Wydanie I'··

Na 3 m-ce przed terminem

Fabryka silikatów
•

STĘZYCY

w
Lódź,

w

Dele~acja
Jugosławii
wizytą

w Polsce

W ARS ZA WA (PAP). W .śro
dę 3 bm. w godzinacilt wie-

czo.rnych ..,,rzybyla z wizytą
zaipro.szenie
na
do Polsiki
Komi1etu
Ogól.no;:>o•lskiego
Frontu J edinosci Nairod~ de'1e-

gacja

So·cja.li.stycznego

Zgromadzenia

uooweg0 LudiO'wej Repwblik1
Chorwacji i I selkretarz KC

Komu'lli.sitów

W prizedooruu pią,tej roeznfoy nmrOO:zi•n ery k01Stniezine,i
speocjaJny wysłann·ik Agencji ItoobootnietLe,j na XFU Mię
d?JynMo'li•oiwy Komg~ A.9tl'lona.utyozny '!1 Warnie, red.
Rysrxall'd Badowski, uzyskał wywiad oo przewoonlczą.cego
C'lJlioinika Aka,,demii Na.uk ZSRR.
delegacji radmittikfoJ prof. Leonida Siedowa, zwain.ego pO<WS?.echnńe „Oi,lcem
sputników".

Chor-

PYTAN!liE: Jak można ocebila•ns doro1]jku k•)ISlmicz-

pr.zędrz:alni

Przemy

nego ZSRR w ciągu pie.!"Wszy.c;h .pięciu la1t podho1u p!'l7~
s-ti-zeni ipozamiem.s1kiej? Jakie
problemy badań k<ramosu roz-

pazdziernika 1957 roku Zwią
zetk R.adzi.eciki doikonal 26 e1k.s-

LZWS. Jest tn

Bawclnianiego im. PKWN
:na zaipi-cszenie twmtej.s,zego Ko-

kollei.

już

pracy
trzecie z

Kuby
zakla-

lódzk.ich

O .!!odz. 16 w - ~machu KL

się spotkanie
d';1.ffaires a. J. Republiki Kuby z a.lctywem par
ty,fnym oraz lektorami Kl,,
na którym rÓ\"lt1.ież złożył "n

PZPR.

odbyło

chargee

Sztuc21n.Y'ch, gXlzie f:JPOtka l się z

zai1ogą za1ldadów. Na s.potikainiu
tow .. J. A. Pernz zi!OO:y' infocmacię o sytuacji ipe>J.iityczmect i
g~a!l'czej Kuby oraz od,po-

obsz,er;n,ą informację. nt. sytua
poJj tyoZJnO-.!(o.spoctarcze i
c .ii
.
.
Kuby.
Po s{>Otkaniu b:vł on 1rrdecznie podcjmowa.n:v Pl''lPZ

Wiadał na pytania.

k i:'l'ZY

o'.l:azii tel'(o spotkania.
t<JTe u;plynęło w nader ser
decznei atmosferze. pow-Oła
--.no Koło Przyjaciół Knb:v przy

kierownictwo
kiego PZPR.

Od

ODPOWIEDZ:

pe·rymet11tów
koS:mlc:mej.

4

d.nia

Najwięcej z nich,
11, przypadło n a ro"'
W cią.gu n~espełna
bieżący.
siedmciu miesięcy. oo 16 marca do 27 września 19'12 roku.

bo

aiż

uczeni

Lódz

Komitetu

ra<l>zieccy

st<::ie~·owal:

Potężna eksplozja
wcentrum H. Jorku
NOWY lORK (PAP). - Potęż·
nastą.pil w śrooę w
pólnoQoCnej częki Man llattanu w
gmachu nowoj·e>rski<igłównym
go towarzystwa telefonów, gdzie

J>racuje

500 urzę<lniltów,
około
przeważnie kobiet. Jak się oka·
zal<>, eksplodował kocioł znaj·
du,iący sir: w piwniey. Wybueh
wyrwał część P-Odlogl w sali res

iauraeyjnej na parterze, ·gdzie
praoowników spożyWal·O
wielu

Spośród nich glównle r~
się ofiary wybuehu. W
wyniku eksplozji wybuchł po-

lunch.

tar. Na miejsce katastrofy przy
oddzialy straży ogniowej
były
i karetki pogotowia,
policji
Wedlug oświadczenia
za.bitych jest 20 osób, a 70 ran·
nyeh przewiezion·o do szpitala.

.i-ednak

BERLIN (PAP). -

pnwstan1·e
W ło"'z1·
U
nowe

przedsiębiorstwo

"Chałupnl k""
I!'~Ydiu~

:Rady Narodo·. Loc:zi P<J<ljęlo uchwa,
. we.i
łę, J?10Cd ''t-o.rej w Lodzi POWstame nowe Pł'ZedS'iębiorstwo
pod . ~azwą Lódzkie Zaiklady
Odz1ezo.we „Chałupnik". Zntnidniac. ono będzie 1.000 J;o
biet, k!orc za.imować się b,..!

dą produkcją k<miekcj.i dz:~
P<>.ścielowej
b:el!Z1ny
cięcej.

i

stolowe.i

artykułów

oraiz

niektórych

gala1nterii

wlóli:ien

nicze.i.
Organizacja

pi::ed~ębi<llt'-

ro'.ilpoczn:e się Jeszco:e
październiku br, W przy.sz
zatrudniona Z()roku
łym

111twa

w

Pierwsza partia kobiet f300}. Lokat wredsiębioc
stwa mieścić si.ę b'l'd.zie przy
UUOJ' l"ioi.rkOW&kiei 273.
łrł

stanie

11-G

I

IUbusze

Richtenbcrll'e:rowa.

-

powiatowei

komisji

Pracy wiśrÓd kobiet przy Ra
dzie Narodo'V\•e.i Szumperk oraz Zdena Za,joncowa. - z-ca
reda'ktora naczelnel'(o tygo·ilnika kobiecego w CSRS „Viil
sta" z Pragi .
Kobjet:v czechosłow~kie by
Intereo;xywały

się

l>t"Zeee
wszys!1kim formami pracy Jo
w ra·dach na·r<1dodzia111ek
wych i w lócl:akiei orga:nizacj,j kobiece.i. W DR.N-Polesie
delegacja s!>O'tkala s.ię z pr1.ie
wod>niczącą

. Prezydium 1ej
dzielnicy Janmą Mackiewicrowa i kobietami ra.dinvrni.
Goście

Zakladv

które w
p{)rtować

również
Głażewski<-'<?<>.
przyszłym roku t>l':s-

zwiedzili

im.

bedą

bieliznę

wabna do C."lRS.
Woooraj delel'(acia

cze.skieh

jer].

.

i'Oku.

dla P.ro'Aradizonej
ne znaczenie
w NRp budowy elektrowni ato-

...,

qpuściła z,ódź.

lk:obiet

(PAP}.

Kl~row

-

stia", iż jest całkowicie pra.wdoi>Od·C>bne, że w stosunk<iwo bli~
ki~j przyszł.ości ktoś z .obecnej
(Gagaczwórki kosm•C>nautów
Tit<>w,

rin,

Nikołajew,

kosmiezną..

strzeń

W fa.bn•oo masrr.yn prz;emyi;ol11 drzieo..viP.rslci·ero w Limb.eh
fl.k•onsJ.nmwa.no JJ.ową ma.'!'l:Ynt: do produkcji dzianiny .,Ko-

P<l}p·o·

znowu poleci w

wicz} -

prz~
Człowiek, któ

ta. pro.Qukuk rti:lm.e mdz.? je
kcH - me.del 221:>''. ;l.la.o;;q;yna.
drl;iani.ny gładkiej i wzorzystej przy sieybkości 1.200 o bro.tów
na. minutę.

ry po raz drugi zna.idzi~ 5ię w
k<>1<mosic, zdoła dostrzec tam I
znacznie wi<:eej niż
zr.t>zumieć
n·owiejusz.

Znów

CAF

powiększyła

olirążył Ziemię

6-lirotnie

nłyną

kiety nośnej

i
28.096 k;m/god'-

iY15ięcy

nazwie

I

lud2'li".

a.s.tronaUJtów

W

sześć

mińut

po

sta.re·ie
od ra-

czeni.a lo1u, roomieszcrono po-

Domu

w
świata 16

nadto

będzie wysyłał
w poc?...ątkaoh WT'lle.Śnia.
kicdv to j-oozcze Dom 8\pr.z.enie rozWysyłkowe.i
daży
JJOCiZ,ąl swoje.i dzialaJJno.ści. z

napły
całego k.ra_iu zaczęły
wać do Lodzi p1erw1Sze ksty

i z.a.mówienia. Wpłynęło tych
listów do chwi.Ji obecne; około 800. w tym jednak zamó

wicń. kt6re m~ą być
lizowane, za.!'e dwJe 47,
zł.

list.ów

zn:ca-

na

ma

Stlcha-

czysto infor:macyjiny,
5'P'Oleozei1tvm wśród
stwa panuje myilne P!I'7Jelkona
rakter

POOa

Die .oo • . cha:ru~eru

clziała

ze151Polów

częścfach

ra1!ow111i-

statik1,
czych, obejmujących
.siarnolotv i .<rpadochroniarzy ,pletwon,u.rków.

300 łys. paczek rocznie
Już

różnych

wYPrawy
celem
Glównym
Schi•rry jest s>praw<Lzenle, jak
urzą<izenla kał>iny w
działają
który, jeśli
warunkach lotu,
choozl o C!llls trwa.ni.a, s.1.anowi
eta,p pośredni rnięd'Zy pierW61ZYmi lotami trzyobie.gowyml a pia
nowa.nym na rok przysizły lo-

DSW

Ktoś gdzieś Wipikoreański dywain i
by DSW taki właśn:e

noki DSW.
dział

sze.

dywan wy.s1al pod .i ego a :fr.es.em. Kto.~ inny prosi o nafill.tróiw do aiparatu
desłanie
foto_giraficznego. którycih sz.uka P<> calym kraju.
DSW sprzedaje i wYSY'la ta
k'c towary. które pl'()dukujcmy w do.statecznych ilościach
a nawet w nadmiarze. Ponie~e:óln,ie w
waż jednak .malycih

miejscowO\ŚCiach

handel nie dysponuje
.(Dal.~Zl- ciąg

na str.

--

dużym

~

·

tem

l

dobowym

(16-17

o.k;rą~eń}.

Ale p.r.zy wyrzucaniu Jcai>in Mer
km·y Amerykanie nadal muszą
korzystać z usług Atlasa, który
ma silę ciągu 3,5 rarza &la•bszą
od '!'akiety rad2ieckich ;,Wost-oków". DLatego do lotu dobowego, do1konaJ11ego J>I'IZe>Z Titowa w
sierpnl'll ub. ro'ku, ju1: w 4 m1e
siqce po póltora.god2!nnej wyi;rawie Gaga·rlna, USA tzJb!iżają
się ta•k powoll.
PC>dcrzas lotu Schirra :t.otogirafowal górnyste i wulkamiczne te
reny Meksyku i Kalilror>nii. Zdję
ci.a uzysrka•ne w ten S[>ooóh poze
równa się w P11ZY&'Zl<>ślc1.
:zxlj~mi.

~

I-411'15at

paizez

aby W)lll'Oblć sobie na tej podstaw>ie' dokla<1ny, lepszy pogląd
na chairakter rzeźby terenu na
tej planecie. Astro>nauta obserza.palone w
światła
wował też
Woomera (Australia} i w Dur•
banie (A!iry·k a Poludn iowa), jego obserwacje ·mają pomóc uczonym w usta:lenlu. ile św:iatla
p:raepu=a atmos:f>era ziemska.

na orpu.nk•t

Zna1lazl.szy się na orbicie,
Schirra miał przed .s.obą do
;prze>byc'a 6 okrążeń, co ozna9 godzin i 11 TT1inut
czało
lotu. Na m iej.;ce wo<:l<J<wa.nia
wybra1no t:"'ffi razem Pa.cyfik.
pólnoony
Tam, 440 ikrrn na
Midway,
·wschód od. wy.s,py
oczeikiwaly na a,gtronantę sta11ki i helilkoplery. Jednakże
na wszebk·i WY1Pade!<. gdyby
coś nie przewidywanego zmusi
Jo Schirrę do szybszego 6/koń

Mer-

!PI"O<gramu

;prędlkcśclą

nosilo 160 knn.

Siódemka w
siedmiu

łódzl;:ieao

listy do

hi1tę

upamiętnia

kury.

z

weszła
o.kofo,zie~:ką. Jej

naj.ba.rdziej oddalony od Ziemi zna1jdował się 280 km ponad plal!letą, a 1Pe1-1geu,ql wy-

Sprrndaży Wysyłkowej

Większość

rodzina kosmonautów

Amerykanin Walter Schirra

kaibi1na oddzielila siG

mOVl'eJ.

me 28 tys.

Republice
Demokratycznej

na .str. 2)

39-letn.i komandor polt"U.C7.ni'k ipolecial w ko..~moiS w kabi•nie Merkury. która na starcie wa.żyfa 1.900 kg. Ma ona
ks:ot.<i•Lt dziwon•u, a;lbo okrą
la.tarki kies.zonkc.wej, w
l'(łej
rozszerzonej.
końcu
jednym
SchiTra nazwał ,ią „Sigma-7''.
We wtoreik wyjinśni·ł, że si2'!l'la
litera a.Jfa:betu greck•ego, oznacza sumowa·nie. zaś jego
lot je.sit ,.Z5Umo<W<i1niem ww<ilku technicznego i naukO'wego

w Central-

Po uruchomi.emu drugiego rea.l<tora l·nstytut r=s,zeray znacznie swe prace naukowo-badawcze. M. Jn. pr:zepro·wadrzone rostaną bad<ani.a maiące praktycz-

ly Kośćmi Zarządu Lódzkiego
Ligi Kobiet.

w Niemieckiej

Ziemi.
Wkrótce po s•taircie za,komunJ kowaino, żć poja.7.od k-0smiCllllly „Sigma 7", wYJriesi-Ollly
ra.klełę „At.las", wszedł na o·r bitę o•kcliMJiemiSlk<lPierwsiey sygnał radiawy od kosmo-na.uty brzmiał: „Wszystkie unądzenia działają.".

nym Instytucie Fiz;nki JądTowej
pobliźu Drezna toczą się obecnie prace nad zainstalowaniem drugiego reakto.ra atomowego. Re.ak>t-O<I' ten 7-<>S<tanie oddany do użytku jeszcze w bie-

~~~r~a~~obietK~~iiWRar:r~~
Z całeqo kraiu
dec KraJove. Anna llTuba. Df·:!z.es

nYeh wzrO.Snie w za1khdzie do
roku 1965 piizem:lo a-krotnie.
co będzie miało z~;;adnicze
?.naczeinie dla aktywizacji gos1p-0darczej tych O•k~.Jk. Oprócz cee;ly. za:klaid pro<luikoprefab!Jikowa.ne
będzie
wać
a
wie.Jikoplyk·we,
elementy

okrażen>ie

w

1yslawie i czlanek Prezydium
Kobiece.i w Słowacji.
Rady

po.południ-0-

wy0h wicepremier E. Szy:r i
ooobY towan:yszące spotkali
z powiaito•wym a.kty-wem
się
oartyj:no-go.>;ipoda rczym. U czestnicy narady zaipozn'll: go.fo:.
z realizacją programu wyborczego oraz na,jwa.żn.ejszymi
trudnosciarru
i
problemami
po•wi·a·t.u.

czaiSIU z Pr2ylądka. Ca.naveral
NOWY JORK (PAP). - O go d'Zf.nie 13.15 według n,asre.go
Planowane jest &-k:N>tne
pnestmeń kos mi=ą. asiiroo.a,uta Walter Seh irra.
wys~arlowaJ w

pokoju

W skład delegac.ii wchodziły:

obi my.
W godzinach

po raz drugi

p.00

ezęś ci
gruzami w zniszczone.i
gmachu majdują się zwłoki dal
szyeh ofiar.

żącym

ekipy budowlane bę
z nlCh got<>we

montowały

Który z czwórki
»kosmicznych braci«
MOSKWA

Atom w służbie

.
.
prawej Ble<]
rownJk deJega-cji, RibtMze zą: lnz. Nella W1sznl·1>wcowa - kieprzew•odnicząca
DRN _ Polesie 'Janina llllae1<R1chtenb"rge1'1>Wa,
<!aktor .,.~~wi C7d>w:i, Anna Hruba oraz re'-"'ena ZaJonce>wa.
Wcrora,i ba.wila w l.o.d~inż. Nella Wisznj·<>WC<>wa, czło
C'Zler<Jo:mbowa irrupa kob;<'·t1
nek Prezydium WRN w Bra
radnych z ()zech-O>Slowat>,ii,

dą

i;rupy radzl-cekleh k-0sm-0na utów oświadczył \V )Vywiadzie
udzielonym dziennikowi „lzwle·

NRD

Na 7d.ięciu: od

Tempo badań k•osmi<'nm~·ch
ZSRR nig.{ly nie było tak intensywne, .iak obecnie. Bę
dzie ono jednak je.szc'l:P ba.rd?.iej W?:rastać. W najhliŻ.Sll::Ym
pod1boju koc"'t';<Hu
pięcfoleciu
z p.ewno,jcia. <lalsze
na!>'tąpią
Jety zalog-O<We, bard'Zicj l'lkomPli~mwane niż Jo-ty .{lotychc7.a1>rZ<'d
one
Ot.w-0.n,ą.
1<owe.
cz.tmviekiem nowe regioiny kosm-csu.
ciąg

włas.ne

prodl!kcyjna

moc

w Stężycy wy.noG.i. ok,
20 mln sztuk cegły s1lika~o
Dzięki da.J&zei
wej rocznie.
rozbudowie, Jicz;ba za trudnio-

nl'.<

ny wybuch

Pra,wclopo•dol>nie

Obecna
zakładu

pn leci w kasmos?

krutują

Delegacja ·kobiet - radnych
z Czechosłowacji w lodzi

wieepremier Eugen:iwn. Szy·r.

prnwad.zrn p·ierwm:y w historii podboju prze0trzerui zes.t·a·tków
dwu
1{)l1;
spolO'V\'Y
kosmicznych no bardzc zbliże>nyoh ol'bita.ch.

(Dalszy

w u.roezystości

WARSZAWA (PAP). 3 bm., na 3 miesią.ce przed za.planowanym terminem, w miejscowoś ci Stężyca (pDw. Ry~t) p:rze.kaizano do eksploo.tacji jeden z naJwiększycb zakladow p.rz~
mysto1wycb spóldJzielC'ZJośc'. :za.o.p atl'lzenia i zbytu - fabrykę s1Jika.lów. SymbołiC1Z;ne.go urncb o.mienia nowego obiektu d-ckoillal

pnesrt:rzeni

w

na różne orbity dzie•więć sn'telit&w ez serii „Kosm-0&", wy-

Przy.ia.ciół

koło

powolaine w
daClh pracy,

la. Przyj.aci·ół KUJby, zklŻY'l wizytę chai-gće d'affajreis a. i.
Republiiki Kuby t'°"v. ,J"ose A.
Pere-z. Nastęipnie zwiedził on
Włólkien
Za1klady
Lód'21kie

ra-

ucze:n'

dzieccy?

wizytą w łódzkich zakładach

slu

olbecnie

wiązują

n·ić

Repubłil~i l(uhy

Wo;roraj, w

wziął udział

szer-0<ki program
!konujących
badań naukow~'ch ora.z przP.-

prof. Leonidem Siedowem

Char~ee d'affaires ·a.i.
z

WICEPREMIER E. SZYR

kosmicznych

11

Zwią

Komi.tetu Wykona1wczego Ko'"}:1etu Centralnego Zwią21ku
1'.<r.nuni.s.tów Jug--01Sla w.i, prze-

badań

Wywiad z 01cem sputników"

Kom itetu Wy•k0<nawczego Komitetu Z·wią21kowego Socja'1iEillycznego Ziwią21ku Locu.; Pracujricego Jug>osławii. członeik·

Zw1~z:k\l
wac.i1.

oddana do eksploatacji

Nr 23'7 (4929)

kroku ku A"Wiazdom

5-lecie

radzieckich

zku Ludu Pracującego Jugo.sla•wii. Delega.ojj przewo<l1niczy
członek
Vladimir BaJrnirk -

t_'0(!'liczący

1962 roku

Nasila -się tempo

Socjalistyczneea Związku
Ludu Pracuiącego
z

października

czwartek 4

Z ostatnfoi chwili

Schirra

wodował

na Pacyfiku
B
Ili
li
li

M

WASZYNGTON

(PAP).

,,Agoocja Aerona utyki i P:r>Ze5>1rrrenl Kos<
micrz;nej" (NASA) poda.ie, że
o g0>d.ginie 4,28 cnasu mii?jAmerykańska.

sc~g-D (godzina. 22,28 czasu

WM'SllS>WSkiego) looiSm1JD1.auta.
Wdter Sehmra wodował pomyślnie na Pacyfiku w odm ledośoi oko.I<> 9 tys. metrów
fi! od lot·niskowila „Kcarsa.ire".

•

•
•

Kara

śmierci

dla zamachowca

na prez. Sukarno
Trybu•
DJAKARTA (PAP). nal Wojskowy sk.azał na ka,-ę
śrrtlerci M. Bil!l Achmada za udizial w =achach na prezyden.ta Sukalrno w mairC'U i maiu

br. Skazany n.aileźat do te!'roryo.I>iior-Vl• st:r=n<.J._. ~i
~14 .

• Iec1a
.•
Odz a. k.1Tys1,1ąc

ZE€>SWJATA
~ZTOWANW

•u-

społecznych
w

Wczoraj

s.iledrilbie RN
się uroczyod:mak Ty-

Ji:
cZJlonek
OgólnopolsJ:iego
KomitetJu Frontu Jedności Na
rodu 0 I ookrcta,rz KL PZPR
Mich a.linta. Ta.ta;rkówna - Ma.jk0>wska oraz przewo<tniczący
LK E'JN dlr Le„n Nile<?1ki.
Po wrt;)czeniu o<lz~ak Michalina ;Ta,t.arkówna-Maj•ko·wska w :i.mieniu OK FJN w
serdiecznych fiilowach pooziękowala qd2lnaczonym za i<:h
tru.a wlo:!iony m. :in. w UJpięik
szanie naszego m.iasta Qll'a·z
za praicę .społeczną w ramach
obchodów Tyisiąclecia.
OdzJnaki Tysiąclecia otrzymaLi:
Micha.lina Tatarkówna-MaJ-

m. Łodzi odbył.a
&tość
wręczenia
sią.-Olooi~

l~im

kt6rzy wYróżnłli
ca.eh sporocxny.ch

działa~m.
.się w pra-

w

1-a.ina.ch

obchodów
Tysią,cle"ia.
Pań
stwa . P°'l&.kiego.
Wręq.eniia · odznak do<Jikctna-

··Zmarł

Gr.zegorż
Timof~ejew
LAW

Tvowsika,
Eugeniusz Bud'lewski, .Jerzy Chabelski, c;:wslaw
Gią~s·lci, StaniJsla•w Gołębiow
ski, K.a.zimieorz Gu;izdka, Stef am Hirabe·c, Maria Jeże•wska.,
Edwarnd Jagoct.ziński,
Edward
Kaźmie'l'Cza1k,
Zdzislaw Kra,sta.wski, Jam.ina Kalinowska,
'Stefan Krejczy,, Czesla,w Ka-rG.Ywski, Jerzy Lorens, Aleiksy
l::Ll bem>t<nvicz, SiainislOJW l\fojk?~aski,
Ja<niina Maddeiwic.z,
L.ron Ni!tocki., zd.z,islaw Pakl.C(a. A1~wni Promi1iski, Jerzy ·Piątlcowski, Hieronim ReJ
niq>k., Waclaw Rol, Zygmunt
.S~korski,
Geinowefa Stefań
ska, Maria.n Silw'1'a, Ta.deus.z
Szlęg, Stefa.n Swmiaszek, J ózef Spycha.lslci. Ada!m Torze-w
:rki, Ba;rbara Wąsowicz, Mieczyslmw Woźni<(Zlk:owski. Jam
W okzyński, A n.to111i W eiso.Z.011.U

Bundeswehxa

~o·bl1wy

dżwi~.k:

też

nemu

l!.ctzy

obecnie

tysięcy
żołnierzy,
z czego
ty"Sdęcy . slui:y w wojstkach
lądowych,
90 tysięcy w lotnictwie, a 28 tysięcy w ma·ryna.r-

ce. W tzw. jednostkach obrony
teryto.ri.alnej
Qlra:z pmostałyc"l1
farmacjach służy 27 tysiQCY żoł
nierzy.
SALON SAMOCHODOWY
W PARYZU

(Dokończenie

PYTANIE: Czy u proini kosmic.znej ery uczen~ spodziewali się, i..ż l<llt zało·gowy w
przestrzeń
okoloziemsK.a uda

bryly,jskieh

wierny swemu rr.dziin. LONDYN (PAP). Srodo_wy <i-ług ;i!lfo.rmacji
wlad'Z lro<lejonllia.stu -. m,ie6zka.l ).
Jednodin1owy,
<iemonstraeYJnY wych, od północy nie ku.t'sowal
strajk koleian;y brytyjsklch u- ani jeden pociąg w całej
w.
pr~Gwa.ł do . k~nca.. 'EY
.. cia.
, dal się w 100 prooentach. We- Brytanii. Jest to pierwszy poWiersze J.irycznę za- .
wsWchny
·
strajk
lfoleJail"zY
·oo
cza.t pisy·,va.C ba.rdic> wbii!lnie.
. ·
•
oroku 1926.
J odna.k:i.e p-0ezja. nie p(}chlania.J.a. go bez reszty. 'l'imofieMiliony ludlzl, mleszkajacych w
okolleacll po<lmlejskich nie dojew był w pewnym sensie
tarły w
całym kraju do pracy.
org<miiza.to0rem fyci·a. kultura.1W Londynie strajkowala też konego w naszym mieśeie, był
lej po";!ziemna i ulice zatlocz-oinspi:rMo.rem wielu a.rtysiyczne byly rano
samochc·dam1 i
nych paoeynań w oz:aeaeh, kie
innymi poja.7..<lami. S7..ereg przed
dy ruch Ji,teraeld J,>ufaował w
siębiorstw
zawiesiło pracę na
czas strajku.
Inne ulo·kowały
Lodzi rytmem ba.rdzi> nikłym;
zawczasu niezbęd•nych pracowWyd'ł.je w NJ'ku 1928 (wraz z
ników w hotelaoeh śródmieścia.
l\12,rfan.em Piceh&lem) peri<>Wśród ameryk.ańskich produNiektórzy miesO";kający pod mlia<iYk liteiraeki „Meteol!'",
w
stem londyńe-zycy, ltorz:v-sta.U ze
1931 „Prądy", a wż ~d
cen.tów sera. szwajCUJrskie.go wystatków krąż<cych na Ta.mirzie.
wojną „Wymiairy".
buchl:a osta!Ul.io panika. Wlad.ze
Zapowiadano też próby 7,astoooTim0>fiejew
był
jednak a~erykańskie wyd.."tl:y specja1ny
wa'!lla do tra'!l.sportu helikc•pterów. Gazety V\Jf\<;'Zly w kilkakrot
przede wszys~kim poetą. Wy- dekret naka:zująey produkcję te
nie zmniejmonej objetości. aby
st?..rtowa.ł w room 1930 ill1terego sera wyllącrmie
z <i-zlwraaru
umożliwić
ich r01Zwi~lenie saf;'ującym zbiorem JJ-Oe'Z.ji „Nie
„naturaipymi.~'.
mochooami.
ma. mnie w ®mu". w 1935
Przyozyna:
ruektófzy produre>ku uk.ruzal się jego drugi
.Strajk jest - jak wliadomo cenci d~i się nadużyć
tmni.k „Inny horyzont", a
protestem przeciwko
zapowiew 1942 wiersze k-Onspiraey j- zwiększając liczbę dizi•U'l', które clZianemu przez rząd zamknię
ne - „Spiew w oodziemiach". wyróżniają, Jak wiad·omo, ten
ciu
szeregu V<·lelk!ch warsiztatów i niektórych
linii ko,lejcJuż r-Ook Po wojnie wydar
ser spośród W'S'ZY5tklch .illl.nych
'\\rych, co pozbavd piracy wiele
Je „WySO!ki płomień" - su- gatunków.
tysięcy robo•tników.
gestywny
w
formie
·zibiór -=-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~

'

.. .

r

Panika

wśród

specjalistów
od.„ d.ziur

poo-.zji, które ~ jego poetyc-

ką. spowied:!:ią.

takża
wieści

w

teg.o

na.wiązuje

3,utcbiógra.fic~nej po„Mi!G·ŚĆ nie zna zmę

cz„nia".

a

przede

\'lo'\Szystkim

w swcJ ostatnie.i wstrząsRją
czj
książce
„Człowiek
jest
Da!fi

11

Dnfa 3 patMrmemilka br.
chO!l'obie, w wieku l.a.t 54

6j?.ch
rakłA?1rzeo

rropo
ecydowa.nyrn
cha1lirtyezm.f\l-~1,01leez-

nym.
Na. <l60bną
JI\ rw..JiO'lne

uwagę usluirutłumaczenia. Tlm.·ofieJcwa z języka. roisyjS'kleB~. ll'r:zede ws~~stkim po·wieś
ci Lwa 'J'11•łsto.ia pi~rza

nie"Jwykle

mu bliskiego.
wlelu na.gród, jakimi wyrMa1~cn-O zma.rlego, jes!
i ta., ,hką m-zy'l!na.ta mu w
TQlku l!J61, Wojowó·rb.ka. Ra.da
N arodtJ<Wa. R<Pk pn„ed1 e·m n:t.rzy
rnał on Oficerski KTXYŻ Orderu Olirod?:oo;a Polski.
Grzegm-z Ti.mofiejcw byl po·Lfobnie Jak jest nim Marian Piechv,l poct.ą sta.rsze~o
Pll'kol"lnia.. 'llWiąrza.n:vm
nąj:foiślej z d?,wnymi traod:vdami litera.olr.imi naS>Zl'go mia
sta i Jako tA.ki P<XW.9tanle w
nasreJ pamlęel.
M. J.
Wśród

DZ~ENNIK ~ODZ~

zm.ad

!PO

ODPOWIEDZ: Rol'lWój tech·-

nicznyah m-0•żliwoiści da,lszego
prze.ni.kania człowieka w głąb
koi>m·osu przewidzieć obecnie
łMwiej niiż przed pięcm lruty.
Ale p0<5tę.p badań przesf,nreni
k<J<Smi~ej, mvl.n1S2JC2a. realizacja lo.tów mię.deyplaneta.rnych.
za,le:Wć

literat,
odma.crrony

Krzyżem

w

zwł<llk tw.<!l!Jllt>i
pn,edpugt~bowegio na

Wyporowad7;enile
z domu

dufa 6 bm., o god!z. l!,
Cme.nta.t7JU U:omun.a.linym,

o ozym 7JlllWlia.damia. z

gilę"bokiim

żalem

~WIĄ2lEK LITERATOW POLS IO:CH

ODDZIAL W LODZI.

''i1!1111111Dill111115iEll1B•llll!:'l!lll•ll'l!i'JllilllllJi\'t!IDl!Jii!l!DataEil!llfti
mMł
iMi•N·'WJ
AA &&W~.i&lW&Alfibif

lmlllllll!llBlllll„ml:~-mlllllll'lllllBJllllll!fłllEiallillillllli&.11!,
Dnia 3 października 19152 r. zmarł

tow. Grzegorz Timofiejew
pisarz i działacz społeozny, były więzień hiitlerows-kich obozów koncentracxjnych, odznaczony Kirzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, laureat
Wojewódzkiej Nagrody Li,terackiej . Odszedł . pisarz
związany od lat swą bogatą i peŁną pasji twórczością z naszym miastem i regionem.

WYDAWNICTWO ŁODZKm
4699-t

nr 237 (4929l

kierunku

RYSZARD

Sukcesy SFZZ tn. w deP«JZY jej słusznej llnll,
dą:l:eni.a.

na.jbllższych

R<l!"lll1'1awial:
BADOWSKI

ta~h

następnych

~o?JWoll

nill

tY'~ko
na ZIWięikszenne ilości
prodUJkowane; stali. ale rów·
nież
na rozszerzenie aS()rtymentu wyrobów. M. in. wytwarzane będą nowe gaituinki
etaili jp()trzebnej do budowy
urządrz:eń

energe~ycz;ny.:;h,

aiPa-

i-atury chem.ic2lnej i1Jp,
(&Oik.)

Hl•

O

•

(Dokończenie ze str. 1)

ma uzupełniać normallną dz;a
laJ:ność
haindloU.. Wśród 47
do realizacjj prze_
ważaja ta.kie wła&nie z małych m.iastec.7..ek. zna,.iduiąc:!L'h
się prnewamie na zachod:iie
zamowień

wyrażajl\(:eJ

mas pracujących do jed

no§ei działania o zaspokojenie
potrzeb ekonomicznych, 1S<>Cjal•
nych i kulturalnyeh, o lepsze
warunkl bytu i pracy. Pol&kie
związki zawodowe w całej peł•
ni Il<)pierają działalność SFZZ i
życzą jej dalszych sukcesów W
jedność świawwego

walce o

chu zawo<lo0wego, o
łeczny, o
pokój.

postęp

le

RZYM (PAP), -

1.Ręce

nt1.ll

z!\trudnlOOIYCh ma.
do 600 osób -

pr~ważDie

koblet;r,

W7.'l'OS

w tym

a
n
k"

s

z

82:tan.:l=

~~~lu~!~~~ru;;.eik a nic:ub:.

dą

prECL

srzczęd2ić

sit,

:roa;winąć

bm"<liz1ej

aby jeszcze
we Wloo7..ech

:n.

ruch solidairno<iei z bohaterskim

na:rod.em kubanr>klm.

z

p<'Zyjaźn1

Likwidacja bandy

6

zorganizowany PI'zez utwo=ony
ostatnio kcmlitet soli<larno.ści i
z

ku.bań·

nairodem

ski.In.

znany dzla.laco:
s·połeczny
Wloch,
deputowany
L. Luzzatto. Wskarz:ał O\n. na poWlec

ważną

zagail

sytuację,

~stal.a

jaka

w basenie Morza K.amaibskiego
wskutek prowo kacyjn.ej poJ.ityki
rzadu USA. Włor>i - oświadczył
mówca - oo.ecydow.ainie protestują przeciwko prizygotowaniom
przez Stany Zjednoczone n.owej
na:;>aści na Kubę.
"wacyjnie powltaU zgroma.cllze
ni wchoo<zącego na
trybunę
przect,'<tawiciiela bohaterskiej Kuby
Ro,lando VaLdesa Rondona,
delegata na Swiatowy K00igres
UNESCO pośw•lęcony walce z '!-~
nalfabetyzmem, który odbyl się
w R-zymie.
Mówca przekarzał
0

kontrrev1olucyjnej
na

KUBIE

HAWANA (PAP).

steczku La
I.as Villas

-

Pera w

W miaprowine.ji

kubańskie władze
bezpieczeństwa
zlikwidowały
bandę kontrrewolucyjną, która

dok<>nala

szeregu morderstw DA

kubańskl<:h robotnikach 1 chl<>•
pach. Podczas llkWidacji bandy
trzech kontrrewolucjonistów !lX>-

stalo zabitych, a czterech ran•
nycb. Siedmiu bandytów aresztowano.

Pierwsze decyzje
władz
· KAIR (PAP). -

'•

Dek!ret;,em :re-

P'l·blik<:ńsJ?ego :rządu Jen>ęPskle

go s.kon.fisk.clwane :zostało ca.le
mlenie należące d-0 T<>dizlny kró

5

Października,

o P.odz. 15

Inauguracja

roku akademickiego
w

WUML

Z

awiada.mia. sie wszY
stkich słuchac-zy i p~a
oowników WUML. ze
inaugurac.ia roku akademie
kiego odbedllie si<: w lfmnchu WUML ulica Plotrkow
ska. 232, dnia. 5 paźd 7Je.rnlka
(pia.tek) 0 godz. 15,00.
Wykład
lnauguracyj,ny
tema.f.: „Ekoo(}miczne i Jl'l'aw
ne 3JS!pektv ro?:bro,if'nla" wy
głosi
prof. dr Remigiusz
Bierza.nek.

DSW

NaJe:iv nadmienić. te 'POdohne d(}Dlv handlowe działa
ją, już od kilku lat w ZSRR
w Moskwie oraz w NRD w
Li11>sku. Ten ostatni wysyła
dziennie 6 tys, pa{lzek.

Cwit.)

Jemenu

:sawzanych wyrokami
lewskdej 1 opleczni.ków. Powola-

-~~<l'd,}"ly2a 5.pecjalną komisję;

przepri:>wadrr.i inwentary-zacJę skon.fiskowa.nego mienia.
Ministrowie zainstalowali się w
dotychc-a'low;-n1 pa.l.acu królew
sklm, Dar Al Saadah.
Rooglośnla
w sana
podała
równocześni-e do w1adomo.<cl. ,.że
WS'ZYStkie statki Jemeńskie I zakotwiczone w porcie
Hodejda.
zostały oblmi:cne sekwestrem.

która

Podjęt.o ta,kże za1rząd'Zenia god-zące w reżim Ara'1\,l Saudyj·

skiej, wroiro ustosunlrnwany do
nowych wla.dz Jemenu.

/(roni ka

==wypadków
Wczoca.j ok. god'Z. 10 jadący
na motorze ul. Kil!ń.sklego J<1n
Pi<:J.trowskl prz.ed posesją nr 137
wpadl
na cho•dnlk i potrącil
75-letnlq Zofię Dylews.ką (Nawrot 36). StartIBzka dc'Zna!a poważnych obraże1\ ciała i
przebywa w sr.opltalu.

*

*

*

*

*

w Dobrzelin.le (w cuiorowni)
g.odiz. 19
w1p<vllt się <ia<:h
nad piecem oo wypalania wa,pna. Ud-ziat w akcji !>rato 16 Jednostek r>traty, które nie dopukiły do rozprzestrzenienla Się
ognia.

ok.

Przedwczoraj o gOoCI«. 21 Jadą
Tuszyn traktorzysta
Jan Balcerek lat 26 (zam. Kruszów) z nie ustaionych przyczyn
s.pa<H z siedzenia traktora 1
d·ostal się pod kola. Po ]'.>!'zewiezieniu do s-zpit.ala zma.r!.
cy przez

w

UWAGA NA. DZIECI

Sllobiecku Mi~js.kim
(pow.
Radomsko)
P<Jd nadjeż<l;l.ający
s.arn-0.chód tna1rki "Nys.a" pro wa-

d-zony przez
sandrowicza
wpadł

Bonawenturę
(za.ni.

Alek-

Korytno~

bawiący się na Jezdni
4-letni Miro,sław stolarek, Dz1ec
ko pontos.io śmierć na miei<cu,

(Wit.)

DSW

ilość

ru•

sp<><

oo Kuby!" - pod tym ha-.;!em
odbyl się w Rzymie wielki wi-ec

kraju.

pl.anu.ie wyslać do
końca
przY1Szlego roku 3u0
tys. paczek za sumę ponad
103 mJ:n. 21lotych. Obec:n. e
wysłano już do placówek admini.skac.ii i orgarnizacji sp0
lecz:nych 25 ty.s.
kaita.logo-w.
Dal.szych 70 tys, p;zygoto>vanych je&t do wy1słarnia. Zo.rlen
tują.
one spol«:Z€ń&two w
doota.tccznym st<l!pniu .Jakie
towary pnemw;lowe ffil).ż;nu
nabyć. w DS.W. Zamówienia
będa :realizmvane natychmiast
- ..od reki".
DSW za.trudnia. .iu* 108 pra
eowników. w tym więks7.ość
kobiet. Bed7Je Ich :r.atrudnlal
w na.ibliższe;f przyszłości 180.
a p0 rcnbudowie w 1965 roku

JD.j

wyntldem

przyjaclolom wlos"I?1!1

'' 1ec w "zymae

będzie wysyłał
wyborem tych towarów, DSW

czytamy
są

Ręce precz od Koby!

300 tys. paczek rocznie

Ofi.oet"$kim Ord-em ()dll'o<lroonia Po-I•

ski orarz Ocbma.ką Ho-n.o.re>wą m. Lo<ll:i, law:eait na.g.r<>dy
Iite!l'ackiej W°'j0WÓod7Jkiej Rady Nairodo{}!Wej w wdali.

będą
w zn.a=ny;m
połą,C'lJenia w:v~1h

st-Opniu oo
ków na.nltowych i materialnych wielu państw.
W tej dziedzinie trudno
o precyzyjne pro.gnozy, Jeśli
w drugim pięc:Loledu zostaiiie jednak nal\llTiąza.na mię
dzynarodowa
wspó1praca
w
dzied-zinie opanowania kosmosu, zbliżv ona nadejś,~,:e e.ry
lotów włogowych na Księżyc

dllugieJ I Mętk;lej

Grzegorz Timofiejew

1

•

Ja.ko po.eta Timofiejcw Jest
autorem nie tylko piękn~·ch
lirycznych impres~!. Jest przede wszystkim poetą. 'Za.1.ngażowa.nym. Do<wooy tego daje
w wiciu wienwa.ch i dygre-

clo!a1tce11?

~a·ne1t.

poeta., b-iwący czynudział w praicy vod!l;iemnej, uwięziony z końcem roku 1942 przebywa] Jakiś mas
w Oświęcimiu i w Mauitha.uze>wej:

ny

DG tema.łu

ODPOWLEDZ: W rnku 195f>.
na
VI
Mię.c!ZYl!lRJ""Odowym
Kongresie A.stronauty<'znym w
Kopenhadze, za,po·z-n.ai.te:n się z
jednym z na.jśmiel.s:zyc!l wówcza.s planów
kon.cepcyj•nych.
obejmującym program świaoto
wych prac · astrona•F.yc1z;nych
na najbliższe 30 la1. Prz.edsta.wit go niem1eak1 uczc-ny
H. Koello. Zgodnie z ty.m
pro·gra.mem, lot czł<YWie!ka w
ik-0~mos mirul naistątpić w latach 1966-1970.
życie Wlll.ios1o poważną korektę do na;iśmielszyi;;h przewidj"wań ucrony~h. 'P:erw.szy
Im cz!'O'Wie:k:a na orbiotę Oikoloziem.51ką
zrealjrowa•ny ros.tal
w ZSRR w · 3 i pól rolru p.o
skierowaniu na· orbitę Ziemi
„Sputini.l~a-1 ".
PYTANIE: W ia•kim kierunku rozwijać się bę<ią dalej
radzieakie badan.ia przestl!'Ze.ni
w drugi ei ,,kosmiczne J pie-

li

z geheuny obo

soo.

zreailirować
w ;plerwszej
,,.ko,smicznej iplęciola.tce"?

się

ze str. 1)

Demonstracyjny strajk
ł'-ołejarzy

l

Wywiad z „ojcem sputników"

O godz. „O" stanęły pociqgi

d.iw!ęk

stalownddwie n.p. wiele
od.działów
hutniczych otrzyma nowe piece z urzą<l!Zenia
mi do cl.mu.chu tleno•wego. Taikie pie·ce otrzymają m. in.
staJownie w h'u.taieh „Ba!l:ocy",
„Florian". „WaI\SIZ8JW'il."). Kontynu.owaina będZl!e budowa olbraymiej stalowni kc>nwertorowej w Hu.oie ilm. Lenin.a., dni
giej hali lejnkze.j
w Hucie
Pokój" oraz drUJgiej hali leJ;;.iczej w łłude „Kośc1us2Jko".
HUJty „Zawiericie" i ,J Maja" otrzymają no1we ,p:ece.
Moderniza.cja
st.ailownd pozwoli prze1'llta·wić w•eie ipierow martenowskich na patliwo plynp.e - mamiit. 2'mnie.jszy to znacznie koszty wytopu jednej t<J<rly staJ.i. Pr:zechoodzi Si.ę również .na tz;w, odlewa-nie stall w prómi, odlewanie ciągłe ibp.
Real·izacja, plam.u
postę,pu
techniozmego w 1963 r. i la-

25-0

W czwairtek nastąpi w parku
wysta1wowj'1n przy Bramie WersaJsltiej w Pa·ryżu jnauguraeja
49 salonu samoehodowego. Prze
strzeń 10-0 tys. metrów kwad·ratowych ujmt1je 1.300 wystawców, w tym 270 zagranicznych
z 15 krajów.
Organizatorzy cczekują,
że salon zwie<l:z;i co
najmniej milion osób.

WARSZAWA (PAP), - Z ......
zjl 11 rocznicy PoWWtani• swiaoowej Federacjl Związków za•
, wooowyeh przewo<lniezący CRZZ
I. Loga-Sowhiski
pn.esla.ł na
ręce
sekretarza
generalnego
SFZZ Louis sam.anta depeszę •
braterskimi · Il<)zdrowien!ami.

hutnku:ycb.

W

395

,o;ie posiedzenie Prezydiwn LK FJN,
na którym <Jmaiwiano m. in.
sprawy
budowy
<lalszych
1•.121.'i:ól T)'ISliąclecia oraz pla,.'l.
pracy na IV kwartał br.

szczere·go ma.ta. Tu b<1-,w1em
poda uro·d7.H się, tu um. ęsz
czM 4o SlJk-Oły,
tu
utfW.I
„piorwsz.e n1uz srelesty" i ,tu

CRZZ

ur.ząd'IJeń

BUNDESWEHRA LICZY
395 TYSIĘCY ZOLNIERZY

$
odbyło

prze-.iy•„vsr.zy lat 5'1
G.rregox.1: 'fim(}fiejeo'.
.
N?..ZW-i&ko t-0 ma w· Lod7J1

Hutnicza droga

przewodniczącego

8 milionów ton 151toa,}.i, tj. 300 tys. ton więcej niż w r·Oku bieżą,cym, wy.produkować
ma. (Jl()lskie . hutnl~wo
w roku 1963. Re.aJ:i-zii.cja tego trudneg·o za.dama m~żhw~
będrzie p1'7Jelde wmys•tkim drlliękl wzromowl wydaJ;noQfi~
pra.cy, ule1pm.en1i1U }>!l'Ocesów wyilwórc!l:y·clh i mo•de·mmiao1m

żonką.

• *
Wc:zioraj

Zma.rł

Depesza

do 8 mln. ton stali

Na zaprO<S1Zen•ie przewodniozą
cego Rady Minls~rów
"ZSRR
N. s. Chrwrac-;.owa UJCl,al się 3
bm. z HelsID.ek do Zwią:zku Ra<1:zi€Ck.ie"o
na dwutygodniowy
wypoazynek prezydent Fi.n1andi1 Url10 Keklronen w.rarz. z mał

ski.

-

Wzrost wydajności pracy • Doskonalenie
procesów wytwórczych 9 Modernizacja procesów
produkc-yjnych

KEKltONEN UDAL SIĘ
NA WYPOCZYNEK
DO ZSRR

I

I

MORDERCY

Jak donosi AFP, pollicJa fra.ncu.:;:Ka
a.r"'51Zt<>Waia w mie,,;.cie
.Perigueux
mo.raercę
generala
am-esteta, oowod.cy koirpusu
mil w Orani-e, który l4 c.zerwca br. zabi1y zos-ta! w ittpitalu
oranskirn w1·arr. z lek.a.rzei.11 naczelnym pułkownikiem M.abille.
MNX!ercą
jest
22-lebni OAS owiec z Onmu Jea·n-Loui.s .Dumont.

dla łódzlcich.działaczy

17 lat istnienia SFZZ

8

Dnia 2 października br. zm.arl przeżywszy lat 45,
po ciężkich cierpieniach

Tadeusz Piekarski
b.

więzie15.

obozu w Ora:nienburgu.

Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 4 paźdz,iernik.a br.
o godz. 16,30 z ko.ściola Przemienienia Pańskiego
przy ul. Rzgowskiej na cmentarz św. Franc.is-z.ka.
Ms7..a żałobna odbędzi.e się tego samego dnia o godz. 9,
o czym powiadamiają w nieutulonym żalu
ŻONA, MATKA i ROD~ENSTWO
4700-t

n

Wielka dziedzina i osamofniona katedra

Barwniki - bez
Łódzkiej

Polrl.toohnice

W

tylko 1 (słownie -

;e. den~ stud~mt chemii wy
raz.il ch~c specjalizowania się
alkaderoku
w. b1ezącyim
m:cltim w teclmol..og:ii barwni
~ow .. Zgodnie 7fe swy:mQ moż
,liWQsCJami oraz praktyką lat
1Xbiegłych, Katedra Technoilokierowar.a
i:dJ, Bal."Wlliików,
Prz;-z znakomitego fachowca
doc, dr W-0.itkiewicza. może
„O'b,,\lu.żyć" 37 studentów. Ka
jedyna
dodajmy,
tedra·
tego 1..odza.iu w Polsce - nie
zan,iech-a oczywiście pelrnienia
na.iważniejszej ze swych fun.k
c'; · dyc:."aktycznej; dziek:anat
Przydzieli kiatedrze •• w trvbie adm:L1 lhstracyj;n:yn1" okolo
10 Btudent &w i praca bę~lzie
kontmuow~·na.
Ni.e będą to zarpewne nai-

studeriĆI,

n.ądzt lołnie.isd.

lepg1.

a. "' kaLdy<ro. razie nie przyn.1osą ze scibą tego, oo w takich

B~:

wv~~o.1-:ach najiważnie·
za1miłow:<mda. szc7..ere~

;amt~wania

Przedmiotem.

MOD.'\\

ny~~krbutią ią nie ,\ylko w slyn
pa•rysk1ch
Chri . .salonach
zu· st1<l:'lla Diora :i. oibow1~~ nie tylko w dz:edz.;:r,1e
skichruczek. i wdziar11ek. d:a:I;ini"2; · Moda panO\SiZY .się ruw
naukach. Poddbnię
W
-

jaik w fizyice uwieńczyła zwy
tak w
atomistykę,
cięstwem
chemii wysunęla na jedno z

twopierw.szych miejsc
rzywa. isztuczne. Chętnych na
specjalizacje w tej dziedzirn!e
jest nadmiar. Istotlllie, tworzywa szttrucrz.ne przerżywa.ją
burrzliwe"o rozwoju,
okres
będ?..ie
produikq.ia :ro&l11e i
zar<xsinąć, a wraz z nią pot1rz.ebowanie na fachowcó·N.
Oz:v j·ednak synteza barwni
ków n.ie ma w naszym kraju perspektyw? Ozy przeten nie r<Ytwli.ia .s.i<:
mysł
dziedzinami
wraz z innymi
wytwórczości?

Nie na·leżyimy do Śtwia~o
wych potęg barwnikarskich, ta
kich jaik Szwajcaria czy NRF,
ale nie jesteśmy te;!: .ko~oci1usz-
kiem. Wśród krajów RWPG
drugie 1nie.isce
zaimujemy
pod względem produkcji, kró
rei ok<'lo 25 proc. pr·zeznaczamy n.a · 0k&p01rt. '.l'rzyd;~ieś
ci ki.Jka krąj6w stosuje z Po
wodzeniem bal!'winiki „made
in Pola1nd". w.~r ód nich m. in.
w.szys-tkie kraj.e obozu socia
li5'tycz.nego. szcNeg państw Amervki Pld. --a ń .'llw afro-nzjak Egipt India,
ja.tyckich
Indomez.La. w~ w.śród eur"Tull'c.ia. Holandia
uejskich a nawet Szwajc.a·ria.
W Ziednoczeniu Przemysłu

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

t~_..........__,__.~~----.............--.........-.

jPo drugdej
~ =-=-= lady
Z

Wykle, c1>dzienne· kl01P1>ty _lic7..nej, ba.rdw licznej rzeszy. kobiet pra.culiących w łódzkim ha.ndlu. Jest łych
lolel ~obiet ~ górą 22 tysiące. Starych i młodych, z wicnrm. stazen1 i zu~ie „Ś\\'ieżych". Są mężatki, obar-

różu

Sezon turystyczny w pełni

i czerni

Organicmego •. Erg" w WO!rindeks
przeglądamy
sizawie
cen barwników. stOSIO'Wanych
przez kra.ie RWPG. Obejmuje on łącznie 2.186 pozycji. W
Z!llanych
świecie
ogóle w
.jest i używanych kilka tysię
cv róż.nvch barWll)Ji.ków. z tefl;o okol" 1.200 w naszym kra
ju„ Chemia barwników to nie
zwvkle szeroka (i woią:ż. roz
szorzająca sie) dziedzina, pra.
wszyslk.hn na
cu.iąca urzede
wlókicn1>1-zemysłu
~otrzeb:v
niczee-(). nie nje tylko: sk:Jra,
wreszci(•
sp0ż~·wcze.
środki
owe „konkurencyjne" tworzy
wa srz.tuc-,.,ne - nie obejdą sie
bez barwników.
Nasza „p0zycja barwn~kar
ska" w świecie jest zatem
jak w ka?.
przeciętna. ale i tu
dei inrnej ~i-edzinie trzeba myśleć o p;rzysz:l,...<c1.
Nie rysu.ie się Ollla zbyt róskoro zainteresowanie
żowo.
wśród s·tudGnLów jest znikome.
LATWIEJSZA DROGA
TrudnO' osądzić dzienn~ka
rze>wi. czy latwiei zostać dob
rym fachow~m w dz:edz.in;e
tworzyw. czy też w dziedz.inie barwników. Naczelny te.cli
mgr. Adam
nololl: „Ergu"
Lach ipowluda. że „droga do
twr•rzyw" <...:;it łatwiejsza. Po
nadto perspęktywy pracy w
tej brainżv: są ba.rdzieJ at.rak
cyjne. Z natury rzeczy tonaż
tw<Xt'zyw jeat
produkcyjny
znacznie wyższy niż bal'Wil!zarrobki,
ków, stąd wy;;size
znacz:nie wy:L.si7-e premie za
produk
nowych
urucbamkunie
Cii itd.
T~'ZJCba wielu lat żmud•nej
pracy, wielu lat ,gromaci=ia
bv :wstać w.vdo.świadcz.eń _
trawnym fąchowrom w dz:edzlrme sy1111tczy ba.-rwniików.
Synteza ta - jak rzadko któ
ry dzlat chemii - Jest szk,)lą
proparaityki orLlac;vcznej

ban~ni.ków)

w takiej sytuacji sr>rawa kadr wysoko
specjabskwalifikowanych
synLezy
tów w dziedzinie
wYffia·g a trosl;1
barwllllików
nie tylko „ad hoc". lecz obli
cz.onej na wiele lat naiprz.,ód.

UCZELNIA A PRZEMYSL
Jedyna w kraju - jak ju±
katedra naupowi<.'Cizi,ano kowa SJJ€cializująca się w
barwników ma
technologii
chyb„ do. .spelnienh1 poza swą
dydaldycz
funkcją
zasadniczą
również i LllJile zadania.
ną P<N>tula.t żywych kontaktów z
na.suwa się tu
,pr-i:cmysłem
mimo woli.
przemysł
W prakryce
i studenci mogą sobie po::lać
Zainteresowanie kated rękę.
rą jest 'znikome. A przed-eż
takich ko.n.taktów
korzyści z
Zaklad
bylyby obus:tr<mrne.
Technologi.i Ba.rW!Ilików ?J~ .
i.stn-ie.i<1cy od 1950 roku może
p0>kaźnym do·
się po.szczycić
Nbkicm. Opracowano tu 60
-icmych clok.umc-ntac.ii. ob.?jmujqcych różne rodzaje barw
ników. N1czaik'IŻnie od t.ego
1Szereg dokumentacji dla
produl,c.il pólfa'brykatów, potrzebnych· w .syntezie. M in.
przeprowadzono syn tezę · t?;w.
neutralanowych.
barwników
ciiba.lanó•.v i
odpowied!flików
irgalarnów. mod'nych i po.<;i?;ukiwan_y-ch na rynku farbiarskim. st<x..awanyoh do banvle
n;a welny i wlókien poliatr.i
dowych. 18 neukalanów oprnc-owan.ych przez doc. Wojtkiewicza i jego ZJeSIJ)Ól, obcJ
nrnje niem::il calq pa.lete.
Z dorobku naukowego kate<lr:v n.ie wi.ęc.ej niż 25 proc.
znala!7Ao dodokumentacji
za.st.osowanie w
t~•chcz.as
p1-zemyśle. W."1Jólpraca z !nstytu tcm Przemysłu OrganiC7.
nego (dawniei Instytut Barwnik6w i Półproduktów) zostnie w tych dniach ok.rojona
wskutek trudn0tki etatow,•ch.
Cz::i-<;<>m zjawi się w kat<'ckze
przcdc;tawiciel fab1·yki.
jaiki.ś
danych z Ji,tc,raP<l\5-Zukująey
tury lub zai<>ię,ga.j.ący in rormac.i i. czasem któryś z pracowników naukowych ucaie
sic: do fabryki, by na m'eiscu rozwiązać problemy wytoku 1irl1chaniianikające w
nia nowej produkcji, a-Le s!a
lych. urc!l"ulowanych kontaktów p<>miedzy zakładem naunie
kowym a 1nzemyslem ma.. Są natomiast obustronne
niekiodv nawet oreża1e.
tens:ie. przy czym to iedna to
strona zapewne nie
druga
jest DOZJba wioll1a rac.ii...

czotne liczną rodziną, kobiety samotne i mlodc dziew,gn.J1icz:ncj, wyn1agają<;eJ grun
a.
1ownego przyJ,?otowa.n.ia teorie
Czy praca ich jest Jekk.a?
tycZ11C'go i .. otrzaskainia" Pt'ak
Posłuchajmy, co mówi n:\ ten temat pa,ni C. R. - pratycznei<o. Jeśli dodać do tc·o;o
e<>wnica sklepu sp<rL;ywczcg.o w l'UCbliwym punkck mia.stosurnkowo
owe niewjelkie
sta:
proiily, jakie czekają w µóż
- Wsla.ię o godz. 6, pnten11 dziecko odwożę do żl.obka..
zawodowei,
nie,jsz.e:i pra.cv
Na godzinę p1·zed o·hvarciem sklepu muszę być na. miejmamy dość wyraźnie zarySIJwszystko do
pr1.ygoiować
scu. Trzeba. towar &debrać,
wany zespół ziawi1S1k, pOW•)~;.irzedażr. 8 godzin pracuję, ale to tylko teoretycznie,
clujqcych uciecz:,e studentów
bo do zamknięcia. sklepu jest ruch. A przecież nikogo
ch<?>tnLi od technologii barwni
nie można wyprosić. Potem t1-zeba kasę podliczyć, u1>rzątków_
11ąć sklep, za.nieść utarg do banku. Do d0>mu nie wranie kwestionu.ie. że
Nikt
I tak dzień
do twona.leży
„przy.szlo.ść
cam wcześniej, jak około 8 wieczorem.
jak powiada
rzyw". Ale w dziet'i.
nie bez goryczy doc. Winl{obiet.a, sprzedawczyni sklepowa, ja.k każdy praoownik
kl(> i
centy Wojl•ldewlcz do 46-godzinnego tyg·odnia
innej insiytu!'.ji, ma prawo
c-.1.ym bc:dz-ie owe tworzywa
to we.ale nie oznacza, że k1>rzysta
pracy. Ma prawo W sytuacji, kiedy
barwił?!
z niego. Już na przyUadzie pa.ni C. R. widać, że czas
bar·N•Piprzemysłem
prv~d
,ie.i pracy znacznie przekra-cza ust.a.wowy okres. A il~j
ków stają coraz to nowe zapracownlc handlu ma zajęte niedziele i święta w sklepie?
O WLASNYCH SILACH
burzJ!iwe
z
da1nia, wynikają.ce
Ofie.jalnie mówi się, że ma ona wówczas pl'awo do wolNle wda.,iąc .się w s.zieze„
go rozwoju innych dziedzvn
nego dnia pracy w innym dniu. Pra.ktyC7.Jtie żadna nie
góly, kraj nasz ma. i będzie
wProwadzaba_rwiern '.e
(nip,
jest w stanie odebrać W•olnego dJnia, bo albo koleża.nka
coraz wieksze zadania
mfał
nych do Pl!'Odu.kc.ii wciąż nowłaśnie choruje, albo jest duży ruch w sklepie i nie moż
do w~·oełnienia w dziedzini~
wych rodzajów włókien synna sobie na. laki „luksus" p-07wolić. Wielu tysięcy zło
barwniki.
w
zaopa.trzenia
tetycz,nych wymaJt'1. -po.s.zukitych sięg~.ją zaległości m przepra.oowane godzi.ny nadliczSprawa dotyczy nie tylko powania n<>wych. odPowiedn'ci1
bowi'! w handlu.
tt'7...eb wewnętrznych. lecz rów
nkieta na. lemat zdrowia. personelu sklepowego w Lof
przede wszyn:"Ż eks1><>rtu,
dzi - a więc właściwie kobiet - wyka.zuje, że na
f
sitkim zaś zobowiązań wyini.prz~·klad na 110 przebadanych, 102 cierpią na schof
z ucrestnictwa w
kają.cych
..1 rzenia tr!'u .ne·rwic1>wego, dalej tdą choroby reumatyczRWPG. Że ek&port barwni1" ne (skutki me 01>alanych lokali sklep<»wych, pesa.dzek każe w opra
oplacaI.ny,
jest
ków
miennych), potem choroby nóg, a więc żyła.ki, plaskoCQWywa.r niu coraz to nowych
st.opie, a wreszcie choroby przewodu pokarmowego.
syntez· ska.zani jest-e.ś.my na
Już od dawna. mówi ·się o potrzebie wprowadzenia do
U progu nc.wego roku aka.ctewłasne sily, niechaj świadczy
P1>wszechn~gu uz~·tku wśród pracowni·C handlu specjalmickiego odwiedlzillśmy jeden
fakt. że nie możemy n.p. lize..~połów
stu1denckicl1
ze
nego «i>buwrn s~nurowa.nego (bez palców i pięt) i pończo-ch
na zakup licencji na
czyć
te.at.Jr „Z-0.erz-enia", który 'V ubi€:
eJastyllznych, Ja.ko ?dzieży ochronnej. Nieśmiałe, ekspedw.a
wystawił
serz·onacll
gly-cll
Zac110dzie. Byliśmy gotowi do
rymentalne w Lodzi. Próby potwierdzają. potrzebc: wprozakoni
„wariata
spekta'l<le
7..akupów, ale
takich
konać
wadzenia tych no•wos~i. Aż dziw bierze, że u nas dopies. r. WHikiewicza oraz Ciba, Bayer. ICI, Hoech5t ni-et;"
gdy na Węgrzech od
1'0 się eksperymen!nJ~, podczas
.
„Marynarlcę"
czolowe firmy je1śli chodzi o
\•delu ,iui lat eks~edicniki, kelnerki, konduk!orki, powW tych drni<ich zespol TO'Zpopo
barwników
prodrukc.i~
C7.:Vna pr~1iec; nad no,vą jntereszechnie noszą talue właśnie zdrowotne obuw:c..
Chętnie
odmówiły.
prOt"tu
„Grupą Lao"'jqcą pr·cm'erą Pracownicy instytucji'. fabryk mają przeważnie własne
k()o()na" St. -Rfri.ewicza, w· c prasprz-edaja gol-owe wyr0by (<'udogodnienia nie mają.
stołówki. Sprzed:i.wczyme tego
·wie plastycznej Barba.ry G..a.n za dewizy), nie
c-,,ywr:iście
K1>n.;rslają. więc czasem z barów mlecznych lub łaska
cair7.. Te7.yseI'ii .Tanzego Kataraje<lnaik odlSltę<oować l:ichcą
wych praw życzli\\"Cj instytucji, ale najczęściej przełkną ~
W dals.?:ym plalflje
sińskiego.
"Orodukcyinych.
cencH
kawałek chleba lub bułkę, popijając lemoniadą. Dopiero 'i.
jest sl<ła<lanka satyryc-zna.
Nie ma w tej chwi.Ji l)(lWO
intormnreja na gorą~o. '1/\T
I f 1 po wielu godzinach p1·acr, Wieczorem w. domu, mogą '
dó.m d;> a1a1rmu. al.e pnys:z~odrz. 19. w
piątek, 5 bm.. o
ł
posiłek.
f przygotować ci-eply
teat-r
I<lubie Studentów t.. .od·zi.
Jnść J>-Ol~ki<'h barwników wy
Zatrudnienia mówią, ze ,!'
tatystyki lódzkiego Urzędu
przyjmuje 7.n..pi~y nowych 0zto.nrmvva/l.nego pn,em~rSJc
nia~a
J:iandel odczuwa brak ka.dr, zwłaszcza w pionie spokóv;-aktor6w. p'os-enlca.r-LY . te<'h
nfa ws.,;yslk•ich aspektów tego
zywczym. Naj!rndn.Jej skompletować jest szkoh• hanni.ków. tekś-cl.a1rr.y i inn~·ch. jale
roz.teirleiro nr<>h!PIDU,
~lowe. Tylko niewielki pr-0ccnt absotwenlek 7.asila 'hand·el
na.m pow·~·cd1,iain.o. „lud'Zi z tea.TAN MUREWICZ
1 !l'astrono-mię. Gd;o;ie szukać 1irzyczyn tego stanu?
tralnym b7.ilde1n".
Zw. Za.w. Prac Handlu
W rozmowie, Pl'Zedsta.wiciel
~'' .L~dzi nie kryje, że zasadniczą 1>rzyczyną niep~puJa.rno- ~.-,.,.,.,.,.,.-1'-1'-1'..,.....,....,,...,,...,,...,,.......,.....,.....,.....,.....,.....,_
SN. z awodu sprzeelawcy jest wielka odpowiedzialność ma·
· · me
,
teria
mią krzywdę wszystkim uczclw~·m, ofiarnym prac()wn.iPrzec1ez
- ego z pracownt'k'ow h an d lu.
k 'd 1na każd
kom handlu, którzy w docla.tku wca.le nie za-rabiają wiele.
powstaje z winy praco,w nika..
~z e. mrunko w sklepie
Przeciętna zar()bku mie~ięcmego wynosi około 1.200 zł.
~[bet moa. S!>rawa. Od lat kierownicy sklepów ubiegają
Praca sprzedawcy Jest nielatwlł. Nie pozbawiona jedS'IQ, ahYk dziennych utargów nie musi~li. osobiście doręc~ać
nak i pewnych jasnych su·on.
~lo ban _u, ale aby w tych czynnosciach wyręczali ich
spoźywczegu przy ul.
Dlugolelnia prac1>wnica sklepu
IDkasenct posługujący się samochodem. Przecież i ta
Piotrkowskie.i podkreśla, że praca. ta daje jej możność
funkcja Ją.czy się ze znaczną odpowiedzialnością matertaln~, a by\\ra. na,,·~t niebezpieczna.
kontaldu z ludźmi, jest żywa. nie to, co praca za biurCzasem
poirawędzić..
lubią
klienci
Niektórzy
kiem.
P1·zyczyną, jes·t nieusys.tem.aryzowa.ny
Drugą, P 0 "'.a:rną
są życzliwi
t'adę,
dobrą
przyjmują
7. wdzięcznośt'ią
jej uciążliwość. Wiele
tr~·b pra.cy, 1 eo t~i ukrywać stwierdza na koniec na~ roo:i uprzejmi. Zresztą. k~biet z trujlem da.ie sobie radę z PO!l'odzcniem obowiązkow zawo-d·OW:Vfh z Pracą w domu wychowaniem dzieci.
mówczyni - gdybym nie lubiła moje.i prncy, nigdy bym
'SP()ZJ.'CJ.i prze<lszkoI~
Pracownicy łtanc.l!u nic ma,J'? do
nie stała za ladą sklepową. P1·zecicż prządce czy tkaczce
w
·•
h.
kto
tet. .ie.Sit nie1J.aitwo, a kilka1lzie5iąt lat pracu,ie w jednym
ryc godziny dostosowane byłyby do
czy żlo·bka, w
zak!adzir !>racy. J{ażdy zawód ma swoje ('iemne i jasne
i,rodzin pracy handlu.
strony, każdy da się lubić.
A .iaki procent 1>raco·w ników handlu mo:i,e k<>rzystać np.
l\'foże tych kilka uwag Pi>zwoli spo,irzeć naszym Czy- ~
~zfakich rozrywek dof"lęf~Ych o.gółowi mieszka11ców LosklepoW" troch" ina.ezeJ'
telnikom na kobietę za latlą
tu.rai- ja!-t kino czy daeal 1b" Ankieta na temat życia kul• ł
"'
.,
·
· ·
·
·
·
. e wy · t e1·esuJąC
ne wno in
a Y na •'
' no-oswiata.wego
~o~w~h. doJrz~c w ~1eJ praoowmka obarczonego bardzo
niki.
ł
cu;zk1m1 obowiązkami. .
•. spoi
reszcie
1nu l•tar~czn-e.! na temat z~wod_u
Wiemy, że toczy sic <>bernle dyskusja. jak zapewnić
si>rzer.la~~rawa op_
~
personl'lowi handlu pracę w odJ>()wietlnich wa.runkach.
<?d. lai, · 'ha a i~'ę w spoleczens.tw1e
ki·zywdz' cy.
(!ym pro-ble.mem za~mują słę m. in. Zf,I,K i Zw. Zaw), r
przysł1>w1owe
!o
, Eldorado". p~~:- opinia. ~e . nt11 c .
I
ucierpiał
nie
a jednocześnje tak ją zorganizować. źeb~·
pospolicie kn1c, zdarzaJą SH~ . u.. 1 C:wdzic. lutizie, któklient. Problem jest niewątpliwie zł1>7,ony. ale mwL!iwy I
, mÓwić że wszys~adną. Ale przeciez. ~ue mozna od razu
ł
KRYSTYNA MOJKOWSKA
efo rozwiązania.
Y kradną. Ta.ka opmra. wyrządza. olbr:7.y~'
ezę

!

1

N/z: Mło>flzieiowa. grupa. tury styC?10a. na s:i;lakaieh w Górach
Swię!>okrzysklch.

CAF-foot„ G~d.a

Wystawa, którq warto obeirzeć

„1000 lat włókiennictwa"
Tf/
rr

zo•rQ1mizowane~

Nowy rok akademicki

w PWSSP w Łodzi

S

w nowym sezon ie

S

Andt'7Alj Danach -

-~-~~~---„.~„,,..~~!-·-~-~------'-~"'""-~'

o

WDZIĘ

CZNOSCI PRZEDMIOTÓW zł 34.

WL

-

J<?>;·t to n•ieja1ko kontynu<icja
pop•.-zednie.i k5iążki pt. „Podrópo S'l.llfJ.ad,zi-e". Autor dowże
cipnie I blys.kotliwie cpowfa.da
dzieje fotos.u filmowego. zwykłe
go grnzi1lra.

zabawki

dzi«ięce.I

s.ta.:·e.i laski
lub popielnicz.ki,
też pu·delk.a do za.palek.
J\Iichel det Castillo - GITARA
- KiW - zl 8.
Powieść zna•nego pisarza foanC'L1'kiego. Bohaterem książki jest
czlc·wiek ułomn y - - garbus, o·ct-

czy

I

o:-/c hany

przez

oto.c"Zen.1e i szu-

l<ajacy s.tale. bezskuteczn'e pla-

S'Z<:Zy'z,ny porc;:.zum•i enia 7. lu·dź1ni.
Wadim Kożcwnikow - TAKI
PIW BALUJEW
JEST
zł

16,

Jasiński.

CZ.CMÓW

Z kol-e,i wykład inau~eyj
nv wygłosił prof. Henryk An.
ders na temat „Cybernetyka
a JS1Ztuka".
uczęszcza VI
PWSSP
Do
tym roku około 200 studen~
tó.w, w tym 47 no·wo imma•
trykulowanych. Życzymy im
sukcesów w pracy.

M.

Z Czecliosłowacli

Malei• Wczba: dzieci
t Btaly
modzeń.
lkllł>y obywateli, .K'.óprz,ekroczyJi 60 lał

__...

wzrost

pm~zczególn)F<Ch

Po,wią:za.nia

d'.

----- - -.-' .,_ ---

od

etapów ro.z.tu'O'.iu sU wytwórczych z rozwojem stosu·nków
autor.zy
d()lkonaU
produkcji,
wy,stawy nie.zwyk-/.e logionie i
u. co też naprzejrzyście,

---------

.

tu

ro

0

'.'.z,,

ięgnięro

do
na}d-0.wnriejs.zych .fredniowiecza„ kiedy za
sa-dniczym narzędzi-em pracy
krosna pio·nowe. Wyrobył.u
prze·z
wyproduJrowane
by
nie demon.strują bka n> ny odn<a!eziome (podo'nie jaic i narzędi:ia pracy) w Gd.ań.~1w.
Bard.zo s-uge•stywnie zaprezentowa.n.o przejście oo k-rosiein pionowych do po~iomych,
co pozwolibo Z'lVię kszyć produ keję 15 ra,zy.
SPC>WO
ZlL~adniczy przew-r 6t
dowaly jedn·ailc dwie późniei
sze ·i nnowa•cje: d-0•1\.onany w
Im 1733 wyna·lazeik Johna Kaya,
bid.I.a skrzynwprotoadzający
kowe oraz skonstruowame w
r. 1765 i>rzez Ja,;nesa Hmgrearesa S>Gmoprzqśnice.
MllzetLm
wystawie w
N~
Wlókien.nictwa oglą.damy i te
ma.szyny. -i krosna mechamiczne Cawt·wright.a, a i później
precyzy 1 niejsze,
cora,z
sze,
coraz wydai'n.iejsze, j.1·ko że
po·wodo·
/ca.pit.a/izm-u
roz1vo;
wal dą.żność d.o za.u.t-0ma1yzowtófoie·nnima,szyn
wania
czych.

„Zderzenia"

W

łódzkim

w

WlakiemHis·tO<rii
MuzetLm
nictwa.
M.
'Prz11byli na nia przedst-0wide./e pa·rtii., wladz m.iR.isroich i łódzkiego świa.ta ktLla tv.fród nich
tura.lnego
1 sekre•ta•rz Kl.. PZPR - MiTa•tarkówna-M<JJjkowchalina
slca. prze•wodn iczqcy RN m.
Kaźmier
mgr E.
Vxlzi
czak. sekreota•rz KL PZPR Pa1\stwowa Wyższa Szkoła
Ilieiromm Rejni-01k., przewodmiw LJ<izl
czący 7.arzqd11 Glu1v.nego 7,w. . Sztuk Plastycznych
wyks:ztalcila nie tylko wielu
Zaw. Wlók.niarzy Józef Spystalu~owct•w.
utalentowanych
chal.•ki i inni.
Po,ważne grono jej a.bsolwen
RN mg-r
Przewodnicrący
tów zajmuje również czol•'l'We
Edwa.rd Kaźmierczak, o·lnvie-ra
miejsca w komórkąeb W7.(>rp0d11vreilil jeo.i
iac W!J!>la·w~.
cowych łódzkich fabryk, wyf1mkcjo:na ln-0ść w
n.iezwl}ldą
nasze.i iviókiennlczej Lodzi. pu.szcwjących dzięki te.i wsoól
p,racv tkaniny o coraz ha-rrów·noc.z.eśnie zaś z wiel·kim
drziej estetycznym wygląd7.1„_
ttzna•niem podsumował d-0'iy-chpoważne
Tak wie<: ba.rdzó
Muze·um
dviala•l.ność
czas01wą
PWSSP z
powiązanie
je.st
Wlólcienni('btva w l..odzi. J.np1-zemyslem ludzkim.
stirtttcja ta u..·yk.azuje znakoMomenty te zaakcentowane
wie·lką
i
im.icja.ty·wę
mitą
w dniu wcrorai_jszvm
Z<l!Sta·łY
ro.z
org-0 nizttjąc
prężność,
w dniu otwarcia noweao
una;: cenne ekspozycje.
roku szkolnego PWSSP.
I ta.le jest is-totm-ie. Ale wy
Przemów i enie ma·e-ura.cyj!IP.
wl&kien„1000-lecie
st.nwa
rektor prof. R&man
wve:losil
nictw-0" n<1le2y ch.yba do na.iczym w
p0
Mod7.elewski.
najpożytecz
i
cielwwszych
imieniu młodzieży przemówll
nie.iszych imprez te110 ruchliprzewodniczący ZMs Jal"OSla,„
wego muzeum.

A

'!

leży im się sprejai-na pochtOCla.
Ze wzglę<bu fl(I. dl/dJŁ~
„100!)
e.kspozycj;
11e wa'łotrY
lat wlókielTlmictwa", Z(IJChi:ca,..
mv do po;z:nania jej.

czoraj odbylc. si~ 11·roczy
11.'Ystawy
otwarcie
ste
„1000 l<JJt wl&kie,nnictwa",

I

rzv
olo wnooski z o.statnio przeprowadzonego w CSRS spisu
ludności. Na ty.siąc miesz.kań
ców przypada zale-c!w1-e 590
osób w wieku produkcyjn:v'l'l
(od 15 do 50 roku życia). 272
to d'zieci do !.'i
dal.szych to obywatelę,
lat. a 138 k tórzv prziekroczyli sze.śćdzie
s'atke.
Wśród 272 dzieci przypada.
na tys;ąc m.ieszikanjących
ców - na.imniejsza gru.oę sta
nO<Wia dzieci d<1 lat 5. Np. w
Pra·dze. na 1.000 mieszkańców
przypada 197 dzieci. w ty;n
Z'lledwiie 46 w wie.ku do 5
(rd)
lat.

powieść stanowi
Współczesna
ciekawe studium psychologiczne.
Boha.terem jest dyrekto.r wielżywy;
kiego przedsiębiorstwa.
stO'Su•nek do htdri
nie!<lam-a.ny
rysem jego
jest dominującym
cha1rakteru i postępc·wania.
Helena Platta. - WIEKI - W.
Lub. - - zl 10.
Zbiór opowiadań i obrazków
dotyczacych Ms-torii LubtLna, od
legendairn-ego z.alożenia grodu do
ko1ka panowanfa króla Stanistawa Augusta PO'Iliatowskiego.
Tadeusz Kotarbiński, Leopo.14
Infeld, Bertund Russell - K&KiW - zł 3.
LIGIA I JA Tnzy szkice znakomitych ws.p6l
filor.mfów na temat
czesnych

\Via1ry. religH

i

ateizmu

\V po--

pula.rnej bibUoteczce „KiW" .
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Z· wczorajszego, posiedzenia Prezydium RN

iELEFON ~~

40 lal

z

łodzi
Techniczna obsługa

e Woda dla

PRłE

e

ksiqżkq
I

NA OSTATNIM POSI EDZIDNIU
PREZYDIUM
RN
M. LODZI WYSLUCHALO SPRAWOZDANIA Z PRAC
KOMISJI, KTÓRA ANA LIZOW ALA PROBLEM ZAOPATRZENIA
MIASTA W WODĘ I PRZYJĘLO WNIOSKI PRZĘZ NIĄ PRZEDSTAWIONE.
Z
ANALIZY
WYNIKA, ZE NAJTRU DNIEJSzy·
BĘDZIE
ROK
PRZYSZLY, W KTÓRYM DEFICYT WODY OSIĄG
NIE SWÓJ SZCZYT.
rótlkll

K

okr.es,

jaik1

dzie-

li nas od 1963 roiku -

roku deficy•tiu r..1e poz.woli na wykonanie Inwestycji
wodnych,
umożliwiaj.ą
cych pQll{II'ycie peł,nego za;p{.ltrzeoowa rui a przemy.sł.u i 1u<lno.ści na wodę.
W zwiąZl\cu z tym, ;poza wy
korzystaniem wszysbkich rezerw tlkiwiących · w istnieją
cych -ujęciach i Ut"ządzeniach

Rogoziński

Jan

!Zisiejsza
rozttnowa
ma
charakter
j;UJbilel.:iSzo1wy,
a więo U["Oezj'\Slty.
Ja111
Rogoo;ińlSlki, rz: ikitocym rozmawiamy, kier.owndlk Księga,rni
Ośwfa1t-Owej
t>rzy ul. Pi'<l1rkowooej 123, ohchodz: jubile'UISz 4-0-lecia pracy klsięga.r

D

należy
wprowa~ć
Ol'51Z<l~d
ność w zueyciJu wody. Trzeba więc będzie rpoczekać na
ii.i eikitóre pod>łącze10.i.a wo<lociągo·we
w staa:ym budownictwie, trzeba będzie talk.że
bardzo
oszczędn.ie
czeł',pać
w.odę do utrzymania czy\91:0.ś
ci miasta. Barozo ściśle kOlll-

~ej.

...... W ~kl sposób roopo(l(l.3,l
pa.n Pr.rod 40 la.ty swoj" przy-

ja.źń

z

samochodów

.ksią.żk.ą?

- Jako ipralkityikant w księ
.l{arni Ludwiika Fiszera w Lodzi. Była to o~brzymJa klsię
gamiia rz: wszysbkimi działami.
w tym 5"'.ięzycznym zagrarnioznY'ffi. wyidaw:nictwem i. czytelnią.
Jalko prak1tyika1n.t rnusia.lem iprzez te wszy sit kie dzi a
ly IP!l'"Zejść. W 1934 r. księ
ga!l'nię klllPił od Fiszera Sei,pelt
na UJ!"Odzilny ~e; córce:.
W 1939 r. tUJż przed wyhuchem wojny zootaaem kierCJIW
niikiem działu hurtQl1Vego w

księgarni.

- A w ll'Zasle WO'jny?
- My, Polacy pracowa~iśmy
tylko na zaipleczu. Ąle to wy
starczyło, by Ulkryć i
odida<.'
na
!Przechowanie
o.g.rom0€
ilooci książek po]ISlkich.
p,,,
wofoie
od<la'1iśmy
Glówne;
Księgairni Wojskowej k&iąiJki
wart'<lści ponad mi,llon zl.
- Po wojnie O<l'Zywlścle po7JCPStal pa.n w ikslęgllll'6twie?
- Naturalnie! Już w lutym,
w lokalu obecnego „Pegaza"
ot>wrnnyli&my
wraz
z
kol.
SP€J1iglem
i
Giernńczyikiem
Gtówną
Księgarnię
WojlSikową.

był za.wsze nie
tylko za.miłowanym księga
rzem, a.le i drzJia.łac?:ern spolecmym. .Jest w.spótza.ło'Życ.ie
lem
StowM<zY9Zenia. Księga
rzy Polskich, dług01letnim pre-

Nasz jubila,t

usem okręgu łódzkiego SKP
i wspólorgMJtza.to!l'em pierw1>zej
powojennej
wys'lawy
ksią,i:k:i
po,lskiej w l9<l7 r.,
która. jest nlewą.tpliwte
Jakimś
za.czą,tkiem
obecnych
MiędzynarodCJwych
Ta.r&"óW
Ksią,żkl.

twlowane będzie także zuży
cie wody w zakładach pracy,
gdzie uzyskać
można
znaczne oozc.zędności. Po·waż
n.e
efekity
osrzczęd'lośeiowe
przyniesie
li!kwidacja
p!l'Zeeleków w budynik.ach.
Prezydiurrn RN m. Lodzi
posita111owii10 Wy&tątPić <io C'..entt"ailnego Urzędu Gospodarki
Wodnej o pr.i;yśpieisrzenie bud-OIWy
kana.tu
pro'\Vlld9.cego
wodę d1·a LOldrzii, Jak wia<lomo istnieją trzy wananty tej
inwesitycji (WitSJla, P1hca luib
Warla). Jeden z tY'Ch warian
16w iaik zaipowiedz'al p.re-zes CUGW w wywiad'Zie 7.amieszczOl!lym we wcz0rajszej
prasie he<lzie r~a·l;7.owarnv.
Chodzi Jeclnruk 0
to.
aby
szybko podjęto decyzję ustaJają.cą,,
:który wariant PNYpadnJe Lodzi 1 Jak naij:sreyblliej przyst11-pi,ono do jego wy
k<>na.nfa. Jaik na.jszybci-ej
zna.czy je'5TZICze w tej 5-łllltce.
rezyrjium za.ięfo się rów

P

nież

techniczną

l\O procentach. St(ln ten je&t
nie do Ultrzyrnain,la na dalsza
metę.
.
Z<lecydCJ1Wa.no więc m. m.
pt"zygot.ować tereny P-O<l prz?:
szle
in.weSltycje
dia
staC'll
01bslugi .samochodów.
W związku z istniejącymi
braikami w 'Ullt.rudm„mu fachowców, iPOtrze:bnych w stacjach ohs~ugi samochodów, 'P<!
stanowiono
zain:teresorwac
istniejące

\PI"Z€dL~iięb'.or.s:twa

szkoleniem pTa<l01wników fizycznych i fundowaniem sty-

Tanie

pen.diów dla studiujących na
odpowiednich wydziałach PoJi.techniki i w techlnikach.
Następnie
po..o;t.an.owiono
l'JWrócić się <Io Kom1si1 Plano,wa1nia przy Radzie Ministrów i do Ministerstwa Komunilkacji o umieszczenie w
pla:nach
inwestycji
centT"aJnycih wybudo,wania na te1renie Lo<lzi kiLkll stacJ1 ohs.li.1_gi oraz o opracowanie dokumentacji na budowę tzw. stacji
d!a~nos.tycznej
(baidame
Wytrzymałości
ip<}jazdów),
Zdecyd-0,wano również zainteresować Ministers,bW"' Przemysłu Oię:żlkiego budową s.pecjalistyci;nych stacji obsługi
przez
zaikilady
prol'.iu:kujące
Po&zcrze.gólne typy ,po·iaiz.dów.
Nil}.
fabryka
stM·ach-01wicika
powi•nna mieć swoją stację
obsługi
dla „Starów", których w Lodzi! jelSlt bar<lro dużo.
·
(zt)

śniadania

fabryczne1

cieszą się popularnością
KIJLKA TYGODNI TE MU
REDAKCJ..A
„DZIIDNNIKA ŁÓDZKI.EGO" ZA! NICJOWALA
AKCJĘ
CODZIENNEGO DOSTARCZANIA ŁÓDZKIM ROBOTNIKOM TANICH SNIADAI'< NA MIEJSCE PRACY.
Jak nas informuje 1Pl"Z€Wod1niczący
rady zaikład10wej
Zaikiładów
PrrzcmyS1lu Ba1weł
nla.nego im. 1:'\lla.dy Bytom1S1k:ieJ, gdzi·e akC"ję tę W1pll."01wa
dwno }uiż w życie, śn)ada,nia
cieszą się tam staile :ro.snącym
powodzeniem.
W ubie;głym tygodrnu zakład naibywał w PSS-Gasitronomia slo .śndadań <lziennie.
W bieżącym ty.godniu liq._b3
jeb._ wzr.osla <Io 120 1 stale
wyikaizuje tendencję zwyżko
wą. PSS do.sitaraza śma<lania
i·UJŻ o go<liz. 7 rano.
Bogata j,uli: w trzyty.godnfoZa nlespelna trzy tygodnie
we do.świad1czenda PSS postaroz.p1>cznie
się
w Poznaniu
nowił·a ujednolicić wB.'·lo!Ść śinia
IV Międzynar<Xl.owy
Konkurs
<lań. Żadna kanapka n;p przeSkrzyp-cowy im. Henryka Wiekroczy warto.ki 2,50 zł (donla.wskleg<i.
Wśród laureatów
poprzedniego konkursu znalazł
t)l'Chcz,as wa!"looć dzienna śniia
się jako najlepszy z Polaków
dania wahala się w zależnoś
!<>dzianin Zen,C>n Pł<>iszaj. Tym
ci od za1;1t.osowain:vch doda„t- razem
w k<>nltur.s<nvych szra_n„
ków). Pla00111'<>- 2.50 za bułl<ę
kach istanic mł<ldziutki, równi-eż
z kaszanką i tyleż sarpo za
bar<lw utałenwwany skrzypek
bułkę z .polę<l,wicą. Nie.. SPc.;t16<lzk4 wy-chowanek prof. Franciszka Jamry Bogdan Piewialo to· różń.icy w ostateczny>m raichun1ku pracownikom trzak. Dyrekcja Fllharm-C>nii postanowiła zaprosić go jak.o solikupującym .mfadania codzienstę na najbli7,sze koncerty symnie. Miało je<lnalk znaczenie foniczne,
które 001><;<1ą się w
dla pracujących na ZJJiany.
piątej{ i &obotę, 5 i 6 bm. o goSruiadaniami
za interEsowala dzinie 19.30.
Bogda.n Pietrzak
się rówriież dy1rekc,ja Fa<brywykona z t>C>warzyszenlem orkie
naj-cennie,isze dzieła
k.i Tr::M1sformato1rów 1 Apara- stry dwa
tury •rrakcy :ined. Duż..i część polskiej literatury wiolonlstycznej: II J!:,C>ncert
skrzy1>cowy
Z'a,ł<>~i. to lu<'IJ;ie mlodzi, sad-molł
Henryka Wicniawskieg<i
motni.
Uła•twleruiem
były.by
oraz I Konr;ert skrzypoC>wy op.
<lila nich śniada1nia w pracy.
35 Iiar<>la Szymanowsltlego.
W tej dhwili trwają iperikaikInwresującą
p<izyc,ię'
przygotacje mię<lzy PSS a dyrelk1cją
t<>wal dyr. Stefan Marczyk na
fab ryki. Ta oSI! a tnfa )J'ra;g;ni e
powierzyć PSS nie tJjko śn.ia
da.n ia, ale rów.n Leż ~ zarząd
swoje'] stołówlk1.
MLmo więc za&łyszany.cb tu
WIERNI CZYTELNICY: Waż
I ówdzie pesymiSltyoznY'ch wy ność dowodów z 1952 I 1953 ropowied<zi, baTd:IJO cichych w
ku zosta.la przedł.użona o 15 lat.
porównaniu z głosami uzna.Jeżeli są one jednak zniszczone, trzeba Je wymienić. W <lirunia (czytelnicf na.si iPl!"ZY.;.ogJej
sprawie radzimy się zwróminają sobie na !Pewno audycić do swojej DRN do Wydziacje radiowe
i
telewizyjne,
łu Architektu.ry i Nadzoru Bupoowię.cone fa1br-:i•cz.nym śn.iadowlanego.

O

•St. Marczak • B. P)ietrzak

nbslu,gą

samochodów i motocY1kli
kitoca spell')da swoją funkcj{)
w naszyim 1111ieśede zaledwie w

„,Tydzień

Trzeźwości"
w Zakładach

im. Bardowskiego
Dl;lsiaj r01Zpoozyna się w zakładach 1m. Ba,rdowSikiego Tydzieii Trzeźwości. OrganizatoTem
irn.prez propagujących wa.bkę z
alkoho1'izmem
związanych
z
„Tygodniem" jest Mi<!jskl Społeazny Komitet Przeclwa.lk·oholowy, przy wsopółud'Ziale Towarzy-

drugą część lPI'Ogramu.
Będzie
to pierwsza
lódzka reallzacJa
„Symfonii Dantejs·kiej"
Franciszka Liszta. Dzieło to, napisane przez wielkiego węgierskiego
lwn~pozytora 11V 1856 roku, opar- .
te je:st na ,.;B<>Sklej kom""lii"'
Danteg<1. W roealizaeji
utwora
udzlal weźmie
1><1za orld.,,.tt:!ą
PFL - -chór
PLM PPSM
przygotowany
przez prof. 'K.

Dębtikiego.

Z kroniki sąif owei

13 osób

-

CzQtełnicu

na ławie oskarmnych
w Są<lzie Pl:>iwiat<owvm d!la
miasta Łodzi rozpoczęła się
wczoraj rozprawa przecdWlko
trzynastu o.s1obom. Są to prze
ważnie kierownicy, ekspedtien
ci łódzkich .siklepów, Jctórzy
naTazili
stkarb
pańsotwa na
s.traitę Olko-Io ![!liliona ztortych.
Posłużyli
się
spo.sober~1:
nie
nqwyrn:
zamia.st
khento:;i
(G:ezywi>ście ludziom „swornn )
zgł.a.siza,jąc)'m się
z talonami
ORS wyda,wać toiwa.1·y, wyolacali im n5wnowa'l"to.ść z ikasy
,o;llde,powe]
w
got6'wcl'
„Klienit" oezywiśc.ie w p 0 ,rozuimieniu z darnym kierorwnikiem czy el'-Sipedie.ntem ra;t
za rzeikomo na•byiy towar nie

Za. swe zaRługi odmaczony
stwa „Trzeżwość".
Brązowym i Srebrnym
W świetlicy zaJdadów zostaKrzyiem
Zasługi,
Odznaką,
nie <łZiś otwairta wystawa anWzor0>wego Księgarza i od7ina tyalkoholowa.
Obej,rzeć
tam
kami towa.nystw społt:c'lJJlych. można m. in. plansze I ekspo- .Jest pan już w;ełe lat naty dostarczone przez Za1clad
księgair<zem. Czy ma. PMI jes:zAnatomii Patolog:icvnej. Prelekcze swoich dawnych, pNed- cj~ z oka>zji o1.warcla wystawy
wyglos'1 sęctri.Ja z. Ba1rtnlcka. W
w<>jennych klientów'!
Zakładach
im.
Bardowsklego
- Talk, są jeszcze i tacy.
przewi,diziano
cały szea wśród llliC'h <lyr. Au.gusity- reg prelekcji, również
p·rojekcj! filmów
nia1k. ipose-1 Ajnen:kiel, wicPi pokaiz przyrządJzanla napoaów
przewodniczący Prez. RN prof.
!J<;!zalkoho·lowych.
al
Kaczimareik.
Nied.a wno ipt'zysz!a do nas :11larsza pani z
wnuczką
i
powiedz;ala do
mnie:
Niech pan wybierze
sr>lacaił.
moje;
winuc?>Ce książki do
li
1 klasy. bo ma pan zręcv.ną
Zal_l:ońoienie sprawy przeBI
reke. Ja kupowałam u pana
w1dz;iane za około dwa tygodw godz. H-15.30
Prze<l
dwoma
laty
opublikowaliśmy
p.o<lr€czniki <Io gimna.zjum
nie.
w
naszej
gazecie
reportaż
przez telefon 303-0ł
•
pt. „P<>d psem". Byla w ntm mowa o rakarni przy ul. Snlezdobrze zdałam maturę.
odpowiadać będzie
fil nej,
gdzie zgla.dzało się wylapy wa.ne w mieście
przez rak:ar_~
na pytania
- Ta.kie spctkania. są, eh:ypsy.
P<>Stulowaliśmy wte.dy zlikwi dowanle
rakarnl z zamlaae. JeJ
ba. bardcz'° miłe. Czego życ"Zy
na
azyl
dla
bezdomnych
lk'lÓW.
Azyl
ten,
naszym
zdaniem, poHENRYK SLABCZYK
pan sohie ja.ko księgarz w
winno p1-owadzić Towarzystwo Przyjacii1ł Zwierząt.
komendant MO m. L<>dzi.
dniu swego jubileuszu?
To.wiw-zystwo to już od. <llużspecjalne
zarządzenJe w
- Chciałbym .ie.~zcze choć Główne tematy:
szego cz.Mu
zabiegalo o tego
względzie.
usuwanie pad.h~y
li rod-zaju
by 1{) lat prnco,wać w tym za ~ lft lat dzialalnośel MO
placówkę oraz cofnięzorganiczuJe
MiejRl<ie Pr.zea.sJQWalka z chuligaństwem
blornLwo oczysu,azania.
wodzie. które_E(O nic zamienil- ~
~ Ochrona
mienia spolecz- 11111 c1e z.arząd7.enia o wyłapywaniu
psów przez ra.ka1-= na t:licach
C-zęść da,wnej xaka·rn! przy u'l,
byni. na 7.aden mn:v i mieć
Lo<lzi.
Zabie~l te uwlcnczc,ne
Snieżne.i pr"l'eznaczc·n<> na s.chro
li Z<Mtały
za wsze
talk
sympa t~·czn vch :(.. ;~~~ądek w mle~cle
os1Mn10 powo.c;J·zenlem.
nis.lrn dla z.atrzymanych psów.
k1ien1t6w. jak mam dzisiaj.
~ Przestrzega.nie pra.worząd- •
.Jak na1s l·niormu,ie Oddział We
Ponieważ
na ten cel pt-zew1noś ci
11 teryna1rii
- żrczymy spełnienia h•ch
przy Prezyd·ium Rady
d"Zi.'.lnY jest specja,!ny fuu1d'US·z
możliwości B
pra,gn.ień
i wielu innych, a ~ Działalność
Na:rodowej
m.
Lodzi,
od
2
tyadaptacja
.s.ta•rego I>Omies"Zczeni~
organizacji
osledlowyclt li
przede w~yslkim zc1ro,wia.
godni Juz
wmrzymane 7.0sta~o
prze,1>rowad!zona będ7.ie w najdrużyn ORMO
R
wylapywanie psów na ulicach.
bliższym
czasie.
Schro.nislco
pomyślności.
~ Uprawnienia
i
obowiązki lllil!I
Sylwetka hycla nie będzi• już
przejmie
Towarzystwo Opieki
r:ozm.: WO.T
milicji.
. -nigdy sbraszyć. Wydane zostało
nad zwierzętami, które też Z<lj----------------------------------------------m1e s1E; przeprow„'Cl.zanlem z.abtąka.nj'.cl1
psów <10 specjalnie
wyposazonego
pomi€.<>'7,czenia.
Psy te będą badane przez leka•rzll weterynarii. Chore zostaną zglad,zone
na elektrycznej
W dniu 6 bm. (S-Ob·Df.a), o go~
wielkiego
scjmllm aktywistów w Poradni G-0spodarstwa Do·PIYCJe, a zct·rowe odd<11ne w!aś-ci
kół s7.lwlnyclt TPL.
dzlnle 17, w sali
od·czytowej
mowego przy ul. Szpltulnej 5-7
cielom
po lch zgJo·;,zeniu się do
MDK będzi·e obradował III walZe względu na ważność wiep·C>ga<lanka
l<osmoLyc~na.
:pt.
Rehronik<>ka. .Teśli w określony·m
ny zjaul. Towarzystwa Przyjalu om.twianych s11raw ob<>cnosć
„Pl·elęgnacja cery w okr<>Sm jeC?..asie pies nie zo.st.anje 2a1braoh<'Wiązlrnwa.
/ clól Dzieci w Lodzi. Zjazd pnd
siennym".
ny,
bęcl12ie mógł być spiraedany
1mmn.ie
dzialalno!ić
TPD w
komu innemu.
(kas.)
okr<!sie ootatnlch 3 lat w naw Klubie TPP-R, dziś, o go1nub Nauczycielski organlznje
szym ml-cś-ci-e, wylyczy zasa-0.<17.inie 18, w zwlązlru
l"Oczkurs tańea towarzyskiego, któnlcze kierunki pracy na na.inicą
wystrzelenia przez ZSRR
ry bę<lzie się odbywaJ· w lokalu
W NIEDZIELĘ, 7 PAZ DZIERNIKA O OODZ. 10.30
bllźszych
kilka lat I wybierze
na orbitę dookoła Zl<>mi 1>iN·wprzy ul. Piotrkowskiej 1'17-139.
nowe wladze Towarzystwa.
I 13.30 IDZIEMY WSZY SCY DO HALI SPORTOWEJ
szcgo sztucznego satelity, mgr
Zapisy przyjmuje kancelaria w
Jerzy Jatczak
wyglo•i <>dcz;vt
NA WIELKI KONCERT
godzina-eh 8-15 i 17-19,

ętiPOi4e(kli(tt6AS<:CJt

został

SKOŃCZYŁO SIĘ
•
dziś • wyłapywanie psów na ulicy

Przy NTU 303-04

.luż

m

=
=

płk.

trm

*** Z miasta w kilku zdaniach***
*

* . *

*

Sekcja s?:<olna TPL przypomina,

że

dziś,

o

gt>dz.

15,

\V

~e

kretariacie TPL
(Pii)trlwwska
IM, l>Ok<>J 511) oclb~rlzie sli;
branle <lelcgatów zarządt\w ltól,
p·oSwi~c·on<> przygotC>waniom d·o

,„_

4

DZIENNIK

nt. .,I..oty

wystawa

k-0smonautów

*

*

LK-Wi·!lzew
<i godz. 16

7e dziś

LóDzklnr2a1 (4o2o>

„ ,;

k-osm·onnutów. r:ll(lzie-

ni7Anvana

ZD

*

Ró\vniei: z.ostanie z-or.~a·

ckich'\

lot

*

•. ~l'ltpowv

radzieckich''.

•

zawiadamia,

odbędzi<!

si~

*

"'

*

*

*

*

Dziś, o godz. 19.~0, Zarząd Ligi Kobiet przy T'IW. Spoi. l(t•lt.
ży<lów
w ł/o<lzi urządza w
ICluble Lud·r>wym przy ul. Więl'
kowskl<'go 13, spotkanie z kobietami,

Od Kordiana do
WIELKĄ

DORÓW.

PARADĘ

LOD ZKICH

GWIAZD

I

GWIAZ-

i

I

I PR.ZETARG

ur!~~~~t~~-,--U-S_l_U_G_l......

lennie
prócz piątków
sobót; godrz. 17-19 w
echrnLkum
Enencetyczym, Skr.zyw.ana 11
4!H9 K
N_O_W_O_C_Z_E_S_NY
_ _ _kr_ó_j-ubrań <lamsk:!<;h;
dziecięych Opa.llUJes?Z: szybko,
po<I gwarancją, opatentowanym wyna~a.zkiem mlstrzyni Mechhnsk:!ej, NaWl"ot 32
14844 G

.

.mozesz stać ·się posiadaczem
•

POŁMILIONOWEJ
wypełniając

jeszcze

dziś

POCZĄWSZY

OD

f·ORTUNY
,,Kukułeczki''

kupon

PA.ŻDZIERNIKA

w zamian za dotychczasowe miesięczne premie wprowadza się cotygod:nio•\'l'e l<>sowanie
nagród
pieniężnych
na
końcówki
banderol

NOWOŚĆ!

u starsizej
pani
w Lod.zi. Ocri:ek..i

PRACĘ
przyjmę
ję innych

protPetz~·cjt.

-

Oferty „15595" Biu.ro Ogk>
PiotrkowsKa 96

szeń,

ISamochody-motocykle
„WARTBURGA" 196() roik
ta.nio spmzedam. Oglądać
R:z&·owska 44
15944 G
SAMOÓ{OiJ DKW siJnlik:
Ha nowy - ta·nio spr-zeda m.
Oglądać Alel<sa•n-

TELEWIZORY naprawl.am
natychm!aat
„,Ra<!ioton" ŁODZKIE ZAKŁADY REMONTOWO-MON.;
A. Zębik, Więckowskiego TAŻOWE Łódź, ul. Limanowskiego 87 ogła~
nr 9, tel. 563-11!
15157 G szają przetarg nieogranicz.ony na dostawę lc>o;
23318 K
H 2318 sztuk 151
POGOTOWIE telewizyjne żysk ~nych
czynne cocfziennle tele- 2312 K
H 2312
sztuk
8,
2809 K
H 230lł
fon 387_74 J. Bryk; Ja'
a sztuk 4. Termin dostawy 20 ~ź&ierniką
15535
racu.a 7
1962 r. W przetargu mogą uczestniczyć przed~
siębiorstwa pańs.twowe, spółdzielcze i osoby
CENTRALA SUROWCOW WTORNYCH
fizyczne. Oferty należy składać w siedzi~ie
:1.aw1ad;unla, że ceny dzianin poużytko
przedsiębiorstwa
w
dziale
zaopatrzema,
wych wełnianych i półwełnianych (zuży
te swetry, · bieli2',na itp,) zostały z dniem
w terminie do 7 dni {)d daty ukazania się
1 września 1962 r. podwyższone
ogłoszenia o przetargu. Otwarcie ofert na...
jak na:sitępuje
stąpi na.stępnego dnia po upływie określo„
Cen.a zl za. 1 foo dzianiny:
nego terminu składania ofert. Zastrzega si~
przy odbiorze przy dostawie
z mieszkania do punktu
prawo wyboru oferenta lub unieważnieniai
dootawcy
skupu
przetargu bez pQ.dania przyczyny,
Dotychczas
18,21.50
4610-ft
Obecnie
I
1) dzianina
W dniu 3. X. 1962 r. zmarł
w kolorach
ciemnych
25,29,2) d"6ianina
w kolorach
jasnych
35.39.wybitny pisarz Polski Ludowej i za~lużony
działacz
kulturalny, laureat
Nagrody
Artystycz.nej
Województwa
Łódzkiego, octzriaczony Krz:i:żem Ofi:
cerskim
Orderu
Odrodzema Polski
i Odznaką Honorową m. Lodzi.
\•
MASZYNISTOW turbinowych,
elektryków
Przedwczes·na śmierć wyrwała z szei strażaka mechanika do straży przeciwporegu twórców utalentowanego poet~
żarowej zatrudnią Zakłady Przemysłu
i powieściopisarza, któr~go twórc_zośc
Jedwabniczego im. Gen. W. Wróblewskieg.o
·
była związana z robotniczą Łodzią.
w Łodzi, ul. Hipoteczna 7/9, Zgłoszenia
przyjmuje dział personalny w
godzinach
Cześć Jego pamięci!

;:.JAWĘ" ~PY.iedem.

9
7
Al.
• m.
god'Z.Kc..s<:ius'Zki
1'6
15615 po
G

I

Ciągniki
po

„Ursus C-45u

kapiital!nym

z

remoncie

budkami

ochronnym.i i siedzeniami hydraulicw.ymi,
nawocz.esną

nową

ruirą

wydechową,

instalacją

elektryczm1;
ogumieniem

kompletną

i

nowym·

SPRZEDA
Pańs~wowy

w

Ośrodek

I\.J:ASZYNĘ

::iągnik! m<>gą nabywac przedsiębiorstwa
i osoby prywatne. Informacji udziiela POM Oława woj.
·
Wrocław, tel, 232

,,„.----------------·---„nl'I
OGtOSZENIA DROBNE
Ili

KAWALERKI,
względnde
pokoju
subJo<klatorsUnego
wyg0dam1 w ~ntrum
~ukuie
m!Ody. samotny. Ofe.rty ,„1;;534„ Biwro
Oglo&zen, PlOtl'kows'ka 96
15584 G

2

~·enery~z.nych,

-

I

'""'"'"";:.,, G

I

TRZY ha :ztemi, l:rudynki apr:zetd.8Jm. Wlad'Olmość
wieś Borowa nr 85 kolo
lkó k
·
Ga
w. a, st.acia kolejowa Gałkówek
15596 G
:DoM:-ro1J1rowa01y,
placu ogrod=negio, morgę
s'2lkla1t"
nię nie Wykończoną sprzedam. Wiaoomoś'ć SwierC'Zewskiego 5, m. 5
1557-0 G

'"**

'"!l!•llllll'll'll!B•••B!łlllllll!D•IB••llllE!l!illl!.
&Qi®

PRAGA

Dni.a 2 października 1962 r. zasnął
w Bogu nasz najukochańszy mąż, ojciec i dziadziuś przeżywszy lat 69

ś.fp.

n1cezQ-

Józef Lewandowski

Wyprowadzenie drogich nam zwłok
nastąpi dnia 4 października br. o godz..
16 z domu żałoby pezy ul. Nowopolskiej 13 na cmentarz n.a Dołach. Msza
święta
odprawiona
była
w
środ~
~. X. () czym zawiadamiają pozo.stall
w nieutulonym żalu

PJat:rkowsk.a
1'5917 G

NAUKA

KURSY SAMOCHODOWE
PRZYSPIESZONE
zawodowe,
<1matorskie, meŻON A, CÓRKI, ZIĘCIOWIE,
chan!ków '
samochodoWytjJ, Wery.fll~cyjne kle
15882-„ WNUCZKI I POZOSTAŁA
RODZINA
roy;ców,
zao.czne I. II
kat. Zgloozenia pt"zez za- '"iil••••llB811:11i1Eilll!IB•lllB•lll•lll(
kłady pracy 1 zapisy in-1•
dywidualne
przyjmuje l•BllmlilmRBlllll!!fll!lll•mlllllJll~lllll!llill~!IJ!!llB~!!
't'owar'Zystwo
Krzewienia
I
'Wim
-llllill!•lllllS~O.'!:r_...
Wiedzy Praktycznej Ló<lź i
W dniu 2 paźd~iernika 1962 r. ZJnarTuw!ma 15, od godz. 8
ta po długich i ciężkich cierpieniach
<10 20, tel. 258-60. Ro'Zpo•
·
·
częc:Ie kursów zaocznych
t>p:a.trzona św. ,sak.ramentam1 przezywkat. I. n
mechan!szy lat 78

20

ś.tp. Bronisława
Drewnowh:z
z domu PAWLAK

w

SPAWACZE..K1:1rs:/8!~o!

SPRZE~Az

m.
5065-k

ma ;
Dnia

w

POMOC <lomowa potr.zeb
na. Referencje wymagan-e. Zgloo'Zenta Nnrutowicza H1l, w gad.z. 15547
17_ 19 a

I

*

ŁODZI

=

z ;z

t.'łłllłlil4JM®*AF'

1•auww

f#ł*łfff W·iih

3 października

1962

r.

Wtft!M
zmarł

Łodzi

Grzegorz Timofieeew
pisarz, dzialacz społeczny, odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i laureat Nagrody Literackiej Wojcwódzhva Lódzkiego.

W Zmarłym tracimy zasłużonego pisarza i niestrudzonego budowniczego
kultury socjalistycznej.
PREZYDIUM WOJEWODZKIEJ
RADY NARODOWEJ W ŁODZI
1704~t

Dnia 2 paźd·ziernika 1962 r. po dłu
gich i ciężkich cierpieniach z.marla
przeżywS'Zy
l.at 81J nasza ukochana
matka

ś.fp.

no-kornsultacyjne dla spaPogrreb odbędzie się w dniu 4 p.a!
waczy elektrycznych i ga
dziernika na Starym Cmentarzu przy
?:owych "' co
najmniej
ul. Ogrodowej. Wyprowadzenie zwłok
trzyletn·ią
p:-aktyką rorrl O br.
pocz;nna
Towa·rzystwo
nastąpi z domu żałoby przy u.
/
.
PrakStal'ngradu
70 o godz . 16 o czym
7.aSIATKI o.grodlz.enIC•We
-: I>OMOC domowa do
le- K!'Zewienia
tv<"Znej dnia\Vieclrzy
7.X. 1962
r
I
.,
bramy,
furtlk1 i słupki ka·~
pot.rzebna .zaraz. 'Vydajemy książki i ka.rwiadamiają
pogrążeni W
głębokim
ix;1eca wa1rs:ztat, J~~acza Tuwima 2-0--0, tel._ 34C--04 t)' spawacza. Zapisy i insmutku
m_41_______! 5 ~4_Gl
!J83J__s.i:\formacje codziennie (tau(- i
DZIECI, WNUCZKI i PRAWNUKI
DWA m'1.gle wraiz z u.rzą POMOC w nau.ce - p·rzy że listc·wnie) od godiz. 14 I
d7.en1em pilnie sm-zedam. go1owanie <lo
mMnry. do 17. Ló<lź, Tuwima 1,1
15925-g
\Vróblew&ltiego 215
Nawrot 13-3
15675 G tel. 316-7-0
ti054 K tl*'S*H
f *
W

•

WYDZIAL KULTUR.V PREZ. RN

„

21.x.;
I ~~~ą ~:;b'ot:.mato'l'skie

r----------.

f

!111
„__„_.__________________„w
~

szyc::Ia

It..::.:::
Nl~RllGHOMOSGI

OŁAWIE

' LOKALE I
L
„__________

do

POSZUKIWAtłiJll

czy c. o., oficera względnie podoficera ochrony przeciwpo71trowej zatrudni Łód7.kic
Przedsiębiorstwo Robót lniynleryjnycb. Zglo
!;;Zenia przyjmuje dział zatrudnienia I plac Łódź, ul. Zachodnia 31.
4564-t

Henryka KORO~SKA lekam
g!nekolog-polożnm:
przyjmuje 17-18,
Ziela~
na 1·6
15548 G
tront od godz. 17.
Dr MARKIEWICZ specja:
--==,.---:---5_00~ lista
ChO'I'ób skórny.eh,

s.przedram. Zglosizenia Ko- p.t<:-!owych,
minla.nska 8 (b°"""na Oie- 109-6

PRACOWNICY

7,30-15,30.
4641-t
2 ELEKTRYKOW z uprawnieniami, 2 pala-

MASZYNĘ d'Ziew!a:rską no
wą „K.asrzubkę" okalZyjn!<' spnzedam. żerornskie
go 7'1-7fJ-7,
III piętro,

Maszynowy

p.ańs•twowe,, spółdzielcze

l

Dr NITECKI
specjal!sta
chorób Sl<órnycID., wenerycznych,
16-18, Klli1\skiego 82
15697 G
PIEC stalo:pałny no•wy - Dr ZIOMKOWSKI - spe&p<l"Zedam. Telefon 352-13 cjallsta chorób wenerycz
.
N aru to ~1'cza
nych,
skórnych
16-19,
~r ki·ewicz;
14
15640
a
158 a Piotrkowska

,,_..,,

Cena ca 45 tys. l:ł.

LEKARSKIE

+

Grzegorz Timofiejew·

~;?,::~8 l~~::~:~~~~ (li
Chechło nr 43
(tuż w
Pa,rkiem Wolności w PabianiC'aich)
156G6 G

+

+

Sabina Zdanowska
z domu PIECHOWICZ

Pogrzeb odbędzie się w czwartek dnia
4 października br. o godz. 16 z kaplicy kościoła Sw. Krzyża na cmentarzu
na Dołach. O smutnych tych obrzę
dach powiadamiają pozostali w głębo
kim smutku

CORKA,
15948-g

SYNOWIE, SYNOWA
i WNUCZKI
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WAŻNE

TELEFONY

we wtorld l czwartkl w
godz. 11-19; w środy
Ogloozenla wymlaro. 3
1 soboty w godz.
we
11-so 9-15; w nled.zlcle 10-16
0
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POLESIE CF01·nalsklel 37) '.tfnrowlflza, ul. M. Fornal„Afrykańska kr61owa" ski~j 37, pr'Zyjmuje roprod. an.g„
do·zw. od
! chore
lat 12, g. 17, 19
gicznie z <lzlelnicy PoleENERGETYK (Al
Pol!- sie. z Il I 12 rejonowej

clzące

~;.;;g~~ieg~~· „J~

:;f;, ~\~d~~~

domu

chorego

w

przy•

padkach pilnych na zleginelco~o- cenie
Jelcarskie wystaw;an<> poza godzinami pra~y
gabinetów zablegowy<'h.

~~~ : ~~(!/~:~~ p:~Y~~~Y s~tĄ;gfzZi-fi.f.

wl.1
<l<l'Zw. O<I lat 14,
prod. cze;kiej, d-Orzw.
Pogot. Milicyjne
w każdą niedzielę i dni (pa.no1·a•ma) prod. US.\. g. 16, 18, 2<J
lat 12., g. Hi, 18, .2<J
bogatego wujka" 2prod Górna z rejonowe) pora- WIECZOROWEJ 1 NOC-Nocna pom-oc Jeka!:"Powszednie w god!Z. od dozw. od lat H, g. 10, Dmw cNnwrot 27) „Ruda Rl<cKORD (Rzgowska
2) ang„ dmw.
IM
; cnl ,.K" PI"ZY 1.11. Ruaz- NEJ POll10CY LEK.AR10
00
16 k;ej
ska m. Lodzi
444-44
do 17 a we "''torki 13. IG. 19
Julka" p1'Q<I.
franc„
„Mali
muszkieterowie" g l l
.
SIUEJ:
33
19
Straż Pożarna
082 22 1 c:zw.artki od godz. 11 PO~LONlA
(Piotrkowska <lozw. od lat 16, g. 1-0,
prod. radrz;„ dozw. od
·
'
fr
Chirurgia
P<>ludnle Swłl\tcczna pom~ 1~
Kom. Miejska MO
29 do 18 w poniedziałki i G1) „Et cetera pana pul
18, 20
I.at 9,
g, 10, 12, 14.
•
Szpital im. Ba.rl:ckiego, ka•-ska udziela
w
dni
Kom. Ruchu Dro•
2 dni Poświąt€C'Zne m1.1- kownil<a" proo. franc. DWORCO'l;"E (Dw. Kall- „Teresa prowadzi l!l<edz PRZEDSPRZEDAŻ
blle- ul. I<opclńs•kie.go 2>2
ustawowo wolne od pragowego
516-6
zeum
.
.
dozw. od lat 18 g. 10. s>:1) .,1„omu dwójkę",
two" prod. cz„ d<YZw.
tów na 2 dn! napl"Zód Chirurgia Póln<><: - Szp! cy pomocy dorosłym 1
Pryw. Pogot. Dziec. 300-00 . _
rnecz;;nne.
12.30 „Jadą goście, ja„Muszka
l
ltomar", od lat 18, g. 16, 18, 20 do kln: „Balt:vk", „Po- t&!. im. Pasteura, ul. Wi- dz'eciom w ambulatorJum
Pryw. Pogot. Lek.
333-33 lV!ii_ZEUM HISTORII
<lą" prod. pol.. d(•zw. „Swita polska" g. 10, ROlUA CR7.gows'ka
nr 84) Jonia", „Wisła", _„Włók- gury
.
~ domu chorego w go10
1
555-55
(P;ott'l{OW c-ct lat 16, g. 15, 17.30,
Il, 12, 13. 14. 15, 16, 17,
„Francuzka i
nlarz",
od- Laryngologia:
S'Zp. Im„ 1dz:nach
do 17.
Centrala Podmiejska Ol
s ,a 282)
wystawa pt. 2<1
IR, 19, 23, li!
prod. łranc'.. <IO'ZW. od bywa się w s;>f)Cjalni::1 dr Pir?gowa. ul. Wolczan
WiccZ'tlrowa
00 10 (>Omoc lel\101
359-15 ~t:~~. Int
włókienni- 'l\'1Sf,A (Tuwima nr !) GfJYNIA-STUO\'.)'NE ('!'Il- lat 18, g, rn, 12..30, 15, kaste k1na „B~llyl< ska rn:i.
d
'
,,RJ-0 Bravo" p1·od. USA
wlma 2) „Zl·otJo Neapo- 17.30, 20
(ul. Narutowicza 20) w Okulist:vlta: Szpitnl lm. karska udz 1C1a
w
n1
iii , . . . . , "Cl/
MUZEUM: IllS't'ORII WLO dozw. od lat l2, g. lO,
lu" pr. wl„ dm!W. o·d SOJUSZ (Pl'1towcowa 6) dni pow~że<lnle w go- N. Ba.rlickiego, ul. Kop- POWSJZe<l.n!e , pomocy dol"Wl
!llfD. 1111
KIENNlC'l'WA \Sale wy
13. 16, 19
Int 13 g. 1-0, 12, 14, rn,
„Jutro premiera" pr.cd. dzinach 12-17.
ciń•l<iego 22.
roglym 1 dz.eclom wi a~istawowe l>r'Zy ul. Wi~~- Wl.Ol~NIARZ (Próchnlka 18 20'
poi
doow o<i .UU 16
Chirur"ia I laryngolo"IB b'llatorlum W f!:odz.naoeh
TEATR NOWY
(Wlęckowkowskleg<> 36) wystawa .16) .„Ksiąt.ę i akt·orncz- IIALKA (Krawiecka 3_5) ~. 17, 19 ' ·
'
dz!e<:lęca": Szpl;al tm. Ko- O<i .18 do il oraz przvj15
9
slciego
)
g.
i .rn
pt. „Tkaniny l projekty
ka" p.rod. USA. dozw.
„Matka
i
córka" - SWIT CBaluck! Rynek 5)
nopn!ck.lej Sporna 36-50. muie w tym C'Zasle zglo„Brytannik"
Jolanty OWidizkiej;'. o-:l. J.at 16. g. 10, 12.30.
prod. wt. dozw. oo lat „Drugi człowiek'' ?l'OO".
•
'7'enla na Wi?yty domoMALA SALA (Zachodnia
Ob;e wystawy c'Zynne 15. 17.3·0, 2·0
rn. g. 16. 18, 20
poJ„ do'Zw. od lat 16, Limanows.klego 1. Piotr ADRESY l GODZINY we.
zalatw!ane _ _1>rzez
nr 93) g. 20 „żabusia" cod·ziennie,
r>rócz pe-- WOLNOSC
fPrzybyszew- MLODA GWARDIA (Zle- g. 16. 18. 20
kowslca 2.'i, Piotrkowsl<a PRZY,JĘC SWIĄTECZNEJ nocną pomoc leka.ską od
'l'EATR JARACZA CJara- nied7.lałlww,
o<1 god'Z. ~kiego 16) „Serce I szpa lona
2)
„Snlierć w TATRY (Sienkiewicz.a 40) :l07, Gdańska 90, Naruto- i NOC:SE,J POMOCY PIE· g~'id~ieś~fe ~ ul Piotr
<."Za 27) g. 19
„Nii;'!ly Il do 18.
Ila"
(panorama) prod. siodle" p!'od. cz. dozw.
Program dla najml'l<i- w!cza u. Armtl CzerNc- LI•:GNIARSKlEJ:
" .
t
' !-"0
nie m<>żna przewi<lzieć"
franc. do'Zw. od lat 12. oo lat 12, g. 10, 12, 14. szych: „List
goó„zy", nej 8,
Srebrzyńska 67, Swiąt~zna pomoc ple- ~o\\s 1ta 100.., e1· 27 ..., ·
't!;;ATR 7.15 (Traugutta !)
:(.
g. JO, 12.30, 15, 17.30, 20 „Krzyżacy" prod. pol. „Miś Uszatek", ,.Dlacze- t,,,1giewnlcka 120.
IQ):niarska w dni ustaBałuty - ul. Zuli Panicczynny
ZOO - crynne g. 9-16.
dozw. o<1 lat 12, g. 16, ~o placze żyrafa", ,,Jak
wowo wolne od pracy canowsklej 3, tel. 541-96.
lr:;ATR
POWSZEClłN)•
:i;.
KINA I KATEGORII
19.30
slo11e-czko oddało pi•o:ko
dokonuje zabiegów d!a
Widzew - ul. Szpit.al(Przędu.aln!ana
68)
wi
wodę",
SZfll
dorosłych
, dzieci w I gah?~r. Stalingradu nr 21 > PALMIARNTA _ czynn_a KINO LDK
CTrauirutta 18) ODRA
„Piknik"
prod.
USA,
ponad
skarb" „PrzyJaź1i
g. 16, 17
binecie zabi<'gowym
w na 6' tel. 271-53.
'tit- czynny
od go,'.Jz. 10 do 18 (prócz „Bur 7.a na<l stepem" <:Io-zw. od J.at 16, g. 17,
„Nikt nie zna prawdy" Szpital Im. dr H. Wolf dr.mu chc-rego l i godziGórna - ul. Lecznlcza 6
, llttETKA (Piotr1toW"-ka ponied'Zia!ków).
prc•:l.
ju-go.sl.-fr., dr,,zw. 19.15
prod. r'1d•z.. dozw. od - ul. Lagi<ewnkka 34-36, n~ch od 7 do rn.
tel. 427-70.
0
~al g. 19.15 „Kwiat Ha·:l lat 10. g. l4.ao, l?.l6, OKA (Tuwima 34)
„Na J.a~ 16, g. 18, 20
[1!'7.):jmu)e ro<izące \ <'ho- Sródmieścle - ttl. Płotr
Polesie _ Al. 1 Maja 24
'I"
l.l:!I
.~, '11.T
20 (p<a.nQ!·ama)
scenach świata" prod.
re ginekoln.<riC'Znie z <lz\ell 'rnwska 102, tel. 271-80.
tel. 332-98.
01>1.•lt
l1' .l.
!\ilJZA - niec·zynne
runl'll1sl<icj. d<>zw. od
IUNA III KATEGORII nicy Baluty: z 10 rei<mosaluty _ ul. snyceTSka
A11(.,,Ą
- nieczynna
,
STYLOWY (K'liń~kie"o 123 ) IRL JG. g. JG. 13, 2<l
we) pMadni ,,K" z dziel- ,_
tel
_
N-0<:na pomoc lekarska
n;~l{IN (Wólcza11sKa 5) COWA (Piotrkowslca 102)
w 80 d'. ~ d ~ k j PIONIER (F'ranci·nka1\ska r,ĄCZNOSC (Józefów 431 n:cy Wid-zew oraz z dziel · 3'
· 538 79 ·
(NPL) dla m. Lodd z
Wystawa i:ia.larstwa F,d- l:'wiata" (pan~oram~ ~: 31) „Tomcio Palu·ch" pr. „Pokój przychodzącemu nicy Górna z rejonowej
PJ,.., ~~<irnny
Wl<lzew - ul. Szpital- siedzibą w Sta<'.!l Pogo"OJt1o
Wa.rda I<usmer'Za czyn• 00
;· meks„ dozw. ·OO lat 8. na świat" prod. ra<l7,„ pr..rndni „K" przy ul.Ina 6, tel. 271 -53.
to'ńia Ratunkowego dla
g 1
(Kopernika 16) na cod7.Jenni,e w go-Oz. USA. 5do-z'ń
·
lat 1-·
l6
uo•nisko
·• d<>zw. od lat 12. g. in 1>rzyb;vs7PW&k!eg0
32
i
Górna - ul. Lec:znłcza G m l..odzt J>I"ZY ul Sien18 30
„Czarodziejski od IO do
g, liU ,
·
• prcd.
STUDIO (Lumnmby 7-9) Cics.zkowskiego.
tel. 427-70.
nl" 137 'udziela
TEA'l•i('
UIURO WYSTAW ARTY- ZAf'HF,TA
<7.P,lerslrn 26) <lmw od l.at 16 g 18
,.Dylifans" prcd. USA.
Pol<>,sle _ Al l Maja ,
w domu choreJ{IE.J
ZIEJ\11
z.ODZ- STYCZNycn (Parl• „Garaż śmierci" prod . 20 .i';; ·
' · · d<>7.w. 00 lat 12., g. 17 .i 5, Szpital Im. dr Jordana tel
_
·
2 · g dla dorosłych j dziec\
0
w
6) Grn s1enk1ew1C?.a).
ang. do7w. od lat 13 g. POKOJ
(Kazimierza
ul.
7-9,
· 382 98 ·
?achorowa6) rn.3o
maLar,twa kral<0w"kif'- 10, 12, 14, 16, 18. 20
,,Pulapka milo~cl"
pr. C'7AJKA (Pionowa nr 18. prz;•)muie r0<l'Zą~e i <'h.o- Noc1~a p.omoc, J>lelęg~ nie po g
1nnch PI"ZYiG6
007
go. Czynna codz!ennle
USA
do'Zw.
od
lnt Kochanówka) nieczynne re g:nelrnlog1c;z~1e 'Z dziel nlnrsk.1 z s1edz,bq prz} przycho<lni rejonowych.
opróe'Z ponledzi»lkow. w
KINA Il KATEGORII
nlcY Sr6<:1m!e~c1e oraz z Al. Ko.~lu><1.kl 48, tel.
16 .' n r ma) g 15 40godz. 10-13 ! 14-!S, w
' ·
· • MEWA (Rzgowska nr 94) dzielnicy Górna z rejo- 324-09 o<I god'Z, 19 do 5 Nocna pomoc leka1'1Skll
18
5 a•
n!edz!ele ! święta oo ADRIA (P!oł!rkowsk.a 150)
· O.!
,.Zmartwychwstanie"
nowej poradni „K" przy dokonuje zabiegów <Ila przyjmuje zglos'Zenia t<!""
godz, 10-li _ bez JJl'.1U'.r„Imperium
s!M1- POPULARNE (Ogrodowa prod. rad2„ dOzw. od ul. L€C2niczej 6.
dorosłych ł dzieci w ga- le!onlczne od godz. •
wy.
„
ca•! U>anoa:amal proc!, 18) „Mruowe iW.iud~" ~t 111, i· 16, li, 39
Szpital lm, dr M. Ma· binecie viblegow~·m 1 w do 6 na nr tel. 4'14-44.
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SPORT •

SPURT •

SPORT •

Mistrzostwa szermiercze
z

SPORT •

Karnecik
bokserski

Łodzi

udziałem mistrzów świata

SPORT •

SPORT •

SPOR'f9

SPORT •

I

Juini-Oll'Zy" Lod:z:i w pierwo puch.air PZB CZll'ew Osbrowle Wiel'k<>JJ<>ldzielę o godz. 8.30 na pla!llSZe skiln
z reprezentacją P01Znaruia
11 :11. W dirug:im meczu grupy flwyjdą s.zaib1iści.
zostainą nafowęj BiaJystok po.kO'Ila<l W·roroizegirane
Zawody
l<l:9.
claw
wedl·llJg 111.oowego reiguilammu. Z
fi.na·tu zakwalichwiilą gdy
do
zostal
Potwierdzo.ny
•
fikuje się 16 szermierzy, walki Gwa;rdii B. Misiatk; by·lY bolkser
ocl!będą się międizy nimi syste- Stailll ze Sta\Lo'We;f w.011. Po ;p!12'ejmem pucharowyim, to :zmaczy Sciu okresu
kamenqji.; pierwszy
przegrywa,jący zo.staije wyeltmin.owany, Doipiero w finale z mec:z w bairwaoh Gw.airdli Misia;k
ud.zi,alem 4 za.w<0ooilków ~e irozegra 18 lJiisltoipiada w Lodrzl rz
dynik.i. r<0zgrywane będą .syste- BBTS.
mem .,ka.żldy z lkafŻ.dy,m",
.J6iZetlowl~ wyje:ixlu z re•
Polski na
bokserską
pre.zen.tacją
dwa .mecre do NRD. Spotkania
odbędą się 7 i 9 b>m • .Józefowicz
waJ.czyć będiz.le w wadze pó!cięż
kiej.

Tegorowne mistrzostwa sze.r• miercze Lodzi rozegraine zow konkurencji o.gółno
staną
krajowej z udziałem czl<J1ruków
kadry narodowej. Na liście zgfo
ffiall11Y wi.e'lu InJ1Sltr.:OOw
szeń
nai~e.PSZY'Ch na-siz§c'h
świa.ta i
szerimierzy,
Prezes LCYZSz. Bolesław Banaś zaipeiwnia u.dzia~: Pa1włiowOe<hy~·.v,
Zaibl<JC!kiego,
skd.eigo,
Pa~UJlZUlba,
Piąitk01WS1kiego,
ski~ i Wojdy.
Mistrizostwa od!będą się w
sa'li Startu pir.zy ulicy Teresy.
W Piąitek:. 5 bm. '° godz. 8.30
waJ;ki florec;stki, a
ro~pocm.ą
w SOlbotę ~ godz. 8.30 zaczną
wa!lki floreci.ścL O godz. 10
teg<o samego dinl,a. przysL111oią do
pojedylll.lków S21padizi.śQi. W nie-

SPORT •

SPORT •

SPORT •

Nadzieje radzieckieg.o żużla
na łódzliim torze

•

srzy:m mec<zJU

rnisowali

oo

Dziś o

Smirnow

godz. 16 łróimecz

mwajarz
CMKA-Apator-Tra
I

W C!ZWÓlr'kę, bez ju,ż mieli kilka stall'"tów iza,&rani- lówka. Nie są to zie maszyny; o
Przyjooh.aU.
Ole.nrna co pm.wda, ale z t.ak cznych. Nie moi.na więc powie- e:zy·m świadczą '"'Yni.ki uzyskiwad:ziarskimi mi,na,mi, jakby z gory d:zieć, aby byli nowicjusza.mi na ne przez po!ekich i na·szych zatorach. Najlepsizy wodn ikóv..r.
wiedzieli., h: stan~wią najwięksrz.ą europejskich
Soko.tow, ale sporo Jakich rezultatów oczekuje
atraJ<icJę seoo<nu zuzloweg·o. Jed-, Jes,t chyba
Mojsiejewem. pan w dzisiejszym trójmeczu?
z
wiążę
nad•ziei
Soto
nego już 2mamy cd rOlku,
- Dot>rych. Dobrych dla WS'Zykotow. Bawil w naszym miescte Zresiztą zoba.cZymy co nasi chłop
s·tkicll uczestników. Międ.zyna,ro
i była to wówczas jego premiera cy po·trafią.
Skr.omniuit.ki. - Dlaczego nie przyjechał Ple- dowe mityng! pc·dobają ml się <>
mięc!zy.narOO.Owia.
Kulba!Cikil. wystąn>i w meczu u.S,miechem kwi~ude pytanie o He chanow?
•
)Joa.-ctiziej od oficjalnych
wiele
RiraikoWLe podniOOI: swe uimiejętnosci. PoizoPolska - NRiD w
st;alą tróiikę Widrzielismy po rruz:
16 bm. Lodz:ianiin waJ.ozyć bę~ pierW\SiZY:
Moj-slejew.a., Szy•llo i
tym razem w wadrze pólcięż,kiej. Kuiznieco.wa.
kierown~ki"'!l
RozmawJa,~y rz
Staoiosłaiw Cen<J.roW&ld. prne•
mec.ze • „PL1Joha1r
Ffa1aławe
ra<>;.oieclkiej repr•e:~~mtacJ1
Mi·ast" w ko.s.zyikó'.\ice jwni<)lre<k S<ZecH z PZB do pracy w PKOl ek"PY
OOISICain~ w haJi na ;jako trener koordynato,r. W PZB ~MKA, Smtrn·c·wem: Opowwda . ?
roz,egira1ne
WiidZ1eiwie 6 i 7 bm. Udlzia,l w poz<mt.a! on tylko na sitanowiis•ku f0 W~łtowme WZJrastaoąceJ po.pula.isportu w
repreren1t•a1cje ~·pitana SP<>tio"'.ego. , Pod OIJ:ie- ~~~. veJ dyscyp•lmy
bu1rn~eju we:?Jmą
- Ale my trochę inacrz,ej orgaOda.n.sika, K~·a,k01wa, Poona1n,1a i ką t~enera Cend:l:owsk1ego zna~dą
powiada. "''·ę. rue tylko l>oikse,l17;Y• <111.e Ulk~e niizuie•my zawo'<i•y
. LodJzi.
u nas nie ma m~?~ dniżynoRoprezentacja . juniorek Lodz;i ,. ctę„a;rowcy 1 rza1Paśmcy.
'T pM.d!'ll!em:llka br, o godizinie rn,
w klasywys:ci.g"
tylko
Są
wych:.
p,
(t.ó&<)
Sekreta.re Gwa1rd:J.'i
w . :M<mach Spalt'ta.k•i.ady dizielnicy gira(; b<;id2lie w s.klaid1zie: Pahiail- •
Sok<>ło.w
Szyło
Mojsiejew
Kuznleco.w
, .
wyznaczony flkacJt lndyw1dua1neJ.
Polesi.e, oobęcizi.e slę wyśdg Je.o- cz,yik (LKS), Ber:n,dit (MKS W•i- Stanisilaw Godański
Nie mógl. zosta~ zapro.s,zc;ny spotkań. Dają więcej emocji, zaznaadi.11e
spo.rtu
centrum tego
Zd . 15
) L t ,· · k
lair9krl. :na dystansie 2'l km do- d
Wiedmia 1 Sztolcti,olmu. 'To równo samym =wodnikom, jak
.roJew lka, zo.st;;il pM.e'L PZB na kiero\Wlika się w Ufie, a każ<:1a ~m~ gro- do
st~y d'La Jrolamy 2lt-,,ese.~nych :zew ' . a uis..ins a,
wyjeżdżającej madzi co naamaw.ei 50 tysięcy w1- już je&t swlatowej klasy żużlo- i publiozno6c1. Cieszę się bardzo,
w klubach; po.siadających licen- K!OIS-O~V'LCZ, GiJska (MKS Pole- polskiej <Wu.tyny
dzów. Musiellśmy tam wybudo- wiec i nie mogliśmy rz.rezygno- że wlasnie w waszym
Ja1neczeik, Po- do NRD
mieście
cję IV oiraz niestowarnzy&hnych. &ie), Micha1ska,
wać specjalny stadiom., aby za- wać z jego startu w dwu wiel- zaczynamy tourrnee. Spotkala nas
'
trirebO<Wlllk:a i DUJra•j ('MKS Sród.
mitynmiędzynarodowych
kich
miesiz:kańców
namiębno:ści
spokoić
potwloerdzeo.trz)'ma•lo
PZB
m
~<rt ł meta wy§:cl,gu . znajdo- mieście).
serdeczna goScintu niezwykle
. gach, chociaż ba'1"dtzo chciał po- ność. POS<tarramy się okazać Jej
tego miasta,
w ooibotę początek 0 g'Qdtz. 13. n.ie kontraktu n~ mecz ze Slziko~a~ się będą na stadiome. LKS.
poziom przedsta.w.ia no.wnie odwiedzić nle:-~wykle go- g-Odni.
Jaki
...„ 10 D · • CJą w llstopadue. w toku Jest
·€id· 'el 0
Zb1Óll.'ka kolial!'Zy w nledztelę o
r~-1 JrnresiPOndencja dotycząca USJta,le- czw6rka., którą przywiózł pa.n do S.Cinną Polskę.
,·
. go""z.
go<lz. 9. Wsrzystki.ch uc:zesti:iików ~ w !!ll ,Z!· ę
- To zruwzy, wygra<l'l
SoJ.<a·low c:zuje się w Lodizl, jak
~y:ia. k-0.szykówltL chlr~pcow .w)- J nia term:inów i wa.ru'n•ków me- Polski?
obowląizuje bada.nie leka.rskte.
- Jeżeli się tylko ud.a •••
_ Trudno powledzieć. Są to bez u ąlebie w domu, tak przyn::ijdo I e7hw z Francją, Danią i No~
1ruim1e,i
pod-Olbny
na
1ezd1za
Wpisowe w wyso.koś.cl 5 ztotych
1
wyjaśnU kierownik
.Jak nam
Ale mnJej nas za.pew11ia.
wyjątku młod'Zi zawodnicy.
gią.
Należy Po12lilllłT1Jta.
p!atne przy ~o,;rzen.iu.
Stela.n
Tra•mwajarrza
s.po,tyka się taiką d•ru.:i:ylfly
Nieczęs•to
je k4erować na ad1res : KS Orkaoi,
drzisiejsze zaiwooy
Zając'Zlkoiwsiki,
serogrromną
k
ta.
giośc:inność i
Lódź, ul. Worowa 2, gd.zie zainwyjai\nia. z udzia.łem CMKA, Tr.aJmwaJaT'Za
deczn<::ość, ja1k u was teresowa.ni o.\rzyimuj ą regu.\amin
klasyfikowane
będą
Macie znalkomitą publicizn,15{;, l Apatorn,
wyScigu,
lecz rówa to d•la spo;rtowca ma pravde nie tylko zes,polowo.,
Jest to chydecydujące znaczenie. Bylem d,1- nież indywidualnie.
tąd tylko ra"Z w Lodzi, a już na- ba dobry pomysl. Bądź co bąc:lż
średinlooysta•nsow,,S'ZUkamy
CZWARTEK, 4 PAZDZIERNtKA. ny".
;,Crzame kw.ia1y" - zyka 1 a11<;turunoocl. JS.30 R=mo- wiąza.!em bliskie kont.akty z za- żużel jest na w9kroś wymiernyun
22.~o
pod tak·im haslem po
ców" rond.o. 2:2.3'0 Muzyka r01Zrywkowa, wy literackie. 19.45 K.oncert sC>li- wodnikami Tramwaaanz.a. Miło mi i indywidualnym Sl!><>rtem.
PROGRAM I
raz drugi ju.ź Wlid-ze<y zamierza
Muzyka ta1neczna. będ'lJie SiPOt.kać się na ton:rze ze
~l.15
sitów.
213.00 Ostatnie wiadoono5cl..
prizypomi.namy, że początek dlzl1-0 bm. (w środę)
zc.:iga.niz<>wiać,
8.00 Wlado.moliol. 8.00 M'llfcylk:a i
Krakowiakiem, siejszych
21.00 ,„Z kraju i ze Ś'Wlaita". 2JL.2'7 S.Zwendrrowskim,
7..awooów w;rrznaarony
na własnym boi~iku bieg dla mlo- aktualnosci. s.;i.o MU2yka p0ir.anMirowskim.
Ro,s.G.
21.40
sportowa.
K'l"ondlka
PROGRAM l l
?.lOstal na gcd.iz. 16.
<lzieży niestowa,rnyiszonej. Dystans na.
8.5'0 Pogudanl(a iiloizo1'iczna .
T,renerem ze9polu jest Chrrysini: „,La Gazetta" - qpera. 2.3.40
800 m.
9.00 Audycja dila ldas III i IV pl.
8.3'5 Audycja Melodie na dabran<JC. 2.3.50 Ostait· stotow. Pyta.my go o ma&'Zyny,
8.30 Wiadomości.
prrzyjmuje $ekreta- 11Cza ry nie. <.'rla-ry Do·l,to.ra Mów- oswiatowa. 8.45 Chwila murzy~'i. nie wiaido.mości.
Zglosrz>enia
na jaki.eh sta<rtować będzie raIiat klu•bu.
DobC"ze''. 9 ..00 K0ncet t Orkie.:;.t.ry il.5-0 Muzyka dJa WSIZYIStkich, 9.45
drziecka ozwó11ka.
pr·oduikcjj.1 niest.ety,
Własnej
PR w Krakowie. 10.10 „Burak" w P.ad iowy ku1t'S na1t1ki języ\ka :łlran
TELEWIZJA
automac'ie'' - i-ep"t'taż. 10.2'0 Kon cuskiego. 10.00 MtizY'ka r-OG<rywkow 1'9 mi.n. spotkania KostrZe~
nie malll1y. .Jeźdrzlmy n.a czechoH .0-0 wa. 10.40 „Br<J'IJc,n" cert muizy•kl. symJ:c nicr.onej.
fraig•ment. 9.55 Pro,giram d.Ja srzlkół. Jęizyik •lowaokl"'.h ESO. Tak 'ZJfesztą, o ! wińslki $·tirne11<l braml~ę. Byt to JeTKiK-F Koo>ny ui·nau.gurrują w „Mill&nące głosy" - O\(>Owi.adanie. 1.1,0-0 Koncert sym1'0illtlc.z.ny, 11.57
po1&ki (d.Ja klas IX). Z cykdu ile m1 wiad<01mo, jak i polska czo- dyny owoc oo-minutc,wych (? lle
n·ie&zielę, 7 bm. o gooz. Hl sezo.n 11.2-0
Mwq·ka ;rozrywkowa. ll.50 Syg!ll.al czaisu i llejnal. 12.05 Wia„Dzieje d·raima,tu" - J. Bewierzyć sęd<Zlemu) prób trenm.i;:onauki plywa111.ia.
„DIZieje T<IiS<tana i
„R.od7'ice a diziecko'". d·omości. 1·2.15 Pols·Jtie melodie lu
dliora
z cyklu
Uwa,gia
wych o.byd•wu zespo<lów.
odbywać się 11.59
Lekcje pływania
Izoldy" (W)
Kom1uni1kat o &tainii.e wód. dowe. 1.2.45 (L) Magarzyn dla ws•i.
od<n·osrząc.a się do sęcl,ziego jest rabasenie MDK w god1Z1i- 11.57 Sygnal orosu :l he.ina!. 12.05 1;1.00 Utwo•ry fortepi.anowe. 13.20 10.30-17.13 Prnerwa
będą w
czej pochlebnej natu1·y <J,Ja jego
mu'Zykl. 13.2:5 „Nlooż- 17.13 P1,ogira.m dn~ (L lak.)
Wiadomo..o\ci. 12.15 „Holniczy kwa- Chwila
nac:h od. 1'0 do 12.
refleksu. ast.artmle minuty m€0ZU
pwl>liicystyO'.llny
d•rans". 12.30 Radioreklam<ł. 12.45 wied'Ż'' - Old.cinelc. 1'3.40 Plroigram 17.1'5 Pro,g,ram
toc:<YlY się wśród myt>ko "'..apiada13.00 Audycja dnia. 13.<Jii (L) Inftlrmacje :dlll.ia.
Muzyk.a ludowa.
·„18 śWięto" (Lód·ź lok.)
.Jerzenfowe
ciemności.
jąc~•ch
d•la kiJasy IV pl. „Na ~o S.1ę przy 13.50 (L) Audycja litera.eka. 14.0ó 17.30 „Pa nna młoda"" film rz
świa·tla 1.ata·rnl na ul. Armii c..er~
Whlhelima
ser·ii. „Prz}'go.dy
da sta,ry ~rzyb''. 13.20 Pols·ka mu- (L) „Calendarium kultury muzywonej raczej ni_e ułatwialy l'nkaTella" (W)
zyka sy.mfoniczna. 14.00 „Męs'ka cznej" - audycja. 14.35 (L) „W,iel.
obS<lrwar.7Allm gry, a widizom 14 .20 ki walc" Strauss.n. 14.45 Audy- 18.10 Magarzyn Medyczny ('W)
opowiada.nie.
ro2'mow.a" cjl.
114.:tO (L) Koncert cja d.Ja dzieci s.ta.rs·zych „Błękit- 18.45 PKF (W)
·Radiorreklama.
ty 1 Je o 1 :a.
wy:g>rał
Wid"'ew
pro15.00 Wiadomości. na sztafeta".
r0<2Jrywkov;y,
15 .00 Murzyka ;roz- 18.55 ,.,Dawid i Goliat" Ten Ul-ligowy zespól 1>Y'ł. zna-.:2gra•m pwbllcystyc-z;ny A. Ka15.05 Program dTJia. 15.Hi Postęp rywkowa. 11i.30 Audycja d•la d'lJienie lepszy od swego n-hgowego
mińSJkiego (W)
„Ucizymy
w gos.podarstwie domowym, 15.20 ci ,st.a«·s,zych rz cyklu
prze<:iwni•ka. Cale si;>0tkanię b~ło
MKT :zOSl!ail: osta•lmi-o wrzmoc- Pie.4ni kol!l1.porzytorów rosyjsk:\ch. się recytować". 16.00 Wiadomoś- H!.30 Dzienni'k TV (W)
nie<JC<lekiwaoiie !nteresuJące, glow
dwuty:pr:zy.nos4
nam
cl. 16.05 Koncert z nagrań Orkie- 20.00 ,.Do·bracnoc" {W)
<llZ:lęki !Z'l'lakomitej J>OOtawie
nie
Szeregi orołó'Wlk~ tego 15.35 ,.,Co
mony.
t;nlko dla
Wjrjzewiaików.
a1wa1msrie do god•n*k „$plewamy i Tańczymy" stry PańM"\Vc•we:I Fi.lha1rmo.nii Mo- 20.05 Ma,ga.zyn „Nie
klubu, o kitóreg-0
p.ai\ (W)
17.00 (L) Omówienie
11'.05 „Listy a: Polslci". 16.25 sklewsk1ej.
I 1itgi. jurż clio.n001itl'iśmy, rzasiliJ.a aud.
Gos,po<\all"Z". ·;,.nie !!:!lJ!lli" się na
wid<lwl&k.o
16.30 z życia P'!'Ogramów. 17.05 (L) Radio•r·eikha- 121.05 Teatr „Kol:>ra"
Chwila m'U?.yki.
Mi.\ria Zwią"ku Radizleckiego, 17.00 w;a- ma. 17.2-0 (L) Lek'kie utwoTy !Oil'Po·l~ki
wkemWtlr'zylnó.
2a•gryw.kach,
Oll"nannentaCYJnych
sensacyjno-krymlmial!ne Johna
sta,10 w ja&krawej S•pl"ZeCZilości
co
Dowborówna.. W ;przymłym s>e- domoś'Ci.
inspektO!I'
„Pa.n
Briestl-ey•a
,,Aktua.Lności
(L)
17.30
tepi.a•nowe.
1'7.-05 Koncert życrzeń.
p1"2:e'Z
zasad Sltosowa.nych
do
prrzys"ZecH" - w tluma=emu
r€prezern1:acyj.n·y ro.<ipól 18.00 P.epo,rta.ż literacki. 18.20 Ak- ló<l"Zkie". 17.45 (L) „Gdyby wieronie
Sta<li;. JeSIZC'Ze raz eksperci futJ&7;efa Por<0d1zJ.oiego. R.ezyse18.30 R.a- dizial pan Kaczkowskd" - :repm·wy.sitępo.wać tualn.o-ści za.gir.ainiczne.
tenisie
Lodzi w
il'Ozstrzygnięcia
do
otmy:m.ali
bolu
Wyko·naw
Rene.
Lu.dlwi1l<
ria
1
rytm
„Melodja,
(L)
18.00
taż.
an.g;e1języka
naukl
kurs
dlowy
v..'ięc będlzie w ·~1kła1dli:ie r0<kudą
pytanie: 5 -c:zy jedno podanie wycy: Zofia Kucówna„ Mairia
18.20 (L)
- audycja.
cym. znacz;ne sUJkcesy: Wt. Sk<l- sk!ego. 118.45 R.aidiareklama. 19.00 plooenka~·
na bram•kę.
star=a d!Ja str2a lu
Stanislaw Jażabczyńs'ka,
feJ,ie.. Echa EuropejRikich f.e-s1thva1ll mu- „Mow.a., pla'l..e, ludzie" necki, •W1ie1sl<atw i Tade•u1<>Z No- zycznyoh J!IG.2".
Cie5'Zy!i,byśmy się. gictyby Widzew
śkiewico:, .Jóret Lotyisz, Jó20.00 D7.lennik t.on. 18.35 (L) G.ra ze."!>ót ja"zowy
wie<:y, OrHikoW1SJ<ii ocra.z D()IWbo- wie=orny. Z11.26 Wiad-OITTloScl s.pcu· Benny Goodmana.
j·ak vro-zo
dobrze.
ta'k
sire
w
za
grat
Karzimieriz
Komecki.;
,,.,,ef
18.45 ChwHa
raj i gdyby Start PT"Zejąl od niePa1wl0iweka towe.
Rudmk:i (W)
ró'MI'la-Nawopolska,
20.30 Koncert estradowy. mu.zy1k!. 18.50 Uniwersytet Radiogo ...asady ta•ktyozne.
21.20 „ WieczÓII' il'OJ'llryw'ka~o-tanecz wy. 19.00 Wiadomo,ści. 19.05 Mu- 22.5-0 Osta~nie wJadomości (W)
Rurtfiwwska.
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l\flNFRED GREGOR

(22)

Tlumaczyli:

JAN]NA i ERWIIN WOLFOWIE
oćlipa1rl wJęzień prężąc
_, iDzięh""lllję, sir Miał na oobie sza,I"<nielone,
szeroikie ba.rki.
dreliclm1we SIJ)Odini·e i białą kolS'ZJll1lkę sportoTo b}·ła pierwsza noc, kltórą me:c•zywą. rprae.sr,>alem. Ty]k<0 ohc1atbym, zeby
wi.śoie
mną mały Orotti, bo tam zejdzie
ze
był tu
.
.
ca~ktiem na -ps.y!
- Umieściłem was Ney.kam, w w<l1ileilne-J
celi 'bo mam nad<ziej·~. że powiecie mi praiwdę.' - Moźe ipain ll'la ro.nie ipo,Je,gać, si;r!
rze<kl Korrieff
- Dobr-ze, Neykn•m
spróbujcie mi jes7.cze ra"Z wyjaśnić, dlacz.eg.o
Albo nie. WyJaSdlziewczymę.
n.a
n.aipadli.śde
n.ijcie mi, w jakich okolic:r.no1~'Ciach zCllstawihbyście ją w S]J<J'koju. Na przylkhid, :powied:z,my,
gdyby miaJa na &O'bie normalną s.u:ki€nkę?.
- Nie wiem, ,o;;i·r, tera,z w:,"Claj€ m1 ,o;ię, ze
sulkieinka niewiele by :1Jmienil1a. Ale na pewgdyby od pienw:.zej
11.0 daITibyiśmy sipo:kój,
chwliili krzyczaJa w nieboglosy. I gd)'L:V chlopiec fPOoTDa,gait, gdyby oom także Wl'l&.G1.czat

e
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Na pew.no wt€dy n.ie by się nie stało.
cież nie bylh~my tak d·alek<0 Old miasta!
- Ale d!ziewczyna broni2a się?

e

Rrze-

- Oczyiwiście, broni1a się, a1le Roger ma
swojP chwyty, si'C'. Z ipoczątil,~1 d'C'aipała i gr-yz! a ja1k s1ua<k'11a., 'P<J~em nagle U.SIP(JlkQ\ifa się
tyln''° jęoza,Ja ckho!
- A j.ak by1o z wami?
Neylkam zac·zerwiE>nil .się.
- Czy muszę o tym mówić?
- Oczywiście, i to szczerze!
- Dobrze - rze<kl Ne:r;lmm. - Bylem d1"Ugi. I ba'lll•ilo mnie 10 do chwili, kiedy usly•
szalem nadlbie~ające~o chlor.>ca. Gdy drzie·wczyna, zob;mzyla, że Roger bije <:hfo1pea i że
zrz,uc ił go ze .~;ka1rpy. 7,,aCl7..ęJ.a ;plalkać i 'Przepta la się hro·nić. Mo•że ohciala po.~wir1cić się,
Albo
żeby 111ie na.ra.fać 9Weigo 'J'.lTZY'.i-acieila'?
może m~'\<laJa, że Roger .zalbil go i że wo1bec
tego d taik WL"'2C\'lSll:ko jest bez sensu. W każ
dy.m .raziie ja już oiie mog>lern - pan row.m.ie,
sir. Wszystko 20częlo m'11ie mierzić. Wstal<;ffi
i zobaczyJem jej bla.clą t•wiirzy<:zkę„. Ohc1alem poWt<;1tT1zymać od niej Cro,tti'ego i ~an
„Myslis.z,
crotta. a·le 0111i nie zrozumieli: że ty.Jlko ty będzie,„z mia~ przyjemn0ść?"
wr7..asną1 na mnie Bancroft, a CrO'tti dodał:
ttCzy po 1<0 01brO'l1Hiśmy cię orze~ '.Yln t~'
pem?'. Mia Jem ochotę .zamord<J1Wac ich obu
w tej chwiH.
Ne v'k.am u.t'Wal.
na1le-gal I<orneff.
- Co dalej? - Chloipiec leża~ na birze,gu z twa·rzą !PT'ZYciśniętą do ziemi. Spytałem R<>•gera: -- Czy,,
tv go moie.„? - ,A,Je Ro,g.e<r P'rzeflwał mi: Usły
BZldu~·a! Pr1e'>~'pia s'e tYol'lm troc:hę!. .s.zaJem za .0C1bą ję.k dzie•wC'Zyny i w1edzia·lem,
dnaczmto jęczy„. Gdy Orotsti .silmńczyl z nią,
ra-zem z Rogerem i Ban. rof·tetn.
odc'l!Zed~
Podrszed.1em do dziewczyny i 7.0~'lczył€m, że
ma szerOlko obwall"'!e .oczy. Patrzyb w nie.bo,
0
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j~lll gd)•by wndliziala k=iec św:iiaita.. tri;:lą,kil':'111
mo.,gę jej pomoc,
aJe chyba mnie niie zroziumiaila. Wydawało m,
się, że 111ie uświad<.llm:a soibie. kto 0<bok niej
klęczy. Zdj.ą!em Jkoszu,!ę, kitóra .i tak była
brudna i ipr.z)"k.ryiem nią jej nagie c:alo.
- Koozula ll'lie była brudTJa, była zak'!"Wa~

pe.zy nie:j i sP:l''talem, czy

lllriona.. Na podstawie tej k<JSZ'L11li ;pohcja wojwyci<Jll;(lflęła was :z ló:źJka jeszcze tego
same~o wieczora!
t,;iik bvlo!
- Tak - P0·1lwieroził Neyk.am - A uotem z<kad!ziU.ś>Cie nazwJ.sika wasŻych
ko•legów?
- Przecież to nie była zdll"'ada, sir! Chodzl~
Io mi tyllko o to, żeby zaipJacić. Chcę ponie.~ć kare!
Przez d~.uż.s:zy czas p.anowailo m•tkzenie, potem Nevkam zaczął Zsnowu:
- Niiony n:ie ·mipomnę teg<o moiineni\.u, gdy
odichrydlzi!em ~tamtąd. Ohlopiec stal oparty
o di!"zewo i .patrzy1 mi w twairz. Podsze.dłem
do n.ieg>o cal!kiem bli:::ko. Oczekiwałem, że
r:wcf 1<;ę na mnie, mry;i;e z karmieniem w rę
że ro7.biję mi leb i W\SZy.st.ko będzie
ce„.
Ale <l'!l apu.ści1 wizroik, jak gdyby
.~kończ<mc .
o.n był winien. a nie ,Ja. Pobieglem 'Yl'ięc do
kosza•r. .pollożyłem :się i c.hlalęm, aż oo mnie
iprz.w121li... - Nie rno.gę za.po<rn'11·ieć tei d.Zliewczyny, si.r!
Neylkam pa<trzy1 111a Koone:ffa blęd'Ilym
To dziecko, sir„. takie czyste„.
Wc'Zil'O~rnem. - Nie lu:bię, gidv zbrodnia•rze sta.ią się .senrzekł Korneff brutalTlie i d<>t~·1mentaą11 i Ca~e·go 'Ży>cia nie .sitarczy na ,poku1ę
dal: za to, co zmbi1liście wy i wasi ko'1€<l:zy. Do
widzenia!
Kaipiltan fPll"Zebyil w zamyśle'Illiu dlui:>:a d1rogę z więzie.nia dlO hotelu. Zema.nia Ns,V'Itama
wsbr-7.ąiS111ęly n.im. Cz:uł instynktownie, że ka.~
de slowo knip:rala bylo szczere. Ale czy 111ie
ćikowia
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byq- t~ jed'IloozeLŚlll.ie naj.barozie.j wyraJin(llWany
spos.ób obrony?
Korn.ef! wierzył w uczciwooć Neykama. Ale
czv uwierzą w nią .~eneral i przysnę;gh?
Wchodząc do hotelu olrolo południa Komett
spost:r.zegl Brenta. .siedzącego w ha.Hu. MaJor
rOZJmy.ślaJ :nad zadainiem .szachowym. K<0rneff
przysUJn,ą[ drugie kneslo, usiadll: i przyglądał
się usrt:a•wionym fi•gurom.
- M;i•ś1aJem o tobie, Korneff - rzei<l nagle
To 'P'l'Z:inkre uczucie, !kiedy tl'Zeba
.Brent. bronić przestę,pców przeciwko o bycza 'OW<lści,
1P<ra·w1da?
chole>t"nie
wy'Cedrził K<0rnef:f - Tak :Pll"'Zykre!
- Spotykałem w życiu W\'ll7ellkiego rooz.a·JU
ci-ą,gil\ą1 dale·J
21brod:nia.rzy li eiboc.zeiiców Bren1t - aile „witllków" - ta'k nazy1wa111-0. u na.s
drani, którzy gwaldli dziewczęta - r.1enaw1.
d>z:iłem .naj1bardziej I A ty?
GaTd:zę kB1ildym, kogo rozum me sięga
od.parł Korineff s~oi".sitko.
powyżej pępka - A dlaczego wmówiłeś sobie, ze musisz
tlll"'atować ich od śmierci?
Ko.me-ff mikzal. Po chwili rzek~ wo~·n"': Qpowiem ci pewną historię. BreM! Bylem
Parobek
wtedy ·pwlmra1orem w Stanaich.
wiejstki, którego mi przyprciwad.zono, poszedł
pe•'.\o"Tie•go dnia z w<:dlką .nad rzekę, Z«bacz:i:t
tam dziewczyinę, ktora się kąpala l zgwałcił
ją. Pomocoiik szeryfa zlapal !W diwie g<l<l"Ziny
później. Dziewc7;Y'fJa bvfa córka ogólnie szanowane,go czJO'W1eka. Powiei.o.z, że to pod<0hn~
hiSJ!(ł("ia. Tak, hi .' 1toria b'l"la prawie taka sama. Będe się stire,<:r,cza1 · Ch1o1P-ca s1k;i:i:a1110 na
.śmierć d:zięki_ mojej r~bocie. Cies'Zy~em się!
my?)nów fPO·zl~ylismy si€ jednej kanalii .ś\a1lem. Az nad.szed~ przykry k<0niec. Ja,k(I>
proll~~urafor musiałem b~·ć oh<'cny przy e.gzekucii. Rozumiesz teraz, Bre111t?
<Dal.«zy ciąg nastąpi)
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