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Jeden z w•runhów

~ostępn

w gospodarce

Doceniona rolo
prawidłowei organizacii

przedsiębiorstw
Bot XVll

Lódź, piątek

28

września

WARSZAWA (PAP). Z
poo;t~pem w naszej giolSIP(ldar-

Nr 232 (4924)

1962 roku

ce

wiąże się jak
p!."aiwidłowa, oparta

najściślej

na :na.UJko![X)Clsta.wach origaniziatja

wych

działalności
~«rteik goopo.darczych. a :ziwlaszcza
pa-odukcji. Na j.ej potrze~ WS1ka
już

zywaino

nie•jedln.o.kit"o<true.

P.raktyike.

Poselska ocena
pracy przemysłu lekkiego
·wypadła
WARJSZiAWA

W ten sposób

(PAP).

lizacją

gO<torwu;j.ą

produikcyijnyC!h w
c:yoc:ft je gaqęziacll goopodarlti,

L. Breżniew
na wiecu
I

w Splicie
Bftl'tnl~

-

Leonid

przewodniczący

Pre-

Najwyższej ZSRR,
kontynuując
swoją
podróż
po
JUg'OISławii przybył w
czwartek
do Splitu. 'Społeczeństwo tego

zydium Rady

l!llarego miasta portowego zg<>·
t>owelo
gościowi radzieckiemu
nłemvykle
&4lrdeczne przyjęd.e.
Na dworeu w SpU.cle Leonida
Br>etniewa powitali najwyżsi eto
Slo,Jnicy
Ludowej
Republiki
Chorwac.fl i tłumy
mieszkańców miaista.
Wkrótce po
przybyciu do
Splitu L. Bre?.niew
uda.I
się

wraz z towarzYsz.\cymł
bamł
do
rnlej8C<>Wej
okrętowej.
Oczekiwała

(Dalszy

mu

OBO~ni

na

mr.

PARYZ ('PĄP). ~ poda·
je za. Hlazpańską AgencJ'I lli·
formaeyjną ostatni
bilaD.l!I pow~i w . reJ'°'1ie ~ony: za' bityich 3łl esób, ~onych
·ł6ł osoby, raitny·„h . - . S31

I

osoo.

Rejon

1łał'CCl0<1y

na11fted1.loliy

KSIĘŻYCA

poprzedzi
P<X!C'Uls spotkania maóo·a
Hermana Titowa z
i'Z!errnikait7-aimi
na
xm
vl.i ędzynarooC>WYm
Kong.retie
.AstronautyC"ZJOy,m
\V"
.VaJrnie, specjalny wys?an1l k
Teda.kc:ii
„Wiedza i
rechniika" Agencji Ro•oot·
1iC'liej,
red. Rys1U>ro Baiow'Ski. za.dał koo-mona ucie
·a<lo:i-eckiemu szereg ;pytań,
iotyczących techniki prne0

następnych

kosmloznych, !'<Xl"oju
lroru;.UruJ<JCji stoatl:ków
, Wo.;tc•k" oraiz <>S-Obistycl1
o~ów

>'a nów kosm<>nai\lty.
· Oto wypowiecirź
:ma.joca
na}l>liłSl.ych
&ię

przeinowa<lzenia

Radziecki.
kierunJ<u

la-

spodziewać

przez

ZwiąZ<rlc

zalog<>wych lotów w
czy dla icb.

.Księżyca.

Do Gdyni

nadszedł

transport pszenicy
kanadyjskiej
GDYNI.A WAP). Dokerz„r P-Ortu gidyń.~.kiego przystą<pili we c21WaXlte1k d<> rozładl.l!!lJku pierwszej pa1rt;i 141.500
ton
zooża,
.p mzyw;ezionego
JPrzez s tn•tek b andeTy wl-0\Slkiej
„.Bon a154s.o:la " z. Ka1nady, w
my.śl podipi.<>anej oota.tnio UllllO
Wy

Za

zacz~,ą nadna.s>:ęp.n.e &l<1tki ze

ki:Hrn

chod·zić

dlni

paż.dzie:r-niku po.rty Gct;ąńsk i Gdynia przyjmą

zbo±<>.m. .W

<'lk. 2.50 tys.

~J:.

w.n

imu>0vtow:ane;

·o$la'tnio
Do USA

niezbędna b~7" uprzednio budowa
I>rzeriadkowych •ta>cJl przestrzennych · na
orbicie okołoziemskiej?

l'Jl.ę

powódź

zakłady

ODPOWIEDZ:

zało,gi JJuookiei
o<llbęclZi.e si<:

z

Start do lotu
dookofa Księży
praw<iopo<l.ob'llie

ziem$kieg<>
kosmo<Lroomu.
rorzwiąrt.al problem lotów
wo·kót
K&iężyca
a lata temu,
podczas eksperymen~u z „Lunni.kiem 3". ·pwa Ul.ta temu naUC?.-0!1<>
się
sprowa.d:zać
nlemal
5-(onowe Slta•ł1k·i z orbity <>kolo.ziem"11kiej. Zbli.:ten,ie '"" od.IJe...
glość
zailedwie 5 J<;m stat.ków
Nukota.jewia i Po.powieea po<icruiB osta.tniego "'""Po.low..go ra<lziookiego
lot.u
ko.smi.ci<nego
pr.zy$piesza
mo0tLwośc :z.budowa.n ia na OII'bicie st.a-ej i przestrzenn ych. Będą one ko.niecizne dlla przep.rowadrzenia lotu n.a
K&iężyc, polączon~o z lą<iowa
n•iem na jego powletlZC'hni ora.z
po " ' r<>tem zalo,gi statku na ZieZSRR

mię.

Lot d0<>koła

Księżyca,

ja-

ko mniej skom,p.Jlko•w any technicznie, wypr;ze<l<zi jednak lot
na KsO.ężyc.
PYTANIE!: Poja:ndy typu „Woswk" przeznaczone li(\ do jednoosobowych lotów ot·bitalnycb.
.Jak rozwijać
się
będzie k<Ml·
struk<eja następnych radzl<eekich
sta.tkóW k<><imicznych7 1

ODPOWIEDZ: Loty w kien.mk.u Księżyca
wyma•gać
b<:dl\
skon&truo 1walfllia

nowycl1

sitatt-

ków z.ałogowych, 7'nacznie więk
s:zych. i wy,posaYA>nych w ba•r<lziei
skomplikowan·e u•1-zą<ize
nia niż „1 Wosto•lti"'. Na:sze Otbe<!ne pojaizdy koomicrz.nie, ~r porównani.u z a.inerykal1s.ltimi kablna•mi !?al.Ogowy·mi. k'.óre wld?.ialem podr.'.Ul•S pobytu w Stan.ci1Dh Zjt•dn<:<!'Z-Onych, są statkami
ko.mioo·to.wymi.
Jednakże
kiedy „ Woatclk l" i „ WoS<tolc

I

1'1

rannych

.za

~al.nyoh

z

ziono
nart;yehm4a&t do .saipfJtaila
w C()i!'ik.

•

mówi,

kraj

wrogów ~udu,

alk jm i!ll;form.owa.liśmy
Telewizy;jny O.kodek Nadawozy w Lod~ J;l!Ne>jna.

tmw.

siódmy

kf.lo„.ł,

Dc•tyohczas pracowal on na ka
n·al~ srositym. Zmiana ta pody'kto•wana z-01SJtala roz-wpjem
,pol~lti<e;i
telewi,z.ii i
jeQlnoczetśtnie wynilka ona z umów
IUi~'Jł,ar~

Lawipq-

,,.rewiolUICja

na j g~h
nisllC!Ząc O<kirut-

reżim
mona:rehlsl'yczny
imamów".
Wszy.sitfk:ie IO'bniS!ka &ą nieczytlne 111a tery.torium ikraju.

Ooowi.ą'7JU!je

stan

wy!ą~ikowy

i godzina policyjna. La.poiwiedziain.o O'twarcie ognia bez
ostrzeżenia do każdej <l'.SKllby.
która po godzinie policyjnej
2J0afa2lłaiby
się
na
u.Ji<:ach.
(Dalszy ciąg na str. 2)

Pierwsze polskie

lodówki
l!ompresorowe
KATOWICE. ;,Silesia.".;
nao:wa pierwszych polsdach

to

l~

dówe:k kompre5()1!'owyeh, opa.r tyeh na innej zasadzie kon-

strukcyjnej, niż wytwa.rza111e do
tyohczas w klraju J.odówki. absorbcyjne.
Ich
prod,tvkicj ę
ro-zi;>oczęla
P'l'Z0d. k:LJ.koma miesiącami R y bnicka Fabryka WY=bów Meta-

lowych. Pierwsza part:La 1.000
lodówek koonpres<>'t'owych :i:>rzemla jui wóby rzxlaj a,c w pebni
egza1m.in.
'
""'
„Silesia" na<leży dJO lodówek
więkJS'Zych
(wysokoś·ć
1.25 metra , głębokość 4<J om, pojemność lf!O litrów).
Można w n.lei utr2ymać tern•
pera.turę do minus 12.5 stopnia
Celsjusza na<wet
Jl'l'ZY 35-stopnio"'-ych u-palach.
Aute>mMyozne Ull"Ządzenia„· samo=ynrue wlączają i wyłącza 
ją lodów'kę, utrzymując w nie j
stałą tempeTatuirę, a niewielki~
zużycie prądu spirawia, że jest

ta!l'lia w eksrplootacji.
w ro·k'll przyszłym. zaloga FaOryilń 'Rybniclkiej
dos ta.rczy n a

ry111e:k

o!k:oło

~

tys. lodówelc

isrre9ciomiesięc2lllego

Nowy konkurs „Dziennika
Szczegóły już za kilka dni

e

I

Łódzkiego"

~

I Który najładniejszył I

wcześni~.

l>'zl.eciko
urodrzcme w stan.ie
mw. zannail'f/Wicy sinej W>l·ż:vło
za.ledwie 900 giram<>w i jedY'flą

„

oznalcą

jego życia były ledlWie
<llOSJtr.regaJ.ne lm,puJ.sy serca. Dla
'Nłltow.ania
nowol'.'<ldlka., lekame

:z.a.angaoowaJd

ca~ą

swą

wied.'Zę

1 óostępne śro<ikl.
Stooowano
tra.nsfuzj ę krw1, inkubator, ka·rmienie !GT<>plówlką l<tp. W rewlltacie, po 100 dn.faoh dtz:ieok-0

osiąg<n ęk>

wagę

om.

pona<l

4

.klg

1

59
S'2>C7.egól01V1•e b;ida'llia wyikaiza~y. że w organiź
m:I<! do:.iecita n.ie nastl!!Piły tadne
za·bt>rzenia :filzYQml.e, ani
W2Jt'OSJt

Od . Hl

oc.

&.!eliPnia

trwa w

koż U<.':h<><w,<;'ldm

str.pitaJU

czywa wail1<a o

życie

póŁrocmieg-0

~ni,a1ka.
U!t'odtzen!a waeył

1

UIPOlr-

drugiego

który

w chwH'i
równieź t:,oLko 900 giramów a Po
tygodniu s1Jracl~ nawet da<lsrzych
1'90 gira.mów. Plrnypa.dek ten <>lraą..ait &!ę i~ ball'ld.zieJ
rz;t-0fony od piet"WIS'Zlego, gdyż nowoirodek jesit <l'Zieck;j.em rodrziców o identycznej ~pie lww:i.

§

f

i

h

=

I

I
~

Jakie telewizory należy przestroić
Specfalne audycje instruktażowe

J

że

Od

nY

~

zostały
u.wieńazone
odmiału po.loż

Rozmawiamy .z dyr. naczelnym TON w
inż. · L. Wiszowatym

di:r.le

ai:rttnę

<X:a!Ha

!8

Od polowy października br.
przechodzimy na kanał 1

e

Wojska poigranicme.
Pr01klamatja (l(g'looz<>na przez

w

·'!111Ull li l Ili llllłll llllllll IRlllI IliI llllllll Ili llRlll I li I I I I I Il Ili li Il I I IlI llll I I I I I I I I li llll Ili Ili I llllllll'"'

niczego Szpitaila PO'Wlia<towego w
którzy
U·t l'!Zymaii

sa.mo-

prv.ewie-

prok!a.rnacja

wojskowych i ,przywódcow
szczapów.
Na
stronę
dowódzihwa armii w Sana tp.riZestJ.y w god·zinaich wiecromych

be-

GORA. -. PeJn.y m

psyohóozne.

rozbitków

Że

AFabSkiej Re11JU1bliki Jemenu
u"'"Sikala tp0parcie wsz~1:ch

g,r.ainicę.

Koż·uchOlwie,,
przy życiu

pniem.ysłowe.

ConsteM:a.t.j011''

s.ił

wyshllkii lekairzy

LONDYN. - Do wy~T JrJaooH doplynąl. statek "Oeilerina", który W7lią.t na swój pokład więklsizość uira1>o.wa·nych pa

,.,Su1per

dującyich zastooowanie w licznych
gałęzi.ach
gospodalt'czycl\ (używane są m. in. (1-0
kr-yicia dachów budynków, do
budowy wa,g-O!l1ÓW i chŁodni,

$\Jkcesem

już na lqdzie

kiem.

'"nniookować,

ZIELONA

w za-

1o·bu ,,Super Con.stel'.1.3ti-0n''·
Ja,k wi.a<lam-0,
samolot ten
ulegl katastrofie nad Atlarn.ty·

kHkaoot

noworodek
utrzymany
•
•
przy zycau

ponad

am.ery'kańskii.eg-0

obejmuje

Z 1TlJfO'l'IDa-

cii nadarwa.nyc!b. -przez xn.aiclu•jącą się w rękach rebellan
tów rozigl:wndę SANA mOOn.a

6-miesi~ezny

Rozbitk11wie
I Super Constel lation
sażerów

KAIR (PAP). -

ton b}ach ocy;t)kowanyt>h, znaj

&i~

realizacji.

ca

Stany

Blachy ocynk<J1W~H1<e stanowią
jeden z naijnows.zy>Clh i
na·jaitraikcyjiniejlSZyeh
alS()['ltymentów .hutniczych lrombinatu. Ellalpo't't tego tabcykatu
jeSt balt'dz.o 01Placa;1ny.
Obecnie blislw 32 .proc. ~l-0
ba.lin.ej
wartości
pr<>Qulkcji
HU!ty im. Leniln&
s,PTzedaje

tym &traty 'W)'-

przemys:łowyeh

na

prze'WTO't.u. ik.tó.rzy na·z;nwaią
się człoOJka•mi .,ltbe;ral:nei zbun
towane.i
armii jem<"ńskie.i" ,
proklamowa.Ji ,powsta.n1e ~e.
meńskiej ReipUJbli!ki Arabsk1ei.

wysłany

do pr-0d'Ulkoji
czek itp.),

obli·
10 milionów
dolatrów.
Ogółem
w
rejonie
Bercelony młszczone 7l08tały f2

eza

w_g.ra.nicz-

a1met"Y'kańskiieh.

,Na teN!flaeh d.oliknł~ powodzi!\ :rozgrywały się tragiczne . soeny. W strumieniach u.lew
nei;-o de&'l..emi setki bezdomnych
ludm
JH>Nulmie
nbronieni.a.
NaJbarozieJ ucierpła:ty . wO!lkutek
klęsłd powodzi
m i - Ruł>i,
TMll'ałla i
SabadeH.
Strumienie wooy
!lplywające
ze 2lboaey' potl'lisłdeh gór starły "' pomenicbnt dziesiątki oomn w młeśet.e Tarra6a pol<M>onym w odlległOści :U km na
północmy zac:hód od Barcelony.
W m~u Sal>a.d.ell, poło
tonym w odległości . 19 km na
północ
od
Barcelony \!łegło
-~
pcJaMl 500 budyn-

kładadl

3()

Zjedn-0oz<me.
=tal pierw
szy transport vrobów hutniczych,
wyprodukowany specj al'!lie na zamówierue finll

ute-~.

lllł.._.,,,
nąd0one przez

lądowania

rito wa:

KRAKÓW. -

nym k11ie01tem zail.ogi KO!l'llb,in.atu im. Lenina stały
SJę

ków.

NA SATELICIE ZIEMI

PYTANIE: W
t&ch
należy

USA trzydziestym
klientem

...-at tragi~ ltl~ po~
w nocy z wt>Mku ,ia śr<odę, a
następnie z środy Ila -..rtek.
Na<l rejonem
~lony J)l;'?.e·
lłiły ' gwałww.ne ~ l apMl1y

w

Imam el Baidr wSiąpil. na
tpt'Zed.
ośmioma
d!01am1
po śmie'I"Ci swego oica. W~a
d-z;e jemeńskie nie u.awniły
aini d-Oildadmej daty ani <;>koliozn.o.ści zgonu f!JOIP!ZedJn 1ego
w.i:adcy.
.
.
Roziglośnia
stolicy
kt·~•JU
Saina !OOdala d<> wiadomosci.
że kQll'Ili<\,et rewołucy3ny zło
żony z w.oj•'ilkorwych o•bj~ł wla
dzę do czasu utworzenia n<>we,g-0
rządu.
Or!J:(amza~ot":Y

tron

Dewizowa produkcja
Huty im. Lenina

Dol&tawa

DOOKOŁA

;>rowadizenia

blilkę.

2)

Mówi Herman Ti tow

LOT

KAi1JR CP.Al'). - W noey :rie lirody na crlJWa.:1,t.ek. jak twie:rd7Ji A8°e<OC',i41. AFP, r.amordowa n'Y lll&Sta.I lm'ól Jemenu ima.m
RąmMohamed et Badr. Zbuntowana airmia.
pro!Sla.in~

sputnłkU
umłeszczODO
naukową,
przezna·

a.puatur<!

Bilans powodzi w Hiszpanii

Breżniewa..

Pr7Alwoonlc211cy
~dłum
Rady Na.jwyższej ZSRR wyglo111t na wiecu
pr7..emówl'l!flic.
Zgromadzeni.
robotnicy wielokN>Utie dawali
wyraz &wemu
uznAJtiU dla słów mówcy, pnerywa,ląc przemówienie gorąeymi
okla&kami.
'

ciąg

Jemenu

zamordowany
Armia · przejęła władzę

MOSKWA (PAP). - Agencja
rASS informuje: n września
1962 r. wystrzel0010 w Związ·
ku Radzleekim kolejnego sztu·
czneg<> sa~Iitę Ziemi „Koljm-06·9".

w

dniach panowania

Wład~ca

został wystrzelony

• 341 ofiar śmiertelnych• 538 rannych
• 484 osoby zaginione ·

tam na
nieh cała załoga stoeznl, zebrana na wiecu zwolanym z okazji
pn;yby-cla

„Kosmos"

czoną do kontynuowania badań
przestrzeni kosmicznej
zgodnie z po:ogra.mem ogłoszo
nym przez Agencję TASS 16
mar>ea
br.
Sputnik
został
wprowad.Zony na orbitę o na•
Hępujących · parametrach:
sięcy,
Początkowy
czas
obiegu
Optymisty- W!llikJskl wYwokoło
Ziemi 90,9 , m<n„
pływia.ja, z il!CeSlY reaJ..iu.ac·j i ll'la
ma.ksymaln.a <>dle.głość od powierzchni
Ziemi (apogeum)
nu
pra;emyl!lłu
Iekkif•lllO za
I półrioor.zie br„ !której d<>iko- 353 km, minima.Ina odległość
(perigeum)
301 km.
na1la na swym osta<tri.i.m poeie-1
Na pokłacl11te sputnika umied·zeniJu
~jmQwa
Komisja
!WA:zon-o:
nadajnik
radiowy .
Przem)'\'!ilu Le!kikiego, Rzeimioczęstotliw<l6ci
1 pra<eujący n& .
sła i
Spóldzieilc.ZOiŚCi Pracy.
19,994 meiraherca.,
Ul'Ządzenia
Obradom przewodlnkzył pos.
radiowe do precyzyjnych poJózef. Spy>cJhal.siki (;PZPR). J;n- . mia.rów elementów orbity i
u.rzą.drenła
ridiotelemetry-czne
formację na t€'111aJt „..,a,OOń redo pr7.ekazyw.ania na Ziemię
SQll'l~u w I półroczu br. p.rzeddanych o działaniu przyrzą
&ta~l\1'.i~ wii<leminister przemY\Slłu
dów i aparatury naukowej.
lekkiego - Ale-ksanide:- Olszew
Analiza uzyskanych pomfaski, a doda1>k<>wycl\ w:.r!aśnień
;ów wykazuje, że umieszczoudzielilJ: min. Eu.geniusz S~a
na w sputniku &pall'a.tura dzia
la Jl91'111alnie..
wiń..ąki i l!)J"Zedstawiiciele NI!K.

za,a,ań
iin.t~ją

(PAP).

prey-

do prac nad
planu i
0-ud.żetu
p&ńst·wa
na
rO!k przyszły.
Zna1jąc bawiem ailrtualny stan
nas.zej goopoda["ki, będą mo.g:E
z wi~=ą pr'ecyzją ocenić
reaJno.ść i
oelowo.ść
}ej zamierzeń na na.stępne 112 mie-

teg'01"oczmych

BELGRAD

!l)()Sil•o•w!~

się

projelkltem

Po 8

w ZSRR

pozytywnie

Ogromna wię!sszość k-0misj,i
sejmowych w planach ~h
prac na naijibliżs!zy ok.res przewiduje zapoznanie si~ z rea-

Dziewiąt.y

wy(ka'Zl.llje OOWi.enn.
wielu
:przedsiębi<l!l:'
stwach obserwuje &ię nie tylko niedostat:ki i wa.dy w orga
ni•ziaoji, aJe tak.że nielkiedy
braik elementarnego :porządkll
organizacyjno
adminiElbracyjnego.
W
niedaJe'k:iej
:przys2llości
należy
oczekiiwać
zasadniczych l'ltnian na. lepsze w tei
dziOOzin.ie.
Wni-0skować
o
tym możma po naradzie poświęcon<ej problemom &trruftctu
ry i za.sad
d.zia~a!tlia
słurż;b
or11:ainizat<mS1kiCih
i
postepu
orgainizacyj11eg.o w g<'.lepoda!l"ce uspol.e=.j.onej , która odbyła. się we C'21Wartek, 27 bm.
w Urz,ędrie Rady Ministrów.
Wni<>Ski z narady posllwżą do
P!'ZY,E!O!(')!Wania
O'dpc-wiedni.ch
uchwał Rady !Ministrów.
Obrady pTowadzil wiceprezes Rady Mm istrów Eugeniusz Szyr, który wygtosit
obszerny referat uzasadniają
cy konieczność powołania w
pr7.1>myśle służb
organizatorskich.
Że

imyoh osiedll.ac·h i S'llel'Olkfoh wielkomiejskieh a.rtena-ch. '
Lódi n.am pięlmieJe. Sledrziimy to wszy6cy. Katdy z nas
ma j•aikąś ulubi001ą no()JWa, dl'lJielnJ{;ę, w której mleS!'llkałby
na.,Jehętniej (o ille nie mies:rJke), ja.kJiś n-OWY dom, na.

Łodzi,

wy po.51lęp techniczny telewizj'i,
ja<k
rÓ'W'Ilież
maczny
w~ro1st lic-zby loikal:nych o..śl'Od!ków nadaW(;zy<ch, :z.mu.sił
Min isl€'11S!!Wo T.elelkonmniikacji
do od·tx>wiedniego ureguł<llwan ia t)'ch &pd"a'W.
W dn·i·u wczC>T-a•jsz;vm 1€'lewi•Z!ja Jód;;ka ipoiŚ•w:ięc 1la Pr<>(Dals;y ciu na •r„ 2ł _, _,_

ódź jest ruewĄllipliwie jednym z
polskich miast,
~ióre w oiągu o.sta~nich lat na.jbaird'lliej .się zmi enilo. OczywilścLe na. kionyść. Z prredrw-0cternnego
„lropcilWSl'llka" ŻalllJi1ldibainego i bez wyr.a.'lill staje się miia...
stem o n'<~Woorziesn.ej arohi~e, Pl'7!e\Slt:rotD.nych, ja-

l

który

z

Bi•O!l'ąe

da.koja

na.jwię~

pn;yjemno5cia, pa.t rzy.
za.mił<Jwania. pod

te i.ndywidua.tne

uwa.gę,

re-

„Dllientn·ilka

Lódizkdego" J>06tan1rn1>ga. pr:zeprowa<lJzić wśród sworicll Clzytelni1ków szeroka, ankietę, k!tńre.j
celem będu;ie Wl'•łłór naJpięlmieJszego d1J1mu w Lod7li.
srezegółach an~iety powi3'domimy za ld.Jika, dlllli.

o

:_:

~

E

Na. rarziie Ozytelni11rom pra.gmąeym .sdę jui przygQtowa.ć
do tega k io·nk'lll'\SU nmźemy powie.(lzieć, że wybieramy
rl~ miesrllk;alny !1Jbu.doiwa111y w 41ią,gu -0\S'ia•tIIJi·ch J)lięclu
lat.
(al)

Foto: L. Olejniczak
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Zalety polskich maszyn włókienniczych
włókienni
zalkhdach
czych 2Jwią::zJlw Radz'.edltięgo,
CSRS, Węgier. RumwUli. :i.
BuJ,garid.
Nowoczesne a~eigaity 'W!lókiennii=e polJSkiej produikicji

wuso~o ocenione

nych

znajdują

we wszystkich częściach świata
Pne!!llysl llllam!Y'n wro'kienniczy<lh stale zwiękma krąg
zag,ra1nkznych odlbiO!.'ICóW. W
ciągu 8 miesięcy br. wyeiks-

Nasze ~. taik:ie, jak
2lgl'zeiblaT1ki do wełny i bawclny. zespoiły :zigrzebne 2- i
3-'llla;srz;ynowe, 7Jg1'1Zeblartki do

PO!hi1ki maiszyn
wl&kieruniczych za 2 mln. zl
d~h więcej n.iż W'Y'Il-0""
siła wMtooć tego ek.spo:rtu w

a;i-gony, przewijarki, łącmiall"
ki, wilki. ~. krochmailairki, snowadlla i imle um;ą

dzenia w dlllŻycll ~ośc:ach instalowal!le są w imodernsioowa-

-

eafy.m 1960 1'.

Zamach stanu
w Jemenie

w.ane staJnow!Sko w

ze str. 1)
Annia pmejl!Jl'uje admiinistra(Dokończelliie

nw:ywa.ny

ruegdy~

,lu<t jed.Arabią''
nym z na.Jnmiejszyc:h i najbar•
cizi.ej zaeofaacyich krajów Pótwy·
spu Ara~. Po dziś dzień
JNIJl4J'.ie tam ,:rertlm teuda.łny.
Jemen JH>ł~Y jest w połud·
;,sriczęśllWt\

pół·

kra.ńcn

niow~n

wyspu. Na póli!l()C.y graniczy z
ArabiĄ 8audyjsl!ią, a na Polud·
mowym WB<ChodzHJ z brytyJAdenu,
proteikllj>ratem
11.klm
gdzie zn&jduje 9ię najwiażniej
baza angiell!l<ka
l!IZ& _,jskowa
na wsdlód oo Suezu.
Jak wiadomo, . i;ytuaeja w proniepewna. na
Jest
łektoracte
dem<llllltzrac;li
~ ~
przectwko włączeniu Adenu do
tworzonej przez Wielka\ BrytaPołUdniowej
„Fed.era1eji
nię
Arabii", co zmierza do u,grun-a.nia wplyiwów Loodynu w
i;Ym okręgu. WYP"dkl w Jemenie wywołały w związku z tym
w
zainteresG'Walllie
duże
Beytaofi.
Od 1955 r. bogaetWa naftowe kraju ~loa.tuje jedna
ze spółek amerybńskich.
rokU J~
W tym i;amym

zacafalnJ.a.
mowiecrz:nego
W ciągu tyg-O<kJ;a swych mądów :Imam el Badrt" sipotkał się
iró:!:nych ;pnzywódz opozye:ją

h&ndloWJ'
układ
Związkiem Rad.zieelłim.

l!'O!Zł)<>-

UNESCO; poświęoona za,g,adl!l:ieainail.:fa.betyzmem.
z
niu wa.Tuli
woU<ól
się
toaey
Dyslrustja
dwóch zasadniczych zagadmień:
w jaki spOISÓb izlikwidować arnail
;fa•b etyzm, ~ąazający IZ P/I'<>cywiililzacji 700
ces.U l'QZWoju
milionów ltlld!zi fyjących na namym gLo,m e w EW'Qoe lotów ko!Mllic:zmych orM; jaik usbrZec się
wtóirn ym a.na Lfa1l>etyZpr:zed

dmym emilowMJJ' będ7Jle t.zw.
Piro~ys),oiwy.
progira.m
gram przemy$l<J1WY przez:na·

I

Nowa

mem.

~eilewizorów na nowy
Oc:zywiŚeie trzeba si~

na
nia.dawruiyrn
siaibszym ruidaijn.iriru w ik.alll.ale
częś
w)'IS'U\.p1ć
m<llgą
szóstym
;zalk!łócenia.
ibę(b;e pracował
IPÓ'kli Wliękmlość

NOWY .JORK (PAP). -

Naj-

llaTmonii Nowojol'Slkiej.
Na plemv.sizym koncercie.; który prowadrzjl: Leonall'd Bernstein,
kierownilk artys.tycz.ny fllhairimon:i!i, obeony był m. in. p.o. i;e.
ONZ,
g>eneralneigo
kret.an.a
Tha•Illt,· żona prezydenta.

Ken-

nedy'ego 1 selaretairz stanu USA,
Rusllc. Na.jtańszy bilet kOIS'Zltowal
WlellU zapłaciło
100 dolarów.
nawet :po 250 do.l.alrów za mlej-

Kanał

dowe

OtgJ:'ainfozoną

prod'Ulkcyjną

zaiklady doSltaa:icza>ja icih w br. na ek&poot tyllllro 100 SZJt. Ziw ięikls.ze
nie mocy 1Prod1u.lkcyjnej falbryki w ;przyl9'lllyrrn 'Nlku p-0izwoli
na zn=e I"<J121S1zerzeme eksportu tyclJ. po1S12lllik.iiw anych na

cynikach
międeynarooowyoh
wylSOl'ko wyda1nycih, precyzyjaigregaitów.

nych

pmieklręcenilu rdk.l w
Rzecz
~powietdnhm miej'5CU.
rz.ir<>ZJUlllliafa, że w ta1lqcl!. wy-

nie na

doip<ity,

ten
do-

modzi o pr'Zestro-

jenia odlbiornilków tele·
wiizyjnycll, to na 70 tys.
odbiom.i!ków jedynie ~ 2
iysiqee bęcbiie musiało ulec
l'!'lmtowine.i }llr!ZebudowJe kandu. Nalerbeć będą do nich
<Xllbiornilki jedn<Jika,nałC1we stairego typu talkie jak „Orion
.501", stare „Włsły" i raidzie.cikie ,.Rekordy", ponadto „Rubensy" i „Diir.ry" starego tyIPU, ora.z ~ie inne sta,rrad'Ziieckie.
m;e
Koo'llt ich IP!'Zelbudowv będzie
,wyn-OSJ!l O!k~o 200-300 zl:.
Naltomiast ko.szt P'f"Z'Eibuldowy nlelotóryeh 12-bna.łiotwyoh
ooble<m.t1c:ów nowe<l!o typu wy.nosić będzie od 55 d<' 85 zł.
tyllko w taki-eh
Oczywiście
;wyipadlkach, kiOO.y przestrojeni a będzie musia.ł dok-0«1.ać

odlbiom-

praooowniik:
bowiem

denie

i;.ce.

L:tmanow.slklego.,· przed
rur 14'1 !Z.da.mył &ię
tragimmY wypadek. JaMall1Cle1i
mo~OCY'.kllu
na

Na ud.
pooesją

~ad
dący
Wł-Odl2Jl'IC!Zyik

pm.ez

Wawelsika

(zaim.

prizechodzącego

potrącll

l:hl.5)

64-letniego

j«Wn,\ę

Lewaru:!O'W'Slk:iego

stawa

Qze(rzą.m.

21:!). Stall"uSIZlka ze
złamaną nogą 1 ogólm.ynń podo
p.rzewiezioru>
tluczend.ami
S2JPi;tall:a P~ot<>w.i.a.

Gu.'ul!'llVWIJdrlika

*

*

ZURT.

wyipadlkaoh

'będlZie

polegać

wielu

W

przestrowyłącz-

1962 roku

zmarł po ciężkich

cler•

KPT. POŻ.

Franciszek
~
Krygier ("Zam. Wólczańska ~)
wjechał pod samochód cięża;ro
wy. Motocy:klliista dorz:nał ba.robrażeń c:laJa
d!zo powalLnych
S!2lpitału
1 pr.zebywa
Wóloeu.ańskie:l

operacyjnej ŁKSP
W Zmarłym straciliśmy wzorowego I oddanego oftpożarniczej, aktywnego związkowca
eera w służbie
•
służby

oraz dzf ałacza
Pogrzeb

sporto~ego.
odbędzie się dnia

28

września

br. o l'Oc1Z. 1'

• kaplicy cmentarza przy ul. Ogrodowej.

,..,

Ło DZKA

.S77~t

,..,

KOMENDA STRA.c.Y PO.c.ARNYCH,
PODST. OGRAN. PART„ RADA ZAKŁADOWA. KOLEżANKI i KOLEDZY

zglaszadą

Jaik wy1ltika

pretensje.
mianowic:iie o 62l0d'er-

Oh-Odzi

zw:ią,zk.I

i

zawodowe

Min.

Koip:umka.cji, doma.gając Rię
od FSC w Starachowicach.
aa.pr:restainia J>rodukc.ii. ta.ndr.I
nyoh szoferek. zwa.nycb złoś
liwi.e ,;ka.rbidówkami" i zastąpjen.ia ich kabinami z praw

l>OOć

dziiwego marzenia.
W cezu! tacd.e fabryka._--< do
czasu Qpraoowal!llia n<J1Wej wer
sji sz<l!fer:'ki. m()(!l.tować będ:zd.e,
POCZawszv od 1 sierpnia 1963
roku we WS'ZYStkich „sta-

Szoferka

eksp<J1rt<Jlwai

7Jlmą.

cieplejsza

Posłowie I

Amerykańskie

towa-

samoloty
patrolują

ta.'klż.e

mówiU

z
jaiki do-

1POISltępie,

I

(bnl

MOSKWA ~AIP). - RaldioFloty
Min1.il$\e!!'\SltWa.
stacja
M.omkiej 2'iSRR o<lebraJa w

,
k-0a1sumenta.
OC'8Ila
p<Jlzy1tywna,
0gó1na
pracy re501"trtt nie przes'łonila
w toku 01brad ujemnych zjawisk, ja!ki~ wys.tą.piły w tej
gcspod'M'ki w ~esie
galęrLi

środę

aimer-ybńsikich
ham.dłOIWYICh na

AmerylkańSki samolot wojskowy nr 128872 przeleciał na
ma!ej wytWk-OŚci poinad stat1
,.,Tura"
„K.Tiilion",
kaimi
przez
płyl!lącymi
Ba1bUJmi"
Samolot
J!l!Poń.slkie.
Morze

tywa!t :na Miomu Jaipońskim
nad Da.r<J1Wcem ,,Niewastroj".

za.ndeczym,czarue
za
wód. R001PQITTZąd2ellie to; 04kreśl<aj ąc saicrzegótowo jaikle .....~.

niężnych

~'

wykt'OC!Zenla :maaą
1 za jakie
one być :n.a.klaida.ne (a taikże w
egl1Jelkwowam.e},
Sil>OOÓb
jaikl
=~

rz.ak1ady

lekceważące

1

staną rwbowdąizane
aowy.

~d ących
realńrzacj1

ki!. (Przy
inwestycji

ście

WIS!Zemrich

takich
rzagwairainto<Wane są

wymagających

urządrreń;

ri:

'·

~ bu-\i'I

w.iru>Wa•i =

(Dokończenie

ze str. 1)

wyst:a/Wtone IZOStarną kiedy~
dlZlwić się
w murze\l!Ill, l'1dzie
będą. jak na tego rodlzaju mat·
kach d<JikOl!lY'Watn<> lotów w k.o2·~

sm<>.S.

iP0\1eCĄ

Księżyc

Na

11rupelnle

l'fline pojal7.dy nllL te, kt.órymi
dysipooude•- obecnie. Inna bę
dzie techrnLka Jch lądowa.n .I.a na

budowę.)

na ilC'h

te k:all'a-

talkże dOdać;
być także przed&lęb!()(['
opóźnda,jące lub niewta.ścl
wykonudące ur.ządrzenla o-

'11r!1:eba
ne ma.ją

Księżycu

nle

;posiadiatlącym

technllka poatmo.sd'ery, l1r11na
Ziemię.
na
słalrt:u
wrotnego
że
u!llmyslowić,
'Ilrzeba sobie
kosm·cman.ityka sta.je przed cora'Z trudn.iejsiz;"mi problemami.

po.konanie

Ich

wymaga

<:za&U;

środlków
badań,
oraoz postępu tech-

budowy
Dlasła·tków 1 iol1. a.pairatury.
Rad-ci ec:1oi nie
Zwiąrzek
tego
ogla<StLa. na wiele la<t naprzód
swoich planów lioitów na Księ

wasze
Jalde są
PYTANIE:
osobiste plany odnośnie dalszyeh lotów k.osmfoznych1 Kilkakrotnie prasa cytowała wasze
wypowiedzi, 7.e chętnie wzlęllbyście mlzial w wyprawach mię
dzyplaneta.rnych. czy nie staną

tentu na

przes"łlkodzle

w.as2e

obecne studia, przerwanie trenlngów i liczne podróźe zagra·
niC74le?
ODPOWIED!Z: !stotmie, W tej

życia UJległ
trY'b
zalktóoon,iu i prrzed
pewnemu
nowymi starrtami w koomos bę-

chwili

mój

łlł ~

srzikoil.enda w
tów. Będ2ie

ekipie l«>smonauto zres2tą StZkole-

poja.wlą się w
do ba1rdtliied
0<rarŁ
międ2yC7..asle
zl<>OO,n y.oh pod,róży.

smi=nych, j aikie
Sbud·ia,
slę

'2Jdarnleln,, nle
modm
!Z ;przygotowaniami do
kosmiCJZnych.

WYcP!I'aW

nowych
StainO'W!ią

one

crzęść

niez.będiną

Sl'llkolenia.
eta,pu
Podróże zaś wp'r awd2.ie ksrzta.1pDirównani.a ba·raile bez
cą,
dziej kc·mpli!klują =kolenie. Bę
dę je musia.l przerwać, gdy nadejdrz.ie po.nownie moja ko1ejka dlO nowego lotu kosmliczneKos.rn<Jlllautów rad'Ziec.kich
go.
jest wielu. St>OII'a g>rupa moich
ko'legów jesizci:e nie la<tala w
na<Stęprn.ego

kooimosie. Im

naJeży

się

teraiz

pm:ede mną.
PYTANIE: Lot dookola Ksłę
ZY'Ca, o który pytalem na wstę
pie, J><>przed2i zapewne kolejba
okol<>ziemska podróż następców
i Popowicza, ludzi
Nikołajewa
s«>ojących' na czele wsp.omnianego przez was spisu następnych
Czy
kandydatów do k<OSmosu.

plerwsrreńsitwo

można

okreś1"ć

w

:przybliżeniu,

radziecki
kiedy nastąpi nowy
lot zalogowy, jaki będzie po-

siada!

p1yiną<:ym

Samołot

wojsk.owy nr 131006

'ki:Jlkaikiootnie znilż,yiJ: sie ari: :na.
30 m Od ipatr()W.ca „Mikołaj
pr<zez
PlY:nącego
przed/tern
Dzień

Pirogow",
Atlal!lltyik.

J?I'Ze-

tym samym Sl\.'aJ!fitiem w
sam IS!J)<JISólb „ilnteresowalt
saimO'lOt 131'518.

klroazenne !p'ITZ6Z nach ~iOOw,
a dowody ctosita.rcrzyć 0<rga'lllO(ffi
eg2elcucyjn;yrrn.

ten

się„

świat

Maszyny w

,,Strzelczyk" 7-krotnie

chara.Ił.ter?

ODPOWIEDŹ:
że nJe
mieć,

Pl"Ol'i'Zę

'1Jt'<JU,Usię od

uchy'1am
w
odpo.w iedlZi na to pytanie.
tej chwini trudno jednalk: wys.pooób n:>rneznacrzyć termiln i
prowadzenia następnego na~
go lo.1'u za.1-0gowego. Decyrzje w
tej $,P!l.'<!JY>'.lie )>~Cl. - ~eżeą 94!

eksport

zwiększył
aldatly Meohatn:icme

Z

Jlll.

eji ludowej.
Obeome, biorąc pod

C::.trzelczyka ~ują o-

llrolo 30 proc. swojej pro

kOlIJli.ec:znoiść

dukcji. Zaik!lad ma w:ielOiletnae
a: w
tradycje e~towe,

o.stamnlch

ciągu

IPOrl

mo111tażu

ilrolosałni.ei

porów1łian:iiu np, z 1957 r.
przeiszlo 7-klr-<»tme. Naj1Pll.iż
sza. przyszloGć zak.!a.dóiw stoi
t><>d 2l!laltiem wzrostu
także
w
k0111Jtailctów z za,granicą -

w odpowiednim azasle.
Kosmonaiuc:l garowi są lecieć w
kosmos choćby d'Zi:siaj, a.Je ra-

dziookie loty noe są przeprowadzane dla celów wyczynowych.
musi•my uDJ.atego vvs:zyscy
się

Zbr'-0ić

;i

w

cderpliiwosć.
Ro-z,mawia·ł

'

BYS.~"'_M ~@OWSKI ..

w:ytwarza

-

wairtości

Ponad

10 milionów

rui wvposam:de hut
szkła. Załoga ze szczegól!l1a uwagą 'IJ-O!d,chiodzi do produkcji

:rlO<tych

eksportowej. a konitrolla techniiczna odznacza się - w tym
surowością.
cenną.
jakimi.
trudnOIŚci, z
zakład się boryka rprz.y real l z;ici; za,gramiomych zamówień
można wYlllienić: brak maga.

'WYPadil~u
Wśród

zynu

wyrobów ge,towych.

I

co

konieczność

stw=

anaiL!:zY wynjlków
S<ZC"lególo'W'ej
lo·tów N~ko·lajewa i Pop.owicz.a.
WS17..a,k zespo·lO·W'Y lot w ko<>mos
nie !Zosita.l pOJS.ta'llowiC•DY natych
mlast po modim powrocie z pod•óży na ""bitę. .Jego prog'!"aim
usta,Jo1n<> po dokładnym zood.anlu ;reziultatów mo·j ego lmu. W
doświad!C!Zeń
moich
wy•n lurn
wvrowad:zono d-0ść istotne poszJ«:>le:nia
pra,wki do metody
następnych kosmona'1tów". Wiepi1otów
lodobowy lot dwóch
ue7.ornym wa=nie
dosta.l'CrZyl
maiteria·l ów do przearnawdęcej
lizowania, niż mój lot trwający
Opracowanie i.eh
dobę.
jedną
i uo;t.ailen:be cha·rakteru następ
nego lotu wyma,gać będ!zie zatem pewnego czas'll.

pad'llie

pośrednim

cie

obrabiaaiki di!a zbY'W8111iYCh za·-a:nic:znym a=atoram statków O!I'az maszyny. wchodzace w skład eksportowanych
przez „CEKOP" kompletnych
obiektów l>t"Zemysłowych. W
tym roku :np. ZaJWBII'\to z .,CEKOP" dodatkowe umowv o

o

wtómeniem lotu Ni.kola•jewa i
Po,pO!Wioza. Nie o!Znacza to. że
w kc.sim-OS IPO'lllfkmie cala esk.ad1ra startlków. Może to być z
róW!llyim ;powodzeniem lndywidua!.ny, a.le barr>d:ziej sOoorn11>J.iklowany niż dotychczasowe, lot
- dl·u·ż„ny lub sięgaoący w wyż
s'Ze reg.iony pir.zest.r:zenrl. O<ko•loDecyzja uczOt!lych
ziemsikiej.
jego cha.railcteru zaodnośnie

••Sllr7lelczyk'~

bel7Jpośredlni~o

wyroby, których
poo:i:ować
oj
więki,q„.a.
będzie
waxto.ść

.Jedno jest pewne: na.stępny
radzieic1ki lot zalogO"-'J' nie bę
d'Zie w żad'nym. wypa.Q11t,u po-

eksp°'1"ł:o•

produkc.ii

bi·e:rz,e udmia!l w tz;w. ekspor.

r"lru 1965 zamierza się wyeks
w tym ~~
mln. zł. 18

uwagę

poprawy

weJ i buduje nOIWY oddział
- mala.mie. Oprócz eksportu

w

wysyłanych
l)rzeS2llo 20

stałei

IJ'.)07.iamu eksiJ)OiI'tu. zakład or ...
gani2lllje sipecjiail1rw wyfulial

paru Jaot eks-

wzrósł

jego

demołra

I wszystk.iich kraJ6w

na satelicie Ziemi

dositooowa.ne do baird'Ziej
nie
sk01mpli:kowanyoh a!Pairaitów ko-

kłócą

rur

/PO Morzu Egejskim.

prawie w<>;!ewód!Ztwach specjalNa podsta.wie
ne laóboil'at-0tria.
badan1a zaiwartoom ścieków są one w sitanie w pelni uookUJmentować

,,A~",

kowoean

1•

gwairaintów należy-

postanowień będą
we w=yslJk;lch
już

:rea.Jjza,c;Jd

istn.fejąoe

do

iz

przęJsy

Wyso!k:le kary piendęMe pmegdy
widziialno w pnzwadiku;
uruchomien·iem
ró~d-e iz
nowego uikJadiu prOdukcyjinego
pmekamuje IS!ię do uZytku
nde
umądrreń

USA

Wodno.samoloit

5493 kil!k.a ;razy iznieyl się na
P acyiiilru IPO'llatl 6tait€ik „NoTY!lJSik". il?odobn:ie zaichowalt się
fu1iiiY samoJ.ot .illll!" pohladowy
842), !który la~ rulJ<i zbfom.i-

wysokie kary
tej

lkiillka. ra;ry p.raeila-

13111:41

nr

czekajq
.Jednym

meldUllllk:ów
samol<Jltów
szlalkach
pe1nym nw-

na

czu.

Trucicieli wód
Rada M:i!MWARSZAWA. !"OCll}>OlrZądizen:ie
9trów wyd~a
dotyczące stosowam.ta kair n:>ie-

6 nowych
p.rowolkaicjaoh

o

póllrOO'La. W.s:kaizywano więc

I

trasy

radzieckich statków

w zalkirefile jalk.Q.ści
pry,emyisil:u lekkiego
i icll dootosowBJIJ.ia do wymogów mody oraz do gustów

towarów

chłOOnliejsza

widoC2lllość.

0

się

konaił

kabinie jest znaczmiejsca. niż w
więcej

nala

elk.sipo«"l;olwanyC!h

trzma1niem

jest

•• kaa:lbidówce''. szersze. wvJ?Odme siecWell'ia. izolacja rotimatyczina i dźwdęlrowa. maksymailna s7JCZelln<llŚĆ i _ CQ
dosko...
szczególnie wame -

na
cllziewiamcte.
a.rtyik:cly
wciąż rzlbyit slalbą ~ę

rów, przy czym :mnn\ejszono
powaliinie lkoomy dewizowe,

laibem. W

nie

ce

zwiąUlllle z zakuipeim :za granicą bawelliny, iwelny ~ d.nnyah
SUII"OWCÓW.

rach" k;abiny, jaiklie w tej
chwili po&ladaja wozu. prze-

znaC2J0<IJe na eksi>or't.

~.

w

ciągu, dhoć !pOIPT8tWi~ą-i
się iza~aita:zenie ryn!IN w

hruru:llu z przemys?em le!k1ldm.
swe zadania proo'Ulkcy\jne w
cze,,"'<> nast~e:m są 111bytt
I pók-oczu, •1.xzyislkll(jąc wzrost
d'UJŻe zrupasy l!liekitórycih towa-.
prodl.ll'k.cj;i o 7 IP'I"OC· w porów
rów orn..z keyltyik-O'Wan<> ~
naniu z ana:logioznym <lik.rene qpó:imierua w redi,zarji
sem rollru u'bi,e.giJ:ego. Na podplanu iill.'WEStycyjl!legO.
że
fakt,
zaslUJguje
kreSlenie
zaitrudnienie w=-0sl<> jedyl!lie - - - - - - - - - - - - - . . . : . . . 0 1,5 iproc., a wydajnooć p.ra
cy o 5,4 proc.
Podnto&Ja !Sli<ę znaczrue war-

kd..
Pretens.ie kiierowców popar

łv

ich wypowie-

uwa,g pooel.slk.lch, prze
m~sl Ielkki dobrze zireailli.zował

UZJasadl!liione

ryki

iz

~ą.ce

na.

szym

dZi i z

fab-

adresem

pod

lądowanie

poprzedzi

J>O•P'llZed
pow.rócić~""do ~amegą
~~~~~~~~!~~~~~~~~~····••ll!!l!!lll!!!l!!l!!!!!!!!!IJ!!
1tt'enialigQw
ni.ehmusiał
="'"- __ dę
_ _&3
*WSM A
M
.!"i

1L: Dm:NłG_A~ M

(Dokończenie ze str. 1)

praeciwień
kirajOW!i ...... w
stwie do ~anili=Yoh

LOT DOOKOŁA KSIĘŻYCA

życ.

Aleksander Gumowski
szef

rą

środlk:i

*

gwal:Wwnie motocylk:lern rz bramy doanu przy u!!..
WyjeMżaljąc

finansowych
n,i=nego w drzied?.i•nie
września

wśriód kii~w dobll'lMkę. NiESt.ety lcierowcy

insityitucje
ustawy o
dlO traktoprawie wo<lJnym padkach :poGiadaic.re telewizojako
Jlll"Obletn.U.
tego
ców saiml będią, mogli d.oilronać wa.ma
tym oel'U • wa&me:J dzled'l.l!ny g<JS«>OC!airerej.
pnzesllrojenda. W
LQl'r nada.wa-O będrme Sl(>e()'ja.1kaicy więrz;:Ienla czy
~
ne aiud:y<C,t.e Jinstnl!ktrurowe dlla
po«lle:g.!hj'I karom~ pie
"ar~· ~ telew1trorów.
(K. B.)
mln "1:) nie
(<lic> l 15
n1ęfmym.
ty'l!ko cl. któnzy ni'50C!Zą uimą
pmied
zaibempiecizad.ące
dzenda
zanieczj'mJC'l)al!ldem; ale 'również
cl,· którzy nie eksp:lo.atują posdadan;Y'ch UJrrzą<lzeń.

odp()wi,ednlich

Dnia 26
oienia.ch

:Ddlooby1y

„StalI'y''

ocena

pracy przemysłu lekkiego

ciężarów.kil,

~e

popularn.e

sobie

s.twa
te-Iew:iirorów
SzliiJ'i·erki •. strzelczyka" węd
wie
pr.ge$łrojona.
!l!lOStainie
rują &o Angm. Fra.ncjli, Belnie
rz.ak1ady,
Sta.i·e
czysrz,crzaj ące.
Przyipusz;cza si~, że gdzieś w
cło
gii. USA. duże il~ci które dotycllczas nie posiadają
drugiej poł~e paźd'l:lemilka
Indii, Hola.ndii. Ja,ponii. Fran
()()ZySIZlCfL8Jln1 ścieków 1 otrnymaobecnie w
emisją
z
ibr. LOT Pt"zej>d:zie
cji, Bra.eylili. ·Kuby, Indonezji
p owlednie :fundu512:e i >:<>j ą od1
(J. kr.)
Im. Pi'l'Ogowa.
swego ~amu arty.styic=ego jw! cai11lrow1ide na ka;na.ł 1111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

J

większe miasto Amer;"lki olmzymało wiellc! gm.ach iz n<C1Wocxena 2.642
kom.certową
sailą
i;ną
miejsca. Będ"Zie on sdedlzlb!l F11-

liczyć

stycmym,

eśa

liczy 2.600 miejsc

odlbiór.

z tym. tl.e w IPI'-O®ramie arty-

1;,iódmy.

Filharmonia
nowo,jorska

U

na

cwny de.st dfa p!'acowniill:ów
ZURT, llrtór:ym ipO'trzebny j.ęsrt
w t1N14ccie prze.straljal!lia
011.

kon!erencja

wyl!JU~O

dla STAR-ów PoSieł~ka

Kronika
kasamym ==wypadków
kanaile sióchwi-

nale szóstym. W tym
je<lln;alk: czasie na.

nie umie
Rzy>mń.e

w teJ

~-de
pracować
na.daijniJJru zastępca;ym w

TV

li

•

W

I

,,Dzienlnilka
przeprowadzi!
roW!Ilież ;n,a. <ten temat 1"02J!Ylo~ z dyrielk!torem n.a<iZeilnym
06rodika NaTelewizyj!nego
dawczego w LodizL :iJnż;, L. Wisrowatym.
Wfswwa.ty poln~

700 milionów ludzi

obrady

Olbec·

krosna

'l)()lSk.ie

,Wilfaima".
Ze w~ędu na

moc

ejl111ln4 8/UdyCjA:.
Przedisita1v11ąiciel

W oooce lotów kosmicznych
-----·----------------------

-

1

Lód2Jki.ego"

formowa.l nas, że

RzyM,

1

zainteresowanie

Durże

wu-1a1y

(Dokończenie ze str. 1)
b1emoWi :m:niainy kana.lu spe-o

KIM BYl. IMA;M EL BADRT

częla

r<Jiku

połowy października
przechodzimy na kanał 7

ze

czytać

zE!1311lły1m

Od

Londyn przyjlll r.i: :s>eMl-1\ oba-

•

w

juri:

nie ~~ pomaiwszy ich za
lety, naibyć da11sze. Powrużnym
maszyn
polskich
odlbioo:"Cą
India.
jest
wlókienruczyoh
~gl\l
wyiposaiżenie
Pelne
odldrziiaitów dla nowo W2lilOSZOnycli i IJl!lOWOCz.eśn:iaJJy<:h fa-.
bryik: weilinianyctJ dostall"CZono
do Argentyny, a ipt"ZędzaiLni ba
wclny - do 'Thmezji.
Ma\SZYllly różn~h typów do
starceyRy faibrytki w Bielsku,
Lodzi, Zi.~lOl!lej Gór.re i Kamien:nej Górze do AU\Sitralii,
I'7l!:aeila, Juigoslaiwii, Afgallli.sitanu i innych 'krajów Eurupy,
Af;ry1lm i A"llji.

mat)"C2lll.e do bawedny i jedwabiJU wybwarrzatne w LZ'MW

ców ISl'llC2epowych 1 religtjnycti.

w.

zawad

trwa1ącym

międlzy . obu
laJt 19POIITZ.e
w s,prawie Adenu.
~LacjondstyCZl!le:l
Przec:llWnilk
polityki swego ojca imam el
Ba.dlr odbył wiele poctró:i:y zakltóre w larbaeh
graniaml.ydt;
a:aiprowadzlły go do
1956-19:;8
Raicl:ziedklego 1 Chin
Zwi~
Ludowych, Wa=aiwy 1 ?.ragi.
]mam.owi el Badr ]?t"ZY1Plsywano a:aitniaJt"Y reailizaed i pou.ityki ~Tm soc;Jailinych celem wydo.bycia swego klraju :zie śred-

od 30

~.ajaani

cję cywiiliną. '

Jemen,

tron

na

3'i-letn.Jego :IJmam:a Mohameda el Badlra.· który m<janow.ał roecydowstą.<piend.e

wą

licz-

coraz

niejszyoh naJbyWlCÓW ~ w
wielu lkrajach wy.solko uiprrz.emY\Slłowiiom;yic:h. Np. o wytwa=.
ne pn,ez ,.Beifamę" w Bieil.slk'll
czesarki li zgmeiblariki e&--1 i
CS-2 'llibiegB(ią się odlbiorcy
z Kanady, kitórzy za1kuipiU kil
ka tego rodz&ju agregatów

przez odbiorców

poa"t<l'WanO · z

rowrueż

lowe kabiny

U'l'7l0trzv W'YP'!'Odulrow.anwch
mywalllia
ju:ż masz~"n w hailach prodnJ k <:Yinvch. brak lakierni. cias.no
te l)f)mjeszezeń pt'OOukr.v.i nyrn,
j:i. .•
pełni
:niezadowalaj,ącą w
kość w:vroMw gumowych lnp.
uszc:ooiek) i z twm"ZY'W l''zt11er.
:n:vch jakie ot<rzymujc cd l: f'>operantów oraz zbyt sz<'Zuple
w stosunkn do N>snacvch 1m-

konsirukcyinc,
biuro
dań
Pr~cuie w nim 60 osób W ecł
lui:t <JCBnY kierownictw~ 7a'lkładu.

kon,'\ltrrnkcia

Winno

zajmować

20 <Jc<:Ób

więrej.

sqaha

$t.mna

się

maszyn
je_qzcie
(Odę

wydaj .e

wvrobóW
reklama
także
.. Strzelczvka". Isftnieią 'w·pra \V'
dzie ulotki :reklamoiwe i pJiin
<'>re, 111iemniej poziom ich 1vy ke<n<lnia i onrecowani.p m-af1cz
l!le ll'l'ie dorrównuja prQiS!Pekt<'m
~ani1cznym,

(Jl

-=----------------------Nowy numer ODGLOSOW
zawiera m. in.:
•

Gentleman ze sztuC«WD

•

Dźwięk

••
•

•

Swięty

-

sza.leństwio

Antoni

Ka.pe lusz

ru>ś

1 przy

p&-

godzie

Felieton sceptyka
D.c. „MAGDALENY O BAN
NEJ GODZINIE"

-:---1!!9--·------ft

s
r
I

groźniejsza

Woda
często
gn.al nader
• • mknie ie.<meze w eter
•
Na
oceanów.
be2lkTesu
z
Atla.ntY'ku i Pacy.fiku, na Mor:..u Pól!nocnym, Czamym 1.
BaltY'C:kim, na Adriatyku ploną staitki. Nie ma miesiąca,
aby agencje całe.go świata nie
o nowym, tu-a,giczdoniosły
nym ~r-ze dużej jedinostik:t
w C7.asie rejslL W ub. roku
splOll1ą1 ni eana<l t'UJŻ po wyjś
ciu z portu, amerykański tainkowiec. jeden z najw!ę.ks.zyc:h
na świecie. Załogę uratowano,
s tatku nie.
Zresz;Ui palą się staitki nie
tyliko na monu. Pożrury ogarniają je również w poritach.
A fachowcy twiel!"dzą, że nie.
ma stat~u „bez po.żar<u" na-

Sukces „Cytryny"
Zagrzebiu

w

szeńia

fou-mę

malą

własnych

pomysl.ÓW,

i

w

rodo~j

ko

w:srzys~kich

sbOS<l'Wa.nfa

P

ło

!'IProwaidzić

Powszechnego Roob.ro<jenJa i

I

Po

CZYPROSZĘ
RY LĄDOWE,
Iskry - zł 15.
TAC Lelcka fa.rma repo:rtażu, barwny opis pracy i życia 1udzi portu

d.oslcon.ale
sumie
<iają w
dla wmystkich

rza.

a.u tora

zd,j ęcia

~ię

ale

k>ońca

3

w

I

dnoC"llenie Przemyis.lu Qlkręto
wego nie wie, kiedy stocznie
tkaniny te cfo•staną 1 crzy w
ogóle dostaną? Jedyna jaskół
ka, to przemy.sł jedwabniczy.
kitóry już p·rzystąpił w Kaliszu do produikcji dywanów
niepal,nych, tzw. igłowych. A
co z ręczmikami. bie,lizną stofirankami.
pościelową.
łową,
Urnninami obicizywym1? Brakiem krajo·wego śro<!ka do
;mpregnacji zasla.n.iać sie trudno. w sytuacji kiedv się odewi,zo·we zJotówki
trzymało
na impo,rt.

*

*

rzypomi1nanie fruktów, zna
nych na ogól przeciętne
mu obvwatelow' , może
A.1e truwyglądać 7.,enująco.
zatem
Przyporni.na.my
dno.
Że Po.Js;ka znajduje sii: aktualnie na 9 miejscn w ~wietiie,

P

jeżeli

idzie

o

tonaż

budo~va

tym roku
już opttóciło. bądź opu.•ci na.!'Ze sto·CZn ie 57 .<Jla t::kciw o toDWT. W przynażu 288.300
szlvm roku tonaż wzrośnie do
350.000 DWT. a w !roi'cu oieciola.tki osia.gnie 465.00<l DWT
nych

sta.t.ków.

W

Techniczna awangarda medycyny

Chirurgia, zimny sk·alpel
i promień światła

t~'<'h ilości S'!l'r'Z<'<ll'jem:v 'ł>a
gra.n;cę i nadal bedzif>my eksCena
porbować 70 procent.
s;prze<lanego statku waha się.
w 7,ależności od je.g " wiel-

Z

tO'Tl.ażu.

kości.

ozwój wspólc.resnej medycyny, a sz.czegól!'lie
chirurgi<l opiera snę w
cora·z szerszym zakre.~ie na
techniki. Wiele
o.9iągnięciach
najnowszych ie.i zdobyczy do

R

przeznaczen;a,

od 5<l do 180 mln zlotych.
Po eksporcie we·gla. stait!k i
stanowią na.jpowa żn.ie,iRllą poz:ve.ię naszego hain.dlu zagranicznego.

Co

bę<l'zie,

jeśli

słownie 'PO kilku
również, w

w 1963 r.

zagraniczny armator z;awi

trafia

się

lektu.rę
miłośników mo-

ciekMvą

In!il!ylu'u

z

po odlbiór zamówion< go statku z eP.'zemolarzem Konwe.ncji o Bezpiec7eńslw1e Zvcia
n<1 Morzu w rękµ i vFskaZ>\ijąc
odnofov p1.mkt odmhv; jego
nie bę
j){)l:lie·warż
przvjęc!a.
dzie w~"oo.o:izony w tkaniny
trudnapalnf'?
JJ'IRZY RI:-.l'I>ER

przemy.o:lową za.jmą s:ię
J,óc112lkie Zakłady Chemicz.ne.
Ma się O'na ro2lJ)OCząć jesz-

w

a
roku,
b.
l'./.oChem. przewiduje
cze

w

prod·u1kcję

plan

roczną
100
wysokości

t0111.

odpowie,i-

NA ust.UGACH
LASER OKULISTYKI
obiegta
dawno
Nie tak
wiadomość o skonstr110
wanju prz;ez elektroników tzw.
lasera. Dzialan.ie tego rewel4
cyinego urządzenia Polega na
emisji promieniowania elektro
magnetycznego o st.alej, ba1rdzo niewielkiej długości i:>rzY
padające; ną zakres faJ śwlbtl
świat

Związku Radzieckim

świaUo.

nych.

wysyłane przez

o<lzinacza

laser,

się

równ;eż

specyficznym! właAci
Ma
fizycznymi.
wościami
prztX}e wszystkim J){)!Stać si:n'e S<kupi<mej wiązki. ro1ch<>d7ąc się przy tym w postaci
impulsów krótkotrwałych. lecz
obdan.onych ogr<JITT1nym zaso~
bem energ-1i.
Dlaczeiio by impulsów takich nie w:ykorzvs1tać w chirurgii? Mog.ą stanowić one
dzieki silne.i kon .•
pr7.ecież centracii i w!elkiiei energii swego rodzaju odipowiednrik
c-hirnrna.r1.ed'ł:i
„zwykłych"
l:'icznych. Pierwm;e -próby te.i
nowator.skiei t€Chniki przepro
wadzono w chirure;iq oka; laser zusto.~wa.no a„ nio.>..C7.P~Jia
~11u zaatflko~vanvch prze?: n~
wotwót' komórek nerwowyC'll.
Okazalo Slie. 7..e metoda t.a
p0zwala pow<iżnie zwięk1<zyć
z samej natury
precyzję rzeczy niezwvkle subleln~·ch
„abiel!ów okulistycznych.
innymi

Wró-

s-kalę

miesiącach

nfo zaadaptowanej formie, dt.l
52'Jpita.Jri. i klinik medycz.nych.

z

kiennidwa. w Loclzi. Spo·ro
czasu uplynęlo, wiele przeprowadzono i:>rób i doświad
sie
narodzll
zn.nim
czeń,
względem
Pod
„Ogni!l'tex".
ja1kości polski środek nie u„A~tę.puje ':Jet1aiki.~wi" i
prz)"TlajTak
flamanow1 .
mniej brzmią opi.nie pr, dO'kow
doświadczeniach
nnnvch
laboca torium.
„Ogniotexu" na
Produkcją

Ya.keda.ke w Jail)<mil wznowil f17jia.łalno~. wyrzt1„
cająe chmury dymu na wysu kośe 2 km.
CAF
Fot. -

Wulka.n

An.glii lub „Afl:iman" z NRF.
Ale na to pot•rzebne są delkil6rych my przec.ież
wizy,
zbyt wiele nie ma.my. Przy
tym ceny tych che\mkn·li6w
sa stosun1k owo wyi90k1e, 700
do 900 dolar6w z.a tonę. Przy
zapot-rzcbowanin rocznvm kilkudziesięciu ton. kosŻto·wało
by to nas tyis.iące dolarów.
Do pracy za1l>raJi S1i«: z:t,t'("DJ

koju w dniu 10 lipca 1962 r.
Roman Burzyński - SZCZU-

oraz

„Teh:ikis"

1>dbędzie

pim·Uillującym,

IDO'D.taiż

rok'\! pO'ZOISta.ly za~
miesili/Ce. Kto da
gwa.raincję, że przy rozpoozę
ciu p.ro<lu:kcji 11.ie napo1Jka się
nieprzewid'zianycth j)ll"z'e.<;"llkód i
jaik to zwyk1e w
trudności,
tego rod.zaju WY'Padkach bywa?
Inna wątphwość. to dziwnie
niemrawy stosunek do tej
produkcji ze strony przemysłu l~kifoiego. Pewnie, że dla
tatkiego potentata 65 lys. meków tkainin na caly rok, w
dodatku różnY"Dh asortyimentów, to zgala nieatrakcyjna
oferta. Ale w tym wyp~.·di!rn
ilość nie Qdg>.rywa. roli. Waga
teiro problemu 7JDta,lamht l)rzeci·eż swói wyra.z w Uchwale
dnia
z
Ministrów
Rady
16
Punkt
r.
26.VII.196!!
ui!hwaly naiklada na mindstra
prtemyslu lekkiego o·b<"vią:l.elt
uruchomie1ni,a w r. 1%2 produkc,ii tka.nJ111 og:ni.oo<lpomych
I zabe-7:1>ieczenfa dostaw tych
tkanin dla przemysłu otkr~I oweg-6. pow;ą,wszy od r. 1963.
Pun.kit 11 pne?Jnam.a na ten
cel odpowiednie środkii dewi~
zowe.
Tymcznsem. jak dotad, Zje-

1

POWSZe-

KiW - zł I.
Pr'zemówiernie wygłoszone na
Swiatowym Kongresie na 1'2eCZ

oo

sam

tempie

ledwie

ty1-

dukcji ika.n1in ogmliooopo:mycb.
Sci.ś·lej trudnopaanych, sto..oiunamenjklatuprawidlową
jąc
łatwo, wykonać
rę. Polecić t·rud1niej. W grun<·:e rzeczy w samej produ:kcji tkanin nic się nie zmienia, tyle
ty l'ko., 7..e t.17..eba je poddać,
spećJ a~ ny<.".h
u%yicht
przy
dodartJkowej, jednośrodków,
czesne1 im,pre·gnacji wodo- i
og;n i<l'Od poo:nej.
Pmblem był tylk-0 jeden:
wziąć?
środek
ta1ki
sk:id
Oczywiście, idąc po i;nii na.jmn iej.sizego oporu można by-

wedlu.g

C~ -

w

wlólden.n~czy otrzymał więc nowe zada.nie: przystl\!l)iić do pro-

n,:i,uk()wcy

~.

że

•

*

•

do

do produ:kże
„Ogniatexu", mimo
elementów apairawiękswAć
tocy jest pochodzenia krajowego. Jedyiny a,gre,gai• z imporitu, mlyn lroloi<lalny, zakupiony 7.a cenę 2 tys. dolarów, jesst podobno także juri:
w kraj·lL Taik przynajmniej
móWiq w zaikladaich. Być mo-

7.obowiaflJUje
ucrzestflli'ków
w b1'down~

nemy&

dotąd

pn;ysj,ą.pliono
n.ie
mootażu a.pra.t1.1ry

cji

wYlą.oznie
ctwie okręlxmrym
nwi.ter1falów trudnopalnych (bo
zupe-1.nie niepa.1nycb, p.orz.a. arzr.
bestem, .f~ nie wyna.Ie7Jiono). Konwencję ię Podpis&Aa
równfor.i: Polska.

melooii, oo rów same.go spe~taklu
zapewniło jej odrębną pozyi przyczycję na festiwaJu
niło .się do sukcesu,
(bz)

"'·

jUIŻ

okrętowy.

pnremysł

Bo, oto w L.Z.Chern;cznych

Konwencji o Bez,piena Morzu
Życia

jeden kll"ok.

ona
do

'

zgłrusma.

Mi<:;d-zyna-

w tej syituacJi.

był,

tekstów
oOOk walo-

chne i callcowite rozbrojenie gwarancją pokoju i bezpiecze1istwa wszystkich narodów

r.

1960

czeńst wie

Wc-rora.f p0wrócił z Jugosla
";1 25-os<>bowy zespół studenckiego Teatru „Cytryna."
PI"Z:v Akademii Medycznej w
Lodzi.
W::arz z teatrami z Niemiec,
Angoli( Wloch. Belgii i innych
kraiów. „Cytryna" brała uw Il l\liędzynarodo
dział
wym Festiwa.Iu Teittrów SLu
denckicb. który odibywal się
w Zagrzebiu w dniach 16-23
bm.
„C:rtryma" obok hamburrs<kte
g~ •• Studiobnhne". który wY
wielkiego
„Dzień
stawia!
Bertolda Brech
mędrca W" ta. 7Jdobyla największe uznanie uC7Jestn.i!ków i obserwał.<1rów Festiwalu. Naz;:ijutrz po
prer·ierze „Piegowatego dnia"
·.v wykonaniu naszych studsn
tów. wszystkie jugoslawiań
gazety zamieściły poskie
chlebne recenzje. Fragmenty
spektaklu „CytrY111Y" były od
iwarzane w ju.g.osłowJańs'k!im
radio. zaś zawodowy tea.tr
„Komedia" z Zal(:I'7..ebia zwró
pmwolecił się z lJII"()IŚbą o
tekstów.
nie w:vkorzystania
„Cytryna" była jednym z
nie1iCZ1nyah zespołów uprawiających

ym optymisty>cmym akcentem można by w'laś
ci wie ten adykul zaikończyć, grj.yiby nie szereg wątpli
tema'( prowośc.i, ja.kie na
dukcji tlka.nin tll"ud,nopalnycll

wet w czasie budowy, Tragic2lily wypadeik na „M.S. Konopnickiej" w 1.l!b. roku w
porcie gdańskim tezE: ~ dobitnie poiwieridza,
Jest w tym jakiś ponU!."y
pwradoks. Przecież z d~h
wody,
i
ognia:
ŻY"Wi'<llów:
jeet zawsze wogr<i•ź.n.iejsza
da. A mimo to niez;wydde
rza<l'lkie są wyp.adiki opa.nowania rQ!2lSZalałego ogn"a pmy
pomocy wody, c:h<>ć zawsze
jest \ej pod do.9tai.k1em„.
Wieloletnie obserwacje a~
.stoczni,
właścicieli
mait<l'!"Ó'\V,
kaip~tall\ów stait!ków, czy-li ludizi żyj~icyoh z morza, pozwoliły na 1UJSta~mie najczęst&z~h
przyczyn po7..arów. Na sta-o
tka.eh j~;it ?Jbyt duro ma.teria.lait;nnoipaJ;nych. Pa.Ją się
łów
meb'le, wyiko;nane z drewna,
ba we?iniarn;e ręczniki i bielizna pOO<:ielowa, fil"amilti i obntSY, dY·W·ain:r i weł.niane obi„
cia foteli.
Od tych ru;taleń do oglo-

Ten ro:zipaczliwy sy-

Yokedake wznowił działalność

płoną

stalki

••• a
SOS

od ognia

Astron0<mi~e !l'bserw;,itorium
~kraińskiej S.R.R w Obwod7,i<'

efoklro.nHci Akademi.i Nauk
wypooażone
Cha.rkowsikim,
Jest w radio teleslw·p, kió·rym można chwytać s:vwnal;;- wysylane l>r:lle"L obiekty k-OSmicz ne ba.rd7;0 0<llegle od nas.
Na 7Jdjęeiu: astronom S. B raude (z prawej) 01l'az a<lhinkt
L. Barzelian przy aut-0matach zapisu.ią,cych sygnały 1:hwytane przeiz telesk0op ·t konste lac,ji La-b„iL7Ji,a, tj. z odl„glośei 300 mUionów lat świa.łlla„
Fot. - CAF
1

się

sporo
keja sztuki rozgrywa.
l./Dt po wojnie w miasterzki1 wiemiecie.im. Ma.la d.ziew~~yn/ca obrażona. na maflcę, wsi,adla bez jej
wiedzy w preiq.g i pojeclia/ia. do ojca. Kto.ś krzylenql, że zamo-rdowcnw
mu d,~iedw. Ktoś inny wsl:o-izal „mor-

dercę

i„..

I

l tal~ dwa pźeq•wsze a1vty ,,S1~a.nda1u.
Bro·sZ'lciew·iJerzego
He./lbe,rgu"
w
fascynującej. z
cza. mają charakter
~ nerwem dramatycznym na.pisanej sztq1ki kryminalnej o seksua111ycri mie)scami akcenta.ch, stanowiąc pewnego
o
psychoiog;c:ne
studium
rodzaju
kt.óry podju.zbiorowej hisle,rU
: <l:ony prze.z pfenvnego lepszego krz.y' kacza, nie cofa się przed zbrodr:.111.
u·r>lna jedn{llc. w miarę ja.k toc.?y
ł
ł się dalej, prwplahvna po1ilyC'znymi
ł dygresjami akcja, coraiz bard?:·ej na~ tarc: ywe stają się ~wne asocjacje,
wyraźne f.en<lencje
ł core z •bardziej
ł sztuki: wynwwa a/etu llI u:ska·::-u.ie
że dtL>a poproednie byltJ
; botciem,
ł .ia.Te gdyby tylko pre t.el,stem do zapa1·ę zasadnkzuch z.afo.i ?.a~z.~11ia o
' zen. Ten też akt - w O·dró:i:n;<>n1t1 od
dramatycrny.cl1
dynamiki
Pel.~1'.ch
oparty Jest ra.i c.~,sci pr;pr;;eclni.ch 'cze; o retorykę i dialog.
'
f zasaclniC'!lf problem, domln11jqc11
w szlt1ce. to sinawa ndpo•wie~
d:-ialno.,~i ::bioroweJ za p;>p-?łninł
Ni-0f/'11dno t11 rozł ne r>r:eM 0 p~t11'0.
# kZ1Jfr.ou·ać zarndnicy .<ens z firm tul~ <>, =e t-0. co stalo sie 10 wąsldc-/1 rał l'IU!~ll 71 i 0 mi?r 1·i„go mi<i1</eczlc.1. prze.i "~ić trzeba na zgala s·zerszą pł,Qisz-

f

tłumu.

Domyślamy ~i.~ też

Ta.two. kogo
uosa.bia Karol Grober, kelner - prowoka tor. Nietrudno 0<lgadnąć. ;akie
kryją się w pra.wnicze1
podteksty
Rena.
Alberta
żonglerce adwolwta
lclóry potStamowil ocalić pozost,aluch
wspó!1vin01.v.a.iców zbrodni w Hel!bergu, zrwcaiąc odpowiedzialność W'ylqcznie tyUoo na proulOd'!fl'a..
Ma.my przecież w pa.mięci vrzebi.eg
w Norymberdze,
sądowej
rozprawy

Na
',

~

f

C'.yznę.

scenach

Skandal w Hellbergu''

z

1

łódzkich

po<ljąl

cieBroszkiewicz nie tylko
lcawy problem. ale t.eż 11mial go
rozwinqć z wit>11dm wy.czuciem
sceny i psychilci widzów. Akcja jego
sztulci je.it r>elna dynamiki, di.c1log
mądry, poglębiony. Plastycznie równi.eż skreśl.one są po~tacie b'»hate,rów
szt.iilei, bardzo zróżnicowa,nych w typie i w dziola.niu..
Z wielu innvch l>otda.iże centralna
jest pe>stać ina.jara Bninona. Trn'tl.sena

w

0Parci11 n

bycze

nain<>w~..e

z;lo

elektroniki · skon.<>truo-

l

su kces

UJ

„„ Ma ł e7.

której przed trybunałem świafu
k.rtL''~1vych
wspóU0<1va.rz!J's.ie
Pandęta.my
zbrodni Adolfa Hitlera.
c110cia,żby tyiko proces Eichma,nn-a.
gdzie róumie~ u.silowano wyb1dić hono.r ogólu Niemców. a odpo•m.edzialnofrią za to. co się stal-O. obciąży.'
j0dnostk<1 - Fiihr<> ra.
bla na'·'· Polaków, problem Niemi.ee hitl-e·rntt>8kich i 11;spók:e.rny"'11
je·st zall'8'Ze /Jard.za intere.rnjqC'p, O ile
tc~10 np.
cbkonal
(ja.k
naturalnie
Knu·;lwn>sl:i 11• „Nirmca<'71") 1ndiPf11
w.~tal w sposób 1tC'?ci11•11 i nin-ra1Jlo.iw11·11. Stq<l al;/11a/nn.<ć i pc·1I>od.zeni.e „Sl;a11d~!t1 1.11 rTell/Jerqu" .Jer::"n'> Brosr1d.~1vicza - tym banl>iej, że
.~arna sztulca. feni chodzi o )<'i wale>·r y tL'a.rsz.tatowe, jest zn-01.amita.
na.

s·tainęl.i

1

sa z·'.
i

pa.pis aletors1eiego kunsztu Sewe·ryButryma.
Major Trau.•en to nie.lako k.:>mentato.r intencji autora i... niem•ecki•·go
.mmienia . Jego sio·sunek do )o1'madi
SS Je.~t ba.rdzo swoisty . 7, icyraźnq
pa.gardą odno•i się on. do reżimu,
w letórym robili w wojsl;u ka,riere,
„l11d2ie mnqąc11 atcanWIL'<IĆ co naj11:vże.i na lwprala". Pełen prus1rie} brt1Mlnnś<'i a refleksyjny. sfow~ki pa1111 jąre w rlzisir).~·1r« h l\'iem<'-P··· h Hum11<·:y fal;t.em. t.P „żolnieru spfod:ili
lo./;ajów". T\1·11t1rl;ni'1C za.< l1it1<>ry·-m .
równo.c:efoi<' 1" t11"llrd11 i zd.-.r·11cl01Pany .~po.•ób m611-.; o „prawi·C' l\»<:>,11H·ó11·
rl.ry zabijm1i1L". S1oteem - p0.stać n.i<'zwy. kl" zlo~ona. a przy f>1m /1~.r<lt'>
cliarra1]derys,tyczna, jQJko że- repre.zen-

na

mentalność

sDcę.

Btttę

uniżonnść

I

ni1m1ieckie(,IO fe1<l·
wielkim wycrnciem oddal
Sła1i>0mir Mi.•h1rewicz. Mncnu w wyposługujący się prostymi
razie. a
śrocr1eomi art11.~rycz-n11mi był .Tamus1
Kubicki w roli KMo7a Groi;iera.
Hanna B'.'<frirńska ;ako Hiida Died.e·rich 1VIJgląda1a ślicznie i za.~lealrn·
;qco mlodo. Ale przPCież nie <> to tu .i
chr;dzilo. PrzeC'ież wł-aściciellrn bawuf
moglab)f~
.•arna mówi o sobie. że
buć m.aif'1n1 SllN'{IO lwclta .nka. Bedryńintencje autnra.
.~lca. przekre.•lając
wbożyla swo}q role, o jedną zasadni-;
ł
CZl! a r.>ikantną pointę.
W innydi rola.c/1 t~j szlulci. 1;tóre1 ł
sens i r .11fm trafni.e 11w1wul:lil re'.:11-1
.~e>r Wojciech p;/a.rski bra·7i 11d:·ial:~
7.vryml!l!·f 7.intel (Adolf Sc11 .111::) .. Fla·rha•ra. flo.i·an•innfra (T-ena Jirną) Wanda
.laku1>ii1.~l:a (Gr<>ta I'.<'11). Ma·rir1 Biało7.ato·r.~i„;;
Wi!old
i
(Klara)
lir:rc•!,·a
rniid.i). O.rnl>na podiwara 11a'c'::11 siel
111'nin.ie Zaborow.~lci<:>j za. jej sce,noqraf!P.
MTECZYSLAW JAGOSZEWSKl
fe·bla

jest

w

ki.lka<lznesiąt

e...

wprow8d"<''ne nie•
P1'7""'1: neurochirurl!Ó'"

1"1<alpe1~".

cfawno

z no,\1oiorsk'P7.o Szpitala

Ś't'TT•

przyp<ldpeJnym suk-

Barnaby. w 9Q proc

ków

kończa

się

cesem.
O PACJENTACH„.

j

z

W POWIETRZU
T>Pehnika interesuje sic: oci
nowym typ!'m poiazdów z:wanvch oodw;zkowcami. Sa <>"le WV'P<>.sażooe w
@ilniki. tlccza<:e ood spód J)OI
;azch1. strnmień spre7,ci1J1.">-TI'
tH>wietna. l'0wstaif' elastvc~
utrzymuiąca
na „oodUtsz.ka"
c:en1Ykilkanakie
wehikuł
metrów nf\d l){lWierzchnia po
konnvanei;to ter""1~u. Ideą ooiB7..dów „poduszkowvch" zann
terP.oowali sie ostatnio specjRJ;.5ci iednego 7. w'elkich ]()Tl
oórooków kliniczclvń.•ki<"'1
nvch. Dlac?..ego bv nje wvkn.·cel>E>m sk0'1T><>mv.c.lu
nw;tf'ć
~~ruo'v~'11a ·ST>f'f'.i ... lTI~t?-0 •. ló:i:ka" dla porienlów. 'któr"ll:r
d07.naF ri.-;Hcich ura7ńw ~i7.yC?lnvch bądź prZ€-(:hOdrn '?'e
konwale•cencie poor>0 ;qcyjną?
Zakladv l"tn;C7.e Hovercraft
doświadczalny pm
zbudowały
totyp tak:.P.!Zo „łóżka". Pacjent
nie sb'ka "ie be'ł:p<>śri!dnio z
j<'i:-o powiet-zchnia„ Spoezywl\
na komforł-0we.i pc><luszce po
wietnnc.i nie p0wo<lującej od
a.n.i podobnych
ciała
par?.Rń
d<)leQ"Jiwr.13ci które są wynik1em dluiio1:rwaleiro l>eżenu1.,
Strumień steryliz<>wa111<'1l'.o ll!azu o au.tom.at,·cznie kontroli)
temperatUr-7.p °'"""isza
wanei
rnnv i przyśpiesza proces 1!0ni<>'if'łwna

Niemców!
unelu
tuje
z NRF'„ .
•*resujqco skreślona jest równi.eż syl~tk.a. Kun.o Gelehrta.
Mieczyslmoo VoiUJ
ujęciu
W
jest to t-rochę no-n.~.mla.ncki nerwowiec, niezwykle suges-tywny, przedei
wszy.~tkim w momencie osta·ecznegcł
ł
~
osaczeni.a.
Mece·nos Albert Ren w zna.k0111 i·tei ł
i'nt.erpretacji Ma.ria.na Nowic/ciego by/
niezwylcle zręc::n11. aięfld i p•:ekon11wający w swej dialektyce i w swoich
t1sizo,waniar1i. by. ratujac paw,1a1ych
bez skrupułów obciążyć winą jedno-

J

żon.v

Jekt.rod. przykla<lanych jedno...
różnych okolia
do
cz;esme
czaszki. Subtelna anali7..a czer
painych stąd prądów elekt~ycz
nych może doslarezyć specjaliście wielu informacji o seba
glówne(!G
nasrego
rzeniach
„narz:i,du myślenia" oraz J>Omóc 'D't'ZY ;eh dokładnej lok.&·
i
Jizac.ii.
A _gdy zacho<lizi potJ'7.Rba i„
terwencj1i chiru.r.g icznej? Tu
1..nów przychodzi lekar7-<>Wi z
pomocą nowa metoda. oparta
n.a zast"'90'Waniu zdobyczv fizyki ultranisk:ich temperatur.
dająca pacz.atek tzw. kti0chirurJ:"ii. l tak np. OtJ)e'racyjne
leczenie tzw. choroby Parldn~
sona polega na precyzyj11ym
mózgu grupy .,_
u,.;;,unięciu z
komórek nerwokre.~lonych
wych. Kriochin.tri;tia posiugu~
jo sie w t:vm celu ozi~bion:vnt
do temperatury minus 2011
CC'ls.iuS"T.i\ skroplo-nym
~WJ>ni
a.wtem. Wprowaclz.ony p<rZe:'!.
specialm~ a:pa.rature do rnó~
l?'lt niszczv t'rnnke n.a drod'.r.e
iennic-.me.i, PO czym ~1aje
zaahsorbmt\'<Jn~ be?. jakdchk..,,l
wiek s7.ko<lliwych ob.iawów Il•
b<xzny<'h. OP"'!'acie tą metodfł. zwBn.ą technil'' „z:imt!l>el!()

7,1\ \HF$7,0NYCR

SLAOEM F,LF.KTRYC'lNYCH
TRANSMISJI Z MÓZGU

'""~~~~~~~~"""~~~~~~~~~~~~~~,~....-...~~~~~~·~~,~~~~~~~,~~~~~""'~~,~~~~~~,

A

wano w ZSRR nowy ty>p &IMI
dia„nostycznej, zwa.-ieł
„te1ewizorem mózgu". Jest ta
specjalna odmiana t21W. elek~
troenoefaJoerafu. służącego da
rejestracji pradów czynnośeio
wYCh systemu nerwowego.
.,Telewizor mózgu" wy!P(>S!i

ratur:v

j.enia .

Opisywane tu osobliwe i.1!"7.ą
dzeni„ przypomfr1a na razie
rekwizvt z jakiejś powie.SM
Ale
f:rntustyC"l.no-naukowci.
fak nieJC's7.<':7;.
kto wie„.
0

dawno sam<' poi;wdy „nodu.<;.11

kowe". wch<>dq.ace d?Jś ~o
regularnej <>ksploataci.i. -m~'.
('?.anp by]v ruwn,ież oo ~f,,,rv
utopii. zahaczającej nieledw'~
o marsiat'l."'klie koncepcje „la.talerzy"„.
tających
Mg-r R. GElt'))(')

~~~~~~~~~~---~~~~-~1--~~--~~~-~---~--------~
:>ZIENNIK- i.ODZJU nr-Z3Z(i92fl "'-.

••

Z wczoraiszej

RN m.

ses11

Łodzi

REMONTY~~"!~~!3~
WOZORAJ

TOOZYLY

SIĘ

OBRADY

M. LODZI, KT()R1E B YLY
SYTUACJI W DZ'l'EDZI N.IE
KÓW MIESZKALNYCH.

prowadzenia do dyskusji
dokClllla! wiceprzewodniczący Prezydium RN m.
Lodzi mgr inż. J. Lorens.
Stwierdzi! on m. illl., że 13
proc.
wYdatków z budżetu
RN prz.~nac.za się na kaPitalne remonty, Za te pi.e111iądze moż.na by hylo wybu·dować pomad 5 tys. nowych
izb. z roku na. rok wzrasta

W

ją,

też

kreclyty

na ten cel.

Na tegoroczne rem-Ol!l.ty prze
znaczono 250.800 tys, zl. 0Ji!Ólem >v; latach 1961-1965
W''da się na rernan.ty budynków mieszkalnych o.kolo miliarda złotych.
Mgr inrż. J. IM">ens szoze~lowo
omówił
WJ)ływajace
od ludin.OIŚCi PCl'Stulaty_ skalt'gi
i zażalenia dotyczące rernon-

W Teatrze 7.15

,,Pasztet
jakich mało"
Teaibr 7.IB otwiera swój seron
w dniu 211 bm. (sobota) o godz.
19.16 wesołą k-0<med;ią :f!ramcusik.ą
J. Vailimy i R. Vlncy pt. „Pasztet. ja.kich :mato" w przeklad:zie
Ta.deusz.a PolanoWl!l:kiego,
reżyserii
Janusza KOO.Sińskiego
i

oprac01Wa1rni.u

scenoglt'ą~nym

Henri Poulaina. W sztuce występują:
J. Andrzejewska,
J.
Jabłonowska,
I. Bu.rawska,
I.
Pieńkowska, J. Rudnickil, z. ;Jabłoński, St. M. Kamiński l
R.
Dembińslkl.

sstę.pme radni zapoznali
opiiniią, Komieji Go.s

N

X

SE'SJL RN
POSWIĘOONIE
OaENlllE
R'EMONTOW
BW>YN„

si„ z

tów. W kaimB:>atniiti. t>I:Jiedwybor
cze1

900 wniosków i pwtu
latów. aż 43 proc. ibylo poświęoonych aOOJJOclaa;;i:e mJe.s.z
k.anJiowej t
remonto·wej, W
roku ubiegłym do Wydz. C'...os
uodairk.i Komuna!Lnej i Miesz
kaniowej Prez. RN m. Lodrzi
wplynęio
105 ska['JZ. w tym
70 proc. w pełni u:zasadinionych. Natomiast w cią,gu 8
mies.iecv br. tenże sam WYdz.i.al otr.zymal jurż 106 skairg
dJotyc.za.cych remontów. z któ
rYch około 54 IPOOC. jest slusz
in.a

Mieszkańcy

skmą,

si~

przede

wszysitkim na. przww iypOWa.niu iJudynków do remontu. na. bria.k
dosta.tecmej
kontroli robót,
ich jakość. błędy dokumentacji technlic=e.i. Np, na. Po-

padk:owość

J.esLu (uil.ica 1 Maja 19) na siku
tek blędów w dokumienfa.::Ji
technicznej
5...kirotnii.e zrrneMgr

stO!laxkę.
illlż. J. Lorens

ZW!l:'óclł

ta.kże

uwa.ge na. dyspt"oporc.ie
W
WYkOnyWa.nill pia.nów fina.nsiowych i mecaJ01wych. Za
8 mtesięcy br. przedisiębioc
stwa
reml()(ll,towo-bl!dowlarh'!
wykonaly plan ffa;ami.sowy w
77 proc„ zakończyły zail.edrwle
30 proc, praewid.zi&anych do
rem-OlllJtów obiektów. w toku
jest 50 Pfl'OC. a nie !!'OZPQCZę
to 20 pooc. TegOJ:.'IOCZiThy plan

a

r~WY.

wti.ęc

wy.remonto

waJ!l:ie wszyslflk.ioh dmnów. bu
Ozi. oowruine obatwy, szcze~

góJ:nie w

SródJinieOOLu

i

:na

Polesi'll...

Zabójstwo w domu
przy ul. Obr. Stalingradu 68
Mieszkańcy
domu
Obrońców
Staling>r.adu

przy

ul.
zain-

68
trygowani tym,· że ich współ
mieszkanka
27-letnia Jadwiga
Paliwoda nie daje znaku życia
prze:o caly dzień, .PC>dzielili się
swoimi obawami z MO. W noey z 26 n;i. 27 wr~nia przy pomocy strataków, którzy w~zli
przez ok.no, funkcjonariu,ze !\IO
dootali się do mieszkania. znaleziono zwt.oki Jadwtlgi Paliwo-

wy-

dy. Kobieta

Z()Sta.ła jak
wstępne oględziny lekaruderzona tępym narze·

kazują

skie dziem w

Zabójstwii dokonano najprawdopodobniej w
nocy z 25 na 26 września.
głowę.

W wynikli energicznego śledz
twa .za.trzyntAno inęża denatl<i,
~1-letniego Stanifilawa Paliwodę,
podejrzanei;o e dokonanie za·
bójstwa.
uLl

Złodzieje grasujący
•
w areszcie

na dworcu

łowailii pooadto rozebr·ać
płaszcza..
W klI'ótkim

~ard

W.. którv w s<>bow.iieazo[' em
u dal się na
Ka1Ii.ski, zastał w
pobliżu
s tac.i~
zaczepiony
'Pl'IZ€Z dwóch mężczyzn.
Zaczął uciekać w kierU1111ku Ka
rołew1Skiej. ChuligalI1i. dqpa.d1i
.co. zaczęli bić i kopać. Zabrali mu portfel z d!okumentami d .k'iilka drobiarzgórw. Usi
<tę

DwoIJziec

Dziś o

•

w Klu-

godz. 18.30

żurawiem"

„Pod

bie ZMS

Urzędnicza.
45)
,rzelec wygłosi

K.

red.

prelekcję
światła.

„Dlaczego zieli>ne
eksportu".

(ul.

Pogont.
dla

n.

* 17.30
"' w a.Uli
godz.
Ek·onomlcznea-.o
UL,

Wydziału

ul. Armii Ludowej 3/5 wygloswny z•ostanie odczyt: „Wybrane zagadnl·enla z p.o<Istawowych

za.said systemu

budżetowego".

*

*

*
Ekspert

•

Międzynarodowej

Organizacji Pracy

inż.

John L.

Zaszczepiłeś
już psa?
Pre:zydlum RN m. t,od'2J.! 1 wo

jewód·zki leka·rz weterynarii prozy
p()min.ają,,
że
termln O·bowdą,z
kowy;ch "'1:crzepień psów przeo>w
"'rściekliżnie

upłyiwia

ju1tro,

tj.

29 wrn:etni.a br. Wszyisotikle lecrzo::ce .ziw:erzą.t, po 1łoż-01ne na ter€n.!e mia.sta, przeprc•v1->a•d1?.ać bę
dą

azczep-iooi.a je52.cze

dziś

i ju-

*· * 1>9a * dalie

pod-

tro w goel:z. 8-17.
Zaiszcrzepioole

wó'.l'.1e

Po p'erwsze.

kc1rzyśei.

u-0d1pa.rnia

ulubieńca

na

tę

l'.'liebe:z,p!eclln.ą

i

guły

Po wtóre chroini
w wypadk>u p3-

cho.robę.

do-rnc•\"n l.<ów
g.ryzlen.; a,,

śmiortol1n.ą

przed

jej

z re-

s•ku1 r<aitni,

które są d.la Ju,Clzi równ!e pr-ź
ne J•a1k dla P«l•w. N'e vw1c•kajcie

w"ęc

remontowych
in. trzeba
syi.s.tematyc=e szkQJ.enie zaló.I! MPRB.
Na
za:triudnio.nych w skali
calego Zjedinoczeruia Pl'zed:się
biorstw Budownictwa Komunailo:J.ego 463 murairzy wystarczające
kwalifikacje po.siada
312.

(al)

Burbldge wyglosl odczyt: „Operatywne planowanie produkcji".
Odbędzie się on dziś o godz. 18
w lokalu TNOiK, ul. SienkieWliC7..a S/5.

postuluje
ta.Jr.i.€
maks)'lll1Jallll1.e
wykorzystanie
po.siadan\)"Ch urz.ą,d.z.ień mechan.iiczn_ycł! .n:a. b ud-0•wa c h, st o.sowa.nbe ma•teri.alów zas~p.czych
i. prefabrykatów przy remontach -0raiz wyikonywainie dokumentach na remont bu.dow
lany łącznie z dokumentacją
n.a zmianę n.a.pięcia, pod!l:ącze
lllia
wodino..kanalizacyjnego i
sieci cieplnej.

dyskusji radn,; poru.szali
jstotnych
spraw
dotyczących
u.sipr.aiwn.iertia. g<>SIPQdarki remo1rntowe).
I tak np. zdaniem radnego
M. KortYka., należy wykonywać
szczegó.towo inmentaryzację
bud:ynków
zalI'ówno
MZBM
jak i TJil'YWatnych,
przy wSPólpir-acy z urbanisstam.i. Wówcms nie miałyby
miie.isca wypa<lik;i
roz]:>iórek
budynków jUi. w~ernontowa
nych.
Radny z. Krz:vwański zglo
sil wniosek premd.owainia załóg M!PRB prrede wszystkim
od WYkO!l.alll.ia planu rzeczo-

W

szereg

wego.

W clvs~usji zwrac.anw również
uiw.agę
(radl!1ll Irena. Si1Powicz)
na kon,ieczn<l\Ść ull'.'€gulowa~1ia
remorutów wind, k.t.óre z ~
guły pr.zecią,..i::aia sie w nieskończon„ść.
mórw1.ono także
(radiny Wacław Lipiń~ki) o

braku !achowei lwrutroli
remontBJ!IJ.i szkół.

! (bn).

narl

<0zkól mówR
ta:kże se'klrelarz KL PZPR ~
raooy H. Rejniak. który m. in.
zg'.~ooi.l
'Wi!lioseik ·wy ko001ywarniia. .rem-0int6w b~ych budyI1Jków IS!llk~lnych w ci11<ffll.
ca.lego roiku.
Zabierając glos w dyislkusji
przedstawiciel
Mlrnstemstwa
GoopOO.air"ki Komurna1nej Ruszyński
1POS1tul.owal,
a.by
MZBM eirre>kiwa,wa.ly umolJW'lle
kall'Y od MPRiB 2J3. niedcitray
mywa.n;ie te!!Jlll<tnów .remontów.
Przy<czynil-Oiby się to do terminowego W)'lkonywa.rua roO

największych
roz;s.ądnym

przy

Przy zabiegu

OISZC'Zę.d.ności

iprojekto'WamaitenaJy zabuidymlków do remon(J. Kr.)

(st01SUjąc

ni.u

stę.pcze)

tu.

re.mo·n.!ach

bót.

Przewodniczący
Prezydh.1m
RN m. L-Odzi, mgr E. Kaź
miereza'k, u&tosurnkowa~ąc się
do iPOSZJCzególnycll WypOIWiedzi
dysikutantów,
s.twierdzil
m. in.., że• tw.eba prrzede wszystltim praiwi<diłloiwo kwaJillfikowa.ć domy dio rem-0<ntu.
W
miarę możli'WIOści remo.nty na 1
leży tak.że W.)"konywać k-OmpleklSIOIWo.
Radni ipodjęli 'UJcihwalę, ~
ra zobowiąz;uje zar6wno KomiLS1ję
Gos1podairiki K-0mUJnalnej
i
Mie-szik.aruowej
przy
Prez. RJN m. Lodzi, jak i też
samo P.rezydium RN m. Lodzi do podjęcia iloon..1<retnych
kroków, ma.jącyc.h na celu
usprawnienie gospodarki re-

Inauguracja roku
kulturalno oświatowego

w dzielnicy Górna
Wczora..l w Międzyzakłado
wym Domu Kultury przy AI.
Politechniki odbyła. się uroczysta dnauguracja inow:ogo
r&ku kultura.hw-ośwfat.owego
dzielnicy Lódź-Górna.
W uroczystości ol;wk działa.czy

kulturalno-oświatowych,

z których znaczna liczba pracuje s1>0lecznie, wzięli udział
również przedsta.wieiele Wydz.
Kultury Prez. RN m. Lodzi
i Prezyd,um DRN Lódi-Górna.

Na,jba.rdziej za.służonym lłzia
la.czom wręc'Wno pamiątkowe
dyplomy i nagrody pienię-.lne,
a wyróżnia,jącym sie pla.cuwkom
kulturalno.ośwja.towym
- na.grody rze<l7A>we.
(jp)

••
•

~
TaJTc wygląda ku11acja odł miadzająca sta·rego dębu w
Pairlcu źródUslca. Sipróchniale drzerwo z:a1nim otrzyma
oementow:i plombę musi być
najpierw dobrze ocz11szczo•n.e
i wydezy•nfeiloowam.e. Pra.cownticy Łódzkiego Przoost. ębior
stwa Ogrodnkuigo wy>konują właśnie taki za.bieg. Proszę zwrócić uwa.gę, że spróchn.ia.lxl jama w drzetL'!e jest
ta1k du.ża, że z lo•fni>oofolą
zmieści.lioby się w niej dwoje
lud.Zli.
(k)
foto: L. 01.ej!Viczak

Piosenka
Gimnastyka
Akordeon

w Klubie ZMS ;,Pod ŻU!ra
wiem"· (ul. Urzędn;ciza 45) powstaje ZMS-owski Teatr:zyJk: Pio
sen.ki. Chęt.n.! do pracy w zes-

*

*

"'

Kobiecy zespól glmllla•'!>ty'ki bigien·ioznej twe>nzy Ognisko Ku1-

tu;ry Fd<Zycznej

*

Teatru

Jednoczesnie LDK in!ormu;i<?,
że przyjmuje zgtooizenia solistów
pi.o.Sen.katmy.

Konsultacia

ł mieszk.a!lśmy,

z przedstawi ciel em ~~

Jach.
zjl.

Wairto

sko!"Zyst.ać

z

oka~)

ca.j ącą

nej.

nilo

MILICJANT
liBtów d·o MO cytujemy dfa
nieil!ltóryoh sceptyków. Dlla. talkich
oo to S7Juka.ją „d"lliucy w ~m''.
Co nie wier:ui, „ w h rus.la. i sl-0ga.ny", jaik np. w to: .,M:iJic-ja.nt twój
Jlil'ZYja.cdel". Nie w,iemą, do czasu. DopókJ ni·e 2lltajdą sii; w cq>a.!a.ch.

U

\,Było <to dn ·i a 14.II.1962 r. Wraioojqc
z urlo!PU na Dworcu Fabrycznym sk;radzWino mi po:11tfe•l, w kltórym byl dowód oso•bisty; legi·tvmaicja. ube.zpieczaZni, legi11lym.a.cja zwiąlZ'ków za;wixt-Owych;
/,egityimacja Ligi Kobiet orai< książeczka.
PKO. Ale z;mairtwiern.i.e byk> lcrótkie, bo
otóż o go>dz. 20, tego samego d•ni•a st.
sie„żain.t
MO wr 358 II zwr6<.il m·i
w.szys1t1lw 11 •
Mąż Ma.rii~ L. 2'alffi.ierza.l p.o•ilC'Zas nic-

żo111y

,;u11)lyn1nić"

waJikę

eleikJtryCll'Jn~
,iako }lll1Zledm.i>o•t
jego
21d'!IJI11i.em w dioonu zbyteC'1lllY· A oi'O
list Ma.rii L.
„Tą d•rogą
pragnę W').l'M,z·it
~nemie
dla dz:ie.7nio00.wego rej. Sródm.•iefrie, pana. Wl . Kotows./ciego, za rz>ec.wwq i skuteczną po-moc w odsrnkan.·iu be.zipra,wnie wyiwiezioneij wlais noki, a. l{l.kże za

ja1k 1iaj.da./.t>:j idącą 11prze-jnwść

w

zała

twiam iu

całej

mie.śc.i·c

za. &Zybk-ie cd•rnalez;ienie &amo-

sprawy".
1''1-.a;re,k Gra.bo·wicrr. z Lo·dzi n·a"1<'1•!fal
pc·rlmęlwwa..n:ie (110 Komen•dY l\IO Sródchc•cliu.

ot•o niefortunna. pru;ygoda. pewnej

llAŃ()Jffi()IOO!istki:

„W dm.4u 31.I.1962 r. jechalam 11amia
s<JJmoclwdeim, wieczorem, IA-3493 i w
cz().ls.ie jazdy na.~tąpi.lo przebicie opony.
NV!wgo nie byw w pobitżu. Prze.jeżdżal
wóz MO i sit. sierrżam;t MO Prze;piaUvo·wsTcl i plut. Szy.mańs·lłi do.pomogli mi
w wymia>na.e kol.a".
Nie ma. dnia, .by l>ist·ow111>ie Jul> te1efoniC7J11i.e nie na.plywaily do KoimCilldy
MO SJłOIWa ul1lllania i p·oo~iękflwa.ń d1Ja.
funkcjmtarillSIZY MO od ludzi, którzy
byli w oipa.l.ach.
I

TWOJ
He.nr,0ta Pusz d.zię'ku:je -za odis•rukanfo
adre.'<u niesumiennego dłużnika Zenoina
B. KS „Start." wyraża uznanie za odszukanie i zwrot skradzionych spo.rtowcom przedmiotów. Helena O. dzięikuje
za uwolnie.nLe jej od awa1ntur b. mę
ża:
„Je•go (fu111.k·cjona.riusza MO
przyp. red.) mądrość i sta111owcze u:ję
cie sprawy - czytamy w jej l'ście przyczyniło
się
do upra,gnionego od
dawna przeze mnie i dzieci srpo'koju".„
I nie tylim cd mie1Sfllkańców Lodzi
plyną listy d<0 Kcimenrdy MO:
Dyreikc.fri

P1"2:.e>d1<!'!ęb•i<0irstwa.

ge<:·lo1gi67l1l•ego
w
Kraik·owi.c
ta.kie Jl'O'rlmiQkoiwainie:

Hy•i11"0V~EISllaJia.

on.

,.Sx:z.e.gólne rforwa U.lna·n.ia
f'TJO'r.
Antoniemu Ka.rolcziailvowi z Kom isa1ria;tu

nieruchomości,
umiejący
l pisać po polsku •

Prócz radnych Rząd Guber•
nialny Mazowiecki
mianował
również radnych honorowycll:
fabrykallta Lud..-.rika Gayera i
\s.upca. Karola. Rejmana.
(c. d. n.)

Prezydium '2lmie-

Ch·ry<za.n.tem.
Kiedy
jedna1k zawleswno nowe ta.bliczki, okazalo się, że
widnieje na nlch na.pis
ul.
Chry:z.ain.tem. Gdzie więc w!aśoiwie mleS>;okamy?
Pl"ZY
a•lel czy uhcy Chry1umtem? 7..a1pytują nas miesiz,kańcy DoAl.

l

,,Sztuka" dla

tow.

l--------------i
dy, że ma się o.na n:a-zyw.ać ~il.
Chryiz.antem.
A _więc tabhce
lnfoirmują
zgodm<; z rzeczyw1sto-śc1ą. Mieszkacie :prny ul.
Chryzan tern.

(h)

MO

Lódź-Kailis•ka;

się

naszym pracotvnUciem
i szylJk~m ora.z sprnwn.ym docJ1..odzen.iem
doprowa1daił do ujęcia ztodziej-a i chuligana o.raz do .zwrotu cewnego zeg<l!l'ka
pos.z·loodo•wa.n.emu".

· Za.nząid. ZwiąaJku Inwalidów Woden~
nycih w Zielonej Góme pn;esłał pod1Zięko1wainie dila. st. sierż. Karnimieriza.
KukcizyńSkiego za ud.ziełoną pom~c InwalLdflJi,e wll'Jennemu Kaizimiertllll'wi Senk•owskiemu.
W pierwszym pólroczu br. wiele ta•
ki.eh listów wiplynęło do MO. Czasarrni
nielait'Wo c'hwyicić za pióro i znaleźć
czas, by skreślić 1P·arę słów uimania
dla tych, Mórzy cZ'\.l/Wają byśmy mogli
s.p·01kojnie spać.
Wesołą

kon
z radnymi.
mogli być właścl·

się

Radnymi

ciele
czytać

Posta111owienle o !!!mla.nle nazwy Al. Cmenta•rnej za,padlo
na posiedizeniu Prez. DEN w
<lln!tt 27. X . &1. us1a.1ono wte-

Kolejoweigo
zaopielwWllll

był obowiązany

prezyde.nt
lUlrować

nosHa n.iezachęAlei Cmentar-

naizwę

Połimi
ją
na

publkznych -

ciężarów

'li&

i~~~~;C~i:a ~I~~

.-------

Do l'.,oodzl pro;ybywa pmedstawlciel węgiel'Skiej Fa.bryki Motocykli „Pa.nn<ml.a". Wlaiśclcrl.ele
mO<tocyk:H tej ma.rki będą mc.gli
ko.nsu•ltować się z ntm w sobotę, .W bm . w g-0d2. od 7 do 13,
w purnklcle Pl"ZY uJ. Sienkiewicza 159. Węgrierski przedstawiciel udzielać będzie wszel•klch
inloI11Tiacji o
pr-0du•kow.ainych
przez jego zakl.ady motcey·k-

We wszy~klch sprawach ad'llinlstra.cyJnych 1 polleyjoych
wchodz~ych w zakres uprawuied magts.tratu dzia.lat prezy1ent sam. We wszystkich spra
wach d<>tyczących miasta i jego rundUAzów oraz rozktada•

-

gcd.z. 15-19.

„PAN NONI I'"•

Andl"'ZeJa Jeżewi.cza, Fra.nctsz„
Traegera 1
Stanisława

1<a.

Czaplińskiego.

o godz. l?.30 członko
wie i 1Sympatyey klubu Mltoś
nlków Teatru przy TPL spotkają się z kierownikiem literackhn Teatru Nowego - Janem Koprowskim.
Spotkanie odbędzie się - jak
w każdy piątek - w kawiarni Itlubu MPJIC, ul, Piotrkowska 86.

*

LODZI

roku 1840
czynione
l>yly dalsze próby rol.Strzygnlęcla problemów związanych
:i zarządzaniem miastem. Zl<lŁono wniosek o nadanie Lo1zi praw miasta wojewódzkie
g•O (gubernialnego) i
ustanowienie w nim Urzędu l\tunicypalnego składającego się z
prezydenta i 3 radnych.
POl!ltanowlenie
Rady Adm!·
nlstr8'Cy JneJ z 25 kwletnia (7
!Jlaja) 18'1 r. nadało te prawa
Lodzi. Urząd Municypalny, a
:>óżniej
Magistrat m. Lodzi
~kia.dal się z prezydenta Ka·
rola Tangermana i radnych;

Dzl~,

Dzi.a~
A rtyS>tyczmy l,OO:zJdego
Domu Kultuiry posiada j~e
wo•l>ne miejsca na lruQ'Sie g;ry n.a
ako.roeonie i ku1rsie
rytmi•ki
dziecięcej
(dla dzieci w wieku
lat 8-14) .
Zapisy
p!"Zyjmu.je
Dział
Artys~yczny
t,DK
Traugu1'ta 13, poikój l<ll (I piętro) w

DAWNEJ

Około

Miłośników

pw.y Klubie Na-

uczyclelslclm. Zapisy co.d Jziennie
w godz. od 8-15 01raz od 17-19
w Jmńcelairii kluqu
pny u.i.
Pi-0.trkowskieJ 137 /139.

*

SLADAMI

Jon Koprowski
w Klubie

pole pros,zeml są o przybycie na
elimina.cje do klubu, w n.ied:zi-eo goo'Z. 17.

lę

·························••'111l;BllB•
lll••••lll••••••łlll•I
A
kltóru

obe()nośc·i

odmładzoiqcym

problemów

załatwienia.. M.
przeprowadzać

~i

*o

Dziś

•

go z
cza>ie
PO dokonaniu napadu chuJiea
nów zatrzyma!
lll.a
cliwoircu
patrO!l mHi.cyjny. Llczą oni
sobie PO 20 lat. Jed€ill. z nkh
był iuż jako nielet!ll!i karany
ki1kakrotJruiie, diru!ti od1powiadal już przed Kolegium Orze
kaiacYTil za ~yny chuligańskiie. Obaj są w areszcie .

* "'

*

•
Mię<Izyzakladowy Dom Kul
tury w Lodzi (Al. Politcchnlki
17), zapraisza na spotkanie z Joanną Jędryką 1 Zbigniewem Józefowiczem, J>Olączo~e z projekc,ją filmu
„Dwaj pano,vie N",
które odbędzie się dziś o godz.

cze

do

Korn.i.sja

nych.

!lld.aJllO

Pod.ark.i
Komuna.Jnej i
Mieszk.ani.<>wej RN m. Lodzi
w sprlll\We przeblew;u remontów budynków . mieszka.lnyciJ.,
Komis.ia Zv.llI'aica uwagę na
poważ.;riq PO/Prawe w
d!ziedZi
me goop<>darki remontowe.i,
niernniei jednak zdaniem
Komisji j651t wiele jesz-

monroowej. M. in. uchwała zaleca wystąpienie do władz cen
tradnyc;h w sprawie 7J!llia111y
systemu 1Premi-0rwalll.ia. pracow
ni•ków biUtr projEMoiwyeh, cho
dzi bowiem o uzysk.a.nie jak

anegdotą

mOIŻe

wydać

si~

niektórym przy;padek z tele.fnnem z
wczasów,
jaki
nledawno
otrzymała
Komenda MO. Ro2ita-rg.ni-0-ny łodr.z;ianin
ba.wiący na urlo·pie PI'msił, by SPa""a•wdr!lić, ozy w .i·ego mi.CS1Jkaniu są z:ikręoO'lW krany. Wy<\?,•.•~-łi> mu się !>o.wiem,
7.-e 21a;p1l'mn.i1a.t je d-o•kręciić, i
nie jem za.la.n.., wo<dą.

że

miestllka.-

Kramy byly zaikr~o·ne. Milicja sorawdzila i to. Bo jak g'lo.si hasło: „MliLIC.JANT TWOJ PRZYJACIEL".
MOIŻina slę do niego =a•cać w każd ej potrzebie.
Qprac. WIT.

p R ZY .JA cI EL

Dążr.110śc!

<'Lo

upięk.sza.nia

daje cz<VSem przedziwne rez11l1My.
Ma.lowam.e zgodnie
z gust.'i!<m m11e<szkańców elewa.cje
domków na przed. • . „
t

m 1.e<scuI>c„

pre~ein.

UJ ą

cza-

wHe
seim zestawieni«.
proz:e.chodnwmkc.1c·rystycz
nlesarmone.
Pl.ailroity
wykonywa „e

domorosłych

a
ZatfX.>Wiada.jące wi.eczorloi
prze.z
artystów.
ta.neczne, wprou>ll>dza..:ą nas
od razu w aitmooferr; prze-

p~lnioną dźwi.-ę./WJmi fałszującej
orkiesflry i nie•trzeź-

wy.eh popW!ów woka'nych.
Ale w
jaJcą
atmosfe>re
wprowadzaiją

„o•fic.iailne"

po.rrzącego

przejaiwy

ztego
gtl·Sll.u?
Ostaitnio
w
poczei'k;;'ni
MPK pl'zy Pl. Niepodleialości przepr<J<wadzono wra~zcie
remo·n·t 1 1.aimpe'7'ia u dollt
zostala .21r<•l>ion.a ,.pod marmur" przy pomocy zwind~tej szmaity maczamej w Za-ki€'Tze.
Lamperie
w nź,e.k,tórych
wk.a.Uich
<J(JJS·tronomi{;zn.ych
n.p. w ,.Ob~rw(l)f,.elskie;" m.ają

stwarzać złudzeni-i!,

ie slf

z·robiD'ne z nie ma.'owamego
dr.ze.wa.
Czy
sfu,'GJrzaJa.?
Stwarzają. Ale- wrażenie. U
Moś tu nie orzes.zy dobry.m
gti..tiem.
Czy nie /..eopie<J; tamie} ł
w re-.rulttade przyjem ni.d .•to
sować
w tym pr211pao]W
pladlcie
prostelowe
kolory,
·be-.? rzrUCilca.
;.pa.rJ malM!l u-

r-01<". ;.JY.'d sl.o•i>e''. „pod

:r:-

!~.~!l:~:~/v~i~~ ~m~O::/tyr~ł
c7'ki"? A

co ,tz,iwni„jsze, t1'

tJJ. i..
a111111111111m11tr~'llil1,lłJllHllłl.liiillHlllUlllUll•lllllllll.~ ~- ...- - - ---...---"

podoficera

Rozorawa nad
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Zro'b
~
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!
CO masz ZTO lC
'
!
!lll
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ł

!

dział

właściwo5ci

spożywczej)

chemii

lub absolwenta
towaprodukcji cukier-

wyższej szkoły ekonomiczne.i -

ea

roznawcę

-

do

działu

niczej

zatrudnią Łódzkie Zakłady

Gastrono-

z

:: mlczne - Kawiarnie - f,ódź, ul. Piotrkoww ska 24 • Warunki pracy do omówienia. Zg!o-

Q !

11

_

r.H

autoDWUWALCARKĘ i
kupię. Tel.
15317 G

m
m

li
li

II

sublokato~-11

MIESZKANIA
dwaj.
skiego poszukują
11
studenci. Tel. 324-94.

31 Xll 19 62
1 X
r.
.
. . a .·

• d
mię zy

li
Jl

transforma.to.r

. LOKALE

U T R

J

ABSOLWENT A politechniki (wy-

1!!11

przyjmuje

szenia

8-15.

dział

w

kadT

godzinach
4520-t

I KUP ODBIORNIK RAD IO WY i · ~;,;,~:~~:~~~1:1~Zr;:~~.~ł~!~ S:.it:t~·::.-::~~·.~~ :~:.::~':.t

KUPNO
563-~0.

oz

doktors1 ą

Dziekan i Rada Wydziału Włókienniczego
Politechniki ŁódzKiej podają do wiadomości;
że dnia 15 października 1962 r. o godz. 11,00
Gmach Chemii
w Sali Konferencyjnej P.Ł,. ul. żwirki 36, odbędzie się rozprawa
publiczna nad pracą doktorska mgr i.nź,
Stanisława Dowgielewicza, pt. „Wpływ delijuty",
gnizacji na
Promotor: doc. dr Witold żurek
Recenzenci: doc. Józef Majzner
doc. dr Marian Malinowski
doc. Kazimierz Narutowicz
pracą doktorską i opiniami recenzent6w
można zapoznać się w czytelni Biblioteki
4952-k
Głównej Politechniki Łódzkiej.

SPRZEDAZ
„Norma - Fil"
FLESZ
sprzedam. Zgl0S2enla Sien
k iewlcza. 53-5 od gcodz.
15295 G
15, tel. 32~.·
MEBLE ciemne o WY&Os ·p .r:zedam.
połysku
kim
1n1
tel. 390-86.
Dzwonić
15371 G
sno Ili
MASZYNĘ i·aszlową,
spmedaJm.
ra.mę
·wadl-o,
M!la.nówelk, Podgórna 17 m
tel. 58-30-86
Zająezkow&ka,
15416 G
FUTRO bu!gairs.kie sp.rze- 1>11
dam. Tel. 319-18 do dizle- llil
sll1te:I 1 od piętnac<;tej.
154<!7 G

pracą

• .li z nagro• d
WyGRAC Jeuną

•
mozesz

a

KTÓRE OFIARUJE q

1J

Ili
11
li
li
lll

•

szy mąż, ojciec i dziadziuś

llczn:vch i elPktrycznvch oraz

EMERYTÓW

ś. t

I RZEMIESLNIKÓW

-

MISTRZ KOWALSKI

śnfao~rr~e: g~dd~:d1z~ez sJ:m~n1:a1!~yw;:;

przemysł elektroniczny i ZURi T I :~d~~~~~w:i:s~~;. n~~~n~~d~~s~~r~:~i~
1

~~·a!i:moanco;:i:~~vi2;Ja!~aJ:'~~t;:ż~
w

Ili :t~:J~\e si~chnicznym,

* M~i~i~~~ZEK ZA~R!:i~~~~~i?RY
5

*

łlJ

*25 ZEGARKÓW IMPORTOWANYCH
LICZNE KOMPLETY PŁYT

•

pokój lL Poza tym
EKONOMISTĘ z v.rvkszta!cenlem
średnim, ze znajomością branży zaopa-

głębokim

smutku

ŻONA, DZIECI i WNUCZĘTA

~~~~. ~f1~~1~~:~~ ~~e~~~~~~~~~!!~~~~~~~~!~~~~Ll I - z~~~~~~ws~~ ł:r~.~i~~~ri~~dr, pok65 4 ;;4 ~~ -=~!
\

'Ni'dz •

p.

• .t rza k
S zezepu n p rei!

tych samych soec.ialności<ich na prace
zlecone do.wyl~onywania remontów Iokatorskich
nat,rchmiast l\łiej!<ld Zarzad
zatrudni

o

ff@

;;

h
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WAŻNE TELEFONY
„Pali się'',
T~'E.lJV.1 kowle munid Kossowski. Pro- nmRO WYSTAW ARTY- ~'fi. Iii
„Swlat dziecka'', „w pia
~
(Park
gra.m: Rossini - Uwer- STYCZNYCH „Tak
skach pustyni",
_
I
•
'I
„
tura „Jedwabna d,rabln- .Sienkiewicza). Wystawa
Ogl.oszenta wymiarosię kończy bajka" g. 10,
""
Ili
Ili
•
malarstwa krakows.k1eArfa
Moza,rt 311·50 ka";
we telefoniczne
11, 12. 13, 14, 15, 16, 17,
<ii4>iiil!IZ!!Jb;l!t';!!
•W
MF
Leporella z op. 1-.Don go. Czynna codzien..-ue
lnformacje o wsze!·
18. 19, 20. 21
oprócz p.onle<lziałków, w
Juan", Verdi - Arla z
O.~
kich usługach
(Krawiecka 3-5)
„Miś Uszatek", „Dlacze- IIALKA
123) ;,W ślepej ullcz.ce"
godz. 10--13 1 14-18, w
op. „Don Cairlos", C7..aj
09
P<>got. Ratunkowe
P!"Zeglad fllmów na"rogo płacze żyrafa", „Jak
lcowski - IV Symfonia . niedziele 1 gwJęta od :1>rod. wł. dozw. od Lat
07
Pogot. Milicyjne
dzonvch na międ:zynasłoneczko oddało piesko
godz. 1-0-18 beri: pr-zer- 16 g . 16, 18, 2-0
1 k
festiwalach
rodoWych
wl wodę", „Przyjażt'.l po
(Zgle<rska 26)
ZACHE;TA
wy.
-·-vz
N~~a i!°~zl e ar- 444-44 u···.~„Ostatni ef:lmowych
g. 16, 17,
nad skarb"
J>rod.
FOTOGRAFmI „Garaż śmierci"
SALON
08
Straż Po?..arna
tap" dozw. od lat u, g.
„Herszt" P't'· fr„ doo:w.
LTF (A. Struga 2) Wy- ang. dozw. od Lat 18 g.
292-22
Kom. Miejska MO
15.4~. 18. 2tl.15
00. lat 16, g. 18, 20
10, 12, 14. 16, 18, 20
fińMUZEUM SZTUKI (Więc- stawa fotografiki
Kom. Ruchu DroMt.ODA GWARD[A (Zleki j
516 62
w
KINA III KATEGORll
KINA n KATEGORII
czynne
kowskiego
go ego
Jona 2.l Przegląd 'film 6 w
w s e •
czwartki
we wtorki i 36)
Pogot. Dziec. 300-00
Pryw.
"«-Ybranych w plebi~cyc1e
A?)
t
N
ś od
333 33
Pryw. Pogot. Lek.
„Krzyżacy"
<. aWTo. ,!1'.,. ~ LĄCZNOSC (.Józefów 43) filmowym
DKM
•-"""
r Y
godz. 11- 19·; w
5
dozw. od
(pa.nora.ma)
„Tomcio Paluch" i>rod.
prod.
„sto kUometrow
piątki i soboty w godz. lr1il
1 Podini J ka ~r••
lat 12. g . 9, 12 .30, 16. 19.3-0
meks . dozw. od l.at 8,
od Lat
~losk1eJ. dozw.
es 3·9 15 9-15; w niedziele 1-0-16
~;';ira a
2
18
POKOJ (Kazimierz.a n.r 6)
g 19
, <>
L, g. 16,
KINA PREMIEROWE
l\'llJZEUM HISTORII RU• N"
panowie
„Dwaj
GU~NrA-STUDYJNE 5TU- S'.l'TJDIO (Lumumby 7-9)
C:HU REWOLUCYJNEGO
13 ) czynn"' BALTYK g.
„Pułapka miłości" (pa- doow. od la~ 18,
Wima 2) „Spiąca krolew
nieczynne
(Ul. Gdańska
15 ·45 • la, 20 ·15
TEATR NOWY
1 CZAJKA (Plo.nowa nr 18.
:f.
„Chytry „ 11s
dod.
prcd. franc.
kownika"
skiego 15) g. 16.30 „Bry 10 do 17 • a we wto<rki
„R<olt
g. 10 Kocl1anówka) s,rrytna myszka
i czwa.rtk.1 od godz. 111 do.zw. od lat 18 g. 10,
tannlk"
bileprod. poi., PRZEDSPRZEDAŻ
pier"'-szy"
L. 14, IS •. 18 • 20
12.30. 15
MALA SALA (Z;ichodnia do 18. W . ponled:z,>arlct
tów na 2 dnl napn.ód
nr 93) g. 20 „żabUtSia" dni poświąte<:zne mu- WlSLA (Tuwima nr 1) OKA (Tuwima 3'.'l ',',Z so- dozw. od lat 12., g. 17,
do kln: •. Baltvk'', .,Po19
J>r.
boty na niedziel<:
„Rio Bravo" prod. USA
TEATR JARACZA (Jara- zeum nie<:zynne.
fonia'', „Wisła", ,.Włókang .•. dozw_ od lat 18 • l\IEWA (Rzgowska nr 94\
C?.a 27) g. rn.30 „W pu- '\!UZEUM HISTORII WL? dozw. od lat 12 g. IO,
niarz", „Wolność" od„Tyi:rysy na p.okladzie"
g. 16 · 18 • 26
1tynl i w puszezy", g. KIENNICTWA (Piotrlrn"' 13. 16, 19
(Pr~hnilrn PIONIER (Franciszkańska prod. rad1z., cto,zw, od bywa się w specjalne.i
ska 282) w salach wysta. Wl óK<"llARZ
Mąż i :i'.-0na"
19
31
..Baltyk"
1<.ina
kasie
l „Rewia snów" J>r. lat 7, g. 16, 18, .W
l6) „Bur.ta nad stepem"
pr..:y
TEATR 1:15 (Traugutta 1) WOWY?h muzE'.um 36
(ul. Na;nitowicza 2-0) w
jug., austr. d02W. o.cl lat 16 POLESIE CF'ornal•klej 37)
J>r.
(pano;ra.ma)
ul. Więckowski-ego 1 próba generalna
dnl p.owsze<lni-e w go„Wojna i pokój" prod.
doizw. od la:t 16, g. 10, g. ls .45 . 18 • 26 · 15
wystawa ,.Tkaniny pro
POWSZECHNY
TEATR
PO!'ULARN~ (Ogrodo"'.1 8 USA dozw. od lat 12, dzlnach 12-17.
12-3<1, 15, 17.3tl, 2()
Owldzjekt;-: Jolanty
(Obr. Sta.linl(radu nr 21)
::Gdzie diabeł ~ ". g. 18
(1"rzybys7..ew- lol
WOLNOSC
g, 19.15 „Mllo>ć i neu- /'eJ ·
.-.TEll1~f
Poliprod. ,czeskieJ ENERGETYK (Al.
moźe
. ~.lJZEUM ARCHEO,LOGI- skiego 16) „Serce i szpa
trony"
lł'\11
,.róg Fel11.
. od lat 1- g, 16, techniki
dozw
prod.
(panorama)
da"
H)
Wolnosci
(Pl.
CZ1''E
OPERETl\:A (Piotrkows.lrn
18 • 20
szty1i &kiego) „Dwaj paWy.stawa pn. ,.Ar;heo- frane. dozw. od lat 12.
243) g. 19.15 „Kwiat Ha~~ nowie N" prnd. poi. Limanow,;,kie!:(<> 1, !'lotr
(R:z.gowska
g. 10, 12..30. 15, 17.3~. 20 RElC?RD
logia i sztuka an\~('7.na
wal"
do<Zw. od Lat 16, g, 17, kowska 25, Piotrkowska
muzyk
„Nicwi~omy
na ';';naczlrnch poczto- TATRY-LETNIE (SienkleOPERA - nieczynna
307. Gdańska 90, Na.rutopr. raoz., drew. C•:l la,; 19
„Jisiążę i
"'.ych · Czyn.na codzlen- wicza 4-0)
AR.LEKIN (\l\/ólc-za11ska 5)
12
8
14
wicza 42, Armil Cz-erwo„Okup
;
l2.,
IO,
g.
·
a.n.g.
prod.
11ktoreczka"
mew
,
lO-l
od
·<:'
~
Damayani:. 18 „Nal i
Srebrzyńsk.a 67,
pr. U:OA, doo:~. od lat DNJ FILMU POLSKIEGO nej 8,
oz,el-e od l0-!4. Wstęp g. 19.3-0. (W wypadlcu
ti"
Laglewnicka 120.
KINA PREl\'HE!ROWE
16, g. 16, 18, -<>
Wc;>lny. (Wystawa mi": niepogody film nie bęPINOKIO (Kopernika 16)
ROMA CRzi::0 "':"k.a n.r 8 ~)
<lzie wyświetlony).
g. 17.3-0 „Pan Twaroow ś-ci się .w salach_ Pcczty
(Piotrkowt<ka
STYLOWY-LETNIE (Klliń „Babette idzie na WOJ- POLONIA
GlówneJ, Tuwima 38 ·)
•ki"
Dyżury
67) „Jadą goście, jada"
„Siedmiu ~ę" (p~noram~ 1 ~r~~·
123)
,;.kiego
9-18.
LóDZ- zoo - '~ . :f.
ZIEMI
TEATR
<lozw. od La·t 18, g. 17.30,
-·
a
CYZW.
rnnc.
wspaniałych" prod. USA
cz~ nne .,,.
KIE.J (Kopernika 6) Gr;i
s ital l m. d r R • wO lf
20
· 14 • 16 · 18 • 26)<>
g . 1<>. 12(P!atowcowa
(W -„ypadku
g . 19 .45 .
:>/iereni<E'•
zp
SOJUSZ
·
PALMIARNIA
_ ul. Lagiewnicka 34-36,
Polowanie na lokomoczynr.a nJepogody . film me bę·
.
, • -· p:-zyjmuje rodzące i choKINA II KATEGORII
i;•wę" (panoram&) prod.
od gc<lz. lO clo 18 (prócz dz1e wysw1etlony)
„~~~ ~i· ~,
re e;inekolo!!'lcznie z dz!t'l
USA d
poniedzialków).
l~Ef~
00 1 t 14
' ADRIA (Piotrkowska ISO) nicy Bałuty'; z 10 rejonoa
{;"w.
KINA I KATEGORII
~
1
9\~rTT Cl3alucki Rynek 51 ,.Tak! je-<t świat, Ga- wej poradni „K" z dzle!llT
&
V
KI~kLDI~z~~:,i!lini,;ta 18) „CzJ.c>wlek zza biurka"! briel·o" do2w. od lat 9, n:cv Widzew oraa: z dziel
I
I~ fit.
(NarrutoFILHARMONIA
rejonowlOJ
n 1<'Y Górna }
pr. wl. d<>ZW. 00 lat 16 g. 16, 18, 2-0
J'cn:"w ,g:.;y lat p"r.
g. 19.30 _ CBWA (Piotrkowska 102) ~ad-z
w1cza 2tl)
16
u1.
l>fZY
. ,K
(Dw. KR11- poradni
DV/ORCOWE
• ir. Hi. 18. 20
?
,„ IV Koncert symfoniczny Wystawa malarstwa F./.l17 3·
I
32
TATRY (Sien1kiev.•icrza 40)1 ski) n Oe;ólnopolski Fe- Przy~yszcw:s:-kiego
- <> •. :W
g. lS.h,
- Ork. Symf. PFL. Dy- warda Kuśnierza czyndla najmlod· stlwal Fllmów Krótko- CieszKows•kiego.
Program
:ryg-ent - Waleria.n. Pa- na codzlennle w goQ.:z, MUZA - nleczynn-e

•;t•
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Chirurgia Północ - Szpital lm. 131egańskiego, ul.
Knlaziewicza l-5.
t .arvniiolo<;!a: Szp. 1m
dr Pirogowa, ul. Wćlc:zań
ska 195.
Okulistyka: Szpltal 1m.
ul. Mili ono.ronschera,
wa 14.
<:hirurgla I laryngotoµ-la
dziecleea: Szpital im. TCo
nopnicklej. Sporna 36-50
ADRESY
I'fl'ZY.T!;:(:

I GODZrNY
SWJAT~l"'Z:'>l><:J

i NOCNJU PO'TOCY PfE·

LĘGNIARSKIEJ:

Swląteezna pomoc ptPdni uslaler.nlaHka w
i>racv
wowo wolne od
dl.a
d0konuje zabiegów
<l.o:-o<tych I d7.i€<'l w fi!:>binecie 7.abiegowvm l w
1~,!TIU chorego w godZ:narh od 7 do 19.
Sródmle~cie - ul. Piotr
kow<ka ltl2, tel. 271-80.
BalutY. - ul. Snyce"rsl<a
1-~ ttil. 538-79.
Wldze~v - ul. Szpitalna 6. tel. 271-53.
Górna - ul. Lecznjcza. 6
1t>1. 427-70.
Polesie - Al. 1 Maja 24
tel. 382-08.
Pomoo 1>łetęgNocna
-1m.-..:-~.Jor(lalla uiarska. 2 s1e-cl7ib;; pi-.ey

szpitali

-

tel.
48,
Al. Kościuszki
~24-09 od godz. rn do 5
zabie~ów dla
dokonuje
cloroslych I dzled w g:ibtnecle zable~owvm I w
'.lC'mu chorego w pl"Z;'•
padkach i>ilnych na zlecenie lekarski-e w:vstawlaSzpital im. dr M. Ma- ne poza god?Jnaml pracy
dur-owi cza ul. M. Fornal- ~a bi netów zabiegowych.
sklej 37, pt"Zyjmuje roGODZISY
ADRESY
gine!rnlodzące I chore
~!c-znj-e z dzielnicy Poie- PRZY.JĘ(' SWTĄTECZNE,T,
sle. z u 1 12 rejonowej WIECZOROWEJ I NOC•
NEJ POMOCY LEK.AR.
~-i l nicy
p0radni „ K" , z ""e
SKIEJ:
Widzew oraz z dzielnicy
Swiąteczna pomoc ł<"Górna z rejonowej ooradni
w
udziela
dni „K" Pt"ZY ul. Rud.z- karska
ustawowo woln~ od prakiej 33.
pemocy doro'slym i
cy
Pohtdnle - dzieciom w ambulator!nm
Chirurgia

ut. Przyrortnlcza 7-9,
pt""Zyjmuje rodzace l chore ginelrnloglc-zn.!e z dzlt>l
nicy Sródmieścle oraz z
dzielnicy Górna z rejonowej poradni .• K" przy
c<l. Leczniczej 6.

<:o-

Wlee7Alrowa pomoc ledni
w
udziela
karslra
pomocy d o pows-ze<lnle
amw
dzieciom
l
rr:"lym
bulato·rlum w gO<J.7.lnach
•>d 18 do 21 oraz przv1muje w tym czasie zgla<"Zenia na wizyty dom 0J>!"'Ze"Z
zalatwiane
wt>,
n-O<'Tlą nomoc lekarską od
~odz. 20 do 6.
Sródmiećeie _ ul. Pi otr
k
k
1 80
1
0
f'>i'~1i
~~~~~v 10..:· ~!.·
cannws.klej 3 , tel. 541 .-%.
Wi<lzew _ ul. Szpttalna R. tel. 271-53.
Górn~ _ ul. Lec:zn!cui 6
t-el. 427 _70 ,
Pole•le -

Al. I Maja 24

1el. 382-98.

l<>'knrska
m. Lood z
Sta.ejl PO!!ntowia Ratunkowego dla
:n. Lodzi ?TZY ul. Si<'nklewicza nr 137 udzl e!a
pomrcy w domn chor<'gc dla dorosłych I cb:!,.,.l
-ze:laS?.ających zachorovcaN<>ena

(N '•L)

siedzibą

pom0<:

dla
w

~;;y~~~z~~~:o~~~:'lć

Nocna f>6mOC lekarslta
przyjmuje ze;lOStZe-nia t<ia:ooz. 24
lefoniczne o<l
d-0 R na nr tel. 444-44,

l)ZIENN!K LóDZKI na:.. 2.3.Z_ '4924.)

•

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

do motocyklowych wyścigów
LPZ i „Dziennika Łódzkiego"
.._

cOO.zienne

Orzeł-ŁKS

życiu

sport.owym,

w

na.""izy1n

zwłaszcza

wy-

wycb.

Niedzielna
wana przez
l ... ó<łzh:i"

o

impre7..a.
LPZ
Zl-()ty

i
Kask

0

organiz<{)Dziennlk

się wyjątkowo atrakcyjnie.
W zwi~zku z licznymi zapytaniami pragnie1ny wyj~~nić,
że
wyśeig główny o Zl<>ty Kask r<>-

widzewskim

Zagłęb ie skończyło
pucharową karierą
Wprawdizie piLka<rz<i

zagłębia u:zys.kali w rewainżo\.~:ym s.p-otk:aniu
z doskonalą drużyną węgierską

wrnik be-z-

bfamkowy, ale ZO·stalt "'~y~limino-

wani z dalszych r.c'l.grywek o i>u-1
cha<r ?Z<iobywców pucharów, bowiem pierwsizy mecz wygrali Węgrzy 5:0.

1--egrany ZoOfitani·e :r. u.działc.•m zv;ycięzców
poszezególnyeh kateg-orii
maszyn. Starwwać oni będą z

"'-Yrównaniem. Handicap
u~tali
komisja sportowa po zakońezonych wyścigach w odp-owiednieh

28 WRZESNIA
PROGRAM I
8.00 Wiadomości. 8.05 Muzyka
aktual. 8.5-0 .,Z mojej teczki". 9.00
Att<i. dla kl. XI ,.Moralnosć pani
Dulskiej". 9.3-0 „Po-lki l kujawiaki". 9.40 Dla i>rzedszko.Li ai.;d. pt.

PLUŻAI'l"SKI,

.
.
_
niedzielę 30 bm. sp-0ty_kamy
w_sz.ysey na sta.di<>';le _LK~ n":
klasach maszyn.
w1elk1eJ imprezie z.or~an1zo'\\aneJ
We'L<>raj rozmawiali.limy z kle- z okaz.ii 18 rocz~.ky p-owstanla
r<>wni&iem
sekcji g-0-sp0<larczej Milicji Obywatelsk1e.1.

I

W

się

I

w-0dnik,
stwo w

który

odnloet"<ie

wyścigu

zwycięgłównym.

Kier<>'\\'nikiein za\V<><lów ,ie.st p.
W. JURIUEWICZ. W sekretariacie
pracują:
H. RCJSEK, G. KACZ.l\'.l'.AREK, B. BAR.DCZAK,
Sęilzią
głównym będzie T. JABl,ONSKI.
a jego za,..tępeą L. MAT..AR.OWSKI. Sekretar1'eD1 W. DOROZYNSKI i ehr-0nomet.rażystą K. WIE-

•

o

st.anie

""'6-d.

11.37

J?nat czasu i hejnal. 12.05 Wiadomości. l2.l5 Rep. redakcji eka.nomjcznej. 12.30 Radiorekla.ma. 12.45
„Swojs.kie melodie".
13.00 Au<i.
dla kia;; I 1 II z cyklu: „7: piosen ką jeS<t n.am wew10··. ?3.:M Z<iC?.:arowana gitara.
13.30 Felieton
muzyczny J. Waldorffa. 14.00 „Nama~ż-eńskie

uki

pani

Ca.u<lle"'

tr.n.zm . 14.2-0 Ra<iiorel<lama.
14 .:N
Muzyka symfoniczna. 15.00 Wiadomofoi. 15.05 Program dnia. 15.10
Dla mto.:izieży s•zkc·lnej z cyklu:
;.Spotkania 7. p1-Zygcda, i pt"Zy1·0dą". 15.30 Pejzaże muzyczn·e. 15.45
Koncert Chóru Ro,zgl. Wroclawskiej PR. 16.05 „Ewa i K•lęży<:"'.
16.JO Kultura pil.nie poszukiwana.
16.50 Gra or.k. Les.a Baxlera. 17.00
'-''12dom-0Sci.

Sejmie"'.

li.OO ,.\V Sejn1ie i

17.15 Koncert

o

nSląsk.".

Ta1ica

i

:?·O.%

k·::nvą.

I wres'l!-cle
nil zakończenie cl-0u tej imprezy - mecz Prasa
- Milicja. Ze wzg·Ję<iu na nied-0trenowanie obu zesp-0low, usta-

v.na.ctomoścL
8.35 \V?..dłuż i
wszet-z n'n·ków świata. 8.JO Poranny koncert.
~.40 Orkiestry i
zespoły
rozrywko'A·e. · 10.30 Z ży
cia Związku Radzieck:ego.
Il.OO

8.:JO

przyJhky".

15.55

\~'ia-domnścl.

•:•

POWlEśC

l\1ANFRED GHEGOR

Ch,..,.;1.a

{ t ?)

ERWI.N WOLFOWIE

Pani Steinhoff cbciala wyjść z pokoju, ale
mąż zatrzymał

-

Zaczekaj.

ją.

zobaczę
wyszedł.

kto to ]Pst!
Gdy otworz'!'l
uj,rzal przed s.1bą wysokiego, barcz~·ste_go mężczyznę w amerykańskim
mundU!['Ze
oficeT.o.kim.
Ja.~noStZare
oczy patrzyły z ostro -za.ry&0·wanej. surowej
~wa·rzy.
Na czole widniały drobne .k!ro1ple
Włożył

Un_orrulo,
i

marynar•kę
drzwi wejści.owe,

•

moś-ci.

TELEWIZJA
16.5~

muzyki.

16.05 Chwila mu

„DZIENNIKA"

Tłumaczyli:

JANINA i

żynv

nalu.

-

karnego.

potu.
Kor.nef! ;pir.zoosita'\"lil się. Kapitan
Korneff!
I dodał niena•garuną niemczyzrui: Szuikam pana burmistrza SLeinho·ffa.
Czego pan .s.obie życzy ode mnie?
~yta-1 Ste~nhoff nieu,przejmie.
Stał w drzwiach nie wpuszczając ka;pitana
do środka.
Nie jestem upowatŻ..niony do odlWiedzenia pa'Ila w pańskim domu. Wydaje mi się
jednak, że je.sit to sprawa ważna - ci.la pana
i dla ,pańskit§.j pasiel'bicy.
.

Pro.~ram

go.

Reżyseria

ni.ewska.

:r:zy

-

Ma-ryna Bro

Soeno.grafia

Ma<;•tows.ki.

-

..Te-

Wyk.:

Mie-

czysław Voit,
Urszula Mod~zyńska, Ba.roa,ra Horawian

ka, Zbi.gn iew Jóo>efowicz, .Janusrz Kloslńsk;. Wojciech Pila•l'S!ki (Lódż - O·gólnop.)
Ostatnie wla.ctomosct (W)

•!• POWIESC

„DZIENNIKA"

•!•

Pr~ wejść! rzek1 Stemhoff po
l\:rótikim namy,§le.
Przysiąg.Jem sobie co
prawda w rnedzielę. że nikt w takim munourze me przestą.p1 mego progu, ale ...
- Rozrum11om pana - rzekł krotiko KO'Tileff
w drodze do wkoju.
W drzwiach do bawialni sldooil s1ę u,porze.lmie przed pa.nią Steinhoff. wymien:l s:we
nazwis<ko i czekał. czy wyciągnie d•> niego
rękę. Nie <1.'().puścił jednatk do prz:-•krego momen~-u. Zo·r ient-0wawszv się. że ręki :nu n1e
po•da, so:--tal: - Cz;v mogę uc:.ia.<ć na chw:Ję?
Steinhoff podsunąl mu krzesło; nie 7.decydowany. jak rozipocząć rozmowe. Ko·rn«ff rozglądał się po ob.5zemym pokoju.
„M:iją dobry g•ust., ci lud:zie" pomyś·lał
i zacząl mówić:
- Szanowna pani, pa•ni·e burmistrzu. jestem
Jedn)"rn z ofice•rów. k:·órzy od przys:>.:iegio poniedzialku będą prowadzili pro·ces. Zbadałem
ten wypadek i... zrobil krótką pauzę C?.:uję się
zobowiązany, ja:ko cz.lowie.k i jako
czlonek armi; wyra?:ić państwu moje ubo·lewan ie. Pr-zy:puszczam, że a r>mia zrobiła to }uż
ofic.ial·nie!
- Owsoom
przerwa~ mu
Steinhoff
armia zr<l·biła to. ~Y ma pan jeszcze coo
nam do p-0•wied'<enia? W glosie 8 1.e,nho.ffa
brllmiala niechęć.
- Tak - od·rze'kl K-OTnelf spokojnie. - Ja
bronię czterech oskarżo·nych !
Czeka1l, jak 7AJStaną przyjęte te slowa, lecz
nitkit. nie od1powiedzial, tylko oozy burrn.is~t"?:a
i jeg)O 7AJny pa•t:rzy]y teraz na niego z nieukrywanym za interes.owa.niem.
- Prawo naszego kraju daje obrome znacznie s-zersie możliwości działania . niż te. <lo
których tu•!ejsi ludzie są przyzwycza.:1eni ciągnął dalej Korneff. Jeżeli chodzi tJ moje
•1.11pra·wni·enia to jestem na równej stopie
0

kwail.if1kują.

się

fi-

do

Byl pan :na m.istlrzostwach
w &azylii. a ootatnio

świata

-i:rowadzil naszą drużYnę na
tc>urm.ee po Japonii. Jak pan ocenia wartość siatkówki japr.ń
sk1ej?
Japończycv
duże

p<JC'"l.Yilili
konałem

Wszystkim wiad-0mo, jakie mamy w l..odzi trudn-0śei i braki
w wyS<>ko kwalifikowanej kadrze trenerskiej. Ot-O jedna z
na,jwybitniejszyeh indywidualn.ośei, trener kadry narodowej
siatkarzy, mgr Gwidon Grochowski.

rtemat

przeorowadzanyc!1
siatkaP•:>laków na mi.st.r:zo.stwach świata
rozmaw' 2my z tNmerem mzr
Gwid<>nem Grochow&kim.
Przygotowainia
rozpoczeli&my w lipcu na ?.,grupowa.niu
w Oliwle. następnie w &ierPni.u w Warszawie. Na za.koń<:"?R
nie zorgan.i<zowano turniej 7.
udziałem
zesoolów NRD. Republiki Ukraińskie; i II drużyny PoJ.&ki.
Wyniki 3:0. 3:0,
3:1. Ostatnio wygraliśmy spair1ngowv mecz z .druga druży
na w T<>mam:owie 3:2. a mamy
zamiaT podobne spotkania ro
zegrać
ie.socze w Piotrkowic.
Po<ldębicach i Lodzi.
przygotowań.
wartości
rzy jaPOńskich i szans

się

niewątpliwie
pcstępy.

o

Prze

na

tu:."'llie
ju międzynarodowym w Pradze Gra ich nabrała pewoei
finezii. sta l:a się bardzi.e.i doi
r'.7J'ała
taktyC!ZJ!l.ie. Są j;("rożni
zwłaszcza
w afaku. Obec,1ia
nie moga nam jes-zcze ~e:ro
Zl<:.
ale za dwa lata na Ohm
piadzie w Tokio trzeba si?,
bedzie z nimi poważnie liczyć.

Pracują

tym

niezmordowani~

i czynia postępy. Podczas po
bytu w Jar.>0nii roz,egrali.5m7
9 spotkań. Wszvstkte przyn[osly nam zwyci~twa. Tylko w
dwóch meczach stracilii~y p0
jednym secie. Obawiam ,;!~
że
na
Olimpiad?.ie nie fak
łatwo sie będzie można z nimi
uporać

A w W a.Tl"'Zarwi.,. i Lodzi?

-

Jeste.<lmy
Znaiac
moaę

bardzo

faworvtami.

n~szee:0
przeciwnlki..
stwierdzić.
że będa to
intel'e$Uja~ zawody,

DziPkuię.

Do

w Hali Sportowej
nika

zohf!.-z;en;a

2

naździer

K. ROZMYSLOWICZ.

Strzeleckie
m isłrzosłwa

Do przerwy atak LKS grał w
skla.ctzi<i: rTiiwa, Sad<elc Szymbo·rs.ki,
SaM,
Ko wa lee.
Po
pi-zerwie w drużynie LKS ud:zial
w meC7.u jes7eze wzieli: Cha.rMożna
wniook<l"Nać.
7P
Mist.r2ostwa okrę.gu 100.zkiego w
bick.i. Guto·ws•ki, Kowarski, Kaziesoól iest dobrze µrzygotr>- strzelaniu roorc-"lY się d-0 imprezi mlerski.
Dochód z meczu i;rrzeznac:zo- warny do mhstrz.ostw świata? zy 3-<tniowej. Rorz.poczną się one
ChYba tak.
Odlatujemv ·w dnl•u d,zic.iejszym (piątek\. a za
no na SFOS. Widzów 3 tysiąc<i.
11 października. Gramy w Ki końc:zą w nle<lrzielę. Nic d,ziwnego,
są
to bo-wiem 25.
jubileu~zowe
I
ml&trzCJStwa 1 n"da.no im charak-

1

dnia i tygo<inla (L)
mwz.;'ki romantyc-,:mej. li.05 ,.Spojrrzeni.a i opjnie ·' - ma
1i.;;7 Sygnał czasu i he:inal. 12.0ii
gaą.yn pub\icysty;::.zny (L)
Wia<lomoS.Ci. 12.15 Pol,.ka mtl?:y- 17.35 .. 25 minut· z Wie<lawą Droka. 12.~5 Korespo.ndencja z ?:a·~·raj€cką
i Po'7-nańską
15--tką
nicy . 13.0-0 Po1p11larne utwory syn1
Ra.cti-0wą"
program rozionic:-1-ne. 13.25 ,.Ni<Xiżwie;Jż" od.
rywkowy (Poa:nari)
pow. l~ . 40 Prc.gr;,m d•nia.
1~.45 18.00 Koncert kompoą;yto.rsoki Ieo(L) Info,rmacje dni<i.
13.50 (L)
ra Str.a\viń·s kiego (Thiloskwa),
Aud. literacka. 14.o; (t.) Pieśni 1.u\V pr'Zerwie ]{oncertu d-z.iien·:!owe.
14.2-0 (L) Kone. w wyk.
ni·k telewizyjny (W)
ze;;p. 1 solis.tów fran-C-U-"•k'.ch. 14A5 2{).15 Tryouma Tel<iwlzyjna (W)
Aud. dla dziec! st~.rsq.yc h - „Blę- 20.55 Telewizyjny T<iatr Popularl<itna so:tafe!a". 15.00 Stynnl śp1e
ny uMaSJk:a.rad.a" dramat
wacy oi>erowl.
15.30 Dla d'Zieci
Michała Lermontowa
w tluodc.
pt.
,.Order
poonlesionej
n1.a,c7.eniu Jerzego Zagórskie-

w kregu

Orkie•·try JG.00

„DZIENNIKA"

Ligowa drużyna LKS rou.egrala wczoraj w Z.duńskiej Woli mecz z reprezentacją
tęgo
miasta. Zwyciężyt LKS 5:2 (2:0).
Dla !odr7.ian
i>ramki z.d·obyli:
Szymoors.l<i.
Sass, Cha<rbicki.
Sa<iek i Kowa.rski. Dlą pokonanych Raźny po rzucie :z rogu O·ra,z
Ja.rniev.'1.cz z rzutu

Is.oo (L) „Przed dzisiejsrzym kc>ncertem · w Filharmonii". 18.30 (L)
Polska muzyka baletc·wa. 18.45 z

Enc~;kJopedii
Aktua-lnoś-ct.
18 .10 mówieni<i progra.m0w.
16.55 (L)
·,.Ch1ekichickichickigem" o.de. 3. Ra<!:o.reklama.
17.10 (L) Au<i . 7.
16.~iJ Tempo. tempo. lS.~5 Ra<iio-1 cyklu: Muz~1k" na różn~·ch in-stru
:reklam<i. 18.55 Pieć m;nut o wy- mentach. 17.30 (L) Akt. ló<lzkle.
chowa.niu. 19.00 Koncert mwzyki 17.45 (L)
"Z życia partii" aud. 21.55

POWIESC

ŁKS wygrał 5:2
w Zduńskiej Woli

Za.p~'1vnjamy, ze zreeznos_c
P<>.iaz<'lów .iednośla-d-0wych
gra.mczy chwilami z akr-0batyką cyr-

Jd·&W-ej.

cyklu: „Sezamie. ot,:\ ór-z sit:;" and.
Ze 19.0-0 Wia-Oomości. 19.05 Muzyka i

i Chóru PR w Krakowi<i.
18.00 z;-ki. 16.10 Reclt.al organowy. 16.35
Red. Eryk Bończa
w .Fladio\•.•ej J<wa·dr-a•ns mu'Zyozny. 16.5<l (L) 0-

(•

jQW'ie 13-15 paźd:zliernika.; W
eliminacjach z NRD, J~
i Albal!1ią. Dwie najlepsze dru

Na

•

Sy-

szez~goły

uja\vniamy dalsze

Prasy.
Kapitan <iruzyny
<!tlennilrnrzy J>OWolal do<latkow-o

Rnchu Dr-0g-0wego MO LóM.
pokaz akr-obat:l_'k! moweł·:

11

munikat

Dziś

składu

dadzą

wsi i o wsi. ?.I.OO Notatn;k kul- aktua1noś·Ci. rn.3-0 TransmlRja kontura·lny. 21.1-0 „Tu mówi r<'•dakcja certu s;vmfoni.czn.ego z s.ali FilNa.rodowej w V.7-wie.
pedagogiczna.
21.25 W ry1 mie "·'" l i1armonii
,,Bawimy sil;
i wypo.c?:ywa1ny·
ca. 22.05 Z cylclu: „Z t\vórczo~d 20.~-0 Dyslcusja literacka (w prze·r 10.00 Felieton na tematy między Deoussy'eg·o" aud . 22.35 Muą;yk<i Wi<i konc.)
2-0.!'i-O cl.c. koncertu
narodowe. 10.10 Radiowy s.l0wni- taneczna.
23.00 Ostatnie wia.cto- symfonicznego. 21.20 Z kr&ju i 2e
czek muzyczny. l·O.Z5 z najpięk n1ości.
świata.
21.57 Wiadomosci sporto·
niejszych baletów. Il.OO „S·zczęś
we. 22.05 Sluchc·w:sko pt. .. Miej cie z morskimi ocz:ąn1i"' Irag1n.
sce odo.s-obnione
22.46 1\1,tu'Zyk.a
PROGRAM
Il
11.30 Sloneca.ne melc<iie. 11.56 Korozrywkowa. ZJ .50 Ostatnie '\Via<'io1

szansach polskich siatkarzy

Iono, że meez rozegra.t?-Y z~t~nie
w 2 ezęściaeh po 15 mmut kaz:ia.

tala.wizja.

L

barnkowej.
H!.~O Melodie stolic
europejskich. 20.(){J Dzl en.nik wieczorny. 2-0.26 Wiadomości spoa·towe. 2{).3{) $piewa Państw. Zes.pól
Pieśni

1 dy

SPORT~ -

SPORT •

„p<>d br-0ń" J. Lebenbauina.,
J.
kQmitetu organizneyjncg-o wyś-cłPunktualnie o gcdzinłe 11
na Bindera i H. Walende. W c.-0l>utgu
p.
JANEM KULIGOWSKii\1, sta<li-0n LKS
wkr<>czą...
czwor-0- nich wydaniach dzienników lód7.który .oś\viadczyl nsm, 'ie vrzy- n<>żni aktorzy ze svvy1ni opiekuzam\.eszczon-e z.ostaną ostag-ot·owania do tej imprezy dobie- nami. Przez przeszło 30 minut o- kich
tcc7rt· sklady obu zesp•rJJów.
gają juź l<ońca . Na kasku, który glą,lać
będziemy
tl"esur<: . Jl$ÓW
Bilety na t~ cieka:wą imprezę
V.·ostal -0d<lany d-0 ,.Metal-0plast~·- slużb<>wych.
A
.Japonii. Jedno <>d-więc będzie t-or
w cenie: !"" zf.ot;ych dorośli., 3 ztf\- ren.tacją
ki'' do pozloc.enia, wy-ryty Z-OStani-e prze."izkód, atak.o:wanie „niepr7.y,;a- te młodzież i clzieci, będzie można bę<lzie się 30 ~m. w Warszanapjs: „Dziennik Lótlzki i LPżn cieJa", odnajdywanie „ztoczyńcyu na b'.'\-'Wać \V niedzi-elę w l:a"Ga~h wie . a drugie w Lodzi 2 pa3a pona-doo m·ot·ocykl i zl-ote liśeie po śladad1 itd.
stadl<>nu LKS już od gooziny 9.30. dziernika w
Hali Sportowej.
lauro0--,.ve. N'agrodę tf! otrz:rma zaP.otem funkejonarlusze Komen-

Ra.dio
PIĄTEK,

SPORT •

3 godziny emocji
na święcie Milicji

7..ap-0wia-

da

Bokserzy ,,orta" pierwszy mec-z.
o mistrzostwo III ligi warsz.'łw
sko-lódzk1ej r~grnją w sobct<:
!!9 bm. o god'Z. 19 w hal! na w;d:zev.'1.e. Przeciwnikiem ich !:lędzie
2espó! LKS.
Wojskowi wystąpią :na C?.:ele z:
Tkoczem, Konairzewskim, 1\'Ięc-ne
rern, Za·wislal<iem. i Kul!bal:>ka,.
'" drużynie LKS wal<.-~yć między
in:nymi będą
bracia
Skąpie<>,
Dzierżanowski
i Kaczmarek.

SPORT •

Zgru powa•n1e kadrry polskich
siatkarzv na Sta:rcie jest jednym z osta mich etapów przy
gotowań
reprezentacji d{\ mi
strzostw <\wiata. jak.ie odbeci>ł
si-.: w Moskwie w przyszłym
miesiącu.
Przed odlotem '.i<>
Związku
Radzieckiego Polacy
rO?"·~itraJa dwa mec?..e z repre-

Kiernwnikiem parkingu
kontroli technicznej - KRA WIEC i KURKIEWICZ. Kierowniezką sekcji flnan&ow<ij ZOl'IA CHWALIŃSKA, gosp-odarc7,ej J. ULIGOWSKl i Z.
GIEDROWICZ. B„rdz,o trudną rolę ma kpt CJAJ,KOWSKI odpowiedzialny za l>czpieczeństwo i
porządek na trasie.

&cigi z udziaJem gości za.miejsr-0-

na ringu

Uipestem zas"-CZytny

wydarz.en.ie

•

I

WIORA.

Nl.edzi<!la - 30 bm. - g<><b. U we.i L<>dzi na autostrl!l!dzie warto renodez-vous ealej sporW- szaws·t<iej.
Wyśeigi motocyklowe to nie-

li

SPORT

Gwidon Grochowski oJapończykach

Ostatnie godziny prz.ygoiowa11.
w.

B

SPORT

2

x żużel

ter 7,awodów o.tv.:rartych. z 7.av..·-od ...

nlków

Oslnlni mecz ligowy

•

I

na Widzewie

turniej międzynarodowy

Sw·iętocl1lowi<:,

wielika

czeka

iropr-eza

nas

na

naiStęn

żużlu .

W

n~e

trzeba chyba

dc01110,

iż

pisać,

wyjd'Zi.e ona

okrc;:gów

Z..'1J>O'·'·ie-

nikÓVI.'.

Mistrzost,va
odbęC~
!';ię
n.a
strzelnicy W!d7.ewa.
Po<'?.ątek ''lf
-dniu d-zisicjseym o gOO-z. 12.,
botę

,1/

so-

o gcd,z. 9. a w nied,z'el~ o
8.
T:vtu!ów mi•trzows.k:.::h
Szalkiewicz o.raz Gontar-

~od·z.
b-ronią

Po niedzielnym mecv.u ligowym walsk'.ego, Halad,zę, Ptaka, Bal\ę czyk.
Tr.a.mwajairza ze „Sla,skie111" ze i Ho.s'lę. o s.l<iad-zi-e Tra:n1iN.aJR.l"7a
na

Jn.nych

<i.ziell swój ud<Zlal st:r:zelc~' z AZS
War<>v.awa.
Ogółem
zgloszony<>h
ze-stało 88 zawodnic?:ek i zawoo-

sos

bo "vJa.-

n.a toir na

w

•

czwartek 4 pa.ź.d-zlernH<a na to·t-ze czele ze: Szwendrowskl:m. Mi.ro-.vorganizu~e
przy Pl. 9 Maja odbędlZie się o sl<:in1, 'Vróżyń&kim i I<.rako\:vi\.ago.do:. 16 trójmecz
z udziałem: kie.m.
CAMK (ZSRR), .. Apator" z To•ruZRwody rozpoczną się pun.ktnnia i Tra.mv.'aja.r7...a .
alriie o go<iz. ló.
żużlo\\·cy 7,e Związku
Ra<i.,ziecza.nim jednak wybierzemy si<;
Btyskawlezny turniej pi!kaTSkil
kiego znani są ze S'\'O~Ch st.R1rt.ó·N we c-zwa.rtek na trójmecz o cha- 'iódemkowy
or.e:anieuje Szkolny
w Polsce. Reprezentują on! do- rakterze
mię<izynarodoWYm;
to Osrcdek Sportowy dla m!odzi.;,ży
bry pool.om sportowy. Cochuje ich za,pO'Znajmy się z na,zwiskami ~uż- szkól ogólnoksa:talcących i zawoprzede \VSl7.~1 sitldm bra'"rura ja"Zdy Jowcó"' Slą,ka: Dudek, P. Walo- <!owych.
dla roczników 1947-48.
i godna pod,,;iwu R·mbicja. w dnt- szek, w. Waloszek, Foltyn. Mu-i Za'-<'odY rozgrywane będą systeżyni<i CAMK pojadą:
Ku·z.r„iecow. clla, Brabi.ń<Ski i w rezerw'.e tt·ze- mem pucharowym. Z.e:!oszen.ia dru
Sokołoiv.
Mojsi.eje,v, S-z;yło„ Ole- cl brat - H. Wal-oszek. N'ie.rl,,;if'l- żyn przyjmowane bę·dą do 5 paż
nin. W drużynle Torunia '1.~"baczy nym me.c-zem Tramwajarz zakori- dziernlka. Ro'l'.poc:zę.cie turmeju my najleps,zych zawodników: Ko- czy tegoroc-Ll!le :rozgrywki ligowe. a paźd1Z1erni•ka .

piłkarski

turniej

POWIESC

„DŻIENNIKA"

przedl!ltawicielęm
ikarą, ja 1ką s.ąd może
je.91: kara śmierci!

z

•!•

POWIESC

„DZIENNIKA"

o.skarżenia.
Na~wyżsrzą
wymierzyć oska:rwnyin1,

Korneff spoir-zal na paruą Ste.inho!!, która
slysząc ostatnie slowa.
Ka.pita.n mówił dalej:
- Głównym
świadkiem
oskarżenia
jest
cóvka pa11stwa. Tylko z jej pomocą 0skarże
ni mogą zOSl!a-ć przekazani katowi!
- Więc co, pamp Komeff? glod Steinhoffa br.imial gniewnie. - Czy chce s;ę pan
odwołać do naszych lud:cl<ich ucz.uć? A czy
!któryś z oska·rżonych okazał ludzikie ucl.'lucia.
gdy na-pad.li n.a nasze dziec.ko?
- Niech pan się nie interesuie ookarżon:v
mi. o<>•n ie Steinhoff - odparł ostro Korneff.
Niech pan myśli o swojej córce!
- Nie rozumiem pa.na
wmieszała się do
rollmowy pani Steinhoff - co to ma w~l
nego z nas?,ą córką?
- 7.adaniem obrQ!lY będzie odparcie zeznań
świadtka
osikarżenia.
Córka państwa będzie
poddana bezlitosnym przesłuchaniom. Pr?.eze
mnie. Będę musiał probować poddać w wąt,pli
wość wiarogodność jej zeZ!nań. Rozunre pani?
Wszystko to będzie bardzo przykre. J~<ko rodzice powinniście oaństwo sprzeciwić się temu. by wasza córka WY's1ę;powala w charakieTze
świadka.
Wystarajcie sie
państwo
o :świadectwa leikarsk1e. Wyrok będ<z'.e i talk
dość cię:żiki.
/
- Nie zależy ml na tY'm, by moja córtk~ ..•
- :r.aczęla pani Stei:nhoff po krótkim n;,.myśle,
lecz bu.l'ITJ is·r·rz przerwał jej: „
- Nie, Urszulo! Mnie zależy na tym! Ka·rln
będzie ze7.inawać! Sp·rytnie pan to wvmvślil.
rpanie Korneff! Czy to ie.>'\ pańsika P,erw0'7.a
próba wyląc7.enin .ęwia<l•ka?
Bylob)' wygodne dla pGr.a, gdyby Kairi:n nie zeznawała,
drgnęla.

I
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„DZIENNrKA"

pra·wda? Ale ooa będz·ie zeznawała, mój pa•
nie, może pan być tego pewny!
- Wobe<: tego, że p'ln mme tak opacznie
zrn-zumial. t'anie burmistrzu. moia m;s:a iest
chyba silrnńczona. Mówiono m1 już dawniej,
że ludzie w tym kraJU z fanatycznym uporem sami na siebie ściągają n11>szczę.śc '. a. Prze
p!"aszam. że zaibralem państwu tyle czasu.
Do widzenia!
Ko·meff wsital. sięgnął po cza.nike, leżącą na
stole i wysze<l1 z pok<o.ju. Ste'inh<1f! n;e zdradzał chęci od.pro·wadizenia go. W sieni katpita.n s-notkał małego Piot.ra. W p.rzeiś~1u poglad•zil jego jasną ci:u:prynę.
-

Wszystkieg.o

dobrego,

Piotrze!

Tvmczasem upal WZJ!Ilógl się jeszcze bardziej.
Okiennice domów pozostawalv teraz zamknl~
te prawie prze-z całv dzień. Wracając piesz<>do ,.Zlotei:(Q Lwa" K<Jl!'Ileff o<l1J')ią1 i?0r:ie l?'llz.iki m·unduru i ocieral pot z twarzy. W rlrodze „po($;:aJ ka1pi<tana Cra.ne'a i pon1c21nika
Purdy'e~o. sw:-reh ko!ee:ów obrońców, któr1Y
s-zli wla.~nie <lo więzienia, by porozmawiać
z oska.roo.nym'i.
- PlekieJ,ny u1pa1. co?
AAipal okrągtut'ki
Puirdy. A Crane. starszy, cnudy oficer o ·nadąsane.i
twa-rzy. spy>f:a.ł:
- Kiedy omówimy plam cbrony, K<>meff?
- Mamy cz:ots ck> niedzieli
od.parł i11•
!(;idnięty :króbko. Poi·nformuję was w po-ręl dodal oddalając się.
- Uważa s'.ę za skarbnic!\' mądTości prFllWniczej - rzeklł z itxmią Purdy. - Za·rorumialy tyip! - d=cil Orane.
(Dalszy

ciąg nastąpi)
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