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Wydanie A

to. Gomułka przvJ•ł

Cena 50 gr

DZIENNIK

J. Kadara
!

s~kiretarz KC Wę
Woz?I"'.l-j
rerskieJ .Soc~alistycmej Par
11 R:obotn1czeJ. premier rewo
lucyJnego rządu robotniczo~hłopskiego WRL J. Kadar zło
ZYł w gmachu KC wizytę I
Bekretaa:zowi KC PZPR Wł.
C''?muł<ce i prezesowi Rady
M.mistrów PRL J. Cyra:n·kie-

puibli:kujemy tekst lromunilk<atu nair.aJdy DoPon:irźej
radczeg.o K<0mi.te1u Poli tycznego pańsbw - sbooin Ukła
KomU111d'k.at ten, ja.k j!UŻ podawadu Wa=aiwski€g'O.
sietl.mietairzy
pieiI"WISzych
liśmy, !J)oidipli.saltly zootal przez
pan::tii lromwnistycznych i rob'D'tniczyich or.az sz,eKC
f&w rządiów pań.sitw uc.zeSttniaząicych w nan::adq;ie.

!

W!C'lQwj.

Z obrad ZO NZ
NZ
ZgrQ!JladtzJenie OgólJ!le
kontynru.owało w czwartek de
Przemaiwiali
badtę genea:a1ną.
~le~aici Domin'ilkailly, Norwegii

i

Lódź, piątek 22 stycznia 1965 roku

Ukrainy.

Protest ZSRR
w ONZ
przedstawicielstwo
ZSStałe
RR przy ONZ przekazało
sekretaa:-zowi geneWczoraj
ralnemu ONZ U Thantowi
Protest przeciwko temu, jż
o
sprawozdaniu
wtan_swym
s .ie wpłat w dniu 17 styniesłusznie
czn1a wymienił
zs
. RR jako państwo „zadłu
Zone" wobec ONZ.
Protest radziecki głosi, że
ra~rt w istocie rzeczy odzwierciedla stanowisko amektórego
według
rykańskie,
Wydatki z.wiązane z następ
państw imstwami agres:j~
Bliskim
perialistycznych na
Wschodzie i w Kongu należy
część
za
rzekomo uważać
Składową normalrnego budże
tu ONZ i pokrywać ze skła
dek człO'll.kowskich wpłaca
nych na ten budżet.
Na Związku Radzieckim nie cią
~twierdza protest zadłużenie. Skruzy żadne
:pulatnie wykonuje om siwo-1
finansowe
zobowiąz.amia
Je
W:ynikające z Karty NZ.

.
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Dalsza elektryfikacja węzła łódzkiego
Modernizacja łączności kolejowej
9300 wagonów towarowych

*

*
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W ub.

inwestycje PKP
roku zelekt:ry fikowano

A oto - nowe ldinie, na których j·esiz;aze w 1965 roikiu powinmy pojaiwić Slię elelk.tryczne Po<Ciągi: Tarnov.1:SJkie Góry
- KarS1Znice z odgalęzieniem
do Częsitoichowy, Zduńsika Wo
la - Lódź Ka>li.ska - LoW!icz
i Wroclaiw - Walbrzyah. War
sza1wa 01mz.Y'tna dodatlk.owe połąDze·nie

ze

traikcją

Sląski·em,

w Domu

a

eJe1k;t,rycZ111ą

węzeł

łód7lki

Chłopa

Wczoraj w War
została
otwarta
wystawa sprzętu
medycznego produkcji Zakładów
Zeissa w Jenie
(NRD). Ekspono-

nia

o

nowo•

są

c~es':1e

1

urządze

aparatura

medyczna dla. po
chirurgii
trzeb
okulistycznej, girentnekologii,
oraz
genologii
lahourządzenia
ratory,jne. Jedno
czynne
cze śnie
jest stałe przed•
stllwiciclstwo tech
niczno - fachowe,
które będzie U•
konsul·
dzielało
tac;ji i wskazówek związanych
z wykorzystywaniem aparatury Zeissa w naszych .. placówkach.
Na zdjęciu: najnowszej konst!ukcJ1 aparat do kliniC'Zilego
leczenia oczu. Można nim m. lll. wykonywać operacje oczu.
CAF - fot. Uchymiak

Wietnam rłd.

Slruly wojsk rządowych
Woj.sika rządowe i Amerykanie poniesli nowe straty w
Walce z partyzantami, którzy
Zestrzelili wozoraj dwa ame
hellkoptery oraz
rykańskie
Uszkodzili samclot ob.serwa-

Zqinęło 7

qórników

\1JypadeK

ll1

kopalni

,,Dymilrow"
w

godzinach
9 górników kopal.ni „Dym.itrow" w
zostało przysypaBytomiu
nych zwałami skał i węgla
zawalenia
wskutek nagłego
s1 ę Warstw stropowych. Mimo natychmia&towej pomocy
jedynie
ura &ować
Zdołano
dwóch górników.
Wczoraj,

Przedpołudniowych

Rodziny ofiar otocz·one zo.5l;aną troskliwą opieką. Minister górnictwa i energetykl .Powołał komisję dla zbafan1a wszystkich okoliczm-ości
ragicznego wypadku.

dalsze 264

km

ko-

lejowych lini1i. 2)na0Zillie wcześn.iejS!re, mz przew!id.ywano - za.kończenie robót na ooci.Illkaich Krc.ków - MeZebrzydowice i Konin - POiZJ!lań
dyika, Czecllcwiice umożliwi!lo przyśpieszenie tempa robót eleddcyfikacyjtemu
Dzięki
nych objętych planem •~ieżącego rokru.
przyrost zeJekin:yfilkawa.n yoh Hin.iii będzie w tym roku
w hisito.rii PKP i wymiesie 408 km.
na1jwyższy

Sla wie, w sala.eh
Chłopa"
„Domu

·wane

Komunikat narady
Doradczego Komitetu Politycznego
państw-stron Układu Warszawskiego

cyjny. Od ognia partyzal!ltów
rany 5 Amerykanów.
W Sajgonie, wedł\.ig inforbuddyjskich,
władz
macji
wywieźli 3
spadochroniarze
ci<;>2:arówki ludzi sprzed siedziby !ych władz. Po przeszu
domów
ok•1·licznych
kaniu
otoczOll'lrJ je zasiekami z drutu
zablokowano
i
kolczastego
d!rogi ,prowa,dzące do buddyjskiego centrum.

odniosło

Sian zdrowia
W. Churchilla
W stamrie zdrowia Ch'llll"Chilla nastąpiło w środę dalsize
pogorszenie.

diwa zelekilryfiikoiwa111e oocii;ikii roohu podmiej·sik.iego.
Tak wJęc sieć zelekl!ryfikowainych lill1ii PKP, WY'fl<OS<Zą
oa obecnde 1820 km, praeikJroCIZ.Y pod k9<J1tec br. 2200 km.
Wseysilllro wiskaJZJuje na to, iż
zaa·wa.nsowanie prac
obecne
na ma>gi:strali węglowej śląSlk
porty ora:z na linii W~-oc
umożliwi
la.w - Wa·łb!"zyoh
jeszcze w tym r<l'knl roZJ}JO<JZecie prac przygiorowa•wczych do
objętych
eleik!tryfikia.oj1i lin iii.
plainem na-s>tępnej 5-latki.
W br. - jako wynik wielkie
go wysiłku inwestycyjnego po
przednich la.t - oddane zostaną także do eksploatacji nowe
urządzenia wielkich stacji wyjotowych na Sląsku.
Na linii Skierniewice - Łu
ków zakończone będą roboty
(m. in,
ruch
usprawniające
tranzytowy) w kierunku wschód
- zachód.
Nadal moderruzowana będzie
Wzbogaci
kolejowa.
łączność
ona m. in. 0 350 dalekosię
siężnych linii kablowych. Poza
tym przekazane zostaną w tym
roku do użytku nowe dworce
m. in. w Płocku, Grudziądzu.
Jeśli chodzi o dostawy nowe
go taboru, to w tym rokn
PKP mają m. in. otrzymać 9.3ro
wagonów towarowych (w tym
.1000 czteroosiowych węglarek)
1 400 - również czteroosiowych
ciężkich wagonów krytych.
-

Sesja Biura

to91<onawcze20 SFll
Na odbywającej się w Moskwie 47 sesji Biura Wykonaw
czego $FZZ sekretarz generalL. Saillant
ny tej federacji,
przygotowań
plan
przedstawił
do Swiatowego K<mgresu Związ
Znaczną
Zawodowych.
ków
mówca
swego referatu
część
w ruchu
jedności
poświę-cil
zwiąZ'kowym.

dyskusji przywódcy
toku
opracowali zalece. związkawl
do VI
przygotowań
nia do
Kongresu Związ
$wiatoweg 0
ków zawodowych, które rozpatrzcme zostaną na 29 se<sji
Komitetu Wykonawczego SFZZ.
zalecono zwołanie kongresu w
październiku br,

DoradJClzy Komitet PolityczUkładu
ny pańSJbw - SIUro<n.
p!l"ZYJam.,
Warszaiwskiegio
0
W51PÓł1pir.acy i P<Jl!IlOcy WZ2 j·emnej, który obradiQIWaJ w Wa;rsza.wie w dm.iach i.9-20 s:tyczIllOWą
ro.ziważyl
nia 1965 r.
j.aika zais1md.ała w
siytua1cję,
z planami niektozwiąrzkn.1
k
,_ ·
•
rych oansibw - czl<()ll'lJ"'OW P 2·
tu póllnocno-atlc.illltyClkiego utw,ci•rzenia wielostn-on1I1ych s:ił
NATO oraiz ro.njąd!rowych
ja1krle wyndkłyby
sek1wernc.ie,
dQa snrawy pokoju w razie
Ulrzeczywis:tnienia takioh planów.

roztendencją
'ędzy
•
da
n.awy TZen m 1
rodioiwyich na obecn..)'1111 etapie
jest wwo5't sill: wystę,pujących
na :nzooz u.trzyim~mda i u1:rr'wl2lenia pokoju. Stale umacni:i.
się ootega k:raiów oocjalistycz
k0!15ekwerutmie prowa.nych
Zaisiadnfozą

·

wo1oiwą

clzących

poliitykę.

p.oik,oj«>wą

Parli·e kOl!l1IUJlldSltyo2ine i masy lud<owe państw EUJropy 1
innych kl'a.jów wyisitępują 7Jde
cv'<io:wainde na nzecz polepszenia sytua•c.ii międzyin«l!"odm>ll'e.;_
Az.i .
pań;1bw.a
Niepod[e,irłe.
Afr:v:k1i . i Ameryki Lacińs·kiej
na rzecz
a1k,fyvv111 ie d'ziiaił aj ą
umocnienia polroju.
Równooześnń·e
wiel'ką alot:vwność

wylkazuj:'l

i upór si-

l'Y i!Il!Peir:iailiietyC2lne. kitÓire dą
sytuacji

do zaootu:zenia
żą
w
mię.dzyn1airode>Wej

różnych

Nie U&taje
rejonach &wiata.
wobec
wroga Politvk<i USA
Republiki Kiuby. Dokonywane
nii:ebe71Pieczn'" P'l'Osą niadial
sbro111y Stanów
wo kac.ie ze
Zied111oczo111ych Pil"Zeciwiko Demoikra1tvcz111ej Repulblke Wietnamu. Tego r-0idz.ajiu agl"esywna poEtyk a j es.t :z>decy>dO'w anie Potępi.amia mzez. państw?
Ukfadru War:;iz2w- strony
pr:ne!:
jaik ró<w1111i,eż
skiego.
wsizysitkie ill1Jtle kraje socjalistyczne.
. Sill' imperialistyczne ingeruw wewnętrzne sprawy nieJą
podległych państw, stosuja metodv nacisku gospodarczego i
Wykowojskowo-politycznego.
woiskowe
ruchów
czych.

po•

w

Europie zach.,

usunięcia

zaś

NRF, za

poparcie tego kierunku polityki amerykańskiej, uzyskałaby
dostęp do broni jądrowe.i.
Zachodnioniemieccy militaryś
ci traktuja dopuszczenie Niemieckie.i Republiki Federalnej
do broni jądrowej - zarówno
„wielostronnych"
ramach
w

Depesza z Polski

Zgon dyreldora
UNICEF

pokolenia

na

całym

*

*

Min. spraw zagr. A. Rapacki
kondolen·
depeszę
wystosował
cy.jną na ręce sekretarza gene
ralnego ONZ U Thanta, wl
dyrektora
związku ze zgonem
generalnego Międzynarodowego
F.unduszu

Dzieciom

Pomocy

(UNICEF), M. Patc.

jubilat

Albert Schweitzer, który
poświęcił całe swoje życie dla
niesienia pomocy ludności muoochodzi
rzyńskiej w Afryce
90 rocznicę urodzin.
Na zdjęciu: dr Schweitzer (z
prawej) przed zorganizowanym
przez siebie i od lat kierowanym szpitalem w Lambarene
·
(Dahomej).
Dr

„

czwartek, 21 bm. wyjooha'
z Polski dalsze delegacje,
ły
w obra•
uczestniczyły
które
dach Doradczego Komitetu Po•
stron
państw
litycznego
Układu Warszawskiego.
W

udając

opuściły,
Warszawę
się w drogę powrotną

do swych
krajów: delegacja Ludowej Re
z I sekreta•.
p~bllki Bułgarii
rzem KC BPK, przewodniczą•
cym Rady Ministrów T. żiw·
kowem; delei;acja Czechoslowa
ckiej Republiki Socjalistycznej
z I sekretarzem KC KPCz, pre
zydentem CSRS, A. Novotnym
i przewodniczącym Rady Mini
strów J. Lenartem; delegacja:
Węgierskiej Republiki Ludowej'
KC WSPR,
z I sekretarzem
premierem rządu J. Kadarem
żegnali

człon

partii i
J. Cyran
kiewicz, A. Rapacki i M. SpY-1
chalski.
rządu:

kierownictwa

Wł.

Gomułka,

Marszałek

I. Koniew
u min. M. Spychalskiego
Mimist~

obrony nia,r odowej 1
Spyp['z.eokazji 20-lecia wyzwolenia Kramamzailika.
Sląsika
kCJWa i
IwaRa<l'zieelkiego
Związiku
Spyc-hilski
Min.
na Koniewa.
mar.s>21al'ko'Wi Konie',ll'!'ęczył
Briaterstwa
Odznakę
wmvi
Broni.
ma:t'.sizałek P.ol.:slki Mall"i.am.
chalSlki ;pmz.yjął W07.Aliraj
Polsce z
byWająicego w

Motel „Relax" czynny ca~y rok

w

celu

zdlawiMJi.:I

w urzeczy.
rolę
Szczególną
wistn-ieniu agresywne.i P-Olityki
imperializmu maja ode~ać iila
ny utworzenia wielostronnych
sił .fadrowych NATO. Państwa
- strony Układu Warszawskie
J_?O UW~i:.::t.ia.

że

pfany

utWOl'Ze-

nia wielostronnych sił fodrowych NATO. za urzeczywistnie
niem których ouowiada;a sil'
kol:!. rządzace USA i Niemiec
7.ach,

poważne

st~nowią

zagro-

"enie dla sprawy pokoju w
Enropie i na całym świecie.
planu
Dotyczy to zarówno
wielostronnych sil .iądrowych
Stanów Zjednocz001ych, popieranego przez NRF, jak i bryty.i
skiego planu „atlantyckich sił
Oba te warianty
jądrowych".
sa nie do pogodzenia z dąże
niami narodów i pokój mHu-

W

Sędziwy

opuściły Warszawą

Od.ieżdżających

narodo·w ej w dziedzinie zabez
rozwoju
i
pieczenia potrzeb
młodego
świecie.

Delegacje CSRS,
Bułgarii i Węgier

kowie

W dniu 19 stycznia 1965 roku
zm.arł nagle na atak ser~ w
Nowym Jorku dyrektor naczel
ny Furuluszu Pomocy Dzieciom
ONZ M. Pate.
Nieoczekiwana śmierć M. Pa
poważną stratę
stanowi
te'a
dla sprawy współpracy między

paktU

Niemiec
ka Republika Federalna uzy-.
stworzenia.
możliwość
skała
woj•
potencjału
agresywnego
skowego w wyniku pogwałce•
nia układu poczdamskiego za•
wartego po bezwarunkowej ka;
(A) Dailszy ciąg na str. 2

narod.:>wo-wyzwoleń

Oświadczenie
BombaTidlolWain·ie praez amesamoloty wojskona terytO<rium
we obiektów
S1tanowi
Laos!ll
neutrialine.go
gf'nairu.szenie porozum~en
któTych
r.,
1962
neJWSlk:ioh z
ucze5<tn:tki·em są Sfany Zjednoczone oo:<iz p<l'Wlrót do polityki „pl!'aiwa d!żiUJrugh" - o&Wiacllczyt w środę w seruide · senat<lir Moll'Se.
Skcytylrowa.l an próby 9m eiryka ńslkich kół rządowych
rotego
UJSlPNLwi ediJ.i wiań
diza.ju pooz.y!l.1.ań i podlkireślil,
rykańslkie

Morse'a

źe tego rod!zaju postępowanie
zawiera w sobie giroźbę wywojlily na
woila1n,iia. w Az;j~
szeroką sik<: l ę.

Rozmowy
bułearsko-kanadyjskie
Ministerstwa spra"ll.- zagraBuł
finansów
:niczmych i
garii zakomunikowały, źe w
odbędą
czasie
najbliższym
Bułga
się rozimowy między
rią i Kanadą w sprawie uproblemów firegulowania
nanso1WYch między obu kra-

jami.

rozprawa przeciwko

Zamach na premiero

KP USA

Iranu

AmeryIB:ańska

opinia publiczna zail1iepokojona jest wyraź
nym narastallliem fali prześla
dowań w stosunku do KP USA.
Faktem jest, że posunięcia reakcji zawsze rozpoczynały się
od nagonki na komunistów, a
się tępieniem wszelkończyły
kich przejawów postępowej my

Premier
Mansur

śli.

ia.ą..

pragnących

wyścigowi

zbro·
nie·
jądro·
wojny
bezpieczeńS<twa
wej i urzeczywistnienia pow•
szechnego i całkowitego roz·
brojenia. Są one nie do pogodzenia z wysiłkami liczznych
na rzecz utworzenia
państw
stref bezatomowych w różnych
rejo na eh śyviata.
jądr.:>we
siły
Wielostronne
NATO obliczone są na umocnienie szczególnego amerykai1sko-zachodnioniemieckiego bloku w Jonie sojuszu północno·
atlantyckiego. Jest to swego
rodzaju transakcja, przy pomocy której Stany Z,jednoczone dązą do zapewnienia sobie
wojskowo-politycznej hegemonii
kresu

jądrowych,

jeń

członkiem
się
Stając
północno-atlantyckiego,

rzystuja o·ne swe ugrupowania

·15 marca br.

Na 15 ma.rea br. wymaczoSądzie Okr,ęgo
na zootala w
wym w Waszyngtonie d<ruga
rozprawa przeciwko KP USA
na podstawie wysuwanego od
3 lat oska;rżenia opartego na
osławionej U&tawie Me Carra-

państw,

jących

łożenia

jak ,.atlantyckich" sił jądro
wych - jedynie jako etap na
drodze do uzyskania własnej
broni jądrowej.

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

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

l

irański

został

Hasan

Ali

we,

restauracje

oraz

stacja

samochodów.
Mimo zmniejszenia się ru·
motet
turystycznego,
chu
czynny jest zimą, a jako jecieszy
dyny w tym rejonie
się powodzeniem.
Na zdjęciu: przed motelem
„Relax"'.
CAF - fot. Goncza•ow
obsługi

377 tys. bezrobotnych
w W. Brytanii
W styc:zmiru. br. liozba bezw. Brytanii
w
robohnych
o 27 tysięcy osób
wzroołia.
z grudniem
w P<JITÓ'Wnaniu
W obecnej
uibieg!ego roiku.
chwil.i armia bezr.obo•tnych w
całym kit"aju liczy 377 tysię
cy ooób.

raniony w czwax

kiedy wchodził oo
tek rano,
gmachu madzlesu. Premier Man
sur ranny został w szyję. Prze
wieziono go do szpitala na operację. Policja aresztowała osobni·k a, który podejrzany jest
o dokonanie zamachu.
Hasan Ali Mansur miał przed
stawić w madzlesie do zatwier
dzenia zawa·rte między rządem
a grupą towarzystw
irańskim
n.aftowych porozumienie na teposzukiwań
mat podwodnych
ro·py naftowej w. Zatoce Perekie~

Jedynym w kraju motelem
czynnym przez cały rok jest
pod Szczecinem
w Strudze
motel „R e l a x". Na motel
adaptowane wagon~
zostały
kolejowe, które zdają doskoegzamin w połączeniu
nale
zbudowanymi
ze specjalnie
gospodarczymL
pawilonami
W motelu są pokoje hotelo-

Sukces
»Małego

westernu«

Na międzynarodowym festiwalu filmów dziecięcych
Argentynie
w Necochea w
animowany
film
polski
Giersza
„Mały western" W.
specjalne wyróż
otrzymał
!J,ie~~

'

KomU.nikal narady

Wymiana handlowa

ZSRR-NRD ·

Minister handlu zagranicznego ZSRR, N, Patoliczew
oraz minister handlu zagra-

nicznego i wewną.trzniemiec
kiego, J. Balkow, podpisali
wczoraj w Moskwie protokół
w sprawie wymi!l4ly torwaro
wej na rdk 1~.
'
Zgodnie z protokółem eksport i import wzrosną
porównaniu z rokiem ubiegłym
i wyniosą przeszło 2,5 miliar

w

da rubli.

Protesty w Laosie
ośrodku

wyzW10lonych obLaosu, Khan.g khayu,
wiec protestacyj.ny
przeciwko
rozszerzaniu przez
USA i ich zwolen<ników działań wojskCJIWYCh w
Laosie.
. Uczestnicy wiecu żądali, aby
Amerykanie i ich sługusi nie2:włocznie zaprzestali
prowokacji oraz bombardowania i ostrzeliwania rejonów wyzwolo
nych. Podob<ne wiece o<:lbyły
się
ostatnio w Muong-Son i
MU-Oll\il-Say.
W

szarów
odbył

się

NRF
Podniesienie

stopv dvskontoweJ

Cen<tral<na Rada zachodnioniemieckiego Bundesbank po
wzięła na swym posiedzeniu·
wczoraj uchw:lłę przewidującą podniesienie
stp.py dyS!wllltoWei z 3 na 3,112 procent. Uchwala wchodzi w ży
cie począwszy od d:ziś.
To posunięcie ma na celu
ipowistr.zymanie cią.gle wzrasta
jącego popytu i zapobiei:enie
niebezpieczenstwu
dalmeJ
zwyżki

cen. w NRF.

Dok:ońCZJe:ruie

(A)
ze str. l
pitulacji Niemiec hitlerowskich.
Dostęp _do broni jądro·wej nie·
'!ątpln~ie _zachęciłby odwetowe
sily Nie~ec zach. _do ZIP.łany
po~stałeJ_ po drugiej
wojnie
światowe_J sytu!'-cji w Europie,
do. zreallzowarua roszczeń tery
to!ial~y~h w sto~u_nku do Nie
nueck1eJ" Repubhki
Demokra•
tyczn,ej i inn~ch państw. ża·
dne 7:3-Pewni_ema mocarstw zachodmch__ me !l'ogą . stanow~ć
gwai:ancJi_ przeciw takiem_u me
bezpieczenstw1:1 dla poko~u.
O
rzeczywistych zanuarach

Ni~m.ie<:kiej Rep~bliki Fed~ral

neJ swiadczą takie fakty. jak
wysunięcie przez kierownictwo
Btm<ieswehry
P;"Owokacyjnego
planu
utworzema
pasa min
a~omowych. w~łuż jej wschod
mch granic i proklamowanie
tak zwanej„ „strategii wysunię
tych pozycJ1", która zakłada
użycie broni jądrowej już na
początku
każdego
• konfliktu
zbr~Jneg_o w
Europie środko·
weJ. Swiadczy to o tym, że si·
ły odwetowe Niemieckiej Re·
publiki Fe<ieralnej
dążą d!>
włącz~ia_ Stanów Zjednoczonych i ?lllYCh państw paktu
atlanty~k1ego
do ~czestntctwa
w swoich a.wanturmczych pia•
nach.
Wszelkie próby urzeczywist•
nienia zachodnioniemieckich od
weto:w"l'.ch żądań p~zy pomocy
brom Jądrowej pociągnęłyby za

sobą największe

niebez.pieczeń

stwo dla narodu niemieckiego,
gdyż nieuchronnie doprowadzi•
ł")'.bf do woj_ny jądrow~j, wy·
nikiem. któi:eJ _byłoby me zjednoczeme. NJ_enuec, lecz . przekształceme 1ch w pustyruę ato•
mową.
Państwa strony
Układu
wa.r szawskiego występują zdecydowanie przeciwko przekazaniu Niemieckiej Republicll Federalnej broni jądrowej ·w jakiejkolwiek formie
bezpośrednio lub pośrednio, poprzez
ugrupowania państw, do wyłącznej dyspozycji lub poprzez
uczestnictwo w dysponowaniu
we wszelkiej innej
formie.

Je.st n1etoda
Zaisitarnawitlim
aw;Lnych

19i'e;

bami.vglówetk

d!Loczego
kiry1nii-

iocześniiej nie Wjplldli

ta:k p'rQSJty parny.sil., jaikim

az,a

Dnia 20 stycznia 1965 r.,
po długich i cięż.kich cierpieniaclt,

zma.rla.,

przerfyw-

lat 60, najukochańsza
żona, Matka, Siostra i Babcia
sey

s.

t p.

WERONIKA
MAJEWSKA
z domu ORLIKOWSKA

WCZ<>r.Cl)j obdMzy&t 1WlS ,„Ko·
bra": możl'iJwie .S1lcormpl1'1oowc.ć
akx:'i~i

11Jamvnożyć wq.vJWw, po
;pazosi·awić
wszy·s1tko·
IJeiz 1'azlW~'iia. że to zakrawa 1W- lopilnę
Z W'id«!ÓW?
Lecz z,a to i.leiż po.ZOSlllaltV'i.a im

c.zvm

m.ożliill.vaści

w/.aism4

az,a

srrz.ucia domy.słów

'l'ękę!

Nie zmami pQIUJliieici Z. Sc.fjarva; 'IW której oswuto scen;Gll'iu.sZJ widowi.sik.a „Pa.mię t'7l•illd 1'n.żyinierra Heryny". Trzeba s.twieil'llkić, że os<nutó go

bez troiskli o \ogi]kę wyda:rzeń
A:kJcja .poiWieśei
mogba. być
cUllkA:twa i jaism.a, a strzępy
dM!lcigów; k!bóre ,poiwsitatiy z

O'l'ygirn.altu, WSIM.Zytwaly, ze w
11ierwo1wZQlrze
milel'ioŚrn11/
dJo

Wyprowadzenie
drogich
dnia 23 stycznia br., o godz. 15, z do-

czyn.t,em,iia rz wcaJle lm;te:resują
cym ;pornyislie·m i 'Wl)'loo<nam:iem.
Nie9beit1/, 17WIŻna. s-i.ę b.yŁo 'be-

mu żałoby, przy ul. Zamenhofa 11, na cmentarz rzym•
sko-katolicki na Dolach, o

oo

zwłok nastąpi

powiadamia.ją,

czym
żeni

w nieutulonym

pogrą
żalu

MĄŻ,

DZIBCI, SIOSTRY,
BABCIA i WNUKI.

Dnia 19 stycmna 1985 r.okn
zmarł

nagle

S. f P.

Stanisław

Dziamara

Wy.prowad.zenie zwłok odbę·
dzie się w sobotę, dnia 23. I.
br. o godz. 15 z ka.plicy cmentarza na Zarzewie, o czym zawiadamia pogrążona w smut.kil

RODZINA

Rodzinie Zmarłego pra·
eownika naszej Spółdzielni

STANISŁAWA
składamy

OZIAMARY

wyrazy

współ·

czucia.
RADA, ZARZĄD i PRA·

COWNICY -. SP-NI
PRACY „ZBIERACZ"
w ŁODZI.
Pogrzeb odbędzie się dnia
23 stycznia 1965 r„ o godz.
15, na cmentarzu na Zarzewie.
423/k

K-01. MARII ROZWENS
wyrazy serdecznego wspólClllllcia z powodu :iigQIMI

OJCA
RADA, ZARZĄD
D:m'.ELNI PRACY

N A"

SPOl.„DJA-

ORAZ KOLEŻANKI
i KOLEDZY

Probie ...

„

konglJslde

Doradczego Komitetu Politycznego : :::-;•..,;::~
państw-stron Ullladu Warszawskiego Wypowiedź A. Gromyki

taką bronią

a,uwrzy

*

tifllro damyśbać.
Zaoiemunii.Ła
res>Zty Sf[Je'kta:kl 11Jiedbk.l.aidna rreiżyseirii.a tego

leiwi.z;yijrna.

Rll.vMJ/

S!ię

o.ln:azy

i dźwi,ęk. Dwwroo jruż chy-b-'.1
<nJ.e mwbi·śmy do czyndeillJi.a z

dy/;eitaruflvą rOJbotią, chociaź J. Wiś-!1!ie~vs17va jeisd: przecie.z OOŚWIMdczO.nytm Tea•lilZ'ar
te-remi. K01Wrad Nalę&ci, nży

tlJlk

se<r ftlmoiwy, k!tó.r y boda.j deb&utowa:l w tele'Wi.zij!i,, momen:tarmli zru,pe 1 ~roie
'lllie pc.mowal
nad zeisipolerm a.Jcito'l"s.Mm, 1,1-i.elotóre dljl(ll/iOg<i mproslf: przyrpomina~y am.aiflorslvą f'eCY'tację.
Niilct; 71ri,e ż:qd;a, od „Kobry",
by za loo.żdtym raJZJelm przed-

sitart.VW,:W. nam wiMrt.IJi-slw Tewe/,(ucyjne. Obow<iq.z.uje wsz.-i·kZe zasaid.a dolYrej roboty, o
czym wozorra.j lZ'oll;potl'llniiaino.
(bZ)

P.S. Z uznam.iem po:wiita"liś
mv

ma,gazyn
ŁódZ11oiej TV „Piróby". 0bak
U'ielu
d'1l!f:e1re1s-ujq.cych
wiiz&omaŚJC'L, były flam i '1laedooiqigin~ęcia
wlaooiJwe
premierze. O „Próbach" n111Pi.sziemy wk.rótice orolnw.
11JCZO.Tlbj

1WwY

Państwa

pełni Układu
popieNie·

rają PQkojową

politykę

mieckiej Republiki Demokratycz
nej i uważają, że udział Niemieckiej Republiki Federalnej
"! utworzeniu
wielostronnych
sił jądrowych NATO oznaczał
b,Y, iż rz!l<i jej wyrzeka się
ZJednoczema Niemiec. warU111ki
dla zjecLnoczenia obu istnieją
cych suwerennych i równopraw
nych
państw niemieckich w
du_chu z:tSad układu poczdams~iego można stworzyć jedy··
me drogą rozładowania napięcia i s~utecznych porozumień
w sprawie rozbrojenia w Nje-m
czech i w Europie.
. Stworzenie wielostronnych sił
łądrowych godzi nie tylko w
interesy pokoju i bezpieczel'i·
stwa
Europy,
Zwiększyłoby
on~ !mperialistyczny i neoko·
lomallstyczny nacisk na wy~wolone i na walczące o swo•
Ją niepodle!;:lość ruirody.
żywotne interesy wszystkich
narodów wymagają porzucenia
planów utworzenia wielostron·
nych sił jądrowych sojuszu za
chodniego. Jeżeli jednak państwa. członk?ws~ie paktu atlan
tyck1ego, dz_iałaJąc. wbrew inte•
resom pokoJu, weJdą na drpgę
realizacji
planów
utworzenia
wielos-t.ronnych sił sojuszu zachodniego w jakiejkolwiek ror
mie, państwa ::- strony Ukła•
du Warszawskiego, w obliczu
poważnych k<>nsekwencji, wynikających dla sprawY pokoju
i bezpieczeństwa
w Europie,
będii; zm1:1szone podjąć niezbęd
n~ ~ro<ilu obr<>nne. dla zapew•
niema swego bezpiecz~ńst~a.
GU~wn~ ceh:m polityki zagramczneJ
panstw
stron
Układu WaTszawskiego jest za
pewnien.ie pokojowych warunków dla zbudowania socjalizmu i komunizmu w swych kra
jach oraz uwolnienie ludzkoś·
ci, wspólny-r o wysiłkiem wszyst
kich pokój
miłujących narodów, od groźby światowej woj
ny jądrowej.
.
Radziecki
i iDlne
War
szawskiego
prze<lsta,wialy już
poprzednio
szereg
propozycji
w
celu
polepszenia
sytuacji

W zwi 7J1ru
y K
-{ t p 0 17:tytym
cz;
orni e
1 czmy pa"""."w
- stron. Ukł<>óu WairszaWS1kiegio pop·i.era .propozycj.e
Ni€mdookiej ReipublikJi. Demokratyc2mej ooj;yicząoe wy.rz;eaz;enia
się
]J'ItZJElZ · oba pańsit .
·e. ~, . b
. .
~a ru
nueu:m.e
'1'0<rul Jądrowe].
PanstJwa . sbrolny .Uikl.adu
Wa.rE!UtWsk:iegio p<l<Plel'<l·Ją pcriopozycję rządiu Chi.ńlSkliej Republi.kd
lAldawej
21W'Oll:arua
konferenojti.
S21efÓW
państw
świ<ata
·
w \SIJllI'&':'l'le
POWIS~chnef'O ~ 1 .ca.IJ'.ko\111tego
2lnrnreze.n~a broni jądrowej .r
raz. zakarzJU uży'C'la tej broni
- Jaiko pieir<WSlzeg'() klroku w
tym k.i€1I1UIIllkJu
•
·
Pa_?sitwa . - sflrolny
?'kl<11?-u
War.,,zaiwsikiego pop1eraJą row
nież zwołanli!e św:i3!1Jowej konfererucj:i w S«Jll"<llWde roz.brojcnna
za~<0ip0n<JiW'all1ej
przeiz
•-· · .,.~ k--~
.
.
"''.11'1"S·""' . "'uer·eino.ię państw
mezaanga'ZJOW'an.yc!h.
Doradczy K()(Iniltet Poli.tyczny OOwiaodlcza-, że w obliczu
imipeirialts...,~ ·
'b
•-- _
.
. ,'."J~~ueJ gll'OZ Y. ""a
Je sio.:1aiu.s·.,yczme są ZJOOll"«..,_
~e 1 .solidarne, a próby k:ól
im:pe<rial'isityicznyich zmierzajii,ce .do podiważen.Ua tej oolidŻrnosci skaza1ne są n.a p<i>ra:ilkę
p .
·
anstwa . - sbroi!1iY
Uklad'.l
W·arsrzciws1k!i.ego nadail
będą
dOikłaodać swych sli.t, aby ::T.e
wszech miair ]JOC'z:yaz;yniać się
do roz:laid-OIW<?nfa naipięci.a i
do roz.broi"eniia do · ,.,,.,.•-J~"e.. · . '.
. ,.,~'""·'· ~"".
Tl:? wsipołiL'lltl?1ema 1 z;aipewnuen 11a
P<l'kO.]<J<We_i
:rxrzysiz.Łości
WS!Zystkim narodom.

Ja•k poda1je Agencja TASS;
bm. min. s,praw zagr. A.
Gromy.ko odpowiedział korespondentowi
dzienni.ka „Izwiestia" na py-t amia dotyczące o•
brad seGji Zgromadzenia Ogólneg·o NZ, sprawy Cypru i SJl"I
tua'Cji w Kongu.
Z '<JgóLnej dyskusji na sesji
Zgromadzenia Ogólnego wyni21

I

ka, że „·większość I"ZądÓ'W
jów należących
do ONZ
ugięcie stoi na pozycjach

niepe>ko

powszechną

reżi~

międzynarodowej.
Państwa
strony Ukła.<iu warszawskiego
będą p~pierać nadal przedsię
wzięcia, których realizacja doprowadziłaby do osłabienia napięcia
międzynarodowego
i
stworzyłaby sprzyjające warun
ki dla zaprzestania wyścigu
zbrojeń
oraz dla osiągnięcia
powszechnego i całkowitego roz

br«>jenia.

Da<raidm;y Kl()alliroe<t Pol1Ltyczny paińsibw - sitron
Układu
Wa=aiwisikliego uiwa:ża za pil-

ny ruakar.z: obecnego olk.re&u zaipewnien:ie
bez.pi eczeńS!bwa
eUiropejskiego,
kitóremiu powia1:żmie zagrażają plany utwo
meni.a wielosibr<ltlllnyoh sdi ją
drowych oo.ill.llSlZ:U zaohodl!1Jiego. ,
Ten:iru ce1owl ~UJŻY'la.by i:ea!liza.c.ia iPI'OfPOZYCJl
ząm:I'IOZ.Em! 1 a
zbro.i eń j ądirowyich oraz propo.zyioj'i urt!W'o!rzienia strefy bez
a.tomowiej w EU!ropłe środko
wej.
Doiradiozy Kom~tte<t Polityozny, pqpi·erając i.nicjafywę Pol
Ski.ej
Rzecz.yiposipoliltej Ludowej, WJllPOIWiada się za 'ZJWOlainóem
loon.farencji
państw
eu.ropejooch w oollu ;p.rzedyskutowa.nia kroków, które zabe?.!P'i<eazeńsitm>

7Jbimowe w EUJropie.
PańSl!;wla strony
Układu
W airsizarW\slk:iego są nadał goto<w e zaiwirzeć z państwami cz!lonkami
saj'lllSIZll.l ait:lantyckie1go palk:t o ni,eagresiji, który
w =czmej mierze sipa:zyjalby
lXJl'Zlłaidlowain.iJu ooipięcia w Europie i na calym świecie.
Państwa s!Jrony
Ukladu
Warnzawiskiei;o popierają wys~i 21111ieo:iZl2'.iące do p<Jlkojowego U.r-egulowaniia problemu
niem:iedk:iego w irutereslie zapeWlilienia pokoju w Elllr01Pie.
Osią~ęciu te~ cellu Slłulży
łoby
UJz.ruainie
iSlbniejącyc.'1
gra!llic, lHowidac.ia pooos.t:afoś
oi cliru-~iej wojllcy św:i1atow~j
orarz :robaw<iąizan.ie obu ,p.altlS'tw
nJemiiedkich do n~ewyposarż"'
rni.a w broń jądrową swych
sil 21btrojnyoh. i dto pod!j ęci a
kiroków w lci'6I1UJl1.lru ro.zbrojenia.

~wsze" -

choć
przyjmujemy
Je zawsze z niezwykłą serdecz·
nością - zagląda do Łodzi bar·
dzo rza<lko: ostatni raz gościło
u nas prze<i czterema laty...
w
ten znaJmmity amba•
sado~ .~Iskiego. folkloru dawał wiele
radosci i krzepił serca wielotysięcznej
rzeszy naszych rodaków, :rozproszonych
za granicą, dobrze przy tym reprezentująe polską sztukę ludową wobec cudz<niemców.

M

międ.zyczasie

Echa. łtenetycznych braw, rozlegają•
cycb się po występaeh „Mazowsza" w
salach koncert<>wych wszystkich konty•
nentów świata, ro'llpłynęły się dawno.
Pozostały jednak znakomite recenzje
pism zagranocznych, pełne podziwu dla
artystycznych
„Mazowsza".
że ni·e są to tylko kurtuazyJ"ne
kom•
plemen.ty, raz jeazcze przekonały nas
o tym występy tego świetnego zespołu,

osiągnięć

koncertującego

Hali Sportowej.

Z

Pertraktacje woiskowe
Francja - NRF
W Minister.sitwie
Obrony
NRF rm:po.częły się wczoraj
fratll<iusko
za"h-"'-·'ani·e~ "'"'""
mieckie pertraktaoje wojsko
we, w których l:>iorą udział
przedstawiciele sztabów woj
skowych obu państw.
Prasa
zachodinioniemiecka
stwierdza, że w czasie tych
pertraktacji omówi.one z<istana przede w.srzystkim problemy
związane z pra•ktycz,ną
realizacją „stirategii wysunię
t~~h

~·~

po~yCJ'i'",

procesu
.

•
skupienie
sił
ofensywnych
NATO w pobliżu g.ranicy z
obozem socjali styCZ111ym.

aferzysło'w m1"ęsnych
.

dla lrzech oskarz·onych

W toczącej się przed Sądem
Wojewódzkim dla m. st. Warszawy rozprawie przeciwko Hl
uczestnik.om afery mięsnej w
W_arszawie~ w czwartek przema
wiał drugi rzecznik oskarżenia
- prok. E. Wojnar. Omówił 0'11
spose>by drziaronia, jakie stoso~ano
y; tyll;ll gangu, powiąza
między

iua

oraz

jego

uczestnLkaimi

rozmiary szkód
wyrządzonych
gospodarce narodowej i społeczeństwu. - To
co robili oskarżeni stwierdził proku-rator Ujprawnia do
podkreśli!

że

stwierdzenia,

ter

ma to charak

w
:zm.aczeniu fa.ktycznym, bo takiego Z'!laczein.ia prawnego tej
sprawie nie nadano. Nie tno.ż
na jednak - ko<n.tY"lluował rze
cznik oskarżenia - patrzeć na
CZY!l1Y oskarże>ny.ch ja.k n.a podziałalności

stępo.wanie

sabotażowej

zwykłych

złodzie

jaszków
mienia
społecznego.
Mamy tu bowiem do czynienia z wysoką f011"1mą przestęp
czego zorganizowania, przestęp
czego powiązania, przestępcze„
go systemu.
Charakteryzując
uczestników
afery mięsnej, a wśród nich
osoby
zasiadające w tym pro
cesie ;na !a.w ie oska.rżonych pro
kurator okre5lił je jako jedno
stki as.połe-czne i glęb<J.ko zdemm:alizowane. Okradali społe
czenstwo,
Olk·r a<lali
państwo.
Dązen1e do .p odnoszenia poziomu swojego życia nie moll:e
się odbywać wbrew społeczeń
s.t wu, wbrew prawu. Zresztą celem p•rzestępczej działalności
oskarżonych bylo zdobycie jak
największej
fe>rtUJILy,
budowanie willi i domów, nabywa!Il.ie
majętności, gromadzenie pienię
dzy lokowanych w złocie, biż,uterii i obcych walutach.

~DGłDSOW
m. ina:

Dwa<tzieścia lat łódzkiej

WFF

I tak się to zaczęło •••
Notatki z podróży po Hisz-

panii '

V·Z na<l Szwecją
Film, recenzje,
felietony
opowiadania
fantastyczno:
naukowe i in.

łódzkiej

w

tu „Mazowsze" z
:nowym programe<m.

niemal

Kiedyś

kość, wdzięk,

poszczególnych

w

tynn kłamUwość wielu ich wyp_owieózi przed sądem i wyraził
p·-ze'kona.nie, że będzie to
stanowić

okoliczność

jącą.

obciąża

. Omawiając sylwetki 4 oskarze>ny-0h - b. kierowników skle
pów
mięsnych,
prokurntor
stwierdził,
że
włamie
prowadzone przez nieuczciwych ludzi sklepy były pierwszym i
podS-tawowym ogniwem
tego
przestępczego
systemu. Tu roz
poczynał się zabór mlenia 5po
łecz.nego:
zagarnianie
na
szkodę państwa nadwyże1k I
oszu:kiwanie klientów.
Ostati1i
z oskarżO'llych, właściciel pry-1
watnego zakładu wędliniuskie
go Zi'wadzki kupował mię
so kraclzione w państwowych
zakładach. Jego CZYlll oskaTże
nie kwa·l ifikuje nie jako paserstwo, a-Je WS'pÓłudział w prze
stępstwie.

W kon.'<:luzjl prokurator i:azą
dal wymierzenia
oskarżonym:
Stanisławowi
Wawrzeckiemu
Kazimierzowi
Wi<tawsklemu '1
Mieczysławowi Fabisiakowi kar
śmierci ora:z ka.r po l mln zł
gr.zywny i przepadk,u mienia.
Dla
oskarżonych
He.nry ka
Gradowskiego i Tadeusza Skowrońskiego
prokUll'ator
zażą
d~ł
kM dożywotniego więzie
ni~.

W _stosunku do ,pozostały<i.J1.
oskarzonych prokura.tor wniósł
o wymierzenie im naSt<:iPują
cych ka.r: Adamowi Stt>kłosiń
skiem.u 13 lat więzienia i
400 tys. 2Jl gTzywny; Aleksa;nd_ro~i :'17oźnicy 15 lat wię
z1e:rua 1 500 tys. zł grzywny,
Władysławowi Walendziukowi 14 lart; więzienia i 400 tys. zł
grzywny, J,.,udwikow! BalczarkoWi - 15 lat więzienia i 500
tvs. zł grzywny, Anton.iemn Za
wadzkiemu - 15 lat więzi"nia
i 1 mlln zł girzywny. ProkuraitoT
wniósł ta"rkże o zasądzenie 'Q'!"ze
padku majątku tych oskarżo
nych.
W poniedziałek, 23 bm, da'lszy mąg ir·m.prawy. W dniu tym
rozpocz.ną

l,ń'zemówienia

braiwura i tem
taiieów
któ p~rament

żelazna wręcz d~scy

państw -

państw

świa.ta.

nocoa prowokacJa

USA

łlJObec

DRW

Szef MW.ii Ląoonillrowej Na•
czel1J1-ego Dowództiwa.
Wietnamskiej
Armii
Ludowej;
pik Ha vam. Lau pirzesiłal W
czwartek
przewodiniczącemu
Mię<lzyn.arodK>w~
Komisji
N adlzoiru i Kontroli w Wietnamie pilSlmo w 2lWią'lku :z:
nową

prowokacją

ook:=aną

praez USA i wladize połudiniO
W10Wietn.amtiade. Pismo stwierdza, że w cziwartek dwa oktręty wojerune USA i ich pi:>ln.trlinio<WO'\Viebnamslk.ich oojuszników p.raeikroczyly 17 równioleżrl,ik 2lbliżając się do -wyspy KooJro znajdującej się
na
wodach
terytoria;Jmych
pól:nioonej CZJęści Slbrefy 7lde·
miilita:ry:l.iO<'lv.atnej i
ootrzelal1
ją,.

Pil5l!l1o
pmzyipomina, że VI
OS1latn.iej d!oby USA j
:iJch Poh.lidini<J<Wowietllamscy sO
jlll!SlZlruicy
dwUJkiro1mie wysil:aU
O'klręty Wotiernne w oelu IJII'OW'Qkacyjinego oSJtraelainia
teI"'.Y'1;oa:ii1UJ!l1 DRW.

~'~'"'. ~~cWM
vvvw'1MSuhce.s

zasodv I Dsińskle20
wRMC

MONTE CARLO (PAP). - W
czwartek ramo zad<ończył się ostatni akt tegorocznego sam<J•
chodowego rajdu Monte Carlo
- nocny, górski wyścig,
do
którego wystartowało 35 samochodów. Po morderczej w.prost,
trwającej pona.d 11 godzin jeź
dzie _na mezwykle trudnej , liczą~e_J 611 km górskiej trasie,
wyscig ukończyło 25 samocho•
dów, a wśród nieb d oskonały
zawodnik polski s. zasada.
wraz ze swym pa•rtine•r em K·
Osińskim.

W godzinach popołudniowych
po<laino do wiadomości nieofi·
cjalną ~olejność pierwszycll za.
wodm-kow.
zwycięzcą
został
Maki:nen (Fi.nla:ndla) na
BMC
Cooper".
„
Polska zaŁoga zasada i osin
ski, według nieoficjalnych wy·
ników, sklasyfikow.l\•na została
na koń;'u drugiej diziesiątki za
w~mkow . NaSi kierowcy zos~a·h jed1nak z:wycięzcami w kl3
sie samochodów do 700 oom.

cgpacaa1
Dziś

żachmurzenie

całkowite

z za.nikającymi opadami. w no
cy 1 rano mglisto. Temperatu·
ra. od minus 2 do plus l st. c.
\'Viatry s"ł.nbe I umiarkowa.ne z
kierunków
zmiennych. .Jutro
zach~ur.zenie duże z rozpogo•
dzeruam1, w nocy znacznv spa
de<k , temperatury, a w dzień w
poibhzu o st. c.

-----..._,.,_..,..._______

się

obrońców.

Gromykl'. ta p(:PJ:
tendencja
większcśC 1
członków ONZ oł:re
śli głÓW111y kierunek daJszycb
obrad sesji.
Jednym z ostrzejmych prol?le
mów w życiu
międzyn.arodD"'
wym pozostaje
nadal spra•
wa cypryjska. „Rząd radziec•
ki uważa, .że roZJWiązaniE pro•
blemu
cypryjskiego
pawi·nnD
być oparte na zasadach poSzll
nowania
niezale-ż•nośc! i
illlte•
gralności terytorialn<>j Repu~U
ki Cypryjskiej,
przestrzegania
praw Cypryjczyków obu nara-<
diowości GTeków i TurkóW;
praw, które zapewniają ich p0
koje>we życie".
Gromyko stwierdził z zad<>-'
woleniem, że przec>wko agresji w Kongu zdecydowanie vrJ
stąpila przytłaezaj ąca więksrZOŚĆ
Zdainiem

tywna

oiiąiwu

Prokurator
schara1kteryzował
~ylwetki poszczególnych oskar~onych,
uwzględniając
równiet
1cn postawę
czasie przewodu sądowego. Podkreślił przy

stawą doskonałości ~t· n~::.rudp~

pra:ca i

z
1."
P llla.

M azows " e•• I

z

''

_

p~zewt"duJ·ące

~

pro kurator z• ąda k • • •
ary sm1erc1

INasze
zupełnie

likwidacją

mów kolonialnych".

":"'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __;;..._ _ _ _ _ _.;:._~--

obecnie

wystąpilo

kra-

ju, występuje na rzecz rozł,.,ao
wania napięcia międzynarodo
wego, potępia wyścig zbrojeń
i opowiada się za ostateczną i

_„______, , ,___________________..__.....__,_,,.......___ _ _
''

1'.zw1·esl1a1•"

ft A

----------------_,.:.::..::=::.:._:::.::;,:.::_:::_~~.::'..:___

Związek S~ony Układu
państwa

peiwm<Hyby

dla

~.::a-

strony
Warszawskiego w

0

._.

•.
OklaskJJWahsmy
tei
odtańczony z
ogn~stl'.m temperamentem „Oberek «>po·
czynski", pełne humoru „Figle i tań•
ce z Podegro<izia", groteskowy Karna·
w Wila:nowicach",
menta!ne „P1oson_k i cieszyńskie", kon·
trastuJąc': z dzaarską za.maszystością
„Krakowi~ka". Analogiczny aplauz zdo•
był~ „Tanee góralskie", które chociaż
St}:lrz~""'.an._e,
=chowały echa zbójnickir.j
dz.i.kose~ 1 • Prymitywnej żywiołowości,

wał

lirycz~-senty•

::~~jnie

, pamiętamy - repertuar jego za•
mykał się wyłącmie
w kręgu moty•
wów muzyCZlllych i tanecznych ziemi
mazowieckiej. Obecnie wzbogaciły go
nowo śei z innych reglonów - z Wieikopolski, Podhala, z zie-• cieszyn'skiej
•
kaszubskiej, krakowskiej itd.
. Niezmien~y J_Iatomiast pozo~tał podom
mterpretacji P>Osenek - płynność, lek•
jaik

Mir:'- Zimińska-Sygietyńska i jej poTadeusza
. "
lego
szukają
w
dalszym
mągu
ai·• t
h
~en ycznyc
motywów
Judowych, które
uszlachetniają
błyskotliwą
li
.
sty zacJą,
podobnie jak i rekonstruują
muzea 1ne często relikty strojów Judowych tak, ażeby zajaśniały potem no•
wą urodą i nowym blaskiem.
·
·
Sywietyńs' k'ko n t ;;-.1uuJą.c
dzieło

moerucy

......,,..,...~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~----,,..,~~~-~-···„~··--•,._.??O -r
2 DZJEN~ WDZ&I • l~· {56&'ą ..,

-

hieratyczny „żywiecki poloznane nam
dobrze „Cyt.„ cyt''
~i „Fnrmana"
- a w finale
Mazura"
„Oberka"
t k"
l · "
i opisał J"e w- a. ihe,
. akie oglądał
swoic
dysław Reym~ y t „Chłopach" Wła""""' koloró
ą też zawierucha
tonów, melodii
·
· ł
·
dvn
"k·1 1.
'
zyw10 oweJ
· . anu
dz.i.arskiego w,temperamentu
kon ~zy " M azowsze" swój gorąco prze'Z
łodZilan przyjmowany program.
'

-~•••-••----:-·--•••••-•w•-~
0
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JAGOSZEWSKI

,

Tragiczne skutki

Risloriu ZPB

Miliony złotych strat

im. J. Marchlewskiego

zacieśniającej
rai;nach
.W
.imlturalnej
sii; wspolpracy
Marim.. J.
llliędzy ZPB
chlewskiego a dyrekcją Mu-

tr.a=<ie chcia:to mu się
Gdy ty~ko dotarł
palńć.
do domu, gdy tyllro udało mu się tra.fić klu=em do
gdy tyl'ko dowlókł
dziUTiki,
się do tapczanu - rua:tychmiast
si.ęginął po p.a.piexo--oa. Za!{lalil
i... zaSlnąl zaimToic.umy alikoh<>lem. Obwdz.il się w szipi1Lału
z poparzien:Lama II stopn~a.
Domu .iuż oczywiście Illie mw
- oo·c:hlon.ęly go płomi•enie.
W pieau nie ohce s:ię pal-ić? Cóż µrosts:z.ego niż pod1ać trocl:!ę benzyny l'lllb roz(co na jedi!W
pu·siz;cza.ln.ik.a
wychodizi). Re2lUJlt.at? PQPa!'2l<>na cięźJko goop.o<lyni, Zldem&o
rniesz.kawane od ~I~.l:i
Illie.
Teściowa post,smow.ia.a napapiecu. Będzie żc.l<J1Wać
lńć w
dzieciom węgla? Niech mają
ci-eplo ja!k w.rócą z pro.cy! Za
paJil Slię jednak r..ie tyliko
węgiel, ~łe i futro, bhlm, biur
ko i SZ1e1"eg iirnnyoh cennych
!Pt'.Zedmiotów domowego mienla. Straty obłi=o!1J() na ponad 100 tys. ził. Oka1ZBŁo się,
piecem uir.z.ą.cllzorry był
że m
tektuToskladziik
podlręoz:ny
wyoh pwielek, sita.rych szmat
i innych przedmiotów, które

S

zewu

Historii Włókien.nictwa
ta ostatmia zorganizowała w
Kultury
'tamtejszym Domu
'Wys.Ławę oświatotWą pt. „HiMarchlewst.ona ZPB am.
skiego".
zestawi·one
jej
Pierwsze
sensownie i pr.zejrzyście plan
sze mówią o początkowych
lait:cich istnienia fabryki, załozonej w 1879 r. pnez I. K.
o
~oznańsk1ego. Dalsze doJej rozwoju i wzroście
z roktórych
ch.Odowości,
wyzyskiwanie
było
dłem
Praoowników, co siłą rzeczy
naras·tanie
l>Owodowało też
ruchu rewolucyjnego wśród
Honororobot.nliczej..
klasy
'W:a. Pl<aniSZa poświęcona jest
Marchlewskie<mu,
Julianowi
który pracował tuta·j w roku 1891 jako majster farbiaTski.
ilust.irują

Dail~ eksponait:y

historię

rał>ryki

w

czasie I
okresie
w czasie
lltiędzywojen1nym,
okupacji hiitlerow'5<kiej, ostat
llli-e zaś il'UISlbru.ją jej zmalroanute ooiągnięcia i rozwój w
tninionym 20-1-eciu PRL.

~oj.ny

świaitowej,

w

S7.1Peciłyby

r.z,e.z dłwż:szy czas na ety
kiet<ich zaipa:lczanych wid
nia:ło hasło: „D.ZliOOk.o
zaipałlki = p.ożax". Ale kto by
tam broniil: przyjemności rodzonemu dziecku?! Na tych
to propagamda!
!Plakaitoch Niech się dllieoko baJWi! A co,
może mu bl.1ZY'twę dlam do zaba1wy? ! W są:sdeidniim pokoju
siedzieli docośli, zajęci widać
wa,ż;ną ro=ową i to tak bairdzo, !irż nie MUJważy!li. ja!k 5sp<>'W'Odował
lelJn.i ohl<JiPClZyk

P

A.

l Biidu

Pechowe dzianiny
Sąd P{)wiatowy dla m.
ogłosił wyrok w procesie
włamywaczy. 20 sierpnia

+

POIŻalr.

fony cM-01pazy1c, gdy ;rano
nie było światła ełeiktryczne
go, 'P!l"ZyśiwieC<Jl sobde świecz
ką. Potem posred!ł dlo 51Zlroly,
a ~Y w.rócil jedy,nym ~p<>
byl...
mies.7./kialnia
sażen1iem

Łodzi

trzeeh
ub. r.

'Przy poanocy siekiery wtargn~
li oni do kiosku PSS przy ul.
lt?lgowskiej 148, kradnąc a'l'tykułv dziewiarskie wa.rtości poskazał:
Sąd
:naoct 62 tys. zł.
.Tózeta Drzewieckiego (bez stazamieszkania) i
łego miejsca
StanisJa.wa Ur.balfliaka (Odyń·ca
·52) na kary po 7 lat więzie
lllia. 50 tys. zł grzywny, prze1Padek mienla w całości i po2.bawlenie praw publicznych i
praw honoroObywatelskich
wych :n.a 5 lat. Współoskarżo
(Malczewny Józef Jesionek
skiego 6), który korzystając
z art. 8 osta>tniej a.mnestil uska7..any
pr.zestępstwo,
jawnił
o
.2os ta ł na 5 lat (złagodz001e
i ka;rty dodatkowe j.
połowę)
SzyHalin.a
Natomiast
w.
dłowska (Czytelnicza 34), u któ
rej złodzieje złożyli lup, skazaltla została na 3 la.ta więzieinia
i 15 tys. zł grzywny, a Ze<no<n.
(KO!!'zeiliQ'Wskiego
.Kaweczyński
iprzyjął część łupu
22l, który
na 2,5
zł '\Vartości 8 ~ys.
więzienia i !S tys. z'1
toku
Pc>nad to od trzech
@irzyW!Thy.
zasą
'Pierwszych oskarżanych
ld"<>'n.o solidarnie na rzecz PSS
(jp)
sumę 54 tys. zŁ

PQpiól.

2lar

był

tak

w 111IOIWy.lll, kOlffilPletmie U['zą
blodlzcmym mie<>likia.ui.u w
o<l
JXJ!OO!Pada~
tyink
ka!C'h.,
ma:łie
ści.a1n. A ws.zystlk.o
~o oga:rlkla„.
Mama wyslk~a „,111a minUJtlkę" do slklepu, po'Z'OOtawrj,ając w domu troje dlzieci. G<ly
wtróoi:ta, dwoje z nich pozaczadl7,onych
i
parnonycli
stan
umierało w S2'.IP~taJ.iu., a

oo

KOMENTUJtMV .
Lód'l!k,i OdJcłzi<aA PTT-K naleni{llwąt.pUwie do mJba;rkraju.
w
żywatnycih
dz!ej
Ziorg.a.nizow.a.lllie w ub. roku
prT..eszlo 20 imprez dla wcielbieieli turystyki tzw. le.walifilwwanej, w których wzięło
ud'Zia.ł 18 tys. osób, to duży
sukoos. Sukces tym większy,
że P~o 3 tys. osób wędrowało pi~. a :i1ni111i ziwiedrmli
k;raj na rowem.eh, mororach,
kajaJkiaich. P.od.cmis tych imprez dalsrz;ych praswie 1000 liod'lJi.an :zdobyło od!mwki f.tu-l·styczne.
Ni•estety, PTT-K p:oowadzi
także inni\ d!ziiatalność. Organlzuje wyciem;Jti autolm.rowe,
~tórycll celem jest... m:robek.
Ta handlowa działalność nie
ma nie wspólnego z md·~ru·aml Towa~stwa., określonymi
ży

I

starszej dziewoz;ymki rokował
•
pewne nadziieje.„
W i.n.nym mLesrzika!Iliu ktos
porzlOSltawti~ ruie wyprasując
Przepal1lo
żelazko.
łączone
do prasowania.
ono deskę
stól i pOOloigę i gdyby nie
betonowy strop. spad!loby chy
ba na g!<J1Wę sąsiadom z niis:ziego piętira. Ale zstrzy1malo
siię na stropie i sipO'WIOd•owa~o
pożair w mi-esikaniu.
esteśmy ludŹlllli XX wieku. Oswojonymi z. żywio
łami. Niemail na . co dzień
obouiemy z potężną energią
atomową. Ni.e mme nam więc
:i.Slkier.ka
ta
zaimponowi::ć
o,g-ruia w papieros.i•e, crziy jakiś
tam prąd elekltryOZJny, kitólrego n~et nie wid2ć. A z clirugiej shrOl!ly talk ball'dzlo prz.ePracil0ż chcemy ooś mieć.
C'Uj erny dodartlkowo wieczoratelewtrz:oc,
spłacić
by
mi.
esz;czędzamy, by kupić futro
c:zy meble. Każdego miesiąca
przeznaczamy pewną Slllrnę z
zarobioPTZeci.eż
ni el a.tiwo
zakup
n.a
pi•eniędzy
nych
.i·eszmie lepsizeg"O, je=e mod
nie.iszego ulbran.ia. A potem
pozostawiamy · naijSJP()lkojniej
n.ie wyląie:wne żela.z.ko, kłarlrz;ie
my się Sl]'.)a.Ć z zapaJonym padziepo:2JW18.}aany
pierosem,
ciom ba·wić się za.pa.łkam;,
piedo
beruzynę
lejemy
lub
ca W!P!rOSlt z butelki. I p-Otem
w ciągu kiMru1n.astu. crz.y w
najlePS'ZY'lll razie k!H~udz.iesie
ciu min.ul(;, dorobek wielu lat,
czasem naw.et całego życia,
zamienia się w kuiplkę poipiollu.
1495 raey wyje0dli.ałia łódz
ka straó.: w 1964 r. by g<Jsić
p<JIŻar:v. Straty idą w mili0111Y
K.to wi111Jen? Ponad
złotych.
90 ,p1roc. w:szySlflkiiah po2airów
w mie.&2:1k.al!J.iach prywaibnych,
p01Wsrt:a1o z winy miesizikań
ców, z POJWodtu ich OO'Zltargni~
lub wręoz
nda, niedlbail.srtiwa
ni.eeMujS!t'wa. ,.Czerwony kut·"
tyHro czeka nia talkie okazje,
gdy się zagaip!i.my, l'UJb gdy

I

wie~ki,

że

a.Drewniana miska''
Dziś w Teałirzle Nowym p.re
l1liera sztuk!i Morissa., wspólczesnego dra.tnatUll'g;a amery„Drewnłlt.n!\
pt..
k.ansldego
lniska". Sriuka podlltOSll probJem syt.uaejii st:.a.reg;o azh>'IVieka w spolecrz.eństwie. W
występuje
dlzliadka
l'Oli
Re>.iyse:ria
Benoit.
Ludwik
'\Vojciooha Pil.atskiego i Jana
.....:...,_,„i........
.,.
-~
._...,,.,..,,..,..
A.

mieszkanie, a lct,ó-

cyoh jedina6c wYm:ucic szkoda.

Wystawę, po której odbyakademia
ur.oczysta
ła się
Domu
w
zorganizowana
Ru!tury przy ZPB im. Mar20oka~ji
z
chlewskiego
Lodzi, olecta wyzwolenia.
Jadwiga
posłanka
llwarła

Juszczyńska.

lekkomyślności

NaDon1

im. prof. Szustrowei
PCK pmy Szkole Pod·
s,tawowej nr 111 w Łodzi ze·
brało wśród młodzieży 275,60 zł
i przekazało na Dom im. prof.
Szuso!'l"owej.
Koło

-

PIĄTEK, 22 STY<:ZNIA

22.51 światła". 18.~0 (Ł) „Melodia; ryitm
dwika van Beethovena".
Chwila muzY'ki. 22.55 ,,Pięć minut i piosenka" aud. 18.45 Dyskusja
PROGRAM I
o wycho·waniu" . 23.00 Wiad. 23.10 na temat przyszłej
pięciolatki
„Z naszych sal ko-ncertowych". woj. olsztyńskiego aud . 19.00 Wia
k 8 ·~ 'Wiad. 8.05 Muz. 1 akt. 8.30
akt. 19.3()
d-0mości. 19.0S Muz. i
011.cert roz.ryw.kowy. 9.00 Aud.
Transm. koncertu symf. 20.llo
PROGRAM Il
~!;:a .Kościuszki". 9.30 Melodie
aud bltwe. 9.40 Dla przedszkoli
8.30 Wiad. 8.35 „Pod l.'O'ZWa.gę DPoeci k Warmtii ~1 M4-0azzur•k•. j20.2l!
ra u t
oncer u. ~ ·
· c.
9.05
10 oO Pt. „Kurpiowski Olender". opinii". 8.55 Muzyka por.
świata. 22.117 Wiad. sportogł. . „Szanse na meblarskie za- K001cert dnia. 9.50 Koresponden ze
!lDCY"
krawędzi
„Na
.10
.
Z2
we.
„AmatorIO.OO
zagran.lcy.
z
cja
10.15
.
.
'P~ble" reportaż dźwiękowy
słuch. 23.05 Muzyka ro2'll'ywkowa.
l°ad~Tl·ny Jro,ncert. l-0.55 „Kabaret skie zespoły przed mikrofonem".
23.5-0 Wiadomości .
d
1
da i°""Y". 11.25 Lit.eracka estra- l0.3o Z życia zw. Ra z. I.OO Mu
TELEWIZJA
symf. 12.-05 „z k•raju i ze
l2.4s 12 ·6.~ „Z kraju i ze świata". zyka
9.55 Progiram dla sz•kół: „Mój
wyd. południowe. 12.25
Ąud „ll.olniczy kwadrans". 13.00 świata"
górnikiem" (Łódź).
jest
tatuś
luTańce
12.4'5
ludowa.
Muzyka
la, 20 • ~· „Gramy na trąbce".
z_yka operowa. 14.00 „Po dowe. 13.00 (Ł) „Wiitamiilly dla 10.10 Przerwa . 16.40 Lekcja języl!rz.,b
(powtórzeinie)
angielskiego
dziadka Samuela" fragm. Łodzi" - rep. 13.10 (L) Chwila ka
i 4 •o
TV (W).
17,00 Dziennik
~~ olsztyński.ej pięciolinii. muzyki z płyt. 13.20 „Drogami o (W).
1s:no
lad. 15.1-0 Dla uc2llliów świcie". 13.45 (Ł) Inf. dnia. 13.50 17.05 Filmy dla dzieci: 1) ;,Karama
\Va &azyn dźwiękowy. 15.!ffi Radio {Ł) Aktualności Jódzkie. 14.05 (Ł) luszysko" prod. pol„ 2) „Dwa
prod. czeskiej,' 3)
muzyczna. 16.05 „Naszia odpowiedź". 14.15 (Ł) No kłębus:.kl" , l<ul skr.zyillka
i 6 :ts tura pilnie pos.zukiwarui". we nagra.nia Orkiestry Mandoli- „Czarooziejskl dzwO<ll" prod. pol.
strony
„Z drugiej
rni~jsc:rogram młodzież. „Moje nistów LRPR. 14.35 (Ł) Fragm. (W). 17..1-0
rOdka w zyciu". 17.15 Aud. Oś
lleJ 1 !3adanoia Opinii Publicz- ~;'.'~ cer.!~d. T~~~ :~~~a „i~~~~~ ~~~~~~).ekl~~~i1";.Wlel~~~~~~~
l'\actz;:.·~0 „Inwestycja o•lszityńskich sztafeta". 15 .00 utwory orga.no- (W). 18 .05 „Ulica Rutk wsk'ego
15.23 A. Corelli: Concerto IIlll' 15" - iprog'l'am hist. ~). ~8.30
WalcZy1.t: ~;.4o „Saga rodziny Ko we.
reportaz. 13.00 grosso D-dur. 15.30 Dla dz.ieci „żubry" - fllm prod pol (W)
ow
'Wiao
pt. „Opowieść o Jarusz- 18.40 Flip i Flap w fibmie · Maj~
słuch.
Jl.adi~ 18.05 Koncert dnia. 19.00
Pro:fiO.e ster Klepka" (W) 19 oo Tyg"dn'k
l6 05
ls. 15 Wy kurs jęz. rosyjS'kie.go. ku" 16 oo Wiad
F. · Now:Owi.;{ski - Wiejski (Krakawi. 19.30 Dzi~nntk
ton. „'l'rust dociekliwych" felie- mu~y=~e"
zespoły regionalne telewizyjny (W). 19.5-0 Dobran_oc;
16.40
WZe ".""i i o wsi. 19.40 aud.
a'<'ma i Mazur. 20.0-0 przed mikro!Olllem. 17.15 (Ł) Kon (W) . 20.00 Łódzkie w1ad01Inosc1
'Dzienn.
20 35 ..:,~· ~0.26 Wiad. SpOT·towe. cert. 17.15 (Ł) „Ballada o Piotrze (Ł). 20.15 Łódzki Teatr TV: '!Wyicoezor li1eracko-muzyczny. ślusarzu" 21 '';i:;
aud. 17.30 (Ł) A.k- spa pokoju". Sztuka Eugeni11S?.a
•A'iny Orztyński nota.tnlk lrnltu- tualności łódzkie. 17.45 (Ł) Aud. Pietr -.va (Lódź). 21.25 „Zbli~enia"
ĄUd · 1.•5 Koncert życzeń. 22.2'5 „Łódź prz<?mystowa".
magazyn (W) . 21.55 Dziennik
18.00 (Ł) · •. SolJ.!lty fortepianowe Lu, Mełodie z opt. „Cyrk zapaLą TV (W). 22.19 PKF (Ł).

5

lV!eioJ!is

jego n.isiwzącą
nawet n.a.jJepsza
stra'i: pożarna (a lódlz:ka nalekiraju) ,
ży do n<ijlepszych w
nic tu nie pomaże. Gdy ju:z
się zaipalilo można tylklo ratować co się d.a. a na ogól
udaje się uTatować fli.ewiel-e.
Gdy m;ytaeie ten ail"tykuł.
czy
S'Lybciutko
pomyślcie
tam u was w d·omu w!l'Lystko pooostawi001e w poo:ząd
ku, wy będziectie mieli do
crego wracać? A jeśli macie
wracajwą,tpliwośei
eleń
cie natychmiast. by się upew
przed
zdążycie
moźe
nić,
strażakami ••.
Żadln·a.

silę.

POTĘGA

J.

Prezes LOK

------

_ , _ _ _ _ _I

przvbedzie do todzl J
W związku z obchodami 20
rocznicy wyzwolenia Łodzi, za·
powiedziana Jest na sobotę wizyta w naszym mieście zastęp
Zarządu
Głównego
cy szefa
Politycznego Wojska Polskiego.
prezesa Zarządu Głównego Ligi
Kraju - gen. dyw.
Obrony
Franciszka Księżarczyka. Weź
mie on udział w uroczystości
wręczenia

działa•

zasłużonym

Fil.nowe

ostatnio zaś w Kluoie Dzien
(/Qtóry zresztą n•e
nl1ca.rza
po rrvi.eścil wszystJcich 'S ympatykiiw orkieis.t ry).

tak dawno
eszcze wie
niJkit ni<: nie wiedział o
tym Ze'Spo•/,e, Pierwsi Stu
chacze z.aipoz;nali się z nim
w czerwcu ub-iieglego ro•ku.
Od te>go ez1asu można odnotować, poru i-n.mymi, dwa Jego 1vystępy w Raili Sp0<rt.owej, cykl kionceirtów w PaMwd:ziieży, uc.zeistwiczałacu
nie w przeglq.dzie zorgainM:o
wronym prizez ;,P<JJgart", wy
w radio, teleiwizj;,
:;.tępy

""

czom LOK odznak organizacyjnych i Odzna.k Tysiąclecia w
(jp)
Z.P.P.

____________ _

DOUJOŚCi

br.

Laser i jeqo zastosowanie
nikotyno
Podslępny wróg
Wędrówka po najstarszych
uniwersytetach

I

Z tej ostatniej

serii

WFO

w ub. r.
wyprodukowała
ponad 50 krótkometrażówek,
z których wiele zdobyło s~
u:zn.ainie
zasłużone
bie już

giczmyrm, do teij p-oqoy óowle>m sz.k.oly muzyc21ne niiezby.t lwbiły muzykę roz.rywlvową tego typu.

Ś\viala

krytyków i

widzów.

A

KOMUNIKAT

MO

gólnlie
laczy.

interesującej

Mowa o „K<JJl)XJ•n Rytimi.e",
kierOWillnym przez Ja-nuua
S/;a,wińs11viego, lic:qcym obe.::nie 33 mł<>dych zapaleńców
niuzyki roz.rywk01.1Je>j, s klada.
jqcy;m się z sek;cj.t rytmicz11e1j, zespo~u insitrumeai,ta.Lnego, 11-osol>owego chóru i solistów (o nich późnie>j). Zek-tóry
spól gra w 1'tylu.,
oozwać
można
umownie
us:il'toclJ.e'tnion:ym b<lg-bea.tem.
Powstal w dJość nwt:y;p0wycli
bo przy.„
01wliez11,o.ścWich,
Państn.oowej Srooniej Sziko.ze
M uzycZtnej w l.,odZti. Z W<ielu wzgl~dów mo.i:>na go nazwać elosiper!f11ieirvte>m pedayo

.s!ę:
W'!/we.zn-low ie

'!Ulal
Eks-perym.ent
czfom,/vatmi zespci/,u są

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że łódzka Wytwómia
Filmów Oświatowych zapisała. na. swym koncie w cią
gu 19 lat istnienia przeszło 1100 różnego rodzaju fil·
mów - począwszy od szkolnych poprzez instruktażowe
bę
dl.a zakładów pracy aż do popularno-naukowych,
dących atrakcyjnymi komentarzami do ostatnich osiąg:·
nięć wiedzy ludzkiej.

Turystyka
czy h~ndel

Ra.dio i łfllflwizja.

KANON RYTM

zJ.ekcewarżymy

co przygotowuje na rok
bieżący? Trudno byłoby wyplanowane
liczyc wszystk4e
siq
o~aniczymy
pozycje to wyłącz,.
w1ęc do kilku i
popularno-naunie z grupy
rozpows:.>:echnianych
kow~ch
w ka:iach. I tak np. w br.
ukaż·e się ro. in. tilm o sław
'llym już la1Serze rubino•w ym
statutem, i dlat>e~ należałoby
i jego praktycznym zasbosoją 7llikwidować. O:rganilrowatemat
waniu. Dyskusja na
nie takfoh ~-yci~ powin- przyczyn chorób iierca znajno n111IMeć wył~e do biur dzie z kolei swe odbicie w
podróży.
i
krwi
filmie o krążeniu
o :r~ąrll31llie tej sprawy działain:iu serca w świetle
powi'lliien pokusić się LKKFi1'.
najnowszych badań. NiezwyP<>Żądame byłoby w tym wykle cieka wy będ'lie na pewdlal
pa<!lku zwiękS1Zenie dotae,f,i
no fHm mówiący o fabryce
łód?:kiego Odd7lia!u PTT-K
czyli automatyzacji
jutra Zbliża się nowy seZ0111 wioprodukcji, przy której rola
Dobrze byłoby,
senno-letmi.
ogran.iczy się 'do
człowieka
a.by w imprer7AWh o:rganl7nwa
przysłowiowych
naiciska.nia
nyoo przez PTT-K wzięło guziczków. Spotkania z leudział więcej niż dotychc;z.as
k -rurziami. dyskusje i polemi·
łódz
młodych robotników z
ki na temat szkodliwości niDuża
kich ?Jaldadów pracy.
kotyny będą miały filmowy
mia w tej dzliedzinie prz;ypakrótkometrażó•wce
wyraz w
korom
PI"ZY7.®kladowym
da
szczepopularncrnaukowej,
PTT-K. Niestety, li~ba ich
- 118 na 5000 istniejących za- - - - - - - - - - - - - - -•a.
.,.,.,,_ z byt m ....
·
,_..__, ow
J.,.,..
........
(Kas)
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/Karnawał

rozn.iaJ~

.si~

PSSM, S1tudemci i <l!bsolwenci. PWSM i i.7111/.oych uczelni.
To grtva.ram,bu.je wy,sokJi. pozeispol11.
Zliom mtystyczny
CZ'!}n1rwkieim

przyciągającym

publi=mość

jeS't mrodz.ieiz.cz11

we.r"wa W'!flkonaiwców. Nie

l

~ą

orvi 2m1.utzeni oo•bq i wW.Zamń,, jak 1Jo się częS1to, w W!/

Łodzi
w
się
Znajdująca
pa:dlcu im.nych zes-polów zdawytwórnia nde może być orza., s"1J11ti d.o<slwnale ba.wi<I
łódzkiej tebojętna wobec
sii.ę tym, oo rcbj,q. NOJPrawstąd dw•a filmy
matyki dę cieszq ~ę w ,,Hall.eluja"
zaplanowane na rok bieżąświetnie
się"),
(,.Cl.esZ'my
kronika przecy: film~wa
„ Wl.a.mywanlllstr6j
czują
zaszły w ciąg~
mi-an ja<k:ie
·
ozia", szaleiją w pwiśde.
W{)J.
mrn1~nego 20·lecia w
Osobnych kUk,a. s.lóqv 0 ookrót.kome~ra·
ł.6d:zkim ora~
zó~ka. P~ś'7'1ęoona . na,Jwi~k-1 liistach - Amiie T=<Wch
i Krzysztofi.e Cwynarze (na
s~~J łod~kieJ uaz-;lm speC'JazdjęoiaJCh u góry). Ta.lent i
listyczne.1 -: Pohtechmce. .
pierwszej
indywtdiuainość
Bardzo. ciekawie zapowiapozn.u-a.la prZ!Jipu.sziczać, że o
'd~ S:ę film, kt?ry WFO :r;rej,le traf.i 1W feSJ()ittool do Opo
al!Z.UJe przy fmansowej pola, wie bęcbie się mu.siała
to
Będzie
mocy UNESCO.
jurop-wnJot:acj~
ws>tydrić
najs•arszych
po
wędrówka
rów. Na wwa9ę za,s !uguie
uniwersytetach świata. Reao piękVaikże K. Cwynair,
lizatorzy mają zamiar ukagrosie.
nym, wyrównanym.
istniały
jakie
zać związki
Jes:reze trochę obycia obojga
lub istnieją między njmi. a
.solli.s<tów z esitradą a zobaMa:naszą 600-letnią Alma
czymy!
,
ter w Krakowie.
(kat)
Z dużym zainteresowaniem
oczekujem.y na . zapowie~zi.a- '-.. _ _ ,.._._,_..._, _ _ , , _
ne pozycJe, maiąc nadz1eJę,
dojrzeje
ntiędzyczasie
iż w
organiz01wania w Łomyśl
dzi cyklicznych imprez. podokonywać przezwalających
glądu dorobku WFO. A modla mlo•
Kursy telewizyjne
choćby
się
że ·d ocz:ekamy
dzieży w godzinach przedpołud
,.nopremier
publicZIIlych
niowych organizuje Pałac Mło
dzieży w Łodzi (ul. Moniuszki
wości" wzbogaconych spotkanr ł a) •
przedstawicielami
z
niami
tej przecież niełatwej dyscyZapisy codziennie w godzi•
pliny filmowej?
nach od 16 do 19 pokój nr 112
(jot)
I piętro.

Kursy telew1·zv1·ne

W sobotę w I\luhie Dziennikarza

Właściciel

taksówki, który w
grudniu 1956 r. został okradziony z pieniędzy na ul. Frau·
proszony jest o
ciszkańskiej,
:igłoszooie się do Komendy MO
m. Łodzi, ul. Sienkiewicza ~
26/28, pokój nr 331 w godzt·
nach od 8 do 16.

Taniec

.I

Anna Twardoch
„Kanon Rytpiosenką solistka
Anna Twardoch. Gra
mu" „Swingtet Club 96".

wieczór karnawaNajbliższy
Klubie Dziennikarza
w
łowy
(sooota, 23 bm. godz. 21) umili

OG~ ~'"ENIA DROBNE
OGLOS''"''"''TIA D"'·OBNE
ROBNE
>JVOO'-'
D
--------------------------------------bl k to skle
O POKOJU
S
H"D
AM
su o a r
„ uper cOC v
„Rubin" S
TELEWIZOR
dobrym tavię" zamien~ę na plac go w Pabianicach, w pow bar<lro
NIERUCHOMOSCJ 102
linii tramwajowej
Armii na Julia>nowie lub oko- bliżu
~arue ""'rzeda.m.
O
-..J'
licy. Oferty „893" Biuro ooszukuje pra<:ująca.
murowany (2 Czerw<J111ej 55, m. 3 a
DOMEK
83.2 g Ogłoszeń, PiotrkowSka 96 fert_Y „~73" Bluro Ogło
pokoje, kuclmia, altana,
0
393 g szen, Piotrkowska ~~ 3 g
1.0-00-lipralnia, komórki, ogró- SZAFĘ-chłod nlę
„Redek) wyłączony s;pcxl kwa trową, samochód
LOK A LE
sprzelerunku sprzedam. Łódź- nault" l~onowy
K A
N A
zapolskiej 74, dam. Wiadomość PabiaGór·na
. l26lld (.w! fa~.'.h s~ POKOJU sublokatorskie-1·----------·
944 ~ ~i~ka
godz, '16-19
1
0
0
go poszukuje młode mał K?REPE'l)YCJI: . fizyka,
n e zie ę
ę
domku lub poCZĘŚC
bezdzietne na m.itema•.yka, udziela ma
żeństwo
kój _ wydzielone spod
SAMOCHODY- oltres 1 roku. Oferty _g1stcr. Tel. 533-20 rano
kwaterunku kupię. Tel.
Biuro Ogłoszeń, ._wieczorem _ _ _2:'.! ~
,.Bru"
2111~.!__l~~-godz. 16 9~6_g WA S
szlrnły
ZAKRESIE
881 g w
M-20 w Pio'1lrkowska 96
R ZAWĘ"
DOM ipal"terowy z podda "
szem własruościowy przy d<;>brym stanie sprzedam MĘŻCZYZNA. ~ukuje średniej i podstawowej
9
6
magister.
sublokatorskie- przygotowuje
(przy oo•k oju
tym l. 00 m kw. ogrodu, CieS?Jkowskiego
931 g g,o z niekrępującym wej '.'!&MTrot 13-8
883 g
budy·nlk.i gospodarcze, 3 RO<lldzie Tltowa)
„KDF" sciem. Oferty „H20" Biu-,
SAMOCHÓD
pil·rue sprzegaraże 46
Piotrkow- llłfllllłllllllllllłHllllllllllllllllll•
dobrym •ro Ogłoszeń,
Volkswagen w
da.m. Łódź, Wada wa
928 g stanie sprze<lam.
Ogłoszenia
82-0 g
'!'el. ska 96
(Zarzew)
209 - 29
817 _ g PO•K OJU sublokatorskleOPEL-K<1det na chodzie go z niekrępującym wej
SPRZEDA
lub zamienię §ciem poszukuje s.:imoot;.sprzedam
Biuro
męski bulgar- na „Junaka" w dobrym ny. Oferty „856"
KOŻUCH
8
i3 a, Ogłoszeń, Piotrkow<ka 9!i
Sl<l do sprzedania. Tka- stanie, Ozorkowska
r,5e !! 1111111111111111111111111111111111111111111
325 g
eka 25 ~ tel. 214-17 769 g 1,godz. 18-2.ll

e

OGLOSZiENIA

e

""""''

"

e

-----------1

Z

u

reklamowe

J Iefoe 311-50

nz1iN:N1K - !~ónzK.I- nr- 1s · (563„,- s

S~P~OR~T~.~S~PO-R~T~.~SP~OR~T~.~~SP~OR~T~.~- SPORT •
SPORT

UJ

SPORT • -SPORT • SPORT • SPORT • SPORt • SPORI
Po Tokio - przed Meksykiem

SZl(OLE

sekcja bi.egi i skoki wiininy sdę zgła
że
Kom1.IJ!1ikujemy,
lekkiej a.tletytki MKS „Sród- szać pod tym samym adresiern
]JTz.yjmuje chętnych od godz;iny 16.30 u in&tl"'lllkmieści~"
do u.praiwiiania tej dysicypliny twa
TakChorąziatka.
B.
sekcja miotaczy pr.z.yjmruje
że
~
ka.ndydabki i kandydatów w
Kandydaci na bieg.a<:Z)' mogą s1a1i Szkoły nir 175, w środy i
środy i piątki pią.t'ki od godz. 17
się zgtasz:o ć w
19. Zaw sali XXIX LO, ul. Zeliwe- pisy u instiru.ktora J. Domiru.rowiCTJa 36 od godz. 18, u tre- k<J1WS1kiego.
nera mg.r W. Kwi:a11kowskiego.
ligi
rozgirywki
Zakończano
trenować
chcące
Dz.iewczęta

oo

siatkowej
średinicll.

SZJkól
młodziczek
A oto końcowa tG.bel-

ka:

1. XVII L()
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV L()
XXII LO
XXII! LO
XXI LO
VI LO
XX LO
XXVI LO

14:1
12:5

11:5
9:7

Dyskusjo o boksie
polskim Iw Sp ule

6:9
zdaniem
Dobry bok.ser
Do Spały przyjechali nieco4:10
to taki, który przy
Konferencja Stamma goście.
4:12 dzienni
techwyszkoleniu
sędziów bokser- należytym
i
2:13 trenerów
skuteczny
posiada
przez nicznym
zorgan1izowana
skich
11111111111111111111111111111mrmm11111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m PZB obudziła duże zaintereso- (niekoni·eczn:ie
nokautujący)
DYŻURY APTEK
WAŻNE TELEFONY
bardzo
jest
najlepszym do- cios. Koncepc}a
wanie, czego
w
czy
wodem była obecność m. in. ciekawa i kto wie,
Piotrk.owska 165, Naru- nestora sędziów
Pogot. Milicyjne
01
PZB
przyszłości
bokserskich niedalekjej
towic.za 6, CieszkowskiePogot. Ratunkowe
09
A. nie zacznie jej hołdować.
płk.
go 5, Gdańs,ka 90, Lima- Karola Bielewicza.,
Straż Pożarna
08
zrozumienia między trenerami
Zalew·skiego,
nowskiego 90, Spocna 83, Ćwiklińskiego,
Kom. MO m. Lodzi 292-22
Kapitam sportowy PZB Sta· i sędziami.
Przybyszewskiego 41.
Inform. kolejowa
Kaśk<>wa,
mjr.
Golańskiego,
as1-11
referaCendrowski w
obrad1
Rozpoczęte WC2loraj
Inform. telefoniczna 03
mjr. nisław
Bohdanowicza,
Anioły,
PALMIARNIA - czynna L1\CZNOśC (Józefów 43)
dnii
DYŻURY SZPITALI
Nowa.kowskiego, ·Idziaka, Wy- cie swoim zwrócił szczególną trwać będą jeszcze ·dwa
od
szeryfa"
„Gwiazda
10-18.
g.
ściślej Nie ulega wątpliwości, że wpro
potrzebę
na
TEATRY
Sikorskiego, uwagę
M.
ZOO (ul. Konstantynow- lat 12 (USA) godz. 19 Szpital im. M, Madu· sokińskiego,
z wadzą one boks polski na
oraz szej niż dotychczas pracy
Kubiaka,
R.
TEATR JARACZA (Jara- ska 6-10). Czynne od g. ŁDK _(Traugutta nr .1~? rowicza, ul. M. Fornal· Kfodasa,
na wilaści'WTS'Zle dirogi. roziwojru.
RadopolJe skiej 37 - przyjmuje ro trenerów: Mizerskiego,
„Zgliszcza
Dr<>· trenerami klubowymi oraz
cza 27) g. 18 „Ania z 9 do 16 (kasa do 15),
się,
dopracowania
Ja. Nie.
(jugosl.) od lat 16, g. dzące 1 chore ginekolo- gosza, Stefaniuka,
Ziel<>nego W7.górza"
T. Kona- potrzebę
15, 17.30 (20 sea·n s zam gkznle z 11 Rejonowej rzewskiego,
KONCERTY
TEATR NOWY (Wlęckow
CePisarskieg<>,
dzielnicy
z
„K"
Poradni
knięty)
.
skiego 15) g. 19.15 „Pa·
MajMałeckiego,
F'ILHARMONIA (Naruto- MEWA (Rzgowska nr 94) Widzew ut Szpitalna 6. gielskiego,
storalka"
Znalazl
Biangi.
wolt, chrzyckiego,
H.
(USA) S:.:pital ' Im.
„żółte psisko"
wkza 20) godz. 19.30 MAŁA SALA (Zachodnia
się również były mistrz Pol16, ul. Łagiewnicka 34-36 symfoniczny od .. lat 7 . g?,dz.
„Drewnfa.na Koncert
93) g. 20
(jap.) z dzielnicy Bałuty oraz s:k[ w mara·t onie Onufry Pół
„PiJany anrnł
ork. PFŁ. Dyrygent miska"
Latoszewski. od lat 18._ _go~. 18, 20 z IO Rejonowej Poradni torak, który t'era.z zajmuje się
POWSZECHNY Zygmunt
TEATR
(Obr. Stalingradu 21) Solis.tka - Halina Sie- 1 MAJ;'\ (~ihńsk1ego 17~? „K" z dzielnicy Widzew, boksem. w · kon.ferencjd udział
Jest generał ul. Zbocze 18, Szpital
forte- „Gdzie
dzieniewska
g, 16 „Robin Hood", g.
sria.tkarki Stal.'ltru. prnegraly z
~He bez obawy WYl&Y'lał
19.15 „Piosenka praw- pian. Prog,ram: Glinka od lat 12 (po!.) godz. im. H. Jordana, ul. Przy bierze 70 osób.
. rodnicza 7-9 - z dzieldo op. 15.30, 17.45, 20
Uwertura
dę ci powił!"
Gości powitał goispodarz te- siwe siiatkaTki do Warszawy na AZS A WF i Legią po 1 :3, lecz
Ludmiła". MŁODA GWAJ:tDIA (Zie- nicy Sródmieście, ' Kli renu, przewodniczący WKKFiT imauguiracyjne spotkanja o mi- wyniki te byonajrnruej ich n~~
TEATR 7.15 (Traugutta 1) „Rusłan i
Koncert D- l~na 2) „Panienka z o- nika AM ;m. Curie-SkloMozart nieczy.nny
ligi. Wpraiwdzie dyskwalifikują. Graiły prze.ciez
strzootwo I
(Koronacyj.ny), kienka" (panorama) od ,iriwskiej, ul. Curie·Skło- Józef Okoński, a konferencję odz)"Slkały one utiraiconą pozy- z mistrzem i wi~mistrzem PolOPERETKA (Północna 51) dur
mec.
PZB
z dziel· zagaił wiceprezes
Czajkaws>ki - I Symfo- lat 12 (po!.) godz. 10, dowskiej 15 g, 19 „Ciotka Karola"
oraz z !~ Wasilewski. Oddał on z kolei eję w stylu wręcz im.p<JU11Ują- ski, j.aJk równy z równym, bez
nicy Górna
13, 16, 19
TEATR ARLEKIN (Wól- nia..
lecz CZY' docównają po- kOffilPle!ksru niższiości i zystkaMU2!A (Pabi8;ni_cka 173) Rejonowej Poradni „K" głos trenerowi
17.30
5) g.
czańska
państwowemu cym,
ocz:och sipeców
ły ur?Jnanie w
„Pierwszy dzien wolno- z dzielnicy Widzew ul. Feliksowi
K I N A
„Baśń o rycerzu Gotktóry ziomem gry ekstraklasie?
Stamm<>wi,
'
ści" (pa'llorama) od lat Szpitalna 6.
frydzie"
sdatkówki, którzy doszli z.godciekaiwy
godzinny,
wygłosił
Piierw\51Ze spo1lk:alllia z najsil- nj.e do :przekonan'ia, żie w obeC„Beata" 16 (pol.) godz. 15.45, 18, Chirurgia Połudnle (Ko- POLONIA
TEATR PINOKIO
Szpital im. Pirogowa, ul. referat na temat przygotowań ni ejsizymi przeciwniczkami roz- nej formie me będą one odgrY
pernika 16) godz. 17.3C od lat 16 (pol.) godz. :li0.15
kadry narodowej do Igrzysk wi:ały te . obawy.
OKA (Tuwima nr 34) Wólczańska 195.
10, 12.30, 15, 17.30, 20
;,Zaklęty kaczor"
W:p.ra!Wdz.i.>e w.ąły
dosta:rczyciclek
roli
(fr .) Chirurgia Północ - Szpl Olimpijskich
Meksyku, a
w
„Kieszonkowiec"
ROZMAITOŚCI WISŁA - „Złoto Rzymu"
TEATR
p<UJnk.tów, i że k.ażdy przeciw(w!.) od lat 16 godz. od lat 16 godz. 16, 18, tai i1m. Pasteura, w .igu- nadt.o ocenił walki wszystkich
ul.
(Pałacu Młodzieży,
n1~k mu.sii być ;przy~otowany na
ry 19.
20
Moniuszki 4 a) godz. 16 10, 12.301.. 15, 17.30, 20
zawodników czołowych pań'stw,
„Hrabia PIONIER (Franciszkańska Laryngologia: Szp. im. reprezentujących
„Łódź _ moje miasto" WOLNO$(;
najwyższy
Wólul.
Pirogowa,
dr
(pagość"
„Nocny
31)
(panoChristo"
_ montaż poezji Tu- Monte
to
byt
:
poziom boksu na świecie.
rama) (franc.) od lat narama) od lat 14 (cze czańska 195.
wima
Koncepcją Stamma jest dłu
ski) godz. 10, 12.30, 15, Okulistyk.a.: Szpital Im.
12, godz. IO, 14, 18
PROPOZYCJI
'l:EATR
turniej tenisowy wyskok formy. azy też łodzian
Ogó~e>polski
d!' J'onschera, ut Milio- gofalowość pracy.
u.tirzymainje,
jej
na
Stwierdził orgaruzuje MKT w So·botę i nie- ki stać
(Teatru Powszechnego, WLOKNIARZ - „Siedem 17.30, 20
(Kazimierza 61 nowa 14.
ul. Ke>pernika 8) n.ie- narzeczonych dla sied- POKOJ
on, że nasi pięściarz.e posiada- dzielę w hali Widzewa. W tur- pr.z€'konają. nas o tym icP. er>miu braci" (panorama) „Zuzanna i cl).łopcy" Chirurgia i laryngologia ją jeszcze wiele lu.k i braków nieju wezmą udział cztery ze- bo1m~e i ni,edzli,Elltne mecze druczynny
im.
Szpital
godz. d2decięca:
od lat 16 (poi.)
od lat 12 (USA) godz.
z czoło ~1e1 kolejki rozgrywek.
się
składające
społy,
Tym
Armii w zakresie wyszkolenia. Pra- wych tenisistów polskich.
ul.
Korczaka,
15, 17.30, 20
IO. 12.30, 15, 17.30; 20
WYSTAWY
razem Stad gra pa:-zed własal<ł
ca opierać się powinna na
- „Człowiek POLESIE (Fornalskiej 37) Czerwonej 15.
ZACHĘTA
Ze manych zawodników ujrzy- wido1W111dą z AZS Gdań.sik i
OSRODEK PROPA.GAN· w ciemnych okularach"
szczękowo• klubach
„Zawrót gł<>wy" (USA) Chirurgia
i ośrodkach olimpij- my Skoneckiego, Radizio, NowiDY SZTUKI (Park Sien od lat 16 (jap., panood lat t6 g. 17, 19.30 twarzowa: Szp. im. Bar· skich. Powiedział on
między ckiego, Orl1kawskiego,
Maniew- StaTtem z Gdyni. W ,pierwszych
Wystawa
kiewicza). rama) godz. 10, 12.30, POPULARNE (Ogrc.dOW!' lickiego, ul. Kopcińskie- innymi, że dobrze będzie, je- skiego,
sp~tiklan.iach Start z Gdy1I1i do„20-lecie Polski Ludo- 15, 17.30, 20,
18) „Przygoda noworocz g 0 22,
W sobote turniej rozpocznie się zmał dwóch porażek: z Wisłą
bokserów
wychowamy
wej w plastyce". Czyn ADRIA (Piotrkowska 150) na" ('pcl.) od lat 16, g. Toksykologia: I Cen- żeli
o
niedzielę
w
a
15.30,
godz.
o
2:3 i z Częsitochowiainką równa od 10 do 13 l od
tralny Szpi·tal Kliniczny „na eksport" i taldch. którzy god.z. 9 i 15. za,kończenie \;tr„Dwa złote colty" (pa 18, 20
i meiu nastąpi w poniedziałek o nież 2:3, naromiasst ss:iaitka;rki
15 do 18.
(Rzgowska 84) WAM. Żeromskiego 113. podobać się będą sędziom
16 ROMA
od lat
norama)
Gdiańsk prze,gr.aiły z W1AZS
(USA) godz. 10. 12.30, „Zerwany most" (pano Nocna pomoc lekarska dz.ioennikarziom.
godz. 15.30.
sJą 1:3, lecz pokon"łY Ozęsto
15, 17.30 (20 seans zam rama) od · lat 14 (po!.) orzyjmuje zgłoszenia te·
MUZEA
godz. 1!
w
chow'iankę 3:0.
godz. 10, 12, 14, 16, 18, lefoniczne
knięty)
MUZEUM IDSTORII RU·
do 5 na nr tel. 444.44,
.
CHU REWOLUCYJNEGO CZA.TKA (Plontiwa nr 4) 20
Przeciwnic.zki z Gdańska i z
„,Sprawa do załatwie- SOJUSZ (Płatowcowa 61 • Nocna pomoc ;,; pie lęg·
(Gdańska toa, tel. 364-42)
Gdyni są niewątpliwie n.ie talt
w nia" (po!.) od lat 12, „Pra-wo i pięść" (pol.) niarska dla m. Łodzi „Polacy
Wystawa
jaik zesipoly mistrza i
sHne,
K:ościtt's2.'k'ł " 48, '"" teł
godz.~ 17, Al.
od ląit 16,
walee> ·d zv.ryclęstwo i godz. 17, 1.9
wkemistrza Polslk:!. toteż spo324-09 od godz. 19--4,
utrwalenie władzy ra- DKM (Nawrot nr 27) 19.30
dziewamy '9ię. że w tycll medzieckiej". Czynne od „Wyspa tajemnicza" - STOKI (Zbocze) „LegenZ MIASTA
cz.a.eh siaitkarki St.artu wywal~
(USA) od lat 12, godz. da o wilku Lobo" od
godz. 10-17.
Zimowo-wiosenna ofen
WLOKIENNI- 16 „~a tropie policjan- la.t 9 (USA) godz. 15.45
MUZEUM
W sobotę i niedzielę, 23 i 24
Tylko Sparcie warszawskiej i czą pierwsz;e PU111Jkty dlla si•ebie.
CTWA (Piotrkows_ka 282) tów" (ang.) od lat 16 „Zycie nie jest łatwe" s;~a 1 945 roku w rejo- bm. zawitają do Łodzi drużyny AZS Gliwice udało się wywieźć
od4 zyt 0 wrocławskie Slęza i Burza, na z Łodzi cenne punkty, w spotod lat 16 (wł.) godz. nie Łodzi" _
Wystawy: „Tkanma pol g, 18; 20
godz 18 w ŁDK (Trau- mecze o misbrzos,two .J ligi te- kaniach z innymi przeciwnikami
ska w zbiorach mu- DWORCOWE (Dw. Kali- 17.45, 20
z-:um''.- „z dz!ejów w!? ski) \',Łódź mia~,to nie STY~~W':' - STUDYJNE gu~ la).
Startem \ wyg.r ali łodzianie.
ze
nisa stołowego
1:Z3) Wieczór autorski Hora- AZS.
nr
(K1lmskiego
kienmctwa łodzk1ego . znane , „Elbląg , „Na
,
.
Włókniarz :.nów będzie grał na
urodze- cego Safrina _ 0 g. w
Czynne od godz. 10-17. pad rabunkowy" godz. „~wiadeetwo
I ru'lldz1e Start obu tych wyjeździe. Po niefortunnym wyW
MUZEUM SZTUKJ (Więc lO, 11; 12, 13, 14 , 15. 15 • ma" od lat 12 (pol.) g. w Klubie Ludowym (ul. przeciwników pokonał w identycz stępie we Włocławku łodzianie
Więckowskiego 13).
15.45, 18, 20.15
kowskiego 36). Czynne 17. 18, 19, 20, 21
nym stosunku 6:5, natomiast AZS zmierzą się z AZS w Gliwicach
Wiśie
Od 17 bm. trwa w
ENERGETYK (Al. Poli- STUDIO (Lumumby 7-9) Spotkanie z wiceprze- wygrał z Burzą 6:1, lecz prze- i Wawelem Wirek. Od wyniku obóz kondycyjny kadry szerw godz. 9-'15.
SD, ga-ał ze Ślęzą 1 :6.
szczęście" wcdniczącym WK
MUZEUM ARCHEOLOGI- techniki 17) „Foto-Ha· „Zezowa.te
meczu w Gliwicach zależy, czy
Obecnie Slęza zajmuje 5 miej- Włók,niarz
ber" (węg.) od lat 16, od lat 16 (pol.) godz. posłem Czesławem Szcze
CZNE i ETNOGRAF!·
utrzyma szanse na mierzy. Pod kieruinlk1€<m wY:;aniakiem, o godz. 18.30 sce w tabeli, mając 5 2'Wycięstw. zdobycie tytułu wicemistrza Pol- bWn.ych trenerów przygotowują
17.15, 19.30
CZNE <Pl. Wolnr,ści 14) godz. 17, 19 .
ekssejskładzie
debaty
Ma ona w swym
czynne g 12-lB !wstęp GDYNIA (Tuwima nr 2) TATRY (Sienkiewicza 40; nt. ostatniej
ski, czy też ją straci.
MK mistrza Pols)<i Arbacha oraz mitu mowej, w le>kalu
„Kto
„Przerwany lot" od lat „Koziołek",
·
wolny). '
W sobotę mecz AZS - Burza się oni do spotkań międzyna
strza Polski juniorów Pawlaka. odbędzie się o godz. 18, ul. Pół rodOoWyoh i mistrzostw świata.
„Pl).Sożyty", SD (Piotrkowska 78).
MUZEUM KATEDRY E- 16 (pol.) godz. JO, 12.30, mieszka",
na2'nanych
bez
zespól
to
Burza
_„Bicie m1>n~t w kolo·
się"
„Leniuszek uczy
nocna 36, a start - S!ęza 0 goWOLUCJONIZMU (Park 15, 17.30, 20
Sienkiewicza). Wy~tawa HALKA (Krawiecka 3-5) godz . 16, 17 '!~an Ana- mach rzymskłch" - od- zwisk, lecz grający am.bitnie i dzinie 19.30 na Julianowie, natoZ Lodzi n.a obóz pow&arro
pt. „Niektóre problemy „Baza Judzi umarłych" toi szuka m1bona" od czyt o godz. 18 w Mu- twardo o swój byt w lidze. Do- miast w niedzielę Start gra z
ona 3 zwy- Burzą o godz. 10, a AZS ze Slę z AZS ufa.lentowam.ą floceci5'1:·kę
odniosła
Ąrcheolog1cznym ·t ychczas
godz. lat 16 (pol.) godz. 18, zeum
ewolucji". Czynne od od lat 18 (pol.)
cięstwa.
o godz. 11,
zą
(sala 212, II. p.).
20
16, 18, 20
godz. 10-17.
Elsner ocaz szaibliistę Witczaika.

* "' *

CO?!!dzle?KtfDY?

Lódzki debiut
sinlknrek Slorlu wI lidze
start/

Tenis fl1 hall WldZeflJD

ci~~yą

ru:~:a::

Stąr1 i AZS grają wlodzi
a Włókniarz znów na wyjeździe

Ersner i Witczak
w kadrze
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Bogdziu, kochain1e, wiesiZ, że bardzo nie
kriedy bez na.leżyt~o S2l3>Cl1111ku wyra-

Zasiz Slie o moim

mężu.

ręką -zm.i€cie!l'Pliwi-0ny.
No dobra, dobra. dajmy temu 51p0kój.
Była mama w spółdzielni u tego chama?
p<l!Wiedziała skrwapliwie pani
Byłam Julia. - Wyobraź sobie, dJz.i-ecinilro, że wszystk9 pomyślnie zalarowil:am. Wi.d:zrialam stlę osoSprawa jest; casl'.kowicie
biście z prezesem.
zarouswwam.a. No, oczywiście. !lJi.eziręczJJ.ie by
było, żebyś tam wracał do pr:ocy.
- Ni-e mam najmni·ejszego zamiaa"U.
Na twail'ZY pani Julii pojaJWila Slię troska.
Spojrzaiła na syna i. usiłując swemu głoso
wa nadać możLilwie jak n"jłaigodiniejsze
brzmieni,e, powiedziaJa:
- Myślę, że jedru;k powinieneś z.a.brać się
do jakiejś :pd'acy.
- C.O mama chce, żebym robił? Przecież
taki.eh posadelt
widzi mama, że ja się
lnie nadai:ię.
- No dobrze aile nie możesz pr:recież być
bez przerwy ~ moim utrzymain:iu. Musisz
sobie &tworzyć samod'Zlioe1ną egzystencję. Przecież 'ja mQgę odeiść z tego św1a.ta i oo wtedy będz.iesiz. robił?
Maclulął

-

oo
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Nie
Bogda111. sktrzywjl się niezadowolooy.
rozmów ·na przykre 'temaity.
mama? Przecież mama
Eee.„ co reż
jest młodą kobietą i cieszy się znaikomitym
roroWliem. WFizyScy znajomi podzrl.wiają jak
mama świetnie i mlodo wygląda.
- Mówisz poważnie? - Pani Julia poprawiła sobie fryzurę i serdecznym ruchem p<>gfadzi.la Bogdama po dłoni. - Kochany chło
piec. Ale swoją drogą dobrze by było, ż.e
byś się zajął ·czymś nor.iytecznym. Oczywiś
coś odipowiedniego,
cie musimy ci znałeźć
coś. co by odpowiadało tiw<llim zamjJowan.iom.
Powiedz mi Bogdaruku, ia.k;i.e ty byś mógł
w oobie wzbudzić zamiłowa'1'hia?
Bogdan wrttSZYl potężnym.i rami>O«liarDi.
- Bo .ia wiem.„
- Sluchaj, sy.necz:ku, mam do Ciebie prośmówila diailej p.ani. Julia. - RoZJ!Tla•wiabę lam w twojej sprawie z meoenaoom Gerylsk;im. Obiecait się toba za.jąć i ulokować cię
w jaltimś od<p-Oiwiednim miejscu. To ba:rdzo
porzyjaclel naszej
ust-OSUnkowany człowiek,
rodzimy. Idź do ni1ei::o. Na pewno coś p<Yi;yteczne.go z tego wynrl.Jmie. Zrób to dfa mnie,
Bogd.ainku. Baxd:ro cię proszę, Znasz p.rzeci,eż mecenasa Gerylskri.e,go.
- Oezywiśde. że rro zniam.
Idź do rulego, 11lie
- No więc wlaiśnie.
zwlekając, pogaidaj sobie z nim SIZJCZerze o
wsizysitkim. Jest naprawdę bard'ZO życzliw1e
do ciebie n.astwwi.ony. Pójdizi,esz?
Bóitdain ntlechętr"i·e spoj rzał na ma>fkę.
myśli o tym, jak by
Mama to tylko
mnje wsadlzić na j-aikąś obrzyid!!iwą posadę.
Robię to przeJesteś ndespraiwiedliwy.
cież dUa twojerro dobra. Chcę. żebyś sbal się
samod'lliel.nym • azł<J1Wiekiem. Nie miaiłeś zamiłowania do studiów wyższych, to cię nie
zmuszałam, ale teraz musisz ja.lroś się ustaznosił

lubię.

*
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mecenasa. Baird.oo

cię pro-

szę.

No dobra, dobra, pójdę, Iliiech mruie ma.ma już nie męczy.
Bogdan przespail się po obiedzie, a następ
nie, na wyraźne życzenie matkii, ogolił &ię;
-

czystą koszulę
bilizacji życiowej.
wlożyl

i

poozedl

s:wkać

sta-

Mecenas Gecylsk:i dobiegał ~ś6diziesiątk4
2.Je był jeszcze niezmiernie żywotny i pełen
energ.iJi. Ubierał się z przesadną elegancją
i zbyt obficie polewał się woda kwi,a:t.oiwą.
Siwe. bujne wl<>w kaz.aił f.ryzj€'I'OIIl ukladać
w misterne karby. Kształty mia.! rac-rej kuli'9te. co nie przes:z;kadzalo mu jednak poMoWił dużo
ruszać się lek!lro i zwinnie.
i wysila wia? się z tą nie2lmiern<t laitwości '\,
jwką daje wi·eloletmJ,a praktyka adwokacka.
Mówiono o nim, iż przyjmuje sprawy tylko
ZU.'J)eł:rui·e pewne i że niie lubi =aiżać na
szwamk swej opinii.
Gerylskł
Bogdain był trochę onieśmielony.
i usil<1Wał stwomomenitaanie to zauważył
naprzyjarzmy
miły,
wstępie
na
za.raz
rzyć

stsró.i.
- PrOlSl'Zę, ~. ktochaJ11y painie Bogid.al!'l.ie.
NalJ)'ijemy się kawki.
Ni,echże pam. sia.dia..

że pa.n mriie odwi€dziL
Barow mi miło.
Jakże zdrowie mamusi? Co to za •przemila,
urocza ()ISl()ba. Za każdvm razem na nowo się
nią zachwycam i l?dybym był trochę młod
To na.prawdę !;Oa;i;ysfakcja mieć taka
szy.„
mar11kę. Ni,et'l!JZ rozmawialiśmy na pański temat. Jestem przekona'!ly, że pan ma oi:rromne m<l'ż.liwości. żeby zr.obić oię;kina karieTę
życiową. trzeba tylko. żeby pan trafił wreszoie na właściwy ron;zai pracy. na coś takiego. co by -pain2 rafascY'!1owaJo. co bv panu naipraiwdę od'J)owi.ad:ało. Prawdziwe P<JIWO-

*
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d~erule można Zldobyć tylko wbedy, kiedy S!i.ę
robi to, co się lubi
- · O właśnie - orzytaik:nąl bez przekonania Bogda111.. który uznal. iż już najwyżsZY'

cz.ais, żeby coś powiedzieć.
Gerylsk:i bacznie spojrział

na

młodego

czl<>'"

wieka.
- A co by ~1!1 lubił robić?
Bogdam poczul, że rozmowa schodzi na nde-

pażądane

tory.

No cóż„. Różne meczy. Trudno tak sprecyzować od razu.
-

- Talk, t.ak - podchwycił z za.palem Ge-rylski. - W młodości naitrudniei zxlać sol:#
jasno sorawę do czego ·n.ais prectesrtynoiwaJa.
naitura . Młodzi Jud.z1e barozo często nie orie!ltu.ją się, co sobą właściwie przedsitaiwia zawód. który sobie d00yć oo omacku wybrali.
l'J!rutuxzysta nie wi.e. czym są naiprawdę stuorawnicze cr;y technicztle:
dia m€>dyczne,
I wlaśonie tu ważną rolę powinru odegrac
pokolenia, ojcieC•
stairszego
prnedstaw:iciele
ma·tka. opiekun, życzliwy orzvja.ciel rodziM'·
Ni-e sądzi pan, że mam rację?
Bogdan pornyślzl. że nie ma pO!WodU. cl]..~
którego nie miałbv przyzn,ać racji st;a~mu
panu. To oo mów.il było właściwie zu.pel:nae
rozsądne.

- Uważam, że ma PM rację.
- To mnde ci-eszy, to mnie og>romrue cie-'
gzy - podjął m€Cenas. - Sądzę. że dojdz;iemy do POrOZUmieni.a. Pam iest bairdzo inteligentnym młodzieńcem. Pańska mama wSJ'<'mimaiła mi. że PM poszru:kuje jakiegoś ciekawego m.jęcia,
- No talk„.
(25)
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