Cena SD gr

Pierwsze plany

Łódź
'I

xvn

Jlok

.Łódź,

Pragnqe

VIII Wojewódzka
Konferencja
SprawozdawczoWyb orcza. PZPR

0

przyczynić się

Zważywszy,

że ik:Olll.ferencja
rozbrojeniowego 18
państw równo1egle z oipracowan iem układu o powszechnym i ca.l1kowitym rozbrojeniu
ma rozpatrywać prO\pozycje w
sprawie podjęcia środków i
kiro'ków,
zmierzających
do
zmniejszenia napięcia między

i
do
wzrostu
za'llfania między
państwami, a tym samym do uiłaJtwienia realizacji powszechnego i oalkowitego rozbrojenia, że utworzenie stref
bezatomowych i og!l'aniczOillych
zbrojeń na1leży do najważniej
szych środików i kroków tego
rodzaju,
delegacja
Polskiej
Rzeczypoopolitej Ludowej w
porozumieniu
11
delegacją
Czechoolowackiej
Repu.bliki
Socja~istyoznej
,_... prziedstawia na porządek obrad komitetu iprojelkt utworzenia stre,f y
bezatomowej i og.rainiczonych
zbrojeń w Euiropie.
l. Celem Pl'Oliektu PO<lskl~
jest eliminacja broni jądro
wej i środik&w jej przenosze-

narodowego
wzajemnego

k.omi<tetu

Orientacja na Kair
KALR (IPA'P). _.. W«.llCJraJ
raoo annda syryl!U ~
I& rmmachu sianu. WtaJCbę w
lkraJu ol>Ję)a ,łimta wo,,Jskowra..

Bagdad?

J>U'laanent.

Najwytsre dowództwo sycyj>'lk:ich &iii: zbrojnych oświad
czyio, iZ przejęło uprawnienia ir.ządu w celu ,,zagwarantowania
zdobyczy
zamach u
do.konaineg<> przez arm.i~ w

Naukowcy wróżą

dniu 311

x _1lołu płak6w:

wództwo udaremni • wszelikie
próby zagrożeni~ bezpiec:z:eń
stw:u .i ~oju w kraj\L
Wedlu,g pieTwszych informaeji, wojskowy zamach eitanu
w Syr.ii odbył si~ bez przelewu krwi. Granice Syrii araz
~otn iska
t
porty
zo<;italy

!l:&CbowiairUa

Dzi§ plenarne
posiedzenie Sejmu

września

1961". Komuniika.t glo.si, it nacz:elne do-

WARSZAWIA (PAP); ..... We
C'7lW1aJ!'tek, 29 bm. trOIZipoczyna
się pierwsize
plena.me p00oiedlz.ernie Sejmu PRL w tegorocznej seajd wli<J\S!ElllJnEij. l'Zlba rozP ait.rey w tym dtniJu trizy proj ekity ~aiw:
- „o wy'ŻBZYCh s:Zkolach airtystyc-zmych",
- „o d•r o,gach

zamknięte.

Obserwacje; pooz)"!1Wn9 jiirizez
pracown.IJków
Zakładu Psychologii i Etiologil Zwiet"L<lt U. J.
podstawie

Pierwsze w sesji
-----wiosenne i

proklamację stwierdzającą, ił
członkowie rządu staną przed
sądem.

Radio Damaazellc podało, it
przejęcie władzy przez armię
nastąpiq<> po ustąpieniu pre-

l14

Rozgłośnia
radiowa w Damaszku podała w
środę pr.ied
południem
tekst

LONDYN (PAP). -

się

deklaracji osloszoneJ przez pr.ty·
wódców wojskowego zamachu
stanu w Syrii. Przywódcy junty
oświadczają w deklaracji, że ich
cel~m jest Umocnienie Jedn9.ścl
panstw arabskich.
„do
Aut.orzy deklaracji
gt.osz•, ,ft

pl"Zylotnego ptactwa.; wskaizują,
:te ctepla wiosna nadejdrzie rychło. Pmed 5 laty bowiem, kiedy w mat"Cu
1958 r. nastą.pil
gwałtowny
nawrót zimy, skowronki, S'Z{la.k:1 i pll~ masowo
~odlatywały na poludru.e, cl.o cie11lejszych krajów.
Obecnie - mimo nle'kiej tempera tury 1 trudnych wa,runków
zdobywania pożywienia pod g·r u
bą wat"Stwą śniegu ptaJci 'nie
myślą o odlocie, a szukają jedynie nasłonecznionych miejsc
względnie blitlkośoi osad ludzkich.

będą

dążyll

osiągn.Jęci;

~lt
·

-

gim nam
Egiptem i bratnim
Irakiem". Na płaszczyźnie międzynarodowej
prowadzić będą
~Jitykę neutralności 1 Dieanga·
zowanla się.
Deklaracja oskarta dotychczasowy rząd o to, l.t „zdradzU Cle•
le rewolucji z 28 września 1961

„o

postulaty
KAIR (PAP). - '.KO!l'eSpOllldent
PAP, red. A . . K;rupińska podaje:
(Da,l szy 01ąg na str. 2)

GODZINACH
lł-15.30
PRZEZ TELEFON 303-04
ODPOWIADAC BĘDZm
NA PYTANIA
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+
+
+
+

••

Polski folklor
na festiwalach
zagranicznych

Albinowski

PIĘCIOLATKA

„TELEFONICZNA"
W LODZI
STAN SIECI
I URZĄDZE~
TELEFONICZNYCH
TELEFONY
TOWARZYSKIE
AUTOMATY
TELEFONICZNE,
A CHULIGANI
ROZLICZENIA
ZA TELEFON
KIEDY NOWY SPIS
TELEFONOW'l

';' ' )•

~

J ':,-

Jak dowiadujemy się, czynione są już pierwsze przygotowania do obchodów świę
ta klasy robotniczej 1 Maja. Plan uroczysto.ści zawieira
kilka innowacji w porównaniu z obchodaimi !-majowymi lat ubiegłych. Wiele spraw
jest jeszcze w sferze dyskusji,
niemniej istnieją juź ramowe
zalożenia i propozycje odn.00nie p.ro.gramu uroczystości.

Polska piooenka, taniec i muzyka ludowa cieszą się za granicą

dużym

u-interesowanłem.
tego„ są nie tylko

Dowodem
sukcesy "M.a.zows.z.a" i „śląs!ka".
lecz ta•kże
zes.polów amatc•r.skich z różnych regi0«1ów naszego kraju. Np. w ub. r. kilkanaście takich zespołów pieśni
i

tańca

dało

łącznie

106

wystę

pów w 8 kirajach, zdobywając
liczne nagrody.
Również i
w br. amarorskie
zespoły regionalne pieśn;i i tań
ca zademonstrują
polski :folklor na kilku
mlędrzyna.-<>do
wych festiwalach. M. in. w festiwalu ludowych zespołów folkiorys.tycznych w Wiedniu, któ·
ry oclbę<Izle się w ostatniej dekad"llie czerwca, weźmie udzial
znany zespól pieśni l tańc;i. z
Lowicza.

rlJ8$llld.nicro

n:a.stępu~e

U

e

e
9
e

zdystansował

zlłp;ranicznych

konkurentów ·

,,Działoszyn''
oszczędnego

teria.tu budlawlanego rocznie,

jEst p~

po woj1I1 iie te.go typu Olbiektem,
W2l!l0\91Z011Jyint na podSit.a•y;:iie polskiego projektu. techlil:lczn.ego.
Doikumenfaicję
d<JMa~zyl zespól :iin.żym,ieróWI WrodalW\c;;k!iego
Buuira Projektów Buidownictw'3!
Przem~oiwego.

W PQNSWlllall1111.1 rz

~o

OOrd'll!llą do urż.ytku cemelil!townią „Chełm"
(realiZ01Wa,ną

w ·

opall'ciilu o projekt durus.ki) wroclaJ\l\'ISCy in.ży'!hierowiie wprowacl'ziili S©E!lreg ruJWa.toc&kich rov:wi.ązań ko.rustrulkcyjnych i mater i aiłowyc h, które preya1JiolSl!y
w efekicie ok. 40 m1m !Zł osizczędnoścti. Pole.gały one m.
ilII. na WYdatnym zmnd.ej.weniu
ob\lidoowy
maszy1n i obiektów
=oiilmiętyioh.

Innym
przedsięwzięciem
uw1enczonym .sukcesem była
zmiana
konstrukcji
kilku
głównych obiektów produkcyj
nych, dzięki czemu uzyska się
poważne oszczędno6ci na materiaie.
Np.
w
,.,Chełmie"
ściany silosów cementu miały·

l

•

" ram 11

li

•

Aktualny felieton
Ciekawostki

naukowe

Kolumna humoru

.oto tylko niektóre pozycje

,,Pa.nora.m111''

PAMO~TAJCIE

w naibliższq niedzielę
WIOSENNA „PANORAMA''

I

wzorem

inwestowania

Nad Wa!I'11;ą budUJje się o~
niie [pO<tężny zakl'1lld przemysło
wy - cementowni.ę „Dzial<Ooszyin ". J•ej NJIZJrUCh na<SJtąpi w
I kiwa1rbale 1964 r. Kiiil.ka. ntiesięcy później cemento'W'l'liia. o~ie peln.ą moc produkcyj„
llą miJiiio<n t«J. C>ellllleł{O ll!.a1'I

lnłeresuiqce reportaże

nowaj

K. Swierczewskiego

r•---·

Polski proiekt

...

~n

W,

''

młodzieży

Uroczystości
w 15
•mierci

ps.ń

k aze
, się
, nowe wydan1'e

p

tysiące

W przeddzień świę'la maj°'"
wego w sali Fi,l harmonii odbędzie się uroczysty koncerC
z udziałem artystów scen łód:4
kich.
Jaik zwykle w godzinach po.o
]:><}l udniowych, po !-majowej
manifestacji
na
wszystkich
placach lódrzkich odbędą si~
wielkie, ludowe zaibawy,
Przewiduje się także, że w
dni'u 1 Maja, jak we.szlo jui:
w tradycję, łodzianie otrzymą
ją w iele podarków zo.staną
mi<mowicie
oddane
do
użytku niektóre illlwestycje bu
dowlane, pod nowe zaś wmul:'uje się kamienie węgielne.
(ast)

harcerzy, spoctow-1~------------
ców, uc11Il.iów łódzkich szkół,
m!odych robotników, delegacji
młodzieży wiej<11kiej.
Młodzież
w wi€'1kim, rado.s.nym pochodzie przedefiluje przed przed
~ocznicc:
stawicielami wladz rpa;rtyjnych
i miejskich. Po manifestacji
delegacje młodzieżowe 2llożą
kwia~y
prze4 pomnikiem na
Radogo.s=, przed Muzeum
Ruchów Rewolucyjnych i na
WARSZAWA
~AP).
._.
miejscach straceń bojowców 28 bm. w Akademii S:1'tab•
z la~ 1905-1907 na Poile&iu.
Generalnego w Rembertowie
odbyily się uroczystości po5wię
cone
uczczeniu 15 rocznicy
śmierci generała broni K~
la Swierezew&kiego.
W
uroczystościach
wzięli
'Udział przedstawiciele najwyż
szych władz 1Pa.rtyjnych i pań
stwowych:
Edward
Ochaib,
Marian Spychalski, Stani.silaw
Ku;lczyńslki, Ryszaird. Strzelecki,
generalicja,
uc:ilei>tnicy
wa:tlk: w Hiisz;panii oraz rodzi•
na Ka.rola SwierC'Lew&kieg-0.
Po odegraniu przez orkie-u podstaw 5 m gnJboścl t strę ,,Międzynarodówki", Ma•
zwęża!ty się stqpniowo ku górian Spychalski odStania pomrze. W .,Działoszynie" zapro- nilk gen. Waltera. Delegacje
jelctowano ściany si•IO\SÓW o
ocganizacji ;poli1ycznych, mło•
jedmakowej grubo<śc:i. Efe'kt ._
dzieżowych i zakładów pracy
900 m BreŚC, zaoszczędzonego 61ldadają
u
stóp pomn:iQ
żelibetu.
wieńce i wiąrLanki ikwiatów.
Następnie odbyla się uroIP0&tępowe rozwi:ązanfa techniczne za.stosowane prze2: poll- czysta alkademia.
Wieńce i lkwiaity, m. in. od
skich
inżynierów
um<xi.łiwią
KC PZPR i MON, oroobily
wybudowanie ,,Dzia~osz;yna" z
taikże
g.rOlbowiec
K.' Swier75 proc. materiailów zuri.iy.tydl
c:zewskieg<>
na
Om~
do bud<>""Y „Chehna".
Woj&lrowym na Powązkach.
~1
W ltym samym dniu w jedotrzymait za . osiągnięcia na.grodę z
M:ini- nej z sai A!kademii S7Jtaibu
.ste:rstwa Budownictwa i Prz.eGeneralnego otwarta została
myslu Materia.łów Budowlawystawa poświęcona Karolonych ,.. wy.rokości 150 tys. rrl.
wi Swierczewskiemu.

stwa: Polskę, Czecho.slowację,
(Dalszy ciąg na str. 2)

UWAGA I
„
u z • „•.J' UJ.„ e t n •a
•

maszerują
łódzkiej -

nia oraz ;redukcja sił zbrojnych i ZJbrojeń konwencjo:i.alnych na ogrnniczcmyim obszarze, na którym przyczynić się
to może do 2lmniejszenia na
pięcia i do wyda·tnego ograniczenia niebezpieczeństwa wy
buchu konfliktu.
n. ·Strefa powimla objąć

·

. •
....,

Jak
rofil'ocznie
w
dniu
1 Maja odibędzie l!fę wielki
wiee mies:zikańców Lodzi na
tradycyjnym miejscu manifestacji Placu Zwycięstwa.
W przeddzileń święta udekorowaną ulicą iPiotrkowską prze-

w Genewie

•

;!.t':tn?~:~„~eki;ewatył

W

DYREKTOR
TELEFONOW
MIFJSCOWYCH W LODZI
N'IEKTORE TEMATY:

,' •

UWAGA I

popierał

Dziś

URZĘDTJ

•

i:'" __________________________,.;

„RzĄd spiskowców
g~ deklaracja
i sabotaty-

Przy NTU 30 3-04

~omadrzenia1c-h ·•.

Po.s<iedlzeruie Izby ro2lpoC7l!lie
się o godz. 16 i za1końozy na,jp!1a1wdopodohn iej tego sam.ego
d1I1Ja późinym wi!OOZOrem.

~~ś~~:'r.;.ślo~~~ymldziC:!j~
.
arabskim!, a
z drozwłaszcza

puibliC1ZJI1yich"

araa;

roku".

Bolesław

~ ,

„Dziar~y;n"

eydenita i rządu. J'\lllllta wojl!llkowa· nad~a . przez
radio

SYt'Yjsllde siły zbrojne l'CllllWd~

•
wiosna

,i

środkowej

PRL

be'u.tomowed i oirranlCIZOllyeh zbrojeń,
W d>Okumencie tym cizyt.a.my m. in.: _

junty wojskoffej

wkrótce prawdziwa

,• ;, <'

do realizacji rozbrojenia

sł.refy

Nowy przewrót w Syrii

~

• ._~„

I

.NF , 76 (4768)

GFINEWA ('PAP). """' W środę 'konferencja •021br-0jeniowa 18 państw nie , obradowala. Zamiast niej zebrał się
komHet ogólny konferencji rollbrojeniowej. W siklad komitetu ogólnego wchodzą przedstawiciele wsizystkich 'krajów biorących udzial w genewskich n>zmowach rollbrojeniowych.
Nia. posiedzeniu komłrtetu o.gól<De>go kooiferencjd rorzbrojeruowej, delega-0.J.a Polskii
prudSblllWWI.
w
drniiu
28 bm. memorandum w spra'W!ie ut~menia w Euir01llde

po oderwaniu się od Eąiptu

dziełem

„...

czwartek 29 marca 1962 roku

Memorandum. delegacii

IOdz. 10.

W pół roku

1

do 1 Maja
,-'

dezatomizacji Europy

VID Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Komitetu
Wojewódzkiego PZPR odbę·
dzie się w dniach ~31 mar
ca 1962 r. w gmachu KW
PZPR w Lodzi Al. Ko.ściusz
ki Ul/ 113.
f'orządek obrad konfepęncJi
przewiduje:
- SPRAWOZDANIE KOMll
TETU WOJEWODZKIEGO I
WOJEWODZKIE.J KOMISJI
JlEW1fZYJNEJ;
- WYBORY
KOMITETU
t WOJEWODZKlEGO I WOJE
i WODZKIEJ KOMIS.Jtl REWI
I ZYJNEJ.
I
W dndu 30 ma.rea 1962 roku
konferencja rozpoezme obra

dy

„

Polska ponawia propozycje

' 30 - 31 marca

I

:

przygotowuje się

Sytuacia w Arir;entynie

Ultimatum

generałów

Wojska maszerują na stolicę
Frondizi nie ustępuje mimo presji armii
BUENOS AIRES. - Plrzywódcy wojskowi
postawili prezy~
dentowi
Argentyny ultimatumi
iż ma on ustąpić ze swego &ta.nowJ.s,k,a do godzi:hny 18 w .trodę.

Poniewa\t w środę Foondlzl nie
bynajmniej zmienić
swego i;tanowislca, Agencja Reutera
przewiduje, iż za.machu
&ta n u m<Y~na o.C'l>ekiwać ~ god ziny na godzinę.
zamierzał

BUENOS AIRES (PAP). -

W

po po?udniu, naC?.elni dowódcy argentyńskich sił lądo
wych, powiet.r.znych 1 mor.sik.Ich
opublikowali komunik.at, w którym
zażądali
od prezydenta
Frondiztego ustąpienia z zajmowanego stanow!ska ze względu
na ·„wyjątikiowo powa:ż.iną sytuaśrodę

cję".

s~ a\t'ffiil gen. Rooendo
Fraga, jego -u&tępca goo. Cairlos Peralta oraz sekretairz lotnictwa gen. Rojas SHveLra pnzeprowaó,zlli
rozmowę z Fro41dizim, w czasie której pod.all się
cl.o dymi.5j\. Jak w1adomo, sekretatrz maTyna,rki admiJra·t Clement uczynił to samo 2 dni temu.
W związku z ultimatum.i okolic> godziny 17, z palacu, w którym mieści się urzą,d prezydenta zostały wyoo:faine
wmystkie
~traże woj~we. Ochronę
chu przejęla policja.

gma-

BUENOS AIRES (PAP). - Polityczna sytuacja w Argentynie
jest ciągle napięta. Dalsze odd-ziały
wojsJcowe z garnizonów
Olavarria i Tandil znajdują si ę
w drooze do stolicy. Silne octd· zlały wojsk O·bsaclzlły w Buenos Aires ratusz, centra~ę telefoniczną ,
elektrowni~.
radiostację,
niektóre
mosty 1 s2ereg
gmachów. publicznych. Kloczo-

Glenn

pragnąłby

spotkać się

również

znajdują

całym
się pod

kraju
kon-

wojska.
Według
nie
potwierdzonych
je!J'ZC!Ze wiadomości, na krótko
przed upływem terminu ultima•
tum1 Frondizi
zwrócił się do
trolą

przewodnicrzącego

Sądu

Najwyż•

srego dr Benjamina
V!Jlegas
Basav:iilbaso z propozycją przejęcia urzędu prezydienta.

224-łonowy
ładunek

z Charkowa

dla elektrowni
w ·Turowie
WARSZAWA

(PA;P) . ....., Na

gr am.icę polsikio-radlZi ecką wyueoh a~ 28 bm. specjalna eikip<11
fachowców-drodejany, która od
bi·erz.e od
kolei ;rad:zńecltich
niezwydtly ladUJllek (?<bliria ~
on clio BI1'2le1Ściai).
Jest to olbnzym!
<> wadize
224 Wn,y sba tar

tusrboigenera1lf>.ł

:ra dlla elektiroW1Illi w T\llrol\Viie.

z fu bryikri. w Charlcowiie, gdl11i.e ZO\!>taJ wy1p.rod'l.ltmlwą

Podroż

ny, odbywa on na specja.!Jnyrn
raidizi.eckian wagoliliie, ważącym
122 tony. Taik więc caly ładu
nek waży łą><:Zlnie 346 ron i ~
leżeć będizie d<> nad'WUękJSlz;ych~
j aikie w swaj h.ii!ltorJ.i 1lrainspoc„
towaily PKIP.
iW
Brziekiu, w
wa~e
trainspo1vtu.jl\cym sta.tor w.sital!lą
wym.i en.ione zesitaiwy koło1we - t
przystosowane do pols!cich tQ-9

row.

z aslrnnautamł
radzieckimi

.

względu na ciężar, transport wym.a.gać będzie szczegół•
nej ostrożności. Przeciętna
kość t.I'an1~!>Qlrtu na wielu od„

Ze

NOWY JORK (PAP). - Astronauta amerykańs1<l Johń Glenn
oświadczył na k'Onferencji prasowej w Houston
(Texas), iż
„cleszylby si~. gdyby mógł dokonać
wymiany inronnacji z

utron.autami i-adz:iecklml.-';

we 1nstalacje w

'

szY'b

oinkach trasy

wiynJes.ie przy..,
pUISIZ=1n.ie 5 km na godlllfnę.
Na nuiejscu Pirzezinoaczenie. ia..;
dium.E.k ma.jdziie ~ dqpiero J19
ki!ilw dal.iaich.

Pierw ze

Cel polskich propozycji -

8potkanie
»Poseł-wyborcv

wyelim'. nowłnje motliwołci wojny dziennik2rz«
w miejscach zez 16lnie zapalnych
GENEWA „AP.). Specjalny
wys!anni.k PAP Janina Fawli.kiewiczowa dono·si:

W głównej sali genewskiego Domu Prasy, odbyła się w
ptas<lWa z
sptaw zagranict.tlych PRL Adama Rapaekiego.
Za:.nteresawanie kon.feren(!ją
by ł o ·bardzo duże i chociaż w
ostatnich dniach szeregi dżien
nlkarzy, obsiugujcicych k.onfez.naczrencję rozbrojeniową,
rtie s : ę prz,erzedzily, za:poWiedź spotkania z ministrem
Rapackim śc:ągnęl a do Maison
kilkadzies.iąt
de la Presse
·
osób.
:M..;Wiąc o memorandum p<1lsklm, m :n. Rapatk.i stwierdzll,
że nowym elementem w propoz;.·cjach pola.1'ich je9t przede
wszystkim otwartie możliw".>Ś
ewentuci przystąpienia do
alnEgo ukladu o ~trefie bez.a tCJll'nowej w Europie równieL
innych państw europejskich.
W odpowiedz.i na pyt.anie,
czy propozycje polskie wywolal.Y realwję z.e strony innych
minister Rapaclt.i
delegacji,
powiedział: w prnec'<w i eństw ie
do sytuacji sprzed 5 lat malo
obecnie jest państw, które by
podjęc;u
spnec:w ialy
.sl~
dYskus.ji nad pmblemem twor!en:a .stref pokoju. Tu m l n.
Rii.J:Jac.ki wyliczy!! kra.je, Móre
poparcie lu,b zainwyraziły
proje•kpolskim
Łer~oowanie

Łódzkim

PrzedBudowlanym
siębiorer. wie
przedsięz
największym
wojewódznasze go
biorstw
o<lbylo się spo~lkanie
twa dzienw y borcy „Po.sel w

Wczoraj

zycje. Uważamy, że eliminacja wszelkich wehi\rn1ów wyrzucanych w przestrzeń Jrnprzesmi<.zną lub mogących
z
zorgani ząwę.ne
nikarz",
nosić broń masowej zagłady,
inicjatywy „DzJenni1ka Łódz
rozpatrywa.;1a
nie tno7..e być
kiego" 1 Woj e wódzkiego Zew ode1,waniu od innych pos;>olu Pos.els k iee-o. Wziął w
stanowień, powinna być przenim udział wiceprzewcdhicz,ą
studiowafia lączn.ie z dysl;ucy Prez. WRN. posel, a zarasją na<l likwidacją wszys lkkh
zem delegat na konferencję
środków transportu brOl!l.i Ją
Włady
wojewó<lzi1\ą PZPR drowej.
Pawlak.
sław
Poleka prżywiązuje do tego
to pierwsze wojeB ylo
uważa
szczegóJ.ne waczenie,
wódzkie spot.kanie tego typu.
jąc, te likw.d a cja wszys'.klch
'la
dy1S1k usja
KiJ,kugodzinna
br;,„1
przenoszenia
środków
i
bolączek .
trudnc.ści,
tema~
stan<lwi jak gdyb•1
jądrowej
probkmów budownictwa bydźwignię cale.go procesu rozt1sunęlj. la bardzo szczera , bezpo.śred
..irojenia. Gdybyśmy
nia, rzeczowa . nie braikowa lo
w ten sposób n iebezpiecze ilooleitrncznn·h ,
aikcentów
tet
stwo na~lej napaśtł nukiear··
ze s?otkan:a - zaRefleksje
nej, wszysUr.ie problemy, któnujutrzejszym
w
mieścimy
re teraz wydają s'ę tak ' trudmerze nasrej gazety.
ne. na pe»\' J'lO stałyby się zna(gT.)
cznie latwiejsz·e.
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PAP, red. Je17'Clnu Wysokiń
skiemu.
przypomJędrychowski
S.
niat na wstępie, 1ż pod kątem
p o trzeb handlu zagranicznego
przeprowadzo no kore•k(y zalona lata
żei'l i·nwestycyjnych
1961-65. Przy.s<twowywanie w
w lęE. szytn ieszcze .slopn:u naszy ch planów 1nwestycyJnych
do potrzeb eks portu jeo;t obetdalszych
przedn110lem
nie

Dotyczy to prz-ede wszystkim

rolno-spożywczych,
artykułów
które stanowią bllsko 50 proc.
całego naszego wywozu dC> tych
Stos-0wal'ly na szeroką
państw,
skalę w kraj.:ich Europy uichod-

niej p1·e<tekcJ-0nizm rolny, stltnowi lstothą przeszkodę w ro•zwohandlu
ju mi ę d:zynarodowego

czych oraz gotowych elementóllt
do produkcji w y robów, które w
poza p~anem ciągu roku kontraktowane będą n;/ ekspo rt.
W zakresie fundus z;u plac i
zat rudnienia zostaną zr e al iz:lwatie nast ępujące w y tyczne:
- przekroczenia funduszu pfoc
i zatrudnienia, zwią zane z
proclułcc j ą

ponadplanową

powi nny być
na eks '.)ort
u znawane za ekonomicznie
rolno-spożywczymi.
artykułami
~ ,
uzasadnione;
w związku z tym należy dążyć
przes:trzegac
na leży ś c iśle
do większego zróżnlcowania eksportu roJno-spoż~'wczego, wprouzale~nienia wypla.t premii
wad·zenla nowych, bardz\ej uszła
pra cowni.ków umy&od la
chetnionych p ~ e>duktów i poprawych przedsi ęb:orstw prze wy ich jakości. W strukturze
od wykonan ia
mysłowy c h
towarowej całego naszego el<splanu produkcji eks]Xlrtope>rtu do krajów zachodnich naI
leży zwięk.szać ;idzial maszyn
wej;
urządzeń e>raz innych towarów
- fundusz nagród na a:k tywipochodzenia przemyslowego,
opracowań,
powinien
ekspo.r tu
zecję
produk'llją
zakładów
Część
wykorzystywany przebyć
NOWE DECYZ.JE
eksport otrzymala
na
cych
de wszyst•k 1m na prem '0>-o
zapewnia,ące
u;prawntenia,
prodU;kcji,
nowej
wanie
Zafożenia te były podstawą
p ierw.szei'ls.two w zaopatrzeponadplanowych do.s.iaw te>
przy oprac<owaniu podję1ych
Obecnie ostatnlo decyzji. W I półro
surowcowym,
niu
warów już eks portowanych,
przygotowywane .są dalsze depopeawy ich jak(]ści i CJPBczu br. opracowany będzae
cyzje. w 1ych sprawach.
kow• ń oraz takich asortyprogram roZJbudowy naszego
do-,
możliwości
Stworzono
mentowych zmia<fl ek'l'!)-Orp~zemy&lu dla celów ekspor· ~-~~~~~~~~--~......~~--~~~~~~~
-datkoWego an.ga·. żowania praktóre zw1ększają sumy
tu,
towych.
cownilrów przy )Xldejmowaniu
Program ten powinien objąć
uzyskiwanych dewiz.
przede wszystkim wyroby~ któponadplanowej prodwkcji na
Wojewódzkie rady narodorych produkcja zostata JUZ w
eksport.
pod każdym we ma)ą do końca półrocza
pelni opanowana
plany a,ktywlzacji
opracować
względem, bądź też w dziedziAKTUALNA SYTUACJA
gdzie istnieje możliwość eksportu p rzemysłu terenowenach,
W HAND-LU
opanowania w
szybkiego jej
go, spółdzi elczości pracy 1 rze
ZAGRANICZNYM.
op.a.rciu o ' su.rowce i materiały
miosla. Sprawy handlu zagrakrajowe.
jądro
broni
się
pr.r.estr~nlanlu
(Dokończenie ze str. 1)
nicznego wy magać bę<lą n ieWysokie ujemne .saldo bilan
Dążyć się będzie do usprawwej oraz planami regi-onalnego
ustannej dbałości. Trzeba. ahY
su hand1-0wego byl-0 rezultanienia systemu z.aop.atrzenia :maInne państwa
NRD i NRF'.
ogra.niczenia zbroj"ń .
produkcji prz.eznazajmowały się nimi na biefateriatoweg-o
tem szybszego wzrog·tu poz podjęciem n·oW związku
mieć
powmny
eurO<Pej.skie
PO<i'ZCZeW
eksport.
na
czonej
co nie tylko wladce cent:tnlwych wysilków, zmierzających trzeb importowych niż wzromQż.no.ść przy&•ąp iehia do teprzemysłu
gałęziach
gólnych
l
p-0wstecł1ile;ro
mląg>n!<;tla
do
·
ne. ale takie szero kie rzesze
stu elr.sport•U, szczególnie w
go układu.
tnatena1eży utworzyć rezerwy
id€a
rozbrojenia,
calk<>witego
dzia1aczy go.spo·tiarczych.
Głównym
1956-58.
latach
III. Prawa i obowiązki źWlą
riałów poc!Atawowyoh, pOlln<>Cniokresl-0na
bezatmnowych
stref
obecnie zadaniem jest
więc
zane z utworzeniem strefy j;l{)nych ()bSzarach nabrała n.owego
zreall!Wwane w
być
Wil1fty
zmiana tych proporcji; plan
zrtart.enla jalt J)O!UnięCie, kt,óre
etapach.
dw<>cb
1961-65 przewiduje
lata
na
podtei;o
osiągnięcie
tllatwil1lby
tem.
VV p ie r w szy1n etapie zbrojenia
stawowego celu narodów.
wzra~t eks;><>rtu o 59 proc„ a
Następne pytanie dotycz;rlo
wstają zara !uetawo-iądrowe
o 29.8 proc.
pawyższe pod uwagę
ianrxn•tu Biorąc
mrożorte na obecnym poziomie.
~;tkc.ii państw NATO. ktorc
oraz pragnąc przyczynić się do
Wyniki roku ub. i pierwsze
W drugim eta pie - zg.od.ni e z
n!e figurowały w li&cie kracalkoi
powszechnego
realizacji
miesiące br. wykazują, że tak
jów wymienionych przez rni- · tą samą zasaC: ą - pelna likwi- '''iteg<>
delegacja
r-Ożbrojenia,
dacja broni jądrowej 1 ws zystzostaną
zadc.nia
oikreślone
•
n.iś tra Rapackiegq.
ki ch srodi>ow jej obstu.gi or az polska w itnleniu rżądU PRL p:>'W' Morńpetll« bandyci. PodPazrealizowane. Jednakże sytua'W środę
PARY% (PAP). ptopozycJe w spta\rie
przenaszenia będzl-e p c 0l ą cztma z tut wia
lili rLk-Ołę. Na Jej mm·ach w yOdJxrw·edż: orrtaw laliśmy +e
cja jest nadal trudna. Klopostrefy
Europie
w
utW•orzen!a
pa
popo.1udnioWyeh
godzin
do
ukr-t.<i
!oną
l!nicj-13' OAS, przy okazji
u·zgoón
pl.9Ali
odpowiedni<>
k1lrestie róWnież i z państw a
ty płatnicze występują szczebezatomowej, połąc:tonej z wyAlgierii względny
w
nował
cJą wojslt 1 zbroje1\ konwencjoskradli też trzy przystawk1 graNiektóre z tych
mi NATO.
krajami
z
rakietowej!
broni
obrotach
w
gólnie
elimin<1wanioem
nalnych.
do radia i cLre>bną
mofonowe
spokój . W samym Algierze no
mniejsz'O!
wykazują
pal\śtw
oraz ograniczeniem sil zbrojIV. Przewiduj-e się ustanowieikaipita1islycznymi tzw. strefy
kwot ę pienię:!.ną.
towarto ;pewne objawy za.ponych i zbrojeń konwencjonallub więkst-e zalnt.eres<J<Wani.e
uim.ac h
analogtczny
Niemal
ni·e ścis:.~j międzynarod·ow~j k-0_n
wymiaW
wolncdewi·zcwej.
wiadające )Xlwrót do nonmalnych oraz I>'>ddaje je J>0<1 rozdla n8S'Zych propozycji,
tr!Jli i Inspekcji, nazleln11eJ I p.opolegający na podp.a\~niu szk.a•
nie towl'lrów z tymi krajami
nego życia. Sklepy spo·żywcze
ły d-0konany zootal tez w clerwietrzneJ, Wll\C>:ająo w t o usta- wai::~ kmUeren~ji rozbr-oJeniowej na<potykamy różne trudności.
Tutaj w Genewie nie ma
Komitetu 18 Państw.
i aptek.i były otwarte. Szwanmont-Ferrllnd, gdzle jednak pon<>wiehie otlP-Owiednich punktów
ty<.h państw, które są najbarkomuniikacja
ugas12.0no. Policja
nadal
żar szybko
kowala
kontrolfiych.
ares'Ztowale. tu sześciu uCZJtliÓ \V
dz:~j propozycjami tymi zainmiejska l. komuniikacja lo·tninad rea.UzacJą
Do czuwanla
W Lens, gór
szkoły.
podpałonej
tnal'J
Jednakże
tere-*'1wa.ne.
cza z Francją. W porcje ruch
proponowanych zol:lowlązań t.or..ouls Leiebvre o,strzelan y
stanie powołany specjalny otga:c.
j!!!sl r:ią&ów, które by koncepnie rostal wznowiony. Nieczyn nik
ban:iytów i
kilku
przez
zostal
kontr-c iny. Skl.a·d i kompetencje
cje te od!"z.ucaly calkowici,e.
ne byly w dalszym ciągu UBc"Z<l
<:>clniósl rany nó~. Le!ebvre miał.
tego otgs.nu o :-.az pr-0cedt1ra j eSadża<: z dziS>ieJszych dyskusJ 1,
wy.powiedzieć
paroluotnie
się
dy,
go dziata.nla zo 3f.a ną u„!go-dnil one
publicznie przeciw OAS.
w~rć d 1'1 państw n ·e ma ta.pr.zez , zairtte:"e:;bwane pat'lstwa.
W środę
PARYŻ (PAP). Pełne p o gotowie policji i tankich pajóW w ogóle.
P·osladaJą ce
Jl.loc;irstwa
V,
po ,południu pt,.:ybyl do Pada·nneril w Pary żu wsk.ezuie, ŻQ
broń jądrową zooowl!\~11 się do
tymczaprzewodniczący
ryża
prid
wysttw-ano
wład ze liczą si ę z dalszymi w y Da-.•:niej
powsbrzymani.a się od ws zelkiesowego organu wykonawczego,
!aS>ZYMowband
stąp;enlaml
afil'esem naszej propozycji zaZw•ią:ook Mfodmieży ScdaJdisiycrmtej ma. już :zia soib'a, 5-le·tn.la,
go rodzaju kroków, które m-eoFares. Przeprowadził on na- . s,k ich.
rzuty natury' militarnej; :lzigtyby w sposótl bezpośredni lub
dt,i.a.12.1.n ość. KaMa kwejn.a lmnfe.reineja SP'l'a.woiZida.w~o-wy
piątek
W
(PAP).
PARYŻ
miniz
rozmowę
tychmi11st
pośredni naru&z}' c status strefy
siuj oponenci nasi lwi-erdtq.
blJlN.'2& jest c1kaizją, do sP'OjBc"rerui.a. wst,e cz i pr:remyśleruia p1ai w 110botę odbędą się w paryl:>roni jądro
strem .stanu d-0 spraw algieroraz nieużyw .i l'lia
że plan n11sz po;i;bawiony J<?St
pr~e
Sant11
La
więzieniu
skim
łódrzlka.
IV
również
uwzględinia
l!'Pll"lllwy
Te
nów n.a pnysz.lość.
wej prż.eciw: : :i obzza,rowi strefy.
skich Joxem. Wyja'ld Fatesa
militarnego znaczen:a , ponlesluchanla b. generała J.ouhauda,
kon.f~itertcja wyb!l.tcrz.a. ZMS, Mitra. 30 bm. rO!l1poca111ie 9Woje
z pierwszym proJekrem utwodo Algieru oczekiwany jest w
uczestnika puczu 1<wletnlowc1:0
wai. przy ncw~esnyth środ
b-ezat.otnowej w
rzcllia strety
2-d111io~ve o.bt'lady w s111H P'l"7.Y ul. Fi(}trlwwskoiej 232. B~dtzile
i j-edneg'o z pnywódców OAS.
czwa.r'tek.
lacl1 tran.sportu broni Jądro
Eltropie rząd Polski-ej 'Rzeczyp,oW kolach dziennikarskich !<ucllla jeidtna.k mkt.l.a. J11i·eeo c·dmi·c1nny, lid po•przediruich, cha.raJdCll'.
wej . tak wą.ska strefa n:e ,;taPARYŻ (PAP). ,_ W nocy
sp-olitej Lud<>wej wyst~pit dnia
wedłtt<I' któo•ta
ti\ pog~os1d,
nowi przestkcxly dla przelotu
l#i;'i r·oku na
2 pald~iernlka
proe<!!I b. generał& odbędzie Mię
z wtorku na środę, 28 bm.
Przede wszys1l.kim nie zo- one mialy cha.raMer problerakiet międi.ykontynentalrtych,
Jorltm Zgrofnatl~1!rlla 0'.l'ólnego
W'l tr:vbunale·u
wysokim
przed
grupa bandytów z OAS zaatareferat mowy. Pierwszy z nich bę 
wy g t01S1Zony
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Organizacji NarOOów Zjednotzopołowie
sk-0wym w pierwszej
kowała lokal Federacji Partii
sprawie
pe.świ ęcony
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zabitych a 65 rannych - wecltt•g
towa rami 1 8 plan.sz
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zdj
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skóry baw o łów i b !zc,-iów. Zaz pra.sy przedstawiać będzie . s ii:clu rannych jest beznadziejzez nania w · przen1ytnlczym proKrnkowie. Po pieni D. d':<e uzy s k~
stąpien'e jej p r·1m tw r 'Z)IW:> ny.
3 dnl ne z tycl1 tran salccji miała zgło
ciągu
Lącu1Je w
ces!c.
odz
dorobek o·rganizaeji
n1 ~ mo że poli-ctyl;;n równi~ż · im•
w paszczególnych zt<tnachach portuJemy
sąd przesłucha! już 30 o >cll:J.
rz e.'Z
sić si~ osoba upoważ.n iD 1n.u p1
dzioe:nej dziedziny.
- pozwo•l ui ,o,ncz ę
d-0 l«>n~nych w ciąi:-u wt.orltu w
Jako jedna z p lerWs7.ycil ze- lladzyr-::'!:ra. Oka ;~alo się, :i.~ byki
na surowcu równowa : t ;:ic ć
ctz;ć
Algierii, 17 Algi,arozykóW z.osi.a'I'oep!i Lz, „dobrz€
Trzeba' przyznnć, że ZMS .: mawata w 9 drtlu proce3u dn- t0 Helena
C.0 1 ~1 rów roc z~1~. a
tys.
235
ok.
Io t.RbiLy<'h I 81! · ,1·ann)'<'h.
proWaclz'llHJ z wię~lenla śwlactek ltbro.na. pahi't - j.!.1 k o1i:r cś J.o ja,
owcy przyg r>towali bardzo &ta
na ko~,z.Lnch wytwa:-z.Ania bii~ ko
cloOstatnia
PARYŻ (PAP), sl·ostrn 'Świad e k. rrue r>lil.ZOW.:.1 Z'.1 i0 .1{t\ S·V·
Klimek,
Aleks.andra
konlerencję,
swoją
ran nie
5 min zł. S l\1/'er d·1.on o p c na dto
b<J przynosi rnlą sel'ię nowych
świadka Dycyan. która zm n.awa
wala w6wcl.'.1 ~ ok . 15 tys . zł.
w trnkcie b a dnń l!żytk-0wy c il, że
można nie wątp:ć, :i:e pQdnbpczez
7.nmachów dok onanych
S\.viu d!tO\.Vle Il el ~no i Il e nryk
la w dni.li ch po-o rz~d•1lcll. Jej
gmlce 7. tw r'!-1' 7. yw ~H\ l·ens z-e t
dzielniconcje
konfĘ're
.k
s
j
n;e
OAS na obs?.::irze Fr::ihcji met.f'oP O\V a1i" . nJ.e_juall Wcz<>raj, ok. godz„ 5, w wyjaśn · eni.a dotyt-zyly przede Hn:.i l.ghofer ą•.7ll~l~
trwal t„·le od Skórza9-k ... otnte
politalneJ.
·we, b:;-dcie ona m !!Jla na.prawl{ry .:; t y nę Ło c; iak
ko o~ltnrżon
C•ska cżonej Heleny
wsl?.ystlcim
ZPB im.
tltalnl Pab!an•ckich
nych.
Poza krwawym :tam~chem na
Klimek otrzymywała
Toeplitz,
'v odbtorze przesyl.e k z \V'iednha.
dę rzeczowv charakter i przyRewolucji 1005 r, nastąpllo ssmo
p a rtii komuni:::tvC'7.n.e·
ied·c-r.a,.cję
P:-zesY lki te p:-Lez naezo nc b y ły
zapalen ie się kurzu bawetnlaneczyni .się do je,9z cze l e pszego
w 18 dzielnicy Pa ry7.a, bo:iówkl
bowlem dla 0 '1 k ?.1„ż-0n12,J. a o!\clNależy
g<>. PQ~ai: uga„zono,
prze b; e gu pre<·y związiku w
z p-r1~
O"itr?:e•~ły
~~lano\<\'Siltte
chodzily j e djrnie na act.res świad
pr3ypomnleć , ż!' ~ bm. ot'n o to,,aszym mieście.
jeżd7af~cych satnocl1odów siedzi
ków.
pO<J.obne prtyWano lam dwa
P.
J.
Lyonie.
w
FPK
bę
u.
Pnl!·ltl potar
o"-lrnr:k •nego Tatieus7.łl
O<>~ba
kwrw f\a
Ba.mQłl.apalenle
p!"'z ewi,j'lla s;ę w t y m
Tosika
p ~·ząd'Z<'1 1!1l rhi.'.lło tnktc wcz'.lrnJ
dniu proceso,vym 'v zezna niach
mlej~e w ZPB im. :Marchlewdwóch św i ::i.dkó-w: Daniela Ha-

.środę konferencja
udziałem ministra

Polska pona(J)ia propoz9cje
środkowei

dezatomizacji Europy

WAlgierii pewne uspokojenie
t~

metrJ>polil OAS ale dale za •Y

rattą

1

1 kwiecień

30 marzec

0

Konferenc]a wyborcza ZMS

Poli ty!en

za minst skóry
bizonów

I

I

Paczkowy interes
miał

Wi(l'le

JlOWUł7.8Ó

"i' fJnl ka

::: wypadków

0

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

„

tk'~!!O·

Iii

W L&hk!ch Zakl:>dach Ce(Ul. Pablał1idrn 119-1~1!) nar.tc,pll Mmozaptc.n lmpt·egnowan~·ctt w piecu cewek. I tu rówtl ' "l' pour ugaszono w 1.arodku.
J11 Wć 1,oraj , na słcutek iapro''t~nia <>~n•a w m l~zk1111\u Ge'ń·o~·e/y zasllcly (l~lelona 39) splo
M!ll. ł!'n~ryka'!'lka.
Nlt?oott"otl'l"ść pt"Zy pal~niu
••
pobył.a · fltz ycźyhl,
\)i:pi~l'911A
ta::-u 'I" Grabowie (pow. podttę
"lekl). ~l'Jań~J:y ~ stc-1.ol~ _oraz
>:>bota należące do K.f\z•m 1erza
Antosik.a i Ka'timlel"Ul $\lW'ltl.
W Czyżebinl>!! (pow. lfl~klJ
sp! 1 'lęly 2 obory ora7. sto-dola
V:lsla
11.:i~taeie oo Wl " dy q l~wa
l Anlell Ruty. Prnyo,yn pożaru
' (Wit)
nie u~talon.o.
'\>1~'.c

„

Znamienna
wypo.wied*
'Kennedv'eqo

WASZYNGTON (PAP). - Jak
"''Yttlka 7A! !!IOw 1>rct.yd~nta Jienned~"~go, Stany Zj«>JnótMH\'1> l!O
towę s„ pierwsze uciec si~ <lo
nUklćatnej w wypa<!t11J
!>roni
wojny.
W w;yi\liad:r.ie udzielonym puiltiennlka „Sa'.urday
bllcy§tił:
Evenfng Po•t" StC!WJłrt<>WI Al!~
pow;, proczytfont powl,dzlal m;::nowlele: „w i~wnycl1 warunkach m<>żliwe je9t, że
my inh·Jat~""ę w )(·onł'likr1ie nu·
Zwi11zklem Raklearnvm z-e
·
dzieckim".
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Pie rw t;.?.y

c;.prnwr:

TO'sika \'l'Ze'l.
Sll'T•r\
sżą
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nir·h
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,ie „·2.c :~ e

Ste ! ~lll· 1 .n.
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Ra m

7.d:;•r 7.'8niu

\\'ÓWf'7.a<=.

mówiąc

św;aOkowi.

Z Wlęk

MO

iż

c»naj mil rr>illcJ!, ze ~ą to Jego
d\Jlary. stanowiące spadek,
Również w tym Oniu Sf-1d <'•,t aza.ł

jak'l dnv„'ód
do la ry.

przy1:11•-0zil

p<"l.nal
PrGces

p 1·ze-

kMrli'l.e'k<;. w kt<'>rej
WYW"'Z!I i
Hernian

nwtniczą
o ~ karton:v
tę

rz~ rzo wy

Herman

roz-

kami.z<lłkę.

powoli

'7.blł~a

~lę

kn

ko ti<!ovvi. NAle?: y c;1r, f 1p " d"' 1·„ w·1(•.
:?n ma "Ca zabierze ;!uż głos
iż

prokurator,

Now~y

przewrót w Syrii

(D-01koń~ze,n le l\e str. 1)
Do,k•adn:e p ól roku po o:ierwan'u s:ę Sy r ii ocl Zj€dno<"WAra\1°.Jtiej, donej Republiki

a rrtlii

\Vódzl'''o

s.v··yJs 1{iej •. 11 -; u-

pr<"zy ctenta Kriudsi,
nęto
rozwiaz:~ło
Dawalib ~ c =:- o i
kła.dąc

n1ent,

t;v111

sRmym

instytuclotn polltycznym.

rzą<i

p a rlakres

powo-

ży c ia W v.1 y niku grudwy_boró\V.
ju:i; ocl'nif'i c~1R.!' ~ kt-er
T~·uclno
7.anH'l<'hu ~tnrtu. \Vyd ::t ie ~ię ifł-1-

l.=:inyrn. d.o

n!owych

nak,
ry

że

p,-zyczyny jeg0

są

natua

'\\'·e\Ynętrzno-po·li~yr7.rei.

zmie':'za
rządów

on

do

„silnej

wprowadrz.en,i;a
ręki".

Umlmrkmvanle prawice.wa poliDawaJ;biego nie
tyka r"?.ądu
speinlala ahi po~tulatów teakcjl żf]dająceJ U.lcwidacjl reformy
w~zystktch
rolnej i znles1enla
wprowacl1'Jnych w okresie tinii
o<!ranlr:teń prywatnee-o kapilalu.
ani też nie uispoMntla dązeń sil
dem ·'<ratYcznych, doniagaj!Jc:vch J
rero.rm so~j2l- t
się Utn:yman;a
swobód
nych i wprowP,1'7.enia
ctemokratycznych.

MIĘDZY
D~. k~„:y ·

+

+
+

INNYMI:

c-1~„J

,.!\-tngd.~·ł,ny'•

A lt!k.•.~n.:lxrC~,"3
Ma~y c-'1·wiek nie chce
eakfork!iw
C'.> r,n..·uri:y mc•da na ZO-RThO
CE'.'<A 1 ZL
A•,~.nn

<'~;a.

Obecny przewrót st.a nr wi nleniechoć
radykalną.
defin'tywną zmianę !
koniecznie
polityce Syrii. 1..._ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ __
w
0

wąlpllwle

wewnęttznej

'

s
r
r

~

l•

•
Na arenie
miedzvnarodowei

l(ontrole
d wielu Już lat spra
wa kontroli jest glownym, choc wcale rue jedynym, elementem rozbieżmos
(1 poglądów pomiędzy Woch0dem, a Zachodem - w sprawie rozbrojenia a ootatnio w
sprawie zakazu prób nuklearnych. Ażeby przyczynę tych
rozbieżności
wyjaśnić,
wari<>
przypomnieć sobie wieloletnie,
londyri.s:{ie obrady podkom1sjL
rozbrojeniowej ONZ. Na jed
nym z pc•siedzień tej komisji,
delegat francuski, minister
Moch o.świadczył „żadnej
kontr(}li bez rozbrojenia, żad·
nego rozbrojenia bez konlro!i".
Niestety, tego precyzyjnego
sformulowania - znajdującego

O

Istotą

konkretnych zamiarów
USA i Anglii sprowadza się
do tego, re chcą Oil1e przeprowadzać inspekcje '1ie tylko re·
dukcji kontyngentów wojsk,
n 'szczen.la broni na poszczegól
ny(h etapach rozbrojenia, ale
także
stanu wojsk i broni
istniejącej przed podjęciem ro;i:
brojenia,

1§) W luęqu tych samych nazwisk
l!J Na politechnice - ahistorycznie
Im W teleturnieju - kłopoty z Ciołkowskim

N

śla.d

p<YLJOSl.a.t.

Pisałem kl o pra<Wdrłńe ero~
jC61.eśmy ~ diowodtz>ić

mainej, której - kienie trzieba. A jedna.k
iSięgnę po kilka przy'kJa.d-ów. Są, bowiem la.k a.ktua•lne
i ta.k, ni1:'st.ety, drastyc.me, Źle niilkt mi nde zar.L.uci mmerniani<a obrariru "Zbyt pochopnymi uogólni~ruiamli.
~ u.biegl.ym roku, w jednej ze sztk6ł podstawowych
w wo·jewódł7Jtwi<e p0<7Jllańskiim, przeprowa<lrzio·no ankietę•) WŚll'Ód 31 uminiów VII kl.asy. ZC1J'i'l>an.a. ' w
'111iej kwootira. była l)ll"O&ta: wymie1i :mailych uczonych oo
poc2.41!ku ist.nienia państwa. pOllSk•ie.goo. Wyni·k ju•ż w
pu·n •kcie :nfoja1lro życiowego sta.rw portwim-WIJił 'Pl"'.tYpuSZC!Zenia. Do zaklętego kirę!l'U KgperllJiika (31 gło.scłw),
Curie-Skłooowskiiej i Lu,k~i·ewicza. (po 30 gtooów) o~
J<IJ!la. Sni•<u:leekiego
(25 gło.sów) więks>7.<\ il<>Śeią gto.s6\v
prµid<JSl.a.ł się
jedynie pad.eonitolog i goolog, bada<,-z
ł wschoo•n~ej Syberii, Jan Oz.<erslcl. I io, jC1Jk podejnewaan,
ł r.actzej z r.a.cji pa.mio,~yixm.ej ll.06ła.ł zesłany PO 1863
ł roku.
dy

i

SikO!ro za.ś już wiemy, jaik Je.cit ze skloirupką ·m
„wyżej"

~

Nie chce zgodzić się na inspekcję stanu obecnyth zbrvjeń, gdyż może ona mieć cel
wywiadowczy. Jak dalece to
rozumowanie jest logiczne wyczytać
można
w pras.e za·
chodniej, np. we franc,1.sh.1m
„Le Figaro", który wyraz:-i1e
pyta dlaczego ZSRR rr•a
mie~ zauianie, że Zachód informacji, uzyskanych przy okazji kontroli, nie wykoczysta
oo „pierwszego uderzeni.a"„

I Kiedy

Demonstracje w Norwegii

A więc? A więc wszystko
W«<azuJe na tO, ze .l)(>Lr!J J>.1 a.me1·y.ka.llska. nie ma ua celu
rozw·oJe•i,ia ale chc1ala~1
wyuu111a..:zy c opuui publlcz.il<!J ,
że rozbrvj<Efil.ia nie ci1c:e .t..::>.t<.1-.,
bo„. rue cace kontroli.

Brak zaufania do USA
W prz.ekonaruu, że o to wia,.,
nie c11c{izi, utw .erdz1ć m-<>ze
gra Z.acl10du woKóJ. iwnw·oH
zaKazu pruo Jądrowych. .Przec.eż to n~l inny, jak prezydent Kennedy i premier M.acmUian ~Lwierdzal..I 11.ie<lawn'J.
w l!i61 r. IŻ istnieje możLw~c
wprowadzenia zakazu prób nuklearnyd1 bez kontroli inspd-; ·
toruw, a pod komrolą tzw. ~y
stt-mów na1·odowycn wykrywania. J.niś , gdy te systemy s.~
udoskon;;lily - USA i Anglia
odmaw1a.ia zgody na zaalwep·
towan.e radzieckiej propozycjri w teJ sprawie, zbieżnej . z
dawn.ą wycofaną następn ·e
- propozycją Anglosasów. Ma
Io tego, USA proponują dodąt;
kow<lł
kontrolę
„przygotowan
do prób'', a więt coś, co by tak jak i przy kontroli zbrojeń, a nie rozbrojeni!' uprawniało
inspeki.orow
do
w gl~rn.ia w Jul.My 1'ą,I..

lV najbUższyc1' dniach parlament norl\•eskl_ zamierza ~"111.eść poi>ra wkę d-0 k-0nstylucji, aby za!egaJizowac
prz:vs.t.ąp1en:e Norwegii <lo wspólnego rynku. Wspólny rynek
gooz1, zarowno w
drobnych wytwórców, jak i wielki przemysł norwe•k1.
Na jednym z cent ralnych placów stolicy
Norwegii Osi-o,
od!Jywa się demonstracja protestacyjna
przeciwko wniesieniu
poprawki do konstytucji oraz przystąpienia Norwegii do wspólnego r~·nku .
Na :r..djęciu: tysiące dem-0nstran tów na placu w Oslo z transpa·
rentan1i Jrł•os'r.ą.cymi hasła: „Spy tajcie naród!", „Precz z bloka·
mi!'', ,,Niech żyje wolna i niezależna No.n\-·egia!"
Fot. CAF

2-kilomPfrową wiezę

telewizvina
t.a projektowali konstruktorzy radziercy

*

ZSRR na takie rozwiąza-nie
nie godzi się, bo po prostu
praktycznie zgodzić się nie
może. Tymczasem teza amerykańska
rne znajduje bynajmniej zaufania. W zapewnien ·a ·usA nie chcą uwie;zy<'.
neutrałowie,
których jest w
Genewie 8 a nawet niektórzy sojusz;.ucy Waszyngtonu.
W związku z tym Rusk próbuje odWTócić sytuację na swe;
ją koczy6ć w rozmowach pry·
walnych.

*

rupa konstruktorów Insty
tutu Naukowo-Badawtze
go żelazobetonu w Moskwie opraoowala - pod kierownictwem czlOIIlka Akadenui
Budownictwa i Architektury,
prof. W. Michajlowa projekt
rewelacyjnej
budowli,
którą historia umieści z cal4
pewnościa na. liście „pira.mid
XX wieku".
Będzie to Wieża tclewizyjlll.a.
Z-kilometrowej wysoikości, sied
miokrotnle wyższa nit kon·
st.rukcja Ei.ffla. i czterokrotnie
wyższa niż wznoszona obecnie
na peryferiach Mo:Skwy naj-

G

Czy mu się uda - to się <>kare. Tymczasem za5 amerykańskiej nieustępliwości war-

to przec'wstawić
radziec.ką
kompromls.owość. Aby żadnych

drzwi nie zatrzask.i.Wać ZSRR
zgadza się na odrębne omówienie zakazu prób jądrowych
w utworzonej w tym celu pod
komisji.
AŃDRZE.J

\\'ieia Eif'f la karzełkiem
i OO tysięcy ludzi
w plastikowym cylindrze
Koszl - 16 milionów rubli

KOBUS

uczciwy

pa~ażer

przestanie być gapowiczem

P

ASAŻER, KTORY Z JAKICHKOLWIEK PR2YCZV'll
NIE
ZDĄŻYŁ
WYKUPJC
BILETU
W
KASIE
I WSIADŁ DO WAGONU BEZ WAŻNEGO BILETU,
TRAKTOWANY JEST JAK PODRÓŻNY SWIADOMIE UCHYLAJĄCY SIĘ OD OPŁATY ZA PRZEJAZD. NIE POMAGA,

·

sk&T"1.:I\
się

statnio od!by1a si~ w Ministerstwie Komun~kacii
narada
wic€d)"l'ektorów
i nacz.einlików DOKP. którą
prowadził
wi<:emin!ster
Ta-

O

_._

____, ____,.

dcu.s?: Bronowski. Tym razem
z u.'t
kierownictwa resortu
padły slowa
ostrej kll'yty.lci
pod. ad.resem kolejarzy,
na
których
dość
powszechnie

__________..,__,
ś·wial>o<wi!-j sł.a.wy

l

w

nauk.owy ltlP· asi4'>onoma I ma.tematyka
- Tadeusza Ba.na.chiewiciza cizy k0111struk·t.4l<ra. pift"wszych
łodzi poo:wodnych orwz jed•negio z pierwszych teoretyk~w
l•otn.ic""'a. - Stefana Dt-7..ewi·ee>kliego, jeist sto.su.okowo mal-o zna.ny większoślli, usta.!ającyc.h lis·ty na.7J\viBk. Badacze
oi ma.leźli się tylko na sześciu Jrisłach, przy czym ?&ledwie cr.1teirech ich a-utorów, wid·ać lepiej -roirientowa.n.ych w osią.gnięciaeh światowych Ba.ną.chieWlietz.a i D.rirewiookiegoo, wym.ieniło ieb ja,k.o p05taeie pierws'Zo.planowe.
Zeby u7Jupełnić obl'lllZ szerzej zrut;nymi fa.kit.ami, dltdam
jes"llcze pewne spo&ła-~eżeni.e z dwóch telet·unt.iejÓ"i'I'. - na.
temat „TryJ.og•W' S>ien•kiewic·za onllZ k01S1monautyk1. Zdawa.lc•by się, że XX-wieczna . „a.wa.nh1Ta" lotów k?SmiC'7..nych, t·Nk pasjonu.iąca '2lwl>a&>..c<11a mlodlSl'Ze J>O!kOle;r11•e. wyrówna histoorycrz.ne bagia.te ucresłrnrilków t~·cb diwocb k-0nkursów. Tyme<Zasem p<>równ•a.n·ie wypadfo kom.promituJąoo dlla w~pół<l'le$n<Ol4ci. Am.."tl<>rsey ma.wcy S• ien.K.;e~vi<C?a.
zdumiewa.JA t.eJe<wid7iów
na.jdit"Olbnie.js.73·mł
ST~ergól·aml
z b'cia boba.t.eirów „Tr:vlogii<i'', wywodr~itli ich rodowooy
i ~Ąn„k.1 l'OOrłli•nne, jakby n.a ten t-ema-t na.l)isal·i prace
d·11ikitcirskii-e. W d~ugi.m tu.rn•ie.~u nafomr!a&t większość U-C'"Łt
stników potrafUa. wy-Ou1ka.ć tylko pa.re słów o nlek1órye>h tiwoce>ac·h k-OSm<ma.utyl<>i, a pe~ie.n. mł?"1Y ~lło1w.lek,
przooi<llż po el,imina~ja~h. w żaden l>J)Osorb llrtie mogl ~y
~nieć S'(}biie„. Ci<Ołik.<01W1S1kiego.
aik wiid.ać, klo,p<tty ze spi>łecrzinym uśwfadomieruiem
udrztału
P0>lak6" w reworlucyj11tym rcnw(}jU nauk
ma.tem.a·t.ymno-ł\irzyemyeh., bfoloP,ł I techn1k1 są
n.ie.pokoją-ce. Dla<C!1Jt4'8 taik jt>St i eo ro·bić, a.by ten 9lan ~
sie 'Zl'l1ieni~? Wario by Slie cłlyba pokusić o próbę odpO<Wlied!U.
MARIAN JANICKI

*) Materialy anlkietowe z pracy M. Burtlowicz-Nowicikiej, J. Stasiewicz i B. Q!"łowskiego: „O spo.lecznym maczeniJu prac p.oipulamo-na lllkowych z Z<l!kre.su historii
nauiki i techni!ki".
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podr&żni.

Dostało

więc

ludziom z armii że
laznych szlalków za nieuiprzejmo.ść, a czasem nawet
grubiaństwo.
Zarzucano personelowi · kolejowemu niedbalstwo,
niechlujność, brak d'baJości o
czysto.ść
w wagonach. zaopatrzenie w wodę, mydło, ręcz
ntki itp.
Stwie:-dzono również m. in.:
„Są
konduiktorzy i rewizorzy
nastawieni tylko na wyikrywanie pasażerów nie posiadają
cych biletów. Konduktorzy ci
nte widzą różnicy
pomiędzy
„,~apowiczem",
a podróżnym,
który. wszedł w kolizję z przepisami jedynie wskutek omył
ki czy nieświadomości" . Posypały się więc zalecenia
uprzeimiejszego
tra.kttowania
podróżnych,
wyjaśniania obowiązujący·ch przepisów it.;>.

NATYCHMIASTOWE PO WEJSCTU DO WAGONU, ZGLO'SZENIE U KONDUKTORA I CHĘC NABYCIA BILETU. ZARÓWNO UCZCIWY PASAŻER DOBROWOLNIE MELDUJĄ
CY SIĘ U KIEROWNIKA POCIĄGU, JAK I TEN PRZYŁAPANY NA GORĄCYM UCZYNKU PRZEZ KONTROLERA
- PŁACĄ GRZYWNĘ I TRACĄ PRAWO DO ZNIŻKI.
PRZECIWKO TYM USANKCJONOWANYM PRZEPISAMI
PRAKTYKOM WIELOKROTNIE
PROTESTOWALISMY
W
MINISTERSTWIE KOMUNIKACJI, A OSTATNIO NA LAMACH NASZEJ GAZETY. LICZNE SPRZECIWY PRZEBIŁY
OSTATNIO ZMOWĘ MILC?.ENIA I MUR OBOJĘTNOSCI
KOLEJOWEJ ADMINISTRACJI I DOTARŁY DO SAMEGO
.,.SZCZYTU".

młodu_.

do podo·łmej a.n:kiierty przepr-O>Wa.drwneJ w tym samym ozasie wśród 34 słuchaczek Na;uC'.1.yci-eilskiiego Srtudiium Go.s'))odamtwa. Domowego„ k·tón•
(Da.ją za so·bą u·końcroo.ne Tecblllikium RoLnJciu. Niestety,
większych :mn1i&n nie ma.. PieTWS"Zą CfłlWÓJ.ikę n<10wisk podanych PI'l2iea: Vll-kłaslstów, w wtięksrzeJ Hości odpowied"Zi U'Zllpelniili ~yłko Wróblewski j OISl1lewskd. Oddajmy
Je<lnak niektórym situchac'lJlmm S~udirum sprawLedHw-0ść,
Il. ro•lnej specja'1ii7:acji oaś Jlll.oooś pOIZ06łafo: kliilk<l nąznwJsk
polskfoh naukowoów-biofo&ów.
Wyniiki :następnej ankiety nde 'll'NYDOSzą nawet tej
pociechy I są chyba naJba.rd!ziej nieą;>O<ltoja,ce. 32 student.om wyda.ia.tu lmmULDJiboJi PO<Uteolurikoi Wa.nsta.wslciej po
pierwS'zym r.-0-ku stud!iów zadaioo ta.kile samo pyta.n.ie, co
uo1.1niimn V.LI klasy. Wyda.waroby się, że kto jak kto, a.Ie
mlodZ<i lucme, krtómy wybrali poli<tcchnicrmy kierrunek,
1>11•winru mieć większy ?.asób wiedzy e Pofa•kach zaslużo.nych dla postępu nauk maitemaityCGlJll.o-fireyeznych i lechn1ki. Tym~asem w ołbn;ymiej więksrości odp0wied11;i
poJarwil się „ziet>ta.w" n-wisk, k.t6ry - t.rad,ycyjrue pnzy6'W<J,j•o111y mó!:'l!by wymi~ić t.a.ki.e student„. fHc<logii
kJa.sycmt.eJ. TY'J;ko jedncsfill:li mia.!y ba'ff'alt zas.&bnicii&y.
z którego crzell'lpaly namwiska. słynnych p()lS:kich ma·tem11.lyków, fizyków, pi•ooierów technd!ki. Jak.że jednark charakteryslyC'Zll1e jest, że C1Jni jede·n ze &tudentów, bąitź eo
bĄidź wy~llia.łu komu.rr1kac.ji,
nie · wym.i-enił
nazwiiska
Alek.sa.nd1ra WaBialtyńs~iego, świetne.go teoretyka. p;r<i>blemów k·omunrirka.cji, 21a>Służtmelf<> bud&wrniczei:;o linid koleJO'\vyeh w P<lilsce, ~Y Erne6ł<a. MaHnowskiego, twórcy
lillllii kolej-0wej ~ Andy Pol.a.ka. któu wlSllJCdl do
hifilGriń Peru.
&iii ie lepm;e wyo.ilkm pł"ł:yilli-Ja a.nkiiel.a prze.prowadlzoo&
11 W 17-DSO'bo•w ej g't"u.pie µracownilków nauko-wych, dodajmy J>onta.gają.cych w pmp.ula,ryrowa-niu techniiki . jednemu z ośrodik->w. który slnży temu ce!()M'li. Popro&'ZIOOto .ka·żd•elff<I z nk:h o SPoirru\>d-reit,ie Msty 46 na,jiwybi~111:e.}.s•zy()h d7Jialaozy na po.lu na.nłd i t.eehni1km, z wyodiręoojen.iem P<JLS'ta.oi pieirwS11Ja.plainowycb. Otóż na'l!W'iska.
po•wlarza.ią.ce się we \'l<"SZYS~kich odp.owde.dtllia~h i
priz;ybliżendu zgodne uslaJenrie k·t>lejoO>Ści dloityc:zylo tył.ko posłt.aei tradycy )nyc·h.
Poo:ostale P<rO<PO<ZYC.ie wynilk.a.ły ze
spec}al<i~c.i•i
~góln.ych
Pll"ll<COwndlków na.ukowych.
Dt1·kładn>iejsrza '1Jaś a.na.ldru wyk~je, ;Oe wieilkii doirobeik

Można b,' a"O'ZUmieć troo.k.ę
Zachodu o to, aby rozbrojen.:e
bylo !aktyczn.i..e pr?Jeprowaclzo
ne. Troskę tę podziela le-7.
ZSRR, ale Zw1ązek Radziecki
do sprawy tej podchodzi realnie i zarazem szczerze.

blokRmi"

Ministerstwo Komun!kacii odpowiada na· prasowe protesty

n

sięgnijmy

R11'J11 prtpozycje ZSRR

Zdaniem Związku Radzi<x kiego pełna kontrola - jeżeli
w ogóle je.st ona praktyczn ie
do przeprowadzenia
iest
możliwa tylko wtedy. gdy roz
brojenie już nastąpi i gdy nie
będzie niebezpieczeństwa tego
,,pierwszego uderzenia•>, ani
te-.G żadnego innego. Do tego
czasu możliwa jest tylko inspekcja wykOlllywania umowy
rozbrojeniowej w poszcrególnych jej etapach. Im bardz'ej
rozbrojenie będzie za.awans•:rwane - tym ściślejsza będz.ie
mogla być kontrola.
J€St to - j~ pisalem - po
stawienie sprawy szczere. N ,estety tej szczerości nie można
znaleźć w propozy<'jach Zacho
du. Jest rzeczą wiadomą - z
wielokrotnie powtananych ·,,;
te.1 sprawie komentarzy prasy
zachodniej, w tym również amerykańskiej, że Amerykanie
proponując tak szeroką kontro
lę, która praktyczillie mialaby
dostęp do wszystk'ch radzieckich fabryk i laboratoriów
przemystowych i naukowych,
do wszystkich terenów, zgrupowań wojsk, poligonów ćwt
tzebnych itd. - wc<l.le jednak
nie kwapią się z wzajemnoś
cią. Jest nieprawdopodobne. Pi
sala prasa zachodni.a, a ost«tn.iO np. angielski „N ew Stattl~·
ma.n", aby Kon.gres przyj<1,l na
ziem.i amerykańskiej radzie~
kich kontrolerów.

Polscy uczeni•
•
•
w Polsce nie
znani

a.by

„ Pf PCZ "„

ale czego?

pe1ne zrozumien:e radzieckie_
Zachód w p1-akty<--e nie .hce
się
trzymać.
Wszystkie jego
kolejne propozycje w teJ sprawie k.ładly nacisk na kontrolę
zbrojeń, a n:e rozbroj.enia. Ta
ki je.st też anglosaslct projekt,
prziedlożony obecnie na konferencji 18 w Genewie.

ie ta.kie da.wne l>o czasy, k·i<edy na.r?.Ucają,ca. się idea
J>l"Zl bliźtAILia
ca.Iem.u
spo.lecreństwu, a zwłaszc.ta
m!.ooemu p00<-0-len,iu, odbywająee.j się na na15zye~
oca.aeh rewo.luej•i na.u.kowo-t.echnri<,"'Zlllej, wywoilywa,la naJPl oerói.niejsu, niekied'Y 11'W~1t.o·wne zastr:ret~nfa hum:mJstów. A już dwiś są to sprawy niema,) a.reb1·w~1Jne. Sp.o~·y
przycichły, ja.Iw że nilrnmu nie przychooooi oo głowy, by
w imię sz~rtl\ko p·ojęj,ej p()litec·hnriq,a.cji skazywać na. 241.gla.dę n•iep.rZiermijające waorto-ścii huma.niislyki. Co wi~cej:
nada.I p0>kutują dyspr01Porcje, k.tóre w rOllJPO-O~n:aJąceJ
Sdl erre eneririri .ją<iirowej i J()t.ów koo'!l'iczn,y~h,. nie sw~ad
czą bynaj.mniej o spruewm.ym uwspolcweś<n.•1et1tm.
Jes~§my barorro przy.wiązani dio drlliejów nasllej ojczyzny, dumrui z jej pię.knych .k.a.f\t. Nie ro:z i nie dwa pcdkre§Ja.my wk.lad Polsiki do
ogóln-0oJ.udq,klej cywmuo.Ji
i kwbury. Cdyby jedrui.k przetNąsną.ć pa.mięeiowy ba.gaż
PDl.aika - i teg.o 2le 517;ko1!llej la>w'ld, i o wiele lalt st>a.rszegio - cka:z&lo•by się, re llk.w.iąea ta.ni gaJ.eria postaci
bi.st.orycrznyc11 jest prrTAlrł.: swą jednosi<r>oo:mość ama.chironic-Ma.. Zna.jduje się w tym ba.ga.żu, ocizywti.ście, pocrret
k.ri>lów ll'Ol1sk.iicih. Są, oole 7Ja6tępy wojują,cych herosów.
Dużo już sk.rom.nie.js2Ja jest kolekeja humanistów, ludaJi
m;t.uki orra.z sl)-O<łecain1ików. A już 1m11~nie „na doda.tek"
- za,!eówie .kiillika nieoodmielllllJie powta.rza,jących się nazwLSik Po'1a.k6w, k.iórym taiWic prawo do ojcostwa. drz>isiejSllej rewol u-0.i>i 11,11.,Jikowo-t-echruicrmej powwechrnie się
przy'liuaje. Po mnyeh, a było i()h wielu, nde ma. śladu.
I ~rudno się łieil11ll dilJilwlć, skoro .ma.Io kito się kosz;crzy,

J

\ ...

Oczywiście
napiętnowa.nie
niewłaściwego
stosunku kolejany do podróżnych i
ofi-

cjalne zabranie glosu w tak
nabrzmiałej ja1k ta sprawie, to
już bardzo wiele. Ale nawet
najwi~ks7..a u.przejmo.§ć
konduktorów, zresz.tą n iezbędna ,
nie uchroni uczciwych pas.aże.rów
przed ka.rą w posiac:
grzywny.
na którą przecierż
.nie za.siu.żyli.
Dlatego należałoby jaik najszybciej 2;moienić o•ho•wią:z,:;J~. ce przepisy. tak. by konduktorzy
:idecydow.anie inaczej
trakt owo li .sioóźnial1&kich p;i "liżerów, którzy nie zrlążyli wyJnir>ic bil,..tów
i irn'Y'wic1ów
starających

1>ię

przcśliznać

przez s ito kolejowej

kon'rr"i.
(KS)

wyisz,a dotychczas budowla
:!.wiata
stacja nadawcza
centralnego studl.l!o telewizji ra
dzieckie.i.
Wieża-gigant
będzie niemal
tak wysoka jak Rysy - najwięk.sza
góra pOl!skich Tair.
Jej czubek
prawie
zaw~:ie
znajdować się będzie
ponad
chmurami, E.a wy1SOkooci szlaków samolotów „Li-2" oraz
„Ił-'14"
S'Zklanka napełniona
wodą, strącona ze szczytu wie
ży będzie spadać na ziemię,
blisko półtorej minuty!
.Jak oświadczył prof. Michaj
low, wieża-gigant m>iec bę
dzie kształt ażurowego, żelazo
betonowego sześcioboku, wspar
tego na sześciu wysmukłych
oporach, jak rakieta gotowa
do lotu. Podstawa w:eży zajmie krąg o średnicy 140 me·
trów. Konstrukcje żelazobeto
nowe obejmą moonym UŚ<'i
skiem biegnący przez śro<lĘ-lt
wieży przezroczysty cylinder z
tworzywa.
plastikowego.
W
lylindrze tym, o średn;cy 30
metrów, zainstalowane zOIStrtną windy-ekspresy oraz liczne
pomieszczen'a użytkowe - kina, tea~. biblioteki. restauracje z roztaczającą się poza
ich ścianam~ wspalll.ialą panoramą. W wielopiętrowej wieży
bedzie mogło pomieścić si"'
jednorazowo ponad 100 tysięcy
ludzi! Na poszczególnych poziomach wieży urządzone "Z/>staną tarasy dla turystów. Na
rnektórych tarasach przewidz!a
ne są lądowiska dla helikopterów.
Na szczycie wieży, opróc·~
urządzień radiotelenadawczych,
znajdą .się pracownie naukowe
- m. in. obserwatoria astronomiczne i geof'.zytzne. Można
z nich będzie prowadzić cieka
we obserwacje wielu zjawisk.
W czasie wiatru czubek wieży
odchylać się będzie od p:onu
o 5-U metrów, a w czasie hu
raganu - o 17 metrów.
Koszt tej niezwyklej budowv wvniesie 16 mili<:mów rubli
(hez fundamentów), Do
wzniesienia wieży użyte zm:··,a
ną
elementy prefabrykowanP,
montowane przy pomocy ruchomego dźw"gu & nosn01.~ci
80-100 too, który wraz z Wiilżą". będ7..ie „ró&l" w górę.
Projekt 2-kilometrowej wieży, nad którym toczy się obeC'
nie dyskusja w kręga(h inży
nieryjno-naukowych Z.SRR, op<:>rty iest na ostatnich osiąP.
ni~iach techn'ki budowlanej,
Prof. M:chaHow jest zda0ia,
ie obecna technika pozwo!Jlnby wzni>eiść naw<>t„. !l·kilomctrowl\ wie:if;! Cztowiek jr>st
zal-em w ~t~ni"
zbudować
„sztucz.ny Mont Blanc".

Anlarklyda liczy
ponad f„5 miliarda lat
Uczeni radzi.eccy poddali

bad<:r<nicm rad.iooik.tywnoU ponad
100 próbek odłamków s.kl!Jlnych, zebranych na wschodnim. T.UIJbrzeżu Antarktydy, w ce-lu okreśTenia w przyb!i4:enilL ieh wieku.
Badamf..a te wyk.azaly, 2-! jorma<()j.a. sk.aln<i. tych odłamków
sięga w nietk;tórych V'!fpad:kach 1 mbli.arda 350 mi.li.o-nów la4,
w innych zaś - 1.840 m..ill1onów la<t,J

_______________, ______. I
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W peryferyjnei

aptece...
Wlll.!l<m"·aJ w I KUniice Chiru.rgimmej AM odibyb. IJ!ę lronleNmcja. pra.soiwa w spra.wie rejal!lim-cji klinilk i Qdd•ti.a.łów chiW kQ1ll.ferencjii uama.ł W1lia,1
Da t.ermi.łl Lod:zi.
rur~iozn.vch
kiel['Ol\l"lllilll; Wyd!Z<i.;iłu Zclrm~ia i O!p·ieki Sptllł. dr J. EnduJsiki
I Ji,ie.rowniik Klinitk.i ~ro.f. dr J. 1\1.o.Jl. P.otinfoo"lllo·Wall (JtnJi d'ZlienDiikany o po$ta.wo·wycb mł·uienia.ch re,Wn.irz,acjj SilP•hLalli chirw-g;ie.z.nych i koa-.eyściach wyn•itk.a..iących z tego systemu dfa.
pod.opiell2JQ·YCb i lemm~·etwa.

rzy systemie Ql!>tn"Ch dvŻl.l!fów do sz:nita.la trafiał
tyLko ten pa<:jent, które-

„P

już

trze-ba

było

k!la.ść

na

Natomia.s~
oi:>eracyjny.
pacjenci z chorobaim przena
wlekłymi, zakwalifi:kowa.ru
tygodniami i m1eQPerację,
DomiejS<:a.
.1>iącami szukali
piero „dorobienie slę" ta..li:iego
stanu ciężkiego, który kwalifikował na ostry dyżur, otwierało wejście do szpitala chi-

•dl

przy wl. 'Zgier146 je>Ji•t naj.(La;lej
wysunięt,ą p·La,ców/ui na
północ Lodzi. Ta perYiferyjn.a

A

pteika
skiej

aptelka, chocW.ż nie ma oka-1

za/ego lokalu, nie je5't gorzej
rzaopcxtrzona nid: inne apteiki.
Wydawanie leków odbywa się
szybko i sprawnie. Wkrótice
Pu ka:pitalny
rozpocznie S·ię
Zwięloszy się przeTemont.

prz.eznaic.z0'7Wl dila int.e-

strzeń

re.s(]Jnww, a jedn.ocześnie person.el uz !/ISka lepsze wcuru·nJki

pracy.

rurgicznego.
likchi>rur.gii
Rejonizacja
'"
wid·uje szu.kanie miejsca
szpit·aihi. Z dniem 1 kwietnia
br. kliniki i oddziały chirurprzyjmować
będą
gic:me
zamies7!kale
wszystkie ooo<by
przydzielonym
teren1e
na
szpiitalowi, a wymagające 1e<:z€l!l.ia szpitalne·go z powodu
chischorzeń
przewlekly·ch

Ty~

Mo.że się zdarocgic:mych.
pacjent nie zos~anie
w dniu zgłoszenia.
ale po zbadaniu zos~anie p.1dnia
klórego
informowany,
ma się zgłosić. I w tym dniu
rzyć, że
przyjęty

będzie

przyjęty.

'f o }est główny wa.Joc
i jonizacji. Poza tym

re-

ordynatorzy oddziałów chirurgicznych .są obowiązani do
51prawowrrnia patrona•tów nad
chirurgiC'znyrru
poradniami
lecznictwa otwarte.go, poloż{)
nymi na obsługiwanym tere111e. Efetktem tej wspóipracy
bę-d:zie przede w.szy&tkim dalnad pacjentem
sza opieka
szpitala ze strnny ze.siporu oa na.slę;rnie koperującego,
dydaktyczne dfa chirzyści
którzy będą mogli
rurgów,
poQl!)racowywać
naukowo
szczególne przypa.dki choc-Oibo-

razem

Mgr Mairian CzolnowS\ki (ona

ra:z wyższ4 rangę. Czy radził
by pan mlodym zdobywać te-n
iza·wód? - pytamy mgr Marłain.a Czol:n.owskie(Jo.

krótlka:

~prawa
gi-ej s~ony uświadomiie>n.ia S\Obie pow-a.żn.ej f1mJkicji społecz-

Foto: L. Olejniczak

od 3 dni co

dzień

rano przed

KrwioStację
Wojewódzką
zajeżdżają auta przy-

dawstwa

Około 118 fysi~cy rencistów
ISJ Dziesiątki tysięcy papierków
Iii Miliony złotych

l§J

ł'tlZydium

Rady Narodowej m. Lodzi ooen.ilo pra
cę Zakl:a.du Ubezpieczeń
ZUS zalatwia
Sporecznych.
Hill tysiącom
sprawy blisko
renci.st-Ow z Lodzd i wojewódz-

P

•

twa.

ATEST

przyczyną odwołania

seansów kinowych
Wczoraj w kinach „POLONIA"
oraz ,,WOLNOSC" nie odbyły
Się uanse J>rzed_południowe. Wi
drowie odeszli od kas tych kin
:rozczarowani.
Jak nas Poinformował Okrę
gowy Zarząd Kin, z warszawy
zjecna.ła nleocze,kiwanle kontr-oz tzw. ate&tem,
la techniczna
sprawno6c urządzeń
l)adająca
teehnicznych Ol:!u kin.
Dyrekcja Miejskiego Zarządu
Kiń pr.zepraua widZów za spra·
wlony im zawód.

* "' *

Wydaje nam się, ._ Nacz.
Kinema.tografil w Warsza
wte powl.n.len tak zorganizować
kontroli teclmteznej, by
pracę
:nie byla. ona niespodzianką dla
k.ierowni.ków kin i okręgowych
zarządów. Można chyba uprzedzić kilka dni wcześniej o takiej kontroli I wówczas będzie
czas na skorygowanie programu kin w prasie. Tym samym
widzowie nie będl\ narażeni na
czasu. (wJ.t)
stratę
Urząd

W ułi, roku ro.ipat-niono ofolto 16 tysięcy wniosków o reuinwalidzkie i rodzinne. ('70 procent zglaszają
eych się nie ma dokumentów
uzasadniający<:h prawo do ren
ty). W 61 r. kore.spoin.dencja w
Spil"awach rencistów wynosiła
92.778 papierków. Kontrolnych
ankiiet, które jak% nie mogą
być za.stąpi-0r1e przez prostszą
aktuaJ.izowa.naa podformę
opiec:zm.ych, opracowano 239 ty
si~cy. Nawiasem mówiąc je:ot
io prac.a k<l5Ztajaica równie
dużo czasu <:0 pieniędzy. Prezydium słusznie z.wróciło uwagę, . że trzeba pomyśleć o SQ.9·
i;;obie uprOBzczen\a tych zawiłości proceduralnych, o skróc,eniu czasu załatwiania renty
z 25 dni do jakicgool terminu
bliższego wmpu życ.ią..
ty starcze,

tolnierzy. ł30
wożace
jednostki KBW
łódzkiej
ło się już, aby oddać
wo swą krew.

<M6b

z

zgłosi

hono.-o-

Po r= pierwszy wojsko tak
masowo popa.r lo tę niezwykle
cenną akcję. Z rolnierzami zglo
sito się również wielu ofieerów.
Lekarze wo1skowi d.r Ryszard
Peruga i d·r Ste!a111 Kucha.r;rkl
poirnf<lil'll1owail! nas, że w dniu
dzisiej31zym dall.si żoln1lerze zgło
szą się w celu ock!anla k<rwi każ,dy 200 om. żołnierz;cm KBW,
którzy jeS<ZCze ra.z dałi dowód
swego obywatelskiego wyrobienia - wiel'kle uznanie.
HonOTowe krwiodawstwo Btllje się cora·z 'bardziej poipula;rne
wśród lodrz.i.a.n. Od stycznia do
dziś już pr.zes'Zlo 1.~0 osób odNa
dało honorowo swą k·rew.
życzende specjalna eltipa Stacji
Krw1od.aw.stwa wyjeżdża również
w okolice Lod'Z.i. i pobiera k ·rew
w zakladach pracy. Dziś ekipa
zawita do Szydlowa. (wac)
Foto: L. Olejni<!"l<lik

Foto: L. Olejniczak

Jeśli ~omuś

~

+ Z MS

Jedną z nich będzie budowa
parku mlodzieżowegQ na Balutach na Osiediu Wtady ByP:l.a!n.'Uje się także
tom~iej.
współne ak<:je przy zadrzewia
niu pólńocnych dzi'61nic Lodzi.

na Bałutach

bylo więcej, ale ł
po·dań
fakt, ze się komuś wLasne na:
zwiskc nic podoba nie jest
Jei>zcze do.~tatec·wą pojstawą
dzie

GH••••••••llllllB

,

Rodzi.-t-!

I

Nie lekceważcie szczepień
przeciwko Heine-Medina
. • • • • • • • • • • • • • • •i

o.

xxn

zmienić ł

godnością
życie

Wewnętrznych

Spr.a.w

rorz-

-

te sprawy - bvl
latach powojennych. Wif!.le
osób występujących w czas.ie
okupacji pc>Ci pseudonimami,
oswoilo sic: z. nimi. i dokonało
1ch lega!1zacJ1. Wiele innych
sobie nazwiska.
spolszczyło
Nowe nazwiska kończą się
przewa:in.i.e na - ski (al)
stnzygającym

w

l

-<>-

.

~

Turysłyka na

ul. Piotrkowskiei ł
K Jedyś

byt tylko „Orbis", a
jest
„Tu
biuOstatnio U•ruchora PTT-K.
miono piękny lokal „SportTouristu" z przesuwaj;icą się
dziś na Piotrkowskie j
już komplet biur pod 0ró.i:y:
,,Grcmada"1 d\va
ry~a",

reklamą

on w
bisu",

Za•p<;dził

świellną.

„l<or.d róg" lo1i'al „Orktóry V\'Sród konkuren

tów stat si() nawet kopC'iuszkiem. Tak czy o\rnk turysty-:
ka opanowała ulice: Pio.\rkow
ska i miejmy nadzieję 7Alobywać będzie coraz wit:ksze rzesze łodzian. Tym bar~ej, te;
sezon let.ni zbliż.a siĘ;.
(k)

--<>---

LO.
(j. kr.)

Ha Ia produkcyjna
o pow. 1 ha

i

p opularnle mówi się o . tej
inwestyc,ii „fabt'yli.a pudti·
lek". Przy ul. Wareckiil.i w
lipcu ub. roku L(;dzkie Przed
sięl>i<>rstwo Budownictwa. Prze
myslowego nr 1 przystąpilo
d•o budowy p.otężnych hal pr·o
L(>dzkich Zakla-;
dukcyjnych
dów Wyrobów Papirrowych.
imv<„tyc.Ji ł
te.i
wielkości
O
fakt, że jcclna hala
świadczy
przeznacz.onn. do produkcji opalrnwa1; papierowych ma J>O-

danych doInteresuj~yt'b
starczyli przedstawidele ZUS
na temat zasiłków chorobowy<:h. W 1961 r. wypłacono
197 milionów złotych, o 13 milionów Wlięce,i niż w r. 1960.
Zan1otowano o 550 tysiQ{ y
więcej dnti opuszczonych z po„
wodu choroby niż w 1960 r.
Ubezpieczeni otrzymali w sumie około 213 millionów zas"Jku chorobowego. Róż.n.i<:ę WYpłaciły zakłady pracy z tytułu przekrocze:rria lim~tów. Jee.t
i.n alarmują<:y sygnał pod adre
sem kierownictwa zakładów i
służby z<Irow:a.

ok-0!0 1 ha, zaś
wierzchnię
koszt cale.i budowy Wyniesie
okoJ.o 170 mln zł.
Bu<towa ma być oddana. do
użytku w roku 1964.
uk<>.'ic7.enia bal
chwilą
z

ZaLó~lzkich
produkc~•jnych
kładów Wyrol>ów Papier-owych
zal<lady te będą ffio()gJy 3„'>-krnt
nie poawyższyć swoją pr-0du.k
(Kr)
cję opakowań.

-<>---

Pc cz ł o radzi

W

poprzeilzających
dniach
popularne imieniny czy
w urzędach pocztowych tworzą się kolejki O<'Ze·
kujących na nadanie telegra-

święta,

(zt)

mooy
rew.iii
7lOrgallllia101wanej
pneiz Ha.nidlowy Dom D'71iec<ka
ciekaiwych
wciJole
poika-na.uo
mmteli d1a n.a.mych milusiń
skich. Oto C'.ll4ery Wjęc.i.a. tych
uhra.DJk•o
mod·eli (od lewej):
10-Ie,tniego
ma.ryna.1·ski·e dla
śli<l'ZJna. sukj.eneC/llka
chło1pca.,
dla 4.-letll1Jiej daJi,ewczy"11ki wyko.na.na z plót-n.a ba.:cerslcie.go,
suk.ienoo7Jka z 30 pr-0c. welenkii 9:J:3ll; pdi:ilamki z tcylroitu i
Na cstamiiaj

odw Miejskiej Bibliotece PUblicz· niem doświadczalnym" Spódnica gładka z nżywanej
czyt zorgani:l;{)Wany przez SITPW
to temat zajęć nej z <>kazji miesięcznej konfeodzieży" "
w lokalu Stowarzyszenia przy
krawicckich, które odbędl\ slę rencji członków i sympatyków
Bibliotekarzy uL Piotrkowskiej 135, dEiś o go
Stowarzyszenia
dziś o godz. 16 w Pora.dni Godzinie 18.
spodarstwa. Domowego LK Wi- Polskicn.
aństwowa Inspekcja SanitarU rządzenia. pomiarowo-kontro!
dzew przy ul. Szpitalnej 5-7.
na dla m. Lodzi przypomirr ne dla kotłów parowych" ·~ i06enny sezon czwartków tuodczyt zorgani:i;owany przez St<O na wszystkim rodzicom, których
~.., rystycznych zakończy pogadzieci podlegają szczepieniom do
,danka pt. „Dzisiejsza Austria". warzyszenie Elektryków Polskich
Ul!tnym przeciw chorobie Hein~
:J'relekcja odbędzie się dziś o w sali NOT (ul. Piotrkowska 102)
Medina, że w dniu 31 marca br.
'.sod-z. 18 w świetlicy PTT-K (ul. dziś o godz. 18.
B iesiaąa muzyczna 0 jazzie" mija ostateczny te,nnin tych
Piotrkowska 102-a).
Odbędzie się dziś o godz, 18
szczepień.
historii pierwszych wypo- "
Rodzice, pamiętajcie, źe tylko
"' Z życzalni miejskich w Lo- w LDK (Traugutta 18).
K oreracja wskaźników gniotli szczepienia ochronią wasze dzie
4lzi w łO rocznicę ich powstaci od straszne.I chorollJ(.. ja.ką
tllla" - to temat prel.elu:JJ, któ· rr w.ości ustalonych przyrząda
ra Odbędzie się dziś o godz. 19 mi Iaborator.vln.vmi i użYtl<owa Jest paraliż dziecię~

p
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ośmieszające.

ufJ:u-dniające

tych hatreerze słu
girupom .ziMS .z.a prze
wodników.
Drużyny ZHP i grupy działania ZMS przy szkołach ogólnaiksztakących na terenie Bawspólne koz.organizują
łut
minki i og.nieka..
W czasie wakacji ZJMS-owcy
ze szkó1 średndch. wezmą wspól
nie z harcerzami udział w zlaza<:h i obozach wędrownych
poznając żytlie pod namiotami.
Pierwszą wspólną akcją kierowana przez obydwie o·rgaini za,cje jest koordyna<:ja pracy
wychowawcziej WIŚród młodzie
ży G szkól średnich na teremc
dzielnicy. W tym oelu powołano zespól koordynacyjny w
sklad którego wchodzą przedBalu·
stawiciele KD ZMS ty, Komendy Hufta „Promienistych" oraz aktywiści Z...'VlS
i instruktorzy haroerscy z V,

xv

Można

nie licziowieka.
w ,;,poleczeństwle oraz nazwisko wl
formie imlennej.
Liczba 200 zmian jest przeciągu ostatnich lat.
ciętną w
Największy ruch w Wydziale
nazwisko
cujące z

żyć będą

niedzielny<:h wycieczek na wy
tyczonym przez harcerzy „szla
ku Promienistych" (od lasu
Lag:ieW111kkiego do leśniczów
ki Ptoo.ry kolo Gtowna). W wy-

zn1j.a:ny.

d.o

cie<zkach

Da1sze projekty współpracy
to ocgainizowa.nie wspólnych,

!

~
nie podoba
własne nazwisko ~
Lodizi 200 osób ł
W 1961 r. wn.azwis.l<a.
Wpraw ł
z1nlenilo

•
Oby nie
tylko w dniu otwarcia ..•

** * Z miasta w liilli u zdaniach ·* * •

, il

MPK
komisja
Sp,e,cja./n.a
wypadku.
przyczyny
ba•da
sp ? w cd0Prawdop.Jdobni.e
10alo go pęknięcie osi U'ozu ~
(w !t)
do<ezepnego.

Na Ba.łutach odbyto się pi er wsze w Lodzi spotka.nie przed·
stawJc:ieli KD ZMS i K-0mendy Hufca ZHP Da.łuty „Promie·
nistych". Orgam1i.za.cje te nawiązały ścisłą. współpracę j za.planowały szereg wspó).nych akcji.

to w dużej m~e
zami,/,owam.ia, a z dru-

Jest

1t1ej Z{IJU)odu faJrma.ceuty. J'4oja
córka obraŁa ten zawd i nie
ża•l1tje. Obeicmi,e TObi j.uż do1k(.kas)
ij;OTat.

i

ki ponad 2 godziny.

W

•Budowa parku młodzieżowego
• Szlakiem „Proma,enłstych"
• Obozy 1 ogniska

je.st
Zaiwó<l fairmaoe.uty
odipowiedzwlny i zdobywa co-

-

jetS!t

Tramwaj przejechał 60 m obok szyn

Harcerze

pracuje d.."'iewj,q.ty roik.

OdipoWiedź

P

(71!)

kierown.ik tej pla.zdjęctu),
cówki, Tozpoczą,ł praicę w a.piece w r. 1932. A więc równe
30 łat w zawodzie. To prlllwile
jubilerusz. W apte.ce b~ookWij

-

we. I wreszcie w ten sposób
leczructwo zamknięte ponosić
za
odipowiedz1alno.ść
będzie
pracę lecznictwa otwa1itego 1
poziom je.go u.sług.
podnosić
Rejonizacja nie narusza spe
cjalilacji klinik i oddziałów
(np. lrnrdi-0chir.urgia, chirurgia
liikw1duje
n.a·tomiast
p1u<:l,
trudności orgamzacyj :1 e i prz"
ciążenie pracą ze.s.poiów O\P€rujących podczas częstych ostrych dyżurów (17-26 zab'egów) . Os're .dyżury będą peł
nić dwa s:>Jpitale chiT'llfgiczne.
drugi
Je.den dla północnej,
dla poludruowej części miasta - z.godnie z podz!alem reJOnizacji na dwie strefy.
ro·f. MoH iak ocenia rejo- l
nizację chirrnrgii:
N•iik;t z chirLu·gów nie bę
dmie kwesti0<nowaJ Jej se.rum.
Jaj waLocy są o.ozywiste. T n
czora;j około godz. 3
pc-i!Jl1iesie na. pe~vno
sys.tem
na ul. Zachodni.ej (w
p.a.cjentów do szpiz~,uf8111~e
pobliżu ul. Lutomie.rt.aiJ.i. J.aik ka.żde novum, bę ł s.Jciej) na.s·tq.pilo wylwle1e-nie
d'1Ji·e poozątk()JWo temat-em dys- ł t1'llmwa;u . Wyskoczył z szyn
wyruik.nie na pewno
kusji,
wóz do<ezeqmy tra1mł drngi
trudności,
kłcirotów i
spoco
jadącego w
ł waju linii 24 aile idea. jest d•osko.n.a.ła i w
f ki.e•run.ku Lima.nQwsk.i.e<go eirz,a'.lldać
powinina
pra.ktyce
i po przejechanitt po toromin.
ł wi&ku okolo 60 m uderzył
Rejonizacja szipiiali chirur~w slup trakcji e./.ektrycznetj.
gicznych wchodzi w życie z I" Że<lazny slup został prawie
dniem 1 kwietnia.
Od tego
Na szczęści.e żaden
ścięty.
pa<:jenci
dnia
otrzvmvwać
z pasaże·rów ni.e został ranbędą .skierowania do konkretny. Przerwa w 1°ttC'hu trica11ego szpitala.

d:nieeięc-ej

ka Pl1ZY ul. Pioitr>k<0ws1'1iej (na
11amiejscu dawnego PDT)
stąpj w sobotę
Dy·rekcję Domu

mó\V z życz.eniami.
Trudności tych można uniknąć, nadając t<0legram na kil

o go&. 11.

pro1sdmy, aiby
na rewii
modele t>Olklruza.ne
zn.a,lardy się w spraedwi;y nie
ale
ty.J:k-0 w dinitU otwaircila.,
<lO

~ń.

ka dni przed datą uroczystoś
ci (nie wcześnie.i niż 7 dni i
nie późni<'j niż 2 dni prz<"<l
wyznac7'onym ~rminem dorę;
czenia). Nadawca p.otlR.i"' i>rzed
adt·esem wskazówkę TD z o-

~a6)

Foto: L. Olejnie<zaik

znaczeniem

kiedy

n.a.

będ7Jie

.(ld.ę

HASŁO

pytały,
kupić tę

widnwn.i
można

od21i•eż i bielirmę.
p~infOll"lllowa.ć
Możemy <biś
nasze Qeyt.elniwki, że ol>waa:-

Ha.QicłliQ-wego

D~u

D7Jiec-

w

którym

-<>--

milal!le7JU.

Ma.my

dnia,

telegram ma być dori:czony
adresatowi. Odbiorca otrzymu J
je go w ściśle oznaczonym!
dniu.

,8Ra•••••••••••I

ł

DNIA:

PATRZ W SJ,ONCE,
ALE NJJE 7,DEJMUJ
KALOSZY!

•

:'.'--~--------~--.i

m:::oGtOilENIA-1iol~! t: ID

gubione zaświadczenie rejestracji powiel<icz<ł
i zezwolenie na stały zakup matryc nr D-442.
wydane przez Wojewódzki Urząd Prasy w Lodzi dnia 30.X.1rl59 r dla Pl'zedsi!)biorstwa
Zaopatrzenia Sprzętu Samochodowego „Mo·
l366-K
tozbyt"
·
---a~II
1~1['
KUDltEWICZ spec)a·

-

L.}P:~~,J_l

PRACOWNIKóW (m~zc:eyzn) do reeepcjł ;;;;;;t
prowadienfi ro. zatrudni Hotel „Orbis-Grand" w todzi, ulitll
ból drogowych przyjmie Spółdzielnia Pracy Piotrkowska
wyks.ztałcenie
Wymagane
72.
„ Budorćm{lnt" w Lodzi, ul. Ks. Brzóski 11.
średnie, znajomość 2 języków obcych, dobra
TECHNIKÓW budowlanyc~, · ekonómłstę do prezencja. Zgloszenia przyjmuje sekcja piabazy. ti;ansportu, mag-azymerów, tynkarzy, nowania 1 organizacji pracy, w god:t. 8-15.
1130-r
·
· ·
park1ec1arzy, operatorów oraz tobotników
niewykwalifikowanych - zatrudni Lódzkie
konsekcji
do
INZ'YNIERA-MECHANIKA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysło·
- zatrudni Spół
strukcyjno-technologicznej
Zglosze45.
Urzędnicza
ul
Lodzi,
w
Wionego
nia pracowników umysłowych przyjmuje dzielnia Pracy ,,Ełkon" Lódź, ul. Płocka 24/2ł,
l~Kl
dział kadr, pokój 101, pracowników fizycz· telefon 483-90 I 438-79.
dział zatrudnienia. pokój 107,
nycł1 1115-T
Dnia 26 marca 1962 toku zmarł po
MGR IN'.t. lłrchitekta z upraVl'flieniami do
nasz
cierpieniach
długich i clęikich
prac projektowych. 3 techników budowlanajukochańszy o,iciec, przeżywszy lat 82
nych na stafiowi!ka 11.5ystentów zatrudni zaS. t P.
raz Biuro Projektów Kolt!jowycb w Lodzi, ul.
Zachodnia 9'7. Wynagrodzenie wg siatki płac
w biurach projektowych plus 80% zniżka ko\€'jowa i kolejowa opieka lekarska dla pranam
najdroższych
Wyprowadzeniie
1314-K
~~~a i jego rodziny.
zwłok nastąpi dnia 29 marca br„ o godzinie 16.30 z kaplicy cmen1~rnej przy
JEDNEGO wykwalifikowanego szklarza do
ulicy Ogrodowej, o czym zawiadamiają
wyginania rurek szk.lanych n<i reklamy neonowe, praca akordowa - zatrudni natvchpogrążeni w głębokim smutku
tnia•t Spółdzielnia Pracy ,.Protech" we WroCóRKI, Zl~CIOWIE, SIOSTRY
ćlawlu. ul. Pułasklćro 23. Zgłosz.e.nla plSi!mne
i RODZINA
lub osobiste kierować na adres spółdzielni.
4559-G
1359-K
Mieszkaniami nie dysponujemy.

Mołozbyt PP nr t w Loc1zł unlewdrt!a za· J BRUIC.\RZA•bryitad~tstt

_LE_KA_RSK_IE___,]

l>r
słupki, bramy, furtki weneryczchorob
poleca warsztat, Jara~za 41 !ista
3598 G nych. skornych 8-10. lłIG. ullca 2~ Lipca 4
Or MARltlEWIC_Z_ś-pe_c_J_a
lista chorób skórnych I
wer.erycznych. Piotrkow3326 G
ska 109-6
B>.GAZOWKĘ nośność 1 Dr ZIOMKOWSKI - - spe-

m'1R'7/
~ !/llC..,
lł""""

A, _ '-~

Cło

Sródmiej11ko-Lódzkie Zakłady Przemysłu
Dziewiarskiego w Lodzi, ut. Sienkiewicza 61/63
nieog'ran'czony f\a v•ykoogłasza.Ją przetarg
nanie osiatkowania okien w budynkach prostan ~i::...lista ~horob wenerycz dukcyjnych. w iJośc 1 50 okien oraz na przet0!"la ,.OpoE""l-Bl;tz".
16-19.
sk6rnycll
t!obry sprzooam. Oglądać ny~h.
4093 G prowadzenie robót malarskich farbą ognioodPiotrków Tryb. Sulejow- Piotrkc-Wska l4
;pecial!;la po'rną wieźby dachowej I stropów drewnia86 G !J1 NI J Etiu
ska 21
wene· nych nad salami 1>rooukcyjnytn! I maga·
ohorób skornych.
rvcrn.vch 16-18. Klliriskte zynami, jak również położenie podlogi ksv lo29H Ci litowej w kra.ialnl I w warsztacie mechago 82
v
łlllnryka KORONSKA l<'- nicznym. Wszelkich informacii udziela dział
glnekoloi;;-polożnil<.
karz
POMOC domowa potrteb przyjmuje 1·1--1a.
Ziei<" głównego mechanika. tel. 365-14 lub 227-20,
na Piotrkowska 93 m. 13. na IB
8167 G w godz. B-14. Oferty należy składać w se4511 G
P"3Wa •troila
kretariacie przedsiębiorstw<i. ul Sieńk1ewi
SAMODZIELNAgosposia
cza 61 /63 . w terminie do dnia 5 kwietnia
z referencjaml do 3-oso·
19fl2 r. Otwarcie ofPrt nastąpi w dniu 6 kwietbc·wej rodziny potrzebna.
1
5!.'b m. 4
\\trób ,~wskie~o
nia br„ o godz 10 Zastrzega się prawo wy·
POKÓJ w blokach odnaj boru oferenta. jak rówhleż od~tRoietiia od
PARl<IEC:IARZ\' ora1 STOLA~Z\' - zattl.idnl
mę dwóm studentom. Te
przyczyn W przetar- 111raz lódtkłe Przćdsiębiorstwo Budownictwa
leion 417--03 od godz. 17 przeta1·Ern bez podania
uspolecz'lioiednostki
udzial
brać
moga
gu
lta5 T
37.
1376-K Miejskfoef!o-Wschód • LodtL ul. Kof)ernika
ne. spółdzielnie I prywatne.
Dla zamiejscowych hotel tapew:iiony. Zgło
I'
krój
NOWOCZESNY
szenia przyjmuje dział kadr, pokój nr !> w
ROZ~JE
br&ń damskich . dz'.ecl~opanujesz szyblco i
c. ych
1024- T
'(oo z od !ł do I -ł.
„.- - ·____..__
pod ęwarancją. opatentoRobo!nicta Spól·dzielnia Mieszka·n'owa „Blok"
war.ym wynalazlciem mi- POGOTOWIE teleWl7.y1ne
tNZYNIERÓW lub tt'!chntków wykończalni
ulica
Lodzi.
w
Ludowej
Arm'I
im.
ZPB
orzy
strzyni MechllńsloeJ. Na- naprawia na-ty-chm1ast, teprzemyśle
3220 G lefon 3&7-74 cooziennie J. Pabianicka 1841186 ogłasza przelarit nieogra- ków z wieloletnią praktyką w
wrot 32
nicm11y na rozb'órkę dwóch budynków mien- włókienniczym na stanowiska: kierownika
SPAWACZE.-Kursy spa- Bryk.
7
Jaracza
ekspartu, dyspozytor<i zmianowego
wania gazowego 1 elek- STOLY
(o- lrnlnych o łącznej kubaturze 442 rn3 oraz po- działu
rozs.uwane
3
trycznego dla poczatku- rze<'.h) na kc;zlowyeh no
i mistrza oddz. bielnika oraz iniynlera lub
jacych I zaawansowanych pach, cena zatwierd20na mieszczeń gospodarczych o kubaturze 154 m
oraz kursy zaoczno-kon~ I .9r;o zt (gwarancja dwu- 'HJfo7.onych w Lodzi. przy ulicy Dubois IO i technika przędzalnika z praktyką Ila . stanoe•.1ltacyjne dla spawac-zy letnia) 13. Pr<ce rozbiórkowe połączone wisko inspektora działu t>rodukcjl - przyjpoleca zaklad Reymonta
z co najmniej trzyletnim <tolarskl S. Zdunek. Z.'ller
z bezzwłocznym usupięciem uzys- mą zaraz Zakład1 Priemyslu Bawełnianego
być
muszą
prowad7.!
pracy
statem
G kanego materiału z te•enu w/w posesji. Ter- łm St. l>ubofs w Lodzi. Zgłoszenia przyjmuT!{WP. Wyru.jemy książ ska 38. te!. 514-53 4526
personalny, przy ul. Sienkiewiki spawacz.a. Za p!sy ! In Kt.rRTKi;-pi-a·s.zc.ze-·dam- min
prac ustala się na dzień je dział
zakońc:t.Pn·a
1372-K
codziennie od sokle i mqsk'e z tworzytrormacje
cza 82/84.
roku.
1962
kw'etnia
15
.
·--··---fi!<'.dZ. H do 17 Lódź. ul. \Va mtucznego. gatO\Ą. e 1
wytwór
poleca
m!ao'.'E:
na
l.ódi.,
spółdz'elni
za.rząd
udziela
Informacji
na
włóklerlnilka
lub
mechRnlha
INżYNIERA
316-70
tel.
15,
Tuwima
(Tnformacje tamże llstow nia Lóclź, Jaracza D
gow
190
wewn.
Inżynierów
459-40
dwóch
tel.
6.
ulica Fucz1ka
shtnow'sko st. lton~tru1<tora,
4529 G
1082 K
nie)
dzinach 14-15,30, oferty należy składać w lo- lub technikow nw-chanlltów z p·rakłyką na st.
kalu zarządu do dnia 9 kwie!n'a 1962 roku i11spektorów :tadioru inwestycyjnego, iinżynie
W przetargu 111~~ brać rów wykończalnlkóvr .i a sta now!ska dyspozypod w/w adresem .
u•dzial przedsięb'orstwa państwowe, spółdziel torów wykóńczalni 1 Inne odpowiedzialne sta-1
cze i osoby prywatne. RSM „Blok" zastrzega 1ioW'ska, iniynlierll lub t~r.hHiki tkacza na stasobie prawo wyboru oferenta oraz o<lwołan!a now sko ins~ktora dó spraw tk~lnf, ksl~iro
Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Woj- przetargu bez podania przyczyn.
1408-K wyeh do księgowości mater'alowej i kosztów,
skowej Akadem'i Med}·cznej podają do wiatechników normowani<> pracy ze znajomością
domości, że we wtorek dnia JO kwietnia 1962
branży wlók!ennicze:. mistrzów wykończalni
WAM
roku godz. 18,00 w sali konferencyjnej
ków na apreturę szlachetną I kuchn'ę farb,
w todzi, u\'ca Z.ródl'JW~ 52, odbędzie się pubmistrza składa:ni do wydziału wykończalni,
liczna dyskusja nad rozprawami doktorskimi:
KIEROWNIKÓW grupy zdjęciowej z wyższym mi\strza parowozowni oraz ekonomistę ze znawykoń
technologiczm~g-o
lub ś1·ednim wykształceniem ekónomkt.nym jomośc!ą procesu
I. lek, med. Henryka Tkaczt1ka pt:· ;.Przednie
tatrudn'ą Łódzkie Zakłady Przemy- zatrudni W;Ytwórnła Filmów Oświatowych czalni nawykowe zwichnięcie stawu barkowego".
w Lodzi, ul. Klllńskłeg'o 210. Zgłoszenia oso- siu Baw~l111~11ego ~ Łodzi, ulica Tar!fawa nr
Promotor: p-rof. dr med. M.atian Garlicki
biste przyjmuje dział personalny w godz. od ~5'. Zgłos:enia osob1s!~ wraz .z. podaniem, ~aRecenzenci: prof. dr meod. Adam Gruca
1056-T sw1adcze01em z os ta tmego m1e1sca pracy. zy12 do 15.
prof. dr med. Zygmunt Ambros
--- c'orysem i odpisami świadectw ptzyjmuje dział
2. J.ek med. Stanisława Dąbrowskiego pt.:
1416-K
J<OREKTORA z wyższym wykształceniem do kadr w ~odz'nach od 8 do 11.
· · zdrowia w Wojsku Polskim na redakcji
„Służba
·-łll(
ii
Wydawnidwo 1
przyjm'e
nocnej 1
tme3
okres
na.
1orttlstk~
t:-eko
Ar<.
SEl<r<.E
Piotrkadr,
al
i
dz
Zgłoszenia:
Lódzka".
„Prasa
przelomle XVIII-XIX wieku jako prekursor
wynagromaszynopfsan1e
wymagane
s1ęcy,
1413-K
402
pokój
piętro
IV
96
kowsk'a
społeczn.ej służby zdorowia końca XIX wieku"
<lzen:e do 2 tysięcy tłotych zatrudni natych·
'
'
Promotor: prof. dr med. Andrzej Himmel
WYKWALIFIKOWANYCH koJ)aczf do to- miast „Coopex'm" Delegatura w J„odzi, ul'ca
Kołacz•
Recenzenci: prof. dr med. Bogum:ł
zatrudni Jaracze ·12. ZgloszenJa osobiste w godz. 8-10.
bót ziemnych I kanalizacyjnych
kowski
1129-T
·
Lódzkie ' Przedsiębiorsłwo Robót Inżynieryjprof. dr med. Ludwik Zembrzuski nych w Lodzi, ul. Zachodnia 31. Praca
. ,
. .
Z pracami można zapoznać się w Dzieka- w akordzie. Wynagrodzenie zgodnie z ukła-1 MAGlST.R.A ln:r.y~1erll lub mzynlera mechanacie Wydziału Lekarskiego W AM Łódź, ulica .dem zbiorowym pracy. w budownictwie. Oso-111ika, pozą~ana ~!lkuletnta pra.ktyka ~awo<lowa,
by zgłaszające się spoza terenu Lodzi win- na stanow1s.ko. tnspektora d~tału _zb1ormkoweZród!O'Wa 52.
81uto Dozoru
przy1m1e Warhawsk1e
1410-K ny posiad<ić skierowanie z powiatowych wy- go Ws1ęp na rozprawę wol111y.
Inspektorat Zbiornikowy w
dzirilów zatrudnienia oraz czasowe wymeldo- Technicznego 1131-T
W<inie do hotelu robot.niczego. Dla zamlej- Lodzi, utka Zamenhofa 20.
scowych zak~aterowame w hotelu robotni- I MAOAZYNIEROW branży spożywczej ze zna-·
_ __!_,~~--! 1 jomością przetworC:w zbożowych oraz kierowbezplatme.
IJnieważnlenla czym
BETONJARZY, zbrojarzy oraz robotników I nlka sekcji do działu handlowego ze znajo•
mością przetworów owocowo-warz}wnych
niewykwalifikowanyc;b z terenu m. Lodzi CRS „Samopomoc Chłopsk:i", Oddział ZZTiM
zatrudni natychmiast Lódzkie PrzedsiP,bior- zatrudni natychm:ast Wojewódzkie Przedsię
w Lodzi, ul. Sienkewlcza 75/77 unleważn 1 a
stwo Budownictwa Mie,jskiego nr 1 W Lodzi, blorstwo Hurtu Spożywczego Hurtownia 2 w
skradzioną w dniu 17 marca 1962 roku legiul. Piotrkowska 55, dział zatrudnienia, pokój Łodzi, ulica l(ilińskltgo 88. Warunki ptac·y I
tymację służbową nr 034 na nazwisko Tere5a
1134-T
1112-T płacy do omówienia na miejscu.
4574-G nr 205, w gódz. 7-12.
Jes'ooowska.

Samothody-motocykle

PRA

P.A

LOKALE

~

ł

NAUKA

11
u-1

J

I,

7

Józ_.f Bur.innowski

Dnia 28 marca 1962 roku zmarł opa•
przeżywszy
trzony św. .>akramentami,
lat 67

S. t

Stanisław Zieliński
mistrr szewski
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia
30 marca br. o godz. 16 z ka?licy cmentarnej na Mani, o czym zawiadamiają
pozostali w smutku
ZONA, SYN, SYNOWA. WNUCZKI
i RODZINA
4627-G

w dniu 27 marca 1982 roku po c!ęłkich cierpieniach zasnął w B-ogu

OBRONA PRAC DOKTORSKICH

mPRACOWNICY

POSZUKIWANI

S. t

Czesł2w

Ili

tari;a św. Franciszka przy ul. RzjloW•
!kiej 156/158. o czym zawiadamiają iw>zostali w nieutulonym żalu
ZONA, DZIECI i RODZINA
4623-G

Dnia 27 m11rca 1962 roku po długich
ciężkich cierpieniach zmarła opatrzona
św. sakramentami nasze najukochańsza
siostra

i

$. t

Inkr::~c;l~g:e~mei-

03
09
117

Pogot. Ratunkowe
Pogot. Ml!lcyjne
Nocna pomoc leltarłU-44
!ka m. Lodzi
98
Strat Pożar n a
!92-22
Kom. Miejska MO
Kom. Rucbu Dro515-62
gowego
Pryw. Pogot. Ddee. 300-00
Pryw. Pogot. Lek. 333-33
SSS-55
Centrala Podmiejska Ol
359-15
MOI

TE A TH

.V
Ilf

TEATR NOWY (Więokow19.15
godz.
skiego 15)
chwalebnym
„Historia
0
Palizmartwychwstaniu
sltlm''
MA.LA SALA g. !O „zaczarowana gosl)<>ila"
lii (Tfaug tt.i !)
Tl>A.TR
u
7·
~~ ~~~ "Grunt to roTEATR IARACZA (Ja.rllVolp<>ne"
) g
cza
· 19 "
27
POWSZECHNY
TEATR
(Obr. Stalingradu nr 21l
g. 16 „Kwiaty 16dr.kie",
g. 19.30 „Grube ryby"
OPERETKA (Plotrlrnwsl<:a
~) g. . „Paryskie
l"!Nlttl1Y"19 15
,
.
~alo~~~.o „czaroozieJskl
,
ARLEKIN CWólc-?.ań<ka 5\
g.„ li „NI.I l oamayanti
OPERA _ nie<"!ynna

1

24

rfNO~!O (Kobern1k~ I~)

1'K\ TR

zmM1

KmJ !Kore•n'l<a
• (11'& w terenie)

l ()n;7.
n~

8)

··u '7#'EA

M·
M~ZEiMy}~~CHOW R~IW•

Otwarta w dnl powszed
nie od god.Z. 16-13 I
od 15-18. oprOdZ ponte
nievr
dzl11lków, zaś

!A'rlz -

~'{łT

'I

„

Ili

# ·

Ił 'l~'E1J'11
(I

•

Ol{N

•11. I N A

*
*
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*
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ao!'i!
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n

11'
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Zł

„~ol-

!?·

g:

Pogrzeb
Starym

o

się

odbędzie

Cmentarzu

z kaplicy na

dnia 30 marca

godzinie 16, o czym

br.

zawiadamiają

SIOSTRA, BRAT i RODZINA

_____________ ___________

Z
A
w:
g~elep;z~i:a od 10-18 llA!e.
g. 1f~17 coda dozw •. od OKA ('I'uwlma 34) „Tn ra
i\JUZEUM ARCHEOLOGI- LOKAL CBWA (Plotrkow prod. :franc.
prod. NRD
Gfl11rlce"
dkl
20
18,
te,
g.
16
lat·
Wystawa
102)
!ka
CZNE I ETNOGRAF!dozw. od lat H g. 16,
z. H;źego STYLOWY (Klllńsklego l23l
malarstwa
CZNE (Pl. Wolności 14)
radz.
prod .
<Jtwarta <Jd 10 _ 18 • w nie „koucy"
nieczynne
18
(Og
św i ęta
i 1e
d ze
SZTUKI (W!PC
MUZEUM
„ ro d o w.a
'
dozw. od lat H, g, 16. POPULARNE
od
•'
~
.
1 sena
18) „Nędznl<!y
18 20
li-ta.
kowskiego 36) Wystawa
o<l
dOrLw.
NRO
prod.
-g.
„Wojciech Gerwn'•
1A RZ
l&t 14 g 18 18, 20
(Próchnilca
WL
~
11-19
18
CFr~nciszkańska
·
PIONIER
(panora„Tarpa.ny"
>
MUZEUM msTORfi WLO
„Dotknu:cle nocy"
~ozw. 31)
fnda) f1i'~· P~~
KIENNICTWA (Piotrkow
1:
prod. po!. dozw. od lat
• 1 • H,
g.
KINA l>REMIEBOWJ!!
ska 28~) g. 11-18
6 ' 1 ' 20
16 g. 16, 18. 2iO
1:
!f.
(Zgletska 25) POJtóJ (Kazlmle,rza nr 6)
zoo - ~ynne g. t-lł BALTYK (Narutowicza ao) ZACHĘTA
,,culno de Parlg" (pa„Piqkna Luretta" (stero „Tygrysy na pokładzie"
lf.
od ńora.ma) prod. 11'. dmw.
d<Y.<w,
ptoo . radz.
NRD
PALMIARNtA - nleczyn- panot·ama) pr<ld
o« l&t Hi g 1·0 45 18
10 12 U 16
· lat 7 I
·
na
•
•
•
·
• :w 1$
'
'
'
•
,
Cl07.W. od lat 16 g. 10.
Ilf;
18 20
12· H, 16 • 18 · 20
.
itLUB KAWlARNIA ZMS
ltEI(ORD (Rzgowska nr 2)
IlINA n JtA.ftGORn
(Plotrkowaka
Po~a POLONIA
_
Dail<>lng g
17 22.:Kult~t- 67) „owal panowie „N"
„Hldtoria żó~tej Cltemkl"
/
danka · z ~yklu
dzień'! godz. prod. po!.. d-ozw. \od lat KFP ADRIA. - nieczynne ~rog · pol„ ozw. od lat
ra na
00
• · lO, 12. H „Milczące
16 . dod. „Piąty obwód" D!Oł (Nawrot 27) Uskrzy
:ia
_
19 19 ·
dl4'Dł" prod. NRD dozw. ~ 4 Y" pr. pol., d!l'Zw.
U.30. 15.
g. 10.
(pol.)
__
lat tł, g. Ił. li. !il
od lat 16 g. 15.ł5, ia.2-0.
17.30. 2<I
<~zg~,~~ka nr 84)
w.15
••Stawą WI8LA (Tuwima nr
pr. węg.
eg a
a
„Nót w wodżle" prod. DWO
~
0
FIS 1!62 r . GDY:X~--::uDY~~e;f-Yc'.1r1:,~ ~~~:;'· ~ lat l8 g. 1-0,
FOTOGRAFIKI poi.. dod.
SALON
tno
„W okopach SOJUSZ (Nowe
witna 2)
(pol.) do7.W. 00 lat 16,
L'l'F (Andrzeja Struga 21
0
Stallrt~rlldU" pr · tadz„. ul • Piat o.wcow.~ fi n t G)
17.30, 20
g 10, 12.30, la,
W)'Stawa „Twarz..e lu(PrzybyszewWClLNOSC
dzi"
2
nieczynne
dozu:. od lat„ 1 • doo.
,.Tak długa
ski~go 16)
nieobecnośł" prod. w!.- „w~ród luditi lpol.) g . ~Wł't (Bałueld Rynek 5)
MUZEUM
S;-4-LACH
W
„K11>1ecl4!11" prod. !)ol.
!O, 12.30, 15, 17.30. 20
f!IS'IOltll wt.OKIENNI- :franc. clozw. od lat 16 ,
Oozw. Od !at U g, ltl,
CKrawlllclrn 3-Sl
HALJlA
(Wlęcltows·k!ego 10. 12.SO, 15, 17.30, 20
CTWA
„H_andlarże opium" pr. ta. :!() •
36 > wys~wa „Tk:sniny
chińskiej dotw. od lat TATRY (S1enk!ewlcza 441)
KINA l K:A'I'l!!GólUl
od
czynna
srypoikle
!~ dód. „Z d<>kutt'leh- Program dla najmtod11-1 , prócz pon!edz1al
szych: „Bibi'', „Sontbre
(pot.) g
walki"
tów
KJNO LOK tut · Ttallgutków
„Skub Czarnego
ro",
·
18, 20.15
15.45,
pona
y
„Tygry'
18)
ta
WYSTAWA LPZ 8
kładzie" prod. radz. _Ml.ODA GWARDIA (11:\e- .r~.~ki", „!tot W kr'ltl;lel
przyjaciel nlerz
ni :. „Kr6lew!W. l Ml6·
od lat 7 g. 15. !ona 2) .;Polowanie na Io
doow.
czynna coobrnńca"
komotywę" (penorama) lek • . •:'!'<>Jed.3 'lek prof.
dziennie w Klubie Gar- .17.30 . 20
„żeg . li
f'llUtY.11.
pr. USA, dozw. od lat
1731
!Pabianicka
nizonc.wym (Tuwima 34) "1l'Z.<\
prod.
„Od Apeninów do Auw goo-z. t0-19
14 , g. 10 , 12 , 14• 16 , 18 , zowate Bt.i!~'lśclc
raol. drtw. Od lat li Ił·
j>r, 2il
(panorama)
Of'<Rl'J:!t:lt PltOPAG.>.NDY dóW"
· :lj), il
wl.-arg<?ilt. do>.w. od lat ODRA (Przędzalniana 68 )
!''7.Tlll\I rPark S!enkle„Piątka z ·ulicy Bar• KINA fil ll:ATl!!OORD
12 g, 16. 18. 20
wlc 7 ni: w.v"t~wa .. XXmal~r- :>!{?VT>Wlf\SNIE cżerom- sklej" prod pol d<';W
PPR" lecie
(Jó•-•ów , 3)
U.łS • 18 · L'"CZNOSC
rzeźba, grafika. sldego 74) „Profesorek" oo lat u
litwo,
.,.,..
""

s~~L 13~
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ZOFJA ESMAN

i

WAZNll: Tl!lLEFONY
Ogłoszenia wymłatowe telefoniczne Sll-50

luczak

Wyprowadzenite nvlok nastąpi w dniu

l

_____,

P.

29 marca br. o godz, 16 z kaplicy Cmen

II

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

P.

prod.
„Los człowieka" lat
16,
radl:. dozw. od
Ił U
(Lumumby 7-9)
STUDIO

4624-G

..,

sz111'tall
DJ""rY
'
li
Lu
POLOZNICTWO

,

w nie.
oz. Widzew dziele 1 święta w godz.
7-24. w dni powszednie
od 18_ 24 . ul. Szpitalna ł

Szpital lm •. ~· Jordana tehz. 3~Ó2;ńa - "' ntedde
le 1 śwlęta 00 g dz 7-2
od lat 18 g. 17.)5 19.30 - dz. Sr6dm1esc!e.
o .
Szpital Im, u. Wolf •
CZAJKA (ul. Pionowa 1.8. dz. Ba!uty 1 część Wl- W. nocy, w dnl powszedme od 18-2, ul. Piotr'Kochanówka) „Opowłesć :i,;.~wa CStCl!d)
269. tel.
s- zpltal ~m. M. Cur!e- krowska
oku"prawdziwym
niew
- 406-55.
Dz. P<Jlesle
dozw.
prod. radz.człowle5klodowslw?j - dz. Gor-ldz!ele I święta od godz.
od lat 12 g. 16 .45 , 19
na I część Widzewa 02 7-24. w dni pow!!'Zednle
od 18-24 AJ I Maja ••·
Poli- Przychodnia Rejonowa).
(Al.
li:NERGETYK
~
•
Szpital Im. M. Madu· te\. 38i. 9ti.
róg Fel17.
techniki
I ł"R'i•teczl\a
sztyńskiego) „Słaba płeć' rowltza - dz Polesie I w· .
dnt
;,
prod. !rafie. dozw. od ~zęść Widzew~ (11 Prz)'- po~~~zo~~:arsk:a
d
°lJodnla Rejonowa)
lat lt g. 17, 19
~zl~la p1mo
powsze ni~
· ,
M~WA CRt.gowska tit' 94) • Chlr 1 •
w
.ur~ a. Sz1>ltal Im. cy w am u a or um
„octwledPJiltY prez den- .
ta" prod pol doz~ od B1iegans1.klego, ul. Kniazie ~~~u 18ch~re!!,?, dw 1 gt.od%iw!•
ą•
n
-.1. w
c
w cz.a -5.
'
·
·
1 t ,
Laryn~ologla1 S<?;p. tm. teczne w godz. 111-17.
a J. g. 16, 18, 20
SrOdmle~de - ul. l>iotr
POLESD: (FornabkieJ 37) N. Barlickiego, ul. Koptel. f!l-80
102.
koWska
„Przygody Tomka Sa- ~lt'l•klego 22.
Oknllst:vka: Szpital Im (dla doroslych I dziec!),
wyera" f>r. USA dozw.
ul. Z Pacade Jon<;ehera, ul. Milio- Baluty od lat 10 g. 17, 19
541-95
tel.
3.
nowskiej
nowa 14.
Chirursla t laryngole(!la (cll2 dorosłych I dzieci).
•
•
•
ul. SzpitalWidzew dzie<'leca: Szpil.al Im. Kor
Repertuar gpo- '.!Zaka. ul. Armil czerwo- na 6. tel. 271-53 (dla do·
uwaga!
ro3tych l dzieci). Pomoc
rządzono na podstawie nej 15.
w!eczorna godz. 18-21.
Miejskiego
komun!kattl
Poleste - Al. I Maja 24
GODZINY
I
ADRESY
!Pl'I.
I tel. 382-98 (dla cloroelych
wieczornej
Pll.ZY.TĘC
śWl~tellznej pomocy Je- I dzieci).
Górna - ul. Lecznlcu 8
karskiej I plelęgnlar!ikleJi
tel. 427-70 (dla dorool1cb
bilePRZEOS:l'RZEt>Aż
1 dzieci).
I 'iwląteczna
Wieczorna
tó'W ha 2 dni naprzód
0
9
pte1t:&-nlat ka u•
do ltln: „Bałtyk", „Po· ~~ '!'J°
Nocna pomoc Jett.arska
lonl<\'', „Wisła", „Włók- lał a1 pomocy w ambudomu cho- dla m. Lodzi udziela 'PO~
nlarz", „Wolnośt''', od- re:;
ohor<!!go
'<'l domu
mocy
lowszednle
bywa się 1'V specjalnej W g 0 d
2
iglasza · c eh
osób
W 7 dni
·
z.
E!llltyk" ś
kińa
kas!<!!
24 dfo
zachorowanie po
w godz. 20) w
(ut.
t>~. Sródmlffcle - w nach przyjęć przychodni
dni powszedni<: w eo·
niedziele I święta od go- relonowych.
d.t!nach 12-tv.
Nocna pomoc lekarska
dzlny 7-24. w dni pow·
"zel'lnle Ot! g. 19-24. ul przyjmuje zgłoszenia te,..
Piotrkowska 102, telefon lefonlcznle od !(odz. 11
ł''U
271 86
do O na nr tel. '444.44,
- •
Olłr. Stalingrad~! 15. Pa- oz. Bałuty - w nie- S!edzlbą nocnej ?Offi<>"
blanlckn 218, Glowna 50, d·&lele l śWl'lta od 7-2 "' cy lekarskiej jest Stacja
26 • Pl.ot.rkow- noc:v. w dni powszedńlf' !"ogotowla
Ratt;nkowego
~perntka
67
m. Lodzi. ul. Slenk!e'llli•
od 18 do 2 - ut. Snycer· >'Ził
• Pl. l(oście!ny 8. •ska
a
°·1 a.racza
127.
1-3. tel. 538-70.
32.
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i;mid;dChorzowa
p;~tj;id
ŁKS
mi!ttlO~łwa
w: ~ie~liel~ W~DBWi~il
·
·
lodzkrego
0

okr~gu

piłkarze
w ~bllist.ą niedzielę

łi, Jllistrzo-

aestawienie par
wy11tart.uj4 do drugiej l'Ulldy mi- irtwo kL A.

etrzostw '
okręgu

łódzki.ego

piłkarze

klas,
'Wszystkiich
ttampkany włącznie. Jak
początkowo

dorno,

do

w4'.-

.-yznaczono

WZllOWlienJe rozgrywek na 18
ma.rea; jeldnak w.ladze bkręgu

d'111'1lkrotniet tnusialy odwoływać
terminy epotkań, kierując się
o ~ boisk. .. z~~je się

tt:oska
nJe podlegać

dyskUSJI,

była

JZ

to decyzja w pęłni uzasadni.ona, mądra. Nadal jeszcze naWderzchnie

pozostaiw.iają

boisk

'Wtiele .

8" życzenia,

moimB

odk.l;adać

łermin

nagli i

jednakże

dłużej już; :11Jie
~gcywek. W

ka:i.d)'m l'QZie, gdy porówna się
takie np bOisko na Widzewie,
rie ~ ·bezlitośnie płytą boiska
p~y Al. Unii widać wyraźnie
ile , ~ci l'I'Z:YniOSly r<:>Z•
LOZPN.
qecyzji oo do
terniinów dla kolejek ' przewli~ch na 18
względll!ie 25 marca. Praiwdopo
dobnie ' jcielii chodzi o te pierw
sądne

Brak

pociągnięcia

jeszx::ze

!1!1aStępctych

-~~onewy

l!laa<2'.me Da 2Z kwietnia.
.największe

"' 0czi"Wilście

W2budzają
Okręgowej.

łen!sowanie

gryWki' Ligi
t>~!ll!ieć

ain-

rozWarto

tylko czołówkę

ta-

beli po .ph-w5Zej E'W1dzie (jeei~>.
!I'~

23:9

111:5 24:9
16:6 33:14
M:8 16:10

14:8

~:22

Otwieramy sezon
lekkoatletyczny
przełajowymi

przyjaciółmi

na mecz ze starymi

mistrzostwami okr.gu

Naresreie „be?.lkoli1Lyjna~• nle-1serey Gwardii spoi!Jkadą się 1 'la, piłkarze LKS grać będą w
dziela łódzkich ligt>wców, Bok- ikwietnia ze Stalą. stalowa Wo- Choczowie z Ruchem. Obydwa
sp-0.tkania o niemniernie W!lż
Zgierz, b. Boruta gedz. lJl.00,
nym zn.ac:reniu dla obu łódz
Boruta - Energetyk l..ódź.
Gwardia, mimo
kich drużyn.
16.00,
g(ldz.
G.loWl'llO<>sialy
jednego punkW. przywiezionego
Stal Głowno = Ma.wvia. Rawa
z Bydgooz=y, nadail nie jest
Maz.
pewna swej pozycji. LKS już
sąs1ed z,two
najbliższe
s;padt
21vchlin godZ. 16.00, Emjeden
Stalą Cracovii,w ou1:s1dera
KroiśnieW?ianka grUJPy. Spra•.
.Nie jest to jeszcz;i m~ o ży- ski mecz juniorów łódzkiej Gwar wami b-01kserskie go mecZ'lol zajJtutno, b. czarni ~ 11.00, c1ową
stawkę,. a.le w ..każdym ra- dii z jej warszawską imiennlcz- mujemy się na innym miejscu.
_wlokniaxz Ib zie .wystarczaJąoo waz.ny, aby. u- ką. Wydaje się, że i to będzie Tu Chcielibyśmy
Sta.l Kumo
rzucić ganść
za wydarzen~e. nied~1e!1: interesującym wydarzeniem, tym refleksji związanych z wizyitą
go
znac
Lódź,,
gdy D.11.Jblizs1 sąs1edz1 więcej, że dawno nie mieliśmy
Lęczyca godz. 16.00, Górnik Plodeza:s>
Gwardii w tabeli, a więc Zaw1- okazji zapoznać się bliżej z za- lodz:an w Ohoczowie.
.,,,. Kolejarz Lódź,
rozgrywaJą pleczem łódzkich. ligowców.
sza, LTS i BBTS
Ruch w przeszłości w dofić
Ozorków godz. U.OO, Bzuxa swe &potkania na wyjazd,.,ch, loPrzedsprzeda± biletów na mecz .soli.da.I"ny sposób dzielil się z
dzi.anie mają szansę na własnym
Ozorków ""' Choi. .KS Uidź.
ringu ubezpieczyć się na dłuższy prowadzi sekretariat Gwardii - LKS punktami. Jeżeli wyg.ryczas w strefie nie objętej groźbą Lódź, Glówna 17 w godzinach wal na własnym boi.sku, musiał
l'OLUDNiE:
spad:k.u. Nie będzie to jednak ła 11-18 oraz biura turystycznych uszanować wy~z-0\Ść łodzian w
Turysta, Piotr- rewainż-0wym spotkaniru, lUib też
twe. Jakk<>lwiek Stal ze Stalowej przedsiębiorstw:
b. Budowtlallli.; Letnia godz. Woli poważnie obniżyła w tym kowslra 76 oraz Sport Tourist, działo Bię na odwrót - prze:Włókin.i;;u;z sezonie swą wartość, jest nadal Piotl'kowska. 104-a.
111.00, Budowla.ni
!?II"Y'Wal u 6ie:bie, zwycięża<! w
przeciwnikiem.
niebezpiecznym
lb Pab.
Lodzi. Ale to jest tylko tradyWystarczy przyjrzeć się zestawie
b. Wola IKrzyB?JtoporskQ godz. niu prawdopodobnych rywali ło
cja. Choi-wwianie znów .są w
marszu do da:wnej świetn-06ci,
16.00, Wolanka = LZS Zl<J<:Zew. dzian: ł'..omaniszyn, PrzylUcki, Ka
lu±ny, Tuczapski, Szado, Cichor,
przyznają im .spor-0
eks:perci
IZd. Wola h. Pog<ll!li godz. Mi~k, Akgiert, Kliś, WituchowKadra polskich pilka.rzy przeby- szans w wa.lee o czołowe Illlej16.00, Pogoń ....... RKS Ruda.
ski. To jest Jednak nadal b. sil- wająca
w warszawskim ośrodku sce, dla nas poz-0.9tala inna ro·
b, O:moordii Piotrków godz. na drużyna:
olimpijskich przed la w tych miSJtrzostwach. I wyprzygotowań
16.00, Oon.oordlia ~ .Polonia.
międzypaństwowe
na
wyja?Jdem
daje się, że w pewnym stopniu
Kogo przeciwstawi jej Gwardia?
SiE'l"adz godz. 16.00, Warta = G-0.spodarze mają do dyspozycji mecze z Francją i Marokiem, ro- dykituje ona
nawet zaiori.enia
28 bm. sparrinśrodę,
w
zegrała
Lec.hi.a Tom. Maz.
następujących pięściarzy: I Leśko,
AZS ta.kityczne, nie mówąic j1uż e
gowy mecz z A-klasowym
IBekhaitów godz,, 16.00, Skira Kowalczyk, Jarmakows.ki,, Horo- AWF.
µro.gnozach.
Zwycię±y!i kadrowicze 8:0
decki, Józefiak, Kielan, TUzikie,..,; Or.kan Lódź.
Strzelcami bramek byli:
Kto uwa:W.ie wc. zytał się
wic:r,, Pisarek, Szybura, L&buziń (8:0).
4, Faber - 2 oraz BrychGajda
sld, Stańc:r,ykowski, Kuba.cki, Jórelac~ z meczu Ruchu z CraLenmer.
i
c:r,y
zefowicz. Z tej trzynas~kł trenecovią, móg·ł dojść do przeikorzy przygotują zespól, Jak zwy::iania, iż napad cho:rzow1an nie
kle korzystając z praw do strate
J"edenesllka Wldzewa roeegrała gicznych
w wagach. CRACOVIA - KS ORZEGOW „27" jest a:ż taik groźny, jak>by .się
przesunięć
to początJmwo mo·gło wydawać.
2:0 (1:0)
towairrz;ysJUe Nikt wcześniej nie dowie się o
lao!lejne
TroZOra,j
Istnieje więc dość mażliw-0.ści
d~óki w
skla.dzie,
ostatecznym
~ z li.KS Rudai; wygry- niedzielę rano gong nie wezwie
;,Powtórka" spotk&n.ta o Puchar unieruchomienia go, a w karż
wając &:l (2:1). Bramki zdobyli obu :respołów na ring.
KS dym razie
I
między Cracovią
Polski
·
zredlllk-0wa.n.ia nieora.z
Klrupka i Korejwo po 2
Zawody wyznaczono na godzi- Orzegów „27" przyniosła zwyeię bezpieczeństwa. Łódzka de!fenXaczma<rek i Kostr~ski. Dla nę 11.30, ale już o dwie godziny stwo t awans Cracovii. Pokonala sywa :zxlała egzamin s.poiStości
BKS La.n-gus.
(wyjąwszy
wcześniej rozpocznie się towa.rzy- ona 3-ligowy zespól śląski 2:0 (l:O). w meczu ze Stalą
fatalnych
okres
oczywiście
i;:>ierwszych 25 min<U't). A więc
podstawy do optyimizmu? Ba,
gdyiby jeS'ZCZe napad czerwon-0rów.nie
funil~cjanowal
biaJych
sprawnie. Afe w tym caly am;.Maoo.wsze'!, 2l>.45 ze wsi i o wsi. sem o spra.wacll mfodizieży". :it.45 ba.r as.
~A.RTBt 29 MABCA
Nie odważyJbym się podpoJ2i.oo Karol Szyman.owski; ·,.Król „z piosenką na ty" • .2.1.00 z ktraPBOGBAH I
- lłto ~ości. 8 05 Mua:yka Roger" opera w 3 aktach. 22.35 j•u i z.e świata. 21.27 Kronika iS\Pc>r wiaidać '!renerowi Baranowi doobecnie wi~·"•...vch
l ~uail.npścl.. 8•30 M~Yika poran- Muzyka. 23.00 Ostatnie :Wiadomo- wwa.. 211.4{) Kałejdos1kop ku!tuira.1- konywalnie
'<"'-'"-•
ny. 22.10 EncyJ.d.oped.ia ja= au<i.
fi:le00iiozna. śct.
na. 1.50 Pogad.alnka
Uniwersy- z,mian w 1:1.s1tawienlu zespolru. I
22.40 M.i.ędlzyin.airodowy
klasJ' II pt. ,,.Na
9.08 AucL dla
tet R&diOIWy. 23.00 Muzyka kame- talk chyba wyikazał dostatecznie
PROGRAM II
placu Wielkiej budowy". 9..W KemKarol Szymano·w ski II dużo wnik'!iwości w ocenie f>Y·
8.30 Wl.aidmnoścl. 8.35 .Riadiowy rai.na lOJ>O
001'); ot'l!;. ;pa 'W' Kira:k:owie,
23 ·17 tuacji j śmiałości, gdy w UJbie!el. kurs nauki języka trancuskliego. Kwartet smyczkowy op. 56 •
„Bada= ta.j111lków maiterii''
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Trudna rola Gwardii
w niedzielnym meczu bokserskim ze
1

=

Kadra trenuje

-

jest organizatoRKS Ruda
pierwszej oficjalnej im„
rem
prezy lekikoatletycznej naszego
okręgu. W niedzielę, 1 kwietnia, przeprowadzi ten zasłużo
ny klub mistrzostwa Oikl:"ęgowe
przełaj.
w bie.g ach Spodziewać

!

uwtrumen- z cylc1u: „$plewaany

,.,Zi-eJ,one kartki''· 13.~ W
różnycil nastrojach. lof.00 Audycja
literacka. H.30 Koiu:ert solistów.
15.00 Wiadomości. 15.05 Plrog:ram
dnia. 15.10 1,0d Ikai:ra do Lunnika". 15.30 ;,Oo !Oię wam w tej audycji najbardziej podoba?!! - audycję opracowala Anna Gon.t a·rska• .u!.05 Au.dy~a akltUlat1aJ.a Red.alkc.li Społeczne]. 16.15 Popoludniowy koncert muzyki ro.zrywkowej. 17.00 Wla.domości. 17.05 Z ży17.35
C'.la Zwiąizku Radziecki.ego.
Pmr CZajkOWSkd: „F'.ransesca da
18.2()
RlmlnJ.'!. 16.00 ·„W kJraju".
18.30
Publicystyka ekocomicrzn.a.
Radioreklama. 18.50 Radiowy kuirs
19.05
naulki jęrz;yk.a .angiel.Sikiego.
Mueyka irozrywk;owa. 19.20 „,Jesiteśmy m1>odą gwardią'~ - aud. :w.oo
Dziemti!k: wieczorny. 2Q.2Ai Wiadomości. &portowe. 2-0.30 Spiewa PańPieśnł i Tańca
stwOIVq zespól

ipieŚ11li i piosenlci.". 10.25 Chwila mueyki. 10.30
„Kapitulacja'! :llragm. 11.00 Antoni
Symfooia d-moll.
Bruckner: m
11.57 sygn.a~ czasu i hej.na!. l!!.05
Wia<l:omoścl. 12.15 Muzyka llud<>(L) Magazyn dla wsL
wa. 12.45
13.00 Minia.tu.ry symfun:!.c:zme. 1~.zs
,.,Fairao111'! odc. 39. rn. 40 l?lrog·ram
dnia. 13 .45 Aud. d:la dzieci stair14.00
szych ;,Błękitna &ma;Jleta".
CL) , Paorlolas Lodizo pri Esiperanto-~.;ve.do'l au<i. 14.15 (L) KaleJctoskOIP muzyozny. 14.50 Publicystyka międzynatro.dowa. 15.00 Melo<He srebrnego eklranu. 15.30 Aud.
„Spiewamy
cl.la dzieci :i: cyJdu:
piosenki i bawi.my się przy muzyce". 16.00 Wia.domoścl. 16.05 Kc;n
cert symfoniczny. H;.4-0 Ek.on·omi=Y problem tygodnia. 111.05 (L)
Koncert zyareń. 17.30 (L) Aktualnoścl lód!zkie. 17.45 (L) Audycja
dla ml<><iz:ieży. 18.-00 (L) II p.~
koncert.u zyczeń. 18.20 (L) Radioreklama. 18.30 Wia<iom<>śJcl. 18.35
Uniwersyt.et Raldi<>wy. lB.45 Romanty=ie melodie. 19.05 Murzyk.a
i aktrualmośct. 19.30 Wiecooirny k<>r1
cert życzeń. 20.25 f,Pełnym gl.o-
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23.so

~~~r~'li~~~ie d~~:~.J;1i~fę

ostatnie

ik
akt
k
ryzy-owne, a W !Pr · :yoe <> azały s~ę zb'.'w.ienne . .. Ura<tował
,przynaJmnieJ. Jed~n punkt. . •
. N:e ma mę też . co O'~Wlac,
ze 1 tym :ra·z em me stame :na
zwłaszcza ,
wy50kości - zadania,
wo'! (W)
·
k
ó
t
'·
ze oucy eren z g ry na azu3e
10.30 Pr?.erwa
zachowanie najdailej idących o17.15 Program dnia tz,)
nim nie r0<zpozna
17 JtO ,,Podróż za ooea.n'1 _ ffilm stroiżności,
:f.a:b. prod. jug<>Sl. dla mło- się s.i.ły uderzeniowej przeciwni.ka.
dzieży (W)
trELEWJZJA
lO.OO Program dJa sZkół: ;,Język
V-Vll).
l>O'lsik.i.'! (dla kl.
Cy!G.; ,,o miejsce wś.1"ód ludrzi". Temat; „Pierwsze sio-

18..20 Młodzieżowa

(W)

2().35 Reol.tail. w1'010lllcz.elowy Bernairda Michelina (F1ra111cja).
Akoffi<Pam.luje Alilred MillJer (W)
21.65 „cjamika!i'! - film :tab. prod.
NRD doow. <><i lat 16 (W)
22.30 Ollltatnie wia·diomości. (W)

+!• POWIESC

oferuje

sukienkowe weł
nopodobne w oenie 40 zl;
kretony w dużym wyborze
9--13 zł; garrutury męsfue
220-400 zl; cerata podłogo
wa w cenie 77 zł za 1 m
- W1. ,Bytoms.llliej 45.
SUKNIE z organdyny różno
kolorowe - 80 zł; prochow
ce dam.skiie, męskie i dziecięce 180-300 zl; koszul.€
męskie sportow~ (bawelmal
11e) 45 zl: - Limanowski.ego 46.
ELANA w dużym wyborze ubrani.owa 300-450 zł, su-~
kienkowa 100-230 u ~ ~
~
Wschodnia 29.
garniturów
DUŻY WYBOR
do czam.ej i białej k.avvy ł
(o nowyth fasonach i w róż ł
nych kolorach) 309-1500 zl; ł
komplety talerzy (18 sz~.) ł
17G---250 zł; garruitury śnia-ł
daniowe 3-c:zęściowe, kolo- ł
rowe 23--45 zł; duży wybór galantert• porcelanowej
10-500 zł; serwtsy stołowe
- obiadowe 350-3500 i:t Piotrkowska 100. Wiw art.
pochodzą z prod. „Cmiel.ów„.
DUŻY WYBÓR szkła swtowego; szk.lanki 1,70 zł, pod
stawki 1,60---<>160 zł; porcelana w dużym wyborze~
art. gospod. domowego ew
tym plastik i inne); maszyny do szycia (na raty i za
gotówkę) ..,..., Cieszkowskiego bł. 7,

DYRl!lKCJA MHD

CHEJ\ł.U

prowadzi sprzedaż pHnie
poszukiwanych barwnlkó,v
jadalnych, znajdujących zastosowanie w cukiernictwie
do barwienia kremów,
tortów, galaretek, oranżadv
itp. Barwniki jadalne w k0lorach: ll'Zerwień żurawino
wa, żółcień jajoWa, zieleń,
brwnat czekoladowy f in. w
cenach 30-6'7 Zł za 1 kg.
są do nabycia w sklepa.:h ·
Zgierska 87.
Główna 42,
Narutowicza 35.

dziellę.

(• POWIESC

1oDZIENNIKA"

.„

CUKIERNICY,
UWAGA SPOLDZIELNIE CUKIERNICZE I INNE!

Sukces w ChOl!"ZOwie rue prze
rasta co prawda rzeczywis~h
możliwości łodzian, lee-z: byiliby
·
· · k
:h b
c Y' a na3wię szą &ensacią tegorocznych rozgryweik. Jednakże Cracovia dala pewne wsikazówlki, jatk wywalczyć p,rzynajdomniej rem.i.s i sądzę, że
świa.dczenia z Krakowa zo&taZUIŻ'"tkowane
w niedzielę
Il"
'
..,
przez łodzian. Jeden punikt jes~
więc umiairkowanie optymistyczńym ;Preliminarzem na nie-

K'l:lonfka P'llmo

wa (W)
,.,Nie tyLlro cDa pa{l~ ,.... ma
gaizyn (W)
·
19.15 PKF (W)
19.30 Dziennik telewizyjny (W)
20.00 Prog·ram z cyklu: 1,FaJcty i
T. KO<lińskiego
poglądy!! -

18.~

że

ł TKANINY

L

~t~ ·~!f~~:z~a~~~Y=~: ~!? i~r=~ ~~~=<>~~~~ ~=oś~:necu.na.

11.20· Kocoert

t.alnego ·, .Melodyk&w'!, U .Sil Komu
nllkait o sta111ie wó<i. 11..57 Sygn.al
12.15 ·„ Rolniczy
czasu i hejnał.
.12.30 Radforekaama.
~wadmns".
12.ł5 ;,Na sW'()'jl!'ką nutę". 13.00 Audycja <ila klas y, VI i VII z cy-

n.ale.ży,

fH AND EL

----------------------------------•

Ra.di o

się

imprezie weźmie udział rekordowa liczba zawodniczek 1 za•
wodników ze wszystkich klubów. Zdają się na to wskazywać dość i.ntensywne treningi.

-
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MANFRED GREGOI

(?O)

=

powieclz.ia~ ;p<Jll[ cfoho,
- 'Nie !liu!bię tego
Nie l\llbię tego. Ohodź do
Zamkllląl oczy. -

- Jesteś dla mnie
!PO'Wied~aila.
Pol[ ro:ześmiall: się .

skończoiną

~winią!

EMlLlA BlEl.lC~A
i TERESA JĘTKlEWlCZ

Gd-zie ona. jest?
UrB211J1a poz.riala po j~ ~os.ie, :i.e Pi!..
odpada chlod:no.
- Nie wiem Poli wsi.edł dll po- Gdzie Moniika? lkoju. Dziewczyna. zauważyła czex-wone olbwódlki wokól ()CZU mężczyzny.
powtó:!'zyqa z gniewem.
. - Nie wiem! - Ur~a! - Na jego bladej twarzy pojaTo wszystko
wił się grymas u.śmiechu. jedno! Monika czy Urszula. Chodź do swoje&<> ojezulika !
Wyn~
krzyiknęla Ur.srllUlla.
- Precz!
• t=1.

aę

stąd!

OStrolŻnie!

Szikło!

Powoli zbliżał się ku niej.
......, Dlaiczego się bronisz? ~ spyttalł lagodnie. - To nie ma sensu. Talk, jaGl;byś chcial:i. podczas buirzy u.ciec :przied pioI'UJl'lem. A on
trafia w to, oo go przyciąga. Ty rnnie przyciągasz!

ParaUiżują
„Te oczy - myślala Urszula.
mnie. Kierują mną ... "
przeciei
,...,
~pta?.
Rozbierz .si~! chcesz. tego. Wiem, że chcesz!
Jalk cęgami".
„Tirzyma mnie - myślMa. Wiem, źe jesteś śpiąca. Jooteś bardzo
Za2lmę.czona... Coraz bardziej. Czujesz to?
sunę sto.ry! p
Podszedł do olkna.
sreptat
Połórż się „On jest mocny - myś!ał:o1 Urszula. - Robię to, co mi .rozlli:a2iuje... Dlaczego? Jestem

:Nie

mogę

teraz

zebrać

,

na

POilła.

Kiedy za!I11k.nąf! jej 'llSta. ręką, ugryZ.ila ją
Nie puścifa, a:ż poczuła m<tły
z cail:ej siły.
smalk k.rwi. PolQ wyiprootowail: się. Paitrzal na
swoją

Twarda li nieJll'Zystępn.aY ""' powiedzial
Są
ochry;ple. ,_... Lubię takie dziewceyny!
pr~jrzyste jaik szlkl:o! T.rzeiba by inaileipić karitikę:

pa,trza~a

..-.

~

mi.ęczona..„

:Poll pochyrraq: się n.ad n.ią. W tej chwili zabrzmia9: dzwonelk: u drZIWi mi€8Zkania.
Wzibu=a
lk;rzy~nęla UrMJUila.
Nie! -

mnie, 11JOWtarzam!
Biq od niego zapach ailkoh<Jlłu,
myślaaia Urszulla. ....., Te,,Nienawidzę go raz mogę mu pakauć, jalk bardw go 11!ie111.3iwidiz,ę".

1!lum a cz71)•1

taft!:a

myśli..."

krwawiącą

~kę.

Ursrula c2iula, że mów ją będzie :na1past<1wa~. Szylbko wybie,gla z pokoj1u i otwoirzyla
Zdiumiona stanęla twarzą w twarz
dirzwi.
z chlo,pcem.
- Rudi! - zawołała. ~ Pomóż mi!
;p01Wiedzial chłopiec zaChwi1leczikę Poli?
Skocrony. Odsllll1.ąl ją na bodl:. Urszula płacząc Skinęła głową.
- Juiż ja t.o załatwię!
bladego
W lkory>tarzu spotkał W)"Scik:iego,
mężczyznę.

wy.cedził Rudi pelen nienawiśPoU ZrozuNigdy ju~ te.go nie zrobisz!
ci. miano?
- Zejdź mi z drog1!
- Ni1gdy ji\.IJŻ te,go nie :zirob:iisZ! Inaczej.„
szepnął PolI.
~ Co'! powie~ Agencja koncertowa ' So gor"! dział Rudi. Wiedział, że clo.s byi celny. Blada twarz . PoUa zaczerwieniila się.
oznajmił
Jeś<li jeszcze raz to zrobisz wsypię cię!
Rudi 0

UMm!!la stała w korytarzu..
P~J[ wyszedl.
Mę;zczyzna rueomal ot.ad się o nią, ale udawał, że jej nie widzi. Powoli, trochę niepewnie z.szedł po schodlkach na u:licę.
- On tu j.uiż dziś nie p~zyjdzie! - powie-o
dział Rudi ponuro.
- Co ja zrobię, je§li ()Il znów... ?
N~pię- Nie będzie nawet próbował! cie, jakie chloipcem owładnęło, oolaiblo JUZ.
powiedziała
Szczęście, żeś zadzwo.niil: UrszUJla.
Ohcialem ci(il
Przypa<leik: ~ od.par'?.
zobaczyć.
- Dzię'kuję!

-

Ciao, mała!

szepnęła..

„Co on m00e wiedzieć? ' - ~wial się
'Po1'1, biegnąc do swego kio.sku. .- Nie wolno ml teraz popełnić błędu".
Ot~orzył drzwi drewnianej budki f wsze<Il
prze.i
zam)"Śfony
Chwii!ę sta~
do. srodka.
ok1enik.1em. Po<tem ohwyci~ slucha'Wlkę telefonu.
- Ha.lol .... odezwal się ochryple. - Alarm
Odeślij dziewczyny, spal
tr~~tego stopnia.
lks1ąrżlk1. Talk, spail, powiedzialem. Za,p!ać koP0s:m.llkaj inne.g o biura.
morne i zmyikaj.
..Sogo.r"
?c.zyW:iści.e ~ień ZU!Pełnie nazwę.
z.rozumiałeś?
nie J.stmeJe. Finito Wysłuch~l, co tamten mówi, i od.parł:

JU'Z

(D.

c.

11.)
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