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V Republiki
Pierwszy
.....

Z okazii

NRD

święta

Przyjęcie
w salach PKiN
Am~SZJAWA (?PAJP). ibasiador NRD w Po.J.sce Ri'charo GYJP1mer wytdal 5 bm.
rw salach reQJuroowycib PKiN
rw :Warszawie PI"ZJ"ięcie z olka1'JJ1 Pl'lzyµadaijącerj w niedzłe
łę. 13 .r<?'cznicy po'W'StarJ.a Nie1m1ec'k1ei Repulbli:ki Dem-Olkraityoznej.
N a IP!'zyjęci e IP'fZyibyli crzJlonko;w1e naj1wyższyc'h wlad.z pair
tY'J.nY'Oh i państwowych.

De Gaulle pobity
w starciu z parlamentem
Francia wkracza w łańcuch

burzliwych dni

-------------

----------~

Miniona dobę można z pPwno.ścią
PARYŻ (PAP). zarówno z pwnk>tu widJzen:a dziehistocyc.zJną
naizwać
Fr ainoji, jak i pelny<eh peryipeti<i
jów republikańskiej
ilroresponden<t
:patryL<!ki
pisze
d zięjów V Repwblliki PAIP J. Gerhaird w Z'Wllą :z;ku z obaileniem gabinetu premiera Pompidou }JII"ZeZ Zgromadzenie Narodowe w pią
telk: 5 bm. nad ranem.

Obecm:i by;Li szefowie il crz:lon
;prze:l1S1tawiszeregu
~Wie
c1el.s.tiw dY'P'lomaity=nych.

W ozaisie przyjęcia !lJmlbasad<n" Richard Gy[ptn.er [ premier Józef CYTairukieW:ciz wy;podik.r.eśfając
mienili toasty,
m. im.. 7ll!aczenie za!P'O'wie<lrziiane; "'.17izyty po1i51kdej d«•l egacji
IPB.iI'tY'J!ll.CJ-Tządowej w NRD dla
~ls.;oogo umoc.nieniia przyijaź
~ 1 . V\'aIJÓ'łlprrucy między o.bu
'vr<1.trum i kraj ami.

FILM WYDARZE~
w
Sia['ICie ;ro.2lpocz,ęło się
czwarteik 4 bm. o gooz. 13
od przemówienia wyg!001Zone-

Inauguracja roku akademickiego
na WUM-L
"!~.i odlbyła. sit: linaiugul'O!ku akademfokiega na
UJ1Jlwersyte(fe
Maritsramu 1 Lenini=u w
Lodali. N a tll'OCZ<Ys006ć tę pil"ZY
ibYli m. i111. I sekiret.a.l"Z KL
PllPR MichaJJiina, Tata.r kM.vnaKL
sekrcit.a.rz
MaJk,owSka.,
ra.c.Ja

Włec?JOII'OJWym

Od poniedziałku
Łódzka

TV

rozpocznie nadawanie
na kanale 7
Telewtl1zyrjircy OŚIJ."Oldek Naw Lodtzi komumJiikiu.je,
że od pond.eidti:iailikiu (8 hm.)
nadaiwan.i e .nocro2ą>0oczy111.a.
~aJne1go programu :za pośred
ll.!JC.twieffi t1'lw. kainia.l:u 7.
lliSllu,gowe ZURiT
,._,,~ty
""""1<\ ~ dailszym ciągu przyjzgtoszen;a
ffi()':"'ac W\s.rełkie
postaida.ozy teleiw1a:orow, do. o db.ior•- y. a1rua
""'
tyczące
,-z,es.._a,
;k ·
n ., ow t~lewiizyjn;ych i wmon
~ail!;ia urzqdreń wmożli
wiaJących Odbiór programu
za pośrednictwem teg-0 kadalW!ClZy

nału.

PZPR

-

Hiero<n~m

wiceprzewodnicz.ą.cy

Rejlnia.k,
Pre:zy-

dlum RN m. Lodrzi mgr .Jenzy LO!rens, CtZJlomek eg-ztkuposeł na
tywy KL PZPR Sejm PRL Eugen~usa Aj111enkiel, reildO<I' UL Jlil"od:. dr Stefa.n Hra.bec, p111Seł na Sejm
Jlil"oif. dr Remi.giium B •tet"ZMl.eik,
kurator Ołtręgu S~olnego m.
Mieczysla.w W oźniaLodl1;i
orau; prrzedst!llWiciele
kowski
KL ZMS.

1Przemówi{'\J'Lie onowego rolklu akademicikiego Ul62 / 63
WUML
k.ie.rO'Wllltk
wy,glosill:
mgir Stefan Kla.jm.an. S·bwiet'roik
nowy
że
in„
m.
dzil on
aikademiClki 7ibieiga się z 10istnJienia WUML w
leciem
Lod7li. Uooeiltn:ię mairlks:&toiwlS!ką
u.bi e•glyclh
oqmściło w ciią,gu
lait 1.000 a.bsol~tów 2-letPi€:I"wszy rok
nfoh studiów.
studiów w nowym roku aka01koilo
demickim rozipoc:zyna
640 stuch31C1ZY, w tym 450 na
studi·a.ch dwuletnich. W biena
otwa.rto
l'(Jlku
żą.cyrrn
WUMiL nOJW€ i!Genmki stubudiów specjailistycz,nych:
oraz
dOIWlatny i gpóldziek:zv
mlt'.Jralno peda1gogiCl2lny i
oświatowy. 70 proc. słuchaczy
wyksz•!akenie
ma.
WUML
średrnie, a 30 proc. ·wy:ż.size.
Krotlkie

twierające

uiroczys•toiść

(Dalszy ciąg na str. 2)

---=

Uroczystości 10~ Międzyzakładowego

Klubu Techniki i Racjonalizacji
Zjedn. Przeds. Bud. Komunalnego wlodzi
W J!iel'w.szy.ch c1Jnri.:i1ch 1Pazd!z1e mika br. mija. 10 la1t "<i
chwiH rzailo1żen.ia Międzyzalda
Rad10we go Klu1bu T.ec:hn.i1Ju
ojona.Utaicj.i ZjedJno•c.zen·i,a Przed
Buidow1nti.c1tiwa Koeiębior.:itw
m.u.na1lne go w Lodzi. Uro~zy
s.tooci zw:ią.zaine z tym jwbileuszem będą mia.ly dla. orzed
bu&•wn.idwa kosiębioir.stw
mu1na.!n ego szc ze.góJ,n·ie u1rocz~
.s.ty cha1nuktell'. Na czele komitetu honornwego obchodu 10lecia l\iiędzyzakladowego Kin.:
Techniki i Racjonalizac.11
bu
st.Di minister gospoda.rki koStauislaw Sr<>ka.
munalnej B P >J :i.dziernika, o g<Xl'Z. 10 w
Prze<llS. Pro·dukcji
lV!iejos.k1m
Pomncniczej p1:-z:r ul. Armii
Cz-c::wonej 30 n<ist,ąp· o·!Jwarcie
Wyst~wy techniki i rac,jona.li·~·C,ji P1'7.e<lsiębi-orstw budowni~ wa . komunalnego z cał<>j
te~lsk1. O Pt"Zygotow:::ri1a.ch do
mi v1~sta1wy, w ktorej wdbio~ · ;u·1z1al oko.lo 20 ;:>:-ze:•s.<l·
już
na ~ w. JJnfcirmowailiśrny
11
W ·';~~~~ c~ ,,Dzi€.nnika. '.
wvcn „ J~"nach P' :ood1poludmo• gloiv.c 1.e. u.oze:Sit1-.1czacy w
.
k' ·b
u rocz , s..osc.1
10 _,1 ~
t
11wi·'1ia
- ·.;., · t ~ery wroro.w~ budo) .m _ ~w.-e w·:d»c·ągo
w y, - ·
wo-ik~aializ_gc.i .J)._e, jeS}ną . Q['vSą

c

50
tów, 109 „:ni€za1eżnych".
irapubliikanów ludowych (MRP).
33 dePUJtowanych ,,J)<Yrozumie111ia demoikrakycznego", 32 „nie
izaa:n,galŻ-Owa.ny:ah" i 3 z pa.rtil
UNR.
mądzącej
(Dalszy ciąg na &tr. 2)

iW
~ jedną remo111tową.
go::Lz•.n<t{h w.iecw1rnyci1 (17-18)
w SJL< Teaitru Powszechnego
od'icja.lna,
odbęd1zie się c:zęść
Zwią,zain.a z 10-łeciem dJziaJa.\n<>ści Międieyizaklado01we:go Klu
bu Techtruiiki i Racp1va li1Zacji.
W częśc1i a1rtY15ily•c·z,nej wystqP1ą artyści Po.lskiego Radia z
„A1udyicją z dywa.nik1e·m".
Na•zajutrz, 9 paźcllz'emika, w
Rady N a r<};l.o•wej
sah . obrad
m. Łodzi o<lbędzi~ i;ię krajo~a narada pnzedl'i'it;a.wicieli P1~<l
dzy,~a·~(łado·wy·ch klubów techniikt 1 ra<:jo.na,J.uza,cji budo.wind-

wą

ctwa loomUtnalnego„

(J. Kr.)

Minister
sprawiedliwości

gości w Polsce

go za pośrednrictwem radia :i
telewizji prtZez prezydenta de
Zatk:oń<::zytlo się w
Gaulle'a.
ipią1te1k 5 bm. nad ranem w wyniJku glosowania pa.r~amentu,
k;tóry 01baiJ1il rząd Pompidou
więk\slzością 2M głosów.
de Gaulile'a
Przennówienie
omiało na celu wywarcie
strego nacisku na deputowanych, aiby ro1'lbić fr01J'Lt opozycji, ~óra oibjęla V1<-szystki€
partie z wyjątlciean rządzą•cej
UNR i uniemożliwić "m .p.rzefo,!".sowarnie wniosku o vo.twm
wniOSlku g'(_ldzące
nieuf1ności,
go wp.rawd1zie bezJ!)Ośrednio w
Pompidou,
premiera
ekirpę
ale ,pośirednio 1 faiktycznie w
je.go proo.sobę prezydeil1Jta i
jekt rewi1'lii kom.sitytuqi. Ma·
wystąpieniem
newr z tym
dwie: g-0!pQpr.zedzającym , o
dziiny obrady pait'1amentu spaliil'. caJ!kowicie na panewce. W
ra:cie rue pi:-zek0tn:aJ
ika,żdym
deputowanyich.
;posiedz.enie
Dowiodło tego
NairodO'We~
Zgromadzenia
k~óre rozip<iczęło się o godz.
i t.rwa·ło z
15 w ozwalf'tek
do
tytliko :prze:r-wą
kiróta(ą
godz. 4 w piqtek, czyli ponad 12 godzin_
•
Posiedizerue było me1'lwykae
aitmOISfera c1ęi!ka 1
burzliwe,
· n1SJpięta, jalk w okresach pokryzysów pollityczważnych
111ych. Przemówienia wygloszo
ne iprrez ip;rzedstawJcieli opozycji barozo ostro a1tak-01Wały
de Gaullie'a i ce.~y
ipali.tyikę
oraz
jego system l'lzą<lizenaa
monokraityicme plany wproiwa
dJZenia we Francji drC'gą reczegoś, co
wi~ii konstytucji
moż.na by naZIWać aibsoQutyztj. ruemem prezyderuokim,
ogra.nicz0111ej w9:adzy peiraonaanei. Pirzyjęcie z,gotowane tyun
wyst<\!pieniom prizez większooć
nie !P<YZOISl!adeipl!.11towany;ch
wialo od raizu mdrnej wą,tJpli
woiści, co do IW)'l!!Jiiku gil060wania.

WY•NIK
W oi.ątek o godz. 3.45 od.-

nad
glOSO<Wainie
się
1byro
1w:ni01Stkiem o vo>tum a:euifnoś
Za
Po.m1;:>id,ou.
galbiinetu
ci dla
IWlnioslkiem padl:o 200 glosów
200 . deiputowarnyun,
ip~eciiw
lkltarzy W)'IPOWiedz1eili się za
· ga'Ulllisitowooan.
g.a•binetem
iPrzeci'Wlko rządowa g1oso-wa1lo:
10 komUIIlist.ów, 43 S'()ICja1i&-

„Polaris A-3"
nie wystartował
Sta111y
NOWY JORK (PAP).
Zjeclniocrzone przep.rowaidJzi.ly w
J>iątek ,P'róbę z udo!>oona~<:l·nym
tYJI)em 1raJlctety „POda•ris A-3" w
mają być WY'POO<li~llle
które
ok'ręty PO<iwo.damecykańskie
ne. Rróba noe uoola się ż 'P<>wodru usterek w d1rug·ilm. ~o
nie trakllety.

GŁOS z TAMTEGO SWIATA???

I

er '" , „u ul
i:..„„„„„„„„„„„„....„„„...„„...„„...~

WARSZAWA (PAP), W pią·
tek 5 bm. na zapr<JSzenie mi·
ni«tra sprawiedliwości Mariana
Rybickiego przybyl do Polski
wesprawiedliwości
minister
gierskle,j Republiki Lud„>weJ dr Ferenc Nezval.
W czasie tygodnjowego pobytu min.

Nezval zapozna

si~

z

i pracą organów
~rgani?..a.cją
wymiaru sprawiedliwości w na
szym kraju, spotka się ze śro
do"'iskami

War-

prawni-czymi

szawy, Krakowa i

WROCLAW (PAP). - Posta wi-001e w pooząitklu rioilw 'P'.t7A.ld
górnikami lubińsikiej miedzi za da-me dotarcia je~ w br. do
złoża wywo.J.ywa.ło nied·awno wiele sceiptyCtllllyeh uwa-l{. Dziś
że górnicy dotirą do
wecl!htg pootępu rob&t moina są&ić,
miedlzi przed syliwe$trową. n-0·cą. 162 m drzlicli górndków w GY„Lubin" od złoża,
,bie wentylacyjnym koi>Unf
Obecnie glębi się 5 srzybów tej ikopa;Jni., stosu:<ic od
niedarwna bardzo n()'V1oc·zesne
metody techrucz:ne. S;;owodoVI rześnj u
we
że
wa.lo to,
zgłębiono arż; 42 m szybu, co
jest pięknym rezu.lta1rem.
Warwnki ged!ogiczne są tu
Najw:ększym
ba·rd!zo WU<lne.
wrogiem _górników jest woda,
dlatego też w,prowadz;mo metody t1'lw. mrożemo.w0. Je&zcze ntgdy w Polsce rwe stosowano i~h w iaJk: szerokim
za•kresie. Smiafo też można
że budO'wa koIPQWiedi,ieć,
a
1Pa,Jm.i (najpieriw „Lwb na",
następnie „Po111kowic I" i „Pol
ikowic II") w nowo odkrytym
jest
miedziowym
zaglębiu
tecnnicznie
skomplikawanym
1 to na
iiJrzed.sięwa:ięciem światową.

skalę

WRL

Katowic.

doświadczalnym

poligonem

baroz,1ei

Tym

fatkt

dziwi

stosunkowo mailego zainteresowania i pomocy b~downi

czym kQ'PaJń ze strony nainstytutów naukOIW)'ch
5zych
i ka•tedir wyższych uczelni.
A „gra jest warta świecz
PrzyipomrntJmY. że po
iki".
pelny;m uruchomieniu kopalń
za·glęb ; e lwbit'lskie dawać bę
dzie ok. 800 mim zł czystego
zy<:1ku rocznie. Najważniejsze
zliikwidujemy dejednaik bę
ficyt miedzi, a ;p0 1.970
dziemy mogli już eiksportować ten cen.ny surowiec, .s.taJednym
jedinocześrue
;ąc się
z n.aj1waiżniejszych je.go p:rodU1Centów na świecie.

·r:

18 lat pracv MO

Akademia w Warszawie
Wł.

Rozkaz ministra
WARSZAWA (PAP). W Klll.bie
MSW w Wa1l'IS:zawle O•d'byla się
akademia z okazji
w piątek
powsta·nia Milicji
18 roc:zn1cy
Obywa.telsikiej.
Po zagajeniu przez komendan
ta· glóv1mego MO gen. Rysza1roa
Do.biesza1ka, przemówienie okoIi=nośoiowe

wyglosił

zastępca

komendain.ta głównego MO płk
Fra1ncisizek Jóźwi.ak. Pod•kireś'lil
o.n m. in„ że organa MO d'Lianiiż przed
!ają dziś sprawniej
khl.ku Ja.ty i os-iągają lepStZti rezultaty w walce z pnzes.tępczoś
ctą. J)'z.ieje się tak m. in. d2ię
ki wypos•aJŻeniu MO w nowoczesne śr.odiki lącz,noścl i trans
poirtu, wpTowadrz,aniu naukowo
opracowa<nych metod d!zia•Łani.a,

Czlonkow i·e Biura
Politycznego
KC PZPR ,
wśród słuchaczy WSNS
WARSZAWA (PAP). W Wyż
szej Szkole Nauk SP<>)ecznych
przy KC PZPR odbyła sle 5 bm.
lna.uguracja roku akademickie-

c·gólneg-o 1 za\vod..owe-

*

Konferencja
Labour Party
zakończyła

obrady
LONDYN (PAP). W dn.i.U 5 bm.
BdghtOITl os1ę w
J:mady do1rO<l'Zil1ej korn.ferenqji La
bouir Pa•t'lty.
Wedrug opind'l zaClhodnd.ch loo
respomden~6'w, po rarz pierWISrzy
od szeregu la.t kon!ferencja nie
w a1.-mos.ferrze
się
mkońozyła
A.
,·ozid:ówlęków.
r0C1Jl:>ieżnośc:i. i
j•11k się twJerorzi ~Hskell umoonil swą J)O'Ly.cj ę przywódcy. PlrrzyczynH się do tego głów
n le fa1klt, że uczestnicy zjazdu
zgodn·ie udrzielili kier-O'Wllictwu
~'l!'aźnego ma'llda1u do pr:ze-1
. ctwstaiwlenia się p.r?Zystąpienlu
7;alkońCZY'IY

Wielildej Bzytajnid. do '\lllWIÓIDe;i o

~~..

~

:(.

*

okarzji pr-z:ypadającej 7 bm.
powstania Milicji
rocznicy
mini·s ter spraw
Obywatelskiej
Wlaidyslaw Wiwewnętrznych,
cha w-ydal r012Jka1z, w którym
MO w
osiągnięcia
po<lkreślil
!aidu, pod2ielle zaa>eWnienla
18

_,
ju.

Prezydent
(PAP).
Józef Broo-Tito odwiedzi w giruóniu br. Związek
Rad!ziecki.
W sw-O'im czasie premier ZSRR
Nikita ChruS\ZCZoW zaprosił pre
zyd:enta Tito, aby i;mzybyt na
WY'PCX!fZ.ynek do ZSRR. Zaproszenie zos·ta~o :przyjęte z zadowoleniem.

MOSKWA

Jugosławii

Bułgarska

delegacja rządowa
w Belgradzie
Do
BELGRAD (PAP).
przybyla bu.l:garSJka
Belgradu
delegacja rządawa na czele z
Z~w.kowern.
wicepremierem
Pr-zeprowadzi ona ro.~owania
w spraiwie rozszerzenia wąpól
mi ędzy
J:tOSlpodarcz,ej
;pracy
obu krajami.

Po zwiedzeniu stolicy

delegacja
Jugosławii
udała się do KraHowa

SZLP

WARSZAWA (PAP). W piątek
bm. delegacja Soc,jaJ!styczne
go Związku Ludu Pracującego
Jugosla.wii zwied7.lla w godzina.eh przedt><>ludniowych Hutę
„warszawa", a następnie O<Sjedle mle<Szkanlowe Biela.ny I od
byla przejaMżkę po Warszawie.
W godzinach popóludniowych
delegacja SOcjalistyczn~go Zwi;\z
ku Lwi.u Pracującego Jugoslawli z Vlad.lmlrem Bakaricem
na ezele zlożyla wizytę w Prezydium Stołecznej Rady Narodowej.
Wlecoorem delegacja SZLP Ju
goslawli

się

udała

w

podró~

___________________________

rządku

i

be2<I>ieczeństwa

w k'l'a-

kraju.

będzie

Plerw.;zym

jej

p<>

~

etapem

Kraków.

'

fi

W dniu Swięła Milicii i
Z <Joka.zJ'i 18 roca;nicy

powoła.ni.a

l\fiłieji

Obywatelskiej

przesyfamy wsrzysfldm funl!:cj-0111ari1JSZ()m I praoow.nikcm
łódll;kiej Ml(} p0'2Jdrowienia oo.'Ml wyra:cy umania,
Sw-0<ją

o.fiM111ą.

i

pracą. Mmcja. Obywatelska.
a.utoryiet wśród sipołec3Jeństwa

owo1lną.

zyska.la 1S<>bie stZa.eunek i

m. Lodr7Ji, które wysoko ceni Jej 'Poświęcenie I eOO!lJientroskę o 2'alpewnienie• PQ!t:'Ząd!ku i be7<1>ieczeństwa. w
naszym mdeSilie,
W dniu WaBZego Swlęta fyozymy Wam, Dramy Torwa:rzysrre, dails.zych Sll!koosów w te;i trudJllej I zasweytne.f
służbie d1a. n.a.r<Jdu i Polskii Ludl()IWej. oo-atL plJ'Wlodll<enia
w życiu oo~bistym.

ną

go.

Na uroczystość, która obok
kolektywu Słuchaczy i wyklazgromadzlla
uczelni
dowców
wielu gości - wybitnych d,.,iaJaczy partyjnych, spolecznych,
i·ektorów szeregu wyŻISzych uczelni przybyli czJonkowie Biura Politycznego KC PZPR Zenon Kliszko i &oman Zambrowski, sekretarz KC PZPR Witold Ja.rosiński, kierownicy
szeregu wydziałów KC PZPR i
ich zastępcy oraz przedstawicie
le organiza,cjl polltycznych, SJ>G
lecznych, i mlodzież.owych.
Obecny był I sekretai;.: amba
sady ZSRR w Wacszawie Awtenlr Hanow.

Wichy

go kadlr milici l.

z

odwiedzi ZSRR

5

a pTZede wszys<flkim dzięki stale
mu wzrostowi porziomu pr2ygo
towa.nia

Prez. Tito

(-)

ZA
l\f,

EGZEKUTYWĘ

KL PZPR
TATA.&KOWN A-MAJKOWSKA
KL
~Jcretan
I
ZA P&EZYDIRJM RN M. LODZI
(-) MGR E. KAZM!ERCZAK
przewodniczą.cy Pl'fllZYdlum

Do wszystkich pracowników

Milicji Obywatelskiej
ziemi łódzkiej
W dniiu drliisfoJmym mija 18 lat od ])OIWOOlinia Miilfoji
Obywat.elsk11l-j.
Na pl'Ze~Clllli rel{IO ermsu praoo!W'lliey MO mo,~ poszozyoić się w swQje'J Jlll'l'WY duży:rni wynikami w slu:t"bic
dla na.rodu, ta.k w -na.kresie za;pewn4eruia. B'l>Oklll'ju obywatel-0m, ochro1ny piry;_waitnego i ~iwego mienia.,
jaik i wYiktrywaln,ości pirmesitępstw.
Za odiwaigę i pośiwięoenie, za. oifiam.ą, t trudną. ))il"acę,
oonJi i SZia111uje ieh ca.le slP'C•łectreństowo . Zliemi lódrzlk;iej.
0oll'atz b-aird111iej 2laClieśn~a się wspólipraica Mi11iicji Ohywiaitelskiej ze sipol•oou;eńsiłiwem, od ktÓI'e\I w dwż.ym st•OIPniu mil~ pema liikiwidaoja 7Jla wystt::i>uJą.cego ~
w nasreym żyei.u.
Z ~i Waszeg'O świę<la. prrreka.7JUję Wam w imieniu
Kom.iiteitu WojewódtzJkiegio Pcdskńej Zi,ieilJlwcronej Partii
pracę
o:&iamą
Robott.niorej wyrarzy p·odir.dęklowainfa m
i tTud o<ra'Z ży~i;a, da.lszyich sullooesów w pracy za.wOO:OWej i ws:oolkieJ pomyśln.ośei w życiu oeobi!Stym.

ZA KQIMrnET WOJEWODZlH P?;.PR
(-) STEFAN JĘDRYSZC2'.AK
I~

·~·~,··~.-.~~·~~---~

8 Korzystanie z doświadczeń 8 Przekazywanie
Nowy prototyp dokumentacji technicznych• Wymiana praktyk
statku
.
• No~-e możl~wości współpra_cy
w stoczni

Q(JJ.ek·I DOd d ·e k·le
ZI C m
.
myśli naUkowo-techniczne1· zaniedbanym
Rozw11a się wymiana

szczecińskiej
SZCZECLN (PAP). W

Stoczmi

i.m. A. W.airskA.ego w Sa=ecind.e
rozpOCLęto budowę nowego typu staitklu-drobndoo'Wca o nośno
kl -ł.3ll0 DWT. Jest f>o już 11
prol>ootYJP jeclm.ositiki m=sk'iej z

ml. ędzv Polskq a NRD
'

tej 5'1JoCrali.

o

Statek,

pięknej;

nowoare-

;pmY&tos<>wany
sylJWetce,
będ'Z'ie do wymogów Lewantyń
(basen
skiej Lill1ii żegJu,gowej
MO!l'Za Sró<llzienmego) obsłwglwa
nei przez P.olisdd.e Linie Oceanialme (maddzie <>ię w nim np.
chlodlzona ladio'W!nda ttp.).
snej

na.ukowo~tech
WBIJ>~praiea
WARSZAWA IPAP), ni·cmw. między PoiLS1ką a N1R!D rC11Jwija Siłl cru·a:z; bair-,
dllllej z obusllrolmą. k.ooz y$cią i p0<żyikiem.

la~y

Topolowe

przedmiotem poselskich wniosków
WARSZAWA (PAP). Piątkowe
Sejmowej Komfaji
posiec12enie
i Ptmerny<>!u Dl'!Zewp •nzewod•niczyl
któremu
nego,
pos. Józef Maoiloh.ow.siki. (PZPR),
(lllllówJeniu
było
pe>śWięcO!lle
spraw za~esfunia i zadrzewiania

k;ra:ju dJr:zewami srzybllroroonący
mi.
Pcislowte posAta.nowili zająć się
pe>nieważ
tym za,gadllllenlem,
pla111. Wprowa.diza.nia do u,p.rawy
gatunków d.11Zew zaliczanych do
srzybtkorosnących n.te jest realizowany.
ornów1ono pl'!ZySzc,zegóŁe>wo
czyny ta.kiego starnu r.zerey oooz wyisłucha"1o in.ilorrn:acji w
tej sprawie wioerninistra IeŚJll
ctwa 1 przemysłu dinzewnego
Tadeusza Molendy.
Po dyskusji kornlsda UJChwaHla srz:ereg dezyderatów, w któ
rych postuluje m. in.: utwOO"Zekomis.ji to.poło
nie krajo·w ej
we:J, koncentrację plantacji tozwarrtych popoli na dużych
wierrzchniach oraiz U"'-"Zględnle
nie w prograrrnach wyższych i
średinieh s1Zkól ro1niozych za.g azwią7..anych z rorzwojem
d·nień
gaturuk6w drrzew s:zyblko'1'0sną
eych.
KCl!l1isja uchwalila takte dezy
derat,· w którym domaga się ,
aby - dQa Zll1"1.iejsizenia strat,
Jakle co ro.ku i;>onosi leśnictwo.
z powodu wycinania drzew cho
J.nlkowych - w grud.niu br. wy
ci"1ać je na terenach leśny<>h
pr=naczo.nych do zrębu w ro
ku prr:zys'Z!ym. Na tych tercn ~ch bowiem w czasie zrębu
choinlki nisrzczeJą.

Leśn.iotWa

H. Titow
komentatorem TV
~P.AIP).

-

Her-

man Ti.t ow IPO ira!Z pierwszy
przed 30
wc·zoraj
miJJonami te.Jeiwidz;ów radziec
nie j alko ik-0.sc":'lonauta
tki10h
lee.z jadro lkornein:ta1tor
ll1X 2,
,,.KOSl'Il<l'Wizjd".
wystąipil

-

~

Swiatowe
misłrzostwa

...fryzierów
HAGA. w Amsteroamie odlby
ly się IX mi&t:r:zos<tWa św:iatoWE
:fry,,;jerów, w których wzięli u-

I na uarurac,ja

p.r.zedstaIWJ.ciełe
najlepsi
d:ziail
tego :fachu z 17 k!raaów.
W korukurrencjl ZE!S'P-Otowej na

pierwS1ZYm miejscu znaJazla slę
k.tó.-a ZJCLobyła 21.996
Austria,
punktów. Dru@ie miej,s.ce rz.aję
F;ra,ncja - 21.270 punktów,
ła
:!0.685
a trziecie w. BlrYtandta.

___.,

roku akademickiego
na

pkt.

Dziś

po,g rzeb

Grzegorza
Timofiejewa
~ivrek

PolLitera.tów
ski-Ob za.wia.daani<a, że trumze 7.!Wrokamti b:ł. G.rzebęd'llie
Thnp<fiejeiwa
g<l!l'l'l&
wysta.wio,na na. wi~foik publiczny dnia 6. X. w go-dzlna.ch 11-12 w domu przed-

n.a.

pogr.zebowym

god-L. 12 rOIZdl'OOmą,
PDgrzebowe.

ze

str.

1)

się

Otwiera,Ją

m.

Wyrazy ser'decmego wsp61C21Ulcia i
ocaz R-0dziłllie z !p()!Wodu IŚ!lllierci

umo.i:liwiają.

ubolewania Zonie

TOWARZYSZA

Grzegorza Timofiejewa
ceni10iileg>o i nieooża.lo'\V'Ml.e(l'o ptl.staJ11Z3. i dmiafacna pai!'ltyjnego, odlZlJla.crronego K.riey•ilem Oficerskim Oroeru Odrodwelntia P<QJJski Oll'atz larureata. N,a.gr-Ody Li•!era.ckle.f Województwa Lódizk,ieg.o
Składa.

K()IMJITET

1962

WO.TEWO.DZ..Ktl
W LO'DZI

PZiPR

zma,nl:

il'.

Grzegorz Timofieiew
Hteiraił

J

~ial&cr.t spo~Y.

były

J)!l'a<COtWJl!ilk Preeydiium
Rady Na!l'(),dJowej m. Lod'lli, jeidern z 71asl.uW11ych Oil'IJllJll!izwtoa-ów życia kuHuraJnego w Lod11;i. ()clmnaiCl'llOny Kmyżem Oficerskim Orderu Odlrod~,eni.a .PoL\1ki i Odmaiką
H<inwiową m. Lodzii.
W Zirnairlym. mia&l.o na1Sze sr,r acilo wta[ei!'lt<JfWainego
,poświ.ęca.l Lodzi i jej
iPWaJ'IZa, lkitóry twórczoiść swoją
&poleczeństll-m.

Oreść

Jeg~ pami~e>i!

PREZYDIUM

RADY

NA.ROIDOWEJ

M. LOU.Z!
5074-.K

Kalondżi
znów zbiegł

I

l

Po

tkanin

wełnianych

Rozpoczęta prned tyg-O<lniem w Hall Spol'Wwej gl~da tow,M'l>wa.
Zjednoczenia Prz<fOmyslu Wełniane go ; Północ za'l<OńCliyla się ' pew-

nym

morżN,wości

r<>"LCzarowanlem.

Rozczarowani

byli

i

wystawcy

(nie

uzy

iskano, zamówień. na znaczną ilość tkj!.nln zwłal!zcza wys-01w.g atunkowych) I battłll~v.i;y. Ci <JStatni z pow<:td.U wyraźnej. przewagi
iloś<:i<iwej tkanin droższych, wy sok-0gatunl<owych, na. które, jak
·
twier<lzą, Jl'C>pyt wyraźnie zmalał.
zy. Ratunkiem były tkarumy ela
Z zao:J:ernwa•nyicll na gield!Zie
rn m1lionpw metrow nowe, nowe wwrry ubraniówek
hand~owi
męs,ki.ch kolorowo tkanych (P'e
najwię.kwelniany.ch,
tkanm
s,oyrn zainteresvwa..mem cieszy- pit'ka) oraz sukienkowe.
podOlbaly
najbardziej
Nam
ly .się tkaniny ta1'1Stze: ba.we!niari.o-.z,g;rzebne oraz ba weLnianoTPzeoo też przyczesankowe.
znać, że wlaśnie w tych asoirtymentach przemysl po<k..a.za~ się
z ja.k najle1pg,zej sbr.ony. Dużo
było ciekawych wz.o,rów, trochę
większość zaś tka,,nc·w·ości",
(Dokończenie ze str. 1)
w .ko·lo:ry:za>tji
nin utrzyma.na
173
Za rządem gloso•wafo:
wymogom moocipowia.diającej
dy i estety lei.
depu\o.watny.ch UNR, 12 „niePodo•baly się też tkaniny elazaJeżnych", 7 z MRP, 4 z „p-0sukienkowe.
zwlasz.cza
nowe,
rozUJIDienia demo1kuatycznego"
Z po raz pierwSJZy zademc•nstro4 „n1ezaamgaz01Wan.ych".
i
wanych na gieldlzie zwracały
uwagę tkaniny elanowe o splo
wyniku tego glos.o<wani~
W
cie mięk:i{-O ażurowym, w k<>lo
gabinet Pompidou zosta.l obaprzyt!umiorach pastelowych,
lony i V Republika p~ezyrlem.nych Oll'lliZ .kolor-0·wo tkane Hpepitki". Natomiast J<.aszmi·ry, ba:r
1a de Gaulle'a - przeżywa swój
<izo atrakcyjne na ry·nku, po.kazano żenująco ubogo (tylko
dwa wzo•ry).
z nc•WOści cieka.Wie przedistastano·wiące
tkaniny
się
wia.ją
wetny czesa"1<k:owej
i;>o!ączenle
z wtoo;•kim terytalem o<lJC!obnym.
dość
Efeł{'t tego połączenia . u<ia·ny: tkanina ouio·biona jest
dyskretnym wzo„
o,palizującym,
kiem jatk:by przetykanym. Producent, tj. ZPW im· Barliekiego wyS<tawily prócz tego o.k. 5Q
a.rtykulów, wśród których Wytkaniny molonależy
różnić
odpo.rne OJ:az pła'S<W"~ów~l rz; Wel
WROCLAW (PAP). Po „Znaz włosem. Ale
mongoJs,kiej
ny
ku z.orro", dzieciarnia paiSjonu
I tuta.i nie uda~o się S·PI"Ledać
je s.i<: obecnie nowym filmem
WSJZySJt.kiego (Olk. 2Q pl'oc. ogól
cyklicznym w nasztij telewizji
nej il<>Ś<!i nie zost<llO zakon.trak
„Przyg<idami Wilhelma Teltowane p>l'!Zez hand~).
la"._ Jeżeli jednak poprze·dni·o
konkretnych
braku
„ofiarami" zabaw były ploty i
Miimo
widniał
których
na
mury,
obra<Zującycl1 handLowe
liczb,
moz;na się już
efekty giełdy,
'\\'"SZ~zie znak „Z", to na:Hado
pierwp.C>l<usdć o wyclągmęcle
wanie przygód dzielnego Szwaj
s,zych wniookóW. A więc - wy
już za sobą
P<>ciągnęlo
~ra
raźny regrres w tka"11inach wyslrntlti.
poważniejsze
pierwsze
sokopr<>eentowYch (Ubogie wzor
Jeden z uczniów wroclawsltieJ
niotwo, nieciekaM'e kofo<ry, zbyt
podstawowej strzelił z
szkoły
mało n<iwych prC•POIZYcji) -zacią
luku w oko swemu rówitlśni
kowl.
żyl na ogólnych efektach iropre

&ię .tkani:rl\Y z 'fl'rrzędozą moherona damskie pl.aszcze, por<>wą
du krj1 Kc·n""'8ntyono.W'I01<1c.b. Z'P'W,
jersey'e Mazowieckich ZPW, koło
r<iwe lp·.ą,tki z ZPW ',im. Lukana wlosnę i lato;
&ińS<kie.go
„ jooelzmoder.nizowaITTe nieco
lti" z Tornas:zo•wsldch ZFW i z
Barrlicokiego oraz
~m.
ZPW
WS<pomnJane Juz tkaniny z pr.zq
dzą wło<i'ką opa•lirluj ącą.
(wyrz.)

Kryzys V Republiki

studia zaocrne

na Wydz. Prawa

Kolej.ny, &zósty r~czmJ.k, ro12:wczorajszym
dmiiu
p0Clząl w
zaoozine na Wyidlzi.a,J€
.studia
P.raiwa Utll!iiwe:nsytebu L<XJ1ziki€go.
W irria,ug.uTa.cji no,wego roku
uiczestniczyli
a.kademkkie'!l'O
m. i:n. zastępca przewodniczą
m. Lodzi
RN
Prezydium
cego
prof. R. Kaczmai·ek, przedstawiciele KL i KW PZPR, J. M.
rektor UL prof. dr S. Hrabec, dzieka.n \.YYdzialu Prawa
prof. dr J. 1Wroblewski i prodziekan prof. dr Z. Izdebslci0 staJ'.) rusinącym :z.na.czemu
.stu.cl!iÓ\l\T zao.c1zinych W\SIZyts.tlk.ich
kierunków dQa p.otrzeb nas:zej
adm,i,niistracji
goLSipoda!I'ki li
mówitl m. im. w swym prze~
UL.
m6wienli1u J. M. rektO!r
MLn.
Pod1klreśliil om, że ;pla1n
&zk-0,Jn1ictwa Wyż.o;zego za1klada
wy1ksztafoeinie do 1980 ;r. 800
tysięcy ab.soJJw.entów .szkól wyż
sey.oh, z cz.ego 40 procent u&tud1ia w
kończyć powimmo
reż
Stąd
zao~·zinym.
trybie
zwiększona będzie opieka nad
stUtdi.ują•cym1 zaoc.z;n:e, ;z;a,równo •z,e strony m1ni1Ste,r&~wa, jak
i uczelni.
p.~zemó
Z kole:i .sero!"czne
wi.einie do licz.11Jie zgromad1zony>ch SJtu<len~ów wy,gtoiSH prodzi<:1ka.n p't'Of. dtr Z. 1'zdebs:kt.
Mówca siz;czegóJ,ni€ g:J<rą.co aipe
lowat do 100-01>.obow.ej grn1py
slucha<0zy I roku, aby nic . rażali się pi€11'\~'ISIZYrn'. 01epow<0dz€1niami i wyt.rwalt w amb1i\nym za•miaQize ui!w11cze,nfa stL~
diów. Na zakończenie prof. dr
Z. Izdebski wręczył 32 apsotwentom dypl1>1ey ma.gistrów
pra.wa..

µ:iełdzie

Elana coraz atrakcyjniejsza

słu~ha·czy
do
dzia.Jarnia m. in.
wspótpra<:y
KL
sekretarz
produkcji elePZPR - Hieronim Rejniak. / w d,ziedzhnie
mentow wyiposażen i a i:tatk6w
Kierownictwo KL PZ.PR
sLlni,ków Dioola. ma.szyn -Od~
P'<J<Wiedzial m. i.n. H. Rejgórnictwa
krywkowyoh dla
,ie.st dumne z sulkceniaik. o'raz pl'zy chemi,ozne· przeoow, ,ialkie rokrnozmie obseirróbce ropy naJ'toWC(j. '
.wuie na ·UJCzeln~ marksist-0wda·:lE> dlllŻe
Wapólna IJ)raca
E1kiej. Ucze1nia poiSrukuje staTalk i!11p. ms1taitnio
kon:yści.
le nowyioh dróg im-zwoju, cze5
za1proje1k,towarno wspólnie
go wyra1zern .są nowe kierunzaiklaodó'w che·rnicznych. w tym
ki studiów w twn roku alkaza1kJad prod u1kicj·i iP'O'lichloriku
demickim. Dziięki tej +wórczej
win,lnlu, lkapralaiktamu i chforroli WUML 2Xlobył sobie w
ku - me.todą elek!trochemiczd<Jlbrze
ciągu mirniQIIlych la1
ną. Pio zrealiww·a niu projekkadre sumien,przygo~<l'Wa!!lą
nych i ofiiamych pracowników 111aUJko'Aryd1. W imieniu
pra.g.nę
i·nsłarnc.ji ipa.rtyj!!lych
wszystkim pra[JXldz1ę.kO<Wać
CQIWlnilkmn nauk01Wym, którzy
wylJdaidają na WUML. a także
wszys~im tvm, kitórzy im tę
Następnie

Wy.kfad ii!1a1Uguracyjny n1.
praw1ne as„Ekorr1-0miczine i
wygfosił
1Peikty rozbrojenia"
:prof. dlr RemiJgirusz Bif'rm,nek.
:J. Kr.

na

1Październilka

się

ojca

„Król"

,przemów.ił

tira-cę

LOOlli.

W drruu 3

zabił

są.siada.

rozpoczęło

uroozyst.ośoi

~1gir.zeb odJbCldrz;ie Ble
Rady N11.rodowej
ku&łlt

(Dokończenie

dla !Ila.szej energetyki.
rz;aichodn1ieg0 sąsia
da ZJ01S1ta1y przez na.s wy!korzySltaine 11mzy proje1d-01Wa1niu
poimp enerwy=lmprę:żmych
getyczinych, 1.l!rządzeń Cl.l!krowpapiernim.a.5'Zy1n
n 1czycth,
czych, przy uruchomieniu pro
dU1kcj i pas·z, 'W!Ziboigaco,nych w
aintybi,otyiki i wittami1ny. W -0ikreiSie mi.niO!l'iyic.h lait Nierruie.cka Reputblilka Dem01krntyciz,na
przekazała Polsce kiUrnset doa
technicznych,
kumentacji
kil'ka t)'ISięcy naszych fachowzalklła
w
,pria:kityki
ców od'bylo
da.ch p.rod'Ukcyijnych 1 :iJnsty!llalUlkowycll na.siego
tu tac'h
nych

Osiągnięda

Stu nowych słuchaczy

:o.a. Cmenta=

KQIJluna.lnym.
O

WUM-L

d-0świad
StkoraysitaiJ.iśmy
czeń NRD [przy i!)!Toje.ktowaodlk.ryw:lwwych
lkO!!Ja[ń
brUJna,tmego, tak waż
węgla

niu

Z naszej strany pomogliśmy
w pierwiszy<eh laitaoh istnienia
NRD w Ul'UChomieni!U górni-ctwa węglowego i hutniictwa
żela.za. Obe<enie często go.ści
my fachowców z NRD, pirzeka1zując ~m 111.asize O\:J!'acowaPrz,v'kladern
nia tecihniczme.
się
Je.st ro2lWij a1jąca
tego
wspó~pra.ca 2akladów ohem1cz
nych Bunawerike tk. Halle z
zaikladami oow11fim.sJkimi: wy
m'.1eniamy bryig;my prccQl\V10ikow. a polscy :imżyn:erowie chemicy są stałyimi gośćmi w
BUtna•wel'!ke.
60 pols1khch imffiytUJtów a fabryk prowadzi s ta,Ją wymianę
z 6 swyna,U11'1oiw;o-te0hnLc.z:ną
mi od1powioonmrnmi w NRD.
Udootę,pniamy niemiec:kjm iinswoje doikumentaż;yinierom
cie i ko1nstl'u1kcje w dziedzirnie budownictwa i przemysłu
stoczniowego.
etapem · wspólNaistępny;rn
:pra-cy będą za.<:la.nia wiążące
się z międ.zyna.rodowym socja
pracy,
podziałem
listyczny,rn

~gzekutywie

«naKomitetu l.ódZldec!o PZPB
Na wczorajsuj
na terenie
sp,r awy placówek opiekuńczo-wychowawczych
wlano
mlalSta, a więe domów dziecka, specjalnych za.kładów wychowaw
czych i pogotowia opiekuńczego. W obszernej i niezwykle żywej
dyskusji, w której brali również udział przedstawiciele Min. Dś
tów 11\0Sta,ną uwzgilędn,i.Qne po wla.ty
z wiceministrem Herokiem, l<urator Okręgu Szkolnego Woobu stro;naClh J!rani.cy WIS!Pól- żniad<owski i przetls.tawiciele organizacji młodzieżowych, wszech•
ne doświadczenia. KoS7lt bu- stronnie oświetlono ten niezwykle istotny problem, jakim jest WY•
zaniedbanych, pozbawionych opieki i Chorych.
do1wy faibryik będzie =niej- chowa.n.te dzle<>i
.s.zO!IlY o 1!JO!l01wę.
zaJecoI110 ostre i cygorY&tyczn.e
Na S!kutek braku miejsca cizę
egzekwowanie należno ści.
Slbo w jednyim <Le>mu m.ie~ają
WQ"e&2lC.ie wiele u,wagi pośWię
wraz z dziećmi
dzieci-<leb1le
poizbaiwioinymi oprekd., co u1:u:ud cono wychowawce>rn, ich ;piI!Zygo.towaJ:l!iu do pracy i wa:runnia pracę wY)Chc•waiwczą. Brak:
rniejsc spowodowany jest tyim,. kom bytowym. Dotych.C!Zas<>Wa
plynność kadtr utrudlnia bO<Wiem
mlOO!Zieży
że poooo 20 'µr.oc.
obecnie w ;p.La- realizację niełatwych zadań.
przebywającej
Dyskusja nie og:rainiczala się
cówk.aoh opiekuiLozych prrzekro
azylo dopus=lną granicę wie wylączn.ie do spraw domów oa obj ęla cały kom
piekuńczych,
pomieszkań
bratku
ku, ale z
wychowawzagadnień
ple.ks
RZESZÓW (PAP). Mies!Zlkańcy ;wstaje w dtomach.
procent c:zych. Wicernin.Lster Heroik I>Od
po.ważny
Ponadtto
ws.i Teodorów.ka w pow. 'Kirokreśli!, że L6dź przejawia wierz;aikl:adó•w
pensjc•na,riusa:y
wśTód
sno za.stali ws.tnząśnjęci wiadot ywy w pO<!ej
mo,1uerstwie do.kO!lla- stanowi m.Łod!zi.eż, skierowana le 7JCliroweji inieja.
mością o
ro1Zw!ą,z~•wa•niu tych
przez sądy za prze&tę;psitwa. S1<a mowaniu
nym p<rzez Kazimierza Piróga
ni.ekt<ire ...w:o
i
51Praw
1lrudnych
ubyć
winni
wy:!'olrami
za.nd
na wla,snym 62-letnim ojcu Józaklad•aich po- ry winny być upowmechn1one
w
mteszc.zeni
zefie. Podlo·~em moroe11Stwa był
:ktraju.
w
pl.acówkacll
w
nie
a
pra,wczych,
S!Pór o sprrawy ma.jątlrowe.
P.raca świetlic srz,!rolnych; pTo
<>i;>iekuńc:zych. Tati~ więc =ailezienie odipowiectnicłl pomies:z- blem pólinterrnatów, pomoc rodizinom o.raz odd:awa.nie dZieci
czeń dla rOIZSlienzenia i uporrząd
kowania cllZia.la,lności izakladów na wychow~mie do rcdzin zarorz.mieszczanie d!Zie- stępczych, pedagogi!Zacja rod!Zi(w!.aściwe
ców, a.le przede wszystkim c1oci) jest sprawą pilną.
talreie do rod/Zin społecznie cho
opiekuńczych
W placówka.eh
PI'Zebywa l.Q76 dzieci. Włęksrzość rych, WS<Pólpraca MO z wlad/Za
to Sliel'oty, pólsier<oty,. dzieći ml s'21ko,J nymi, zailnteresowanle
LONDYN (PAP). Jalk d<owlapo,rzu- organizacji 1 pos'ZC'Zególnych lu
z rod/zin rO!Zbitych i
d.uje się korespondent Reutera,
cone. Co piąty wychowanek ma d'Zi pracą domów dziecka marionetkowy lcról ,,autonomjcz
oto ważniejsze za,gadnienia, któ
Rodrzice„
matkę.
i
oj.ca
iednatk
nego państwa polud,niowej Kare po1ru·sizono w dyg,kusji.
c:zęsto WY'kolejeńcy życiowi., nie
sai" KaJon.cl.żi zbiegł z domowe
Do opracO'Wa:n1a wnios.ków po
tros!ZJCrZą się o dlZieci. Zadedwie
go ares,ztu i :zini'knąl beZ śladu.
wolarno komltSlję, w skład któ5,5 proc. rodlziców ma obowią
zosta.l um1e$1Z1Crz.ony
Kalon<lżi
op-laty rej wej<ią pl'!Zedsta.wiciele Min.
zek UlSIZICZania p·e1nej
w ponied;zla.t ek w aresreie doKomitetu Lódzkiego,·
OśWia~y,
7..a utrzymanie dziecka. 36 proc.
mowym , g;dy odidizialy nair-0d·opokrywa tyllrn część i to prze MO, Sądu <:LJ.a Nieletni<eh i Hrur•
wej a1rmii k.ongij51kiej wspieraRes.,;ta oerstwa.
syrnholi<e2iną.
ważn.ie
ne przez żarnda.-merię południo
w dru.glm punkcle wymuC'hadzieci utrzymywana jes<t na
wej Kaisai obaliły tamtej~zy ma
kosizt państwa. Zwrócono uiwa- no inf<>rrmatji o tym; jak Wyrio·iletko•WY reżim i polożyly
Ośrooe'lc
Pro.pagandy i
d'Zlal
tozbyt
gę, że niejednokrotnie
kres secesjd tej prowin•cii. Obec
:prowalera<ncyjn1e podchodizi się do Propagandy Partyjnej
nie wla•dlzę wojS<kową i cywilna
'!>Omasową
tych ludrz1, którzy nie wywią- d!Zą Pl'OpaJ:(andę
w tej prowincji s.prawuje korni
wleodC"zY'tY•
pr~eklcje,
przez
elernenta„swoich
ze
się
zują
sarz centra,J nego mądu kon.g;!j
nych obowiącitów rod1Zicielskich. e7;0,ry pytań i odpowiedzi.
skiego, Ka:nlralon.go.

W sporze
o majątek

z

MOSKWA

z obrad Egzekutywy KŁ
Trudne problemy

Uwaga, rodzice!

Pierwsza ofiara

telewizyinego
Vłilhelma Tella

I

Amerykański dyplomata

przyłapany

na szpiegostwie

Radzieckie
MOSKWA (PAP).
Ministerstwo Spraw Zagranicznych <Y,<najmUo w piątek, że P-0
mocnik wojsk•owego attache mor
sldego USA w Mookwie„ koRaymond
porucznik
mandor
Smith przyłapany 7..<>stal na
sz11iegostwie i ~ażądaJo aby na
;r:,t'.;;;'~~J. opuscil on Związek
Mini.steNtwo przekazało amba
sadzie USA protest przeciwko
szpieg·owskiej dzialalnośct Smitha. Oświadczenie proot.estacyjne
stwierdza, że da!szy pobyt Smitha w Z.S.M jest lliepożl\'dan;r,

Jak wyjasnia TASS, 2 pa:fdziernika kompetentne org·ana
radzieckie zatrzymaly w Lenm
gradzie mężczyznę, Ictól'Y dok.o
nywal

sz.czegółowy.ch

obserwa-

..,.,ojs~owe
okaz.:'ll się P•O

cji pewneg.o obiektu
g-0.

Zatrzymanym

atta·ch•e
w-0jsk·oweg-0
mocnik
Ray.mon·:!
m·orskiego USA Smlth. Znalezi·r>no przy rnrn d•o
kładne mapy, notatl<i oraz spe
cjalne ai;>aratl', lctó.rych . charak
ter nie pozC>Stawial zadnych
iż
co do tego,
wątpliwośd
zajmuje J>ię szpiegoSmith
stwem,

!!Jierwszv k.ryz:y19 PQlityczny.
W przemówi1'lniu koń{'(IOW)'m
premier
deputowanych
do
Po·mpid-ou jeszcze raz J)QIW'tórzyl argumentacje Palacu Elikładąc naci.sik na
~ejskiego,
„chaos" i
Francji
gr<i·żący
„wojnę d-0mową" w w.l"]J'adku,
gdyby de Gaulle od..<.Zedl. Te
sa z;na[Je i ich
argumenty
ostrze skierowane jes' nie tyJe n.a użyrteik parlamentu, ile
za.sitrais:zanfa m:eswzań
dla
ebwa. na którego glo.,;y liczy
de GaiUl1~e.

PERSPEKTYWY
Batalia ipal'lamen·tarna. kitósro1mo•t.ną
ra zatkończyla się
poraiż:ką gaullistów. nie o21l'lacza je.sizcze ich defv1!tyv1rnei
lklę."1ki. Wedlu,g porNazFchnych
przewid.)'Wań, w na.jbl ższych
moźe
godzinach de GauHe
ro·związać par-Jarrnon.t. którego
!kadencja kończy .się ' ta'k za
6 miesięcy. W ta\koim W)"?adku, w te,l'l!Tlitnie mi·nL!llaJnym
i maiksymain:vm 40.
20 dni
musialybv się odbyć r.."lwe wy
Prz€dtem jednane. t>O
bory.
ju:ż 28 bm. od'. będzie się refere<wi'l.ji
i-endum w sora1Wie
lkonstyituc.ji. P01Zo.Slta·je wielką
niewiadomą. czY w. tym ogóJn-0epolecznym pleb1scyrie de
czy Przegra.
Ga UJ!<le wygra
Nie ulega jedna•ll: wą tpliwoś
ci, że je·.E(O '.Porazka w parlamencie mu""' w jia1kiś &po5ób
nad ta dec,-dt1i" l
?aciażyć
'ba•ta<lią, jó.ką będzie referen<lu.m.
Fra,ncja wkracza w lańcueh
w Mórych
burzliwych d!ni,
decydować się będą iei losy.

Przed sobore m
watykańskim
WARSZAWA
dowi adu j em y ,

poczynającym

w

(PAP).

Ja.k

się

Z\via'Zlku z 'I'IOE•

się

w

dniu 1t

bm. II soboceirn w.1 t;,"lrnństklm,
do Rzymu udają si ę ks, kardy
nał Stetan W=ń.ski oraii: 17
biskuipów,

lragecfie, którym

można

zapobie-c

,,Sklep PP ,,Delikatesy"

eztroska i samouspokojenie Nasza mowa urzędowa
nie prowadzi mleka ..."

olejine dz~k~ małżeń
stwa Katarz:,.wy i Ignacego W.
podiawal
do
świeckieJ!o
„chrz.tu:"
sam
IPI'ZedstaJw:iciel wladz
powiatoWych_ Bo byto jwb'iJ.eusz<>We. Dzie<liąte! W rok pGźniej
CZW'Oro z.nail.aizlo się w zaJ.dadaoh dla d~ieci
niedoroo.win.i.ętych. Ich ojciec Ignacy W.·
od lat j€«;1t psychicznie chory. Ale .,tyilko" psychicz:mc ...

K

ZE~CIE

SIĘ,

WENERYCY?

W projekcie nowe.go Kodeksu IWdzinneJ?o próżno byś
szu.kal aa:itykuŁu zalecającego
koniec,-zność
JM'Z6Pl'Owa.dzenia
badań
przedślubnych.
Kodyfikatorzy są - widać - z.clania. . ż.e każdy obywaitel.. tudz:ez każda obywateJk,a PRL
są ab.soliu.tnie 2ldrowi. Bąidźmy
sprawiedhwJ i
obiektywni:
autorzy K<'Cieksu d~uszcz.aiją
ba,dania. ale pod warunkiem
· - iakieś fichQJ:zenjje jest n\e~
mal d05trzegalne. allbo i5tnie.ie P<ldeir2€:nie. ie ama1tor że
ni_a,<;z~;;: i. czy amatorka zamąż
PDJS<;1a chorują na którąś z
ch0irob, praiwnie
uniemożli
wiającą zmianę stanu cywilnego. (Tuk. np. dopu=a. sic:
ffiOŻlliwość
praeprowadzenia
badań przedślui!:xnych w miejscowościach,
w któirych odsetek 7achorowa.ń na kiłę i
r:reżączke .iest stosunkowo wy.soki). W ITT"Uncie rzeczy
ten
wan1nek
mOże
wpr<llW':!zie

USJ)Qkoić

ISIUffiienie k.odyfiilmw żadnym jednak
wypadku nie rozwią.zuje problemu. ba! naweł go nie

Sukces akcji „W" jest ule-.

torów -

wąl<PliWY !

ła.gOOrz;i,

Zacllorowania w Polsce na
syfilis według C>statmch
danych {łliczlby zachoo:owań podai!le są w mrrel·ic.zen]u na 10

ROK 1946:
„DUiilSKl" ROK 1790

W ro1ru 11790 ukarz.a~ się w
Danii pierwszy w śwJ.ecie dekret. o be©ptatn·-- leczen' u
chorób weneryazmycll. W ni.es:pelln a sto lart: ;pó:hniej . W\P•Owaclzi:>nY Z061tal przymus leczieni~i tych chorób. Dzisi.i.j,
maileńlka Dania zbiera owoce
swej wiel:kiei mąd'l'()Ści i daleJrow7.;rocrz;ności.
Niewielild
Wn. kr:aj od wielu lat notuje
;na,jniż..<fLy
na całym świecie
odsetek: zachorowań na chorobv weneryozne w o_góle. a
na kiłe - najgroźniejszą spośród wszyslkńq, W;w. dyskretnych chorób - w s:u:z.egó!ności.

PO!lSk.a :zma:taez:ła sie w „dui15kim" 1'790 roku doipiero w
roku 1946. (dekret o bez-pl<t•\nym lec:reniu chorób wen·~
rycznych), a
pomieważ
nie
stailo naim korwelC\ven<'ii tyPQWej
dla
SkaindynawóN,
ZJmuszeni zootali.śmy
p0<wtórzyć
rok 1946 w piętna,śc1e
lat pOOniei (dekrr:et o przymusie lec:z.enda chorób wenet'Ycznych). W roku 1948 notowaliiśmv w P<>l1S1Ce na 10 tys.
mi€1Szkańców 24,3 wypad!ci
kiły ob.ia:wowej.

D1wanaście krzeseł

tys.

Ale czy pelny?

ludip.o,ści):

m. st. Wamza,w a - 6,93. m.
Kraków
5,94.
Szczeci.i1skie 4,43. m. Wrocław 4,37. Gdańskie 3,49,
m.
Poznań 2,86. m. Lódź
2,73. Kaitowidtie - 2,30. Wrocłaiwskie 2,07 i.td. :iitp.
Zachorowania w

Polsce na

rzeźąookę
(licz:by zach<>rowoń
podane są w pr~ :na
10 tys. l'lldności):

m. Wroiclaw 33,80 Swzecil\&kie 31,07, m. st. Warszawa 26,61, m. Lódź
22,82. Gdańsk.ie 22,61. m.
Kraików W,81, m. Po:inai1
13,08, Wrocla1W1Skie 12,05.
Ka.towicik:ie - 10,59 itc'. itp,
„WSTYDLIWA".
„DYSKRETNA" ..•
choroby
N ie bez kozerv
weneryczne nazywa się wst:vdl.iwymi. bądź
dyskretnymi.
Chio!l'ZY lu"yją się z nimi nie tyJJko ")rze<l bli5kimi, równie--' nt"Zed lekarzami. Zaraia!ia. P0większają p;roino chorych. Ci znów...
Stąd
ten
ogromny w .zr<N»t
zachorowan
na kilę i rzeżą.cz;kę, Z reguly
tylko przypadek poe.wala wykryć chorobę. Najczęściej ma
to miejoce Podczas sumiennych ba<latl na komisji lekars){jej
podazas
poboru
do
wojska. N ieraz dopiero tutaj
chOII'y dowi.adu.ie się. że „ziapal" ldlę, czy rzeża:czkę. N;ewiedza o tei
chorobie i<e.5t
przeraźaiaca.
I jej lekce sobie

ważenie.

Powiedzi,aJem: z reguly tylko przypadek pozwa~a
V.jkryć

chorobę.

Powi·edzialem:
najczę.5c1€.i
wykrywc. .sie clloroby weneryczme podcza.s bad ań
orzy
poborze do woiska.

mobWrŁac.ii
slUŻJbY

w tym
:zidiixl<wia.

zak.resie

BEZ SKRUPULÓW

MOTTO:

Problem nie kończy 5ię na
chorobach wenerycznych. J"'st
wie:Ie innych schorz.eń. które
w rpore stwierdzone stanowią
prawną przesrzk<>de w zawarciu małżeństwa. No talk, ale
n:ik.t. POza chorymi, o tych
schorzeniach nie wie. Pr;.:yinaijmnie.i w momencie Ś•lubu.
Z czystym sumieniem podp1f'• 1iq deklarao.ię ś1ubną. stw:er
dząjąc
tym samym
pelną
spraV."llOIŚĆ fizyczną i umys10wą. Taką też dekla.racie podpisał przed trzema miesiąca
mi Andrzej K. I>wa tygodnie
temu zamord-owa.l ŻQne i p-0pelnił samobójstwo. $Jedz! wo
wykarzalo. że był ch<>ry psychieznie. Wiedziała o tym rodzina. Nikt oc.z yw1sc1e Andrze.ia przed ś•luoom nie badal.
A oto co mówi urzędnik
USC: .. W
przeddzień
ślubu
zgłosił się do mnce pan miody. Choruje na ep.i.!epsję. A~a
kl są rzadkie ale w niczym
nie zmienia to faktu, że joon:ik
je.st chor· Dopiero ni€dawno
d<J•wiedzial sie. że jego ch1)1"Jba jest [prawną przesz.kodą w
zawarciu maJżeństwa. Rodz1C.p byJ; jednak zc!ania, że w:=
wlasnym i.nteresie p<>winien
pl"zed wszy1S1tkimi, a więc i
przed USC. kryć ten fakt.
Milczał miesia.camL Teraz .iedn;;tk. gdy ma swoim podpis-em
oo.świadczyć
aobsolu tną
sprawnQ,sc psychic7ną. opad! y
Jl:o w4tpliwości. czy aby czyn, slu.:;z,nie. czy nie na·razi gu
to na konflikt z pra~m. ozy
abv nie w~T7..a<lzi tym krzywdy
kochaiacei
i
kochaneJ
k<>biecie?" Uczciwy człowiek.
Rzadki oka.z. Sporadycznv

pa.dek

Inm nie

mają

om.siką.

i ~ Z~JĘCIU: Tadeu1StZ Sabaira. (Hi1>0<l•i•t WQirobia.now)
Codzunierz Skoczyfa.s (OsLa,p Bender).
Foto: L. Olejniic:za•k

kt.a .są,dowe tylko z zewnątrz
są do siebie ba.rdzo ~dobne.
Wewnątrz ki-yją w .sobi.e indywiduaJne przy.Pa.elki ludzkie, cha.raktery i na.wyki. kryją różne indywi dua.J.ne s1m~wy n.!eii-a.z bair>cllzo się ró7.niące. nawet woweza~.
gdy
lud~.i,
których
nar.i:wiska w nich figurują,
obciąża. ten san;i za.nut prz.eslęp
S!two jazdy P~Jaa.d3;tni rnecha,niczuy.
tni w sta.nie m.eir?..ezwym.
Oto .Janusz J · Akt <><skarżenie za rzuca mu, że bę<ląc w stanie nietrzeź
wym. Pr-O<Wadzil
motocykl
ulicami
miasta.
Ja.nuS'T. .J. zaklina. 5ię, 7,e na oaól
unika alkoholu, że był to l>ierw;:;.y
wypadek, kiedy po rodzinnej libacji
dosiadł swego żeła'1.:nego rumaka.
Zar6wno opinia z miejsca Pra.'l:v
jak i z miejsca. 7..amieS"J.kan.ia :>:daj~
się p-0otwicrdzać jego słowa. : J:i·n1t"'Z
.J. nie ma skJ-onno~ci do naduzywa._
nia moonyd1 trunkow.
Takich ,jak Janu~z J_. jest. w~e~ll':
Dla nich kara staJe su~ na~~s~1eJ
Pr7'estrogą i p0waż.nym oskze:łiemem
na przyszłość.
Adam Sz.. który po kilku „małych"
Zas;i~-'t .,a kiero\•m,i·c,• owoJ·eJ· „Ocl:i"
'"
„ ~
''ii" wu1· tylko
zderze0 "" •los ·trn.ikn~.J
"
Ili.u z Pl'"Z'.'dr•v>.nym dt"ZC\Vem.
twirr,,
" v„
·
".'2lił
późni„;
przed "'•.de.m,
że
sla.lo
·~lt: to dla ~„
ni·ego wstrząsającym poi'~~ciem. I s-1.czerze chyba. zapewniał,

A

....,

t;i;

po u.pływie
oikresu
po_ cma g<> prawa prowadzenia poja'::.'
•<low
mcrha.nicznych
uzyska
110 _
7,W<>l ·
·
· już· ·
sla.n·e'11 e _jazdy ..- nigdy
w takim
Je Il.ie zasiądzie za kierownicą...
I n·
nc ~~ la grupa Judzi stanowi głiiwjakkoI':,.~i!?.pieczeńs·two na jezdniach,
bv
je~<'k i Q•we.i p-Olencjalnej gr<>'~lekc~~·at~odni?wych alkoh-0-likó>w" ież
-· wobe~
nie w-0łno. Wii:ce.i nawet
m·oima. i 1 n·a•nninn<>śc; wyn.adków -nów w 3·m'1'.7eba domagać się u.cl O'!'jl'aiat'll .sprawiedliwości sur<>Zb-.-„.1 !'."1Y

!

wych
nych.

kar-

wać.

SANIGORSKI

A.

n

zecz Jednak nie w samych tylsa.nikcjach. Proces
sąd-ow.v
- jak wiadc,mo nie.iakQ
osfa1tnim ogniwem ka.idego pr1,esl1:pSł·w~ .illl9t jego pra.w nym e•p ilogiem.
1'ak wi~c i kierowcy, kl1irzy stają
przed sadem t-0 ludzie. którzy ,już
prub-0wali „.szcześcfa." jazpy Pl> pi,ianemu i to niejednokrotnie z fa.ialnYmi skutkami.
A przecie-i:. jak kaiżdemu innemu,
fak i tego rc-Ozaju prz;es·tęps!wom można i
tn..eba sl~rać fiię zapobie-

ii' jest
ko

,,„

Dzień powszedni Temidy

„N o-to-cy k'łiści"!
gać.

Tablice ostnegające, sugest,vwPlaka.ty. odczyty, filmy to
w~Ystko ma, SW<>Ją ·,yagę i nie·wąlp!iW1e w w~'ce z szos-owym p1rac.wc111
·
,
odi:-r"\V
1
· :' a n1iema.Ia, ro~.
· l na.{.
·
. W1ad~·rn
~ o .J·e1
1 ze
naJ·1 epsza. na''et
· d ()e>1cra
·
, Pron.
. · .,..~.gan d a
111e
WS«<)·
cizie .1edna,k-0wo. Wiadomo ·tt>ż skąd
iuą~ - . a, przyklaclów takich t1-01s(arC"'l:lJ'I a.z nad!~
'el~ s•dQwe 1·A zpra
·
·
" w 1 ~ ''"
~·
wy ze są ludzie, clla kli>rych jac~da w sta.1„i_~ niet17,eźw"m ni•e siano·
·
"
wi byn.a.Jm_nie.i nr-,eżyria. n. iNlv11ym
(?Jreszil,a, nie zaw<S:ize skutec111nym) hamulcem jes•t..„ strach przed spolk'lniem p!llr-O•IU MO {!).
.Ta.n A. po spowocl-owaniu kraksy,
nie tylko nie zat1:z:vi:i1a1 swojev,o „Stara". a.Je „nie w~·~zial" również u~.itn.jącego zagroor.1c mu dr-o~ę milic.janla. Trzeba go było gonić kilkaset metrów.
ne

0

Ludzie

Zarówno .fan A„ jak ież LeopolJ
Il. zachowaniem swolm dali d-osk().n"'ly do•wód świad-0n1-0ści konsekwencji
· •
··
Ja7'•"
no p1.1vnernu.
Obv-'wa.·
t ez· :nre1;7,Ią --'
przy
""
.1
6"'Y
. '
""'
S7.1-0 zda'
. · c z i e.1· .J•·a z.r;y
1· a,e 1nme k „,v·
1enn1e
·
p 1~,_y1-zek·a )""
·
·
·
·ęc
1 ze
.111z
w1 •'J·
nig<ly„. Gzy jetlnak m~:i'.mi w ich
s~czerosc wi· enyć'?
Ja.n A. od ni•„dawna kie1-.0'\VC.. a za.
~
wod-O'\VY, w :>e·w nym l1idzk'm pr1edsi„bforslwie
ma Już na swy1n
"
koncie 3 unomnicnta slu;Uiowe ora:r.
o strą nag:mę 7..a używa.nii·c alk-0:1olt1
w cza<>'.e pracy. Do1p.iero Po ostatnim
wypadku, kiedy mi.Jicja zafrzym>lh
mu prawo ja:zdv, k;er·owniclwo pr'Z('tlsiębiorstwa „7decydow:ilo sie" zwolnić g„ z funkc.ii Jdero-wcy (!). J.eopnld R.
prze<l
paroma
zaledwie
miesiącami <J<h'7yma.1 prawo prowadzenia m<1:.0cykla; ten sam Leo:><>ld

lcończą

więc

s:ziko-

lę pod st.a.wowq.. średnią, tey,ż
szą nie roz·sta}ąc się· a11J;i 1ia
chwilę z jęz.ykiem Mi.c·k.ie11Ji-

cza. :Zerormskiego i T11wima
- że wymienimy tyllw symbo
liczne 1iazwi·ska. Na lekcjach
ję;:yk,a
p.olskiego poZ'?la~ą (.a
pl"qfn<Q·jmniej
poivi·n11-i)
najp;ękniejs.ze
przyklady
jego
stos01.(>ania. I jakież sq tego
re::u !taty?

ZURiT
'l'l'YJas-ma red·aikcji,
„ ... progiramy ]>i-zeml słcwe
nad~.i·n·ilka TeleiwhJi LM!?Oki<",i
zgQ•tl"lie z 7,a.wa.rtą umm;oą. nada.wa.ac 01~ p·i ęć razy w tyi:i:ud;iiu n·d irc-0'7 • 11.30 d<> 15.30
z wy ,ją.t.lci em <1nia wt<l't'ka.".
Lttb 1v in.ny m piśmie:
„ ... oobi()'rnik m-0ie być naże

prrn,"i«~ny

łą.C"Zill·ie

z

"ratną.

gwa.ra.ncją".

Czy nie

lepiej z.ami<lst 11,:r-

prawia~
g1ca·ranc)ę
„naprau1ić" ję:zyk a.u.tora pisma?
Piszący

nin1e;s;:e „roz•W!1Ża
'nie móul si<: po·wst.rzyma~
od zacl!fou·aini.~
wię,k
szych partii kilku pi„sm prze
nfr1"

świata

nie 7..airzymal s;ę nie ze
obaw~ 0
skui.ki kafastrofy, która o·ka.zała si~ nlegro.<na.
Ponem .Tanem kierowr.lv zupełnie inne b0<d?,ce: mia.t we krwi
.Jii>k wyka.za.la ?.naEza p-0nad 2 proi:nHe
alkoholu.
Leopold R. na widok mi11 icyjne(io
patroo1t1 us';owal gwa.lt<>wnie skred..\
w boC'Z.ną ulice. Nie uclalo mu s:~.
m:imo że je-zduia w tym mic.i~cu była s:zer-0ka. I byna.imnie.i wcaJe nie
tylko dlatego. że był młodym p()Sin.daczem prawa ja.zdy. Tu także zaMinila. wódka„.
Jan

względu

-

O MOWIE NASZEJ")

Majq.
Każdy
e „mlekiemt
1na.tki" we.~sal jego znaj0111ość
i pam11je przefoomanie. że u:ystarczy urodzić się Pl)/a.kiem
by znać języik polslvi i umie.ć
się
nim popra:wnie pos.l.uq1-

r

pr.oj-!'ikt wielkie.go blo
m'-e 0 mkal.n€go.
Mia.łby on

pięter,
dlugość
800 m
mógłby
d>0sita.rczyć
m1eisz!rn ń dla 30.GOO wób. Ol~
brzy-m ma .!O•ta.n.ąć · w j-edinej z

50

n a.d<d'U1"1a.j.!01ki.ch d1zhzlmc BudaP" ""tu .
11111 Jak wykazały próby a,me
r~ ·:t~ ński·e,
.specjah1a rakieta
Z'.'ZL~c-::1:1'1 z .sa.•n<J·l<J•tu muQ:e sta
now>ić sku•tecZJny śrooek przeciiwku wielkim
!)0tŻar.-om lasów.
Sa1111-0•:ia.pro•wad1za•na na
cel, :ud1o•Lna jest clo1starczyć w
samo
cent•.um
&zalejąc·ego
ognia ładunek 400 Ji.trów chemicznej ,<rubsta.ncji ga.s;zącej.

R., jak wynika z będących w dyspozycJi sądu opinii, znany jest od lat
ja.le-O notoryczny pi,jak i awantu~nik,
kllkakrnl.nie ka.rany
pt"Ze'.i:
kolt>gia

i

or:iekające(l)

O in1nym
prac1rn1niku
transportu,
jego
be?1pośrndni
przeł-0żeni
h~z
ogr1iclek napisali w opinii, że w.vpadki picia wcJ.iłki nie nal<:iżaly u nicll'o do rzadkości, o jeszcze innym.„

rddamoa{llji ob •• „
na cbJcb praski za.nieczy!S(llCU.O
ny ciadem obcym
(owad)".
Ozytamy
w nim m. in.:
„ .. .stan sani•ta!l'nY pJetkM'tllł
jes~ nienagoan.ny, Olkina za.~
piecw111e, a o•wad . powy~
musia! przed·ofilt.ać się do c:.ia-<
stDwni do ciasta z.a pośred
nictw~m dlf'llWi wejśc•1owy1}b
d'() pieka.rni. Us~dić wimiell'U
csO'boiwo nie byliśmy w lita..
nie ... '\
Widać wyra:lmie. !e wszys~
kie pi.s ma wychodzą s)>O(t tego samef!O pióra.
u~wnr.a
n.a·s o nrm nootępny fragment:

„Za.in.t.rygo.wain.i

POl~Tl:Sl7Ym,

p1"\hepr.01wad'Z.iliśmy
ogi~
o-toczenia poo"ll'iesrozeń pieka.r-<
ni, w celu ustalenia. źródła

i przyczyn inwar.r.Ji much net.
pie:ka1il'lii i stwierdziliśmy, że
w
podwó1zu, d'()SlO'wnie na.
wprosi ci•aS>tll'wni , w Piekar.ni
nr 69 ?;na.jduje się s!.ajn·ia, W
klórej jest k-oń, własność ob.
• . ., 7amies.z;ka.lcgo pod tym
„a,mym a.Uoresem, co l'ie>lca.rnia.
nr 69 i jest to miejsce, w kto
rym spo•kojn~e r1nnmaiają. się
omawiane
p&w,·ie.i
o•wady,
kpl<1,c s-0•boie z wio'7.-elkich za.rząduń ~~111ita.r.nycb o wairun•
kach pr1J'dukcj, p:eczywa o-dl~
wają. sp<1;cery ze s·taJ•ni d'll piek2t"'l1i i na o.dJwr&t„. muchy
w dalszym cią.g u nie chcą !ń•
nąć, a inne jedno&tkt nie dały
ża·dnego
zna·ku Ulitntere-<
"""wan.ia tą. SP'rawą".
ie jesteśmy pi51nem humoniSotl/'Cznym i nie ku
uciesze Czyt.efai.ków przy
taczMn.lJ te przykl.:i·dy. Spraw.a je.1t. niest.e,ty, poważna.
Znajomość
jęzlf'IW.
p:Jlsk.iego
jest za·st.raszająco nisica. Wybraliśmy t-u pr,;ylclady z pism
urzędo·w~h.
których a•utorami
,1ą
ludz.ie
1egi!ymu)q.cy
się co najmniej średn.im wvksztalce0niem.

N

<Y.i:na by cytować długą J.:stę i.t•go J'()clzaju fak.-Ow. Fakt.ów pa.rad<>k.«:tw. Bo
pr-zecież
n:e
ina·C'lJej,
jaik
parad1ok~m
na:7'wać ~
można wielokrotne karani<' up-0„nn.e-1
nia.mi za. IJijańshV'O na slużbi.e za wo.
d<>wego kierowcy i „uparte" p~wic.
r"J.a.nie mu w dats·, ym ciągu fttnkcJi. ..
ki~t'l(>WC'Y'!
C,'i~yż nie ~a.radoks~m .:~st .ł
za.t•rudnia,nic w h"ainSiporcie pNl{·Ow-1'
nika, u ktij"·e·g· 0 „wyp;i.tlki pic a w1id- ł
ki ni•e na.Ie7..ały do r:r.adkości?" I wre- ł
S'lAJie - .iak ocenić fakty prz~'znawa.
nia uprnwnień prowad'.i:enia. p<>-jazt11\w
mech:uiicznych łudz;om znanym z tego, 7,e są niepoprawnymi alk<>hnllkami. ~talymi by,vaJca.mi iiz:by \vvtrzcźwień i kolcgi6w orrekającyr,h?

M

Czy:l.by hWiz.: c upl)waż.nieni 11-0 wydawania. takich upra.wmcn wienyli,
zmrjomooć 7,naków drogowych w
jakiś aulomatyc.-z.ny
s,p-os()b
zasir.pi
a.n ta bus a kurs .1·azd."
" - kuracJ·„
" <>dże

w~·kową?
Oczywiście daleki jestem od twi-:!rcl zeń, że zlikwido·wanie lych pa?"a.
doksów ))()locly kres
n·iebc--tpieclensfwu, jakie w ruchu dl'O·IĘ(>wym s;„ arzaj;' „no-t:>-cyk-liści" i „au(o-pi,ia.i!~·". Wyd"je się jcdna,k, że uw.ynieni<t' lego jest jcdn~·m z łrnniecznlch
lrmków, jeśli
chcemv (a któż
nie
chce?). by \\alka o 7Jikwid()wa.n:ie i<'go „t.rav,iczneg.o
ro ie.mika
rozwoju
NNlzime.i molorywcji" była i jak na.iP1:'lniejsza, I jak najbardz.iej skute.
czna.
Jru"IUSZ KRAJEWSKI

będzie miała charakteru 11aulwwo-badawczego.

~

Na}pows:zeehn•iei;sz.e

naw-."'t
ja•/w
otwór, w niczym nie pośredniczą... Owad
jest
wpra•wodzi.e w peumvm
sensie „ciale·m obcym", szcze
góinie w chtebi.e, ale w takim ujędu brzmi t.o ;ak hu~
mor z ze.s;;!łtów szJ.;.()lnych,
p:Jniie<ux1,ż
ciałem
obcym
w
no-me11klaturze fachowej określa się martwy pr.zedmiot, po
chodz~nia •
ni.e-0rg.1Nn<·zne(lo.
(Np. kamień w kasza.nce bę
dzie tym ciałem).
- • Błędy wy11.i1k.ające z wie11miejęt11ości
jasnego
fo<rmulowania myśli. Potężne zdanie
„o lw·niu sqsiadzijącym z pie•
k„1rnią"- po•win.110 sklmlać się
z
kil/w
odidz·ielnych
zdait.
Pona.dto
zaś
nagromadze•nie
n.i.ebs1.o.~1ych

du'

sprawy, i różne zvtręiy w rodzaju „dosłownie na iopro·st
cil!stowni" utrudniają zrozumienie se>nsu sprawy.
Niechlujstwo językowe.
Na.pranvianie odbkn-n<1'a łącz
nie z gwaraml.·ją lub „niep~o
wad=·en ie mleka". of.o ty1xnve.
pr:z 1rklad.y . Nadmierne sl:r&tu
nn1.~/.owe,
jak i zbyt wielk/.l
liczba
~:u:zególów,
są
nie
U'R .'ca za.n.e.
S0tld i {!J'Siące pism 11rzędo
wy.ch krą·żu po kraju. Zn<1cz11a ich część na:pisana jes.t ję
zyk.iem nieco zb/.iżo•1ym d-0
polskiego. Tle s.t-ra•t po.zcodują
niezrozu m.iale sf<>rmulowa
n•e pisma? Tego się obMczyć
nie <fa. Otrzymaliśmy kiedy$
wyjafoien.ie jedne·j z i.nstytucji
cen.fmlnych.
sk/aodające
się z trzech zdmi. Całość rozciąga się 11a 2 kartkach maszynopi-.<u. Niesie.ty, me s.t>'.>sób bylo zrozumieć o co ch<>d.:i, tym ba·rd?iej. że rzecz
sama w s·ci·bie 1'e buła 1rro·s ta.

*
p ou,-y.ższe

!

34

błędy wynikające z n:eznajomości
znaczeni.a i 11 C1 ężaru"
ok~eśl.eii. I\.luclla, która dostaje
się
„.za pośrednwt.wem''
drzwi. wejściowych
po•wi1~na
wlecieć
„przez" nie. Dr:;;wi,

s:z.=zegółów,

" "...~~~~~~~~~~~~~~~~~.._.._._,~~-,..~--..~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.~~~·-.--I

z pism:

Błędy i nieud.olnośct. mo~~
p odzi.elić
na kUk.a gruv.
oczyw:.śoie kla.sy,fikac;a 1a amt
ni.e będzie pełna, a•ni też nie

nauki

w~'.>ci!rnść

Jedm;o

'na

kończy'li

ku

sl.amych prz& batrdzo .~o1z,e
miastu przedisi..ę1norsi11Wo.
„D()~yczy:

a-rdzo d-O<b<rze s1ę dzieije;
że z rolw na rok zwi~k
s.za się liczba wszeolkiego
rodza:ju kursów, podc.za.s których ro·dacy uczą sU: języik,a,
amg·ielskiego,
francus/c.1ego,
niemieclei.eigo, ww·skie90. hiszpml.sloiego, espera.nito otd„ itd.
Lecz przeoeież „Po/.acy rril! gę
si i swój jęzv.k majq ...".

\\-V-

m·:}-1

S<>CZYl'lta.

k-ol<>r<>wa".

B

I w tym kryje· 5ię wniosi::;k. I w tym miejscu wracam do punk.tu wy.iścla. Należy w no~;Ym . J>:<llieksie Ru.
dzinnym zawarować obowią•
Uczeni radzieccy og]u,.,,q1
zek
badań
pr".redślubnych.
ll·J·w·e da.:-ie na \.emart badaJ'l,
p 1·z0p:·1:-w·ad-z.c;1nych p~·rez ZSRR
Tylko (al·c
n.ie
wylączn:e)
tym .spos·obem będz'emy mow re.]'o.n'.e Anto !"ktydy. Wy•ciigli
ka z nich. że pu.kir~~Na l-0dów,
skutecznie
zmniej.<zać
wskaźniki
O•kalających
zachorowań.
Poh.1Jd1n:o.wy Bi-ozapagun Zi-!'mi,
ma ciężar okolo
biegać
chorobrnm. ich roz.12.CflO mi•l;{),:lÓW milic1nów tc1:'l.
prze&Lrzenianiu
się,
tylko
tym sposobem uchr<11n.imy spo•
Impulsy świetlne w~1Syla
ne przerz
tzw. la10::.e ry, n-01~J.1 e
lcczciistwo przed a.rmią <lzir.U1t"ządze101a
el·sktr0in1kzne, maCi
kalekich. a
malżl)ństwa
ją ogro.mną i.nteniSyv,nn.ość. Ja,k
przed tragediami, Trzeba uwyika.zaly eks1p·e::·yme:ity. p:izeczynić wszystko, co w nn=ei
m&cy. aby zmienić atmosl-e- 1 p·~o·wadizc1n•e nied.aiv.no w laborat·n•riach Gene~al Eled•ric , wy
rę lekceważeni„ grozy zac:"osta.rc·za
ona do wywiercenia
rowainia i skutków. które
otwo1ru w ma.te.dalach na wet
że ono spowodować. Ni-e mo0 ch.
ta•'<
twa•?:"d,
ja.k diament.
żemy równieź w ża<lnym wYU Architekci węgierscy upa.dku' tole.rować pewnei doe-

prrzykladnyeh

pachnąca,

nazbyt oczywista,
p<>Iska mowa:

piękną

(BOY

tak:ch

0

lniś w Tea.tro;e PQWfil'Z~chnym Otdbęd1lie się urO'czysta
Pre1n.ie:ra, k()>]lledili llj1i Ilf i Eugeuiufitza Pie•t.ro•wa •• Dwanaśoi c ki1"1Je.sel".
W Pne'łiistawien•iu tym bieme ud!zi'a,l cały zespól Tea1tru
~C>Wsz;echne·g~, na ~le z Wlod7Jimierzem Sk()c,zyla.sem,
ł a<leumą, Sa.ba.rą.. Ma.danem Wojtcr.iaJ>;iem, Bacbarą Po-

Jęclma,

„PIESS

Al~ prz;~ież na.su,,. życie n'.e
sklada s.ię ze s:poradycz;nych
wvpa<l!ków i u:Ta1rz-eń !

Ze

aż

Melodyjna,

skrunułó'\v.

MIROSLAW

„Rzecz
Ze jest

~

*

ll·wagi
foiell'"u,iemy do tych. lctór.z 11 zaia·tw'a)ą
k<>re<S:"'"nde•lleJ'o
""''lvrótkimi~
11rzę<lową.
Pis,roie
zd·a.niam.i i 0 spraU\l<'h na.)fs.tortnieijsi:ych. Do 'nallczyicie-bi zm~ i do ich ped,a.go.gów
aipelitjemy, by pode.za, lekcji
wszv.~tkich pr.<:ed•m.io.tów zu·ra
ca1i s::czeaólnq 11 wagę 'na. I.ogt,c;;ne formulouxmie my.śl'i I
popr.a.wność .•ty/.i.styczną ucrni-?U.'S·ko;ch
wy,powi.e>dzi.
Bo
przeciez „mój języ.k śu,"'i<ld-

cz11 o m.nie".
-

JÓZEF

POTĘGA

DZIENivfK-:-.Li'.>liZ.Iu~u- -~-:<mi> :-,.St

OBYWATELE
i MILICJA
-

Przy
HTU 303-04
z

18

wstaini a

clecyduje • moim życiu i ty}:ko
panu mogę się :(;Wierr.iyć.
- D<Jlbme, więc niech pan
pr,zyjdzie do mrue.

M11lkii

Obywa~(f .slC.ej
zaipro.-;ihś.my na

Pl'.'ZY
l!IPO·tkanie
NTU 303-04 koMO
mendant~

V.czi

m.

HENRYKA
SLABCZYKA.

p!fk.

I

NASI CZYTELNICY LICZNIE SKORZYSTALI Z OKAZ:JI OMÓWIENIA RÓŻNYCH SPRAW 'ZWIĄZANYCfl
Z PRACĄ MILI.CJI I PRZEDSTAWIENIA SWYCll KLOPOTóW, W LIKWIDACJI KTÓRYCH MILICJA MOŻE
OKAZAC ~M POHOC.
OTO NIEKTÓRE, CO CIEKA WSZE ROZMOW)C:

:

Słaibczylk. „
J-.k t-o się dtieje,

-

ie ml-

7n.ąJdµje
szybik.o
fa·k
lieja.
spra.wców PrzeistęplS'twa? Ukra
pla$zc·z,
:i;a.baiwie
n11mi
chiODi>
a naistępneg4> dinia o'lirZYIJla.lem We'llW'a.n:ie z J{omendy
Jhlięlnioowej
lę

MO,

~a,klcwaL

Już

llC17lie

on

po
gc%ie8
że
- Sąc,izę,
d'!'O<lze zl.apa.nQ aprii:w-~ę z tym
plaiSzczem.
- Ba~·dJro mi się poclo.bają
milie}anei z n1chu dr<J.1r-0>we~. Sit taJttqwni, kultu·raini.
Na.tomia.'l<t nieoo sorzej za.cho
mHitja.nei
~em
wują. sie
d'llielnicQowych.
knmend
z
uwatam, że powirpno im S<ię
tych
l>l'ZYk{ad
•ta.wiar

z"

Pi6ł'wWl.YCh.

to

na

ZwrócLmy

-

ICoczystając

z

uwagę.
że

tego

jut pa.n przy telefome 'i że
18 rcci;nica Milicji, a

jea~

trzeba IJi'ZYznae że ob.serwuje
sic: dużą, p~pra.wę w ,iej P•raey.

sze
klm
MO,
-

chpę z~-0żyć naj,serdecillniej
żymenia panu i wsc~·st

pracownikom
Dziękuję

lódz:.kiej

baro00.

' ,
1\'IADOMOSl:
Z OSTATNIEJ

CHWILI:
z powrotem z
Monachium laureatki I nagrody
W

związku

DELFINY
AMBROZIAK
zawiMlamiamy wszystkich wiei
bieleli tej utalentowanej śpi·e
waczk!, że weźmie ona udzial
w wielkim koncercie artystów
l6d.zldch w Pala-cu Sp-0rtowym
w dniu 7 bm. o gooz. 10.30
i

15.3~

„OD KORDIANA
DO l\.ANKANA"
W k<>noorcie J>OP-Olµdnlowym
znakomity
również
\yY!ltapi
tancerz

i

~boreogra r'

który

ju:!. zas.;i.d.niew wye-0fal się ze
5il<tny FELIKS PARNELL

*

„
Jaik

Tu

-

nale-ży

taikim

I(.

w
po&tą,p1ić
mitijeśJ,i

wyp.adlku,
zida.ma.n.da·t beiz żMl
niem obywaiteda nego UZl!S·?.dnienia?
- Wtedy si~ man<la~J\l nie
w
płaci. Trzeba. o·czy,.,viście,
ta.kim wypadku .zaJOe1wnić oobę
~p.rawa
bo
świadków,
bie
rozpat,·ywana
patem
dzie
przez ko.legium orzetkaJące.
- A C'11y bo pira,wda, że mł
lfoja.nd mają, pewien pro.ceint
oo &Pisanych ma.nda.tow?
- Nic po<lQbnego, zadnego
to
procentu nie otrzymują b'tlko p!o1tki.
ują.nt

~pi,sµ,je

:{.

*

*

ll!TDWa.cb:one a;k,cje
- Byly
pol>iera.nia maind:a.tów za niewłaściwe praeebc;.dze.n•11• pr:z.ez
Je0dnię, no()tem - zą, z.ąśmi·e·c·a
nie ulic, a jesrzcze w innym
z,11- W1Sikakiwa.nie i
cza.sie wyskakiwanie z tramwaJów.
Nigdy jedlna,k te a.keje nie
P!l'O·Wad'1JO'lle jf\nocrz;eś
były
uimia.st
że
UwaŻlWD,
nie.
należy
akcji
okresowych
wieść walkę na tych w.są;yi;it
kich odc·in.kaC'h syst~ma.iy(!fl
nie, w ciągu ca.lego r0<ku.
- Uwaga pań..<>ka jest naj-·
zupe.llnie.i sl.u.s;zma. Mu&~ jednak dodać. że już to czyinlmy.
-

*
meezem przeeho-

*
Prtzed

:f.

pmez
na ~ta.iHoinłe
mme
do
IJ.o.biieg1i
że
oświadcz~·~i,
mili<!ja-nci
nie wolno przechad!Łlć.
tędy
W końcu zażądali ode mnie do
E'oofoważ
wa.du os&l>ist.e.g<>.
mia.Iem na ręku półrora.roczne
dz1.ecko i l>alem się je postawić na wysokiej skarpie popro-silem. by p<><zwolili mi
n.aj.pierw d:z;lel'kO żo
odidać
n;e, stojącej 20 m dalej, a
dll.'iłem

ska.rpę.

się

pO'tem

Nie zgodwiH

wylegi!ymowa.ć.
iż
m111w
się,

- z

* •

:;.

na?

-

Radzę

*

- Za.uwa.żylem, że nfekltóre
sam-oehody wcaJe nfo -..wałnia.
ją pl'7JOO zebra,, 'llllaJdują.cl\ sit>
nil"opodal
pasa.żµ,
napirzeciw
„Pol()illjj~",

kii.na

ja.srro7e

leez

J)l"OWadzący je DO!P.ęd,zn.ią tych
1de.rcwców, ~tórzy p.rzepU\S!Zma.ją pq·wchodniów. P<>wi<nien
tam czę~-0iej zna.leźć sie miIicja.nt.
- Prowadziimv tezo rodwju a.keje. postaramy s:ę jed~
nak jeszcze ją wzm~.

Tęinie

już

zwycza-

muzycZl!l.e;<o, rozmawiamy z
dyr. Andrz.ejem Hundziakiem
jednego z
prwwod.niczącym
najaktywniejsz:,ch towarzy.stw
na teren.Le naszego miasta Lódzk:ei:i;o Towa.rzystwa Muzyczne.go.
W ciąp;u k:,Jkuletn-iej swej
dl)!sla]n<JM:i LTM zdobyło :;;ym
patię i uznanie s.poleczeństwa
i wladz mąa.sta, a imprezy organizowane przez LTM -- du
Pf''fJUlarnilić.
Czy w bieżącym sezoni.e
imprezy będą
cfotychczą.sowe
żą

Pl'Zell: L'l'M kontynuowa.ne?
- W za.sadz'c wszystkie z
populary7..'.1':j1
podjętych fn-rm
muz;;•k:i będz.'.emy prowad;r,ić
dalej. A więc k<moarty peryferyjne. organi·ZOvłan.s na dalekich Przedm:fficiąch c:eszą
islę dużą popula.r"l'WIŚOi.ą i cl<>brą frekwenc·ią W ub. S{'7C!J1'e
od.było <°S'ię ich około rn. A
o pot>rzcbie te_go typu i·mpre.z
n'och świadczy fakt. że kiedy
ekipa nasza pr2'.yjecbala na St<>
ki i okaza.to s;.ę, że na s.all :1ie
ma f~rrt€1p•i<:l!)U, bez k;tóreg<J. kon
eert był nierrwżliwy, kil-ku
mężczyzn ofiar-owa1o s'.ę przy
pian'.!llo z pobLl.s>kiej
n!-eść
szi.l{o'.y. oo też uczynili.
W dalszym ci.ągu prowadi?;ić
będziemy prZieClszkole i .stud '.um muv;czme. które skup.la~łl bez mała 600 osób. u':rzymamy też imprezv fa.k:e !f1k
biesiady muzyczne w ŁDK,

~ pzl~NIK

O<lbędzie się

Akcja „J)ą„ien.nika, Lódzkłe
lód-zttim
go" o dostarcrz:·enie
robotnd,k<>m tar.ich śniadań do
mie.isca 1>racy roizwija się pomyślnie. !)o '.ych śniadań (pr-zy
PSS).
przez
got<Ynvwanych
cena nie pr-zekracza
kt6rych
,2,5-0 zł coraz- bardziej -przeZPB
ro1botmicy
się
konują

P0·'13dl~

1i0DZK1 nr 2ll9 l~93U

chci.e1iJby,ś.mY..:o..fl<>_!.i;~~

ł:uchnię

itp'.

Na piętra.dh cały szereg Je<lno- i dw~-M<>bOIWYCh pokoików sypia.lnych, każdy z wla•nym balkonem. Wokół domu
ogrodu
Część
duty ogród.
utrzYllla.na w charakterze pa.rto działki d<>
. ku. Część uprawy i llad.
:z:ak?ńc:renie l'ealizacji d·omt!
pr7,ewi!dziano na koQp1ek1
niec 1964 roku,

~

I

al.

wow.czas
tam.i.ami

W akcii 300

ponad 20 mIn. zł

zająć

nież

szczędności

po>pularyzac.ią

się

się

-

~

*

ka

I

hisz.patisldego

o

konieczno-

w selcreta·
riade kursów (ul. Pi-0trk<>wska
I piętro) w dniu 8 paź
86 dziernika br. w g·odz. oo 16
d·o 18.
ści

zgłoszenJa

w
re·mo11t
rozpocząć
cie
miesz<kaniu ob. Kuchatrskiej i
;;;arobo.fy
pra·wdo,oodobnie
lvończymy

końca
lwńcz!;

do

tak
MPRB

nr

wrześ:nia

wrześ
się wu

4. nadedo nasze)

mi.gszlwnie

w
ob.

tycri

Ku-

Koś
Al.
przy
cluz'l"S'kie.i
ciu.sz1ki 41. owsize1m, pismo o
takiej samej treści. j-0./e reda>!ccju, otrzymała. I na tym.
MPRB 11Jr 4 za·k.?ńczuio inremo.ntu.
spra•wę
t.erwency71ią
mi·!?'Sz/w:ni.a. Papi.e·r jest cle'!'pUMy„.
Pos-tępowa,nie

MPRB nr 4
dziwn.e.
co najmniej...
12 czerwca we wsp.omni.anym
piec
roze,bramo
mi~·s.?Jk~miu
w kuchni i zer.w a.no pod!ofN·
Poteom eik;py re>mo•n.f.owe prze
rzucc;no do wa.1oa•c11j11ego porząd'TWWa•n.i.a budy.1~k.ó •.1; sz.ko,1Mo•ż11a to zroziimieć,
nych.
chodaż d.ziiwić się 11ależy . .te
pla·nowo pra•ettjq,ce prze>dsi~
bi-Orsttvo nie prz.e1wi·d.Zill!W, ze
je<st

w&zys~kie e•lcipy pracuN
remo<nde
przy
wyląezni-e
s:;;kól. No cóż przeoczenie, m1

wie

można si.ę zzymać,
można je wybaczyć.

ale

które

da•lsze
jedncvk
Dene·rwuje
s.prawy. Na inzałCD'.wie•nie
MPRB
redQJ/u:j.i
terwe·ncję
nr 4 bada ca.ią sprawę sikanda.licznego remo;itu i wysy.ta,
wyjaśnie•n!e, k.torego 11ryw0k
na w·s•tęp1e cytu·1emy. Odpi.sy
wyj&śnie·nia ot„zymują: Z.iednoezenie Przeds. Bu.d. Kom„
k.omiie·t, d01noqvy oraz II grupa ro·bot. S/J'ra.ive z<1l.atwilmo
„na pwpi<f·rze" i ntk.t z MPRB
nir 4 nie zainteire>sował sie
jaJk polece·nie kte·roumktwa te
po przedsiębiorstwa je>st wyA kierO'Umi.ctwo
konywame.
samo również 11ie zai11.tere•sowalo się czy term.iny po'd~
m? w w11jaśnicniu zostalu do-

trzymame.
Na'l-eży

pm/etyką
ciągnąć

bowe.

.~Twńozy<!

z

ta1cą

i wobeoc wbn.nych w 11
k.ouvse1/cw.en><:je służ(WU)

Klub Kobiet zaprasza na wiep~więcony M.
czór literaeJd,
który odbędzie
l~onopnkl<iej,
się 8 bm. o go-dz. 18, w lokalu
Zarządu Lód7,.klego LK, przy ul.
Struga 1.

A.

Odczyt wyglooi red.

Po raz 97

,,Spotkanie z
·w

ni-edo:ielę (7 bm.) o god'Z. H
sah MDK (Mo•nl•lJS1ZJki 4a) od-

W Muzeum Sztuki (ul. Więc
k-owski·eg-0 36) odbędzie się w
niedzielę (7 bm.) o g-orlz. 12 ilustrowany przezrocza.mi odczyt o

w

twórcz-oś<:i

je~skiey<0

~u:Ail

a

znak·O-miteg·o

pomnianelfO

Stanisław

p·r zew. Zarządu Gł.
SŁwalbe Towarzystwa im. M. Konopniclciej w Ware7-awie. Recytacje
wyk<>na Wa.cła.w T:vmińs·ki, laureat ogóln<>t>olskich konkunsów
recyta<t<>rskich.

~i~

*

iu1'ysty

za-

ma)aril'

fil.i:mir~jb.

IV,

rzemieślniczymi

(W

1862

Nomen-omen

Papier cierpliwy•••

*

Klub MPiK „Ru-eh" zawlada.·
mia kandydatów na kUl'S języ

13.

Co panowie

***Z miasta w kilku zdaniach***
Imprez-Owej Klubu
sali
W
MPiK (ul. Pi·otrkowska 86, I p.)
prelieikcja
godz. 19.15
dziś, o
red. 1v. Beka pt. „Rola NRD
dem<>ltratycznejak<> państwa
go".

(założoną

Z uk11sa

O.dwie>dziTUmy

kameralne.i. nie cicu nas de..iżym zai<ntererowaajem. I wreszcie zająć się amatorskimi zespoiaml
instrumCltlJtalnymi.
.Jeśli '\.!Jda nam się tego d~0nać,
będzie to już chyba niemal<>
LTM są i~!otnie
Pla.nv
ambitne i .rmfogle, życzymy
rychlej ich realizacji,
RiYZfila.wiala T. Wo.i.
sząoej

łami

J

dniach

muzyki

lado

założenia

1851 r.) oraz sprawami p-Odatkowyml, Składkami i wszelkiświadczeniami na rzecz
mi
mia1Sta.
Sz1>ita.Jem (Szpital św.
5.
Aleksandra założono z dobrowolnych ofiar w 1840 r.) ochr-0nkami, szkołami elcmenta.rnyml i niedzielnymi szko-

J o/ _:::~~I

sUin.e 8
rei;t-01k<:ji.

akademickiej,
młodzieży
do
która praktycz.nie nie o<lbi.era
imprez populan:zują
żadnych
cych muzykę. Chocmy rów-

osw1etlan.e tzw.
rewerber-owymi

w 1869 r. gabudowlami
miejskiej),
ka<Sy
wlasnośdą
będącymi
m.iejs!>iej lub instytutów.
kasą omiejską,
4. ll:aoią

czasu
zowni

I

nia br ." -

on w

Przede wszystkim chc'elJbyśmy powrócrić do przerwa
ne'.:'.o w ub. ~c1:i1ie ::yklu
nie
„Sluchamy muzyki" dz:<e•1nych prelekcjl z iluoi!racja muzyczną, które odby·11·aly
się w Klubie MPi.K. Prz;erwali.śmy je ze względu na trudności techlniczno-lokalow-:, kt6
re być może uda si~ pokonać.

pralm.ię,

halł,

''

SLADAMl DAWNEJ LODZI #
Po wybraniu R:wly, zarząd ł
nal<!żal
sprawami miejskimi
uo Ra.dy 1 do Magls trat u. Rad": decydowała o zarzą·rJZaniu'
lllla&tem, natomiast Magistrat~
byl -Organem wykonawczym,
Dla Jatwiejszego zarządzania ł
sprawami miejsl<iinl oraz w '
w celu zaangażowania wszy- ,
stkich czl<>nków do pra-cy, Ra· ł
da podzielila się na 6 WY<izia- .a
r
low, które zajmowały isię:
l. Lasaml, ogrodem publicz- ~
budowlanymi~
nym, Placami
oodanym.1 w wieczystą dzierza.wę, ogr0<1am1 czynsz·owymi. ł
2 • . BrUk.a.m.;. mootami pom- ł
~
'
pallll.
ogniowymi,
3. ~arz!ldziaml
Z.O.dz! były
la~armam1 <_ul~ee

bibliotekę

Jl'l.larmę,

dalnię,

ł

r. był<> w lJodzi 9 szkól eleW
6ytomskie,f,
Im. Wlady
mentarnych i 2 niedzielne szko
poin.icdzialoek korzvubiegly
ly rzemieślnicze).
-=·
;
W
stało z nich 120 Ol.SiÓb.
6. Taksami, mia.rami I wa.kon;;µmen.tów
c~wartek .. iJ.o'3ć
(c. d. n.)
i:aml, targami.
podni01&la .sie do 14-0.
śniadania
Zainteresowanie
mi wykazu.ie taltiE dyr-eKcJa
TransforBudowy
Fa.bryki
matorów i Apa.ratów ' Trakwładza b~n~ybt:;~/Y z:,i':~es~~~
w t"j
PSS
z
cyjnvch. Umowa
s.krzyżowaniu Al. KoścluS'Zki :z
n]•e g'wJ'ęfUJ'ecJ'e?,
Ul. A. Struga. Nie ·wykończospraw:e z.ostanie w najbLż
szych dniach stitnali.Wwan.a.
oooobi<>00
ny jes=ze
- - - - - - - - - - - - - już
naizwą
elewacji
wzdłuż bu<iynek
AI.
11 Ba1aton".
BaJat<>n <l'!llen.
Nom~m to jezioro na Węgrzech, do
którego wążają Judzie spra>gnieni wypoczynJ<:u. To wioski
w pobliżu jezl-0ria, słynące z
Oby lód'Zki
windobrych
sławny
Silę
stał
imiennik:
mieS!Zkańców nasizego
wśród
gr-odu z da<brych potraw i by
dążyJ.i dQ mego, jak do praw
„Ta.Tc w.ięc po przygot-0wanie zdąży do wailwcji vo•stado:i.w_ego Balłllo·nu, lud:zie sprag
niu mait.e,rialu, od 12 wrześ
zaiożyć podlovi
wić P_i.eca i
szybkiej i fa.cl1·owej
n•eni„:
(wit.)
ob5tug1,
nia br. będ.ziemy mogii wres:t
oq-az, ze podczais wailc.:Jcji pra

jaśnie.nie

li.s-topadzfe lub grudniu. Chcemy w br. powiększyć l'czbę
występujących i wzoogacić re
pertuar.
- A C'llY macie 7,amJa.r, <>ook .inż wypról>owanych. wpro
wadzić jakieś nowe formy po
pulai;yzacji mmzylti?
-

miastu

Do dobrych tradycji łódz
kiego środicwi'51k.a a.kadeim.icjwi: ('()ll"O•C'Zllle
na.leży
kiego
Ew. ni.edla!eil
O!l'gani~iwa.r1rl·e
na meC'11
pva.cy
społecq;nej
miasta. W bieżącym voku stud·e.nci pr.repra.cują taką. niedrz,ielę, 14 bm.

w

coraz włecei konsumentów1

tego nie ~obi~. bo

artystów,
młodych
re<:it<łl.e
odczyty o tradycjar.h muzyczze
spotkania
Loi;Jzi,
nych
słuchaczami Fil)1armonii. pokazy filmów muzycznych. W
ub. sezonJe n'e orgamzowa!ilatach po'Prz.e<!śmy, jak w
Chón'iw
Festiwalu
nich.
chóry
ponieważ
Łódzkich.
szkol11e zor-ga:nizowaly odrę.'J
ny te&tiwal. Z naszej in;cjatywy odby! siq natomiast kon
C€rt nailepszych chórów tóci:r.ki·ch. W tym se7.Q1111ie praw jopodobnie zmganJ:zujemy również koncert.
Chcemy t.eż powtórzyć zapoczątkowaną w ubiegłym sewnie im.prezę, która cie.3.Zyla
się w Lodzi dużym powodmniern: koncert muzyki akor-

d'2oO<nowe.i.

studentów

P&~duje si~, że w pratym <dniu
cach weźmie w
udJZ>iaJ: ok. 3 tys. studentek i
O~ręgowa
R.!!-tla
.studen~ów.
ZSP w PO~O'ZUmieniu z kc•pmsla.l!J()wila
FJN
mttetami
studeintów
d!la
pl"Zygc•towa<:
budzo sze•mki froo.t pracy.
Będą, MJJi za.sy1>ywali zbudo.w?,ny już ci-eplo•oią,g p.rze·p.rowadl1JJJ1ny od EC Iii w kieirunku osiedla na D11tbrow·ie. Każ
dy z uczesitni!ków tej pię.Jrne-j
akcJi prz;epnicuje 4 P<'lne goJp.
drz;iny.

~

roku rozp<>c:mie '1ię
Rudzie, pr.iy u.łiey
Staroruduuej 76, domu dla
rencistów pozostawionsch bez
0<pieki. Nie będzie i.o zakład
leczni~zy, ale i1orma,ny d1>m,
w którym &ehr<>nien'le na starość i opiekę znaj<Jzie okolo
100 osób.
Pr<>iekt .d~nu, któl'eg<> autorem Jest mz. C7.eslaw Golus z
Biura Projektów Bu<J. :Przem.
na ~rze P<>pr_zewiduj~
m1es•z ezen1a na. hnetlicę, ja196l

W

bud<>wę

śniadania fabryczne

Uczmy się słuchać muzyki
Tradycyjnym

3.000

11tk.on•iC!7l1li e „ 07".„
- Powinien byl udzielić po

mocy.

I

(gręb.)

~aczęt-0· bić pnechoidiniów~y
się 21wróeiłem do miUe·janta
regulu.ją.ce·iro ruC'h n"'· Pio·trk-0·wS1kliej, odp·wwiedtział tylko

O teo.oroczn~c~ olanach UM rozmawiamy zdyr. Andrzejem Hundziakiem

jeu.. u progu nowego sezonu

przyspieszy~.

- Czy
ruch może odmówić obywa.teNa
fowi udtllie1en.ia pomocy?
N2rutowi<:rm dlwóch pij·anych

~nkuns PKO „Akcja 300" de
ogromnym p-<>wooz-eszy się
niem. Do wczoraj za-deklarowano 20 mln zł. Sami Io-cizia.nie
ok. 8 mln z!.
zadeklarowali
Spośród miast wojewódŁtwa na
wy5unął się
pieI'WISze miejsce
Lowicz, mieszkań<:y któreg-0 zadeklarowali blisko 1,5 mln zł.

- Jeże·li wta.rgnę do pus!e11:1> mies7Jka.nia bez pn;ydni:tlu. C'ZY z;c1stanę za to uka.ra-

- Sądzę. że :i!sootnJe najle,pszyan l'01l1Wiązaniem b)"roby
po:steruruku
zo1rganizo•wainie
Pooba.raany 6ii.ę to
ORMO.

.,,
:/- reguluJą.cy
*milicjant
swojemu

już

:za.nic!S>lo s·il! ulac'Zcm.
podanych przez pana
o•lml.iczmooci wy1nika. że milicjainci za.cihor"'aili sie niewłaś
ciwie. Gdy tylko UJStadi się kh
zbadamy si!J'l'a•wę
na.zwi.~1ka i jeśli wszy&tlko się oot•wier~
konsekwyciągniemy
dzi wencje.
d'Ziec;k<ł

*

.:.;.

*

- Jaikie 5ą wa·rwnki pirzyję
cia du qJ'iceimkiej s'llkoly mil1cy jnej?
- Nienag0!11na op1rrlla, ml.n.imum ś·rednie wyik.s.ztalcenie.
co najmniej 17-0 cm wzrostu,
dob1·y stan mrowia 1 uikoń
czenie 611U1żby wo.jskowej. Podanie na.Jety złożyć <fo dzia1u kaidr Komendy MO, ul.
SierukiewicZ>a 26-28. Oczywiś
cie. nie dopiero przed pou,·kiem rOlku szlmlnego lecz
najoopowiedinio wcześniej,
leipiej już tera•z.

*

~

- Jestem mielS'.llkańcem La.gie1W11i.k, P~tuluję, by w na.mej &lielnicy częściej po•jawiaJi się milicja.n.ci lu,b też
zoo! ad 'll<>vgamrrorwainy posteru
nek OThMO,

* 'Io *
Mam s:pra.wę, która

związJku
roo2'J!lJ.cą po-

W

*

oezywl.śde irozi w tabm wypadllm kara,

będ•zie się 97 ,.Spotk<:1nie z pi·oJ. Duński,
sen·ką", na któirym
p~-z~~

·:r,

•

akomp.ani1a1nenicie C'z. Ma-

~nic:v

będzie

~

uczyt p-ic·s.e,nki
liJów Zb, J>:~i-

.

p~osen

kura i

k ą ff

Zb. Zap<>rta. ;,\Vs2ys.tko

.się lhcizy od cl-e.bie·'.

pi>o-senki będrzlemy
się U<CJZYć w czwa,rtek (Il bm.)
o god·z. 18. w sa.\i Międ•zyza kiad•OW€lgo Domu Ku·l tury w ozorkow'e pr:zy ul. D>.li~ę.f1.Y1l!>~e110
'!'ej saomej

su:, _!13.-

„

~

.-

~

lfflittrfu ~@f
:

Co czwarty

z importu
:
Co dwudziesty ~
na ..• śmietnik ~
Co czwarty b0<:be11ck chleba

ł

~pożywany przez nas 1>ochCl'dzi ł;

z importu i ~o przeważnie z
tzw. strefy dola1·owej. A co ł
oblicza;ą ~
jak
dwudziesty ek-0nomisci - w posta.ci wysusz·ony·ch oopa,dów. wy1·zuca- ł
,
ny J~t na„. sm1<?tmk.
Czy nie można - i czy nie ł
nale-.1.y - tern u zapobie~, tym
ba1~dziej, :te równoczcs111c roi- ~
ni·cy. c>crpią na dotl<li ~y. brak ;
pasz dla trzodY· M·o:zma.
np. wytyp·awann
Wannawie
#sklepy skupują<:e od mi"szkali
ł ców suche i cz~rstwe odpady
pie·czywa w c~llle _1 zl za kg. j
Skupem i. zb1eramem pieczysię również w~
wa zajmuJą
\ więI<szych . d·~maeh doz,or·CY· ł
f Akcja ta me_ Jest la.twa (?a- ł
p<>czątl<owat Ją w Lodzi
p;·e.ss Ilue>trowany") 1 na 1o<Yl<a ·
: na trudności, ale rze•cZ 1 warta
ł
za·cho•au.
Lodzlanie za.kupują dzienni<) ł
<>k<>I<> 200 ton pieczywa. ?wuczęść tej Uoś~1 nic ł
.o dziesta
f >P·Ozyta wędruje na ś1_n1etnik. ł
Sta.n1)wi to io ton pieczywa ł
na.dającega. się na P<iBzę. war- ~
chyba, by Wla·dze
to więc
handlowe naszeg<> miasta potru-dzily sill nieco i 7'organizo- ł
wały sln•P czerstweg-0 pieczy- A
wa. J.est wl~nle d·t>bra ol<azja "
ll:u temu. Pazdziernik j""'t tra- ł
dycyjnym rn;""Sią•cem <>szcz~d- I
oszez,,:tzajmy ·więc n·oś-ci.
i uczmY o:szczędzać - nie tył- A
~ ko złotówki w PKO. Jecz rów- I'
.ni-eż de"".izy wę-c',rują.ce z na• I
szych mieszkań na śmietnik. ł
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sublo kaW!'skie- ZAKLza:
INnNIERA ELEKTRYKA na stację prób :>roKOJU
w„~~~ ......
~
. „.,...~
student.
go poinukuje
han'k
t h .,__
.
na oferty . 15723" Biurr-o ogło kurs wyuczający zaiwodU
mec · t a
ee ni.....
t rans f ormatorow,
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!!!~„~~„!„~.~!~.~m i· PANSTWOWY TEATR POWSZECHNY w ŁODZI

stan9wisko kontroli odbioru wyrobów · hutkilkuletnią
chemika z
techni.ka
niczych,
„_
·
laki
·
·
erni na s·-praktj"k ą w ga:l wan1zern1 I
nowisko kontrolera, technologów, konstruktorów, 2 brakarzy do kontroli technicz:nej
o wysokich kwalifikacJ·ach na obróbkę mechaniczną,
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PAŻDZIERMIK 1962 ROKU

R. E. SHERWOOD

M.ACHARD

,,DROGA OO RZYMU"

„IDIOTKA"

J.A. LACOUR

„12

„PRZED MA TURĄ"

„Miłość 1 neutrony"
sztuka w 3 aktach

,,JAS i

MAŁGOSIA''
bajka

komedia w 3 aktach

sztuk.a w 3 akt.ach

PRAGA

A. OLDR!CH

KRZESEŁ"

z

_;
różnych ~i,!~~~~i~>;,,;;~:~~
157~3 G
slca 96

uczwynajmę
POKOJ
n;om lub studentom. (Stoki)
34
Spartakusa
15785 G
DWA małe pokoje- z kuST. KSIĘGOWEGO do spraw inwentaryza- c!:mią zamienię na równo
większe.15782Tel.
r2ędne
zatrudni na- 362
cji i kontroli wewnętrznej 44
G
tychmiast Centralna Wytwórnia Odzieżowa
w Łodzi, ul. Curie-Skłodowskiej nr 12-14.
Wymagane wykształcenie średnie. Warunki
n.a miejscu
pracy i płacy do omówienia
5038-k
w dziale kadr, w godz. od 9 do 12
POMOC domo;.va p otrzeb
na . Zg!os'7..en la KHińsh"ie
INŻYNIERÓW z kilkuletnią praktyką w bu- go 61-5 gc<l:z. 16-18
downictwie na stanowiska kierowników bu10669 G
dów i koordynatora generalnego v.ryk.onaw- POMOC d o mowa na 5 go
stwa z zakresu wod.-kan. i c. o. zatrudni <1'7i·n dzl-ennl-e potrzebna.
czi:Oa.<'Zać
natychmiast Lód.zkie Przecl.5iębiorstwo Bu- G a g"-;rina 3-~1
16128 G
s i ę " n i edzi e l ę)
„Dąbrowa"
Wielkopłytowego
d<:wi;tictwa
4654-t
Lotlz, ul. Gagarina l:-1. 201.

i M. STARZYŃSKA

I. ILF i E. PIETROW

ślusarzy

lcin.ooperarorów obsługują.cych p.rojekto!ry o sze-16 mm;
taśmy
Absolwenci kwrsu ootrzymują uprawnienia kin~
cperatO<l'óW III utegorii.;
Zapisy Lódź, Lą'cowa 4J
~677 'l!
tel. 289-()5
'
3 1

15723-15971 G
pe>koje, słuibowy,
DWA
cenkuchrna, la~enk:a,
nadaJąice S'lę na
trµm
ll>'_l'nkt uslugowy, pTacow
rnę, za.miem'! na dv..· a raII zy po po.kloJu z kuchmą

o
kat. prawa jazdy oraz
zatrudni natychmiast Fakwalifikacjach bryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „ELFA". Zgłoszenia przyjmuje dzial
kadr, Łódź, ul. Aleksandrowska 67/ 93.
44
_o_5_-_t_
____________________

E. BURY

komedia w 3 aktach ·

·sztuka w 3 akt.ach

kierowców samochodowych

szeń, Pi::.rrkow<ika 96

rokośe:l

I

LEKARSKIE

ljl
•

Henryka
karz

KORO:RSKA lee

glnekolog-polożnik1

Zieloprzyjmuje 17-18.
15548 G
na 16
D" ZIOMKOWSRt - s.pecjalista chorób weneryc?l
skórnych 16-19,
nych.
15640 G
Piotrkowska 14
specjalista.
Dr NITECKI
chorób skórnych. wene16-18, Kilińrvcznycl1.
15697 G
skiego 82

USŁUGI

I

ROŻNE

~

17.00 .,Droga do Rz.ymu"
17. środa
19.15 „Ich dwóch"
15.00 „.Jaś i Małgosia"
18. czwartek
19.15 „Przed maturą"
POGOTOWIE telewizyjne
19.15 „Przed maturą"
18. czwartek
19.15 „12 krzeseł"
6. sobota
codziennie tele-!czynne
15.00 „Jaś i Mał,gosia"
19. piątek
(premiera)
tc·n 387-74, J. Bryk. Ja19.15 „Mitaść ! neutrony"
19. piątek
19.15 „12 krzeseł"
niedziela
15535 G
racza 7
19.15 ,.12 krzeseł"
20. sobota
19.15 „12 krzeseł"
wtorek
TELEWl~ORY naprawiam
15.30 •. Przed maturą"
21. niedziela
19.15 „Idiotka"
środa
•. Radioton''
natychmiast
19.l.5 „Idiotka"
A. Zębik, Więckowskiego
21. nie<lziela
15.00 ,.Jaś i Małgosia"
czwartek
15157 Q
9, tel. 563-19
nr
19.15 „Przed maturą"
23. wtorek
19.1'5 .,Przed maturą"
czwartek
OGŁOSZENIA
POMOC w nauce ; J>'I'ZY19.15 „12 krzeseł"
24. środa
15.00 „.Jaś i Małgosia"
piątek
,
rnart.ury
do
g.ol O'\~lanie
JfJ.15 „12 krzeseł"
25. czwartek
19.15 ,.Miłość l neutrony"
piątek
15675 G
„Weltmei- N a wrot 13-8
17.00 „Droga do Rzymu"
AKORDEON
26. piątek
18.00 •. Droga do Rz.ymu"
sobota
przygotov..~Jjące
„._ _ _ _ _ _..,;,
ster" 96 basów, światlo KURSY
19.15 .,Miłość 1 neutrony"
27. sobota
15.30 ,.Idiotka"
niedziela
czelado.icze1n1nu
egza1
odo
mi.er-z ,.Exeel:sior 3" (norn.rn „Milość i neutrony"
28. niedziela
19.15 .. 12 krzesel"
ni«'!ziela
stvla.rg o w zawc.::l.ach:
417-34
Tel.
s•pt'ZOO,a,m.
we)
19.15 „Droga do Rzymu"
30. wlorek
15.00 ,.Jaś i Małgosia"
wtorek
o·r az ORDYNATOROWI Cddzia
15889 G sk i m. fry zjers k i m
17.00 .. Droga do Rzymu"
31. środa
19.15 .. l:Z krzesel"
Wtorek
(cu- lu Chirurgii urazowej dr
spożywczej
branży
GOSPODARSTWO 1,5 ha
k iernicy, p iekarrze. rzeźni Adamo•wi S tockiemu, dr
Dyrekc.ia teatru zastrzega sobie p~awo ewentualnych zmia.n w repertuarze.
w Lo·dzi O•I'az d-z!alki oKo•
Do Bi\vano ,.vi, siostrze
Zaklaod
organiz.uje
cy)
l...ódz, ul. Obr. S1al10grn.du 21, tel. 350-35, przyjmu)e
Biuro Orgamzac1i Wid•Jwm półhektrurowe
grodnk~ze
Zawo<:lowego rzon z Po.gotc·wla Hatun»kona.lenia
sprze<lam. Wiad·om<iść 1111 godz.inllch od IO do 16 zamówienia o'.i zakładów pracy i instytuCJl na bilety zb10r<'>Ląkowa 4. tel. kowego w Lodzi z.l szczę
I,cdż, ul.
1 i::•"" t; 1
Obywat els ka l ~'M)
4674 T ś liwie przeprowa·:l2oną owe oraz na organizację okolicznościo NY eh akadem11, których część anystyczną stano2 ~9-05
1
o.raz leka.rzom:
perację
DOMEK jedmorc·:rz1n11y uN'J branej s~tulo z ':lieżącegn repertuaru.
Wtć będz1P prz~dstawienoe d"wnlme
SPAWACZE. Kursy zaocz S\v:iderskiemu.
Krai~\\•slde
sta>n
8"'
„Ifa
SAMOCHOD
Szklarskiej
w
łąka
,
!'ó<l
g•
Kie;rownictwa i komitety rodzicielskie szkól podstawowych mogą zamawiać dla mło
n o-konsultacyjne dla spa- mu l Sujce, siost
rom Ma.r
P o·rębie za.mienię na mie
w godz.idzieży prze<lstawierua bajki „Jaś i Malg')IS.ja" która może być wystawio:1a
szkani·e w Lo<l•zi. Wiado- dobry po remoncie sprze w aczy elektrycznych i ga e inl<owskiej 1 Piv;rk-0 <l!l'az
<iam lub zamienię na i1n- zowych z co
•
najmniej pozo-stałemu
nach prze<l i popolu<lniowych.
perM:u.el<:•wi
Ś c· Lódź,
Wia<lomość Pio·trkow- tr;;yletnią
ny.
8-17
Nawrot
mo
rozpraktyką
poniedzial'.ków
wyjątkiem
Kasa Teatru Powszechnego czynna przez caly tydzień z
opiekę w
!5827 G poczyna
~------'1c::6.:.00.:.4:_G:.:.' ska 290-16
Towarzystwo za troskliwą
choroby - serde~
od 10-13 i od 16 do rozpocz.Gcia spekta idu. W wypadku prz.eds-tawienia popolu<lnio·wejedno·ro<liZinny w
DOM
Krzewienia Wiedzy Prak- c.zasie
5072-K ~ Zgierzu sprzeodam. Oglą- SAMOCHÓD „Skcda" 1102 tycznej dnJa 7.X. 1962 r. czne podziękowanie Sklago kasa czynna od godz. 10 do 19.15, tel. 350- 36.
sprzedam. Ko•n.stantynów, Wydajemy książki i ka.r· da Stanisława Sni~<la
dać Zgierz, Dolna 10
~óó65 G
15815 G ul. Ló•d'Zka 17 od g.o<Joz. 16 t;· spawaC7.a. Zapisy l in'!llWI•
ltB•l!!!!Mml!l~!'.ł
~iilllllłU!lł!IElll!~\ł!!l!lliSiłlli11JIEBft~5~1111!1fllallllllll
~Ił
l5S5l G fo·rmacje coclzienme (tak- SKLEP ładny z duża wy
PLAC bu<l.-<>-W~]„-n-y-1.00om
ELEKTRYl{ÓW, monterów-spawaczy, mon- kw.
w Justyno·w ie sp,rze- SAMOCHOD DKW-s.p.rz:e- że: listownie) od godz. 14 stawą posia•:lam. OczekuCENTRALA SUROWCÓW WTÓRNYCH
wodociągowo-kanalizacyj d .a m. Wiadomość
robót
terów do
WojS1ka Polskiego <Io 17, Lódż, Tuwim'! 15, ję pro.p ozycji. Nowotki 35
Ju.sty- dam.
la·.,ri;ulami<\, że ceny dzianin poużytko
15747 G
5054 K
16()47 G tel. 316·70
nr 122
nych, operatora na sprzęt lekki budowlany. nów nr 6, Golębiowski
wych wełnianych i półwełnianych (zuży
palaczy ~------~15786 G
2
murarzy-tynkarzy. blacharzy,
te swetry, binJizna itp.) zostały z dniem
suroz uprawnieniami na lokomobile ogrzewcze DOMEK w s-tanie
" ' y m :z og1ród ki e1m spnz.e1 września 1962 r. pod wy :i: s z o n e
i robotników budowlanych - zatrudni zaraz <:lam.
Wyra?.y głębokiego współczucia sioWi.ad.1c:Hność Pabianiiak następuje
Budownictwa <'k.:i 57-2
Przedsiebiorstwo
Lódzkie
157iG G
strze oddziałowej Natalii Timofiejew
Cena zl za 1 kg dzianiny:
Wielkopłytowego .. Dąbrowa" Łódź. ul. GR- GOSPODARSTWO
emerycl
rolne MALZE!'\ISTWO
przy odbiorze przy dostawie
pokój nr 10. 3 ba s.przedam. Info.rma- pOf;zu.kuj::i pokoju na teZgłoszenia z powodu zgonu Brata
garina bl. 201.
do punktu
4578-t <>je Jó-7.e!ów nr 99 (1'..h::lź- renie Lo·dZi lub w okoliz mieszkania
Biu1601l3"
..
Oferty
ch.
ca
skupu
G
1575:2
Chojny)
dostawcy
DOMEK mu.rowa>ny, wo!: :ro Oglosrzeń, Piotrkowska
21.50
18.Dotychczas
16093 G
technika ny , <:·;rró:lel<; l>lisJ<·o tram nr 96
STARSZEGO KONSTRUKTORA,
.
kupl ę d·o 180 tys.
waju
składają
Obecnie
wykończalnika n.a stanowisko towaroznawcy Ofer ty .. 15857" Biuro og~o POKOJU
sublol<oatol'S>kiedo działu kontroli technicznej, mistrzów far- sizeń . Pio·t rlwws.ka 96
\go POIS'lu•kUJe samotny m1) dzianina
WSPOt.PRACOWNICY
(Ewentualne bążynier.
biarnkich, techników-tkaczy na stano·w iska
w kolorach
Z III KLINIKI
płatne kGrep-etytje). Zglo
mistrzów na kro,s nach typu Saurer, kierow29.25.ciemnyc h
CHIRURGICZNEJ WAM
15791 G
57.enia tel. 454-it
uczoraz
pracy
normowania
sekcji
nika
2) dzianina
16083-g
dwa
PIOTRKOW Tryb.
•
niów powyżej lat 16 do Zasadnkzej Szko(n<>we
PO'koje, kuchnia
·
w kolorach
1
wykończalni
wydział
na
Wlóld~nniczej
ły
39.jasnych
ogrodrzeniowe, ~fi~~~';'.;'.;~ :~~l!~)~
przyjmą natychmiast Zaklady Prze- SV\TIH,
czy furtki i slup.k i na miesuJca'llie w Lod·zi
bramy,
mysłu Bawełnian ego im. Juliana Marchlew- pole= warszt...t, .rara-c>za
15819 G
15·5 ~4 O
5032-k nr 41
skiego w Łodzi, ul. Ogrodowa nr 17.
Koledze dr med. Edwardowi SladPILA tarczowa (ko,mpiet TRZY pokoje komfoirtowspókzucia
wyrazy
szczere
kiemu
pi!), silni.I< 3 KM, 1:n..,y- we w Jaworze woj. wroz powodu zgonu
INŻYNIEROW TKACZY i przędzalników na stawki; wy.równiarka, ki- eiawskie - 7..a.mienię na
stanowiska starszych instrukto1·ów w Bra:n- ja.1·ka z pięciu glowi.carmi, ~~l;~~j~l.iLlź, ~-o{n~
16095 G
wiertarnka .m. lT
żowym Ośrodku Normowania Pracy 'oraz wy·rzyna.rlca,
hSIĘGOWEGO RE"'IDENTA
stc·}o·wa mała, szliiierka
praktyką
z
n
d-rew~a, POKOJU--00blokatoirs;ki-ego
ekonomis•tę z wyższym wykształceniem lub taJerz,owa A.0
. ,
w daneJ· specJ'al s' ·
.„
"'
magazymerow średni.m i kilkuletnią praktyką w przemy- sprę:?~~.rka z
oraz
. no· c1
pistoletem poszukuje nil:iwzyciel. z W y·ksztal
składają
roczną śle włókienniczym na stanowisko st. ekono- nat.rysl<owym. bęben srzll Tel. 2-75 - 89 po godz. ~
i
cemem IXJ:dstawowym
· kt k
!MOB G
fierski do &or"e-innic
pia Yt ą w magazynie branży włókienniczej
KIEROWNIK I PRACOWNICY
k h i
, •. ·
Roo<;evelta 16-8, tel. 233-S.f DWA
misty w wydziale zatrudnienia i płacy t
d . b'
p
za rudni natyclimi·ast
ue n a
pon.oJe
F"'
ł
p
. .
t dn' z· d
rze się tors wo
I KLINIIU CHOROB WEWNĘ
~icowego ~o_J?oludn i u_ _ _ _ 1;,u~~,c-.zęśc!o·we wyg~y za.mie
i~er:iys u
JC no::zeme
_i
_ za ru
Han dl u Art. Galanteryjnymi Oddz. ł p
1
TRZNYCH A. M. W ŁODZI
I Tkanm Techmcznych Łodz, ul. P1ot:rkow- PIANINO sprzedam. Oglą ni ę na. pokój, kuchnię i
G rz~
twórstwa Chałupniczego W Lodzi,
16052-g
Tel.
o<l<l<zjelnic.
c .a ~-t j ska 278. Oferty należy składać w wydziale d!ć Sweka 2-24 w god"Z. pokój
u ·
k. · ,,,
ska 40, III Piętr
_k ~.'-:-19 (próe<z soboty i nie 215-29 w gOO!z. 8-15
kadr.
o, po OJ 3 <J.
5071
15768 G
15796 G
.zieh)
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WAZNE TELEFo

2. wtorek

3.

środa

1111

If

m

DROBNE

1

NAUKA

I

I

NIERUGHOMoiil

Samochody-motocykle

f.

li"'

LOKALE

I

Grzegorza Timofiejewa

.· • I
'I SPRZEDAZ

I

fil PRACOWNICY POSZUKIW~I Ili

OJ .CA

f

45 4 9

~y~Z~i~t~~:::i[~ B~~TI~EY!~~w:~~~

;"rzyJ~u~rz:~~~~ c~-! ~~~g~~~~ 1zad~\~~ww :~~

f!flT11,.I.,,; n'T:U/ cn111
·JIU JUlf.llilli • ftl,,L U 7

16
'
;.l.;19 d<=V. od lat
CZAJKA .CP!onowa nr 18, r e ginekologiczn!e z dziel
li
li
krakowskiemalarstwa
Kocha.nowka) „Bitwa o n'.cy Sródmieścle orarz z
Czynna c d ·e
a
Kozi Dwór" prod. po!. <1z·,·e1n1·cy Górna z rei·o•W~
w
!Q5!iii&ii\i/
o z1 nme ,,,,... '
"0 .
oprócz pon!ed:zlalków. w
pr, d~~~u lat \ , g. 17, nowej pocadni „K'! przy
„Pula.pka miłości"
godz. 10-13 1 14-18, w świata" (panorama) pr.
nocy prod. ul. Leczn;czej 6.
lat USA d
od
dozw.
USA,
USA, dozw. od lat 12,
niedziele 1 św!ęta 00
oa.w. od lat 18, Szpital im. dr l\I. Ma•
1G (panorama), g. 15 45
g. 15.15, 18.30
godz. 10-111 bez przerdurowicza, ul. M. Fornal· • g, 19
ZACHĘTA (Zg·ierska 26)
wy.
18 . 20 . 15
„Jadą goście, jadą" pr. POPULARNE (Ogrodowa l\1EWA (R7.gowska nr 94) skiej 37, przyjmuje rodzące 1 chore glnekolotranc.
pr.
„Profesorek"
Noml-Ody
13) „Jak się
poi., dcnw. od l.at Hi,
lfł. I
tlJt'
g. 9.~o. Jl.45, 14, 16.15, szty żenił" prod. węg„ doow. oo Jat 16, g. 16, gJcznie z dzielnicy Pole/VII
OWl
1 1ł'll
sie. z 11 1 12 rejonowej
Ul, 20
dozw od I.at 16 g 17
18.30, 2-0.45
' POLESIE (Focn.alsklej 37) poradni ,.K", z dzielnicy
.
'
.
19
KINA PREMIEROWE
MUZll:tJl\
Widzew oraz z dzielnicy
„
k 'J
Afryk ńsk
KINA li KATEGORII. REKO
I SZTUK.I (Więc. ko
a d ro owad Górna z rei·onowej poraa.
"
2)
RD (Rzgowska
Wsk:Jeg
ozw. o ćnl ,.K'l przy ul. Rudzprod. ang„
muszkieterowie"
„Mali
k
czynn-e BALTYK (Narutowi<:'7a 20) ADRIA (P'otrkow
we Wt o 361
1
ki l 33
prod. radz., dO!Zw. 00 lat 12, g. 17; 19
S· a 150)
godz ~rló I czwartki w „Siedmiu wspaniały-eh"
•
e
(Al. Polig. 10, i 2, 14. ENERGETYK
pfosenki" lat 9,
środy (panorama) prod. USA , „:Zaka?.ane
w
p!ątkt
P<>łudnle Chirurgia
róg Felod lat „Teresa prowadzi śledz techniki 17,
9-15: w S<iboty w god:z. dozw. od lat 14, g. 10, pr. pa.I., do.zw.
~ 1ll/
2
18
12
im. d•r Jonsche1.1a,
Szpital
za.blć
„Jak
sztyńskieg-0)
dozw.
cz„
prod..
two"
0
·
Hi,
g.
•
19
16.
13,
10-16
n1edztel-e
MUZEUM
..-. 1iJ
•
bogatego wujka" prod. ul. Mi!i•Cl'nowa 14.
(Piot.l"kowsika OK.III (Nawrot 27 ) „Ruda od Jat 18, g. 16 , 18 , 20
TEATR NOWY (WI k _ . CHU l\E:W~STOUll Rf)- POLONIA
ang„ dO'ZW. od lat 16, Chirurgia Pólnoc-Szp!frane„ ROi\'.IA (Rzgowska nr 84)
prod.
ęc ow: (ul G<lańs LUCYJNEGO 67) „Et cetera pana pul Julka"
, . "
tai im. Biegańskiego, ul.
„Wozy jadą na za.chód" g. 17, 19
dozw. od lat l6, g. Hi,
ka 13) czynne kownika" prod flranc
·k 'd
19.b
lo) • g.
sk!e„o
KniaziewJcza 1-5
d USA
18, ~O
'
• d 1 t lB
w az 'I n1cd.z'elę I dn1 d
uczciwa dziewczyna"
Laryngologia: Szp. im.
~
• (panorama)
. g. . ' DWORCOWE (Dw. Ka.•li- pro .
a.
<1<ZW. o•
powszednie w.
~l,\LA SALA (Zacho<lnrn
„Pań- dO'ZW. od lat 12, g. Hl,
„Sz1>ital'',
slci)
12.30, 15, 17 .oO, 2-0
nr 93) g. 2-0 „Skandal 10 do 17, a tv~od,;tor~
uL Wólc:zań
bile- dr Pirogowa.
PRZEDSPRZEDAŻ
12, 14, 16, 18, 2(),
WISLA (Tuwima nr 1) stwo mio;iowie" g. lil,
1 czwartld Od god
w Hellber"U"
5
tów na 2 dni naprzód ska !9 .
'l'EATR JARACZA (Jara- do 18. W P-Onlectz~ikl 11i „Rio Bravo" prod- USA
11 , 12 . l.:! , 14 15, 16 , 17 , SOJUSZ (F*latowcowa 6)
do kin: „Bałtyk", „Po- Olrnli:styka: Szpital im.
„Jutro premiera" prod.
18, 19, 20, 2Jl
cza 27) g. 1'5 „W pu· dni poświątec-,ne mu- dozw. od lat 12, g. JO,
Jonia", „Wisła", „Włók- dr :ronschera; ul. Mlllopoi., dO'ZW. od lat 16,
GDYNIA STUDYJNE (T
13. 16, 19
styni i w pus7.czy" g. zeum nieczynne.
nlar.:", „Wolno$ć" od- now~ l4 .. 1
19
17,
g,
Pl'O·~Dach"
;)
Wima
19 „Igra~J<I z dia.bleID" MUZEUM HISTOR11 -- "WLÓK~!~iR:Z i(Prkó;_!mlka
Jaryn_gologia
· SWIT (Baluo•~ Rynek 5) bywa się w s::iec, jalnej Cht_rurgia
"
a wrecz""' azę
1r,)
••Lv
) KJENNIC'I'l"A (
Tl"TR • 15 CT
0
'"-' i
12,
Ja.t
od
dozw.
wł..
doz\•,'
USA
.rod·
ka""
Piotrkom
•v
l
•
'
raugutta_
!'
•
·„,
"" ca·• Szpital 1m · Ko •
'
.. B Pltyl< ' " dzieci
kina
kasie
miłość"
„Franeuzka
P
"
w ta
282)
tet j k b
P
g 19 i.
SlporGnOaDZ361-NSYO
r.oApDnlBcE~ISeYj,
w
20).
wlma_
.
Naru_to
(ul.
lat
od
prOd. fr„ doo.w.
ys wa Pt. od lat 16. g IO 12 30. „Malarstwo Jtepina." P'r.
ska
a ie
. • " asz
.
ed
d 1
.
ra•d:z. , g. Hl, 12„30, 15,
· '
'
włókienni„ J.000 lat
T~\alo"
13 • g. 15 · 17.3(),
1; ' l"" 30 ' •2() ·
PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ
gow
me
n pow,z
20
17.30. W
POWSZECHNY ctwa"
TU
12 17
i NOCNEJ POMOCY PIE·
·
(Przybyszew- HALKA (Kra~viecka 3-5) TA'l'RY (Sienk1ew1c:za 40) dzlnach
fObr, Stallngra·:lu nr 21) MUZEUM HISTORII Wt.O WOLNOSC
LJ,;GNIARSKIEJ:
Program dla najmłodcórka"
i
Matka
„Dwanuci·e KIENNICTWA (sale wy sk:ego i6J „Serce I szpa
19.15
~·
$wiąteczna pomoc ple~rod. wł. dozw. od lat szyc:h: „Aut.ostop", Mu(panorama) prod.
stawowe przy ul. Więc- da"
opV-<!Sel"
dnl usta•
lęgniarska w
szka i komar", „W muIB, g. 16, 18, 20
kowskiego 36) wystawa franc, dozw. od lat 12.
243~ETKA (Piotrkowska
wolne od pracy
wowo
Annii
193;
Pio>hI'kCiV.'IS"ka
ko„Nlebl-eski
zeum'',
<ZieGWARDIA
Ml.ODA
pt. „Tkaniny i j)r~Jekty g. 10, 12.30, ·15, 17.30, 20
<hę"g. 19.15 „Ja tu rzązabiegów dla
tek" g. Hl, 17, „Zebr<> Cr.erwoonej 8, Zgi-erska 53, dokonuje
Krzyżacy" _
Jona 2)
SEANSE NOCNE
Jolanty owldzloeJ ·
OPE;JtĄ
USA, Piotrl<<:>wska 2'5, Plac Po- dorosłych 1 dzieci w gap;rod.
p~.J. (pa•noraon.a) Adama"
sieje P!"C•:l.
IH<>
Obie. "'.Ystawy czynne wr~'"'"' _
AP.Li;:l<:IN- c~'~;Za~ ~~
RzgoW\Slk.a Sl , bi necie zabi„gowym 1 w
d•e>zw. · od lat 16, g. 18, ko.iu 3,
<lozw. od lat 12, g. 9,
A" USA
„ cod«1ennie, prócz pe- w 1atr"
51
· .·
.:io
g.
17
cl•omu chore~o 'I godz!Gdań:slka 23.
2Q .15
· g. -9 2 10 J1l 16 19 • 0
od go<lz. POLONIApro„.
11iectz•ałków
„Pt.'l<Sie mleko
PINo.,.
·"
·
-· •
Czarna bly
•
·
•, 10 (Kop ·n"'- . 16)
nach od 7 do 19.
(Przęcl7.a1nLana 68) KINA Ili KATEGORU
NRF • ODRA
p"rod
skawic.a"
C ei id~~ k' Il do 18.
g. 17.30
Sródm!eście - ul. Piotr
USA.
prod.
„Pilmlk"
·
.
g.
~
1
„ zaro z1eJS
l<nl>OS>."
212 15
kowska 102, tel. 271-80.
Dyżury
43)
(Józefów
LĄCZNOSC
17,
g,
16,
lat
od
dpzw.
prod.
„Stokr·otka"
LDK
9-16.
g.
czynne
zoo
ZIE
Tl':ll.TR
ka
ul S
B ł 11 t
19.15
fra nc„ g 02 30
~
LODZMl
KLEJ (:!{o
- " 9 • nycers
Szpital Im. dr H. Wolf 3 a Y 538
OKA (Tuwima 34) „żółte „Ewa choo spać" prod.
· - ·
c:i:ynna
8) Gra PALMIARNIA w teren\ ?erni•ka
-' •
poi.. doow. od lat 18, - ul. Lagiewnieka 34-':16, i- . tel.
prod. USA
psisko"
KINA I K.ATEGORll
od godz. JO do 18 (prócz
oe.
uL SzpitalWidzew przyjmuje -rodzące 1 chog. 19
ctozw: od la.t 7, g.
ponledzlalków).
<Lumumby 7-9) re ginekologicznie z dZiel na 6, tel. 271-53.
STUDIO
JB . 20
KINO r.DK (Trauorutt.a
181
Burza nad lltepem" _PIONIER (FranciM.kańska „Dylii.ans" prod. USA, nicy Bnluty: z 10 reiono- Górna - ul. Lecznl= 6
dozw. od lat 12, g. 17.15, wej poradni „K" z d.Ziel- te!. 427·70.
prod. jugo<;l.-fr .. <lozw. 31) „T<>mci·o Paluch" pr.
Polesie - Al. 1 Maja 24
nicy Widzew ora:z z dziel
meks„ do-zw. od lat 8, !D.30
od lat J6. g. 14.30, 17 15
SWIETLICA nicy Górrui z rejonowej tel. 382-98.
nie MŁYNEK · ' g. 16 .,L<>tnlsko
CDWA (PfotrkowskR !02) 00 (panorama)
pomoc plelęgNocna
ul.
(ul. Stąs-ka) ,;rajemnl· poradni „K" przy
prod. cz.
przy.imu.je"
CNaruto- W:cstawa_ malarstwa F'..d- l\'l~ZA - nieczynne
FILHARMONIA
32 . I nfarslca z siedzibą przy
boru" Przybyszewskiego
zi<?l·onego
ca
dcxzw. od lat 16, g. 18,
"
warda Kuśnierza czyn.
t(o<l:z.
wic:za 201
19
Al. Kóścluszl•l 48• tel.
30 na codzlennle, w io.d:z· STYLOWY (Kiliń_sklego 123) 20 .15
<lorz:w. <Jd I.at li2. g . 17, Cieszl<owsk!ego.
Y - ~ sy~~v
~~ -· il " ,..Szm:tnk& •.rto ua1'~. -, 5~ ~ im.....dr .Jordana J!IA~09 od go<lz. 19 do 5
<to.nk4ła lWJi.Q..J
•W·· Ili clnl.
··
OO. lQ;_~·
•

Ogl<>Szenla wymfaro.NY
';';rmac.le 0 wsze1- 3u-so
111
eh
03
kich usługa
09
Pogoi. Ratupkowe
Pogot. Milicyjne
07
Nocna pomoc Jekar·
łH-«
ska m. t,&dzl
os
Straż Pożarna
292-22
Kom. Miejska MO
Kom. Ruchu Dro•
516·62
i;ow„go
Pryw. Pogot. Dzl-. 300-00
333.33
Pryw. Pogot. Lek"."
555-55
centraIa P Odmlejska ot
359·15
MOl

TEA

.,..

czylc. Solista - Bogdan
skrzypc-e
P'etrzak k:
.
s
~ ..,
.,
.o~ram .. .zymanows
- I K~ncert skraypcoII
wy, W1emawski Koncert skrzypcowy drnon, Ll:o;zt - Symfonia
dantejska.
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szpitali

0

16:

WYSTAWY

binecie zabiegowym 1 w
domu chorego w przyl
h
il
d.k h
na zeP nyc
pa ac
cenie lekarskie wystaWla~
n<" p<na godzinami pracY,
gabinetów zabiegowych.
GODZINY
ADRESY t
PRZYJĘC

SWIĄTECZNEJt

WIECZOROWEJ l NOCNE.J POMOCY LEKARSKIEJ:
pomoc I~
Swląteczna
karska udziela w dni
ustawowo wolne od pra•
cy pomoey dorosłym I
dzleci.Jm w ambulatorium
I w domu chorego w godzlnach od 10 do 17.
Wieczorowa pomoc leudziela w dnt
karska
powS<Zednie pomocy dorosłym I dzieciom w ambulatorium w godzinach
oo 18 do 21 oraz przyjmuje w tym czasie zglo..
szenia na wfzyey domoprze":l:I
załatwiane
we,
nocną pome<: lekarską od
godz. 20 do 6.
ul. Plotlr
Sródmleścle kowska 102, tel. 271-80.
ul. Zuli PBałuty ca nowsk!ej 3, tel. 541-96.
ul. szpital4
Widzew na 6, tel. 271-53.
Górna - ul. Lecznicza li
tel. 427-70.
Polesie - AL 1 Ma'a 2ł
tel. 382-98 •
Nocna pomoc lekarska
(NPL) dla m. Lodzi z
w Stacji Pogo•
siedzibą
towia Ratunkowego dla
m. Lodzi przy ul. Slenkiewic-.ta nr 137 udziela
p o mocy w domu chGr~
go dla dorosłych I dl!:ieci
zachorowazgłaszających
nie po god:zinach przyJęó
przychodni rejonowych.
Nocna pomoc lekarska
J)rzyjmuje zgłoszenia te-le fo n iczne od godz. 2ł
do 6 m1 nr tel. 444-44.

l>ZIENNJK, LóDZKl_nr 239 (49.!lll .'i'
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SPURT •
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rOZP'<J'C'Zel:
. piJ:karae
SOBOTA
~grupowa111.1e tremn.gowe w WiHokej na trawie - II liga: Z.fe- sle prze<l meczem z Póln00ną
który odbęd:zie się.
P<>nnorzanin Toruń, Irlrund~ą,
dnioczeni pr:zy reflektora.eh, w śTooę. 10
c godz. 15.3-0 w Pabiainicach.
~~i~ ~~~!f~~d ;<~=
Koszykówka - finały Pucharu powa·nia.
Miast juniorelk z udziałem repr.
Di:u,gi nasz zes.nt)l, ~~„ kieJJVU
.„
Łodzi, Krakowa. Poznanila. i Gdań
rownnctwem Tade'll<'>Za Fo ry&ia,
gka, o godz. 18 w ha.U na Wi<lzetrenuje w o·środlku .sip1Jrrtowym
wie.
pod Wars-zarwą.
w Wo•lominie
- trójmecz S!e<11lo- Oby.;Lwie te d!rużyn.y pTzygo.toLuczn!etwo
rów: Łódź - Kraków - P07.nań, wują Srię ćLo dwóch międzyipańPolscy

0

o godz.

1'4 w H€11enowie.
Pllk.a n<YŻna - towarrzy.slkLe spotlcanie: repr. woj. łódzkiego - repr.
Pabianic, o .tiodz. 15.15 w Pabtani-

Piotrk.ów

Szermierka - ogó!nopo!S<kl klasyfikacyjny turniej z udziałem kadry Olimpij&kie(j, o godz. 8.30 i 16
w JuUa.nowie.
S1a>tkówka - o wejście do I liPolonii
udziałem
gi kobiet z
SwidJttica, Sparty ZłO'tów, ZdroWia Wllll'SZa'Wa i Częstoehowianki,
<O godz, 1:7 w hiaU Lechii w TomallZOwie.
Tenis st<>!Owy - II lLga: Sp1>start Włocławek, o ,godz.
łem, Start
19 W Helenowie i AZS
Pa'b„ o godz, 13 przy ul. Lumumby,

środek

*

*

~

*

Uwaga! Sklep komisowy
przy ul. Narutowicza 40 za..
wiada.mia. P. T. Klientów, że
sprzeda·\v
do
prey,imu,je

da.mską, m~ką, J!l\lanteri~ włókiennicza i sk•l-

odz:le:i
rzam~..

arty1rn1:v
<>bu wie,
kosmetyczno - perfumerY.ine. fort-Ooptyczne oraz proart:vkutf•W
Wadzi spr.zeda.Z

l __ ________
różnych

....

skupu od

:""

e

DOrh<>d7~-0ych
ludności.

ze

5020·-K

POWLESC „DZIENNIKA"

DziaJacze Pi-O'ti:k<>rwa poza!Zdropobytu w naszym
Lodzi
najle~zych sriartka.rzy
m1esc1e
Polski, którzy przed wyjazdem
n.a · m •istrzostwa świa.ta tremują
w sałi Sta.rtu i za,pt"C>Sil1 czl()jilków kadry nairodowej do siebie.
Przed()6ta.tnJ 'bronirng-mecz dru
żyny A z drltJŻyną B roregrarny
zomarni·e dziś w PiotrkO'W'i.e, w
sali przy ul. Obi:ytkii. 5. Spotkanie or:gamizuje miejscowia Piotrcovia.. Początek meczu o godi;irue 18.
Osta.tn1 treniJn.g-meoz, jatk było p!ainowa.ne, odbędzie Sllt: w
god,z. 17.30
n.ied:zielę, 7 bm. o
w Lodzi, w sali Stadu przy ul.
Teresy. Po tyich meozach ust.alony zootan.ie sklard reprez€111taktóra
cyj1nej drurżyny Pa.lski,
odleci samolotem do Mookwy
na mistl."Z-OIStwa świ.aita w f}1ke
sia1tk.01Wej.
śoili

stwQwych spotkań. Pierw&Za re-prezentacja grać będzie, iak '.uż
powiedzieliśmy z Irlm::dią a tzw.
zespól olimpijski, z l\farrokiem.
Za.brakło Ernesta P·)hla, który na<leslał do W11sly zaświadczenie leka.rskie, srtw:erd.za.jące
jego niedyspozycję. Po:11 me tę
tren·o'A•aĆ do ndedzie mógł
ż,e jego
się,
drzieli i wyd.a.je
udizial w śr<>dowym, puchacrowym mec= na staclionie S!ą
.sikim z Irlarndczyrkami stoi pod
wielkim 7lnatk.iem za.pyta.mia. w
ta.ki.ej sytuaicji kierownikiem nana.jprawd<llpodobpadu będzie
niej Gajda., a Brychczy
na łączniku.
Kowalski odczuwa jeszcze k0<n
a.l e w naj bl ir.1:tuzj ę z SOrfid,
szym czasie będzie w pelnei gotowości do nieia.twegn meczu.
jak
W Pucharrze Nari:odów pompa.tyazni e na.zwano tę
w ub. roku
Polacy
prezę sta.rtowaJi wraiz z H\szpa.nią i
przegra.li 2:4 l 0:3. Puchar przypada reprerenta.cji ZSHR, któ;-a
wyie!imirnowa.ła Węgrów, w pólfi.nia.le ZW)"Ciężyla CSRS, a w
Jugosławią
wygrała z
fim1ae
2:1.
Pól!noona J>-1 raz
Irla.n.d~a
pierwszy UrCzelSll:nrczy w PochaTze Narodów, stąd tirud1n.> ocenić jej szam.se.

im-

SPORT •

SPORT •

Spartakiadowy komitet dzielnicy Polesie komuniku.ie, że 7 paź
dziernika, na stadionie LKS, centralne imprezy rozpoczną się o
godz. 8.

•
L

Ra.d.ia

towe. 20.30 OTkiestry 1 plosenika21.00 „ProgTam z dywanirze.
kiem" nr 23. 22.15 Kwadrans ta22.30 Melodie taneczne.
neczny.
8.00 Wiadomości. 8.05 Mu-zyka i 23.00 Ostatnie wiadome>ścl. .2.1.10
aktualności. 8.30 Muzyka poranna.
Murzyka taneczna.
8.5-0 „Rozmowy na tematy prawne". 9.00 Aud. dla klas III i IV
PROGRAM ll
z cyklu: „Uczmy slę śpiewać".
B.35 K.oncert
8.30 Wiaidomoścl.
9.20 Kc ncert poranny. 10.1-0 Aud.
10.20 Koncert muzyki poranny. 9.20 „Na oclanie śmier
ośwla.towa.
kurs nauRadi-0wy
9.45
aud.
ci"
klas
popularnej. Jl.OO Aud. d'1a
VIII pt. „Pojed·n.'.lni". ll.30 Pol- ki języka rosyjskiego. 10.00 Mu$1tie ta1\ce !Udowe. Jl.5-0 „Rodzice zyka dla wszystkich. IQ.4-0 „B.a0

dziecko"~

11.56

Komunikat

o siur''

o-pow,

Il.OO

Poran•ny

kon-

11.30 Polska
sta·n ie wód. 11.57 Sygn.al czasu 1 cert chop1n<iW$kl,
l !.57 Sygńal
Wia<!omo!ioc1. 12.15 muzy)rn operowa.
12.05
hejnnl.
„Rolniczy ~wadrans". 12.30 „Ub€Z C?.a&u i hejnał. 12.05 Wiadc.mości.
Por.1.najemy nowe tańce i
pieczenia o wsi - wieś o ube<>.- 12.15
pieczeniach". 12.40 Radioreklama. pie~ni ludowe. 12.35 Utwory wio13.00 Au<!. dla klns III i IV pt. loncoz.elowe. 12.50 (L) „Mechaoniza1~.00
.,Czary nie czaTy Da.ktora Mów - cja z przeszlcodami" rep.
13.20 (L) Kon.cert roz- Muzyka ro2rywkowa. 13.20 Aud.
Dobrze".
dnia.
Program
13.40
rywkowy. 14.00 Zagadrka llteraclrn. literacka.
13.50
15.00 13 .45 (L) Informacje dnia.
14.36 Muzyka symfoniczna.
15.05 Program dnia. (L) Aud. literacka. 14.05 (L) Echa
Wiadomości.
Festiwalu Piosenki.
na So•pockiego
wiejscy
„Spoortowcy
15.JO
start''. 15.25 „Mój pro,gl'am na an- 14 . 2łl (1") Muzyka w rytmie tanetenie". 16 .15 Przeglądy i poglądy cznym. 14.45 „Błękitna sztafeta".
prasy młodzieżowej. 15 .00 K<>ncert solistów chińskich.
przegląd
16.30 z życia ZwiaZlm Radziec:kie- 15 .30 Aud. d•la drz1eci o Henryku
go. 17.00 Wiadomości. 17.05 POi- Wleniaw!Oklm. 16.00 Wiadomości.
skie laureatki konkursów śpiewa 16.05 (l,) Omówienie programów i
czych w Monachium i Hertogen- repertuar teatrów. 16.15 (L) Mubosch. 18.00 „NaSll: GaUtLp". 18.20 zyka tanealna. 16.40 (L) „o WS7-Y·
Korespondencja z zagra.nicy. 18.30 stkim po troehu". 17.00 (L) RaRa<iiowy krnrs na~1kl języlca fran- di<>reklama. 17.15 CL) zespoły a17.:l-O (L) Aktualności
cuskiego. 18.45 Kabarrecik rekla- ma.toTS<kie.
1 mowy. 19.05 „,'lędrówkt muzycrzne ló<l'Zkle". 17.45 (L) M011,aika mu'\
20.00 Dzienn11t 7.yczna. 18.30 (L) Felieton tygodpo kTaju" au<l,
wleczo.rny. 2r0.26 Wiadomości srpoc- nia. 18.45 Chwila muzyki.
18.50

t

e
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MANFRED GREGOR

(24)
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POWI.ESC „DZIENNIKA"

paczlirwiie sztnkał &lów, którym.i móg~by zacząć
n.a.g1e wybureh:nął:
- To ja jec;ite.m wszyisrtkiemu winien!
S!<J<Wa te jak gdyby za;wi.My w przesitrzen.i.
Sta.ry .'llp.OjrzaJ krótko n.a chfopca, potem d[ugo
paitrzył na .s.woj.e ręce, wira<J"ZCie mekl:
- Wl;zyscy jesteśmy wi111f!li!
Od'lsurn,ąl fi.Jilżarnrkę i mówil po<Wo.H: Prarw<lopodobnje rzec7.)~riście nie mog!eś za,pobiec temu, co s.u.otk0°ło Ka·rill1. Ale bvł.eś prizy tym.
rozUJT11.i<E!ISTl? Bvłeś przy tyrn! Wybacz. że cię
uderzyłem. Może mu.s:ialbvrn sam sieb:e obić,
gdybym był pr:zy tym. G<J,zie i.silmqeia tera1z
ooha,terowie? Dawn.iej hoonoc je9Z'C'Ze coś maroizm()rwę i

czył!

Tłumaczyli:

JAN.DNA 1. ERWLN WOLFOWIE

RalZ j es?JCrze :poczuJ eh ęć UrOi ec7Jki, jak pr!Zed

larty, gdy kudą śnieżną rozbiJ: szybę
u pieka.rza Str~thaina. Zoo.tal jedin.a.k.
01Jw<c)rrzyła mu parnli S t.eirnhod'f.
Fran:ik przeoraiził się. Kobieta, której j.a.s.na,
pomimo z lekka wydętej górnej wargi i <kobnych zrna.rszczek wokół sza.r)'Ch oczu, ladrna
twair:z za,wsze mru się po·do.ba la, ze.srtarrzala. się
w ciągu tych kilku dini. Głębokie bt'uizdy wyust, a w buj,n.y;ch
się w kąc.irka.ch
żłobiily
ciemnool.ornd rwloooch na.ci czołem poja.wila się
sriiwil2lrJ.'a„
odgooaa myś1i chł0<pea.
Ursrwi!a Steirnrhoff
G<l<r2lki uśmiech pl."Ze>mk111rął po jej twa:nzy. rzekła cicho.
Proszę wrei,iść, Fra.n.ku! O}oz)'m Kairirn nrje pod1n.iósl się z krr'Ze<;la,
gd\Y chlorpiec WLs.zed~ do P01koju. Za,mies.zat ły
żeczką w fiJrirża.n,ce. potem ma.łymi, ootr().iJnyirnrl.
łykami pH k~. W końcu ode.uwail się: UsiofldŹ,
F.rain.ku!
- Przyszed<ł<Elm.. .• chcdrał'bym ..• - Frrank roz-

sreściiu

w Schwerinie

Polska-NRD

Inic,jator

Specjalny
(PAP).
SCHWERIN
red. T. Miedzawysłannik PAP
nowski d<>nO<Si:
która
II reprezenta.cja. P<>lski,
6 bm. rozegra w Sehwerinie mię
spotkanie bokserdzypaństwowe
skie z NRD, przebywa na miejpiątek
scu <>d dwóch dni. W
pu.ed p.oludnlem Polacy odbyli
ostry trening, a po p<>łudniu zwie
Schwerin, stolica
dzali miasto.
Meklemburgii, crieszy się w NRD
To !OO-tysięcz
sławą.
zasłuż<>ną
ne piękne miasto otocz.one sledmi<>ma jeziorami tętn.i pełnią źy
przemysl<>cia. Liczne zakłady
we, jak fabryka kabli, tw<>rzyw
sztucznych, telefonów i przew<>dów elektrycznych, zatrudniają
tysiące robotników.
Zainteresowanie meczem NRD Prol.ska jest ogromne. Składa się
na to przede wszystkim znana
kirusa naszyell pięściarzy. Spotka
nie z.ostanie rozegrane w nowoczesnej, świetnie rozwiązanej kon
strukeyjnle Sport Kongress Halle, <><I.danej do użytku dopiero
przed miesiącem. Liczy ona 8.100
miejsc siedzących i jest słusznle
Józef Km.ieciaik - wie bTzmi dumą mieszkańców miasta. Nasi
i na.v tvislw jednego z
imię
sekcji
bokseq-ski.ej
twórców
Gwa·rdii. Powstaia 0<11a w 1945
roku. J eszcz.e jalw zespól Bb11l jego
Kmwdwk
klasowy.
duclwm apiekuń.czym. AmbToziewjcz, Wolale, Gailązka, Gieroń.ski, Zajączkowski, Maclaik i
Rychtelski stanowili koifoiec zespołu. Na razie treningi przeProblem roo:woju u6ług 1 baprowadzano w Mli Spójni w zy turystycznej byl przedmiotem
Komisji
sejmowej
Helenowie. Z czasem Gwerdia posiedzen.la
ZdTOWia i Kultury Fizycznej, któsa'li.
dobiła się WW-s'1'1.ej
ra obradowała w środę pod prze'Przypoąnlmamy po-r. Kmiecia- wO<lnictwem pos. Walentego Titka wi-dzom. kibicują.cym Gwmr- kowa (PZPR). Pod.stawę do dys.tanowila lnfo.rmacja oz.łożo
dii w przeik0<namiiu, że ten dz:ia sln.1sji
przewod·n.Jczącego
prz,ez
na
lacz zaslużyl 1W uzna11Jie.
GKKFiT - Wlod<Zim1erza R<\<C:Zka
przeds,tawlony przez
i koreferat
poo. Zygmunta Filipowlcoz.a (bezp.),
w opa.rclu o obserwację czterech
zespołów pos-elsklch. które O<lwledzity srz.ereg obiektów tm-ystycoz.nych w ki.lku wojewódrztwach.
Oto !'(lówne tezy zawarte w oou
Felieton Marcelego J'orsta. 19 .00
W,V])-OWiedzlach:
Wiadomości. 19.05 Muzyka i aktuTegooro=ny sezO'I\ tnrrystyczny
„Matysiakowie''.
19.30
alno$ci.
20.00 „Nowości muzyki rozrywko- tes:zcze się nie zakończy!. JedFJakwej". 20.25 Koncert Orkles.try PR ~:e przewiduje sh=;, że ruch w tuw Krakowie. 21.00 Z kraju i z<! r~·st~•ce krajowej wzrośnie w po21.27 Kronika sportowa. równaniu z r. ub. o 15-20 proc.
świata.
Jer:zeg-0 Milia,na. Z turystyki „pnbytowej" skOlt'ZYKwintet
21.40
22.30 sta w br. 4,7 mln n'Sób. a w wv22.00 Zespól „Dziewiątka''.
będŻi<'
uczestniczyć
rorzrywkowy. <'ieczkach
cocktail
Sobotni
23.00 Muzyka taneczna. 23.50 Osta· lPcznie 12.5 mln osób. Próe'l teE!o
tnie wiadomości. 24.00 Muzyka ta· ok. 13 mln osób W'Zieło lub we7m!e udrzial w TM.n:v<:"h impN.'7.a<'11
n~.
ori~a.nlO";OWMWch w ramach wypoTELE'Wl.Z.TA

bokserskiej drużyny
Gwardii

przerwaita mąt tooa
P!7ASlł:ań, Ka:rolu! gwa.1borwnie. - T.v oczywiiści-e walczvłby·ś, gdyby żolnieiize rzucili się na mnde. Byleś bo·hamówiJa z l!O'IJ"C'7-<\ - i co ci to drafo?
tt~rrem umartl·a mimo
A dlziewozyrna
Ch0<re pl'Uco.
w,s.zYISJtko! Chciałabym widZ1ieć kobietę, która
WCJ1li stracić męża. niż hooor!
Słlei·nhoff zamyśJ.ił się.
- Może mam rację -

w.rek? - morże rzeczywiście byfo mvlone to. co do·~hcza1s. uiwa.żałem

są kCYbiet.y, żyjace obok mę
ża., który wid~iaJ, ja1k je .e:wa·korno. Ty moie
byś to potrarfiJa. UrL"IZUlo. Ja n.ie!
- Ja ... Ja myślę, że taikże J)Qtra-filbbym!

za slL11s:znoe. Mo.7.e

Stein.hQrff i je.go żon.a spo.jrzeli 7,a,s1koczenri 111a
chłopca. jaik gdyb:v dopi-e'!"o teran: uśw1::id()mili
robie. że lrnżd.e W)"PO<wiediziane tu slow.o d-d'tyczY'lo kh wla'91!lego d1zi~ka,
. Ni.gdy n.ie om1r•izczę Karri111, pa,ni-e Ste!rnh.otf - t'7J€1kl Frarnk z mocą. - Za1W1S1Ze będę
pnzy niiej!
- Nic7.ego irnnrego nde oczeikirw·a~em, chl<JJOCZe
- ordpaorl ,sipcrkojrn ie St,eirnho{f - a.le będ!Zi.ecie
dl:t11go ciel'pieć z tego powcxlru. Kto wie, morie

żartująe;

działacze;

P<"oponowalf
że kU•

Schwerina,
mieszkańcom
Ją dla Warszawy. A

przyda:la
by się na pewno„.
ZOllta.ty tut
bllety
wszystkie
sprzedane. Mieszkańcy Schwertna są zakochani w boksie 1 nawet na mecze ligowe ich klubu,
drużynowego mistrza NRD „Trak
tor", przychodzi po klika tysięcy
widzów.
pią

W drużynie polskie;! nastąpiła
wadze lekldej. zazmiana w
miast Celińskiego, który Wystą.pi
w drugim meczu w Berlinie, ~
dzie walczył Kamiński. Tak Wi4'C
w meczu tym spotkają sifl (na
pierwszym miejscµ reprezentanci Polski):
Glatz
Sokołowski Schrink
żydaezek Gutman - Drgalla.
HeYl'!e
Kamiński Walkowiak - Ruehl
Rajek - WU!f
Neidel
Siodła Dampc n - P<>SOl'Sky
Józefowicz - Schlegel

Gugniewiez

-

Degcnbardt

Turystyka na warsztacie

tal a wizja.

PROGRAM I

a

SPORT.

SPORT •

sejmowej komisji

Spartakiada
POLESIE

SOBOTA, 6 PAZDZIERNIKA

•

*

wybór porcelany
DUŻY
des.e•"st<>lowej: talerae
głębokie.
we, płytkie
4.50-15 zl; komplety taszt. 15o-420 zl;
lerzv 18
i?arnituTY do bialei i czarzt;
150-1000
.1e; kawy
serwisv stołowe 350-3000
złotych: obieracze <IQ ziez1:
100
mniaków imo.
kO!lllPlety bridżow.p do 'ta'WY (imp.l 450 zł; komo·ewidelców
nooy
ty
147-4-05 zl; Wa'7,Qlrly kry.
zl
100--500
ształowe
Piotrkowska 100.

Polski

l

..,,_,„

zaprosił

reprezentację

oa.ch,

do
DOSKONAJ,Y
lutowania. na zimno „Lutol" w cenie 9 zt za l op.
w sklepie MHD
Chemia przy ul. Obywatelskiej 2.

SPORT •

SPORT •

Szanse wPucharze Narodów Dziś

imprezy
sportowe

;....,.........

SPORT •

SPORT •

"Cv.ynm.r n1-oo·r.reTnegu.

dla szkól. BotaniOe:ólem do koń<'a roku oowieka 0d nasiona d<> o\vocu" <lz! Polske 120 tys. tuTystów 7..<!'!ran!czny<'h ('W"Zrost o 27 pro<-.).
CWl
a 95 tys. o•ó)l wyjed"Zie 7a gra.niPrzerwa
o 45
(WZT<>st
na WY<'i€<'7,kf
cę
Prog<t'am drnia (L lok.)
Llc-zby te n .l e obejmuj~
Pro-gram <Lla cltzieci: „Chło proc.)
c~echr.,:łowa<"Ją w .,.„_
z
wymiany
piec z czwa.r tego lądu" film :fab. prO<l. ang. doo:w. mach konwencil tu'!'vstv=el. Tu
tak7e notuje się poważny wzrost
od lat 8 (W)
„Dla każdego coś milego" ruchu.
t1.1rrysty07.na w da1S'zym
Barza
- recital fortepianowy Ma·rli
c1aąu Jest niewystarczaJąc.a. a rorz
Grinberg (W)
wój jej n!e jest tak srzybk!. ja,k
Dziennik telewizyjny (W)
wzrost 7..<iinterMowanla turystyką.
„Dobranoc" (W)
podjal szereg kroków
„Kla.ps" - magazyn aktual- GKKFiT
ności filmo\vych (L ogólnop.) zmierzaiacych ~o PO?rawy „ytuatrudnej wobec
soZcze!!ólme
cjl,
„Tor śmierci" - film fab .
limitów inwestyprod. USA, d<nw. od lat 16 o!?r.:tniczo·TIY'Ch
cyjnych. RO'lWinlęto m. in. bu(W)
downictwo lekkie. urzy•tosowane
PKF (W)
tvlko . do sezonu letniego. rmbuOS<latnie wiadomości (W)
s1ę sieć obOO:Owi5'k turvd<iwuje
kapelusrz.:" „ .,Słomkowy
wodewil EugenlnS'w Labiche. <t:VC'7.nych 1 domków campl:ngoKoompozytor OUenb8ch. Re- wvch.
W pooro<mmleniu 'l!: radami TUI·
:tyserja AndTZeJ Laoplckl (W)

9.55 Program
11

10.25
17.28
17.3-0

18.20
19.31>

2'0.0Q
20.05
2{1.45

e

22.15

22.25
2.2.30
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was to 2lWiąż.re tak nieroz.tącznie. j~k irnm~h
ludzi. .• - ""PO/jor.zał n.a żonrę - jak ll11.nych 1.udi1Ji SIZR.CU;nek.
O&rzymaJem wezwarnde jako §wiadek
-

r.zelcl chłopie•c.

W~·rok śmiieroi I tobie ułarbwii wiele
od1pall'l Steinhoff. Frall'lk pa·trz:yl na niego, nie
rozumiejąc.

Trud.no będrz;ie nam ~izić się z tym
wszystkim - szepnę1a paru Stcinhorff i zaczę
ła płakać.

Chłopak

wsital

czekał n1ezdeicyd~1 air1y.

Paini Steirnrho•ff wyszła z pokoju bez słowa.
Jej maż się~al po ga,zetę.
że wszymko Z01StaJo już
Frarnk zrozurnial,
IJOWiedtZli a1111e i wyszed!l.
Adlirurlia.nrt siedział w pr01Wirz<l'!"Y'C7ln ie 11'!"7.:!l<lmonym pokoju obo1k hali spoa:-towej. Pr-zygo.towal
ju.ż W1Srr.ystlrn nailerpiej, ja1k uą:nri.ał. Proces mógł

się ro·zpooząć.
Ofice-r spojnał na ze.ga1rek.
Wyroki mę7.
NajwY'ŻS'Z.V czas na k.o.lację.
~'7.ń1'8. z od1zna1kami porucznik.a na ra·mioo<ich
zaciu1.l J?01'7.adik0<wać .siwoje biuirko. Dlu!?opirw
i ol'óW'k•t llikładaJ peda1nł:yc.znie w purt„lku od
cygair. Spostr.zegh.~v. że jedoe111 z ołówków jest

zlama.ny,

WYCitą,gJnąJ: tem])€łrów:kę.

z kiesiz.e,n,i_

'Wciąż na nowo barwiła go mvśl - czv zdroła
ołówek do końca ·bez przerwa111fa
z'.1<J1S.trzyć
c~enk1€rgo, clorewinj,a,nego palS!ma, w}1sn.1wającego

s1.e ze SJ7JP8J!"ki f.ermperÓ'Wlki? Pasemko m:aJo ju.ż
za1purka1110 do
gdy
p1ętn~ście ce111.tym:1eitrówi,
drzwJ.
-: Wej§.ć! - za:wolal ard:iuta111t z n-iezadl()IWOlenmem i W tej samej chwili Ull'WaJo s;~ dlrewAdiutan.t
nia1ne pa,oyemko przy temperówce.
wrzuci~ 0°lówe1k do k<llSlza na parpiery l odJ.olŻyl
temperówkę.

rodowy·mt wytypowarno l~ mlejturystyc:z·
scowoścl o zn.acrzeniu
nym.; dla których pt"ey'ZT!Ano 24
mln zt na bUd<>'Wę różn~h uri:ą
da:eń,- ja.k parlóng!, doj'8!Zdy itp,

Rady narrodowe 00'.rarz ba!l'd'Zlel
znaczenie ruchu turyterenie.
stycznego na swoim
Szwankuje jednak nadal kooo:clYnacja ogóln<i d7.lalaln<iścl w bel
GKKFiT <>J'.l'!'aCO~ł
dzied'lfnde.
WpTawdzie pirojekt Ul<taW'Y Rady
Ministrów na temat koordynacji
w zakresie tucysty<"Znego 7..<iitospo
darowania kraju, ale uzgadnianie
tego projektu trwa zbyt długo.
doceniają

A oto ciekawsrze wn1<>Ski i opinie z dY!Okusji poselskiej. W wielu ośrodkach rozbudowuje się i
tereny dla turystów;
pc.rzą<lkuje
ale zapomina slę o budowie elementarnych uTZą<i!'zeń sanitarnych
(po-s. Władysław Bieńkowski
PZPR).
wyma.ga slusrzna
Przemyślenia
w zasadą.ie akcja rozbudowy bazy cami>ingowe,l niektórych C>śTod
ków tuTystycznych. Typy dom-

~~wf"~~';'iJgrrbtiy b~e1~~':,~~~~
o ile rmbudowę bazy
noścl.
camp!n~owej

w
Ziel<rnogórs.klem

stusizna,

o

tyle

Ol sztyńskiem

n al eży

uznać

w BieSZC?'.ad.ach;

f.(cl'7.ie sezon powJnlen trwać calY
rok. takie bu<lownlctWIO bu<l'Zl Wie
le wątpliwości (pos. Jan Szymań
ski - PZPR).
Wobec trudnycti zadań natttTY
S(ospooarczej, jakie obe<'nle reallzujemy. inwestycje dla potrzeb
turY'S!Yki nie powinny koncentr<>wać slę na kosiztownych przedsle"''7.lęcloach.

w;vmaP.'aJących

poważ

nych nakladów. Trzeba nastawiać
się na tarnią baze inwestveyjną
l w większvm stopniu niż dot:vchC?..as wykor:zystywać w tym
celu lokale pryw„tne (pas. Helena Dąbska - ZSL).
Projekty dezyderatów w:vnl'kalacvch z J)'l'7.edstaWlonych na p<'Sledzeniu referatów i z dyskusji ooracowane beda urzez specjalną
(PAP)
!>odkomlsję.

e
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Drzwi otworzyły się.
Do pokoju wszedł niski mężczyzn:t, około
sześćdziesięciu lat, w czarnym garniturze. ze
staromodinym1 birn()lklami na noSlle i ze zniszCZOTiyrn., filcowym ka.pe1uszem w dlrmi. Wy•
ciągnął rę!kę do poruczni'ka. uśmiechną} się
i rzek? łamaną an,gielszczyzną:
- Na:zywam się Goldstein, doktór praw.
Bai:dzo przepr.a.szam. że wpadam o t<Jk póź
nej godzirnie, ale dnia nie starczy na załatwie
nie wszystkrl.ch pilnych S!)raw. Tu jak·ś spór
spadkowy, tam rozwód, wczoraj ucioc1.k.a kierowcy pQ wypadku, jutro kradzież - ludzie
błędy, a potem przych<>dzą do
popeliniają
mnie. Jak gdybym byl jedy>n;vm adwoikatem w
teraz ta sprawa z dziewczyną.
mieście. A
Ghtpia histoi:ia, co?
- O co panu chodzi' - spytał po1r~'1:owa·
ny oficer. Nie wiedziaI, co począ6 z i>rzybyszem.
- Przecież pojrutrze już się zaczyna! - od'C'(>zejrza?
Więc pomyślałem... pad gość. 1nę po p01k-0ju S2luka.jąc wzrokiem, potem podszedł do biurka i 9P~·t.al prootoduszme:
- Czy wolno wsiaś~?.
Adiutant, któl."Y wciąz Jeszcze nie wiedział
jaik 5ię zachować. zaw&IY<l'Zoov pod-5'•.t,-.al mu
krzesło i ruchem ręłki. za'!)rooil go, by u.~iadl.
OŚ"-,adczył
- Męczy mme dlu!!1e srtame Ale mlod;m S€dziowie są ba1"staruszek. dzo wyroZ'Umi·ali. PGZWałają mi 51edz1eć nawet
podczas przemówień!
spytal porucz- Pa,n jest adwoikatem?
nik z zainteresowaniem.
Pól życia
- Taik - odrpar? star."zy pan. pra<C'l1Ję. w tYm za\Wdzie. I uważam, że jest
to ucizc1wa prat>a f
rzekl ad.mtant
- Mam niewiele czasu - proozę powiedzieć o co chodzi?
(DalszY
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