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Lódź, miasto znane z chlubn~·ch
tradycji rewolucyjnych,
włącza
się
calym sercem d<J

obchodów.

~ok XVll

tódź,
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Nowy radziecki sputnik
przesyła informacje z kosmosu

-Nastepne etapy:
obserwatorium astronomiczne

dodatkowe

Tvrncza~,iem w Mo:$1kwł:e s.pe-

trudności
GENEWA (PAP). - W Genewskim Domu Prasy odbyła się
przedwczoraj po południu konferencja prasowa. podczas ki<°>-

rej

delegacji ra-

przewodniczący

dzieckiej na genewską
k<>tl-feren cję 'v sprri'wie
7akazu doS·wiadczeń nuklearnych
Siemion
Carapkin p-0infor1nował o prze-

biegu rozmów, które

odbyły

sic:

nti<;dzy p1:zedsta wicie la.mi trzech
n1ocarst"' atomo"\\1 ych na margiw

nesie obrad

k<>mitetu

i·ozbro-

jeni<H~.rcg-0.

s. Carapkin zdema1'k<>Wal ma-

nc,vry
p1·-0i>a;?"andy zachodniej,
.która.
twierdzi jakoby podczas
spot.ka1i
prz-edstawicieli trz'ech
mocarstw, US_I\. poczynity ~nacz
:n~ u~1ępstwa je~U chodzi Q
za·

kaz

d<>świa<lczeń
klearną.
Zmiany

przez

USA

i

z

br<>ni;\ nuprop1>n1>wan<l
w
projekci.e

Brytanię

\\'.

.o.lnglo-amcrykański1n

p<>rozumi<mia z 18 kwietnia
-

TASS poda·1 w s·o.botę, ż,e dokła,dn.e
po1nia.ry
PC•ZJWOMY
stwierdzić. jż orbita sputnika
je!S•t w d!u.żym s.\,opni•U zgo•dl:Kl
z 0t·bi•l.ą prze•wiclywaną. •Woikól
Ziemi k·rą.;,y także Ol5•ta-tni .•1to!Pień raoki.(Hy .no·śnej S•;.>U.t.ni1ka. r

1~61

powiedział

on nie świad
C'..tą. o
rzeczywistym dążeniu do
rozwlą,,ania tego prbl>lemu na
~sadzie możliwej
do przyjęcia

dla obu stron. Co więcej, USA
llsilują stworzyć d<>datkowe trud
110!\cl na drodze do osiągnięcia
p-orozumienia o za.przestaniu doświadc7,eń nuklearnych, wysuwa
.iąc nowe
żądania

ojat.iśd J'a•clozie.ccy 01~w·iacli~zyl·i,
i.ż
nawy ekisipe·ryrn·<m•t
prz.yilpi-eszy ro?Jwią,za.ni.e k;,loku ważnyoeth f)i«)•blcmbw ba1cla'1 ko,•11niChn.v<:h, m . .i•n. pt·zy:blL>i.y ter-

1nin WYL'i!ł~11n.i•U poza arl11ll01~fe 1 r~
?,i-e1m,".ka
wi1e~liki1ch
iin&Ll'-unne·n16\.\' a,;;1'r-0nom1icZinych . •Ja1k w~ia

domo,

radziec'ki

wa1ni.a

k·O:Stm·Oi.Siu

mie9-z.c7,enie

po.za

pPwn~·ch
nt~zy w

ohSJe.rwa-

może, wyjaśnić .spr.zeci?Jności

cl•o•tyehc:za.sowyoeh

w

pomia1rach

n9tę7..e.nia ł-a,diru~jl
oko·ło·ziem
~1kie.j, pl"zf'prowadlzo•llY•Ch Pot"Zel.

rozn1.a·ite s1ale1li1tv radzie.ckie j
am.e.ryk.aói!'lkie. Do·tyehoezas nie
wiadomo }eszcze z calą pewnością, ja<k siJne j.e~ promien.io•wanie w ota.czających na&zą pl.a.netę
pasach ra.d'iacj i,
a.ni te•ż, jatkie je.sit 1oh poch-0dz.enie.

wśniegu

południowych Włosze~h

w

:RZYM (PAP). Szalejące od
dwóch dni nad południową czę
Wioch bu,rze śnieżne utworzyły zaspy
sięgające powyżej
d"·óch metrów. W ok>ręgu Bari
ugrzęzło
w śniegu 6 pociągów
lokalnych.
Włoski
Czerwony
J<rzyż
wy•lat na samolotach
.ż,vwność i
ciepią od.zleż. które
zostaną zrzucone na spado·Chr-onad1 dla uwięzionych w śniegu
scią

pasażerów.

*

*

Sytuacja 50 podróżnych wło
skich zablokowanych od czwartku rano na s,kutek zasp śnież
nych w podągu w pc·bliżu Bonefro -Oceniana jest jako ba.rdzo poważna. Ws:zystkie dotych
czasowe próby dostarczenia podi-óżnym
żywnosci
j
cieplrch
'1-palily

na

pa;n-e,,vce na
7...amiecj.
Za\vróc:ić n1u!'=.ialy z drogi trzy
'\·ysłane z Tern101i loko1notywy
okryć
&kutel~

s1.alejącej

zaopatrzone w
:Na

pt·óżno

~ię

na

pJugi

śnieżnc.

usilowaly przed.osi-a(·

mi-ej~<!e

heUl<(}jptery \VojCampobasso WY'ruszy-

~kowe.

z
la pociągiem ekipa 200 rol:>otnikow, usiłując przed•rzeć się do
Bonefro.

W Wiedniu
obraduje
•
Prezydium SRP
WIEDEN (PAP). - 17 blll. rozpoczęły
si<: w Wiedniu ob1·ady
rozszerwnego prezydium Swiatowej Rady Pokoju.

Troje dzieci
zaczadzonych
Przy ul. Curie-Sklodows·kiej 2-0,
rniesiz.ka1niu

\V

Janiny

K1.ajnert.

u ieglo zaczadzeniu ~ dzieci; 7-let
nia Wieslawa oraz 5-lhnie błiź
niaiki Malgorza;ta i Ja n.
1

Na s·kut.ek 'Zaprós.zeni.a o.gnia.
z.flpatHa się w
mieszkaniu kcnadeszła pomoc
I

zetka. Zanim
przybyła

13,55)

straż

dzieci

(o·kolo
'Za·i;ta·no

godz.

już

bez

oznak życia, Leka.rze Szpita·l a
Wojskowego, przy ul. żerom9kieg·o) g.drzie pr1..ev.rieziono dzie-

I< roni ka

a

ci samuchodem straży, po l<ilkugodzlnnych zabiegach mu>ieli

u1ypadków

•

Wczoraj,

l11e.i,

\V

pobliżu

na

ul.

Zachcd-

pc 3e.:;ji

nr

0

55,

samochód osol:>owy, prowadzon(_Y • przez Henr~·ka Fa·lkiewieza
7.tfie.rz. 17 Stycznia 15). na .siku1.eh:: nieostro!mej jai.dy, zde:-zyJ

~•q z tramwajem 21-n. Wypad·ek
n11~{ 1nie.is<'e okolo godz. 7.:.rn. ·w·
~~Vliizku z tym wiele o.sób spóż1\o się do pracy. Ruch tram\\'ć-'l.iowy
na
Zachodni.ej
był

skapitulować.

llDI'

.Piesi powinni uwai,niej J>O-

( Uo;;zflc

się

po

jezdniach.

MO

~~noto:"'A.la kilka potrf!ceń prze
l'

·Odniow pr1e1. s-ttmo-chody. któ

,,. poślizgi.
0~...7.:V\\·pa·dły
~kI'7.yżowaniu 111.
4

}(

M.

in.

Piotr-

"~\\·sklej 7. Narut-0wicza. potra,~~l" 7.0>1ał przez autr·bus MPK
<>t\ e1n1
Wł.
R7.epecl<i. Doznal
M•l OJZnln.vC'h obi·ażei\ ciala i zo-

Prtewieziony do szpitala.
(wit)

Na

zdj~ciu:

frag-mcnt e-ksp.ozycji

k-onrelccjl produkowanej przez:

Zaklady Przemyslu

OdL>ieżow-e~o.

CAF -

Piąty

dzień

rozpra1wy uplyznakiem zeznań o~.karronych ze Zgierza.: Barbary Rogulskiej i Krystyny
F'c. Rogulska w dalsizym cią
gu tak jak i w dn,u wczorajszym starała się wybielić z
piei·wsze20 zarzutu aktu onal

pod

~karżenia

za

która

tw;erdzą.c.

w

lot. Kondracki

w Poznaniu wiosna nie tylko w handlu ...

D •,

Zł~

~

otwarcie

Targow
·

1

Krajowych

(Koresoondenc/a wiosna)
P<ldwas kiedy w Lodrz·i srz;a,la.la, wc'1lwaj łmr7;11, snmizna
dą,ł hu.11a,g,a.nowy wfa.t11', Por,.;nań
p.rn•wi·l·M ha.ndfowców
i P1'0duce<11Jtó.w ca.tego k.ra,}u pięk.ną,
niemal wio.senną
pog·oo~.
WslllY15>tko wska,„u.Je na to, że i d:ziś w dniu
u1·cczyste.go otwuci.a IX 'fa,rgów
Kr?.jo•wych
„Wi,osna - 62", P<l•gU•cla równi·ei nie 71a.wied21ie.
Obecne
targi,
polączonP.
po .raz ·pierwszy z targami
wzorn ichva
prze·mySłowego,
'laj mu ją
powierz~hni~
oko·!<>

ni<>
10 tys.
telewizorów
z
importu i 100 tys. lodówek.
tj. dwa razy więcej, mz w
roku ubiegłym. Telewizory dostarczy nam Związek Radziecki, Czechoslowacja i NRD, lodówki ZSRR.

52 tys•. m kw., c-0 "' po·rÓ\V•
nani.u z „Wiosną - 61" &tano-

wi WZ"OSt o 24 :pr<>cen.t. Udzial
w niob bierze po.na.a 4 ty.s.
wystaw<:ów, a wat,t-01\ć o!e!'ow.anyeh ha.ndlowi to•warów zamy1ka si<; sumą 19,5 mi!i.arxJ.a
2llotyd1. P-0 raz pierwszy ta:kże ,f)-O<każe swe wyro.by w pelnyrn
aso.r.lymencie
pr7.e.m:'Jl~'ł
lek.ki. Dotąd, ja.k wi.adomo.
nie<które
zj€dnoczenia
tego
przernyslu skwapliwie Pozn<il1.
z okazji tar>gów krajo•wych.
omijali'.
Wczoraj ;go.spodarz targów,
mini.•ter handlu wewnętt·zne
go. inż. M. Lesz, tradycyjnym
juoż
zwyczajem po·info.rmowa:t
dzien.nik~,rzy
n9: . ~rnnferencji
iprasowei, o naibl!.zszych zamiel"zeniach handl·u, mających
na celu dals"?-a pnprn·wę zaopatrzenia.
Projektuje
sie
więc .powo1anie we wszystkich
centra·lach hurtu specja;\nych
komóreik, których wyłącznym
'.1:adaniem będzie analiza potrzeb rynku.
Tym
oelom
.slrnżyć
mają
m. · in.
podwójne
„metki"
przy każdym artytlrn1le, sorzedawanym
w
detalu.
Jed.na
część ,.met.ki" :przesyłana bę
dzie cl;, hu.rtowni i na tej dopiero podstawie 11ikladać się
b~dzie
zapotrzebowania
do
przemy.<J.u. Jest spra 0wą oczywis•lą. że sy.s.tem podwójnyc'1
,.metek" tylko wówczas S!!J·e·lni swąje zadanie, kiedy s1klePY
będą
pos.iadaqy
pelen
a«ortymen t poszuki·wanych towarów.
Z dalszy<:h informa.cji ministra warto odnotować. że "?.'
bieżącym
roiku
rynek
wewnętrzny otrzyma 60 tys„ zamia&t planowa.nych pop!'zed-

podziemia

(Od naszego wysłannika)

i'Jnv

że

imieniu

:i:akladów
placila do ka<;y
„Textilimponu'· w Lodzi ok.
270 tys. zl rzeczywiście chO-:
ni,zoo w późniejszym !erminie do tychże zaklaodów przybyla.
Wobec
tego
że
w
.51€dzl'"vie mówila co innego.
sąd postanawia odt \\;orz.yć tam

wełna

swoich

Naturalnie nie ~ą to w.•·7.y.'4>tk1e imprezy prz.ygot O\VBne w
związku z rocznica PPR. Bedzie ich znacznie więcej
a o przebiegu ich i terminie
nie
omiesz:karnv
zawiadomić
we wlaści1wym ·czasie,

M.

(po

W Evian
dalszy

Zgola inny chara·kter będzie
n1iala wv~.ta';}.1a monto•xana obecnie i. wielkim
nakładem
prae~· i oietv?mem
w
Muostęp
?cum
Ruchów
Rewolucyj-I
n,·ch.
Zilustruje ona '" s o o - . _
,<;ób pla.'<t~-czny hi.storię PPR
PARYŻ
(PAP). W<?d·lu.<!
i ,<;ens Je] walki. Zaczniem~·
informac}i
zebi rtn~'<!h z kół
.ia zwied>.ać w pierwszej pozbliżonych do clelegiacji fra.n]Ci\vie k\.\ri.etnia.
cucskiej. pooieche.ni<1 piątkowe
Ba1·<J70 poważnie zaf"O'w:ed?
przy•niosly po'5•t.ępv.
Agencja:
.~:ę
pc.~wiecona
dzie>jom PPR
Fran<:e Pres.s.e ut.rz\-n1uje. ~e
Sf'1.:;.ia nc:iu1ko\va. zvrganizowana
u,rcgulo·wany jęo.t d·ofir.-ii·lywnie
przez Uniwer.•vtet Lód7•k.i
1 probl-em a1mn&.tii oniz .••;>rrtv.•y
Towa.rz~·stwo
H;,„to.r:v•ków. M.
na.tu1ry wo.j.;ikow.ej. a w o<.7-<:7-E'in. przewidziane są 4 refególności
&ta.tLl••e..1
Algier.•kiej
raty «?mC'.lzie·lnvch pracowniArmii Wy·ziwc>'l·2nia Narndo·weków UL. O:lbed7ie się ona w
go w okres:e p0<przedza jącym
kwietn;u. Natomia~t w poforefe~.endum. ja•k również czawie maja przew;dziana je.o,\
SIU pczeby\~1ania &il fnrn.c1~-.k1ch
renfl•aln;i c,k·a <lemia łó!bka z
w Al.gieni po &am<1·okr0 2śleniu.
ckoliczn.nścio\.\~vm
referat·en1
PQIZ.OSttają do
uz~oodnienia:
bogata
częścią
arrl vst'.\~czna
klu•czowy prohlem ~.l,:ład<1.1 tym.Jut?. dzi.~
zaczęly
s;ę
prace
cza";.ow-ej wla<l'c)· wyikonawcze.i
nad montażem tej repre.Z€n.taO•t'<'•Z pro:oedu.ry podipi&a.nia zacyjnej imprezy.
wi em.en ia br<J•n i.
Do
uroczySlto ·ci
wląC'zają
•):
J(.
.c:.ię naturalnie i
owiązki mlodzie7.o•we. Mi~dzy innymi orw Paryżu w•~ystk-0 ,iest jllZ
]lrzygot.awane do przemówienia
ganiz.ują
one 8 maja rncznitelevi•lzy,inego
.11rezydenta de
cową
uro·czy.9to5ć w
l~~ch
GauUe'a, który urocz~r&cie popsarskich o.raz rajd „Szlakiem
informować ma Francję <> Z!IW!e
Prom i en i.<:itych".
szeniu broni w Al~ieril. ltownllcn•śnie podobne
przemóvl'ienie
Wi·elka rocz,nicę uc?cl rówwygl<>si
·w Tuni5ie
premi.ar
nież „Rocznik Łódzki". oglaTRRA, Ben Kbedda.
.~z..ając szereg art.V'ku.lów
p10ra naszych h;,•fon•ków i dzia-

P

>>Zgierski dzień<< wprocesie
wełnianego

cza.~ie

PPR, ZWM, AL
GL.
Termin nadsvłania prac uczes-tn i.ków kon ku .-su prZ€dłu
żony zostal do 3() ma.rea br.
Przypominamy,
że
zwyc:ęz
ców
czekają
frzy
nagrody
pieniężne
oraz wyróżnienia.
Po zamknieciu konkur.rn jury
przystąpi natychmiast do ocen'enia
nadesłanych
prac
wytypowania nagród.
i

uzuoelnien1"ch} w~·
obja7_<l
po 111nvch
naszego wojewodz-

mia.!'>tach

(Dalszy

cią,g

na iSILr. 3)

*

łaczy

po.li i"~7 CZn ~~eh .
na ostatek parę .„lńw o
imorezie. którą orl!anizujP KL
Z.MS wraz z
.. D!ienni•kiem
1hdz:kim" a więc o .konkur.„ie U.teraakim na opowiadania o tematyce związanej z
A

WGenewie 2-dniowa przerwa
w obradach 18

I

MOSKWA (PAP). Specjalny wyslannik TASS na
genewską
kanferen<:ję
rozbro
jeniową A. Kisłow donooit w
sobotę wieczorem: Dziś i jut ro
komiiet
rozbrojein'owy
Nl państw nie obraduje.
Oceniając
wyniki
pi.erwBzych dni
pracy
komi.telu
18 pa11stw. wielu obserwatorów
politycznych
stw1erdzv.
że przedstaw:ony przez ZSRR
plan powszechnego i calkowitego rozbrojenia jest poważnym

i

prz.ekonywającym

dokume•ntem.
Skupił on
na
sobie powszechną
uwagą

z

ostatnie; · chwili

PARYŻ (PAP}. Po bardzo
długim,
bo trwającym
R i pól godziny posiedzen1 u
konferencja w Evian przerwała swe prace o godz. 22.35,
czasu
waorszawskoiego.
Następne
i
przypuszczalnie ostatnie
pnsiedzen'~
konferen<:ji odbędzie się w
niedziele rano.

państw

nie można go po pro.stu od··
rzucie
jako „propagandę".
Eksperci za<:hodn.i pracują
w
pośpiechu,
starając
siq
znaleźć

jaką..~

możliwą

ct:a

s·ebie odpowiedż na ten plan.
Niepokoi ich zwłaszcza to,
~e
plan radziecki. otwierajacy realną
drogę
do
powszechnego i calkowitego rozbrojeonia, jak to pisze nawc:
prnsa burżuazyjna.
wywad
na p1'7.edstawidelach pa11stw
neutralnych znacznie lepsze
wrażenie. n'ż propozycje ame
rykańsikie
zawarte w
przemówieniu
sekretarza
stan·u
USA Ru.ska.

WARSZAWA
Walka
młodzieży studenckiej
z faszyzmem o Polskę Ludową
jest tematem ogólnopc·lsklej kon
ferencji studenckiej. która 1·ozpo.częła ~ię \vczo·raj
na Unhve-r·
sytecie \:Varszawsl<in1.
cję

zorganizowało

TOWAR•

'7/;f~

„ J-

~

·

Konf.e:-en-

ZSP z okazji

obch-odów 20 rocznicy powst.an1a

PPR.
KRAKÓW
Uczestnicy zakor\C'Zone.i 16 bm.
'A' ~'arsza\vie narady 9 a·kadeniii
nauk krajów
socjalistycznych
pl"Zybyli w soho\ę do Krakov·"·
W niedziele. 13 bm. prze:istawiciele akademii nauk krasocjalistycznych

jów

Z'."ie1za.

Nową Hu1ę i kombinat metalurgiczny im. Lenlna

WU!lij-<Ą,TVV/'U{/

SZCZECIN
Kadlub jednego z najnowocieśmejszych S·t atków polsl~it'h sply
nąt 17 bm.
z pochyln.i stoczni

Dlaczego nie ma barwników?
Odpowiadają:

„B1>ruła"
Ziednoczenie Przemysła Bawełnianego

Magnetofon na sali sodowej

\\d:'!.rzymany przez około pół go•
1

(wit)

jH ·ki.mś

•ą

działalnością

t\Ą,Tć:l.

gt·anicami

zl.e1m~1kiej

atm-0sfery

opano-

to·ri.um a.<1Lronomkzne.g-0. Na.jpiei·w będizi.e to s.p.ecjailon.y .siztuc?Jny s•~.teli.ta„
póilniej s~a.cja
na K."-ioę-'Ż)'C u.
P.roL Wa11eri,a.n
Kirn,sKJtW.sik•i
P'""'e .na
Jamach ,~,o.bo·lonich
.. l7Jwiie1S•tii'', że .s1pu.tin i1ki no1wej
.S-eri•i radoz ie<:k ie j poZJw1<Yl ą, był

pociągów ugrzęzło

6

pla1n

p•rz-ewidouje u-

w

organizowane

E·t a wa ta po

MOSKWA (PAP). - S&u+ez,ny sa.teliita, wy.s•krelony w piąt2k
w ZSRR obiegal w sobo.tę Ziemię, prz.e.s.y·lając
cein,;ie info·rmacje z wyS<G<kości o<l 200 d-0 ty1S•:ą.ca kilometrów.
Pl'zyrzą<ly
umi€~zcrone w .s.puotnilk,u d•z~aJs ją bez ·za·rwrt:u.

USA usiłują stworzyć

ia1kie

naszym
v...·
związ.ku
z XX-leciem PPR.
Cal<? spoleczeM.two lódzkie mnoży też najro;r;mailsze formy uczczenia
1·ej wielkiej
rocznicy.
Nie pozoslali w ty.Je i lódzcy p!a.siycy. Już w najbli7.•,zy
czwm·tt'k (o godz. 18) uruchamia Ja ,rni w Instvtucie '?ropa.gan.dy Sztuki w Parku Sienkiewicza wystawę pOO ha.s~em
.Dwudzief"tolecie PPR malar.9two. grafika. rzeźba".
Jak informu1a na.5. w i'·klad
ck.o:?ozycjl · wchod>a dziel a nie
\vlko
o
cennvch wal-Orach
i~leowych. ale i ·o po·w<lżn~·ch
wDr!o.~c·ach artysCvcz.n:vch. Wy
kraju

! i stacjo na Ksieżvcu

e
u

Łódź w XX rocznicę PPR

„Chemicolor"',

Zaklady
w.sipólzawo<lniczące o tylul najlep.sz;ego eksportera
tkanin
wlókienniczych
sygnalizują
nam
o
tn1dn0<kiach, na ja·kie na.poty1kajs przy realizacji zamówiel1 CeTeBe. M„ in . w Lód'ł'
ki<Jh
za.kładach
p,v„emyslu
Br..weln. brak .ie.st l>al'Wników
pi~meniowych
i
ki·ajo.w ej
ez.e,rni kadziowej, co w dużym slopniu zagraża Wl'konaniu planu. Na brak czerni kad•7.iowej BG i blęki•tu a.lraceninowego na.rz·e·ka.ją ZPB im.
M-a,rchlewskiego, 7a·Ś ZPB im,
Dubois
n.a bra·k zai;-ra.nie""t.nych
ba.11wrukl)w
re,.,kl.l•w.llJ'eł&.

A óto co powiedziano nam
na ten temat:
.„W DZIALE ZAOPATRZENIA
ZJEDNOCZENIA
PR~EMYS
LU BAWEŁNIANEGO:
-

.Jec5zcze wczoraj
rozmaw
tej spraw1·e
z
„Chemic<1lorem"
i
dyrekcją
Zgier<'•kich Za•kladów Chemicznych „Boruta".
W poniedzialek
otr•ymujemy
czf't'ń
kadzio·wą
z
.. Bo!'uty"
dla
ZPB
im.
Marchlews,kieg-0.
LZPB, Bielaw.;1kich ZPB im.
II A1 mil,
Pabianiokich ZPS
oraz Pierwszej Rudz;kiej. Nawi>1li.~my

.al>a lszy ciau; na st.r. 21

im. A. Warskiego w Szeze<!ime.
Stat~k otrzymat imię W)'bitne120
astronc·ma
polskiego 7, xvrr
"'ieku - Jan.a Heweltu•z::. Motorowiec <> nośności 8.200 DWT
ma piękną sylwetkę,
KATOWICE
obecnie 80 srybów,
z tego wiele w bardzo trudnych
warunkach geolog!e-znych. V..icvrto dodać, że przed wojną do
Głębimy

tego

rodzaju
prac
musielif;n1v
zagraniczne przedsi~

angażować

biorstwa. M. in. w miejscowości Tua.la w .Tugoslawii budujemy dwa $17.yby w kopalni soli.

Psy chi<' zn ie chory

zatrzymany przez MO
W

cu

komisariacle MO na DworLódż-Kali,ka

stał

'\vczoraj

mqżczyzna

w-

zatr?.~·nMny
'.V
nocy młody

lat

około

:W

chicznie chory. Poszukuje
go

p(O~·~

się

j„

opiekunów.

Rysopis: wzrost

około 150
ostrz:vżone.

szczupły.
włosy
"\Ve
ucho
więk1:.ze.

Ubrany w
bjeską

spodnle

~

p-ra

od<::lająr-e.

czapkc uc;::7anl<P, niemarynarki:
bt'<-\zowe
Ciemn;i_ rJ 1 r.i.ych l'O<ł

Ol'RZ

mlarów iesionkc z paskiem •

Jodełl<t>,

Wysokie odznaczenia

dla mistrzów urodzaju

(Do.kot'lcze.nie ze slr. 1)
tomia.o;t z za.granicznymi pi gmentami .sprawa jest o wiele
In terv1•en 1-0wal iśtrudniejsza.

ms·

~UŻ.

\V

W sali JumrereneyJnej Prez. WRN, odbyła się wcz-0raj uroktóra zgromadziła 39 na,jlepszych rolników, dziaezyst<l.ść,
łaczy rolnictwa., robohi.ik6w ;olnych, kierowników· PGR, br:v
którym
pro<lukcyjncj,
gadzislów, clziafa.czy spóltlziel c7ości
prO<lukcji
Rada Państwa z,i wybitne za sługi w clziedzinie
rolnej przyznała wys()lkie odz notczenia.

,~Chem1C'olorze"

tej
w
o;·az w „Ci·echu·' i
chwil> me pozo..~.taj.e 11a.m 11ic
innego. ja·k egzekwować kary
Brak
u op<'>źnienie doo•law.
kadziopigmentów
cki-staw
w
uniem{)żliwia na.ro
wych
branży wykrnnanie kil:ku wa.ż
nych za.mówi:eń CeTe:&e.
."'1aly proJe„t to 7resztą
blem i nieje~ln<Jikrolnie wys.tą
syzmi,ta_,nę
ju1ż o
plr·woliśmy
bar\v'ni1"ków
za,1nówief1
stemu
W dotychczazag•·iu~icz.nyeh.
nigdy nie
sow;y1m bowiem
zaw.gwarantować
możemy
pokrypełnego
lkl?dom
zleconych
cia na w.v·k(.:ian ie
im zadań ek.<>portowych.

ZGIŁR.SKICłl

Teatr J15

na nos'c·1nnvch wvst oach

osiągnęli

wyrói
;lony jakie
nieni re>lnicy, daleko wykraosią·
przeciętną.
ponad
c:wja.
czterech
średniej
w
ganą.
jak i buraka cukrowezbóż,
g-0 oraz innych upraw. Podczterec,1
średnia
g.dy
czas
zbóż wzt-osla w tym roku w
woj. do HU q z ha, na jleps•
roln.icy osiąp;nęli okolo JO C\
wojewódzlm~j
średniej
Przy
261 q buraka cukrowego z ha,
mistr7..owie urodzaju zebrali
po 300 q. Wielkie zm1cz.enic
tego dorobku dla g()<".podarki
woj. łódzkiego, podkrei.!it w
zast.
wystąpieniu
swym
Wl .
przew. Prez. WRN
Pawlak, życząc zebranym, by
stali się propaga1lorami swy~h
oennych doAwiadc7..eń w swoich środowi.-ilrnch.

ZAIO~A

„BORUTA"
wWkienniczy
Przemvsi1
;potrzebuje ~vięcej barwnitków
.nlź jest.eśmy w stanie wyżeby

zwięik.<>zyć

nalezafo·by
produkcję.
dować niektóre dzia·ly

rozbuw zato· znów problem:
odpowiednich śrolclków i.nwes1ycyjnych. I tatk &tara.my 1>i<~
jak tylko możemy. Teraz te:<:
kg
1.000
;przygotowaliśmy
eksportowej\
czerni (z puli
z przemy.„lu
dla odbiorców
bawelnianego. W ponie<lzi<ile•k
do odebrania będzie ró!i;.
kladach. A

Dekoracji rolników wysokidok.imał
odznaczeniami
mi
przew. Prez. WRN Fr. Grochalski. Zlote Krzvże Zaslugi
otrzymali Antoni Oeran - rol
nik z Dobronia w pow. lódzkim, Walenty Czajkowhki z
gromady Siemienice pow. Kut
no. Józe<F Gą.s'or - wiceprzew .
Roln. v.r
Zarz. Kólek
Pow.
Kutnie, oraz 10 innych rolników i działaczy. Poza tym 23
rolników zOStalo udekorowa-·
nych Srebrnymi Krzyżami Za
sługi. oraz 3 Krzyżami Brą20wymi.

••. W DZIALE BAR.WoNlKOW
„CHEMLCOLORU''
wLemy o tych
Prawi.e codziennie suszy nam g1owę „Marchlew.:tki" (dyrektor i zaopat.rzeniowiec), wyd~anla kieZPB
rcwnitk wylkończaJ ni z
im. Dubois i inni.
Za.gran.iczne
Co mówicie?
barwni.ki j'llż na·desz.1y do ikraNatychmiast i;,pruwadzaju?
my je do Lodzi. A <w ogóle
to i-rrnport w tym kwartale
odbywa .się barozo opieszale.
Radzicie, żeby w tych e.prawach odwołać się do Głćw
At'~i·IQ•atl;()We,i?
Komisji
:nej
Chvba trzeba będzie to uczyWiemy,

trudnościach.

M. Kr.

dotarli do Poznania

W nfljwiększą śnieżycę. ok<r
lo godz. 10, v.1yrus1zyli v.-·czo.raj
I')oznania autokłl
z. Lodzi do

rem z

tru

r,yrzyczepą

7.1;;.

W połowie· roku 194~ na :Kazostaje zoPganizowana
rolewJ.e
komórka PPR sku·piająca rówwiele lódzk!ch ko-leja.rzy.
nież
O walce lód,;okich kolejarey z
hitlerowskim okupantem, o or-

ganlzowan1u pracy na ka.I-ei już

po

wyzwolenlu -

wew.raj

na

opowJarJalt

wieczorze

\VS.pom-

kolejnictwa, b.
nl.e11 weteran!
czlonkowie KPP t PPR, Fra.nciMieczy.sław
Szatrańs-kt i
":ek
Król.
Wieczór ten, :z okazji XX-le<:ia

rocznicę

przybyciu

miejsce -

na

przeczyscil nam

yj;i.tkmvo blii'Jkic były mlodym
ko-munistnm, ezlon:Jl:om KZMP.
1.rndyc,Je ruchu młodzieżowego.
W~·raz t-emu dawaH oni pr:t.er.i: C<bchoMiP,<leynarn·d0<weffo Dnia Mł-0<l10i•11ic
J(ol]>l}J'lo·wa.li ul-0>tki o mlodzie-ży.
d-tie.ży, .}ej po-lo•żen•i1u i walce, wydawali o·druiwy, pr1>Wa(l~1.ili <}d=yty. W
rnJcu 1928 KZMP postitnDWl.1 ten c1z·ień
W tym To.ku
oł>elrntlzić 2 września.
ba-r-dzc. 111·0C'l~·sty charaklrr.
miał on
wytężyła
J,ć<l,zka o•rgani'T.acJa KZMP
w.qzysLki.c siły, by wypaclt on jak
najbarlłz:ie,j oltarTA! l·c. W no-cy :z 1 na
2 w1·1eśnia w wielu J>llnklach miasta
:r.aro:lo sll) od ro1;wJe97,011ych mhmda.rów i nama.to·wanych na. muraeh
nanisów. 2 września. mloozież komuna Górnym
ni~tyczn11. 7'00"ga.n.i70wa,la.
Rynku manife9laeję.

W

Za 1mlpcrtowanie ode'r.W. naiwoluiął
ł c~·ch U(} ud<>.nia Rit; na wł~ zoslala
ł m. in. a.r,r,.,·otowam\ 30 siel'[„1.la„ pr.11ed

/) fr.h1·yk::i, Buhleę-C>, F.~{era l'io~ro-wska.
sa1cl, w styezm·iu 1929 r!lfku, skaa,ał .ia,
na l r0<k Wlt;"tlenia. Tego sa.mego d·niu
J){»ii-cjn, w~·Lr~1>ila. również 'f_ebra.no~. na
_, k<t<i•rym w:-·g!t,szo,n-0 <'·dczyt o Ml.ędz,•-·
11.arodowym D.niu Mlod>ie-·i;v. 7organ:, ,te ''?.:rn w !0<kaltt ir.-cy 11!. J(n1'1<l'1>ej 19.
Ar.(".<011\owf'ni 7AJ•fa-li wówc•as m . in.:
R~.ohmH Pudlow~i. S.tcfan J(9•.pn.~·~Franc1S7.clc
1,;, Czesia.w Szymański,

i
i

i · . .. .
iP
'Wm:l~!.

.

otrzyma! (>d OAS nowy list z
1>ogró:l.k.an1i.
NATO uzyskala od
LONDYN. brytyjskieg-o zezwolenie
rządu
na buc.lowę wielkieg·o zbiornika
paliwa płynnego 01·.a.z inola w
w
Cambelte>wn
miL'JSCl)WllŚCi
Szkocji u u.iścia rzeki Ciyde.

B<zt\7,ego!Jlle 07..ywlona

1
'JM...,.eJ•w1al.v m·.ganha~.a.latnosc'
CJ~ l•C[;M,P w T<}tna„1..i1>w1e MR-

;. zow1eekim i r10trkl01wie. W Toma.s:z-0-

WACHOWSKA

c1.,ekiwanego zawieszenia. br-0ni.
b.
związek
Wioski
RZYM. -

politycznych c.bozów
h.itrer-c.wskich skierc.war de. pre-

więźniów

Fanfa.nieg-0

z

Ust

pr7.eCi.\~ko
pr-0te!łttl
'"'~-·ra.zanli
sze.la rządu wtoo~wiaclcz-e.niu
skiegc., w którym poparł on pia

Danii, Norwegii,

Fłnlflndii

Is-

i

c.gólem około 40 milandii nistrów i olrnlo 70 p-0slów.

(Dokończenie

ze .srt:r. 1)

te zeznania z

iaśmy magnetofonowej.
Z kolei ~klada taikże -zie.znania prz,e.d s~dem. Krystyna
kartotekarka ZPW im.
Fic J. Dąbrowskiego w Zgi.erzu.
że falOskarżona. przyznaje,
szowala podpisy i rozchod0wywa.Ja lla polecenie Rogull'okiej fikcyjny n:edo-przęd. Pod
po raz
~
jedynie,
kreśla
to nie w
pierwszy zrobiła
marcu W57 Paku jak określa
akt oskarżenia, ale we wrzelj
niu tegoż roku.

PPR zorga<tli7,owal KoroUęt Zakładowy PZPR przy węźle koprzy
Lódź-Ka·lis-ka,
lejowym
klub-u
zarządu
wspóludziale
ZZK. Wzięło w nim u.dział pana-ci 80 kolejarzy.
Kolejarz.e gościli t1 siebie rów
nleż mjr WP, Mleczys!awa Woorg.aniza.cji
b. czlon l<a
losa,
1

ni~odzieżo\vej

11 Promiendści".

W części a•rtyslyrznej wystą
pit,a kolejowa orkiestra .dęta.
J. Kr.
„~~~~

I

wie młoor;~e-Ł wykorzysl.ata. uroc:zystośei „cfożynek", na których ce. roiku
był obecny ówcrt.esny 'P!l'ezydent Mościelcl. Już w nocy z 23 n11. 2ł sierp•nia
na drngach l>rowadzących do S1>al~
i na. peryfe.-iacb Tomas'Z>o·wa JJ-OJaiwil'
1>ię s-e(Jkri ()(1C<1lw. P()l!ieja. t()lmnsz,owsli.a
p.r:zestras'l.yla eię laik S'TAJl'oilrn :zak.ro.lonej alkcji. Nas•lę!>'nej n()cy, w 11 mlesJ<Jkanlach r01b-0•lnic-z,yeh c;<lbyty się 1·ewl!71.le i are157Ji,y. or.1 8 ,rą ich tia-dł m. in
Whncenl~
7tiany dzl·a.t.ac'l. 21w•iq:1,kowy
Sta<:htu~kó, mloo,v, 21-teini mu~·aJ'Z.
Wybitnie alctywną d-zialalno.ść p,rom.Jod:zi komuniści w ruchu
wn.clrzili
1<.!raJkowym. Jch T(}la SJ>Towa<irz.ala mi:
nl<' tylkc. do pomocy towarzr.'Pzo-m 7.
w
(b~pośroonio
I\:PP, ch;ia.łającym
"''!frnl-zac,iach 1>a.dy.inrch, ezy za JXlzwią,71ków -zawodowych.
średn;ctwem
'flównie t?JW. lewi.cy ~wia,-z.lrnwej) w
za.wo•de>wych.
zwia;nkach
kla..s11wyeh
akcji
Byli oni wrmól-0°rg~.nizal11o·ami
strajkowych, wspól{)Fg>tni:1„o.wa.li komiinicjowasami
częslo
I.ety 1>Lraj.kowe,
li roopo<"Y,ęcie 1>trajk11 i nle·jcd•n41.k!'o.(nie pn;ejmowal! fp,ktyf.'7.n·e kie·rownictwo w wa lee. Ni·ora,z się zrla.nało, te
swą mlo-d<?•i!'11czą posLawą po•ma.gali staro·lJo.'.n•k:lm
11o~wia.dcr/,onym
rym,
JH'1elrwa.ć o,~a-esy 21wą.tp;p.n•a i za lamPnla. po.cl~7.as S7C7ególnie tru<!l,nych
Rtrn i•ków. 'J'ak byto np. i>odcą.a.q sh•ujku w hueie „Hc•rLcnsja" w Pi-0Lrkowie. w styczniu 1931 ro•ku, kied:v to
mloti:~i wyka"l:a.11 dużo trzeźwnści i
po•lilyc11ne.i. Oni wła.śnic
<lnł1·n'o·śri
n•ie zauf~H fr,b.r~·kanl'i':emu slowu hf'J>Q.ru, M61·ym ba>t'On Haeble~· :z.a.pewnil,

...

na to.miast o
z roku
akt
że
1938 to przyznaje,
oskarżen;a jest zgodny z fakfami jakie mialy miejsce. Caly czas twierdzi jednak, że
dokonywaJa nie
falszier.Ełw
na prośbę lec.:z na wyraźne po
leceni·e Rogulskiej. Stwierdza
joednocześnie, że Roguls.ka Hu
maczyła jej iż rozchodowując
do produkcji fikcyjny nied:>przęd pomaga w ten sposób
przyp.
komu.ś (Krzyst ankowi K.B.) z Oentralnego :Zarządu.
Warto podkreślić, że za p0moc tę o1lrzymaba od Riogulrazem
za pierwszym
skiej
pończochy i sweter a za drugim razem 5 tys. z!, które
przezna,czyla na kupno futra..
W czasie wyjaśnień obu ojaw,
na
wyszło
ska.rżonych
Jarosława
ZPW im.
że w
n'e przestrzeDąbrowskiego
garno żadnych przepi.0 •ÓW, dJlmnyw0'llO fikcyjnych remanentćw i w ogóle nie istniala
jakak;olwiek kontro.la wewJ.e6li

chodzi

analogiczną

operację

rocznicę powstania KZMP

--------------------------akademia
Wojewódzka
h
•
Uzn~~
w Bu1nac
w

prz"dslawiciele władz p<>W.;
oraz Zarz. Wol .. Z akMWz·e·
meJ 1
strnczyh
dz.ialac7.e KZMP pow. pi.o:.rkowskiego i województwa.
Referat olmlicznooc:owy wY
głosi! w cza<;ie akademii M.
przew. Zar~.
Baranowski Pow. ZMW w Piotrkowic, a
były KZMP-owiec Marian Sza
fra.niec. podzieli! się z zebram1eszkai1cami . z_iem!
nymi
piotrkowski-ej w.spommemarm
z okresu dz:alalnośOi KZMP
na tym terenie.
w czę.~ci artystycznej akademii. wystapil z programem
Tańca z Mosz
Zespól Pieśm
czenicy.
!U. Kr.

40 rocznicę
w
Wczoraj
pierwszej
powstania KZMP
organizacji młodzieżowej, któ
ra sk:upiala i prowadz1ta mlodzież do waJk1 o sprawiedliwość spolc<'Zną w woln<'i. Pol
soe. odbyta się 7. lej okazji w
Bujnach kolo Piotrkowa. uroczysta akademia zor,i:~an1;:o~~?"
na przez Zarz. WoJ. ZM v·1.
Do dziś utrzymują się w pr-'>gra.mie ZMW tradycje ie-:inolitego frontu mlodei;o po:<:olenia. stworzone prz.-ez KZMP.
Na uroczystą akademię prz:r
sekreta:·z
Buj-en byli do
KW PZPR J. Szczeblewsk<.

20. Il I. - 24. I II.

Włódzkiej lelewizji

.,Twoje książl<I" cWJ. lS.25
pro„Pole1ko Pana Polalrn'• Program drua (L. lok.). ;1t"am z cyl<lu: „o wsi dla wsz;cst.,'A' kich" (W). 18.55 - „W
!8.15 - Program dla clzie.cl:
ryt1me
3wlecie fizyki" - program prO\"'/d tańca I p!osenl<I" melodie tadzi prof. Wilold Lubbe (W). 13.ł5 neczne 1 piosenki („non stop") w
odc. <•:yl<. zespołu
„Podwodne przygody" 1nstrumentalnl';;;·o
cWJ. pod kier. Tadeusza Dobrzyru;k,~:Jo
!V filmu prod. austriackiej
19.15 - „Na pólkach lcst~.~.a.rskich" z udz!alem BarbaTy
MuszyńsKi<!j
Thomysa
Dzi-ennil' telewizyj- tpio~enki\ t Alojz.ego
(W). 19.30 ~ep. (saksofon
<Krakt .' ),
l klarn-et)
ny (W). 20.00 - Filmowy
spor1.owy z bokserskich mistrzosl·.l !9.10 - Dziennik 1elcwizyjny (W).
Polski (W) . 20.2;; - „Ws7.y&ey je· 20.0<I - „żywe źródło'' - pro<1r.
Lubelczyka
historyc,ny Karola
stesmy sęd?.iami" (W). :u.30
Koncert muzyl<i pol!;k:ej (na Jn- (\V). 20.30 - Teatr ,.Kobra" - „1'<1·
terwizję). Wykonawr-y: zmniejsro· ie1nnico trzech dębów" wid.o-'
na ork!CS\Ta Filharmonii Naro<.lo- wiRk'J w~ Ed~nra Wallac-e'a
w
weJ pod dyr. Stanislawa Wisl0c- tlllmaczeniu Jerzego
OlbTy~hta.
k:iego, zespó-l karnt:ralny oraz An- Adaptacja TV - Anny Rupniev.'·
di-7.ej Hiolski - baTyton (W). 22.GO sl<iei i Mnril Stanyńskiei
(WJ.
„Ll.~ty z zewnątn"
21.40 - Oslnlnie wi:idomoś~1 (W).
22.~0
(W).
publlcystyc7.ny
program
SRODA, 21 Bl\1.
- ostatnie wiadomości (W),
10.00 - Progrnm (Jla szkól (cil~
PIĄTEK, 23 BM.
l~l. VII, zalec . dla kl. IX), chem:il.
Program dnia l tyiiootemat:
Cyki: .,Skarby ziemi'-,
16 . 45 _
Pr()ł!ram
„Najważniejszy z kwasów" (WJ. nia CL. lok.). 17.00 _
l0.30 - Ptzenva. 17.10 - Progrnrn tygodnia (W). 17 . 20 _ „SpojrY.?nla
„ZnaK
17.55
lol<.).
cL.
opinie"
1
dni<i (L. Jol<.). 17.J;; - „Klub Mysz·
ki M;ki" - film (W). Ja.o.; - Pro- Zorro" _ 17 oclcinek mmu USA
WTOREK, 20 BM.

18.10 -

4

ura.m dla dzie.ci: „%robimy to sa~ {\V). 18 .25 _ „Pc;.ter semper 1nc..-.ermi" - prowadzi Ad~m Sloąowy tus est" _ program z cyklu „Sz.la
,$ino Krótkich Fil- chetne zdrowie" (W). 19.00
(W). 18.20 mów" -. program prowadzi__ Bale- Dziennik telewizyjny (W). 19.2li w XXVI roc:rnicę śmierci Ka•
18.oo
(W).
Michałek
sław
Konc..rt
Wsze,~hnica TV: „?..oz.mowy o an-, ~ola •Szymanowskiego.

przed kamerą Jan Pall"ai.- symfoniczny z Filharmonii Narotyku
dowski 1 prof. dr Kazimier'.' KL~· I dowej w warszawie. 20.zo - „ZdaDz1e·nni.< . rzenla" _ pr. publicystyczny Ma•
manl~kl (W). 19.30 lelewizy~,ny (W). 20.00 - „Kólko i I riana Ma;rzy1\skicgo (W). 20.53 kabaret
~zyzyk - ;;e1eturni:j (W). 20,,:3~ Remont kapitalny" nr 7/o2 - ma_,a : „Nowa Pineska" (Lódt ogoJnop.).
„Peryskop
(W),
wiadomoS<!i
ostatnie
_
2.1.3;
!
pod
zyn aktualności :ie śwlata
re<!. Tadeusza Kurka (W). 21.0o SOBOTA, 2J BM,
„W marcu jak w garncu·• - pr.
11.00 - Program dla szkól (dla
roz.ryWkowy dla młodzieży (W).
21.35 - „Do rodziców I wy cho- kl. V), geog.-affa. Cykl: "KraJotemat:
prowadzi brazy i Iudzle świata",
wawców" - program
Prze~(\V). „Na pustyni" (W). ll.30 red. Stefan Manturz.ewski
22.05 - Ostatnie wiadomości (W). wa. 13.25 _ Program dnia (L. lok.•.
Międzynarodowe zawody
lc.35. czw ARTEK 22 BM.
na.rc1arsltle o puchar „Volk.StitJ.m'
I0.00 :- Program _dla szkól (~1:1 me". Sprawozdanie z Obenviesenpols«L thai przez Katowice. 1;;.30 - Prze1·klas, !Jce8:Inych), JE:ZY~
tem,~t: wa. 16.5;; - Program dnia (L. l„k,).
nętrzna. Na.Jeży przypuszczać, Cykl. ,.Dz1e.1e dramatu ,
meczu
l<iiemwnictwo tych zakla- JuliuS<Z Stowackl - „Kordla!:\" (W). 17.00 _ Sprawozctanle z
że
Profi[rnm
16.5;; - Program nablowego (W). 18.20 Przerwa.
t0.30
dów zostanie również pociąg dnla (L. lok.). 17.00 - „O urodzie dl" dzieci: „Tealrzyk w koszu ' nięte do odpowiedzialnooci za przedmiotu"
- pro·gTam public. wid. pt. „Rrrozk:n" (W). 19.00 bra•k na•dzoru.
(estetyka „Po-rozmowlajmy" o sprsw;ich proGrzędziel.skiego
Jana
<lramtt filmowego rozmawiac bń
przemystowa) (Pozn.ań) . 17.30
(W).
st8rszyrh dzie red. Lech Pi.1annW1>kl
Program dla dzieci
KAROL BADZIAK
(W).
19.3-0 - D"/.ICnnik teJe-.vlzyjny

.............................................

że pójd<zie na ustępstwa I nie obnibylP. t:vlko
ży r{)hotnikom -z,art>bków.
opuścili butę. M.Jic.rlizi robotnicy, kier1>wa·ni piv~iz · sw·yeh rówieśn<l·ków tOWM"Zl'S'ZY z KZMP, na.wolywali do

krmtynuowania stra.jiku. zo.s.ta-1.1 jedi JJ<t'2egrali wal'lcę.
nak rns,'l>mo•t.nieni
A Hntlblc.r. narzajutrz p1> przewrt.zeniu ro·b-(}!,nilków z buty Jlll"ZP'7. P·oilicję,
z.~.pcmnlał o swym słowie. Ale ro•bo-1nicl'. nauc'T.eBli gciriikiim d-05wia.dc'7.enlem, n~s·tępnego .r(}ku, p1>cl>czas kolcjne~o sfraJku okapacy,incgo w marcu 1932 roku, już tego błędu ni·e popelnili.

l i IC'llWYkle ezynn.i . i peł.ni
11 tywy byli KZ.MP-owcy w

i1111fcjaczasie
wiel'kicgo strajku okupacyjnego
w 'Vidzewskiej Ma.nufaktul"'ze, który
trwa.t od 19 sier1>n.ia. do 5 września
1932 r. Sfrajk ten 1>bfiiowaJ w wiele
Mlo•tl:1Ji
m-0<menlów.
11rama.tyc:11nych
lmmrt1niści weszl,i do komo1iet.u sLrajlmwcgo, utw<>rzyl.i grupy samooobr0111y,
nnwiąnl.! łąc'Z.ność z rnboinikam.i i111nych fabryk; zagrzewa.li i zaichQea.Ji
Rltajkuj.ących do wyt.rwania. Tym ra.jednak snni!'j."'1Ły
oka"Z.al si«:
zem
Oskar Ko.n i mimo 6lbrzyml·ch wyog-ro.inncj ofiarsi.l'ków r{)bot.n.ilków,
kiernwn.ikf}w
p(}święeenia
nPsc1 i
a!.rajku _ walkę stra ikujący Pl'7.egrnna k()Je.ina,
li: musieH się zgomi<'
o•bniż'kę i lak już ba,,!Wo n.ii«k•ich :7lnro\lkl>w. Ale ~ o•bni-żka nie była t11>k
t>la.no•wala
jak pierwu.l•ll•ie
wysn-kn,
airl.m•lnill!l'!i.cja wlaścicic.Ji fabryk.i i nie
zos!ala p.r?Jep.rowad;zona re·d'IJkcJA.
była w tym, nie p(}d!egającrn. cl:vsku~:ii .
zi•r;lug·a między >nnymi i mtodych kooFga.nl,7 a.c.ii
Sekret.aot·z,em
mnn»;tów.
tCZMP w „W imie" był wówc 7.as Henry~c /,;-'/,Cltiuc.ki, Wspól>p.-acowa.li z n•im
Jgn.acy Jtu~·ko~Ns•foi, F.dward Szymc'Znk,
Ka.rwa!.
g, 1migiel&l<i, J,e0<n
MP.ri.(Mt
Olek N-ajder, Cześ<law LudJkicwiioz i
wielu Innych.
Tylko p()lbieźny r"Zmt oka na dokume·nly hisfo,ry-07.ne <lo·t~·c.7..l\l'e sLrajku
prvw.szeclmego wlóknl•;nz:y Lod·zi I okt•ęgu z mM·ca 1S33 rc1ku wslrnrwjc n11.
r·iep.neeiętny wy.„i•le.k KZMP. Cl mloc.fia.•r11i luch;ie 7.a;pomi!r•i. d•7Jic.Jn,i
n1ieH w owe dni o śnie, o<lipo~·nku
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\Vloch

miera

Proces wełnianego gangu

KZMP (2)

I BARBARA

i

wiatr

drogę.

(Wit)

Wałczyli o Polskę Ludową

Loclz~ą.

dziennik

ny wypoSM.1'nia WC>j$k NATO w
zaopatrzono -w łopat.Y
broń atc.mową.
do ooga-rninnia snlegu.
17 marca, W gmaHELSINKI. Pesymistyczne przewi dywan •a
chu parlament.u rCYL.?OOZ-<:iY się
jednak: przedwc1.esię
okazały
państw
<>brally X sesji raóy
pólnocnycl>, ktffre mają pl)trwać
sne. Aktorzy dota:·ii d" Poznania bez wi~k.<>7.ych przesz,kód.
ol>raclacR
de. dnia 23 marca. W
l>ic.rą uclzial pr7.1'cl8tawiciele rz:i- Mieliśmy szczęście - poinparlaJJWntów Szwecji,
clów i
forino'\.\·an nas tcletoni.cznie po

......................................................

cza

donosi

Jak

-

Humanite", stan zdr&wia. wypisarza .francuskie;:;-o,
\Vladi1nira Poznera, cięźk-0 rannego przed kilku tygodniami w·
zamachu do.konanynt przez salanowskich bandytów, uległ poW tych dnia.eh pisarz
prawie.
1

brtnego

pasażerów

Wieuór w~~omnień ukoleiam

~~~~~~~~~~~""""""""""""""""""
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'"'J'p.adek:

\VS.7...elki

Na

Tea-

aktorą.y

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

nić.

A co do trudności w Z'PB
Durbois
im. Marchlewi'iki•ego,
i w wy•kot'lcza.Jni rJZPB... to
już do nich telefonll.ljemy, gdy
tyl.ko dowiemy się konkretnie, jaikich barwników im pil'!)Omożemy.
nie brak -

PARYŻ.

------ -----

M1·mo s'n1·ez· ycy

DACH CHE:\lICZNYCH

produkował.

Ze

Awiał:a.

dekoracji I - - - - - - - - - · - - - - uroczysLość
Na
pq:ybyli I sek.r. KW PZPR
St. J<;dryszcza~, sekre!arz KW
St. Dobrodziei. prze.w. Prez.
WRN Fr. Grochalskj, oraz
Rabatu
Mieszkańcy
Jl.ABAT. 0
za.st. przew. Wt. Pawlak. Bysi<; cle. powitania
przygotowuj~
ti
15
li także obecni - kier. Wydz.
rzą
tym,!zasoweg-0
wicepremiera.
J. BoRoln. Frez. WRN Algoerskiej Be11
cln Republiki
browski oraz prezes Woj. Zarz.
Belli t jego t•)Wanyszy, których
K. Stachu1·- P'I
Kólek Roln. zol>C•Wi:.\zar się
rząd francmrki
ski
uwołnić z chwilą )>Odpisania o-

wyma.ga też
u.„prawnienia
wiele spraw w ramach obecTeraz np.
nych m0>ż.liwo.~ci.
zaqraniczne bat-wn>ki nadeszły
przeszly przez
ju:l do kraju,
ikontrolQ celną, a... Glo Lodzi
nie mogą ja.koś dotrzeć.

·-W

w 40

...

~~~·~

·;

~0.05

l{uln1agaz.yn
„ Peg:Az'' Gl-leg-orza
turalny pod redakcjn

i ))'Csi:l!ku. Cały swój mforlzJeńczy en- ł Lnsol;• (W). 20.40 - ,.Music H~ll„
fab. prod. an,:(. (dozw. o<l
tuzjazm i jaikże dużo serca, oddalił -lat film
10) (W). 22.15 - PK~- (W), 22.'!5
fiP"l'a.wie łódzlcich włÓ<k.niarzy. Szc.u-ł - O~tntnie wiadomości (\V). 2:!.:0
gólrnie e-r.ynne były dwie, najsilniej- ł - „Karuzela nad Szpre"·~" - pr?wówcizas 1•rgani'7.ac.ie KZ~P wł grnm roZTywkowy z cyklu: „Ra.z.
sze
JJO<l<1.li, z Wid:zewa i Górnej. J(ZMP- ~ clwa. trzy" (W).
owcy orga.ni?>o:waJ.i grupy sl.rajkującej ,i
k•óre wrwz z komi~jatrti r
mto-d:7Jieży,
stra.tkowymi zn.t.rz.ymywały fa.bry·ki w U
pie·rwszych dniMlt sliraJ:ku, utrzymy- ł
wa.li konia.kl z ro-b1>tni1ka.mi różnych#
zakład&w, r0011'Zuca.li ulo·lki i ccll'7.W~'. ł
demo.n,.,,t.ra.cjnmi,
.kJierowa1i wiecami,
szli p1'7,eelw sLnelajĄce.j do robotniNie spo.9-Ób s·ię oprze€
ków pt•Li>Cj>i.
przed przy'{>omnieniem choćby kilku
na7'wiek takich 1lzia.Ja.eiz:y KZMP, .iak:
J{ra,k-owslti, Gabryś Kib!"I, il
S·1,ymo<n
Wi:l<!W.r ~uba.r, , B_ron1i1>ł~:Wa. Pia'lecka ~
S7.la.k.'
t.1enia
Dzia.lo&T.ynska,
Po.Ja
FrancisJ:clt V
Nleśmlałcik.
WlMlysla.w
J(ur.zawa, Sl.ani.<ilaw &;afok. Sfan"s·
Guta
ław Cieślak, Ba.rbara Bealus,
Mo·rawieilllm, Bolesław Cza.1·noła. Zdaję s-<J<bie SJJlt'awę, że p-O>S<tęvuję bn°rdzo
w.vmien.ia.jąr f
nie
niesf)l'awiedH•wie,
wie•lu, wie,Ju i<nnych, nienm1iej clwlel- ł
Komt'nda M!flrjl Obywatelsk!•j
młoodych wówc'Zn8 ł
nych i O<fia.r:nyeh
·w Kaf..O'\l~c·ach t>rO\\·adzl do-chnłód7Jkicgo .ruchu komvnis-!
d·zia.ła·czy
cL~enłe przecł\\< kc> Henr~'kowl J(.o
nie spo,sl>b .lct:fa~a.k tego
tyc21nego lc>d1,iejczal<, s. f'zeslawa ! Ce ...
cylii z d. Bo:...·owiak, ur. t:i. 1.
•Jlt'()l,blć w kr611Mm artykule.
J9::.t .r. w Jnrocinie o wyJudze„
Ilia i ()'iZllSLWa.
ie spos&b taJkże wymieniać i·nI-!cnryk. Koło-dzicjczak, zawienych pn:yklR·dów da.ie.siąl.ków 1
-z
i>rzcważnle
zna,;omo,;ci
rał
.setek strajków, które niemo'Żlikobictartll. htórym pl)dawal s'e
we byłyby bez 1>wego szc?Jególnego u- ł
na. stano1visku t.nza Ici<arin.
spe!Ltora Ministerstwa Zdrowi"-·
d:nia.lu członków KZMP. De.. ka,żdegu ~
Jeg·o szc:~eg<iiny SJ>osób b;rc:a.
z nich wnt:sili 0>n,i swój mł·<Hlzieńrzy ł
zawsze s1aranne ubranie "rzbtl
i
ro,zmach . dużą, ufnoM w zwycięstwo, ł
wlród poznatlzuly zaufanie
niep.rzeciętnc poświęc<-nie i ()grC>mna, ,
n~ eh osób.
win.n: w sluszmość i sens wa.Jki p·ro- ~
Po·,nanym kol>1e•.c.m propono
Ict·lt.rii·Bitn. I to nic. 7..e nlt'kledy blą- ł
·1.\\ h\zk11 maU""ń"'
·wał za.war<'iP
źle 1·oq;11mieli wiefo z.ia.wi.s·k ł ~kicg·C> a w relu re~l':r.acJI tyc11
d"lli1i,
pianów, w~;lud1.111 od nich Je„~.„
i n·ieslusznie je oce·niali. nie zawsze~
ty pimiięż1H~ n~ ur~ądzente nd~
'lllJa,leźć ws.pólny ję-zyl;: ze i
polral'i!li
qzkania. ~~l!;lnł'tlt Af>karskiego 1
młod:v-ł
swymi wsi>ólt<~wn.rzy.ązami Po t1ivskunl11 plenl~7.Y
inne.
·mi ro•b1>tni1'~mi inny... h organ;.,,acji 1·0-ł
<>cl swPj oflr.ry >:i11kal.
Równie>. wyludzal pocl rótn~-
W.srzy.~~ko to nie mnie~
bc•tn.iczych.
mi pozor:o!ui od innych pcrmanlcwqf,r>Jiwych. ~,!Ylug
l~h
~-rz~slo1111ić
n.vch o•ób pieni:;<1·''"
dla d,7,1sie.1s7.ego ~
wymiernych
Jaikze
os.obv, l~ i>re w podo-bn~· 111b
m.lodego polrn•lenfa Polskt Ludrnve.l _
inny spQ~c)b 7.0!iłt.aty Mzukan"
Pn.tski, która p1·ze;>; sam ta.kt swego
prz.ez wymi~.ni°'nego. prD.'lzon.e
ist.nienfa, na.karwje nam_ ch~onić wszy-1
~ą C> 7.P.-l:>8zenie si~ de. Komen·
siko. oo b;tlc. s•IPchetne I pięl<ine w
<ly n'ielnic~w<',I MillcJI 011;vwaul. W..,1telsliie,i J,ódi·Górna,
młO<lzieżo·wym ruchu k~m11nistycznym
cz:ulska. 250, pokój nr l'ł W 1"1 '"
na.9zcgc. kraju.
d7ilioch X-16 celem z.loż«lła ze·
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znań.

MO

przetrwać atak atomowy

ak
Z różną

Adenauer m6wlł:
W roku 1906 - „Chylę głowę przed potętnym berłem naszego cesarza". W roku
1918 - „Ządam krwawych r epresjl w stosunku do rewolucjonistów".„
W roku 1933 - „Zawsze uważałem, że
partia nazlstows~a musi być rządzącą"

w dobrze zaprasowanych spodniach

reakcją

spotykają się obrady komitetu rozbrojeniowego 18 państw. Prasa
amerykańska na przykład zamieszcza „tematycznie" związane z tym
faktem artykuły „naukowe"

Od
kilku
tygodni
amerykanska prasa popularno-naukowa
zajmu.je
niem

kilku dowolnie wybranych wyjątków z jednej tylk-o publikacji.

sie uświadamia
swoich czytelni-

•
Czy wielki schron
puoliczny ,i.Pst lepszy od
prywatnego?
W dużej
i;-rupie lud?i
bę<lziesz się lepie.i czul.
Znajdziesz tam latwie.i
lekarza lub wykwalifi-

ków o sposobach budowy
indywidualnych
schronów p-r:r.eciwat..omo-

wych.
Sensacyjny nie·
raz sposób
podawania
tych informacji
służa
c~·ch wpajaniu w czytelników
przekonania,
że

Zbudowana

kowaną

pielęgniarkę.

Ale taki
schron ,jest
drogi i wymaga bardzn

kosztem

x... setek dolarów wła
sna piwniczka przeciw-

zlożoneg'o

wyposażen1a

technicznego.

a to1nowa zdejmie im z

Musisz

n1ieć

w nim zapewnione
ntie.lsce i możUwoSć d<>
tarcia do nieg-o \V rh\\ i

gl<>wy wszystkie troski
o zakaz produkcji broni nuklearnej,
skłania
nas do
zan1ieszczenia

zagrożenia.
może być

li

to

Ponieważ

tt•ttdne -

lepszy

j~st

Zapas

własny

•

Co

robić,

cy

jei:~li

w
nie ma

t\\·Oim
d<>mu
piwnicy'?

żywno5ci
na
sklacla,ją

dwa tygodnie,

schro-n domowy.

z konserw i su-

się

chych
da w

produktów.

Po\vini.eneś
wykorzystać wtedy własny ogró

lonów na
r:)r

toaletowe.

nek, w którym buclowa

na

ni~czystości.

S('hronu powinna zapc\v
ni.C ci wic:ksze bezpieczeństwo niż
un1ieszcza

ubrania i

osobę.

elektryczna oraz
t.ranzystorowy odbiornik

żebyś

stalowaną

mó.;ł

w nim prze
d'wa tygodnie.

Czyżby

70baczyć,

111ożna

p{)z,~oliC

nie

co

zewnątrz.

dnia

na

si.ę

(Pozostale

dzieje

Wyda.ie

się,

że

~f·m

świat

pan

innego ro„

zupełnie

dzaju p·orad . -

właściwie

Byliby

7.a

ni-e wdzięczni rówci Jud7ie,
którzy
:;f;1miast budowy. c;;chro·
nu '" ogródku 7. tranzystortHvym odbiorniki-em.

Każdeg-0

nie~

\'.'Oleliby

po

prOSLU

sp.okoju, niż
czać schrony w
z4'1prasowanych
niach.
'"'

1111 Co powinno zna.iw

I

ocz<iku.ie pod tym adrn-

zebra-

nadnia można
oh:r-es
pr7ebywania na
po'\o'l<;!rzchni przedłuża<\
nie za1101ninając o codziennym zmyciu wo0dą
co.lleg·o otoczenia schronu .
się

wiaclomości
z\\·racając
rozp-0-częc:iem

D. C.).

Dt·ugieg-o
sobie
wyniesie-

stępnego

clować

7..ewnątrz

l>udowy własnego schro
nn do US Office of Civil Defensc, the Pen·
tagou,
Washington 25,

nych w specjalnym po
jemniku.

zain-

anteną

na

otrzymasz,
się
przed

już

nieczystości

z

schronu.

dwa tygod

nic pod ziemią'?
'I'ak - ale z przerwami. Już następnego dnia
po ·wybuchu atomowym
rnożesz
uchylić
\Vłaz
i

na

Cieple

ka

r;..i dio,1..-y

•

KIM

Przybo

Naczynie

przeSci-eradla,
lampy i latar

narzędzia,

nie go pod domem. Mu
si być tak zbudowany,
n?i~"izkai'

'Wo-

sied1niu j!a-

ilości

schr-onie'?

żyć

oi;uszdobrze
sp-od-

jest
do.ktorze

Niegościnny
Nikt już. d~iś. nie wątpi,. że
nie<lalek.i jest czas, gdy
po;-vierzchn1 h.s1ęzyca dotknie stopa człowieka. Jak u.chrome go przoo nJetJ.ez,p.iecz.eń?'twami, które tam na niego
czyhają,
Ja1k przygotowac ?>O oo ż'.Y-c1a, po·ru.szanta s:ę
' pra-cy w wiaru.nkach, w k.torych normalnie isto.ta lud"Zka nie mo·że istnieć?
W SKAFANDRZE JAK W DOMKU
Badacz srebrnego globu
albo w spocjaLneJ kai.Ji•nie

będz1-e musiał
ks!ężyco•wego

znajdować

się

poja.,;du, a lbo
0

'(i

~srebrnyle7.· w ,9kaf0<ndrz·e

•

ka

--

badacz Rsiężyca moi;e w
się do snu.

uł().i:yć

ten s1fosób
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Kato:i. S!!ky, który. po<lobn;e ja.ie Adenau·N-. żył dłu.g-0,
ko11czyć każd€ prz,emó-

wie·n1ie, v1yglois.~c1nc przed s·enatem rzyn1.svdm slo1\vami: ,,Co

&&lii

Wy1niana informacji.

by taim nie byto, ale ja uwaKa.rtag11nę trzeba zbu

żam. ż,e
rzyć" ...

przez... mózRi elektronowe

Trzeźwo
m,1 ślący
dz,ien,nak
„Frankfmle; Allgo&mei.n.e Ze·1tu.ng'', komcnl:c1·jąc o.s.t;;iLnio tą
odpow1edż Adenau«~ra sl.wierdza, że również k·amclerz, koń
cząc swe przernuw1enia
politycz..nc, niezmiennie na.wołujc
do n.ieufnośc1 wobec Zwią,,;ku
Rndz,ieckiego.
Anty-ra<lzioecka

Komitet Elektrnaiki i Telcsi>raw Techniki, prof. D . Smokomunika<\ii PAN wspólnie ztleński oraz ministc·r łączności,
Stowarzyszeniem
Elck!1·yków
mgT. inż. z. Moskwa.
J>olski~h
przygotowują ko•nfe- _ _ _ _ __
1·encję
naukową
na
te1n~r
--~
lransmis.ji danych n<>wego
rodzaju usług telekomunikacyj
~,
(·"~""'"'" 40
.
11,l'Ch, polegających na zdalnym
"' Ć
•
I
_tprzekRzywaniu infonna{'ji. poa. ?n
l~,!ll' I:
;{
":+automatycznymi ma-1
ef!
szynami liczącymi, zwanymi w
'I
1j0,/.
''
,ii;zyku potoczn~'m „móz1:ami
.a da. •
V. •
,
• :. \ ·
• ·
elektronowymi". Ten roclz•1.i l
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.
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transmisji
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u1ilrnmym
pra.wd•C·P9iiobie1t- !
"lłf'> •
a.rll"
stwcm wystąpienia. blędu
w i
f y1
..
przekar.~•wanych info·rmac,iach
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„
oraz rłuża sz~·bkością ich przl'·
. ' ...• ;;t
kazy\\'ania w formie zaszyfrolllllnl ••rf11.1'ał
ł4errn Ptt•uuJ«~'"•n 11 t•o1'1tpt''lł i••t.JM,.,~..t'Jh~.mf · ł
wan ej.
~'8Mfffff•Jt;J;;,„,;J .;<';,.Yfjjffłfif§.J!J'jf:ffff•

!

I

., ,

7"".

między

na str.

~

* ri

„

•••

I\:onfcrenc,ia onbeclzie się w
"'arszawie, w dniach 22-2~
bm. Ma <>na na celu dokonanie
przegll\du cl<Hychczasoweg·o doroblm naszej nauki i techniki
w
dziedzinie
transmisji danych, porównanie tego dorobku ze sianem w innych krajach oraz popular;vzacj~ tego
iypv tt·a11smisji jako nowel;\'<>
rodzaju usług telekomunikac.i,j
:i~·ch, barclzo ważne.;o dla go'POdarki
kraju.
rrotcktorat
nad lrnnl:ercnc•ja przyjęli: t>rz,·
wodniczący
K<>miietu
do
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.....,l<siężycowy.

?04:-,fa1~; s.ta.f'omu .c;.ię naj-

zwykt

z

Rozpatrzmy t~·lko niektóre
niebz·zpieczeńst·wa. 1a!-: e
':iędą tu czyhać na c~loWJ·e-ka. Brak atmo<>.f.ery oz.~2„:za
brak siwego rodzaju „ftlt.ru" dla za1bójczego prom .s·n:o.waciąg

\\".Y<11aje

ton St a.1-y''.„
Zmęczony

WRÓG: PROMIENIOWANIE

(Dalszy

zna.i:.y-ch

g,::.rJnn na.~Jadowania?
Ade<r'::--n::.,,r •.za.wa hal s•ię
mo1n1:·nl i c1C!p-O,Wt~id1ział: .,Ka-

tr-ycznej będzie cz·erp·ał z zaopafrzonego w nie k.s:ięży·co
wego poiazdu, po przylącz,en1u skafandra d-0 o<lpowiedn1ch prz-ewodów.
Czytelmk ma prawo wąbpić, czy pomimo wszystko bę
j~1e to. wygo·d•ny . spo1°.ób
poru.<.zania się i pracy.
Ale
cz.v mo.zna marzyc o .,z1em.;:k1ch" wygodach w tamlvch,
tak zu.pelniie odm1e·nnych i wrog1.ch czlowie.koW1 wa.i·u:~
kach?
GROŹNY

zie-

żytno.;.ci
ha:-dz·,~j

0

glob

V"rt Z<thn . .si;Jytał k1€
ka 12t"orr.a J\denauot'•ra, ia-

P·~(er

ci.vś

um-0żliwiającym

m•1 „indywi;duafo1e"
poru.s.za•nie się. W· pierW.'·ZYffi ·Wyipa.dku kontakt Z O·tOe'-€·
n1em (pobier~rne p~ó!J.ek itp.) koó'moriauta uil.rzymy·w·a:oy
za pomocą mecha.niczny<:h mani,pulata.rów. Ka·bi1na, w :<tórej odb~·wałby po'dróż, s.(anowila.b~· zal:J.ezpieczone hermet.vcznie śro<lo•wi.<cko, za1pewn!·~jące człowiekowi odpowi·e-d•n :ą t·em.pera Lurę. pov.1.·~trze i~d.
Dru.g1 v.1aria1nt - sik.aia.nd·er, slanoV\rilby dla czlD1Wd..Pka
~wt'go Mdrza.ju domek, w którym mógłby pn:ebywać &zereg dni. a nawet ty1god:ni. W 1 tym ruc:ho rnym ~:diQmku".
koomorna.:.iita
móglby wykonywać po·d1S>ta.wo•we fu1nkc.ie
Lzjołogiczne.
Umo co•wane z boku sikafarndra pr'Zyczepy
•Jimnżliw1lyby mu zawieszenie &ię, gd~· t.~g>o Z€<:hce, u poJazdu 1 p:·z-<•by<:1·e w ten &porob części drogi.
Za porno.cą .sp·ecjalnej podpórki, zmęczony kosmonauta
bedz1e
mógł
zawrie.c.1c" na niej swój „domek" po1zio.mo
; ulo·żyć si~ w nim do snu. Zapasy tlenu i energii eleik-

nvch diz"enn iika·rzy t>elew.1zp zad~odn:on·i€mt€'Ck1.ej -

1•

18. III. 1962 r.

obsesja
ka.nc1e1·7-a NRF .i""'-t
rÓ\\.n!e fana!ycwa. jak ob•f's.ja
Ka(.ona Siarego
wobe<:
Ka.rta[;i.ny.

Człowiek kajzera
Ta monomania bylab~' zabawna. gdyby n:e cbo:-mval na
nią czlo·wiek, który a, kt;:i to~-
sko rząd-zi bądź co bądź 55 m1
lionami luidzi. uzbrojonych po
zęby, dy.s:zacych żądzą odwetu
i wojny. Niebezpieczną m<>no
manię s.ta.rego kanden:a oży
wi.a okre:ilc1ny du.eh kla.9'.'l·wy;
Adena.ue•r zaw.s.ze tkwi./ w ośrod'ka.ch
r7..ądzących
za,rc)wno
N:.em1ec wcz01ra.j.s.zy{!h, ja-k
d?:is.;ejsz.ego Bon·n. Latwo t<>
z.·ozumieć, joe.<ih stę <11J<Jjrz" r.a
Adenauera w świe\le n!ok!i1rych fa.któw z jego dlug;e~o
ży.\;ia.
Dzięki rodz;,nnym
powiąz;:;
niorn, .«zczególn1e mocn.-m re
s.(.rony żony, Ade.naner b<irdzo
P:ybko &\al się ważną c1-ob-"''ośoią pc·Uyczną. W r. 1906
pomocnik mera Koło'l1.1, na.o.(ępnie mer w r.
1917, stajoe
siq jedn,·m z najbard·e<i-ej o<.lużalczych łu.dzi c€1~a.rs.k1€go dwo
ru.
Wygla.„7.a•jac
już \l\Tl€<ly
Jic?Jn-e mowy nigdy ni<? pominąt okazji, by za.pcwnić „na-

szeg<> Ja.skawego cesarza i kró
la." o .~wej v,,1if'flnośc1 i n·Lt:M.(')o
chylił gJo.wę przed „p<>tężn~·m
berłem naszego cesarza".

Gdy w roku 1918 ffi<'<na.rchia.
ce.s•a·r&ka chwiała s.1-ę p<id Ct•..,_
.s><tmi zrewolucjo.n1zowa·n.e.i kla
sy robotniczej. Adenauer b~'l
jednym z najbardziej zac,ekłych wro·gów rewolucji. ~1cia
jsc stooo•wa.nia krwawych represji.
W oficjalnej biografii Konnda Ądenauera, pióra Paula
Weimara. która ukazała ,oię
w Monachium w roku 1955,
czytamy:
„Adenauer zdecydował
sir,
P'lkrzyżować
plany powstań
rów, nie cofając się przed nicz:ym. 6 listopada poinformowano ~o poufnie, iż zbuniowa.
ni marynarze w~·rusz~·ii już z
KfrlClonii ( •.• ) Adcn:•.ucr k<t"Z:i.I na.
tycbmiast zameldować się u
namieshika, k11mendanta fortu w Kol1>nl.i („.).
„Niech pan rozkaże 7.aich w otwartym polu i arcsziowaf,
nim
zdąża
wkroczyć clo Kolonii żadał
natarczywie.
-

trzymać

Namiestnik

zawahał

się .••

Adenauer nie wahał się. Tei;o samego dnia zameldował,
iż bateria. art~-lerii sioi już na.
pozycjach,
a amunicji starczy do c~.lkowite~o zniszczenia.
buntowników" .. ,

(D8lszy

ciąg

na str.

4.)

Nr Il (41:))

Do przeprowadzenia tego wywiadu skłoniły nas łrzy fakty:
(Dolroń czenie

ze st.r.

w

3)

Na nazistowskim żołdzie
nadejściem reżimu nazistowskiego Adenauer
zro.bH wszyst.ko, r:a co tyNm było go stać, żeby
ZJednać oob;e laskl nowych wladcow. Niemiec.
W
innym
miejscu
za,mleszczamy
reprodukcję
tak.simile h.stu obecnego kanclerza NRF, adresowanego do hitle.rowsk1ego ministra spraw wewnętrznych,
w którym Adenauer zapewma o
5Wych sympatiach do nazizmu. Orygmat tego listu
znajduje sH; w Ber'linie wscho<lmm. Dużo by dal
kanclerz, żeby go odzyskać.„ PubHkacja Lego listu
w „Neues Deutschtand" w dniu 19 listo,pada ub.
roku nie pot.rzebuje komentarzy. Niektóre fragmenty tego dOlkumentu rzucają wła.śdwe świa.tło
na menta'1nc.§ć człowieka, w któr-ym, po k.lęs.ce
w roku 1943, w1el!kie trusty w1dzi<tJy swego mę:ż.a
opatrznościowego.
Dodajmy na marginesie te
same trusty, które swego czasu o<ldaly w1adzę w
ręce Hitlera.
Oficjalna biografia kanclerza ujawnia równiez,
iż je.go wysil:lu i żałosna pokora wobec nazistów
me poszły na marne. Trwający 1:2 lat reżim hitlerowski przynosił mu wcale pokaźne uposażenie:
1000 marek miesięcznie. ·w rok-u 1938 Ad~mauer
otrzyma~ „o<lszkodowanje" w wyooikośct 2SO tysię
cy marek, a w roku 1939 j·ego nazwisko zc~tało
skreś.l-0ne z listy .,podejrzallych·', którą w pewnym
okresie
sporządziło
Ge.s>tapo.
O.kazało
s.ię
P.J'.zy t~m, iż flgll!'"o.wal na niej „przez pomyillkę"„.

d r u ar i-

Z

1949 Adenauer jest powiązany
bezltt•b pośrednio przez rodzinę, z 70 truffiami i koncemam1. W roku 1950, pcdobnie jak
Hitler w roku 193.1, Adena'ller „wyraził zgooę" na
tzw. „darowiznę Adenauera", 1.o jest po pro.stu
!!'la wpłaty pieniężne, których d{)(konują wielkie
trusty niemieckie na rzecz ,,swej pod!PQcy politycznej",
Krupp,
IG Fa•·ben,
Flick,
Deutsche und
Dre..<dner Bank rt<l. itp. pr-zelewają pieniądze na
konto „da.rowizna A<lena,uera", :ou,pelnie ta1k samo,
j<lk czyniły to ongiś, płacąc na konto „daa'<l•wiz!l.d
Hitlera".
FrHz Berg, przewodniczący Federalnej Rady PatronaLu Ni'-'miecJ-' "'go, pisal w rc1ku 1950:
„'A'ybór Adenamera. na st.J,nGWi.sko ka.ndwm. byl
zbawienny dla. przemysłu niemdeck,iego i uin.ymal
wlaisność !l'rywa,Lną. Pocld.a.no mi myśl, żeby p,t-zemyf>J 7A<>iyl dair pien:ęfoy J1>ancler.zo-wi fooei·alnemu 'L citit·1ji 7ibli:7~.jącej się wlaśni,e 75 roc'Zlllicy
jego ure>dzin. Oto dlaw.ego pro.sz~ wu o przelanie na. hm cel, na lronto - „d·art>wirlllla. Adenauera" kw<J·ty minimum 1000 ma.rek, n~ rachunek 1.'owa,rzysiwa. Federaln.ego w Banklu Oppęnheim el
Cle w J(11Jo.nH''„.
Bank te-n należy do znarne~o fi·nan.s:isty P!er<lemengcsa, o.~obi~i\e·g·ri przyjaciela Adenauera. Warto
w tym miej.~cu d-0dać, liż PJcrdemen.ges "Zeznal
swego cza.,:.u j>rzcd .lrnmi,sją „<'knazyfi:ka„yjną", że
za cza.sów Hitler<> je:ogo czysbe zystki. wy.nooi.Jy
milion ma1•ek rocznie„.

"
>

z

Pa.nie

otrzymać

cdpowiodż:

Czym sv,!J.ie tlumaezyć,
na<łer ożywii>ne st-0<sunki

ówC'.L~nym hiitler1>wskim
dl\c częst:<m gościem w
b2,rihiej interesujące, 7.e
.icśćmi Schacht.a. byli -

iż Ade.nautt u~rzymywal
l0>wa.rzyskie z Scha.chiem,
ministt-{)111 fin.a,usów, bę
jego doonu? Jest to tym
w tymi;e cza"lie sta.Jymi
ad.miira.ł Re>eclel' i Goe-

bbels.
Tyg<ldnq~ pyta I:'Ówniei, dl2,c-riege> córka Ade:nauer~ FJLwJ>cth, skladala ta.k częste i d!tugie wizyty
mmi~~1·0,wi pr0>1ngał1dy hi,Uerowsktiej Ge>e,bl>e·lwwi, 2.a k:1.idnn ra'l.em,
gdy p,rzebywał o-n w
Neuóah&l:>lJ.crgu'! A bywał 11Mler częto„.

A clo w.zpomni1my w a'l"tykule p.rzEiklad kilku
fragm<:!ntów Ji.~rtu, który Aden~uer na.pisał z Neuba:be.J.sberr.u w ro.ku 1931 do hi•tlerow.skie;:o mini.s:.ra s;n·aw wewnętrznych:

i-;eul>,i,bcl~!J.erg, 10 sierpni.a 1934 r.
Augusl.astra.sse

łO

P. !Uinistcr Spraw

WewnęfJr2lDYCh

Prus, .B«:ldn.

Z.1.W~ tr<Llr.tO'\valem NSDAP w Sl)OtS6b jak najbardziej pam-awny i cllatego nk>jedno,k.rot\nie spueciwiałem się w owym wasie różnym 1>6•let1ernlom
minJ.sLeTialnym, j-2k również pQ;glą·d'°m g.n.1,py centrum w ówc-z,oonej ra.flzie ma.gistrackiej Kolonii.
'IaJ• efo, JM"/,eciwsta.wia.jąc się przeiz lafa dyrekty'N»n prnskle.go minlco;!ra. l"JJ'"ll·W wewi!ętrznych, odda.!cm do ~ysp1Y1;)•cji NSDAP tereny sportowe w
mieście m-a.'Z wydałem 'Ze?'\'V'flllenie na umieS'llcmenle na. mi~jsklch dr7·ewc.a.ch flagowych sztaJidarów
Z'l sw<'-Styką, z ok.aizji manHesta.cji, którą orga.nilnllWll.ła

NSDAP.

GOy p.cwnt!t::o razu radr,;i. ma,gistra,c.kl, ga.ulei~er
Gr-obe spyial mnie, czy urzi;dnicy ma.gisl..raccy, k!-óm· 1n1wcluj:i f;ie na l\'SDAP nmsrl,a, się mnie
cł>awia,ć, o·•1 po·wied-zia.fem, że ża.(!·en funlrnj0>na.riusz
- do ja..kic.j by p~,rtii nie na.Ieża,l - nie miał pirawa prow~d:iić a.l{itacji podC'~as służby. Ale jeźeli
pwA. slużhą funkcj.omwiusz występowaJ na. kOO"ZY~Ć
N!".DAP. byla, to sprawa. OO'l'bista. i z tego PO,W!Mlu
mligl się mn.i-0 ni·e 01ba.wi~.e („.).
Oświa.dC'ZYIOOJ. już Pa.n_u, w IS!l>!J!Sl'>b jasno sformufowa.ny, iż mo-im utau&e.m ])a.l"Ha tak poięźna, jak
l'\:!:·DAl' m,_,si odgrywać kiero•wnicz.ą, ro~~ w ną
f1:7ie. P0>wf'luj~ się na. świadectwo Pa.n.a Miimi-..t:ra.
Kcrrla., jak ró•wn1<Yi na pr-0!·0>koły z IM"'UGluchań
Rą-dGW)'ch, kt&re 21naj-dują się w a.rchlwa~ unędu
si.anu („.).
.Tcślib~ i t3J'l nie wszystko bylo jasne, lub gdyby za.istnlaJy wa,tr>liwoś3i w ja.kłmcrmJwiek imnkcie,
Jrr1>sz.ę o da.n•ie mi mOtŻlliw-Otoi zajęcia. sta.n<J'Wiisika.
w tym pr.z1edmweie.
ADENAUER
(Opra.cowa.ł:
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Profesorze,

czy

NIE ZWYKLE

dycyny .zagadk~. Nie wiemy do
kladnie co wydzielają. Do takich
taj-emniczych
gruczołów
nale>ży
np. srzyszynka. Ostatnio
mówi się, że wydziela ona trzy
horm<my: hormon hamujący roz
wój gruczo>ów plcic·WYCh, hormon wplyw.ający na przemianę
ba,rwnlkową i
hormon pobudza

Nie. Również z kli.n.iiką
prc-f.
Ja,k.ttbo'\l\'IE'kiego,
pr-0!.
Mo,lJa,
PNJf. Macie}i:ws.k1eg-0,
prof. Redlkha, prof. H"'rma,nn,
do.c. Sroczyfu;lki,ei;(o. Na życz.e
n.ie kli1nik konsuJtuj€'my p~zy
padiki e.ndokryinologic1'Jl1e.
W
niektórych kli.nikach pracują
również moi as.ysten<:a. Endo.k.ryinologia jest nauką młodtą,
ale osta-t<nio wk.racza nra.wJ.e
w lmżd(Y dział medycyny.
Jakie są kierunki ba.da1i
wasze;-o Zakładu?
- Zasadnkzo dwa. Teoretyczna strona zagadnienia i el<sperymentowanie dotyczące m. in.
gru-czolów dokrewnych.
sama
budowa gruczolow dc·1<Tewnych
zawiera bowiem jeszcz,e wiele
zagadnien ~µorn~·ch. Są gr"czoly dokrewne stanowiące dla me

jący

wydz~elaniie

aldosteronu.

W na;;zym zakladzie przeprowa-

dza

badania nad regeneracją nadnerczy i wpływem hormcnów na tkankę łączną (tkan
ką łączną
jest m. in. także i
kosć), 'Ora2 badania nad. bu.dową gruczoló'v dokrewnych w za
się

Ieżn.')śCi

od

v.1 ieku

czlowiel<a.

Idziemy w kierunku rc·zbudowy
pracowni
genetyki lekarn.ki·ej.
Okazuje się bowiem, że pewne
choroby gruczołów dokrewnych,
na prz:vklad gruczołów plciowych, a także na przyklad cukrzyca •(stanowiąca zresztą <X!dzielny problem), są genetycznie uwarunkowane.
-

Czy

znaczyłoby

to,

-m Zbliża się
'wiosna
m
Zbliża

.sile:
wvc~;j,;iwana
wraz z nią chwi\;i,
mloozie7. o~t;;tniej
s:-.cl<ól średnich stanie

o

„Ncue Bildzeilung" stawia następnie pod adre5em AdCTlauera ,dlka pytań, na :które .Pragm1tby

SĄ

PROF. DR T_ PAWLIKOWSKI ZOSTAL HONOROCZECHOSLOWACKICH lM, J. FURKU'.JEGO.
CIEKAWYM

TEMATEM.

I

Na st<>Je operacyjnym Kliniki Ginekologicznej leżała. mloda. kobieta. Na. pierwszy rzut oka sądząc po kształta.ch
figury nikt nie wątpilby, że 1>o kobieta. A jednak sprawa
plci w tym wypadku nie była prosta. Przed operacją mło
da kobieta przes"<la mnóstwo badań w p1>radni em!<>krynolngicznej. Ostateczna diagni>za brzmiała:
hermafrodytyzm
prawdziwy. W jajnikach chirurg i>dkryl części jąder. Pi>
usunięciu tych części i prz eprowa.dzeniu
j.-szcze
dodatkriwych zabiegów pleć została skorygowana. Klinikę opuscila
k<>bieta.

giczną?

0

1.an.a.

ZAKLADU

Tciemnice hormonów

Za.kład wspólpraoo.je wy
ła,cznie
z Kliniką Ginekolo-

„Neue Bildzei:tn.mg" w numerze 45
ub: roku ujawnia, iż nbecny .k.a>ticlerz
fodendny ktt,Jil w raku 19.34, w Neubabelsibergu,
dom przy Augusla.<::t.ra.'>Se. Dom należał do żydo·w- ...
kiego kupca, który zmuszony do OIJ>USZCzenia hitlernwsk;ch Niemiec, wyemigro.wal do Stanów
Zjcdnocznnych. Ty.godnik podaje, iż Adenauer
od,prze<lal dom w ·roku 1935 wysokiemu dy1,,'1itanowi hitlerowslnemu za 85 tys. ma.ret!<. Ponieważ
wart był on co najmniej dwa raczy tyle, daje to
do myś.!enia, iż Adenauer zrobił pI'ezent, aby przychyJ.n.le u.sposo.b!ć do siebie nazi-s.iowsikiego dygni,

NASZYM MIEŚCIE ZAKLADU END<>-

śrc-dJka.

c.n
-I

. Tyg{)dni:k

en
. za·bieg ch!,ru1rgicziny od
był s.ię przed ro,ki•em
w
kli<nice
prof.
Siernszewskiego. PI:'zypadek lwneu.1tował endokry1nolog prof.
dr
Tad«msz Pa.wtik<»wskii. Zakład
En.dok.ryinofo,gi·i AM w Lodzi
jeg,t jedyiną teg·o rodzaju p.Ja~
cówką
w PoJ,s,ce,
kt.óra powstala przed 15 laiy. Od mo
men(,u objęcia
kierownictwa
pr.z,ez prof. dr Paiw[i,kowtSk1-ego 1rj od !} lat pl:'Zy Zakład!?:!e
(Nowotki n.r 137) )J'owsfala Poradnia Endokt!'y,n•ofogicma . Fakt
że miesiięczn,ie ud.ziela się tu
O'koło 700 pe.rad, świ.ad>czy o
potrzebie istni-enfa taik.i.ego owas.z

roiku

z· grudn'ia

KLEROWNiIK
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T
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maturalną
komisją
egzaminacyjną,
aiby
zlrnżyć
przed nią spraiwozdanie z opa-

Ili

pewni ludzie

są

dziedzicznie
clo róż

obc;ążen( skłonnością

sche>rł'.eń posz~zegółnych
gruczołów dokrewnych?

nych

- Tak. I są przy1pad!ki kiedy powinni sie z !>ego wzglę
du ,wy.rzec małreńsW.·a.
- A więc duża rola dla. naszych poradni przedślubnych.
Tylko, że te sprawy wykrywa.
się na. pewno
przy p0fl1ocy
p1·ecy:;;yjnych bada11 laboratoryjnych. A skądinąd wiemy,
że jest to słaba
strona. naszych poradni.
To prawd<a., że bez lahora toriów tru1dmo wyobr;w„ić H>bie tę pm.cę. Nasz Zakład to
prz,ooe w..sizystikim
ze.<Jpół laboro,toriów.
W:vk<m·uiemy
w
nich mnó.siv1no ro·z1rr111.Hy.ch prób
i anaHz. Na zamówieni.e s'Zp1ta li ui:fala.my po,zi()m hormonów we krwi i moczu. Samych prób ciążo,wych wyk<>nu
jemy rO'cz.nie około tyisiąca.
Na. czym t>ne polegają?
Chod.zi o uiS.ta.leinie luib wy
klucz~nie
wcresn•ei
ciąży u
kobi,ety.
Krew
danej oooby
w:s.trzyikU1,ie f'ię żahom afry.k·ań
.:-.kim. Jeśli 7.a.ba w ciągu 48
goozi<n j a'j<ec zk ui e, i<';t,n~ej e p€wno.ść 99 n.a 100, że kobieta
jest w ciąży.
-

Wi-ele rozmatl.tych badań labora toryj111ych brzetba prz•oprowadzić
w pt"Zy<padiku .s<1J\vi>eird'2leniia u ch1o.pca czy u m~ż
czyzmy ~i-ytptodwizmu.
- Co to jest kryptoohrizm?
- Bra1k jadira. Wczets1t1e rozpozma.nrj.e tej mepra'WidJ.owo.ści
..__

nomanej .'>urny wi-edzy i zarazem wy1kazać, czy umie sa- dla P""''<'g"l chwili i po.przez
tri.valy wys1lek. Se·rdeczne ży
mcdzieln ie rny:śleć i wiązać
czenia po.myślnych wyni'ków
tę-0rię
z pr-aktyUcą życia coskładamy już dzi:ś.
dziennego.
LeCT. 2dCJbyde matury d1a
;poważnej
czę.5ci
uczniów
c.statniej
ikla.s.y
nie
jest
o.o:ta1ecznym
celem,
bowiem
wiel'lt z nich wy,b'era .siq na
studia wyż.sze, gdzie u prO<!(u ,
cz,etl<.a ich jeszcze jedn.a „p1"Ze- '
,prawa",
egzamin.
wstępny.
rozszerZ-Ony w lYm roku (jak
już poda·wa.liśmy) decyzją Ministerstwa Sz.kolnlcl wa Wyż
.s~ego
o egzamiin z jqzy1rn
obce.go.
Centra.Jna Komisja Egzaminów
W.stępnych
uchwaliła
14 marca br. p-od przewodnictwem kierownika tej ko-.,
(Dokończenie ze st.r. 3)
misji, dr A. Prejbisza. zasady.
nia kOl5Jtl1kzmego. PojaZJC! czy ska.funder, w którym bę
którvmi kierować się będą;
d.z:i<e z,naidowial .się cziowiek, mu.si wj~c paiS>:aidać ,;,pecjadkcm"i.sje egzaminacyjne przy I
!"~-e osłony.
poszczególnych sz;koJach wy.ż-1
Szczególna groźba czyha na człowi<eJka, 'gdyby jego
s:zych w całym kraiu:
oI,.r.~s pobytu n.a K.c.ięży·cu zbiegł s1'ę z ok.re.-,.em wybu1. F.gzamm z jązy<lrn od,byw~ć
chów na Sl·ońcu,
ki·edy to Stańce wysyła S?.CZ•ególni·c
się będzie w drugim dmu,1
·n.t·Einsywne prcmienfowanie. Uczeni jes,zcze dziś me pot1aJią dc1!dad<ni·e
przewid•zieć
ok'iie'w wy:s.ta,pienia ty<:h
egzaminów wstępnych
(w
tym samym dniu 1 o teJ
Po·iQ7;nych zubu1~zeń. Ra·tunkiem byłoby wtedy ty1lko ukry.sa.mei porze w calym krncie s•'ę w ja.kichś wielkich pieczaira.ch ska.\ny·ch.„
ju teksty bę<lą iedna1k<lBiorąc pod uwall;e to niebezipieczeń.c~wo <J>:·arz faikt, oo
la.twi•ej J<Pl't rozwiazać problemy o~r-z,ewa1111a S>!wfi!,nd•ra
we) i trwać będzie dz1e-1
łub kabiny w pojeździe, aniżeli chłodzenia więćdziesiąt mmUJt.
bylo<by do!;Odn k~j praco,wać iu czloowiekio•wi
2. Egwmw z języ1ka obcego
podczas. k.s:ę.ży.~owej
rmcy, w świetl.e świecącej Ziemi, które j0«t 60 ra.zy si·lbędzie w zasadzie ;p1oomny
mejs•re a,n.!,żeli doch-0dzące d<0 na.s światlo Koi:ę.życa.
i obejmuje:
Irnna kw'ł,ność, z którą .sipotk~ się czJ.o,w!e<k w &wokh
a) odczytanie pr7Jez e·gza-1
próbach zbadania sreb!'."nego globu: w waru.nJkach, gdy
minatora utworu w Ję
ht'ak a.tmosfery filtrującej światło, gdy konLrasty światła
zyku ohcym nie wy•krai czemi wy•s.tępu.ją z brutalną CIS'tro.ścią,
gid•y brak jeis.t
czającego
poza progral!TI
per:;;p·ektywy czlowi•ek
zatra·oi po,czatko,wo n'l!oemość
ikla.•;,y
X
i
na.9\ę.pnie
<'·kreślaruia
od•leglooci. Takż,e ludlzi.e siedr.r.:a1cy pt-zy ekra.~•lre.sz,czenie
te.go utwonach telcwiz_v•,iny·ch, cxlbi·eirając)•C h na Zi~mi S<r.·ostrzeże
ru '!)rzez kandyda~.a w
nia
księżyoowej
ikamery, nie po1t.rad'ią wlaściwie zinterjęzytku p0Is1kim (badan;e
prdowvć tyd1 oo.ribl1·wy•ch ohrazów. Trwba będrzri.e paawrozumienia języka obcedopodobnie za.s,\ooo·wać telewi•zję e1tereos.k-0J\XJ>wą, która by
g-0 ze ~!uchu jest popt·ze,kazywa·la w!a.ści'lm! rozmia·rY widzianych przed·miotów,
sunięc;em
eksperymenaJbo siwego i·odooju kombi,nację telewirz:j·i ~ ra.cl'flrem.
talnym),
b) tłumaczenie
teik.o;tu
z
KSIĘŻYC
JAKO TAM-TAM
języ.ka obcego Qa język
'Weźmy kolej.ny
prr,blem zapewnionia ła,c:ono5c1 na
,polski.
i<:arn.vm K."'iężycu. Fakt, że horyzont na Księżycu j•est
c) sarncdzielne u10\Żenie kil
dwukrotni.e bhżej ni,ż na Ziemi bardzo ogrnruicza za~
ku
;pytaf1
w
języ1ku
.s.il;l~ tej laczności.
B-ezpośredlllfa. lą.cmiość radiowa nie
obcym do prze<tlumaczo
mog1a•bv za,pewn·e, praktyic:im.i-e rzecz bio:-ąc, pr-bf'd{roczyć
nego tekstu,
15-20 km. Ab:v zaip•ew1'.lić lączno:ść międizy dwoma dość
d) tlumac-tenie k!,lku zdań
od1Jeglymi
punktami na Księżycu,
trzeba by nadawać
z języtka polskiego na
"'"gnaly a.Jbo via Ziemia, albo pnzez sy1s.tem .smtu<:'Zll1yich
język obcy.
.s·B~·?litów na,,•ze-e:o &~·t•eli.ty .
Je:Wli kal!1dydat okrzyma z
Po111iewa,ż j<e,d1n.ak wokól
Księżyca nie rna jo<n-0'5l!ery,
egwrninu
ipis·emnego
ocE'nę
k.tóra odbija fal.e rad·iowe i el1minu.je zakłócenia koo:rni·cznie<Clo.S"ta teczną, wówcza,s zdane kito wi•e, czy nie trz.aba by nadawać na fa.Ja.eh
wać
lbedzie doda~kowo ee:zaba<rdzo W'Y'SO·kiej czę.s.rotliiwości, rolZlprnwad7JaITT~h przez„.
min UJ.s'lny. PytAnia E'.go:Bmin8· P'Odfo7.e 'Kl«;·ęży1ca . ..,;petniająoe rolę s'wego rodzaju kabla.
f-O.ra
opierać
sic będą
na
„.Wyobraźmy s.oib!·e czlowieka zagubiooego w 1<.'>iężyco
te,k6':ie oibcojęzycznym, który
wej pus.tce, w t-eren i·e, gdizie n ie dochodrz.ą fa.le radia.
pr7eczyta !kandydat w obecEcho ni·e po,wtórzy jego wolanlia o pomoc, nie rozpali
no«<ci egza,minatora.
<>n ogn•iE1ka. aiby dym dał 'Zll1a.ć o miej~.cu pobytu, żade'n
Zbhża
.si~
w.vczekiwi'lna
bak1n.i,k nie rnni•esie ,•;ię w powł'etrze. Pró:żinia. PozOISJtadą
wi-osna i wraz z nią poważne
mu w t:inch wa'!'uinkach ty>J.ko.„ str?.:aly z pir:>toletiu w poobowiązki. O st<»trni'll re.a.Jizawj.e,rzchmię n:•e.gości,nn•ego glo·bu. Fale s-ej.~miczne zanfo.są
c.ii tych obowiązków za.decySOS 21bł~ka•n<C.("f> do k,<;:iężvco,we•j ba.zy. Księżyc .sipełll1i
du ie rined·c w.o:iysrtlki.m sama
wówcza.si r-oJę wi·e1kiego tam-tamu..
młodziei
'P<mrzez wy.kam.nie
Opra·c. J. P.
maiksyma,J,nego
zrozumienia

Niegościnny

srebrny glob

I
j

Pref,
u

T.

Paiwliko-wski

dziecka do &iódmetro roku

życi · leczy &1~ h-0rn1oria.m1. W
30 proc. bkif' leC'Zr.'nie daje

pozytyw•ne wyniki. W' in,nych
przypadilrnch po,w;S.ta.ie }edynie z;ibi-eg op-l'·:a<:yjny.
-

Czy

kryptocl1ńzm

\"l'Ystę

puje czesto?
Dość czę.<o\,o. Na 1.00IJ o-s.ób płci m<:.s<k1cj u 3-4 wy.s.tę
puje kr'Y'P{•nchri.zm. Toteż pożądane bylob'',
aby lekarze
szkolni badali chlopców pod
tym kątem 1 borowali ich do
na,~izej po·rad'n'i wcześniej. W
lis!.o·oa.dzie 1961 roku odbył<>
się
Lodzi sympozjum poświięco,nc
krypt.och ri zmowi.
Zgrom~.dziło o•n{) Q•kolo 60 ;,;pecj ;1.lil!;J'ów z cal.ego kraju. U.stuliliśmy
wtedy za.Siady jX'&tę
po·wa,n.ia w tej chorobie.
Panie ProfesorLe. intieresuje nM Jakie efekt:v daje leczenie
st1>sowane w waszej
pora.dni?
- w 70 proc. daje nam się
calkowicie opanowac taką c[torobę jak otyłc<ić. wady rozwoju gruczołów płciowych, mski
wzrost. niedoczynność tarczycy.
w wielu innych rzadszych cho
robach jak np. choroba Addisona czyli niedoczynność nadnerczy :;powodow1rna najczęś
ciej gruźlicą nadnerczy, moze-

w

my

etan

charego

poprawić.

'J./

zespole
na·::lnerczowo-ptciowym
ten st.an rnoźen1y znacznie poprawić. W t~·m zespole u
kobiet występuje n~dmiar hor:
monów męskich co prowadzi
m. in. do dużego owlo«ienia.
także

Niektóre choroby gruczc-..!ów do
Jcr-evlnych leczone są hormona-

mi,
inne wymagają .zabiegów
operacyjnych.
Panie Pr<1fesorze, a c7:Y
w zwia:tku z ciagłym rozwo~em genetyki
istnieje możli
wość
zna.lezienia.
recepty na
„zr.mawianie" di.iecka wybranej pici?
To nk• je.s"t z~gadnienie
ściśle endokryrwlo·gkm.e, J>Ednak u zwierz..1t
taloe p:v\by
dają już pozytywn-e r>ez11ltHty.
U I udzi jest t" raczei j<e,.iJTrze
pieśń prz)ll"Zlośc.i.
Al·~ np. w
Ja.pom.1 zna,ne je·st &!ll;S.O'W8ni.e
iryga<:ji z 1 proc. roztwon1 i;odki.
Pleć d'Z>iecka zalciy wrylączmie o·d mężczyzm. Plemniki z cechą :żi2ń~'ką srą. ba.rdzo
wri11Żliwe

Stą.d

jeśli

na

sodę

oczylFlzczan.ą.

tym wb'.ega na
&'t3.pi zaplodnk?tnie, i.-;.tni-eJe GO
proc. pewności, ż.e urodzi si~
chlop1e•c.
- Czy Lódzki Za.kład Endokrynologii posiada. kontakty z
podobnymi placówkami za gra.
nicą?
'
Tak. M.amy bliski kontakt
z Zakładem Endokrynologii W
Pradze, w Liverpoolu, w Moskwie i z innymi. Ostatnio nawiązaliśmy kontakt z zakładem
w
San-Domin!'lo.
Redago ~·ane
przeze n1nlc czas.op1smc- m~dyc~
ne „Endokrynclogia polska" roi
chodzi się
za granica.
gdzie
znane są i <'enione nasze· prace
naukowe.
Osir.tnio czasopismo
to zamówili Amerykanie w wer
sji angielskiej.
Czy wielu mamy w Polsce endokrynologów?
- Niestety nie, biorąc pod u·
wagę, że jest to racz"i super·
specjalność.
Endokrynolc·g bO"
wiem musi być Jelrn.rzem speci"
listą II s.topnia. w podst.awowe.1
S·pec.ialnoscl Jekar,,.kiej jaką je•t
np. interna. pediatria lub gin~
kologia i dopiero wt<'>dy specjalizować się Jako endókrynol'>I'.:•
Dążąc do podno~zenla
kwaJiflka·cji naszych kadr Pc·l•ki'! Towarzystwo
Endokrynoloiliczn"·
którego jestem wiceprzewodniczącym,
uru1d'Za zja1dy l fłY111P'>Zja.
NiAdh1go
odbęci1:le .o•ę
IV zjazd towanvstwa
~· P<>"
znanlt1. pnświęcony głównie przY
sadce rnóz:;owej.
p-0

R''·?.ma1wi~ I~

WACLAIWA KASl'BZ~

G

I

dy w

~

1953

Jłeg

Sil'
polit~a
nego
Staff<:l!Nla Cr1psa, poślubiła czarnego adprzyw<llka ta Joe Appiaha,
w
A.shant1
szczepu
wódcę
Ghame - w Angl11 1 St.anach
to
wywoła.Io
Zjednoczonycl;i
wielki huczek. Przy te3 oloizji me obeszło &ę też bez
pesymistycznych proroctw. Na
szczęście d-0 dziś me sprawam Je9n<> z nich.
dziło się
Państwo App1ab dale3 miesz.
ka3ą w Akrze, dochowali Się
JUŻ synka 1 córki, a wkrótce
ich rodzina powiększy się n
nowego członka. Kiedy jeden
z dziennikarzy za:pytał pani<1
czy .iest zadowol&na
Peggy,
ze swego losu, odpowiedziała;

Oczywiście.

Nie wyobra·
sobie, bym moąla być
z kl'lnś
bardz1e3 s.zczesliwa
innym.
wybHnych przedstaWśród
1 wicieli Czarnego Lądu, którzy
pożenili sie z bialyin'li kobietami, wypada wymienić przewodnkzącego senatu franC'USMonnerville,
Gastona
k1ego
któ.ry iest Gwtne.iczyklem z
.iego foną zaś
pochodze111a zo&tala Francuz:ka z LangwePrezydent Ma.ureta.nii
docji.
Moktai" Ould Daddah ożenił
sH; z paryżanką, a prezydent
Senegalu Le-0~ld Senghor Biale
z uroczą No:nnandtką.
Adi.ko
również
mają
żony
Asso1, stały delegat Wybrzew
Słoniowe3
Kości
ża
UNESOO oraz Olymp Dhe-lyQmmum, dahomejs.ki poeta i
-

żam

. TEATR"

''

Cyrk obumiera, kino traci
moc przyciągającą, teledo
wizja sta.ie Gię nudna takich wniosków doozlI amerykańscy menażerowie. W ponowym
za
szukiwaniach
dreszczykiem em<;>eji dla znudzonej, zdegustowane3 publicz
która za t>We pienią
ności,
dze miala możno.ść już wszystko zoba-czyć, wymyślili noszerdla ekran
wą atrakcję Odikryli on.i, że
pod wodą.
każda naj'bardziej nawet ogra
na E1Ztuczka cyrkowa znajdzie dziś jeszc:r.e publiczno.ść,
jeżeli pokaże się ją w olbrzy
mim akwarium.

wakwarium

swą

udziela Nancy poc1 wodą. Zdecydowal się na to zachwycony gwi;izdą 1-m:lyjsik1 dz1ennikarz Joginder Singh Rekh1,
któremu zależało na oryginal~
n:vch zdjęc:ach. Z trud.em wy

którego
gwia,z da
!P<>Wodzenia, jeżeli tyLko dyspo
nuje mocnymi plucami, ma w
tyn1 teatrze szansę powrotu
do błyskotliwej kariery. Nie/które nU<Jllecy programu. wypodwójnej, a nawet
magają
potrójnej ob6ady- ka·żdy bowiem uc.zesbni>k tego aikwarium-OWego variete, które nazwa
no „Syrenim źródłem życia",
moie wy.stąipić tylko trzy razy w ciągu dnia. W czasie
występu ar1tyści muszą przc\Jywać pod wodą 45 minut i
tylko od czasu do czalSIU mo~ą być za{)!patrywa.ni w tl"!n.
Niek<tóre z nimf taik w·yćw1czyly pbca. że wytrzymuj1
bez ooillochu przeszlo :i mint!M. Kr.
ty.
Ka.idy

opuściła

a!!"tysta,

szczęśli•wa

Na zdjęciu: gwia. zdą nowetlo teatru, je.st pri.ma<balerina
piękna
baletu,
podwodnego
bezkonNancy Harkne.ss
kurencyjna mistr:zym oddech L'
„Wywiadów"
plywania.
i

,__ ,

°''w•i-O
obywatP.1I
czarnycll
jak t-0 etwierdził
90 proc.
w
historyk z Uniwersyte.tu
Oscar Ha.ndin
Harvard,
krew
ma w gwych żylad1
przod•ków bialyd1 .
taltiie i

żyi·e

nie K<>ranu. 32.
Skala metamorficzna -0 składzie
mineralnym zbliżonym d<> granitu. 33. Tragroia
SG!oklesa.
PIONOWO:
la su.

S ciólka
Tytuł

mu
w

książąt

1.
2.

do·

królewskiego
Hiszpanii. ~.
lll·zyr7,ą·

śwież.o

I

wyciagj
dzm1e
woclne z surow·
roślinnych.
ców
4. Glód tlenowy.
5. Jadalny p;rzyt>.
7. Obóz sanatoryj
ny dla młodzieży
i miasteczke> J>i•>·

I

niers1de na

mic. 9.

Krv~

Najwi~l<:

siy z gryz:oni

(i~'

Ameryce
Motyw
zdobniczy. 13. lila
15.
la operacja.
Rwinl.et - dwóch

je w

Płd.).

tam

również około ;~mi-

n1uila,.wyraźny0h"
lkmów
tów oraz 28 milionów białych
jak to udowadobywa~eli nia socjolog R&bert StJUokert
z Uniwersytetu w Ohi<i którzy wywooząh .się z przodków m1eszanyc ·
stanów
połowie
W około
surawo
Pólnocnej
Ameryki
pr-.:estrzega s:ię prawa za,kazującego zawierania malżefu.-tw
pomiędzy bialym1 i czamymi
obywatelami. W połowie stanóv;r nie wolno wchodzić w
z przedmałżeńskie
zwiąw
.stawi-cielami rasy żółtej, a w
czterech stanach _ z czerwonej.
Ameryikańscy i inni rasiści
zwolenniswym
wma·wia.ią
z
że dzie<:i zrodzone
kom,
ma-łżeństw mieszanych są zaże
zdegenerowane.
zwyczaj
to la:k.t.
upośledzone są

11.

tempe1·amentu osobiste
ulian Stryjlrnwski na krajoznawcze:
wszy- powych perypE>til swepisa- stko clzi-c_le się w ,Jug·o go wojennego życiory go. Jest t-0 co6 w r-0·
do tych
studium na. tektórzy bardzo slawii,
a mówiąc ~ti su zagubiła. niemal -0s-0 daju
„non śl('j - w malowniczym l>owosć własną i t>a- mat p.syrJho 1<>gii oczel<I
zasadę:
cenią
multum, sed multa", co Dubro,vniku bądż w j~ mii:ć <> przeszl-0sci. Ale wania, które ujawnia
mimo ·wielką. rozt'l.;"titoSć po·
w wolnym polskim prze ro okolicach. Ta scene l'f'CSZIO>ić
„nie ria
kładzie znaczy opowiada- wszystko - często 1J.o- staw człowieka, oo zo·
11" daje
ehollzi do głosu i żąda bojętnienia : rezy1fna.U.ośli lecz .iaknśc". Stry.i niom w pewnym stop·
w niu charal<ter...
startował
ko wski
tury- dla siebie miejsca w o- c.ii aż d-0 ni-eopanowa·
1951 r. P<>Wieścią „Bieg styczny, który zresztą powiadaniach Stryjkow n~ch histerycznych w:v
buchów. Zamykająca o·
do Fragala", której te- znajcluje pe>twlerdzenie skicgo. Czasy ' i zclar>escenaJ w
matem .iest walka cblo w wielu szczegółach nar nia nie tylk<> przepla- p1>wiada11ie
jl\k mi tają sir, w nich \!par- której ucr.estnlczą: sta·
pów włoskich o leżącą racji, toteż cie, ale jakby nakłada ra Angielka, jej młoda~
można by
-Odłogiem ziemię obszar
się zdaje i
przyjaciółka
temu tomowi dać po<l- ją się na siebie. •rotct pi()!<na
niczą. Ta powieść przy
sukces tytul: „Spotkanh i wra ni-eraz w tok „bieżące„ narrato1·, jest interesuniosła autorowi
niedopowiedziana,
jąc<>
rzadko przy <lebiutacłl żenla. P<>'iróżne". Pmni f:O" <llalo;u lub r'>:zmy
not.<>wany: Nagrodę l>a1i- mo OOmienności tabu- ślania wdzierają się na ale może właśnie pruz
tu lepiej się kojarzy z
I ste>pnia, i stwe>wą
nastrojem opustoszatejak na nasze stosunki
ge> pod wieczór lotniska
il-0sć
astrnn-0miczną
beznadziejnie de-;zczo
i
200 tys. egzemplarzy na
wą pogodą.
w kilku wydakładu
owsclągliwoś-ć t dys
niach. Ponadto „Bieg
wyrazu ce·
krecja.
d-0 .F'ragala" został prze
ogóle opochv.ją w
tłumaczony na dziesi~ć
Str;1-·jkowwiadania
~ęzyków obcych. W kil
skleg-0. Konkretnie L"Te
lat później (1956)
ka
zaznaczon-e
alistycznie
następna
się
ukazała
><;. t.ylke> piękne dubrow
Stryjkowskiego
książka
nlckle deknracje, nato- „Glosy w ciemnoScP9,
miast r1>zgrywające się
środowiskowa
powi-eść
wśród nieh wewnętrzne
z życia przedwojennego galicyjskiego getta larne.i lącr.y te opowia- gie, bez przygotowani& dramaty bohaterów sp-0
wija zazwycuj aura pól
wspomnien1a
i
glosy
pi~rw
(zwłaszcza
nania
potem
wkrótce
i
tom szkiców i wspom- su trzy spośród nich) przeszlo~cl, nnfając o- stów i póltnnów, wywo
speeyficzny na
łu.iących
ton
l
barwę
statecznie
melancholijna
wspólna,
„Pożegnanie z
nień wieloznaczno5ci
~trój
i elegijna. tnnacja. opar- temu, oo terażnic.isze.
Italią", z krajem, gdzie
o typu „wspomnień Judzkiego przeżycia. Wy
autor przez szerei;- lat ta na mntywie miłości
z i>odrózy" najbar- aaje mi się, że w tosp-óżP.io
przebywa!. Zg9(1nie z „nic<lobre,i"
cJ.zie.i zbll:Ga się opo mie „Imię własne", któ
eo powiedziałem nej, daremne.i i smuttym,
1·y stanowi bez wątpie·
J<-0ńcowe wiadanie
na wstępie, i te dwie nej, bez perspektywy i
o nia. jedną z najci-e-kaw1·elacja
„Rutb"
pozycje mają wysoki nadziei spotnienia.
J>02'ycji noweli·
bardzo dłur,im oczeki- szych
ciężar gatunkowy.
opowia<!aniach waniu na sam-0l-0t, któ· stycznych ooU.tniej doa.
ry - z powodu złych by, silniej niż w poz
wyszedł
Ostatnio
Stryjknwski~g-0
książkach
z niejedna lw- warunków atmosferycz- pr-Lednicb
druku zbiór opnwiadań
ch<>ć
GJ>ó:i.nia swój Stryjkowsldego ooe1wanych intensywnością
wą
p-Od
Stryjkowskiego
głębokie
jego
się
- leży cień grozy wo- przylot na lotnisko pod Jy
wspólnym tytułem
trud- Dubrownikiem. Sposród dyspozycj.e liryczne.
brzemię
jennej,
Tytuł
własne".
„Imię
B. D.
ma formalne uzasadnie nych przeżyć, które w gromady zniecierpliwio
nie w tym, że każde z tak wielu przypadkach nych i udręczonych tu
ke>lejnych o- plątały zawU.e i -O-dmie r~stów, Stryjkowski wy
czterech
Stryjko~i:
Julian
losy lania szereg charaktery
dogłębnie
nosi w na- nialy
powiadań
stycznych postaci, indy „Imię wlasne". Opo"llllia
Przykładem
~71owieczc.
główku imię cz!-0wieka.
tego jest bohaterka -0- widualizując doskonale dania. Warszawa „CzyZewnętrzną cechą wspól
po·wiadanta pt. ,,Geinz", wedle cech narodowoś telnik". Str. 156, eena
n~ I oczywistą tych <>jest ich tlo która. wśród kalejdosko ciowych i właściwości lG zl.
powła4ań

J

leży

rzy,

co WitaTa

,,,

l'lt'ZECZYT!O/

D

Ił

P

Prezydent Mauretanii Mokt'1r
Ould Dadda.h ze swą bialą
paryżanką.
małżonk"* -

Ale tylko w krajach dy&kryminacji ra.wv.-e3, gdzie od ma
le11kośc1 są nar<tżrme na najprzeróżniejsze szykany.
Kubań
czy
Brazylijczycy
czycy są ~oła innego zdania. Tw1e-rdzą on.i, że wła.:inie
zbudO'wan1,
najharmonijmej
i najzdoln1ejs1
najżywolniejsi
osobnicy wywodU\ się z rodzi'l1.., w których żyłach pły
nie krew kilku ras. Teigo .s<tmego zdania jest rówrut"ż austra.Jij.~1ki uczony Sir Ma~fRr(cm)
la.ne Burnet.

I

I

rasiśd
Chodaź
ua!lteryka.ńscy
malteńwaźali

Banung
stwo
Davisa ze szwedz
ka aktorką May
Britt za pr-0woJednak
kac.ie
tego
popularność
świetnego

śpiewa

St.a.nach
ka w
Z!ed.ne>czanych
wcale nie zmalała.

Radio

francu~klego
Przewodnicza, cy
senatu Gaston J\fonncrville i
jego biala pani, rodem z Langwedocji.

uzupełnie„

mecie.

rzadkości małżeństwa mieszane z przedst.aw1c1ełami Antyli,
Madagaskaru. Indochin \ Afryki. W samym tylko Paryżu
przeciętme co roku około 400
Francuzek wst~pu;e
młodych
w związki małżeń,<okie z Afrykanarm.
Natom1ast Anglicy <lraz Holendrzy, r;fic.ialme pott:p1a.1ą
ra.sowct,
dy.skrymmac.ię
cy
tylko w wyiątlrnwych wypadka.ch akce-ptuią wśród siebie
miemalżeń.r..tw
zawierame
chyba
szanych. Najbardziej
na
państwem
rasistowskim
obecnie
Jedmt.k
są
świecie
gdzie
Zjednoczone,
Stany
czarnych obywa.teli, szcz~gól
nte w południowy c h stanach,
uważa st•. za mż.szy gatuna<
ludzi. poniża 1rh i prze śla
duje. A przecież wśród tych

Francję, to
bynajmniej nie naJeżą tam do

KRZYŻOWKA

nie rozrozn1a
kolorów

u

powieściopisarz.
Jeśli chodzi 0

POZIOMO: 1. Córka Agamem nie przyszło. U.Specjalne kolce
nona i Klitemnestry. 5. Tytuł przytwkordzone d<> butów turyMahometa. 6. Broń stycznych. 17. Element maszynastępców
nowy służący do przenoszenia
myśliwska i wojenna ludów pier
w.otnych. 8. Ptak zamieszkująey sił i ruchu. 18. Przydomek poOcean Lode>waty. 9. Smutny we ety Owidiusza. 31. Jeden z „rie
hikul. 10. WJ-oska potrawa. 12. dmiu mędreów" Grecji. 21!. Czę
Liczba. U. Wspaniały park w soo stosowana w P<>lowaniach.
Wiedniu. 17. Dawny taniec. 19. 24. Krótka ebaraktierystyka. ooo
Rodzaj bębna. 20. Imię inęski<0 by. 25. Coś bardM> smacznego.
krwi. 26. 26. Lekki odkryty powóz. 27. W
część
Płynna
2:1.
Szczwany lis. 28. Szybkie t>e~ balecie - taniee w walnym tem
P<>· 23. Trudny wybór. 30. Stoh- pie,
ca Peru. 31. Podania o Maho·

I

I

w·~od~ą~2~~1n~i~n~·u~t~y~·_!_~-~-~-~~~!!!~-~--~-~-~-~.iiiiii~~iii\i

trzymal pod

W Weeki - Wachee na Florydzie, w rn1eJ&eowośc1 wypoczynkowej milionerów i zarencistów, wybooomożnych
wano amfi•teatr, którego sceod<i<ziela od pubhozności
nę
grubości
7-ceMI"yunetrowej
iszyba. Bezustannie, od rana
d" wieczora, toczy się w
8ik.warium przed oczami publiczności 45-.minu~owy pokaz
podwodnych atrakcji.

I

gy Crips, cól'lka ma-

•
I.

ł12.{fl.U1izja.

NIEDZIELA, 11 MARCA
kobiet". 9.00 Audycja dla klas I
1 lI pt. ,.Zgadywanki - "°'a!oPROGRAM l
wanki". 9.20 Koncert Malej Orkie
8.00 Wiadomości. 8.05 Przegląd stry Roog!ośni Śląskie] PR. IO .OO
prasy. S.l 5 Poranny koncert. 9.00 Cykl: „PPR - lud.Zie i z.darzenia''.
9.05 „Fala 56". 9.20 10.20 J. Straus,s: Suita baletowa
Wiadomości.
Jerzy Fryderyk Haendel: Concer- „Bal absolwentów". 11.no Audycja
to grosso G-dur. 9.30 Radiowy Ma dla 'tiasy vn pt. „RacjonaliZato10.00 Audycja rzy". 11.20 Rytm i piosenka. 11.06
gazyn Wojskowy.
11.57
dla dzieci w wieku przedszkol- Komunikat o stanie wód.
10.20 Sygnał cz.asu i heJnal. 12.05 Wianym pt. „Grający kijek".
12.15 „R<'lni c-z.1• kwaUlubione piosenkl. 10.40 „Wesoła domości.
niedziela mtizyczna". 11.40 Kroni- drans". 12.30 Radiorek J,·1na . 12.45
ka Polaków. 11.57 Sygnał czasu i .,Ną. s'vojską nutę". i.1.f1\J .t\11dYllejnal. 12.05 WiadotT1ośc1. t:.10 Fe· cja dla klas III l IV z c.v klu
lieton z cyklu: „Plamy na ma- „Uczmy się śpiewać ' '. 13.!.!0 '\\ . ~ l ee
Polska Kapela. i polki J. Straussa. 13.40 R . Sc 1vpie". 12.20 Gra
wiedeński.
Kan1awa!
13.HJ mann 12.53 ,,Zielony magazyn".
Koncert życzeń. 14.30 „W Jeziora- U.oo Z cyklu „Gadki i baśnie lunach". 15.00 „Tropami ludzi i ple· dowe" -· fragment. 14.30 .,Na róż·
16.00 Wladomoś"ci. nych instrumentach'". 15.00 Wiadosni" aud. 5.
16.05 TygO<iniowy przegląd wyda· mości. 15.05 Program dnia. 15.10
13.SO
16.20 „U przyjaciół" - audycja.
m!ędzynaro<lowych.
n.e1i
muzycznv tygodni.a'".
.,Kaprys" ~!uch. 17.0o Muzyka ta- .,Przekrój
neczna. 13.03 „Ze,;pól D~ewiątka". 16.03 R.ad!o~-y poradnik j~zykowy.
10.:;; Utwory skrzypcowe. 19.40 Ra 18.15 „Rad!oproblemy". 16.30 K-:;nmles.ląca. 20.00 cert orkiestry 1 chóru PR w Kx.•diowa piosenka
Wiadomosci. 17.05
„Tydzień w kraju i na świecie". kowie. 17.00
sl!kolnej.
20.26 Wiadomosci sportowe. 20.30 Audycja dla mlodzieiy
18.10
Uniwersytet
IS.OO
.. Matysiakowie"· ~1.00 „Niedzielne Audycja literacka.Radiowy.
18.30 R.ad10muzyczne". 22.00 Gra
wieczory
orkiestra taneczna PR. Z2.40 Dia- rekls.ma. 18.45 •. Pięć mmut o wy18.50 Radio"-y kurs
logi o poezji. 23.00 ostatnie w:ia- chowaniu".
23.10 Wlrtuo.zi muzyki nauki język" angielskiego. 1~.05
domośc!.
1 piosenki'" p1esni
„Sp!ewamy
ro:zrywkowej.
au<!. 19.30 Reportai: lite<"acki. 19.50
PROGRAM n
~o.oo Dzienrnk
,.Na katarynce".
mosc1 sport:vsoonia". wieczorny. 20.26 Wiado
11.00 (L) „Program
Wystąpi zespól Pi eśni
:!-0.30
towe.
11.40
11.30 (L) ChW!la muzyki.
Tańca .,Skolimów". 20.45 „isaui
11.57
~luchamy muzyki ludowej.
rolnikom". 21.00 Konkowcy Sygnał czasu i hejnał. I~.05 WiaOrkiestry Symfocert Wielkiej
domosci. 12.10 Transmisja z fina- nicznej PR. 21.42 Kronika kult•1łów mistrzostw Polski w boksie. ralna (w przerwie koncertu). ~1.37
13.20 Muzyk.a polska. 13.30 Poezja D. c. koncertu. 22.37 Muzyka ta13.45 Muzyka polska.
i muzyka.
14.oo (L) Wyniki losowania „Ku- neczna. 23.0D Ostatnie wiadomości.
H.02 (Ll „Władysław
kuleczki".
PROGRAM n
Strzemiński we w&pomnlenlach".
8.35 R.ad\owy
8.30 Wiadomo~cl.
14.30 (L) Arle operetkowe. 15.0!I kurs nauki języka trancu~k1ego.
Dla dzieci słuchowisko pt. ;.Win- 8.50 Popularne
sui~y symfomc::15.45 (Ll „ W krzywym ne. 9.20 Mięrlzynarodowy Uniwernetou".
16.22 Koncert
zwierciadle" aud.
9.30 Roz.rywkov:y
17.00 Wiadomości. sytet Radlowy.
chopinowski.
muzyczny. 10.30 „w
17.05 Publicystyka międzynarodo kalejdoskop
pow. 11 .00
odc!nek
Jezioranach"
wa. 17.15 Pieśni o Komunie ParyMaliszewski: Sonata na &krzyp
skiej. 17.30 „Zgaduj-Zgadula" nr W.
11.30 „Fala
J.
op.
f-orteP!an
i
ce
76. 19.00 „Napoleon z Kothag1"
uwru-tura
11.45 G. B\!-et:
stuch. 19.3~ Muzyka rozrywkowa . 5B".
. ,Patrio''. 1\.37 Sy;;nal czar.u i heJ20.00 Rewia piosenek. 30.30 Mój nał.
Mm'i'-'
12.15
Wiac1omo<ic1.
12.03
rytm. 21.00 Dzie.'1n1k wieczorny. ka lu.do,„a, 1~.45 (L) Aud.ycj.a
dla
31.~
21.17 Wiadomoś-ci sportowe.
r 1w~t. 12.55 (L) „Naukowcy Gra orkiestra taneczna Radia Wf;- nikom". 13.00
Chwi!a muzyki.
giersklego. 21.40 Gra zespół in· 13.0:l śpiewa Krystyna
Kurt!s Wtodzimierza Bie- mezzosopran.
strumenta!ny
•. Faraon" 13.25
22.00 Ogólnopolskie wiadożana.
13.40 (L) Informacje dnia.
odc.
mości sportowe. :2.20 (L) Lokalne
Audycja dla dtiecl starwiado1n0Sci sportowe. 22.SO 0 Mu- 13.45
H.00
s?!tafet.a".
.,Blf:k\tna
szych
zyka taneczna dla starszych pa- „Przygody rep<>rtera"
- audy cj:.
23.00 Muzyka taneczna. H.15 Mozaika muzyczna.
nów".
.,o
H.45
23.oO Ostatnie wiadomości.
Kostku Gr.~e.slerze" - aud. 1:;.00
Koncert solistów. 15 . ~0 Dl.a d"eci
TELEWIZJA
pt. .,Bhlv p·1del"'.
shl<'.'!iowt~irn
9.55 Program dnia (I'... lok.)
10.00 „Wiemy wszystko o naseych 16.00 ·wla1omoici. 16.05 Om6wl.enie
Male zesr>0t? l'l16.10
programów.
pnyjaclolach" - quiz dzie16.30 ,.Rzeka Violetcięcy (program Il). Transmi strumentatne.
ope>wlad<'-nie.
Rcbe·.·ta"
i
ty
sja z Pragi przez Katowice
11.00
repor.at.
Kon- 16.45 „No.<'1" muzyczny.
11.uo Poranek
cert w wy!;:. Wielkiej Orkie- Nowe na~nnla orki~~try mandoCiuk;zy.
tr.t!wa.rda
pd.
llnistów
stry Symionicznej Polskiego
Aktu3lnoticl ló<"!zkie. 17 . ~5
Radia pod dyr. Jana Kreii- 17.;;o
)R .00 Wyniki
Audycja lltera~ka.
za (W)
18.0S CLl Koncert orToto-Lotka.
lz.oo Przerwa
kiestry LR.PR. 18.30 WiP.<:\cmo5c!.
13.00 „ Nie<lzielna biesiada" (W)
prc·bleni ty18.35 Ekonomiczny
13.35 PIO" (W)
14.05 •. Notatnik kaiia.dyjsk1", film 11odnla. 13:50 Kwa.1rans mutvczny
Muzyko! t
19.05
Strom-..ngera.
K.
k!rótkom. prod. pol&kiej (W)
„\Ve~-oly
19.30 (7,)
14.30 ,.Oj, ket, pani matko"... - aktualno~ci.
pr03ram rozrywkowy (P<:>- Autobus". ~0.30 Kremik.o. ~tuder
WiedeMk'.ei(o
Koncert
20.45
cka.
:zna11)
13.10 „Szlak wiedzie na zachód" Chóru Chle>pieMl(o. 21.M „z kraju
- film z serii „Disneyland" i z.e świata". 21. '?7 Kroo1ika &po-rtoja no"·'Y klubu
wa. 21.4n zer.pół
(W)
16.00 Sprawozdanie z mecz:u p!l- ZMS ;.~~7lfC'a ~~1 idnl~ka • :!2 oo
22.ll!l Mebdie
pol".21!.
Zwierciadło
ki nozn<"i. Transmi~Ja z Katanecrne. ?2.40 Mlstrz.ow&kie w:vtowic (Kat.)
16.50 Teatrzyk dla iirzeru;zkolaków konanl:. d"ZJel mu?~·ld lda.~vcz„„j
t romantyc•;1ej. 23.07 Muzyklł ta,.Idziemy w swtat" !''I)
11.20 Fllm krótkom~trażowy fW) necziia. 23.M Ostatn!e ·wiadomo11

17.35 Estrada

Literacki;:

ści..

;,Naj-

świa
człowiek
szezę&li wszy
ta" wg Alberta llfaltza (Katowir:e).
18.10 Teleturniej - ;,Czytamy sto
waclticgo"' (Wl
19.10 Dziennik telewizyjny (W)
19.50 Mistrzostwa swiata w jeżdzie figurnwej na Jod'.zie. Po
kaz jazdy mtjlepszych łyżwiarzy. TransmisJa z Pragi
przez Katowice
Ok. 21.30 Wiad-0mo:Sci sportowe (W)
film
21.4-0 .. Luk Triumfalny" :fab. prod. USA dozw. od lat
16. W rolach gtóV1'11yeh InCharles
grid Bergmann i
Boyer (W)
Ok. 23.30 Zakończe11ie programu.
PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA
PROGRAM I

TELEW?ZJA
17.!!D Program ctni. CL. lok.)
17.25 „Tele-Echo'" (Poznań)
li~5 .,Uwaga młod'?l~żowa Uużba
teluonkut's dla
ruchu"
szkól podstawowych (W)
18.40 „Teatr da·wnej Lodti'! (L.
lok)
18.55 „o e;tyJu zycia" - młoclziewg
żowy klub telewizyjny
scenariusza Zbigniewa Chylińs.J.dego (l,. -0gó!nop.)
19.30 Dziennik telewizyjny (\V)
!!O.OO .,Jazz i ploun1<a" - w V."'f!
konaniu HOT-CLUBU „H~'brydy". Reżyseria Jerzy Gru.......,
zaT (W) .
e 1ewirnny Magazyn •=u·
=·~•
mczny (Katowice).
21.15 Teatr TelewiZJl: ;,Hiótor1a
od J)OC"Zątku" - "komedia Je
mego Wlttlma. Rezyserta
a.oo Wiadomoś"cl. B.05 Muzyka
Konrad Sw1na<!"&ki (W)
i aktualno&cl. 8.30 Mu-.iyka J)O'l"an:ii.as Ostatnie wiadomości (W)
.l!>!ił· • 8.50 „I'Ora.dy_ pra.ktyczne <i!a

I

-„. .

I_ .,.

-»zIEfillI!( t;ooz~1-nr· s~ -, 47sefł6

Znowu zadymka nad Łod

ią ATfrykońskie święto w Łodzi

grzęzną

UN EZYJC.ZY~~E.

•Autobusy PKS
w zaspach 20 motorów

------20

tramwajowych uległo
przed ro.zkalendarzowej wiiosny zima
powrócila do ·na.s na dobre.
'S.::{1;/.ejąca wczoraj od wcze si. ri.ych
godzin 1'annych śnie
. .iyca
poląc.:.ona
z silnym
\ -u,•iwtrem. n·ie byla )uż wprau;
· d..-!€ dla nikogo
zaskocze>r!lie.m (kil/ca dni temu mi.elismy
podobną
;.adymkę),
'11!Wnhniej. przy.sparzyła dużo
pr-0cy brygadom odśni.eżania.
Tym b<!frdztej, że siła wiatru chwilwmi dochodzi.I.a do
18 a nawet 20 me·trów na
seku,ndę. Two1·zyly
się
momenita/;n,ie, zwla·s:zcza na traS<ZCh
wylotow!JCh,
zaspy

1000
ludzi
w walce
ze
,
.

roc.zystośr:i.

odśnieżania 18 pługów MPO,
w tym 5 ciężkich 1>raz spychacz
na
gąsienicach.
a
trasie
v;ylo.towei
ul.
Brzezińska w kierunku No
wosolnej - na której podczas
tegorocznej zimy zaspy docho
clzily do 3 metrów - sytuacja
wczoraj była najcięższa. N ie
dały nawet rady pługi ciężkie.
Wezwa.no na pomoc spychacz
na gąsienicach. Jednakże silny wiatr raz po ra,z nanosił z
1>ól masy śniegu. Już wczQraj zaspy
dochodziły tu
do
pona-d metra. Nieco lepsza sy-

N

OIod gmlziny
z !Jazy

4 rano wyruszy
MPO 12 pługów
odśnie-.i:nych,
m. in. na ul.
Brrezińską w kierunku Nowo
s0<lnej, na St1>ki w rejonie ul.
Janosika, na ul. •Wycieczkową.
Stryk1>wską .i ak
też w
eentrum miasta, m. in. Plac
Wolności, Al. Kościuszki, Al.
Politeehniki.
O godz. 9 było już w akeji

~

i

Priv ·Nru 303-011

drogowa
iw ŁODZI

l

~
go'.lziny

piq,tkou;ego

spMka.nia

pn.y

ł
ł
ł

!
l

*

"'

*

Zaniews.ki„.
Przy ul. Sienkiewiw,a, róg 'l'raugutta &to.i kiook
„Ruc.hu". Bard-Lo przeS2Ikad"Za <Ni w iym miej.scu kieil'O<We<>m, l>Kr.an-icza be>wiem wiil1>cZJ111>ŚĆ na &krzyżowaniu.
- Wiemy o tym. Kiosik ten w.krótce zos-tanie przesunięty.

Uwa®am te-L, że skwer róg Na.ru,to·wica,a i Kiliń
sk.iegio, moona by nieco zwęzić i jego kOIS?Jtem pos?.el'!łlyć jezdni<: na sk!rzyż0<wani~1. Dla c?Jekającyoh na tramwaj wystal'C.zyła.by po pro.stu wyse•P'k.a. kcmuni•k acyjna.
Ta.k samo mlY.ina by urzą.dozi<! skr'ZyrowMliie Pl> drugiej
•OOJJie Kiiińskieg-0, p•t"Zy pa•l'lku.
Uwaiga słuszna. RoZJpatrzymy ją na posi€dreniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu.
.y.
Są n-owe 2llla.kii pierw5'.De1is~wa Pl"lleja·tKlu, aile nie
ustaJwfa i>ię ich n.a ulicach Lod·lli. Dlaczego?
- W tei S•prawie j.uż niejednokrotnie były pyla,nJa.
Tu:itnieje zarządzenie Mirnster.s:twa Komunikacji, by tych
znaików na razie nie ustawiać, żeby nie Btwar~ać stanu
zagrożenia na skrzyż,owaniach.
K iero•w cy na ulicy
z
pierwszeństwem przejazdu mniej by wówczas uważa<Ji na
skrzyżowaniu i nie zmniejszali szybkości. Niestety, kµltura części kiernwców nie jest jeszcze taik wy-s:~ka, by
mieć pewn.osć, że to rue zwiększyłoby iJ.ości wyipadików.
-

*

*

*

:(.

*

Mo~CJ1rni1C00<Wie tr.1<mwa.jów i kti~rowcy autobusów
reagują niecr.au: na czerwone świait.J.o i p1"rllejeżdżajll, mimo to pr~ez slw:11yź<tw1mj.e, Zda1oq;aJa, &ię też

MPK nie

wyip.adki nieposzaino0wam:i·a pmez nich innych 21a1Sad l'Uchu
dr1>gowego.
Damy odpowiednie polecenie MPK, by .po·i:n.str.uowano motorniczych i kierowców. My już zresztą niejednokrotnie zwracaU.~my uwagę kiernwnictwu MPK w tej
spra'Wie. D~ą ro1ę ma tu też do spel.nienia milicja.

*

:(.

*

Dla~'() na PiotrkowsMej, na sktrxywwanin z A.
Struga, a ta!kże z Zi.eloną, pala, się świa•tla zielono-czcr•
wone na.wet o go<l.z. 1-2 w no·cy, kiedy jest na je;z,dni
zupełnie puslo?
Istotnie, nie ma potrzeby, by .świa<tła stale paliły
się w nocy po godzinie 2'2. Uzgodnimy ,s,praiwę zmiany
po tej godzi.nie świate'1: stałych na pu•lsujące, z Kormendą
R<Uchu DrogQwego MO.

ł

ł

l
l

-

O ilłe
za,rzą,cneni•a

*

*

mi wia<J.omo, nie ma w Luc~i o!l'ieja.lne.gi!
uprawruaJącego
karebki
sa.nitarrne
dn
pierwszeństwa. pr.zeja'Z>d.u i do i~wija.nia szybkości wy:is-rej oo doow1>l001ej w mieśDie.
Tę ~rawę reguluje prze.pis nowego ikooeksu z·uchu
drogowego, kitóry stwierdza, :że uprawnienia w tym zakresie - rpoza wQzam1 straży ogniowej i organów bezpicczeństwa nadaje Wydział Komunilkacji. Karetka
pogotowia, 'jadąc na sygnale, ma nawet prawo przejeżdżać przez skrzyżowanie,
mimo crerwonego świa-tla.
Oczywi<icie, z zachowaniem' należytej ootrożno.ści.
~
Dlł\Ct?Jegi> na ul. Piot1·korws~iej cd żw~rki du Plaou Niepodległości przysta.11Jk i są Pl'Zed .sk.t·zyżo.wa·nriem?

*

*

0

·w tadz-e,

urzędy,

st\V-O\VC,

instytucje pa1l-

przedsiębiQrstwa,

stowar?.yszenia i orgaspołeczne,
pry\Yatn:"·ch
właścicieli i
u7.ytko" ników nieruchomości
oraz dozorcóv.r domów' do ścisłego przestrzegania
przepisów
sanita1·no-porządk, o
1

szczególności

utrzymania
ci

d<>

zaś

i

i czystos-

szcL'Okości

polowy

wzdłuż nieruchomości.
ruchomość
przylega.

publicznego

obowiązek

nic

występy

utrzyu1ania.
porządku
i
na chodniku przy nie
i pasie jezdni wzdłuż
chodnika 5 m szerokości.

rani

w

do

trybie karno-administra-

plenarnego posiedzenia

przyśpie,;zo

TRZZ

kontakty,

z1em1ą lubuską, koszalińską,
Warmią 1 Mazurami

ł

mem. ·nr 1 Tun2zji -

kiego Okręgu 'l'RZZ 'Za. ru1k ub.iegły i n?..kreśleni·< planu pracy na rok bieżący. W naradzie wzi11-l
udz;iał
pr.re'dis-ta·wioiel
Ra.dy Na.c-belnej TRZZ J!Y.tkf Scuba.

Kabaret",

chóru Tram-

--

Klub

Gersona.

,,Miasto

* organizuje
* *
K-0biet

m.

"\\I.

•to-1

O.

I

w po-

niedziałek, 19 bm. o godz. 18 w
lokalu Zarządu Lód„kiego LK
(A. Struga 1) prelekcję E. Du-

nikowskiej pt. „Australia na co
dzień".

ZPB 11n. March lewskie~o

400 honorowych krwiodawców
W ubiegłym rooku na leczenie łodzian zużyto około 10 tys. li·
trów krwi. Około 20 proc. tej ilości uzyskano bezpłatnie 0<l ho110r-0wych dawców względnie od ro ctzin chorych. Oblicza się, że w
tym roku ilo.5ć krwi na pot1•teby lecznictwa wzrośnie w naszym
miescie do około 12 tys. litrów. Zakłada się .iedn-0cześnie, że w
tym r()ku 1>k<>ło 40 proc. te,l ilości 1>-0winno wpłynąć od dawców
honorowych i rodzin pacjentów.
Pierwszą tegoroczną masową akc,ję h<>n-01·owego oddawania krwi
zapocza,tk<>walo kolo PCK przy ZPB im. Marchlewskieg.o. Zglosil-0 się tu blisko 400 C7.1onków organizacji czerwonokrzyskie.;.
W ślady „marchlewszezaków" idą i inne załogi. M. in. zgłosiła
swój u<iział zał<>ga Zakładów im. 1 Maja. (Kas)

I

za-1

w tym roku kontakty
równo Łodzi jak i województwa łód2lki.ego z Ziemiami Zachodnimi i Pólnocnym1 będą
jeszcze bardziej ożywiQne.
Po raz pią·ty w dniach od
5 do 13 roaia obchodzić będzi.emy
Tydzień Ziem Zacho<lni·ch i Północnych . Z okazji tej Łódzki Okrę<?; TRZZ
zQt'ganizuje 6 maja arkademię
wojewódZJką
w Ł~zycy, za~
11 maja arkademię w Łodzi.
W maju także zostanie zorganizowany pociąg ,przyjaźni
na Opolszczyznę. Przewiduje
się
ta 0 kże
zorganizowanie w
Lodzi
zlotu
na•uczycieli
z
Ziem Zachodnich
i Północ
nych, którzy .pracowali
w
szkolach
polslkich w c2lasie
okupacji niiemieakiej.
,(.J. Kr.)

uprawę

zapo-ł

ryiu ił
tr.zc~ny cukr0<wej. Na pall.Ul- ł
niit,
gdzie opady .<a 11ajmniejsze, wybudowa110
ly
sze.reg
s·tudni a.rte.Z!fjskich.
ie/e się rzec:::v ti 11a'8
zmi.en41o od
sześciu
lait. Ośwwfa je•st o-~
bowiązkowa dla wszyst'kich.
Do•tychc.za.s mieliśmy w Tu11isie tylko
.filię
Sorbo11y. ł
Ob.ocnie ma my ttni.wersy•let, ł

lw

I
I
I

* *

B. Czarneckiego pt.
którym żyjemy".

J

W Łodzi mamy 64
kola
TRZZ,
wśród
których
na
.szczególne
wyroZJnten1e
w
pracy zasługują
lwia
przy
ZJPB
im.
Mamhlew.s1k1ego,
Lódzkic;h Za:kladaoh Wlóik1en 1
Sztucznych, przy Na.r<i<lQ•Wym.
Baniku Polsrkim oraz ;przy Kura.todum
Lodzi i . Ku~-a.
num
kręgu W0Jewódzk1ego.
Łódzki Ok.ręg TRZZ liczy
5 tys. członków

Jutro, 19 bm. o *godz. 18 w
LDK (Traugutta 18) odczyt mgr

ajbog-0tsza część kraju
to vólrwc z taki·mi
mia·staon1i ja.Je Tunh~. ł
Bizer·ta. Łagodny, śródziem-ł
nomorski klima•t pozu;ivla n.a:
upra•wę
oliwek,
pszenicy,
winnic, W-O<l'.Z!fW, d1·.:ew cy-i
trt1sowych. W cen.trum kraju mamy i ~>woj4 Lód±. To
Kemuan. Miasto włókienni
cze. Slamtq,d pochod:ą nasz.e najpięknie>jsze dywany,
ma>ty, ki·!imy.
Ośrode>k te11ł
szczególnie- .•ię 1'0'2.tuinql po;
zdobycia niepodleglości. W
cen.trum lcra.ju w okolica·cit
Kefu wydobywromy fwfa(,
rudę że;'.arną. Na)le{Jsze d:•lctyle „degla" poclwdzą z poludni.a z /era.in oaz. Tam też
1·0.zwi-11ięta · jes•t
hoclowla
wielblądów,
upra•wa
ha:ify,
rośnny sbu.żącej do produkcji i
pa.p1ern.
;i
Ostatnio dzięlci nawodnien:i11 pe•wnej pol-0>Ci
1w·s.zeaoł
kraju woda jest proble-ł

~ c.aątkowa

lVc-$raj odbyfo się piona.me zebrani"
za.1r1,;ąclu
W-0-,jeiwóclri:kie.go TRZZ w L<>dzi, poświ<:l'cne cccnie d?;htłaJuości Ló·d•z-

* * *

\\ro,jcie-cha

"\V

cy,jnym w terminie
nym.

Zacieśniają się

salach wystawowych Muzeum Sztuki dzi6 o godz. 12 od
czy~ -0 malarstwie hist·oryczny1n
W

na

sanitarno-po.-ządk·o wycb

czystości

W l<>kalu DDK Bałuty (Zgierska. 71) dziś o godz. 16 uroczysty wieczór poświęcony XX r·ocznicy powstania PPR. W pro„Czerwony

się

znać ...

L"

przepisów
będą ka

wyżej

że nasi czyzechcą
dowi·e~l.iieć
więcej o ich kra-

'/\t

pia-

działanie

niestosowania.

wymieni<>nych

w kil ku zaanzach

prelekcja,

zję

drzew-0stan uliczny.

Winni

do placu
ten do-

tyczy

z

posypywać

na szkodliwe jej

zieleti i

ruchom·ości

z

chodniki

czegoś

ju, odwi<id.z.ili n.a·s w redwkcji.
- Francu.zi mówili, że Tunezja to kraj bied11y, nieeieJlva>wy, Ale to n·ie,pra.wda.
Tune.zja
to
najpiękniejszy
kmj pod slońce-m. Tunezja
jest boga,ta. Tr.:eiba TuM-

chodnik należy stazamiatać
oraz stale
oczyszczać ze śniegtl, oclpadków,
nieczystości, błota, śtnieci i
lodu unikając ich wmiatania do

gi

ulicy

jezdni)
Gcly

ezdnię

pr.~ede ł

sce. pr.telvoinain.i,
teol77ii•cy
się

sl\.ietn, dr·obn.)'-m żużlem.
~ię kat·egorycznie uZ abrania.
żywania
soli do posypywania jezdni i chodników z u'va-

-01>owi;\zku

cl-0

porz~dku

polowy

(chotl.nika

J. Kr.

gramie:

ł

i

J r.annie

leży

:wych m. Lodzi (Dz. RN z dnia
1:;. IV. 1952 r. nr 8 poz. 44) w

ci.

·w ajarzy, recytacje.

u-

defi/;ad

wpustów kanalizacyjnych. Scieki należy
utrzymać
~t
tali;im
stanie, aby wody ściekowe (w
okresie odwilż~··) miaty należy1y
odplyw. W czasie gol-0ledzi na-

spół

dzielnie,
nizacje

.R1i)vniil cieiika J>~'łt1ac,~~ byla na j.nn)'Ch trasach wo,jewóclzlwa łódzkieg(). !~a.wie na
wi;zyslkioh
liniaeh not.owano
wcwraj 01>óżnienia doohaodzą
ce do dwóch g1>dzin.

NTU

mu111ikac:ji Prez . RN m. Łocl .zi - JAN f',ANlEWSKl . .zostało wykorzystane w pełni.
D2w0o1iili zarówmo liczni
kie•rowcy zawodowi i am~.:.-zy, jo.k też ludzie nie
,;;1notory20.wa·ni. Najc:.zęs·tsz ym tema.te.m 1·ozinów b11lo zagoonie·nie ulic z pienvsz.eństwe-m przej-0zd.u, prz-epbsy rucłYt• drogowego i zna1k.i drogowe.
Poniżej relacjonujemy w S•króci.e p1-zebie.g sportka-nia.

-

W

Ś

303-04, w kitorym wziął uclzial kierownik Wyd.zial!L Ko-

ł
ł

związku
z opadami śnież
nymi Prez. RK n1. Lodzi
v;zywa
\vłaScicieli.
użytkO\'Vni
ków i zarządców nieruchomości,

sporiowych, ł

luci.<n.ve. ł
dwie. '':°- ł
c._. Tnidno to opowied:zec ... ł
My chce-my to .~v. miniaturze-~
dzięki
oczyw1sc1e
pumo·cy r
ka!egów po./sku:h z ZSP ".i- ł
rządzić tutaj.
ł
- Folklorystycznie?
- Z tym będzie trudniej,
bo jak będzie wyglądał taniec brzucha w gal'liilurach.
europej.skich? Ale sprobujemy.
Abdallah Smida i Abdelwahab Smaoui - ta,/c na.zywa.ią się nasi gośc1.e. oczarowani
sercJ.ecznym i gaś
~ cinnym
przyjęciem
w
Pol-

WEZWANIE

pługi

T

Komunikacja

Potlorej

była na Stokach. gdzie
MPO
sytuację
opanowały.
Op1·ócz
pługów
MPO
wyruszyły
4 pługi MPRE, 8
MPK <>raz pługi
Lódzkiego
Przedsiębi1>rstwa
OgTodniczego. W akcji odśnieżania. b1·ato
udzia.ł ok. 1 tys. ludzi.
nieżyca spo-wod1>waJa także zakłócenia
na liniach
tramw~,jowych.
Jakkolwiek
~iPK
było
już
przygotowane
na kaprysy tes·or<>cznej aury
tym niemniej wozy ku1·sowały
szeregowo i nieregularnie. Śnieg zasypywał tory i
zwrotnice. Przeszło 20 moiorów uległo spaleniu.
Służba
ruchu MPK odgarniała przez
ca.Jy dzie1i śnieg na zwr<>tnicacb.
Największe
opóźnienia
mia.ły linie
tramwajów podmiejskich zwłaszcza w kiernn
ku Ozork1>wa i Lut-Omierska.
ragiczna była sytuacja na
liniach a.utabusi>wych PKS.
Jak nas p1>info·rm„wal dyżur
ny ruchu Ekspcnytury Osobowe.i PKS w Lodzi, WCZ<>ra.i
auto•busy, które wyjechały z
Lodzi w kierunku Brzezin i
Rawy Mazowieckiej,
dotarły
tylko d-0 Now()SO<lnej, grzęznąc
w zaspa.eh. Na trasie 1>d Nowosol.ne,j do B1-zezin zaspy clo
chocJ,zace do 2-3 metrów unie
mo.żlh~ia.ły
dofa.rcie
autobusów PKS do tych mie.jsco·woś

tuacja

w;~-:'lde

Oprór:.:

....................... """~

mbd.zieżowych
ws:::ystkim .:~ba wy
S:ale1istwa trwają

--w na.sz.ym kra_i"tt

sniezycą

śnieżne.

wojslwwyc/1,

marca
s:::ale)e·my!
Tak orna„mi!i r«im
dwcij bard.w smagli.
pr.ze.dstlJiwicie/.e
d:·le więciooso·lJowej fll'tl/JY
lune.zyjs/<:.i„e), o które)
lodzia>ii.g
wi-e·d.zą
tyle tyl/co, .że :zdobywa
w
nanym
mieście
niezbędną
dla clals.zyc /1 sludiow wieid:ę o jęz""" 1Jo!skim.
- Bo dwudzie;,te · J mare-O
u nas,
to wasż 22 Lipca.
Sze-sć lmt te mu,
20 mar~a
1956 r. uzyskaliśmy niepodLeglość.
I 2a.11:sze te 1·oc2'nicę
tego dnia odbywah się

spaleniu

7\ a kilka dni
1 l 1 poczęciern

sw1ęc1e

o swoim

no

ca-Ii

Wy·iszą

Szkolę

Ha·ndlową . ł

Pe•dagogiczną
i
Rolniczą. ł
Wsz. y~cy mają·. pracę . . ~tefu ł
z nas sbudi.11}e w ro"'nychł
lcra1-0•ch.
Ws.zyscy st~clenci .I
ma-;ą S"type-ndza. I wl11sn1e or
•tym wszys~kirn chcie·liśmy
przededniu
n.a•s;;ego świi:ta
~ powiedz-ieć tym. ktnrzy nas
w SoiJOSÓb t-0,k n•WZWIJ'kle seirde·czny przyjęii.
al
- - -

wl

„Ha rna mowcy"
wTeatrze Powszechnym
Dużo
pisalo się i mówiło o
sukcesach, jakie oclniósl ostatnio za. granicą r"prezentacy jny
zespól taJica zz Włókniarzy im.
Harnama. Program z .1a1<im zespól fen w~·stąpil w Belgii. bedziemy mogli zob"czyć w ponie
działek,
19 bm. o godz. 18 w
sali Teatru Powszechneg-0.
z góry można założyć, że bę
dzie to bardzo interesująca imi>reza! (a)

---;c:;:;:;;;:;~;:;;;;~v~;~;~;-; ,,S,UBSKRYPCJA GRAFIKI"
je p.rzesllJllą.ć za slwzyżowanie.
Zgadzam si<i z panem. Zg.łoszę ten rpoo.tulat na
po.siedzeniu ikomisji.

Czy mailowa.nie t>aaów~ przejść dla pieszych zo.91.alo
'Zaniechane'?
Nie, pa.sy będ.ą malowane na wiQ.snę. Nigdy się
tego nie zaniecha, raczej na o<lwrót - l?ędzie się rQzsze.rzać na te1'en całe.go mia.s•ta. Oczywi.śde, gdzie tylko
pozwoii na 1o glaidka nawierzchnia,
-

*

*

~

ł
ł

~

już

*

:(.

*

Swego C'l)aJSu, cliła rorłllia·d!01Wam.a tłolku, J>O<Wst,al Pl'Ouliwoa'Zerua P•Odcienri na ro~a·clt Pfotl'k-O•W1'llkiej
ll!Wła.s'.'l!Cl'La IJll'ZY Z.i·el·O·ne.i j A. Sl~ruga,...
Sprawa ta byJa rozpa,trywana. · Ponieważ ,iednaik
bu<lcwa podcieni jest bardzo kosztowna, więc rnczej .swso•wać się będzie wyburzenia. Aloe to jeszcze sprawa odlegi.a.
jeikit

*

*

011y obowią.7Jujc zmiana. kiierunlkowsikaww ramienfo.wych sam1>0hodu na. migacze?
Talk, trzeba zmienić na lkierun.ko\\·skazy aświe1leń
migocących,
kier<Unkowskazy
muszą być widoczne z
p1·zodu, z tyłu, a tatk!ż€ z botku.

-

*

~

·Jt

Kied•Y uka.że się n<>wy kcderks dr<>gowy?
Zo.sitanle wydany w kwietniu.

(g1·~b.)

- - - - - - - - - - - - - -.....~.....,,._ .....~ ...................................... ""'l!Jit. ........................................... "h.~ .......... ~ .............~ ....~ .................
~_.............
,~.,

w księgarni przy ul.
Ekspon1>wana
osfa.tni1>
na
Nowym Rokiciu wysta-wa „Sub
skrypcja grafiki"
(zo•rganizowa,na przez sekcję graficzną
PZSAP i redakc,ję „Dziennika
Lódzkiego")
1wieniesi<ma została <>hecnie do innej dzielni
cy na ul. Wrześnieńskl\ 102.
Uruchomi·ono ją tu w przyjemrn·:·e u.rzą,dzo•n.ej
k.s.ięgia.rni
Domu K.sią:iJki dla mi€1512lkań
ców Żuba·rdzia i Ko.zi•n.

Wrześnieńskiej

dJzieln_icach ty•ch po·w~ta
lo mnós,!.wo bloków i nowoczesnych mieszkań, które P"'O
<>zą się o nowoczesinc uatrakcyjruernie. Takim pięknym akcentem zd•obniczy>m j•Esl wlaśn.i·e g.ra.firka.
Ozcyili
i1naozej:
mie.s·zkańcy KQ•ZHn i ŻUJbarrdzia
pozin aij cie ek.srponowianą W1 kstę
gann.i pl'."ZY ul. W1rz 0 eśnieństkiei
102 wyis•t.a.wę „Swb.slk!ry>pcja ~ra
fqrki" (A)
W

Zamiast kwiatów ·-Zasa<lnicze,i Szkoly
Handlowej (Kilińskiego 79) " okazji imienin p. d~'f. JOZEFY
STASIAK - zamiast kwiatów sumę zł .'>oO przekazała na budowę szkól Tysiąclecia.
Ml1>dzież

* *

*

Uczniowie XVI LO
wpłacili
10!) »l na Fundu5z H11d·owy S~lcol
Tysią,clecia ;i; okazji imienin dy•

rektora s7koły p. JÓZEFA CZECHOWSKIEGO.
Również

rownika

*

* *

z okazji imienin ~
Szk-0ly
Podstawowe.i

nr 110 p. JÓZEFA KAMIŃSKIE
GO samorząd szkolny
zamiast

kwiatów

budowę

przekazał
300
Tyslącie<:ia.

szkól

zl

n,ą.

GARAŻU
„.„ .......

I

wyższe

gowości,

na 2 samochody osobowe
możliwie w śródmieściu
państwowe.

Biurze
Oferty uprasza się składać w
Ogłoszeń, Piotrkowska. 96 pod nr 996.

996/T

Zamknięcie
MIEJSKIE

ruchu

kołoweeo

PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBOT

DROGOWYCH W LODZI, ul. Piotrkowska. 1'i
:zawiadamia o zamknięciu ruchu kolowego na
ul. Mokrej na odcinku od ul. Limanow:-kiego
do ul. Swieże.i - od dnia 15 mar<:a do 30 majd 1962 r. oraz na ul. Brackiej na od::inku od
ul. Harcerskiej do ul. Chryzantem - od dnia
19 marca do 31 maia 1962 r. - w związku z
p!'Zeprowadzanymi robotami drogowymi.
963-T

PRZETARG
Spółdzielnia Pracy „Spójnia" w Lodzi, ul.
Rewolucji 1905 r. nr 59 ogłasza przetarg nieOi;rra.niczony na wykonanie w 1962 r.:
I) remontów awaryjnych i bieżących nastę
pujących maszyn: wtryskarki, prasy, zgrzewa·rki, wytłaczarki do tworzyw sztucznych
2) form wtryskowych, do PCV, do formO'\Vania
winiduru oraz wykrojników
3) szablonów do filmdruku
Prace będ~ mogły być płacone jedynie w
oparciu o kalkulację wg obowiązujących cenników lub po zatwierdzeniu przez właściwą
Komisję Cen. W ofertach należy podać moż
liwość rocznego ·wykonawstwa, b'orąc za podstawę przeciętną formę, l11b szablon. Do przetargu mogą przystąpić przedsirbiorstwa pań-.
stwowe, spóldzielcze i prywatne. Oferty nado dnia 2G marca
leży składać w terminie
1962· r. w kancelar'i od godz. 8 rlo 15. Wszelmechanik, tel.
gl.
udziela
informacji
kich
319-67 w godz. jak wyżej . Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta. Otwarcie ofert
1188-k
nastąpi 27. III. br. o godz. IO.

111 PRACOWNICY POSZUKIWANI

f

Ili

wykształceniem
PRACOWNIKA ze średnim
technicznym f co najmniej 4-letnią praktxką
na stanowisko kierownika magazynu (z uposażen:em do 2.300 zł plus premia), techników
chemików na stanowiskc- laborantów w laborałorium badawczym, ślusarzy na remonty maszyn I aparatury chemicznej z odpowiednimi
kwal!fikacjam1 I praktyką zawodową oraz kierowce samochodowego z I lub II kat. prawa
zatrudni natychmiast Łódzka Wytwórjazdy nia Farb i Lakierów w Łodzi, ul. 22 Lipca 100.
Zgłoszenia przyjmuje sekcja kadr w godz. od
933-T
7 do 15, tel. 323-90.

TELEFONY

wymiarowe telefoniczne 311-50
lnf<irlllJlcje o wszel03
kich usługach
99
J'ogot. Ratunkowe
07
J'og<it. Milicyjne
Nocna pomoc lekar·
Uf-H
ska m. Lodzi
08
Pożarna
Straż
Kom. Miejska MO 292-22
Kom. Ruchu Dro516-62
gowego
Pryw. :Pogot. Dziec. 300-00
3:l3-33
Pryw. Pl)got. Lek.
Ogłoszenia

555-55

Centrala P-Odmlejska Ol
359-15

.&l01

TElłTR'ł"
TEATR NOWY (Więckow
&kie!!<> 16) g. 15 .30 „Pan
Damazy", 19.3. nieczynny
MALA SALA g. 20 „:7..aczaoowana g-09p-Oda".
19.3. nie<:21ivnny
TEATR 7.15 (Traugutt.a 1)
g. 19.15 „Kobieta w trud
n~j 1ytuacjl"
19.3. - ja.le wyżej
TF.ATR JARACZA (JaraC?.a .27) g. 15.30 „Nigdy
nie można przewidzieć"
g. 19 „Volpone". 19.3.
g. 16 „Strach i m:clza
fil Rzeszy", g. 19 „Ter
mitiera"
POWSZECHNY
TEATR
(Obr. Stalingradu nr 21)
g. 15.30 „Dr-0ga d-0 Rzy
g. 19.30 „Grube
mu",
ryby". U.3. nieczynny
OPERETKA (Piotrkows.ka
243) g. 16 ,.No, n-0, Nanette", g. 19.15 „Kwiat
Hawai''. U.3. nleczynna
PINOKIO (Kopernika 16)
g. 12, 17.30 „Blljka chlnska", 19.3. nieczynny
AttLEKIN (Wólc1..anska 5)
g. 15. 17.:!~ „żołnierz i
żmija". a.3. n1eccynny
OPERA (T. Nowy) g. 11

wykszt<lłcenie

INZYNIF.RA lub TECHNIKA
Sp1Jłdzielnia
filrndruiki - zatrudni
Przemy&lu Ludcrwego w L!Xlz.i, ul.
ska 89.

bardzo ła
WYPOŻYCZALNIA BmLIOTEKĘ
„PIERWSZA" poleca su- dną i inne meble sprzeknie ślubne, wieczorowe. dam. Zakątna 24 m. 29
36~3 G
Obrońców Stalingradu 32,
3668 G KOLNIERZE -z- lisów --'
róg Gdanskiej

I

soecialność

SPRZEDAi

J

do robienia
i !\!.\:SZYNĘ
Sztuk.i
s.z\vajcarską.
&wetl'ó\v.
Pwtrk•JW- d\VUPiYlO\\'ą. metalO\\·ą. 1a
995-'I'. brycznle nową na wszyst
k:e

grubości

\Vełny

ho<!OVIN~a.

za.-

LEKARSKIE

]

sprzedaje

chodnia 23b m. 35 (b1ok4
front. I pię~ro. U klatka,
wejście z podwórza). Poniedziałki. soboty 2n4 G

sprze

I

1'~CHNIKA-drogowca i TECHNIKÓW budow
~813 G Dr
d2:Tt. Tel. 326-83
KUDREWICZ s.pecj'l-"
robót NoV.·oczESNY nowy kom lista
kierowników
stanowiska
na
lar:ycb
weneryczchorób
R,,_
Pracy
p1:zyjmie natychmiast SpólcJzif'lnfa
plet stołowy. biurko. bi- nycb. skórnych 8-10. lł
zatrudnią montowo-Fludowlana w Lodzi. Warunki nlac\' bl'olekę "przedam Kilin- 16, ulica 22 Lipca ł
KOTONIARZY wykwa !ifikowariych natychmiast Zakłady Przemysłu J1ończosznkze do omówienia. Oferty nr 942-T przyjmuje Biu- skiego 21 m. 5
3710 G ri'rZIOMKOWSKt - ..,:-Sp.,;
(orzech) c.ialista chorob wenen-cz
942-T BIURKO nowe
go im. Mariana Buczka w UJ.dz;i ul. Sienkie- ro 0,gloszeń, Piotrkow~ka 96.
16-191
skórnych
Lódź. Orla IO. nych,
wicza 82/84. Zgłoszenia osobiste przyjmuje INŻYNIERA-rolnika lub technika z dużą "P"ZCdam.
3425
3579 G Piotrkowska 14
111. 9 Kotlowskl
dział persona lny w godz. od 8 do 15.
praktyką na stanowisko kierownika Punktu
952-T Skupu i Kontraktacji „CN" w Kutnie
lub przyjmie natychmiast Centrnla Nasienna w
wyższym
z
KSIĘGOWEGO-rewidenta
Dnia 15 marca 1962 r. 110 krótkich
1192/K
średnim wykształceniem. PLANISTĘ do dział,odzi, ul. Półr.ocna nr 27-29.
lecz ciężkich cierpieniach zmarła najna
INŻYNIERA-mechanika.
łu zaopatrzenia,
uko<'hańsza matka i siostra, przeżyw
slanO>\·isko zastęucy szefa produkcji, TOKAszy lat 52
FREZEnarzędziowydt.
SLUS.\RZY
RZY.
S. t P.
ROW, B"\RTOW:'.\"IKÓW i SZLIFIERZY - za;;r:idnią Zakłady Sprzętu Motoryzacyjneg1> nr 1
MOTOCYKLE: „'WSK" no
w Lodzi, ul. Przybyszf'wskiego 99. Zgloszenia
wy i ,.M-ł2'' sprzedani.
966-T
osobiste przyjmuje dział kadr.
Rzgowska 59 m. 39. Rez domu WOJCIK
bialkowski, tel. 460-B3
MURARZY. CIESJ.I i POMOCNIKÓW - za3886 G
natycbmiast Miejskie Przedsiębiorstwo
trudni
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 marca
2~ Remo itowo-Bndowlane nr 6 w Lodzi. Zl(lo- PI.AC, ul. Praska_
br. o godz. 16 z ka.plicy cmentarza
3
3•:~1>.szenia kandydatów z powiatu i woj. lódZikieg-0/sprzedam. Tel.
św. Anny na Zarzewie, o czym zawiaG
1 DOM-wo-lny,··· koło ",5,
"---'l k 9-1.
. .
. t za·trud niema,
. d z1a
"""'.
Lodzi
u J . L U•v.,.s-a
p.~,JffiUJe
damiają nieutuleni w żalu
maleg-0 mias•a
962-T centrnm
pO«ÓJ nr 27, w godz. od 7 do 15.
SYN, SYNOWA BRAT
kuchnia,
INŻYNIERA chemika TECHNIKA normowa- sprzed.am.. . Dobry punkt TRZY pokoje,
dla rzern1esln1k.a. Oleny v.:ygody. Sróclmi.eście za.
'
.
i RODZINA.
4000/G
Biuro . ogłosze11. n1!eriię na dwa pokc+e.
n~a, ST. I<SIĘGOWEGO 'Z wyzszym lub śred- „~in"
3773 G kuch!'lia. \'\'iado1ność, tel.
PALA- Piotrkc.wska Dti
nim wykształceniem ekonomicznym,
36~0
przyj- PL~C lub dom i<eclnorn- 209-83
CZA ko-tloweg'o oraz 2 SLUSARZY
zaraz LócJzkie Zakłady Chemiczne. Wa- d'Jnny "·ykończony wzglę
IY.ą
runki do omówienia w sekcji kadr, ul. Cias- dnie n.i.: \\:,kończony W dniu 16 marca 1962 r. zmarł
Julianów, Ra949-T dzielnica
n? 21.
' d10,tacja - kuplę. Tel.
ze specjalnością wykończalnie- i 330-78 god.z. 13-16 3732 G .__ _ _ _ _ _ _ _ __,
INŻYNIERA
S. t P.
f.\\"a welny lub TF.CHNlKA z dtugoletnią ! PLACE, domki, wille. go NOWOCZES!'\Y kroi ubrań
od'Ziecięcych
<!nmskich.
kunajlepit;j
prnk1yką na stanow.·isko technologa w dziale 'J??darstwa
produkcji. JNŻYNIERA m~hanika. lub TECH- p;c i sprzedać mor.na w panujesz szybko pod gwa
opatentowanym
dlul(oletnią praktyką względnie IN- .Spóldzie.lni „CZ~STOS(;" rancją,
NtKA
Wyprowadzenie najdroi.szych zwłok
mistrzyni
w Lodzi, ul. Głowna lt. wynalazl<lem
. .
. k
ł
·
'k
J 'k '
~
ŻYNIER
na s anow1s 'O rnzv- tel. 220-47. która udziela M"chliń,kiej. Nawrot 32
' " ' w o 11'11!11, a
.
z domu żałoby n.a.siąpi w dniu 19 marMl- iniormacji czy nierucho- 1'l'RSY-SAMOCFIODO\VE
i
sa.lc>wyeh
MIS'IRZÓW
bhp,
mera
ca br. o godz. 7 rano na cmentarz w
STRZÓW zmianowy<:h ze średnim w.vkszlalce- rno~ć jaką chcesz kupić: 1•RZYSPIESZONE 7.awodci\lilanówku k/Warszawy, o czym zaniem lub dlugolelnią praktyką. ze znaiomoś- t~e_Jest zagro~.c!!._a_ JOU~K we lrnt . r. a. at amator·
głębokim
w
pogrążeni
wiadamiają
cia wvkot'iczalnlclwa wełny, IN2YNIERA lub DZIALKĘ ziemi 9.Za9 m sk!e. rowerowe 1 mechasamochodowvch
ników
J F.CHN1KA z długoletnią praktyką. ze zna- kw. w Re;-montow!e
smutlcu
Zapi<y: Towarzystwo Krze
1 iomością farbiar;;twa tkanin wełnianych - za- sprzedam. Tel. 56;-3962
7
ŻONA, SYNOWIE, CORKA
Prakt;1c
Wiedzy 15.
•3 G wienUi
trudnią zaraz Zakłady Przem:v. siu Welnianego
godzneJ. Tuwlma
i RODZINA.
8-20. tel. 258-60. Rozpoim . .Józefa Niedzielskiego w Lodzi, ul. KopC"l<;~ic kat. I, II. m 1 me
dział
przvimuie
Zglo><zenia
ciń"kiego 31d.
4003/G
samcx:hodochr.ników
957-T
'karlr w godzinach od 7.15 do 15.15.
,._.ych 31.ill. 1962 r„ amaoraz DWA samochody „Syre- torsl<ie w każdą sobotę
niewy>kwalifi.kowanych
ROBOTNl·KOW
BETONIARZY zatrudni natychmiast Łódzkie ny", garaż murowany Franciszkań
MiE",iskiego sprzedam.
Budownletwa
I'r7edsiehiorstwo
62
Koledze STEF ANOWI KAJZEROWI
' Stanlslaw 3 ~~luG
J>l' 1. Zgłoszenia przyjmuie dział zatrudnienia ~!~
serdeczne wyrazy współczucia z po„M-72"
Lódź, ul. Piotrkowska 55, pokój 205 w ,1(0- MOTOCYKL
938-T s.przedam, Lódż-,Julianów POMOC domowa, intelidzinach 7-11.
wodu zgonu
genlna, znająca się na go
Kalinowa 15a G!uba
INŻYNIERA mechanika na kierownika reto~raniu, eto małc•o gOSAMOCHon--;-,syrena" - spodarstwa (2 osoby) po
jonu oraz inżyniera mechanika ze znajomo- sprzedam.
parOglądać
NarutowiUl.
przyjmie zaraz king - Tuwima 3827 G trzebna.
ścią gospodarki cieplnej 3536 G
cza 36 m. 5
stan
.~:MosKw!cz-402",
Kilińskie
ul.
Zakład Sieci Cieplne.i w Lodzi,
uk<,lńczóii'Yin
Mr..onA.--P'o
składają
Pabianisprzedam.
dobry
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr
go 68-70.
krawieckim
gimna.zjum
ce, Armii Czerwonej 12
przyjmie pracę pod·ręcz
1207 /K
w godz. 7,30-15,30.
3799 G nej.
PODSTAWOWA
DYREKCJA,
Oferty „3830" Biuro
PARTYJNA,
„DKW"
ORGANIZACJA
Oglc-szeń Pioti:-kowska !In
ST. KSIĘGOWEGO z wykształceniem śred SAMOCHOD
zamienię
sprzedam lub
38;;o G
RADA ZAKLADOWA i PRAnim i praktyką w przemyśle - zatrudni za- na motocykl. Hutora 43
COWNICY PP „POLCARGO"
raz Inspektorat Rejonowy Zjedn. Przem.
64
w LODZI.
Jajczarsko-Drobiarskiego w Lodzi, ul. Piotr1208/K bardzo dobry sprzedam.
kGwska 102a.
odbędzie się w dniu IR marPogrzeb
Piotrkowska 109-6 tele- - - - - - - - - - - . . . :
3887 G TELEWIZORY naprawia na
ca. br. o godzinie 14 z kaplicy na
W:Yższym wykształceniem fon 338-;;z
KOREKTORA z
„Octavia" tychmlast Zaklad Telewicmentarzu przy ul. Ogrodowej.
przyjmie Wydawnic- SAMOCHÓD
do redakcji nocnej lułJ "Mos.kwicz" kup.ię zyjny inż. Kierski. Glów980/T
two „Prasa Lódzka". Zgłoszenia: dział kadr, nawet
do remontu. Tel. na 63, tel, 3ti3-05 codzif'n- j
._
Piotrkowska 96, IV piętro, pokój '102.
3825 G nie
577-72
3lal

llł

OGtOSZ~IA DROBNE

Ili

IRENA

Gł.tĄZKl

_L_OKA_LE_j

I

I

z

I

l

NAUKA

llronis ław Golubiewski

SamncbOtly-mntocykle

PRAGA

OJ C-A

~~M:~cłłoo-:P-7o"~ !ta~

l

I

1

ROŻNE

..,.

l!ll•vzEA

16. 18. 20 ~'{J.T~
g. 10.- 12.jak14.wyżej
"~'E1JV.1
•
19.3.
IJll/I
7'711 Ili, •
WlSLA (Tuwima nr 1)
•
U
&Il.Ił/I•
•
MUZEUM: RUCHOW RE- „Tygrysy na pokładzie" _
WOLUCYJNYCH (Gdań- prod. radz. 1 dozw. od
5
-·
lat 7, dod. „Miara czaska 13) g. 11-15.
prod.
„Kwiecień"
31)
su" (po!.) g. 1-0, 12, 14. KINA II KATEGORII
19.3. nieczynne
poi. dozw. od lat 16 J!,
l\IUZEUM ARCHEOLOGI- 16. 18, 20
16. 18, 2o
ADRIA - Kino filmów pol
CZNE i ETNOGRAF!- J~.3. - ja·k wyże.I
(Przybysz.ew- skich (Piotrkowska 150) 19.3. _ jak wy7.ej
CZNE (Pl. Wolności 14),WOLNOSC
skiego 16) „Zakochany nieczynne. 19.3. nieczyn POKOJ (Kazimierza nr 6)
nieczynne
„Dwa Michały" g. 11,
MUZEUM SZTUKI (Więc kundel" (panorama) pr. ne
kowskiego 36) Wystawaj USA, dozw. od lat 9. DKM (Nawrot 27) g. 12 „Jakobowsky i pulk<>wnik" prod. USA dozw.
„Sta„Wo.i<:iech G<>rs-On" g. god7. . 9.30. 11.3-0, 13.30, „Zimowi goście",
„Zmartwychwstanie" se tek Z dynnmitem" pr. od lat 16 g. 15.45, l8.
10-16. 19.3. nieczynne
rum. dozw. od lat 16, 20.15. 19.3. „Jakobowsky
MUZEUM HISTORII wr..O ria I prod. radz. dozw.
KJENNICTWA (P'.otrlrnw od lat 18 g. 15.30. 17.45, g. 16, 18, 20. 19.3. nie- i pulk-0wnik" g. 15.45,
18. 20.15
czynne
20. 19.3. - jak wyżej
ska 282) g. 11-18.
2)
(Rzgowska
DWORCOWE (Dw. Kali- REKORD
19.3. nieczynne
ski) „Sombrero'', „Mo- „Przyg-0dy T<>mka SaKINA. I KATEGORil
~
je dziecko pójdzie d-0 wyera" prod. USA ZOO - czynne g. ll-18.
KINO LOK (ul. .Traugul- szk<>ly", „Migawki pa- dozw. od lat 10 g. 10.
~
„Pol-0wanie na ryskie", „Pl<>cka jesi·eń" 12, 14, „Szlachectw<> zo
PALMIARNIA - nieczyn- ta 18)
(panora-· g. IO, 11, 12, 13, 14, 15, bowiąz u·.ie"
lok-0motywo"
na
pro d . ang.
„
dozw. od lat 18 g. 16.
ma) prod. USA dozw. 16 17, 18. 19. 20, 21
~
18. 20. 19.3. „Champion"
KLUB IiAWIARNIA ZMS cd lat l4 g. 15. 17.30. 20 19 ·3· - jak wyżej
prod. USA, dozw. <?ci lat
Dansing g. 16-23, g. 19 19.3. Barwny film śre- GDYNIA-STUDYJNE (Tu~~~'km~'.'~~~~;'zy gro~~ ~k'"1a ~~;~~ol~~er~~·; ~~: ~ g. 10, 12, 14, 16, 18,
~f~~nJ';osenki. 19.3. kosmos" g. 15, 16.30. 18 dod. „Węzeł" (po!.) g. rtOMA (Rz g ows k a nr 81 )
„żegnajcie gołębie" pr.
•llllir• ,..,,,_UJfł• MUZA (Pabianicka 173) 10. 1.2.30, 15, 17:30, 20.
radz. dozw. od lat 12,
buntow-1 19.3. - Jale wyzej
,.Najmniejszy
~
.,... '.,,. - ·
g. 10, 12, 14, 16. 18, 20
FOTOGRAFIKI nik" procl. USA dozw. HALKA (Kraw1eoka 3-5)
SAI.ON
r.TF (Andrzeja Struga ) od lat 12 g. 11. 16, 18, „Niezgrabne sł-011lt1tk-0". 19.3. - jak wyżej
2
prod. rad'Z. „Pan Soczewka w pusz SOJUSZ (Nowe Złotno
„Kozacy"
~y.~tawa „Twao:ze lu- dozw. od lat 14 g. 2-0. czy'', „Piracki skarb", ul. Platowcowa nr 6)
godz.' 14,
„Abeeacl!o"
MUZEUM 19.3. „Najmniejszy bun „Awantura" g. JO, 11.
SALACH
W
HISTORII WLÓKIENNI- t<>wnll<" g. 16, 18, „Ko- 12. l~. 14. „Zu7.anna i „Itrypt<>nim Cicero"
prod . USA dozw. od lat
chłopcy" prod. po!. zacy" g . 20
12 g. 15, 17, 19
CTWA (Więckow1'kit>go PKZEDWIO~NIE (1.erom- dozw. od lat 16 dod.
36) wystav.ta ,.Tkaniny skiego 74) .,Czyst~ S7..a- ,,i\Uara C7ACJU" (pol.) g. 19.3. „Przygody Totnl~a
f?~IT.ki;;.óczcz~r:,.~~Z~~ l<'ństwo" prod. USA - 16. 18, 20. rn.3. „Z11zan- Sawyera" prO<I. USA.
dozw. od lat 10 g, 17, Ja
clozw. od lat 18 g. 14 . na i chłopcy" g. 16, ta.
ków.
SWIT CBatuclcl R:iinek 51
1r.. 18, 20. 19.::. - ja}: 20
G
.,.
Przeciwk-0 bogom" pr
(Zie':ULODA-G\";'ARDIA
PROPA_ AN- wyże.i g, 16'. !B. 20
o„RODEK
DY SZTUKI (Pa.rk s:en S'l'VLOWY (Kilińslciego 123) !ona 2) „Witaj smutku" ~ol. dozw. od lat 12
od 16. 18. 20
dozw.
lnewicza) „z!e~;-' 1 a lodz •• Profesorek" pr. franc. (panorama)
d0zw. od lat 16. dod. lat 18 prod. USA g. 10, 19.3. „Kwiat na śniegu"
ka w plastyce
prod. radz. do'7.w. od
WY.STAWA LPŻ -:--- „Zol- •• z dokumentów wnllci" 12. 14, 16. 18. 20
lat 9 g. 16 , 18 , 20
nie!".z -;;- przy1ac1el -. o- (pnl.) g. 14 , 16 , 18 , 20 . 19,3, _ ja·I< wyżej
. ·
bronca czynna codo:1en 19, 3. , Pr.ofes·orek" g . 16 .
ODRA (Przedza_1n.1ana 6R) TATRY (Sienkiewicza 40)
'
nie w Klubie Garnizod.Ja najmlodgodz. 13 „U:·".mm?arcz;i;lc", Pro;!ram
nowym (Tuwima 34) w 13 · 20
prod. szych: „Szewczyk DraWLOKNTA.RZ (Próchnllca „czyste niebo'
godz. 10-19.
„Przyir-0dy
raoz. dozw. od lat 16. 1e'wka",
„Dotknięcie n<icy"
l6)
niedźwiadków"
dwóch
prod. poi. dozw. od lat g. 15. 17, 19. 19.3. - jak
„Zmęczony jak pies",
16 ~- 10. I~. 14. 16. l8. 20 "','.J'Żej (bez poranku) g.

_.,!lmlQ!lmmillliilnllilnmmm.iiiimaiiiiimm.iim•

*
*

*
*

*

*

1

a:

"INA

Bachczysara
KNA PREMIEROWE
Ju". 19.3. - jak wyżej,
BAJ,TYK (Narutowicza 20)
g. 19
nad stepem"
r..Ooz- „Buna
ZIEMI
~EATR
(panorama) pr. fr.-wt.KlEJ (Kopernika n-r 8)
jugosl„ do'Zw . od lat 16.
(gra w t-e;-en\e)
PA!iiiSTWOWY TEATR ż'\' 5! IO. 12.30. 15. 17.SO, 20
DOWSltl (WiP.clrnwskle- H.3 . - jak wyże.1
(f'io•r:-;n'.'.·sl-:a
g. 10.:;o ,.Bar ror,o:-;M.
I'<> l~)
pror1.
Ci7) .,'l'ot'l'l"t'\dor''
K.flc.bba"• 19.3. niecz.yn·
meks. dozw. od lat 16,
,_,
••Fontanna.

UKLADACZY;

ROZPIERACZY,

____ 'd________________

przyjmie Spółdzielnia..
KSIĘGOWEGO (·w!V
Pracy. Oferty nr 1183/K z podaniem prakty.ki i kwalifikacji przyjmuje Biuro Ogl0szeń,
1183/K
Piotrkowska 96..

WAŻNE

średnie

na stanowisko mechanika-energetyka (wym1grodzenie podstawowe do 2.600.- zł plus premia) - zatrudnią 7araz Głubczyckie Zakłady
Glubczy.iach
w
D:rJewiarskieg-0
Przemysłu
i:;rzy ul. Fabrycznej 4. Dla pracowników zarodzinmiejscow·ych zapewnione mieszk:mie
ne. Pozosta1e warunki do omówienia w dziale
1209-K
organizacji pracy i placy.

POSZUKUJE
przedsiębforstwo

względnie

KOPACZT,

natychmiast
zatrudni
l'SZCZEJ,NIACZY
Mie.iskie Przedsiębiorsiwo Robót Wodn.-Kan.
nr 2. Praca na terenie różnych dzielnic miaukla<lu
według
Wyna.grodzerne
Lo<lzi.
sta
zbiorowego pracy w budowrnctwie. Zgloszenia przyjmuje komórka. kadr, Łódź, ul. Przyby985-T
szewskie.!l'o 211. barak 10.

ogólnoksztakące lub ekonomiczne i 8 lat prak
tyki w księgowości (wynagrodzenie podstawozł i premia produkcyjna). IN~e do 3 300.ZYNIERA względnie TECHNIKA z praktyką

rt'HI

ł•ru.a•tff••HH••U•••f„„HI„ .....

KSIĘGOWEGO :..; wykszta'tcen-ie
ekonomiczne i 4 lata praktyki w księ

GŁÓWNEGO

19.3. • ,Od

And~n„1''

„Trzy
11. 19
Apeninów do
11,
OIC.A <Tuwima 34) „Mon(ppnorama)

prod. wt.-arg. dozw. od
Jat 12' g. 10, 12, 14, 16.
18. 20

ZACHĘTA.

„Człowiek

(Zgierska

<Sl~ro?ow.a
18) „Historia zołteJ clpoi. d<!zw.
prod.
żemkl"
cd lat 7 f!, 14, l6. „U-

26) POPULA~NE.

biurka"

zza

lin Rouge" prod. franc .
dozw. od lat 18 g. 15.30.
17.45, 20 . 19.3. nieczynne

go<1z.
piesJd"
15.
13. 14.

l~,

10,
16.

pre<I.
17, „C'inclerella"
USA dozw. o<i lat 7 q.
Ja. ..śmierć na klęcz•
kach" pro·d. fr.-wt. doz\v.

19.3.

od

lat

Pro.grani

16 g.

dla

20.

naj-

„Wrzesień

prod. Linwnowskie.go 37
19. 3.
Tuwima 19. Al. T{ościuszkl 48, ~'ólczańska 37,
STUDIO (Lumumby 7-9) P;otrkowska 225, Zg!erpr. fr. <l<:l 146, Nowotki 12. Róży
,,Ruda Julka"
dozw. od lat 16 g. 15. I ukscmburg 3, Dąbrow17.15. 19.30. 19.3. „C>\si- sl<iego 24-b
no de Paris" (panorama) prod. franc. d<"7W.
Dyżury
od lat 16 g. l7.15, 19.30
CZAJKA (ul. Pionowa 18.
POLOŻNICTWO
(Kochanówka) g. 14 „Pan
lVInluślclewicz", „Sprawa
I~" prod. radz. dozw. Szpital im. H. Jordana
od lat 12 g. 15. 17. 19. ~- dz. Sróclmicście.
Szpital Im. H. Wolf 19.3. - jak wyże.i (bez
i częsć WirJ·<. Baluty
poranku) g. 17, 19
(Al. Poli- dzcwa (Stoki).
ENERGETYK
.
róg Feltechniki 17.
sztyńsklego) g. 11 ze- Szpital im. M. Curie„Nędzni- Sk!od·ow;;l;ciej - dz. Górstaw baje!<.
(I~
na i czę$ć Widzew"
Re,ionowćl).
cy', rr seria prod. fr.- P:·zychodnia
NRD dozw. oo lat 14 g.
<;zpital im. M. Maduro
15, 17, lD,3. nieczynne
dz. Polesle i
l\'IBWA (Rzgowska nr 94 ) wicza.
k;,~j;~~~~z~e~ud~r:;~z ~~b~ćni~\'i~~j~~o~1\. Przy,, 1at 9 g. 13 „B<>hate- Chirurt:ia: szpital tm.
o~
rowie są zmęczeni" pr. Bie.l!ań•kiego, ul. Kni·azi·e
franc. dozw. od lat 18. wicza 1-5.
I!. 16, 18. 20
19.3. „Tajemnicza pud~r Laryngo:ogia: Szp. im.
niczka" pr. ezes. dozw. cl" Pirogowa, ul. Wolcza11
od lat 9 g 14. „Bohate- 5ka 19;,
rowie są zmęczeni" pr.
Okulist~;ka: Szpital Im.
franc. cto 7 w. od lat 18
N. Baclicklei;o, ul. Kopg. 16. 13, 20
.
POI.RStE (Fornalsk1'e.1· 37) cit'•s~J.ego_ 22..
pi"-0senk . . '' C_ hi.I urg-La· J Jaryngolo~~a
,,De"iZCZOWa
prod. USA d"·zw. c·d l~t dner;,ec'ł:. Szpital im. Ko
nopn•ckteJ, Sporna 36_50
Jr. ~. 13 _ 15 , !7. 1 ~.
19 ·3· - jak wyż.<!j g. 17
rn. 3.
19
Szpital im.
C'hirmy.ia:
i
ul. Miliod~ .Jon.•chera,
:V.
1939"

po!. dozw. od lat 14 ~~~ 17, 19. 19.3. nieczyn

szpitali

*

*

14

1

„Cintlerelmlcxhzych:
Ja'' g. 16, 18. .,Smierć
na k1eczkach'' g, 20

niedziele i Ś\"\<;ta od g„dziny J-2-1, w dni powszectnie od ;:. 18-24. ul.
Piotrkowska 102. telefon
~ll-30.

w ni.,_
Dz. Balut;v
d~iele i świr.ta od 'i-2 w
nocy. w dni powszednie
od 18 do 2 - ul. Snycer
skz 1-3. tel. 5~3-70.
Dz. Wldzrw - w niedliele i sw'ęta w gooz.
7-~4. W dnl nowsze<:ln!e
o~! 16-24. ul. Szpitalna 4
tel. 33~-23.
Dz. Górna - w nietlzie
le i święta OO !;:odz. 7-2
w nc>".:V. w dni pow<zedr.ie od 18-2, ul. Prntrkcw~ka 269. tel. 406-33.
w n!eDz. Pole•iP d~•ele i świet.a od i::od'Z.
7-14, w dni powszro:i:~
od 18-24. Al. 1 Maja 2ł,
tel. 382-98.
Wieczorna I •wlateczna
pom<>r !<>karska w dni
powszednie udziela pc-mo
c:f w ambu1!1torium 1 w
domu chorego w l!cdzln·ich 18-21, w dni liWi'itcczne w J:O<iz. 10-17.
il. Piotr
Srórlmte•cle _
tel. 271 _80
k'lWSka 102.

(dla doroslych i dziecl),
Baluty - ul. z. Paca3. . fe!. Ml-96
naw,;k\ej
(dla dorosł;1ch 1 dzieci).
111. Rzpitall"irt?ew na 6. tel. 271-51 (dla doro,lych i dzieci). Pomoc
wieczorna >:odz. 18-21.
1
Maj~ ~4
PolPsie - /\I.
tel. :rn?-98 (dla dorosl~·ch
l c'>ieci).
Górna - ul. Lecznic'a 5
!el 427-70 (dla doro&lych
clziecl).

Repertuar ST'O- nowa
rządzono na p<Xlst~\'- ie Laryr.-:{ll·nzia: S•p. im.
komunikatu Miejskiego N B"rlickiego, ul. Kopc1ń5k<ego 22.
Zarządu Kin.
Okttll•tyl<a: Szpital im.
~
dr .Jon,chera, ul. Mill-0bilt>- noua 11.
PRZEDSPRZEDAŻ
N<>ena rmmoo l<>kar~ka
Chirur!!ia I larv, U"Olo~1··
tów na 2 dni naprzód
dla m. Lodzi udziela pon
~
"
do kin: „B~ltyk", .. P:J-

Uwa;ta!

*

Jonia",
niarz''.

*

,,\Vłńk d1!t"c·tera: Szp!1.al im. l{('r nlocy

„Vłisla".

"~rolnoS.ć",

od- C:!aka. ul. Armil

b~·wa siP, w S!)ecjalnej n<>j 15.
„BaJtyk"
J.:in-'I
kMie
(ul. Narut0wicza 20) w Pt:J:,~i;,.:}Y
dni pc-w.szednie w go-

dztnach

12_ 17 .

świqt;-.r?nf'j

•

T'JE _
,.-- /Jl

,,

Czerwo~

/ł l!Tllł

Cla

w

1

~::rtasz.ałących

zachorowJnic

pr,·~~„~_...~

Nn•n11

i::odti-

P"

]>-Omne lekarska

ie- nrz;\.ojmuje

kar:"i1dej ! P "'.~Jnla:-~~;iej: 1,o:ti:: n!czn!c
1

chore~<>

do1nu

osób

na~:1 pnyjGć przychodni
··~ionoll-ych.
„,.C:::;:.~:/''Y
1

WiPr?A>rn·• i ~,,.i•teczn:i
lr1ł
u~ile'~:,•Ltrska
ponloc
NRD
prod.
skrzydleni"
16. 1n. 20. 19.3. ,;l\o'lezad''eln r.r·rnnc; \\" r.mhudozw . c·d lal 16 ir. 17.45,
lin nr:' ' P!'"::l. \VC~~ . dozv1,
56. Piotrkriw !atnrium l v: dc>P1U choPa~;~nicka
I
KATEGORII
m
IHNA
n'<•ezynne
.
J~.3
2{\.
2
c-d lat 1·~ g . 10 12, 14,
u~~~mah d59 ·i Wól rego w :'lni pov.-,'l~tln'-e
PlONIER (Franciszkańska LĄCZNOSC 'Józe!ów 4;; 'c- ~a'\ k · 3T
16. 18, 20
W oni
1 ~ hS a 7 , wvSC O n a 54, W god~. 10-21.
'
prod. w:.-hlszp. clozw.
od lat !fi (! . 10. 12. 14.

ś"·i~tecznt> w godz. 7-~4.
SródmiP.Srie - w
Dz.

7...,.los1.enła ter.::i .=:odz. 21

rJo O na nr tt>l. 1H-44.
c:_.f'<.i„;l'>ą nocnej nomolei·~· 41ei jest SI.Beja
Ratunlu1wego
Po1nto'.\'ln
111. r.-.-L:i u!. Si nkie"-'1.·
cza 1:'7.

.„„

0

DZIENNll( ł 0DZKJlir67 (4759)

7

•

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT

B

~PORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

~PORT •

·Płakać czy śmiać si~?... Drożdżal i Kub·acki ~ linale
Młody

łt1TJHŁ3,lala,
iN«deia.gnęła

się .bunza. sn1ellllla,
ona. z po,Judni·owowschoonich str•>n kraju. Pr.re-powie<l'>lial .Ją tra.foie ~.Wiche 
ll"elk''. Ma·my nie no•to•wa.ne od
hit oipaidy śnieg.u. Na. dir0>gaeh
'JlOlt\V<M\Zyly 91:<:
2Jaspy nile do
prreb1'lllięei•a.
K0>muni<kacj;i a,u~bius-O>wa niemal te nie i<Stn.ieJe. Pcci„,gi łrunsu,ją, z w.i elk.im

widzewiak przed wielką

f30,5

W. Baszanowski

szansą

(Nasz wysłannik telefonuje z Rzeszowa)
co kto miał
i>od ręką. Zabralem
sobie na pamiątkę grube luster-

nowym

rekordzistą

świata

w rwaniu

I;;:tóry1n jakiś rozwścieczony
MOSJ{W A. - W drugim dniu
kibic zdzieli! mnie w plecy. Wy- inięfrzyna.ro 1 r.lowego turni~ju w
podn<!>S'Le,n.iu ciężarów o wiel•
ko,

ką

n?-l:TO'flę

ta.nt
w

Mistrzostwa Swiata
COLORADO SPRINGS. - W
1'.ialszym ciągu rozgrywanych w
USA
hokej-0wych mtst.rzostw

Żgun.a.

vv

pierwszej

polronała

10 :2

1:2,

natomiast

w

spr.awiająca
ki drużyna
Holandię

Austria
(~

Japonii

20 :2

z

dziewiąty

drugiej,

niesipodzian

w

rozgrom.iita

4 :o,

(7 :1,

wy.grała

6 :O,

:Q,

grupie

'~'ielki.e

9 :1), a
10:1

Francją

___...

-

kombinacji

te miejsce.

m1-

Czajkowskiego,
a
(Pabianice)
równleri:
za absencjo: Kozlery. Na,jkarę, bo aż 200 7,.t wyzna

cz.ono KS
~

ringu

Kluby
f<zl<>Sci
,.Jeżeli

nauc-zą

i

Kisi.aka.
w

ka.ry i

7..apłacą

się

zaw-odnlcy

ido walk,

Japonczyka

należal-0

sporcie.
to

subordynacji.
byli
niezdolni

za\viadomić

Jeżeli

należy

słowa.

wygrał

dz1-ew1a-

pkt.
Non.\·'eg

Eto,

Gąsienica

byt

dystansle :;o km.
Zwycleżyt
szwed
Roennlund - 3:12 . 4~».
pt'zed Nc•rwegiem Hjcrmsladem
S :l4 ,3:J.O l Fin<'m Hamalainenem - 3:10,12.7.

Jlł'ZY·

<>r.g~ni7...at<n·ó\V
mistrzostw,
względ
nie przedstawić zaŚ'\\riad-czenia Je
karskie o stanie ich 7~drowia.
Trzeba zaprowadzić lad i porzą

dek \V
4ziałają,

tę

ósn1y.
'V sobotę roze~trano również w
Holmenkollen
bleg plaski na

Z.jednoczonym za brak

~asak"

klasy~ika. ji

klasycznej

Fa,,.eros -- 4.9'.!.3:.L przed sv.rytn ro
da-~ie1n I<nutsencn1 4.72,65 i
S:<weclem Dahlquistem - . 444.13
pl.;:t.
y..r konkursie &l<okow do
kombinacji.
wygranym
przez

:nieobecność
Włókniarz
zł
wyższą

\V

zawodach
Hol1ne.nkollen.

uzyskując 412.88

Konkur€ncję

.r;tn-0stw Lodzi.
KS Stal zapłaci 100 zl kary za
100

startujący

narciarskich
\V
zająl w
ko1l.cc·wej

l.OZB ttkaral tny kluby okro:··
gu lód7Jkiego z" niedo.p ilnowat\ie
do

Reprezentant Polski

-

Józef Gasienica,

tnięd:zynarodo\.vych

Trzeba karać
zgl-0.szonych

Holmenkollen

OSLO .

4 :1).

7'..awodników

Gąsienica

Józef

g·ru pie

Norwegię

4:0), USA wyg1'ały ze
Szwajcarią
12:1 (6:1, 4:0, 2:0),

(ó:O,

repreren-

rwa,niu 1311.5 kg. poprao 1.5 kg 1>0,przedni re•
k<Jrd 11sfao-0wiony w 1961 r.
przez 'La.Wodniik.a. ra.ilali'eeki•ego

v.ą.I

w1a.Jąe

Swiat.a;

Moskw~"

Polski w
wadze lekkie.i
BaS2.anowski u~ano
świata. Pola,k O•S'ia,g-

~?.•ldema,1·
wlł reko-!'d

Hokejowę

Szwecja

SPORT •

WteleRraf1cznym

nie

karać.

skrócie

~iatkarrn ~11ł~m kan~J~atam'i

do

tytułu

wicemistrza Polski

,daJ.s.zym
ciągu
turnieju
.siatkówki o mistrzostwo Pol..s.kt
juniv.r ów, odbyły sję wczoraj
dwa kolejne me.cze. W pierw.szym spotkaniu MIKS G<lynia
mial sto.s1un.kowo laitwą przeprawę z najs.la1bsz.Y"m uczestnhl<ien"l
turnieju
MKS Nowa Sól.
Odniós.ł
więc
zwycię.stwo
w
trzech setach i jedyni·e w ostatnim, na1traftł na si lniejszy opór.
Wyn.iki: 15:5, 15:7, 15:13.
Duży sukces, tym większy, że
W

li lie-a
W
tumi~j>U
olimi.nacyjnym
juniorów o mistrz.cstwo Pol.siki
w ho1keju na lodzie we wczor.ajs ,zym mec7.JU zmieJ)zył się Pomorzanjn (Toruń) z Gól'niikiem
(Ka>lowioe). Pomorzanin odnlósl
Jak w każdą niedziele:. rówmez
i dzris.iaj uruchc-mlona będzie sll- zwycięstw-0 3:2, a o suikcesie
zgawka w
Palacu Sportowym. je.go zadecydował wyniik dt"ugi·ej
Dl)Stępna ona jes.t dla tnł-0dz·ieży t.ercji, !kttórą wyg,ral 3:1. Pierw~ starnzych w go<:l'Zina·ch 9-12.
sza tercja zakończy>ta .~ę wy-
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MANFRED GREGOR

(61)

.
•
11llłltłł'1tllll~
ULICA

·1·11•.•-,-.

~

I

~.

11!11 ·- • •

1

:!.'I u mac: z y l y:

EMILIA BIELICKA
i TERESA JĘTKIEWICZ
-

To ta1ki z ciebie plasrek! po<Wiedzial.
Ja ci tu„. Powo!J zbliżał aię do okna.
Oczy Connie.go ciskaly dzik.ie bly1S>ki. O·\woirzy1 oikno. Mężczy:z,na rz-ucil się I.w niemu.
Wte<:ly uder.zyl go z tylu Rudi.
Chlopcy W)n.9lwozyli przez oikno i zbi•eg1i w
<lól wysypa.ną żwirem liciei:iką. P11zed bramą
Rw:li wbaczyil c.ię:i1ki wóz.
Pomóż n-0 mi, Może sQlbie z nim jakoś
ipeora<lz,imy!
Zdjął jeden but i roz.bi·t nim s>.Y'bę. Potem
<Vtwo>l:'Zy1 drzwicziki i po<lrn ió..<-ł ma.sikę samochodu. Sz?'bk-0 d-0.S\I al się do si.1-nika. Kawal~
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1 :O

GDYNIA.
W mec21.1 phl.ka rekim o mistrzostwo II ligi
rozegranym w Gdyni, miejscowy Baltyik pr.ze•gra!l: ze $ląs1kiem
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lkiem dJ!"lltu 'Ull"tl>Chomił zaip1on. Po dwud?Jie~·~-u .sekundach si!in.i.k zaczął pracować. Rudi
opu.śchl: ma..ikę.
- Chodź, jedziemy! za\11/'0'lal.
Powoli włączył sprzęgło. W miJczeniu ru1'\'?.y!i dirngą. W świetle reflekto.rqw prnemy-

kaly z lewa 1 z prawa da·ze•wa aleL
- Pie.rwszorzędnie się jedzie po wh,i-sky! ;po·w.iedzial Rudi.
- Sprzedamy wóz? spytaa Cooini z nadzieją w glJOiS:ie.
- Zwariowaleś? To by!Joiby samobój.sitwo!
Posita•wimy go 'lwlo zbior.nuka gaZlu. Chcia~bym
tyltko wiedzieć.„
- Co takiego? - spyta,l Col!lni.
- Czy iktóryś z tamtych wyikitował?
- Na pewno nie! Ccmni byl optymistą.
- To byłio1by niep.rizyjemne
mruiknął
R11di.
Fo chwiild Con.ni spytal:
- Ile mi <'Ciipa1liaz?
-

Bałtyk-Ślask 2:3

d:la
Górnilka,
a
była bezbra.mk-0wa.
Dziś Pomorzanin zmierzy się
z LKS. W razie zwycięstwa.
gośde
zajmą 1Pie.rwsze
miejsce
w rozgrywkach. W
wy.padk-u
przegra•nej, WY'tw-0rzy się ciekawa sytuacja, bo1wiem wszyscy
ucza.'ltn.icy turnieju będą mieli
po jednej [p-0.rarżce.
ni.kiem
ostatnia

Dv..rad1zieśc1a!

- E! To skąpo!
- Ty .~1ię rde naipra•cowa.leś! W gl-06\ie
Rudiego brz.mi·aJ cynizm.
- A ile tego jest'!
- To ciebie nie o>bchotlzi
oświade7.ył
Rudi. Rzucił chłopcu k>rótfilie •"J>Ojrzenie. Conni chciwie wpat.rywal się w niego.
„J<lik la1k-0my szC'Cur!" pomyśla.t Rudi.
- Pn.ta tym mam jeszc.ze rew-0'1we1·! Kapt.~jesz?

Wrocław

2:3

Mecz toczył
wairuirnkach.

-

Aha

(2:2),
się

w tr.UJdnych
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$kapo-

wałem.

X
Kiedy Rudi się oclmąl, było ja.sin.o w pokoju. Głowa g-0 bolala , czul się okropnie.
,.Ja.k to byil<>?
zastanawiał &ię. PHem„„
dom, wysy1pana żwJirem ścieżka.„, ozyjś samochód„.". N.agle W\9Zystko stanęło mu przed
oczami:
zdarte firanki.
pooepta.ne obrazy
i <PObladła twa.rz mężczyzny.
Rudi podniósł się. Och, jak mi niedobrze!
Cholera, a.le min.ie mdli!". Roz,gJądaJ się za
.siwoimi spodniami. NagJe zaiu.wati:yl:, że ma
je na sobie.
„Pieniądze!" przyszl-0 mu na myśl. Sięg
nął do kieszeni wymiętej ma.ryna.t"lti t wyma.cał zwi·tek bainlklnotów. Wyjął· je i
prneliozył. Bylo ich siedem.
Z<ljąl marynarkę
i rzucrl ją na podłogę. RozJ.eglo się gluche,
mocne stu<knjęcie. Rudi 7-cl.ziwiony pr:dniósł
m a·ryna<rlkę
i sprawdzi! lcieszenie.
Wyczut
;palcaqni rewolwer. „:Oupeln.ie o nim zaipomn1alem" po.myślał.
Po•wo.ti pod.szedJ do umywalni. Z nadtłu
czoinego dzbanka nalał wody d-0 dużej bialej
mied.n,icy, Zanur.ZY'ł twarz w zimnej wodzie,
Otw<J;rzył _ -0czy i przezwY'ciężył P-O'kusę zamiknięcia
i<ch
znowu.
DQlpiero
kiedy
musiał odet.chnąć. w_vjał tw<l·t"7. z wcd_v.
Poczuł się t~·ochę lepiej. Ale mdl<>ści i gniołfłCY ból żolądka nie minę.Jy.
Wyjął rewol-

raczej
mlodzj
ciężając

z

nieoczekiwany,

odnieśli

siat'kaa:-re Spolem, zwypo zaciętej walce Len

Żyrardowa.

Wynik
meczu
(15:12, 9:15, a:rn,
16:11. 15:12). Dzi~i temu zwycięstwu
szanse mlodycb siatkarzy Społem na tytuł wicemistrza Polski znacznie wzrosły.
Z
tym
większym
też
zaciekawieniem oczek.iwany je.sit
wyn.i1k dzisiejszego meczu mię
dzy Społem a MKS Gdynia,
3:2 dla

łodzian
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wer z maryna..-ki. i w.suną! go po<i st-OIS bielizny w szafie. Potem rozebrał się i poloti.yl
do lóżka.
„Spać! myślał. Chciałbym tylko spać.
Mam 11adZ1iej<:, że żaden z tamtych nie wykitowaI!". Przeląld się tej myiś'li. Ale zaraz
naciągnął kokkę na glow<: i umkną! w ciemność. Zawsze tak robil. kiedy bedąc dzieckiem nie chciał słyszeć kłótni rodziców w
są•..,iedni!lTI
pokoju.
Paini Steilner naik>rywała stół do pod.wieczo•t"ku. Urszula weszła do pokoju.
- Trzy nakrycia? - spyta la.
- Naturalnje, Simon też będzie.
- Naturalnie! powtórzyła dziewczyna. Ale mnie nie będzie.
- Chcesz nam zepsuć njedzielne l'<l'PO'ludnie?
Ma·bka spoglądała na mą rozckażni-O<J'la.
Nie, wla.ś.nie nie chcę go zepsuć.
Urswla zapinała palto.
- Dokąd .się wybierasz?
- D<> więzienia! Muszę zobaczyć Michała.
- Zabraniam ci... zaczęła pani Stei<ne!'.
- Wiem. wiem
powiedziała chłodno Ur,,,zu,Ja i zwróciła się ku drzwiom.
Na.gie znalazla się twarzą w twail"Z z Simo•nem Pollem.
- Tak
c<lparła Ur.„zula
ze zlośc.ią.
O.>itatecz1nie nie był-0 mn.ie czte1·y dni w domu,
więc
nie mogc; wiedzieć, komu mama poroz.dawala klucze od mie9l'lka111ia.
(D.

c. n.J
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Druk. Zak.ł, Gr al. R,S, W, ,.Prasa·• ... L.ódź, ul, Zwirkl 11, ..- Papier: druk, mat, 50

a.

