciwnik był za.wodini>kiem wełnę dostrzeżonych w ciągu
wysoko notowanym wśród pLęś sezonu wiasnych iwtknieć i błę 
choć może n·ie za.wsze
ciarzy wagi piór·k oweJ. Galth~ik d'w,
tym razem musiał skapitulować slus.znie je interpretowano. Dos!ał.o się równ,ież i u.siępujq,ce
wobec Rozpierrskiego.
mu zarządowi, któi·y chyba powi.clzi.eliśmy pełnił uchµbi.imie, nie do.~ć sta.H orodeckiego
znów w wadze wyż.size,j. U.s~ą rannie opra.cowując swe spraw piór1ko-wej wozdanie na zebranie.
ffi!e jsca
phł on
Ro·z,pierskiemu, a s.am walczył
W wybornr.h dal-O się zam.vaw lekikiej. a mająe za pr-zeci~v
nie żyć silne dażenie wprowad.< enia
n.i,ka krewkiego Cozas.ia,
mógt zadem0n&trować szermier- do zarządu możliwie najwiecej
Ho.rodecki w mlod11ch arbitrów. co &tanowi
ki pięściarskiej.
piórkowej i Horodecki w le>k - od.stępstwo od dotąd obserwoto dwaj caŁkiem inni wanych w wiekszości kolegiów
ldej bokserzy. Dobrą walkę stoczył okręgowych tendencji. Na czele .zarządu stanql p, J. Ma.rcinGamoo w wad.ze mu.szej .

dzą

zakoń
Ca!.kowi~ym fia:;:1kiem
wyprawa hotu~istów
czyła się
ŁKS do Bydgos~zy. LKS nie
drugi·ego
ty]ko nie odzyskał
miejsca w tabell, lecz utracił
trzecie. Dwie porażki zadane
łodzianom przez Polonię (5:6 i
3 :7) zepchnęły ich na czwartą
więc ostatnią, gwalokatę,
rantującą udział w rozgrywkach
finalowych. Niewąt.pliwie przy-

Zdzisław

sądz;ów piłkarskich

e
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- Doktorze, bardzo
niech pan zaraz!. ..
Dzwonek alarmowy

się

z

e

Ipr.zy.padl

Węgrom w grze mieTutaj w fiina.Je pa.ra
&zanej.
Rosoozy - PetC>rsi wygrała z
Jawoa:.sky parą niemieaką
Pleuse 3:0.

- na,Jlepsi

3 :2.

Łodzianie

w deblu męskim bezkonkurency,jni byli Szwed'Zi. W ~iągu
.stracili zaca.łych mis trzostw
ledwie jednego seta i to dopiero w finale. Seta tego zabrała im .pa.ra niemiecka Pleu.se
- Reima:nn. Sz:wedzi, ta1k świet
ni w g.nze J>Qdwój1I1ej. w .si.ngPlyv.racy SKS ,.Start" z:fobyli
la.ch nie ['Ejpre.z entowali lepszej
Lódzkiego
puchar przechodni
klasy:Zw. Spótdz. Pracy. Dwudniowe
za%·odni·
Stoounkowo &la.be wy;ntki Po- za.wody z udziałem
la>k·ów - a pamiętać trzeba, że ków Wa1rnzawy, Sląska i Kraprze.są
nie
go.o§cie zagranic;zini
kowa wykazały wzrost pozi<:>cież pierwszymi ralki·et.k:ami swo- inu pływaków łód,z;kich. Dobry
•ich krajów - za,phsać należy prze wy:nik na 400 m .st. dowolnym
de w.szyst.kJm na ka,rb braku \1Zy.s1ka.la Dan u.ta Ma.se;,
przeRza.dko pływając te.n dystans w czasie
odipowiedniej rutyny.
kiedy nasi reprezen<tanci ucize- 6.15,0.
pływacką
imprezą
NajbJiż.s;zą
stniczą w tu'l'niejach międ:zyna
rooowych, a jeżeli decydujemy będzie start mlo.dzieżowej reLodzi w Warnzasko.rzystać z zaprosze.nia, pre,zentacji
się
st<i·W>iamy zawsze na tych .sa- wie w międzymias:towym E~O't
mych, to je1s1t na zawodników ka.niu obu drużyn.

!łl pływackim

POWIESC
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Proszę,

pilotów

Tymi się nie będziemy t~e.z zajmo~
Szybko!
rzucił ostro. -

niego zwinnością poi WpGdł
z impetem do kabiny pi1o1ów. Na p.rogu
stanął. Jego oczy i umys ł usHowały objąć
znaczenie faktów, których doświadczył. I w
tej krótkiej dwrili gł-os wewnętrzny, drwią
cy i j·ednocześnie groźny, szepnął: „M iałeś
ra<Cję, dzi-eń próby nads.zedł".
Z

zadziwiającą u

pędzi! pnejściem międ1zy fotelami

Kapitan sied:iiał sztywno wyprostowa,n y
mu twarz
zalewał
&pływając ne. kołnierz munduru. Jedną rę
ką tirzymał się za brzuch, drugą półprzy
tomnie naciskał guzik d:z;wonka pokłado
wego.

w ewodm fotelu, pot

skokami doktor dopadł pilota,
pochylił się nad nim, ujął go pod pachy.
Dun klął przez zaciśnięte zęby, klął cicho
Dwoma

i

namiętnie.

na
-

Spoko~nie,

spokojnie. Zabierzemy pa-

stąd.

sylaZrobiłem„ . co„. pan.„ kazał... bizował z trudem Dun. •Qczy miał zamknię
te,

ledwie dohywał słów z zaciśniętego
Ale... było„. za późno... niech
-

ga·rdła.

pucharze

spółdzielczości

szy.
-

sta•rszych. Stosując taką poli·
ty.kę nie wykoTZystujemy O'kazji doszkalania młodzieży i oto
skutki. Gdyby w każdej ekipie
polskiej startującej w turniejach międzyna.rod·owych rezerW"O<Wan-0 choćby jedno miejsce
dla młodej rakietki, szybko dogodnych nawbilibyśmy .~ię
stępców starych mistrzów, którzy nie .są już w stanie podniesć poziomu swej gry.

'lldobycie
na
Zanos.il10 się
prze:z Węgrów trzeciego tytułu
mi.s-trzowG1kiego w, gr.ze podwójjedinak
Widoe?lllie
ne·j pań .
dwie poprzednie wa·lki finało
turniej wy•
Orga.nhzacyj.nie
we zbytnfo wy.czerpały sily RoZre1Sz!ą
Za.grata o·na bow1iem pad! p.ie.rw.szorzędnie.
OO•czy.
nieco słabiej, a to 7-<t~vażylo na Lódź nie po raz pierwszy dawyniku. Lepsza, okazaJa się pa- la dowód Eiprawnego wywiąza
ra. czech~wacka Ka.t'lin·kova. nia się z roli organizatora
K. Rormiyslo~es
finał
- Uhrova. wygrywając

przerwał jej wpół słowa. Janet skamieniała. Dz;w.onek tevkotał. Baird ruszył pierw-

wać!

z1nian

„

e
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mi pa,11„. coś da.„ Szybko„. Muszę... koniecznie. To pilot... automatyczny„. ale„.
rnt11Szę.„ wylądować„. Powiedzieć lotnisku„.
Przez
koniecznie powiedzcie„. lotnisku„. chwilę poruszał bezgłośnie wargami. Potem ze straszliwym w:ir.siłki'em otworzył
szerzej usta, jakby jeszcze chciał coś pow;edzieć, spojrzał nieprzytomnie, przewrócił białkami i zemdlał.
wykrzykSzybko. panno Benson! Musimy go wynieść
z fotela.
-

nął doktor Baird. -

Spoceni, zmagając się z c1ęz.arem bezwładnego ciała, wyciągnęli wreszcie Duna
z fotela i ułożyli go na podłodze obok
Baird wyjął z kieszeni
drug'ego pilota.
stetoskop i zbadał ?apitana. Janet w parę sekt11nd wydobyła skądś pł.aszcze 1 pledy. Gdy doktor skończył badanie, wsazwinięty
kapitanowi
głowę
pod
dziła
Dygotała
płas-zcz i owinęła go pled.ami.
stojąc koło doktora.
- Czy potrafi pan zrobić to, o co prosił
kapitan? Czy może pan mu dać jak'.ś śro
dek, żeby mógł wylądował?
Bakd up.chał narzędzia lekarS1kie do kieszeni. Spoj.rzał na szeregi włączmików,
lampek i tar.cz, na ster.y poruszane bezgło•śnie dyspozycjami autopilota. W mrocznym świetle kabiny rysy d oktora zaostrzvnie-prawły się. Wyglądał bardzo staro dopodobnie zmordowany, stary człowiek.
(D.c.n.)
0
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