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MOSKWA (PAP). ,Przedstaiwiciele ZSRR w komisji ON:Z do spraw ko~nwsu ·
ott"ZYma.ią
poieeen~e
sp0>!,kfillfta. się z pnreds1a.wieielamd USA
w celu oroowienia. in.teresuja,cycb naS'l)e kra.ie
k0>n.Jo-etllJ'ch ~,gad
nień
dQtyozą.cych
współpra.cy w dmieihrinic ba.dań i pokiljowego
wykot'!ZYstywania p.rzesl.r7'eni kosmJcznej" 5twierdr.r.a. w liście do pre-zydenta Stanów Zjednoorol::TCh Johna Kennedy'eiro Er/Jef iizą.du radtzieckieg.o N. S.
· Cbruszciz&w.

wi::.~:"a l Pokój najw
yższ
ym
dobr
em~~
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•h
d - kl
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szersze
perspektywy wsp&~
pracy, perspektywy ze.sipolenia
osia,gni~ć
naukowo-technicz nych
aż do wspólnego kQ.n.struowania
s tatków kosmicznych w celu dot<J.rcia do Księ
życa, Wen.us, Marsa i .innych
planet,
powstaną
wowczas,
gdy o.siągnięte będzie porozumtenie w .s.prawie rozbrojenia.

•
„spotkała .się
RL
tk
~.el~~M.P„ ..... 1 wszys 1c na ro ow, """'~~.' _u_~:_ ;~r.z.:~::~~::
Przemów ienie min. Rapackie go
zbrojeń ros.nąea państwom
k
f
„
Gene
w
·
'ie
na Qn erenCJI W

!

pkt. 2 Konstytucji Polsk.iejt
Rzeczypospolitej Ludowej Ra~
da Państwa postanawia zwo;
lać trzecia, sesję Sejmu III
kMlencji z dniem 29 ma.rea.
1962 r.
Prezydium Sejmu PRL usta.lil() termin plenarnego posiedzenia. Sejmu na dzień 29
ma.rea 1962 r. (czwartek).
Posiedzenie rozpocznie się
o godz. 16.
Porządek
dzienny przewiduje rozpatrzenie na.stępują
cych rządowych pr<>jektów
usta.w:
~ o wyższych szkoła.eh artystycznych,
Ili o droga.eh publicznych,
.
•o~iaeh.

21 lutego br„

z

ny wysci.g
groźba nagiej

i
jedna.Jrowe mOti.lina .paści. Ten wooci wzięc:a udziału w międencja do przeksztalcenia kon dzynarodowej
ws.pól.pracy w
troli
nad
rozbrojeniem
w
dziedzinie opanowywania prze
kontrolę nad zbrojeniami
strzeni
kosmicznej
pisze
pomimo
pewnych
nowych szef r:ządu radzieckiego.
s:formulowań
ook.retarza staJednocześnie N. S. Chrusz(Dalszy ciąg na str. 2)
czow podkreśla,
że macznie
-------------------=-----~------

GENEWA (PAP). W dniiu Zł ma.T'C&
min.is•er
za,gTaniUŁnyeh PRL Adam Ra.pa,cki wygl-O!Slił na
plenamym
posiedllJeniu komite<tu
r<>r.!lru"Ojeniowe-g<>
18
państw µrrremówienie, w k.iórym stwierdził m. m.:
flPd"31W

Sprawa powszechnego i ca:J:kowLtego rozbrojenia dojrzewa do decyzji .szy•bciej,
niż
dojr.zewają d.ecy.zj<e. Stąd nasze zadania i
odipowiedzia.1-

zowainyi)h
muj~yeh

postanO"Wień
e-Moiść pl"()Ce5u

Konfer encia
prasow a
Kennedy ' ego
WASZYNGTON
dent It.ennedy

I NEHRU=: Rozbrojenie

obejroo:-

- najbard ziei aktualny problem

brojenda.
Takli
projelklt,

(PAP).

Prezy•

występując

w

środę na.
konferencji prasowej
wyraził za.d.owolenie ze stanowi

ska ZSRR w sprawie wspólpra•
cy w zakresi·e pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicz
nej . •
Prezydent oświadczył Jed.cześnie, że między ZSRR i Sta•
nami Zjednoezonymi utrzymują
się poważne różnice w kwestii
kontroli
i
Inspekcji
zaka_zll
prób jądrowych .
W chwili gdy pis7.emy te sio-o
wa,
konferencja Kennedy'ego
jeszcze trwa.

opraeowainy
ZSiRR, 7JOOl:.ał po
n.ość.
kO<ll<'Jultacja,ch
z Po.lską I z
Dlailiego Po.li<>ka uważa.,
7le innymi s-()juS'llllikami p.rzedlopodstiaiw~
dyskusji
powin<ien
żony komitetowi 18 państw.
być projekit 'możliwie sPreCYUza.s.adnienie tych propozycji praoov.1ej w Delhi pr"Emrie<
czą,oe pow°"zechin.ego roczbr>()j<ecji :v.o.staJo tu już przep.i"<l'WaNehru oświadiczyl, że ro.z;lJc-0.je nia i zaiprzesta,nia dłośwJa.dczeń
drone.
Chciał!byrn na tomia.s.t
nie
j.e.st
na•jba~·drz:i.e:j
aiktuaJrnJikleat·nych. Do.świa<lczeo,ia ta
przedst.awić
punkt widzeni.a
nym
zagadnieniem ol:>ecnych
kie - .sibwi~d2'it Nehru -in.ioe
rządu
1X>1l.slkieg-0 w sp.rawie,
cza.sów.
poiwin.ny
być dokonywane w
którą od lait uważamy za ikiluNaiwiązwjąc
oo ro.kowań w chwi.Li. gdy w Gene•wie obracwwą d'la caiteg-0 procesu rozGenewie,
prern1er
In.di.i
.z.ama
d•uje
komi.tet
rozbrojen.i·CJ<WY.
brojenia.
czylł, iż rząd fod:in je.sit wysoNehru 21wróc'ił także uwagę
Chodzi
o
wyeliminowanie
ce ZJa>ill'llter>eS10<wa.ny tym, by w
na fakt, iż pro.pozycja OhruWARSZAWA (PAP). 21 bm.,
od samego poorząitku groillby
lwmMecie 18 pań.sitw o.S1ią.gm·ię&ZaZOwa w sp.rawie roz;poczęw drugim dniu obrad VII Plena-giej 11,a.pa,Ści nukAC'M'Dej.
to pootęip.
Nehim podtka:e&lil
cie. genewskiej koo.ferencji na
n urn KC Zwią.ziku Młodrz.ieży
także, że rozbraje<nie powinno
Nowoczesne zbrojenia raJkiesz,::zeblu sioefów rządów. świad
Socj ałisl yemej,
korutylli.IOIW'arł
t-0wo---uk.l.earne są ZJbrojenia- · być realirowa.ne e!Ja.pami.
czy o szczegól.nie wiel1k.im =a
~0
dyskusję nad refera·t em seOqpowiada.jąc
HAWANA (PAP). - W wy- Chile, oświa.dczyl, iż &ytuacja,
na
P~'tal!lce
mi za.ood!niczo odmiennymi od
c<:en~u
n.a<lawanym ohradom
kretarza
KC
ZMS
Stanisla:wa
ZJWi<ązane
wiadzie udzielonyan lkor<'i.spoo- ~Qtóra wyniilda w Argentynie
z
za1powioedzi.ą Keng.ene'l'.r.sk~m. Nelwu j.e<s.z.cze raz
wszystkich
in<nych
rodzajów
Koci-0.! ka, poświęconym p€łiniej
nediy'ego, że w USA wznJOwio
dentowi Agencji 1Pren.s<a La- z IPOWOOl\l od mowy
po!JwierdziJI:
zibrojeń.
u1znan i.a
Wy.ści1g
g>otowo.ść
zib.rojeń
udia.nia
rasremu udizj,a low.i z1'\1:<1>i.k.u w
ne będą doświadczeniia nuikl<?tina w Santia.go jeden z przy wyn.i:ków W}'borów przez i~ kietowo..,nu:kllearn ych "ffiU~i być
się w raa;ie pol:irzeby dQ Gepracach samo!"zą<dU• r<Jłbo·tinlicze
a>r>ne, premiell" lndiii powfedzial,
wódców Komunistycznej Pa•- a1kcyd ną llclilkę wojskową, „onewy, za<lek<latrowam.ą j1U<Żwcze
z
na.tury :raeczy wyścigiem
go, we wspól.g<JSPOdarzieni!U za.
że jego zda.n.i em, należy :zmotii
Argen1yny
l!'.
Moretti
śn.iej w Liście clio N. S. Cb1rutwiera
sz,erolk.ie
mczególln.ie zaiża.l"tym. Wyścig
możliiwości
kładem pracy.
biHzować
wszoelikie siły, aby r..c2l()Wta..
lliiwierdzH, iż „wyż.'>i d'()IW~CY
ul worzenia jedn.oli.Jtego irontego ro<l'Zaju wzmaga niebezPodl!lumowania dy1sikUS;ji dio-4
rwojskowi znowu pchają Retu przeciwiko dyk<ta~'l!l7..e, kitópie-czeństwo
wybuchu wojny
kona.! pierw1s.zy sekretan KC
pul:>litkę A~·gentyrJB1:ą na krarą jak widać
zamierza
w .stopniu nieiporównanie wy;•.
ZMS, 'M.a.ria:n Rernkę.
wędź VXJjny domowej".
się
wpr<>•wadizić
w Argenty- szym niiż wyścig zibroje.fl. we
Na zakończenie o'brad sekreMoretti., który przebywa w
nie".
wszystikicll
innych
d.ziedz!tarz KC ZMS Grizegocz SolkoSantiago w zwią7Jku rre zja:znach.
łow.ski
„Na.ród
prneoota·wil i1ruformacje
air.gientyńBk::i.
odem
Komunistycl!lnej
Partii
Ob&wa .pr711!d na.głą., nukleo pracy o !"g<mizacyj111e j prezy-<
świadczył M<llt"CW ,_ nie bę
airrui, llll4Jaśeii \\.
1>41Cd"liej n;ż
dium KC ZMS w okreisie od
d'Zie siedzi.a~ z zailorżOl!lymi rę
obalwa pmed ja•JGiik°'iwieik in.VI do VII plenum.
kami, a 62 związki zawodo- Dl\,
~WMVJ&
M.mosferę
n ·ie1.
ufno.śili,
st,Nehu i napięekl.
we stanowiące j~ro argenNi:ebllrlJPieerzeństwo
wybuchu
Wezora: w Komit.ecie Lódz kim PZPR odbyła się konferenityńskiego ,;!'uchu robotniCZEg-O"
wojny z powodu błędu lub
cja. prasowa, w której uczest nlczyli: zastępca przewodnicz11·
wspólnie z ,,ruchem <> jedPllZY~ nigdy me było tak
cego Prezydium RN m. Lodzi mgir
iini. J. L~ns.
z-ea
wielkie.
no.ść i ik()()(I"dynację zwi.ą?Jk-Ow
Wydz. Ekonomicznego KL P 7.PR mgr J. Orłowski, dyrekt.or j
LZP
mgr
J. Wolczyński
i kler. Wydz. Za.trudnienia RN
2)9.rwodowyc'h" postanowiły j<Uiż
Pr:zy
TIOIW'OCZJesnyeh
w ~odz. 14--15.30
środH. Piasecki oraz przedstawi ciele łódzkich ga.zel, ra.dia
przez telefon 303-04
proiklaanować
konstra•jłc.
powsze- lkach waJ'k i dylema't telewizji.
ł.rola
odpowia.da.ć będzie
nad ro·zibrojeniem,
czy
'cruny w o/bronie praw narodó\.1
na pyta.nia.
ikontrolla n.ad ?Jbrojeniami Temat konferencji byl bar- twa, gospodarki komunalnej!
do wy1boru taikiego rządlll, jasprowad.za się w prakityce do 1 d?..o obszerny i
cbcjmowal
oraz sprawy zatrudnienia.
.,
!kiego
dY'l.ema~u
k0<niro<l.owane
aktualne problemy budownkNajwięcej uwagi oo je.st
zresztą zrozumiale poświę- !
con() zaga.dnieniom budownic· j
twa mieszk&niowego. Z wy. ;
Jasmen,
dyrektor c.ddzla.łu ORS
jakich
udzielono
przedstawic:<e.lom prasy, wyni- ,
w Lodzi
Niektóre tema.ty:
ka, że inwestor, tj. DBOR i
wykonawca LZB, mimo wystę- I
... KTO
MOŻE
KORZYpujących jeszcze trudnoŚCi, są 1
na ogól doorze przygotowani !
STAC Z ORS?
•
ZMIANY
W SYSTEMIE
do
realiza<:ji
tegorocznych, i
RATALNYM
1
niełatwych przecfoż zadań.
•
ASORTYMENT
TOWADalsze sprawy, to problem 1
(,PAP). ~ W śi:OO~ machów, w wyniku których
ROW NA RATY
kiJmi siłami bezpieczeństwa a
i wePARYŻ
uprzemysłowienia. i
typizacji I
wczesnych godzinach po.s.iedrrtiu A1gLeirczyków zostało
Ili' iWYSOKOSC KREDYTU
OAS,
,.
budownidwa.
w
oparciu
o1
poJudnil(}wych do.szJlo do naza:bitych, a sześciu rannych.
•
ODPOWIEDZIAL NOSC
~
projekt
łódzkieg<>
„Miasto12rogłego zaOiStrzenia syitiuacji w
Francusikie
siły
bez,pieczeń
ŻYRANTOW
jektu". który prz,ewiduje po~
Algierze i O . anie.
stwa
naityohmiast otoczyly 1
W A1giel'ze francuskie lin.ie
wtarzalność
poozczególnych
z1staJ
uko11czyl 80 rok
W Algierze do godziny 14
zamlmęly dzielnicę uchodzącą
lotnicze
odmówiły
wydania
sekcji mieszka\lliowych.
życia
neMGr
pol@kiego
u.litra.si
d-Olkona•li sześciu zaza twi.erdzę uHraoow. Prefekbiletów iSamolotowych dz1enW
części, dotyczą<ej
zatruwl.ókLemiK;:t.wa
prof.
tura policji w Algierz.e o.glonukarzom, o iłe nie przed.stadnienia kobieł, poinf-Onnowa d-r
inż.
Wiadysla.w
f;lraitoloow.siRa komunikat za.powiadający wią „wizy wyjazdowej udzieno dziennikarzy o
uchwale
ski. W c.:asi.e wieioieini,e.j pra
„in1e_g.ra1ną
godziinę policyjlonej przez OAS". J\JIŻ
we
Prezydium Rady Narodow~j
Cl/ dyM!ktycznej i ~"'"'?j
ną", iktóra roz;począć się ma
wto.rek .zaiądano talkiej „wim. Lodzi z dnią. 13 marca br.
na po•l"iitechn1Jka>Ch: Lwowsik;i,e.j,
w środę <> godz. 19, a trwać
zy" od dzien.niik.arza lkana<lyjPrecyzuje ona szereg konkret·
Warsza:wg.kiej i Łódzki.ej, bifl
będzie a.i. oo od.wolania,
skiego, w środę ranQ kiJkunych postulatów pod adresem
cm wychowawcą licznych rzeS>Z
nastu dzienniikarzy zostało w
Jódzkich
zakładów
pracy
i
or
..
~nżynAe<1·ów,
na.ulrowcóu;
i
W Orain.ie doszifo do praw- ten sposób żaibloikowanych w
ganizacji sp<Jilecz.nych.
które
;pra.lotyków
prziemysJowych.
dzi w.ej w.a.liki urricznej między Aligierz1.
czoraj przed Sądem Wojepowiinny
w
konsekwencji
do2.300 kg niedoprzędu wełnla.ne
Polq,c.::e111i.e
ścisłych
żandarmerią i
1U1JuikoORS (jeden z
wódzkim w Katowicach ze- go dla Spółdzielni im. Stanisla·
W związilru z tym
prowadzić do znacznej popra!prefek':
wych
doci.ekań
rodzajów fo.nmaeji bezpieczeń
z
pr<lllotvklł
ll:nania, składali dwaj b. referen
wa Staszlaa a w kilka dni póź
policji Algieru wezwał miejwy sytuacji.
przemysto-wą ,
chatrailvte'l'y.zowa,.
stwa)
:z
jednej
strony a OAS
c.I działu sprzedaży i zaopa trze
niej p<>d.obną dyspozycję wraz
scowych
dyrektorów
Problemy,
linii lotporuszane
nfi lo cał.ą w.i<e>Lol-eit111iią dzVaro'no:ić
llia. „Textilłmportu": W. Opal:z drugiej. Okolo południa jez fakturą wystawił dla ZPW
niczych i za.żądail
wczorajszej konferencji, ()111.aod nich
~o i Grygier<>wskl. Oba.i oskarprofesom. Taik 11JD. w okresie
den z heliilrnpterów aJl"In.ii uim. Jarosława Dąbrowskleg<> w
wyjaśnień.
wiać
będziemy
zenł
jeszcze
do zarzucanych im czynieje·
badań 1ULd stu,xi•rzem;~ noZgierzu. Twierdzi że miał 0 •
miejooow~'I: w samym centrum
nów nie przyznają si<:. Ponadto
dnokrotnLe
na
lamach
naszej
trzymać za tę „grzeczność" nfe
we>j te<:hnolooi1i wydobyci<t ł
Oranu
stację
n.adaiwczo-<Jdodwołują swe pierwotne zezna·
ga?.Jety.
(l:>m.)
30 tys. zł jak mu zarzuca. akt
przerobu wló<kna lniianea" i
biorczą OAS. Władze bezpi.efranc11s~'i
llia w śledztwie.
oskarżenia,
ale tylko trzy tyke>nopnego , prow<ufaonych t11
cze·ństwa
wy.slaily
natychsiące zl()tych.
!)dwoływanie
zeznań
s;kladaWtach
1931-39 na Politech1'llice
miast o<!dziaily żandarmerii i
rozuot•zął
11Ych w śledztwle staJo się w
Należy podkreśli~, t.e GrygleWa.rszaws<ki>e>j , profe.sor Bra:tORS,
k1óre zaezęly
iPrzeogóle met<>dą obrony oskarżo
PARYŻ
(PAP).
W
środę
r()WSkl wystąpi jeszcze w in·
kowS1ki orgami.zuje }edmocześ
iprowadzać rewizje w domach.
nych w tym procesie. Właściwie
w p01ludllllie '.l<&k<ińczyla się w
nym procesie za pobieranie ła
nie szereg za•kladów przem11J~ynle „wódz" wełnianego pod
OAS-owcy zorganizowali
oZgroma.cneniu
pówek
od
spółdzielni,
Na.1'<J<l.owym
którym
d~
z1etn1.a
Eugeniusz Krzystanek
slowych, wspóldzia.la przu z~
IPÓr.
W<Y!.y
i
r;.amochody
poza. ixw.dzlelnikiem przydzielał
bata nad uktada.mi w Evia.n.
SJ>rawia wrażenie, ż.e w swych
lio.żeroi·u.
Towa.rzys<t'W(l. LnUITOAS-owców
za11:>ary1ka<lowaly
surowiec.
Istniała
na.wet speŻMlne głw01wa.ni.e nie usa.n.kreznaniach tak w śledztwie jak
6kiRgo i!bp.
cjalna taksa łapówkarska: za
ulioe . Równocześnie salanowprzed sądem jest dość konejonowa.lo
dy.słm.sj.j.
Z
tego
przydział tysiąca kg wełny czte
W ro Tw. 1945 "/Yl"01. Br<1Jłlkou>..
cy przenieśli stąeję radiową pawodu mia.la
~kwentny.
ona ramej focry tysiące zł. Oczywiście mó~ki z pełnym odd,n,n iem org~
w i.Tllrle miej.sce.
ma.lny chara.kler I nie na.l eOskarżony
Grygierowskl
ze- zgiem i inkasentem był Krzynizuj.e Wydziml Wlóki ennfo~
POZNAię (PAP). 21 bm. wie~llaje, że pewnego razu Krzystanek. W dniu ślubu (Jt-ygleża.Ja. do naJcieka.wszych.
Str.ze1anina
trwała
ponad
czorem, · uroczystym koncertem
na.szej , Łódzkiej Polbte'C.hni<'lci;
5lanek zwrócił się do niego. z
r-0wski otrzymał od swego „pro
Na.d11wyc-.i;ajna s-esja. pa.rla.dwie godziny. Według oficja•l kameralnym w Sali Czerw.onej
na l<tórej do nie da-wr>a _i.,!.n:P~·taniem czy istnieje taka. mo- f<!sora, 1>rzelożonego i wspólnimentu
21os{.a.nie
pałacu
nego
zamknięta P-O
Działyńskich
bilansu
jedenasitu
w
Po2.11a·
ludzi
cze kierował Kate<irq Przędz4l
thwość, że jeden zakla-d otuyka" e;ruhszą g-0tówkę na '\\'ypra
niu zainauguro'\vane 7.-0Staly mię
z<i.'lta.Jo rannych, w tym pię za.1l:o1'iC11Jeni.u ana.Ie>gicznej d·ellta Wełnę a drugi będzie mógł
11ict1va
wienie huczneg<> przyj<;cia. wesel
Wlóki.0n
Vyko11„·1/Ch.
dzyuare><le>we k()nkursy im. Hen
baty w senacie, kló1·e·l:'O pociu żandarmów.
:ta
nią zapłacić.
Grygier.ows-ki
n
ego.
W ty:m. cz.a•sie prowaid'Z'i 11.i.e
0
ryka Wieniawskiego.
Składają
dpowiec1Lial, że to jest do zasiedmeni·e
rOO!POC7'f:l()
się
wc-noDziś
tvblw cervne bad-0mw a(1fyc.zadalszy ciąg ~ocesu.
się na nie:
konku1"1; k<>mpozyl11tw1enia. I załatwił Najpierw
Bv<la to wi~c pierwsza o- raj w l'OOzina.cll l)<>ll<lilud:niot.orskl (21-23. 3.), lutniczy (15ce wŁókien konopnych,
a.W '
1":\'staWi.l dys.1><>zycJe na 0Ji:<1lo
~ROL BADZIAK
~wal'ta w,:ai1ka między trancww;yola.
ao. 5.) l lluz;ypeow7 (ł-,11. U.).
~a!W.Y ciąg na lllte, 2)
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Życzymy

Już dziś

wszelki ej

i pomyślności

mgr

Marian Olejniczak

l

Zaostrze nie

Al~ierii

i

Pierw sza otwa rta walk a
Siły bezpieczeństwa

i

contra OAS

fi

* * *

. .~:::~~:~:~A:J

D

Huc zne wes ele
za kradzio ne pieniądze

W

Senat

obrady

Inaugu racja

konkurs ów

im. H. Wieniawskiego

f

Nowy ambasador
radziecki w USA

Nie notowany ,„szczyt''

przeładunków

Rekordy

(Dokończenie

biiai polsk·ie porty
a wszystik:o wskazuje na
to, że tempo pracy nie o~lab
nie i w następnych mies1ącach.
Przycz~:ny
dynamicznego
wzr06'1:u 'pr7,efadiun.ków
leżą
przede wszystkiJ.. we wzmożonej aikt:Ywno.ści
hand.lu zagranicznago. coraz większym
udziale
mor.sik ich
kcd'ków
transportu w
międzynaro<l-0wym obr'Ocle towairowym, ja'•
również w
ożywionej i stale
wzrastającej
wymianie towarowej Polski z krajami gc 0 .po-1
darczo slaibo rozwiniętymi.
CU,

Pierwsze mi:esią.oe bieżą.oego 1'Wu prz;ebi.ega,ją w n.alllZYCh portach morskfoh pod
ma.kiem
rek-0!l'dowych
przdaduników. Pon.ad 3,1 miliOl!l.a ton
przetadowa.nych
tc<wa.rów, w tym blisko 1 milion ton drobnicy
to
wynilk stycznia i luteg<>. Wynilk llli.ew.\'IPliWie rekoroowy.

Zbrodnicze metody
japońskich

faszystów

PEKIN (PAP). Jak dODOSZI\ Z
Tokio, w noey z w~orku na !lro
dę wybuehl
pożar w
budynku,
w którym mi;,ścił się Krajowy
Jap-0ński Komitet Obrońców P<>
lwju. Wskutek pot..aru budynek
spłonął całkowicie, a ogief1 stra
wił
wszystkie dokumenty, bibliotekę
i sklndy
mater.i.alów
propagandowych.
Przyczyny p.oźaru - lak twler
dzą wladze p-01icyJne „rue z.o
stały
jeszC?.e wyjaśnione", jednakże
w kolach demokratycznych stolicy
Japonii panuje
przekonanie, że było to zbr-0<1nieze podpalenie, dokonane w
cela sparaliżowania. dzlalalności
Japońskich
bojowników o P-O-

--

kój.

Rekordowy
grubas
BUDAPESZT
z najgrubszych
U. jest ~5-Jetni

(PAP).

Jednym

mężczyzn

śV<

Ja.-

technik dentyKar·oly H-Olrlliesek zamieszkały w miejscowości Lenti
na \Vęgrzecl:). Obecnie waży on
200 leg, a nie tak da wn-0 ważył
230 kg. J;ego wzrost i obwód w
pasie wynoszą - 178 centymetrów? Przed 20 laty Kar<>ły Hor
nicsek ważyl „zaledwie" 127 kg
i czynnie uprawiał pllkarstw-0
w 7nanym klubie sport.owym
,,Vasas".
styczny

•

Zyczymy
wszelkiej
pomyślności

Prz.el.a.dunek towarów d.robnicowych wymftga s.pecjalnego
podtkreślenia,
porueważ
towary te są jak mówią portzywcy n.a}lrudn.iejsze
ze
względu na
no.ść (zalicza

swoią różnorod
się do nich za-

ról.'mo zabawki choinkowe i
jagody,
jak
bele
bawełny,
czy„. parowozy),
sko.mpE•kowaną

technologię

i

ocenić

wynilkl
roku,

ków

bież.ącego
powiedzieć,
że

począt

wairto
w
r. 1960 przeladnn.ek 20.3 Jnil iona ton, w tym ponad 4 miliony ton drobnicy,
uznany
został za rekordowy w historii naszych portów.
Rekoro
ten przekroczono już w roku
1961, a obecne zadania portów
i wvnllki
stYcznia i lutego
prze;;,,,yższają "znacznie ośiąg
nięcia ubiegłego ro.ku.
Na,tężenie jpracy w
portach
utrzymuje się równie·ż w mar

O ikonyściach płynących z
oozczęd.zanla nie trze.ba więc
j.uż
specjalnie przekonywać,

dwa podręczni•k.i ll!k.luLemiieokie,

nie rw.szy&y

str.

1)

dtrokuje szereg atrtykulów w
,:>Umie-nnii;otwie
techn.icz.ny-m,
zajmi.}e powa;tne stalWW'i.s1w
w Polsikiej Aka&mi-i N(tU,k,
~n·stytutach:
W l.óki.enri:ic..tnoa i
Prz.imysl:u
WŁóki.ein.
Ł11olvoWJłCh, k.J.erv.je pr~ swre~ lat
Stowa.rZ'y.s-:<lmiem
Inż11'11ri·eiró.w
i Techn.i,ków PrzeimvsŁu r·;.Jkie roni czego.
Prof. Bra10kow.91-0i. zo·srtai naorod.zony na.grooą pańs.bwową
Jl rl•Ot>nill w zaikreisie nawki,

n.a.gradą

Krzyżem

7U!JU.lwwą

m. Lodzi,
Kmnamd.ors/,bm orcie

ru Qd'rod:renia Polsl'i i Orderem Sztain.daru Pracu II Kia.-

1y.

.

jednaik rozumie-

Śmierć na jezdni
Wczoraj około godz. 1'7.J!O przy
ulic Zachoclnlej i
D1·ewnowskieJ potrącona została
na przejściu dla pieszych p1·zez
!urronet.ke „N;•sa" Janina Babiri.oka
(Gazowa 7a).
Doznał•
ona tak poważnych obrażeń cia
la, że po przewiezienl•ll d.o Szpi
tale. im. Biegańsk!ego zma1'la.
skrzyżowaniu

Kierowca ·„Nysy", n.ależącej
do PTHW nr 3 (Jerzego 10-12) ,
Henryk Górka (Przybyszewskie
go 23) zostat za.brzymany pnez 1
MO do dyspc.zycji proku.ri1tu,ry.

I,
. mu
I .~ · "'
uzn.a.-n-f.a, era.z 'IWjlepsze Ż!JCZe- T/
•k
..,... ___
„_ _ _ _
____ _
-n.i.a.
wsz.eMci.e<j
pam.yśl11QŚci.
w d mu

Jago 80 'f'OOZ1l!IJCY
s.k'laidamy Czici>godn~Sole.niza:n.t>owi
wvra.zy

I l T0lll

Totórąś

m ~.;:;ca, ln.J
z
U•cznych

wc.wra.jszych . audycji.
Wobec
·tego slów ]ci.l1w o c<Uoości programu wimion.eogo dwia. Byl to
'TUlJS'Zym zda.n·iem przyklad cLob~o uk.la.du programu. Audyl'? raczej króiJk.ie,
kontra.st.ujące ze ~obą, z ró.::nych d.z~·dzin. i rożne 1V ga.tun./cu.
żadna
boo(JJj,
po.::a
„Kioom
krótkich
f.f.lmów",
gdzie juz za wiełe swe~1 rod.zaji. rutyny, ni.e rozczarowała
1uM.
sprawił

Dużą

przyjeomność

przed1,Pe<ry.1.ko.p",
staidaijqc Melchiora Wań./w
wi>cza. Z ekranu pon.vi.a•w świe
żo.foią podczws mlod.zieżoiwego
progr(llmU TO.ZTytVkO<lL'.(!'fJO. 111·ter.isująca b ula dy,;·Jw s}a, htó
rą prowadz·il
S. Mamituruwslci.
Ok.a.zllje się, 11,iesteity, że tego rodzaju dobry proyraim ca/,ego dnia daje się znwnt.ować jedynie z a•udycji c!JTdicz-nych., o u!talonym poziomi,e.
W mnych W!j•}JMlka·ch
„n.iewiaitmna." okazuje się częst.o
rozczarowaniem,
..'ni-e
ar~"
a.ni sarrut dla siebie, a'Tlli w
cało.ki

•
przy ul. Przybysrzewsklego 90 o godz. 11.15 samochód
ciężarowy
prowadzony
przez
kierowe;;; Eugeniusz.a Majchł'?..a
k.a (żurawia 2-0)
wjccilal na
chodnik,

stepnie

Annę

go 86).
brażeń

•

drzewo a

złam.at

na-

potrącił
przechodz!,\cą
Sójecką
(Przybys.7-ews'kieDoznała ona clc;żkich o-

clal.a.

budynku

Plob~kowi.e).

boga Is~
że

ta.kle same kan.yści
plyną z wypłacania nagród z
funduszu zaikladowego za p<>średni.ctwem !książeczek PKO.
Praktyka la.t ubiegłych WY'ka-

~mje,

że

ków,

którym

więkismość

~racO<Wn.i

ta.k:

wyplaeOillQ

te sumy, zaczęta. SY'S~ema.tyCQ:

nLe Oi9Wlll1d7lać. Obecnie zaś
:zlbliia się 7,nów olwe.s wYPłat
tych na.gród i a.keja godna
jest rozszerzeni a.
O tych sprawach mówiono
wczoraj na raz.szerzonym posiedze.n.iu plenarnym Społecz
nego Komitetu Upowszechniania Oszczędności.
Wzięli w
nim udzial również prze.dstawiciele zjodnoczeń przemysrlowych i
zwią21ków
spó1dzielczych. Wystosowane na zakoń
czenie pi1S1I110 do dyrekcji 1ódz
kich zaikladów pracy w .si;:>rawi-e
rozs.urzenia aikcji wyp}a,t na.gród z funduszu zakła
dowego
za
pośednict.v•.em
książeczek PKO pozwoli niewąt.pli wie uzyskać w tyim zalkresie jeszcze lepsze wyni'ki.
j.p

hasłem:

Pod

n1iesizka1lnego

(wit)

POOkl. Zwiąt.ek: Niewidomych
w Lod•zl posi.ada w swojej ewidencji i.2:10 zarejestrowan;•ch ociemniałych
w tym 37 dzieci.
Blisko 340 niewidomych po prze
szkoleniu

pracuje

7sa,,;,vodowo.

Niewidomym potrzebna jest jed
nal< nie tylklo praca i zapewnie
nie

ubrzyn1.ania~

sle

'"~uściwy

serdeczny stosunek ze strony
c.alego spolec>..e1\s1 wo. z dt'ugiej
st.rony trz~b...1 zrobić wszystko.
aby p1-.:eri 1vd?.ialać ślepocie u
ll•dzi
dzi.ś
je>•'l.e>..e willzijcych,
któny bez ocLpowlednlego Jecze
nla mogą stać sic: c.ciem.ninlymi.
T>eJ
trosk.i
wymagajq przede
ws.zystl<lm dzlocl. lł>ocznle traci
'Powiem w naszym kraju wzrok
450 osób. Stąd też „tydzień 7,apobiegania SlepDCie", który ma
trwać -0<l 7 di> 13 kwi~tnia, je.1o1t

w

W dniu WC"l.Ofajszym

o

pO<l pw~

v.todnlctwen1 ingr E. Ka:i.tniercza

ka od.by!() si~ posi<>dzenie Lóclz
l<iego Komitetu Walki ze S!epctą.

Wyl'onion.o na

stoosobowy

nin1 k!lkuna-

komitet

roboc>.y.

d·O którego weszli m. i1n. prof.

dr J. Sobański, doc. dr B. ICozlow•ki, doc. dr M. Wll<Y~y1iska,
kLei·o\vnicy wyd7.i31Ó\V zdrowia
dr dr J. Frejnlich i J. Inclulski,

Ob. inż. ZYGMUNTÓW! BAGINSKIEMU
wyraiy współczucia z powodu zgonu

ż

N

serdeczne

V

składają:

progr@mu.

(bz)
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Iclla,~·i ld

żo-na.

Irina

w Na.wym

Jorku.

w

S'NO

m

cza"~

e

siraty•••

=-

?Jnl.

Księżna

Monaco
wraca do filmu

szanuj wzrok

DYREKCJA, PODSTAWOWA ORGANIZACJA
PARTYJNA, RADA ZAKŁADOWA i ROBOTNICZA ŁÓDZKIEJ WYTWORNI PAPIEROSOW w ŁODZI
4223-G

Dofarowa

....---

>>Konserwowana<< waluta

i ... „bezinteresowni"

znal si~ on do ~a.rzu~anych mu
cz~ nów,
je.dnakż·e
<>świa<lcz~·ł,
7.e nie C7.ujo się '\'innyin, gcly:t
nigdy ni,e clzialal
na zlecenie
żadnych cudzoziemców, ani nie
nale:i.a.J do szajki. 1\1"0i<>rPn1 dzi:i

lalno>ici '.l'oeplitr.a była,
jal<
mówi - j;-dyuic mllość do >iony i •~togo s1lillni11.iąc jej Jll'Oś
by

WSi!.Cdł

w

kolizjt=; z prawe1n,

Wszystko to jcdnal< byto ni·czy1n w

porównaniu ze

'vstrzą

sem,

,jaki - jale t'yiei'<izi gdy ż·ona poka·•ata mu
od konserw, za\viera,i3idolary i polskie zlrlf.e. Do-

przeżyl,

puszk<;
cą

szio wót-VC'l.as do pnważne~·o kon
fliktu mic:ctzy małżonka1ni. 'V

rezultacie .it'dnak Tol'plllz zgodził si«; tttnieścić w pus~.c-e 700
dctarów i B tys. złotych, zaml<nąć ją i przelcazać na umówione mlej•ce ..•
„czyn ~ - oświadcz.a - ł

oskarżeni

z pozostały1ni oskarżonylni, a
'''ielu rG nich \V ogóle nie zaa.

Swoje kontakty z Radzynel'em
tlurn2czy Lubański tym, że Radzyner był człowiekiem, który
wykupił w Polsce przyslane dla

Lublillski.Pg·o

p~1c:1.lcl

od

r-0dziny

z 2.agranicy. z obur-ieniem opowiada, '"' Ra.dzyncr 11le <lolconal z nim do koi1ca ro:dic~ei1,
że miał
z tego p.owodn wiele
trt\dności i
że w rezultacie z~-0
dzil się przyjąć stary samoch~d
R.rldzyncra jako pokrycie reszty dlugu(:).
Ostatnim osl<ar7.<>nyni,
który
składał ZP7.nn!lla w trzecim dniu
proc.es\l, był „pechowy kurier"
austriacki
obywatel,
Jo?...e!
Iler1nan, który 7a, h'zyn1a11~{ zo~

stal

pl'?:·ez •h•~bci oozple-cze1istwa w c"'"asło pl':-ek1·ac??nia na
szej granicy w Kunowicach.

'1>·

~.)

·•···············
K.\ŻDY

„O

N:\STĘP. 'Y

SU:'!IEB

D

G L O S 0 W"
CIEKAWSZY
OD POPRZEDNIEGO
Dzisif'Jsze
„Odgl-osy" opróee

-

pozycji:
k11cika .)ęr~· ków <>hc~·ch
dalszego ciągu „111agcl.alł'l\3'"
.,, notatnHla prokurat.nr.a
kolnmny lllmoweJ i tele'll'l·
zyjnej

-

Rozmyślanja

stałyrh

ZA\\TERAJĄ

-

u

lic
Zlo
ty
Ob

lia
la
go

zreał1,z;')\va_na,

sywacja w Eu.rop·e
bylab.)I'
na pewno k<11!"7.yffin CJ.srŁa.
jemnĄ
nieulno~
st.rach.
ld>ea n <.! stradla byna) mniej
Blę1Ine
kolo!
na aJdualnośc1. Prz:ecl'wnie, po
Tylko
pr7.,ez wYe.limi111owa.1959 roku zysltala ooa Sl"..ernie m1YHiwcśei
na.P!'..śei nus.zy sens: s tala e~ę ogni·v.-em.
klea.rnej można stwonyć J><l'd
w lańcu~hu wys,lków 7.ffi;er.t.a
stawy dla rzeczywistej a .t mojących
cl.o ca.J·lww:t.ego i posfeiry ?Ja,ufania. Jeśli ten dewszechnego ro2lbrojen1a i zd.ocydujacy krok
zapla'!lujemy
bywa srer.siz,e znaczenie, takjuż w
pierwszym etapie rozż,e
drzięk.i
nowym podobnym
brojenia wszysbkie,
~,o
i.n1cja•tywom
w Euirl'p1e pólwtarzam, wszyst·kie taik s;porn-ocnej, na B~.lka.nach, n-a DadUikcji przewija~y się ~dczas ne obecnie pr'Oblemy ro21brolekim ·Wschodz:e i w strefie
calej narady.
Pacyfiku, w Afryce o:-a.z w iinj.enia okażą 51ę ni€1\)0CÓWnanych reg:onach św:ata. Z sz.enie łatwkjsze do rozwiąza
Podlk.neśla,no również w
torokim za!nter~aniem i P<''"
ku obi;ad nie.s.llllSizn.ość po.su- nia.
parol.em s;><>t.kała .się myśl m nięć
adirninistracyjnych,
meNa.jba.rdziej
praktyc:r..nym,
ruis'".ca
spraw
zagrwnicznych
cha;ni1czmJe obniża•ją.cych wkład
na.jta.hviejszym do skontroloOe.stena
Unden.a.
Ks1ztaltuJe
pracy lu.dz.ki.ej przy wytwarza
wani.a. środkiem uniemożliwie
się ki-eru111.ek myśli, który zini·"
niu pewnych a'!'tyku1lów.
W
nia nuklearnej
n.a.pą.sc1
jest
ten sp0<9Ób zamiast szlachet- likwidacja wszelki<Jh środków rza, ja·k t.o ujął prze-d:s.tawuc· el
B1iaizyiiJ,
miinijs\er Sant.luago
nych tkarnin wytwarza się z
prrenosrenia la.dunków nukleDant;;i.s - dio stc!pll1,'.owego .,nt.ego samego surowca tow-ary
arnych.
gra.nkz•e'!'lit1 strefy atomowego
njsl!\:iej ja,l;,o.śei mi1Jil()•na.mi mePr ZY\Pom.il!lam
chodzi o
n i.ehe ~P i•9C reń.sitw a ''.
trów
zale,gaj.ą,oo
.s.klady fa- calkow1te wyelimill11CJWanie
moWiąże się to z kolei 'l: IX>'"
bt-yczne.
Uzy!Slklrwain.a w ten
żliwo.Sci
napaści
nukJ-ea:rin.ej.
wsrzechn·ym i gc.rąco PCliPi«as•po.sób 0011Jczędn-0-ść killku @ro RedU!kcja środków przenoszen
vm
taikż,e przez P-OJ.;:1kę ciąż'Z
ezy na metflre powoourj e str a nia ładunków nulclea.rny:ch o
nlem a.o pos.taw1erua tamy r<l'Z
· ty srur01Wca warto-ś.ci kilku zł.
30 proc., ja.k to .zap.ropon-0wał
pow.:.zec h.n!.a·n iu si<) bro.ni n uB?Jrdzo ositro krytyk.o·vvrall up. Rusik, a choćby i w Jabmś
kl ea myieh. Strefy be'La.tomowe
czestni.cy konferencji przesitawyższym od.s.et.k.u nie spełnia
sł.ają się,
nie:r.ależnJ.e n-cl ii:trzale jurż bodi.ce ekoruim.Lczne
tego zadania.
Mc.ż.1Lwo6ć na- . nYclt 8W'<'Ch funkcji C7.ęśC'1'>
w przemy·śLe ba.wełlniuanym pre
glej napaści nU:~leaTn<eJ albo w'ą, ~!\''•~n.t'MlltO'\~W\ ukl!vJami
mi.ujące roboltn~ków i
par-sonde i'5<1'rueje, aJbo istn.ieje. A
I
kontrolowa.ną rcall::-acJI\ zanel tecłvn iic?Jny, pr7Jeide wsz.y.s.t
j.eśli
:istnieje
ciąży nad
ka.zu rozprzestrzenia.nia zl>Tokim 2la i'lioiściowe wykonywaświabem
i ~rozi
wyil:>uch?J.n
jeń nuklea.mych •
1 w:;jrny, która
nie za.dań.
przy począ<tiko
J.eśli
ch.<xl?Ji <> pr~~ię
wym u.żydu 70 proc. a choć
Wyn~ki dwudni.<Ywych o'oc-a<l
po•i.91\ą oczywiśde, n ie &oi.drz.iby i zna.czi111i.e mniiej-"IZe•j częś
ujęte w pootad uchwały Kole
my
e.by
pro::x,zycji tej n "' m.o
1 ci obecnych śnodlk.ów prz.enogi•lllm Zjoon. Przem. Baw.
był·o wz.l:!~ gac:ć.
Go.trm•i
s.z,enia
bran.i. ją,drmwej przestaną przeka.u;vne zakła.dom dlO
t.E:-ż }ooteJmy rroiważyć w.;JpólkreśliJ:aiby wmy.s<bki..e ogra.n.i.cze
rea<li.za.cj~ jaiko lro1111k:retne pła-
n \e ewe.ntua.lne
wn.iloski lub
n~a i byla.by niiemniej .sitral9Zii
ny dziaf.ainia.
BU~tie.
wa w .slkutka.ch. Chodzi o deDQtychcza80!W3 dys'kU1Sja ucyzje ja.kościowe, które uniejaownila pawa;ż;n.ą trOl"lkt: wielu
1·uchomll\
a w konsekwencji
jej ucz.estniików, wyv.'()}a.ną za
uczynll\ zbędną wszelki\ broń
powiedzią
podjęda
d<'9WJadmasowej zagła.dy.
c zeń n.ukJ.eamych przez Sta.ny
Trzeba w1ęc uceyin.ić ten
Z}edITToczone.
Podo bnie
ja<k
pi.erwszy
zasaooiczy
kirok'.,
wie1e JJI'hnych dele.ga.cjj, rówktóry wpi-owadrzi rozbrojenie
ni.ei i d.el-eogacja polska
n e
na tary nieod w:ra.caln.ego pro
widzi uzasadim'Jony<'h przyczyn
PARYŻ. Księżna. Mona.oo-, Gra
cesu. Jeśli &1ę rz.eczywiśde
cja. Patrycja, 32-letnia b. ameodwleka·nia za wa t'Cia os.ta teez·•
szuka dźwJ.g.n11 proce.siu calrykari.ska fl'Vlazda filmowa, Gra
n.ego pcx·ozl.lJ!nienia w spraiwie
k<>WI;,te;go
1
porw1sizech.nego
ce Kelly, za1nierza wbrew
za.pf'zBS>tania prób br0tni nukle
wszelkim poprzednim zapewrueirozbroienia.
'llo tu on.a
a.rnej. Wed!tuig w.sizelki.ch daniom - przynajmniej tymczas<>
jest.
nych ek.<iplozje n1~klearne
wo powrócić d·o pracy w filmie.
K:ieruij ą.c si.ę tą samą ióeą są,
przy obecnym poziom '. e
Od czasu zawarcia. małżeń
zapewn
Let1.ia
j
a:k
na.j.k.orzy1S1t1.echn.iiki do wykrycia i okresstwa z księciem Rainf..crem w
ruejsze.go stadu dl.a pr«:esu len ia, bez potrzeby ins.p~kcj"
k'vietniu 1956 r-0k1J sla,wna nie~
callrow1t.ego i
powsz.echinego
gdyś
aktorl<a,
obecnie matka
Anty'Cypować wątpliwości co
dwojga dzieci, nie grala. w ża·
roz;broj<ll1iia Polska przypido charakt·e.-ru 'AFitr-l..ą1;ów - to
dnym filmie.
suje d•ure znaezeme przeds.ę aootrakcja. Od szeregu lat tawzięciom,
które już obecnŁe
ke wątpliwośc, najwidocz:i1ej
m.:>glyby ograniczyć niebeqp1enie pow.„t.aly, albo też zoota{y
czeństwo
wybi.uchu konlbkt.u.
wyjaśnione bez pomocy ek ,p
zahamować
wyścig
zbroj.e11,
kontrolnych. A te~hni.ka wyprzyn j,eść odprężenie. Tmki by!
krywania eksplozji ch~·ba s'ę
oon'9 zespotu propozycj.i przeid
w tym c1.a.sie me cofn~la.
sta.wi'°"1ych na XV OO"'i·i ZgroJeśli chodzi o tryb da·l m:ych
madzenie. Ogólnego Organiw- obrad - slv.s'<lne
w~'daje s ę,
cji
Na:rodów
Zje<lnoczonych
równolegle do głównego n·uirprrez praewodiniczące~ deletu naszej pracy, rozpatrywaga.cj1
po.l.sk.iej,
Wład)'l9ława
me sprawy zaprze.s.ta.nja prob
Gomułkę.
nukleamych
jak róv..-niei z
kuramr M. Woźniakowski 1 L.
W roku 1957 rząd PRL za~
Kusa z WKZZ. W najbliższym
drugiej stro.ny, propozycji doproponował
utworzenie streczasie opracowa·n y zosta.nie p.ro
tycz.ących stre! baza,tomowych,
gram pomocy oci~rrmialym oraz
fy be7..atom~ej w środkowej
za.warcia paiktu n:eagre.3.jt m ę
al<cji pro!ilaktycznej,
mającej
Europie.
Do
i'!licja.tywy tej
dzy p~zeciw1S1tawnynu u.grup<·na celu walkę ze ś·Jepotą. (Ka<>)
pmylączyly ~
C:z.ech=lowawa•nhaml,
nied()pU..s.'Zczen.•a d~
rozorze.strzen.iania s.'ę zbroien
nuklea.rn Ych,
roo,pa tryv..11u1 .e
oś Warszawa-Wiedeń
iin,nych Śroo1ków zahamowan'a
wyścigu zbrojeil i zmniejsz·~~
~-------------nia napi<)Cia. Na.czelnym j€d'
nak ~matem
n31"1Z''ch · prac
jest 1 pmo.sił.sje caikowit>e i
powsz>2chne roz.brojende.
Zda·}omy
sobie spra.wę
z
w.siz;v.s.tkich prze"•z.kód i oporów
na tej najwa7.n1ejsz>ej drod?JE!.
W trzecim dniu rozprawy to- z m·oralnego i ze s.połecznego
Ma.my t-eż pogląd n.a i.eh ekoczącej się pr-~ed Sądem Powiapunlctu widzenia - jest wybitnomiczm-e i .spolec21ne źród'a.
towym
dla m. st. Warszawy nie g-Od11y potępienia.".
Ale lstnie.fe jelłnak mniliwość
przechvko szajce przen1ytnikó\V
7.eznnjący
zaraz
po
nim
Jazeznawali claisl oskar:i:eni: Jerzy
z:wewni<"ltin pokoju, co w Id
Toeplit:<, Jakub Lul>lli1sld oraz kub Lublii1,.~ki kateicorycznie za
ehwili wszyscy ch~·ba uważa
obywatel austriaclti Józl'f J:Ier- PJ'hCCz~· ł stawjan'.''tn mu zan:u·
my za najwyższe dO'bro wsz:·t-On\ i nie przyzn'1ł się do win1at1.
stkh:h
nan•dl1w,
wsz\·stkicb
Zeznania Toe1>lltza wypeluily ny. TwierdL.i on, że uie miał
klas,
kaidl"go c<ilnwieka.
żadnych hancllow~·ch koni.aktów
'l'\'ie}lc.sa.otść clnia. \V za-sadiie pr·zy
CAF

zapobiegania .jlepocie''

jak n!'Jbat'llzlej 11za1rntlnlony,

w

wujew6drztwJe łódO'Jktm
odnotowano v1tc-zo.raj 6 po7....A1rów.
SpalHy SiG 3 stoOOly (W Dudkach pow. Kut.no, Pru;;,zJko<Wie
p.ow. La•k) dom d•rewnim1y . (w
Cekainowic pow. Piot.rków) oraz
stóg slomy
(w Poddębicach).
Z:likwidowa.no poi.ary sklepu i
piekarni (w Kolumnie) o.raz da
chu

ją,

rozważnie

„tydzień

8

•
Wczoraj o god:z. 8.2(1 Józe!.
MacieJewSlk:i (Piotrkowska 199).
jadąc w towan:ystw1e żony, Sta
ni~ławy, samoch.odem os.Qbowym
wpadJ
na skrzyżowaniu ulicy
Piotrl<owskiej l Próchnika przy
c.z.erwor.ym świetle na samochód
ciężarowy.
Mal;.0J1kowie
d.07.nnli ogólnych obra.i'.e11 ciala.

11U1Jlo . di»-ś

jego

ta-:

obchodzić będziemy

-wypadków

Za

na lotnisku

złotówkowe

Lepi.ej 7Jl"€'Zygnować z produkcji olvreślo1nego aso.rtyma"l
tu niż wybwa„zać towa.ry zle
jaikośc!owo ii ni.a odpo1wiadiają
ce potrzebom konsumen.tów '"kie gloo.y padały w dysku.s.ji
na kraj()IWej naradzie aktyw'l!
ekorw1m.kzno-techn.iC1U1ego prze
mys.lu ba·weliniaITT.egio, która obradowała 20 i 21 bm. w Pabiainkach. Spra.wy jakości PIN>

(Wit)

vrodzin

omówi<!

•

I

są

Tych, którzy ju.ż o.szazęd.za
ją w
PKO, nie trzeba przekon~-wać
o ko.rzy.ściach stąd
plynącyC'h. W końcu minionego roku
łodzianie
przechowywall w ~en .sip'Osób p0<n.w.l
950 mln zl01tych, a z mie'iiąea
na miesiąc br. suma ta rotś
nle. Nic więc dziwne.g.o, że
PKO dopisalo tytuilem od.s.e:tek ponad 17 mLn zlotych w
ro.ku 1961. Je.sit to „czy.sity zarobek" ~częd.zających.

USA i

cja i N1.em1ecka Republika De
mokra·tV'Czma. Utv.-10rzen..e
kiej strefy stałoby S1ę czyi~iroi
k:o::an bezp:ecz('ń.silwa 1 . s.t.a.b1.L~
zacj1 po.koju w reg:o.n•e, kto~
ry naJ.adowal!\y Jesit trw:!nynu,
spornymi problema.m1 rnię~Y'
na.rodowymi, w jedynym reg:oo1e Eu.ropy. gdzie wysuwa
się
ro...<;.-?.cz,e.: va
do
cudz;vd~
z.iem, gd,zie rosnące w &1ly l
ambicje
pa11.stwo za.cho<l:n10n.1emteckle wb; ew po.wszechne
mu ż.ąda.mu zamkni ęcia liiSlłf
pan'l>t.w uzl:>roionych w br<>l'l
'lu.kl-e~rną,
broni tei dorna.ga
się
z coraz w.ększym nac1s.bem. Gdyby pro;x.zycja u-:
twoc·z.en 'a _.,trefy be?:a t.ornow~J
w środ k.owej Eu.ro;>1e zo.;tala

Groszowe zyski

8 114 9 zł na 1 łodzian ina
9 Fundusz. zakładowy wydajemy

Oszcz~dni

Anatol F. Dobrynin, nowy ambasadar Zwi:,,,:.u Radziockiego w

ze S'l.r. 1)

nu
USA
p.
Rt..'8ka
utrzymuje się
n.adal w stanow1s.ku
Stanów
Zj-edm:>czonych.
lnterp~etacja,
jaką formule wer;vfitkacji nadał
we wczcraj.;;zym wystą,p:emu
lord Hnme
stawia sprawę
całklen1
Jasno. Zapewnia .S-!ę
na.s. :ż.e kon trnla nad zbrojeme mi
ma
zrn.meJszyć
rueufność 1 strach. W rzeczywisto;\c1 jest odwro-tnie.
Braktem
wzajemnego
zaufarua
uzasadnia się dąiien1e do k-0n
troli n.ad zbrojen:am•:
k()'(ltrola na.d n{JWOOZ8.'>'1Ymi zbro
Jenl2.mi m.();ż.e z ko·lei tylko
w~óc
ni t.'-ezpieczcństwo nagiej na.p.a.sc.i, co w
kiJ.m;ekwcnc.14 musi p<>dęi>iai • za-

Z rozsodkiem na bakier

osiągnięty

r.eteWguj.i
ko/,e<Jn.o
trzy
piS1114
tVW.k.ienni.cze,
wydaje

(Dokońc7.iE!!ll.ie -zie
ł

a.)

ogromną

pracochlonn.-0.ść. Mimo mechanizacji prac, przeładunek drobnicy
wymaga
ki.Urnnaście
razy
więcej
robocizny
niż
węgiel czy ruda.

Aby

(J.

Genewie

na konfe:-ren~ji

TAK7.'E:
~·ejscia

teatru
Exodus z po<b!emla

da

„••••••••••„ ••
-

Operac,fc \V operzP

-

Na. wi-0jskich wesf'lach.

'

!

Pot)re intencie, to za mało

z butami
I

-p:~~\a" kirie~y.:~~:;~
na.gie.

nadal kiep ko

~a,ratkte.ryz'Owal się_ sy~\ema-

cznym sp.11dk1em iaikosc1 w
~r~wnani·u
z rokiem . 1960.
Orownajmy . zresztą
liczby.
_1960 r. reik'!amacje z tytulll
~
ZłeJ ja.kości, .zglc.swne przerYslowi przez handel. zamknę
Y się sumą 302 mln. zł, w
rok później wzrooly do 56 l
lllln. zt. W
r. handel na1960
licZyt przemyS1loiwi 3 _744 tys.
Złotych kar konwencjonal•nych •
!y1Jk0 z tytułu
zlej
jii.kośet
<>buw 1·a. w 1n51 r. Central::.
l•
"
Dwa i pól miesiąca ołlec<ian<1',u Obli'"!.~. zaiJnKaonwa
" ="'
~
n ego
roku
nie
przynio.51.v,
~~meI a od przemyslu z te?",o ~,
rne.stety, o~zekiwanej
poprago powodu i··uiż 9.412 tys. zł.
.....__
wy. Ponieważ nie qy.s,ponuje-

w

''"--------------"'~

l

„modnvch~" środków
rzesto do ~1kich schorzeń

NaduivwaniPnrowi:idzi

! ALARM
w ,sprawie
N

rekarsłw!

asza. ep0;ka, którą C>e'.}htde cM"a;z szybsze tempo ży
o a, nie wywiera korzy!ttne.go wpl.ywu na oll'ga.ni"Zm

C-tilowieka. Jesteśmy nemvowi, 2111lęcze.n.i, przewra.żli
wieni. W tym stanie, „p0<p~d.za.ny" szybikim rytmem
dnia, ezlowie.k eheia~by się 1srcybko i ra.dyka,lnie poobyć
sw~ eh d·oieg~.•wo-śc·i, !ym ba,rdrŁi·ej, że tym chęciom wychc•c'J l.li na p1?1eo:w wspólcues"Oa mooycyn.a z ea.lym P•l'7leooga.tym at'1M'<Lalem >!>"ZCll'OkO Ileik.laimO•Wa.nyCh, „blyStka.wi·cznie„ dz:, a:ajątych leków.
Z drug-iej strony
inwa~.ia
tych leków fa.s-0ynuje
ła,kże me(lyków. Te s,;yl;.ko dtia.1ająoo, no 1woc.ł'e&ne środ
ki S.'\ mo.dJne. lekarz Gitnzyw.utie sta.le mnóstwo nowych
1>r·cspektów
zalecających
ich s!OS<>wanie, jakie więc
nie ma z niilł1 k'()l"L;Jstać? Clł p0>wie.{lrrn, o nim pacj.enei,
którzy zre•ni.ą ba.i'!liw c~.'>to sam.i domagają się na!a.rczywie pr.lle.pisanda tego, ezy innego Jeka.nstw.a?

e

w

NIEWOLI

DRAŻETEK,

TABLETBK,

PlGULEK.

iesięc-zn1k

„S.clence et Vie" (z k•tó.rego zaczerpnęliś
my S7ieTeg eiekawych da.nych dio tego artykuh1) pod3,je, ie Fra.i1-0ulZli koillJsmmu.ią d?Jicnni·e 01ko.!o „. 4fl0
ioot r6'imych meć!ykame111l.ów! Tych, któ.re 7'aipisuje leilrn.rz,
i tych, k·tóre (ruiootety!) mo-/..na swobodnie i w n.ieog,ra~
nic1J0"1YCh ilośc•iaeh na.bywać be.z recepty.
Gcłyby
Moś sp.r-Ob0>wat sfilmować drzie1i
Jlll"Łeciętnego
obywa.lela. n<i.S'.7..e.go wieku kQ&In.osu i a.j.omu, okzyma~lJy
kooni<l"lJlly, a.le i prz4l!mżający zara."łlem O•braiz nie,wo·ln;~ca
fairma.kofogiC"llnej teraip:d. Z rana ś1·0°dek p0<1J.ud1z.a.jący,
1>0tem ró:l.ne śiro-dlki regulujące, uśmierzające, z k-Odei cala ba.IM'a „usp-01kaj aczy" (m"lt1>wn, atarax, meproooma.t),
wieC00rem - ta.bletki n~ sen. C?.ly cr.ekta.'I 1•·1<6w, kt-0-r"
szanują.cy eię obywa.tellika) n05i z s«.>hą w k~c.~zenfach,
tM'ebkaeh pewien, że d-.v1.ęki nim urzyskuje żyeicswą rów-

M

0

aewagę.

Ale ten -przeil•iętny obywatel 'lll11a 'ZlWY'kle
l!ltr()lllę me~la.!u, a mian.oowici e PQ'Z.vtywne.
ee działa.ruie tych ŚJ'(JdJków„.
0

tyllko
.jedną
wiJd.rawiają-

CHOROBY WYWOLAN'E„. LEKAMI

ł

tuta.i 'llaCllyna się wie~kd pl'Ohlem współczesnej medycyny: niebezpiem·eń.stwo dla zd:.rowia i życi.a. lud"tkiego w wyni'ku ni~ła.ściwegf> stosowa.niit lub nadużywanfa wielu ta.k modnych d©i.siaj śro~lków. „Ludz,ie
umim•ają n.ie tyle w wyniku cho.r6b,
ile na skllltek
leka·r s4w" - ironi<rowaJ Molierc, a dwi.sfaj chcia.l-oby się

f

1

l~
'
ł

ł
ł

powiedmicć:

!

l

święte

sł<JN1•a.

Nikt przy tym nie ma zamia1ru pomni·eJSliać znae-Lcnia.
osiągnięć współczesne.i meilycyny i fa.rmakologij , Dzię·ki
nim wiele clHJ~ób, dawniej śmiertelnych, mo~;na <L11iś
zlikwidowa.ć i to w krótkim CCllasie, d'ZiP.Jci nim ludzkość
uw-OllnJJa się od wielu epidemid, zdo·byla. śrndlki prredluża.jące sp.ra.wność umysłową i fizycxną; dzięk•i nim prze&1męla się 7JDa-C•?.ll11e i:-ranic.a .śmierielnDści człowieka.. Na
więks7JO<Śei ob6'1\arów naszej pla~ety f1mkcjo1nu,ie S?;eroko
rczwinięla &luiiba 7Jdirowia, J'0".7,w:-::~!o się ogrom.nie lew:nictwo i profHaJ<lyka. Ale przy tym wszystkim, podnosi
się głos alarmu, 7,e w n.ieda.Jekdej pl"zyszłośoi, gdy czło
wiek wynajd"llie środiki zwalczają.ce wszyst.kie ch-OiNJby ...
pow.staną nowe choroby, wlaśnie na skutek stosowa.n!a
tych śmdków. Ba, już drzJś można mówić o icb isinic-·
niu! .Tuż moina i trzeba mówić o problemie ryzyka, jakie niesie z sobą wspól~esna tera.oi.a.

!
ł

:

:

ANTYBlOTYKI - NA ZJ,OTF.J.
ALE I NA CZARNEJ LISCIE

w

1959 r.oku, w Stanach z.teclnoezonych zmarło 12-00
o5ó~ "'. wy!łtJrn s~o.sowa.n:a ant_Ybio·trków. Prochikcja.
P·enicylmy 1 400 mnych anlybi<>tykow sta.nowi dziś
t>olc"'«: światowej pro.du•keji
Jeków
fa.rmaccutycrznych.
Antybio·lyk·i 1>kazały się rzeczywiści·e cudownym środk.iem w zwafo7.a.niu gruźlicy, wi~łu cha.r&b za.Jrnźnyt·b,
ci~"ilkfoh sianów za.palnych Hp. Ale antyb<io•tYk•i stały sie
kdn1>CO'eśnie na.rba.rdr1Jiej masowo 1;tosow.a.11ym śru·dlk"iem
'IV wi·elu wy1>adlkach, nie wyma.gających abso•lutnie ich
ł>c.mocy. Skutek: 2Jna]asz,Jy się one ol>etmie na „eza.mej
liśc'c" środków niebCT11>iecZ111ych.
Antybiotyki -za.pd.suje się dsll•ś na.wet w przyp•adika.ch
a.ng~ny, lekikiego za,p alenia ucha, ba, na.wet w wypadjku
?JWyklego zia.-Męhien;·a! Szipi1ko-wany tymi śroclikam.i or~ani'llln uo1clJJ)1)rnia się na ich d„i.a.łan.ie i z chwilą. puja·w:enia się r2eozywiśoie c~eilkiej chorohy n.ie reitgu.ie.
!Idy je ~to.sować. Zcłar.za się często, :{,e małe dszi·C"Ci są
Już „d·a.skona·l e" uor1p01MJio.ne na s-zere.g an•t3,bfotY'ków.
N·ie to jest jednak naJ1r0irsze. Niehe:!!niec"lleńslwo połen na uboe'Ztlych skutkach te•rro ro·d;:m.iu te'l"apiii. Są. to
cłę:ilk1ie n.ie,ra:z alergi·e, egzemy, uf.ra,!a a,petyiu, wymfoty, anemfa. Chloiromyce1yna np. stoso•w>'.na w na.dmia.rze
Pnwoduje za.n.lik bia.lych c:ałek k .r wi. Stre.p ·tomycyna l"n~że spowodować powafuie uszkoorzeni.e
sluchu
ora.z
dluirot•rwałe zaiwroty głowy. Są ludzie tak uez.lłlerui na
~ ll.nt~bioty.ki, że daiwka ottiZYma.na w zastrzyku wywolu.ic
7
r<lzny S?JOk, t"llW. WlSlbl7'l\.S a.nar;.Jak;fyczny, kióry nierzaidf ;e ~ońm;,v się śmitte,ią.. Antybio•tl'ki po•woduja wy·n iszł C?.en1e Clor.v ba.1',teryjnej w p.r-z:ewodrzsie pokad'DIOWY'lll, oo
l'"1..~i do pll!\Va:im.veh 7'a.bu:rzeń

!

~.... -

~
ł

·~rac.ownikami

7.

nauk:

f~~~~zc.~~~; w~~~~tt p;:cl<;:: MI eJSC ekna

W 11nulini1u ubiegłego :roku odbyły się w Lodn:d dwie
narady. Obie po.święcone były sp.raiwie byn.a,imniej nie
bagatelnej. kt6ra jeśli nie interesuje, to w ka.7,dym ra'l'ie
dotyczy 30 mln. obywa,t.eli n.aRz,ego kraju _
ja.kości
obuwia.
l'lia pierwsrej na.ra>d"łlie Centl"ala Handlu Obuwiem gromila podległe IM"redsiębi<011'Stwa "1J3 zbytnią tolerancję
wobec p.roducentó•w, w wyniku Cllieg-o zbyt dużo obuwia.
zle.i jakości przedostaje się do d·e·taJu. Kidka tygodll!i
późnieJ' ,,ru"i" za zł~ ;.,kos·c· ot~.' mal pl."Zemyflł ze stroc
...
„ ....
. ~„
ny
entralne·go Zarz;i.d•u Przemysłu Skóna,nego.
Od owegio C"łlasu updynęlo .iuż dwa I pół mi·E!IS'iąoa. Zo~"ny za.tern. ooego d•Ot\wJn.aino w „butach".

Cały ubie,giy roik

______________________________ ____
~„Dziennik"
rozmfłWlfl

;;,.;.

czy

planowaną

ilooć

hutów

gatunk·u, N> w. zależności
od a.S-Ortymf'ntu. k.a1zdy pracnw
ni:k okzymuje 2- do 7-kro1nie
niższą
stawkę,
a
ponadto
wszyscy pozbawieni są 20procent<>weJ premii od zarobIm akordowego.
'Rola kontrolera tec1Hnl·cznego, zależn,ego zresztą od dyrektora p1 :uedsieb1or.sitwa. jest
przy tak1m systemie plac nif'
do pozazdroszczerna. Kia.syf :kując os.tro, zgodnie z usfamv. odpowiedn1m1- danymi z
•
•
o'--t
1oną norma
n.a raza
s.1ę r .,... ca lego kraju, z konieczności
.,
d yre k CJJ,
··
n :1..i:om,
wszyst·•Kl·m ·
ograni.czy.my się do informacji. c zęs t
·
o w:ęc
przymy k·a oko 1·
z łódzkiego WPHO. W Sltycz- dla świętego spoikoj.u prz)1klaniu na dostarczone 215 tys. da do butów piecU!tk<: z napar r~klamowan-0 z poiwodu
p:s~m .. Gait. I". mimo it hlęZ'lej jaikO<Ś c1 26 ty~. par. W dy są t 8 k rażiice, że na•wet
lutym
na
157 tysięcy,
ju'l. laiik je do.strzeże.
'.17.400 par. a w pierwszej <iekadzie marca z dlQ.s:tnrczonych
W'oqciwa klasyfiikacj.a o·"l)y
100 tys. par, odrzucono 31 tysięcy, Wedlu!r, oplnti Cf'ntra- wa się więc do.pier-0 w hand.lu.
li Hand~u Obuw'em svtnacin Jednakże konsekwencje z tyw i.nnych ośrodkach jest nie tulu uznanych reklamacji powiele le.psza.
noszą tyliko w postaci obniżt>nia premii, m1si~rz warsz•talowy i ów kontroler techrnczny.
Jaik
dotąd
konsiekwentnie
Naturalnie zmiana systemu
realiz.uje wnioski z grudniowej narady handel. Zaostrzo- plac nie jes.t sprawą pro ~tą
i
chyl.Ja nie od te.go naleźało
no poważnie kryteria w slnsunku do producenlów, wpro- by rozpocząć reformę. Zupeł
nie jeclna.k nie.s1kompliko,vany
wadzając nową, los.ową me towydaje s;ę µroblem ca1k<; •r dę
klasy1'i1kacji obuwi<1.
To
tego un:ewl-eżnienia kontroli
g~ste s··lo, które chroni inteod
przedsiębior
re.s.y nabywców nie prze.pu,-;z- technicznej
Mo•że
podporzadikować
czając
do deta.Ju złego <J•bu- sl w.a.
„KT" zjednoczeniu, lub
wia, nie ba.r dzo je.sit w smak
przemyskwi.
Poprzedni sy- innym szczeblu? Spraw11 warstem, który ,<>prowadzał się <l<> ta jest z pewnością zasianotego, że handel. praklvr:znie wie.nia .
b;orąc,
kontrolował
znledw:e
J. BL1'J.
Hl procent wsi:yst1k1ch dos•taw
b)rl dla przemv, h.1 7.!1a:zriie
korzystniejs.zy. Nierwd1:rn zdarza·Jy
się
wypa1dki,
że
wo1\n1te1k po&i>if'rhn. przy 7.<lledwie
12-<lniowym,
p~e·]{]U
zyjnym termilfl;e rPklamaCj•
1
ca'e p;ut;e s.zly h"z 7.adnej
kontroli do skle,pów.
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lódizką

konierencją partyjną, dużo uwagi po.święca .S.:ę w

I

naszym mJeście ,;,ipra.wom nauk1 - roli, zact.anio.m 1 potrzebo·m wyższych uczelni.
Pośród
wielu
bogaty>eh w

Przed

e

zbliżającą się łódzką

konferencją partyjną oddajemy

pracownikom
kultury.

głos

Ol!>iągn"ęc ia łódzkich zakładów
naukowych, pla.cówką szczególn·ie i.ntere&uJącą, .iest nas.z
o.środek
fiz)•ki
iądTowej, o
którym - · naszym zda111;e.m ·
ei!)Ołeczenstwo wciąż
J€1.."'2cze
dowia„,•u1je
.A
b
ł
o s.ro
·
się z yt ma o.
dek ten twot·zą Ka.tedra Fizyka Ek.sip.erymen,talnej Uniwersytetu Lódzk1ego ocaz oddizial
za.kladu Fizykt Wielkich Ener
gi11 Instytutu
Badań Jądirowych PAN. Lącznie zatrudmonvch jest w ośrodk.u ponad
60 pracowni1ków.
Jakie jest „m1eJsce na
ziemi" waszego ośrodka? - Z
takim pytaniem zwracamy si~
do kierownika Zakłada IBJ i
docenta UL dr Aleksandra
Zawadzkiego.
Fizyka jąd•rowa, z gru1bsza biorąc, d•zieh snę na 4 klasy badań, zależnie od wartości en-ergi1. Naj.niż.&za klasa, to
reaktory. do któryich
należy
nz.siza „Ewa" w świerku. Na.sitępna akC'€leratory. Z tych
do n.iedaiwna największy był w
D1.11bnei pod Mssikwą - na 10
miliardów
elektrono•wo.itów.
Obecrne genew„,ki ma 30 mld,

nauki

Zamierzeniem omego cy. ·
klu rozmów jest naświetlenie
najpilniejszych spraw 1 pro·
ble mów, które DL rtują śro
dowiska, re)rezentowdne przez
nasiych rozmówców.

I

w Lodzi perspektywy rozwoju?
Wszystko na to w.s.kazu-'
je.
Do Warsza.V\"'J ie,,;t zbyt
bl!.o•ko,
by mialy pow.stawać
trudności zaoJ?8.•Łrzen1owe, mamy przyob;ecany n.owy gmach
dla za:kladu i bc.gate plany.
A jakie k(}rzyści osią!;"a
Lódź dzięki p(}siada.niu takiego
ośrodka.?

- Ni-e jest.em chyba po-woła
ny do udz;oelalll.a opinii na t,~n
temat, ale spróbuję to o:enić
z moj>ego pu1!1.ktu widz.erna. Po
p:-erw.:lze więc - korzy~ci naukowe. R o1:u-ocz,nie wykc•nuje
.1ę w cxśro.dku kilkanaście p•rac
ame~yk.ań.s.kii
tyleż,
zaś
ZSR.R bud u.ie jurż al't·C€ l«aito.r
mag119terskich ...
na 70 mi•lia.rdów. Te dw:e klaNo dobrze, ale )1rzecież
sy dotyczą e·:i.erg1i wytwa.rzawcale nie jest powiedziane, że
nych na ziemi.
ludzie z dn>lomami pozostaną
Nastę.p1:ie czerpią juiż en,ergję z prom·eu nas.
Zresztą, gdzie znajdą
nLowania
ko•s•mkznego.
Tu zatrudnienie'?
mamy klasy -en.ergia wielkich
W przemyśle.
jeśli ten
i skrajnie wielkkh. My naaenie prZ€cczy
swojej szansy.
M yślę
tu o za&!AJGowa.n;u w
żymy do t•eJ os:tat'"liej klasy.
- Słyszeliśmy, ie w swojej pmcl.i.:1kcji
technik
i:zofopodziedzinie ośNJ>dek lód7.ki wywych. W tej spraiw:e zv..1:aca.ł
lrnnuje jeclną · z piooierskich się jwż do na.s
n.ioo.ficjaln'e
prac w skali światowej„.
p·:-z.emysł
pa.p'.el'nic zy,
wiele
Jest to p~aca na te<mat mógłby
skoll"ZY·'•t'.3.ć
pracmyisl
„.czyli. po a.rnbs•ku:
Niech
fofonów kc,s•micZltlych wielkich
meta1owiy pra1w'Clc1p-0dc1\:mie jc<l
Żyje
Polska!
PO•Wt ll1'Zali
e:i<:rg1i. W• o•góle wis.pomnieć
n.a z fa.bry:k pod·lódzki<ch uru0
g'l"rqco l szc:erze p1-.zebyu;ają
na·leży, ż,e w kla, •'e, o' któr-ej
chcmu
prc<l ukcję
liczn.ików
mówimy, Po:J,,1ka ma 3 oś.rodlk.i Geigera cy w Łocl.zi tunezyjscy sf.11Millem.
p·o.za łóclrz:kim
t.a1k.i'Je warAb.~olwenc-1 fizyki uh.iwiersycle.nci na wieczorlw w !Gusr~J.\.V'"'1ki i k.i~a.k,c1w.~1 {ii..
T c:m te
teckiej w tej chw:.li ju!: ni·el)j.z S'w:lenta. zorg:m;wwan!Jm
ośrn.ct'ki sp·ecjz:lizu.ją &!<; w bamal wcale nie idą do s;?.kcln.i20 ma.wca z okazji VT roczni"Y
1 dania-eh
ct,wa, przechwytują id1, locnku
cC 1 m= 1 21n1:11ą LS"chniika.,
zd~bycia
przez Tunezję nierując za.wzięcie. różne dz'•8cle;i
niź na.~r~a. •W naszej t>e:hni ce
pod•eglości.
ny goi;,podiarki. J.eż,~li Lódź się
bc·dieuk-01;::0'.vej. n.ajwiękmy
Po
egz'Yt yczrtej
dla
nas
curnpej1C1'<i
ośrodek
zm3.jduj•e n ie po·śp1eszy, zrobią to za mą
częs~i.
powiedzm !J oficjfllne.i.
s'ę
in.ne o.śmdki.
w J\lfo, 01~{Wl€ . na,sitępny
na fotórq zhżyly się: tunezyjw Harwdl. w Anglii. Tuż z;i
- A innego• rodzaju konyski hymn nara-dow11 i refe·ta.t
n.'m, w lw•lejno.śc i mo2lna by ści,
których
wasz
ośrodcl{
w:srsloszony w języlcu pfb!.<k-im
u1m:eso;.ć 16dlz;ki.
przysparza regionowi?
był'.!.
P'.1f 0 Jl~Ó!Vka.
Trri·chrt
- Zittem 1>krcśliliśmy posm
Warto
tu v.1 oom.ni<:ć o
m1ik.i cg.:.ot•1czn.ri, a.le zn to
kiwane m:c,isce na ziemi i„.
pra1cy popula.ryza,11„u.-i.1~:c j . Na.~i
bardzo wes·ala.
(al)
coro.czn:iB v..ryg.law kosmosie. Cz;y ośrodek ma pratol\.~.:ini1cy
Foto: L. Olejniczak
S•3a.ją diz:-e:<iątk;
odczyt ów na
tema.t fizyki jąd•rciwt>j. tak w
Lodzi, jak i w maJyrh miastach WOJ~wódZJtwa. W ekikcie wzrasta znacz,nie "za'ntzr-eso·wa.a.ie tą ga.lęz!.ą
nau~<i.
Jesz.cze kilka lal temu trudno byto znaleźć 20 kaq1oydatów rocznie na fi.zykę u.:ii~\'>S·r
sybe~ką, ob~·cn;e przyjmuij cmy
60 o.sób na studia d·z.iem1e i
p~aw:.e drugie tyle na zaoczne.
- M(}Żna więc chyba na z:i-
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Tahja

Polon a!

Płaca
dzic
szu:J.rn ć
przyceyn
k1eµ31kiej jakości hutów?
l'rz.emysł
przy\;icza
tu
s;:>oro ar,gu!T'en.tów, zres.ztą nie
pczbawionych s1u.s.?.'.10.ści, jalk:
po~arsza;ąca
.się
jiiko.3ć skór
Sl'llWych, z imoortu, zacofanie techniczrie w garhiirn<ach.
trudn{lści
z
!Ja!·wn'k~m1
chem:ka'iami oraz hr:ik nowo~?.esnvch
11r~adzeń do suszenia drewna.

G

!!

To są przyczyny obieikty•wne. Pnv ich po.mrcy nie .< !J<ls6b
je·d'laik
US')rawiedliwi~ć
wypadków
odn~dan'~
Pbrosów. źle .oik„ojonych w;erz<'hów itd. To już typowe niechlujstwo pro<lil'ikcyj.ne. Coym
no. wytluma">-~'Ć fakt. że c'eszący
opl.Ilią

s·ę

k;edyś

<lo.s.konalą

.. Radcs"::ór". dostarczvł
w lutym br. 1200 par buci'ków
dzieci~(:ych
(orodukowanych
od la•t!). z których B'?5 pa.r
tr7.eba bylo przekliisvfilkować
do II !(atunku?

1

0

I

l

kDńczenie

Sprawa Jako·śCi bu.tów ma
ścisly związek z kontrolą tech

wyrazić

pogląd.

że

niezależnie od korzyści już osiągniętych, fa.kt posiadania w
L&dzi placówki rcprczentu.iącc.i
„naukę jutra", za jaką uznae
należy fizykę jądrową,
jest
sam przez się korzyścią naj-

n iczną przed.~!ęb:orstw 1 sy.<>le
mem plac. Produkcja w fabryce odbvwa się w
t·1.w .
warsrtalach. Ka7..dy z 111ch ma
wla.sny plan pmdu1kcji. w którym a priori uwz1<lędma się

większą.
Rozmawiał:

JULIA:'.\' BRYSZ

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

„PJGULKI

SZCZESCIA"

PRZYNOSZĄ

NliESZCZĘSCJE

re

Z

nany w Polsce spec.ialista w
d!ziiedruiinle chm-ób
1>sychic't.nych.
1>ro-f. T. BHiikicwim,
w
ro'l!mo·wie
z prn"Clstawieielem WiT-AR ·iiwtócił s7.mciróln.ą uwag41 na skut:ki na.Uużywan1.a. środlkÓ'w u,s;po-kajają.cycb. t·nw.
frankw:li:w.torów. Używa.nie ich staje się o•ln~cnie po·ws-wch.nym zjawiskiem. W USA np. 5.6 proc. wydawa.nych
rcce11t O•P•i·ewa wlaśnie na owe „piirul'k.i s7.c7.ęścfa" .
Pruf. Bi'li1kiewic'Z slwiEll'd.-'1a, ie śro·diki te ma.ją bardcz'()
powicrz-chowne d/Zfaałanie opii-ra,iące s•ię w dużej mie,)'7,e
na sugwtii. Masowe łykanie meprt>bama.tu, mi·łto·wnu,
czy at.a.raxu PrtMsi•ad-,,i do nalogu, z którego t.ruclno - ·c
wyzwa.lić. po.dobnie .ia.k to bywa z innymi na.10°<.rami. Są
ludr11ie, któl"zy łykają po 10 ta.bletek d'Zien.nie. Sr0>il'ki te
używane systematycznie pow<idu.ią po11:a tym uS'llkod'ZelD>ia
ta.Jr'ch na.rządów. jak &erce, watrob·a , ne.rki.
.
T!'"Zeba tu wspomnieć o .icS?ICl'le .iednym nasite.pshvie
:r.aobse·rwowa.nym ll•t'Z.eiz specia.[i.5tów w wn>a·dlkach d~ugo!nvale.i ,.mepra·bamatt>niani-i''. Wywołuje ona mia.nowicie pewne ?;mi1an:v w cha,1-a,lt:t.ene: następuje splycenie
wyższych uczuć (mitości, poświęcenia). O""blOl\V 1ek taki staje si-ę ego'.stą, o sla be.i woli, mde·rnych am])i.cja.ch.
Wa.rto o tym wszy1S~Mm p0im~•śleć, gdy do.magamy si.ę
us;Jnie od Jeka.Ma. by z-a.be"llp!ecza~ n~~ Fttale w środllt>i,
które rzekomo st.a.nowia panaceum na di1Jisiejszy ne.rw<iwv
I.ryb życia....

gruC'T.i)ly

więc organirnu staje się l>ezlbronny w

*

0

Z JAK NAJWIĘKSZĄ ROZWAGĄ„.

pl'1J6Stają

wytwa.r"łlllć
na•tu:ralny lro.rlyzon.
W)' pa.d'kach ŚYJ
ków urawwych.
„Poczciwa" aspiryna, taók poclmpnie nadużywa.na prz,e11:
wie-le osób. mO>:ie 8 powodować poważne USTJrn·dzenia l>l"Zewod.u po·ka.rmowego, łąc·.mie z Dwruod!eniami i lu·wotokamii. Ba„ tak modne obec.n.ic krople do nos~. stosowane
pQWS'icchnie w wypad'kaeb kataru. WY\'(ołują J>O•dra.inieni.a bł<my ślu7owej •·raiz nimc-zą włoski sfanowią.ee_ swego rod-zaju filtr dla wpa.<lają.ce·go w no17Arza 1>nw:etrza.
A katar'? Nies~ety, nie ma jesizcze środika 1.>1-reciwko tej
na jba.rd<iej powszcch11ej cho1robie!
S7;k!MlHwe jest także na-dużywa1nie witaminy D, która
powoduje brak a.IMltytu, bóle gło0wy, poilrainienie ne.rw owe.
T,ckain,e obserwują,
że w
wielu wypadlkach ujem.nc
rea.keje (}rga.ni<z;mu wywołane jednym środikiem, wystę
pu,ią takie przy prZ)•,imt>wa'Jliu innych leków. Pow.st.a.i e
wówc-ias sta.n. w któr~·m orga.n.i•r.in nie 7JT10ei :iadnych
leków i nie ma. wówc11a.s innej rad;•, jak t3'l1ko u·di'11awfonic wszys·tkich specyfikC.w i 7Jclainie się na J131luralne,
obronne rea.keje wga.ni-z;mu.

a

~

*

WniOtSek z tych r=wa.żań byłby więc taki, ie wspamiała. broń jaką otrzymała. ws1pół1Yre.s11a medycyna w posta.ei róŻnoroonych i na.der skut.ee'l!nych lck6w - powinna być sto.sowana. z największą rorlJWagą, gdyż działanie
Je.i jest, nie.slety, obosieC"7Jllc,
Mo 7na by ohrit?;owo p(}wied-rieć, że symoolem med,vc:vny XX wieku powinna być Temida, wa,7.ąca na wa.WU
za i p.rzeciw W kitżdym przypadku. gdy wchodzi W grę
1111i,s!0$0-wanrie tego, ezy 1nneg<0 lek.u. Temrida bez 01paski
n.a oca;aeh.
Oprac.: J. P.
0

JJ

ontynuu.la,c te n.iewesołe NJlllwa.ża.n-ill\, d·0>dajmy Jeszfi cze, te POW$Z•CCltnC obecnie stooowanie ko;rtyizonu
wyw<:ht.fe ta.kże n.1ebC'lJp'ec7ine następstwa, wyra.żające się w schorzeniach rolą<łka, oh1-zękach, kirwot-oikaeh.
Nadmioone używa111ic tego leku prowad7.Ji t.akie do tego,

~
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WIDZEWSKI EKSPERYMENT:

!OR MONTACH

XX-lecie PPR
wmalarst\'lie
erof1ce
p

' decydują mieszkańcy

rzeźbie

Na.raida. która odbyta sic:

uczci-·
XX-lede'
ruchU.we:

6o

PPR

11.e,

drganizując

wraz z KŁ
PZPR, 0<koliczwyności-O•wą

wychonaj ·
plaprżygotowa1 . proje'd
nowo,
kap'talnych
pl'.l"nu remcmtów
zas:ęgnąc
dv roku 1965. By
<:pinii mieszka{1ców -co do słu
szności poszczególnych terminów a przede wszystkim, by
zapobiec w przysz!oiści ewentualnym pret.ensjom, zaproszono na zebranie prz.edstawict~1. grup partyjnych. Kom:tetu
'.Frontu Jedno.ści Narodu i kc>mi tety blokowe.
'Nidzew

MZBM -

swwę

„XX-lecie PPR - ma-

clząc z żałożenia, że czas
pracować
wyższy zacząć

gra7.MStUXJ fika - rzeźba".

!

70 pra.c (0T2je i grafi,ka)
Wystawa ta ob.(!jm"',ie około
tematycznie zwUµa;r.~yr.:h z powsta ni.em i dziatalnością
PPR. Zwłaszcza bog1C11'0 i ciekawie reprezentowana jest
wa.lka zbrojna, jwlvą prowadzila PPR z hit/e.rowskim
olwpan.tem. DoOO.jmy do tego, że i pozi-Om artystyC"zny
eksponawanych proc zasługuje n<L specjalne podkreśle-

1llie.

d.zd,
się.
odbęd:rie
Uroczyste ot.warcie· tej wystawy
22 bm. o godz. 18, w Ośrodku Pro-pa.ga;ndy Sztul~i w Parku Sienkiewtcza.
Na zdJęcbu: lbn.ory.t ·.B. LiberS>kli.ego pt. „Rok 1943".

ł

l

powstał pierW$ZY w Łodzi

w

ciągu ostatniJCh lat dzięki
ptzebudowię, szpital w_zboga-

o
cil swój stan posiadarua
nOW€ łóżka, urząd2leniia i placówki pomocnitze. W tym rolni w dobudowanej części u-

Zcyklu: „lnłeresaa.ci przy okienku
w Wydziale Komunikacil"
do

liwnych refera.tów, p-0 <1rugiej oil!li~nka. Wyd:zrl1ał Komunrkacji Prezydium RN m. Lodzi. Wsrl!~s.tkic km~1'ia 1!-a.
kory\a.r>ru za.jęte. Prey <J1kienka-0h koJeJ~· Jednaikz~ m.e
Wida-0 tłoku. A pnreC!iei Pll"ZelZ Wyd'2l!a.ł Kont~CJ•
setki osób. Ja.k są rŁała.twia.ne?
· ·~ •~ ·„ oodtioon.ie
•
.
pl.'ZeW!J....,.. 61„
Odda-jemy gł()S mter~tom.
JOZEF WROSSKil
kiier. w R.ejoowwej Zbioonicy Złomu
_ Trzy dni temu milicjanci z<l!brali rni_ dowód .reje.stra;przewoztlem t"la v;oz1e
ponieważ
samochodu
.·
&ę
w·oz ten nie . .nadawał
tl
'
cyJnY
do.
enem.
IV kategorii bu~le z
do podobnego transportu. Po-lecono m1 :zigl>0&1c .się po .
wód do Wydziału Komunikacji. Byłem wcwraJ - d'()·W,~
·cszcze nie w.sita~ przekazany przez Komendę :i;tuc_ \l
brogo.w e·go MO. Dziś czekałem. ?lisko 3 goo~11i.y g:~~!
„ .
Będę mu.sial przyJSC Jeszcz.e JU ro...
.„
w d ·aJ: Komumkaci1 zawiab
na p!'omo.
.Y' _z.i .,., 1 0<>1ć się ;po dowód?
pro.3clej by ~ylo, gdy• Y
damialt, w ktorym d.ruu. _ro.oz.na ,.,... .
A tak czas tracę na p.roz.no.
JAN DĘBS•KI
pracownilk tra.rupmitu ZPB im.

ł

Dziś odda.tern dokumenty związane :'. przeglądem t€{:hhicznym a•u•tokaru. Czekam już go<lzm<i zanim zostaną
zalatwwne wszys\ikie formalności. Cza~m procooura ta
trwa do trzech godzin. Jednakże w porownamu z la•ta;111
ubie«lymi (od 1949 r. mam do czynierna z tym wydziałem>"' - dużo tu zmieniło si<: na leps?.c. Przede wszystkim. jest więcej okienek, a.le nadal, zw la.szcza na wlosn~,
.ie.~t
tlóku nic można unikna.ć. RejestraCJa mo_locy•~li tu wąskim gardle>m. Co t·oku przybyy.·a poJ_azdow. A Wydzlru: Komun.kac.i.i przecież nie rozr'!8ta i;;1ę. _J.edy~a rada - moim zdamem - to 1-eiest!'ac.ia motocyikl1 przy wh
zakupie w Motozbycie. Wówczas w . pcwa.zn..vm .salopmu
rozladowa:tby sic: tloik na Al. Pa.rkowei.

STANl.SLAW R:USKI
2'.am. ul. żemmskiego 85
48 lat jeżdżę na .samochodach. P01Siadam wtasn~
OO począLku .<>tycznia br. przychodztlem tu
trzeci dzień tylko po lo, aby prz.cdlui.yć zezw-0lenie dla kiernwcy, który jeździ w mojej talk.sówce. Zabrakło iu.ż miejsca na piecząt·ki. W ko11cu zdenerwow>.1ła mn:e ra bi'Uro·ki-acja i z.i::ros;km ...:ę do kierownika
Wydzia~u Komuni•kacji Jana Zaniewskiego, który szybko
i upnejmie mnie załatwi! i teraz uezwoleni·e mam prwd'lużo.ne na dłuźszy okres czasu. Dziś również bardzo
szybko zaJatwiono mnie w ou<ien'ku nr 1, w referacie
JX>zwole1i na prowadzenie pojazdów, g<lz1e przedlużalem
prawo jazdy.
Co zrobić, aby jeszcze sprawniej załatwiani byli interesain.ci w Wydziale Komunikacii? Uważam, że jedyne
to przej~cie niektórych spt"aw związanych
rozwiązanie
z f.llOtoryzacią przez <lzie.lnicowe rady narodowe.
~notował: J. Kr.

-ód

t'ak.&ówkę.
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~•częście nic bylo.
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Jak wieść nie.-;ie, franeu.5cy~
. mistrzv\v!c g1·~ebl-enia tan-

sezon w1osznny fry ...
SuJą na
.zurę o linii .. serce"'. Dlacz-'2goł
serce, t1·u>dn-o pow:edz?eć. Mo-#
ż.e

P...,.

że

dl.;.1Le~o.

prn~tu

na-

czy ł
zwa pasuje do \\:i'"'!'Sny.
no\:i.«e fryzury o linii .. se:·ce"' ł
I
-zowie
mi.st
nasi
za,prod·ukują

grzebienia na krin1(:1n.·s~€ C"le-. ~
sania. k:tó~·y cdbęd.zie sic v:
w sali Woj.
n!edzielę. 25 bm.
W
pr-zewidz\<'Ć.
fu'<. trudno

konkurs zapo·i
kaZ.c'yrn r~7.'e
sic: infe;ec-ująco. W
"'-ind.a
szranl<i o v.rykonanle naj!ep-

I

bas.en do gimnastyki wodnej.
Remont szpitala nie jest
Obecni~
jeszcz.e zakończony.
na parterze przygotowuje się
lokal, w którym od września
otwarta będzie szkoła i prwdszkole dla dzieci. Szpi.ta.1 posiada bow:em duży oddzc.al

ruchornicmo niezwykle ważny
nowy oddział pierwszy tego
rehabilirodzaju w Łodzi tacyjny. Posiada on m. in. fizykoterap'ę i salę gimnastyczną. W projekcie jes.t jeszcze

eiemny łooryt.a!l"Z. Po je~ej stronie . ttmwi

jednak 5.Zereg propozycji. Do
irnJciekawszych należy wnh>domowe
komitety
by
sek,
kwitcwaiy przywóz i wyw<:•Z
potrzebny<:h d 1
mater alow
danego remontu. W ten spozabezpieczono by przed
sób
ewentualną kraclzie;;ą mat.€na ..
lów. Część komitetów blokowych skłonna iest od zaraz
o„ tym
podjąć się bego zadania. .f'orl
ponadlo
poddano
przepisów drogowyeh lub
ł
dyskusję
l>ez!itosię
mszczą
ł nieuwag.a
plan czynów społecznych na
jeszcze
świadczyć
m·oże
śni-e,
lWZ rok. Do najwai.ni•eiszych
mirj
ial
m.
jaki
WYt>adek,
jeden
dwóch onależy wyk.onanie
se~ 'vc~~oraj około g.odz. 8.20
gródków jordanowskich (przy
ulic PiotrkITT'I'~ przy zbi·egu
Czerwonej i l\lliedz:aArmii
sl<iej i Pl·óc!mika. Sa.mr>ełJód
„\\l'ar:;za.wa" nl· re:,i.
marAi
nej).
prowadzony przez
FE 0510,
bylb
niejasności
Najw:ęoej
<zam.
l'tiaciejewskiegQ
Jana
f
przy punkcie dotyczącym reł Piotrkowska 199) prze,;cMżając
montów lokator'"ki<:h. Wszy-;cv
przy paląc:-.rm
skrzyżo,vanie
się naturalnie zgodzili, z tym.
się czerwn<>ym śvl'ict1e sygnaźe drobr.e rem<:nLy (przy uży·
: liza-eyjnym uclerzyl 'v sam-0I chód mc.:rki ,,Chot·cb" nr re,i.
MZBM-o•Nmate.rialów
c:u
· IA 0419. lV vv:vniku 7drrZPnia
skich) winni wykonywać sami
ł przód „WarE?.:<lWY" uległ zn~lokatorzy. Tylko niestety n'e
w·adomo jeszcze dokładnie. -:o
należy do u~ytkcwnika. a -:o
do adminisira<ji. Sko·rzvslano
pow~
również z okazji, by
rozwalonycl1
kilku
dz\eć , o
istniejących
nie
parkanach,
·
chodnikach itp.
ładne
kupując
ężczyźni
M plaszcze. uszyte przez ZPO
za:nveresowanie jakim cieża1c
Lodzi.
w
im. Prócł111H{a
szyła się narada, .świadczy o,
wali, że plaszcze te nie znajtym, że byla potrzebna. Cz.v
dowały się w workach och·ron
· nie warto b:doby jej ptl>wt6nych z pla9tiku. Tymc-z.asem
z&klady wymyślHy coś lepszerzyć za jakieś pól roku?

-

dziecięcy

ł~

Widzewie jest

Zamiast worków

rehabiUtacviny

Szt>ilt-aJ Im. RadllińSkie-go 'P1'!ZY ul. Drewnowskiiej 65 nosi w tej chwili ~wę w~opedyC2ln•r>-
ura;rowego. Przed 10 laty była. to pola.ców.ka..
w kt(jrej lec7JOD.o pl'Zęde "$'"cy,Słkim !llMlŹlicę
k0stoo-sta.wową i tylko niewidką illość uraaów.

Długi,

lla

i

WSzpitalu im. Radłlńskieeo
oddział

nlcd~wno

typu

mitsr~bańców

pl<1styc;-

wisko

naradą

pracowników adntinist.r acji, ale zasi~gać również 7!dan.ia
dzielnicy, .fym IJ.a,rilrviej, że s1Ha-wy, o których mo•wa n.aletą do nęilu tych m:ęs1oik1•oć najb~rdr.iiej
do1tyC'Lą. wsulkiego ro·dz.aju remon~ów.
dra.źl1wych -

środo

łód~kie

u~go

w Lodz:1. Widzewscy d"Zli>B.!aczc spolec-lllli doo:ili do wniO>Sku, i.c ua.dszedl cz.as. bv
o pewnych spre.wacll decydowa.ć nie w wą.skirn gT1>me
pierwszą

ięk;n.i(!
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łóżek).
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ł

t!
l

W

k l'fk U Z aan1ach
·
i'

U dział

~

~
~

21-28 bm. Swiatowy

I

w

szkołach,

zakła

da.eh pracy i instytucjach.
W nadchodzącą sobotę podobne sootkanie orlla.nizuje w:

Na antenie

o.„ sekretarkach

W

się

kańcom zaopatrywać

w

taikim .s1ldepie ' w takich budkach w niezbędne artykuły.
o
ranka jeszcze
Każdego
zmroku, tworzą się przed nimi dlugie kolejki. A w k·:1lejkach ...
arto by któregoś ranJra
podwieźć do osiedla ludzi z DBOR-2, biur projektowych oraz budowniczych,
by posłuchali oraz popatrzyli,
i • dzieje w
się
oo mówd.
tych właśnie kolejkach. Niechby zobaczyli jak burzy się
„piwo, którego nawarzyli".
osiedla
budowy
Podczas
zmieniono jego koncepcję. Z
t.ych powodów równocześnie z
budynkami mieszkalnymi nie
oddano do użytku budynków

w

szej

fryzury staje

n1i..strzó\v

Lodzi

L

i

GO
\\'Qje-

Będą to za.równL'
wodzlwa.
fryzjerzy indywidualni, jak J~
spółdzielcy.

fryzjer-zy nie
Tym razem
zapomnieli rówtlież o uczesaniu męskim, które co najlepsi
tachowcy wykonają wylącwie
przy pomocy S•Zczotki i brzy(k)
twy.
Foto: L. Olejniczak
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„Mała

ency.klopedia"

(Osoby, których nazwiskami ł
ł
mitutow.ane są ulice Lod:.i.)

ł

CZ ł
KARLOWI
lV
MIECZYSLA
z gru
Kompozyt=
(1876-1909).

JAN

usługowych. Ponoć oo. skutek
zmiany koncepcji nie było na
Budow.a
dokwnentacji,
czas
rotundy - :ziwane.i popularn:e
„kapeluszein pana Ainaitola" --'
majl1!oe.i mieścić 12 lokali halllużyikawych,
oraz
dlowych
na,.pośli:znęla się" na lat.a
stępne i stąd rerazmiejsze kło
poty mieszkańców osiedla.

Moina i

~

py Mlod.ej Polski. Twórca nc~
wocioesncgo stylu sym:łlonlozne
go w muzyce polskiej. Zginą!
zasypany lawiną w Tatrach.

,,na
mieszkańców

l
przeszło l

należy

trudności

osiedla w zaopa-

w artykuły
się
trywaniu
pierwsrej potrzeby zlagodZić.
Choćby przez ustawienie kilku
jeszcze kiosków ze sprz.edażą
warzyw, mleka, nabiału i pieczy.wa. I to jeSll: postulat mieszkańców osiedla pod iadresEm
Górna. Nie mo2lna
DRN bowiiem czekać do końca br.
(oby tylk10!) aż zosta.nie OOidany do użytku będący w budowie pawilon handlowy.
art-0 jednak równie2:, by
instytucje i przedsiębim- stwa zajmujące się budowami z niewesol<ego obrazu
osiedla przy ul. Gagarina wyciągnęły dil„, .siebie odpowiednie wnioski. Tym bardziej, że
w ibr. za;n.o.s:i się na wytworzenie podobnych warunków
w ir,nych osiedlach, na skutek zmian koinoepcji ich zabudowy. Nie można bowiem
dopuszczać do tego, by „partyzantka", niechęć do wykonywania iproj.elctów l<JikaJli ucyt~
kowych (ze względu na ich
oraz niechęć
praoochłonno.ść),
do i.eh budowania (m. in. wapremiowania
dliwy system
luzatruwały
budowlanych)
dziom radość z otrzymania
mieszkań i zamieszkiwania w
nowych naprawdę wspaniałych
osiedlach.

KASPROWICZ

(1860-

192<>). Poeta, tlumaoz, h.istorrk
literatury. Czołowy reprezentant poezji młodopolskiej. „Poe

zje", 11Hyn1ny'

1

•

ro-!

MARCIN KASPRZAK (18601905). Rewolucyjny c1ziałacz
botni<:Zy. Wspólzaleoźyciel i ".•y
bitny działacz II Proletariatu.

Lu<l.oweJ"·
Redaktor „Gazety
SDKPiL.
Od 1904 r. dziala=
Stracony za opór zbrojny w
obronie dru•karni pat·tyjnej.
JAN

KILIŃSKI

(1760--1819).

Szewc, l!'adny Warszawy. Uc.ze
powstań~c11.
stnik &pisków
Jeden z przywódców insurekcji wa.rszawskiej. Mianowany
puUtowniKościus,;kę
pI"ZeZ
kiem. Wlęzlon;i w Petersburgu.

,,,,Pa:iniętniki".

-~

Trudne zadanie

W

Poznajmy się lepiej

odbywają

mających

wyprodukowane będą
nym,
peleryny. Peleryna służyć mcjak-o okrycie ochrnnne w
źe
szafie czy w sklepie, a po.za
tym właściciel może nosić ją
pooozas desizczu. Peleryny ot!'Zymywać się będzie naturaolnie bezplatni-e. Jej cena wkalzostanie w cenę
kulowana
ptaszcza. Do·bry pomysl.
Jaik informują Zaiklady im.
• PróchnLka, peleryny d.odawa11 ne będą w II pótroozru br.

I

Tydzjeń Młodzł eiy

Wczora,j, w pierwszym dniu
wiosny, rozpoczęło się 'Święto
tych, którzy łnvają w wiośnie
rozpoC'.i:ąl sk} Swiażycia, towy Tydz;ień Mloozieży.
W „Patacyku" prz.y ul. Piotrkowskiej 262 odbylo się z tej
spotkanie studentów
okazji
zagranicznych ue7..ących się •.,,,
Związku
aktywem
Łodzi z.
Młodzieży Socjalistycznej. Bylo ono niejako punkLem centralnym serii podobnyth sprii
tkań. które odbywały się

nie

w kolejnej biesiadz~e
weźmie
lit<0rackiej w LDK
dziś o 18, znany pisarz i publi(X)
Strumph-W·ojt-1
~ysta Stanisław
kiewlcz, autor powieści histo· i
ryczn-0-bi-0graficznych.
to temat
porządki wiosenne dzisiejszej prelekcji w za.rządzie Dzielnicowym LK-Sródmi-eście (ul. Parkowa 4) o godz. 17.
Jatkowski wygi.oM grsi Ignacy
dziś o godz. 19 przy ulidyrektorzy przed.się
cy Piotrkowskiej 7S na ogólnym
U waga
b1orstw i instytucji! - s~u
zebraniu k·ota „Wschód" referat
godz, 17,45 (w dtniu
o
chajcie
na temat „Wywłaszczenie nierudzisiejszyn.1) lub o g.odz. n we
wyplata odszk-0d<>chomości i
radiowej red..
audycji
ivtoirek
ł
1wań".
Poradni Gosp<>dar!ft:Wa DoI z. Wojciecho·wsikiego na fali
mowego przy zn Ligi K<># łódzkiej o waszych sekJretMbkt (Szpitalna 5-7), dziś o go' kach.
dzinie 16, prelekcja i pokalt kosrlletyczny.
··-----------~--

!I~~~,~~~!.~~~~~~~~!~~;;~~=
Osiedle 1 Maja. 25 blozaków !>- i 4-piętrowych
mieszkalych przez okolo 4 tys.
li.v;lzi. Gdyby nie te w.ieloptętrowe budynki, przybywający
do ooiedla mia!Jby wrażenie, że
na ws.i.
ZM1la.it się
nagłe
Stwarzają ten wiejski obraz
blowokól
grunty
rozorane
ków, sklep mieszczący się w
1okalu mieszkalnym oraz dwie
budki drcw.nJane, w których
sprzedaje się w jednej ml-eko i nabiał, w drugiej mięso.
prowadzić
jest
Niełatwo
z
skl'ep w tr~ch pokojach
kuchnią i lazcenkq w bł<1kach.
GórPodjął się tego MHD na i sklep taki oraz kioski ku
.wygodzie - a racze.i ku m~-

go cd \\'Orków.

praktycznego zastowlaścil>\ie
sowania w domu. Z tego san1eg.o pla1c;.tiku w kolor7.,e dym-

~lila&~

Najbliż.-

szym zamierooniiem jest stw.~rzenie odpowiedniego a:rnbulatoriwn, które pozwoli na otoczenie opieką specjalistyczną
jeszcze wi.ększ,ej ilooci choi;ych. Wydział Zdrowia przy·
rzekl po1noc poprzez us ta Wt~nie baraku, który przystoso ·
wany z.ostanie na runbulatorium.
To że łódzki szpital ortopenajbliż·
w
dycz.:io-urazowy
szym czasie stanie się jedną z
"°"'"'"·'eJ°iszych placówek
n~w~
~ ~u~~,..
tego rodzaju w kraju, jest w
dużej mierz.c zasługą obecnego
dyrektora ck E. Bartkowiaka.
W związku z 10-leciem jego
·
·
~
. pracy, współpracowmcy zyczyli mu (na zdjęciu) dalszych
owocnych wysiłków dla roz~as.)
I woju szpitala.
Foto. L. OleJruczak

I

(al)

swoim klubią przy ul. Piotrkowskiej 77 Zrzeszenie Studentów Polsklch. Natómia.st w
ostatnim dniu bież. miesiąca,
mlodzież Lodzi spotka się w
saai MDK, by wysłuchać intektó•
resująoego koncertu, w
rego pro,,,""ramie wystąpi!l obok
studentów zagra.nic.znych takkoledzy, oraz
że ich polscy
.
STS ,.Pstrąg".
planach pracy
Również w
klubów młodzieżowych działa
jących w naszym mieście, sze·
roko uwzględniono problema·
Tygodn:a
$wiatowezo
tykę
Młodzieży.

(.iip.)

DZIENNIK LODZKfnr 70- (4762)

I

- Przeipra1S1Z01m bardzo, c:tY
mógłby p~n
1'ozwlązywaniu

pomóc 1111
zad-{mia o
ja;dq,cych z ró.ż114
szyblwfoią? ...
niie

w

pociq,ga>e/J.
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NIE ŻALUJCIE TOPNIE6A- #
,..,.;
CYCH BALWANOW!
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t

jesteśmy złośliwi!

NIE

ł

zabił!

NtE powiemy ci, kto
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Henryka K01lO!lłS1tA tekarz
gtnekolog-polożn lk.
p"ZYJ muje 17-ll
Zteloraa 16
3167 G
Dr ZIOMKOWSKI ·· - .specialista ~horób wenerycz
nych.
skórnych
16-19.
Piotrkowska 14
4-093 G
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Sam

przeżyjesz

tę

wielką

przygodę!

Nohy polski film kryminalny

I

NIE LUBISZ

i szwagier, opatrwny

S. t

o~lądaj BARWNEJ KOMEDII I

to nie

i „Tygrysy
I

I

z M. Nozarowq w roli głównej

„................................................................................" ...............................................................
i inne
WŁÓKNA SZTUCZNE

ZONA,

N!ERUGHOMOŚGI
DOMEK jedno.rodzinny 6izbowy z ogrodem i zabudowania mi - wieś F'eliksin k. Lodzi - s.p:-zedam. Wiadomość: Feliks
Skarżyński,
Lódż,
tel.
:!łlt)-12

(o)dzłennie

d0
1

gc-

dziny 16, oprócz: niedziel)
GOSPODARSTWO 4 h.a Z
budynkami w Lodzi, Cho
cianowicka sprzedam.
Ziemia dobra. Wiadomość
Pabianice, MoniuSl!lki 120

I

Dr Adamowi Marcinkowskiiemu wyrazy

ID

zamienię
na K1hńsk1e'!'o 46.
równOII'Zędne lub p0>kój z p0cząhkuiących

ko\vie _
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WA:l.NE TELEFONY
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HIJZEA

0

na

DYREKCJA,
im.
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PRACOWNICY

BARLICKIEGO

PRACOWNICY z
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AMBULATORIUM

1254-K

nleczyn-

* ""..., *
KAWlAR;,' ~2

ll'EATR NOWY (Więckow
ZMS
9 5 KLUB
sklego
JJ)
g.
i .1
Dansin~. g. 1~\- • K-o~„Historia o chwalebnym gadanka z cy· ~ :;, u Zmartwychwstaniu Pań- tura na co d1zien
g.
•l<im"
19-19.30
MALA SALA g. 2~ „Za·
c~arowa.na gospoda"
• .., ••.:;, lllł.T1':ATR 7.15 ('l'raugutta I)
llł1ilV ~„._._
g. 19.15 „Kobieta w trud
nej sytuacji"
SALON
FOTOGRAFIKI
ll't~ATR JARA.CZA (Jara- LTF (Andrzeja Struga 2)
cza 27) g. 19 ~·N~g~K nie Wystawa
„Twarze lumo.itla przew•dz>ec
dz!"
'l'E.\TR
POWSZECHNY;w
SALACH
MUZEUM
(Obr. Sta!!ngcadu nr 21) HISTORII WLOKIENNI·
g. i,9.3-0 „Droga do RzyC'TWA (Więckowskiego
mu
3u> wystawa „Tkan11w
0
OPERETKA (Pio•.r:kow l<a
sopockie". czynna
od
2~3l1.„g. 19.15 „Kwiat Ha- 1!:-18. pl'OCZ ponledz1a1
~a
kow.
PINOKIO (Kope-nika 16) WYSTAWA LPŻ - „żołi· 17.30 „Bajk.a
cni.li.n;e:-z _ przyjaciel - oska"
brońca" czynna coozlen
AP.LEK.IN (Wólczaflska 5)
nle w Klubie Garnizoni<'czynny
nowym (Tuwlma 34) w
OPEllA nl-eC"?.ynna
i:;octz. 10-19
'.l.'F.ATR
ZlF~ll
t.007.-· OS1:tOD-.;K PROP.'\'1 '\ND~'
KfEJ (Koperrn<a nr 8)
SZTUKI (Pa1. k S'enk·~wra w terenie)
.I wicza): W••s.tawa „XX1

••'Q

Dnia 20 marca 1962 roku po krótkich
ciierpieniach opatrzona św. sakramentami zmarla w wieku lat 40

•----~-----..

n"'Uz· NE

'

S. t

z domu BUJNOWICZ
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z
domu żałoby przy ul. Rzgowskiej nr 78
do kościola parafialnego Przemienlenaa
Pańskiego, ulica Rzgowska nr 88 nastą
pi 23 marca br. o godz. 11, eksportacja
do grobu rodzlinneg<> na Cmentarz św.
Franciszka Rzgowska nr 156 nastąpi
z kościoła tegoż dnia o. godzinie 16.00.
o smutnym obrządku zawiadamiają
krewnych i przyjaciół

PRACY
KONSERWACYJNO-REMONTOWA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ii\\. M. NOWOTKI
'----------"
w Łodzi. ul. Milionowa 23
TELEWIZORY
napraw1a
tel. 433-44 i 433-46.
natychmiast Zakład Te1ewiz:v1n:v
Inż.
KlPrskl
WYKONANIE ROBOT
Główna 63, tel. 363-o5
1009-T
W B!EZĄCYM ROKU
POGOTOWIE telewizyjne
Si:;ółdzielnia
„Precyzja" .
wschodnia 23. tel 322-11.
~odz. 10-19
3193 G
POGOTOWIE telewizyjne
czynne codz!ennle J.
Bryk. Jaracza 7, telefon
367-74
3587 G
TELEWIZORY naprawiam
natychmiast.
Zgloszenla: INŻYNIERA ze specjalnością tkactwa oraz
tel. 563-19. Antonl Zębik inżyniera wyko1\czalnika do dżialu eksporWięckowskiego 9
3124 G tu, inżyniera wykończalnika do działu produkcji, inżyniera wyk.ończalnika do działu
organizacji i analiz, st. konstruktora z wykształceniem
wyższym
technicznym
oraz
absolwentów szkól średnich i wyższyc!'J. ze
NIEWIDOCZNE
okulary znajomością tkactwa, przędzalnictwa i wyza(mikroszkla) dr Kl.a- kończalnictwa na wstępny staż pracy croz~11:_~izt1-. ,~?aecrszaja!!.~ata. ~~ trudnią natychmiast Zakłady Przemysłu Ba-

4168-G

Wyrazy

ur PRACOWNI~ POSZUKIW!it• ID

I

inż.

wełnianego

"'

im. J. Marchlewskiego w Lodzi,
17.
1154/K

c.zwartl~i. oo1252 K ul. Ogrodowa

•

SYNEK i

serdecznego

Karolowi

I

RODZINA

współczucia

Chmielnikowi

z

kol.

powodu

MATKI
składają

·1

DYREKCJA.

uANIZAUA

PODSTAWOWA

PARTYJNA,

OR-

R.AUA

ZAKLADOWA ORAZ KOLEŻANKI
i KOLEDZY z BIURA
PROJEl(TOW BUDOWNICTWA KOMUNAL
Ni.GO w ŁODZI

-

1027-T

MA

ft

""""'~"'"""'"'"

EfV:1''.;

MĄZ,

śmierci

LEKARSKIE
'V

P.

DANIELA ANNA
Woźniakowska

SPOLDZIELNIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . """"............................""................................................

Ogloszenla wymlaRUCHOW RE
rowe t.elefoniczne 311·50 MUZEUM
.lnlormacj<I o wsze!·
WOLUCYJNYCH \Gdan·
kich usługach
03
Mt~iEl~~ gARl~~~LOGIP<>~ot. Ratunkowe
09
CZNE 1 ETNOGRAFI·
Pogot. Milicyjne
07
14
.Nucna pomoc lek.ar·
CZN'E (Pl. Wolności
)
ska m. Lodzi
Ut-44
n;eczynne
Straż Pożarna
08
MUZEUM SZTUKI
(Wlęc
36
Kom. Mhlj s'ka MO l!92·22 kowskle!(o
> Wystawa
Kom. Rncbu Dro„Wojciech
Gerson" g.
19
gowego
5l6-G2 11Pryw. Pogot. Dziec. 301-00 n.rnz;EUM BISTORU Wl,O
Pryw. Pogot. Lek.
~3~-~3 K.IENNICTWA11 (Ptotrkow
18
.
o5a·o5
ska ~U) g.
;- ·
111
Centrala PodmleJska
~
9 16
.IHOI
35,..15,ZOO - <'ZYr..,'e ~; ·

TE A T ff I'

z powodu zgonu

składają

PRZYJMUJE

Kurs., dla

~------_._._._._.

*
*
.,.
PALMIANNIA

współczucia

OJCA

DROGO WE- UKŁADAN!E
TRYLINKI i. BRUKÓW oraz
ul ładanie PODŁOG PARKIETOWYCH i KSYLOLITOWYCH

·rASIE""" w caloś<:i lub
·częsciowo sprzedam.
\\."'iad·omość,
Piot.rkow 3 ka
ł<J, m, 4
3663 G
PIA„"IINO kr;żowe, ply1.a metalowa 1 stan dobry.
v..ria<.lo·m. ość: n1-0tocykl
k.oiu
su O<a ors ·1eg-0.
,„ '""'
11 Jun.~k"
Spl·zeclain.
Psbl'1l1ice, Odrodzenia 4. sprzedam. Ul. Rowna !'.!., Oferty „3681" B'uro Oglo Jonowa 25,
m. 53
57 m. 13
3625 G szeń, Piotrkows.ka 96
boty
,...,.......~

głębokiego

NA ROBOTY:

I SPRZEDA J I
•z

wr+egg

e

LOKALE

ku<:hnią w Lo<'.>zi. Ofert_Y
do produkcji
„3028"
Biuro _Ogloszen.
sprzedam. P1otrkow!>k~96
kapronów
_3926 • G
1.'el. 522-75
3631 G
POKOJ, kucllnię i kawaJerkę (blD!kl) zamienię na
dwa pc·koje kuchnia (blo
kl). Oferty „3901" Biuro
Og-Joszeń, Plo1>rkowska 96
Chel
MASZYNĘ
d.zlewlarską POKOJ z kuchnią nr 7 lub 5 kupię. O- my i
pokój - wszyS<tkie
ferty „3630" Biuro Oglo- wygody, ogród w Malbor
52„ń,
Piotrkowska 96
ku zamienię na mies·zkanie dwup0>kojowe w okolicy Rudy.
Wlad.C•'11 0ść:
3654 G
Samocbo~y-motocykl
Łódź, tel. 465-11
SZCZECIN żelechowo
SAJ.\IOCIIOD
Warszawa'' -· trzy pokoje. kuchnl_a.
sprzeda1n. " Pi-0trkow- częściowe wygody. og-rod
w domkU dwu·rodzlnnym
!>ka J66. tel. 245-13
zamlenlę na trzy poMOTOCYU:L-„S~- kc-je. kucr,nia z wygoda~
Sport" stan bardzo do-br.y ml w Lodzi. Wladomośc
- sprzedam. Ul. Dąbrow t•el. 363--04, godz. 17-19
~kieg.o 5, m. 2, od goclziny 15__
3688 __ G DUŻY p okój z kuchnią,
·-·
na
MOTOCYKL
„AWO-Sport" I<lwapiętro
pokoj-e'Zamienię
z kuchnią.
sprzedam.
Oglądać : Koszt reniontu zwracam.
P~otJ·kowS<ka
'°-28, od Tel. 397 _50 . do go:lz. 15
godz. 15
_
. 3~ ~
SAMOCH()D
„Fiat-<>08 ' SAMOTNY bpol tti.kuJke. pe-

MASZYNĘ

SIOSTRA. BRACIA
i RODZINA

4170-G

ZLECENIA_

I

OGlOSZENIA DR~

sw. sakramentami

P.

Wyprowadzenie
drogich
nam
zwłok
odbędzie się dnia 22 marca br. o go~z.
16.30 z kaplicy Starego Cmentarza l{atolickiego.
przy
ulicy
Ogrodowej.
o
czym zawiadamiają przyjaciół i znajomych pogrążeni w smutku

NAUKA

na pokładzie" i

dział

966-T.

Mateusz Kalinows'<i

I
:

osobiste przyJmUJe

Dnia 18 marca 1962 roku zmarł przeżywszy lat 67 najukoc~ańszy mąż, bra!

Zakla<ly Przemysłu
Bawełnianego im. St.
Dubois w Łodzi, Sienk„wicza "'f 82/84 oglaszaj ą przetarg nieograniczony. na wykona.1.1e
z materiałów wykonawcy robot konserwacyjno-budowlanych w '· :.1dynkach Ośrodka Kolon!jnego w Wiś 1iowej Gorze, st. kolejowa Bedoń i Międzyzdrojach, przy ul. Zwycięstwa I
i uL 1 Maja l.

J

PRACA

Zgłosze..1ia

skilego 99.
kadr.

,

I

I JE8LI

'Z' wyiszym .lufi
wykształce.1iem, planistę do działu
zaopatrzenia, inżyniera-mechanika na
sta~o
wisko zastępcy szefa produkc}i, tokarzy.•• siu•
h rt
k
i
sarzy narzędziowycli. frezerow.
a owm ow
szlifiierzy _
zatr..idnią Zakład~ Sprzętu MotGryzacyjnego nr 1 w Lodzi„ ulica P_rzy~yszew-

PRZETARG

Zakres prac obejmuje następujące roboty:
cies.elskie, rlekarsko-blacharsk1e. tynkowe. betonowe
posadzkowe,
stolarskie.
zduńskie
szklarskie, ma:arskie oraz hydrauliczne. Wsze\
kch informacji udzie~ać będzie :lział glóv;nego
mechanika w godz. 8-10, przy ulicy Gd_an;k1eJ
.
.
- - - - - - - - - - - - . . - - - - - . : : . INŻYNIER poszul<uje powł
koju
sublokatorS<klego . 163. gdzie
również
można
otrzymac slepe
••
JUJZ:.M?Of
ffUJan~z
oferty „a6ao" Biuro og10 kosztorysy.
11
"'"'
<>zeń, Piot~kowska 96
Oferty w zalakowanych
kopertach
•należy
składać w dziale głównego mechanika .w Lodzi przy ulicy Gdańskiej 163 w term·nie IO
dnf od daty ukazania się niniejszego ogłosze
Ili
.humoru
•
POMOC domowa do leka- nia. Komisyjne otwarc'e ofert nastąpi w 11
emocji
•. l'Za - pc•t.rzebna. Referen
cje konieczne.
Sienkie- dniu od daty ukazania się niniejszego o~ło
•
ładnych dziewcząt
•
wicza 53. m. 5
4057 G szema, o godz. 9 w zakładzie .,B". przy ulicy
Gdańsk·ej 163.
W
przetargu
mogą wz1ąc
udział przedsiębiorstwa pańs!wow.e. spółdziel
cze i prywatne. Zaklad,Y zas~rzeg~J<l sob•e .P~a
wo wyboru oferenta. iak rown1ez umewazn:eSPAWACZE. Kursy spa- nia przetargu bez podan'a przyczyn.
1231-K
wania gazowego I elektrycznego dla początku
jących I zaawansowanych
oraz kursy zaoczno-konsultacyjne dla spawaczy
z co najmniej trzyletnim
•
M
stażem
pracy
prowadzi
~
TKWP. Wydajemy książ
ki spawacza. Zapisy I 1n
formacje
~zlennie
od
WEŁNĘ, BAWEŁNĘ
godz. 14 do 17 Lódt. ut.
lllllllllUllllllllllllHllllllllllllllllHOlftllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllOllllUllllUllllllll
Tuwima 15.
tel.
316-70
(Informacje tamże llstow
nie)
1082 K
KRAKOW
mieszkanie NOWOCZESNY
krój udo szarpania I gremplowania
d wu1zbowe (38 m kw.) za- brań
damskich. dziecięmienię na więk&Zie w Lo- 'YCh
opanujesz szybko
od jednostek g-o,podarki uspolecz.1ionej
dzi. Ofert:v_ ;· 1 V~S" Prasa, pod gwarancją. opatentoosób prywatnych
Krakowc_Wlslna 2 _ _ _ wanym wynalazkiem ml·
przyjmuje
POKOJ,
kuchnia, woda, strzynl Mechlińskiej. Na·
gaz. parter
(pracownia wrot 32
__ __ 3220 G
f
koncesjonowane przedsięb'orstwo
rzemieślnic-za).
Piotrkow- OTWARCIE kursu amaZg-ierz. Swierczewskiego 33,
S·ka 82-25 albo
p-0kój, torskiego
samochodrrwokuchnia, woda, ga.z, I plę motocyklowego J motocy
Wł. Pabiańczyk tel. 160.
tro zamtenię na pol.::6.j, klov.;~go 23 n1a1rca, godz.
3945-G
kuchnia - Julianów (ol<>1 18. Kilka miejsc wolnvch.
lica Jul!anowa)
3979 G, LPż. Al. U:oścluszkl 68
DWA pok<>Je z kuchn1ą, TAŃCOW
nowocz.esn:.:-ch
częściowe wygody w Kra \1y·;v~cza. ';!· Cyrul~.ki. Lód~

f

KSl~GOWEGO-'REWIDENTA

średn:m

----------------·----

DWAJ
"
PANOWIE N"
JUZ NA EKRANACH
________
KIN ŁÓDZKICH

___________

Dr NITEC'ltf ~allsta
zhorób skórnych.
wenerycznych 1s-1a. Kll!ńsk~
go 82
2944 Dr KUDREWIC7 spec:)a
Usta
chorób
wene!'Yeznych. skórnych s-10. l 16. ulica %2 Lipca 4

oyzury
•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
~

~

...........................„

•t ,.

lecie
PPR" malarI
KINA Ul KATEGORII
dziele t święta W godz.
stwo,
rzeźba„ g•rafika. .n'(łT~~
1~
SZPI l
7-24. w dni powszednie
1L1\CZNOSC (Józefów 43)
otwarta w dni po,,..'SZed y-J
Zt,lł
od 18-24, ul. Szpitalna ł
nie od godz. JQ-13 1 I
•
•
U
•
„Wi,a,tr uc~chl przed św!
POLOŻNJCTWO
tel. 353-~3.
l5-lB
oprócz
pon.le
•
LEM
tern
pr. iug„ de>zw. od
Dz. Górna - w niedzle
00
dzlalków.' -zaś w . nie- ZA
liW
lat 12. g. IS
Szpital Im• .e •. Jordana le I św1eta od godz. 1-2
dz;elP · siNięta od 10-18 STYLOWY (Killńsklego 123)
radz. dozw. od lat 16. STUDIO (Lumumby 7-D) dz. Srodm1eśc1e.
w nocy. w cinl powszed·
bez p;zerwy.
.,Dotknięcie noey" pr. g. 17 (19 seans .zam- „Casino de Paris" (pa- Szpital Im. H. Wolf -:- r.ie od 18-2. ul. Piotr•
pot.. dozw. od lat 16.
knięty)
noram.a) pr. fr. dozw. dz. Saluty
I częsć W1- kcwska 2G9. tel. 405-55 .
dod.
„Miara
czasu" OKA
(Tuwima 34) „U- od lat J6, g. 17.15, 19.30 dzewa (Stoki).
Dz. Po~sie w olelaL
(pot.) g . 16, 18. 20
skreydlenl" prod. NRD, CZAJIU\ (ul. Pionowa 18, Szpital Im. M. Curie· d'1ele 1 swięui od god'Z.
WLOKNIARZ (Próchnlka
de>zw. od lat 16, g. 15.30, Kochanówka)
„Wszyst- SklodowskieJ - dz. Gór- 7-24 w dni powszoon1e
16) „Od Apeninów do 17.45, 20
ko o Ewie" pr. USA, na 1 częSć Widzewa 02 od 18-24. Al. 1 Maja 2-l;
KINA PREMIEROWE
Andów" (panorama) pr. POPULARNE
(Ogrodowa dozw. od lat 18, g. 16.40, Przychodnia Rejonowa).
tel 382-98.
wl.-argent„
dozw.
od
18) „Moulin R<iuge" pr.
l~I
Szpital Im. M. Maduro
Wieczorna I śwląt.eczna
BALl'YK (Narutowtcui 20) lat 12 g IO 12 14 16, franc„ dozw. od lat 18, ENERGETYK
(Al. Poli- wicza
dz. Polesie i !)Om-oc lekarska
w dni
„Burza
nad
stepem"
t8, ao · ·
· ' '
g. 16, 18, 20
teehnlkl 17.
róg
Fel- cz<)ść Widzewa (Il Przy- powszednie udzlela pomo
<panorama) pr. fr.·WI.· ZACHĘTA (Zgtersika 26) PIONIER <Franciszkańska sztyńskiego)
„Deszczo- chodnla _Rejonow;;>-J.
cy w ambulatorium l w
jugosl .. dozw . od lat 16. , Mezalians"
pr. węg. 31) „O:lenilem się z czawa piosenka" pr. USA, Chirurgia:
Szpital lm. domu chorego w god:t1g to. 12.30. 15. 17.30. 20
dozw. od lat 12. g. 10, rownicą"
pr.
USA,
de-zw. od Lat 16, g. 17, clir Sterlinga, ul. Sterlin- n~ch 18-21. w dni świą·
POLO!\'lA
(P10trkowska
12. 14 16 18 :w
dozw. od lat 12,
do·d.
19
ga I-3
tet»:ne w godz. 10-17.
67) „Dwaj panowie „N"
'
'
'
„Piąty obwód" (poi.) MEWA (Rzgowska nr 94) Laryngologia.: Szp. lm.
Sródmie~cle - 11. Piotr
prod. poi..
od .19;; KINA a ltATEGORD
g. 16. 18. a<l
króla mórz" pr. dr Pirc gowa, ul.
k0wska 102,
tel. 271-80
16. dod. „Piąty obwod
POKOJ (U:Szimierza nr 6}
radz„ dozw. od lat 9. 1ska 195
(dla dorosłych 1 dzlec!).
(poi.)
g. 10, 12.3-0, 15 ..KFP ADRIA nieczyn- „Tańcząca WiOSJ;\a" (pa- g. 14, 16, 18. w
Okulistyka: Szpital Im.
Bałuty - ul. z. PacaJi.30, 2-0
ne
norama),
pr.
radz„ POLESIE (Fornalskiej 37) dr Jonschera, ul. Millo- nowskiej
3.
tel. 541-98
WlSLA
(Tuwima nr I) Dli:'M (Nawrot 2'7) „Gorz- dozw. od lat 12, g. 16, „Korsarze Pacyfiku" I nowa 14.
(dla dorosłych 1 dziec!).
„rygrys;y oa pokładiłe" kle zwycięstwo"
prod. 18. ~
seria. prod. rad.z„ do.zw.
Chirurgia I laryngologia
Widzew ul. Szpital•
prod. radz.. dozw od franc .. dozw. od lat 16, ltEKORD (Rzgowska nr 2) od lat 16, g, 17, 19
dzi~cięca: Szpil.al im. Ko- l r:a 6. tel. 271-53 (dla do•
lat 7. dod. „Miara cza- g . J6, 18. 20
„Champion"
pr. USA.
nopnickiej, Spo.rna 36-50 rosłych I dzieci). Pomoo
•u" (pot.) g. 10, 11. 14. DWORCOWE (Dw. Kal!·
doz\ł ·'.>d lat 16, g. IO, Uwaga! Repertuar spo- ADRESY I GODZINY wieczorna godz. 18-21.
_16. 18. 20
ski) „Sombrero", „,Mo· 12. 14. 16, 18 20
rządzono na podstawie PRZYJĘC wieczornej I
Polesie - Al. I Maja 2ł
WOLNOSC
(Preybyszew- je dziecko pójdzie clo ROMA (Rzgowsl<a nr 84)
komunikatu Miejskiego świątecznej
pomoc:y le- tel. 382-98 (dla c1orosłyc.h
sk1ego 16) „Z s.nboty na szkoły'', ,,~ligawki pa- „Pol.owanie na lokomozarządu Kln.
karskie.I 1 pielęgniarskiej: i dzieci).
niedzielę>' prod. ang„ ryskl.e", „Płocka jesień" tywę" (panQrama) p.rod. PRZEDSPRZEDAŻ
bUeWieczorna I świąteczna
Górna - ul. Lecznicza 8
clozw. od lat 16, g. 10„
g. 10, Il, 12. 13. 14. 15.
USA, dozw. od lat 14.
tów na 2 dni naprzód pomoe pielęgniarska u- tel 427-70 (dla doroslyclt
12.30, 15, 11.3-0, 20
16 17. 18. 19. 2·0, 21
g. JO, 12, 14. 16. 18. 20
do kin: „Bałtyk", „Po· dz!ela pomocy w ambu- i ózleci).
GDYNIA-STUDYJNE (TU· SOJUSZ (Nowe Złotno Jonia", „Wisła", „Wlók latorium 1 w domu choNocna pomoc lekarska
KINA I KATEGORn
wima 2) "Zolni<lri.e" pr . ul. Platowcowa
nr G)
nlarz", „Wolność''. od· rege w dnl powszedn!e dla m. Lodzl udziela poKINO LOK (ul. TraugutUSA dozw. od lat 12. ,.Alba R·egia" pr. węg.
bywa się w specjalnej w godz. 19--24.
W dni ntocy w domu chorego
ta 18)
„Czl-owlek
zza dod. „Węzel" (po!.) g.
d.ozw. od lat 16, g. 17, kasie
ki.na
„Bałtyk" swląteczne w godz. 7-24. dla osób zgłaszających
biurka" prod. hiszp.-w!. 10. 12.30. 15. 17.30. 2-0.
19
(ul. Narutowicza 2'0) w
Dz.
Sródmieście - w zachorowanie po godz1dozw. od lat 16' g. 15, HALKA
rK.raw~ecka„ :r-5) SWIT (Bałucki Ry.nek 5) dni powszednie w go- niedziele l święta od go- nach przyjęć przychcd.nl
17.30, 20
„Zuzanna i chlopcy pr. „Kwiat na śniegu" pr.
dz.inach 12-17.
dzlny 7-24. w dni pow· re.tonowych.
~l'ZA (Pabianicka 173) poi„ dozw. od lat I~; radi:.. dozw. od lat Q,
szednle od g. 18-24, ul.
Nocna pomoe lekarska
„Profesorek" prod. tr. dod.
„Miara
czasu
~- 16 , 18 , 20
Piotrkowska 1-02. telefon przyjmuje zg!onenia tedoz w. od lat 16, g. 16,
<poi.) g. 16. 18. 20
TATRY (Sienkiewicza 40)
I(
271·80.
lefonicznte od godi:. ~
18, 20
M.LODA-Gl7AR~ł~ . <ZieProgram
dla najm!odDz. Bałuty w nie- do O na nr tel. 444-44.
PRZEDWTOSNTE (?:erom- Iona 2) „Kwiec>en" pr. szych: „Cinderella" pr. Piotrkowska 193, Armii dziele l święta od 7-2 w
Siedzlbq nocnej pomoskie-<o 74) „SzczęśHwi-e poi„
dozw. od lat 16.
USA,
ctozw.
od lat 7. Czerwonej 53. Zgicrslrn 6~ nnc:v. w dni powszednie cy lekaN:klej jest Stacja
•ię slrni•P··~·ln" pr. USA g. IO, 12, l4, 16, lB. -0 0 ~. 16. 18 „Smierć na Plac Wolności 2. Plac Po od 18 do 2 - ul. Snycer Pogotowia
Ratunkowego
ci'"'-'"'· od lat 18, 11. 16, ODRA <Przędzl'tlniana ~) klęezkaeh" dozw. od lat koju
3,
Rzgi:>Wl&ka
51, 5ka 1-3. tel. 538-70.
m. Lodz!, ul. Slenkiewt~
lU, 211
• „cz;rate niebo''
pcocl. 16, pr. ;er."wl. i· :llO
Odańs.kia 2a
Dz, WklzPw - w nie- cz~ 127 .

„

•

a
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PiJtrków znów otwiera
podwoje
dla

m~strzost w

indywidualnych

mist4"zostw
w
&tylu klasycznym zg!os.U.O się 107
~wodników.
Odbędą
się one
w
Piotrkowie w dniach 31 bm. i l
kwietnia. Najwięcej zawodników
izglos.ily kluby: Piotrcovia - 27,
Boruta - 16 i LKS - 16.
Mistrzostwa w stylu
wolnym
rozegrane zostaną 8 kwietnia w
IPalac u SportoWYm w Lodzi.
Polski Związek zapaśniczy powierzył Lodzi organiza.cj ę miQdzy
;państwowego meczu
zapaśniczego
w stylu wolnym między reprezentacjami wioch i Polski. Spotl>a.nle to odbędzie się jesienią br.
zapaśniczych

okręgu

łódzkiego

-

SPORT •

Niewiele
ochotyl mają do
wnsc•a na ring bokserzy druligowych.
Po
mistrzostwach Polski wielu z nich
jest kontuzjowanych i niezdo,l nych
co
wznowienia
walk.
Tymczasem już w nadchodzącą
niedzieilę trzeba wejść w szranki U.gowe. Był projekt przesunięcia zawodów
na inny termin, aile P~ nie wyrazi! na
to zgody.
żyn

w~\~ p::-~~~~\abe~:~E

Nad
szachO\Yntcami

3

snę

16

LKS 15,5 pkt., 5) P..esu,,.,;a 12,5
pkt., 6l Tram.,,.ajarz lo.,'i pkt.
Największe szanse na zdo·b yc!e
tytulu drużynowego mi.s•łlrza L<J<l:z.i ma start, drug.Je miejsce naj...rawdopodobniej
wywalczą
~hiści Meta\owca.
4)

=-

w ekstraikilasie.
Lad.zianie do Byd.go.s?:CZY wy
bierają się w o.slaibionym S<kilad .
be ik t .
J,
zie,
z <m UzJowanego ozefowicza, ale z Józefi.aikiem, lkitó•Y pierwszy ;i-a.z wystąpi
w

CZWARTE!lt, !2 l:'rARCA
PROGRAM I
8.00

Wiadomości.

aktualności.

na.

8.05 Mu·zyka
8.30 Muzyka po!ran-

8.50 Pogadanka
filozofi<:zna.
9.00 Aud. dia kla.s III· i IV pt. „O
Siwku Zlotogrzywku, Kaczce Zlo
t>oni-0sce I Swince". 9.20 (L) Koncert rozrywkowy. 10.00 Z cyklu:
;,Notatki o polekich chemik.ach" .
l<J.10 Dymitr Szostaklowicz: II Su
ita baletowa. 10.30 Nowc·Scl Pol&kiego Wydawnictwa Mu•ycznego.
11.00 ,.Misja" fr.agm.
11.20
Koneert rozrywkowy. 11.50 Z cyklu: „Rodzice a dziecko " . ll.56
Komunikat o stanie Wód. 11.57 sy
gnal czasu i hejnał. 12.05 Wiad·omo&ci. 12.15 „Rolniczy kwactrans".
~ . 30
Radiorekla1'na.
12.45
„Na
swojską nutę". 13.00 Audycja dla
klasy m
pt. „Wooa pracuje"'.
13.20 Soliści i o::-!Cestra. 14.0-0 Z
warsztatu pisa.roo A. Minkowskie
go. 14.30 (L) Koncert ro«rywl<-0wy. 15.00 Wiadomości. 15.05 Program dnia. 15.10 „ Magazyn Morliki" . 15.30 Koncert prypolud·nlowy. 16.05 Aud. aktualna Redakcji
Spolev"Znej. 16.15 Koncert rozrywko.w y. 17.l>O Wiadomości. 17.05 Z
życia Związku Radzieckiego. 17.36
„Mój Tytm".
18.0-0 „w klraju".
18.W
„Publicystyka
ekonomicz:na". 18.30 Radiorekl.ama. 18.40 Ma
gazyn naukowy PWN. 18.50 Radlowy kurs nauki języka anglelskiego. 19.05 Radi<Jwy Teatrzyk
:Miniatur „Zwierciadło". 19.50 Me
lodie n.a organach kinowych. 2'0.00
Dziennik w:leczorny. 20 .26 Wladiomooct sportowe. 2().30 Spiewa Państwowy
zespól Pieśni i Tańca
;,Sląsk".
20.45
ze wsi i o ws!.
21.00 Ruggiero Leonca•·auo „Paja

1

.o!•
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jęcie „Polski B". W

pierwlSliCllig<ll\Vego kg.u- mecz Hutn.ilka. z Wybrzeżem.
WyniJk tego sipotkM!ia zadecyInformują
nas, że Zawisza duje chyba o tytUle wicemima również k'lopołty z zestawie strza ligi, gdyż .pierwsza poniem składu.
Nlie wiadomo, zycja bolk.serów Legii jest dość
czy po kontuzjach w Rzesw- pewna i n.ależy liczyć się z
wie wykurują si(l W.ysook.i
tym, że wojskowi przywiozą z
Sobie.SJki.
Bielska do Warszawy daL:::;e
Interesująoo zapowiada Siii: dwa jpUJ11Jkty.
barwach
bu.

Koszy\ karze ŁKS

;~:u,~:;~~cj~k ~~~Ów
sowal nas w

w c1' ęz' kich walkach

sporcie. I

l-i:;,o~~ce d~;~~~

:an::;:---------------..;
to j.a.k!

g~ęgM1I:..

t:'_n
!.ee
i
dwie
Il-ligowe:
Stal
Rzeszów 0<raz
MZKS
Kromo
(d<JJWniej Legia). Jest:eśmy więc
„biici" o te. ti,rugolig<YW<e Z~·spoly. W boksie rachunek rowny. ·
dziesięciu punktów. Nieco groź- St<lil ze .st.a.I.owej Woli _7ajmu-1
niejszą może o.kazać się Olimpia, ,Je pozycJę me ge<rszq,, mz lódzg·ra w niej bowiem dwóch byłych ka Gwardia, a w swej krótzawod.ntków pmnański~j Wart~. kiej his•toirii była już wicermiDlatego przewiduiemy.' ~ w nai- strzem Polslci.
gorszym wypadku zaJm1emy d.rul
· 11UJltO'r
gie miejS>ce.
Nie wiemy nato. uze - .'TW<wa PILSJ?.
ym1·ad
co są~·!Zlc'
o koszyka.·r zach zu1.n·oe""' sio blyS'kawicznie
Jvra
~0
"'
"'
„~
"
AZS z Gdańska.
1'u! Ło·dzianie emocjonują się
_ Ro,zpoczyn.acie, jak pan za- meczami Il-ligowymi, Stal Rzeznaczył już w piątek. A w jakiej szów jes.t mistrzem Polslci.
sali odbędzie się turniej?
Staralem
się zbadać źródła
_ Projektowaliśmy halę Wfdze- tego wi-eUciego <lJW<linSU sport;o-1
wa, ponieważ jednak p.rzebudo·w a wego Rzes.zowszc.tyz.ny. Są one
jej nie zostal.a jeszcze zalmńczona dosyć proste. Organizacje spor- z koniec2<110„„C>i więc będziemy t
.„„
w'~"·•m•
.
owe zw1..,..a:ne S·ą 2
~"'"
•
gra·1i we w 1asnej sa li przy 1 z

Zbliża się moment decydujący
- oowiadcza p. Bugaje'MSiki, kierownik l<losizykar."Zy LKS. w piątek zaczynamy rozgrywki półfina!owe o wejście do I ligi.
- z Ja.ki:mi szansami?
h b
· be
Li
Y a n1e
z sza;ns.
czym- c z·e
w nai·gorszym
wypad:ku
y
,
·
·
powinniSmy zająć ct.rugie miejsce.
To wystarczy„ żeby wziąć późnlej
udiział w turnlej\u finałowym. Bo do
r ligi awansują dwa . najlepsze zespoly z puli finalistów. Mogę zapewnić, że postaramy się nie spira
wić za·woou.
- Wsrz;ys.cy kibiQ!l na to 'licz11,
.
d
. • c
lecz czy sprostacie
za anm.
zy
~~w~~~e «>zez.n.anie su

.z .

u .

a-

kl.aoo

~ąt~f~te'l:· 0°~00~~1i~n~~ s~~az~ :;~Tw

.

Zal

.

.

mi Pu!"'"~~nie
c:.c,;~
sport. Wre.szcie, rzecz r..a,jważn ·iejsza, t<JJrnfJeljsze wladz.e też
n;n ty'k.o od s'"""ta ~n,niJe-stu~
•
~'"
"~ ,,
ją, swoje zabrotereso·wanie kultyr.ą . izycz
ż . się na tym
n,,ą,. lady;ech l<lJt i wy
swiecie par„
ny

I
-I
p o n a d 1ooo
kk _1eto"w I
1e

talawi zja

się spisali
łódzcy 1un1orzy

Dobrze
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1
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T I u m a c z y I y:

EMILIA BIELICKA

JĘTKIEWICZ

Metzer,
pr>zygotować się na r<>2lP!'aw~.
Przyjdę po ciebie za kwadra.rus.
Mora.;;ch,
;>roszę
2la mną.
Chłopiec skierował się ku drl'!Wiom.
- Na przesluchainie? - spytał.
- Nie. Ktoś przyszedł cię odwJedzić.
- Kto?
- Sam zobaczysz.
Michał stairal się dotrzymać krok.u ekażni
kowi.
- Czy to dziewczyna? - spytaJ pełen nadziei.
E. tam! - rzuci~ strarżniill:. Tu przecie:! nie SZ!kola tańców.

„DZIĘNNIKĄ''

Ha n del

o awans d o e k s t r a kl asy

-i'••··············

•!•

k.o pr<JJwie wj.em o rozmiara.c.~
pomocy, jakiej można udzteltc
ruchowi sportowemu. Nie eh.da
Iem wierzyć , gdu mi powi-ed ziaiw,
że Wojewódzka Rada
Narodowa w Rzeszowie wya,syg
nowal.a. na bie ż a q rok 8 ( swwn.ie: osiem) milionów złotych na
działalność
swych
klubów
i
orga.nizacji
turystycznyc h.
Potęga! Warto aby się tym blize.J zajęli rajcowie nie tylko
Ło<Jzi. To jest wzór dla ca/ego
kraju.
W. K.

k,a.t egorla.ch
sportowych istnieje parę dalszych liter alfabe·tu · dla określ.a.
nia slab11ch okręgów. Do tej
pory wo1ewqdztwo rzeszowskie
klasyfilww<JJne 1est według tradycyjnych pojęć. J<JJk.o jediw ze
slabszych.
Nigdy bym się n.ie odważy!
=jmować
czy,t elników po raz
dzie.siq,t·y tym sa.mym 1·ejonem,
gdyby nie pewne refieksje narzucające się po dlu.ższej wizycie w tym poludnicnoo-wschod-

w Belgradzi e

OLI CA
111 11 i TERESA

SPORT •

startowac'

MANFRED GREGOR
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Gdań0>k i BaildJon - Olidnpia, w
- Naszym! rywalami są: Olim-. s?botę również 0 godz. 18 Olim'pla z Poznania; katowicki Bail- pia .- AZS i Ba!ld-0n - LKS, a
do.n i AZS z Gdyni. Z Baiłdonem
ci, 1 1
g d
17 Oli= la
g,raliśmy towar.zyskie mecze, a ~~iei ~';,jd~n ~z.AZS.
P ostat·n1 wygraliśmy różnicą kilkur
Jednocz.eśnie w Po•mal!l:lu <>dlbę<lizie się cl.rugi półfinał z udz.Uilem -Cracovii, zawiszy, Luł>llnianki 1 poz.nań5'kiego AZS. Wy<laje
mi się, że Jl!r2€brnięcie p1'Zez pól
final będ:zie trudniejsze, niż wywailczenie sobie póżnlej w finale
I
ce" - opera w 2 aktą(:h. 22.20 ven: S®tet Es-dur op. 20 na awansu eto I ligi.
oał
Muzyka taneczna. 23.00 Ostatnie skrzypce, altówkę, róg, kla'l'net,
- A koszykarki. LKS?
wiadomo5ct.
f.agot,
wiolonczelę
i ko·ntrabas.
- Wyjeżdżają z trenerem Zy23.44 Chwila muzyki. 23.50 OstatlińSkim do T<:•runia„ na pólfinaly,
będz1"e
nie wiadomości.
PROGRAM II
ol>owią'Zllje je bowiem podobny
•
sYSttem T~·rywek, co koszykarzy,
8.3<1 Wiad.omości. 8.35 Radiowy
TELEWIZJA
kurs nauki języka :tirancuskiego.
~~ tekr.l~os~~~~e ~~staT~~1
8.50
Koncert orkies.tr smyczko- IO.OO Pro.gram dla ~kół (dfa kl. ruń, AZS Wroctaw i n zespól
licealnych).
wych. 9.30 „Kręć sdę wrzecio;no"
Język
polski. Krakowa. Liczymy, źe nie zawloBELGRAD.
_
w dniach
aud. 10.00 „Spiewamy pieśni i pio
Cykl;. „Dzieje dramatu". TeRm.
senki". 10.25 Chwila muzyki. 10.30
mat „K-0rdian" JuiiUSLa dą.
12_ 16 września br. w Bel.graAud. liter.a<!lka. 11.06 Magazyn mu
Slowaokiego (W)
dzie ro.ze.grane
zo.o;taną
VII
zyozny.
11.35
Franciszek Liszt: 10.30 Prze.rwa
Leik!km~hletyczne
Mistrzootrwa
Pc.emat sym:C.oniczny „Tasso". ll.57 15.55 Pr-0g<ram dnia (L. lo<k.)
Europy.
sygnał eza;;.u i hejnał. 12.05 Wia- 17.00 „o urodzie
przedmiotu"'
ZaWody
wzbudziły
wie'J'kie
domości.
12.15
Muzyka lud.o.;va.
program publicystyCl'lny Jana
AUCKLAND. w tym roku Pe- zainteresowanie we wszystki<:h
12.45 (L) Magazyn dla wsi. 13.00
Kr:z~dzielskiego ..
(estetyka t« Snell nie d:iędsie startował w
krajach. OrganizatOII"Zy spodzieWesołe
melodie. · 13.25 „Fa<"aon"
przemys~owa) (Poznań)
odc. 13.45 Aud. dla dzieci stair- 17.30 Program
dla
dzieci star- Europie. Najlepso:y &redniodysta;n wają &ię p.rzyja?-du ponad 1.000
szych „Błękitna szta:Ceta " . 14.00
sowiec świata, mieszkający s.t ale zawodniczek i zawodnilków .oraz
szych „Twoje książki" (WJ
(L) Aud. literacka. 14.15 (L) Ka- 18.25 „Pc•letiko
W biurze
pana Ptolaka" - w Nowej Zelandii, nie me.że po- 0 k
8 ·000 turystów
lejdoskop muzyczny. 14.50 Publi·
'
·
?
program z cyklu „O wsi d!la zwo1ić sobie na d!użs-ze tournec.
Snell
wyjedzie
natomiast
cystyka
na
międ:zyna.r<J<l,owa.
kilpr~.so"".ym
15.{)0
aikredytowano
4-8
wszystkich" (W)
Koncert solistów. 15.30 Dla dzieci 18.55 „w rytmie tańca i piooen- _k.a
___m_i_ty_n
__
go_·w
___d_o__u_s_A
_____________d_z_l€__
nn
__
ik_a.r
__z_y_.________________
starszych aud. slowno-muzyczna.
ki" mel<Jdie taneczne i
16.00 Wiadomości.
16.05 Koncert
piosenki w wyko.nanlu zemuzyki :flrancuskl.ej. 16.40 Ek.on-0społu
i.nsmrumentaJJnego pod
mlczny Pl'Oblem tygodnia. 17.00
kier. TadeU\9za Dobrzańskie
(Ll Omówienie programów. 17.05
go z udzia?em Barbairy Mu(L) Kon<:ert życzeń. 17.30 (L) Aktu
sz~·ńskiej
(piiosenik!) i Alojalności łódzkie. 17.45 (L) Audycja
zego Thomysa (saksofon i
•
I
dla młodzieży. 18.00 (L) Koncert
kla•rnet) (Kraków)
życzeń cz. II. 18.:W (L) Radiorekla 19.30 Dziennik telewizyjny
(\V)
ma. 18.:l!O WiadO'moś<:i. 18.35 Uni- 2'0.05 „żywe żródto" - p11ogrom
wersytet Radiowy.
18.45
Pieśni
his·toryczny Karol.a LubelczyRozpoczęły się wcru><raj w Szeze- ski
(Pilica Tomaszów)
pokO'l'lał
Józefa Haydna. 19.05 Muzyka I
ka (W)
clnle indywidualne mistrzos.t wa Dąbrowskiego (Wroc!aw), w koaktualności.
19.30 Wieczorny k<Jn 2-0.35 PKF (W)
l>_okserakie Pol.ski junioców. W guCJeJ
Boczek
(Lódź)
wygrał z
cert życzeń. 2'0.25 „Pełnym glo- 20.45 Teatr „Kobra" - ;,Tajemni- pierwszym d.ntu walozylo 5 bok- Cerko (Szcrzecln), w lekkiej Klisem o sprawach mlodz!eży". 20.45
ca trzech dębów" - wido- serów Lodzi, ocmc.sząc cztery cen mek (Włókniarz Pabianice) pe.koGra Orkiesbra Taneczna Radia
wiS>ko wg Edgara Wallace'a ne zwycięstwa. Przegra! jedynie na! Siemionka (Opole) a BarylSlki
'Berlińskieg-0. 21.00 ' Z kraju i
ze
w tłumaczeniu Jerzeg.o Ol- w wadze półśredniej Kaczorow- (Gwardia Lódź) Pa.rdona (Sll\Sk).
świata.
21.27 Kronika &portowa.
brychta. Adaptacja telewizyj- ski z Włókniarza pabianickiego, W wadze średJlliej Piasecki wszedł
21.40 Kalejdos!kop kulturaJny. 22.10
na Anny Rupniewskiej i Ma- mający za przeoiwniika obrońcę do dalszych spotkań walkowerem.
„ze świata jazzu" - aud. 22.40
rii Starzyń.sikiej.
Reżyseria tytułu
mistrza Pol.ski, Gajera z Dziś w drugim dniu mistrzostw
Międzynarodowy Uniwersytet RaJózet Słotwiński (W)
Wroclawia.
z Lodzi walczą: Pacholski, n.a.rdiowy. 23.00 Ludwik van Beetho- 21.55 O&tatnle wiadomości (W)
w wadtz.e mu.szej Grzego.r.zew- ntkowski, Si.klO'I'a i Majewski.

Ra.d.io
i
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G;;rdi~·j~diiJ d~ B~d~;szczy ~!~E,~.!~~~,~~-w~~i~~~ !~O!.!~

gową: .
1. Legia
9
16
113:63
2. Hutnik
9
14
1L1:69
3. Wybrz-eile
9
12
110:70
4. Stal
9
9
79:9!1
6
5· Gwa!'dia
9
Sl: 97
72
6. LTS
9
6
:106
7. BBTS
9
5
73 :107
W indywi<iua!nych S<Za·chowych 8. Zawi.sza
9
4
75:103
mistrzostwach Lodzi juniorów pro
W nadchod.zącą niedzte,Ię wai~
wadzi
Luczak (Start) 6,5 pkt.,
będą:
BBTS Legia,
P rzed Pruszczyńsk1 m (Start) 6 pkt. czy-ć
i Horodyńskim
(Metalowiec) 4 Stał - LTS, Zawisza - G wa•punkty .
dia Hwtnilk Wybrzeu.
W kolejnej
rundzie drużyno'
..
wych
szachowych
mistrzostw
Me;cz Gwardii w. BydgOO?'.czy
Lodzi kl. A Metalowiec pokonał będzie dla ]Joft{serow Zawiszy
Tramwajarza 6:2, a LKS - Re- spotkaniem
niemal decydują6UTsa 4:4. .
•
cym o egzystencji w I lidze,
.Tabela mistrzostw . przed ostat- aile ! dfa Gwardii ma on ko!<J1'11'1_ rundą ~~edst a wiak;.się )nasMtę- „alne m2czenie
5 lokata nie
puJąco: l) ;:,t.::Tt 2 2 P. .-., 2
e- ~
·
'
.
.
tal.owiec
. pkt., ) Unia
pkt., daje gwarancji
utrzymama
(n)
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•
bez Józefowicza, ale wzmocnion
a Józef lakiem

łódzkiego

okrtjgu
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Sze!"(j]{imi lkaanj.ennymi .schodami zeszli na
pal!'ter. Na koń·cu dług.i.ego ikoryta.r.za straimiik
otwOil'zyq żelaizne diNJwi.
- Wchodź.
Michał posłusznie wszedll:. Na progu stanął.
Mama! - IPO'Wiedzial głucho. ZaczeTiwienil .się.
- Wejdźże! - odezwała. się matka niepewnym, zal>.amującym się glooem.
Muszę być obecny
przy rozmow.ie -

aświadczył str~iik.
Miohał stairal się przejlt"'zeć
twam: martki.
„Ja1ka ładna - pomy~al. - OdmlodJniala! Ma
świeżą cerę, ja\Sll1e SJ)Qj~zenie".
Zmbi.ł krok w jej ki.e.1'"\ll!l!kiu. Paind Mo.rasch
podnio.siłia rękę, jakoby się broniła. Głos jej

br2lllliaJ chłodno i trochę smutno.
Ja tak:żie nie jestem tu sama..
Teraz dopiero Miohal za1U1Ważyl męiżozymę
w cywii!Jnym ubraniu, stojącego pr:zy dru.gich
drzwiach niewielkiego pokoju.
- Może siądziemy? - .!!Pytała matka.
Chlooiec z waha,niem tll!liadł na stO'ŁkU. Pan i Moca.sch róWl!lież usiadła. Dzielil ioh tY'lik<>
stół.

Przyszłam, żeby ci podzię'k<J1Wać. zamyśleniu paL!'Zala na syna. Durżo się
mnie zmienil-0, odkąd ..•

W
dla

Ta!k. wiem powlecLzlal suc-ho Michał.
Jego oczy wyrażały prośbę: .,Nie mów o tyim.
Nie przy tych obcyc-h ludz1acl1". Ma·tka g-0
zrozum1•a la.
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... Nie ma po co robić SQbie wyr7JUtów mówill:a. Ja pqpellni:lam większe gl'u;pm'Wo.
I płacę za nie! - Kącilkł jej ust drżały,
- Jak ci tam jest?
....... Nie jest... pani Moral9Ch zawahaJia. si(l ..•
- nie jest barozo przyjemnie. Ale ja wytd'zymam - dolkończyfa szybciej. - Te tt-zy miesiące są cię:Zlk<ie. LeikalI"ze twięrdzą, że potem
j'lllŻ będzie dobme.
- Talk? - spytał Mfohail. _... Cieszę się!
.... Czy ty masz.„ <fl.Y ty będziesz... - mattka
nie dolkończyła pytania.
- Jegzc-ze ll'l.ie wiean ~ <>dparl Michail grucho. Zac.z erw.ieni.l się ~ po korzonki wio.sów.
Mam przyjacióllk:ę! ,.To glupio brzmi"
IPOlffiYŚlal. Uśmieclmąl się zaikłopotany. _.
To jest... na CZ<llle Cihlopca pojawiła się
pionowa =arszo2lka to jem trochę &komplfilrowrune.
Sędzia nau>ioo~ do mnie ._ powiediziała
pan.i Mora.sch. - Musisz mu powie<lziieć, skąd

~ąleś

motor.

- Nie m<>gę.
- Przecież nie jesteś ozlodziejem?
- Są rzeczy wainiej.s:ze.
Ch whlę mifozeló. oboje. Potem ma~ka. szep-

nęła:

- Barozo mi przypominasz ojca!
„Zaira<Z się rozbeczy" myślal z

Michał.

rorzpaczą

. To nic ·111•ielkieg-0, jęśl'i pairę tygod.n.! ~
prawda? ~ Stairail się, a.by gloo jego
bramial pogodnje,
-

siedzę,
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GARNITURY do czarnej
biale.i

kawy

w

oenie

102-350() zl, nakrycia sto„Gerlach" i
imp.
• .
(
k.
2- l. 4 -częsc1owe
s
zero
·1
b' )
141 990 ł
wyki or -b' · Jt'k z, sze1
ro- wy or P a.s. u W cenach dostępnych, komplety garnków aluminiowych
198-350 zł - Piotrkowska
85 .
NOŻOWNICTWO
k<>mplety „Gerlach" i „Warszawa"
324-405
zł ,
szklanki lu2lem 2.50--5
z.lotych, spodki 1.60 - 10.60
zł, kieliszki
do
wódki 3,80 6,00 zł,
1
l t
d
ódk
;:omp e Y 0 w
i 60
złotych Więckowskiego
3.
SZEROKI asortyment re.szłowe

tek jedwabnych,
welnianych i bawelnianych w c~nie 9-50 zl, blUz.ki dam.
(bawełniane, wełniane
i
jedwabne)
35-240 zl, k<>szule męskie pr:recenione
popelinowe (wszysLkie roz_
miaty) po 80 zł, komple~y
~ dskamieg. 60--.120 zł - Felsztyi-.- ł
0 20
!DU'.żY wyb~r obuwia męskiego .Letruego 150-190 zł,
oraz
obuwia damskieg•~
I
(,seronowe w1o.senno-le.tme) ł
130-350 zl. - .~ałucki R;Y: ~
nek 1. Resztki. baweln.a '
ne 5--35 zl, jedwabne 23-50 zł, welruame płaszc~owe 60-580 zl. Okał ZJ~,. przecena.!
Nowoł m1e.iska 2.
ł Wwzwi·
.~·1nązkuą Dz nka?-chodMz.ąHDca
~
.~
„ yre CJa
~
Chemia przygotowała swo.
im P.T. Klientom bogaty
wybór
farb
kryjących ,
podkładowych, emalii. past
d<> podłóg, rewela<yjny lakier bezbarwny do pocllóg
,.Chemolak" oraz różnego
rodzaju środki chemiczne,
konieczne do odświeżania

l

l

!'

~

t

mieszkań.
biała

FARBY:

podkładowa ,

nawierzchniowa,
wa'Pienno-klejowe; lakier bezb.
,.Chemolak", pasty dl)
dłóg pr-z;ygotowały sklepy:
Wschodnia
70.
Andrzeja
Struga 2. Glówna 42. Armii Czerw<>iniej 45, Kiliń
iskiego 50.

p<>-l
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~ Nie! ~ odparla ma.t ka z gOl!")'Czą. ""' Dla
ciebie to nic wiellkiego. W&zystiko obciąża mój
rachlllilek.
.
- Maan<>I ~ rzawola!I: Michal ~y•
Pani Moraseh wstała.
MU&imy się jaikoś tczymać - PQ'Wled'2lla·
ła. Podała synowi rękę. Możesz na mnie
polegać, rOZJUmiesz? Możesz na mnie 2111owu

polegać.

Chi.opiec pa<t=l na nią 2lltrlemany,
- Oczywiście, mamo.
Wid"Zial, jaik mai1ika idzie iku drnwiom. Jesz..
cze raz o<lwróciil:a się do niego.
- Jaik ona się na.zywa?
- Urszula - o<lpall"l chłopiec.
Ma.tka uśmiechnęła się.
Mkhai!'a odprowadzono do celi.
Czwarta
pryoza byla n,1e za,jęta. Zaczęła się l'02lprawa.
przeciw Metzerowi.
Oiekaiw jestem, i'le mu wlepią! po.wiedzial jeden z ohŁopców. Schober ozasem się nie cacka.
Mn1e już diwa razy Ull'ząd-z!t oświad
czył drugi. Ale diabli w;ied·zą dlaczego, nawet go lubię.
- Ja tego o sobie nie mogę powied.zieć! ~
Zarpewndł pie•rwszy. Jemu nie moi,na zaSU!Wać żadnych głodnych kawallków.
- To nic - powiedział drugi. Ja mam
takie Wł'a.żenJe, że on mi źle nie życ-zy,

CD. o. n.1
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