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Spotli:anie
członków

• Produkcja wartości 180 miliardów
• 1200 nowych maszyn i urządzeń
~ Rozbudowa biur konstrukcyjnych

~Czkd~ZR

WIELKI SKOK

Nie by ło .ieszcze nrecedensu w hiFranc.ii. by szef pań siwa .iawnie i otwarcie brat
udział w propagandowe.i ka mpanii wYborcze.i. jak uczyn1ił to w środę de Gau Jle. Nic dziwnego, że i;mzemóprzez
wienie to zostało nie'7!Wykle ostro osadzone
ilustracji
dla
francuskie partie J>O)ityczne. Wystarczy
wy .iatki z dzienników:
następujące
przytc-czyć
PARYŻ (PAP.) -

storiJ

~d~;.~':;~ przemysłu ci~żkiego
Ni.ki-ta
KiPzR
Cenitralnego
Chruszczow; Leonid Breżniew
i Frol Kozłow spotkaU się w
do
przyibylym
z
czwartek
Moskwy pierwszym sekretarzem KC WSPR, premierem
Repubhk• LudoWęgi•erskiej
wej Jano.sem Kadarem.
Uczestnicy s:pollk:ania dokonali wymiany poglądów dotyczących szerOlkiego k~gu pro
blemów interesujących obie
.strony. SpotJkanie upłynęło w
iprzyjac1ell9lciej
seroecmej,
atmosferze i virykazalo cał'ko-l
na
poglądów
jedność
wiJtą
wsz)'Gtkie omawiane sprawy.

W

45

~lcę

Wielkiej

P~d 180 mfJ,iairdów złotych wYniiesle globalna
tość produkcji, jaką, prze mysi cię-łlld dostarca.y w
tym
pl'7lyS'łllym. Wartość wyrobów humfozyeh w

n.ie prrekroczy

kwotę

drreń poohoo11.ą.Cych z

Z defilady
na Placu
Czerwonym

Rewolucji

Październikowej

odbyła się

wzięły

okazji 45 rocznicy Rewolucji Paidziernikowej

•
•
U.roczyste przy Jęcia

"' Hawanie i
HA.WANA (PAP). -... Z okazji
święta ~Wolucji Październiko
wej, ambasador nadzwyczajny

Brown nadal
zastępcą

Gaitskella
LONDYN (PAP). -

W CZwair-

tetk odbylo się po.sied1zenie &'ruPY pairlame11Jtairnei Labour Par-

ty, na którym dokona•no W'Yboru za<S<tępcy GaitskeUa. Porrosta1
nim nadail aeo.rge Brown. który otrzymał w tajnym głosowa
niu 133 glosy, podczas gdy na
Hairolda Wilsona paJCllY 103 gło
sy.

150 nowych obiektów w br.

Rozwój

przemysłu

rolnospożywczego
Bli(PAP). WARSZAWA
sko 2.,8 mld zł prrzeznaczono w
br. na rOQ;budowę · przemysłu
Je&t to suro.ln·o-..pożywczego.
ma o blils<ko 4-00 mln zl wyi.S'La
niż prel.i.rnLnowano na ten cel
w r. 1961. Dzięki tym naik1adiom,
w P~myś1e przetwórc:zym pro~U'któw rolnych budJUje się od
m~taw, bądź r-012>budowu-Je i
kl~<l;rri1zuje odc. 150 różnych za.
W w.
u:ruchomJ.oino
już 0~1eż. roku
O·biektów
90 no•wych
Przetwó
obiektó~Ych. Ok. 60 da.!Jszych
go rusz Przemysłu spożywcze
kwa<rta•le: Jesrz.cze w bieżącym

El ektromaeDeS=oibrzym
Na Ren ie Pl:vw
czasu niezwykła a od pewnego
rej zainstalowan lÓdź, na któtromagnes. WycJ° Potężny elekrl..eki .za·to.plone 8~ on z dna
c-za się, że na dni O<>hO<Jy. Obi!
duje się P=<łd 30e Renu ?Jnaj:mochodów. Eleikbr Wrakow saże podnQSi"' ci·„.;, oma€·nes mo" . _..,cy Go ..t toin. .

108

PQ'ważny

mmaroów 7ll11!tych.

ud.zial wszystkie radzieckie rodzaje broni.
lila zdjęciu: pr7.ejazd. oddziałów rakietowych armii radzieckiej.
CAF - telefoto
·

z

roku
w
zaos~dzenie
ponad 70 tysięcy
przyszłym
tysięcy ton metali nieżelaznych oraz okolo
17 tys. me·trów sześc. drewna.

ton stali. 9

umą-

72 milliairdy, a mamyn
maszyn-0<\vego

przemysłu

na Placu C7.erwonym w Moskwie defllada wojskowa, w któ·
· rej

na,
war:roku
pla-

Paryżu

l pełnomocny związku Radzieckiego w Hawanie A. AleklSiejew wydal 7 bm. wielkie przy'.-cie. Wsp6lnle z ambasad-0rem
radzieckim gości przybyłych na
pierwszy
podejmował
przyjęcie
RM!zleZwiązku
wicepremier
ckiego A. Mlkojan.
Na przyjęcie przybyli człon
kierownictwa Republiki
kowie
z prezydentem Os·
Kubańsldej
valdo Dorti<><llSem i premierem
Fidelem Castro na czele.
blisko 2 tysięcy gości
Wśród
m. In. wielu wybitnych
było
przedSJtawicieli świata kulturalnego i artystyeznego ZSRR.
Paryski
(PAP). PARYŻ
koresipondent PAP, !'ed. Gerpisze, że niewiele było
haro
I>rzyj ęć w prury•sikiej ambasadzie
ZSRR, któtre cieszyły się takim
PC>Wo<irzeniem, jak przyjęcie wydane w środę 7 bm. p.rrzez amb4asadora. Winogirad·o':'a z -0ika2ji
Wielkiej Socjali5 ro=mcy

Paździe1l'r1'iRewo.tucjł
~tYczn.ej
gości do gimaowej. Napływ

~h]i a1mbasady przy ulicy Gre'!" e by! wyjątkowy. Zja.wili
nządu tra.n~~~.k~zec!JS>ta,w.iciele
hes ,!; 0 , amoasado;rc w1e 1 atta
lit.~{.~~;"""'· naukowcy, a;i-ty. Ich obecność wykraczała
Jm:rtuaizji czPerz.a ramy zwykłej
doweg-0. w{ i;bo:w1ą„lrn zawo:
przybyła do ę zc.sć t~>ch luda~
raizk ambasa,;:~";dy,_ by wyWmogradowowi glębe>kle
czność na stam=;~~e i Wdii.:
radZie>c-kich w przywwi
CÓW
krYJZysu w sp~a . e
oota~nie·go
re3ome
Morza Kairaiooklego.

ti,

0

Prawie 24 mln. km
przeleciał JUŻ
"lłlarii ner-11""
W
WASZYNGTON (PAP). czwartek ogloo•zono tu kolejny
komuni.ka.t o locie stacji kosmiCZ!nej ,,Mairtner II'', \Vystrzel,onej 27 sierpnia bm. w kierunku planety Wenus. o godrz. 14
\Varrsiz.aws1kiego w d111iu
C7.asu
8 Din.

,_,Mariner II"

znajdował

w odległości 23.837 tys. km
od Ziemi. Pozos>tawalo mu dio
wzęp;ytja. je.srzcze .2j),&W tj'.S •. ~.·

się

Zalldady przemy&łu cięilkie·
g-0 wyprodukuja w rołrn przy
szlym ponad 570 nowych typów maszyn i urządzeń, a
po·nad 600
W)'lkonają
ta!kże
prototypów nowych wyrobów,
pla
~eryjną
prodUJkcję
k~órych
nuje się na Jata 64-65.
Wy1konanie planów produąt
cyjnych przemysłu c,ę7ik1ego
zasadnicze
powinny
UJl.atwić
zmiany, jaikie nastą.pić mają
w profilu dotychcza.s-0wej pro
narzędzi
Produkcja
dukcji.
n.p. o 19 procent,
wzrośnie
aparatury elektrycznej o 21
procent, odlewów m.aszynowych o 17 procent. Wyprzedze
czę.ści
nie tempa produkcji
w sto.;;1.mku do
podzespołów
gotówych wyrobów powinno
usprawnić w poważnym 1'-t<J'Pniu koo;:>era•cję mię<izy·za:klado
wa i międz;"branżową.
ProwadzO'lle już w tym roku prace nad u.::1pra·,,"IliE'n'akonmi tecbn;()\ogicznymi
strUJkcyjnymi pozwolą nadto

Przem6wien·ie
R. Zambrowskiego
na VIII Zieźdz1e BPK
NI.\
(PAP).
SOFIA
przed.-poJ.udnJoC7JW1a.t-11kowymwym po51ied'Ztmiu obradują,ce
go w Sofili VIJII Zja-ndu Buł
ga.l'\Sllcie.i Pa.rti~ Komnniistyca:nej p1'7Jemórwiende powitlaJ.ne
wYglo&il przewOOJni.e:iący delegacji PZPR na 'Zl,jarzd. C7'1onek
Biura Po1ity-OZDego KC pa,rtii,
scikrertarrz KC Ri!J,man Zambrowski,

zastrzyk otrzymaroku ll'l"Zyszl~m zabiura konstrukcyjne.
technologiczne, prototypownie
i laboratoria. Skieruje się tam
ponad 5 tysięcy inżynierów
i techników.
ją też w
kładowe

Na§i

goście

z Obwodu

SmoleńskieRo

zwiedzaiq dziś

delegację ZSP

Delegacja Obwodu Smolei'1·
ZSRR, od kilku dni
skiego
w woj. łódz
przebywająca
dniu wczorajs1ym
w
kim,
pt•ze~
przyjmowana
była
skierniewicki „Mostostal" i In
stytut Sadownictwa, zwiedziTomaszów Maz. ła także
osiedla roTZWS i nowe
botnicze. Członkowie delegacji
żywo

interesują

się

osiągnię

ciami zakładów pracy i meCzesławem Wiśniewskim.
Wszędzie
todami produkcji.
bardzo serdecznie.
.s.ą wita1I1i
1
„łódzki" dzień
Dzisiaj
pobytu naszych gości. Zwiemieszkaniodzą oni osiedla
{
we, Łódzki Ośrodek Telewi•
W
Ruchu
zyjny oraz Muzeum
Robotniczego. Wieczorem naSOFIA (PAP). - Według Ind 2ien111ilka ateńskiego
formacji
stąpi pożegnalne spotkanie z
Bk!~ult,
Geol!'ges
„Eth•nos"
kierownictwem KW PZPR i
Jacques Soustelle i trzeJ inni
Prez. WRN.
OAS .przebywają
przywódcy
delegacja
Jutro
opuszcza
na terytortum Grec]l, poslugunasze województwo.
falszywym1 dowodami
jąc się
(kat)
tożsamc..śc:i.
------------------- ------------

Iprzyw•odcy OA

GR ECJ 11

„Przerażaj;:icyirn nastE;pcą de
Gaulle'a - ko111tynuuj„ .,Combat" - ·wydaje się być próż
nia Absolutna pró7,n!a w kra
ju bez opinii. bez kadr. źle in

kopalnię
KATOWICE
KRAKÓW No·wy sukces pol(.PAP). skiej myśli techniczn<"j: kadra naszych fachowców budokopalnie soli w
będzie
wać
Jugoslawii. Będzie to pierw
szy polski „wyek&por~owany"
tego typu obiekt. Dotychczas
nie braliś!lU' udziału w budowie kopalń soli poz::i grarumimo
cami naszego kraju :i:e ta galęż przemyslu ma u
nas blisko 1000-letrue tradycje.
Prnjektowana orzez Pols:ke
w
powstaje
soli
kopalnia
Tuzli. Jest t.-0 now·,· <"ki.-ęg
przemysłowy w pobliżu sa~ajewa.
polskie
Na i:>lacu budowy
brygady gómi1ków 1 in.żYnie
specjalisitów z By•t<>rów mi.a oracują już przy ,głębif'
niu 2 pierwszych szybów. W
je<lnyrrn z nich dotar:o do poooli: pie·rwszy jej
kładów

s

formowanym. w kt-Orym obywatele definitywnie prz.estali
się troszczyć o życie publiczne... Tę próżnię za·wsze mogą
wypełnić chaos i awantura ...
Pod nagłówkiem: „De Gaulle
wybra~ wojnę. Prezydent Ul!>tę
puje miejsca przywodcy wyłączne; partii. Jedyna riposta
zaunia demokratów" mieszcza socja.Jistyczny .,Populaire" komunikat dyrektoria
tu SFIO. Komunikat ten zarzuca de Gaulle'owi fałszer
stwo hi.storJi i sprowokowanie
walk po!Jtycznych wewnątrz
kraju.

jetzo szefa".

budujem.Y za

Łódź

(PAP).
W ARS'ZJAW A
bm. przewOO.niczący Rady
Państwa Aleksander Zawadzki przyjął w Belwederze z
olfazji doiroczneg-0 Tygod111ia
Studeruta delei:r,.2'.cie &idy Naczelnej Zrzeszenia S•udeniów
Polskich z przewodniczącym

„De Gaulle otwarcie iinte·rweniuj.e w kam.pa.inii wyborcz.ej jako szef partii dyktatury
jednostki. dyktatury i awanpisze na tytułowej
tury" stronie oentralny -organ FPK,
„Humanite". Dziennik „com.
bat" wyciąga wniQSki ze &łów
i czynów szefa państwa: „Nikt
w kraju nie b<;dzi e m~al wply
wu na losy państwa. Part:e
znikną. a parlament s1.rnnie s'ę
tylko izbą rejestracy.iną. To,
eo nazywa się życiem politycz
nym, czyli konfrontac;a opinii
- przestanie i.st.nieć. Los narodu związany będzie z Jo.sem

Po raz pierwszy

A. Zawadzki przyjął
8

.

przemow1en1e de Gaulle'a

granicą
soli

wydobyto na 1'0W ciężk1cli warun
kach geologicznych t:-zeba by
1-0 za.stosować metode mroże
nia gruntu opracowana przez
byitomzespól pracowników
skiego przed.siębiorstwa pod
kierownictwem inż. KazimieObecnie
rza Grzymalsikiego.
trwają przygotowania dO bu•
dowv tą s,ama me:ooa drugłównego.
giego szybu transport

wierzchnię.

Pos·iedzenie

BP FPK
POd przePARYZ (PAP). wodnictwem sekretarza generał·
nego FPK Maurice Thoreza odbm. po:siedzenie
było się tu 8
biura Politycznego F!'1!.!!.CUSkiej
Partii Komunistycznej. Na p<l·
siedzeniu dokonano analizy sytuacji polityeznej w kraju i roz
w
partii
zadania
patrzono
się
ze zbll.iającymi
związku
wy)>orami do Zgromadienia Narodowego.
Komunikat o posiedzeniu Biura podkreśla, ze środowe przera<Ue>wo-telęwizyjne
mówienie
de Gaulle'a było skandahczną
w przebieg kampaingerencją
De Gaulle nii wyborczej.
glo:si komunikat - pragnie ujawnej
władze partii,
stanowić
dyktatury, z góry kwestl.nnujac
reprezentatywny ,.charakter takiego Zgromadzenia Nar<>dowego, które sptz~iwiłOby •lę jego
zamlerzeni<lm.

Zmarła

I

Eleonora Roosevelt

lat 78
zmarła w wieku
NOWY JORK (PAP). - Przedwczoraj
USA. PrzyEleonora IWosevelt, wd·owa po byłym prezydencie
zgonu l>yla niewydolhość pra.cy serca.
czyną
Eleonory Roosevelt
Po•grzeb
odbędizie się w s·ohotę. C'ało jej
spocznie w grobie ro·d:zlnnym
obo·k zwłok
w Nowym Jorku
prezydenta Roosevelta.

Do rodziny zmarłej nap?ywają kondolencje z różnych stro.n
Listy i depesze nade·
świata.
siali m. in. premier CI1rus-zczow
spraw zagraniczminister
i
nych ZSRR A. G.romyko, prezyderut Kennedy, sekretarz stanu RuSlk, U Thant, Adlai Steve11Json i premier Nehoru.
społecznej
opieki
Ko.mitet
Zgromadzenia Ogólnego NZ rm1swe =wartkowe pooiepocząl
dzenie jed•ną minutą milczenia
u=czenla pami~i pani
d•la
Roosevelt. Czlonkc·wie komitetu
koJej•no wygłosili przemówienia
podkreślające

zasługi

zmarłej.

St~tki
dla ZSRR

Pierwsza wkraju

giełda materiałów

zaopatrzeniowych
We
(PAP). WROCŁAW
pi:-zygototrwają
Wrocławlu
wania do p1uwsze1 ogólnoma1erjalów
E(ieldy
pols)nej
zaopatrzeniowych dla różnych
brani naszego orzemyslu. Do
ponad
zaproszon{I
udziału
han3 tys. przed.sięb,orstw
dlowy.eh i zakładów orzemyslowych z całego kraju.
nastąpi
giełdy
Otwarde
28 bm. Organizatorami jeJ są
przemy&lu rad nawydziały
rodowych Wroclaw1a i woj.
i
Kat.Jwic
wrodawsikiego,
Oi><;>la oraz Powszechna Agen
cja Hand.lowa.

Li1kwidacji baz wojskowych USA
domaga

się

Gwatemalska Partia Pracy
HAWANA
malska partia

(PAP).
pracy

-

Gwaite-

uw-a~ża,

jź

Sta1nów Zjednoczonych jest
c<:!Jpo•wiedizialny za naipiętą sytuację wywolaoią blo•kadą mO'rską Kuby.
W c1publikow.anym ośwladC?..e
pa·rtia ta - Ja·k poda.je
niu
doAgencja Prensa Latina maga się niezwłoC?Jnej likwidawojs•kowych USA na
cji baz
teryto•rium Gwatema•lrl I wycofani.a z tego lcraju żolni·erzy i
któ- '
ofiocerów amery.kańsk)ch,
rzą•d

skimi bErZJprawnie znajdują się
w tyeh za.konspirowanych basię
pod:kireśla
zach. „Kuba jest wspaw oświadczeniu niałym pnzykladern d.Ja wsizystldch narodów kolonialnych i zaSprawa Kuby zwycię
leżnych.
ży".

Pairtla potępia stanowisko rzą
du gwa1emalskiego, który poagresywne plany USA
piera
wobec Kuby i który o·twarcie
na1rusza noirmy prawa· ;rnję<Jey
rz.~.-· 'YIJ:al:l. z n<l\i~~l[lli k\.l~I\. -· ~~~~ -

I·

W St-OClllli im. K-0muny Pał" ysk;iej w Gdyni odda.no do
e.ksll'loa.tiacji S7Ć.S,ly, 3 zara:ze m o:!ltat.ni, z serH m{)torowców ty.pu B-74, budowanych na. m.mówienie ZSRR.
N·a 2J(}jęciu: M/S „Oziersik:" .przy nabrzeżu wyposareMowym StOO'lllli Gdyńbkiej,
CAF - fot. Blil±ewicz

, .
Polska ,,Genewa'' rosn1e

,,Wodór - 4"
RZY'M (PAP). - Gru.pa. UODJz uniwersyteWłoisadch
nych
tów w Tucynie,· Pa;rm:J,e 1 Genui odlklryla nawy izotop wodoru, który narz:wa.no „w<ldór-4".
ilwtoptt s·klada
Jądro nowego
się z trzech neutronów 1 jedneistnienie
Jego
protonu.
go
bez:sipo:mle dopiero
~o
15.000 fotogra,po dokonaniu
Od!krycla dokc.naino we
mów.
wtosldm

ośrodiku

badań

Opolszczyźnie

W US'ZyOPOLE (PAP).
r<Xl'Linn.ej ws! sląs-kiego
cach,
ludowego poety Ja•kuba Kani,
dokonano w czasie remontu zacennego
bytkowego kościółka,
o<l!krycia, któTe wzbogaca dokumenty świadczące ·o polskotej ziemi. ze s-chowka w
ści
wydo byto
ołtalr'Za,
stap!l1i.ach
mi.anowicie obraz reliJgljny, z
napisem w sta<rej polis'Z<C'Zyżnie,
tj. . z
pochodzący 'Z 1780 Toku,
szczególnego nasilenia
okresu
Nadto
S ląska.
germani!ZaC:ii
schowek zawiera! zbiór monet
Ja1t1a Kazipo)skicil z czasów
mieI211.

w Warszawie

użnaniem

cieszą się

W Reymie,
wybitnego
Giuseppe Ung.aJrettiego
poety
za.kończyły się obrady EuropejPisarzy, w
WspólJTloty
skiej
a·k tywny udział brali
których
polprzed.s.tawictele lit:eraitu.ry
.skiej: Jerzy Putrament, Michał
Rusinek i Zofia Erni>towa.
Na · konfer<!ncji p0'8tanow!ono,
temat następnego spotkan)a
że
piisa1r:zy eul'Opej skieh. które ma
w maju przyszłego
OO.być
się
będzie
Warszawie,
w
roku
brzm!al: LlteTatury europejskie
po wojnie a świadomość wspól- ·
C'Zesneg<> =lowlekA".
RZYM

pod

u , żyt k o w n i k ·Ó w

Cenne odkrycie

(PAP).

-

prz-ewc<lrnictw~m

Meeha.nk7lllO - PrecyWARSZAWA (PAP). - Za.kłady
:eyjne w Bła111łu zm.-01ntu ja, w tym 1"01ku l~ie około
ilo ś<i 7JaJdad•ana, pJerwotn.ie do·P•ie155 tys. >rogał'ików ro na rok pr:zyszly. Około 1/, te!!'OroC12Jnej J>«"O>diuko,loi .stawY'kOn~ zegarki wylą,crmile własnej konist.rwkcjii' i
nane 'Z części k.ra.j1J1wych (~ .ka.mieniiamJ), poo.cst.ale
wskar.Wwki
głóWkJI,
maja, polskie k~y. tarcire,
i niektóre inne elementy. Mimo krótkiego „żywota" fawytwate<lhncfogię
lwyki, 7l3.foga „JUo<nfa!' 1Ppa,n-O<Wa.!a
rza.nia ogromnej więk=ośei męści nowoczesnego ~e
§A.'§
chani7anu ze.gairkowego, a j~j wyr.0<by cieszą, się durzym
=na.niem uż.yt.kocwlllilków.
~.5
w Błoniu maJa takie właśnie
Niedawno l.1!kazały sie w
wieczka.
zegarki pyłoszczel
&p0zedaży
„DNI ELEKTROTECHNIKI
w Btoniu
Wkrótc.e ruszy
w kilku wersjach pod
ne POLSKIEJ" NA WĘGRZECH
(p.rototy;py
produ!l~cja
seryjna
nazwami i o róż
różnymi
elektryików
Sto•warzysizenda
ji.Irż zatwierozono) zega!'.'ka wonych kolorach 'tarcz i wskawęgierskich i po:IJSJklch zorganid;iszczelnego, który P<JWi.;i.ien
dwuczęściowych
w
zówek,
ro,z;machem
zowały z wielkim
ukazać się na ry•n.ku w pierw
kope0tach z zakrqcanym wiecz
konferencję
Bu·d.a-pes•zcie
·w
szym kwartale przyozlego ropod nazwą
na.u.kowo-techni.czną
kiem. Zresztą już wszy.sbkie
k.u. W 1983 r. weidz1e do ma- , „Dni Elektrotechniki Polskiej".
zegarki pTodukO'wane obecnie
Celem kon.ferencjł jest za1pw,nazegairek
produk.CJi
sowei
węgiers1kich z
nie fachowców
antywstrz;ąsowy (obecrue znaJ
i
osią!l'lllięciami
nowsxyrni
na1
duje się w stadium prób).
roo:woju polskiego
kierwnkami
są
zaawan;S<Owane
Powa.żnie
przemy·slu elektrotechnicznego i
również prace badawczo~kon
polskiej elektroenergetyki.
•<>trukcyjne nad mechanizmem
HO CHI MINH ZWIEDZIL
zegar•ka z lkalenda.rzem. Dąży
WYSTAWJ!; RADZmCKĄ
słę ·talkż e do da.!s;zego z;mn:ei.. Jak pime Wietnamska A.g.enszen.ia grubości zegad~ow. ·
p.rezydent DRW
W lat.ach 1964-65 zakłady CJa . Prasowa,
Ho Chi Minh zwiedził radziecką
w Blonju będą w silan:e proprz.emy,;•lowo-han<ill<>wą
wysta;wę
zegarków
300 tys,
. dUlkować
Po<Cl.czas zWiedizanla
w Hanoi.
roczinie. a w 1966 r. - 600 tys.
wysta•wy prezydentowi to•wa;rzyBERLIN (PAP). - Pod paitrozdolnośc1
wzro&t
duży
Ta1k
ZSRR w Han.o!,
ambasador
t
szy
n.atten.1 ,,'Ziomko&t\V~ Slą"Za1ków''
s. Towma,sjan.
produtkcyjnej faibryki umożli
- oobyć śię ma w potowie liwiają powa.żne os1ągr.1ęcia za
stopada b:r. wielk.a d;;monstiraPOWODZIE WE WLOSZECH
cja organtza.c:Oi rewizj·onis.tycz~
logi w za1kresie pos'.ępu technych Berlina zachoomego. MieJ
Na skutek powodzi w pó!nocnicznego i technologii.
scem tego spotkania będ•zie Sano-zachodnich WtO<S<?.eeh -zgil!lępołożona tuż
la Kongresowa,
Przerwane są
, ly tirzy osoby.
J>l"ZY g.rnnicy pa.ństwowej NRD
li=ne drogi i po!ączend.a kołe
w Berli•nie. Pona•dto zachooruoDomy w miejscowości
i c·we.
berliń»ka cenńrala odwetowców
Na.no.le zna'1azly się w wodzie
zapowiedziała na listopad kilkaLudo glębolrnści 3 metrów.
gotowo.ici d.ila
„.apeU„
naście
na
schronienia
srzuka
ność
różnych zio•mkostw. Samo tylko
budynków .
dac11a.ch wyższych

i,]

I

ZE©SWIATA

Nowa fala

imprez rewizjonistycznych
w.

wBerlinie zach.

Brytania

tysiący

500

bezrobotny eh
(PAP).

LONDYN

bezrobotnych
osiągnęła.

w

w.

Liczba

-

Brytanii

jut cyfrę pól miliona

Judzi. Bezrobocie wzrasta szczególnJe szybko w okolieaeh Londynu i µa poh1dni<>wym wsch·D~ie W. Brytanii.

W Zakopanem
LAT .O

-

Z.~iKOPANE (PAP.) -

Od 4
bm. wieje w Tatrach halny
wiatr, z sllią porywów od 17
do 35 metrów na sekundę.
Wiatr jednak nie przedostaje się w dół na Zakopane i
utworzył jak. gdyby zasłonę,
lttóra chron.i stoli~ Ta<tir od
chłodu gór. W Zakopal!lem pa
nuje więc od kilku dtni pięk
na. słonec:z:na pogoda.
W czwartek już oc:t godziny
10 tempeTałm.-a w .słońcu wyNienos:i!la plus 27 stopni.
licmi wcza.sowi,cze zażywają
jesz.cze kąpicli sJ.onecznych.

•

Arabia znosi

,zion11.ko1Stwo P.o.m01rznin '' za·n1ie
unządzić w Llstopadizie 23
tauc1-e S'potl\:.arni.a., a ,,~z.ton1kos·t w-0
P.rus zach-O'd!nj.ch'' i ,,NJe·mcóv1.r
zgtoollo 1-0 „ape.!i
sud-ecl<ich"

i-za

wieczc•rnych''.
Przywódca :,zlomk<l.stwa Niem
boński miniców sudecki.eh",
ster srebohń~ · pitżeślat · xa<ett-0-dorganlzacji N iemnio·t>erlińsk.ieJ
ców suqe::kich 'd.e,pe.stzę, w której w-z}n.'la \.wych ·„tow'al'.ż)IŚ'Ly
wa1k, by po)':o.staH wierni naS<Zei spra,wie, ude traci li nadziei
1 n.ie staJli &ię małodusxni" ora'Z
„,nieus tras!Zenie:
by
apeluje,
trwali na .P05>terunku(!)

Kronika§§§
wypadków
przy zbiegu ulic Na.rutowica.a
i Kopciń&kiego kierowca .samonr LL 43 42
chod,u-'fUirg<l(l1e1iki,
Józef Więcław, zam. Lubl.iJn., U<!.
spowcdowal
35,
Na<rutowicza
zderzenie z saimochodem o»o.bowym 1llr ra 82 20, prowad-z.onym
Cz.e&la•wa SkoUr\.~kiego,
przez
zam. Lódż, ul. Piotrkowska 275.
Jadący samo.clllodem: I, IU!,rgul,
zam. Pabianice, ut. Rzgowsk~ 2.1
i J. Kie!ba&iński, z!lm. LOdz,
ti.L Turnie 4, <J.oa;naJ.i pc-waż
nych obrażeń ci.alA.
CHLOPIEC POD KOLAMI
godtz. 16.2<1, Wojciech
Około
Ch„ lat H, zam. Lódż, ul. ReWOcLucji 191)5 r. 23 scho<l1ząc gwal
t-0wnie z cho<lni:ka, dostał się
samochodu nr IA
pcd kola
40 39, prowa<irz;onego p = wa.i(jema'l'a. Mi7:iol.!Ul, Z8Jlll, '1'Sódż, ul.
J3okser&k4 Sll. Chł<:>plec, który
doznał wstrząsu m&.z.gu i ogólnych ohl'Jl±ei\ ci4•Ui, prz,ewiezion y został d,o $.Zp~t&La. im. Ster:uin.g.a..

PODPALACZAMI

DZIECI w.si
we

I>zlewuliny, pow.
barNląc si~ og-n.lem
Piot-rków,
ZbyS<Zek L. 1"'t 3,5 podpalił z.abudowal!lia. w wyn,J.ku pozairu
mies.z'ka•lne,
spronęl'Y 2 domy
2 obary, :I stodoły i 4 S'ZOPY.
Ogólne i;.traty oblicza się na
ok. 100 tyi>. z!.

'"

*

*

<ilzieci
zabawa
Podobna.
ogni€1111 staJla się przyczyną poża,ru we w.si Lubiec, pow. Belohaitów. Sp!o.nęla stodoła WaJrtośd ~ tys. zl.
K.

L.

2 DZIENNIK LODZKI 1ll'.

•

~68

niewolnictwo ·

Recepta„.
Ponihzą rePARYŻ (PAP). cep.tę powtarzamy na od.powi<:i-ra>n,cu<;kieJ.
pra<Sy
dzial.ność
Zape<Wllia ona, że maść z uta.r-

tego„. kawio·ru o<lmlad<za twarz
kobiecą o 10 lat. Zniknięcie kawioru ze sklepów po tej infc.rza
uważali
bę:lziemy
macji
uzasadnione.

s'Zlma.ragdów o
7,e
70 mili:onów !Lrów.
Podczas gdy jeden ze zloóziei
zajmowal się wybijaniem S'ZYl;ly, drugi przygotowywal rod~aj
wędki, którą wyclągnąl kleinoty p rzez oczka sla tld ochroinn.ej
naszyjnik

wa•rtości

okrywającej

wysta.wę.

Po na.pa.drzie, który trwa! zazłodzieje
mil!luty,
3
lrowie
wraiz z cennym !upem w.siedli
~.mc·~ho<lu i odjechali w
do
niewiadomym klerun.ku. Samochód którego użylt, został póź
n iej 'od'llal<='liony na przedmieRzymu 1 był - jak
ściach
stwier<ilza policja - skradziony
na kilka <lmi przed napadem.
Bezpośrroni p<>Scig nie dal wyniku. Akcja po·licyjna trwa.

150 X „AUasu
Na
WASZYNGTON (PAP). ca,naveral, na FJOJry<lzle dok<>nano wys.trzele11ia raEk&peryki·etY typu „Atla.s".
men'1: ok:reslono ja,ko uda·ny. Jak
p c>daj-e komunl•ka<t sil powiet.rznych USA, rakl-eta „Atla·~" opr:z.cwidywany cel po
siągnęła
przebyciu 8 tys. km. By! to już
150 eks1peryment z ra•la.etą tego
typu.
Przylą<lku

sytua-

równie?.

Przetnvs·1 ·zn1nlejsza żużyc&e
••
energu
elektrycznej
informowaliśmy,
JUZ
Łodzi odbyła ~ię między

.Jak

8,5

Przedstawiciele zjedn·oczeń
w
niektórych zakładów tym ' również przemysłu ' wlózabierając głos
kienniczego w dyskusji stwierdzali, że w
fabrykach m0<źna zmniejszye

od modernizaNiezależnie
cji · parku maszynowego unoewocześnia się urządzenia
się
Likwiduje
nergetyczne.
m. in. przestarzałe elektTownie, a na ich miejsce buduje nowe obsługujące po
ka zakiadów.

kil-1

i

prądu
zużycie
urządzenia
jąc

(wit)

przed
Teehniltum
uczniowie
Przemysłu Szl<larski·ego w Pl-0tr
19-letni Tadeusz NI„
k-0wie 18-letni Wiesia.w M. i Andrzej
P. od lat żywo intere,,.owall się
lotnictwem, Ulubim1ym ich zap<>dpatrywanie pra
l>yło
jęciem
pilotów i mechaników na
cy
miejseowym lotnls·ku. Do czego
d<>prowadzila ta wielka pasja,
połączona z wla~-ciwa, dla tego
wieku lekkomyślnością, plsallsmy już wcz-eśniej.
Trzej

prądu.

Odczyt w

Usunięcie wszys~kich niedonadpowodujących
ciagnięć
mierne zużycie prądu pozwoli
ciągłą praęę,
na
zakładom

bez przerw produkeyjnych w
godzinach szczytu. W samynt
tylko przemyśle bawełriianym
postoje maszyn w godzinach
szczytu spowodowały w 193!)
r. 14 mln. zł strat, w 1960 -

Szalowy tydzień z Delfi11.em
Pamiętnik astrostopowiczki sko z nietlale.k iej... przyązloścł.

RŁ

PZPR

O sytuacii

sensacyjne znalezi-

I

...._-~~-~-~~------~--~
(4960)

Przyjaźni

WARSZAWA (PAP,) - W
go kraju roz~ sk:

międzynarodowej

szkołach

ca.le-

tereme

na

Pn:v
Rok
TPP-R i kurato-

„Mlod2iieżowy

· Ja.i.ni". orgamzowan:v wgpól Jri,e
ria..

m-iez

go Roku Przyjaźni" szczególuwagę zwróoo!!lo na zapo-

Imprezy, jakie odbęd<:\ się
tęj okazji, mają na oelu
p0glęoienie kontaktów między
młodzieżą polską i radziecką,
nauczniów
zaznajomienie
szych s:z.kól z życiem Tepublik
radzieckich. Imprezy te są
ncejako kontynuacją prowadzo
ne.i od 3 l.a.t akcji .,M1odzieżo
wa Jesień . Przyjaźru", któ;ra
prrelffiztakiJa slę w stale foTmy pracy szkolnych kół przyjaciół Zwi.ązku Rad:ziecklego.
W programie „Młodzieżowe-

z

ną

2lllawanie w .sipo.sób popularny
młodzieży z l)<Cldstawowymi za-

gadni€:11iami teclmiki i astrona u<tyki radzieckiej.

N a teren.ie woj. katowickie,.Mlocl:zieżowy Rok
go, gdzie
Przyjaźni" już się roz~.
odbęda się w najbliższym czasie powiatowe i !Ąiejskie zloty

ZSRR.

przyjaciół

kót

szikolnych

na których przedsta-

wione zostana pl.a.ny c;lziała
nia. Przewidują one liczne
konkursy, m. in. konkurs pięk
n.ego czytania w języku rosyjskim, na wykonanJe pi<J<Senek radzieckiCih. konkurs ma-

NRD
Szkła optyczne
z tworzyw

oraz

larsk<rpla.styczny

li te-

racki. Autorem wielu ciekawych form Popll'laryzacjl wiedz._y o ZSRR jest sama mło
dziież; plamt.ic ona np. oprabit.Ew
monograif:ii
cowanie

.szlueząych?

~<lzenie Ina!) grożo1tnieTZy radzieckich poległych na terenie Polski pOdczas Il wojny światowej.

oraz
bólv

BERLIN (PAP). - w Lipsiku
się · 7 konferencja
za.końozyta
oku·listów i O'J>tyków z NRD w
której uczestni>C"zyl-o ponad. ' ooo
osób.
serusaeji
Jedną z większych
stały się wywody
konferencji
na temat rnożliwo5c! wytwa·i=nia S<Zld•el <lo okularrów z tworzywa S'Ztucznego.
S-zkla z twoTZywa siztuc-znego
przewanlewąwHwą
miaJ:yby
dwojakiego rodu..aju:
gę i to
l
byłyby znacznie li.ej&Ze, no
nie tluikly·by się.

-

._ Afera .prze,mr.tllicza

Jawa

514 ofiar

pochłonęła

ospa

Eplde.mla OIS·py, która wybucbla na
oeboduleJ Jawie z I>OCZl\tklem
· bież11ceg-o roku, pDchł-onęła d-ołychczaa 514 śmle.t·telnych ofiar.
(PAP).

DJAKARTA

w Ju gosła·wii
BELGRAD (PAP). -

W

Sko-

pje ro.zpc.cząt si<: proces mię
ća.ynaro<l-owego gangu przemytniczego d'Ziałaia.cego na terenie
·Jugo<>lawii. Pnej są<lern s-tanę
lo

30

oskarżo•nych.

im

dokonanie

"

Przywódeą

byl obywatel tu'1'ecki,
gangu
który !>CYP'rZedn.io posiada·! obywatelstwo jug·os!o·wi.ańs·kie. Stoją C..'1i pod za,rzutem 'Przemytu
zlo.ta, 2ega<rków i koszto·wnmici
ze Szwajca.rll, Wioch, NRF i
L\ba·nu. Akt oska.rżenla ?..at'l!:uea
przes.tęps•tW

de-

Wi>zo•wych [\a sumę 2-00 mtlioPrzy oska,rżo
nów d·ina.r ów.
nych w momencie aresrztowania
znaleziono 'Złoto i kosztowności
na sumę ~o milionów dl<na,rów.

sądena
Za na.mową Tadeusza M., k.tó
ry miał uko11cz~my kul'IS szyb-0woowy stopnia P<>dstawowezuchwala
przedsięl>io1·cza,
go,
uskraść
trójka posta11'0-wila
pa.trzony samol-0t CSS-13 (popularny Kukuruźnik) w celu od
bycl.-. przejażdżki 'J>o kraju. w
rzeczy,
nieznajomości
swej
chl-opcy lJ.czyU ta.kże na możli
przy
wość da Iszej prz·ejażdżlti
sprzyjających waru11ka.ch. ·
w
mieli
p·iloei
sam<nwańczy
całym zajściu wielkie suzęścte.
Po 6-l:"Odzinnym !ode zdolall

a

ważniejsze,
()O
wylądować,
dzięki szczęśllwemu zbiegowi ol«ollezności. nie spowod-owali ka

t.al!ltrofy powietrZD.ej.
Wczoraj trzej amat>orzy przygód powietrznych zasiedli na
lawie Qe.;karżonych Sądu Woje. WÓ<lzki„go dla woj . łódzkiego.
W czasie przesłuchania., główny '
p•romotor kradzie
Komi1tet Ló<drnki PZPR ?..iir- ookarżony
Tadeusz .111. po
ży sam-ol•otu pa'l'tyjiny
aJctyw
wi"!lil·am<ia
01S•karżenia.
zarzuty
twierdz!J
że
za.lnter·oo~WMlych,
orą.~
Charakterystyczny dla jego wy
dnia 9 Ii.siiO>PaAia Iw. o god11JlpDWled.zl był oplis łatwości z
jaką m<Ylna byio skraść sam<>n<ie 16, o~będlllie się w saJ.i
l-0t. Lotnisk<> byto nie ogrodzoKośoiuSlllki
Al.
PZPR,
KL
ne, nie oświetLone l slabo pllKC
lel~t.ora
&C1oo:yt
Hl7 /9,
n-owane pr;<ez starego wart-OwPZPR pt. ..A~·Wałne Pl"ll'blemy
którego nie zani-cpokcll
nika,
syh1a.cj,i międieyna.rcdoweJ",
nawet głośny waJ.'kot 1uunol-0tu
w nocy, Tl' olt'Oliczno:l<;I miały
mlowpływ na decyzję
duży
ryzykownych
amatorów
dyeh
lotów.
Wspólq.icy Tadeusza M. - Wie
slaw M. i Andrzej P. także
przyznall się do winy. Sąd pr?.e
sluchał także ezwartego osk111rżonego, technika J.otnlczeg-o EuTOKIO. - Na llll•caCh japoń
zegeniusza Olesi<mkiewicza.
skiego mias.t a Ichi-noseki . pojaZllal on, że w dniu 7 Eierpnia
wił się niedawno ponad 120-kiobarczony nadmierną Uoścla, Z&
logramowy nledżwieciż. Niedź,
przynaglony desz.czem l
jęć i
pa111i.kę
wywołał wielką
wi-e.d.ż
ograniczy! się do przyburzą
wśród przechodniów. Kiedy mipo1<rowcaml.
krycia samolotu
siowi znud'Zil się spacer ulitechJego obowiązkiem bJ<ł-o
cami, wszed!l oo s'Zpita<Ia, siejąc
niczne unieruchomienie samolo
pO'J>loch wśród chorych. KhlJl;:u
nieg<1
przez
Nledop.atrzenie
tów.
choryeh 2.ern.cMalo.
umo.
obowiązków slużbowych,
Oj>US:zczal
nled'Żwiedt
Gdy
żliwU.() w nocy z 7 na 8 sierps>zpital nadbieg-la gru.pa myśli
nia mlooym p0rywac:rom samo
któr.zy poszukl•••ali go
wych,
IOtlt zapalenie sll11lka I start.
ktlku go<!Jzin . S1>0tka.nie
od
D~ da!SZY ciU :rozprawy.
ZM~Ul'.l
sil;
s-końC'Zyto
l\l, Kr.
~wien~

Niediv1•ed ź
w szpitalu

A my nad Balatonem - A. Polakowski, nagrodzony
fotoreporta:l: (ciekawy!).
Schroniska PTTK na cenzurowanym - ankieta
z nagrodami!
.
Kiedy przestaną zazdrościć?
Turystyka w ręce rad narodowych!
Napoleon contra Twardowski - historia i czasy.
To tylko niektóre pozycje najnowszego, 45 numeru .
„Magazynu Turystycznego Swiatowid". „MT Swiatowid"
- lekturę dla wszystkich - dostaniesz w każdym kiosku.

Rok

Amatorzy przygód ·po wietrzn~ch

unowocześnia

nowych
Niestety w wielu
np. w zgrzebmaszynach larkach producenci zainstalonadmiernej
o
wali motory
mocy - dwu - a nawet tr~y
krotnie wi<;kszej niż potrzeba
do normalnej pracy maszyny.
O tym jak szczegółowe są hadania zużycia ·energii elc,ktrycznej świadczy stwierdzenie, iż stosowanie do maszyn
niewłaściwych smarów i olei
pobór elektrycznoś
zwiększa
ci w zakładach.

Młodzieżowy

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

energetyczne
oraz maszyny. I tak np. w
zakladów zlikwi.większości
dowano już prawie zupełnie
zespołowy napęd maszyn (k1ika maszyn pracujących na
jednym silniku) . Daje to olbrzymie oszczędności w znżyciu

mln . . ::ił, a w 1961 r. 5 mln.

zł.

w
Tesortowa narada energetycr.która ·m. in. omawiala
na,
jesienno-2;imowego
sprawy
szczytu w elektrowniach.

LITERATURA DLA WSZYSTKICH!
+
+
+
+
+
+
+

jest

Krytyczna

Do.glia.ni.
cja w miejscowości
Na Riwierze Wło·„kJ.ej fale w.dar
ly się do p-iwnic nad.l:>rzeżnych
W Wenecji poo wodą
hoteli.
sly·iiny Plac Sw.
zna.la'Zl się
Ma:ri<:a. Woda wdarla się do poJbli~kich, •sl<lepów. ,;_

(PAP). - .Jak do.no.si
Agencji Fra.nce
korespo·nd,ernt
Press-e, rząd Arabii Saudyjskiej
wiadc-mo5ci, iż z
poda! do
d·niem 8 om. znooi w kraju nie
. ~ .. , , .,
wo~nictwo~
PARYŻ

1

Zuchwała kradzież
R'Zyimie
RZYM (PAP). - W
dokonano niezwyikle zuchwałe
go n.apad'll na sklep j.u.bllers·l<l
na Via. Vento. KoTZystając z
ulewnego des= dwaj osobnicy TO'ZDili mybę wysta.wową i
zra.bo'Wali kolię brylantc•wą 1

Iii Ciekawe konkursy Iii Nowe formy

Europejs~iei

Zegarki „Błonie"

jądJro

obrad

popularyzacii wiedzy o ZSRR
[§] 'Monografie bitew i mapy grobów
Wspólnoty Pisarzy
żołnierzy radzieckich
Następny zjazd

pod Warszawą

WYCh we J/'r.B!SCPtl.
N<YWY izotop jest ba:rdJzo nier~da się po uptytrwafy Wlie- zailediwie l edsnej · etumlli.all"dow~ c:ięści seku.ndy.

na

Zakończenie

,,Pensionat
na wzgórzu "
Sq;dzę,

czej
że-1\,

:że

tdewidwwie ra-

będą

n4e

mieli

z~trze

do wczo·rajnej

„Kobry".
Przedsta;wtenie miaŁo interesującą fabułę, zgrabnq a-keję
i niebama·lne rozwiązanie.
zacząć
gdyb11
Oczywiście,
motywów, 7otóre
roztr.?ą sani.a
kierowaly postaciami. ujawnisię

łoby

wiele

„niefris/,oki"

przea.1<1
psycho.ZO.gicznych,
nrupr.a.wdę nie wymagamy
pelno•wa.rtctciood „Kobry"
wej sztwki teaf:ra!neJ , wys+a:r
c=y in;teresttjCłCll i n-tryga i troZaś w·czoraj.•Zll
ch.ę emor:j!.
z
z·amówi<!"11ie
to
spe·k/aild.
ci.zż

p.e.umością

speŁnil.

Tvm przy;iemniejsze za•sluiczenie, że poznańska TV Pl"edoty.clu:z<tł
n,a,m
zen towa-ta
„Kobry" b<Vrd.zo sl,abe, ""' do
przygotowane • nte1Sta.dwte•k
rannie. Za,tem W11'razny r>oS>tęp.

'rym, co mnie na;t.a•rd.tiej
na
w „Pen.sjona<"ie
raz.j./-0
wzoórzu", b71la muzyiTGa., ntepot.!'Zebnie pa·tetycz na. st<1.v~
rzająoa

jak.id . nw-

s .~f'ucz•nie

kulminaicyjne, n1.ezal,z,żnie od a•kcji, albo nawet
wbr<'!W niej. To cU<zoorient<nva
lo wi4za, nie pazwa·lllw m.'!'
w)/14.a:rzen.
rQZ<l.ll<J>iU
ś'edzić
me·nty

Podlvre.~lOJm

tę

sprłlwę,

lx>

jest w 006/A! dl.a „Kob-ry"
ów 1l<Htsymptomatyczna.

miar muz1ikii,

już

ko

psu.ie

nie

ja•ko

odrębneni~Z4ddolm~
calk~m

ilustr<I,(:ji, ale jakc
qo el.e'm.ent.u grozy,

tJJ·ksty, chor:f.ait z reguły n<iA?
ta>k. naitrę~nie, jcJl(, ux:zor111.
(bz)

P. Picasso
skończył

81 lat

PARYZ. - Pablo Picasso ob'"
Chodził 81 U'rod'Z!Jny W swej r
poludni<>~iadłości Mou.gi'TIG w
wej Fra.ru::Ji. Dzlenni,ka,rze zastah ~ przy 68dizenlu sal.aty.
ulubiona l"QIZ„Jest to moja
w.łellti
~
ry'\Ą'ka" -

mal.an..

•

...... •'

fr Kraio~y -·Zjazd Tow. Szkoły Swieckiei

Nowy hangar dla PLL „LOT~

Od legendy donauli.i
P

owstanie
Szkoły

Towarzystwa
w
1957 r. było

świeckiej

styczniu
swego rodzaju odpowiedzią
na „zapotrzebowanie spolecine". Kiedy do głosu zaniektóre
dochodzić
częły
grupy reprezentujące wsteczne poglądy, a co gorsza,
próbowały je narzucić reszcie w sposób zgoła nie licujący z postawą obywateli
kraju znane"o w świecie od
wiekÓw z ~szanowania c~:
znalezh
przekonań,
dzych
się ludzie gotowi stanąć w
poprzek fali ciemnogrodu.
pięciuSkromna garstka
nauczycieli
set działaczy:
rodziców, wychowawców i
działaczy oświatowych proklamujących TSś, rozrastała się z każdym miesiącem.
z różnych stron kraju zgła
deklarując
akces,
szano
szkolę
o
walkę
wspólną
Od wpływów kleru,
wolną
wyrażając

pracy

w

gotowość
żmudnym

przekształcania

współ

dziele

światopogl ą

wieku szkolnym i boli mnie,
gdy przychodzą i skarżą się,
że są w szkole wyzywane" •••
(list z Pilczyc).

e ...„Jestem

lat
nauczycielem. Za to, że bysvotyka.ly
łem niewierzący,
mnie przed wojną szykany,
np. przenoszenie z miasta
do „jednoklasówna wieś
Teraz, po 12 latach
ki".
ciemnogród
niepodległości
szykanuje" •••
nas
znowu
(list z Koronowa).
od

23

e ... ;;Będę

zmuszona, na
ile mnie stać, uczyć je (mo
je dziecko, I. S.) w domu
czytac i pisać" - pisze matka trojga dzieci z Zambro-

wa.
się

ł\ł

przeto,

dziwmy
od I_ zjazdu, w
n iemaiu
grono
1958 r.
że już

do 22
wzrosło
członków
tys ., .a dziś wynos·i 192 tys.
osób zrzeszonych w 12 tys.
kół.

ciąg
du spoleczeństwa. Dziś to już
Warto ją
niemal historia.
jednak przypomnieć. · Choć
Nie tylko potrzeba chwili
przekonać
by po to, by
zrodziła TSŚ .U jego kolebówczesnych sceptyków, którzy nie wróżyli rodzącemu . ki znalazły się dawne tra.dyc,je ruchu laickiego zakosię Towarzystwu silnego orzenione mocno w postępo
parcia w masach.
wych warstwach społeczeń
Nieco archiwalny posmak
stwa polskiego. By je przymają pierwsze listy pisane
pommec, nie trzeba sięgać
na
przez prostych ludzi
w odlegle epoki Renesansu
wieść o powstaniu TSś. Nie
czy Oświecenia. W ubiegktóre wzruszają ...
łym stuleciu i w latach mię
„Jestem robotnikiem, dzywojennych
znajdziemy
chrześci_janinem, ale nie kadość materiału, wskazujące
tolikiem. Mam 4 dzieci w go, iż idea walki o postępo
wy charakter oświat.y i wywyzwolenie
o
chowania,
tych dziedzin spod dyktatu
kościoła, byla wciąż żywa.
wielu
ją
Reprezentowało
działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwo Oświaty DemokraDwtich
Narle-~ny
Wasilij
pieniactwo czyli
tycznej, „Nowe Tory", Warlwanńw.
d .Uk
CzH
szawskie Kolo IntelektualisAut0<r, "na.ny pls,brz rosyjski
tów, czy wreszcie Robotniwieku, go-rąco a~aku\je
XIX
Ustrój pańs zczyźniany, wa1c!ząc
cze Towarzystwo Przyjaciół
o wyzwc.Jenie -człowieka.
Dzieci. Do ich założeń naJastrzęoowska-Sigmund
li.
wiązywało TSś.
Od jaskini do mieszkania -

Trad,·cii
dal8ZY

e ...

WZ,

Zł

18.

w
zaA~torka wyjaśnia,- jak 1 le-.:nos.c1 oo form życia spo:::;:,r:i-ego - człowiek ksmałto1wal
ca. Je na•jbliższe otoczenie. Praprel~tnYśla•n.a )a.ko pomoc d'1.a
niów ~1°_w, naucz~ieli i uczTaóeue ol ao-tysty-cznych.
Okrą
ż.enle .,: Woł"'6zczuk MON, ZI 1;.rzeocim wymiarze ma n.a cehi
zapra~~n::;·niejsrza
his-t o ~Ytelruków z pot'Zeg!ą
cizia.lań, w ~{'6"':'-n.ym wybra:-iych
desantY PDwie:,;~h były użyte
1uagdalena Sizo::
towej sz~ole - N.,t_ :-- W baleop-ovciesc o rjz; '· _zł 10.
k omitei rad2iec1« -~instw2-e . Z'!lat••stki Zmązktt ~~~nce-:·kt, a:r<!<:kiego Ga!iny Ułano•wej.

c1i::'

Zacz7n
um,słowego

fermentu
dawnego syste"Rozbicie
mu myślenia nie jest łatwe
nawet w odniesieniu do po•·
C oz
adresa ta ·
jedyńczego
dopiero mów1c o wielomiTSŚ
adresacie.
lionowym
t ego t ru d nego
podjęło się
zadania długofalowego, niezależnie od codziennych, bie

żących.

Trzeba było zatem stwosystem przekonywania
swych racji,
o słuszności
z· ludźmi szczery
nawiązać
dialog oparty na racjonalnej
Taką deogę
argumentacji.
rzyć

umożliwiło
współpracy

nawiązanie

wybitnymi
naukowcami, że wymienimy
prof. prof. Kotarbińskiego.
GrzybowSuchodolskiego,
skiego, Kellera, Nowickiego
czy Pasierbińsl•iego. Indeks
nazwisk specjalistów z dzie
dziny pedagogiki„ fllozofii,
psychologii, socjologii i innych dyscyplin, którzy pokonmagają Towarzystwu
struować program oświato
wo - wychowawczy, nieuileż
ny od fNplywów religijnych,
jest bardzo szeroki.
r:

maju 1961 roku odbypierwsza w kraju
ła się
konferencja poświęcona .wychowaniu moralnemu, przynosząc niemały dorobek teoretyczny, Z inspirncji TSŚ
w kilku ośrodkach uniwerzorgani:>:owano
syteckich
naukowe
ses_je
studenckie
omaw1a1ące bądż to wybralaicyzacji,
ne zagadnienia
bądź kwestie etyki czy religioznaws·twa. Duży dorobek ma Wolne Studium .P edagogiczne prowadzone prze'Z
Trzyletnie
wreszcie
TSS,
Studium Zaoczne. Dodajmy
do tego szereg kursów wakacyjnych, uniwersrtety dla
jest ich około
rodziców wreszcie serie odczy250,
tów. Taka jest ożywcza rola Towarzystwa w umysło
naszego kraju.
wym życiu
Daleka od wąskiej jednowolna od nalestronności,
ciałości konserwatywnych.
W

Książki zo§tają
Trwały dorobek TSS sta-

nowią jego publikacje perio-

dyczne i książkowe. Działapotrafili
cze Towarzystwa
z nimi dotrzeć do różnych
środowisk, dostarczając zarówno materiałów pomoc·
nych w rozwiązywaniu bieżących kłopotów wychowaw
samotnemu nauczyczych
cielowi w odległej miejscowosc1, rodzicom pragnącym
Ś ·
'l
1 ·
·
wspo cze nie
rac1ona me,
swoje pociewychowywać
chy, J ak też ludziom poszudla
argumentów
kującym
uzasadnienia swej postawy.
·
b
t
p bl'k ·
wz ogacaJą
e
u l acie
poważnie polską myśl pedagogiczną. Wymienić tu moż
'
„ W yc h owana czasopismo
nie", serię ,,Biblioteki Postępowego Wychowania" I
nowszą „Bibliotekę Wycho0

wania Moralnego", czy „TePrelegenta".

kę

Zjazdowi owoen„ eh obrad
Od I zjazdu dokorialo się
w dz!edzinie
wiele zmian
polskiego szkolnictwa. Wcho
dzimy w erę wielk'ej reformy. Zarysowała się koncep-

~:Cz~~~:~: P~~;~~:.:ie zn~:=

nakreślone
wówczas
straciły na aktualności, zastąpiły je inne, równ!e waż
ne. Niewielka grupa zapaszeleńców dala początek
rokiemu ruchowi społeczne
mu. Jego przedstawicielom.
spraw trudambasadorom
nych, z.gromadzonym na II
Krajowym Zjeżdzie Towa.Swieckiej
Szkoły
rzystwa
życzymy ·owocnych obrad i
dalszej wytrwałości. _
IRENA SOLINSKA

nia

Co

na · to

•
W baą.ie technicznej PLL .. T. ()T" na Okęciu w Wa.rszawie od,dano do u:l~· lku nowy hangar - najwięksrzy ~e~o rodza..iu ol>iekt w kra.! ach de mc•ln-acji ludowej. :\'owy hanira.r ma 80 m dlugo ś t"i i 45 m s7ern!,r.ćci. Jeg~ kubatura
Prze-z
wraz z przybn·:łówknmi, wyn c-Sli 75.000 ro srzesc.
wielkie drz,-,,·i o wysokości 12 rn. rn0>ga wjeż-drłać do wnę~
samoob~cnle
t.rza p·rawi-e wszystkie sp-0~r li« ui:ywanych
lc·!ów komnnikaeyjn.vch. \\' e wnątrz ha-nga.ru mo.gą. sie wy!l'O>dnie p<>mieścić 3 c7terosil r.ik<>we .• ll~' -18": a.lbo 3 ,.Viscounty" i 2 dwusiluikawe „l ly", wzglę-ttni·e 7 .• Il-14". w noakresowych rem-0>nw~·m ha.ng;t1·ze do-kouywać się będ;.:ic
tów s-amc.l<i-tów ohslugujj\cy eh TagTan!czne Jin-i e LOT.
Po1piełas (p-ośrodJózef
Na uljęci-u: min-ister k-0muni kacji
•
ku) zwied-1..a n<J<wy ha.nga.r.
CAF - fot. Sz:;per>k<>

Ziednoczenia

Przemysłu?

Brak odpowiednich tkanin
hamuje rozwój produkcji
odzieży
k<l!ńou maj.a br. publiz
wywiad
kowal-h&my

W

prz.ewod1ruiczącym

Komi-

m. Lodzi,
w którym m. i.n. poclawaJiś
my. że z roku na rod<: maleje
produkcja odz;ieży óz,iecięcej.
Na margjne&'.e tego wywiadu
skierowail.i1iimy pyta1I1ię do B01'e1slawa PJetrzykowsikiego
n.ae?Jelnika Wydz. Pr-zemyslu
RN m. Lodi1i o.raz do Józefa
pre~a LódzSwi1lon1iaka ki.ego Związku Spól-dziełczo.ści
Pr-acy oo Jna:ią z.amia.r pr-zcdsięwziąć. b'· zwiękmyć w pod
leglych im dzlieóZJinach goopoda,rki mliejsk:!ej (prZJemysl ierenowy i .spóldz.ielczy) produk
cję wyrobów drz.i.eoięcych.
sjq_ Prremyslu RN

tej spraOtrzymaJiiśmy w
wie wyjaśnienie prezesa Switoniiaik~ którego -"-'-~ skier0""'" ~
"'
wała spóldz.ielCZJO\Ść do Wydi~.
Pr-zemyslu RN m. Lodzi. W
wyjalŚ:l'llieniu tym czytamy m.
in.:
Z """Wy........_w wynlika z"e
•
...-- ~„o
••
przy wyk<>nani.u planu w 100
proc. dostaM'Y na rynek w J'Oku 1962, w il<>ściach ogólnych
utrzymują ~ na IMniomie ro
ku 1961",
Mamy sobje ni!by z tego wy
ciągnąć w.niosek. że wytwadiz;i.ec:ięeeJ· nie
rz.arnrie odrz.ież„.
·'
maleje, i że ... wla.ściwie wszy
Sitko j-est w począdku. SpółdzielcY pr7...eoczyh widoczn•'e
„drobne," zjawisko, że dziie-ci

dziecięcej

rokrocznrlie i:>rzybywa. O ozym
- poza roczmli·k iem sita tysityl!z
nym - mo:żn.a dow.ied.-zieć się
np. z takiei akcj!i jak „1000
szkól na TySt! ącleci.e". i że
w związku z tym (przyrostein
natu.ra1lnym) równi•e-ż w spóldzielcwści winna wzrastać pro
dukcja odzieży dziecięcej.

W dalSŻym oiągu wyjaśn;ie
n.ia prezes Józef SwitQniak
powot!uje &ie na trud1n0i~cJ obie ktywne. które hamują rO!Zwój spólcltziekzej produkcji
odzi eży dziecięcej. Oto Qne:
posiada
nie
„Spóldzielc7.ość
dostatecznego zap-lecza surowdo
wlaściwych
brak
<>0We2'.o,
~
produkcji dzie-ci<:<:ej tkanin jak:
niskopl'OCentowe flausze, wełny
o ła<lnyeh, żywych kolorach i
fakturze dosl>OISowanej do wieku dziecięcego, brak sukna na
bostonu
narciarskie,
spodnie
dodatków właścibrak
itp.,
wyeh takich jak: ta•my oz.dob
ne, guziki, p<>dszewkl itp. Nie
ma systematycznego za-Opatrzę.
nia w surowce, nle ma JX>kry·
cia na ilości umieszczone w
1 i e, a nawet na k on k ret n 1e
Pan
zawarte umowy jak np. w wypa<lku sp-ni „Findera'', która
na giełdzie w marcu 62 r. 7.awarla umowę na dost.awy m.
In. dla Handlowego Domu Dzieeka na 20 tys. szt. ol<ryć 1 nie
może zrealizować zamówienia z
suroweów.
właściwych
braku
otrzymywanyeh tkanin
Jakość
jest niska. Przeważnie są w n,
t kl
IV
III
koiet :b~~:,:: jak~~ un to~va~';;w~
Kolory tka.Din na odzież dzie-

............._,......,....._ ............ ~....._....................."""""""....,.""'""" ...........~"'~~~ ...............-"'"
~
rze1k0imych zaleot bolosu, ta1k slowa1pli- ro<:r1J'tV>lcą, która 114e'uchronni~ po-wo-chW-

~~~..._...........................,.
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T/ OTl!tuz .jia • jest _

I
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ł
ł
ł
ł
ł
ł
~

ł

;

którą

m.ttsi
cenq.
za!f)/,Qlcic k-wzd.y mło{]y czlowielc
1
wS'tępuyą~ w szra~ 1ci s,po·rlO'we.
Jan-usz Kusocinski musia~ ~1ę poqdać - na ówcze•sn.e czasy - c1ę:i'ldej,
sk omplii/wwa.n-ej l ryZ!J'_kowne7 Oipe-racji lęk.o1!ki, po Jcon,tuzJi 1 Nvby.tej podcza1S biegu. Nie wyi.oo-1.a 10 . U: o-burzenia O'p;.n,;i publiczme;, _ani zqdań zalwzu bie-gam.ia na długi.eh_ dy 3 :amsach,
nik.f: nie 081 ka·rża·l teJ d_y..scypliny
i
~portu o i.nte-ncje wywala·n.1a przejsc1owych ,rub_ trwa.łych_ vrazow. J~n_ą
/ekl_~'e-J
z 1!<LJ1.l'U<Xn1e1szych d•1eid•in
„ veJwrd•i 8 t
.. · .
tl ~ iki
- ' a
~· e W 1. J-es·t l:ro;sko•k. .''
b~z Wq·tpieinia na')·leps:zy ~peswzafa
1
>CJa lis-t a tea kon.Ja~rei11.cji, Poluk, Jozef
Schm1d.t co P·e•wien c.za.s doznMe /w.ntu.zj'i. Ni·lcit nie WY'Stq.pi pr.zecitL' up;aIst~iie)ą d-zied.zi-ny
wia•nlu _trójs./wku.
s.po'l'fU J€'SZC.Ze bOirdzieJ n-1e;be.zpieCZ~
dla z.dJrow-1.a, a n;i:we.t ~,la. zyc.1.a . WY
. ~
narciar~t-:00-,
wym~!1'1c
.~tll!rc_zv
zw/a1s.zcza alpz.nizm, me mO'unąc JUZ
o spo.,.tach m.otorowych. Pod.Hicie ryZ!Jlk.a jest tam o·sobis•tą sprawq . zaWodnMva, a wyniilc - wylc./.adnią Jego
JJ':ZYfł01fowa1nia do wy.czy.n u, opa,~owania i świadomości niebe;zpiec.1:e1~&t•wa.
zy ta>lc sarmo m.oiżemy potraikitować bolvs?
dO t ..laik bv się nie chciało odn-ieść
myme' gałęzi sporlllL, r>rzedeż w sabranieZofożeni·u m.a ona na cel-IL odeP.r.zecbwnikO'wi zdo·/.iwści o•brony.
tri1Lmfe~·l~,u't jest najwyższe) kl(llS)I
01kreśl<!<n· · . Spra·wą medycyny ;est
kiego ~~ f•zjolO'gi.cznych skt~f'ków tajuż wieiri{,n'k!' r>ojedyn.k.u. Od da·wna
sto.p niu 1~/e.t;: s,ą one 11? najwyższym
wiedzieć zgub""Piecz,ne, ze by 1~1e_ poJeszcze jed-en ne dla zdro•w1a 1 zyc1~.
otrzy-m~li!imy tragic:rny tego dowod
gd w niedzielę ubiegl2·go
tygodnia
S-ta'1owej
Y na. 1'im.gu
'

l\__

Wo1H zgi<nq,l mwdzi1Lt'ki, 18-leitni
pie·c.
Pie1rwszą reailocją na tt: wi.a.domość
Nie
muswl być gwa·l:owny prot.est.
mo.żna po'Z'ti;o!ić na upra.wianie sportu grożq,ceg-o śmiercią. A jedna•k jest
to dy•scwlina licząca sobie kHkase~
la~, a jedn<11k. jes·t to sport cies.zqc1.1
się dość zmaczną po 1pula:rnośc'11 wśród

młodzieży. Można osiągnąć za1kaiz wbok~errskich,
widow~sk.
ga-niizowa·nia

co jednak nie je-si jednoznaczne z
wb„O'nie1niem upro.wia1111ia pięfoiars-twa.
1.,

sm·1ertelny nokaut

duJe urazy nie tybko fizyczne?
.l.{JISt to pytanie re•toryczne, Gdyby_.
jedna·k. okazaf-0 sit:. że wbrew oczy-r
wi.~tum racjom zarówno pub ' icznośćf
ja11c i mlodziez zechcą kontynuować tęt
wyda.je S-it:, że . s'ocjol.ogowie doniebezpiec.z-ną zabawę, za ab~olutnief
bokser11>kiego
ty.po·wo
kom<1>li
k<Jimecz ność
be1zwzg:lęcL114 uznajemy
umk:u nie za.Jąwszy s-tę ZJawidokDnania grunt<nvnej rewizji dotąd
naskiem wyjq,tkO<WO gwa&umych
mii:tności u.i01U>nianych przez publicz- óbowiqmjących regulaminów i stoność w t-ra>kcie WOJlk bokserskich. To .s-un•ków pam;ując-ych w boks1..?.
na·P e-go doświa•dc•eni.a W1J'nUca
ma chyba ta•lde jakiś «-"Pływ 11a efekże -wiele do życ;enia pozosta~
ty pojedynik.Ow. To ma 1l!ll peu-'110 nie- .
_,_
I · 1·1·•·- .
. .
v.i.wowvwe
cu;a 1 i ......1c1e
wiaJą
znacznej l-ic.zby instrukt<n"ów i t;re1T1.erów. Te same za.strzeżenia moż01ny
m.ieć do opie•lci le•ka-rskiei i lwntrol-i
Nie da
nad zdrowiem :ro•wod'Tli·ków
s-ię na dl-uższą me.tę aprobować stosunie-u d:?Jia.łac.zy pięścia- rskich do zat
glówni.e na
~oodJ11.i1 ków, polega.jq.cego
bezceremonia>lnej pogoni za punktami. Mamy nadzieję, że colo.kią problermu zajmie się resort lcu1.tttry fi·
zycznej, a z peivno·ścią nie pozosta11ą O'bojętne wobec ostatniego wydarze·nia czynniki czuwające narl zdJrod·Ta
0111ail roJJS'trzygające znaczenie
młodego po.lcolenia!
wiem
rO'Z't.V'Oj'll tego spor-t u. Jest coś żen.u1·ącego w po-11>tawie lcioiców, roze1Tht·uzAutOll" z przykrością mt/..S'i wyznać,
i d<>- że po raz piencs.zy w tym f.<>nie wyj .mzmo1wa>'nych tvidokiem kl'Wi
magajqcych s--ię doprowadzenia do o- stępuje
p.is.zq.c o sprawach sportu.
sta.t.eczmej ko·n.seikwencji rzeil<-0mej ryAle mimo uplywu wielu dni i róż
wa•li,zaioj.i s-prawq1ości fi.zycznej dwóch
no1·odnlf'Ch itspo·ka.jajqcych lwmt1.mikamłodych ludzi: oo nQlkaut-u, czyli sta- t-&1v o d z iałalności lcomisji powoi.anu oo n.ajmniej O•du ·rze•n.ia, ;eżeLi nie
n ych d-0 zl>ada n ia wszystldch olwliczut-raity przy•to-mności.
nooci tragic.z nego tvypa.dlm w StaloPod wpli;wem wszy~.f!ltich okoli·cz- wej Woli, n•ie ma nadal przekonania.
n.o.1..:1 ś-mie•rci młodego ch/o,pca, ta·k
je-st rz.eczy.wi śc-ie s po-rte·m
i.i b01lcs
bezse.nfflumej,
ta•k
i
nie•]'K>trzebneJ
godnym :rolecenia m'/Jodym c/1.t.op.com.
zaC'lwwać Pr.zi;.r.a)'m niej w obeonej swej postajest
trudno
niezm.iemie
s1J01ko_j11y ton.. choć jes.t on niez•będci. f\nmis .i e - to brzmi ttspolrnjajqco.
Ja•I' Jedna1lc nie dla wszysl!ldcl1. Dla rowydarzenia.
go
teoce·ny
dla
ny
po-wied.zie-liśmy wirżej - nau:e•t nie- d.ziny i przyjar:iól ofiary ringu - na
pe>wno nie.
w-i-1vn.y s-pacer może gro.zie' kontu.zjami„ Czy jedin.a•k mamy glo-sO<WOć za
WIESLAW KACZMAREK
wie e•slw.mo·tOW<Jlna z trybuny obiecującej dys·k•usji wywo1/ame1 z górtt
rok. temu.

•· re ileAs1e
Gorz k 1e

Jaik się w tej sytu.acji od.nie1 ść w ogóle do boi<Js,u?
,
·
p
e•wnie, ze. nie jest to n>0rt, przy
lctorego w_zra·s -taiją wa,rto·ści
pomocy
inte•/e1k._,11alne Z<lfU>o<Lni·lw, lctóry<>h -najszmre lolJ'mórlci mózgowe
c-e.m1ie;s.z~,
są me.zmwn111e narażone na 'Jeizli.to-sN-ie jes·t t.,) spo·rt.,
ne 1n.i.a,żd. ::einie.
który f>O•mag~ ro,zwn-jo·wi w.,;:-yistki.cl,l
pi.ęci'IL zmyslow cz/o-wiei/w. Dys•lwsyj·
·ne j('JSt zicl.a:.me _obro11.c6w tej d.<iedziny o wyrao~amt1L du<;ha bojowości i
oowaoi. Nte>Je<len. J·tLZ raz tein ODm11swl PO•nie .~ć 1w•jc-ięższą
W AżNY
ofia1rę. na ja1ką stać . czlowi07'r.: od<lać
7, drug1-e7 strony należ11
s-we ż110ie.
g!ębo•/(.o wspó/czuć młodemu chlx)1>c-1i,.
lct6ry był mi,m.owo./nym .i ej •pra.wcą.
Pozo·s-taje 01twatrta sprartva is·VJ!nych i

-~

z

cięcą'

ne,

:o:ą

mało

o

zróżni~
mało

ci.eka·

nat..omiast

otrzymywana

wełna

rentowność

sp-ni".,

bezbarwne

Dziewiarstwowzorach.
winno być produkowane z cze6ankl, którą sp-nia
otrzymuje w małych Hościaeb,
wycb

dzie<:ięce

zgrzebna a b<iolutnie nie nadaje
sir, na wyr-0by d:r.leoclęoo, gdyż
jest 7.a gruba, ostra, S7A>rstka t
o nieciekawych kolorach. Pew•
nym hamulcem w rozwoju produke.fi dziecięcej były do pcw•
nego stopnia niskie ~ny kon•
tckc.jonowania P·<>w<>dujiwe ni~
w końcu wyja6nienua :informacja, że spółdzielnie mogą,
I

pcxlrnie.ść produkcję artykułów
dz' eoięcych o 20 proc. w sto-

sunku do pLanu 1962 r.
le jeste.Smy fachowcami
od włókienrnictwa. Wiemy jednak. że we wszystkich dz'.ed:zinach goopodair„
k1 - a więc i w spółdziiie:lczOlŚ
C.i również - obowiązują daleko idąee OIS7Jezędno.śoi dewi'ZJIYWe. Zakłady produkują wie
le wyrol:>ów z JSU["QIWców kra·
i to nawet wÓ'W"
j "'wYch czas, ltiiedy zdJaja sobie 1S1Prawę. że ja.kość tych wyrobów
nieco ude!'pi na t.ej zamianie.
Poza tym - o ile jesteśmy
zorientowani - wiek'>ZoŚĆ rod-ziców żąda dla dzieci nie
tylko Wyrobów dobrych. lecz
ta.mich, a więc nierównież i
k"'n.iec7..nie z surowców impor
towanyoh (dz;ieci szybko wyras•ta.ią z odzieży). Wa.no więc
z ob~ektywnych n.iewąt.pliwie
su.rowOO>',vych wytrudności
idące
n.ieoo dalej
ciągnąć
wniOISik.i niż za.p rzsSlta-n.te priod ukc.ili i wytwarzać z posiasurowców mo::i:.liv.'1e
danych
jak najlepsze wyroby.
Na zakończenie wyrażamy
kilka slów uznarnia dla prezesa Ló:Jzkie~o Związku Spół
dz;'elcw.ści Pracy. J Órzlefa Swi
wszechstronne
za
toniaka.
trudnej <"Vtuacii
naświet\eniP
w produkcji odzieży dziecię·
motetemu
Dzięki
cej.
poinformować
kolei
z
my
o tej trudne.i SyhJ.acji w spół
I
d1z~e1czooci - spoil'eczeń.sitwo.
nie tylko. również tych zain·
zjedl!lo-cz.e!l.'ia
te~owanych i:>r-zemy-slu <>raz wydizialy p~
my.slowe rad narodowych ~
do których alairmujące glosy
opi111ii społecznej i du:obnych
wytwórców wicliocznrle n~e do--

N

c1eradą.

DotychC7.a.s nie odpoo""icdział
na nasz artykuł publikowany
w maju br. nacreln.ik Wydzi:o.lu Przemyslu RN m. !..<>'
dizii. Boles'aw Pietrzykowskd,
którego imiennde zapraszaliś
my do za.jęcia Sltamowiska. A
szkoda. Wówczas być może
wyja<'in;~oby się, dllaczego n.p.
na sweterki d,la dzieci dJC>sLarcza się przędzy zgrzebnej;
a jednOC7..etśinie produkuje się
pulowery_ w<lzńanka oraiz swe
try dla doroolych z deliikaitn.e.i
przę~rzv cze<:ianikowej. bądź też
z wlók"en syntetycznych.
W. KAKOWSKI
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Zwiedzamy
Łódź

okolice

Wielka akcja
turystyczna

tła zimę? Bardzo się cieszymy l
A co na dziś? ••• :
NASZYCH CZYTRZY DNI TEMU INFO RMOWALISMY
CZYNIOTELNIKÓW O PRZYGOTOWANIACH DO ZIMY,
NYCH PRZEZ INSTYTUCJE HANDLOWE W BRANŻY WARZYWNICZO-OWOCOWEJ. INFORMACJE SĄ OPTYMISTYCZ
NE I CHWALA WSZYSTKIM, KTÓRZY Z NALEŻYTĄ TROICH
WLASCIWE
SKĄ O NASZE STOLY GWARANTUJ.'\
ZIMĄ A JESIEŃ
ALE ZIMA ZAOPATRZENIE W ZIMIE.
TRWA .

11.XI. br.-1. V.63
w ubiesc:zi0>nie je:s>ienno-'l:imowym a.kc.ta turyslycrzna pt,
•
„L·i>drz>ianie 21Wied!21ają nas:ze
obecnie
zostaje
mia.s.t.ou,
jerlm>C<l!eśnie
i
. wmowiona
na-O.
r<rnSzer7·o.na. Pat~·'()na.t
i
LKKFiT
objęły
A ::,ia,,
WWKZZ.
okresie o<l 11 listopada
br. do 1 maja przysziego roiku orga111z<iwać się
będzie wycie<:ZJki po<l ha&lem
„Zwiedzamy Lódź i okolice".
Obeooie wycieczki będą u- J
rzą<lzane na i-nnych z.i.sadach.
Wykorzystany zostanie do teprzede W§>Zyst1!cim
go celu
trnnsiport zakładów vacy.
zakladów
większych
Do
zao.rarozesłano j'uiż ·pi&ma,
udziawzięcia
do
szające
organizowaniu wyciełu w
czek zakładowych, k! óre nado PTT-K w
leży ~glaszać
fachozaibe2lJ)ieczenia
celu
wych przewodniików. Dla o.rtych •Nycieczek
ganLzatorów
przewidziane są cenne nagrody. ufuindowane przez związ
ki zawoq-0<we oraz Prezydium
RN m. Lodzi. Pierwsza imprzewidziarna JE'St na
preza
W tym
dzień 11 listopada.
dniu ;przewodnicy o;rrc·wa.d-zać
czynie
w
bezplrulnie
będą
A

Za.~likO>'l\>aoa.

głym

V

<!E'i

W

społecznym.

Łcdzi

odbynie t;-lko w
wać się będą
nied-ziele i święta, 2.le i w
p,,,ż..ądane
powszednie.
dni
jest. a1by zakłady, ktćre epra
pat.ronat n.ad p-01SZ<:Zewu.ją
umożliszkołami
11ólnymi
młodzieży
rówmez
wiły
korzy.s•tanie z wycieczek w
autQlkarach fabrycznych. Zain5tytucje nie dyskłady i
mogą
autoka·rami
ponujące
zamówienia na wys~<ladać
P'IT-K.
w
cieczki
Wycieczki

P<>

I

(Kas)

prawdziwie złota
sprzyja wykonaniu wszystkich zamia·rów w gospodarce warzyw(abstrahując
niczo-owocowej
nie<loffia1bków
lokalnych
od
owocowych w różnych rejonach kraju, wynikających z
czy jaśliwek
nieurodzaju
błek}. Fakt, że w listopadzie
urodziwe
na polach
rosną
kalafiory, a marchew osiąg
nęła w ilości i jakości rzadje>t
ko spotykany poziom kodowodem
najlepszym
rzystnej sytuacji. ·Tymczasem
codzienne zaopatrywanie sklepów warzywniczych, lub &pożywczych wyraźnie szwanki;.
je. Ta sprawa jest punktc;m
ze
rozmowy
wyjścia naszej
ługa i
jesień

D

Z nlenum KO-PZPR

opuści

w latach 1962 - 63 sutereny

Jak jest realizowana nowa
w
mieszkaniowa
polityka
dzielnicy Sródmieście? Tym
poświęcone
problemom było
wczorajsze plenum KD PZPR
Łódź-śródmieście.
bieżącym

roku na owniosków
7,175
ilość
gólną
o przydział mieszkań 551 zło
w
mieszkające
rodziny
żyły
suterenach, 1870 z poddaszy,
103 z pomieszczeń, nie nadających się na mieszkania, 3tOJ
z lokali zagęszc:;::onych paniW

Wyniki konkursu na dekorację witryn
sklepowych pod hasłem oszczędzania
50 zglooronych wystaw. kJilpomysłowych witpod
udie.k.orowainych
ryn.

SPOTKANIE

z M. Piechalem
17.30 w ka.(Pio•!d"MP1K
kowsk.a 86) ozJoniki>wi.e i sympa,tyey Klubu Mil<l'śników Tespotka,ja, się
atru przy TPL
z kier. literacldm Teatru 7.15
- Marianem Piechalem.
Dziś o gock
wiia.rn.i~kLubie

Do prenumeratorów
prasy
radzieckie i
WS'Zystlde

ocld'Zia!y

rejon-O<We

Zamówienia p.rzyjmują nastę
je<lnootki „Ruch":
Odd'Z\aJl Rejon. Lódź-Poludnie,
ul. Piotrlcow.~ka 24(}, tel 474-70.
Odid2ia.t Rejon. Lóclż-Sroomdeś
cie, ul. zamenhocfa 21, tel. 270-10.
Oddzial Rejon. Lód:i.-Póbnoc,
pujące

PL Koociełny 4, tel. 540-57 .

Punkty sprzeodaży „Ruch" w
LOO!zi ul. Piot.tkO\VSk.a 46, 95, 112,
170 i 317 Ul. Andrzeja Struga 4,
19-211, Aieja Ko&cius?Jki. 45_. 95 i
Al. Ko9ciuszki (rog żwi,rkt), ul.

ul. Długo
Ltma·nowsltiego 52.,
sza 22, ul. Snycer&ka 1, u.!.
Gdańska 95 , ul. Tuwima 5, ?I.
Armii Cz<>i'wonej 27-29, ul. NarutQIWicza 75, Plac Po<koj'u 2.
Plac Dąbrowskieg<> 5.
Khtb Międ"Zyna.rooowej Prasy
i Książ.ki „Ruch" w Lod'Ll, ul.
PJotl'kOWSlk.a 86.
Księgairnie

„Domu

Książki"

V:

Lodzi ul. Piotrkc·ws.lc.a 47-49, 86,
105. 123, 193 i ul. Na.rutowicza w.
Aktua·lne cen..l'.liki obejmudące
ponad tysiąc tytułów, dzien.ndków i C7.aoopism z 1·óżnych dzie
®n są do wg.lądu w wyżej

wytn. p1ac6wkach 0 Ruchn.
za.mówienja zloż.onie ~-e V\.'IC2-e

termi.nie gwarantują
prenumeratorom -regul&1rną dowyda.wzamówionych
stawę
śniejszym

ructw.

oto
osz<!z.ędzainia
plon konkursu. kt&.ry wspólnie z PKO i Wydziałem Halll.dlu ogl01Sillśmy w ub. miesią
cu. Naprawdę ba'l'dZO trudne
zadanie miaolo jury przy typowainiu najlepszych. Każdy z
hasłem

zespołów dekorujących wło-.l:yl
w swą pracę wiele wysrilku i
d.oł;>rych chęci. Toteż a-ż d•vvu-

komisj.i
czlonkowie
krotnie
przeglądu sik,ledokonywali
pów. Ostatecznie ustalono listv zwycięw&w. W kolej-nych
miej.se oraz dziesięć oeninycoh
naistępuJące
m1gród zili0byly
placówki handlowe:
sklep PSS art. gQSPOruwstwa domcweg-o
ul. PiotrkOl\Vska 66.
Sklep MHD - Piotrkow
ska 122.
MHD Włókno Piotrkowska 49.
ul. Piotr
łl „De·lilka.tesy" ... ko,wska si,
PiotrMHD Otlzież, kowska 87.
Plac
MHD Chemia
WohiOOci 9.
riotrDom Dziecka
k<>-WSka 60.
pp „Wa.rzywa" - Pfok.
kowska. 100.
Kawiaorni·~ „Aka.demieka"
Pi-olrk<>wska 126.
MHD Chemia. - Piotrkowska 16.
U roczy·s te f()(Zj::tanae nagród
od:bę.dzie się w Wydzia•le Han
<llu Praz. RN m. LodZi w
środ-ę 14 bm. 0 godz. 9.00. (w
lokalu przy ulicy Piotirk:owEikiej 104 poprzeC1ZJnoa oficyna
{j)
III p.).

1

2
J

;..,Ruch" <7ta'Z Klub MPjK 1 ,Ruch"
w Lodzi pr-zyjmują już zamówienia i prz-0d.plaity na pren umeratę d'Zienrnoików i czasopism
rad-zieclt:lch na 1963 r.

•

tn. mim~ańtDw ~ró~miei[ia

1~

Dziesięć najlepszych
kadziESiąt

do
inspektorem
starszym
spraw warzyw i owoców w
Wydziale Handlu Frez. RN
m. Łodzi, p. St. Omonkowskim:
tłumaczy
pan
Czym
codziennierównomierność w
nym zaopatrzeniu i dokuczliwe braki, na które skarią
i
państwowych
klienci
się
sklepów waspółdzielczych
rzywno-owocowych?
Braki występują tylko
w dostawach cebuli, ale już
je likwidujemy ...
Nie bardzo się zgadzam
z tym stwierdzeniem, bo nie
dalej, jak wczoraj na rynkach była piękna cebula w
cenie 6 zł za kilogram, natodysponują
sklepy
miast

5 m kw. na osobę, 380 z
do
przeznaczonych
domów
rozbiórek oraz 1168 ubiegają
cych się o poprawę warunków mieszkaniowych.
W planach przydziału na
zakwalifikowalata 1962-65
no pierwotnie 2678 rodzin.
wszystkie
tu
Przewidziano
rodziny z suteren, które w!a·
dze kwaterunkowe dzielnicy
wyprowachcą
Sródmieście
przyszłym
dzić w tym i w
roku oraz rodziny z poddaszy
które miały mniej niż 5 m
poprawę
kw. na osobę. Na
mieszkaniowych
warunków
mogą liczyć tylko te rodziny,
mieszkanin
zajmują
które
(mniej ntz 4
przegęszczone
m kw. na osobę). W tym i w
roku ok. 10 tys.
przyszłym
mieszkańców Sródmieścia zostanie wyprowadzonych z suteren. Plan przydziałów bę
dzie jeszcze podlegał korekobracie. Na wczorajszych
dach plenarnych KD PZPR
wiele o potrzebie
mówiono
bardzo dokładnej weryfikacji
wniosków. Trzeba by również
rady zakładowe kontrolowamieszkanicwe
warunki
ły
którzy
swych pracowników,
przydział
o
·się
ubiegają
mieszkań. Wnioski jakie poujęto w czasie obrad, z jednej
strony stwierdzają prawid!ogłównych kiewą realizację
runków polityki mieszkaniowej w Śródmieściu, z drugiej
m.
m.
zaś strony zalecają
dzielnicowym spowładzom
br. ju.i
rządzenie do końca
skorygowanych planów przylata
na
mieszkań
działu
(j. kr.)
1962-65.
żej

o godz. l' w Klubie
(Piotrkowska 96)
Dziennikarza
z okazji
ool>ędzie się wieczór
ł5 rocznicy Rewolucji Paździer
przez
zorganizowany
nikowej
lódzkich księgarzy. M. in. na
temat literatury gruzińskiej bę
dzle mówił Ig.or Siklrycki.
Dziś

*

I

z

Dziś

w

me-

,qpr.zy.jających ol:nliczm.ości.ach mo

że ,s.tać sir: przyczyną kto1X)otów i sqsie>d."illvich nieporozumień.
Na podwórlw pobily się dz.i eci. Jedna

rr..a,m-a

drugieoj

mamie

powie>d..z,fril.a

coś nieiparla,men.tarnego i ... waśń rodo-

~~~~

Ktoś rozszerz.a s1.00ją przeis.trzeń domowq wystawiając 1rn wspólny kory.Uiirz
do,mowv ziemwiiak~ ora.z kiszoną l00>pus
t
7
l
Ystę i„. konflbkt n·a ca Y111; C0'71f a.rziu.
tuacja nieomal ta.Tc napięta. J<Uk w stosun.lwch międ.zynaro<low'!lch.
Przyczyną

mogą

być

sąsiedzkich

ró ·ivniieiż

*

*

*

*

o godz. 19.15 w sali MDK

tysiąca &rob.iazk;a,żdy

*

W sali wykla<lowej Mu7..eum
(Pl. Wolności 13) odbędzie sli:
gooz. 18.30 od<;zyt prot.
dziś o
dr K. Jażdż-eWl.•klego pt. „Wrażenia a.rr.heologa z Wioch". Od
czyt ilustrowany. Wstęp W>Dloy.

Sprawy naszej ulicy
ycie składa s. 1.ę z
gów, z których

żąda.

- żąda. Domaga się, prosi,
powołuje się na Zielony Ryże
mu,
Odpowiadają
nek.

PSS, to nie rynek.
- Nie widzę przyczyn, które by usprawiedliwiały brak
kalafiorów w śklepach. Spro-·
Polski,
wadzamy je z całej
z woj. warszawnajwięcej
skiego, bo tam są ładniejsze
umowy
niż u nas. PSS rr:a
na dostawy. Nie ma żadnych
nie
dostawcy
że
sygnałów,
z umów. A
się
wywiązują
trzeba to tłumaczyć
zatem
nieudolnością

organizacyjną.

Czy tym samym należy
brak ziemniaków
tłumaczyć
w sklepach warzywnych?
- Nie chce się w to wprost
·-

wierzyć!

Tak nas informują czytelniczki. Np. sklep p1·zy ul.
miał
nie
24
Narutowicza
przed kilku dniami w ~odzi
nach popołU<lniowvch kartofli. Okoliczne mies-;;kanki o 7
rano zaczynają krążyć z torbami w poszukiwaniu kartofli w dalszych rejonach. Poza
tym, wiele sklepów. po popustkami.
świeci
łudniu
W magazynach leży prze
ton ziemniaków,
1000
szło
przeznaczonych wyłącznie na
Jeżeli
zaopatrzenie sklepów.
tu czy tam nie ma, to znaczy, że jest bałagan w przedjest na pewno naj(onok
właśeiwsze określenie
pokrewim
nieudolności
nych), ale proszę mi odpojeszcze jednn,
na
wiedzieć
tradycyjne już pytanie: I co
na to Wydział Handlu? •••
wnioskl
Wyciągni2my
przedsiędo
stosunku
w
biorstw, które n ie dbają o
S!<Jezaopatrzeme
należyte
niczym
pów. Nie będzięmy
A
braków.
usprawiedliwiać
uważamy, że skleJ.'Y warzywnicze, prowadzące kącikową
aktualnie
wa.r-zyw
spr"Zedaż
~us~ą być zaopatrzone, jeże
li me dobrze, to dostatecznie.

I

Zo-Ta

nie~rozumień

nieczy&tosci wylewa:ne zbyt blisko okna czyje>goś mie&zkania.

(ul. Moniuszki 4a) odbędzie slę
wi-eczór z ok azj i 45 rocznicy Re
Pażdziernik<>vlej,

w-0lucji

*

*

·wnątri;

'l\'ydziału.

W szysi~kie podame tu prze-z na& przysąsiedzkich wa,śni są w:ię.fe jak.
najba,rd.ziej z życia. Sci.ślej oikreślają<:,
z <1Jkt spol:ecznych komisji pojednawprzy komiote•tach blokowych w
czych
dzie•inAlcy Polesie.
Upoo In'.
KomiS'je t<lJkie dziala'ją
ws.póbżyc.ia s·polecznego.
i ucz.ą ludzi
Dzia,/Ja ich na Polesiu 21. RczpOJt·rują
sąsiedzkie zatMgi i doprowa·d.zają prze
ważnfe do pojeid:namia się &klócony-ch.
setki tZ".17.
Samo życie wykazal<> pys·kóweik, k,tóre tiraJ/ialy do sądów b
0
że lrom isje taicie są pGtrze -ne.
Jetżeili Jotoś nie potrafi prz;łstosoioo.ć
się do atocz<?<nia, jeii:eli zak/,:!ca ustamożna go
Zony por:ząd.ek społeczny,
podać do kmn·i.sJ i s""meczneJ". I tvówcza·s
,,.
!kłócone sllrony - za wspć-lną :z9odą •omaowia;ją $-Woje dTaJżliwe kło.po41f. spokoj-rM.e w obecności wspóbsąsiacl6w. Na
_ ro·z:pa.trzo nych już
killva.naście spran.v
przez komisje, zailedwie w dwóch przydo pojednamia.
pad!kaich nie ctoszlo

~~~~~~·~~~~--~~--

*

Wydzia! Komunlka.cji Prez. RN'
m. L<>d7.i p-o<Claje do wiadomoś
ci, . że w dniu 9 i 10 listo,pada
br. nie będą załatwiani petenci
w sprawa.eh e•widencji i re.iestraeji pojazdów oraz pozwoleń. ,
Przerwa w urzędowaniu spo"\\ro
dowana jest reorganizacją we-

kła<ly

oo

0

zorga-

nizowany przez Tow. S1><>l.-K11!
W
turalne żydów w Poisee.
programie: referat oraz .koncert
z udziałem zespo!ów LDK oraz
orkiestry Spółdzielni „Osnowa".

:

,~
;

I
ł

~

ł

o

oofka

Oto

Czenvonym

ł Kapturku w wydaniu ry-nł lw·wvm. Na potwornej ma-

ł katce

wi.d.zimy,

jak

Amerykański

niezna-

przed.stawia
„'!-rtysta"
i ny
f wilka t Malgosię "' czasie

„poeta
akordeonu"

ich $pe.tkania. Inne ,.d....>ie:OO."
Czerwo-ny
'haftowany
to
oraz obrazek z
Ka.pturek
1W!pi-sem: „Dobra gospo-d'1f'Tui
Nie
dom wesolym czy-ni".
obr11.zów z
br(l!k tu także
kwiata11ni, a nawet, jako że
zbliża się zima, z „Trojką".
Brać i wybrać. Aż dziw bierze, że nikt ni~ zain.tereosuje sir: tego rodz'1Jj'U lu:.nd.iem.

l

!

pof)Ularyzującym

w ŁDI<
Vaux,

„J>ct:tą

ra. La Vaux ma

nął

DAWNEJ

1819

w

S:z.c7,,a.wińs.klegc>
następnie

ł
ł

wać

tę

r.

.ze

stan-owllska.

p-olecil

funkcję

W

piśmie

stąpi

-

~

;

~

·~

Per~

oko - :

To je>st ta-ka szrolna za- ł
elega:rwka.;
Niezbyt
bawa.
Jeżeli jeden maluch drugie·!
czym '
opowiada ooś.
mu
chcia·lby m-u zaimponować, '
witf,zisz
to drugi pow<i00a:
tmmwa.j? - i obciąga doln4
po1viekę ok.a.
Killra dni temu ,:perskie!
oko" p0;/oozala nam. re·kla·ma
hamdlowa. Ze stron o-(!loszepism
tvszystkich
niowych

wYDEPTANYMI SCIEZKAMI
PO ••• TRAWNIKACH.

~ NTU 301-04

~1{ ~rhibm/4

~o10-1a
w
i_~ (~iJUWt)
_____ ____

..,_~

WówcZ<lJS; o Ue naruszam.ie norm 'W.!póltrwa nadal, pozostaje
lwlegium karno no-rmaina droga
wdm·i<tlJi..s·tracyjne albo sąd.
życia społecz-neg-0

Na ogól jedn(!lk mie.szkańcy jeodnej
ulicy liczą się ze zdanieim swoich kolcomisjach spol.eczmisji . Prac-ują w
nych ludZie mlodz·i i starzy, bCJ;rd.z,iej ~
mniej doświadiczeini, mężczyż.ni i kobie.ty - wszyscy cieszący się wfród saNa
si·adów autO<Tyte>tem i u11Ufam;i,ęm.
110 czkm.kó-w /wmi.sji dzieinic?J, Pol~
s1e - pra'C11je 45 kobiet. 75 . o•ob pochodzi ze środowislca ·rob<>tmt:zego, 65
- to pracownicy umysl()'ll)i. Poświęca
jąc swój wo7my cuM spratU:O>m społecz
nego wspór.życia iua:z4.e ci wzięli spra(WU)
wy S"fDOi<:h ulic w swoje rę~.

w naszych rękach

!

1d~w~!

HASŁO DNIA:

..._

ep.oth:aniu

Szko
W
le Sztuk Plastycznych w ~ ~'·
dzi otwarta Z08tala wystawa
pra-c uczniów wyższych Lat
;'
studiów (oo Ul roku).
Wystawa ta, reprezentująca li.'
ma'"
najrozmaitsze techniki,
charakter specjalny. Nie chał
dzi tu wyłącznie tylko o po- ; '
ostatniego doroblm ł'
kazanie
artystyanego studentów t.oe-j .o'
uczelni. Będzie to poniekąd•',
ekspozytja selekcyjna, albo- ł
najlepszych ł
autorzy
wiem
pra-c otrzymają stypendia ar- ;
tystyczne. (A)

NIE CHOD:t

...

raz,

tylko

Państwowej Wyższej

do Czarkowskiego
1820 r. Rem.bieliń

(C. d. n.)

~

in.

z nich
otrzyma
stypendium

z 18 lipca
ski pisze „Ponieważ bale, tar
cloe i gonty dawniej przyg<>towane, prywatnym obywau7.()Stały,
lom rozpożyczonemi
przeto ściśle ilość i jakość tej
na
wyśledziwwzy
pożyczki
~ plac ściągnąć i majsUowl do
użytku oddać należy. (... ) Po
nieważ za robotę ma majster
zapłaty 900 zlot~h odebrać, a
cala !>udowa ma być U&kutecz
nlona do 15 Jlstopada br. prze
to upoważniam ninie.iszem ka
sr. miejską do wypłacania co
za
po talarów ośm
miesiąc
czas roboty, po której skoń
czeniu i sporządzeniu prorokulu rewizyjnego przez dozor
cę miast, resztę płacy odl>lerz.eu.

I

swym re-

ze sluchaczamt w ódzkim Do •
m';l Kultury, w najbliższą nie,
~
dz1-e1-:K.ofogooz. 11. <w>

l!lł>rawo

Antonl„mu

Czarkowlliki„mu, byłemu ofi<le
rowi Wojsk Pols•kich.
W nastęJ>llym zaś roku prze
jeżdżając przez Zgierz polecił
przystąpić natychmiast do bu
dowy nowego domu magistra
tu. Miał on &tanąć na tym
samym placu należącym do
Ekonomji z.aznów, po rozebra
niu starej lmźni stojącej na
dziedzińcu.

'\V

1

Rembieliński

a

on ł

Artysta przel>ywal w Polsce
w styczniu 1945 r ., ld<Xly ja- '
ko mlodzlutl<l żołnierz udeki '
z niewoli niemiockiej. Swymi ,
lcon<>ertami chce się odwdzię
czyć za serde-czne przyjP,Cie i '
<>piekę, jakiej doznał wówczas s'
,
w naszym kraju.
w L<Jd:l.i Lloyd La V Ul< 'W:J' 1

LODZ1

usuburmistrza

Jest

sakowa, Gershwin2. i

ENC.YKlOPED·IA
Rajmund

po\\·szechnie 'f'

akordeonu".

pertuarze utwory Bacha, 1\10za.rta, Schuberta, Rimskij-Kor .

,,. T;. ~A1~~~
·~~
~s~l~~,.,..-

SLADAMl

nazwany

uwazany za jednego z najlepl
.
szych ak?rd<:onlstów, posia<ia
wiele naJwyzszych O<lzna.czeń
muzycznych z różn:;·ch kra- ,
jów w tym muzycznego Osca

w

szmirę

Ii

Polskl przyjeżdża na kil ł
ka_ występów znany alwroe- ;
onista amerykański Lloyd La .li

n.o

na
wydmniu
najgorszym
(;. kr.)
Bałuckim Rynku.
Foto: L. Olejniczak

To

Rozmawiała:

~

,

siębiorstwie.

-

'~
• i

SZMIRA STRASZY

w kilku zaanzach

-

5
6
7
8
9
1O

brzydkim gatunkiem po 4.50
sie
trafi
Jeżeli
zł za kg.
kosztuj~
gdzieś ładniejsza 6.50 zł.
Nasz resort postanowił
na razie sprzedawać ten gorszy .gatunek. (o t.y le gorszy,
że me nadaJący s1ę na przenatomiast cebula
chowanie)
wyborowa przeznaczona jest
na zimę. Zapasy szybko sie
·
uzupełnia.
gromadzenie zapasów
Jeżeli
pójdzie nam szybciej - sklepy również otrzymają pierwszy gatunek cebuli.
Oby. Zajmijmy się wobec teg-o in.n.ą. jaNYDl\ - ka,Jaul.
fiorem. Np. sklep przy
Andrzeja Struga 3 miał wczoraj od rana wybór pięknych
kalafiorów. Natomiast sklep
PSS przy ul. Narutowicza llli
- nie ma ich prawie ni;;dy.
Rzodkiewek i sałaty też nie.
Widocznie kierownik nie
-

'I~

ló~~'kfr:h biły

W

OCZ'i/.

S/,owa!

do kupawama noza..:hęty
wego gait-u11'ku ponczoch mody,
k.rzY'_ku
osta,tniego
wie·lkieoo osiągnięcia na'-'lusgo przemirslu pończl)sz1U-cze- ł
co - vanc:zoch. w któruch j
ł
nie „lecą oczka".
Kto Jak kto, ale kobieta ł
szybko reaguje na taką re- ;
kla,mę; Nie naieży się więc ł
że już następnego '
d.z~wic,
dnia slcl.e-py były oblężone, I
a setki sypały się do ka.s.
drugiego ł
Następnego dnia,
d'nia. sprzedaży , zaczęły się ł
Zostały bowiem ł
konflikty.
ty,lko male numery, stanow- ł
czo za małe na dorodne .,,;o- ł
a więks::ych I
gi tod:;;ia:nek,
w~znie jeszcze· nie wypro:
dulwwano, w il.ości „na.sycają.cej" tzw. rynek.
Relclama zrobiła irut.eres. ,
WŁasny. Ale chyba któlko- ł
trwały. W moim pr;ypadku
nie-eh nie liczy na :zaufc-mie. ł
I
ZO-TA
,.~~ ·~~· ~-

>

„

...

...

Ik •
s
l z a a piecowa ~ ~~~~::ia~:~

PERSONELOWI lekM'S1dlf
mu m K!lmiki Chia'u'!W
gicznej J>TZY Szpitalu ~mo.
w Lod'Zi u
Pi.r~owa
o.piekę lekar•
troskJ!l,wą
&ką O'ra2 d<Jc. dr A. Al·ia>diunklochniewiczowi,
~;- 1a wl d-r zawadz'klemu, dr
do odbioru bezpłatnie w każdej ilości ~ ~~k~rn~~h<
TECHNIKA mechanika do działu gospodarki
zawiadamia o otwarciu kursów kategorii
narzędziowej, technika bhp oraz tokarzy, śluJanowskdemu i dir BerI, Il, III motocyklowej, amatorskiej oraz sarzy i szlifierzy - zatrudnią natychmiast
nerowi., którym ponadt~
w Zakładach Przemysłu Jedwabnicze- •
skuteczne i
zawd'Zięcz.&m
prowadzi kursy weryfikacyjne dla kie- I Zakłady Mechaniczne .Przemysłu Włókien
NAUKA
Wróblewskiego w Lodzi, ul. •
go im.
pomyslne prze1>rowa<i2el
Sztuczny.eh, w Lodzi, ul. Grunwaldzka 33.
Zapisy: Al. Kościuszki 61, tel.
rowców.
nl" operacji -pr:zetyku udrz1e- sklaJdiam serdec-zne podzię
ANGIELSKIEGO
Bliższych informacji t
Hipoteczna 7/9.
212-39, w godz. 8-16, ul. Piotrkowska 15, Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, w godz. 7lam., szkola zagraniczna. lrowanie - Fr-. Gąsior z
:
582-00,
tel.
transportu,
sekcja
udzieli
5230/T
24.
Lódź-Górna te- Sieradza
wew.
500-68,
Dzieln~ca
tel.
15,
17909 G
tel. 23%-16, w godz. 13-20 ul. Zachodnia
lefon ołlB-46 _ _ _ 17_784 G
5282/T . KOREPETYCJI z matema
w. 44.
MONTERÓW - spawaczy na c. o., monterów
5228/T
44, w godz. 17-20.
na wod.-kan. i instalację gazową, monterówPRACA
tyki, filzyki, chemii uelektryków, robotników budowlanych oraz
dzielam. Tel. 2172.-85
KARMELARZ potrzebny
zatrudni natychmiast Lódzkie
kopaczy zaraa:, Wrocław, ul. JroJ
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wielkopłyto
r?werowe ora:i; "':"eryf'ika- noś.ci NM'Odowej 159. Cu•
wego „Dąbrowa", Łódź, ul. Gagarina, bi. 201.
5553 K
kierowcow zawodc- kiem1a
cię
5242/T
Zgłoszenia pokój nr 10.
jed-n·orod-zinny, wych prowadzi LPŻ, Al. POMOC domowa potr-zel>
DOMEK
trzy po!lroje, kuchnia - Kościuszki 68, tel. 311Hl8. n.a.
N.a;rutowicza 107-2:,·
MURARZY, stolarzy oraz mistrzów buClowJaLOKALE
c~~ściowe wygody w Ru- P..mpoc-zęcie kursów 10 li- w god!Z. 17-19
5278 T
5186 T PoMoc -dom<Jwa-do -Jedzie Pa.bia·nickiej SI>T'Ze- sllopada br.
Komornik Sądu Powiatowego w L~ku, ob. nych - zatrudni natychmiast Lódzkie PrzedBiu
„17825"
Oferty
ru.m.
sublokato•rskiego
POKOJU
Ryszard Sł)'ilzyński, maj!\c! kancelarię w La- siębiorstwo Budownictwa Wielkopłytowego
k.a-rza potrzebna. Naruto
Piotrkowpomulcuie małżeństwo be'Z ro Og!oo-zeń,
17920 G
wicza 6'1-2
sku przr ul. War~z~w~kieJ .11, podaje do pu- „Dąbrowa", w Lodzi, ul. Gagarina, bi. 201. d'Zi.etne,
1782'5 G
RÓŻNE
ewentua l.nie ku- ska 96
UCZER-(chło-piec) do - Ża.:
blicznej wla<iomosc~, ze d~1a 15. XI. 1962 r., Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnienia i pi pokój wyląc-zony &po•::! DOMEK
pOO•PiW<niczony.
po:t.ryzjer~iego
kladiu
~- r b u j ę wszeł trzebny
pokój 10. Zgłoszenia murarzy i stolarzy k\s.:..a.tet"'lunlcu.
Oferty (dwa pokoje, kuchnia) G.ARBUJĘ ' ....
0 godz 11 w Sądzie Powiatowym w Lasku, plac,
Więckowsk1eg<J 71
Ogłos.zeń sprzedam,
Biuro
Ruda, Rucza- kl{' skóry futrzane. zaprzy ui. Warsza:w;s~iej 1~, o~będzie s~ę _licy- przyjmuje kierownik budowy E. Kwieciński, ,.l'"/859"
dwuletniego
do
G
17859
POl\IOC
%
kon\ecoZne.
PL<Hrl<oWS>k.a
ś'IĄiadc-zenia
Prą
ul.
(bo=na
7
owa
j
5204/T
tacja nieruchomosci naleząceJ do Kaz1m1erza ul. Będzińska 17 (Kurak).
17827 G Zygfryd Ko)>3Ctewsl.'i. - dzieck.a potr-zebona. Zgl<>STUDENT!Uf-1lli)"°ucz.en- <izyńsk.i.ego)
Lisieckiego, zam. w Baluczu, gr. Balucz, pow. TECHNIKÓW budowlanych z praktyką na r.icę pr-zyjmę na r;'i="-Warazawsk!i <12, szenia żródlowa 43-35,
Slupca,
178882 G
tel 123 <woj. po-znańskie) 1 po godiz. 17
Lask, składającej się z 3 ha ziemi, położonej stanowiska mistrzów kierowników budów, J kanie. Ofert_Y „17853'. ~iu
ro O..,.losiren, · P1ot1kvww Baluczu gcr:. Balucz, oszacowanej na sumę mzyniera
·
•
• ·
Andrzejowl--BAR-:
Dr
17&53 G
lub technika budowlane~o z prak- s•ka 96°
CZEWSKIEMU, ordynato
45.000 zł., m_ającej urządzoną księgę wieczyZGUBY
rowi szpitala Kocha-nów.starszego mspektora POKO·J u sublo>kato·rskiego
stą w Sądzie Powiatowym w Lasku za nr tyką . na stanowisko
ka za be-zintere.sownrte otechnicznego, kalkulatorow z praktyką w bu- z wygoda.mi po.s?ulcuję.
szkocki owczarek
PIES
wylec-ze
i
po.moc
ka2aną
3025.
1785!_~
downictwie, techników budowlanych i eka- Tel. !-86-67
nle mej s-iostry Jao:.tv.1gi ce>!li p.r-zybląk.al się d1:ia
nomistów na staż pracy, murarzy, malal'Zy POKOJU sublokatorskiego
Pol•
Lódź,
r.
11162
.
X
30.
S. składam serdeczne po
17878 G
nocna 65
zatrudni natychmiast po!>zu.kuje s·tud·<;'ntl<a. 0 d2iękow.anie J. M.
1to:mornik Sądu Powiatowego w Lasku, ob. oraz elektryków Oglo
Biuro
,.17841"
!erty
•
•
•
• •
Ryszard Styczyński, mający kancelarię w La· M1e.1sk1e
·
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budo- s·zeń Piotrkowska 96
sku przy ul. Warszawskiej 11, podaje do pu- wlane nr 4, w r~odzi, ul. Sienkiewicz:- 56.
DW;Euc:zenn;ce·-p:,..,yjmę
blicznej wiadomości, że dnia 15. XI. 1962 r„ KIEROWCÓW z I, II i III kat. prawa jazdy na mie5'2ika:nie. Okręgo
S, i- P.
zatrudni Woje- ~;a 10, I piętro (ChoJn_y>
0 godz. 11, w Sądzie Powiatowym w Lasku, na samochody ciężarowe włam.,
z
kradzieży
od
przy ul. Warszawskiej 11, odbędzie się licy- wódzkie Przedsiębiorstwo PKS III Oddział. DWA<i, P<>~e~~~;,n- k~ch;!~ ognia, szkód wodocią
tacja nieruchomości należącej do Janiny Sie- w Lodzi, ul. Gibalskiego 2/4.
gowych i innych
5271/T ~~;~o ~~ódmieści~ Łoctzi
e. JANA i MICHALINY
kierskiej, zam. w Zelowie, ul. Piotrkowska
7.amienię na pokój, kuoeh
telefonu.ląc '55·10
przygooddzialu
znajomością
ze
MISTRZA
46 składającej się z ogrodu owocowego, o
wewn. łO
Tel.
niG w ·• airszawie.
przeżywszy lat 76, zmarła dnia 7. XI.
178a7 G
zatrudnią natych- ~20-17
po'wierzchni 1,400 m2 z 65 drzewami owoco- towawczego przędzalni 1962 r.
5584 K
mają miast Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. PO.KOJU sublokatorskiego
oszacowanej na 55 .500 zl, wymi, Pogrzeb odbędzie się dnia. 9 listopaona
student
pos>Zukuje
6.
cej urządzony zbiór dokumentów w Sądzie Rewoluc.ii 1965 r., Łódź, ul. Strzelczyka
da br., o godz. 15 z kaplicy Starego
Oferty
miesięcy.
6
kres
personalny, w .. 17881"' Bi\lJI'o Ogloso:eń,
Zgłoszenia przyjmuje dział
Powiatowym w Lasku za nr 3522.
Cmentarza przy ul Ogrodowej, o czym
SPRZEDAŻ
526::l/T Piotrkowslrn 96
go<lz. 8-15.
17881 G
zawiadamiają
:to
POKO.TU . sublokators•kiego FO'l'EL-łóżko w do.l:>rym
RODZINA i GRONO
Komornik Sądu Powiatowego w Lasku, ob. INŻYNIERA mechanika na stanowisko kie- poszulmje ma-tżeństwo be-z st:inie sprzed.am_. Strze~
PRZYJACIÓL.
17982/G
mechatechnika
oraz
technicznego
rownika
Tel.
studiujące.
d-z1etne.
Kilm(ros
Law
34-2'5
czyka
kancelarię
mający
Styczyński,
Ryszard
zatrudni
technologa
stanowisko
na
nika
G
17879
17
godiz.
po
537-13
G
17900
__
41'7-60
tel.
&kiego)
pudo
podaje
11,
sku przy ul. Warszawskiej
szycia
do
blicznej wiadomości, że dnia 15. XI. 1962 r„ natychmiast Spółdzielnia. Pracy ,.Metalowiec", M:IEśZK-.\Nrn -d.wupo,kojo MASZYNĘ
ws-zystk\c
we, kuch·nia,
„Husqvatrna Au
a godz. 11, w Sądzie Powiatowym w Lasku, Lódź, ul. Brzozowa 11/15. Poszukuje się pra- wygody -zamienię na dwa szwedrz,ką
sp=e51
typ
tomati(:"
cowników o wysokich kwalifikacjach zawo- pokoje,
odbędzie się licytacja nieruchomości należą
l:>lok1
kuchnię
. Tel. 262-13 od goT P.
5256/T lub domek jednorodzin- dam
1!899 G
dziny 17
cej do Ity Jakubowicz, zam. w Łodzi, ul. dowych .
178~~
366-77
Tel.
ny.
bulga.rskie ba.rał'UTRO
Włókiennicza 3, m. 30, składającej się z pla- TECHNIKÓW budowlanych zatrudni nado
maszynę
cu o powierzchni 213 m2 i domu mieszlrnl- tvchmiast Miejsld Zarząd Budynl•ów Miesz- l'OKOJ I p.iQt:·o. =ęśdo ny sza•re.
szyci.a „Tu·łę·' ta·nio $Pr.le
~ród.~nieście
·wy.g.n•dy,
e
v.
Sło
µl.
przy
Lasku,
w
nego jednopiętrowego
ti.alnych Lódź-Sródmiclcie, ul. Piotrkowska po·kc\1. dnm . Tel. 5tł2-25 17892 G
na
7..an1jeniQ
piekarz
wackiego 11, zajętego przez PZG~ w_ Lasku nr 100. Zgłoszenia przyjmuje referat lrnck, w lrnchn.ię. wygody. Ewen- KIOSK han<ile>WY
prnena Wiejski Dom Towarowy, mai:ąceJ urzą godz. o<l fl do 15.
5558/K iunlne kos-zty "Z\Vraca.111. nośny :!il m · l<w. sprozeI ciężkich cierpienia.eh
długich
po
Oferty „17851" B·iuro o- d.1m
Sądzie Powiatodzoną księgę wieczystą w
nie::J-rogo. Telet-oo
KIEROWNII{A sekcji zatrudnienia i płacy gtos7.eń, Piot·rk0<ws.ka 96 479-95 w godz. 10-14
zma.rł dnia 7 listopada 1962 r. w wiewym w Lasku ~
ku lat 77. Pogrzeb odbędzie się z kaze średnim wykształceniem i praktyką - za- MIESZKANIE ·--~ed•nr.0 -lub PIANINO- s))'l"2.e<iam.-T"el.
Komornik
5578/K
trudni Łódzka Fabryka Zegarów, ul, Wigury d·wupolmJo•we nie p<>d\e- 2-02-4-8 w go<iz. 16--18
plicy cmentarza. na Dołac.h w dniu 10
ii!~drice kwaterunkowi leu
listopada br., o godz. 15, o czym za21. Podania k~ndydatów przyjmuje dzial plę. Oferty „178M" Biu- MASZYNĘ - -pońcwS-zn'.c.Źi.\
s.pn-edaim.
k.apro:>ówkę
wiadamiają pogrążeni w smutku
5579/K ro Oglosizeń, Piotrkow- Tel.
kadr.
G
17843
393-45
17664 G
•ka 96
ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE,
STARSZEGO l{SIĘGOWEGO i księgowego POKOJU subloka·torskiego DREWNO - olszynowe, na
na przerób,
dające s.ię
WNUKI i RODZINA.
Miejski zarząd Budynków Mieszkalnych ze znajomością księgowości rejestrowej oraz p-osą.ukuj-e pj.lnie sa•mot- większa ilość sprzedam.
cena i <1z;e1nioea <>bo Tel. :1!52-11 w god·z. 7-19
18015/G
Łódź.;I>olesie z siedzibą w Lodzi, ul. żerom- 2 inwentaryzatorów - minimum pelne śred nY,.
jętn.a. Oferty „17835" B1u
w
poszukuje pilnie dyrek- ro Ogloszeń,
skieg0 nr 36, ogłasza przetarg nieograniczony nie wyksztakenie Piotrkow17835 G
na Wykonanie robót remontowych w budyn- cja MHD Art. Gosp. Domowego w Lodzi, ul. ska 96
SAMOCHODYnawierzchniowych, Piotrkowska. 113, II piętro. Zgłoszenia przyjl)
kach mieszkalnych:
3) dekarsko-blacharskich, 4) mu.ie sekcja kadr (pokój 206) codziennie w NIERUCHOMO,$CI
2) zduńskich,
Leszkowi ZALEWSKIEMU
Koledze
SAMOCHOD OSO•b<>'WY
6) . . I I . h 7) godzinnch od 7,30 do 15,30, w soboty od 7.30
k. l
1
murow h
za„Adiler" sprzedam.
5562/K
do 13:30.
Cles1e s nc '
1 kt YC ' 5) ma ars ic 1,
z powodu zgonu
w . gaJn.ikowa 32 (przecUuzePLAC 2.07l! m kw.
· - e e ryc:!'.Ilych, 8) wodno-kanalizacyjnych. W
prz,etargu mogą brać udzial przedsiębiOl'.Stwa INŻYNIERA konstruktora narzędzi, inżynie- Zgienz,u s.pr-zeclam pil:nte. n.ie Pr-zemy&t~weJ> _ _ _
panstwowe, spółdzielcze i prywatne, przy ra mechanika, inżynierów elektryków, tech- Zgierz, Du.boos ;;9 17385 G -;:-sKODĘ·llOl" po genezatrudni PL-AC-bud-0,\via--:-ny-t.650-m ralnym remo.ncie s.pr-zeczym dyrekcJ'a zastrzega sobie prawo dowol- ników elektrvków i kreślarza ul. Wypo~w. s.prze::!a.m
• b.1orst wo R o b o't El
P. rze d się
·
Ol:>ro ńc ó w sta··,m„l" 1 dam.
dojaui
' e kt ry- czynk<>-wa,
vvYboru oferenta, względnie unieważ• na t yc h miast
n~go. „.
17828 G
Wiadomość Mala- gradu 78
niema_ Przetargu bez podania przyczyn. Nie cznych „E!ektromontaż" w Lodzi, ul. Rewo- ,.15".
wyrazy serdecznego współczucia skła
s~~MOCHOD----0:00bowy - · sek- rek. zanewska 70--11
·
· przyimuJe
„ 1905 r. nr 21. Zgloszema
wycwenion.e kosztorysy zna.J'duJ·n_ się do wglą- I UCJI
sprzedam. Cena 10.000 z 1.
du
d z1ale technicznym, pokój nr 15. Zala- cja Ira d r. w godz. 8-14.
daj!\
5238/T POL domu dwu.rodozi1n.ne- Reymontów, Zaprzęgowa
17900 G
12, tel. 249-24
kalkulatorów, go, wygiody, w Las•k·u b11dowlanycli,
ko".l'ane oie1·ty z podaniem mocy przerobo- MISTRZÓW
- M!es2kanie
sorzediam.
w J o
CZLONKOWIE PLENUM RADY
r~z ter'?in1:1 wykonania robót - należy pracownika do działu zaopatrzenia ze znajo- ti-zy-pokojowe. kuchnia :
ZAKLADOWEJ przy ZPP im,
~klada.c w siedzibie dyrekcji, Łódź, ul. że- mościa branży budowlane.i, murarzy oraz po- woJ.ne. oterty „17857" Biu
LEKARSKIE
zatrudni natychmiast ro Ogl<Jszeń, Piotrkowromskiego nr 36 • w terminie do dnia 18 listo- mocników mura.rzy płk. W. JURCZAKA.
p ada 1962 r
171ł57 G Dr CHEClJQSKJ specJali·
ska 98
f
Otwa ·
17968/G
skórne, wenerycznP.
rc1e o ert nastąpi w dniu Mie,iskie Przedslęhi?rstwo Remo_ntowo-Budo- DZIALI{ĘbUdowlaną 700 sta
·0
E(o<\.'1:.
godzinie 9 w gmachu dyrekcji wlane nr 5, w Lo<lz1, ul. Nowotki 247 /249, ba- m kw. p.r:zy ul. Naimioto Footrkowska Ui,
19. XI. brd
M?WFM'
A
.
17659 G
5260/T weJ sp.Pzedam. Tel. 39~-45 17-19
5561/K rak nr 9, pokój 36.
tut. zarzą u.
11111111
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„Zebro Adama" prod. Jonowej l>Ot'adnl „K" z 324-09 od godz. 19 do S
~.
POWSZECHNY MUZEUM BISTORU WLO
WAŻNE TELEFONY · TEĄTR
zabiegów dla
ul. dokonuje
Wid.zew,
USA do-zw. od lat 16 g, dzielnicy
~Ob~.4 Stalin.gradu nr 21) KIENNICTWA (Piot-rlrnw !/iii
la wYmia·
Ot?los
dorosłych I d.zlecl w gaZbocze 18.
17.15. 19.30
·.
pt.
wystawa.
282)
sJca
g.
krzeseł'',
„12
•·
9
•
~w!en
311 50 1 1
I w
zabiegowym
binecie
Jordana,
H.
Im.
Szpital
• CZAJKA (Pl.onowa nr 18,
,,.
· ;m
1a t
maturą"
· " •' l>rzed
·~ i
„•
.,.
,_,.,
w łók.ienm" 10-00
.
TEATR
o wszel·
lnformM:je
Kochanówka) „Koza.cy" ul. Przyrodn cza 7·9 - domu choregoh w ~yLiliit!ii-'!ll'·Qlll5!iliilli!!
9l! 2_ . . .
ROZMAITOSCI ctwa" (c-Lynna oodzien- •r
(Moni
kich USIU"'aeh
03
na zed<J!2:W. od przyjmuje rodzą~ l cho- padkach pllnyc
pirod. rad·z.
p
nie od g0od7. 1-0 do 18
U<;ozki 4.a) g 15 30
e
lekarskie wystawia
ginekologic-znte
re
Ja<t 14 g. 17, 19
wadzi śledztwo" prod.
_;; lkó ) ' do-zw. od. lat 18 g. 16,
ócz
··
·
„Antygona"
09
-Ogot. Ratunkowe
d inam i pracy
s r ódm 1e ścle. z cenie
od
ki j d
w ·
pon 1"'....2 1a
pr
·
OPERETKA
07
Pogot. Milicyjne
z
go
po-za
ne
d-zlelnlcy
94)
nr
(R;-1,gow•Ma
MEWA
18
la-t
w.w.
e
czes
20.3-0
18.15.
(Piotrkowska
g
)
Nocna ~1n~ łe'·ar943
l Klinika AM Im. CU· gabinetów zabiegowych .
„S. o. s. Titanioe" p.r.
g. 18, 20
· 19 .1s „Kwiat Ha· zoo - C'Zynne g. 9-16. POKOJ (Kazimier-za n>r 6)
„ _,, -,vai"
sita m, ~"::A-••
an·g. dO'Z\V. od lat 12 g. rie-Sklodowskiej, ul. CU· ADRESY I GODZINY
DWORCOWE (Dw. Kaliprzestępny"
„Rt>k
n
PALMIARNIA
•• 4 •
..,,,.....
- 1-'RZYJĘC SWIĄTECZNEJ•
JJ;
rie-SklodOWlikleJ
2.0
Hl,
16,
wędz
„Człowiek
ski)
(I&
g.
16
lat
o<l
dorzw.
C'ZY na
' 10 OPERA - nlec-z,
08
Strat Poł..arna
rodzące 1 cho- WIECZOROWEJ ł NOCwomknięty), 18, 20 ką'', „żegnaj eskadro" POI.ESlF. CFornalslctej 87) pr-zy•muje
do lS (prócz ~-~"•n~
od god-z.
(WóJ~rnak
MO 2'2-22 ARLEKIN
Kom,
,
~ ·• ~
Sak·1 a s a 5) -poniedrzialków).
Ruchu Dr-oKom, Miejska
3-0 g;,;,,.lka
17
„Z rąk do rąk" prod. re g1nekol<>gicznie z dziel NEJ ?OMOCY LEKAR·
fl. IO, ll. 12, 13, 14, 15,
PIONIER (Franciszkańska
z
~w. ~a
gowego
516 _62 dg.wo~a
NRF do-zW. oo l&t 18, nicy Górna oraz i 12 re- SKIEJ:
16. 17, 18, 19, 2-0, 21
31) „Ojcowie I dzieci"
•u
p
Pr
jonowej pO'l'Bdni „K" z Swląteczna pomoe leg. 17, 19
dOIZW. od lat U g. 16, ODRA (Pr-zęd.-zal.niana 68)
:vw. <>got. Dziec. soo-oo PINOKIO (Koi;iernika 16)
„Dyliżans" prod. USA ENERGETYK (Al. Poll- d-zlelnlcy · Wlqzew. ul. karska ud-ziela w dni
16. 2-0
333-33 g. 17.30 „Gw1z<1a1a. Wilk"
l'ryw. Poi:ot. Lek,
555 - 55 i „Gęgorek"
ustawowo wolne Qd praSzpitalna 8.
Felró'1
17,
techniki
11,
g.
12
la.t
od
dozw.
PREMIEROWE
IUNA
FILMU
DNI
MOI
Chirur;ri.a P<>ludn\e - cy pomocy dor06lym 1
p.ztyńskiego) „Gdzie dia
19
l.ODzZIEMI
359-15 'I'EATR
im. Ba.rlickiego, dzieciom w ambulatorJum
bel nie może" pr. cze- szpital
BA.t,TYK (Na·rutowicza 20) OKA (Tuwima 34) „Bądź
RADZIECKIEGO
KlEJ (.Kc•per~ika S) i w domu cho.re.go w goskiej dozw. od JM 12, ul. l{0opclr1skiego 22.
prod.
synem"
„Serce I szpa~a" (pa- moim
KINA PREMIEROWE
gra w terenie
Chlrul'gla Północ - Szpi dz1nach od 10 do 17.
le(. 17 . 19 ·
nora.ma) prod. fr.-wl., raode. dozw. od lat 12,
,iJ·-~~PRZEDSPRZEDAŻ b11e- tal im. Biegańskiego, ul. Wieczorowa J>()moc leg. 16, 18. 20
(Piotrkowska dozw . od lat 12, g, 10,
l>OLONIA
tl7
a.
<~:
kanika ud.ziela w dni
(Ogrodowa tów na 2 dni na.pr-zOd Knia2iew!cza 1-5.
POPULARNE
13. 16. 19
67) „9 dni jednego ro.Il
i.
I
Laryngologia: 5?.;p. im. powS1Zednie pomocy dodżentelme- do kin: „Ballyk", „Po„Liga
18)
ku" d<YZW. od lat 14, WOLNOSC (Prz~•byszewSl nkl 1
~wte- g. 10, 12.30, 15. 17.30, 20 .sltiego 16) „Toni Sel- nów" prod. ang. dozw. lortia", „Wisła", „W1ók- N. Ba.rlic.kiego, ul. Koi;>- rootym I d.zleciom w ame
O.P.s. (Pa.rk
l<'ILa.r• ft~oNu
bulatorium w godzinach.
•.,,,..,,u ..,._ (Na•rutowi cza) wystawa pt. •• z WISZ.A (Tuwima nr 1) !er - C7,arna bty~kawi od lat 18 g. 15.30, 17.45, nlarz", „Wolność" od- ciriskicgo 22.
Okulistyka: Szpital im. cd 18 do 21 oraz -pr:zyjbywa slę w specjalnej
20
ry konkursy", czyn~• ,_,Gdy drzewa były du- ca" pro<i. NRF dO'Zw.
<"Za ro) god.-z. 19.3-0 Uro
w tym czasie zgłomuje
MllioulJon.schera.
dr
„Bałtyk"
kina
kasie
84)
nr
(R-zgowska
dozw. o<i lat 12, od Ja,t 12 g, Hl, 12.30, 15, ROI\'CA
CZYSty k<>'ncert symto- cod-zien.n!e -próc-Z porue-3 ze•
szenla na wi-zyty domo„Witaj smutku" (pano- (ul. Na.rutow!C7.a 20) w nowa 14.
g_ 10, 12.30, 15, 17.30, 20 17.30, 20
działków od god2. lO--l
iie?:ny w 45 rocznicę
Chirurgia I laryngologia we. załatwiane pr-ze-z noc
rama) pro<i. USA dozw. dni pows-zednie w i:o·
WLOKNJARZ (Próchnika
i_eH<lej Rewolucji Paź i 15-18.
dziecięca: Szpital im. Ko- ną pomoc lekarską od
d.zin~h 12_ 17
od lat 18 g. 10, 12, 14,
~l?.iernd•kowej. Dyrygent HALA SPORTOWA (ul. 16) „swobodny wiatr" KINA l KATEGORU
nopn!cklej, Sr>0rna 36-50. gnd:z. 20 do s.
•
16. 18. 20
dorzw. od KINO l,DK (Traugutta 18)
Worcella 2.1). wysta•wa (panorama)
$•kJ l<:a-z!mierz WUkomi•rADRESY 1 GODZlNY Sródmleśele - ul. P!otrAll wa Tac
n>en~o.J..ist.a - Jan Pa- rysunków d-ziec1ęcych. lat 16, g. 10, 12.30, 15, „Dwie sr1>k1 za ogon" SOJUSZ (Plat.owcowa g)
pftzyJĘC 9WIĄ'X'ECZNĘJ kawska J-02, tel. 271-80.
.::::
,..._..
(panoraprod, rado:. dOJZw. od „Mój stary"
Prc.g • fOJl'tepian (CSRS) zorganizowana pt-ze-z Za 17.30, 2~
I NOCNEJ POMOCY PIE· Bałuty - ul. Zuli Pa„
ma) prcod. pol. d=w.
lat 12 g, 12, 15.30, 17.30,
Uwe~"": S~'bkOWIS>ki- TZ~ Okręgowy zzppjS KINA 11 KA •GORil
canowsklej 3. tel. 541-96,
Limanows•kiego 1, Pl<>tr LF.GNlARSKIEJ:
od lat 14 g . 17, 19
20
TE
„a do op . .,.Ma- czyn.na w godiz. lfl-17.
ria"
Swiąteczna pomoc ple- Widzew - ul. Szpital•
SWIT (Bałucki Rynek 5) kowska ~5, P101lrkows.ka
(Tu- MUZA - nieczynne
GD~NIA-STUDYJNE
K0<n
oel't'tol:>w<;>r:.a,k 2
1
w ma > „Pokój przy· S'.l'YLOWY (Kilińskiego 12~) „Ruda Julka" pr. franc. 307, Gdanska 90, .~a.ruto- l<:gntarska w dni usta- na 6. tel. 271-53.
S~~P.lano·wy g-moH. • • •
chodzącemu na świat" „Rio Bravo" pr, USA. dOIZW. 0<1 lat' 16 g. 16, W'C'l.a 42, Arma C-zet"Wo- wowo wolne oo pracy Górna - ul. Lec"Znlcza ł
Wiez - X Sym ,..,. 'l..I
;(lon1&
?~~biegów dla tel. 427-70.
Srebrny1\s•ka 67, dokonuje
nE>j 8,
rn. 20
dca;w. o<i lat 12 g. 16, 19
od lat 12 g. 9, m, 13,
Polesie - AL l Maja
doirostych I dzieci w gaMUZEUM SZTUKI (Więc- 15, 17. 19 (seans z.a- ZACHĘTA (Zgierska 26) TATRY (Sienk:lewlC'l..a 40) Lagiewndcka 1':2'0,
binecle zab1ego~rym 1 w 24. tel. 382-98.
Program dla najmlod„Futrzany gang" p.rod.
kowskiego 36) c-~yri.ne mkruęt.y)
Nocna pomoc lekal'llka
do.mu chorego w godziIli
we wtorkl i czwartlc! HALK_A . <l{rawiecka 3-5) ang. dm:w. od IM 12. mych: „Państwo MisioTEATft NOWy
(NPL) dla m. l'..odzl z
M Madu· nach od 7 do 19.
Szpital Im
\'Vie", „Tak się kończy
w god-z 11-19; w śro- „Swimarka 1 pastuch" g. 10, 12.30, 15, „Głos
6'kioegio 15) g (Więctcow
w Stacji Pogosiedzibą
Piotr
ul.
Sródmleście
'FornalM.
ul.'
,,.,'wicza,
Kino
17.
16~
g,
bajka"
pr.
świata"
tamtego
z
16,
g,
12
lat
od
do-zw.
w
soboty
1
piątki
dy,
,,Hi
1u.15
sooria
0
t1_1mo".I'. ~I.sJn.<:h: „.~isto sklej 57 _ przyjmuje ro- kowska 102, tel. 271-80. towia Ratunkowego dla
Zrnartwychwis:aloebnym godoZ. 9-15; w nied.:zie- 18, 21l (sea·m;. zamknięty) pc 1. d<J-zw. od lat 16 g.
przy ul. Si~Lod'z1
m.
Snycerul.
Batuty
glnekolochore
d-z.~ce
cizemk1
zolteJ
r1a
2.'0
17.30,
2)
(Rzgowska
REKORD
J()-...16.
le
llł'll Pańskim"
1
kiewic-za nr 137 udrz1ela
Po- ska 1-3. tel. 538-79.
doo";'. od l~t -~ g, 18, g!C'Zn1e z d-zlelnlcy
KINA II KATEGORU
1\H!ZEUM HISTORII RU· d„SZkvlan.;d la~a~to~ele~·
'.MAl.A SALA (Zac>.-Widzew - ul. S'LJ)ltal- pomocy w domu choredoow. lesie ora:i z Il rejonowej
„Dn.gł czloWlek
•
•
·
O-Z\ •
nr 93) g, 20 „:zi;.,"""'nla CHU REWOLUCYJNEGO
/ go dla. de<rosłych 1 d.zlecl.
po~adnl ,.K" z dzielnicy na 6. tel. 271·53.
Pacy ADRIA (Piotrkowska 150) od la.t 16 g, 20
(ul Gdańska 13) C'Zynne 12. 14, „K'°_rsarze
ZIU:'owana g•OSPOda"
1 13
ul. 1..ec'Znl· z~laszaiących 2ach()rowaGórna
Szpitalul.
Widzew
KATEGORII
m
KINA
(panora.mal
„Krzy!acy"
od
~~~'
~
lg
"
lafi?
dn!
1
niedzielę
każd!l
w
,
(J
IARACZA
TEATR
1
6
1
a.ra- 1><>wszedn!e w goo-z. od
me P<> godzinach pr-zyJęó
427·70.
tel.
=a 2'7) g, 17 „W l>USty
6.
C'Za
na 6
p.rod. POL do-zw. od lat
•
•
·
"
Szyita! Im. R. Wolf, ul. Polesie - Al. 1 Maja 24 przychodni rejonowych.
l.ĄCZNOSC (.Józefów 43)
10 do 17 a we wtorki l\JLODA GWARDIA (Zie- 12 g. 18, 19
n i I w pusuzy"
Nocna PoJn<)C Jekarskć
Jona 2) „Tajemnica zie DKM (Nawrot 2'7) „I ty „Czyste ~zaJeńst,...," - Lagle\'Vnlcka H·3& - pr.zyj ~l. 382-98.
TEATR 1.U (Traurutt.i I) I czwa:rtkt od gooz. 11
g. 19.1~ ,,Pamtet jałcieh d" 18. w ponied2iatki lanego . boru" dozw. od Z<>!ltanlel!lz ln.dlanlnem" pro:I. USA d-O"Zw. od lat muje ro<l!l.ące i chore gi- Noena ~ płelęr· pnyjmuje zgłoszenla ..,_
od godz. M
lefoniczne
przy
sledoZ!bą
:r.
nlarska
d-zielni·
z
nekologicznie
19
g.
18
lat
od
dOtZw,
pol.
prod.
„Cl
14,
12,
Hl,
g.
12
lat
mupoświąteczne
dni
i
malo>t IP:iv.eciM. :zamkn..)
48, tel. do 6 na n.r tel. 444-44.
X.ościus'Zkl
ł i· 15.45, „Teresa ;pro S'rUD!ą (Lu·raumby NI) CY, Ba.łułJ'._.<>eat& ··Ili
eby_ Don'! II seTila ZCUIID. nJ.eczyinne.

AUTOMOBILKLUB Ul PRACOWNICY POSZUKIWANI liJ

.Tacłwłra . ANPOJtO•
WICZ weneryczne; skór·
ne 15.30-18.30, Próchni·
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d.rużyny.

~rezentacyjnej

Wygirać z Białymstokiem będrzie
naszego przeDrużyna
trudno.
ciwnilka jest wy,·ównana a asami
zespołu są: Ga!ąizka w wadze pa
pierowej (repa:erzentant i mis.~rz
Pc•lski w tej wadze), Ma.rtu·szewski, Jain<>Wi=, MaTciniark i Waluk w wardze ciężkiej.
w d!ruży,nie Lodrz! walczyć będą: Pabich, Szu•rma, Pacholski,
Ryn- ,
Grzegiarzewskl, FlaM'll1lan,
kiewicz, BaJrylski, Sas.in, Milc-t.arek, .Ja,godziński, Kudła.
Po meczu Lódź - Bialy-st<llk w
tej samej ha.U odrbędizie się spot
międizywo}ewód.zkiej
ligi
kanie
Widzewa z PiJ.icą (Tomaszów).

Puchar
najmłodszych

dla

pływaków
(w
J;>lywacy Lodzl
Najmłodsl
wieku do 13 lat) st.aną w niedzielę na słupkach sta.rtowych ba.genu Sta.-tu w wailce o puchan: prze
chodn;i Startu.
Puchar oflarciwany jest dla klu
bu, który zajmie pierwsze miejsce. Ma .ją one prawo zgłaszać po
konku2 plywarków d·o każdej
rencji z tym. że je•'.Jen za,wodnii<
w jednej
ty~ko
startować
może
konkurencji i w sztaiecie.
zawodnicy z
będą
Startować
klubów: Sta,'t, Unia, Orzel, MKS,
MDK, Wlólmiarrz.
Początek o god,z. 16.

2 godziny emocii

9 LISTOPADA
PROGRAM I

8.()0 WiadomośJci. 8.05 Muzyka
8.30 Muzyka poaktua.lno&ci.
ranna. 8.5-0 „z m.ojej teczki". 9.00
AU•:l. dtla kLa<ry III Pt. „Ko.lorro-

i

v.:e grzebienie, bu1r-srztynO'we dczio9.20 Duety j<J1i.%rumenta1ln-e.
by1'.

Dla por-,ed•S1Zk<>li aw::!ycja
9.40
slo\\rno-unuzyiczna pt. „Poclągien1
p<> kraju". 10.00 Feliet= na te10.10 E.
maty międ.zyna•ro•:l<>we.
Grieg: Suita w d"'wnym stylu na
<X'kiestrę smycrz;ko•wą „Z czasów
Holberga" op. 4-0. 10.30 G.ra o•kiestra dęta. 11.00 „PD'rtrety Hterackie" - aud. 11.36 Chwi.la muOdysa" zyki. 11.4-0 „PD'wirót
opow:iadran.ie. 11.56 Kornurnikat o
stanie wód. 11.57 Sygnał czasu i
12.15
12.05 WiadomoSci.
hejnał.
,,Antena WYnalarzców''. 12.30 Radóorekta,ma.' 12.45 Melodie ludowe. 13.00 Aud. dola d?.ieci z kla'5
I l II pt. „Muizyc:zne li=ydła".
14.00
13.2<1 Melodie rorz;rywkowe.
„W na~pi~kniejsizym mieście świa
ta·• - fragm. M.20 Rad1ioreklama.
Tematyka hi·storyczna w
14.SO
mu7.yce pc•ls•k.iej. 15.00 Wlad.omo15.10
15.00 Program dnia.
ści.
sozke>lnej z
Aud. dla mlooozieży
cyklu: .,z histo.rią pod rękę".
15.35 Ansell: Uwertu'!'a do i.rland-z;k.iej komedii. 15.4S Pieśni chóralne kompc-zyte>rów rad'Zieckich.
16.05 „Ewa i Księżyc". 16 .3-0 Kul16.50
tura pilnie pos'zuk.lwana.
Melodie hiszpańsrkie. 17.00 Wiadomości. 17.<15 „w Sejmie i o Sejmie". 17.15 Repo.rtaż z IV Mlę
dzynarooowego Kc•nrkunm Skrzyp
cowego im. Henryka Wieniawskiego. Hl.OO Uniwer'Sytet Radio18.10

'VY-.·

,,Pierw·s"Zy

nauc-L.yc-iel''

18.30 Rad1owy ku.ns
- crdoe. 5.
18.45
nauk!i języka ;rosyjskiego .

e

POWIESĆ

„DZJ,ENNIKA"

•
L

studenci

zaproszeni

do turnieju
szachowego

chwali Polaków

- sędziów

Opinie

Tropa czyński

_„_

zrezygnował

Kadra pI

arzy

.W os· rodku

Startu

1

Budowlani-LZS·

Kulturystyka
w Gwardii

w

e

POWIESC

(52)

Naleie do sad•u - <Xlr:iowie.clzial Par.son.
Chcesz: 'to roitr<'!bić na· caly świat, żeby
iws:i.ys;;:y się o tym dowiedzieli, czy wystarczy
-

sa1ma "-'iesz?

odparla dziewczyna. .
Zo•ba·czymy Powiedz:ialam, że podobasz mi się. Ale nie
wiem, czy będziesz mi .się jeszcze podobał
za pięć mirnut. Nigdy tego nie wiem! Mog-:
sobie na , to poz,wolić, rozumiesz'!
Przetańczyli parę tańców, po czym dziewczyna rzek la·
Nie jesteś oficerem, bo nie byłhyś tu!
Jesteś empisem. prawda? Co chcesz: tu wywąchać?
Wl-eda;ieć

Także

łalawizja.

Tlumaezy11:
ERWl.N WOLFOWIE
JANINA

to

kań

berliński

„DZLIDNNIKA"

e

POWIESC

„DZI.EJNNIKA"

e

- Jak najdokladtniej!
- No cóż - rzekł Pall"sort ~ szukam pewnego arnita11ka z piwem, o którym marzę od
kiedy jestem w Niemczech, a poza tym szukam dziewczY.ny, o której ta>kże często ma-

! malazleś ja?
odiparr? sierżant - ma~ N•~ uwierzysz W tej zakichanej
lazlem ~edno i dru.gie!
knajoiP, wyo>bra.ź siobie!

Ą-fu&isz

na czele bydgoskiej Polonii
w pojedynku ze Startem

Sprawozdawca

-

-

Norkowski i Armknecht

ten sa·m co w Ka~owicach: Pabisz w bramce, Sibko, Zawada.
Skórslki i Chodalk:owskl w oobro.
nie. I ata•k Go.sztyła, F"onfara.
Ogórczyik, Il atak Manowski.
Burek, Kureik i III atak żuraw
ski, Wilczek. KHanowicz. Mecz
prowadziła para a~bitrów czPchoslowackich Czerny ' Pazout.
Rm.

rzę!

że

SPORT-~.

SPORT • ·SPORT •

Sylwes-GóraJ,
W prz.edostatniej kolejce sipot Jędrzejczyk,
rundy jesienneJ 11-hgow- trzalk, Leszc,zyński, Norkow&ki,
Mecz
Kornasa.
ców loo wyznaczył St.art-Owi za At"mknecht,
•Przeciwnika Polomę oydgoską . roziP<J•cznie się o godz. 11, a sę
Ratajczalk
będzie
g'1ównym
dzią
Z n amy w Lodzi dobrze ten zespól oo czasu. kiedy to. ohok z Opola.
z<leg·radowanego LKS, ubiegał
lig; i wraz
się o awans do l
z łodzianami dopiąf celLi. Kontakty urwały s?ę z chwilą ponownego spa<J;ku Polo1·d. do lI
Egi. Obecnie wznawia je Start.
Po·loma był.a szczególnie trudna ·do pokonania na własnym
renomoboisku i najbardziej
wane drużyny ·rac1ly w Bydo
coś
Mo.że
pun•krty.
goszczy
tym powiedzieć LKS. Pnydarzyło mu się to nie raz i n!e dwa.
list
otrzymaliśmy
Wczorai
Ostatnio w meczu z Cracov·ą
Low
I
Mecze w Ka.towieiwh
bydgoszczanie musieli się za- ,podpisany przez ,,Stałego CzyKlaus dowo.lić wyn ikiem remisowym, telnika". Oto treść: .• z zaintered.
obs~rwowa.1
dzi
re<ta;kcji czy więc w tej regule coo się resowaniem przeczytałem inforberlińskiej
Huhn z
„Ncues Deutschla.rid". Twierdzi zmieniło?
o rozgrywkach szachomację
on równ.ież, że meoo; w Lod'Zi
rela- wych di"użyrn .szkolnych. Jest w
Krakowskie •. Tempo"
podobał mi; się Je.piej, jako że cjonując spot·kanie
uczelni
kilka
także
Lodzi
Polonia i,:-ra była na wyższym pmiiom ie . Cracovia stwierdza:
wyższych. w których n .e bra·i<:
Przyzna.je równie-.i. że poL<>ka
Ty na
Co
szachów.
amatorów
(to zn.aczy Cracovia
Goście
pełru zasłużyła na d.i·użyna w
„Dzier.t.1iku"?.
przyp. nasz) grając bardzo w,
zwycięs•LW<>.
Zarprasza,my do naszego turładnie w polu zawodzili kompletrue pod br.afllką R·Jsińskie niej u także c~te·roo.;;obowe zego. Ba.rd;::iej ag!'es)"wn~·m ze- społy szkól wyj:szych.
społem była Polonia. k•ora mow związku z tym, ocpowied~
gla odnieść zwycięstwo róż,ni  niej korekcie
poddany został
Czechosłowaccy sędziowie .f>T'o cą co najmniej 3 bramek. Jedturnieju. W pkt 9
regulamin
wadzili mecz wzo-rowo. D<IJU) no nakże
się
wyda wa loby
trzy
następująco: „w turon
brzmi
już nie widz·ieliśmy na naszvm „murowane"
sytuacie zaiprze- nieju !Ylają prawo brać udzial
lodowi·slw ta>k zgra;nej i świet pa.ścili fatalnie nar»a.stmcy: No.r- ws:<:yst>kie szkoly
pods·awowe,
nie rf:.agującej · pary. Natych- kowski. Leszczyń.s ki
Ann- średnie i wyisze z terenu m.
;
m.iast po meczu · zlożvHśmy na. knecht. a dwa razy go.ści ra·to- Lodzi. Ka.żda svkola, względnie
szvm gościmn wi.zytę w szaitni. wat od ut>ra·ty bramk; słupek. uczelnia mo,że wy.stawić do za- To b11l zdecydowanie lepszy Mimo
taok olbrzymich szan.s wcdów
ilość
nieograniczoną
nwcz. niż w Katowicach - po- zwycięstwa •. Tempo" w konklu- czteroosobowych drużyn".
wierd.zi.al p. Czerny.
zji stwierdza. że Polvnia zaCzekamy więc na zgłoszenia
- Czy stan lodowiska też s.ię grała jedno ze .słabszych swoa•kademi1ków. przypomimijąc. iż
pam.om podobał?
ich spotkań.
je .sikladać w •·edakcji
należy
- Nie było oo prawda najDziennika Lódzkieogo", Piotrże Start
Wydaje się więc,
lepsze, ale przewyższało ja;lwimoże liczyć na kowska 96. lub w sekretariacie
nie bardzo
ci4 śl4s·kie.
Plac Komuny
- Kogo panowie wvróżniaci41 słabszą formę gości. Polonii po OZSzachowego,
zarrY'glowa.ne d·rzwi"
Radloreklama. 18.55 „Pięć minut „Do:.;ecko
19.00 Koncert ~ .repm·taż. 18.00 (Ł) „Przed d-zi- z zawodników?
pro.stu nie .,wy.szedł" mecz z Paryskiej 5.
o wychowaniu".
ork;estry PR w Kra.kowle. 19.30 "'.e/,"'zym koncertem w Filharmo_ Kur/ca, Fonfa,rę i Bwrka - Cracovią, ale to się niejednej
Ze»pót rorzrywkowy. 19.4-0 Pieśni m1 • 18.30 (L) "Fragn:enty ba,\etu bee?: wa;oonia odpowiedzia~ p. dru:ży-nie przydarzyć mnie.
na:rcrdów radizleckich. 2().00 Dzten - „Zloota . kaczka .. 18.4? z cyklu: p
retusz w us'awieniu
Maty
„, .
.
.
·
.•
.
U.>Szysv1~im
prz~
O·twe>rz się" _ aud. f azout
nil<: wieczm·ny. 20.26 Wiade>mości „Seizarnie,
dal, zdaniem
S~a·rtu
p11karzy
b-ramJvagrajq,cych
wyśmienicie
Muzyka
19.05
Wiadomości.
19.00
1us•portowe. 20.30 Prylskie tańce
obserwą.torow .meczu z . Szom19.30 Trarnsmisja rzv.
dQ!W·e. 2J0.45 „ze wsi i o wsi". i aktua.tności.
wynik dodatm. Po- Co s.ądzicie o naszym ho• 1 bie!'kam!,
ku.lturaLny. 21.10 Ko.ncertu
Symf0111lcznego z sali
21.00 Nota1,n.irk
„RCY.Zm.owy o wychowanj•u ' ,, 21.20 Fiaha'.rmonii Na.rodo.wej w Warr- k,eju? .
• moc. lod.ziarn nic nie straciła na
Muzyka tanec.-zn.a. 2"l.05 V au<iy- S7.aw>e. 19.58 „Annie Pla)'do<n.'' .::JeoSteśde 11 a dob-rej d:rodze tym, że Ma·tysika przydzielono
_
9
Zw:t<1~kU RcZat""%f\d Po1s.kl-elil<>
cja u Z tv..rót"'CZlóśc'l Debussy•ego1t. fi'a.gm. 2'0.18
SqBO""kowi za partner~ a rol<:
• • Auż~j. karU!orll
D. c; koncertu. 21.00 d 0
wi~p~e
23.00 z ~{i'Ju .J ;i:e św.U.~. :U.35 Wi3doMuzyka ta·neczna.
22.35
· .•„, Aclero'*nilka· a·taku p0w1e1"zono iao'Sklego pt"'Z~'jąt proś·bę
Z1'f? 11 ie,m 4~···
Józefa Troparczyń
. . zesa PZKc·l.
.
mowl ••Port>C>We. 2'1.38 N<>woe· naOstartnie wiad-Olfl'io(l:śoci.
.Pa:wlowskiemu .. Trener Dra.bm- sk.l ego o zwe>lnienie go z tej funk
'łk
gran.ia =!ciestry Joe Reismanna.
ski dawno nosil się z tą kon- cji, z uwagi na zly stan 7'd·ro22.05 Slucho•wieko pt. „Stranit'llky
PROGRAM II
cepcją i należy żałować, że do- wia. Jednoczesnie Zarząd PZKol.
i bohater naorodc•wy". 23.05 Mu8.30 Wladomoścl. 8.35 ;,wwauż
wyrftzil p odzię kowanie J. Tropapiero tera.z z<lecydowaJ ~:~ wcie czyńskiemu za jego duży wkla·:t
zyka .ta_rnec2>na. 23.5<) Osta~e Wia8.50 <iomosc1.
i WlSIZElr.Z ryruków ś'Wiata "'.
życie. Naj'Pr-awdOIP<>lić ją w
dO'!.ychczasowyk0111ywa'Tllf'
9.45 Radiowy
Muzyka operowa.
dolbnie; więc ujrzymy ataik lo- w
wych obowią7.ków.
kurs nauki języka angielskiego.
TELEWIZJA
dZii.an w zestawieni-u: Jeziersrki
onkieS>tra Starnleya
Gra
10.00
teraz
będzie
PZKOL
Agendy
Polska kadra pUltarz:r- treM- wzi~lędnie
BUJ\iński-. Lazarek.
1().3() z życia Związ,ku 16.58 Program <tnfa (L. lok.)
Blacka.
k c m.isja sportowa na
prowad'Zić
Lodzi przoo rewać będzie w
MarkieFuda•leJ,
Pa·wlowstki.
Radzieckiego. 11.00 Muzyka na- 17 ,00 „Spoj:rzeonia i
za,rząd
której przewodrn tczącego
wanżowym spotkaniem z Irlan01Pinie'? (L.
11.57 Syrgna! ·
szych przyjaciół.
otrzy- wicz. Mimo wszystko n:e przy- powoła! zn.anego dziala.c:za Micha
wiadorno<ić
taką
dią lc·k.)
c7,a"u i hejnał. 12.05 Wiad.om<>ści.
żeby waLl(a by•la la Korsak-Zalewskiego. W komimaliśmy wezoraj wieęzorem od puszcza.my.
„rot·aik~dde legendy" - re
12.15 MWZY'ka ludowa. 12,łS Kojedneg<> z cr-olowych · naszych zbyt łatwa.
pozwolimv sobie sji będą także p·racować; J<a.pitan
dla drtieci &tarn;rzych
porrtaź
13.00
respondencja z zarg.ranicy.
trenerów. Zgru11<>wanie wyzna- udzielić rady drUJŻyni"!. bałuc tm·owy kapitan
Was·ilew&ki,
(Kraików)
13.25 ·„ Dwie 18.10 Prog,ram ty>godln.ia
Tańce węgierskie.
czone zostało w ośrodku Startu; kiej: lepiej liczyć na wla.sn.e szosowy - Piót"kow»kl, dr Soboogólnoodc. 13.4-0 Progrram
królowe" klubu b<;dl\ sily, nirż na slabo.ść pt'zec1wm- lewski. trenerzy tego
a piłkarze
Nc·woczek i
polski (W)
<inia. 13.45 (L) Informacje drnia. 18.l!O Lo·k.alny proęram tyg·odnia
sparring-partnerami naszej na:.
. Bek orarz gorupa d<Ziałaczy.
ka.
13.50 (Ł) „W krzywym zwierrodowej Jedenastki.
(L. lok.)
W skladzie Polonii 7decydocia.,lle". 14.10 (L) Kwadra•ns mu- 18.3() ,.W·spomnien·lia o gw:ia7Jda.ch"
zykli. kameraJ'l1ej. 14.25 (Ł) Radrziestan;iwią zawaną większość
(W)
14.4'5 18.55 WS<Zechnica TV: „Budowruoka muzyka roą,rywlrowa.
wodnicy, którzv .uczest n :czyli w
Aud. dla drzieci starmzych „Błę
ctwo ok:ręto"'re diziś i jutro"
Zeroz;gl"YW'kach Irligowy~h.
kitna 517.tafeta". 15.00 Chwila mu„W praco·wnlach
z CY'klu:
spól ma więc bogaty zasób dozylci. 15.05 MUZY'ka roizrywke>wa.
polskich uczonych" (W)
meczoświadczenia i rUrtyiny
Budowla.n! reprezerntują Lódź
15.30 Dla dzieci 6 odc. pow. W.
Dziennik TV (W)
pierwszej lidl7..e zarpaśndczej w Sity wej. To je~ jeden P<>wr.d wię
pt. ,,Pnzygoda, j3Gubariewa
,,Dobranoc'' (V\T)
bm.
11
nled'Z:ielę,
W
wolnym.
iu
mukiej nrte byłe·"· 15.55 Chwila
ce-j. dla ktorego nie w<1lno go
Kh.1.b SpO'rtO'WY Gwardia (L) po
zyk:!. 16.00 Wiadomości. 16.05 Kon 2() .10 TV Magazyn Woj·sikowy (W) o g·odiz. 11 w sa.Ji J;>rzy ul. ~y niedoceni·ać. ialko przec·wnika.
powołać do życia sekcj~
żowej 5 !od-zianie roą..eg,rajl( mecrz'
ws.półczes•na"
cert solistów. 16.3'5 Kwadrrarns mu 2<1.40 ,,Histo.ria
W · niedzielę Polonia z..~prezen s·tanc·wil
J;>t'Zyjmuje
Zapisy
kuolturystyki.
film farbul.aJrny prod. pol- z DZS (Olta,rzew).
zyczn;v. 16.50 (L) Om.ówienie proze- tuje się kilbicom lódz;,:m naj- sekreta1ria•t ktub'll przy ul. Wólskiej od lat 16 ·
NaJs ilniejs'Zymi . pllillk,Ła<mi
gra.mow. Hi.55 (Ł) R.ad·!-0.rekla.ma.
nfl~tępują
w
prawd<>rpodohniej
22.l()
Pik.iersk:i
na
349--86.
są:
tel.
melodH
57,
larnych
=ańsrkiej
17.10 (Ł) ~.tejdos•l<a,p
„Do rod'Ziców i wychorwarw społu Burrlo•w
Cwiczenia odbywać się będą w
('mirsti'Z Polski junńorów w styl.u cym .stklad"Zie: Ro.siń.<•ki, Kreminstrumentach. 17.30 (L)
różnych
ców" (W)
Stachowicz, saU p,rzy ul. Gtóv."Tlej 17.
17.45 (L) 22.5-0 Ostatniie w:iadoimości (W)
plowski. Boniek,
wolnym) o:ra'Z RajrkOlW&ki. ·
„Łódzkie aktualności".

MlNFRED GREGOR
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w Pałacu Sportowym

Wynik remis.owy, uzyskany w ży ~zególnie dobrą grt bram
Katowicach sprawH, że 1·ewanżo karza NRD Hksche. którego za
wy mecz hokejowy Polska - stu•gą i· est. że ochron t swój
D
wywolarl w Lodzi du•2e zain zespól od wyżs~e.i po;~ż,ki. Bro
NR
teresowanie. W Palacu Sporto- nH .vnarkomicie i z wiełkim wy
okolo czuciem sytuacji.
s:ę
zgromadzilo
wym
tempo
tel"cji
o.sita>tni<łj
W
8 tys. widzów, a więc komplet.
Lódzkie lodowisko okazało się zmów wzroslo. Niemcy dążyli
Poa
bardziej szczę.i;liwe dla na.szych do poprawienia wyni·'.<n,
reprezentantów, niż Torikat, od- lacy nie zamierzal i by~iajmmeJ
nieśli bowiem oni na nim w rezygnować z podwyż..>zenia zwy
dla
bramka
pe1ni zasilużo·ne zwycięstwo 2:0 c;.ę,g.twa. Druga
Polski padła w 1J:i mir.„ kiedy
(1:0, 0:-0, 1:0).
l!czebni~
był
Wyni>k meczu i przeb;eg gry to przeciwnik
·
d
owió<ll ponad wsze.lką wąt,pli- · slabszy. Właśnie na lav:ce kar
wość wy7...s:zo.ścl Polaków, cho- PJ.otke odpoczywał przymusowo.
ciaż do kompletu brakowalo im gdy Manowski celnyim strzałem
Olczyrka i Bryniarsk1e·go. NiP.co poprawił wynilk na 2:0. W tej
lepiej za.gral Ohodaikows:ki. lecz te.rcjł Pola.cy mieli w1ęrej z gry
wciąż jeszcze nie osiągnął pel- i sytuacji podbramkOo\"ych.
Obie drużyiny g•rnly bardzo
nej formy, a zwlaszcza szybToteż najrlep.szą pa;r~ a•mbitnie i z silną w„;ą zwykości.
ra•zem Polacy
i cięstwa. Tym
obrońców twonyli Zawada
okaza,Jj się lepsi. Jest to nieShtrko.
na1eża.Ja vbity dowód postępów po,JskieDo najciekawszych
pierwsza i ootatnia tercja, dru- go hokeja. co w glów~.ej miega wypadła mniej intP.re-sująco. rze mamy do zawdzięczenia
bardzo metodom s7.lkoleniowvm Ka.naw
rozpoczęto
Grę
Podyk'.01.vali dyjczyka Hughesa. Poznała się
szybkim tempie.
je Niemcy pra.gnąc widocznie na tym olJJbliczność. nie szczę
Prze- dząc oklasków naszym reorezaskoczyć przeciwnika.
równie
oceniając
wa.ga ;eh trwata zaledwie 2 mi- zentantom.
nuty. Następnie do ~lo.su do- bezstronnie do•bra grę przeciwszli Polacy i po szeregu pt"ze- nika.
Drużyina NRD 11;ra.l a w sklaprowadzonych atalkach. uzyskali w 9 mim. bramkę z dalekie- dzie: hramikarz Hirschr--, obro.ń
Schildan,
Voigt.
Plotka.
l?o strzału Zawady. W następ- cy
nej tercji, bezbramkowej gl"a Kuczeva, I atak Bude~. Nov:v .
była raczej równorzędna, cho- Franke. IL atak ZiesdH•. Klunasi reprezentanci mieli gel. Hiller i III a•tai< PoindJ,
cia.ż
więcej okazji do podwyższenia Tudyka, Engelman.
Polski
reprezentacj:
Sktad
wyniku. Tutaj podkreśl.?ć narl e-

Ra.di o
PIĄTEK,
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Reprezentacjo URD pokonano Z:D

grają

skład
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Krok na przód po Isk iee'o hoke-ia

W niedzielę boks
Łódź-Białystok
Mrodzi pdęścJ.aTZe Lodizi rcee11 bm. o godz. 10 w hal!i
na w:lidzewie koJejny mec-z opu
chair pzB i GKKFiT. Loodziarue
do spotkan;a z Białymstokiem
zmobllizowadi wszys~kich pięścia
rzy,· którzy mogliby wcho-ct.zić w
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dokladl!lie?

zachichotaJa ruda dziewTo dobrze czyna. Tańc~yli nadal.
A e.o ty
Pó:?Jni<>I d-i:iewczyl!la spytała: iroh;.s:z p:rzy tyim l>ro<:esie?
Zibieram im.formacje elfa
Zawaharl się.
rz.ead wre&zcie.
obrony - Óho, dla tego złego kapitana?
- Ta1k, ale on wcale nie jest zly! On tylko nie rozumie. dlaczego czterech ludzi ma
umrzeć za to, że zrarbowali jaikiejś dz:ewczynie problema•tyc2ma niewinność.
rzek-la rudowlosa krzywiąc
Ma rację Gdy pomyślę, He trnipów byłoby w
się. moim życiu! Pierw.~zy, mój przybrany ojciec.
I nawet nie za.placił!
wydala się nagle
Par.sonowi dziewczyna
zna.cznie mniej pocią,gaiąca, jeodnaik nie ?<>""
ika.za.1 te.go p0 sobie. Wrócili do stDlU. P~i;
son zamówil wódlkę. Ruda dziewczyna oprozni1a kiełiszelk je<lrnyim haustem.
- Wlaściwie tej Amar!kurli wca•le by si<: to
rzeil<!la z namysłem - gdynie przyitra.fifo by nie ten chlopalk.

POWIESC

„DZI.ENNLKA"

e

l'OWJ.E$C

„DZLEN11JlKA"

BP~ PaJMOn zamieJaki chłopak? .się w &1uch.
mlody fiircyk!
ren
Ber:nield,
ten
- No.
- Nie ro2'JUmiem. o CZY'lll mówisz.
- Przecież oni posj)I"Zeczarli się zanim to
..,dpar"la d'Ziewczyina, ' jak gdY'bY
;nastą,pifo .zdziwiona, że Parson o tY'lll nie wie. - DlaPQpłynęła na tam·ten
przecież . ona.
tego
•brneg! GdY'bf się me. oo•ldócili, z01S1Lałaby na
miejscu i nic· by flllę nie st.a.lo. Przecież to
·
ja.s:n.e!
IOl>ytta~ Parson za- Sikad wiesz o tym?
.sikocrony.
od.oowiedz-.ała ru- Sa.ma to widzia.lam

-

niając

dowł0<s.a.

Gadaj, dziewezyno! Co wi~'Ziafaś?
;parso•n w~rtęzyl całą uwagę.
- Szlam wlaśrnie do tej knaj,py - 1 naie:le
usilyszalam gło.sy. Pod wierzbami nad rzeką.
8ta.li na bl"ze·gu i on trzymał ręce na jej
piersi. Potem oa.!owaH się ja;k wadaci. A portem nagle był koniec z. miłością. Ona w.sJknczyJa do WOdy i ~·'lynę l a na drugi brzeg.
Więcej nie widziałam
Przedtem kłócili się.
ani nje słyszałam. · Czy ci .się to przyda d~
czegoo?
o<lrzekl Pa.r scm .w zamyANie wiem Być może!
łeniu. rzekfa zarlotnie ru- Jestem z,męcwrna pójdziesz·· ze mną?
dowłosa Sie·!'Żant nie odpowiapail. W.patryw.a.l sie w
>11Ui\0<ma•t muzyczny, jaik gdyby tam szukał
zwrócił si4= do
Wreszcie ;mowu
decy?Jji,
dzi€WCZY'ny:

•

;powrESC

.. DZI.ENNIKA"

- Słuchaj, przecież nie je..<:teś glupUt. Pew<11.le wiesz, Że ta historia może być ważna.
Czy masz coś przeciw Steinhoffom?
RudowłO<Sa długo nie odpowiadała, wreszcie
spoj<rzaJa na sierżanta i rzekla:
Tak, mam coś przeciwko Steinhoffom.
ehciRuśmiejesz i;;ię Chcialam kiedyś ła.m rozipocząć nowe życie. A!e nikt w mie.ś
cie nie chciał mi dać pracy. Nawet ri - zaktórzy mn;e znali
iśmiala się z goryczą rbliiżej. W ko·ńcu wylądowałam u pam Steinhod'f. która sziu:ka1a służącej. Przyjęla. mnie.
a •l e tyllk:o od dziewiątej rano oo po~udrua. Potem on przyszedł do domu, obejrzał mnie
Jeszcze
od stó;i do głów i v,..yrzuciJ mn,e.
dziś .sl)'ISZę. jaik: mów(! do żony: O E"lużącP
inielaitwo, Urszulo, a•łe mim.<> to nie chcę z">trudoniać dziewki w naszei kuchni. Przecie±
mamy jeść to, eo ona ugotuje! Więc spakcigdzie
wałam swoje rzeczy i wrócilam tu,
nikt mnie nie wyrl'll!Cą.!
SmiaJa się, ale ;e; \Śmiech dźwięczał jak
placz. Spoj•rzafa Pr01Sto w twarz Paroona
mam coś Przt'•
Tark .-- PG'Wtórzyla ciwko .stelil1hoffom, Bóg mi świad!kiem, ale
rhistoria ie.st Prawdziwa. A tera·z chodź!
moż<>
rzekl Pa·rson Ba.rdzo żałuję jnrnym razem! Musu: pójść do ka1PiU.na. I to
.zaraz!
za.wolała dziew- .JLllZ północ, ty oole! czyna. -- Twój kaipi.tan wyil.eje cię n&. 21bity
pysikl
(DaJszy ciąg nasilą.pi)
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Ole zan\ówk>nycb reda,.....Ja nie zwraca.

