Współpraca

Wydanie I

naukowo- techniczna

między Polską

lnrada w Moskwie
ostatnich dniach zakoń
się w Moskwie obrady
III sesji
Stałej
Podkomiisji
Współpracy
Naukowo-TechW

ULTIMATUM
Rodezji Płd.
Rząd

Rodezji Porudniowej
w środę :z faikltyc:znym ul:timatum wobec rządu

'll\ry&tąpil

brytyjsk:tego, oświadczając iż
pr"JX)zycje premkira Smi<t:ha
na temat poprawek do konstytucji z 1.961 r. prnedll:<l!Ż<>ne
w c~Slie .-oz:mów w SaJ.isl:ru:ry
musiz.ą
być
za2:lroeptow"alll.e
przez rząd brytyjski przed J>O
we<łaniem
komisji
królewsk\ei. Zadaniem kom.i·sli na:tomiast byłoby wylą=nie zbad<mie =Y cala lmin-OŚĆ Rodezji Potudniowej zgadza się
na proklamowanie
niezawislości na zcS$.dzie poprawione.i w ten sposób' konstytu-

pomyślnie.

Obie strony robowiązaly się
do wzajemnej wymiainy dokumentacji
technicznej
i
przyjęcia specjalisth"'!- w celu zaznajomienia ich z osiąg
nięciami naukmvo-technicznYmi w dziedzinach: ·hutn.iotwa, budowy maszyn i urzą
dzeń, chemii, paliw i innych
galęziach

przemysłu.

Przed
dalekomorskim

.

Morska kariera,

wyniki wyborów
w Izraelu
Pier~vsa.e

niki

niepeo!.ne

·powszechnych

~:ziraelsl<~ch,

j.aikie

~e
odbyły

Dr Janusz Zł ółkowski

611.ę

20-lecie polskiejinauki

na Ziem i ach Zach\adn ich

skup

255 nalotów

p1~twórn·ie

st<>t:'",
swyeb

do ZSRR

ilość

to dotyczylo wizyty mini-stra

w Związku Ra·dzieckim · p:i:ze
pi'O'Wadz()l).ych tam rw..mów
z przywódcami ZSRR.

powiedział

z

wizytą

bawiły

W Łodzi

przedJs.ta·wicie1k~ jug~łc:xwli.afuokiej orga
0
nizacji k b1ecej w
osobach
Mariji Soljan Baharić i Very Veljković, które były gość
mi zarząidlu ŁÓd.Zlkiego Lig.i
Kobiet. W C?Jaisie gwego pc>bytu w n~~ym mieście, goś
cie zwied1Ah kilka zakładów,

na

w 8:! proc.

,,K.a·

przywiozły
w
ła.downiaeh
pokamą
śl'f!<lri. filetów z karma•

jesiennego s.ku.pu zie<mnia-

z

ków dostairczono
d:o-t~•ehc:z.as
o•k. 400 tys. ton na zimowe
zaoopattrzenie ludności miast i
osiedili .przemyslowych. Dostawy te należa.klby o·becnie jak
najba·rdziiej
p'.!'zyśpieszać,
pól<:
nie ma · jeszcze mre>zów.

zynów i Wliele innych ryb.
Na zdjęehi:. przygotowywanie
tmwJerów dalekomorskich do
kol~ rejsu.
.CAF - Bakota

wtorkoiwymi wyborami w I:ua.elu ka,mpania wy boli'·
cz.a była tym razem wyjątko,wo
~acięta.
oto śe>i.a.ny domów
i płoty Tel Av.i.l'tl <>blep1one pla·kat.ami ·Wyborczymii..
CAP'

partyzantów

SajgonJe podano w środę
oficjałnie
straty amerykańskie
i wo,j.sk rządowych w ub.ie·
głym tygodniu,
Amerykaliskł
i;zecznik wojsk<>WY o~wiall.czył,
ż.e w tym· okresie zginęło 363
żołnienv
W<>jsk rządowych, a
W

1-------„-----------....:...--------.. J

Jak po pooiedzeniu
dzienn.ikarzom
rzą~u
minist.er informacji Peyref1tte,
Couve de Murville oświadczył, że rozmowy politycz,ne przeprowadzO'lle w .sto
licy ZSRR „pozwoliły
potwierdzić i sprecyz>OWać zgod
ność
obu rządów w wielu
spra~ch z dziedziny pohty
ki międzyn~rodowej".
Francuski minister spraw
zagranicznych we winioskach
ze swej podróży do Związku
Radzieckiego stwierdził że otwiera ana dobre perspektywy dla dwUJStronnej wspól-1
pracy fra.nicuskO-radzieckiej.

W ubiegły Wltorek i środę

„J·upiter'' i

które

wiek informacji na temat wy.
ników tej ·akcji.
Samoloty amerybńskie i lotnictwa ' rządowego · dokoruiły
we wtorek 255 nalotów na rze•
k<>me pozycje partyzantów. W
wyni'ku bombardowania znlsz-

Budowo· i·czowi·e

„Puław
kończą pierwszą „n1•tk ę "

6 tys. b'Ud.o<wniczych Pu!aiwskiiego
KOIIJJbilna•tu Azotowego
d-O<klłada
sta.rail, by w temm.i:ruie, t>zJn..
d<> 16 girudnia br.
;pTZeka·:ooć do iro=chu wszyst•
kie ob:ekty I 11'.1.Ltki produkcy;jne:j z.a<kład•u.
Dotyichiez.as
m: 59
obielt.tów
przewid>Zianyich do
rozruoo.u
oddalllO lub urucho.mlono 36 obiektów. Z i!J'O'ZOStalych 23 obiektów - Q9 powinno
być
prneka'loan.ydh ter.min.owo, nato-

Jugosławii

w Łodzi
m.

in.

Łódzkie

„Ołimpię",

ZPJ:

i

P.6łnocno~
„Pierw5:1:ą"

Rudzką.

Przedsta'Wil.ciel'k!i Jug-0\Sławii
spotkały się też ze środCJWILs
kiem nauk•OIWym Uniwersyitebu Łódzkiiego oraz przyię:
te były przez wiceprzewodl!ll
czącą Prez. RN m. V>drLii Bar
baa:ę Wąsowiczawą. W spot-lkaniu tym wzięły również u
dział radne oraz p.rzedSltaw!icielki DRN. G<>ście interesowa
ły
zagadnienia
komunalne,
mieszkaniowe oraz problem
Q!!)ieki socjalnej nad kobfeta
mii
pracującym.i
zalVll'Odowo.
Wiele uwagi poświęcono rów
nież kwes·tif usług. W
ch1iu
wczorajszym,
w
Za-rządzie
Łódzkim LK odbyło się spot
kainiie
z
człontkami
prezydium
oraz akitywem spół
dzielczym. W imieniu środo
wiska łód:ikiego, gości powitała przew.
Zarzadu Łódz
kiego LK Janina Suska~Jan.a
kowska.

miast ja•k
s1:Wierdlzono w
środę na ną;i:adzie z uclz.iałem
kiero'WU'llicbw wszystkich przedsiębiorsbw
bud01W>l.ano-montaotowycll - n.a po=stałych obiektach:
polach
pir1Zygotowania
gazu i syntezy amoniak.u Oll"az
na po!Ju a;pa<ratuiry i kry.staU.zacji mocz,ni;k.a, wystf:!piują trud-

ności,
k·tóre mogą uniieim<:>'Zliwić te;rmdnowe oddanie do roz-

ruchu tych talk waenych

d.zeń.
JłOŚCi

urzą

Głównym źródłem trudsą
01późniienia
w dQ>Staniektórych
urządzeń . i

wach
a<rnna.tmy
cliłia
tyioh właśnie
abiektów.
Wa<r•to pod'kreS!fć, że budownic.:O'Wlie Bułaiw:skiego Ko.mibina<tu WY'kO!Il.a•IJi }uż poin.a<i 80
proc. prac p<rrzewidz.ia'11yeh dla
I nntki. Poważnie rów.nież zaaiwalllliowane są prace n.a ?J: i
III nitce P11.1ław I. gdzie wyikon.a1t10 juri:

44>--50 proc.

pirac.

Zbrojny incydent
Izraelsko - llbońskl

W ~ doszbo do ~
nej sbrz;e.l.arany między ŻO!lllie

rzami
mi w

lilbań'Slkimi.

a i:m'aeilski-

pobliżu

wsi Al DuhaiiTa
Libanie na
grarrucy z lizrae!.em.
W 7lwią'likiu z incyden.tem
obserw.a<ł.o<r2:y z Komi>Sji Rozejm<l'Wej ONZ p.rzyibyili na
miejsce i il'02lpOC:Z(lJ: .śl.ed:zltwo.

w

P<>hldn·i<JWym

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

Przed

dyrektorem ośrodka
UHESCO w Indii

ciąg

wy-

we wtoirek, ws.ka'llują Jut wyraźnie na
21wycięstwo · koaQioji
wyboirczej p'airtili Miaipa<i-Aichd1ut
Ha-Awada, kier01Wane:j },}rzez pre
mi€ll'a Lewi E."Zkofa. W nowy.ro
gabinec·e !'.llraetl,s.kim
zachoiwa
on przyipi.1szczal.n.ie tekę ;prem'e~ a. Ocze]rnje się, że koaJlicja ta uzyska 4~5 ma·ndatów
w -l':>:O-<>sobomym
parlamende
(Knc'>etl.

zaciekłą

ciwko pierwszemu wicepre-1
mierowi, dr Subandrio, któremu zarzuca się sympatie
lewicowe.
Radio Djakarta podało, że
instytut kulturalny Ligi MuLódź, ezwarlek 4 listopada 1965 roku ,
7Ułmańskiej zwrócił się z peNr 263 (58Sl)
tycją
do prezydenta Sukarno, w której domaga się roz
wiązania KP Indonezji oraz
usunięcia z rządu wszystkich
Pmnański
naJU'kowiee; dotych, którzy związani byli z
cerut
Uniwer&Y'tetu
im.
A.
nieudanym zamachem stanu.
M;okieiwł=a, dr Janusz Ziół
Równocześnie zaapelowano d<o
k<J'WSJki wyjeohal do Dellii;
wicepremiera. Sub,andrio, 'aby gdzie będzie kier-0!\Vać o6!roddobrowolnie podał siię do dy- kiem UNESCO do bad:ań siPomisji.
lec:znych
i
ekO'llomic:znych.
Jako
krok
wymierzony
Placńwka <l:a obejml.llje swod.m.
przec.iwko Subandrio ze stro zasięgiem :rejon pollutdniowej
ny doWództwa
wojskowego, I Azji. Doc. dr J. Ziólik~Slki
traktuje
się ·
mianowanie
jest socjologiem, specja.J:izup:rze-1.: generał.a Suhall"tlo woj-1 jącym się w bada:ni:ach proOdziedziczona
po
N!em- plecze maitedalne szkół wyż
skowego
szefem
wyw'iadu oesów ur:balilizaJcji i 5'0Cjol.ogii
cach spuś~izi:ia była mizerszych trzeba. było w i,stocie
i'ndonezyJ's'kiego,
który
do·
na, nie mow1ąc już o wojen organizować od podstaw. Kon 1----_:_;_______.;___....;,._m_.i_asr_._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
frontacja naszego dorobku w
nych spustos•zeniach. Tzw. za
20-leciu z okresem przedwoWsfrząsafący
jennym jest bardro pouczająca. · otóż
przed wybuchem
II wiojny światowej lstniało
tu 10 szkół wyższych (w tYm
tylko 3 tej raingi co · uniwersytet we Wrocławiu) z s· ty&.
słuchaczy.
Obecnie funkcjonują 22 wyższe uczelnie skupiające ok. 63 tys. słuchaczy.
Rozwój szkolndctwa wyż
szego na naszych Ziemiach
(A) Da.lszy ciąie; na str. 2
Pen i;a,goon . był we wtorek
Morrison dokonal swego <:%1
W5.e<:7...orem świadkiem wstrzą nu przed oknem g.sl:>inetu misającego
protestu przeciwko n\sbra obrony McNamary, w
zbro:iniczej woj.nie, :p:rawa<lzo chw.illi gdy ty>siące urzędni
nej pirzez Stany Zjednoczone
ków
Pentagonu
OJ>UiS?JCZało
w W1etnarni.e . 31-letni ~!kier
gm.ach po zakończeniu pracy.
z B&itimore, Norman MorriTrzyrnal on w rami.on.ach pół
son przyt'k.nął do przesiąknię
toraroczną
córeczkę,
kitórą
Paźxbzje<rfl>i•k urpl:innął pod znatej benzyną ode.ieży zapałkę,
jednak w osta1tniej chwili wykiem
im•te<nsywnych
dostaw
przekszt-a.łca1jąc
saę
w żywą
ziem.iorpro<iów do pun:któw skup'LIŚCil i k!tóra un:i1lmęła śmier~
pu. Znacz:nie przek:roc-.1:one zoPQC!h<:dnię i
:poniósit męezeń
stal,,r plallly sl<·UlpU mleka. jaj
$ką śmierć.
ci.(C) Dalszy
na sflI". %'
i d.robiu. Pomyślnie przebiega
Październik był dla ryback~eteż skup ziemni.alków i zboża.
go
pol'tu w Gdyni i załogi
W niezinacznyim natcmiast StCJ\P""
lądowej
„Dalmoru" okresem
niu nie wy.konano
miesię<!Zwytężonej pracy,
Z Morza.
nyC'h
zada1'i w s.kupie żywca.
Pólnocneg.o i innych ł&Wi$k
Wprawct'Z.le ;plan dQStaw wieprzo
~ypłynęło wiele
jednostek
winy wykOOl!ano w ponad 102
r)/backich w tym trawleryµrcic.. a.le w<>łO!Wii'l.y ty•llro

Przedstawicielki kobiet

'Nyborow

prowadzą

tychczas podlegał dr Suband
rio.
Co prawda mówi się, że
wywiad nadal będzie podlegał
wicepremierowi Subandrio, niemniej nowo mianowa
(B) Daiszy ciąi< na str. 2

produktóflJ rolnych

podróży

łłieolicjalne

mańskie

kamparuę
antykomunistyczną.
Nasila się również akcja prze

Pomyślny

sprawozdonie

Korespondent Agencji Fr~!ll
ce Presse donosi z Adenu, ~e
w ciągu ostaitniego tygodnia
airesztowano tam 10 dalS'lych
osób oskarżony>eh o dział'.łł111,osc
.przeciwtko bryty;jisk1m
kolonizatorom.

Jak wynika
z
doniesień
agencji zachodnich z Dja.karty, rlowództwo armii i prawicowe
organizacje muzuł-

pod oknami Pentagonu

Couve de Murville

Aresztowania
w ADENIE

e

Żywa pochodnia

Stlniki
samochodowy
Star'• i cią,gn(ilko~~Y "Urs.ius''
·~oz;puocZ)'11a.ią morską ka;rierę.
„Stac" ZEaicia.ptowamo do napę.du
mot-0trówek i'n'Slpekcyjnych.
Jes lcze bardziej UilliWeTsdny okaza.l się silnik „Ur.susa",
który zaSltosowany
zostainie
d.:> napędu marskich lodizi ratunk•>wych i rybalClkich, motoróv1ek i jachtów. Du:żą korzyścią z wprowa<dzen~~ tych
silników będzie :ta.two.se zaopatrzcmia się .w =ęści. . ziamienne OIS'.lą~e ruemaJ
w lkaooym TOS.

:rranCUS!ki i generał
de Gaulle wyra.zili swe zado
wolenie ze siprawo'.!:dania zło
Żonego przez ministra ~ouve
de Murville'a na pos1edze111iu gabinetu.
Sprawozdanie

Komuniści zwalniani z biur i urzędów
Nagonka ua Subandrio
57 deputowanych usunięto z parlamentu

w Wietnamie

„ St ara '' 1· ,,Ursusa"

Rząd

Indonezji szaleje terror

profest przeciwlrn wojnie

re is em

ze swej

••

niemej
Międzyna·rodowej
Polsko - Radzieckiej
Komisji
Współpracy
Gospodarczej
i
Naukowo-Technicznej, W czasie sesji rozpatrz<>no rezultaty współpracy naukowo-techniczne) między PRL i ZSRR
za okres od kwietrnia do paź
dziernika 1965 r oraz zatwier
dzono tematy, któ.re będą realizowane
w latach 19651966. Obie strony stwierd-ziły
z zadowoieniem, że współpra
ca naukowo-techniczna mię
dzy PRL i ZSRR r<>zwija się Rok XX

cii.

złożył

.r; w

BZIFNNIK

a ZSRR

czyły

·Cena 50

O formach praicy łód7:kiej
organizadi
poinformowała.
sekreta.rz Zarządu Łódzkieg0<
LK Henryka Mi•kuć. O doświadczeniach w pracy jugo I
~1·owia·ńi;ikich kol:Yiet mówiła .l'
Marija Baharić. Spo•tkanie u•
płynęło w serdeczmej atmosferze.
pn)

CYPR

Rozruch9

Cll

Jaik d·OQ'bOJ;,l Agencja FP w
porcie CY;pryj.slkim
F.a,mag.IJISta
doo'>Zil<> <w ŚT'Odę :rano do wymi<Jlll:f
s~rzałów . oświadczył
rzeoz.n.ifk sil ONZ - i sytuaC!ja
jest b~1'rdzo in.aip.ięta. Około 200
:rolbotn.i·ków
tureok·ich za<trud·
ni""nych w ipocme nie ,pnzy- ·
stąipilo w śrooę do pracy. Je-<
den Turek
cypryjski zaibijt;J,

Oddziały

amerykańskie

i

południowO'W'ietnamskie

prowadzą

obtlenie energ:iceną akcję „o<:zyszozania terenu"
wokół Plei
Me, który przN ostatnie dwa tygodnie
był oblegany pl'7.ez
partyzantów. W akcji oczyszczania biorą takie udział tzw. siły lo·kalne zwerb<>WMte przez
Amerykanów
spośró·d miesz•
kańców górs·kich okolic południowego Wietnamu.
Na Mjęciu: żoanierze ,,.sił lokalnych" podczas rewizji w jed•
nej z wiosek.
CAF
77J zostało rannyck, siraty ame
czono 97 hudyn.ków, a. 12 US'l':ko
rykańskie
wyniosły 23 zabi•
dzono. W $rodę zniszczono pod
tych i 114 ra•nn.yeh.
czas nalotów 290 budynków i
Agencje zwraeają uwagę, iż
unkodzo.JJ.o 175. Dokonano tak•
podan~ ofic,ia.ln:ie liczby zabł·
że nalotó"'.
na Wietnam pół•
tyeh 1 ra.nnych są dwukrotnie
noeny.
wyższe od danych z poprzed•
niego
UPI tygodnia.
inf03"muje, te liczebDiOść :--~-~-~---~----~
wo.isk
połllidniowokoreańsklich
w
Wietnamie
południowym
wzrosła do 15 tysięcy ludzi po
wy.lądowaniu we wtorek w por
cie Qui Nhon dalszych z tysięcy żo:łnierzy
z
tego palistwa.
W odłegło.ści. około li km na
poh>d.nie od Da Nang
erolg
amery·kań&k:iej
piechoty m<>r•
skiej na.jechał na minę i zo·
stał iJ87Jkodz0<n.y. Artyleria ame
rykaliska ostr.zelała w pobliżu
tej bazy domniemaną koncen·
tt'aeję oddziałów partyzanckich.
Brak jesi jednak
jal!lichkol·

P.r.zygołowania

do konferencii
solidarności

narodów

Azji, Afryki,
Ameryki Płd.

POIWodaln<> d:o życia ra~zieclld
komilitet w.sipółdz!ałan.La w z.wolainiiu pierwszej konferencji scli<iarności narodów Azji. Afryki i Amery,ki t.acińs!kiej, która
odbędzie się w dniach 3 do 10

famatuście

Z>OStał
Śirodę.

IW 111101CY

z wtorku na

sty.c2:Iloi.a w

Patrole

pancerne sił ONZ
5'trlzegą
U'liic ,Famag'Usty, gdzie
Jesoocz,e we wtO!!"ek, w późnych
g01ch:.in.ach
wieczornych doszło
do piel"WSZ!elj
wym.iany strza-

łów ·m•iędzy cyipry;~ gw.a.rdią
nair<l\dotWą
Tm-~ cy;pryj.siki·

mi.

a.

•

nioezącym

Miirz,o

Ha\\'Bn.ie.

Pr;zewod-

kO!lllitetu zost<ol p.isarz
TUJrsun-zade.

W środ·ę 3 bm. oobyło się po
ko·rnlte~u, na którym:
omówio•no sprawy związa<!le z
1JrZyg0towaniem rad~ieckieh or·
r-an· ?.acj1 spole<:mych do UQ.zi&
siedzen:e

łu

w

kgn.fe±_eiic,ji.

„

Rada Bezpieczeństwa WIZYTY

20-lecie
mez.ów sianu

zn.ów odroczyła

Rada Bezpieczeństwa mus.ia
?a w środę ponownie od'l"<>czyć wyznaczone na ten dzień
posnoozertie. ponieważ iaik donosi Ągencj.a UPI, członk.oW'ie
rady :r;iie zdołali uzg<Jdnić nosprawie
w
rezoluc;iii.
wej
Kaszm:i.mi.
Rada odroczyła. posiecl:zenie
Jej
już trzeci raz z rzędu.

zastąpił
80 osób

Automat

pol;ska d:ozow<ni'ca
Pierwsza
do SYiP.kicll al!"tyikułów spo:żyw
CZ.Y'C"fl, konstl'lll<kcji poz:nańs'kkh
i techn.i.ków, zao:ninżynierów
stalowana na początku ba-. w
Zaikładach

Poznańskich

Koon.ce111

traitów Spoożywczych, zdała w
pellni egzamin spra.Wll10ścL Agire
ga.t ten zl.ilk.Widował w dztade
produkqji kawy naturalnej (.pro
NMa.r ago'•) rę=e
s2lkowainej
pa~owamie
jąc pracę

i. ważenie, zastępu
:na jed'Ilą
80 osób

zmianę.
W zak:ład.ach J>O<ZIW1ńsJ<ich koń

czy się obeon.ie montaż dnigiej
doczow:nicy. która za.instalowana
zosta:niie w falbryce kcrnicen~a
tów w Opoo1u. Ag•egat tak.i zamówilły :równ·ierż Za.kłady PTzemyslnl OU>kieriniczego ;.GqpLa!na"
w

Poznatn~U.

Dnia 3 listoipada 1965 roku
zmarła, po długich i cięzkich
opatrzona św.
cierpieniach,
, sakramentami w wiekn lat
•, 67, nasza najdrożs?.a Mamusia,
j.Babcia i Prababcia
S. t P.

AIHA

SYGUŁA

z domu PODWYSOCKA
Wyprowadzenie drogich nam
zwłok z domu żałoby w Konstantynowie przy ul. Łaskiej
6/8 do kościoła parafialnego
nastąpi dlllia 4 listopada br.,
o godz. 16. Msza św. zostanie
odprawiona dnia 5 Jistn-pada
br., o godz. 15 w koście!" parafialnym, po czym nastąpi
nam
drogich
przewiezienie
zwłok na cmentarz rzymskokatolicki w Konstantynowie.
O smutnym tym obrzędzie
powiadamia, pogrążona w głę
bOkim :tal.u
RODZINA.
15369/g

zwią7lknl z mającym nastąpić 4 bm. w gmaohu „Zaotw.aireiem · wystawy
chęty"
:prac wybitnego plastyka duń

przewodniczący,

Boliwijczyk
Fernando O!ltiz, najwidoczniej

w

W

w

impasem

z

związkiu

sprawie Tezoducji kaszmi.l'Sk:iej,
nie oglosiil: tym razem, kiedy
rada zamierza się zebrać, aby
))Odj.ąć debatę na temait konfliklbu kaszmiirskiiego.

*

*

w
Jacobsena.
do Wm:sz,awy
miru;.:ter kUJ1tua:y Da.nili. Hans
Soelvboej.

*

mimsitra
naa:odowej ma;r.sizallka
Polsk~ Mair>.iian.a Spychalskiego
przyb:,-wa1 do Polski z wizytą
oficj21ną w dn1u 7 listopada
br. rnmi·ster obrony Republiki Austrii, dr Ge<mg Prad&
z małżonką oraz seb..-retarz
sta:nu w Ministerstwie Obrony
Otto Rosch i osoby 1low<l!l'zy-

zqdajq pomocy
poszkodow<lf!lych z
powo<'lu bomi:>aird.Oowania a~~mo
DeJ~a<:ja

r---------------

Delegaci.a
•

Zie 01 I

Nagas.~~:i

od-

ostatnio wicepzzcwodwi~dziła
n:k:zacego Iz.by Niższej pa>!'J.amentu ja:pońsllliego, Tanakę J
uch!waleo.i.a w pall"lazażądała
mende usta.wy o pomocy dla
posZlkod01Wall'.lych, która by prze
s-tałych
wY\l)l!a.carue
widywała
reirut. Żądanlie to podpil>Mo 52
tys. csób.
.Ja.pon.la liiczy obecnie olrol:o
200 tys. osób, J<.tóre przeżyły
bo,mbardowania a.to-mowe HilroSZ'imy \ Ną~asa.ki. Za<ledwie 134
nich otrzymuje
tys. spośród
niewielk!ie zas>iłki na lecrzen.ie.
poszkodowanych p.o
Wię.kszość

w wojewódzlwie lódzkint

W

wieloletnich,
ramach
kontaktów
wszechstronnych
Jhiędzy ziemią łódzką, a ziemią smoleńską oraz w związ
ku ze zbliżającymi się obcho ·
darni 48 rocznicy Rewolucji
w dniach
Październikowej 10 bm gościć będzie
od 4 n.a terenie naszego wojewOdiz
delegapięcioosobowa
twa
cja ziemi smoleńskiej.

•

czasie

ków i Radomsko, obejrzy eks
pozycję Muzeum Ruchu Rob<Jltniczego w Łodzi oraz weź
mie udział w otwa'l"ciu jednej z hal p:rod1,J.kcyjnych Za
Ośrodka
kładów „S;;indra" i
Zkkowia w Aleksarn.d:rowie.
W dniu 10 bm. delegacfa oTego
łódzką.
ziemię
puści
samego dnia, w ramach wza
jemnej wymiany konta:któw,
wyjedzie na ziemię S1tnoleń
s'k.ą 5-osobowa delegacja wojewódzitwa łódzkiego.

ł-0,w

JOZEFA
KLIMCZAK
się

odbędzie

dnia

4. XI. br„ o godz. 15,30 z ka·

rzym.-kat.
cmentarza
plicy
przy ul. Ogrodowej, o czym
w
pogrążeni
zawiadamiają,
głębokim iaiu
MĄŻ,

DZIECI, SIOSTRA
i POZOSTAŁA RODZINA.

Jl'aństwu

KANAROM z po-

wodu zgo:nn

MATKI TEŚCIOWEJ
wYrazy szczerego

WSP6łczucia

składa

D.

15370/g

Dnia.
Zl'llUł

ZAJĄC.

1965 r.
lilsto~
3
nag!le, opat,r=ny świę

tym.i saikramentami

S.tP.

:Na Ziemiach Zachodnfr.ch paw
ośrodki
potężne
ta:k
naukawe, jalk nip. W·r ocl.aw Jeden z najpoważniejszych w
kraj~. trzeci oo do wiel!kości
w Poiłsce. Pooiadla on 8 szkQł
potnad 22 tys. st:uwyższych,
dentów; 34 placówki nauloo<we
i 50 odd"Zia~ów towairzystw naukowych. Gd.ań~k. k,tóry przed
wodlllą mbai 1 s>'lkołę wyższą z
obec.nde ma
l.432 studenit.alllli 6 szkół wyższych z ok. 15 tys.
studerut6w. 18 placówek nauko-

:Radio

pracofWlllJi.k Banku
zarobko.wych
oraz Na.rodo-wego Banku
P<>lskiego.
Pogrzeb odbędzie się dnia
6 listoipada 1965 :r. o god~
cmentarza
15.30 z ka.plicy
rzymsko·kaioLiekiego św. Anny na ~w:ie, o czym po-

d!ugoletn.i

Spółek

głę
wiadamiają pogrążeni w
bokiej żałobie
MATKA, ŻONA, DZIECI

podał<:i,

Djaikalt"ta

deputo.wanych

'!Yl

powodu

śmierci

kolegi

ZYGMUNTA
MOiCICKIEGO

ug<ru,po-waRozpo-rząd"Zen ie
nia IewicOIW<>.
w tej spraiw'.ie wydał prrewooniczący ;pa..rlamen.tu.
Minister spr aJWiroiliiw.ości 1Jllczylll.now
donezj;, zacwi=ił
ściach wszystlkich sędz!ów należących do ugl!CU!Powań lewicowych.
bądź

styczną,

kowaiła

góly

w

• '* •
środę

dotyczące

usunięcia"

i

za:irocmurupewne sz.cze„tyrnozasowego
pMi.ameniu 57

.Alnfalt'a

depwtoiwanych
KPI

inne

z

01rganizacje.

Decyzję w tej spraw.ie po<WLiął
pnewo.din!czący <pairlaimentu Kar
tawinata twtierd'Ząc, że byli oni

zamieszan<l w za.mach stanu z
dnia 1 paźdz!ern.iJka. Na liście
usuniętych majd•.Jją się m. tn.
LUklman l J:i!:Joto, dwaj czolo<Wi.
KP! po A!dJcie.
PfZ'V'Wód<ey
Los saitnego Aidlta

J.oot w

darr-

Kol. LESZKOWI

ZNR~

KLIMCZA-

głębol*"ego
wyraey
KOWI
w$pólczucia z powodu śmier
ci

MATKI

RZEM.

SPÓŁDZIELNI

ZAOPATRZ.
t ZBYTU „WYTWORCZOSC
ROŻNA» w

ŁODZi:'

KOLEUNKI i KOLEDZY
Ili ,.INWESTPROJEKTU".

Dokończenie

rozwijają

na.uilrome
d;,;Laws.zechStron.n.ą

}a.lllllość w qpal!"ciu o
ną kru:lTę nau1mwą,

samodz.iel-

w

dużej
wła.'>nycll

absolwentów
szkół wy7.slz}'ch. N.p. w 1948 r.
ziemiach
pracowall<> na tych
288 profe!S-O'rów i docellltów, a
w 1~ li>crllba. ta wzro5ła do
Ro<k m!ilioo.y i bieżący
786.
kOll"zystn.y
da•~,
prrz;ymfosły
W'.llros.t kadll'y =odrzieLnych i
pomooniczych pracownEków nawl«i. w ostatnich latach uczeln.ie 2'Aem Zach.odmich i Północ
nyv.!h wydają roc:zn.le 5--e tys.
dY!PLOllnów. a w1ęc pra•wje tY'le,
ile w przed'WJ:'ześruiowej Polsce
lm"zjowe
wyda.wad:y wszys,tikJie
S2lkooły wyższe.
do'it"~ Jta\Uikl
Pirzy ocenJe
n.a naszych Z'iemi.a<!'h Zach-Odwall'to podkreśllić, że
ni>ch ten bezlpro:ykladny w 2()-leciu
r=wój, mo-żliiwy byi dzięki o·
flarnośal ,pionierów &'llko.Lnic!Jwa

S'tallly

ze str. 1

żona Mo=iSO<tla., która rć:Jw
nież nacreży do organizacji kiwa
kierskie,j, oipublilkowała oświad

czenie

stwierdza:lą.ce,

te

mą,ż

jeiJ „cddał życie, aby dać wy„
raiz swemu oburzeniu z ~
du oL'l:mzymicll O'fia.r i cie!'JPień,
ja:J<·ie W,YIWO'łuje wojna w Wietnamie. P.rO>test01Wał oo przec!JW
k-0 coraa: więtkS7.emJU militarneza<IDgarżowa'Iliu rządu USA

=

w teU wojnie".

Mo,rrllson. d olko<nał swego :ltrolru w chwidi., gdy przerz: całe

Patomkocole Janosika
na Ziemi lnbuskieJ

ftf'z·ka'p łac1•
ł
k
U
K
U
,
w~ tr~eonoia. ~

~

przy NTU 303-04
rozmawiać będą,
()z;ytelnikamł

z naszymi

Zbigniew Petecki
dyr. Woj. OddzW;a PKO

w

się

Zjed'llOCZOl!le

potę".on.a

fala

P1"20Wała

protestów

,pr2eci'W!klo woj>nle w W.ietnamie.

ruch dziesi.ą·t.ki
W
Uczes>tniczą
setki ty:stęcy studentów, profesoo:ów wyższych uczelni, uczo
nych i przedstaswiJC'ieli wol:nyc:h
od.m.aJWi,a
Młodzież
:zawooów.
w wojSk.u ! ni5'!'.C'Zy
służen.i.a
kaJr.ty po00<rowe.
Z dll'ugiej S•trony admin:lstracja podejmuje przeciwko nim
o&trą n,agon,kę, 7.aś w kołach
wojs.k•oiwy-ch i 1>01ttyC'Z'llych roz

i

domagająice
legadą si.ę głosy,
"totaJne.go zwycięstwa" w
się
Wie1mam'ie i s.potę.gowan.ia. na.lotów iJla Wietnam iJ)Ólnocny.

*

:Jl.

*

US'A
O~y
Depairtament
uchylił się od Udzielenia ja.kich
n.a temat
kołwiek informacji
poehodni"
tragicznej „żywej

1

ł.odzi

Zbigniew Komorowski
z-ea dyr. Oddziału
Ct'nti·alnego Zwią.zko
Spóldziieln:I Budowla.noMieszka.niowyeh w Lodzi

•

Prol)l>nujemy remacy:
JAK OTWIERAC KSI.t\MIESZKANIOżECZKl
WE PKO?
PREMIE

•

PREMIE ZA SYSTEMA-

8

GWARANCYJ.NE
OSZCZĘDZA

TYCZNE
•

NIE
UPRAWNIEN!IA

DLA POSIADACZY

KSIĄŻECZEK

•

PKO

JAK NAJŁATWIEJ

ZOSTAC SPÓLDZIEl:.C.t\

M:ESZKAN•IOWYM?

Radca ambasady ZSRR

z 2-dniowq
Dzis w

w

wizyłq

raDJDych

godrztnach

radca
przybyWa do Lodzi
amba!Sady ZSRR w Wa.rsza.wie Ta.ly?;in,. Będziie on przez
2 <1.nl gościem z~ Lód.z

kiego TPP-R.

w

gość
dniu d7lisi.ejszym
spotk& się z młodzieżą i Ra
Tecbni'lrum
P~gogicallllł
dą
a następnie
Ląom.ości nr

1.

Łodzi

zw.iied7JI
ZP.J.

Jutro N.dca ambasady ZSRR

odwied'Zii ZiPB im. Hanki
wiokiej i wieZmie udllial

z

nizowamej

w
zorgai.

ałMdemił

zakłaoowe,J

oklatz,ji

s.a..

48

rocz..

nicy Rewolucji Pai.dzierniktkł

wej.

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

BHP - tematem plenum
zwiqzków vospodarki komunalnej
bezp>1eczeństiwa

Wa~uniki

~

higiieny pr.a.cy w pa:zOOsiębilQII'
stwiach gospodia!l'lki korrnmałnej
i pr-~emyslu terenowego był~
obrad
tematem
srr6v<mym
WCZO!l"aij$1Ze!go plenum ZAl<rZ. Oka"
Z/!.<. Zaiw. Prac. Gosp. Kmrn.tn
1 Pr.2'em. Terenowego. W ob-

rodacll.

wzięl'i

udziiał

-

e-1

dium

ZaiI'Z.

Oklr.

i

związkowy

Jerzy Bednarek,

z

MPKi
kir.)

łJ.

tłumaczy

Zjazd
liter

wiee

przewodnicząca Zairz. Gł. tego
M. Nowod'wOl'ISka,
związku K•W
;przoostawk:iele KL i
PZPR orarz; . WKZ!Z. Referat
Za~
selk1retairz
!!'losia
wy· ·
~ I.. Kirólfilc.
N:a WC?'.otrad·szym pilmwm do
ib
. • ·
k 0I1Ja<11>0 r Ól\Vllllez
WY' ont no<W
1f!/O przewodniczącego 2'arządu
k'1:órym ZIOSlta! doOkręgu,
ciiton.ellt Prezytychoza."lOWy

Dziś I'<l'ZlpOIC:ZYOJ.a się w siedzi„
bie 7 ĄI;KS-u w Wa1rszaiwie I Mię
Zjam Tłumaczy
dzynall"od<>wy
W
PoL~.kiie<j I.Ater. tury Pięknej.
z;ja<Zdu
obTadach
1C-d'llrl.oiwych
weź.mie u.:Jizdiał PO!DAd 70 tlum;a.o
:n k!rajów
c:z.y
• '
. z
bi~ d'oZja!Zd. będzie prób11
tychczasowe,go zasięgu naszej litera<ł;ul!'y w swlecie oraz ZOTien<towanla uezestn.i:ków o bogatej
tematyce naszych współczesnych

2lllllllllY_;pt1.S:..:':...all'ZY--.::..:..·- - - - - - - - - -

łlowe waąony dla kraja
i na eh sport
z Centrailnego
KOiilStrukcyjneg.o Prze
myisłu Taboru Kolejowego w
kons
opracowali
P07;Ilia!lliiu
trukcje nowych typów wag-0
nów osobowych, których pro
nasz prze
dukcję rozp<>cz>nie
przyszłym roku, na
mysł w
potrzeby kraju i na eksport
Zakłady „H. Cegielski" w
Poznaniu podehną budowę no
osobowych
wych wagonów
ruchu
do
przystosowanych
Specjałi'ści

Biura

międzynarodowego

i

szybk<>Ś

ci od 140 do 160 kmfgodz
B0dą tQ wagon'Y komfortowo
"'
W)'!POSażane, 'O esteitycznyrn
WY
zaipewniające
wnę<trzu,
godną ja.OOę.
Foznańska fabryika rozpoCZ
niie r6Wlnież w 1966 r. pro-

dukcję

wagonów, przeznacz?.nych na eltisport do GrecJI
Wagony będą wytwa.rzane w
dwóch wersjach. Jeden typ
- to wagony mieszane I i
k!aisy, posiadające 9 przedz.ia

P:

cSPDGODA

Pentagonu.
gmachem
przed
Rdrzenni góraQe, k!tórzy pr'ZCld
samobójstwie
o
Wiadomość
laty opuścili rodzun:ne 64.rony
kwakra zamieszczomfodego
i zamieszkaJJi n.a n1z.i.n.ach zi.,._
stronach
na na picrwszyeb
mi Lul:>USkiej. <'la·li przykład, że
z;acllllllllll"zen.ie
Łod21i
D:zńś w
d-..iemtik<>w poora.nnycl) wywoi mm mo2Jna z J)(>'Wodzenietm
imienne z mo<t1iMl106'ci!i niewtiel
lała wdellde WTażenie i ·porunie go<rzel 11'.l.iZ w górach r=.kich o~dów. Teimpera·~Ta Oil<
amery·kańsklej
szenie ·wśród
Toteż
wi;j.ać hodOIWlę o>Wiec.
1-0 st"'Pili c. Wi.atrY dooć Silne
o-pinii publicznej, która za.ezyprizez n.ich stada
l[XlSiadiall'.le
; porywi.st,ę, zschod.nde. skręca
na ~sian.awi.ać się nad istotą
oowiec g~ówinie we wsiach środ
p6l·no~zach-0dnie
n:a
i znaczeruem dem.onstra.ejj wy- Jją<.-e
ko.wego Nad.odma. 21Właszc:z>a na
Juroro w nocy spooziewa.ne przy
r.a:żająeych sprzeciw wobec potereinle poiwi.atów: Lubs>ko, Za:til!!100Jki.
ry i żagań sta'lY się podstaiwą . litY'kł USA w W!etnamie.
odXadrzają·<:eg<> &i.ę w tym ...,_i.;~-----------_::.;.__~:_=..:.:=:._---------
Na~~eipsze
gi-0111le owozaJCStwa.
re7ulta'ty w tym zalkresie ma~ą
W NOWYM NUMERZE „ODGŁOSOW''
góra·le ze wsi ZłOltn.ilki w poiw. •:
1
ża:ry, ikt&xy ;przyibyili tu e TaJESIENIN - WSPOMNIENIA, LISTY, NOTATKI
I
trzańskiej Biu•lrowi:n;ii.
MYSLENIE OPŁACA SIĘ 18-KROTNIE
~
I
„AURORA"
~
I
KIEDY CZŁOWIEK POLECI NA KSIĘŻYC'?
~
NA JUBILEUSZ 20-LECIA ł,óDZKlEJ ROZGŁOSNI PR I
~
I
.
STACJA NAGŁEJ POMOCY
'111'
IlISTORIA I SZTUKA W „BIAŁEJ FABRYCE"
~
I
FELIETONY, RECENZJE, KSIĄŻKI
~
zwykłych
--a,fjefl
z:;i p1-ęć
OPOWIADANIE FAN· I
.JUTRO KONIEC SWIATA zł 5'l'4
~
TASTYCZNE.
I
za cztery trafienfa zł 70
r@

2 DZIEN'NIIK LODZKI nr 263 (5881)

towa-

oddziałów

pod oknami Pentagonu
fC)

reprezetntują•cych

pokir€1W'Ile

:n

i

rtzystw n.au'kowycl1.
plaeówlki
Liczne

ŻYWA POCHODNIA

~ch

ŻONIE i RODZINIE Zmarłe·
go składamy WYraą" Cłębo.
kiego współczucill

RM>A i

14

indonerzyj-

zosiało usu'lli~tych z paTPainl.aimentarzyści ci
koomunipaT'tię
reprezentują

wyższego

szkodnictwa

Sja.rd.f Thajeb zamknął
„komunistycznych l prokomu,nistycz:nych" uczelni i zdylewioomisjonował wszys-nkich
wych pr~ oś'Wliaty w
Pomu resOll"cie.
podległytm
dob<na „czystka" jest nadali w
ministertod<iu w rozimaitych
stwach i Jll'.l>nych iJnstytucja<eh.,
W samym tyliko Ministerstwie
według
żeglugi objęła ona !J'Statnlch danych - 1.371 osób.
g€1Il,erał

irź:

J.aimen.tu.

I RODZINA
Z

diąg<tt nó.eoma:n.y; przewa:przy.puszczenia, że Ań.dit
prz.ebY!W'a g'<!Jzieś :na Jaiwle.
Ka1IBQ)ainia przeciwJto krummistoon i ich symu;>atykom trwa.
żają

Mim.lster

wych

mierze

sz;ym

ze str. 1

ny szef wywiadu gen. Sugi•n
Arto zajmie się koordynacją
jego działalnoś
całokształtu
ci.
Og!OS7JO!ly w środę wojsikowy biuletyn i.!11.fo:rma.cyjny donos.i, że 28 października. we
w>&i Ketendlan na Jarwie środ
kowe] poódalo się airmri 3 ty;,,llllJ.Chu
zwolenniik.ów
sląoo
30 w:rześn.ia".
nadal
.A1nn.ia ; ndocnezyjs.ka
prowadzi kampanię przeciwko
zwolen.ndGt,o,m „rochu 30 września". We wtarek a.-esetowall'.lo
pcmad 250 osób, Ocenia &ię, że
od 1 ipa źd7liem.l1k.a, tj. od dnia
nieudaaiej próby zaimachu s±arw, w cały\m k·ra~ a:resztoiwano Oikoło 5 tys, osób.

A,"'entja

DONAT SAMBORSKI
Związku

DokońC'Lenie

(Bl

z MA'l'.l'USZEWSKICH
Pogrzeb

Indonezii szaleje terror

flJ

P.

1'7 zakładów.

i

sta<ły

srwojego pobytu
szereg
odwiedzi
delegacja
mia.st województwa, a n;ięL_ę_c_z_y_c_ę__• _o_zo_r_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c~---ł
· __
__
~ Dnia 2 listopada 1965 roku •~-d_z..;Y;__i_n_n_ynu
zmarła, w wieku lat 81, naj>, droższa żona, matka i siostra
S. t

naukowy d.Zliałają-

Dol"O<bek

cy>ch na Ziemiach Zachodnich
i Północnych sm<:ół wyższych
zysU<ouje zasłużone uznanie w
kraju i n.a :fo<rUim międ;zyn:an"<>
PO<nmażalją go ta:kże
d<>;wym.
liCZlll.e n:a tych terenach Jns.tytuty i ip1acówiki n.a_ukowe, których liczba. pozti.<>m i rall'.lga
są WTęcz ndepoJCÓW\IJ.Y'Wailne do
lat 1938--,"J9. Nauką 7.aj muje się
79 placów€11<: imstytutów naukowych., Iic7.ne regi()lllalne towa:rzyslbwa naukowe i 190 oddziałów oigómopolskich tow.;i,i·zystiw
n.alllkoiwycll. Tylko PAN po.siada tu JO ośrodków naui!rowobadawczych. ministerstwa - 13
ins·t ytutów OII'az 15 ich odd'Zia-

1_~_wc;i_·cma_~_ja:k--iej.k.o-lwi_"ek_po-

smoleńskiej

W

Hiiroszimy i

DZ IS

w godz. od 13 do H.30

na Maidanku

Ofiary bomby "A"
'iłeif.o

spółdzielczych

wyższego. a zwł.a.Szcza wy;>iłko
(Al Dokończenie 7Je st;r_ 1
W'i zbmowemu ta•kich m.sty
Północnych
i
Zachodnich
jaik biura studiów osa<'l
tu.ej!,
rady
i
trwa nieustannie: w t ym . ro n'ic7.•J..pr-.esiedleńczych
naukowej dla zagadnień ziem
ku akademickim rozpoczęła
odzyska.ny>ch, Instytutów Bałt.Y
działalność nowa uczelnia w
ckiego, śląskiego l zach-Odm
Zielonej Górze. Rozmie.szcze
go, dzó.ałaczy i n.a'Ukowców z
nie· szkół wyższych dostosowane do potrzeb sp<>łeczno- b. Pol>kiego Związk,u Z=hod
niego w Pol2lllan.iJu OII"aa: wielu
gospodarczych poszczególnych
wy:rów.nailo za- __i=_·_v_.c_:11_._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rep.ionów niedbania niemieckie i „biaokresu, kiedy
łe plamy" z
ta'kie ośrodki jak np, Szczecin i Olsztyn nie miały żad
nel szkoły wyźszej. Obecnie
na tych ziemiacll działa 5 p0
litechnik, 3 wyższe szkoły rol
nicze, 2 ekonomiczne, 4 aka
demie medyczne, 1 uniwersy
22 .Laita temu - 3 listopad
tet i 7 szkół pedagogicznych,
Hł43 r. - w byłym obozie ko
artystycznych i wychowania
Majdania
na
centracyjnyrn
fizy=ego. W i'Stocie obecny
SS-maru dokonali masioweg
:rozkwit szkolnictwa wyilszemordu pon.ad 18 tys. Żyd' go na Ziemiach Zachodnich
- obywateli 22 krajów EU!['
względem
pod
przewyższa
py. Ofiary tej bezprecedenso
liczby szkół i studiujących,
wei:i ekoji roz:str:.reliwa<l sp
kadry naukowej 1 bazy maci'uilinie SIP'I'owaidzony oidJclzi
poziom ogólnopol
terialnej ski. Tuba•j bowiem znajduje SS. POO.c za;s egze'kuojil. rozl
gały się z głośników hllt1er<Y'
się 30 proc. w.szystkich lfrajo
wych szkół wyższycn i tyleż 5/kiil ma:rsrz:e i melodie tam
3 lis
RQZJPOCZęta
ne.
studentów O'l"az 41 proc. buegzekuicjia' WW'aiła 3 dni.
dynków krajowego szkolnictwa wyższego.

22 rocznica
masowego mordu

sząoe.

•

IJOŚCi

* * •
zaip;roszen.ie

Na
obrony

ZgiromaK<>miiet spolecxn.y
dzemlia ' Ogó1n€€o N·Z omawia
obeonie sprawozdanie Ra'<iy Goza ostatspodia.-czo-Soołecz:n~
nie dwa lalta.
.Jako jedna z pierw&Zych wy
stąpiła w dySikusji przeds-tawicielika PRL Zo:!-ia Dembińska.

•

przybył

środę

W dyskusji na temat poimocy technicznej dla popierania
nauki i rmpowszechnia1I1Jia pra
wa międzyn.airodowego, t<X!Zącej
się w koonitecie prawnym Zgro
madzenia Ogólnego NZ, za'brał
PoJsdri,
przeds tawiciel
głos
prof. d'r Zbigniew Resich.
ONZ i
wspól:'praca
ścisła
UNESCO w pGpieraatiu nau'kli
prawa międczynarodGwe<go i je
go ro"Zpow.s:zechnianinl pozwoli
zamierzone wyniki
osiągnąć
mniejszych kosztach fiPTZY
stWlier<'l~il mówna!!l50iWych ca.

•

Egilla

ski.ei;<>

Wszystko
o mieszkaniach

nu Ziemiach Zachodnich

kaszmirską w Polsce·

debatę

nauki

pułskiej

**
**
**
**
*

~ ...........~~•.!'lloo'~~~.„-•„~~„,-Soo,

......„.!11>~·

łów i wypooażone lromfo.I'!Jowo oTaz wagony wyłącz:nie II
klasy o 10 przedziałach.

Pilka=ka rnłodzieżo<wa reprerozegrała w
zen.tacja Polski
BukaTe&zcie towall"zyskie spotkam.te z oHanpijs.ką reprezenta„
Zwydęży.li Rucją . Ru.muru,i,
mum 2 ::1. Bramki dla Rumunów Zdobył F,rnti.la. Sl!lrzelcem
łn-aimk.i dla :zespołu
jedy,nej
PC>lsikiego był .Jal!"osilk..

l---------------

Krónika
===wypadków
?trzy 7lbi>egu ulic NalW!!'ot i
Wys<>kiiej, kieOOIW>Ca samochodu
.J<;t'll. LOII'en.ctki (Na.rutowicza '1)
pierwszeństwa
Thle usxanowa~
zclepl'Ze\laoou i &pOIW'Od-0wal
rzenae z i'll.TIY'ffi samochodem.
W WYipad'k!u śmierć pan.iósł Tadeusz Staśkiewicz (Wólczańska
U9), kJtóry jechał z Lorencltim.

•

*

•

*

*

•

W Dall:kowie, :pow. Bełchatów
z dacllu :POll'.lO:>ząc śmierć
Marian .AaldlrzeJczak.
spadł

500 tys. zł stra~ ponieśli chło
pi z Wol.ic podczas pożar,u, ja-

ki wybuchł w zabudowaniach
Jana Hejaka, a następnie pTze
ni.ósił się na sąsiednie budyin„
kl. Sploinęło 6 stodół, 2 domy
mJieszka,lne, 8 S"1lQlp i 2 obory.

•

*

•

14-let.111[ Zbigniew z. (Piotrkowska 120) został tak dotk!Jiwie pobity przez pijanego oj•
ca, że stracił przytomność ! z
pownżny.ml

ogólmym[

obraże-<

niam.I zabrany zostad: przez po-

gotO'Wie.

•

*

•

Przy ul. K!Ji.matycznej spłonął
da.eh na budy·n:ku mieszkalnvm
łk.ij
Jan.a, CisZJk.a.,

- - -IP - - - ::1:m=:i
o ll'az p1erwszy w hdstoriii ~ i c:hi=gii dzi€Cięceti nas.ze mjasto będrLie
5 li 6 bm. gosux><la~ lronferencji
naukowe.i .~jalistów te.i dziedziny wiedzy
i pralkltyiki medycznej: W rozmow.ie w ~e
wodniczącym
ko>ni<tetu
organ.izacyj;n.ego,
kier. Klini!ki Ch:iru:rgii Dziecięcej AM prof.
dr Afojzym Macie.1ew&k:im' dokonujemy małego porównania dwóch okll"esów: wstępm.
go - lk'.tóry rozpoczął się 6 laJt temu i obecnego. w którym będziemy świadkami
debaty 350 krajowyoh i za.in-anjcznych soecj alistów ohilr<rnrgli dziecięcej.
- 3 1iSl!opada 19{)5 r. - mówi 'D'l"()lf. Maciejewsikli zoS!tGl P'r'.ZYjęty pierwszy pacjent na od.da.fał ch:itruJrgiczny, wr«gani~wa
ny i prowadzony przez dr Toma1SZewsik.iego,
w Szpita•lu Anny Marii (dziś im. J. Korczaka). Potem Pr.:>wa.d.zila ten oddzia•l dr
J. Moozyńsika - · wyciJ.'O'waJW!C'a wielu spe-

I
l
I

cjialistów. w jedn:;m "Zie spraiwoodań u:r.zą
du szpi•ba'la zna,jduj.emy wyiraz prOil)lemów

a

Wlł'od7.onych serca. ~Y zna.ozy to, że nłf'
ma odP<JWiedJ!lliej ~ teebm(lZllej?„.
_____, k''lk
.
.
0 rruami
1·• u
Wlaśnie VL~cu
pir:zepr<>wadzi'1iśmy ipod kierunkiem ip,rof. J. Molla
pietiWszą QPeTację serca u 2-letniego dzieck.a, które miało przertirw.ałe połączenie rojędzy itętnicą p<buoną a główną. Przy naszej
ik1\inice tworzymy
oodziaił
karoiochirt.llI'gi~
njemowlęcon,·.
znajdą &ię w nim diz;ieci :r.

- ·"

wadami serca. kitórych open:-owainie me WVm-aga sipecjalnei apa!I'atucy.
- Ozy łód7Jka komferene.i<a. zgiroma.dtd wietu spooja,listów z 7,aigrn;micy?
- 1Z<i1prosi1iiśmy :ro 1 -0l&Ób, a i!ldzial :zigłooi.ło
olroło 50. Nie wiemy. ozy wszySTCY przyjadą. Wielu chirt'Ul'l\ÓW (m. in. z Włooh, Angilii., Norwegi!) niaoeslafo l!l<lm ·listy ~
lujące Wmakylki.
- życzymy więe (llWIOoC!Dych obrad i
g<o r07JVl-•oju
łódzltiego ~odka
chirurgii

&meoięca?

_

Od 10 la;t Looz .ialko jedno z dlw<ioh
m·i.aGt w kiralju (?<na Wa·rszawą) posiada

I- -

Dz.i.ecięcej,

Miairą

-G

z

UKOSA

ff/

Spelunka

irod,ę

i

tlumiy

wzięria udziału
operę

w pooiągu iwtoka.rowym
„Don Carlos" w dniu 5. XII. 65 r.

·---------------------~
o tym, że „D7.4en
„Orbis" orga•ni·
a .uto-ka.rowy na
„Don Carlosa" rozeszła się Io·
tem błyskawicy
i
wzbuda:iła
ogromne za.in.tereso-wanie.
Już
w<:2i!l'raj sprzedano sporo bile·
tów. Były · także telefony z za
kładów
pracy
z zapytaniem
czy m
. 0:7.tia składać zamówienfa
zbi<>rowe.
Naturalnie
można,
ale prz.edldadanie k!ll(ponów o-

atru Wielkiego i Opery, w
rym obejrzymy „Don Carlosa".
(k)

ni.k Łódz;J<i" i
zują
pociąg

IKOMfNTm[M\l

bowiązu. je.

I

Pn:y;pomin.amy, że koszt ;prze
jM.du ze zwied7.aniem W~sznwy i obiadem wynosi 110 zł O<l
os<>by. Do teg 0 dochodzi i.het
do O•PeTy w cenie według żyC7Amia Od 2()-60 zł. Bilety re•
zerwuje i m.iejsca w aut.akarze
sprzedaje już ,,.O.rbis" ul. Pio-tr
ke>Wska 68, tel. 301•01. Aut<>ka
.ry Odjadą z Łodaii 5 grudnia '
br. o godz. 11.
Na. zdjęciu mlfWY gmach Te-

-

E

I

c/i..odni>ej
W

UPl'&Wlliająey do
do Warma.wy na

Wfadomość

Do-izmaiwiałar. z.-TARNOWSK-A

~.aio/t fPT"ZY '!il.

W

w śródmieściu

~......,,,

róg

liudzi..

Nie S:POSó·b tu
by nie -Olbrzymać pro-

po-zy{:ji,

z.a,miamy

mte:siz1loamia.

To rio-

mieszi/w:n·ia.

Ciel.da mii.eiszikani!otoa - ch.y;ba
jedyna tego rroza}u w kraju,
klóra ~tala. SIC1l11W'rlZU1tmie i
nie ba'7'dizo Legadlniie - pl"OSjperuje ś.wieit-ni.e.
- Mami. trzy pok!oóe IZ lcuch-

A •••
ni:ka) rutaJj g.rorma.dzi•U stę
i-nterel.'famci, 'Jotórzy - nie nie•

lredinicy..
Czy 11wmi.a fullero>Wa:Ć i
to w samym cein,trum Lodzi te.go rod!roju gieklę? Pow•sit;a,ro, ona po prosit-u d!laJtego, że
.ro.s1tai! ZIL~/cJwid.owa.ny Referait
Zamiany
MiesZ'ka.ń,
1ot6ry
isvniat przy Wydz>ia.le Kwa;terW71!1wwym Preiz. RN m. Ło
®'i. Po'Tl!Wwa;ż rejeir{))t ron mieś
cU ~ 1blllprZecilWl/oo pocki€ni, (.róg ZachcdJnUzj i Próch-

Próchm.i1ka

1JOłtlied.ziail.ek,
~ek moim.a .sipl01tkać

lca.My

prze1ść,

D

L

S1]Tl"Zed!aJź

Za

za,&z;i:wi.IW.szy w
reiferade
do'OhodzUi, sa.mi z so>b4 do ZX>roziwmteni:a.

Referat byl czymtfi.1/ w poni,eid.zi,a./Jki, §rody i pi,ątlki i w
ty'ch dnli<lch tradycyd'nie czyl7lna 7eiSTt gi;e;'1fu,. Twta:,j budzie
się
<potyilwją, wma.wiaJj4 i
z
pewnością
zail.a;tnoia.jq
iub
nie - zaJTnia.ny miesZ'loaefi.

J. KR.ASKOWSKI

ooriZ.e -

w

c/!.cę ooloonać
pokb; z łc!»chini4

zarrniaw bi.<>

być

Dol.y.

n11 na
kach. Na;jl,eipiej
Mogtł

dla

na Balwt;ach.

~zrvie

- Kiedy mo.irmiti pena zad'omiu?
•
Na.vtępu:je
'IDy!m'ial!!.a OKłre~. pa.7W'Wlie ~~i

dy11Jw.~ji

z

ną

Nie

gtio<wą i Wiei/u 1.VID'łi MJwnać
zamiam.y mie1S.z;k:oń 10 $WMl"'I
b1w1011.mi.iot11.>ie.
Rzecz cie11ornwai, łź l7Vll gi.eld.i.ie w wi,ę~ W!J11Xldlk.ów
.'/wlń

W Klubie Dziennikarza

wr.ę•kJsz!JIC:h

NU!
,;,n.n.ego

irząt.

.KlUI> Dzielll!'lilrarza
zaprasza
:pos.;a<1aczv k.al'lt Wtl·tę,pu n.a wie
czo.rek tan0C7Jn.O.<r'o.zry'W!l<owy w
~otę. 6 _l>m.
Gra swm,gtet Clu.b 96, Sip.iewa Tadeusz. Chylla. Początek 0
godz. :!Jl. B1[ety n.abYIWać m,oż
na · w l>a.rze lolrubu.

przejsć

_,_,_

tannę

mie!sz-

~jq

OGŁOSZENIA

iOla
J"ulialil.OM'i.e
~ b'llrlową S1Pl"Zęicla1rn.. Wiadoaność Za
choodinia 9li--,216
.1ffl% g

,_

DROBIE
-----------!DOM

;;----· ---·-;-

lkwarćl!l1-

w iporowie
(k)

końoo

pdęcdola.tlti"'.

ogółu

I

dnia

DLA

NIEMOWLĄT

Piotrlrowską

Kilińskiego.

i

Niemruej jednak dla zapewnienia
lepszego
bezpieczeń
stwa n.a wspomnianym skrzy
żowaniu
Wydz. Komunikacji
;pre-J.. RN m. Łodzi wystąpił
do Wydz. Gosp. Komun. i
Mieszk. Prez. RN m. Łod"<i
o Z.ainstał<>wanie tu sygnali·
zacji. świetlnej. (j. kr.)

PŁASZCZE MĘSKIE
D.O ZW. RADZIECKIEGO
Spółdzielnia im. Lewal!"tow
skiego w Lodzi szyje już n ie
tylko płaszcze na rynek kraJowy, ale roZ10ooezyna ich e,ks
port, Pie-rwsza ?<1Ttia w lloś
ci 400 sztuk poszła do Libii.
Ooecn.ie podpisano umowę
1e
ZwiązJciem · Radzieck im ,
dla
którego
w
pierwszym
kwa<rtale przyszłego roku pój
dzie 5 tys. płaszczy. Będą to
płaTSZcze
welin,\ane,
w ciem·
nych kołOlt'ach
gdyż talki.eh
żyezy! sobie klient. (k)

„._ ____ ._ _____,„,„.:.
·

Wa.rto

za.trndni<lnycil,

p6litymno-g-0sipodairczy
i przedsiębior
to ha.Soło. Ks-ią-

te<mka jest bowiem ,,klu(l'Zelll
do ""łaosnego miesrz.k:am.ła.", a
ja.k dotychcz.a.s otwarto ich w
okręgu łódmkim ok. 19 tys.
(wlt)

ZROZPACZONA

Do

100 TYS. WYPRAWEK

do

RODZINA:

P11'06•imy 0 be:l<POśrednie skomu
niokowam!\e się z naszą reda!<-

cją:

„nziennik Łódziki", Pio•trkow.sika 96 - III p„ pokój 3110
w god:z. 1.0-14 w celu ode!Yrania infOll'Il'.acji w: poda·n ej spra
wie (tel. 34.1-4!0).
Z (13'75')

LISTOI>ADA

PROGRAM I

========-========!

LAS k<>bo Brizezin
dam. Wia.:iOIIDIOŚć
wa Lewa1nct'OW&ka,
l'<>Z111ańska 3

4

Po·ł

mil1"ona strat
•

Os.tamio KD MO

Bałl.bty

iPt"ZE!

k=ała Komendzie MO m. Ł-0-'
dzi !;];>rawę nadużyć wykrytych
w S!Półrlz.ielali „Ol>umnik Łódz

ki".
W wy<niiku
czynności śled„
czyich u.~talon<>, że w spółdziel·
ni tej gruipa. 05ób na c-zele z
prez.esem
Zdzl1>lawem Sobczakiem ,,,,.esz;ta w kontaikt z kie
rownJikaimi iplacówek handlu us.potecZlll.icrneg.o,
zawierając
'nlmi oryginalną „umowę". Otbż
nadw;rżki
obuwi.a
dostarczano
w spooób n:elega<lny do sp'rze-t
daży, w wyruiku czego komb inato'!'zy nairazili spółdzielnię na
straty w wy;s.o.kości pół milio
na złotych.
.Alresztowano w tej sprawie
~ osób. Dochodzenie w toiku.
(j. kr.)

51p;rze
czesla
'I'Qlruń
"13 · p

FORTEPIAN krótki
w
dOibrym stia<!l.i.e spa-zedann
bairdzo tail'lio. Tel. 2.1{).;}0
od goctz. i ·5
1.4325 g

N-

-- -· - - -

-

I

ti1.

wtos-,g,o<ir".

I_

tern w Filharman.U. 18.50 Uniwersytet Radiowy. 19.00 Wiad.
19.05 (Ł) „Ucięczka do ludzi" reo. 19.4.<; Kwadra.ns piosenek.
~o.oo Opera w
przekroju Prokofiew „Wojna I P<>kój". :u.oo
z kraju I ze świata. 2.1.27 Kroni
ka sportowa, 21.4-0 Muz. taneczna.
22.30 ·„Noce
altyckle"
fragm.
22.50
Magazyn Polskiej
Fede·acji JaZ<owej.
23.11! Muz.
taneczna. 23.5() Wiadomości.

•

8.611 W1&:ł. a.os MJuiz. 1 aact. 8.30
MUIZ. 1Udowa. a.oo Aud. światopoglądowa. 9.00 Au.cl. pt. „Mój
dobry tatuś". 9.30 Kon.cert Ork.
PR W K.-akowiie. 10.00 „Wspomnienia o Fell.k.sie Ba.-asiew1c:zu".
10•.16 Poranny kon.cen symfon·l=
ny.
11.00 Aud. ,,Lot z przygo·
darni". ll.3i) (Ł) Konc"."'t ro~rl(W
kowy. 1'2.06 Z kraju i ze swiata.
112.:!5 „Ro.Jniczy kwadra.os".
113.00 Aud. pt. „Pomoc spod obło
ków". 13.20 Muz. pol. 14.00 „Kstąż
ki, które na was C2ekają". 14.25
Co się
wam w tej a.udycjl naj
bardzi<:;J pod.a.ba. 15.00 Wiadomos
ci. 15.0o Z życia zw. Radz. 15.25
Recrta~ fortep.
!fi.U Kurs ję-z.
franc. „ 16.10 _ Non
sto•p Stl.;'d,io
„Ry..m . 10 . .tO Program młodiz1e-.i:o
wy „G<lzieś w gromadz.ie". l'l.05
Koncert życzeń, 1'1.4-0 „Pqpioły"
Sit. Ż.:roms>kiego. 18.00 Wlad.
18.05 „Antena wy.naii82Ców". 18.20
Kon.cert dnia. 19.16 Nowośct pro
gT'.'·IThll
20.00 Dlzienn!k. 21!.~
W1ad. sport. 20.35 „Wlcehrab1a
pl'Z~O'WiOl?ly" fragm.
:bl.05
Muz. r=ywkowa. 2ll.53 w pragram.le t>ll\veiry Dymitra szostakOIW'lcza. 22.?0 , Pan Tadeusz" fragm. kslęg{ x. ~.30 Muz~a
tanecz:na.
„Pięć minut 0
22 , 55
wychowan;u". 23.00 W!ad. 23.1'0
Wieczór mucyki Miodesta Mus-

mUJro1W'34ly W z.g.ie KA.R• A<K.UŁY sz.tuc:me ·kU • <>WE flultr.c> ~me•kaTa
Dr KUDREWICZ - spe- rr;:':! W'ylłąo1Jo<ny s,pod kiwa poin milsd.a . ku·oi
afer- kuły sµr.zecta.m (mu-~cja).
cjalista chorób wen.ery- 1:;.~iku mieszkania ty ,,R·2'00fil" Bi.u';o og~o 1:::"'.1·_530:40
l-IM2 _ g
cz.nych, skórmych 14-16, ·3S3-8CI s~ Tetl.e-f01ll szeń, Wairszaiwa, PO<Z'll<llń PIAN!lNO 0 pięknym to
ul. 22 Lipca 4
11'1254 i
1!_14.'188__~ ti>ka 38
·
·&2óil k nie siprzectaim
niedJ:l"!!IO
u ·r - JA.I.wiga- ANFORO- 001\'IEK
jeict•n<>rodz:mny,
.
!by•Le za•raz. Płotrkaws-ka
WlCZ iwecneiry=ne,, s·kór- trzy iPO•kaje z kuchnią, PIANINO niemieclrie na iJ6 m. 3
151289 g
ne 1•5.3'3-tl~.30
Próoh ogll'ód .. 1:i>rzectam.
ŁasJ<, płyde metalowej i ·k.re- .
.
ilca 8
14778 g ul. K1lmsk1~0 68
dtonJS
JPO!kojor.vy
sprze- SAMOTNI -..neddą Old!pon
Mil&'KIEWllCZ ~.~. i)ii:AŁKĘ l>Ud"(;H,Jie<ną 0 da•m. Tel.. 53644
11Mi00"1.ie oferty rnalżeń' ~.r
·
. ..,,,.._""'<) ow:er'.llCh'll<i. s.s airów (z
"'l<1e w "SwBJtce", · P.iotr1
l;.~ta chor~ &l<;'rny~h
~oowoleniem
na
b·UdOIWę)
PIEC
stałJoipall!l.y
na
kOlkS
li<OIW.Ska_
133. lnfoirmacje
10
~n~~~
'
1~~ s,pl"Z"daim. Sireb.rna, 2.2 Liip sprzectaim.. Tel. 200-89
bezplia•tne
13593 g
In.
•
..
- · - - -'ca 6 k Kanstantynoiwa
K:Ałł.'KĘ
- ·DrŻIOMKOWSKI - Sjpe Pl" 5,~ek
trran:.waJ
. DZ.IUR- '
w
do- WSPOLNllK:A
facho!W<!a
CJa.lista chO<!'ób wener;'Cz ~ai>Sk.a". Od &o<lz ~~ !>rym
"'~KH-'~„,~lałl'tl.
mo<W-Y. p-oowo:z.ia„ Śllunych,
S'lkóronyeh
J&-!19, "
.~·,, h - ·--·-. - WnadOlffi<)6
· 1 !lnego 25 sarstwo sam<>ohodowe P i<>'tnklows·ka 59
J5ZJ!lll g OKOlJO ...~
ektara <Zlle
ipr.zyOimę,
Gr1useorwa
5,
IP'l"zyda•llnW na .Qglr<»:i FUTRO damskie, .
l~
11!269 g
J>r NITECKI spec:iaLma ~·i~ (7..aib'lldmvama me kl .pła= orta:bcmowy - - · - - - - „· - chOll'ób
. s.kórn:y<:h, w~""~«omec71tle) .k·lllP~· Of_el"t.y da,mSJt1. błam. 1 PO•k.ry- POMOC do dziec-ka poryczny>eh :ie-.111,
Kila\- , ,141194" „Pl!'.alia.
P1otr- 1cie na me}S'k1e fu>Lró _ . tl'ze·bna. Astro1na·utów 1
~ la
JiiłO.'il„ · ~ 86
l'!llQł C 1r.pr~ Telef.9sl 556-75 1m., 30 Qd god17.. J,.~
SO<rgsfki~

. ; jml

mieszk.anoiJowyclt

za.kładach
stw.a.eh podjął

m:usi.aey'

mogą pr.z;yjeabać do

CZ.'W"AETEK,
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w Wall'S1,a.W'ie „100 tys. ksią-

„Szafiry".
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możliWIO·!-oiach
d:ogodJne-j
zam:1ain1: m.ieiszkainia n.ie O.rGJk i
podej'rza·nych osobm~ków, k;tiJny kirec4 <&"«: n.el'Wowo i ści-

rosetm

dopjero

l'..odr&i.

iż na .Q1~te mii·e.s11:k~mwwei I
iud<z~, Tdó:rZ!lf ?Wpra-w~ c;ihcą ZO'rieri:tować
Mę
111

g

będą

&-<ty,godniową

i

g;-u..... W..,,

na mnieijlsze.
1Viaidlaino . jaJk będ.zi.J?

~

~rofl.1J!llll-

pod·obnie

PKO

hasło:

żecz.ek

w

Oka'ZJllJje się .jedlnak, że

wieiJlblądy

dll!ia.
W
ka:idyrm
bqdJż ~ ~d!nio jest peWM,

Śpiewa T. Chyła

spół-

zoo

każdermu

zami.airi.y

k.a.żdego

i

ny"

wczorajszego wypożyczono o•
w ciagu niecałego roku e>koło SIJO telewizorów.
Jak,, ciekawostkę wart.o do
dać.
że
wypożyczalnia
gwa•
ra.ntuje na.prawę WYPOżyczo
nego aparatu w ciągu 48 go·
dzin. (j, kr.)
gółem

chyba. by, w interesie szero-

t1:aniS,'pCJl["tu, kitóry Plf'ZEl:miacrony by~ d1a· ZJOO w Berlinie.
D)"re!lroja nais::oogo
polqCZ'"'" 51;„ tellefonicznie z berJO<>
""
liń~.mn
oigrod.€Jlll
ZJOologicznym µrosząc 0 2JW1rorl; zwje-

odpow>aoo ta fcmm.a wbiegania .'lli.ę o wlas.ny dach nad

pr~pr>n-01tvano

<łeklalrooją"

kiego
aktyw

wie1:blądów. Wczoraj okazało
się, że pr.zez pom~ę Wielblądy
d.ałączone 2XlGflały do

na t,enrot miieiszkmi

S!PÓl.dzi...."'1Joryoh.

ZOO

dm.ach zapoiw.iedzialllych
z ZISRlR dwóch d'W'llgairbnych

aźywic'll,e·j

pię

budowy izb.
'
W zwią.zku z tym centrala
PKO w Wa.l"S'li&wie
J"ZiUciła
hasto.
Milion
ksią.żelYllek
miesrLłmnfowycll PKO d<> koń
ca. pięei6la.t.Ici - przewlidując,
że
w lata.eh 1971-75 ilość
miesrz.lrań
b11dC11Wanych
spó!dzieJczość
wzrośnie
600-700 tys.
W Lod7Ji spółdtliiel<:zy udzial
w budownfohvie miesrLkaniowym rów.nież będzie wyno-sit
około 70 pr~. Praktycznie jui
w najbliższej przysz.lO'Ścii prawie jedynq, drogą do uzyska·
1--•·· · będr.i:ie
·
ks. j
Na m ""'""""ma.
Ją,żeez;lra
mJCS'Zkain,ittwa
PKO.
Sta.nie się ona. niej.a.ko „wstęp
Lód2ka

t.,til

w

następnej

oio la.l.<le odda.nie du użytku w
ca.Jyro kra.ju 440 tys. mieszkań. Stanowi to ok. 70 proc•
wszystkich za.planowanyeb do

nuciła

do Berlina

:;;;;;;;;;:::;;=:;=:;;;:;;;:::;;;:

Tut Pl"Z1I ~ Teatr!S
Pow.~zeohme.go - tvięlos:ta grrwp
loa OIOOb. Kotneity i mężczyź
ni. Reponter jest m'i>mo<toollŚ·tu.Wdlcwmi.

zoo

łOO-z:kiegio
niecicrpiliiwością oczekliwaia

Dy,reireja

!'la:zchoclZ"ą.

nym

łódzkiego

zawędrowały

~ tv

w

PRZYBĘDZIE

miesr&kalniowei;ro

w

jaJc centrala.

Dwugarbne wielbłądy

S<tJra;i(JJCkiml, miwn

że

SYGNALIZACJA
już
o potrzebie
ograniczenfa ruchu na ulicy
Sienkiewicza
przy
Naw.rot,
jako że jest to niebe:e.piec.zne
skn:yź<>wanie.
Wydział
Komu
nikacji Prez. RN m. Łodzi
wyjaśnia nam, że ulica Sien
kic-wicza
,iest z pierwszetistwem przejazdu do ulicy Na
wrot i dlatego nie jest możliwe ogranicze<rue ruchu,
ja
ko
arterii
odciążającej
ul.

ZIMOO:enia spót&lielarog<> budoWDlie~wa
pt'7lewidują

dziełcy.

w s.ta:rvm lnJdownict'Wie ~------------------------------~--~-----------------zumzca a.~ sstarszy parn oo

męiżeziyzny

już,

tele-.~izorów

Pisaliśmy

100 tys. książeczek

1"4

-

GODZIN

Jedynym producentem wYpraiwek dla niemowląt w kra
Ju jest Spółdzielnia In.w'1Iidów im. Kowalowa w Łodz.i.
Produikuje Ollla 100 tysięcy WY
pra.w ek roczmie. Spóldzieh1ia
mogła·bv
i<.Jcte ekso 9 rtować
yp1rawki,
ale n ie s tety nie
ma gdzie produkować na eks
poirt.
Lokal spół'Clzieln i jest
b~-dzo SZCZUIOIY. Dla•tego powierza wykonanie wypraw..,k
p!"Zez.naczonych
na
ekspoTt
so6łoclz,'elni w
Wieluniu. Polskie W)"prawki niemowlęce ku
pu1e m. i•n. MongO'Jia. (k)

H.fJPON

I
I

48

wy1>ożyczalni

,,_______

..t-ja...:~•.

u:n

,.,

ZUHiT znalazły się obok apa
rat<>w telewizyjnych 17·calo·
wych również 14· i 21-calo·
we. Jednakże - jak nas po·
informował
kierowmk wypożyczalni
nadal najwięk·
szym powodzeniem cieszą się
telew; >rY 17-calowe „AlladY

i

I

CIĄGU

Informowaliśmy

I

diaJsize-1

w tej dz1W.=1e jest tematyka obec-zjaoou i problem obniiżenilól· w~n:i
ka śmier-t.elności noworodków i nrl.emowl~

...,...

zamterewwiant<!

KHn!ika. nie prrepr<Jl\va.clrLa. operacji wad

-

~c'!Gruilica lk-OOOi. irużli.oa stawów, zapalenie ophucnej, wy11:ostek robaczlrowy
60 !Lait •temu ch·ll'rtu-gia. niew.iele mogla pomóc pacjent.owi. Z r-=?Ozna.ruem pr~d
ku ohirull"gicznego h?'ło tyJ.ez trudno;;ci <.."O
z jero leczeniem. Nie znama. była wowczas
na:w;t nait'k.:>za, nie mówiąc o <technice, kitóra j.esit d.ziś 'P()disotaJWą wykon.Y'wainia więk•
szoŚci slkmnp.Jik<1Wanych operacji.
_ Czym dysponuje dziś llimka chinU'da
Klli·~iki.. Ch~~i

anigi.€11.~k~m. W21bud'zidia.
świecie.

mie

,..;

W

DZIŚ I

na, ca.tym

nelowi„.•
<>rganizaciia•
tW.rC12JeSnego
sz'Pi;<tailnictwa
1 r.ieu:staJjąca trosika mater1ama rue sprzyjały' pracy nm.tkowej. A jednak ~no
p0 kiilku lartiach 19 ipr.ac.
- Ja.klie tema.ty podejmowali ~ łJ'Ch

Katedrę

I

b1ikowaU.śmy z dr biochelll!ii H. B.o;bińslkim
:Pracę, która ipo W)"gloszeniu rui zjeźd'l:ie w
Hola:ndii :ZJC>stała O'.'>U<bl'ikowa.na w czasoviś·

noobujących środo~~sko:
.,Dostawcy AirOIŻą
zaitrzymaruem ,aqs.t;;tw ~fa i chieba. N•e
ma 'IJ'.i~.iędey n;a :zia.plaoeme pen-sij~ perso-

postępu

I

- To są nowotwory złośliwe. Były on~
wśród dz:ieci i dawrue·i. tylko nie umi·eliś
my ich V\')l'krywać.
Na temait wczesnel?'O
rozpoznawania n<J1Wotworów u dzieci opiu-

Dziecięcvch

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

f!.O!f1._R!I:!_~14 0':!~

:.!~:U!ą. ~=~~°';::

Przed Konferencją Naukową Chi ru r[J ÓW

nego

m-=1' pueiqp~/UtńJ~JH,

kie są przyczyny takich stanów?
- Najczęściej wooy w;rod'ZOne,
jak np.
niedorozwój szczęk! dolne.i, przerost języ.!ia,
ni-e<lrożność nozdrzy. guzy w drogach oddechQWYch
ora,z wady w.rodzone
serca
i pliuc. Da•wni.ei dziecko gimęŁo - dziś m<1.
wszystkie sza,nsP. utrzymania się PII'ZY iYciu i normalnego rozwoiu.
Nowotwory u d.ziooi są Jednym z tem<i>tów konferenejł. Czy są to nowotwory
zł'llŚliwe i CILY m(}żemy sądzić, że atakują,
one eo.raz młodsze organiz.my?

60 LAT TEMU

I
I
I
I

...
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PROGRAM l i

8.30 Wiad.
8.35 Felieton Red.
Społ. 8.45 K.mcel"t Reprerontacyj
nej Ork. Dęt.e.1 Sląsk ;ego Okregu
Wojskowego. 9.05
Koncert
dnia, 9.W Publicystyka międzyn.a
rodowa. 1'0.00 Od melodii do me
lO<!il. 10.30 ,,Przewodnik po ZakQpanern" montaż .felletoinów.
111.oo
Mt12yka klasyczna.
11.40
Aud. Red. Ekonom. 12.06 Wlad.
L2 · · Muz. lud. 12.45 ,.Z problemów w.spól=esnej wiedzy". 13.00
UtwOTy f-0<rtep. 13.2() Fragm. nowej pll'~zy J, Żylińskiej.
13.40
W ryi_.~1e tańca. 14.35 Publlcys-ty
ka mu:d'Z)l'naTodawa. N.45 „Błę
kitna sztafeta". 15.00 Muz. bale
tmva. 15.25 Chwifa muzyki. 15.30
Aud. dla dllieci pt. „Uczymy slę
recytować".
16.00
Wiad.
16.05
Kultuira pMI>ie pos:oukilwana. 16.25
K~rt
e.;tradowy.
1'7.05 (?..}
Aik•t. ł6d7lki~. 1'7.20 (Łl „opowieść
o re-voluc;Ji" aud. 11.45 (l':.l
Rosyjskie
pleśni ludowe.
18.00
(Ł) Kcmcert p. n. „w Jesiennym
nastroj.u", 18.25 (Łl Magazyn ko
. blecy. 18.40 (Ł) ?.rud
konJCeTr-

TELEWIZJA
9.56 Język polski dl.a klas VVI „o miejsce wśród ludzi" (W).
10.2.5 Przerwa. 1L55 Propedeutyk" fllozofil: „Logilk.a hiipot-ezy" (W). 12.25 Przerwa.
16.00
„Organiza~'ja
produkcji pasz w
gospodairstwle"
(Poznań).
17.00
Dziennid< TV (W), 17.05 Film z
serii:
„Opowieści
zn.ad rzeki''
:w). 17.20 Dla młodych widzów:
„Zrobimy
to sami" (W).
17.35
„Nie tylko dla pań" - magazyn
fLódź). 18.00 „Fantom" balet
jazzowy (W). 18.lS „Tat!"Żańska
J..s!eń" film prod. ;>o!. (W).
18,35
„Czwarta
zmiana"
(W).
19.10 „Kwadrans zagadek" teletu.r nieJ (W). 19.3() Dziennik TV
(W). 19.50 „Dobran<>c" (W). 20.00
Wi'1domości
dlll'ia (Łódź).
20.20
Te;;vr Kobra: „Noc na rozdrożu
widow!Sko sensacvjnokryminalne Ge'.>rge•a "' l m~n ona
IW). Po teatrze OJ.:. 21.35 „Pod
ziialt'em Jakoś.ci" - orogram II
'Wl. 2?..00 D?;ienn'k TV (Wl. 22.20
. 1\l'nt"łt„;k ff"'c:t.iw.alowv'' <K.at.).

-:c==~---

DZIENINlK LóDZKI or 263 (5881) I

SPORT • SPORT li SPORT
Czą
W

me-~=h

a

UJallkower 20:0?

pi.ęścia•r.S'ki>c:h

~e
arwtorytl1Jt1J'Wlnie,
sędziów o wn-te- wyjaśn'l
sienie do protok.ólu zaru.,odów me·c-.z ma.że być u.znamy za . odooptrWiedlniej adnotacji i wszy- b!llty, gdy roze.grano 8 waVlc,

o ny poiprosil.o

<Lrużyn mloEu.ropy
-regulamin ogranidzieżou;'Jich.
cza wiek Mwodników oo 27
lat. Tymczisem w zespo!e NRD
11>a ri·ngu w Gda.ńs•/cu wys•tą.pt1.o aż 5 pięści.airzy, kitórzy przek.l"or..zy.!i t.ę grwnicę.
Kierownidu."O pobsik>i:eij d·r.uty-

P1.bchcrr

stko przemawia za ty:m, że ko- a ponieważ w pięciu wagach
mi.teit wy.konawczy rozgrywek rewezrm;tanci- NRD ni.e d:o.pelzweryfik:u.je zawody ja:ko wyprzez dl'użlJ'nę pobsrk.q
grane
wMkowere.m 20:0.
Groooporow
MFB,
De'ewait

nili wyrmogaw re•g ulmninowych.
na.le<ży przyjąć, że odbyto się
ty.Liw 5 wabk, czy1Ji, że nie-czu
oficjai/;nego -nie bylo:

o

07

:~:::~
08

r::r::: ::.· ~~ F~:!~:

Ci~,IJ~'dz1,'e,1~„·t0iw.1
, 1

m SPORT

SPOR]

•

sukcesie decyduie atak

dobrych strzelców

(I) Starcietabe-Jbrak

JP.'Slt niemal pewne, że w_ ofensyw:e ujrzymy Adamskiego
w asyScie Stempl-owskiego, Bulińs;kiego i Ka:rasifa;kiego. Mecz
roz;p-ocznie się o godz.
OOJjciekawszY<:h
rzędu
Do

Wysitairczy rzut olka na
lę . żeby zrlać &<Jbie spraiwę z
teeo, <'tlaczego dir:uiżyna StaTtu
lódzk;iego, nieźle p.rz,ecież zagrywająca w 1>0łu, dozna.la w
rm.grywkach II-Hgowych tylu

12.

g<ly-t; Victocia nal€!Ży d1:> prze..
ciwnilww bardzo silnych, a ol>ecnv lider. Cracovia. grając
rownież u siebie z M<Jltorem;
ma powari:ne szanse zdoby'Cia
dalf,zych dwóch p!Uilik:tów.

'V pozositailych pięciu men.alezy
niedzielnych
i w konsekwem.- spotkań
przedootc:,t .rue zal_iczyć mecz_ w Szczecinie, w cza.::.'1 zim&z.ą Silę następująoo
na
kt()Tym Pogon w spo1lkanm z parv drużyn: Lechia - Raków;

f niepowodzeń
----------~·~
----------------------------DYżURY SZPITALI · ci.i spadła
119

l'ogot. Ratunkowe
Pogot. 'Milicyjne

SPORT

SPORT • SPORT • .SPORT_ • SPORT • SPORT •

miajsce.

~f~to;~_;; :iej~od:s~= ~::;

12

~n;ba:~ i re:nii:.:

:_
spotkaNapad startu w
Rm.
Sz:anse ma niewiell:kie, Górnik.
niach z.dolał uzyskać zaledwie beli.
-----------......
bramjedna
więc
A
·
bramek.
6
Kom. MO m. Łodzi 292-2!
ka zdobyta przytpada na dw<l
300-57
:k
Inform. telefoniczna 03
mecze. Statysty: a WTęcz prze{!r.-wł.) god.z. Hl, 12.~0. „Zmartwychwstanie" (I
rażająca. Tak sil:a.byoh ooiągn:ięć
ser ia, radz.) od lat Hł
15. 17.3-0, 20
TEATRY
nie ma ±aden inny zespół w
g odz. 17, 19
„Człowiek z
WJSŁA II fidze. Na.w.et• nowicjrusz w
OPERETKA (ul. Północ- przeszłością" od lat 16 POPULARNE (Ogrodowa
zmniejszenia
0<ka1Z.ję '<l'o
jedną
Hokeiści LKS doonaU.i w metej kla>Sie. Motor (Lublin). cho„zmartwychwsta18)
na 47 /5>lJ godz. l'9 „Pięk \Tadz.) godz. lO, l2.30,
rn:zJmia1rów porażltii; na pr-zeGzko
oz.u z Po1111orza.n.inem pOiilow.nej
ciaż z~imuje OS>taJtnie miejsce
nie" Il seria (radz.) od
.
na Helena" (od lat lSJ 15, 11.3-0, 20
dzie sta"1ął jednak dobrze gTaTym razem przegrali
pocarhkil.
w t.abeli. ma znacznie bardziej
TEATR 7 •15 <Traugutta !) WOLNO_śC - „PokochaJ lat 18 godz. 16, 18, 26
jącv bra•mka:rz Wiśniewski.
w większym s-topnilu gdyż 2 :6
(l 2 brabram.t·-~·t~=lny ataik
oo 1at Hi PIONIER n'ranciszkańska
my się"
,szkoda wą·
g 11115
u zyska·l i:
B·r amk.i dla g o•śc:i
(0:2, 2:2. 0:2).
"""~ --~~
(pa.noa·ama. USA) go.dz. ~1) „Lemoniadowy Joe"
'
sów" ·
Kowalski.
Zieliński,
Stefa·niaik,
GOŚ<!•ie byli zdecyd·owanle lerp
mek zidobytych).
od lat 12
(panora-ma)
TEATR NOWY (Więcl<ow 10, 12.30, 1'5, 17.30, 2~
a
jednej,
po
RomanO<Wski
sL i za&lużv1i na zwycięstwo.
Tot. eż . 'llrszy•stki·e · '"'""iłlki tre10,
godz.
„Trzy! c.czechosł.)
s,kiego lo) g, .19 . 15 „Bli WŁOKNIA~Z S:oczypiocski 2. Dla ŁKS J edną
jedyn.ie kwestionorwać
Możn.a
~J~
12.30, 15. 17.30.. 20
~ lat 12
~!us dwa•
źniaki z · Wenecji"
Lejc:zyk, a
Zid·obył
bramkę
jego wysokość. bo dwie 1>ra1mi zaiwodniików drwżyny
nera
c.~azi'.11:erza_ 8)
,~adz.J godz. .<i. 12.30, POKOJ
&!At.A SALA (Zachodnia
Frąt.c:z.ak.
dTugą
ki obciążają ko.n.to bramka.-za
baluck•iej mający.eh niewątpliProgram krótkometralo, 17.30, 20
DZiiś LKS gra z drug.i m ze-Mruika, a jedna obrońców któ93 ) g 20 Lat 0 w NoWie pewne ambicje i ahęć ode„Popioly" żowy: „Zamek w Łań·
Z.<l.CHĘTA "
ham';
społem pomorskim, mian.owic i e
rzy ze stoi·cki·m spokojem przygran.ia . nieco większej roli potra„Plyną
cuc1e",
(panorama) od lat 16
POWSZECHNY
TEA'IR
z Po·l<l'Il.ią bydga<S>ką , z którą
jak Stefan.ia•k
patrywali się,
skierować się ptt."ZeOe
winny
„Dziś tybunal- m1eście.
(pol.) godz. 9, 13.30, ia twY".
Stal:ngradu 211
(Obr.
w p1erwszY'lll meczu doznał po
strzału.
się do
zmierzał
skiego grodu" godz .. 15 I Klinika Położniczo- wszvstki-m n.a WZl!Ilożenie skug. 18 _30 „D<>m otwa>rtY'' AlJRlA tP10trkowska 150)
Po~tek spotkaTuia
zdecydowame, enel" raek-i 2:6.
Szybkość:,
.
tygry- Ginekologiczna AM, ul.
Program krói kometra- „Pogromczyni
TEATR . .I ARA CZA (Jao godz. 19.
zwycięstwa
gia i snna wola
tecznośeŁ li111i.i ofensywnej. 0racza :1:1) g. lO „Olstatnia żowy: „Wieczna Ewa", sów" od Ja.t 7 (radz.) curie-Skłodowskiej 15 Podhaile Nowy Ta:rg pokonaPomoT.zanina, ło<l'z.ia
cechorwała
r.rzyjmuje rodzące 1 cho czyw1scie ni~ jest to zadanie
„Pierwszy krok", „Wie god.z. 16, l8. 20
stacja" Murcki 4:2 (2 :0,
Górrnfka
ło
d<>1piero, gdy
n.ie natomiast
z l:atwe i ptraca wymiaiga dłuższegi.nekolog:cznie
841 re
cRzgowska
„Baśi1 ROMA
ża malowana".
TĘA'.fR ARLEKIN (W6ll!'I. 1:1).
stra-ci•l i diwie !>ramki poderwali
naijtrudprzecież
bo
·
cza-sru.
go
z
or~
Górna
<izielnicy
se
I
martwi"
i
„żywi
Borucie"
diable
o
=ńs:ka 5) n.ieczynny
~ii
Ho'keiści warrsza~\Tsk!ej
k<>n•trofen.sywy. leco:
do
się
Por<!,dni ni-ei wy-szikolić dobrego napa"tRejonowej
'l'EAl'R. PINOKIO <Ko- godz. 9. Poze;;nan.ie z r ia (panorama) od lat i i
Poronię
bydgoską
21Wycit\'ŻYli
stra~y nie zdołali odrobić.
godz. 10, „K" z dzielnicy Widzew, ni-ka. Tym niemniej bez usu(radz.J
pernika lS) gO<lz. l'l. 30 tytułem - „Rosemarle 112
4:3 (ł :1, 0:0, 3:2).
Nie byt to ha<ke j w lepszym
.
u!. Szpitalna 6.
12.30, lii. 17.3-0, 20
wśród milione10w" od
,Srebrn.oro"" ;eleń"
w gTze LKS
gdyż
wyda•ndu,
nięcia tegio man1kamen•tu, naChirurgia Południe
g. lfi, SOJUSZ cP!atowcowa 6)
(NRF)
ROZMAl'l'OSCI lat 16
ttATR
bralk było zespołowości. W d•ru
'(Moo iuS2Jki
podsitawo<Wego.
.zxianiem
szy-m
ul.
Pil"ogowa,
im.
<;znital
kTótkometrażo
Pe-ogram
_-M :nie- (1'7.30 seans .za.mtlrnlc;tyJ,
wła
grało
łodzian
~·i·m ataku
4
cm to t>owiem decydluje o sul<wy: „Narodziny filmu" wólczańska 195.
20
dwóch zawoorniściwie tyłko
bądź niepowodzeniach
cesach
Północ
Chirurgia
„Lidz·
„Smacznego"',
ENERGETYK (Al. POiiiozy:runy
ków, gdyż Rożeń odgTyv.·ał w
„Hamlet" bark warmiński" godz. S21Pita•l im. Sterlinga, ul. zespvtu., 00 .popraiwy nie dojte-chni'1ki 17)
MUZEA
statysty.
nł•m ro.Ję raczej
dzie.
(r.adZ.) orl la.t 16 god.Z. lli, „Jumbo" (panwa- Ster1iITTtg!a l/5.
W dM.1.g,i ej tercji gdy LejPiil-ka.rze praskiej Dukli przema) oo lart 9 (USA) g. Laryngologia: Szp. hn.
czy.k zdobył bramkę, wydarwaMUZEUM HISTORII RU- u6, 19
grali '" srodę na własnym boiPiłka.~ Sta'l'tu cdnieśli zaPirngowa, ul. Wólczań7.e LKS ma szan.se na
ło się,
CHU REWOLUCYJNE• GDYNIA (Tuwima nr 2) 17, 19
sku z Honvedem Budapeszt 2:3
loo""\V'ie tr.zy 2JWYcięstwa. które
(1 :3). Był to mecz z cyklu roo:uzyskanie remisu. lecz rachukrótkometra- STOKI (Zbocze) „Upa- ska 195.
Program
GO (Gdańska l-S) czyn
błąd I
fatalny
by przekreśli'ł
zowy: „Malbork''. „Do dek cesarstwa Rzym· Okulistyka: Szpital ~m. przy . dw~JCh '1'01Ill'Sllcil dały im
ne od ltl~JS . 3-0.
~~m:. Pucha;r Zdobywców
mieli nie
Łodzianie
Mrulka.
MUZEUM SZTUKI (Więc kąd idziecie", „Malpy skiego" (pa,na<rama) od Jonschera, ul. Mi1iorno- w f;umie 8 punktów. Mcne nie9 la t 12 (USA) gad.z. 16., wa 14.
g.
kow:skiego :36) czy:nine człekokształtne"
Chirurgia I laryngolo• dzielny . mecz Z U~a.n,ią przy·
'
gospodyni"' od rrn
„urocza
od ll.-l •
9
CZWa!t'tą wygraną.
MUZEUM ARCHEOLOGI• lat 16 (USA) godz. 1-0, STYLOWY - STUDYJNE gia dziecięca: S:llp. Im. nieS>ie im
Armii Czer- Nad tym niewatpd-iwiT! drrużyna
Korczaka,
123)
(Kilińskiego
CZNE i ETNOGRAFl- 12.:ro, 15, 1'1.3-0, 20
ł>atucka pr.aCO'Wala intensywnie
CZNE (Pl W~lności l-4) HALKA (Krawiecka 3-5) ,.Trz.p iotka" od lat IS wo•nej 15.
r=grywseczęk<>WO· • p.odcza~ p~zerwy w
Chirurgia
(rad·z.) godz. 15.45, 18,
t<;rótkom_etraWystawa · pn. „Ziemia Prog~a-m
.
l
.._.
._,_.
.,,J.,,
twa~zowa: Szp. in;. B9;r
2.o.l5
zowy.,, „Gwm~a n~e_p~
łęc:zyoka 1 sieradzka w
Tysiącleciu Państwa Pol dle_gla ' „SwmouJsc1e ' S'.IUDIO . (Lumumby '1/9) l:ck1e>go. ul. Kopc1ńsk1e- ka„.„ a ]"""'le z„1er2Je pony, 210baetl.yoiy.
czyn.ne godz. „_Fiatem po • Pclopone: „Noce nad Newą" od go 22.
skiei:o"
I Cen- - - - - - - - - - - - - - - zie". „Not.atk1 n noweJ la•t 16· (radz.) g. 17.15, T<>ksyk<>logia:
10 _ 16
W nai.iibli,żJs,zą ruooz;iel~ 7 l;ml. dzielę powinno dojść do re'\Vantra·lny Szpital Kliniczny
MUZEUM KATEDRY E- archite~t_urze Wl_ocb" g. 19.30
·lótd:zcy kibice bok&ecrscy będą żu. Pr-awdop(ll(}obnie zobaczymy
żeromskiego
ul,
WAM,
5l
l:; „„Mihoner bez gro• €!WIT (Bałucki Rynek
UŁ
WOLUCJONJZMU
krótkome~:~- nr • 113.
Program
św_iad'kam1 a-t.ra.kcyjnego spot- tal{;Że 1POjedynki: Kielich
od lat 14 (a.ng.)
!<za
(w Parku Sienkiewicza)
zowy: ,.Rejs do 1nd11 , Nocna 'POm<>e plelęg·
czy·nne w godz. 1 ~ 17 g. 16, 16, W
Ch.1ika.
kani.a. N.a rfo,~ w Pafacu Spor- Witko-wsiki. Józefiak ~Bycza n.iarska dla m . ł.odzi (Traugutta n.T 181 ,.Mój teatr•',
ŁDK
·
TomaZiółkowski,
towym lcidz.k.a Gwardia podej- Misiak
„Na _tro-pach zbTo;dni" awantura..,, g-od'Z. 15 - Al. Kośclus-z.kl 4.8, ·tel.
mować będzie .:;wą, imi•en:niczikę siewie?.
l'lllb Stań=ykowS1k:i z
,.Kupiłem tatę" od Ja-t 324-00 od godz. · 1~. do <t.
(.rad z.) od la-t 1'2 godz.
z Wr<>oławia. Jest ' 'OO pierrwsz.a Grwsiak:iem, Kubac<k:i lub JóNo.cna . J>OJV<>C lekn,sk;ll
12 ('l'.aą7.) godz. · J,6, is,
lt5, 17.30, 20
OSRODEK. PRQPAGAN- 1 MAJA (Kilińsk iego 1'18) 20
z Denderysem. Poza
CZ
zef0\1-i
ooK_,OOrów
"'ite:.w~cyjn.le li spisujący '!i~ wieyta wroclanvs k.ich
przyjmu~e ;o:głoiszelnia · ~
·
DY sż'I'UK:i' IPal"k Sien
wyzeJ wymi·e nionymi przy uProgram krót.kometra- TATRY (Sienkiewicza 40) J<"fo•niczne w godz. od. 19
Anilany zwy- w na.~zym mieści-e.
zesipół łódllikiej
J<iewicza). 2 wys-t a1wy
Program krótk0<metl"a- de 5 na ni" tel. 4łł·4ł.
"Ge·
„:lródło",
żowy:
Gw.a.rd:ia Wrooł.!llW, beniiam:i- stalaniu sk>ł.adu łodzian brani
Krrailwwie tamtejszą
ciężył w
CzY1T1J>okon'klllrsowe.
„Dwa obJicza
mucha„\ ,.,Nie żowy:
nerał i
d-Tużynę_ AZS 24:16_ · (l-0:12). i wy nelk ek:sitr.alklasy, posiada ·silną będą pod uiwa.~:
Pacholski;
ny od W-13 i od 15-18 dzieła
MIASTA
Z
morzem'', Boga", „Moje dziecko
nad
w której wa1cz.ą m. Kardas,
sunął się na d1rugre m1e3sre w drużynę
Sęk,
Jelonikiewicz,
WYSTAWOWY
SALON
kro•ko·
fi.limów
Poikaiz
szkoly"",
d
pó,idzie
l/62"
bylo
nie
„Było
· k
G
0
··
,__ '. O'·i~h O'Wte,
ta beli poon iew<łtŻ do·ty-choez:a5owy 1·
BWA (Piotrkowska 102) god;z. L5, „1 dalej bę- „Europa przez
rzesaa- • Grzegor'.Zewisik:i, Fla=an, LojSląs:k m . u«~CI~
wrocł<llWski
w-ioeiliderr,
produ.kcj·i
szybkę n1etraż0>wyeh
Wystawa plastyk! Ste- dę śpiewać"
pr:reg:ract w OJ>Olliu z miejsco- ~alęslkt 1 Dooderys. Poza wy- kiewioz.
15 rad>Zieokiej o godz. 18 w
godz.
(pa.no·ra- samochodu"
fa.na Krygiera. C:zynna ma)
o
się
ooz;p·oczną
Zawcdy
dz.ieci: Klu1l~ie TPIP-R (Na.-utodla
Pro.g ram
od lat 12 (arn,g.J
2'0:23 (7:12). Na mi-eni·<mymi trzon zesipolu stawą _ Gwaro·ią
od godz. 1-0 do 18.
ogrndni· •uiC?:a 28) .
„Gapiszon
g odz. 16, 18, 2-0
uitnzymało si<'; nowią Cirnl'1a, Ziól'kows:ki, Wit- gotdz. 11, a p.rowa9,zić je będą
po·zycji lldel"a
ŁDK (Tll'aUl!iu.tta 18). Wy
badanie
„Raclzieok•e
„K:rysztal<>wa
kiem'',
(Zie
GWARDIA
)U.ODA
w ringu J. Neudin;g (Warszagdańs1k:ie Wybtrze<i:e, któ-re 'Z!WY -kQIVl'.'>ki, Sliwa i Dąbrowscki.
st&wa „Fitim radziecki
kos-m iczne.i"
l=a 2) Program krót- góra", „Pierścień z baj przc-stneni
o sile zespolu :nieoh świad wa), na punikty: Antoniuk
Spójni„ Gdańs.k _19:15
ciężył?
rw platkaicie po l s k im ' '. kometrażowy:
mgtr inż . .E.
odic.:yt
królowa",
.,Zła
ki".
Z3
„Nad
taibeakitualnej
w
że
fckit
,...,..,.
Ani.lana
jak
podobnie
i
(9:8)
i
(Śląsk)
Maibura
Czyrnna od g, 14-<19.
, (Olsiztyn),
· .
. .
. .'
„Kogut" godz. 16, 1'7, KonNa!la o godz. 1'8 w
.,wyma. lO :O pik-t. Słąsk spadł na -.._~,
PALMIARNIA - czynna toką Gdańską".
pkt-, a h I , ll_gi w.roc:la~i.am-; zaimuią Jakliński (Kraków).
s
t'-'Zecie miejsce „Gorąca linia" ·od lat1Lpt<: (Traugutta 111).
Newę_ i. ~o
nad
cieczka
godz. 10-18.
o>dbędzie setę
Po :zaiwodach
ma.Jąc JOO'!lakową
osobo·
„Ks?.tałtowanie
czwarte zajmuje obecn.ie o.poi- 2 m~eJ'Sl~,
g. 9, „Msc1c1el 16 (poi.) godz. 141. 20.15
skwę"
ZOO (ul. Konstantynowod- ~
du:żych punlktów z m.i- lowwanje Toto-Lotka.
wo·śei człowieka" ilość
ska Gwall'dia - 7 p ·kt.
w z gór" (panorama) od
czynne
ska 6/10)
bHetów ~
Przeaspr.zedaż
sitrzem Polski. Hu>tniik:iem N~
c:r.Y'f; <> l(<Jdz. 18 W 1'63<a
A oto pooz.ostale wyni1ki:
DYŻURY APTEK
g, !1-16 (kasa czynna lat 12 (rarlz.) godz. 1(),
kt ZŁ L'K (A. Stl"Uga 1). ·
l'.!.30, 15. 1'7.30, 20
Warszawianka wa Hu.ta.
L\~S ~WF wa się w „'Duryścte" (Piotrdo godz. 15.W).
_,_.
_
i
„
d .
Zebran.ie ezlonków
18:1. (9.9)
(Pab:anicka 173) Tumim:a 19. Wlęclmw~1UZA
.pierwsw1 nm zie .vuz1a- kow.S1ka 5). „Ch-omad2Jie" (Piotn-AZS Kaitowice _ Górniók SiePiotrkowska sympatyk6w .. Stonogi" o
„Ojciec żołnicl"za" od i;kiego 21~
KINA
.,Orbisie" (Pioh'·
nie ulegll we Wrocławiu 5:15. kawska 27),
m):a~•owice . 17:14 (11 :8)
lat 12 Cradz.) g. 15.45, 2:25. zg;ersika 146, No- godz. 19 w sali konferen
Zlb. kowska 67) i 'W oorodilm GwarSparta ~to- Dosz;lo wtedy do porarZki
Pogoń Zabrze wotki 12, Pl. Kosclelrny cyj:nej RO ZSP (Piotr„Preybycie 18. 2-0.1.5
POLONlA W n.ie- dii. tli. Główna 17.
Olecha z Cioh8ckim.
w-i'Ce 1:4:1'.i (9:9)
ed lat 16 POLESIE (F<>malskiej 3'1) a. Dąbrowskieg-o 24~b. ko-wska 77).
tytan6w"

Straż Pożarna

skiej 37 - przyjmuje ro
<lzące i che>re gmekologiC2nie z dzielnicy Po~.esie oraz z 11 Rejonowe~ Po<radn.i „K" z dziel
n icy Widzew. ul. Szpltslna 6.
Szpital im. ctr H. Wolf
ul. Łagiewnicka lł/36 przyjmuje chop! gineko
z
rodzące
logicznie i
dzielnicy Batuty o-raz z
Pe>radn1
Rejonowej
ie
z dzielnicy Wid-zew,
.
u„ ~b!)Cz_e 18;
szpital 1m. d:r H. ~orul. Przyrodnicza
dana,
p_r zyjmuje rodzą7/9 ce I· chor:e ~inekologi~·
$ródn:e z dzielrnicy

ŁKS

-

Pomorzanin 2:6

„!<'"
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O Puchar
Zdobywców Pucharów

Przed „gwardyjskim" meczem
.
Łódź,,.... Wrocław

w ringu

A•n l.la. dna

wI C e1I er em
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tez

STRESZCZENIE
Bohater pow<eści K<>Wenld, k-tóry przyjechał
sweg., szwagra Michała,
do M-ontevideo do
~mł się, że te'!!. ju:i nie :iyje.
rzek<>mo śmac·rcią naturalną.
zmarł
Michał
Jednakże Kowenki znalazł w jego mieszkaniu,
za tapczanem, karteczkę, na. której było wypi•
umieram.„
Mi<:hała:
sane ręką
0 Umieram.„
Kaktus ••• Czerwony.„ Umieram ••• Ratunku". Ko
wertki <>dSznkuje doon ogrodnika, który opiekował się kwiatami Michała. Ogrpdnik zaginął
w t1jenutiezy spo86b, Ko,wcrski ro-zmawia teraz
1' nim z jego żoną.

• * •

powtórzyła.
mój mąż?
Plę6dzi-esi4t :pięć. Diacziego pan pyt<:?
Zapclilem pa-pdieTosa
Nie oclpowiedziaJ~m.
i prze.z chwl1lę pirzygli;v-J~łem j.ej się w milByła naprawdę bardzo pociągają.ca.
czen.i.u.
Różne myśli zaczęłv mi chodz:ić po gloW:ie.
jalm niepoprawnego donMichala
Znałem
:żadnej !adruiej.szej
Nie pcrz;epUIŚCi'ł
żua.rta.
babce. Miał zaWS1ZJe duże powodzeni.e u kobiet. Zonal' og.rodnioka była młoos.za od męża
ó jaikieś trzytlzieśo'. la.t. Wprawdzie Michał

-

Ile Ja.t ma

już ·nie był eh1'<"J)aczk.iem, ałe... Post.ain<>·wlilem jakoś z.badać tę sprawę.
- Czy pa.ni zn.a,b Michela, mego srz:wagTa?
oclpowiedzial:a krótko. - " Maże
- Tak
ma pan ochotę na;pić się czegoś, wermut,
odv.nrócil.a się szybko i podeszła
ca1!1J.a? do kreóensu. Miałem wra:ile<rl.ie, jakby w tym
m-OIIT'.iencie chciała ukryć przede mną twa,rz.
Nie czekając na to, co J)O'Wiem, . nalała .kieliszek wermutu i poot.awila go praede mną.
Stanęła przy tym tak blisko, że poczułem
ciepło jej ciała. Wyjąłem papierOOnicę.
Czy mąż p.;mci c:?JęSoto bywał u mego
szwagra?
Do<ść często. Hodowail:i razem k;akitusy.
Ost.c.tnio zaiczęli sprzedawać lad!i.iej:s:z.e CJtka?,y.
Mi.el.i nawet zzmiar rozwinąć 'hodowlę na
poti.-aktO'Wać ją dooh.odowo.
większą Slkalę i
a
Ładne ka;ktucy można dobtv.e spt'ZEdać,
moJ mąż zna slię na tym.
- Jak parna sądzi. co s.i.ę w.lia5ciwtie mogło
stać z ,pani mężem?
Znowu podnioola chrusteczkę do .
- Nie mam pojęcia. Powi~iał, że jedzie
na Cer.ro LaJrgo. do Michela, do pana inży
niera - poprawił.a Slię poopleszn.ie - pożegnał
się ze mną i wys:zedl. Wi.ęoej go nje widZlia-

oeru.

Łarn.

- Czy mąż parni m1aJ .iakichś wrogów?
- Wrogów? Nie. Skądrt;e znowu? Przynaij·
mniej ja n;ic o tym · nie wiem. To baa:d:z.o
spokojny i d\otbry ozl:.owiek. Z kc.mym żył
w zgoc"lzi.e.
- Hm. Sądzę, że powincna palTlii z,awiadOOlić
policję .

- Już d-awno
mego męża.

to

zrobiłam.

Policja · lmlka

*

w

*
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I ... ?

z.no.wu

wybuchnęł~ praczem. W'Stalem, ~
ohyiiłem się nad nią i zacząłem ją PQCi-eszać, ;robiłem t.o zaś z takim za.pa.tern, że pous.ta. Skrutek był na1ychcałowałem ją w
mi11sto>wy. Pt.zesta.la .szlochać i pa-tr.za!a na

mnie bly&l.c'Lą<:ymi. sz.e-roko · otwaa:tym.i OC'2lami. Czułem się trochę zmięza>fly. 0.;;ta.te=z biedną, zrozpaczonde miałem do
ną kobietą. · wróaiłem na swoje miejsoe 'i wypi'lem wenn-ut.
- Jak się na"ZY'Vl"a ten inspektor?

czynienia

- ·Fer.raxo.

mm

SIPOfikać?
Gd2lie się mQ'Ż'r..a z
Zapisałem
mi adres komisariatu.
w=ystko dokładn:e ! zacząłem się zbierać do
wyjścia. Zatrzymała mnie.
- ·Niech pan ie=e ni·e · odchodzi. Bardzo
proszę. Czuję si.ę ta.ka osamotniana.
Nie mogłem odmówić. U&i.adł-em z pow.ro-

.-

Podała

Może

Niech mn.iie pran . nie nazyiwa senora OliNa imiię mi
To nazby.t ofioJa.1nje,
MaJl"got.

pan zje coś słodkiego? Mam do-

skonalą mą1rmoladę z durazno.
Nie miałem wprawdzie pojęcia, oo
dw.azno, ale się nfo sprzeciwiałem.

to

}est

Pobiegła oo_ kuchnri i za chWilę. pootaiwila
przede mną talerzy;!< z sucharkami i ma;rmoOkazało s:ię, że to
ladą złocistego lrolvrn.
były brzoskwinie. W ten sposób w:zbogacilem mój hiszp.ańSlk.i s.lownik.
Podając mi k~wę otacrla się o mnie jak
kotka. Po1X>iedl2li.ała:

Ver>a.

Mad"!Tiol<lda z d:ur'a!Z110 była ba.r<lro słodka.
Nie mogłem jej zj1...Sć du::ix>. R<mnowa zeszła
na tematy kulinarne.

Po podwieczorku Margot poSita'tlowila po.

Ioo.zać

1
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mi miesrzka.nie.

Cztery duże widne pokoje.
kwjaty i

drzewa

Przed oknami

]:>OmairańO'W'We.

zatrzymanśmy S!lę w sypialni.
mi już sobie uświ.atiomić. ile

Najdłużej

Dzisiaj trudno

czasu prze.szlo

ale 'za.peW'!le jakieś trzy czy cztery godzi,ny •. '.
Był wieczór, kiedy opuszczałem d10m zaginiO'l1ego ogrodnika . Niebo nad Montevideo
rozpogodziło się i no.c zapowiadała się gwiaź
dzista. Morze US}><>koiło Slię zu-pełn.ie. Gładka
ta;fla wody była r.ierueh-O'll1a. W oknach domów zapałały się pierwsze światła z Margot 7~?·r~yjaźniłem się serdec=ie. 0-b-ieca·łem
prZYJSC Jutro lub pojubr:ze.
Prz~jemnie jest zapomnjeć na chw:Hę o t:rupach 1_ morderS!tw<;ch. · Gw2.r ulicy przywrócił
mme Jednak do rzeczywistości. Czułem jeszc;:ze smak PO<:alunków. e już myślałem o tym,
ze mu.szę jak najp~dzej zobaczyć s.1ę z in'1J!)Elktocern Ferraro. Nazwisko WS1kazywalo, iż
był p.ra"WQopodobnfo pochod·zeni.a włoskiego.
Miałe_m. _nadzieję, że będę się mógł z nim
rozmowie w jakimś znanym mi języku.

_BY~<> już wprawdzie dość późno na za1at;ri·zl1tle sp.raw ;ia:zędowych, ale postanowiOstatecrmde n:ie miałem
em zaryzykowac.
nic leJ).SiZego do roboty.
(12)

kol~lum. Redakcja 1 administracja - ŁOd:f, Plotrko.wska
-, Re<JaguJe
go 3U'l"26. Sekretarz redakcji 204-75. D?:iał spoleczno-ekonomicz:ny 223-05
343-8g . .. Panoram..•" 343-aO. NTU 303-04 (godz.
w spTa\vie N•runk6w prenumeraty udzielają

pC·WIESC „DZIENN !KAtt
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Na r~,ziire bez: re-"1.l~tatu. Byt u mme dwa
r.azy inspektor Fe!"raro, wypytywał o wszystko, ale jak dotąd... B.1edny Carlos. Kt.o wie,
czy jeszi::Ze żyje. Boże, mój Boże.

t-em.
-
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Dalszy

ciąg nastąpi
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Druk, Zakł;Grat.

a.s.w. „i>rua'' - .L6dź. w.

Zwtrki 11•. -

PćJ:Pi«: druk. IJlAt, 50
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