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OplaU 'Pocztowa

~czona

r.vczan:i?nf.

Wydanie A

Cena SO gr

Wł. Gomułka uczes~niczył
zebraniu POP na Zeraniu

w

WARSZAWA (PAP). W
19 bm. odbyła się narada a.ktywu partyj1nego
w
FSO na Żeraniu. Uczes.ta:riczył
w niej I sekretarz KC PZ:PR
WJadys!aw G0mlllllka,
który
je.st członkiem żerańskiej organizacji partyjnej.
Tematem narady były wyni'kii
,produkcyjne
uzy;o1kane
przez
FSO w okresie 8 mie1
sięcy br. oraz zada.n.a oczeku·ją·ce zalogę dQ ko·ńca tego
["Oku.
Szczególnie w okreste pierw
szego .pólrocza zaloga u zyskała zadowa.!ające wyniki w realizacj<i
planów
produkcji,
obni,żce k c.sztów, zwiększeniu
produkcji ek.s.porto·we;
W czas!e narady za brał głos
Wladyslaw G<Jmllitka.
Podobn ie jak na poprzedin:ich
zebraniach par1yj.nych
FSL> z udzia łem I se!ffetarza
KC pracownicy zukładów
złożyli na jego rece szereg
środę

Lódź,

Rok Xvil

Dziś

czwartek 20

września

1962 roku

Nr 225 (4917)

w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

z Poznania

debata generalna .do sklepów
nad

•
sytuacją

międzynarodową

Delegat Polski przew~dniczqcym Komisji Ekonomicznej
NOWY JORK (>PAP). -

W

środę

rano
(wedliUJg czas.u
aniej.scoweg-0)
Zgromr.dzenie
Ogólne Narodów ZJed1noczonyich !Przyslą,pilo do wyboru
;orzewooniczą.cych
7 k'Omisji
l!"oboczyoh o·raz wiceprzewodniczących
Zgromadzen:a.
Pr-z:ewodlnicz:ącym
Komisj!
Politycznej
wybrany
został

Zmian~
•

wrządzie szwedzkim
SZTOKHOLM (PAP). W dniu
19 bm. ogl·os:wn·o oficjalnie o
zmiana.eh
w
sl<la<lzie
rządu

szwedzkiego. Osten Unden, ml
nister spraw zagranicznych ~v

rządzie
Erlandera, który p-iastoiwał
tę tekę
blisko 20·
lat. przeszedł
na emerytur,;-.
Und.en sk-ońezyl niedawno 16

oo

lat.
Nowym ministrem spraw za
granicznych Szwecji rostal Tor
swn
Nils<>n,
d<:>tychczai<;Owy
minister spraw s-ocjalnych.

jednomyślnie

delega.t

Sudanu

Omar Adeel.
Przewodniczą
cym siJJ€cjalnej Komi.sj · Po•!itycz:nej wy1brany zos.tal przedstawiciel Elkwadoru L. Benitez.
Przewodniczącym
Komisji
Ekonomkzn.o-Finan.s-0-Wei · wybrany zostal je.dnomyślntle sta
łv przedstawicieI PRL w ONZ
Bohdan Lewa1ndo1w1S1ki.
Je.go
kandyda•tllira zo.srta1a wvsunieta ,przez delega-cję wło~ką 'i
poparta
pr.z ez
delegację
ZSRR .
Dziś w Zgr-omad.zeniu Ogólnym rozp.o•cząć się ma gene;raLn.a debafa
nad sytuacją
międzynarodową, która tradycyjnie rozpoczn•ie przed.stawicie\ Brazylii. Nas:ięipn i e wygłosi
,przemówienie .szef delee;;icj.i a.mery'kańsikiej w ONZ.
Adla i Stevens.on.
W XVII sesji Zgromadzenia
Ogólne.go NZ uczestniczy 40
ministrów
soraw zagrarnicznych. Przyipuszcza się, iż w
związku
z bo•gatym
poną<l
'kiem obrad, sesja nie ·zakoo-

Rewolt·a wojskowa
w Argentynie
NOWY JOiRK (PAP).
Wedc,niesiei'l AgencJi Associ::tt!?d Press z Buenos Aiees,
~V.0•kutek
zaost t·zenia ry•walizacji między róż.nymi t•gru:p odług

omówić

1'r>rawę

na.ras1ające.go

l«n'zysu.
Nad ranem pirezyde:n t
A.rgentY'nY
JosP
M.
Gucdo
o.świa<lczvł dz,enni:karzom. dż przy1p·uS'zcza. że f.Ytuacja w armii zo.s1~a1la
wiązana".
jedn;;kże
IP'Odkreślają agencje -

,.,rozjak

infor-

macje naplywaj.ące z La Plata świadczą o roz.'<ze.rzaniu się
tynie grozi 'Il-OWY kryzys porewolty
wojskowej.
h•tv-czny.
Sekretarz s1anu do
s,oraw ·armii Jose Cornei-0 Sa- - - - - - - - - - - - - - - - ravia Ul'>Unąl Z W)'SO•~'Ch s1 ano•wi,<>k trzech generalów .armt1, którzy wy.o;la;pili przecrwik-0 obecnemu reżiimo•wi.
W kilka godzin
po tym,
iko·rJP1.ts ka walet'ii i ga.n1izon.
wo·jskowy w Ca.m,po de Maio
oglosily, iż nic .p-0diporządiko
wują sic naczelnemu <l~ódz
twu armii i weziwaJy do IJ'l'ZeIPl"OWadzC'llia w t.rybie dornźDwaj nurr·kio'lvie i1fal!lcuscy 'M111ym wyborów.
mie>f?,kali •w piątek na dnie mo
r7..a, a•by spra"·ct'Ziić,
c-ty czło
Po garnizonie w Cam:po de
wiek potrafi żyć ja•k ryba.
Majo zb1mtowal się 1XJ<wmez
35-l·etni
Rob„rt
Falco
i 3·!Hetni
garnizon
w
miej scowości
Clau·:le We0>ly znikln w pnątek
Magidalena, !I'.alym m1asteczran<> \V blękri1nyeh V\ ·oda.ch Moiku u uj.ścia
rzeki F..st:uary.
rza Sró-0·7.!emnego kolo wysrpy
Kołumn.a czolgów z tP.!!O· garPomegue& (niedaleko Ma•rsylii) i
wplyneU do s1pe-cjalnego d:oimku,
lllizonu z;bliia się do La Plaprzymocowanego do <Lna. M.ają
lfa.
t.a1n1 R1-pęid21ć tydzień.
Rząd poo;tawH w e1a.;~ pogoDomek,
v..rykonaITTy
ze st.alii
towia policję federa1lną w cama k.sl?,ta.Jt beczki (:i,4 m dlugołej Ar!!e'll)"nie. W nocy z pośd i 2 m frectnicy)
l d.latego
niedzial1ku na wtorek zebrał
ot.rzyma.t
na1zwę
,.Dio·g·~nes''.
&ię
B{'{';7lrn znaj·duje się na głębo
gab:net argentyński, aby
'\:vainiaimii

\vojsiko·wymi

Argen-

Czy człowiek
. '
moze zyc
rybał

jak

1

kości

10

czy się
zostani·e

bieżącym roiku
przedłużona
na początek przyszłe.go roku.
(Da;lszy cią,g- na stir. 2)

w

Zmarł

N. Pogodin

cią,g

Na imprezie poznańskiej dobrze
si<: handluje zarówno wystawcom
jak i handl<>wcom. Nale-2y więc s~
jeszcze ·w tym
gJównie w pioer·wsz,yn1

dzićJ że czcściow-0

roku,

a

1963 r. w sklepach detalicznych zuajdą się duże pHrtie
mo<lnych fasonów odzieży, wysokiej ja.kosci artykuły dziewiarpółroczu

sko0-·p >0llczQsznicze,

n·OWe

Je obu\\ria skórzanego,

MOSKWA (PAP). Zmarl
tu w wieku. lat 62
wybi•t:ny
d.ramat=g ra<lzie·cki, la.urea!
Nagi-ody Leninow&kiej, Ndkołaj Pogodin.
Pogodin długo chorcwał. 19
bm. nastąpil nagle krwotok
żołądka,
który spowodował
zgon.

Jest 11Rs ponad 3 miliard~;

m-od-e-

tekstylne

go i

gum·oweg-0. Sta!yn1 za.intcresowanie„m na „Jesieni-62" ci.,;:,

sie i:ieldy. Jednak i towary

szą

handl·oweom wpro5t

sprzeda,vane

na stoiskach są przedmiotem
stalego p<lpytu.
P1,oducenci przyjechall do Po
znan\a

z

diJbrym

towarent

handlowcy z · dużą
p<>trzeb rynkmvych.

biuro obr·otów targo-

Ląeznie

wych

a

znajomoscią

21.928

u„

blisk<> 8 mld

zł.

zareJestr-ow .a ło

mów na

sumę

przybywa na
50 mHionów

doty>ezących

różnych

wyjaśnień.

Pi-en.,,·na częsc wys·ąpienia
dotyczy.Ja go.;:.podarkt w kra.iu - zagadnień rolrnc ' wa. 1m
portu i e.k.si;:ior! u. za o.pa trzenia rynku it;o. Wlad:-·&1 r. w Go.muhka mówił również o zagadnieniach rozwoju r-rzemyslu pol.51kiego
na tle coraz
bard zie j
zacieśniające;
się
w.ooól.pracy gos1pcda1rczej kraiów so~iaJistycznycb - człon
ków RWPG.

w.at ra1po.rt,

że

cl

z

którego

"'\Ą'y·nika,

z

lrt.t<irzi ,

ezie.go

ok'Olo

proc.

·z..aimies.zlki·walo Ewropę
raiz Zwią...t:elc Radz;€oki.

21
o-

0

mniej

o tyle, ile llczy ludność
NRF.
ChRL, gd.,,ie mies::r.ka okolo 2.1

proc.

ogólu

J.iczbę

mi-es:zkańców

kile.i

kuH

p-ooiar.!a n.aJ wię.kE7.ą
tj. 717 milionów

~udności,

osob. Po'Zostali

d17.iesiątki"

członkowie "'"r~el

to In.clia -

niilieono\v, ZSRR -

USA -

448

2.21 m:11.1 ooów 1

milionów, Pakistan
97 milionów, Indonezja 97·
mi1ldonów, Jaipo.n.ia - 95 , Brari:y11a - 75, NRF - 55 1mlionów i
W. Brytania - 53 mHiony .
187

Sprawa

przystąpienia

Na

7,<Jjęciu: zwi-edzający oirtą

da.ją

fragmenty

wyp{)sa-

0

chni i łazienki 42-48 m kw.
Wystawca : Zj<Min·oczenie Przemyslu Meblarskieg-o z Poz11anla
CAF - fot. Cza,pn.ogórS<ki

WARSZAWA (PAP). W diniu
sierpnia l:>r.
w drodze powrotnej z Konakry (Gwinea)

dy opublik<>waniem
tu

komunikaw

koilc-0weg-0,

ujętego
Opracowywało

punkt.ów.

16

g-0 z
trudem 19 ekspertów.
Wszystk-0 wskazuje, że cho-

niemałym

z

sformut-owań

komunikatu ·wynika,
ności stan•e>wisk nie

że rozbi-e-;~
z.o.stały zni

weli0wane.

Stosowanie
przez kobiety
thalidom1dow
Ulfl)'.>Cikajających, spowo<lowalo przyj.ście na świat
w i el.u tysi~cv zdefo;mr. IĄ'anych
dzieci, przewa·żinie bez rąik i
ciężame
.śrcd1ków

nóg.

c ! ·wo5ć tegQ le::<u -

ty.m ra-

.oożytecz11ą.
&'~utec'.lny

Jesit on po,p rzec!W nie·k.tórym postaciom
nnwotw-0rów. Badan.fa są w tok.u.
noć

„uja,vniła
p<>glądów i

Kataslrof'a

kole,jowa
w Brazylii
RIO

DE JANIEIRO. W
1JJO<bliż·u
Belo Ho·rizon·t e (,połud.nicwo-·\'fficllodn.ia
Braz)"lia)
wy1<.o·leił się .poc;ąig pasażer
Wed·Łuig !P'ierwszych d-0niesień, 13 osób zost.ało :iaibi-

ski.

Jy,@, a 4Q ;i:alli!lYcll.

'vicle roz
wiele nie-

J)e\\."ll.•Ośei'~.

Jak podaje k<>munikat,
brytyjski z-0bowiązuje się
pod

uwagę

poglądy

przez inne kraje

rząd

wziąć

wyraż·one

Comn1·onw-cal-

thu i kontynuować wysiłki w
kierunku zabezpieczenia podsta
W<>wych
interesów
Gommonwealthu w toku swych rokowań
ze ws.półnym rynkiem.
Rząd brytyjski będzie się k1Jn
sult'.>wal z krajami
Commoninformo\\rał ,

''"ealthu i

Obe{!nie
leka1"Z€ angiiel&cy
za u we.żyli jes:wz·e jedna właś
zem

Dyskusja

bieżnosci

je o

P-O-

rokowań
ze
wspólnym
rynkiem. Konsultacje powinny
być przepl'Owadzone, kiedy bęrlą
stępie

już

znane ostateczne
\\'ielkiej
wspóln-eg<> rynku.

d1:>

uwagę

na

tru<lności,

jaki-e

mierowie C<>mmi0n\\'ealt.hu uzna
li, iż „-Odpowiedzialność za. osta

k.ąń~i~
u'(vazaJą,

-

źe

gł-osi

ciążyć

na

kraje afry
k·on:iun.ik'.'t -

zrzeszenie

się

ze

wspólnym rynkiem jest dla nich
nie do przy jęcia. (Są t<> Nirer!a,
.Gha,ru11, i T.aJliaDl.ka).

w

br.

ambasadę

że

w

jednY'm

pa-

p 1rze::lmrteściu

dm1iu

8 sderpnja

nić

1•1,

tj„

w

24

godrziony

późn ~ej"

przy c-zym n.ie pooano bllż
szych ciko·1ńCZl!1\1ślci wy•padklll.
2.
Pr:zedstawicie!e konsulatu
generaitnego PRL
w
Pary±u
(Dalszy c1ą,g na str. 2)

PRL w Pa.ryżu,
z
hoteli
na
&to·licy

FrancJ1

zna•l-eziono
zwl.o•ki
Andrzeja
Dlu•b-a.ka, który według udz1eIon yc h wyjasnień mial popeł
sarmc·bó.jstwo.

Wg

tych

in ...

.formacji,
z.wV1ki
przek.17..ane
zosta•lY do lniStytutu Med~'C)'
ny Sądowej w Pa•ryżu.
Plrze11ra nispo•rtowane do Pols>ki zwłoki
Andrzeja Dlubaika
pod1da1ne zos1a.ły ekspertyzie.
W zwią·zku z po•wyższym na
leży &twierd'lić co następuje:
1. l\timo że, ja1k wyni:kal-0 z
ra1portu wg.anów po.JicJ l fu"a111-

24. ofiiury

epidemii cholery
na

Tai1ł'anie

TAIPEH.
Wla<llze
sainitarne
Talwa nu ogloS>iły , iż ep!demla
cholery
na '\vySJpie
wygasla.
w ciągu 64 dni poch.!O'Tięla ona
24 śmiertelne ofiairy z 383 wypadków
zachorowań
n.a. tę
st1raszną

cl10°robę.

170 tys. studentów
St1Uldenoki~

mogą powstać w dziedzinie stosunków handl-owych ich państw
zarówno z Wielką Brytanią jak
i Innymi krajami.
momunikat zaznacza, że pre-

teezną deeyzję będzie
rządzie brytyjskim".
Niektóre niezależne

lotn;.sh.1.1

cuskiiej, śmierć Dłu·b<llka !!Ikon
s.tatowam-0 w d•niu 7 s.ie.r;pnia
Or. o godz. 11, konsulat general•ny PRL w Paryżu poinformowa·ny zootał przez wł.ad;;e
policyjne o powyż.s:zym .LM;:cie
dopiero s sierpnia ok. godz.

.

25·30 bm. dodatkowe egzaminy

Przedsta wl'Ciełe różnych rzą
dów
krajów Comm-onwealthu
wyrazili zaniepokojenie dotyczą
ce
m-ożliwych
k·onsekwen<'ji
przystą;:>ien i a
Wlell<iej Brytanii
do w1$pólnego rynlm. Zwrócili
oni

D

w 70 "vyższych uczelniach

warunki
Brytan'ii

przystą.pi·enia.

na

ryskiim Orly , zaigd'lląl - w n.ie
znanych bliżej okolicznościach
ozlonek delegacji polskiej z
ramienia
Mip.iste•rstwa
żeglu
gi PRL, An.d1rzej Dłubak. Zawiad•c•rnione o wy·pad:ku za.ginięcia
obywatela polskiego, po
siadacza p.as:zipo1rtu sł•użbowego,·
o·rgana poEcji :firanicuskiiej, po
in.fo1rmov„.-ały

kowań
w Brukseli, jednak nie
przyszło mu to latwo.
ootroż

nych i lliejasnych

\Varn 1 z.:a\~.ry,

d-0

Macmillan otrzy111al w zasa<lzie „zielone Ś\Viatło" dla ro-

nowotworom?

Podcza.s przyJęc1a prezydent
Tito wznió.sll toast za z,drowi€
rw,du radiz!eckie;w N. S.
Ch rUis.zczowa.
Podikreiś-J:ł
on
osiągnięcia naro<l·u rad.ziecklego v..1 .opanov..ry\vaniu p:..~zestrze
ni kwimicz,nej w celach pok.oj.owych i życzył kosmonautom
radzieckim nowych .sukces&w.
S?.efa

Po:s ka op inia oczek aie wyjaśnienia od wlad z
francuskich

ciaż

lek przeciw

BELGRAD (PAP). Prezydent Jug{)!Sła;wli Josef B:r-0zTito wraz z małŻ<Jn.ką podejmowali 19 bm.
kosmonautę
H!?rmana Titowa z m;ilżonką.
Prez,,<len.t
udekorował Titowa orderem .. Sztaindar.i JugoS<ł-0•..,,i ~ ńskiego".
który
j esst
najw~..ższym -0dznarzen1em Jugos.law•i dla obywąieli zagranicznych.

członka zagranicznej delegacji PRL

Sprzeciw kraiów afrykańskich

thalidomidu

gosc1em
prezydenta Tiło

I

mieszkania 4-5-·osoł>owe
go, zl-oż·o negQ z 3 pokoi, ku-

prawo o8_tateczne.j decyzji

wokół

H. Tiiow
,

Tajemnicza sm1erc

żenia

wytargował

LONDYN (PAP). W środę, 19
bm.
konferencja
pr<?mierów
Commonwealthu zakończyła swe
10-dnlowe, dość burzliwe obra-

'kami.

wysiawi'>neg"O

na Targach typoweg 0

W. Brytanii do EWG

Macmillan

łogi

WEDE!it W górach aust.riaokkb sr,:>adly obfite śnie
gi. Jednocześnie w niektóry-eh
r€jonach
za'!1otowano
gwał
towny
spadek temperatury.
W oobliżu góry Sonnolick pokrywa śn ieżna o.>iągnęla grubość
przeszło ,pól: metra a
temperatura spadila d<1 minu.s
9 sto!Pni.

więcej

ziemskiej

Włady.sitawa

przedstawiciele zaprzyjęli gorącymi Oik.!8'5-

pół metro śniegu

Okolo 57 proc . lu·d7,kości stanowią na.rody Azji. a 14 proc„
to ludn-0ść obu Ameryk. Wi ę k
srzość z po7.ost.alych 8 proc. mie
szka w A.liryce.
Co rc ku licrzba ludności wzra
sta o 5-0 miliionów, czyli

Wystąpienie

Gomu1ki.

9 stopni mroiu

v1.r polow~e br. Hczba l1u.::i.noś
świata
wynosiła
3.115 mmo-

nów

Na zakończenie I sekretairz
KC PZPR wyrazil żerań&kieJ
załodze uznani€ za osiągnię
cia, uzyskane w I pólroczu
br„ życzyl jej dal.szych sml;:cesów i 90IDyślne.go wykonania planów p-rod'lllkcyjnych bie
żącego roku •

W Austrii

WASZYNGTON. Amerykański
Instytut Demo.gra.!i=ny opu:>li-

Nowa sensacja

Na 7-<ljęciu: Rol>ert Faloo i Claude Wesly opuszczają się d-0
rorza niOOaleli·O Marsylii, by .1.atnieGzlcać p-rzez tydzien W d<>mc'j1~ stal"> wym „Di-ogenes" na gł ęb·()kośel 10 m 1>od w-0dą. lnitl>rem teg-o <loswia<l.czenia jest słynny francuski badae-~ głę
bin, kapitan Cou~teau (z prawej).
CAF

pytań

dc'.edzin życ"ia J~raju oraz sytuacji międz ynarodowej. Wlady·slaw Gornulka udziPlit wyczerpującvch
odipow;edzi
i

świecie
łudzi

na stt.r. 2)

ól

I

Co roku

melró\v.

(Dalszy

POZNAJ'~'. Po 4 dniach X Jeslen
nych Targów Krajowych m<Y.i:na
już wysnuć pewne ogólne wnioski.

z

kolei Wladiyslaw G<lmulika odipowiedz:ial
na szereg
!Pytań dotyczących problemów
rniędzyinarodowych·
i
węzlo
"-"YCh zagadruień współczesne
go świata.
·

I
j

j

wa1kacj€

dobiegają końca. 1 paźdz1emi•ka w
murach 70 wyższych uczeln:
zmów
zabrzmi
tu:adycY'jne
Gaudeamus ro·zipocz,nie .się
nowy rek aikademioki 1962/6:1.
Na studiach <lzi1ennych, wie
czomyeh i zaocznych kształ
cić
się· będzie w
tym roiku
ponad 170 tys. s!.ucllaczy. W
tej licZJbie IJ)<>nad 40 tys. osób
przekroczy .mul!"y uczplni wyż
szych po i-az pierwszy jako
&tudenci I ro~u.
30 tys. z
nich kształcić się będzie na
studiaC'h dzierunych, a oik. 12
tys. na wieczorowych i za-

9C~oh.,

B:li~Q

lQ ty.s,

mło-

<lz:ieży

rozipocznie naukę na
I rok.u uczelni techn.1cznych,
7,5 tys. na uniwersytetach, ok.
4 tys. w alkad-emia·ch medycznych. ponad 3,5 tys. w .„,_vższych
sZJkolaC'h rolniczych i przeszło
2 .200 w szfkolach ekonomicznych.
W dniach 25-30 bm. odbę
dą
się
jeszcze
do<la•tlkowe
egzaminy w niek;tórych ucz.el
niaoh.
Są to uniwersytety:
wirodawSki,
JagieHoń&kri, lubelski i t-0ruń.siki, Pol:Jtechnika
Szczecińs1ka.
SGPiS
w
Warszawie i WSE we Wr-0cła wi.u, a także studia zaoozne
Uajwęawjętu

L~iet:lł.

Kat1ry-eeot1ezyjne .:
tematem

naukowo- technicznei
W &imioh 21 i 22 WllTlJeŚmJia
br. w sald obrad Prez. RN m.
~~ obradować bt:dzie XXII
ogólnokrajowa konferencja. na.u
kowo-tecbniczna.. orga.ni7.ow:\-

wybiera
Alnieriu
_

W
PARYŻ (PAP).
2Q bm. od!będą się

czwa.rtek,
w Algierii
pierw15!Ze wytbocy do Zgromadze
ruia Konstytucyjnego. Okol<:> 6
i pól rn.ilio111a Algie rczyków wy
b<r.ać ma 196 deputow.a111ych, w
tY'ffi 16 Eurre>p.ejczyków. Kadencja pierwszego zgromadzenia usta.wod.aiwczego niepodl~lej Alw tym
trwać ma rcok.
gierii
czasie Zgiromadizenie ma utwowyld.aw.ać prawa w
rzyć rząic1,
1
o•prareować
imientu n.a.rrod1U1,
Gdy by
za,twlerdzić · konstytucj ę .
-do lrońca siwej k.a.ctencji Zg,romadzende nie opracowało nowej
ko111stytucj.i., ma ono zostać roz
;rząd ma zor g.aruzowiązane, a
jednego mie5'i ąca
ciągu
w.ać w
wybory do nowej k o nst ytu.a.nty,
któ·r ej ma!rldat trwać będzie rów
n.ieź rok.
:OO!Piero po wytboc.ar-Ji Algieria .może wystą;pić ja.ko państwo
mlędzyilla'l'odowej.
airenie
na
J.ak de>tąd nde mogla ona c·ficjal
nie w!lt!eść ]J<l'Ośby o p.rzyjęcl-e
do ONZ, pom .Jeważ nie ma dotychczas prruwomocnego mą1d>u,
który by mógł wyst~ić z ta1ką

&U:o.ln:ictwa

praiocYWillicy GlóWlllego Urzędu
Geodezji i Kairitografili. L%So6w
Państwowych i :in. W obradach zaipO'Wiedzia:ło swój uuczestni!<ów.
dział około UO
Gł'ównym tematem łmnfere:n
ci~ będą kadry' geo.dez.yja1e.
Ohodzi. bowńiem o zaradzenie
d~OWi kadr geodezyjnych
w pea'\SPektywie do 1980 roiku.
Obearuie odczwwa się potWa:imy
braik gec>detów w w:ilel u i'eOO\r(j. kr.)
taeh.

prośbą.

*

*

We wtorelc w póŹlllych god'linach w.ieczocnych Biu.ro Połi
tyczne oglo5'iło komun.ikiat, w
którym piętJ11u(je f.a>kty licz,nych
aktów gw.altu dokoJlaa)aści. i
nywanych przez o1li.cerów i pod
o'fLcerów wiJ.ad IV.
W komunikacie Bi>uro Polityczne mówi o terrory:z,o.wa111i'll
ludności w okTęgach Blidy, Me
dei i Or1eansville przez elemen

London prawdziwy
Z duży:m za.Interesowaniem owc-zoraJ inscenizację
noweli Jacka Londona - ,,Mek
sykanin", nadaną z Lodzi w ra
:mach Studia Litera.okiego TV.

także Innych
telewidzów, cała ta scena była
studio „na żyw<>", z
zag~a.na w
udZd.alem ponad 100 01Sób. W
rozmowie po spe·ktaklu p. Wo·
rontkiewicz zdradził nam, że
obaj „l>okserzy" J>r7Alz z tygodnie pobierali regularne lekcje
boksu. Oto swego roozaju miara wysiłków przy pracy nad
wcz;orajszym spektaklem, wi;zalc
:i.e wysiłków uwieńczonych du-

moim; a zapewne

bejrzeliśmy

naszym roaniem przedstawienie zasługujące pod
na wysoką
względem
każdym
nim
się w
Odczuwało
ocenę.
tak charakterystyczny dla całe
g.o plsa.rstwa Londona mocny,
trudny do
męs'ki klim.at. tak
u.chwycenia we Wl!lzelklch adaptacjach. To był bez wątpienia
Lond<Ml, jak.lego znamy i 'dobrze
lekmłodzieńczej
pamięta.my z
w
która pasjonowała
tury,
chyba
k~dego
czasie
t>Woim
1>o -

żym

sulroe6em.

(bz)

Dziś

człowieka.

Przedstawienie
czyński

potrafil

bylo zagrane
GórMa.riusz

oddać

milczka o
twaroym charakterze, p-OSlugując się bardzo <JSzczędnymi środ
kami akwrskiml.
p0oehwala należy
Największa
się jednak reżyserowi s!l<l'ktaklu
- T. W-0rontklewlcz.owl, zarówno za wyreżysero\vaną z p.ietyz
mem całość widow1!olka, jak i
przede Wt>zystklm za ka1>itainą
scenę walki. Nie przesadzę chy
ba. że ~Y o takim ładunku
emocjonalnym, zagrane.! um0ow·
nie a równocześnie z tale wiei·
kbn zbliżeniem do autentyzmu,
telewizji nie ogląda·
j~ w
Wl>rew przyJ>uszczeniom
llśmy.
sylwetkę

deb~ta

ciekawą

zaciętego

sportu

Na mistrzostwach ciężarowców
Pietruszek rekordzistą świata
do Amerykanina Puleo
wynosily - 153 i 397,5 kg.

le'.t.ały

i

które

„rz;brojnie

u.im''.

Nie u.lega wa,tu>liwośd, że aikcja wHa.t IV ma na Cel'll <>bntżeruie za. po.mocą teI'I'Olt"U :frekwen
cji wy.b o•rczej i stworzen.ie w
ten sposób porro•rów <Lemonstra
cji n.airodlu i;xrn;echylko Biuru Po
hltyoz,nemJU FLN.
Pewni obserwatoll."Zy polityC!Nl>i
nie wy.kll·ucrzaaą w zwiąrnku z
ty:m możliwości. pon.own.ego odrocze. nia wyborów w ostatniej
.
chwili.

Polaik wy111ik1em 122,5 J<;g wyponadto l!'ek.oTd ś·wlata
ju>ni·orów w wycisk.an;,u.
Ws.zystikie jego wynikJi, uzysikane na mist.rzos:tw+ach. są noV.'Y'ffii a:'Elkorx!ami Pe>lski jwniorów.
równał

Na
(J>AP). _
dowym IPOOiedzeniu franclllSka
Rada Mi'lljstI"ÓW jprzyjęla zasadę i ipodstawowe wytyczne
proj·ektu ustawy zmierzające
go do zaiproiponowania kra.jodrodze refei-endum
na
wi
wyibór pr-ezyden1ów Reipubliki w glo;s.owaniu powsz;echnym wg projekitu de Ga'Ullle'a.
adoniesienia
WcZ'eśrui.ejsze
.geincyj.ne inf-0Mn-0waly, że pre
zydent zamierza postawić miailternatywy:
nistrów wobec
popaircie jego proje®tlll 1UJb
dymisja.

.
Tajemnicza sm1erc
!

,

(Dokończenie ze str. 1)
byli my1nie i·n.fonnowa111.t przez
~rap.cu
organa
pos=zegóLn.e
skie co cLo losu dokumentów

•
Swiatło

zabija

witaminy wmleku
Sterylizowane ml€1lm może
byc iprzechoW)"W0.n.e w odpowi>edruio ni.slkiej temperaturze
:w hernne1.ycznych buieLkach
:w cią.gu ki:l1ku d!rui.
Talkie mleko nie s•kwa~ieje,
nie zw.a.T.'7.y się, gdy je po
.kl1ku dniach ;przegotować. Ale
wystawione na
było
jeżeli ,
dzienneg0
świaitla
dzialan.ie
:z;n.ac.znie traci na wa.rtooC!i
.odżywczej, d staje· .się mnieJ
smia.1C12lne.

Jak wyilrazaly bo•wiem ostat
nie bada.nlia, jurż po dwóch
.światła
działalll.ia
,godzinach
mleku
dzienne.go zan~ka w
w nim
8() pr-ocent zawa:rtej
witaminy
rybe>flawiny. czyli
B2 i p.rawie c.a!Jkowicie witamina A.
Slusz;ne więc jest sto.sowal!l:ie
do mleka bu.te~ek z mat<J
c : emnego
,przezroczystego,
.szkła, które zresztą n:e jest
oo 71Wyklegn szkła
droższe
jprzezroczy.stego.

generalna

(Dokończenie ze str. 1)
NOWY JORK (PAP). - Na
;przewidziane je.s'. przeirr:ówienie delega.ta ZSRR, miJlm'>ILra A. Gromy.ki, które oczekiwane jest, z wielkim zamtera<;()•V\raniem.
NOWY JORK (PAP). W czasie,

Na. od'byw.ających s:Ję w Bu<!ap.es=ie mistrzostwach św:i.arta i
Eu!Popy w poon.osizenlu cięż.a.rów
- w wad-ze średniej - piękny
srukice!I od>niósl n.asrz młody repre?Jenitant Antom.i PiebrUJszelk.
Sw<)1 debi'llt na mistrzostwach
świa<t.a. wwieih."ZYl on us>ban.c<W'ieniem dwóch nowych rekrnx!ów
j·U.n.iorow. W .PO<lir.zucle
św:iaita
uizY'51k.a~ OIJ'l 15'7,5 ~ a. W 'trójboju - 400 kg. Oba rekol!"dY n.a

r:v„

wyboprzeci1w&tawić się chcą
rom i nie dOIP'llścić l'Udn.ośoi do

w ONZ

,piątek

Ze

ty wilad

śro-

PARYŻ

pierwszy parlament

wszystaticlh l!UJC:Zebli omz przed
miin:iisterstw
staiwiciele
Spraw Wewnętrznych, G<As.podiairkri. Komunalniej, RolnictrVlla,
Górnictwa i Fmeirgetykii.. Ko.lei.

bardzo dobrze.

projekt

powszechnym

~

n.a. rprzez Za.r.ząd Głów.ny StoGilodetów P<>lwarzyszenia.
1>kich PNY wspóludziraJe oddzia
lu w l'.AMWi.
W aooiruferencja wezmą utlzial

Było

przyjęli

W atmosferze sabotażu

ze strony opozycii woiskowei wyboru prezydenta
w 110 sowaniu

XXII konferencii

~tawiciele

Ministrowie Francji

gdy w sali Zgromadzenia. Ogólneg00 odbywało się uroczyste otwarcie XVII sesji Zgr<>ma.dzenia Ogólne.g o NZ na ulicy przed
mial-0 miejsce
gmachem ONZ
inne zgvomad:r.·enie o niemniej
międzynar•o<lowym cha.raktilrze.
Liczna grupa pr7.edstawicieli
organizacji pacy fi~tycznych, w
tym wiele ro.a.tel< z dziećmi na
nlool-0 tran„parenty, na
ręku,
któryf1h widniały napisy doma·
gająee się od ONZ zakończenia
grupie tej
wyścigu zbrojeń. W
obecni byli m. in. laureat Na·
grody Nobla prof. Linus Pau·
ling i znana akt.orka Julie Har·
ris.
Inna grupa składająca. się z
kilkuset osób i reprezentują-ca
komitet

„Fa·i r Play

for

Cuba"

d·om.agala się od USA zaniecha
nia planów agresji pn.eciwko
ICubie.
Komisja ONZ
NOWY JORK.
d·D spraw Dek·olonizacji zakoń
czyła di!batę w sprawie Angoli,
re:wlueję
p·rzyjmując
wojnę kol-0nialną

potępiają

prowa.dzoprzeo: Portugalię przeciwko
Ang·ol! i domagając
na.ro0dowi
si<: natychmiastowego jej za.koń
czenia.

cą

ną

zm.airlego i poiz.o&t.ałego po nim
ub r a111ia. s taran.l a o odzysik.an ie w. w. przedmie<tów, w tym
trwa.ty
pas.zportu slużbowego,
c.aty tydrz;ie1'1.
3. Dopiero w dniu 14 s1erpR,(llpubli.:kli
n.ia br. po:okUJ!'ator
p.rzytoczyl w piśmie do lwngenerail111ego PRL w Pa
s.uła>l!u
:fragmenty pr<>to·kół'll sek
ryżu
cji 71Wl-Oik dokrn1.a111ej przez dr
jego
mi.a.n owicle
a
Ma.rtin.,
W dalse.ej
końcowe.
wniooki
swego 11stu prokurato>r
części
&t\vier<!za, że śmierć Dlubaika
samooojws+lwtetlc
n.astąp>i.la
stwa de>loonanego przez powie
szenie.
4. Wiadrze francuskie nde udrz.iel>ity mimo u.pływu przes·zlo
6 tygodni s>ZCZególowych wyj.a
śnjeń co cLo okolic:z.n.ości śmiex
ci A. Dluba1ka. Nie do·stairczypo!s.kiej,
s+brc.n.ie
ly również
mimo jej wieloklrotnych żądań
s-ekc:ii są
protokółu oglęidrllin i
oraz
zwlo·k
d1o·wo-lek.air.s1kJiej
wyni.ków l:>adań roksyko.J.ogicz
nyctt i hi.s.toJ.ogicz;nych.
:fakty,
powy.żSJze
Wszystkie
dost2.irczono
jakim
w
sta.n,
Z'\:vlc ki', 0ir.arz wynilki ek.spert:y0

zy lek.airzy pok>ik ich n.asuwaią
powa:>..ne podejrzenJa co do oAndrzeja
śmierci
k o liczm.ości
Dbu 0ba1ka podanycl.:l przez w·l auzaIs.1,nieją
d7.e J:rancu."1<ie.
sadnnone obawy, że na osobie
d-0lrnn.1.ne
Dl u baka
Andrzeja
7..a·bói·s.two z premedyzostało
t.a.c.i ą przez .9:prawców, którym
niec·bca jes.t tego rodiz.aju prak
w J,m ty•IJlro wi.adotyka mych celach.
aqnbasad.or
17 ·września br.
PRL w P.a•!J'ŻU, J. Drut.o 7JOp.owy7..szeJ sprawie notę
żyl w
we tr.ancus.kim MSZ, domagawyjaśruen._\a
pel+nego
się
jąc
s-pra.wy.

Po•lska o.pind.a pu0b liczna ocze
kuje, że wł.adze fra,ncuskie wy
wreswie ponurą spraświ e<tlą
sm>iercl Andrzeja Dlwba!ka.
wę

lnweslyeje
z »ielaznym glejtem«
WARSZAWA WAP) ....... W
bie.ż. realizujemy ponad
150 inwestycji priorytetowych,
szczególnie warżnych dla na.sz,ej goo;pod.alI"ki. O ;eh 7lnaczeniu świadczy m. ;in. fakt,
że tegoroczny przy+root Z+dolproduikcyjnej w wielu
.nośei
przemysłach
i)<Xll>taw<JIW}'ch
energetyiczn.ym, węgla brunatnego i illl.. - stąinoV1.nić bę
dzie niemal w całości efeklt
uruchomienia oib1~tów prioN a ich budowę
rytetowych.
pt'Zem+aczono w tym roku pra
wle 32 p.rnc. nakładów z pla1·i
nu cenbr'a!nego,
,;żela.mym
z
mwestycje
glej1.eirn" mają obecnie pierwszeństwo w opracowa.n.iJU doku•m€!11.tacj>i, wykOal.a wstwie oi
maszyn
dostawach
raz
sprzętu. Mimo to zdarzają się
jprzyipadki opóźnień w ich budowie.

:roiku

W celu zaipobieżenia temu
w p.rzyszlości, Komitet EkoMinistrów
Rady
1rHimic.z ny
;podjął

określającą

uethiwałę.

za.sady planowa·nia, p;roj.ektowania, finansowan.ia i reałi
prio;ryte>toinwestycji
zacji
:wyoh.

z

(Dokończenie ze str. 1)
Celem ekspe;rymentu jest usta
len_ie., czy czlowielc może żyć

pod

ciśnieniem.
tz.więks!zonym
Wes-ly mają spędlZić 7

Fal<X> i
dni

ciśnieniem
nlż
większym

pod

dwa

ra.zy

po·wiel"-Chnt.
T.a•k·le ciśnientle (2 atmosfery) pa
nuje w wodzie na glębo>k.ości
lQ metirów i takie salTTlo stwor-zon.o sztucznie wewnątrz wypet.noon.eg>o :powietrzem „Diogenesa ''.
Fatco i Wooly będą więc czuli
na

zwiękslZone

ciśnienie

prz.ez

c.Wrą

gie 24 go•dlZi•ny n.a de>bę,, bez
na to, czy udadrzą silę
(z a,p.a1r.art.ami tlen.owymi) na s.p.a
cer po dn·le, c:zy też pozost.aillą
w swym domku.
Falco i Wesły s.po•ro ryzyilrują.
Gro'll lm znana wś·ród nuirków
cho•r'>()ba keson.owa, występująca

względu

oiklrelS 5-łe<tni, z tym, Ze deo
o reaili;zaojd po52cregól•
:podejmować
nyc.h obie!kMw
się będ!zie w tral!reie zaitwierdzania planu iB:J.westycYdnego
na dany roik.
przy7Jnado«ność
Wczesna
szilych zadań 1P<>7lWoli .i nwestorom. projelk:tan.tom i pnedbu&:>wlanym
się biorstwom
zawczasu JP!"zygotoiwać się do
ich reailiza<:ji.
cyzję

:in:z:obo+wl!ązuje
U chwała
westorów do nałeżytego zorganizowania i sk:oord._vnowania prac w okresie ,przygotowa•wczym i w toku realizacji inwe.stycji priorytetowYch.
Dla zaipewn.ien.ia ścisłej kon
troli i nadzoru nad przebie•
inwest)"Cji
reaUzacji
giem
!Priorytetowych, uchwala zobowiązuje inwe.srtOII'ÓW do Sklad.ani.a swyim władlzom nadrzęd
sorawomi-esięczm"Ch
nym
zdań z budowy. Pod-0hr~e spra
bę<lą
wo.zrla•nia p:-zed'ldadać
co kwartał - rerównież Komisji
nadzorujące
sorty
Planowan.ia., Minisite.rstwu Finansów i centra.Jom ban:ków,
Komisja Planowanda ,.....
zaś
Radzie Ministrów,
Wreszcie uciJ.wafa p<l<'rtanawia, że odbiór i ;przekazywainwestycji
UJŻytijm
do
nie
doikc>nywane
;pnorytetowy<:lh
~<lą przez komisje rządowe
j resol"towe.

1Pi·e1'WSIZYch 'lJQ'Stadotyczy wykazm inwestycji !Pl"iocytetoiwych. Dotychczais wykaz taik1 sporzą
dzano co;roczni.e. Obeome Rana
lliStali
da M hnistrów
Jedno

.nowień

zo

Miejsce i rola
stowarzyszeń

tematem

r.egionalnyeh

międzywojewódzkiej

Wczoraj o godz. 10 rozpoczęła.
dwusię w sali LUK w LOOZl
. dniowa międzywojewód>;ka na1·ada st<>warzysze1l regionalnych.

Organizatorami narady są: Ministerstwo JCultury i Sztuki, Wy
Kultury Rady Nar>O>dowej
dział
m. Lll<lzi i WRN.
przewodniczy kieObrAflom
rownik Wydziału Kultury WRN
W prezy.
Urba1isl<i.
Bolesław
dium obrad zasie<lli: dyr. Depar
tamentu Pracy Kułturalno-Oświa
t·C>WeJ i Bibliotek mgr CzeGlaw Ka
lużny, wiccprzewooni>czący Prez.
RN m. Lodzi prof. Roman Kaczmarek, posel Eugeniusz Ajnen
przewooniC?:ący Towarzy
kieł stwa

Przyjaciół

niczą.ey

komisji

Lodzi,
kultury

pr7..ew.od
WR.N

i

RN m. Lodzi J<>la.nta Sulej 1 Re
gina Elkanowa oraz 1.>rof. dr
K. Zawistowiez-Adamska.
Obra.dy otworzył referat prof,

Czy człowiek może żyć
jak ryba?

u l'll<izi, którzy p!'7..ebyw.ao\i pod

i·ed

ciś.nien.iem przekraczającym
ną a<trnosierę. Choroba ta objawia s1ię bólaimi głowy i mięśni,
onucN€ni.arni, diuSl'MlO•Ś<!'ią, poł'a.że
zabu:rz.erllaffil
kończyn.,
ni.ami

wziroku i mowy.
Poniew.at choo:oba jest ty>m
g>roźn.iejs:za, im srzybciej J>(llWlr.aca człowiek do normalnego ciśnieni.a, wydobycie Falco i Wesly'ego n.a powierzchnię będzlie
n.a.jważniejsizą,
cią

decydującą

częś

eksperymentu. Zbyt srzybki
powrót z wody mógłby stać s>\ę
obu ~mi.a~
ś.m.iercl
przyczyną
ków.
Inicjaitorem nde:zwyilcłego doświa>dczen.ia jes.t słynny flra!!1cusk.i badacz głębin, kaipitain. Cousteau.
Kamery telewlrzyjne u:rniesiu>zo
ne w s.tao.owyJ'(l d·O<mku pozwala
ją lekarzom ciągle .obserwować
obu nuTków n.a ekra111ach telewJzorów.

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·

narady w Łodzi

zawlst<>wicz-Adamskiej pt. „11egi>0n

regionalizm".

i

zdefiniowała

w nim

Autorka

pojęcia

Tyc'h.

w~zystkic.h.

st'lltyamnia
całą ;pewnoecią
z
z.aintereoooe falkt, że oglos.zoregwlamin
zop:ta..t
j>UIŻ
ny
X · Ogól'!l .C'.!J'!l~~kileg.o Ko•n kusu
RecybP.l1c+rek!·Cl!'O. Będzie tQkOon
dQa•tego
j•ubLle;u.sz,owy,
kurs
też 0 °n ganiza.to,i-zy jego kladą
ażeby,
nacisk,
sz:cz:e•gólny
.sipeliniając sw-0je zaS0!'1nicze za
dania. rwyipadll: on .szc.zególnie
Polsce

.sięczna !)

'- - Obrazv, amfi.ka; Treźby
i oo~annUw. ucze•s~·ni• ków Ko,nkurm Pra>e Plooityk.ów-Am.aitopruiz
rów (zon·gam1i1ZOrwane'!]U
oba
1WSU Muzeum sz.t v-kf,
re&ilvcje
WJlrUi.aily ku.·ltu.ry,
;,Dz~nnhka. Łódziktego" i Towarzysbwo Przyijaic i ót S.zituki),
1l!llij:>lyiwa.ją

w aa.iszym

dJo Muzeum.
więloszym

Tego

sropniu.,

uroczyście.

Dałsze sz;czególy o tej wieI-

w
jp()damy
iml'.)rezie
kiej
swolim czasie. Tu :wznaczyże >!"ównr·cześnie
my tyl'ko,

ciągu

,przebiegać będzie

w
w ro-

'l'O•ku
12.iż

ski

ku ubiegłym, 12adiclw.d24 r6w1!Jieź

rów

pr= p/;QJsty.ków-aJma-toz ter~nru woje+w6dz1'wa.,

<:!o jesrt zjaiwbsikiemi ba.rdzo povnfo1rm.uj.e w11s
zytywnym" o$wia.toiwadrz.Ja,) u
ku&<lL"'.Z
niatt.rl<Jciwegio łódl'llki e.g.o Mu;zeu m
mgr Wła1dys1law Oi&<l!+u>k~,
ch0>clki.
mi11J!C1reB>1>P.!'!ZYt>Otmlinll/OlY,
wa,nym,, że 23 bm. mija, osta~Y łet"I1llin n:t•d!iyłania. P·ra<i,
~óre kie<rt!IWA>Ć
• ·~· n,ale-iyw·do Mu-1
ięe.ki>wul.
l!lC+Um S ti;tlf..,.,
•
skieg1<>
36
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~

,,równoll~.gle

któ>l"ZY

j'!t
IPOillad

Fest.iwa,!

0<:1;ht>0p<![.Aimar-

Te?,L!:ów

t0>r.~~ich, o•bejm>u1jący wiszysitkie formy sceniczno-teat!"alne.
Z~o1żą. się na n~1ego: pmeglą.d a.m8J!,r.1rslkruc+h te.a,IJ ów <lira.
p.rz,e,gil.ą.d a:rna,ma.tycr.llnyc•h,
tc:rslcich tea.t rów p•o•ezji, arnatea~1'a.1zei<;JJ}clów
toin<:lkfob
nairo>doml1Jiej&11oś·ci
nyc·b
wych, zall1Jies71k1alych w Polsce, ama.bo1l'lS>kfob tea~ró-w J.a'2llll'\'+polów
a.mai~o1'\Skild1
leik,
::;.a łych form \W'l!doiwi.sk3 munuc~o-t•neczne,
w
wU

mlm~nnne,
·~

uts.ooni'1loteai·'""
„.
-, cleini, -Meśnli

41

większe1'

ma SQWOŚCi

waine), Olt'lalZ pr'7A:lglą.d
wisk plener•CJWYCh.
Za.powiadając

X

Wide>-

O,gćlino1pol-

Recytatorski,
Konk+urs
Ski
wal'to raz jeszcze wrócić do
oceny kon1kiursu IX. Qpie;amy się 1Ju1aj o sprawozdanie
miarodajnych czynników Mi:nj.s'.e·r stwa Kul~tury 1 Sztuiki,
kltóre orzek!ty, że „osla>teCLne
centra•lnycb elitninawyn.ilk,i
cji C-któ.re rn.zegrn.ly się w
Lodzi) były ra.cm.i ba·rdro dobir·e". Minisbei-s.two do przoci.ującej gru1py zaHczylo tu:
Kira•kó.w (mia.sto i woiewódzwojet'Wo), Łódź (mia.sto
W11!"szawę. Rzewódrz:two),
;;,row i Lu.blin.
A dalej stwiero:zeme:
zasięgu
W'llględem
„Pod
•~··
b oga.ot wa s..,.,.,.-a•
1rnprerzy,
.
--•
„'1Ja~YJn.yc h f orm Jlil"UY oir.g....

oraz
nej i i:nst.r~ta~ej
li<l·Z by ucze®trui•ków konkU>nsu
n.a. pieirwsrre mJ•ejsce wyib+ija.
si~ wo~. łód!Zlk~e. na teren.ie
.kJtó.rego pnzySJ!..J,!l'ił+o do lum9 tysięcy
ku.m u bCIZ m•ała.
woj.ewódzW
uczestnilków.
twie tym dużą. iywo·l·nO>Ść w
praC>aJCh ?Jwią-ro.nycb z reaJ1ipr+Zaj?„wił
ik-0orukuirsu
za.cją
Zwiąn;ek Tea.Lt·ów Ama+!·OTsk.ich <»l"aJZ Wo,Jeiwó.d'lki Ośrodok Ln.s:truilmyj1rno-MeW.dycl2lny
LDK. Nia;leży z u~a.niem pod
nieść aktywną pra~ n.Ml p+rzy
'(>os:rozegóJg0>to•wa.rni•em
00
nych etapów k()Jll,k.ursu Loozkiieg-0 · Kwrato['li...!1m SzlroJ,fie.go
i na.uozyc+ieli liceów o.gótnopedagogk-nych
k;srz;takący-0h.
i zawodowych".
Obok tych gorących poc'hwal
.
"'
że:
za„,rzezenie,

z

I!oarna.cltem

wnidJoota.t.eoz:ruie szeI'O•ko
reperza.g<rud!OJieJilliJa.
Jcliwie
u=enia
ha.si.o
'ile
iu.a.l'U,
PPR
XX-lecia
obchc-dów
inpracom
przy~-wieeając.e
sti:u'k.-taiiJoiwym, w wielu wypad
ka.eh, wba·ew nieizb~· t moli:e
dcobi>tlllie sformu!Qowanym 213.łoże111i-0m pro.giranwiwym regus•t.a,lo
kOJrukur.sOJWegio
Jamilllu
się cr.i:yninilltiem, sp=:yjającym
zcwęż.eOJi+u repertuaru recytatc>l"ÓW do ;por.vy<:jJ dekla.raitywnycb".
Prosimy organizatoi-ów X z
kQ!ei Kon'k>ursu Recytatorskiego, :na terenie L<ldzi i w-0jewódm•w a, ażeby 1e <>Sił.a.tnie
s.obie
wzięły
zastrzeżenia
szczegóLni·e do serca! Dobrze
bę-dzie, jeśli ten jwbi.J eu.szowy
kon.kiu>!".;; zo·rga.nizowany ZOillta
nie tak sprężyście, irż. stanie
się rzeczywiście im1prezą maoową.. T;rZiebp. będzie jed'!lak

zw.rócić cr:ównież .szczególną
uwa,gę na d-O'bór odipowiedniego reper·tui:-ru, 1 Tepr-~zentują-

cego ".'artosfi· ·~tóry-ch proipacelów
jes ie
gowame
yt t z sik'
R nym
Konh.">Ulf'SU
X
ee ai or·
J.
M. iego.

_11n11n1••••••••••••••••••••-•••--•-•J,1•••1•••n1••••••ur
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re•

regionalizmu oraz okre

gionu i

stowarzyszeń regional•
żydu kraju. Podkreśli
tak7.e duże zasługi bada.

r-01ę

śliła

nych w
Ja <>na
czy amatorów dla

nauki oraz
rolę fitowarzyszeń regi•onalnych w zachodzącym pro
cesie intensywnej industri.aliza·

nakreśliła

cji i

urbanizacji regii>nów wiej

sl<ich.
1

S~C>warzyszenia.
gą

odegrać

ceis·i e
ków.
dzie ·
dów.

re·glonalne mo
pro•
rolę w

wi-elką

aktywizacji małych ośr·od
Istnieje już w tym wzglę
wiele ciekawych przykła·
Wielkie zna.c7..enie dla u·

po•wszechnlenia. kultury

ma.

tak

k0-0rdynacja wysiłków orga•
nizacjl i stowarz~'szeń regional-·
nyc11 w poszczególnych ośrod
kach.
Po wysłuchaniu referatu, przed
stawiciele stowarzyszeń regio·
nalnyeh zwrócili się do ref4'rent
ki z licznymi pytania.mi •zczególowymi.
W cz.asie przerwy w obradach
zebrani zwiedzlJi wystawę wydawnictw regionalnych Lodzi i
wystawę
oraz
wo.Jewód7'twa
Wydawnictwa l.ódzksiążkową
kiego.
Drugi. refera.t - r<!>d. B. Mi&charakteryzował
chalowiskiej
problemy rozwoju stowa.rzygzeo
że·

kulturalno-ośW1atowych.
Nastepnie odbyła s.lę

dyskusja
przedstawiciele p.oszczególnych stowarzyszeń
regionalnych omawiali problem&
tykę pracy swotcb organizacji i
perspektywy ieh rozwo,ju.
W naradzie biorą Udział przed
stawiciełe czterech województw:
krakowskiego, lódz
gdańskiego,
kiego, warszawskiego i miast
w<>jewódzkkh tych w·-ojewód%tw,
Re~rezentują oni 150 organizac.11
reg1·onalnych i kulturalno-oliwa
t()wych z tych województw.
Jla.d referatami -

* :(. *

W godzinach wieczornych od·
bylo się sp·otkanie uezestników
nara.dy z działaczami Towarzystwa Przyjaciół Lodzi. Druga
grupa uczestników nara.dy wyjechała do Łowicza, gdzie była
podejmowana przez :przedstawi·
cieli Towarzystwa PrzyjaclóJ Mu
zeum oraz Towarzyi;two Przyja
Oba spotkania
ciól Biblioteki.
będą poświęcone wymianie do-

••••••••••••••••••••••••••••••••m
1mm•••••••••••••••••1•••••••••
•• • 'd
d
L
I
h
p
~z~~ OC wa a O Zł I WO)eWO złwa r~:~j~: ';o.~~::~:~
~~~~~Ją<a
Uwaga, amatorzy
* 9 tys. uczestników w JX eliminac1·ach
* Aktywna praca nauczycieli
-plastycy
Mn i ei
* X I\onkurs pod znaki em jeszcze
•

1

świa.dezeń

~ólnych

rzystw.

j.

towa·
w.

,,zalewania
robaka"
Mi>niste["stwo

Hand.lu

notu;e
wnętl'zmego
sprzedarży
spadek

Wi!-

pe~i~

naip<:>JOW

a.tkoholowyoh na terenie całeigo kraju.
W ,pierwszym półroc7lll br.
sk!lepach i konspiizedarż. w
.suimpcja wóde1k w zakładach

ga.slronomkzn~ wynosiła (w

na czysty a1koprzeliczeni·u
ihol) 33. 700 t.yis, litr&.v, pO<lczas gdy w tym samym okresie roku UJb. osiąga.ta 35.100
w
W,pra,wdzie
lit-rów.
tyis.
1yim roku zwięksizyla .się s]J>!"ze
mi0>9
daż wi+n owocowych i
d+ów ipiitnych (o 13..200 tys. li•
trów). ale biorąc ood uwag~
(.średnio
moc tych tru1ników
spadek spożycił
12 proc.) nię'Y!:ątpl.LW3•
j~
~O'P,olu

1

Na

łódzkich

budowlach

Chaczaturian

DĄBROWA
eśUbyśmy

J

się

zastanowi

również

J.:i,, które ze slów n<>s~
p-iękniego

go

języka

ZlI"O

bil<' w Polsce powojenne; naj

ikairri.erę, diooz.Jrubyśmy
wniosku, że słowem tym
:niewątpliwJe wyraz BU-

większą

do
jest
DOWA.

Co ciekarwsre, mimo

to używaine jesrt
słowo
że
J>r!Zlez 17 lat we wszyst:dch
rod;mj:ach. focmach i de1'1linacjacll. filie moŻina <> niim
jest :na.c1uży
Ja;
~ieć,
Wa1ne. Posia.da. ono b<>wiein
swe nieodparte pokrycie w
OOdziennych faktach i zdane
niach naszej rzeczywisl-oścd.
Po.1ska stała sbę jai.~imś wielpohg<>nem budowlanym.
~m
N<ieprzypadkowo tel. najwyż
szym od:z.n.aozeniem pa1'lstwowym jest u :nas Order BuOOwiniczegio. Budowniczy jest
µrzeoież uosobieniem twow...erna ro2lma.chu pracy. Słowem
caly
mOŻJna ' ·określić
t~
n;aroo. Jesteśmy bowiem natniaiOOdem budowniprawdę
czych. I choć to brZITTlri. może
nie ma
patetyczruie.
nazbyt
gdJ'!Ż n.ie
się czemu dziwić,
ma w tym patoSie przc.\;.1dy.
A wspo1rnilfLam o tym wszystkim dlateg<>, że. jeste.ś<my

narodem Wli.e<!lm,ych
maihlmntentó.w i to malkonten.o(;wo przesłalll'.ia nam nń.e
jedinoikrotnie rzeczywisty vb;raiz dlllia. Tak jest. Na przykład jedna występująca 1-:fop
ka z pa:rkietu w naszym poiko
ju potrafi nam zepsuć radlO\ść
które
z całego mieszk.a.nia
otrzymaliśmy w no-wYm domu. Jedine 111ie domykiające się
okno piraeslo1nić n.im mo'.re ob
raz całej nowej iliiemicy, kló
ra pows<tala na !Ila.szych ocóż, już stary
Ha.
czach.
Fredro os'tr.rega.l ~olakó-,v „W
samej rzeczy zn.aj ;propoccję
mociium panie'''!.
efleksje te nasUl!lęły się
:niedawnej wiJ)Oo(!o7...as
zyty na :nowo buduj.ącym
się Osiedlu Dąbrowa. To. r:o
tam ujrMlem bylo zaprzeczeniem wszystkich m<J<ich (i
nie tylko mooiich) wy0brc.:ż:.en

R

sprawach i!loa Dąbrowd.e mlodzi
30-letni dill.Żyniero<wie: L. K.as
prowicz i J. GradOl:wskii..
KruediY przecięt!Ila waga budY\11.k:u wy:nosi mrnej więcei
l!l;8.

całym

świecie

około

300

kg na m. sześć • . to na Dąb
rowie dzię1'i zastosowa.niu do
gazogi,p d7Ji.a.łowych
ścianek
su dzięki zastąpieniu ga7..obetonu steropianem, metr srześ
cieflilly budowy waży tylko rn:i
kg. Jest to zasługa inżynierów
T. MatdźiefiskJi,ego i L. KasJ)[IO<Wicza.
ąobrowę,

D

w

przyszłości

100-tysi.ęczne o))<)nad
sJecUe budiuje najmloc~1~.ze
IP!"Zedsiębiorstwo w Łodzi tzw.
Ló<lzkie Przeds.ięb'orstwo BuWielkopłytowego.
downictwa
Oparrte jest ()1110 orgarn!.zacyjnie na. 7.asadzie wielobranżo
prizeciwiRńslwie do
wości, w
pirZied.s.~ b '.>Jrst>w
stairszych

nowoc1esność

Kierunek -

Co . nam zaoferuje

teleelektronika?
z nadszyibciej rozJed'!lą
W~jających się galęzi '!lasz~go

przemys~u

teleelektrornlka

-

przyjęła wyraźny kull"S ~a
Co zaofęruie
JtOIWIOOC!leS!lllOŚĆ.

-

w rokJU JPrzyszlym? A
!Przede wszylSltknn nasze wytwór.nie dadzą na rynek 630 tys. oob<iorników 'W tym 85 tys. ~para1ów turytr.?..nzys~oorach.
na.
stycznych
sl-.lepach nowe
U.każą się w
a1pairaity:
nowocza<;ine)
{i
.,Twiist", „'Uull".aindort."1 ,,J.au.rz",
Sldepy
,.Gailxi".
„~a.",
340 tys. telewdrzo<>!mzyunają
rów (więlks=gć :z e1'1ranem 17caQ-O!Wym). Nasze otelewi:zoxy
będą się stawać c-Ol!"az „cień
sze", :p!"Z'E'de w.-;zysrtilnm d1zię
lki stosowaoni<W nOIW.o<"..!'C®nych
kineskopów. Melomanom zaoferują zaiklady 400 tys. gramofonów elelltil:tycżnych oraz
30 tys. maig.netofonów. Więcej
tym ra.ku wy,prootluk,uniż w
72 miiliomy.
,fe się 7..aró'W!eik:
Zwię'kszy się 1POnad:to zna<_:'Zn1e produlkcję lamp rtęcio
wych. Nasze wytwórnl'e dosi!.are<zą rów.nieź i!)Onad 3 mln.
nam

więc

świetllówek.

też
wyiprodlulkują
Zaklad'y
270. tys. aiparaot.ów telefO!l'l.kZ/J)011ad /PÓl miliona kineslko\PÓW {j!UIŻ je eik.siPO<t1lru:j elllly). 3 tys. "1J)awarek do mas
Piastycznyic.h. Na pod:k!reś1e
pow1ę.kJSzenie
zasluiguje
ni<i
aż o 1/3, w sloouniku do l.llb.
roiku. prodllllkC'i>i ur7.,ądzt: ń a'l.llt<>
matyki' e'Jelktronowej.
Warto też dodać, że wro„Elwiro"
zaik!lady
cławl'llkie
Wyprodu'k!ttlią 8 maszyn ma.tema.tyClllllych tyJl'U UMC.

:nych,

Foto: L.
o budJOlwtndctJwie. Po.stęp techbu<low.nictwie w
niazmy w
ostatnich pairu Jata.eh poszedl
tak da.lecie naprzód, iż wynapr7..edził nH•ws11ólm1iern'i,e
SIZ!\ świadomość i ni,e bardw
ogał·na,ć
zdolni
jesteśmy
p1?.emian w tej
doniosłość
d7Jiedzinie. pt'7..emian iście l~
wolucyjnych i rewelacyjnych.
Co tu dL17..o gadać, budowa
domu jeszcze dlu.go koiarz,r::
muz
będ'zie
się
nam
rarzem. k;ielnlą, rajbert:ą, wink
lem. glajchą. Tymczasem na
nielalwo już dzl.~
Dą.bwwie
mura:l1Za. Spotk::i 1em
znaleźć
montażystów,
masę
ą
J
cia,
tam
spawaczy, mechami.ków. l cl
się liczą. oi też najwięcej 7;a
ra,b/ia,ją . Muraorz się 21c1ewal110wal, jego mwod-01wa ira.nga na
do mi<mzmalała
Dą.bt·owie
mlUllTI. Jeszcze ;parę md-e-si,;cy
temu pot!l'z>ebny był do stawia
111ia ooianek dzialorwych . 0becni·e dzięki powstalerrnu. przy
budowie zaklad0w.i prefabrykatów stal s.1ę już całkowicie.
zbędny. Dziś ~los mają w ~ych

Olejniczak

gid:21i.e domi.nowala ten<le:ncj.'l
do specjalizacji_ No•we w le lol>ranżowc pr:z,cxlsiQb!orstwo jak
oczyw1sc1e w
ogn+a urniJta
m.ia1rq m0żliw<l\ŚC,i różnych pod
z
sub-wyko1nawc,ów.
i
którymi jak wiadomo ~ói.nlc
to bywalo. Dochodzi.Jo np. do
takich sytuacji. ż,e najµieit''''
malowa'!lo w norwym budy11ku
ścimny, a µotem p0ja!W'i.a.H się
elektrycy Zia•kla•dający i.ns\alacje, którzy te śoLa.ny ponownie kuli.
Od l1i pca br. Wl])ro'WadZIO!Ila
jes,t na Dąbrowie tzw. tnśrna.
Najpierw na placu pojawia s.'ę
specja1U styczna. gll"upa robót,
któ!l'a wyiko.nuje sta!Ily „zerowe". A więc za pomocą kopa•reik: i spychaczy, kt\)rym to
sprzc;tem op·ieku.ie się karownik baizy Kaz.imierz Wo ta&i·!c
robi s:ię wykopy_ a na,stępnie
zak ł ada fum.<lamenly. Z kol-=i
JPrz.ychodzi grupa mo.ntażowa,
która z eiężki·ch kiolkuto.nowych plyt staw'a s<:kiele~ budy'llku, 7Ja.miast 30 tradycyjpracujących
nych mura,rzy

•
n1e przy pulpicie dyrygenta

przerz

ca.ły rQk, 5-8 montażystów montuje ta·k i budynek
w ciągu 3-6 'tygodrui. Po;.em

Poila;k

:P'l'Z<'?ieliętnie

ZUŹ!Jl'l.00

?"OIC.Z-

4 kanvai!Jkk., mydla i j~ną
tubkę pa;sity do zębów.„ (z wyliozeń

GUS)

c

o by się stało, gdyby zja.wil się
dziś jaikdś 7Jł-Otcusty Skarga w
w'Ztt'Uj
illlOiW<MlrZelS!Il.YID wydJll>IhlU
„Poola.cy
srzyt nas werziw>a.ni~:

b~cie CQ:yści!".
Pl'o~

wytę:ilyć

Oto

Plllll•Owie są. ro1zent.urn.htnno•wani nado
D-o'<!h-O·dzą
pro.je.klem.
wn1uos1lm, że l<Jo,~nułe na,\c1ży 7.lllJieniać
nie tyl•ko z oika11;,j.i świ~t. a.le cześc•iej.
Be> .lw,l•n,ieo-zyk mus1i być za.ws7'.e p1ierw
sizej świeżofoi. Co z tc.g<> wynika?
„Radti1om.", ktń>ry już ternrz o•byc.'Laje.m królik.a. z cy·1iiniclJm P>l'e,si!i·digi1lalo1ra,
to się ula.tn-ia,
t<> jest w sklepa·cih callkn•wie>ie nillk.rtie z ha.ndlu. l'<N:·o'lmie

l

::

~~~je racdę

ostafo.icj
do

f num~ llI lk: l>!l'ZeCh007iirny
~t.

z

,,Pliainonem'',

,,l{rnkcisa.ś.ro,d

W

J{,

proLSIZJlw~vin.ie?

Już

!ir~vr!:':a~~:;rui~nyia.!~1:~~n<i1~:z~~ \~!im!~;

uwia- •
jest jed1n.a.k ma.fe. Będ<zie go p-0>d dowiz:ili
peh-ochemfa
ruszy
g.dy
sta.t-kiem,

roku
rusza n-O•wa. wi.eii;a w Po11.J1~anńu. Wia<lomo jednak, 'l,e w S1tosun.ku d'O potmeb jest t.o inwes•tycj·a dia.bl·O &ką.oa..
Ta.k, C!ZY i1na.c!'l1ej, n1i e sita.rc'Za więc
tym

w

śrc.dlkó'w pfo1rących, by przybrudJ7,o.ną.
Nasz
na cll.ystą..
kocsi;ulę 7.'.IIl'l'iertiać

s11a.ć

ZA 10 GROSZY.„
g;a.rneik
hasła:
zo51tiaJą
Ri;m1con.e
po1w1n.i·en blyszciz~. umywalnia. Jśn~ć,
I

0

""7Jle;w J wairnna. •„.,,,
"' samo. Pl"IZt'J "'te
sp01d<yt11Jie wycho•d'ZĄ .11.lt n~iast,o po
~rms121k,i ; j;11111e crnyści'{'lta„ Wraea.J'•...
"
,..
ecih, na oo tu wirzja. Znamy l>I'ZCCież
JSJk,lepcrwą :nzeozywisbOIŚć i przy obecnym og.r,a.niC11Jon.ym POIJ>ycie.
wytwórcy środlków
g.tÓ'Wnii
Dwoa.j
erliYS17JC!Z!!\,CYC>h: J)f'Łemyst ł·eren.owy
SP·Óbd171iclazy oldm.a<Wia.ją. J"()l2Sl1JC1tizein1ia.
l)!"O•ilukej,i. Nie dmiwn.e1g'O. .Tesi d1eficy1'C1wa, Od d 'a.wnia wpra·wd21ie tl'wa.i<>
~.,,
k'cinc,wo1dy, by p1od1niie,ść nJi.eico ce<nę
pira.s11.Jków, ale cboć przem.ysl pr0<ponowal dJl.a. reikorrnp-eq~sa,ty c bni,;,kę cen
bra<k od1W1a1i.mego, który by
mydh męską decyzję i cloinzuciił
pa•d'.!ą.l

1

yfoby p.eiwnym up1·oszcze11iem, gdyby.§my wizytę
A. Chaoc.zaturia·na w 11a·szvm mieście s.kwitoi.u;li wyłąc.?: nie tylko umieszczeniem en.tuz,;&.ętycz1wj recenz:N z koncertu, ja.kim uraczył 11as w Filha•rnw.nii.
Cha.cza•turiam jest n.ie tylko wi.el k:im muzykiem • slawgonym. lw,m,pozyol'Olrem, le>cz również spolecznHciem
rącymi orędo·1vn•blviem przyjaźni polslw-rad.z-ieclde5 i 11awi·ąza~ w czasie s-wcgo poby•lu w Lodzi sze'l"okie 1wnt'<l1k:ly z 11a,ęzy·m spol0cze1i s·fwe m.
Ni-ewletn~e od ofi.c jalnych ~·po-t·k011 z przedsfa wi.ciela111 i partii i ww.dz mieiskich. 1HMZ znOJlwmUy go.<c bOIWil
wśród pracowni·k.ów FilharmoniJi. intetesowal się metodo.mi pracv i jej W).{ni<l<.11,mi w Państwowe.i Wy ższej Szkole Mnzyc.Z71e•i. gdZ'ie bardw żywo dyskutou:ol 2 prof.
Bocewiczem. Zwiroza.jqc Żttba :rd i z uznaniem wy.rażal
się o 110J7zym nowym bttooumictwie. o .•chlurinr,.<c i ulic.
przy czum 11aft1.>ięce~ pooobaly mu S'ię uśmiechnięte twarz.i? prze«·ho-<'h1,ió'!V.
Bn·rd ·ro znmn'e,n11a byla też jeg!) 2-oo,d.zoi.n na 'lVizy1.a w
7.ó.dz,k·kj Fa,(lryce Transfo,rma.t.mów i Aparroturu Tm~
cyjne.1 i·m.. Bojo·t1mNrów PPR. d.o•ka.d Z'<l'pros:on<0 gr, z 1ntcjatywy /co la TPP-R, lvtórego przewodmicz.ącym JeSJt Bo1"1/'S Mo•s.zko,ivic.z.
• Wi..zvta ta bvla dla 71,iego bardzo pO'll.cza}ąca. Przy,idcnajq,Ć do Pols.lci. nasz zna•komity go.ić byl pr;.elwnJJ:ny. że
wulqcznie .ty'. Iw. wlok1e11111cz.11m.
Lód.ź jest m ·ia.stem
Tymcza•sem. mi.al możno.~ć przekonac s1ę. ze 1v 11aszym
mi.eście rozwijają się również inne galę'Z'1e przemysłu
.
- i f'O 11a.wet ciężlcie•go!
ivszechst'ronmoki
c'Lott>Ód
dając
haocz;;i,twri0<11
zwied.zil nie tyllw h;ale
.nvoich zain.fere<Sowań. i biura za,klad.1t. Bardzo fachowo wy.pvtytcał rowwie•ż o produlccję, o pla11y 11a przy.zł.ość. o sf.a:n par!vtt
masz)mo•wego. przy ozym. z apmb-01t ą przyjął de w10domości, że masz11ny te wyprodu.lcowame zo·s~aly w Pol-

C

5'Ce.

Szczerze wradow•a.l go fa•/c,t. że fa•bryka pracu,ie 11.it
ekspo,rt, bo ,przypo.m ni.oa.l: „kra ie socja.listurrne muszą
bi.ć ,ę.ję o ekspo·rt, tmva•ry ich muszą z<l-0,bywać na., rynkach. śwra~o1vuch coraz większe ttz11a. ni.~". Z zainteresowa.nieom wmnrt')lwal róum.i.eż o w11ort1nki. bytorwe, uposaże„1ieo ro•botników, Td.adąc szczegóLnie 110JCisk 11.a kulturę p-rac11 w za•kla.d1Z'ie.
Se.rdeczn•i.e po,d.ejmo,u:·am 11 przez prac.oumNców fa,br!J'Tci,
Chaczaoturi':::.'• obieca/, że k.iedt/ za 2-.1 laita znótv przy.iedzie d-0 Łodzi, odwiedzi fobr)Jkę. ażeby prz.c•ln nać się
o liOJlęzym jej ro.rnJOj n i dalszych o.•iąąnięci('l<'h.
ZnOJk.omi•teogo artustę trzy'ma•m11 za słowo! Prr,ęimy r/O
a,że•by 11de Z'apom n.i•al o swej ooie-t:niq1 i znów za j111/c~~
czJJs oditl>ie<l:zil 11<7.~Ze 111 ia<Sfo. pd zie - ,ink sam się o tym
pr.re•Toonal - za'l"ówryo iego o•soba. ja•lc i muzy/w., sa ba·rM. J.
dzo p0<p·ulnrne i tl'Y<SO<ko cen.i.o-n.e!

Dla 30 krajów

świata

,,Rudzka'' Iedwabiem

Jaik ni.e kijem to pał:kĄ., jak nie
01PÓ:iA'!Jie111ia. i nwestycyjne to ce.ny sta-

następną

ża.1·lii~lllą

„JCIS<ZJWJe pocneikaJmy".

p

*

*

mO<Wę,

śp1iewa:

*

rccw~ wybacrŁyć ta.1 •!obUwy t'o•n„
PrM\'<:lę mówiąc, n.ecz wca.le n.ie
je-st d11> śmiechu. Na ta.beH ih1stru,jąooj &pożycie mydła i śr-0d-

ków pi·oirących w 14 k·rai·ach eurovej"'1-0i·oh Po·lsk~, 71ajmn.ie b~·najn•niE'i n,ie>
hon.orowe 12 mie.i1~ ce. Za nam.i jużł
t.yH~o Jirl•a,ndia. i Hismpa1n.ira ...
Ze st.a,tys,[y!c wynilka. r6wnle7~ ie w
1961 J'. kari,dy ?Ja.t.rudnic,ny w prrz·em.yśle wyd,a.wa.l p.1,zee>iębn.ie na Ś!'odki
higien.iwme G ?Jl ~ gr<h~·:mmli rnoc17.111ie.
Za.tr11d1rnie1ti w pr7Jem~·śle - ,iak wia.l>'l"a.cn.ią i żyją glów<n;e w
domo mieścii,e, a oo dmipiero dzi·ede się na
W'Sli? Tam niestety, w wieksrz~~cli
'()a·IJJków mvd~'o n1a.clal używa.ne
tylko -0d wiel1k1iegio d'l'\vonu.
W tej s~•luacj'i na.leżalooby chyba
c><!l7lt:·ki·wa.ć. że nrzemysl i handel po"'
rzucą l>iell'n"
„ ro•le. 7.e przE'.sfaill""' si""
kr.in.tenrt<l'Wać faktem, iż def.iryt myp.r-0!S!7lk1>w, dete.rge,n*ów nie jest
de-ł,
,iet'1l!C?.>C bairdmo cskY. że przejmą in·iko,nsump-c.ję.
i.a·tYwę
1-ozbud111a.jącą
11
Che>ia~·ohy się wid111ieć pt}llki .sklepów
w~•pe!n,i10>ne f.-0wa, 1„em. S7•C·r·o1k·i wybór
P.dyku,Jów, kt6ry 21a.ch~c"1. d'<>· 7 aJm1>ÓW,
f'.ln•ec,J°n<l•nie '"Oik.arzy n, o~.·ch S"""C'.·mców,
•'V
•'n.· W-"i J>•r'l!Y. ró-7.n~.
"
'l'h cikoldoern:„as>:e.
Jic111n11,fo1i ll.Ch "l\111>1'!7e<k~ż O•bJ'a;r,d,owa.. 7ac'hr.. c.a.·1"»•c·•., rekl?me,. N•ies,iety·, n·1·c z
ty·ch rT<eoz;y. Gdyby chcieć <:l'W'! skrom
ne 6-?Jl.ot°'we wydaitfoi na m~·cie. p,r.an.;e i SlllOll"Qw:m•; e ·p•o•dniieść choćbv do
10 ?lł - ~m.bra.kJ,o,by poikrycia w iwa0

~,,;;:;:~ni~.~~2c•iik:;;, ,= ówiierókiaową n~~-~

Szczeciński

B

ją na prr!lt>.m<kodr&ie rO!l\S!ZCll"'l!'n.ia Jm"O-ł
clulrn.ili. 7.,J,o•l!o~1sty ootrcym.uje da.losn:e,
stc~y lis'.ów. Po e>7.ym za.mi~.s! wygla-

Ska,rw.i. wygla.wa. Jl"':llet<> trri;eoie ka:i:anie i -O•to nastęl>'ll3 wirzja pt.

0

Foto: W.

szkowiez.

BA.DZLĄK

•
b
I
MYC a O n Ie m YC
oto jest pytani•e...

kami d<o P.ranoia„ Nlie ma. proS1211ców,
nie m'<I. plyn6w, są za to znów tzJebra.roia, Jwnforencje i <l<> się ooka7Juje?
Gos11»0,dynifi P•Ol]Jir'Zerz pirokit~·kę d'o<liekly te,g.o, oo w t.eo•l'i>i ju.ż wy'~i,czoino, mia.nc·wiiciie, że 1 kg dekrge,n>tów
26 zł
za.
(syn1lclyC7Jlly-ch środlków)
równcwaiży 3 Je.i:- myd1a. za 39 7lł.
Gusp'o'dyrnie c•riernt1ują się równ.ie7.., że
· · . 1a ..._, · ozyscne<J,
·
d e• t orge1ntam·t p1e11ze
e1e
"kl e
.
.
. . I a !•·1·~·
IIJI
Wl~C
ny k Lt)>UJ<\
" 'l q . nr
llJleJ,
--ych ' 0 "k ·
sii 'C• .ow.
7Jaip•asy o'"
Pl':llemys·ł, Jak I w poip.ro;e•dnum wy
p,a.d'ku, llJi'e jest w sianie ra1iować'
Do pro,drnkc.io poszuiki,wasyiuacj,i.
nych p.reipa.ratcJ.w lmonieczne są a.lkHo-

Na zdjęciu: A. Chae7.a.turian w Lódzl<iej Fabryce Transf<>rn1atorów i Aparatury Trakc:yjn.ej. Od le\vej: k-0ncertn1istrz
E. Zasada,
FiJharmi>nii Łódzkiej z. Hod-0-r, dyr. nacz. inż.
Min. Kultury I. Karużas, A. Chacza.turian i B. Moprzedst.

.........~~~~~'~'~~~~~~~

•

-

we-

gaz. c. o, i wod.-kan. Ostatnia
grupa w.ykońc.aeni-01wa maluje
podlo,e;i. SZJkli olma i zakla.:!:a
posadzki. Cały budynek od
fuindoarn€lfltów aż po dach wy
konuje się w ciągu 6 miesil;cy.
na oroku
bie7..ącym
Tysi<1clec1a
im.
siiecHu
oddanie
się
planuje
około 2 tys. izb. W latach n•stęp<nych będzie tam powsta wało około 5 tys. izb rocznie.
Naj lrudJniejszy był rok uo;egpierwszy rok budowy i
ły.
pierwszy rok jistm.ienia prZ€dNowa ludzie nie
siębionstwa.
wytrzymywali tempa p•·acy,
odchodzili. a n.a ich m;eJ.'l(!e
staowah j111ni, Dziiś można już
mówJć o zalążku sl:ałej kadry
;askladająoei się m. in. z
kich ludzi jak J. Sicilis~Gi. J.
Frej, L. Wala,s:zczyk. W. L..ud~1isiak. Przybysz. Ka,spr<:>wicz.
Gradow.sokii, Czekad&ki. Wujtasik i .iJl!ni. Z kierow.nktwa roteren
bót przygotowują.cych
pod przyszłą zabudowę należy
kierownrika r0bót
wymienić
cieplnych mgr mz. Jui:us<:.a
Ko•eni/l:a. który nadzoruje hudowę mag1s1Jrali ciepl.nej, .Jest
inwestycja
to największa
ciepłownicza w historii V>d·l.i.
B u.dJOwę n'lal(i<;tra li rozpxzę to
w lutym a zakoócz.enie jeJ
musi nastąpić w dn.iu 15 paź
dziernoioka br. Przewiduj~ się
bowiem, że w początkach listopada na Dąbrowie zam1e.>z
ka ją pierw~i Jokato.rzy nowego
osiedla. Obeq1,ie już w. e lu z
n ich zaglqda cz.c:sto n:i 1er•')n
budowv. Jcdnd z n'cufno,;c' ą
j.nni znów z aprobatą wyra7ab11dy·nlrnc h.
się o nowych
ją
Wid:?Jialem ta·kże mieozlrnn;a
(dwa pokoj,e z kuchnią) z;buc1o
wa•ne już wedlu,g nowych normatywów. Wbrew pesymi,• t<.>m
i malkOIIllentom pre7..entll.il'\ się
wca.le przyzw,'l<ic'e Oczyw·;,,cie
są 1.rochc mniejsze. ale niepoprzeclnich
od
zbyt wi·E!'le
i przy umfojętnym ro.związa
ni.u wnętrz i ekonomic·znym
7.agospodarowaniu nowymi le.k
kimi małymi meblami, nie
bc:clą się w niczym różnić od
innych. Zrozumi•a,Je. że przys:z.
tych miesr!.ka:i
li loka lmzy
będą mw;ieli (choć czę.stokt•.vć
z żalem) rozstać się ze staolbl"zyrni~ni
s,z~fami
rym i
tapczanami.
ob<?-<.'nie
również
Qdpadają
prz.eciekami w
oba1vvy prz,ed
bu down !otwie wielkoplytowym.
Zastosowa.no już nowe ma.telctóre
ria.ly uszc~eJn,ia.iące,
gwarantu.ią całkowite pod t.vm
Ale
'względem zabezp.i.ecz.enie
ni€ uprzedzajmy taktów: Są
dzę. że sami nowi lokatorzy
wla'5ciw1ie ooo.nią trud 1 wybudowni;:zycll
naszych
siłek
dooonią.
Dąbrowy. I

1

„URODA" POI.SKI NIE RATUJE

..

si.ę

lem" i po'loeitalymii synletycrznymi

Piell"IW\S!Za wizja pt.

Pc1d wply·~m lk:amalJliiJa PO!lacy doch<Jtdlw, dJo wnd1osklu, że WM:to- clllę;Ścoi•eJ
nd'e tytlllro ręce, aile i n.o.gli. Relllyć
ZULbat? z,e Sikilepów w ·błyskaiwi.crznym temipde Z111Ji<ka. myd.t<>. Rrak g·<> w
dC!(,a,tu i w hllll'oie. Dost.a.wy z pl'!lle1
n·Y'&lu n.ie są.. ni,es1tety, w s!a.n Je za·
•-- r e~·enc.1e
· ""''n
· się
k. Odlb
Jle>-·
• 'Y'\\'13.,}ą,
. "'HC 1u
''V h
·
N.10
na a.d
i
ye .~
• nn:__~ai::a..
Wiii ~.- Y:
..... .1a.w, '.Ile ""'"'°""'"~eiru1a. nas~'""'
f
n.iii:
iLbryJ< tej bim.nży są więcC'j,
:fu._l".2le5'l·ail'!Zai'e, że wJele m,asizyn pam1ięwo'j ny
]llieirw1S1zej
sprzed
- . CIŁasy
~Wiafo'Vl'' ej, :7;e Jcdlwo s,a,pią. Co P'ra;wda l7.ll1an1y li ee1n~1orny zalklaid „Uro>da."
~''~11je w peltn'i JlJC!Wocrz.es,nym wy--·•·
Al e J,,,.,.na
·
Pnc~ia.zei nnilm.
„ u ł"O<1:1 " p o 1"''~
' .
~'"'' ni
'e UJra„UJC,
N"'-~ s•--""a -0•-·~ ·e 1·~•y·
„ ,„,„„ ...UJ' '1 ~~ • „,~2
mycia nóg", a,lb-o „mo2.e
zygonuję
7.a.crząe kir>ucda.te crzysbościi od rea.Ini.ejSiZych ])ro~wq;yej!i?". Slkarga isi>ot...,

cą

stępin~·m

d'Zlieije
wyioibiriaiinię.

robót

plo·oka.. Ale ezy wtediy n.adążą z pra-

ALKILOARYL-OSULFONIANY
CONTR.A P'ROSZKOWNJ.E

oniie

g:rupa

prrz.ychOtdzi

wnętrznych wykonująca .§c:an
kli. działowe i j!Ilstalująca węz
Jednocze.śnne z
ły sainitairne.
g.rupa robót i;nstalacyjnią
nych zaik:ladia. elekloryc?,n0ść,

~~,~~~~~~~,~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""'~~

MOTTO:

-

<11f11!;'0

.łe<rncme

będzie luk.susem?

mydfo w

Po~sce

-· -"~"~~~~~~~~~~~~-~~~'-~.~~~~~---~---------~------""'- ....
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FR. BOROWICZ

I

.... ...

słynąca

o ko1i<:a tego r<01ku Pierw
s-ra. Rudmka Fa"•bi~rn!a i
d.o
·w~ śle
\\'ykońciz?J~,i a.
30 kr~iów śwhh 4 mln. mełirÓ'\' tkia~„ 1 in j-e..~~,v-~.. bi~v~h. Je;
w br. jest
eks1'Jc·rt r<'••nie od 1.11b >eg,Joroczone.E(o
wielk'<:rzy
metrów.
miliona
o bli.•ko ,oól
zqkga .s.°?einia '!lajrożno1rod
niej.<;:ze żąda111Jia odb'.-,,„;ów jal'( tneba prcd1ukuje nawe.t
jedw;ihie na k·wefy ;zao,]anriają
ce twarze kobiet.

D

Ja·ko jedVll1Y wkład w bran.
p;erw.sza RuJdzka nie miaJa orzez cały ro•k an\ jednej
reklamacji ze &'ren~· l"cznych
klien•lów. wśród kló'l"ych ~ą
dla przytkla-01u: An.ę-ló'.'.., Fra.n c.ia, A u.~t.r?.Ji·a.. Ka.n.a.da.. ZS RiR,
Noirweg-ia, Libia, Madaga1sikar,
R•o•dect.ia, Ca.S>a·blanra, Jo,rda,..
n ia., J amajlka„ B-e.Lgia i in.
ży

Plan e'k.s;xn."1ru w Jnpcu br.
wyqrnnano w 102,1 proc„ w
sie!'pniu w 106,l proc.
<"ukcesy
niewąiipliwe
Te
eksportowe .s:ą w:vn'lk1t'm wielu zmian i i.nnowacj1, j!tkich
d<:•kon.ano w za<kl.adZ'ie. Prócz
osiągnięć nat.urv <J>rgannzacyj~
ja<k nu. utworzenie
nej
specjalnego d?JiJiJ11 ,..,k<;<pc:rtu.
ku•chni
fa't"bia.rni i
poclz.ial
fa,rb. UIT'31le7'n,ie!!"'i·e w~·s~1ki>Ści
7.arC<boków fl>d wy.<fajn-0.Sca eiks:.
pm·(c'wt'j, zmian)> w konr':rnH
technicznej i w brakarskiej;
_,,~.kolenie
mo·:b'.'la wyrrnien1ić:
dru1ka•rzy. ulevs't>e1n.ie fe()l!nol-0>g-ii wykr.ńt!<Ze.l'ikl. i z aku10 kil

ku no·_\vy~ch cennych maSzyin.

Szczególnie ,o;oJidną .pracą na
ek.'"l;>e<rt wvróżnfa.ją sil" oo,tatn io b•}'g:i.dy: 7, 8 i 21. kier°"'
bryga<lzi~tów:
,p~ze„:
wane
Kol<>Z·b>iega, M,i,siie~\•foz,a
dziejro:yka.,
ff)

DZIENNIK-LóQ~JU-nr ~2~ ~41!_1~)-; .

Nowy etap ·Wbadaniach komunikacii ~----------------------------·ł

Zimowe rezerwy
ziemniaków
•

Łódzkiego Okręgu Przemysłowego

warzyw

1

Już rozpoczął silę akurp :m.emniaików i waa:zyw na zimę
Jak dn.formuje naa Prze<l.s:ię
bkmstwo „Warzywa i Owoce",
na teg<JTQCzny se.z,on jesi.,,,nn.o7iimowv przygot(llW'uje sią 7
tY'S. tocn ziemniaków, 1.2(}() tOln
warzyw, 400 ton jrablek i 650
ron kiszonek. ka'PU5tY i ogć.r
ków. Plany te są :najzupclniej
reaJne. Najwięce,l obaw budzi
jakość zimowych jabłek, ale
na to ni.ie ma rady, gdyż j1ak
wiadomo. owoce w tym roku
wybitnie :nle dopisaly_ Nie1,aleŻJnle od .zaplalll.OWa;n.ych HoLŚci warzyw a owoców w stanie naturalnym. przygotowuje
aię

rowndeż

poikaŹIIle

mrożonek,
Rady ziakla<l<>w~

PSS • prae6zlo

do

zamówień

na 7limowe
ziemniaki dla
sw<Jli.ch pracown~ków. Otrzymają ooe Po 25 bm. wia<lom<Jl§ć ki1edy będą reailizowl'l.ne
te zamówienia.
(kJ

„Joszko Muzykant"

I

Osi pa Dymowa
w Teatrze Żydowskim

Początek

il!Ilą stała się więc sprawa naukowego opracowa
n ·ia problemów komUJrti
kacji. 1 października 1961 r.
rozpoczęla
d.ziala·l!IWIŚĆ
PraCO'Wllliia Studiów Komunikacji.
Macierzystą
:in5tytucją
je<>t
BiUJro Projektów
Budowl'1ictwa
Komun.a1n.ego.
Pierwszymi pracami bylo wykonalllie „programu opracowania
projektu i :in:we:ntaryzaCJa s',n
nu i->tn1iej.ącego pois:zczególnych
problemów układu komunikacyj1I1eg-0".
Pirace prowadzono
naj.pierw na zlecenie Wyclzialu
Bu·downictwa,
Uriba1nisty!q i
Architektury
Prez.
RN m.
Lodzi, potem zaś jedyme · w
opairiciu o uchwalę Prez. WRN
~RN m. Lodzi.

ójrzmy jedin.ak co zawie
ra
„Program ramowy".
Prziede wszystkim zna.
l.azły się tutaj zalożenia g~'1e
r?lne
rozbudowy
lództdego
węzla kole.iowego. Trzeb:i z,eb
rać dane na temat ruchu towarow-110, pracy boczn.1c z
uwzględnieniem roizwoju prz.emyslu oraz zwięksrenia lub
zmniejszenia .prz.ejaz<lów ludzi
do pracy w Lodz.u przy uwzglę<lrni.en1iu rozwoju prz,emyslu w województwie. To wszy
stko o~zywiści>e w polącwo:iu
z ana.lizą ·istniejącego &tanu w
zakr€5de
aktualnych warumków technicznych Ló<lz..i<ieg0
Węzła Kolejowego.

zwfa,izku z tym powola111n
Zespól Koordynacyjny do
Spraw Ukladu Komunika
cyjnego Rejonu Lodzi, Jego
praewodrnczącym wstał \viceprz.ew. Pre.z. RN m. Loci.7.i mgr
faiż. Jerzv L0ren.s. Już 6 bm.
Zespół ustalił ,.ramowy prl'>gram opracowania
pro;ektu
układu k.omun.ikiacyjn-ego rejo-

W

W dn1Mlh 21 1 22 wrze~nia br.
Wystawiona Z<Jstanie na scenie
Państw.
Teatru żydowskiego
ł!lztuka Osipa -Dymowa „Joszko
Muzykant (piewca własnej niedo
li)" w reżyserii Chew!a Buzgana. Scenografia Mariana Stań
czaka.
Bilety zakupione na 1 1 2
września
br. zachowują swilją
ważność.

nu Lodzi". Na ostatnim posiedzeniu obydwu prez)"diów
rad n.airodowych które o·.Lbyło się onegd·a j,
11B.tw1erdzono
regula.miJn prac
Zespołu.
To
brzmi optymd.styczni-e. Wre..o..zcie te niezwykle ważne ;>ro'!:>1-emy
będą
opracow.ywane
przez
fachowców.
Wreszcie
perspektywa poprawy sytuacJJ
w tym zakresie nabiera realnych ksztaltów.

P

iiości

zg?o.siły

200

6dź
rozrast.a się to
sprawa
uia1I1a.
Rośnie
liczba mieszkańców. po
wstają :nowe ooiedila na pery
feriach, =aczma cz,ę.ść praoownnków łódzkich zakladów
pracy i instytucji mus'. odbywać
dość
di!ug'ie podróże
z miejoca pracy do domu i
na octiw.ót, Wiele o.sób dojeżdża z mia.st. osiedli i wsi
z tzw. Lódzik:iego
Zespol\l
Miast.

t

przedstawień

gooz. 19.30.

.

Siadem naszvch interwencji

Bezduszność
:r>otśród

wielu listów ja~tie
codz.ien:ni.e naplywaj.ą do nasz.ej rodaikcji znalazt s1ię również li.st p. Wandy s.. która
wraz z c6rką zajmuje jerlen
pokój przy uhcy Rewolucji
1905 roku nr 24. W mie.~::Jrn
niiu nr 6. z.ajmowanym prrez
n.a.s.zą
czytelniczkę
brak jest
;n.ielJbędnych

urzą dv.oń

czy zła ooola?

WiCJoek>-

ciągowo.-kana liz.acy jnych.

;,Zmusz<>na byla.m

k<>rzystać

z

sąsiadki
czytamy
w liście. - Ale sąsiadka teraz
wody dawać nie chc<i. Cza&em

WIC>dy

oo

g<>towaneg-0 ni-e jadamy po dwa
- lub trzy dni. Jestem zależna ?d
:i>rzygo·dn;vch ludzi, którzy nieraz z wielkiej laSki
pcw,wolą
nam nabrać wiadro wody. W
naszym
d<:>mu przeprowa-itzany
je«t kapitalny rem·o·n l, r<:>zk<>pane rury w1>dno-kanalizacyjne w
bramie, czyż
w:ęc nie m<:>żna

EDWARD HALl1'1SIU: Art. 59
prarw.a C• wy·kiro-crz'6niach znowel.izowany ·w la•t>ach
19'45-46-50-51

i 58 w b czmi<o:·niu o.b-e•rnie ober
wią.izuja;e·y·m

pirz·e'\.1\'""!duje

k a.rę

a•ces7.tu <I.o 3 mie s:ię.~y lub g•rz;·w
ny d<0 4.500 zloiych.

zalO'~yć wooy
sełlooowej na

choćby na
III piętrze".

klat.ce

Odpis listu n.a.szej czytelnicz
ki wysla.lit:\my do MZBM l.ó<lż
Sródmieście z prośbą <> zajęcie się tą sprawą.

Z
otrzymanej
odpowtledzi
j.aką nadesłała nam dyrekci·a
MZBM Lódź-Sródmiieście dowiia<lujiemy się, że:

możliwości

p·e>dlączenia

Kon'.ec, lt:ropka. Sprawa zalatw!1D<11a odmown'-e. Bez ~,a„1nego
wyjaiśn.'oe.r.1ia
_;a!'.~ : e
MZBM
Sródm.'€.śde
widz,
ID()•:i:liwQ1lci przyj5cia z _p0mocą naez.ej c.zyt.elniczoe. Na
klatce sch-0<lowe.i nie można
za''1'1Stalować
urządz,eń
wodo-·
bo

(1207)

J. Kr.

~

~

l

~

~

okręgu

ł

~

'~

,

przemysłowego.

jp

ł

ł

!

encyldopedia

.S. Marczyk i Wł. Kędra i óPnJ~~.. ~

w Filharmonii Łódzkiej i ~
~

Trzeci z kol€! program, z
kt6rym występuj-e Filharmonia w IJJOwym rez;omie kon.oer~
towym, przynosi n:ezawodną
atrakcję
w ooobie znakomitego _pianisty Władysława Kęd
ry, który wierny erwym rodzin
nym powjązaniom. z L:>dzią.
nie :::ipom:iil1a o s•w olch wdz.ięcz
nych &!uchaczach.
Na tę okazję WYil'Lałazl Kęd
ra nie g;ra:n.e jeszcze w I..odzi
R()j!1.cJo koncert.owe D-dur KV
382 Mozairta. Utwór ten. .pomy&lanv p.rz,ez k<Jimpozy,ora
jako druga wersją Finalu I
Konoertu D-dur. P<'ioa•wia się
na afiszu bair<lzo rzadko i &ta
ne>wić będzie ni.ewątp!Lwi<! 11'.e

zwykle i!Ilteresującą nowć.l!j
ke n.a<izego repertuaru.
Bcmad~o usly<izymy Wła Jysła wa
Kędrę w IV Symfonii
koncertującej
Karola Szymanowskiego. Umieszczeni-e tego
utworu w programie Filha:r:mon.ii pe>z<llStaje w związku z
80 rocznicą urodzin kom pozy tora.
obchodzoną
nier.wykl-e
u;xi.czys<:ie przez cały pol~k.l
świat muzycz.ny.
Orkiestra symfoniczna pnygotowuj-e ponadto
Symforrię
C-dur KV 338. Obydwa kOITT.certy, w p:ątek i oobotę, 21
i 22 w:rzieśni.a. o godz, 19.30,
poprowadza od dyrygenckiego
pulpitu dyr. Stefa.n Ma·rczyk.

Ciągle jakieś
nla usz,czuplały

nowe zarzą.dze
stan llczebny
łódzkiej
Gwardii Nar<>dowej.
Kampania napoleońska przełciwko
R·ooJi zmieniła się w
łodwrót, By wzmocnić cofające
sic:
w1>jska i utrudni<' pościg
zwycięskim wojsk<>m Aleksandra
I,
ówcze!lny
minister
tspraw wewnętrznych Mo...,.tow-

~

~

skl zarządził skon-centrować
i
utrzymywać
w wyznacrony~h
miejsoowośclaeh od.działy gwar

#dzlo;tów „ażeby one do ważf nleJszvch
czynności
wojen/ nycb, gdyby tego było p<>trzeJ ba, wezwanemi być mogły''.
" Prefekt Departamentu Warszawsl<ieg<> wysiał za P·Ośred·
ł nictwem J>O•dprefekta zgierskie

i
~

g·o pisn10 <l·o burmistrza

w którym nakazuje stał wić się wyznaczo0nym gwa.rdzl·
ł storn. W piśmie tym czytamy
I m. in.: „nie jest tu zamiar
1 rządu, aby nieobuczonego żoł·
" IJierza. wystawić na cel i po( boj.e>wlsko, ale j"<>t jedynie za•
ł

miar

skoncentrowania

ł
ł

eily,

p•<>Wlocunta

~powściągającej

Przeoczono
.k
nazw1s a

;
:

i
~

oo

Jubileusz

Mały

małe

wnioski

w kźl ku zaan1ach

Dziennika
"
Dzi~

l

Łódzkie 0 o"
5

pierwszy
odcinek
konkursu. Wycieczka zwiedza z „Gromadą" rczmaite
miasta Polski. Na podstawie poszczególnych rysunków trzeba odgadnąć, jakie
to miasta. Początkowe litery miast od 1 do G dadzą
pierwszy wyraz hasła. Prosimy wpisać ten wyraz na
kuponie.
Po
zak~iiczeniu
konkursu
należy
przysłać
na adres redakcji .. Dziennika Lódzkiego" Lódź, Piotr-

i

KUPON

kawska
96
3
kupony
z
3 wyrazami hasła. (Na kopercie prosimy
zaznaczyć:
„Konkurs turystyczny"). Pośród
autorów train .v ch odpowledzi rozlosujemy następujące
nagrody: 5 bezpłatnych
wyjazdów
turystycznych z „Gromadą" do
CSRS w pas konwencji. namiot i zegarek turystyczny.
Ilość

nadsyłanych

nieograniczona.
odcinek

stępny

r:nwią1ań

Jutro nakonkursu.

Imię

Zawód

nazwisko

. . . ..

Adres
Pierwsze

a Dzjś, w czwartelc., o godzinie lfl,
wle:::zór a"UtorSlk.i B.
S.z,t.ajn•erca i J. M. Rymkiewicza
2;oirgiarnirz.owia1ny n.a \Vj''Sta. wie 1nalarstwa Ed•warda
Kuśnierza w
loka1Lu
wyst~1wo.wym
pirzy ul.
Piootrk•owsk.iej 102.

* :{. *

O Dziś, o go<l'l. 16, w LDK
(ul. Mt>n.iuszkl 4a.) Oldbęd1Zlie •· sdę
spotka.n.te
czlc n.ków S'ZJkOJn ych
kól 1>rzyjaciól ZSRR z n.au•kowcem. Mg·r Jerzy Jaitczaik wy.gło
si oo:k·zyt pt . . . O lotach ko&mi<'znycłl". Po c•:lczycJe konku1rs nt .
0

słowo

hasła

„Co

wiem

o

lo•t.aic-h

k ,osmjiCz-

nyc.h l kosm·onautach ?" Na zakoń.cizenie impr~y ~ta.n.ie ,WY•

~/

I
!
ł

ściami

zagraża

bezplt>ezeństwu

kra.iowemu. Dlatego cel ten .Jedynie umysły wszystkich zajm-0wać p«>winien, aby z przodu zagrozić zuchwałemu nieprzyjaclel<>wl,
czającemu się'
na pra<::e 1 majątki rodaków". ł
SkutkJ<im
tego 8 gwar·dzi· ~
~tów ubyło z s7.eregów ló-dzkiej gwardii miejskiej. Nie da·
ne im był<> chyba
„zagrozić
nieprzyjacielowi
od prz.ndu",
bowiem byll uzbroj<.lni jedy·
nie w „piki, palaisze, bandole·
ty" lub wreszcie „kosy stojąoo

oprawne".

___._

(c. d.

n.)

'f' kJ.ego,

la-pocie,
którą zamieirza
wsunqć oo p!e<ea. W ruzie nie
po•wo<dze·nia po·cLry•wacz nie źa
W zwią21klu 2 n,a·SJZą nota<tiką
euje sobie wulga1rnych wyramówiącą <0 tym, że emerytów
zów i po.pędza zmotory.Zlo.watra.kbuje się w niektórych lnną doro.żkę do d(]JlS'zego polo- ł stytucjach niewlaśc1wle, otr:tYmailiśmy
pismo z
Z.a.k!adiu
W(]Jnia„.
Ubezpiecuń Spoteczny.ch. zus
poiwler<:l:z.a, że w na,wale P•rac
Może być i t(]Jk. Taksówka
orga.niz.acyjnych w "LaJprosizezwailTllia
przy
krawężnillcu,
Ja,dąca
bHs•ko
clwdndolw
niach na a.k.a·demię jubileuszodrz-wi oPi.v'i•eira. sam k.ie'1'0W<Ca.
tailcsówka ZW(]J[.nri-a.
Uchy1lają
wą z okazj·l 40-lecla, prneoczoPo
imieniu
naiwo•luje
prze•cho
s.i'ę drzwi samochodu, pmsażer
n-o niektóre
naa.w;s.1<a rencidzącą
kobietę,
która m-ruga.z tylnego sie1dz.einia syrr<mtm
stów. Rencistom-.1u.bilatom, któ
jąc
doń
p:J!l"ozumiewa:wczo
rzy z chwilą ode:iśei.a na ren.tę
gW,Se1m - za.prasza
do
wozu
zaijmuje miejsce obok pasaże
przepracowali
po.n ad 35 lat,
przechodzą.ce obole m!od.~ kora.. Wóz szyoko z.nvka w najprzyznano na~rody. Część renb<i€11.y. Je>dną. drugą... Obiecucistów
już
je
otrzymała,
a pobtiższej
przecznicy ...
jąco
się
uśmiecha,
niczym
zostali
byli
po-wiadomlent,
Tego rod.za.ju e;pi.z.ody uli<ezoslawio1ta baba-Jaga z baśni
że do&i.aną je z fu.n.duszu prze
Gritmma, zachęcajq,ca Ja1s:i.a i
ne
może
spo<SJtrzec nawet
widiztan.ego na IV kwairtal.
mni..ej bystry obse•rwGltO<T. se.ns
11-falgosię
zajęcia
miej-sca
Z<lawalo·bY się, że wobec tetych za·bf.!?gów nie pozo·SiaQV'i/.L
go w~zyst.ko jest w po·rzą.d•k;u.
wq,l1p!iwości, ja•k również i te
A jei:l.n.a<k ja.k się przecież Olka
że
food.eiks karny prze'U,,i1duje
:zalo, o'Sloby, które p.rz,ez zaza n·ie n·ieprzyjemne sa1nkcje.
pomn.lenle µominięto, ba<rd'Zo
b0<le!:·n,le to C·::ioe·wly. I im tQ w
Wairto jed!naik, zwrócić uwa
plerwsrz.yim
rze,d12'1le na•leży się
gę
na .~zczególną rolą. j-aką
wyj.aśn.tenie ZUS.
tk)
" w·
tych
zm.o1ory:zo·u.,'ll'nych
ma.newrach po.cLrywa.ckich odgrywają
lci.eirowcy.
Zd.airza.ją
się w tej profe1sj i pracownicy,
którzy -n•ie zważając nn hań
bę jaik.ą okrywają swój zawód. z chęci zysku biorą na
s-i·e bie rolę wspólnUw. po·ś-red
-ro~k'(I., a 1Ul!Wet stręczycw·la w
Dziś w czwartek Teatr 7.15,
pocLe•frzronym
procederze.
obchodzd przy.femny jubil.eusz
Czyżby
nie oriento,wali się,
75 powtórzenie wesołej ak:te wchodzą w koU.zję z vratua.Inej składanki sa.tyryczn~j
wem, że zgoid:n·'.·e z 11·rl. 209
„Oczko opaczności".
KK naira:ża.,ją S'ię na !w1rę 4o
5 la.t więzi.einiia i na u.trntę
Powodzenie tego spektaklu
koncesji.
świadczy najdowodniej, że pub
Jiczn<>ść łódzika lubi sklada,nld
Wni.osild w tej sprataie pozo,s1a•wiamv d.Zi<!ll011.vi trams-yort.eg0 właśnie typu. Czyli ina.tu oso-/Jowego Zr.zeisz.erli•a Pry
me.i - trzeba. by z tego faktu wyciągnąć właściwe wni-0swait.nego Ham.dlu i Uslug.
kl !
M.
M. Kr.
na

EJłOD'lU

się nieprzyjaelela w tyle armil,
który
odb1'egając od swego
k<>rpu.su r·ozma.it.,,ml przykro-

łódz

~

j

l

NASZE LAMY

!~

P

~MRła

Taiki.e epizody ulwzne mo1:na Z<CLuwa:żyć również na imnych ulicaJCh. Jed:1U1Jk na Piotr
kowS'kiej,
gd,?:ie
w S·i'lnymi
s1kom4e·n.8l)W(llnd'U
wy.dairze-nia
są
'bard.ziej jaislcmwe, m-0<ie
je
spo@trzeoc
na:we.t
mnie)
bystry obseirwa·tor.

sami".

to jest niezgodn-e z prz,episam~. Zgoda. ale oo w t.ej sytua,cji ma robić lokatorka?

:

Taxi- podrywacze

instalacji w.e>d.-kan. d·o mieszka·
nia, ale z uwagi na brak pi·e>nu
kanaliza.cyjneg·o robót wyk<>nać
nie mO'~na. Zainstalowanie urzą·
d7.eń wod.-kan. na klat-ce &Cłlil
d<>we,j jest niezgodne z przepi-

dągowo-kanalizacyjnych,

•

I

sza

Mimochodem

„Zgo·dnie · z decyzją Wydziału
do spraw L<>kaiowych Prez. Dz.
RN Lódź·S_ró<lmieśele, ob. w. s.
J>QS<ia,da j.e dno pomieszczenie bez
:praw k•orzystania z wygód. W
czasie trw:ająeego remc>ntu rozważano

S

odobne studia. które mu
uwzględinfać zarowno
sta111 istni-ej ący jak i qioż
liw_o.śCi ora.z JX>trz.ieby ro.zbud<l
wywan1a, b(}da dotyczyć tald.e
komunikacjl drogow-ej i. l?.w.
masowej: autobusów i tram wa
Jów. Wie:le uwagi pOiświęca
proaram tzw. generalnym .w.lożen.1om układu głównych arterH miejskich Łódz.kiego Ze.~
polu Miast. Łączy się to bowi-em z perspekty,wami ro7~
w<>.iu mortoryza.cj-i.
rogram przewiduje przeprowadzenie ezeregu stu
Jićiw
specjalistycznych ł StBdko I.am w
które w sumie dadzą petny ł ló-d:zkim ZOO jest
ob:·az stanu
llc-rne l jak doobecnego. potychczas.
czuje
trzeb ! per.<>pektyw rozwo.:u
A
WSZiP.lklei komunikacji na t-J_ J Stlę św i.Pt nie.
"oto
n.aj młodszy
renie r>.asz.ego
wojewó~::.twa
~ przY'Chó·,vel<
law śclslym
zwi.ązku
z .ieg()
miej rC]<lziny ra.. stolicą"
Lod.zią.
Mówi
zem z
mamą.
Kilka
egzemplas:e tu również. o :roz.mi"l.>Zrzy
lam
wyslallczeni u le>tni&k i helipor-tów,
a więc o nowccresnych .S1·od- p~·;'el~.statnio(k~o
.,ach komunikacji.
Program niewątpliwie .s.Lan10 ~ Foto: PC•3l!\1yk
wi nowy etap w badamach
nad komunikacja
l.ódz;il;l'.~go

P

*

*

o Dom KuHru•ry Dizleci i M!od1zi-eży na B:alutacll, ul. ZaiWliszy n1r 39 za1pra.srza dzieci n.a
pok.arz żYW}-Ch zwler-ząt „Cza:r· ny•ch pa1ruter",
który odbędzie
s!ę d:zlś o godiz .
16.3-0 w sa.U
przy ul. Zawiszy 39. Prelekeję
wyg·losi inll. Posmyk.

*

:f.

*

Niezdecydowani
Zima za pasem, Więc nrlc
d.ziwneg·o, że ten -i ó·n mysli
o za.kupieniu ku·~hn.i ga,zowo,v~Lowej.

Nle z.a..\\-size

sklepach.

w

go!l!Zl-eś

·od

Ale

mjesJąea

s.ą

Qne

ostatnio.

stoją
Można

w

placówlrnich.
je
m. In. w sklep'.e przy
ul. Piotrkows•klej 158 i Na•rutowicza 16. Nies.tety, tylko oglądać, bo Ja·~ ln_fomm;ą. Sl)'.l'r-ze-'
aawcy, kuiplc me, gdyz są.
.. •
niewycenione.
kilku

<0glą.dać

„

z tą wyceną jest prawdziwy ktopot,
bo jak twierozl
„Arged''.
mimo siedrniok:rctn~h
mc•nitów telefonicznych
w wars.za„ws1kiej centrali, ceny nl-e ma. R2ecz w tym, że
P.ańsitwowa Komisja Cen n1e
może się pod.Olbno zde..::yd<0wać.
Droga loom.Jsjo,
imieniu naszych

błagamy

w

l1

Czytelników
U nas w Lodzi stoi blis·k o 250 taki·ch kuch- ~
ni. 3.ralk tyllko ceny.
(kas)
;

o

rychłą decyzję.

ddlW!tw~!
Podwórko leżqce
odłogiem
Mi'nębo

już
k.ilkad.zie!s-iqt
różnych
a1k.cji
upiększa:nia
Łodzi, minę/;o kiUw raz·y la-

to i
ku.

pozos.ta.le t.rzy po.ry roPodwórza. „p0>krywaly?
się k.wiedem i zi.e!.enią'', b!ił
na•stępnie
przyoblec się Wł
je·Bi·e•n.ne złoto.
ł

Mi}aly pory roku i ok.az}e!I
a ws.i ystlko to omijato ja;kos
pod.wórz<: przed no•wym budynkie·m przy ul. Sienkiewicza 8. Wszy•s.t ko t·u od
ł kilku
lat
p0>ws1a;e
be::
ł zmi(]Jn: gruz, górki i do/;'ki
ł- jednym
słowem: bałagan
ł oraz...
bra.k i~ic:;Jatywy . ze
ł strnny mi.e<sz<k.ancow.
Wi-d~C
komitet dom.o.wy czt)•ka az
z nieba spad·n.ie spychacz w
towarz11S'twie kilkud.,,e.siec~u ~
robo-tnik.ów i wte•dy będz~
można siedząc w n.owoczesneoj loggii popatrzet!
ja1k się na dole robi p0trzą
de•k.
A tyle by·W oka.Z_1i. Prz)/
zb.i.eau ul.
Narrutl()rlvicza t
S1'.e1n„c1·.e-wicza
pracoiL-.al
W
swoim cza.s•ie spychacz.
ab1-aiklo tytko chęci i iJ1Jk'jatywy.
Ale j.f!'szc:ze nie jest ta

!

z

późno. Je.siemią teź porz~

kujemy n<llsze m~asto i m<nL6<l:2lkl Dom Kult.t11ry 7l!l~
na nie wątpić. że tym rawlada•rńia s!luch.ac.zy kursów jęzeim m.ieiszkańcy domu przy
zyików ob<:ych, że dziś. tj. 2-0
i
ze-~
września o godoz. 17 w LDK. u1.
ul ..Siein.ki-ew,i.cza 8 1L e PT'.
Tra•ugutta 18 o"lbę<:l'Zie się uro- ł gaopz.ą okaz;i.
czysita i•n.a.ug'l.l1racja ku-rsów ję- ł
zyków obcych z '\,~ll<lem .Pned
jp.
i~~~~airnba~,
~,·.
-~
~„„

o

„

.......

'l

'l

Ili *

""lf MONTEROW

gA.l.\IOCHODOW YCR
z
kwalifikacjami
MASZYNISTKĘ z wysokimi kwalifikacjami
TECHNIKA ENERGETYKA w dziale gł. - zatrudni Lódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa nr 2 w Lodzi, ulica
mechanika
* 4 ROBOTNIKÓW do obsługi maszyn do Wojska Polskiego 55. Zgłoszenia przyjmuje
dz.iał kadr w godz. 7-15.
wyrobu tektury faliistej
4342-T
- zatrudnią natychmi.ast Lódzkie Zakłady
Wyrobów Papierowych. Warunki płacy._ do
ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA MAGAZYNU
omówienia na miejscu, ul. Żeromskiego 52.
TECHNICZNEG O z kilkuletnią praktyką
zawodową
4350_T
zatrudnią natychmiast
Lódzkie Zakłady
* TYNKARZY do robót elew.acyjnych
Remontu Maszyn Elektrycznych w Lodzi,
* M U R A R Z Y
ul. Piotrkowsk& 278. Zgłoszenia przyjmuje
SLUSARZY do warsztatu i do rusztowań dział ek-0nomiczny w godz. 7-15.
4339-T
rurowych,
*BETONIARZY
E L E K T R Y K OW
*ZBROJARZY
*SLUSARZA
*TOKARZY
OPERATORÓW do sprzętu lekkiego
* OPERATORA na suwnicę i koparkę oraz
zatrudni Miejskie Przedsiębiorstwo · Re* ROBOTNIKÓW niewykwalifikow anych
montowo-Budow lane nr 4 w Lodzi, ul. Sienzatrudni natychmi.ast Lódzkie Przedsię kiewicza 56. Zgłoszenia
przyjmuje dział kadr,
biorstwo Budownictw& Miejskiego nr 3 w pokój nr 4, w godz.inach
7-15.
4363-T
Lodzi, ul. Goplańska 28, pokój 32. Dla osób
zamiejscowych bezpłatne zakwaterowanie w * TECHNIKOW dyplomowanych
hotelu robotni-czym.
4354-T *MAGAZ YNIERÓW
Lódzkie Przedsię
* SLUSARZA o wysokich kwalifika·cja.ch - zatrudni natychmiast
zawodowych do robót precyzyjnych oraz biorstwo Remontowo-Bud owlane Przemysłu
Lekkiego w Lodzi, ul. Piotrkowska 171. WaPLYTKARZA do wykładania ścian płytrunkli pracy 1 płacy według umowy zbiorokami glazurowymi
- zatrudni zaraz Spółdzielnia Pracy „Po- wej w budownictwie. Zgłoszenia przyjmuje
sekcja peroonalna w godz. 7-15.
4368-T
stęp Techniczny" w Lodzi, ul. Wojska Polskicgo 190.
4800-K
INŻYNIERA MECHANIKA na stanowisKSIĘGOWEGO-REWIDENTA
lro głównego mechanika, z wynagrodze- zatrudni natychmiast Lódzka Fabryka
niem 3.000 z.ł plus premia regulaminowa
Maszyn Jedwabniczych w Lodzi, ul. Żerom - zatrudnią natychmiast Lódzkie
Zakłady
skiego 96. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr. Wyrobów Metalowych w Lodzi, ul. Wodna
Wysokość wynagrodzenia stosownie do kwa- 11-13.
4388-T
lifikacji.
4799-K
BIOCHEMIKA lub CHEMIKA do pracowKSIĘGOWĄ samodzielną (do działu rani biochemicznej
z;akładu
toksykologiri
chuby)
przemysłowej
*MURAR ZY
- zatrudni Instytut Medycyny Pracy w Lo*MALAR ZY
dzi. Zgłoszenia osobiste: ul. Wodna 40, III
S T O L A R Z A oraz
piętro.
4385-T
ROBOTNIKÓW rniewykwa.Ufiko wanych
zatrudni natychmiast Miejskie Przedsię
MAJSTRA w przetwórni
biorstwo Remont-0wo-Bu dowlane nr 6 w Loowocowo-warzywnej
Cesarce
k.
dzi, ul. Lubelska 9-11, pokój 27.
Strykowa,
pow.
4289-T
Brzeziny
INSPEKTORÓW budowlanych ze śred- - zatrudni WZGS
„Samopomoc Chłopska"
nim wykształceniem technicznym i 5-let- w Lodzi.
Warunki do omówienia. Pokój służ
nią praktyką
bowy zapewniony. Zgłaszać„ się w WZGS,
T E C H N I K A normowania
Zakł.ad Obrotu Artykułami Rolnymi, Lódź,
- zatrudni
Zjednoczenie
Przedsiębiorstw ul. Próchnika 1, pokój
111 w godz. od 8.30
Budownictwa Komunalnego w Lodzi, ulica do 15.30.
4798-K
Piotrkowska 55.
4298-T

rm

PRACOWNICY POSZUKIWANI

*

*
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*

DOMEK mUIOO'Wa.n y, mzy

*

*

*

*

**

*

*

*

* czoszniczych
KIEROWNIKA magazynu wyrobów poiiz.
(wy- ~--------------------._.,
nagr<><l.zenie 2000
plus premia)
* spraw
TECHNIKA .na stanowisko ·inspektora do
i
długoletnią
zł

wynalazczości

prakt)"ką

postępu

technicz-

I

I

SPRZEDAŻ

SIATKI

og.rro<lzeniowe,

Draimy„ ruirtlkn., stu:pki poleca wytwórnia. UL Pr:z,e-

mysło·wa 5
1'47®9 G
· -- S-IATKI
o~odzen.Loiwe,
bramy, :futrtki i stuipki po
leca wains•ztait Jairacza 41
14451 G
PORZECZKI CZJall'Ile t!"Zyletrvie
sprzeclaim. Ulnca
A u g.ootów 15, tel. 264-46
14576 G

-

PLAC buid•owlany 1.100 m
kw. n.a StOlkach, ul. Ję-

l e, ulica 22 Lipca

GLOBULKI

ISamochody-motocyklel

"

ZET''
-

'

i

I

l_!mJKA

Przezorny

KURSY

Ili PRZE TARGJ[ Ili
DYREKCJA MIEJSKIEGO
BUDYNKÓW MIESZKALNYC H
LÓDŹ POLESIE
w Lodzi, ul. Żeromskiego 36
ogłasza przetrurg nieograniczony na nastę4
pujące roboty w budynkach mieszkalnych:
nawierzchniowe , zduńskie, dekarsko-blacha rskie, murowe i tynk.arskie, malarskie, ciesielskie, elekńryczne, wodociągowo-k.ana1iz.a
cyjne i studnie. W przetargu mogą wziąć

kroju, szycia I.
II, IIl stopnia dwuzmlanowe TKWP. Zapisy cogodz.
dziennie,
8-14. r
•
Piotrkowska 249,
17-19,
(lewa
otlcyna,
szkoła
I pi~tro, gabinet dyrekto4658
ra)
NOWOCZESNY krój udzieciędamskich,
brań
od kradzieży z włam., cycll
opanujesrz szybko,
ognia, szltód wod<>cią· poc gwwran.cją, c.pa<tento·
gowych i Innych
wainym wynaJ.azklem mltelefonując 455-10
st.rzyni Mechlińskiej. Nawewn. 40
14840 G
wrot 32
SPAWACZE! Kursy spa4785 K
·wani.a gazowego 1 elekt.rycznego dla początkujących I zaawansowanych
oraz zaoczno-konsultac yjne dla spawaczy z co naj
mniej trzyletnim stażem
pracy prowadzi
TKWP.
Wydajemy książki l kairSPOKOJNY, sa,matny srzu ty spawacza. Zapisy. lnka po·mie.<;·zcrenia w Lo- fą·rmacje (także listownie)
od<Zi na kiLk•a doni w mie- o<il gO<l'Z. H do 17, Lódż.
być
W'5!!)'51- Tuw·ima 15. tel. 316-70
Może
&'.ącu.
ne. Of<>rty: BiU'I'<> Ogto- ZAKf,AD
Dosko-nalenla
sizeń, Ka<towice „,2250''
7.a wod<J'\vego w Lodrzi or4800. K g.:lnirzruje
żub.rnrd1ziu
na
ku r.'l.y k>roju i szycia. ZaPOKOJU sublio~rntQlr s kiego p:s
p!"Zyjmuje
sekJret.ay
dla n O MlO zaan.g.'.1.żovv.a.ne- r'.at S2Jkoly P-0d.• tn°wowcj
g.o san1otnego- a•kt.o;ra popnzy
ul. Moklrej 3
Pa1\s.t.wo- n1r 100
s-zu.kit1d·e phl·niie
433a T
wy Teatir Nowy, tel. 381-34 ~oo·z. 8-15
r.ad.io-te<:h nliczny
4395 T KURS
dla 7~aw.ai11150.wanych orraz
PO KOJ, kuchnię wylączo leJewJozyjny - orgaonJzuje
n-e Sip-o<d. kwia1te1rtrn11ku - Zaklad Do"->k!on,alenia Za[kup;,. °'~' ,.'<OM'' E>u wodo·wego w LcdrzJ , UJ.
':-0 ogtOLStZeń, P1ot:rkQwsk..a LąkJowa 4, tel. 289-05
n:r 96
1%84 G
4335 T
OLSZTYN - dwa pc•l<Oje,
kuchnba. wsizyisbkile w ygo<.iy za ,mien1ę na poootn1e
w Lo<l:zi, P.abta111ic&.ch lu.b
Zgieonzu. Wiadorrność tel.
530-35
14&47 G PRACOWNIKA
rolJ!lego,
PO KOJ 1 kuchnię 3-0 rn SC•lid·neg.o 17.a<t;ruid.nlię. Doklw. IV piętro :z.am].enię t>rc wairu.nkL Wiaqorność
na podob.ne. Win<le>mość Karolewska 42-3, do goctziny 9 ra.n<>
14660 G
Przęc11zaJ.n.iana 24-4
14'i67 G
.

udział

TO NOWA NAZWA

zatrudnią natychmiast Zakłady Przemysłu Pończoszniczego im. M. Buczka w Lodzi,
ul. Sienkiewicza 82-84. Zgłosrenia preyjmuje
dział k.a.dr w godz. 8-15.
4309-T

-

Spółdzielni

* PALACZA kotłów
*SZKLA

w

Pracy Blacharskiei

ul. Nawrot 32,
WY•SOkoprężnych
RZY
aktualna z dniem 15 września br. Adres
- :z.atrudni naty>chmiast Miejskie Przedsię
i nwnery telefonów powstają · bez zmian.
biorstwo Produkcji Pomocniczej, Lódź, ulica
4316-T
Kopcińskiego
kadr w godzinach
56. Zgłoszenia
7-15.
przyjmuje4345-T
dział ~
.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ __

*
*
* INŻYNIERA

EKONOMISTĘ

.ze

L()dzi,

znajomością za.gadnień

plan0wa.niia w prz.emyśle oiraz
EKONOMISTĘ ze znajomością zagadnień
gospodarki mate.riiałowej
CHEMIKA względnie ME-

~:i:::!~ do

pracy w wydziiale tech- :zatrudni Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Pa.pierowych i ·Materiałów BiuroWych w Lodzi, ul. Więckowskiego 33 (par+--)
_,_.
._- . Zgł'Oszenia przyjmuje UL.la ł k a d r w goci.zinach 8-15.
4371-T

OGŁOSZENIA

Ili

Ili

DROBNE

I NIERUGHOMOSC,I j ~~:· ~::~~:~"o!~
PLAC w

państwowe,

spół

Zawsze

Ubezpiecz a

mieszl-.an ie

-

I

LOKALE

I

I

POKOJU

I

s'll'bl'()b<OOIJ's'k.ie-

Ir<> kmrnf:o<rtoiweg o poszuowvirow;e 3.0UO !cu:lt;. Oferty „14'668" Biu- :-<> Ogiasizeń, Pi'()tr~owska
Dr
a nr 96
14668 G

l.
g..;;
14651 G
DOMEK mu-rowany wylą 43 4
c:umy spod. klwa.teruniku DOMEK wyłącrz<my spod.
<"Pl'7.edam.
Kosynierówlkwate runJtu
s.µI'Z€<10m
Gd'yń!SlkLch 38 (Cbc·jn.y)
Pokói w0i1iny. Lódż, Sie14641 G rak<YWsltliego 65
114005 G

przedsiębiorstwa

dzielcze i prywatne, przy czym dyrekcja zarządu zastrzega wbie praw-0 dowolne.go wyboru oferenta względnie unieważnienia przetargu. Slepe kooztorysy otrzymać można
w d.zi,ale techn.icmym.
Oferty z podaniem
mocy przerobowej oraz terminem wyk-OIIlania robót należy składać w sekretariacie do
dnia 30. IX. 1962 r.
4390-T

MIEJSKIE PRALNIE I FARBIARNIE
w Lodzi, ul. Cz. Butora 34a
ogfaszają przetarg nieograniczony na remont
i uruchomienie filtrów permutitowych w kotłowniach pralni:
1) w Lodzi przy ul. Więckowskiego 22;
2) w Lodzi przy ul. Zbocze 16 (Stoki)
Bliższych informacji udziela sekcja inwestycji MPiF w Łodzii., ul. Hutora 34a, tel. 323-08,
349-34. W przeta:rgu mogą wzjąć udział jednostki państwov-~. spółdzielcze i p.rywatne.
Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa do dnia 30 września 1962 roku,
Otwaircie ofert nastąpi w dniu 1 paździer
nika br. o godz . 9. Zastrzega się dowolny
wybór oferentów a
także
unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn.
4772-K

W dniu 18 września 1962 r. zmarła
nagle, przeżywszy lat 42 nasza najukochańsza żona, córka i siostra

l.+p. Apolonia

- ·

-

pokój,
Huta.
wygody rz.a.1mieJwchl!1.ię,
n.ię na p.oid.o.bn·e lub v..1 ięk
Otert.y
.me w Lodizi.
, .1J4.6'7()"
Bi'lltt'O Ogroso:eń,
P10Wlrowska oo
14670 G
NOWA

PRACA

LEKARSKIE

Miałkowska

z domu RDEST
Wyprowa.dzenie drogich nam zwłok
nastąpi dnia 20 września br. o godzinie
15 z kaplicy cmentarnej przy ulicy
Rzgowskiej, o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu
MĄŻ, MATKA, BRAT, BRATOWA,
BRATANICE I RODZINA

1

nego

15114 G

ZARZĄDU

MOTOCYKL z
koszem
nleszkoM-72 p:i.lJnie sprzedaJITl. o- D skute<2ne,
dllwe, łatwe '\V gf.o.
gląidać Wólczań:sika 9'!-23
sowaniu
~
G
14636
zapobiegają
D tanie
sprzed.am.
„WARSZAWĘ"
ciąży
Pa.bia1nlce. wo~noscioiwa 6 [J 1 pud. 10 szt.
z!
przy WiejBkJej
14649 G
D Do nab~7eia w apteSAMOCHOD o•sobowy
kach, drogeriach,
„Skodia"
l•Jm sprzedam.
ki-Oskach „Ruch".
Oglądać Rzg.ow.s.'ka 15<1
14645 G 111111111111111111111111111111111111111111 i

-

ł

Dr ZIOMKOWSKI specja-1
Usta chorób wenerycznych;
USŁUGI
skórnych
16-19,
Piotrkowska U.
13859 G ~---------HENRYKA Korotiska le- POGOTOWIE telewtzyjne
karz ginekolog - położnik ai:y=e
cod!ziennde tele-p!"Zyj muje 11-18
Zlelo-jfOl!l. 31!7-74, J. Bryk, J ana 16
1.3765 G ra.c::zia 7
148-07 G

dlrowjrziny 1'2 - s'!)rzedam.
Dojazd traimw.arjem „„17",
„2:2", „10'!. oraz a<1.utobus
u53'~
146&1 G n 11111111111111111111111111111111111111111

*
*

*

br ltDDREWlCZ specjar BOBECJU ~a~
lista' Chorób
wenerycz- chorób kobiecych. 'I'rau„
nych; Skórnych 8-10; 14- gutta 9. Przyjęcdla 16-19

I

p-oko()'je, k\.tchnJ&, !ruzioolka,
poopi.VliruiCZOl!l Y,
blisloo tr.a1ID1Waju - spnze<!Jam. Ma irysim. m. Wiaoomość Zgiierslk.a 18-2Q
1.w48 G
DOMEK l1'llUJrowany aztel'O•kzbo•wy WO<ll!l.y c.raz pi-ee
stalop.ailn y
SI>I'Zed.am.
Wiad·omość
:&ao!'pia 75
(Chojny)
14658 G
wera1nda,·

I

Koledze
EDMUNDOWI
SMO LINSKIEMU z powodu śmierci

OJC A

I

wyrazy

SIENKO,
specjalista
chorób skórnych, wenerycznych 16-18, Kilińskie
g·o 132
13629 G
Dr NITECKI specJ allsta
choról> skórnych. wener~·cznych 16-18. Killńskiego 82
14543 G

szczerego

współczucia
składają

KOLEŻANKI I KOLEDZY
Z VIII LICEUM
OGOLNOKSZTALCĄCEGO
15053-G
Im. A. ASNYKA

I

a111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111u111111111111111111111111111111m1111111iii11111111111111111111111111111111111111111n1111un.1JJU11111111111111111111111111111111111111111111
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!MUZEUM HISTORII RU-, · l#U'
~'(}.
;!J<
od lait 114 g
15 415 · 18 Przybystzewskl~o
32 1
CHU REWOLUCYJNEGO
••
#
"~'E
·,-,,1
20.15
'
·
. '
'CieSozkows.kiego.
OgJos:renła wymJaro(ul. Gdańska 13) czynne
llJI
•
•
li
MLODA
GWARDIA
(ZlęSzpital
Im.
dr
Jordana
We telefoniczne
311·50 w każ.dą niedzielę i dil'li
KINA PREMIBROWE
!Jl tł
6,Jllfi •
U
~
Jon.a 2) Pr2Jegląid :Li~móW ul. Przyrodnicza 7-9,
lnrorma.cje o wszelpowS!Zednie W gO<llZ. ~ BALTYK _ nieczynne
_.e
:aww
m µ~:i;:.:;.~
wyt>mn.ych w plebiscycie przyjmuje rodzące 1 choRlch usługach
03
Hl do 17 a we wtOII'ki
filmowym „Szatan z VII re ginekologlcznie z dziel
l>logot. Batwikowo
09
i czwartki oo. g<><!'Z. .11 WISLA (Tuwima nr 1) dod. „,Kaczątk<>" I· 10,
nla" prod. po1.:, diorzw. kl." do:zw. od lat 10. nicy $ród.mieście oraz z
l>ogot. Milicyjne
07
{Io 18. W pomec!IZJ.nlk1 i „Rio Bravo'' J)L'od. USA 1~ 1<4, 16, 18, 20
od lait 16, g. 17, 10
g. JO, 12.3(}, 15. 17.30, 2-0 <l'zielnlcy Górna z rejolllocna. pom<)C lekar~ni poświątec?me mu- d~w. oc1 la.t J.2 c. 1-0, REKORD
~7.gowska_
2)
POICOJ (Kazimierza nr 6) nowej poradni „K" pr:zy
6ka m. Lodzi
444-44 zeum nieczynne.
13, 16, 19
„A lasy w1~znie spie- DNI FILMU POLSKIEGO „Krzy.<acy"
dazw, ood ul. Lecrzniczej 6.
Straż Pożarna
08 I ,
wt.O WOLNOSC (Przybyszew- wają"
?rod.
austr.
lat 12, g . 15.30, 19
Szpital Im. dr M. MaJ~om. Miejska MO
29?·22 Ml:ZEUM WSTORil
slclego 16) „Et cetera pa do~w. od lat 12, g. 9.30
KINA
PREMIEROWE
ROM.I\
(Rizg.o~ka
nr 84) durowicza ul. M. Fornal~orn. Ruchu DroKIE."1NICTWA (Piotrk-OW na pułkownika" prod. 11 ,45, 14 „Piknik" p.rod.
.
„Autobus
odjeżdża
o
sklej
37, pl"Zyjmuje rogowego
516·62 ska 282) w sala.eh wysta wl.-fr. d02w.
lat 18 USA. d01Zw. od lat 16, PC!_LONIA
(Pi<>~kovvsk'?, 6.20" dmw. od lait 16, dzące t chore ginekolol>rYW. Pogot. Dziec. 300-00 WO<WYCll muu.eum rsrzy g. 10, 12.W, 15,0017.W, 2Q g. 16.!'5, 18.3<>, 2().45
61) „Jadą gośeie, jadą
g.
16,
18.
20
glczn<le
z dzielnicy Polel>ryW. P~ot. Lek.
333-33 ul. W1ęck-O'W'Soklego i () TATRY-LETNIB (Siel"l!ltle- ROMA. (Rzgowska n:r 84) doizw. od Ja.t 18 g. 10, TATRY (Si-enkiewl.c!za
40) <;.ie, z 11 1 12 rejonowej
555-55 wyS>tawa „Tkaniny wl~- wicza 40) „.Książę 1 ak· „Rewia
2.31J, 1:5, 17.30; 20
snów"
prod.
1
Program
dla
najmlod- Poradni „K", z dzielnicy
Centrala Podmiejska Ol
je~r, Jolal!litY O
toreezka"
prod.
a.n.g. austr. diorzw. od lat 16, WLOKNIARZ (Próchni·ka s-zycb:
„List gończy", Widzew oraz z dzi.elnicy
l'llOI
359-15 !\< ~~~kuM ARCHEOLOGI· g. 19.45. (W wypadku g. rn, 12. 14
16) „Spóźnieni przechod „Miś uszatek"
Górna z rejonowej pora1
ści l4) n:epogody film nle bę- SOJUSZ (Platowcow~ 61 nie" d=w. od lat 16, go płacze żyr~r~:,DJ.acze.
Jak dni
przy ul. Rud:z.a 11V
CZNE (Pl. Wolirrchoo·Lo ci.zie wyświetlcmy)
„Tra~r z Kentucky' (pa g. 10, lll.30, 15, 17.30, 2() sl<>neczko oddało 'pi~sko kiej „K''
33.
ara IE
Wystawa . pn. "
STYLOWY-LETNI E (Kiliń- nomma). prod,
USA.
wi wodę"
Przyjaź: po Chirurgia Południe
'l'EATR NOWY (Więckow- g!a 1 sztu'.rn h aJ'l~~~~ skiego 123) „Serce 1 szpa d01Zw. od lat J.2., g. 17• JUNA I KATEGORII
nad skarb"" g: 16,n 17 . Szpita~ im. dT Pirogowa,
k
na ~czkac
oozien da" (panora.ma)
19.15
p 1 -zeg<Jąd
f~lmów An- ul. WolczańS'ka 195.
a l<?go 15) godz. 19.15 wych '. Czynna ";,ied7.i<> wl.-fr. g. 19.45. (W prod.
wy- SWlT (Bati:ck1 Rynek 5) STYLOWY
(l(illńs·
l
deg-0
dirzeja
Mu.nka
zezowa Chirurgia Północ - S7.JPi117ĄUczciwa dziewczyna"
nie od 10-!8, ~t
V.:oi pad.ku nleu;>ogody film „Moby Dicl<." pr. US~, 123) P!"Zegląd najnow- te sz,częś-cie" d~w.
t.al .im. Pasteura, u.l. WlLA SALA (Zachodnia lę o<l l0-14. W . ~ si
00 gu.ry
nie
bflid.ziie
wyświet10U1y)
dO<Zw.
o<l
la<t
16,
g.
l~.4o,
szych
P<J!ZYCJi
JXJ:!Slkiej
1art;
l'6,
g.
a,
19.
i1rr 1>3) g. :W „Skandal w ny. (WYs•t.aiwa m1e Gł „ ę
1 20 .15
13, 20.1.5
kinemaitografii „MoJ sta
Laryngologia: Szp. trn.
'l'll:~aber~uA'R'ACZA (J~-a- w saiJach. PoC7AY
owKINA l KATEGORII
ry"
dozw.
od lat 14, g.
#f.
"'
dr
Pirogowa,
ul. Wólczań
"
nej,
TwWJma
38.)
KINA III KATEGORII
16, 18, 20
PRZEDSPRZEDAZ
blle- ska 195.
~ 27 > g. 15 ·l 5 „W pu:Fo
KINO LDK (Traugutta 18)
ZACHĘTA
(Zgierska
26)
tów
na
2
dni
naprzód
OkulilStykai
Szpital im.
1~ ~g!..s';lti.p~s~~i:;~; zoo - czymie g. t-18.
„Teresa prowadzi śle<lz· LĄCZNOSC (Józefów 43 ) Pl"Zegląd
najnov.'Szych do kin: „Baltyk", „Po dr Jonschera, ul. Milion.o
'l'EA.TR 7.15 ('I'raugutta l)
#f.
two"
prod.
czeskiej, „~";ndla~ze oplum" pr. pozycji polSok.iej kine- Jonia", „Wisła", „Włók· wa 14.
d-0:z.w. od la-t !.&, g. 15.15, chmS>kleJ, doizw. od Lat matografii „I ty Al<Sta- nlarz", „W<>lność" od- Chirurgia t laryngologia
7
g, 19 ·16 „OC2lko opacz- PALMIARNIA czynna 17 30 20
~6. g. 19
niesz Indianinem" d'()o:W. bywa się. w specjalnej dziecięca: Szpital lm. Ko
'l'~~·
POWSZECHNY od 11odz. rn_ do 18 (p.róc:z MUZA ,..., nieczynne
S'IUDIO (Lurnum~y '-9) 00 1at 9, g. 10 , 12 .3-0. kasie
ldna
„Bałtyk" nopnickieJ. SpOTna 36-50.
(OJ:n-. Stalln-aidu nr
„Pr<>C. MamLock prod. 15
Dom
beŻ
21 ) poru.E>Cl1Z1alkow)
(ul. Na.rutowlcza 20) w ADRESY l GODZINY
1 ~ 3Q
„.
NRD,
d.ozw.
od
J.a,t 16,
k.·
19
.:·
d
„
od
lalt
16
dni
powszednie
w go- PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ
g,
·15 ,,Miłość 1 neuKINA n KATEGORII
g. 17.15. 19.30
; i':
ou;w.
dlzlna.ch 12-17.
i NOCNEJ POMOCY PIEo;r..<>RiQ.ETy"
··-'·
CHOCIANO~CE
(sala
.
LĘGNIARSKIEJ:
""
KA (Pl'C>trlrow.,,,_a
DKM
(Na.Wll'Olt nir 27 ) OSP) „Al"cJa w k·ralnie
Swiąteczna pomoc pie243) g. 19.15 „Ja tu rzą· CBWA (Plotrók.owska !OO) „Czyste szaleństwo" p.r.
czar6w" pir-0id.
USA,
KINA II KATEGORII
lęgniar&ka w dni ustao:~kA _ ~·~y.nna
Wystawa ma•airstwa Ed- USA. d-01Zw. od J.ait 13, dQIZW. od. 1at 7· g. 17 · ADRIA (Pl<l'llrkowska 15(})
wowo wolne od pracy
•"'~
warda Kusmer:za czyn„Pol-OWame na lokom.o·
· „ d
dokonuje zabiegów
ĄJtLEKIN (Wólczańska 5) na codziennie w godz. g . 16" 18'. 20
tywę" (pa.norama) prod. „Ty5ląc
•ryzw. PalbfanJoeka _56.. P1omkow dorost eh 1 dzieci w dla
ag, 18 N l i D
_ od 10 do 19
OKA (TuWJma 34) „Długa USA dO!l'iW. od Jiat M -Od 1a1t Hl,talarow
g,
Hi,
Ul,
2()
sJ<.a
1127,
Tll'w1ma
59,
Zieb'
,Y
b'
lg
tł„
" a
amayan
·
noc 1943" prod.
wl„
~9
'
.
lo·na 2'8, Ws>~i10dn;ia 54, mecie za iegowym
?'
:p
BIURO WYS'l'AW ARTY· d-O"Zw. od lat 16 g. 16
g.
DWORCOWE (Dw. Ka•1!- Lim.ain.o.wskieg-0 80.
dJOmu chorego w godzillllOIQO (K<>t,..rmka 16) STYCZ?>."YCH (Park SLen 18, 2'0
•
' CZAJKA
(Pl.on~
18, skli) II OgóG111.c>poJ,;!kl Fenach
od
7
do
19..
~ l7.30 „Pan Twaroow- kiewicza). Wystawa ma POPU1. ARNE
(Ogrod
Kochanówka>) rueo-zyn,ne stiwa~ Fibmów Kirót'koSród.mieście - ul. Piotr
"
la•rS<twa
kraikows>kiE!gO. 18) ~,Sto
kllomeu-i:.~ MEWA (Rrz,1o·WIS<kpój: nr ~; rnet1raŻ?"'yclt
„Lekcja
Dyżury
kows1ka Hl2, tel. 271-80.
Czynna cc<lziennie orod
wl d
.
t
„Za wam
ą n.nJ
muzyki", „Uwaga dueBałuty_ ul
Snycerska
ł.JZ
prócz pc>rl.iedrr.i.ałkóW w
16.; lllOIZ';j od 1a
p.rod.
<Jd la.t cl''.• „Notatki krakow- Szpital łm. dr H. WOif 1-3 tel. 538-79.
lłllfla
14 · g, ]>O\„
15 45•d<Ol2lW.
goodo: 10-13 i 14-18 w
'
•
'
•
l'8. 2().lG
sk1e" g 1-0 11 12. 13
ul La i wi • k 34 36
'
nied~ieLe 1 święta.' 00 PIONIER (Fra.nclszk.ańsk.a POLESIE ·(FornaiLski<l']
37) 14 15 is 17 lB 1a_ 'liJ• ~ . • . g e d nic a
·h • Widzew - ul. SzpitalllnrzEu
.
goid:z l0-11! bez .~rner- 31) „Sekretarz
rej•ko- „Tygrysy na p-0Icładzie" 21 '
'
'
'
'
' P'!'ZY1,mu ie r? .zące 1 A~i-~ na 6, tel. 271-53.
,
M SZTUK.I (Więc
·
...„
rod
prod radz
aozw
1
1
re
gine
<<>
og1=n•e
:z
00
~'
=
.
kow~ego 36)
d
czynne wy.
mu p. · raidz., d<JIZW. la<: i
i~ 1
HALKA (Krawiecka 3-5) nicy Bałuty: z 10 rejonoGorn.a - ul. Lec:zn cza 6
19 ·
\Ve wtorki i. czwartki w SALON
FOTOGRAFIKI 00 lat m, g. 16• li!, 20
2. 1 ·
Prwgląd
filmów
n.ag„owej
poradni
„K"
z
dzieltel.
427-7-0.
l<O<tz. 11-19· w śro<ly l,TF (A. S1iruJ!!·a ~) Wy- GDYNIA-STUDYJ NE (Tu- ENERGETYK (Al. Polina mi~d'Zynal!'o nicy Wklzew oran: z diziel . Po~ie-Al. 1 Maja 24
Jl1ątkli i 5<>l>;.ty w godz. stawa ,tę~~_ ~ń- wlma 2) „Pinokio" J?I'. t!l<"hni~i 17, róg Fel- d.;O'Ilych
dowych festiwalach fil- n:cy Górna z rejonowej tel. 382-98.
łl-ll;,,.•ll! . ~~ l~l.§ ._:>~~; ~ • · ... - ~"'- ·
·
·-;Il;Q'.,~_„Q_~'! -~'!,P.Oll.'aidnl. : ...x,·~~.ló.l!i:;:;:JIJ.. . N.ocna
pomoc p~lęgWAZNE TELEFONY
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szpitali

nlarska z sledzil>ą pr-zy
Al. Kościuszki 48, tel.
324-09 od godz. 19 do 5
dokonuje zabiegów dla
dorosłych i dzieci w gabinec1e zablegowym I w
domu chocego w P!"ZY•
padkacl1 pilnych na zleC€nle Jekarskle wystawia.
ne poza godzi.nami pracy
gal>inetów zableg:iwych.
ADRESY I GODZINY

PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ,

WIECZOROWEJ. i NOCNEJ
POMOCY LEKARSKIEJ:
Swiąteczna pomoc lekarska
udziela
w dni
ustawowo wol'ne od pracy
pome<zy dorosłym 1
dz.leciom w ambulatO·r ium
i w d-0m>J chorego w go
dzlnach od 1-0 do 17.
Wieczorowa pomoc Jekarska udziela w dni
powszednie pomocy do<'<>
i.lym 1 dzieciom w ambulatorium w godzinach
od 18 do 21 oraz p!"Zyjmuje w tym czasie zgtoszenia na wizyty domowe, zalatwia.ne
przez
nocną pomoc lekairską oo
goodz. 2i) do 6.
Sródmleście -ut. Plotr
kowska 102, tel. 271-80.
Bałuty ul. Zuli Pa•
canowskiej 3, tel. 541-96.
Widzew ul. Szpital•
rva 6, tel. 271-53.
Gó
l. L
1
cza ~~atel. 427-~0.
eczn •
Polesie-Al. l Maja 24
tel. 382-98.
Nocna pomoc lekarska
(NPJ,) dla m. Lodzi z
siedzibą w Stacj i Pogotowla Ratunk.c>wego dla
m. L<>dlZ! przy ul. Sienltiewic:za nr 137 udziela.
pomocy w domu chorego dla <!.oroslych 1 dzieci
zglaS1Zających za.chorowa•
ni<? po godzinach :przyjęć
pl"ZychOOni rejon<>wych.
Nocna pomoc lekansk.a
pt'"lyjmuje zgrow.enta t~
lef<>niczne od godz. 2i
do 6 na nr tel. 444-44.
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Sukces Polonii

O Zl ot y Ka sk

DO BYT OMI A

w Atena ch

wyjeżdżaiq ŁKS-i a cy

ATENY. PFbkarze mistrza
Pols.ki byt-omskiej Po·lonii, odnieśli w Atenach piękny sukces. Potkonali oni w rewaJnżo
wym elimiJnacyjnyim meczu kluzy postanowila., że wyścigi roz- bowego Pucharu Europy
migrywaITTe będą w kategorii ma- strza Greoji · Pana.thins1kos
szyn: 125, 175, 250 i '.350 ccm. 4:1 (2:1).
Ponieważ p1e:rwszy
Entill!ljaści
sportów moloro- szawskiej między uJ.. Telef-0Wpłynęły już do posz.czegól- mecz w Polsce Polonia wygirawy>ch ma1ją Jeszcze chyba w niczną i Nowotki.
nyoh biegów pierwsze zg!osze- la 2:1, za.kwalifikowała się więc
pamięci :fragmen.ty wałki, jaka
nia.
Komisja
sportowa tej impredo drrugiej rundy Pucharu Eurozegrala Siię r0tk1 temu na
W 1.-aJegiorj,j I?U1szyn 125 com ropy . Wa.I-to podać, że Polonia
aiutostJI"a<lzie wrursza~'&i;:1ej, w
sta1i~wa-O
między
innymi bę- jest pie.r wszym polskim zes,p~
czasie
wyściJgów
motocy1klodą: G.
Heuek z Ka.towic, J. Iem. k.tóry przeszed~ po:zez eliw:ycl1,
ZOl!"gain.izO'Wanych przez
Brendler ze śwMnicy 1 Ka.crłl<>- mina•cie.
LPŻ o Złoty KaJSk „Dz1enniika
r~wsiki
z Legii (W-wa),
w powstalych spotkaniach Ips"
Lód21kiego". Startowali wówczas
•
. .. k
R
wich (Ariglia) zwyciężył
Na 17-l ccm ...Ta.s1c7.c
I
a- riana (Malta) 4 : 1 (~:O), aSCw 1-"lorew Lodzi niemal wszyscy nasi
<lek z SHC (Kielce) oraz Kau- wanżowym meczu Odensee (Danajlepsi motocykliści.
ty z Syreny (W-wa).
1nia) Dozgrnmil Dudelingen (LukCodiziennie w godzinach od Hl
'V ka.tego'l'ii 250 ccm bę-Omie semburg) 7 :1 (2:1).
W tym rolkiu wyścig o Zło do 18 n.a basenie Slał·tu przy ·~l.
wyrównana konkurencja.. StarVao;as (B~dapeszt) ~<>konał nor
ty Kaslk „Dzienmka Łódzkie Tei·esy przyjmowane są zapisy na
.
. •
- weską druzynę !:r·edrikstadt 7 :O.
ku.rs
naul<i
pływania.
tc·~vac m~ą. La.t~a, . Kur,ba.i-sk~:
go" i LPZ odbędzie się 30 bm.
Do dalszyclt
rozgrywel< przezgtas:zać .się mogą dzieci i do- \V1eteska l
1
1
Malllkiew•WIL z Un 1• szedł talcże mistrz Danii F..sbj•oerg,
rów:nież na
aUJtostndzie war- rośli.
P<Y.llnań.
aczkolwiek zremis·ował w re,\•an
Na. 350 com zobac:iymy d-0- żowym meczu z mistrzem i>ó!n-0<!
sk0>nałego Jana Heinka. z Ka- nej lrland~i Linfield O:O. (Dunczy
·
p · _, ·
N i
cy wygralt pierwszy mecz).
t~"';)c·
&Je·u.1Z1e OJ1l na ." 0 ·r <>-;
AC Milan p-okonal mistrza Luk
111e . Ponadto sta.rtowae będą. seml>urga Uni·on 6:0 (4:0). PierwKanus z Op~Ia i 8'.Un<ajda. z szy mecz tak:i.e wygrali S:O.
Bydg1>S7JCZY.
Pozostałe środowe pojedynki t.o
Wyścigi rozegrane zositaną na pier'\\rsze m-e-c7..e, a oto wyniki:
CDNA (Sofia) - Partyzant (Bel
dystansie 4-0 km; tj. o:rnlo 20grad)
Shelbourne (Du25 okrąże1'l toru. Ogółem w na- blin) 2:1 (2:1).
Sporting (Lizbona) 0:2
Plerwsze spotkania eksbraiklao;y habl Gwardii w Warszawie. Oby- .9Zej
im.prezie. która m•eć bę (0:2).
pięści.alrskiej,
rozegrane 16 bm. dwa zespoły„ są b~rd·~o wyrówna-I
cizie charaikter 0 góLn<>polekiego
:n.ie sta.l y na wysoikim ;>o.ziomie. ne, a . do1:>1
a posta·v.a s-to:lec:znej wy.ścigu mo1o.cyk'1o'We.g o, ~arto
Najb1iżs:zia
oobota i
ni€dzieLa Gwar<lil w meczu z wlcem1s:tr-zem
· • będ .
4·
b' · ·
:przyniesie pełną kolejkę srx>tkań Polski Hutnlkiem, daie pię- wac
zie . 5 naiw,; _11.meiI i II li.gi i nai!eży s.ię spodzie- ściarzom
wal'S7.awskim więksrle szych w kraJU zawo<lrn·KOW,
wać,
że tym rarzem
entuzjaści soza.nse zwydę.stwa. w. pozostały.en
Start nąstąipi o gad.z. 14. ale
boksiu nje będą mieli powodu do m.ec-zach I Jigi
spotkaJą się: BBrs w
godztnach raJ.Qnych odbędą
nairzekań.
Wielu pięściarzy prze- B1elsl<0 z Legią Warszawa,
WY.
. .
t'-' h
od
bywa
bowiem na zgrupowan',u brzeże Gdat1i>k ze Stalą Stalc·wa się , •,remng1
wszys "'1c
zaw tren.tn,gowym pr:zed S•potka.ndami z Wola i Blęk itni Kieł.ce z Hutni- mkow 1 przegląd
techn1-cz:ny
NRD i· na pewno pod kierunkiem kiem Nowa Huta. \V trudnej sy- maszyn.
trenera Stamma furrna ich będzie tuacji będą w njedzielę pięściarze
KRYNICA.
Niedziela. 30 wrześnfa stać
Spodziewano
:r.wyżlrowala.
Legii, których
ciężki mecz bedzie
pod znakiem wyśdg.u się, że IV et.aip Wyścigu KolarW I lidze n..:tjciekawiej zaipo.wia- wyjarz.dowy doczelca
Bielska.
BBTS·
skiego
Dookoła
Polski.
rozegrada się mecz Gwaro1i Wao·s=wa z skompleto·wa.J dość dobrą odmlo- mo•t<>-cyklowego o Z~!l<ly Kask
Gwanxl:ią Lódź. Ro:zegirany o.n zo- dzoną
drużynę. a teren bielsild _,D'ljieiDJl];ika Lótlmkiego" i LPZ. ny w środę 110dyw1d.ual.ni.e na
sta.nje w niedzielę o god·z. 11 w jest :zawsze trudny dła goścL
czas na 45-kilomebrow ej tra(.n)
sie
Nowy Sącz Krynica,
,przynie.„ie powa~ne zmiany w
klas yfiika c j i.
Tak też się sitalo, aJe obawy,

w ostat riiq

niedzielę września

na mecz z Polo niq

walczyć będą motocykliści

W lrolejnej, 8 ruru:lzle rO<Zgry- dJZJ!e1 ale żeby cały zespól... Nie
wek o punkty, '
dociec
dlrużynie
przyczyn tego.
LKS mogę
przypada wyjazdowy mecz z Po- Zmian chyba nie bę<:l'Zie. Po melonią bytomS>ką. Polonia od dłuż czu z Pole-nią nastąpi trzytygodszego czasu jest klubem ubeZidom niowa przenwa. Ten okres musi·
nym" 1 rozgrywa spo·tk:anla na my wykorzystać na skonsolido~a
obcych boiskach. Toteż 1 mecz z nle drużyny. Trzeba pracowac 1
LKS nle odbędzie się · w Byto- j=zc:ze ra:z pracować, zeby domiu, lec.-z w Bielsku Bialej.
trzymać przecJ.wn.uwm po.Ja.
Mimo, iż forma todzian porzosta wia os.tatn.io wiele do życ:zenta .
Poza S·r x>tkan.iem
Polonia
nJe należy spodiziewać sdę zmialil LKS. odbędą się jes-roze w nie-w skla<l:z.ie drużyny.
dzielę mecze: Arkonia Wisła.o
- Zda.r-za s•ę - nar:zeka trener Górnik - Lechia, Gwardia - LeKról - że jeden., dwóch zawodni- gia, Lech
Pogoń i Stal za•
ków ma slabS<Zy dzień i zawie- glębie.

Start uczy
pływania

Wnie~1iel~ ~tarł -Pii1ł

•

Kibice ló<lizcy

katę

będą w najbliższą
niedvielę świadkami walki o punk

filiwirn

w tabeli, dowodzi, że to jest
zespól silny,
n.iebez,pieczny dla
ty d.rugoUgowe. Start gra w Lo- najlepszych. Szczególnie wyróżni.a
dizi z Pias•tem. Mecz od1bęclzie się jącym slę naipastnikiem jest mło
o godz. 16 .30.
dziutki Lubański, który z wiei•
Piao;t grając ostatnio l'la wła kim powod.zendem kierowa! oten·
snym bo.Jsku u:zysikal z Cracovią sywą naStZych jundorów n.a meczU
remi.9 1 :I.
Ale wartości zespołu z NRD.
gliwicki-ego nie mc·żna o.ceniać na
Z rM,nych źródeł dochod>Zą 11ae
pcdstawie tego wyniku. Sam fakt, informacje,
iż
~r
lderoiArnictwie
iż
zajmuje on obecnie piątą lo- Stairtu
mówi
się o możliwości
zmian w zespole. Nie Jest więc
wykluczone. iż w niedzielę zespól
bałucki
ujrzymy w eksperY'IIlentalnym zestawieniu.
w pozostalych meczach IT-ligowych zmierzą się Cracovia - Stal
M .. Polonia Belg. Garba'I"nia,
Wawel - śląsk. Bałtyk - Kl'O·
sno, Slavia - Raików, Szombierlci
- Unia Racibórz, Polonia G<lańs.iC
z - Dąb,
że
zwycięzcą będzie któryś
Belgów, nie sprawdziły s1ę .

Dru ga nied ziel a
ligow ych bol<s erów

J. Kudra lider em
Tour de Polog ne

Ra.d i o

CZWARTEK, 20 WRZESNIA
PROGRAM I
8.00 Wiadomości.
8.05
Mucyka
a.klbualnośc:i. 8.3-0 Muzyka poirann.a. 8.50 Pogadanka fllOIWLiczna.
9.00 Aud. dlla klas III i IV pt.

•

L

tala. wizja .

Dc•Loires"

r-0ndo

literaie:lt.ie.

22.30 literackie.

19.45

Pioo-eruki

radzie-

Melodie ro'ZlryWkQWe. 23.00 Ostat- ckie. 2-0.00 Festiwa•l Muzy•ki ws,pólnie wdadomo5ci.
c:zesrnej W.aTs:zai\VS·ka Jesień 62.
Z2.13
MU!ZY'ka
tan~.
23 .50
Ostatnie wiadomości .
PROGRAM II
~Na
Wawelu
przed
wiel<.aimi''.
9..20 OI"kliestry symfon1cz,ne. 10.JO
8.30 Wiadomości.
8.35 „s11rad1
'CELEWIZJA
..,Pl'IZY'rod•nlk oclipc wiada".
10.Z-O n1a v..-ielk.ie oczy'' poga>d.anika.
And!re G<retry Sui\.a baletowa 8.45 Chwil.a mu-zyl~i. 8.50 Koncert 17.23 Prog•ram dnfa (L lok.)
,,Cepltaile et Rrocris". 10.30 Muzy- solistów. 9.2'0 Magazyn muzyczny .
ka popul..'.l1m.a. 11.0-0 „Pieg11 byla !'O.OO Muizyka dla wsxys-tkich. 10.40 17.25 Progra.m dla dzlecl: 1) ;,A
co d.a1lej", 2) „Miś z okienwailiką".
Ll.20 Melodie z p<>ls.kjch ,.Skąp.an.a w 0-gnil.1" f.ragn1. 11.00
ka" (W)
:f:ilmów. 11.50 z cyklu: „Rodzice Koncert muizyki hi;;zpańsk iej . 11.57
17.55
PKF (W)
a d'Zieclm". ll.56 KQmu.nik.at o sta- Sygnał czasu i he:jnal. 12.05 Wi.aU!.05
nde wód. 11.57 Syg.nał CZ<Jsu i !tej dio.m.ości.
„Ha,Uo
Undtne"
fi.J.m
12.15 l\ir.uzyl<a lu<Iowa .
J<;róbkometra.żowy pr.od. NRD
nat. 12.05 Wiadomości. 12.15 „Rol- 12.45 (L) Magazyn dla wsi. 13.00
niczy kwadrans". 12.30 Rzdiorel<!a- Od P'l"7.eboju do· przeboju.
(W)
13.25
ma. 12.45 Na swojską nutę. 1-~ . oo „Niedż,viedź" odc. pow. 13.45 (L)
„NiccoJ.o Paga.nlnl" poroAud. dla klas III pt. „P<„dslucha- In,[o·Pmacje dnia. 13.50 '(L) Au<Ci. 18.25 gra.m z cylkllu „Sylwetki
kom
na. :rzyzimowa" „ 13.2'0 Kc-n cert po- literacka . 14.05 (L) .,C;i•lend.alrium
po-zytoirów" (Poonań)
południowy.
H.-0-0 „Afrylrnński kultury
mu:zy=ej". 14..15
(L) 19.0-0 .,Przed kon/Jrnrsem Hen,ryświit" opow.
1.t4.2-0 Raid.JorekJ.arm.a. „Echa Paryża".
H.45 Au<l. dla
ka Wieniia'\V'Stkieg<>" B~
14.3'° (L) Koincert
i•ozrywkowy. dzieci s>tairs•>0ycl1 .,Błękitna s'Ztćlfedan Pietr.zaik - slm-.zypce (L
15.00 Wiaiclommki. 15.-05 Prog;ram ta". 13.()0 Koin,cert solistów. 15.26
J.okalny)
d'Ili.a.
15.10
Postęp w
go,;rx>da;r- Chwila muzyki. 15.3-0 Dla dzieci 19.15 „Srztuozne polanet;r i księży
stwie domowym.
Hi.W Utwo•ry awd. slOl\Vno-murz. pt. .,P.i-0truś ·l
ce" fi'l:m po-puJa.rno-nau wiolonczelowe. 15.35 Płyty „Pol- pa1ni profesor". 16.00 Wia•:lomoś'Ci.
k.owy (W)
skich Nag1ra ń". 16.0'5 „Li8it z Pol- 16.05 W lcręgu muzyk!I rom.anty=- 19.~ D'zienrniik telewii!zyj'fly
(W)
ski". 16.25 Chwila muzyki. 16.30 nej. 17.0Q (L) Omówienie progra- 20.00 •• Nie ty!Jko
dla pań" - maz życia Zwią-z:ku Rad.zieck;ego . mów. 17.05 (L) R<>ldama. 17.W (L)
gaizyn (W)
17.00 W1adom·ośd . 17.05 Kon.cert Miniatu.ry ork. Jerzego Gei·sileira . ~0.35 Teatr NKobra"
„,Rendez-vous
ŻYC7.eń.
18.00 Rerx>T\.aż literacl<i. 17.30
CL) „Aktualnoś-ci łó-d:z1<.ie".
z
m·oTdercą" \Ą1 idowi'sko
Ml.W
Aktua,lnośd
zagrall1icz.ne. 17.45 (L) Aud. aktua,\1na. 18.00 (L)
krY'mi·na<lne Ludomi.ra Le:gu1'8.:W Grurzińs·ka murzyka lu•dm'ia. ,.Mel.odia,
ry-tm
i
piosenka".
ta. Reżyseria Józe:t' St.otwiń
18.45 Radioirelclama.
19.05 „Ha,ns i8.Z1l (L) Au.d. literacka. 16„15 (1,)
S•ki (W)
Eis·Jer - pieśniall'"Z rewolucji". 19.45 utwory na orga1nach Hammc-n'1e.
21.35 , .Ek.sperymenity
pecLa.goglczMelodie rozrywkowe. 2<J.OO Dzien- 18.45
Chwila
muzyld. J8.5t)
n e" (W)
ndik wiectZoirny. 20.26 Wiadomości .,Upodobaru.a
Persów'' pog.aidan- 2.2.05 Ostaitnie wiadom'Ośoi (WJ
0

•
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wys'll1iiby z tego ta1nkm ko,<>21tem. Ruchem
:zadumę z twa.r<zY.
Sierżant opuśoi~ pokój bez sł.owa.

rek·i stad

* :{. *

Tłumaczyli:
l ERWIN WOLFOWIE

JANINA

STRESZCZEN IB
Akcja rozgryvra się w roku 1958 w Niemczech
zachodnich.
Czterech amerykańskich żołnierzy >:niewoliło
ml<Kla Niemkę Karin, która w
towarzystwie
sweg.o chl9pea, F~anka, wybrala się nad rzekę,
ażeby

użyć

kąpieli.

Amerykańska
P-Otlcja wojskowa zaaresztowala
winnych. Dramatyczny ten
wypadek
wzbudził
zrozumiałą sensację 'v -całym mif.<islicczku.
w ciągu jednej nocy hala sportowa miastecz-

ka prze·Dbraziła 8ię w
Kapitan pr·owa-dzący

saJę

s~·dową.
ołlr-0nę czt·er ·:;eh

-oskarż.o

nych Wysłał swoiclt p<>mocników na zwia·dy p·o
blti.sz.e inf·ormacj e.

•

•

*

-

Mamy przed sobą ciężkie za<l;;nic
ci.ągm1.1 da.lej oficer. Za zbrodnn<;, którą
obarcza s.ię oGik.a.rż'°'nycih. wyznaczona
jest
u nas kara śmierci. Gdvbv.śmv mo:!li o~ldać
tyoh c:hlo,pców sądom te.go dziwneg•J Ju·aj u,

Pokój kaipifa1na w hoteiliu
,,Pod Zlloty'.111
Lwem" byl nieduży i umeblowany w spoooh
sta.romodny, który oficerowi wydawał się t_yIPOWO niemiecki.
Jedinaklże ·J'I"ÓC'Z szer<llk1ej
szad'y i wygoclJne,go łózka znajdowało się w
n Lm również kiilka klrzesel i bhil:lko, taik, że
ko..,,1tan mó.gl prncO'Wać .
Na biiu1riku stal jego kn.Lfe1re<k kulfere(k
z bla·chy, bfz S2iczególn1ych znaków po2i!l nazwiskiem. które k.aipitain. namafoiwal cza1r-nym
tu.s.zem na wieku:
STEFAN KORNEFF.
Jeden .p o d ,r u.gim wypakowa.1 mrnndurr-y i po~e.,ił je sta.ranmie na wies7.aUrnieh, bieli.roę
wloiyl do sr?.afy, U.'l>tawill: na bi11.1ir'klu kodeiksy
i komentarze.
w końcu wyj.ął 7. kuferika fotografię dwoch
rna~v·c-h drziewC'zyinek.
.. Kochające Cię Ellen l AnHa" br:1Jm,; at
na.oii~ na odiwroc·i,e. Ka1pHa:n dlugo przyglądał
si'e 2JC11jeciu. Co by uc7.yni1. gdyby jego dzieci wpadly w ręce takich Jot.r ów?
Ale o tym n.ie na1le7.alo myśleć. N;e te.rnz.
TTo.tawi:t fotografie w rogu bi·u.rlka i podszedł
do o'kina.
Nn rynku painowa.ł druży ruch. 7,aoi<o'kawien.i
lndzii.e .o~a.li obo•k pa.r'ki10.g'U .p-0d s•tarymi kasztan~mi i poorziwiali wielki>!' samochody z a.me
rvk;iń~kimi numera•mi. Killkn
met1'01.'" da•le1
d~"sku.1o•w:1fa
grupa
mężczyzn.
W•<'łoC'Zlnie
istn•~ Jy w.śród nich różni.ce 7..dań. Jakiś robo1 nik cią~.nąl po wyboi."'1:yim bruku wózek
zalad>f>wanv drewnem opa.lowyim. Pot .optywat
mu 7. czola. a na ch·ud.vcih ramil()nach wyetę
pc>•\val~,

n.a-oięie

mi·q~~;n~.e.

Dzi•wn.y na.ród. -

pomyśl::tl

górzystą

kasę.

Zwycięstwo

wysunęło lodziana pozy.ci'e lidera. ale ze
stratą 1,46 sek. .,de·pcza mu po
piętach"
dwaj
Be!gmv;e
Dries i Swerts. którzy w jeźd>?:ie in,dywid!ual.nej na czas uSl\ą:pili po-nadlo n'llycięzcy wyśdgu dookoła Analdi _
Eugenmszowi P~k_o·rnemu. Ostatme
W rozgrywk.ach o Puchar Pol mieie•ce .w .iezdz1~ na czas zasl<i III-ligowa drużyna W!óknia 1ąl Stanisław Krolaik.
rza (Lódż) pokon.ala Wid7.ęw kl. A
4 :2
(2 :!).
zdobywając
bramki

ni•na

sport.owe. 20.3'0 Rewia
sJ:yn1n ych ka. 19.00 Wiadomoścrl. 19.()5 Muzyorkiestr ta.nec.,,nych. 22 .00 „Man.:. ka i a1ktuailnof.iei. 19.3{} Rozrnowy

kapitan. J.1\Hlzie

2 drużyny Włókniarza
wfinale okręgowym . ·
i>rzez

Pilalt"s.k.iego

skiego,

S'ZyrTIC7..aika

drugi·m

meczu

dwie, \K..Tojn.o·wpo jectn-ej. Vl

d'Użą

niespoda.1.an-

"

werbują
Sel-.-ic:la
dowla.n i

ciężaro'W'CÓW

KS Buwerl>unek mtodo u.prawi.amia tej
dyscypliny sportu.
Kan<ly<Ciac:i.,
którzy chcą pójść w śla.cly Paliń
skjego ... B.a.517.ano·wskleg o, Zleliń
'>kiego mogą się zgłao;:zać co<l.ziennJe w lok.alu klubowym, ul. Nawrot 23 od goci'Z. 18.
·
dzieży

e

rozpoczęła

chęt:nej
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Puchar Switoniaka zagrożony

i

Sta.irt

l"ódź .

e
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pracują, j.aik gd.Y'bY nic się nie .stało. Ha!I"lł.lją
bud.u.ją, ż_ęby wszystko było czyste, prnypomyśleć, że to narćd spo-

i

koj·nY.

świtQniaka;
ubiegłym.

zdo•byty

w

Liczyć:

pracowity i doibrodu;SIZlny.
Aż nagle
S-Obie swe pełne chwały dzieje
i swyoh boha>texów. Na.gie zachciewa im się
ZIO.O ·WU
k!Q\siza.r, armat. sai!YlDlotów
oomb.
W ko·ńou może
wciągma
siebie ~mych
i n.ais w nową wojnę.
Później
zaczną na
noiwo budować, jeśli naó!tę,p-nvm razem bę
dzie jeszcze dla kogo bu<l<JW?ć ...
Ka1pitain &pclSltmzegł dzieci ba.wiąoe się p.r-zy
basenie. Po krótkim namyśle pod1s-zedl do SJZafy, WY.i<il .9pod b:e,Ji121ny tablk•ZJkę czeko.Jad~r
i 01;mścił pokój. Zbie,gl na p·a!I"ter, pf'zeciąl
ei?:ybkim kroki.em hall i wysz-edł na plaic. Małemu
blond'y'llkow.i, który z i1n.nymi dziećmi
et.a.t . P'f'ZY basen ie i Pf'Zy,gląd>aJ: się ry,bom wcisnął do ręki czekolaidę.
- Podi:r.iel się z kolegami! - rzek! KQmeff.
- .Ja(k się n.a.zywa:s-z, ma.ly?
Chlo•pi.ec pa•t.rzy-t
ornieśrnielooy na wy!Wkiego oficera, który mówil: ja1k tuitej151zy •
- P1o•tr - od{pa1rl.
- A ja.le jem.cze?
- Pio~lt" Stei1nhMf.
- Ste"nh.od'f? spytat ka1pirtam zAcielrn,wiony. Powied1Z no,
P1otinze, ma1;::z sicis.brę,
prawda?
- Tak -'- o<lrrz.ekJ chropi.ec po k.róftki:m wiaham.iu - a.le ona„ .. ona jest chora! MLJ.siz,ę jut
iść do domu!
P101t.r Stei1nho.ff ni.e cz.eka,! na na1s-tępne pyta.nie lrn1pi1ta1na. OdwrócH się na pięcie i o·dda.Jił się bi·egi•em. Czeko1ladę zosit.a1wił na ocembrowa1n·iu base.n.u.
A wi~c to jest brat tęj d·zie>Wezyny pomy~IM Km·neff wra.ca.jąc
powo.Ji do ho;t.elu.
Chl,»patk robi dobrE' wraże10.ic, miu@zą to być
µrz}1zwoii.ci ludzie. Ca.Je min.'i>lio weźmie sitiron<;
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dziew<:zy;ny. Zechcą 21robić z niej świetą. meczeinnicę. Mu1s-zę czuwa.ć, ilnaiczej będą czt>&"Y
wyimki śmierd.
W te.i &a.mej chwh~i - ka.p.iitain nfo potra.fiłb'.\'
WY'jaśnić dJaozego Zt'O!Zllmiał,
że czterej
ookaó.eni sią winni. Wim1ni zbrod!ni, która V1
Stanach znaczyła prawie tyle, CQ mo·r-d~,.-,.
I nienawidzi! oskaJI"żony-ch za to, że mu.si ich
broinić.

Zna1la,z~s:zy się znowu w pol{'(>ju hotel0tWY'll'I•
prz>estudfowa•l wyin.i1k1 śleOizt.wa„ Policja woj~
"'korwa pra.eoowa.!a dobrze. Zbyt oobrze dła ruego. jako obrońcy.
Do akt dolqczoine byly cztery zezmainiia piodpho;ame Pf'zez <>tSikairżonych.
Ko·rneff
rozmawiał
z
pod.sąid1nvmi tvilk<>
kirótnw.
Czt'.IJ! jedinak, że nie mógłby i:,,rać
uidzialu w rni=aiwi.e n.ie 2ma.j.ąc ludzi, któ·
IJ"Ch ma brol!l/ć.
MLh5i i•ch poznać.
Na1tj"Chmiast.
Kapit.a,n Ko1nne:ff 21a.meldQ<Wail si'ę Jl'I"Zl?>Z tt?lefom Jo€1"17.C7..e teg-o IS•amego wieczora i pojechal
)do Vlllięizie.n ia.
Lad•n_e miaisto myśl<ił. pmw.ad;wc wą ..,,kim1 ul1cz:kami tSIWTe.go i'>"e,ro•kiego Plymouth'~
Trzeba by tu zrohić ki.lka ko,J.ci-owY<:h zdjęc!
Oboik S121k0Jy sp0co.trzeg? s·kl-ep pa.pi€Jrnicz;·. Na pewno d100>tn,ne tam · ko.Jo1"°'we pocztóWlki _.
powied'Zlał do sli·ehie i zatrzvmał .samochóclUmieścH go d<'tklad1nqe ood tabUcą za1brani'3~
0
jąc& _Pall'"kowa,nia i w. ~<EXll do Slklepu.
.
Tu.z przy wejściu bylv ~-:sitawi.crn.e zm1czk'1
po::ztowe. Ko.rnef( rzucił ok'ern na chrcrni(lll1"°
prZE\Z .mybc: .skia.rby i na1tychmia.s-t za,pom.n;<ł
o więzi.e.niu, o ooka,r-żicmych i. o koloroW"ch
po.czlhwkaoh. Wyjął oku.lairy z ki'219Zen·i olh~
kow.eigo mu1ndu.ru. przetarł je star.a.rmie. nie
7.uioetm.ie ju~ bialą chuis.1·k11 do ncsa i zaczął
o·glądać ZJna>02Jki.
(Dalszy ciąg nastąpi)

Re'ClaguJ<'. Jrnleg!um. · RedakcJa 1 Actmlnlstracj3
Lćdt. Plotrkow~;ca
95. Centrala 293-00 łączy z wszyst~ml działami. Telefony be-zpośroednle: Redaktor
naczelny
go S07-26. Sekret.An odpow. 204-75. Ozll'll ekonom. 223-05. Dział mlejskl 228-32.
337-47. Dział woj. t „Panorama" 841-10. Dział sportowy 208-95. Dzlal kult. I Dzlal listów 825-64. z-ca redaktora nacze111e343-80. NTO 303oo04 (g. IO-l ) Redakcja nocna 279-76. - Biuro Ogłoszeń 311-50. 293-00. wewn. 30 . czynne do 15.30. sobota
2
do 13.30. Wszelkich Informacji w sprawie warnnków prenumeraty udzielają placówki
;-,Ruchu'• 1 P<>C2t:V· Wydaje:
Wyda•JVllictwo ?rasowe „Prasa Lód:zka"1 RSW ;,Prasa", Lódź; Piotrkowska 96, - Rękopisów nie
zamówionych red.akJc:la nie zwraca.
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- Dl.ac-zego?
- Poziom druzyn jesit wyjątkowo wy,równany. Nasi zawcxlnlcY
nie zna.i.cJu.ią się jeszcze w StZczY•
towej fonnle.
- Prc·„zę podać nam klika n.a•
zwi~k zawodn·ików Startu tóc!z!de-go, na których najbardziej możn&

Na słupkach sta'f'towych zobaMosinia,kówna..
Kałużyński;
czymy wielu dobrych zawodl').i- Sl.aweck1, Kirolejko, Turs,ld
. soków. Znany działacz sportu ply- s.in., no i chyba moje
córki.
waekieg-0, p . Antoni ~S'S info'r.O
której
godzinie
rozpoczY•
m.uje nas, że wa.rsiza·wianka re- nacie zawody?
p•reren1-<P„va.na będzie między innyW
o gad.z. 17. a w
mi przerz Powalkównę i C7,epców- n.iedzielę sobotę.
o gO<lz. Il. Ogółem st.a'l"nę,
a
w
Cracovii '\11ryró7.nfa tc>wać bę<lo:ie okolQ l!l-0 ptywaczek:
Rybczyńs•kiegc-. Macha ornz Róż
i pływaków. To wielka !mprerut·
kowsilciego. · Groźne będą repre- Program obe,imuje
wszystkie kon·
zen~atje klubów ze Slą!>ka.
~trenie.ie ol;mpijskie z wyjątkiem
- W tym ro•k!u tru<:llllo będ-zie Pltlti wodnej i skoków <io wona.m
ol:>ron1ć
puchar preŁesa dy .
(n)

tuJne. Moona by
po..zyipomina.ją

Loozld AZS ma no·wy tytuł do
slawy. Zdob;na go Z<lzis.!awa Ko,,·ais.ka, pierws'Zy strzelec naso:ego
akademickiego klubu.
w tych
dniach. rx><lc-zas strzeleckich ml·
strzo.stw Polski.
?.ajęla
trzecie
miejsce w KBKS 2. a ust~.nowila
rekord Polski w st.rzeJa.niu z poz. cji klęczącej:
W, konk_urencJi
I<!3KS 5 wynikiem 59_ na 600 mozltwych ustanowiła rekord Polski
juniorek i wyrównała rekord se-n.iorek, zdobywając również mi•
strzowski tytuł.

·l

kę $J>rawil A-klasowy zespól Wló
knia1r-l.fl (Łódź) zwyc·iężając III-li
W ro·ku ubiegłym pucha,r pt7.egowy Wi<lzew 3:2 (0:1). Dla zwycię'!JCÓW
bramki zdobyli:
Rajski chodn i ofiaro·wany dla na.ilepS1Zej
(2) i Urbański (ll. Tak więc do reprezentacji
pływackiej
klubc\w
'fina.lu na sz,c:zeblu okTęgowyrrn spó~dlZielczych zdobył Sta1rt (Lódż).
Po
za•k\<•a,Jjfi•kowały
ra•z
dlru,gi
o puch.a'!" prezes"
s·ię
dwie dTużyny Włókniarza (Lóc:lż).
(Rm.) f"ZSP, Józefa Świtonia.ka wal=yć
będą w na.dchodizącą sobotę 1 niedrzie.lę w
Lo·d:zi:
Warszawianka.
Cra.covj.a, St.a1rt z Zabrza, St.a:rt
z Bytomia, Start z Grud-zią•jza

Budow lani

-

Zdzisia rekordz·istką
strzelania

Przyczyni! się do teg,, mistrz
Polski Jan Kudra, który z prze
ciętną szybkością 40,3 km/godz.
przebył
jaiko pierwszy trudną

