
OR] 

ana 
eja 
!CZU Ż 
zom za 
m rin-

war
wadze . 

ódzkiej. 

tre ner 
oparty 

eh za„ 
zoba-" 

lka. w, 
n.: Ci_. 
Kielich,, 
izykow•. 
w wa
azy wy 
i tym 
walce 

wy. 
:odz. li?! 
towym. 

lllRIRlllD 

" ~· · 

, 
i 
t·Ullu 
ride.nt 

rdiecz
o wy 

EDZY 
RZU -BA.R-
nnier-

ótcru-

t.OLE
~ ZE 

JDOW 
~ODZI 

r". p<> 
r niacll ~ 
a '. 

il ska 
Vojew. 
LI w 

nione
a wy
odda

i spo-

dnia 
tlz. 15, 
a. M.a.-

m ża-

ZA
.OBOT 
VOWA 
RTYJ
NKI I 

1111111111111 
zyl się 

śmiec.>1 

ny. 
owe j. 
• zoba

Que.>it 

>póbuje 
j_ężeli 

ją rok.' 
mieniu. 
il rów
mi stał 
grubym 

t, dzi~ 
zrobić 

;ańczyć, 

ej głos 

• Klasa 
a. .. Bę
ą par ,~. 

ak kie
Banky. 

: - za-

apewnil 
' zaga•l
rozma• 

v spra-

tąpi) 

!)'7-26. 
~ncJl 
•wio
~rud

>dn ia 
Na 
do-

IX Zjazd BPK 

zakończył obrady 
• 

T. Ziwkow 
I 

ponownie 
I sekretarzem KC 

W sobotę, 19 bm. zakończy

ły się sześciodniowe obrady 
IX Zjazdu Bułgarskiej Partii 
Komunistycznej. Na przedpo
łudniowym zamkniętym posie
dzeniu dokonano wyboru nowe 
go, 137-osobowego Komitetu 
Centralnego BPK, Centralnej 
Komisji Kontrolno-Rewizyjnej. 

Na swym pierwszym posie
dzeniu KC wybrał U-osobowe 
Biuro Polityczne i Sekret.ariat. 
I sekretarzem KC został po
nownie Todor Żiwkow, 

Cena 50 ar 

Debata poselska nad p.rojektem planu Reżim saitońskl odwołał 
na 1967 r. • 

I zalozeniami na 1968 r. gen. Ouanga z delty Mekongu 
Protest DRW do Międzynarod,owej 

Komisji Kontroli i Nadzoru 
Sejmowa Komisja Planu G-OSpodarczego; Budżet~ i Fi

nansów, obradująca pod przewodnictwerr: marszałka Sej
mu - Qoosrawa Wycecha, zainaugurowała na posiedze
niu 19 bm. prace komisji sejmowych nad projektem Na
rodowego Planu Gospodarczego na 1967 11„ nad podstawo
wymi założeniami planu n.a 1968 r . oraz projektem usta
wy budżetowej na rok przyszły. 

W obradach wzięli udział: wicemarszałkowie Sejmu - Ze
non Klis:7Jm i Ja.n Karol Wende, przedstawiciele Komi
sji Planowania przy Rad~e Ministrów z przewodniczą

cym Stefa.nem Jędrychowskim, Ministers'.wa Finansów z 
ministrem Jenym Albrechtem oraz prezes NIK - · Kon
stanty Dąbrowski. 

Posłowie wysłuchali refera- mat projektu planu i zaloże6 

m S. Jędrychowskiego na te- · oraz referatu J. Albrechta -

o projekcie ustawy „ budżeto-
wej. ' . 

Sprawy arga~yjne zwią
zane z rozpatrywaniem pro
jektu planu i budżetu na 
1967 , r . przez komi~je sejmo
we omówił przewodniczący 

Komisji Planu Gospodarczeg-o, 
Budżetu i · ll".nansów - po.o. 
Józef Kulesza (PZPR). 

Poo. J. KuJesza podkreślil, 
że w toku prac nad projek
tem planu i budżetu na 1967 

(A) Dailszr ciąg· na str. 2 ' 

Rząd sajg01'.lski odwołał w 
sobotę z zaj.rr.owanego stano
wiska dowód,'<. okręgu wojsko 
wego obejmującego deltę rzeki 
Mekong, gen Dang Van Q:.o
anga. Generał został mianowa 

. ny ministrem planowania i 
rozwoju gosp<'darczego w ma- , 
·rionetkowym rządzie gen. Ky. 

Decyzja .> odwołaniu z do
tychczasowego stanowiska gen. 
Quanga zbie1;-a się z narasta
jącymi pogłoskami, że w naj
bliż.szym czasie silne oddzi.a-

ly amerykań-skie zostaną ~ 
siane do deHy Mekongu. Gen. 
Quang zdecydowanie przeciw
stawiał się temu twierdząc, że 
taka decyzja będzie stanowila 
moralne zwyc:ęstwo partyzan 
tów, gdyż będzie ozn:aczala 
przyznanie się do klęski wojski 
reżrmowych dzialającydl w 
delcie. 

Lolln!otWo USA Z p-O'Wod<Q · 

z.łych warunków atmrferycz-

(B) Dalszy ciąj? na str. Z 

Przepraszamy, tylko jedno pytanie 
... . . .-
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. Dr ANDRZE.l REMBIELI8SKI się zainterespwanemti, ff! J~ 
adiunkł UL to PO prostu„. zaiwód ZYCI°"\ 

wy. Z uznaniem w oczach 
społeczeństwa także bywa 
różnie. Jedno wszakże zdaje 
się nie ulegać wą;tpliiwości: 
radość każdego nauczyciela, 
gdy SP<>tyka takiiego swego 
wychowanka, który „wysze<lł 

na ludJZli". 

l•fll~:t~llll~J1N31~ff 1ł 
:sądzę 

- Pod słow;;m „nauczyciel" 
kryje się bar.dzo szerokie po
jęcie, obejmujące nauczycieJi 
począwszy· od wychowawczyń 
przedszkoli, a skończywszy na 
profesorach vlyższych uczelnL 
.r_eclna!Ue zadani~m każdego z 
tych pedago;:rw iest wycłio

wywanie i kształcenie mło

dzieży. Na w-rższei uczeini P"' 
daeodzy łączą pracę .dydak-

·o . z·awodz' ·1e :cz~~ąz ś~~~:~o~!;ią~tj.ą cfoĆ występują w różnych propor-
cjach. Nas pedagogów naj
bardziej · cieszą i dają nam 

ZDZISLAW MUsznsKI . 
- inżynJer - (dwoje dzieci) 

- Zawód nauczyciela j~ 
niedoceniany. Pieniądre mo
ga zrekompensować ich trud 
nie wynagrodzą natomiast u• 
czuciowego &.ngażowania si~ 

nauczyciela w swoją pracę. A 
z rekompeasatą uczuciową 

dzieci, a zwłaszcza rodziców, 
z ich poboż.nymi i subiektyw-_ 
nymi życzeniami. różnie by• 
wa. Jest to zawód trudny. Sam 
uczyłem przez trzy Jata... · 

Rok XXI Lódź, niedziela 20 i poni~ałek 21 listopada 1966 roku· NT 277 (620ł) . zadowolenie dobre wyniki w 

~------------------------
naU<:e , u młątlzieży. 

. Corra„da· ,, IRor~sponde~c;~,11 nauczyciela MGR BOŻEN A. CYPERLING 
poionistka, .oauczyciellm. ZS1"1 

nr 4 

,, I „z pzeprz;J,ikzem . . . Nie jest to wbrew pozo

rom, zawód ani łatwy, ani 
też dostarczający samych sa-

(Reporłaż z nowego cy~lu Panoramy „Ludzie, kraje, obyczaje") tvsrakcjt merzad'ko wydaije 

HENRYK ZALECH . 
- leka.r.i: chirurg - (dwoje 

dzieci) 

===== 
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Za niewiele, bo sa is pesełOw motecie się znale_:łć na 
c~rldaie. <>ezrwiścle nie będzie to prawdziwa coruda :
s wrre.ador.aml, kt6rYch twarze apogl~ą na nas z af1-""°" roslePiooycb pę całym Madrrcie. Ta na.sza wie-jska 
eoni~ będzie Dliala wiele wsp61Jlego z popularną bajką 

==

§========= o byczll:u Fernando. Arena, otoczona murem i kilkoma rzędam,l am.titeatralnie ustawionych ławek, mieości się na wsi, 
w Oś,rOdku hodowlanym pod Madrftem. W oczekhvatilu sen
~ji, !IMiadamy na mur-ku, blltej areny, u zwieszonymi 

ad -nią q,gam.i; )';Ot~ ,swuie a JCłPoQOWaneao mjejJca, § 
~łiU byk ~o si!> 'l:btlty_, -z nledo"'1~nanlem przyjmuje- === 
my propoz"YcJ"ę orgaiilzator6W-, uebęe&jj\cych ··au·· do;:.- 06ó· 
1>lsiego ud~lu corr~e, 

5 
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oto i byk. Wybiei!a na ' fur 
dek, .zat= szerokie koła, po 
rykuje groźnie, . doping<JIW:11nY 
okrzykami nastawia _rogi na 
lildzd, którzy :mbiegają mu dro 
gę. Sens tej oorridy polega 
na tym, aby ludzie mierzący 

się z bykńem wykazali naj
wyższą zręczność. umykając 

ptted rum· i nastawiając jego 
rogom amara!Iltowe płachty. Na 
wiejskiej corridzie byków się 

nie :zabija' - chyba w OS'taltecz 
ru:iści; ludzie zmykający przed 
~i są bezbronni,„ 

Tymczasem za murem zasta
wiono stoły, rozł<>żono deski 

~llllllll•llllUllllllUllDRllRlllllllllllllllllllll~ 

~ Ze szkicownika~ 

Ir. Urbanowicza:I 

I dz ~ 
I Jest podobno ~ad7JiESiąt I 

i d7.dewczęt3 "zaczęły )uż wyst1l 
kiwać- wYSokimi obcasami tak 
ty. fla,minga. Qitarz:ysta . Wys<> 
kim głośem zawooz,i" n:iezrozu -
mia.lą pieśń. Koleżanki zachę

oa'ją ' wolaniem tańczącą, rY.tm 
tańca staje . się coraz szybszy, 
dziewczyna przegina się, wiru 
je, splata nad· g·łiową szczu'płe 

ręce, postukuje kastanietami. 
Turuec to żywioł - to sfornm 
lowa.nie przyporni-na się, kiedy 
się patrzy na "Hiszpankę tań

czącą flamingo. 
Przed wiec::zorem wszystko 

się kończy; tradycja nie po
zwala dziewczętom przebywać 

PQl'Llł domem po zmroku. Nie
chętniie, ooiągając się, wychy
lają szklaneczki wina. Trody · 
cja - to matklL nie spus=ające 
oczu z .zegm-ków, to sąsiadki, · 

które od dziecka wiedzą cze
go można się spodziewać po 
Marii c::zy Dol or es, to kości ól 
w którym można usłyszeć swe 
imię z ambony, to Jll'Zeróżne 

szykany wobec nodziców, od 
kościola na różne sposoby go
spodm-czo zależnych. Po :zmro 
ku zatrzasną S'ię bramy za u
mykającymi pOStiada~mi naj 
piękniejszych ocru świata; w 
malej bodedze, przy lampce 
wina, zobaczymy już tylko mę 
ską połowę mieszkańców wsi. 

Zapada gęsty zmrok połud

nia; z zagród, otoczonych mu 
rami z wielkich kamieni, po
rykuje bydło. Ktoś, - kto jest 
właścicielem tego hodowlane 
go ośrodka, przebY'l\10 zapew 
ne w swym pałacowym · 

mieszkaniu w Madrycie. Ho
dowla w Hiszpanii jest intrat 
nym mjęciem. Z takich oto 
hodowlanych ośrodków wybie 
ra się co lepsze okazy byków 
na wielkomiejskie a<reny. 
Nasza oorrida jest tylko przy
gótowawczą zaprawą. Z ukaza 
nych nam byczków na pewno 
wybierze się któregoś, aby po 
dalszych przygotowanjach sta- 1 

nowi! okrasę rpra.wd'Diwej ·. <:<;>r-

1 
ridy. Z chłopakow ugarnaią

cycb się z byczkami po a.re-
nie, wyławia się talenty pi- . 
oadorów może torreadorów 
których 'sława rozejdzie się 
po Hiszpanii. N~razde przy- · 
s:z:łe sławy, odprowadziwszy 

stada, kurzą fajki na progu 
zagrody w świetle księżyca, 

który wyłonił się zza Guada-
ramy. . 

Droga do sławy jest o wiele 
1rudndejsm dla człowieka, niż 

dla ·byka. Niedoszli torreado
rzy z chłopskich corrid smęt

nie spoglądać będą m uwużo 

nymi do st.olicy zwierzętami. 

Zaipłaiba za pracę niewielka, a 
prawdz:iwa corrida kosztow
na i nielatw>c. jest z.obaczyć 

wychoWa•n.ka na pmwdz:iwej 
arenie. Miną lata i przygasną 

najpiękniejsze oczy, głos nawo 
łujący g;romadkę dzieci ' sta-
nie się ostrzejszy, a krótki, 

męczący sen w ciasnej izbie I 
z kamienia nie przyniesie ro-
jeń o blaskach _wielkiej ar~-

n:y... Ale na razie marzy SJę 

o niej. na progu domu, w 
św.ietle księżyca. 

W. KORYCKA 

- Praca trudna 1 ni~ 
wdzięczma. Nie ulatwia jej 
na domiar p~·oblem kontak'tu 
szkoła ,.... do'1t. Ostatnio moja 
clrka w towarr:zysrnrie 14 k~ 
Jeżanek zwai;;aa-owala. 15 ro-
dziców zostałv wezwanych do 
szkoły. 'Zastanawiająca jest 
reakcja niek,tórych z nich. kh 
wypowiedzi -:echowa! brak <>
blek tywizmu w sfosunku do 
własnego dzi~ka, egocentryzm 
i zwalanie całej odpowiedzial 
ności n?- szkolne metody wy~ 
chowa wcze. 
Inż. MIROSLAWA WĄSOWICZ 
- dyrektor łódzkich Zakładów 
Obuwia Gu.QJoweg-o, · prze~oo
nicrLąea Rady Kobiei m. Lodzi. 

- Dla zawoolA'. nauczyciela 
rna,m wielki szacunek i uzna"\" 
nie„ Wydaje mi się, że powi~ 
dzenie .. boda;żeś cu.dze dzieci 
uCŻyl" dziś z;<l.ezaktualizowalo 
się. Ale zaw'd pedagoga jest 
bardzo trudny. bo z jednej 
strony nauco:yciel uczy mło

dzież, a z drug1ei musi sam 
bez przerwy dokształcać sie
bie. Nauczyciele odgrywają 

ogromną rol'° w kształtowa

niu charakt€rt".w dzieci i wy
chowaniu jc:J na dobrych oby 
wateli. W tym konieczna 
jest jednak "Jl,'Spóloraca z ro
czicami, a s~ególnie matka-: 
mi. 

Mgir ANIELA MA.JPE . 
repre-Lentantka Polski w ko
szykówee, nauczycielka WF 

- Zawód .nauczyciela w~ 

dług mnie ' iest naj;pięknie! · 
szy i najmils-z;y ze wszystl< 
zawodów, a iednocześnie ' 
dzo _tru~fay ze względu n." 
żą odpowied.z1alnośc 7~ 

chowanie powierzone>
mlod:zieży. '.)sobiści 

bardzo. zadowolona 
zawodu nau<'zyciel' 
·wa.ż praca z dziP 
dzieżą daje mi 
Cl i satysfakciiJ. 

(Dalszy cią~ 

·zYn.aście 

5 przepisów -przyrządrl.arua k a- 5 
§ wy: po tuiroolru., c<IT!Wiińsku , § = szwajcarsku . • • z n a w c y: 
5 poW!aclają jednak, że n.ajłep- 5 
5 sza i est po węgi,ersk;u: w ma- 5 
5 leńkiej filiżance - air-omaty- :S 
5 czma, gorąca i czatma j aik sa- S 
5 mo pielkl.o. Chociaż 'kawiar- 5 
= ndant bywalcy twierdzą, że i = 
5 w Lodzi ~orż.na dostać dobrą § 
5 kawę. Gd>zie? O, to ;Ju:i; :lich: 
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Po zegnanie Sil acz 
sznury, 

9 2UQ kg. 
1uetrowej 

l
z~ntem. 
ssę za· 

e otwie· 
·ni. Ska

rzyznaim się szezerze, że 

P 
z.a.wsze z niejaką oba.iwą 
przystępuję do pisania o 
nauczycielach. A. nuż czło

wiek dwóję zal.apie. Staje 
mi z.a.raz przed oczyma ca
ła galeria moich wycho
wawców kiwających nade 

mną głowami z ubolewanimn: „Co on 
tam znów takiego naJWYpisywał" •. 

Respekt dla nauczycieli pozostanie mi 
już chyba do końca życia. Jest to wi
docznie ja.kiś kompleks nie najlepsze
go ucznia WYnie:>iony ze szkoły. ciągle 
już tym uczniem pozostanę; Właściwie 
pierw.;zym moim nauczyci.elem był ' 

ojciec. Kiedy coś przeskrobałem powia
dał do mnie: „Ja ci dam szkolę!". Sło
wo da.ję. że nie mia.ł wtedy na myśli 
szkoły T)'śiąclecia. 

nie jest procesem mechanicznym~ ale 
przede wszystkim psychicznym. Chodzi 
inie tyllko o to, by miody człowiek 
opuszczał szkołę · z pełnYm tornistrem 
suchej wiedzy, ale, by również wy· 
niósł stamtąd WTażliwość na krzywdę 
lu-dzką, poczueie sprawiedliwości spo
łecznej, umiłowaoi.e piękna i dobra, de
likatność uczuć, rzeczowy światopogląd 
i szerokie horyzonty, 

To właśnie do z.a.dań nauezycleła 
wychowawcy należy kształtowanie t 
wszystkich pięknych i . wzniosł · 
charakteru. Ale obok tego pi 

że weryfikować ~4 
krętne · zawiłe 
wego 'Y o~a · c- -.-.-,--i 

R2!ecz W 
i.mponow• 
nio rozl ł 

stawą. wiem rzeźbi w delikatnej 
strukturze psychicznej. · Jest pierwszym 
i ·często jedynym (jeśli rodzice zawio
dą) po.ważnym wzorcem osobowym do 
na6ladowania. 

o te-! walka o zdobycie i utrzy
autorytetu nauczyciela trwa 

Chę nueJsea technikom. Ak)~b-o·kość 
bardziej usprawiedliwiony. . 
miejsca nie znaczy jednak .; dwie 
żenia pozycji, lecz tylko bai. Obok 
wjdłowy podział uz.narua sp<\reska~ 

Ośm>e:tę się twierdzić, Ze · enica 
wzrostem zadań wzrosła i wzra, . 
dzie w dalszyru ciągu ranga na1Jest 
la. Fakit zaś, że zawód ten nie v.'ł...<>
obecnie tak wielkich wyrzeczei1, il--
ezy jedynie o tym;· że staliśmy się ' 

tnalJlYm społeczeństwem, gdzie nie , 
trzeba Siłaczek, wystarczą zwyczaj;. 
śmiertelnicy, spełniający rzetelnie swo 
je zawoltowe i społecz.ne funkcje. Si· 
laczki i Judymów zlikwidowała pow
szechność oświaty i lecznictwa. żal 

nam trochę tych romantycznych posta· 
ci, ale oni o tym przecież marzyli, :le
by nie trzeba było w naszym kraju· aż 
Siłaczek i Judymów. Pozostaje nam już 
tylko pielęgnować ich piękne cechy 
charakteru. 

i1tlllłlllllllllU1UllłlllłlllllUIUOlllllllllll.wi:1--~---------~--------------_....,..,,_ __ _.~~.__-~---~-----------..1...-.._ __ ~-------.,;;;;;.......J 

Rol.a nauczyciela jest w naszych cza
sach c:Graz t!:udniejsza. szybko bowiem 
rośnie góra Wiedzy, a J?_ojemność dzie
cięcych głów pozostaje ciągle ta sama. 
TVJl bardziej, . że J;1.rzekazywaoie wiedzx 

- ciągle. Powiada się, że ~en autorytet 
ostatnio znacznie zmalał. Nie wydaje 
mi się. Zależne jest to tylko od charak
teru i prawości c;_złowieka. Pozycja spo
łeczna nauczyciela na 'Pewno się nieco 
przes u-nęła; ·ale jest to rzecz bardzo 
względna i subiektywna. Na to samo 
Skarżą się oziś rónnież pi.sar.ze i artyś
ci. Po prostu stało się to, co się stać 

.musiało. Humaniści m .usiel.i : U&łą,pić tro-



Patronat U NESCO 
nad setnq 

rocznicą urodzin 

Marii Skłodowskiej-Curie 
Korniil ja p:r:ogramowa konfo 

r encji generalnej UNESCO, -0-

braduj ącej w Paryżu, przyję-

. la 18 bm. jednomyślnie rezo
lucję zgłoszoną wspólnie przez 
delegację Polski i Francji, d-0-
tyczącą s etne1 rocznicy uro-/ 
dzin Marii S k:!odowskiej -Curie, 
k tóra obchodzona będzie w 
1967 roku. 

Tamy na Padzie zagrożone 

Pogorszenie 
sytuacji powodziowej 

we Wło·szech 
Wiadomości napływające z 

Wioch mówią o dra matycznym 
pogorszeniu sytuacj i w de lc ie 
Padu. ·ulewne deszcze i gwał

towne wiatry sprawiły, że mo
rze, które wtargnęło po przer
waniu ta.Iny w Bonifica zatapia 
coraz dalsze tereny delty . . Na- 1 

rasta grożba, że tamy na Pa
dzie 11ie wytrzymają. 

WiceministeP 
J. Wioiewicz 
przyjął 

J. S. Clarka 
P,rzebywający w Polsce ame-

rykański senator Joseph s. 
Cl.ark z~tal w sobotę przyJę
ty w M•nisterstwie Spraw Za" 
granicznych przez wicemini
stra Józefa Winiewicza i od-

. był z nim dłuższą rozmowę. 
w tym samym dniu dyrek

tor Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych, poseł na 
Sejm, Adam Kruczkowski po
dejmował se111atora Clarka śnia 

. daniem. 

Szef stałego przedstawicielstwa 
FW~ Wie~namu pld. 

przybył do ·Warsza·wy 

Prawie cały teren rozciągają
cy się m iędzy dwiema główny

mi odnogami Padu na teren ie 
delty jest zalany. Ponad 1-0 tys 
osób .ewakuowano juz z tego 
se k toru i ewak uacja trwa 
Szkody mate rialne są bardzo 
ciężkie: ponad 70 tys. sztuk 
byd ła zatopione go, It tys. hek
tarów zala nych. Na slrntek 
działania wody morsk~ej tere
ny te są na szereg I.at stracone 
dla rÓlnictwa. 

Ka tastrofa powodzi mu&i po
cijignąc ciężkie. konsekwencje, 
je51i chodzi o rozwój' gospodar
czy Wioch. Włochy będą mu
siały już w 1967 r. zwiększyć im 
11ort produktOw rolnych. Po
ciągnie to za SO•bą poważny 

wzrost deficytu bilansu han
dlowego. 
Rząd wioski ·zwrócil się już 

oficjalnie do swych partnerów 
ze w spólne go rynku, by pod
jęli kroki dla ułatwienia od
budow y życia gospodarczego w 
r e jonach nawiedzonych powo
dzią. 

Senator Clark opuszcza dziś 

Warszawę, udając się w dał· 
szą 'podróż do Moskwy. 

Głos · amerykańskich 
biskupów 
w sprawie 
murzyńskiej W sobotę przybył 

szawy szef stałego 
do war
przedSta-

ZSRR przeprowadzi 
nowe doświadczenia 
z rakietami 

„ • 
nosoym1 

Agencja TASS podaje, :te od 
20 listopa da do 3-0 grudnia br. 
z terytori u m Związku Radziec
k iego w ystrzehwane będą ra
k iety nosne w k ierunku Pacy
f iku, przy czym poszczególne 
e_!e men ty tych rakiet będą spa 
dały na obszar wodny o śred

ll1icy 30 mil morskich z ośrod

k iem określonym przez nastę-
- pujące wsp ółrzędne: 
- o stopni 5 m inut szerokości 

;południowej i 163 stop!l.ie 45 
m inut długości zachodniej. 

Ze względu na bezpieczeń
stwo żeglugi morskiej i po
wietrzne j, rząd 2/SRR prC>Si 
!rządy inny ch krajów korzysta
jących z dróg morskich i po
w iet rznych na Pacyfiku o wy 
danie odpowiednim władzom 

p ole cenia, aby statki nie wpły 
wały na ten obszar l aby sa-

wicielstwa Narodowego Frontu 
Wyzwolenia Wietnamu połud

niowego przy Ogólnopolskim 
J>:omitecit. Frontu Jedności Na
rodu - Tran Van TU. 

W przemówieniu powitalnym 
wygłoszonym na dworcu se
kretarz OK FJN Mieczysław 
Marzec podkreślił, że prze-.; ca 
ły czas zmagań narodu wiet
namskiego z brutalną agresją 

Staoów Zjednoczonych i uci
skiem ich sajgońskicn mario
netek, w walce o prawo do 
samostanowienia ludu połud

niowego Wietnamu - społe

czeństwo polskie skupione we 
Froncie Jedności Narodu udzie 
lało poparcia i pomocy S'WYm 
wietnams-ki.m braciom. 

Utworzenie stałego przedsta
wicielstwa FWN WP w warsza 
wie - podkreślił M. Marzec -
Jest wyrazem przyjaźni i bra
terstwa, naszej solidarności z 
całym walczącym narodem 
wietnamskim. 

Delegacja radziecka 
przerw al a 
swą wizyt 1 

w ChRL 
Age ncja TASS donosi: dęle

gacja Towarzystwa Przyjażm 
Radziecko-Chińskiej zmuszona 
była przerwać podróż po ChRL 

* &nferehcja biskupów reym
sko~lfatolickich "'7 USA obra
dujljea w waszyngfóni~1 opti bll 
k itW"ala w so&tę bświadczehie 
na temat stosunków między re 
prei!efitafi tami różnych ras , 
wzYWająt' qó miesienla Zaka
zów zabraniających Mtltzyfta'm 
zamieszkiwania w dzielnicach 
„białych'', do zwa.Jczania nę

dzy i ciemnoty wśr(>d Murzy
nów i rzeczywistej realizacji 
ustaw wypowiadających się 

przeciwko dyskryminacji raso
wej . 

Z oświadczeniem tym wYstą
pil w bieżącym tygodniu kar
dynał Mcintyre z Los Angeles. 
Zostało ono przyjęte jedno
myślnie przez z górą 200 o)>ec
nych biskupów. i po·wróc i ć do kraju wcześniej, \ 

niż przewidywała . Było to spo 
wodowane tym, że strona chiń-
ska, lekceważąc elementarne Subandri·o 
zasady gościnności, naruszając 

plan współpracy i zasadę , 

wzajemności, utrudniała nor- prosi o łaskę 
malną pracę d ele gacji, wyko-
rzystywała jej obecność dla 
organizowania prowokacji anty 
radzieckich, dopuszczała się 

wobec nie j obelżywych i wro
gich napaś ci . 

W sobotę delegacja przy.była 

.samolotem do Moskwy. 

AFP donosi z Dj!J.karty, że 
według sobotnich informacji 
były rniniste.~ spraw zagranicz 
nych Subandrio, skazany na I 
śmierć 25 paźdw~rnika pr. 
z·wTócil się .fo prezydenta Su 
k~rno z prośt>ą o ułaskawie- I 
nie. 

50-lecie m LO im~ T. Kościuszki 

D~iś odsłonięcie pomnika 

b.dyr.L. Starkiewicza 
III LO - jedna z n a.jsta.l"S'Lych szkal średnich Lo

dzi - obehodzii 50-looie swego istDlierua.. Uroczystości 

jubileusz<twe połączono ze zja.zdem w:vch01Wa.nków. 

Wczoraj rano odbyło się Dz.iś, w DJ<'·dzielę. spodzfl'!-
posiedzenię !'ady pedag<>gic;:- wa.ny jest p>-zyja.zd ma.rszał-

11ej, w której uczestniczyli ka Polski M Spyl)halsk:iego. 
przedstawicielP- zjazdu, korni- który jest także wychowa.n
tetu rodzicielskiego i mlo- kiem szkoły. Poz.a tym zaµo
dzieży szkolnej. Wśród obec- .,.,,iedzieli sw<-.i udział: Jurij 
nych znaleź!.l się: kurator Spileiwoj - &;>kretarz Międi,y· 

M. Woźniakowski, sekretar~ narodo)'llej Organizacji ~a

Prezydium DRN - z. Chyży, uczyciel_i, P. Rui.g - prezes 
wychowankowie szkoły, wśród Zarz. u-l. Zw1~ Nauczy
których byl były minister o- cieli NRD, przewodniczący 

światy - W. Bieńkowski, Z.arx. Gl. ZNP - M. Walczak 
Pl"!>f. S. Pawłowski, rektor oraz I sekretarz. ambasady 
Akademii Sztuk Pięknych- \V r<:.dzieckiej I. J. Lukowni
Warszawie prt>f. A. Wnuk, kow. Z Warszawy ma przy
kióry projektqwal pomnik 6. jechać także córka dyr. Sta7-
Starkiewicza, pro[. L. M!- klewicza - Eugenia Chłaipow
ch.a.-lsk!i, płk W. Płosrewski; ska. 
literaci M. J:'jecbaJ i, J, KIJ- Rano nastąpi od~onięci.e 

nonowiC'Z. Zasad.niczym punk- pomnika L.. Staxkiewicza, po 
t<.>m obrad byio 50-iecie szko- czym odbędzie się akademia.. 
ly z.e specjainym podk:reślc- Szkole wr-'!czona z.ostanie 
niem roli dvr. L. Starkiewi- przyznana 1e1 Odznaka H?
cza, który piastował tę god- norowa rn. ł..00.ZL Przekaza
nc-ść 23 lata na zostanie oracownia fizycz-

Poterri. ni@! ąpilo spotkarll~ nil lifundów;ma !staraniem 
z młodzieżą. bytekj;ór 8. byłych wych<JWanków. Po u
Dębskl i W. Bieńkowski ml:I· roczysltym koncercie odbędzie 

wili o więzi ze sżkołą i o- sie obiad kąleżeński, w któ
si!\gnięciaćh uczelni. Z oka-' r V'm weźmie udzial blisko 600 
zil Drlia Na11czyciela rnlir przyb)'lych ńa u:rocżystośct 
tlzieżi przy~ł>1.owafa piEfkni jubiieuszlYwe tej st.koły by-
p!"ogram art.ystyczn)' w wy- łych wychowanków z całego 
konaniu choru - recytato- kraju 
r0w i kabar':'tu szkolnego, w -----------
którym wzięli udzial taik'!e 
absolwenci. 

W połudn!e nastąpilo o
twarcie wystawy zawierają
cej prace byłych wychowan
ków a takżP. p!ansze i wy
kresy świadczące o dorobku 
szkoły. W okresie między

wojennym szkolę opuśeilo 
554 wychowanków, a po woj
nie 1.600. 

W godzinach popołudnio

wych odbyły się obrady w 
11 kolach na11kowych. W ko
le geograficmyrn mial pre-
1.,-kcję prof. 8. Pawłowski. 

odkrywca zl:łii siarki. Urz4-
dzcmo również zawody spor
towe między. absolwentami i 
mlod:tllezą w pływalni i sali 
gimnastyczne.i Zjazd konty
nuował swe obrady do godz 
~i. 

Zjazd Związku 
ZaY!odowego 
Pracowników 
Poliąralii 

zakończył obrady 
W sobotę zakończył się w 

Warszawie X.XI Krajowy 
Zjazd Zwią:tJku Zawodowego 
Pracowników Poligrafii , zrze 
szającego ok 42 tys. członków. 
W czasie dwudniowych obrad 
~zestnicy ·zjazdt& wysłucha

li sprawozdama i. reteratu pro 
gramawego ustępującego za
rządu, przed.vskutowali liczne 

. moloty nad nim nie przelaty
wały w dniach od 20 listopa-, 
da do 30 grudnia, cQd.z iennie 
od godz. 12 do godz. 24 według 
czasu m iejscowego. 

Tran van Tu, dziękując za 
serdeczne przyjęcie, wysoko 
ocenił pomoc, jakiej nasz kraj, 
jegp kięrownictwo polityczne i 
rząd, Front Jedności Narodu 
i organizacje społeczne udzie-
łają walce narodu wietnam
skiego przeciwko imperiali
stom amerykańskim. Wskazał 

na wielkie sukcesy ludności 

południowego Wietnamu w tej 
walce, osiągane mimo stałego 
zwiększania sił militarnych 
Stanów Zjednoczonych i ich 
satelitów w południowo

wsch9dniej Azji, a zwłaszcza 

-w Wietnamie południowym. 

Delegacja z komentatorem 
•. Pra'Ndy1' Wi ktorem Majew
skim na cze le wyjechała do 
ChRL zgodnie z p lanem współ

pracy między towarzystwami ' 
przyja tnl O•bu krajów, aby 
wzic~ udział w obchodach zwią W D • N • l problemy związane z dzialal-

Dl U auczyc1e a nością przemxsiu poligraficz-

Po Wl.zyc1·e T'l"'ll·n. Debre w ZSRR zanych z 49 rocznicą Wielkiej 
"'"'"' Socjalis tycznej Rewolucji Paż-

,.,...,.----=-~--,...,...":'"""":'..:--'!"". -_---::1i .mrnmmmm .. 1m"1,1: 1 !aa~!ig~tiw~Jru •itf~~~~ft 

.· Komunikat radliecko-fraucij{J i~~~;!~~i· 
Agencja TASS podaje, że \V 

wynik u 4-dn_;_owej oficjalnej 

Dzień radzieckich 
artylerzystów 

Cala prasa radzie (!ka opubli
]©wala w sot>tę materiały o
kolicznościowe i wspomnienia 
z okazji dnia wojsk rakieto
wych i ąrty-..erii. 

Z okazji dnia wojsk rakie
towych i arLylerH edbyla si~ 
w Ce ntralny.n Domu Armii 
Radzieckiej w Moskwie uro
czysta akaa·~mia. Dowódca 
wojsk rakietowych i artylerii 
marszalek K . Kazakow w.i
glosil referat okolicznościowy. 

Prezydent Johnson 
uścił szpital 
zydent Johnson opuścił 
botę w ieczorem szpital w 

da i powrócił do swej 
iej posiadłości na re
cencję P.O przebytej 

wizyty mi'llistra goopod.arki i 
finansów Rei:;ubliki Francus
kiej Michela Debre w Mos
kwie ogłoszono komunikat 
stwierdzający. że perspekty
wy rozwoju radziecko-francus
kiej wymiany handlowej są 

pomyślne i z.e obie strony po 
stanowiły podjąć odpowiednie 
kroki w celi„ ro=~zenia tej 
wymiany. 
Osiągnięto porozumienie w 

zasadniczych sprawach, doty
czących rozwoju wspólpra'~Y 
między przerlsiębiorstwarni i 
firmami rad.:.i~kimi i francus 
kirni, zwlaszr..za w dziedzi'll'.e 
badań naukov:ych i wprowa
dzenia wyników tych badań 
de produkcjj. 

W czasie wizyty ministra 
M. Debre powzięto decyzję 
w sprawie organizacji pracy 
stale.i radc.„cko-trancuskiej 
komisji współpracy naukowo
technicz.nej i gospodarczej. 

Kron~ka 
====wypadków 

~ Na ul. Sienkiewicza, kie
rowca samochodu IR 1116 Józe! 
Waiis (Wodna 24) potrąci ł prze 
chodzącego jezdnię Jerzego Ko 
vTalskiegc. (zam. w Nowym 
MieS<:ie ). Rannego przewiezio
no do szpitala. 
~ Andrzej Korzeniowski 

(Przybyszewskiego 58) został 
potrącony przez samochód na 
ul. Przybyszewskiego. Pomocy 
udzieliło mu Pogotowie. 

dziom pracy o Związku Ra
dziec)dm. 

„Kosmos 132u 
na orbicie 

Jak podaje agencja TASS 
w Związku Radzieckim wy
strzelono w sobotę w prze
s·trz.eń kosmiczną kolejnego 
sztucznego sat.elitę Z1erni „Ko5 
rnos-132". Na pokładzie sput
nika zainst.al-OWana jest apa
ratura nauką<>;·a. 

Debata poselska 
(Af) Dokończenie ze s~. 1 

rok komisje powinny wyko
rzystać boga•y, merytoryczny 
dorobek zakof:czony~h niedaw
no prac nad projekt.em planu 
5-letniego. Umożliwi to za
równo przyśp;eszenie prac, jak 
i głęboką analizę projektów 
Uwaga komisji winna się J>,on 
centrować n.a sprawie zgod
ności projekt<1w z proporcja
mi i zaiożeni:ami plant>' 5-let- 1 
niego. 

W dyskusj! posłowie postu
lowali m. in. wyra.żniejsz.e za 
akcentowanie zadań w dzie
dzi,nie podnos<.enia jako.ści pr.o 
dukcji i usbg, co wiąże się 
z modern~zacją urządzeń i 
wprowadzaniem postępu tech
nicznego. 

Poruszono równieri: zagadnie
nia po!Hyki płac i cen. 

Komisja powolala sprawoz
dawców · poszczególnych części 

projektu planu i budżetu: 

nego i sp~.iwami socja.ln.:>-
kulturalnym1 zaló,g. 

.. Komp.lei ·0250 . kslqiek" . wa~llc~Stnicy zjazdu wystoso-
d-0 I sekretarza · ·Kc 

.. o f!żarOW'ćl ł ·,-.:;:,·, ~,Dzfen:n 1k'-.' " __:. !~ P_2:.P~ Wladystawa aornuiki 
'J ' 7 list, w któryr-1 zapewma3ą go, 

szkole 'W Podklasztorzu 
wództw - kieleckiego i lódz
k~ego. Dzieki inicjatywie 
miejsC<JWegq aktywu (m. ln. 
nauczycielstwa) Podklasztorze 

że nie. będą ~'Z'Czędzili sił dla 

zapewnienia pełnej realizacji 

wskazań i uchwa! partii w 
dziele budowy i>Oeializrnu. ' 

Tradycyjnym !Tuż 'l!WYCZa
jern i w tyrr. roku z oka.zj\ 
Dnia Nauczyciela 1,Dzieo.n.ik 
Lódzki" zl.>zyl pedagog9m 
drobny 'symboliczny podaru
nek w postaci książek po-
s?:ukiwa.n~ch i niewąt<pliwie 
potrz.ebn~h w szk.olnej bi· 
bliotece. Wcroraj przedstawi
ciele redakcji odwiedzili 
Szkolę Podstawową w Pod
kiasztorzu, <;·iz.ie na ręce }tie 
rcWl).iczki p. Stefanii Misiur
skiej złożyli 2;ł0 tomów dziel 
P<Jpularno-naukowych i bele
trystyki. 

znalazło się w gronie nie-

licznych w Polsce gromad' ll••••••••••••••••llll!ll 
posiadających własne mu-

Podklasztol'7le - Wieś zna
na ze wspaniaJ.ego zabytko
wego Jclaszmru Cystersów, 
leży na pograniczu woje-

z Wietnamu 
(B) DQij:ończenie ze str. 1 

nych w dalszym ciągu ograni· 
czało swe naloty terrorystycz
ne n;o Demokratyczną Republi
kę WietnaJ;nu. Niemniej jednak 
korzystając z chwilowych prze
jaśnieli piraci powietrzni USA 
obr;zucali bombami drogi oraz 
l~ żeglugowę, 

Misja łąC2D.ikowa naczelnego 
dowództwa wietnamskiej ar·mii 
ludowej skierowała do Między 

narodowej Komisji K011troli i 
Nadzoru kolejny protest. Do
tyczy on bombanlowania i 
ostrzeliwania przez samoloty 
USA w czwartek bm. gęsto za 
lud.ni9nych rejonów i obiek
tów przemysłqwych DRW. 

zeum regiona.~ne, schron.iska 
turystyczne itp. Największym 
jednak jego skarbem, dostep 
nym zwłas:7.cza mieszkańcom 
Lodzi, są wspaniałe terę:nv 

rekreacyjne nad Pilicą. W 
każdą pogodną niedzielę dzie 
s1ątk.i lódzki·:h wycieczek od 
wiedza urocze Podklaszt.Qrze 
oraz mies:z,czące się w zabyt
kowych muruch - muzeum. 
za.W'Sze znajdując tam gorli
wych przewo<lników i przy
jaciół w QS-Obach miejsco
wych nauczY\.'1.elL Im tei 
właśnie wrE;CZY'liśrny nasz 
skromny upominek, życz .ąc 

dalszych tiak największyci:J 
sukcesów. (joł> 

Wojciech Lipiński 
LEKTOR 

. Uniwersytetu Łódzkiefl'O 
zmarł nagle 18 listopada 1966 
r. ~ozostawił po sobie pa
mięć prawego człowieka, naj
leps go kolegi, . wzorowego 
P.edagoga i wielkiego przyja
c:1ela 11.1todzieży. Smierć Jego 
Jest w~elką stratą dla naszej 
uczelru, 

STUDIUl\I JĘZYKOW 
OBCYCH UNIWERSYTE
TU ŁÓDZIHEGO, GRO

NO KOLEŻANEK 

Dnia 19 listopada 1966 roku 
nastąpi ekshumacja zwłok z 
Ostrowa Lubelskiego 

S. t P. 

· Slanisławu 
ldzi·kowskieąo 

żołnierza AK 

b. ucznia Miejskiej Szkoły 
Pracy w Łodzi i Technikum 

Budowlanego w · Lublinie. 

Eksportacja zwłok nastąpi 

dnia 21. XJ. br., o godz. is 
z kaplicy cmentarza rzym.
kat. przy ul. Ogrodowej; o 
czym krewnych i kolegów 
zawiadamiają 

MATKA, SIOSTRY 
i BRAT 

Koledze ALEKSANDROWI 
SLJWCZYŃ'SKIEMU - prze
wodniczącemu Rady Spółdziel
ni Pracy „Czystość" wyrazy 
serdecznego współczucia z po
wodu śmierci 

ŻONY 
składają: 

ZARZĄ'D, RADA, PODST. 
ORGAN, PART. oraz KO
LEŻANKI i KOLEDZY ze 

:to Na pętli tramwajowej na 
Za bieńcu został potrącony 

przez tramwaj 12-letni :M:a
r e k M. (Limanowski.ego 218). 
Chłopca umieszczono w szp ·
talu, podejrzewając wstrząs 

mózgu. 

ą. z tramwaju jadącego ul. 
Nowotki WYP<ldł Kazimierz 
Sulkowski (Uniwersytecka 42). 
Lekarz stwierdził u poszkodo
wanego rany tłuczone głowy 
i przewlóz! go do Stacji Pogo-

W NRF rosną szanse 
na wielką koalicję 

i KOLEGÓW 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 
21 listopada o godz. 12,30 z 
kaplicy cmentarnej na Do
łach. 

SP-NI PRACY „CZYS
TOSC" w ŁODZI 

Wyprowadzenie zwłok nastą
pi w dn. 20. XI. br., o godz. 
15 z kaplicy cmentarza na 
Mani. 

pan 'l'+ie 
mi te; dwq;ki? 

Przecież pawinniś.my być 
sielrie życzliwi, skor'J 

-0ba.j chod<zim11 do te; S!l

mej kl~y!_ 

towia. · j.kl) 

Dziś zachmurzenie duże z 
okresowymi opadami deszczu, 
rano mgła. Temperatura od 1 
do 5 st. c . Wiatry umia rkowa
ne z k ierunków w schodnich. 

:=:=:=:=:=:=:=:=::;:~~==~~~Jutro pngOda bez zmian. 

tł. ·-DL;IENNł.K WDZKI IK' . %12 . (62.0ł) 

' 

Po piątkowych rozm9wach 
między CDU/CSU i SPD . w 
Bc.-nn wzrnocniJa się opinia, 
wedli:.:g któr€'j wzrosły szan
se na wielką koalicję. W ko
lach polityc~nych mówi się, 

że reprezen~.anci CDU/CSU 
z<lolali przekonać socjaldem-0-
kratów, prze7. przed'Stawieme 
nie upiększonego obra:zu sytua 
cji budżetowo-finansowej NR,F, 
że w chwili obecnei niezbęd
ny jest II'Ząd oparty o silną 

większość . w Bimdes·tagu, a 

więc koalicja chr.ześcijańsko
dcrnokratyczna z socjaldemo
kratami. 
Występując przed kamera

mi telewizji NRF, Kiesinger 
oowiadczyl, Ż9 w toku piątko
wego spatka11ia z SPD w wie 
lu kwestiach z zakresu poli
tyki weWnęt::znej, a zwlas?:
C7..a finan5owo-budlżetowej o
siągnięto :r,go<'Jlość stąnowlsk, 

;i. w wiciu :bnnydl wsmieniop.o 
O!) inie. 

• 

Dnia 18 listopada 1966 roku zmarł nagle 

WOJCIECH LIPINSKI 
lektor języka angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego. 

W Zmarłym Uniwersytet Łódzki stracił wieloletniego 
sumiennego pracownika, wybitnego pedagoga i szlachetne
go człowieka. 

REKTOR i SENAT 
UNIWERSYTETU ŁODZKIEGO 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 listopada br. (poniedzia
łek) o godz. 12,30 z kaplicy cmentaruej na Dołach. 

--
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Oprócz światowych potęq w dziedzinie energetyki jądrowej 
ZSRR i USA, mniej lub bardziej zaawansowane prace nad · napędem 
jądrowym dla statków prowadzi dziś wiele innych państw morskich: 

Atak na .problem.„ . fcibu, czyli · 

Belqia, Dania, Holandia, Japonia, Norweqia, NRF, W. Brytania,- Włochy~ 
Miejsce, jakie Polska zajmuje wśród światowych potęg stoczniowych, 
zobowiązuje i naszych okrętowców do rozważań na ten temat. Nie
dawno przedstawili oni oryginalną i niezwykle interesującą koncepcję 
sztucznej wyspy· oceanicznej wyposażonej w siłownię nuklearną. 

Jak „od2rzesz9t" miłość? 
llllllllllllllllDlllllUllb UUlllllllllllllllllllUl!!J 11ych grup norm· - dotyczą

cycn wiernosci maltenskteJ. 
Nie ma wprawdzie wśród ba
danych .kobiet takich, .które 
bez zastn:eżeń aprobowałyby 
swobodę seksualną mężatek, 
znaczna częsć aprobowała Jed• 
:n.aK ,,1urtowarue0

, ,,zawraca• 

-
..-.... ...... ___ , ___ „ 

Mot:tta "9' pow1911ziet. ze w nanYm kraju tszntko := 
ę zmienia w ouaUmiaJą c'/m. teD!pie s ...,,jątkiem § 

«>b)•czajów. szczeg61JliP a kuteczrue opierają si wazelkim 5 
smiatn0m obyczaje t nnr m.y rt-gululą.ce nat liarclzie~ uto 5 
Qrm~ ue:rę ludzkiego 'i:Y eia - tycie a.ek5ualne. § 

nie głowy mężczyznom" i -
pracnJące zawodowo - Pl'ZY: 
jaió :;;abarwioną ele!llenta~ 
wzajemno;go pod o bani.a się, 
alP.... nic ponadto. Zdradzać 
Można - o ile to nie szkodzi 
małżeństwu - stwierdziło 21,4 
proc. badanych. Nie wolno, bo 

W y spa jest pomyślana jako olbrzymia 
sta.cjooa rea baza d la polskiego rybołów
stwa oceanicznego. Spełniałaby ona podob
ną - aczlwlwiek w znacznie szerszym za
kresie - rolę, jak współpracujące z flo
t ylla.mi łowczymi statki-bazy. Przeclslawia 
sobą zoopół trzykadłubqwy o kształcie litery 
~Y" i nośności 36 tys. TDW. W Jego cen
tralne j części przewidu je snę zlokalizowanie 
siłowm nuklearnej, a w ra-
m ionach - zakładów prze-

Osobnym problemem :Jest sprawa zabeZ
pieczenia takie) wyspy przed niszczącymi g 
skutkrunj falowmtia oceanu. Jej projektian- ;:: 
ci przewidzieli zastosowanie w tym celu § 
kompleksu specjalnych boi-falochronów. Lań = 
cuch taki.eh bai, otaczający wyspę. głuszyłby E 
fale morskie i chron:lł ją skutecznie przed ;! 
niebezpieczeństwem uszkodzenia w czasie -
S'Ltornlów. 

Specjaliści oceniają, t.e 
wyspa ta.ka mogłaby się o

twór czych, przy czym ramio
na te · tworzyć mają sztuczny 
Port dla statków łowczych. 

Nuklearne 
kazać bardzo przydatna dla 
polski.ego rybołówstwa ocea- _ 
nicznego, zwłasreza gdyby jąE 
m.kotwiczyć w strefie umiar-§ 
kowanej Atlantyku (oczywiś:= 
cie na wodach eksterytorial-§ 

Ry by złowione przez owe 
słlatki i dostarczane n a wY
spę byłyby w j e j p rzetwór 
niach :ziamrażane, przerabia
ne i magazynowane , a na
stępnie - w u stalonych okre 
sach - przesyłane chłodniow 
cami do kraju. Konstrukcja 
wyspy umożliwia również 
prowadzenie r emontów stat 
ków łowczych, a więc speł
nianie roli niejako stoczni 
remontowej ornz pełne za
opatrywanie tych j ednostek 
na łowisku . W tym celu 
miałaby o na odpowiednie 
warsztaty, sklJady paliwa i 
żywności, m agazyny części 
2lamiennych i sprzętu poło
wowego i t p. Jednocześnie za-
łoga wyspy i statków łow-

perspektywy 

po Isk iei fioły 
--..._..._._ 

Pływaj~ca 
wyspa 

nych). Umożliwiała.by ona:= 
bowiem wspólpracującej z§ 
nią flotylli łowczej dłuższe -
przebywanie na łowiskach i 
maksymalne wykorzystanie 
możliwości połowowych. 

Ekonomiczna strona = 
medalu 

Wykorzystanie poteru:jal ~ 
nych możliwości siłowni nu ;;; 
klearnych wciąż jeszcze ni -
jest, jak wspomniano, eko--
nomicznie opłacalne w od
ndesieniu do konwencjonal-
nych r<YZWiązań budownictwa 
okrętowego i metod eksplo

ii11111111mnnm11mnr 
Okazuje si~ jednak; że i w 

tym wzglęW;ie rue jes t tak, 
jak było. Dowodzą tego ze 
wsz.ech miar mteresujące ba
dania dr Rumy Malewskiej 
z Polskiej A.kademii Naug, 
omówione w artykule „Nor
my współ~yc'..e. seksualnego 1 
ich korelaty" (Stu<ha Socjolo
giczne nr 3/00). Sam fakt, l :ł 
naukowcy za-a.;akowaJ.i ten pro 
blem najdłużej 1 najskutec-z;
niej opierając-y się wszelkim 
naukowym p~netracjom - ja
ko problem „tabu", wyda1e 
się godny <><'notowania. Zaś 
wyniki „ata.b.-u" - godne za
stanowienia. 
Ulegają bowiem - ·acz po

woln;tm. ale niewątpliwym 
zmianom trzv zasadnicze gT'J
PY norm ooguluj~ch życie 
sekst:.:alne; "ormy dotyczące 
1) przygotow:mia młodzieży 
do tego życia, 2) współżycia 
przed ślube.'1 i 3) WieJ.'ności 
Qlałżeńskiej . 

Jeśli chodzi o pierwszą z 
tych spraw, !P trze ba stwier
dzić że zmiany, aczkolwiek 
wydawałoby a1ę najlatwiejsz"> 
d-0 przeprowadze nia, zach~ 
najtrudniej · i 1ak dotąd wyra
żają się głó"<V:t.ie w teoretycz:· 
nym akceptowaniu ich koniecz 
ności i... prah.tycznym zacho
waniu ~ .bez .;„.rruanu. 

Tak lip. zaledwie 1/3 spośród 

mnnmmnmn11u1iii 
Warto tu chyba też zazna• 

czyć, że z;godrue z tradycją kato 
licką, . w Jrtórej większość 
wspólczesnyr.h rodzin była wY 
chowana,' a która zaleca by 
o · sprawach seksualnych nie 
mówić, najwięcej ·rodziców 
stooujących „unikowe" ~~<r 
wiedz.i, a najmniej uwazaJa• 
cvcb uświadomienie za bar
d2io potxzebae, było wśród 
wierzących 1 praktykujących. 

Zdecydowana większość ka
tolickich rod;;tn żąda ta.kte 
- szczególnie od dziewcząt -
wstrzemięźliwości seksualnej 
przed ślube.ill. Postulat tea 
zmniejsza sie jednak wraz ze 
stopniem gorl;wości religi jnej 
i... własnymi doświadczenia
mi w tym względzie. Jedynie 
26 proc. sp~rfd kilkuset mło
dych kobiet,. z IO;órymi prze- . 
prowadzono wywiady dotycz~
ce ich biografii seksualnych, 
stanowcw potępiło współży
cie przed śl;..:bem. Reszta nie 
potępiała, o ile towarzyszyla 
temu miłość lub zamiar mał-
7eństwa. bądź też pochwalał'!. 
~ tej racji, że dobrze mi~ 
doświadczeni~ lub poznać bli
żej swego partnera przed śl~
bem. 65 proc spośród 861 ba
canych kob«•1 mówiło to z 
gł!;'bokim pr.E'konanlem. 

Pewne zmia•nY zaszły rów
nież w trzeciej z rozpatrywa-· 

to szkodzi małżeństwu 
stwierdziło blisko 10 proc. 
Reszta potępiała zdradę z in
nYcb względOW, taklCb . Jak: 
krzywda dla kogoś, grzech. i~P· 
Ta znikoma liczba potępi.aJą
cych z innego ni:t d1>bro in• 
stYtuCJt roatżenskieJ względu, 
Jest rOwnież widomą oznaką 
zmian w sfe;rze obyczajów. 

Na zakończ.enie warto ·za.; 
znaczyć, iż ~ silnym stopniu 
wpływa na ~iibera.1:i.z.ację. n~m 
w omawia ne-\ dziedzinie zy
cia zadow olenie ze wspólży· 
cia seksualncl!o; Ci którzy 
•. odgrzeszyli" milośc' ciel,es~' 
nie lękają si~ tej sfery zycia 
: nie uważa1 a jej za tabu, ci 
di.a których :est ona pięł@ym 
i wciąż godnym przeżycia -
przeżyciem. są po prostu 
.,sympatyczni'"" nastawie ni do 
świata i Judzi. Bowiem ja..1;: 
pisal Freud: „Ta k: długo ja !c 

' człowiekowi wiedzie się dob
rze, jego sum:enie jest lagod
ne i pozwala, aby j ego „ego'~ 
zawiadywalo jego sprawamf,; 
lecz kiedy S":>C'tyka ~o klęska.J 
sumienie zmienia sie w in
kwizytora, ')Qkrywa grzechY1 
podnosi s t anc.IU'd wymagań -
nclcłada ogranic zenia i stosuje 
kary". Opr. I. DRYLL 

czych znalazłaby na niej wszelkie niezbęd
n e placówki usługowe oraz kult~ne: pr.al
n.i e fryzj erów, szpHal, l.aźn.ie, kino, św1e
tlice.. 

aitacji floty handlowej oraz rybackiej. Na- _ 
pęd roki wydaje się natomi~st optym3;1nym § 
lub zgoła jedynym możliwym dla róznycb =: 
r ewolucyjnych typów statków już realizo~ g 
nych Jwb projektowanych. Do takich :wraśme § 
r eWQ!ucyjnych rozwiązań zaliczyć mozna _bez:; 
wątpienia również omówiony tu pro3ekt ;:: 
koncepcyjny gdańskich okrętov;ców. Zda- -
niem niektórych na.szych specjalistów, zwa
żywszy na niekonwencjonalne kryteria przy 
datności można tę wyspową bazę rybacką 
traktow~ć ja ko realną koncepcję pierwsz~ 
go, r en townego statku jądrowego „made m 

2 tys. rodzicOw mających dzie-1-----------------------------

Załety ·siłown i nuklearnej 

Polaru:!". 

Wyposażenie takie j wyspy w siłowrrlę . ją
drową je st koncepcją interesującą z Wl el:U 
względów. I tak np. pozwoliłoby to wYeh
minować koniecz'ność z.abieronia w r e js . na 
mie jsce przeznaczenia dużych ilości . paliwa 
n a użytek własny wYS?Y. a następrue .iego 
u zupeliniiania podczas pobytu na Łowisku. 
Paliwo zaś dla statków łowczych, ~warzy
szących WY\Spie. można by do>'arczac np. w ANDRZEJ KONIECZNY 

zbiornikach z miękkich tworzyw sztucz-
nych , holowanych przez chłod- bi:)~J.\ii#tiiii\W 
niawce odbierające z niej prze:
twory rybne . W ten sposób ·uzy=· 
ska.no by możliwość znacznego 
zwiększenia potencjału przetwór „ 
czego i zaplecza usługuwo-so
cja lnego tej niezwykłej bazy. 
Ponadto parę wytwarz.aną p r zez 
reaktor można by wykorzystać 
nie tylko do napędu turbozespo 
łów, produkujących ener~ę 
elektry=ą. ale i do napędu 
różnych m echa n izmów przetwór 
czych i pomocniczych , do ce
lów ogrzewnjczych i przemysło
wych, a także do odsalania wo 
dy mocskiej. 

Co sądzę o 

zdjęciu: to·dołamacz atomowy „Lenin" u.a skutych 
z em wodach Bąłtyku. 

rodzie nauczyciela 
(B) Dokończenie ze s tr. 1 

zyGMUNT GABRYS 

- C'Zlane'k trójki klas owej w Technili'um Mechallllicznym Dl' ł 

- Mówiąc StZCZerze, nigdy bym nie chciał być nauczycielem. To 

mro-

O!I'ka, często na „ugc,rze". ~la~=. gdy mło<lzież pozl>-.~wlcma 
d 'OStatecznej op ieki dom<J1Wej. wychowuje ~'ię na przyslc'Wi.o wej 
u.llcy. Wtedy cała odpowiedzialność przechodzi, g;_ją rzeczy, na nau
c zyciela . A przecież j ego kontakt z uczniem ogranicza się zal ed
wie do k!Jku godzin dzienn1e. Jeśli można coć proponować, to po
wolywa'l'lie uniwersytetów dla rodziców. Ped<lgogizac 'a wplynęlaby 
dodatnio na stosunki dom - szkol.a, a także przyni.Osla rezultaty 
wycilowawcze. 

PYTAłł!E • 

ci w wieku 1-17 lat, a re.pre
zentuJącycb poglądy w szyst
kich rodziców w naszym kra
ju, wy~rała zachowanie zale
cane przez wspOlczesną peda
gogikę wtedy, gdy szescioletnie 
dziecko pyta np. „skąd się 
Diorą dzieci?". w odpowiedzi 
na to stare jak świat pytanie, 
ci uświadomieni rodzice powie
dzieliby mianowicie dziecku tę 
część prawdy, która ono po
trafi w wieku 6 lat zrGzumieć. 
w ię kszość spośród pozostałycb 
zastosowałaby natomiast m e to
dę . „uniku " - odwracając uwa 

5 gę dziecka ·od t ego_ tema tu, 
- , 1 16 proc. zaa plikowałoby 

ś'wydt następcom, baJeczkę o 
Doe1anie. a l proc. - s k.arciło
by . dzieeko. 

• Niezgodne z zasadami wspó!: 
c :fe snej wiedzy pecta·gogrczneJ 
są rówmeż poglądy 'rodziców 
na to np. w jakim wieku na
leży .uświadamiac dzieci, . a 
także opinie o z.a.interesowaniu 
1cb własnych dzieci sprawami 
płci. W w.iększoś ci uwa'l..ają 
np„ że cblopcOw · należy uświa 
damiać między 14 a 16 rokiem 
życia, dzi e wczynki _: między 
12 a 16. Ponad połowa rodzi
cow dzieci w wieku 11-13 lat 
~ądzi, że ich p o ci echy są a hs·: · 
lutnie nit> u świadomione. Tym-, 
czase.m z opinii samy ch po· 

ciech WYnika , że „tylko ostat
ni ciemniak mając 10 lat nie 

- wie na ten temat niczego„ . Po„ 
~ dobna jest opinia naukowców
?=. -pedagog ów, którzy twierdzą, 

że wszystl<ie dzieci w wieku 
--== przedszkolnym i szkol 

n y m okazują dużą ciekawość 
wobec sfery płci. 

Cała ta sprawa nie byłaby • 
w końcu tak 1#.tna - szcze
gólni~ teraz. gdy rodzice · w 
większości . t~retycznie uzna
ją konieczn9Sć uświadamia
nia dzieci l. młodzie*y. gdy
by nie to, ~ pra.k~yczne za
chowanie ro<lziców ma ogrom 
ny wpływ na późniejsze po
.życie malżeńskie ich dzieci. 

Foto.: Lech Kaliński, Lódź __ , _______ ,_, _____ ~-~----..,...,...__ 

os T NI AffT: ·DRA. ATV ••• 
RozPOczynamy 

druk rewelacyj
nych wspomnień 
Wiktora Tiemina
jednego z ośmiu 
dziennikarzy, któ
rzy przed dwu-
·dziestu laty asy
stowali przy wyko
nywaniu wyr o k u 
Trybunału Norym-

berąkiego. 

WITA. Z e.gair wskazuje godzinę 
6.30, a ja wciąż jeszcze jestem 
z by t prze jf,tY by usnąć. 

Prze d chwili\ przekazałem te
lef oni cznie reportaż do Moskwy. 

Za godzinę ukaże się „Prawda" i milio 
n y ludzi dowiedzą się, że tej nocy w 
więzieniu norymberskim wYkonanY zo
stał w yrok, w y da:ny przez nar1>dy na 
glOw n ych w inowajcOw wojny . · 

Siadam przy s tole i zaczynam not~ 
Wać w ydarzenia d zisiejsze j nocy. 

Z okna hotelu widzę Norymbergę -
Norymbergę 16 października 1946 roku. 
U lice jej są ponure i wYlmłnione. 
Punk tualnie o godzini e 8 wieczorem 
według czasu berlińskiego nasza · grupa 
ośmi~ korespcndentów, . po dwóch z ra 
mienia każdego z cztctech mocarstw 
SOJUSzniCZ)'.Ch - . Związku Radz.ieckiego, 
S~nów ZJednoc-.<onych, Anglii i • Fran
CJi - {'rzY'byla do gmachu sądu. przy
był tu tak że premier Bawarii dr Wil
helm Hegtter i główny pr1>kttr.ator mia
s ta Norymbergi dr Friedrich Leisner. 
Przyszedł naczelnik wii;zienia norym

o er sKtego, amerykatisk1 pułkownik 
And:rews, po ezyDl wszystkich ośmiu 
korespond,entów . zobowiązano 00 nie
opusz.czamia ~chu więzienia f wyzna
czonych im miejsc oraz niekontaktowa
nia się z n ikim do chwili nadejścia spe 
c jalnego z;i.rządzenia C"Lterostronnej ko
m isji . Po zakończeniu tej p:rocedur)r, 

pułkowmik Andrewa jak gośc~y go
spodau zapoznał nas z .powierzonym 
jego pieczy obiektem. · · 

- Więzienie norymberskie wypos:cio
ne je;st zgodnie z najnowszyfili wymo
gami techniki .więziennej - · Dw-wi 
Andrew.s. - Przewidziano w .nim . wszyst
ko, co potrzeba: są pokoje dfa a<two
katów, stolówk..<t, ambulatorium war
sztaty usługowe, kaplica i inne'- wygo
dy, nie wyłączając zmechanizowanych 
szubienic. Oprócz głOwnycb sprawców 
11 wojny _ światQWej przebywa w wię
zieniu norymberskim 186 .iD111ycb więż
niOw. znajduje się tu nadal także uoie~ 
winniooy von P~. · 
Uśmiechając ilł 

kownik Andr m<nvt 

. rzeąa 
cie wchodzimy hu -więzienia. 
znowu kODtrola przepustek. 

Zn.a.Jdujemy się kolo cel jedenastu 
zbrodniarzy, skazanych przez Między
narodowy Trybunał Wojskowy na ka
rę śmierci. Przed . każdą celą stoi żoł
nierz amery'kański i przez okien.ko w 

ne na 
stopni 

kolor. Trzynaści e 

Pułkownik Andrews opuszcza nas 
i udaje się do cel,' aby po ,pewny m 
cza.•i<' powiadGmić _k.ażdego ze skazań
ców o tym, że Rada Kontr1>1i zatwie\I'• 
dziła wyrok śtnierci, prośba o ułaska
wienie została odrzucona i wyrOik zo
stanie wykonany dzisiaj ••• 

(Dalszy ciąg w następnej ,,Panoramie") 
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= Kqcik ięzykowy tak ja.k się pi.w.e. Nje bez wpływu Jest jest l"llem:ywiście ba..rdoo ścisły; d~ ~ 
podstaw leży ració.sik:ie ius, iu.ris - pr;a- C'ZA>Wnik ,,jureur" (o szerszym niż u § 

PAN ERSKI PORUSZYL 8'PRAWĘ wo. Jeszcze dziś używany jest rzeczo•w- nas znaczeniu), choć, .1a.k już wspomnia- el 
WYMOWY NIEKT0Rl'. CH W\'RAZOW nik jurysdykcja (le. iu-risdictio) - „pra- lam, nie on był bezposredniim źródłem § l 
OBCYCH, A MIANOWICIE ,,PANA· wo sądzenia, 'Yładza sądownicza""), polskiego jurora. Nie jest w;ięc wyklu· !$ 
CEUM" I „JUROR". zi:ozumia.ły,. choc prz.estarzaly, jurysta CZOllil, że w przyszłości zwyczaj języ- el 

kowy przechyli szalę na korzyść „żii- § 
Żródlem .,panaceum" (uniwersalny lek rora". el 

na wszystkie możliwe choroby) jest, jak w zakończeniu swe~o listu p. Ersld !iii 

raz panakeia pochodził od pan - wszyst wymowę wyrazów obcych. Będę to el Pain słusznie pisze, język grecki. Wy- J k proponuje abym omawi'l.la w „Kąciku" § 

= ko i akeom.;i.; - leczę. z greckiego za- a czyniła, Jeśli nadejdą kOOlkretne pyta- el 
- E pożyczył go język łamilski. Rzeczownik ' nia. Podawanie wymowy · wyrazów ob- § 

§ tłMJll;keli• przybrał formę panacea, ae. cych w gazecie spraw'a pewne trud- el 
5 U R?:ymian ,ie" brzmhło dawniej zaw- nośoi, gdyż, brak jest odpt>wiednil:'h ; 

i§ sze jak „k", dop.iero od V W. naiszej 1 , 2 czcionek w nie przyst.1sowan,ej do tego ~ 

Dziś zamieszczamy streszcza• 
nie dalszych fragmentów k~iązki 

~Johna Fullera pt. HINCYDENT 
§ w EXETER'' traktującej o pasjo· 
§ nującym całe Stany Zjednoczone 
~ zjawisku latających talerzy. 

§ ery .zacił;to je wymaWitió jak „c" przed wym a v,v I a c celu drukarni. Dlatego mogę pokazać 5i 

:

-======;;_ dwugłoskami i liiektórymi samogfosk.i- · ' 
1 

tylko w przybliżeniu, jak się poszcze- ; 
ml, fit. lb. Vl"ted 11e". Dlatego w wy- gólne wyrazy wymawia.. ~ 

====

S:=====- ra~ie pana-0ea i w przeksztaloonym 7: • ::: 

niego pa.n::i.ceum wymaw1a.my „c"; Die H. BODALSK..~ S 
„k", tak sa,mo, jak w cytowattych przez ~-

Pa.n.a rzeczownika.eh (i ich pochod- •) określenia ze i;Slownika J·ęzyka "' 
- h) (-"' k · c' · e 'znawca. pra.wa, prawnik); z pooręcZIIU- „ 

-====_==- nyc asceza vu gr. as es1s - w1cz - ~ polskiego" PAN. -=„'" 
· ) t (od ke t"kos ków historii lub powiilbci historyil".m~ 

nie, soop ycyzm r;r. s Pl· - d k ( bs Listy nadesłali p.: W. P. i R: W. Ko-
wątpiący, krytykują".ly\, ceramika (od znamy także jury Y ·i: „o m.r (osa,dM I:> D ·ek:u· ; 

gr. kera.meik-OS - garncarsklil keramos w obręh•ie miasta lub oo-z.a. jego miu.rn- zui · zi · Ję. ; 

=-
===_ 

§ 
= = a 

Po 4-dniowym pobycie w Exeter 
i nagraniu zeznań około 60 osób 1 

które oglądały niezwykłe zjawis
ko. John Fuller stwierdza co na-
stępuje: 

„Bezsporne jest, że na niebie w New Hampshire 
ukazują się nieznane przedmioty, które n.ie sposób utoż
samić z samolotami, helikopterami„ sputnikami c:zy me
teorami. Swiadczą o tym wypowiedzi godnych zaufania 
świadków. 

' Bezsporne jest po wtóre, że te zjawiska z6arzają się 
coraz częściej i to przeważ.nie w pobliżu linili wysokiego 
napięcia". 

_ glina). Imię, które Pa.n podaje nosila. mł wyjęty sp.oo wla.dz;v miejskiej 1 sa.- _!!llllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllłllll~llllllllllilllllllllllii 

t · tna G k:a ·ęe w mawia dow:nietwa miejskieg.._ rządząt:.y się E 
8 a.rozy . r~yn ' a Wł Y · - własnymi p.rawami"; „sąd szl.a.cheeki.. 5 d 

nio w rum ,„k • w , -
sta.rośoiński, grodzki"). ys,raczyłobv 5 

FRANCUSKI WYRAZ ·„JURY" - sąd pogrzebać w dawny•!.h dok•a.mentac!t, : 
konkursowy, komisja zfofooa ze zna.w pismach, pamiętnika.eh• aby zrliLil!ic ,§ 
ców danej dziedzi.ny, oceniająca prace wiele wyrar.i:ów tego pocht>dLl!:Ili~, 1. ta-$ 
uczestników konkursu i przyznają'Ja nie tylko rzec-.rowników, aie i eżasow- 5 
nagrody - znalazł się w naszym języ- ników, przymiotników, przyslówdtów. § 
ku dawniej niż ,,juror". Pr-.i:yzwyczai- -
liśmy się d.o jego wymo,wy - żiiri i do Słyszy się mera.z wyraiz; „Ju.rot" wy-§-
tego, że się nie odmienia.. „Juroq-'' - ma.wiany z francuska „:Uirot"1 Prz<'z 5 
członek jury - przywędrował z Anglii. analogię do wymowy „Jiuy". Trud-§ 
Gdybyśmy wymawia.li go z angielska.. oo odmówić logiki takiernu skoja.rze- iS 

,_ brzmiałby „dżuerer". Ale wymawiamy nili - 7lWia,zek jurora z jury w eyciu § 
= 5 
lllllllllllililllllllllllUlllllllllilllllllilllillllllllllllllilllllllllllillilllllililllllllllillilllllillilllllllllłllllllJlllllllilllllllllllllilllllr-

o autorie 
„Kr1yża

ków" 
Autor książk-i udał się Cilo Pensylwanii, do Baeve!:i 

gdzie tamtejsza gazeta zamieściła zdjęcie tajemniczego = spodka. Autorem jego jest 17-letni James Lucci, fotograf 
§_ ainator, który dla przyjemności · fotografował Księżyc 

i gwiazdy. Negatyw poddano różnorakim testom. Zdję

~= cie okazało się autentyczne. Przedstawicielowi gazety 
udało się wydobyć od porucznika pobliskiej bazy lotni

a czej oświadczenli.e, że ostatni-O (także i w dniu, kiedy 
""" robi-Ono zdjęcie), za.notowano obectlość kilku nie z.identy

fikowanych przedmiotów na niebie. 

:: 1 Kobieta modna 
zelek, <> który.eh już pisatam, 
a także obok nC<rmalnycli su
kien wełnianych, występuje w 
kolekcja.eh, suknia tzw. płas:z
czówa oraz garsonka w tym 
salnym typie Wkładane n:a róż~ 
nego rodzaju sweterki, bh1zk't, 
uz.llpeln!atte szalaaili i pilodxa
m_1-kommlarkami.. suknia pAasz 
czowa (le>Joko d.apllsowana1 pro
sta lub róZS7krzo:na kii doło
wi, w rtf!.J!{>ź-

Inne meldunki mówiły o dziwnym xachowllJiliu się 

zwierząt w czasie latania „spodków". Np. pies zazwy
czaj bardzo bojowy, „umierał" ze strachu i krył się w 
piwnicy. Silne podniecenie i strach zauważono także 

e u koni i byd.!a 

5== Od 1952 r., kiedy to na lamach „Life'uH ukazał się słyn-
ny artykuł z opisem najbard2liej charakterystyc:mych wy
padków, a Stigeru~ący wizyty istot sp<YZa Zi~, Air 

5 FO'rce nabJ:aJa Wody w usta. 
5 
5 Podobno zdarzały sł~ równ:ież ł ląd-OW'a·ma ,1taJ.erzy". 

Pozostawla1y one po OObie nawet ślady mat~&IM. 

M. in. W NoW-ym Meksyku lądowanie obserwował ofi
cer polic.ji niejaki SOC!CO])o. Na ziemi znałeziono metalicz-
ne ślady krzemionki. · 

Po kilkudniowej podróży i wysluchainiu dalszych' opo-

::; 

wiadań Fuller pojechał oo Dever (nieda.leko Exeter), = gdzie państwo Hillowie, ludzie bardzo inteligentni i cie- ~ 
S szący się ogólnym szacunkiem, zdecydowali si.i), po 4 la-

l§ tacn milczenia, opowiedzieć niesamowitą p.i;z;y~ę. )ctórej ~====-
rezultatem był slłny szok nerwowy. Chcąc im pomóc, 

~ psychiatra (uczony o światowej sławie) mus.i.al uciec się 
:: aż do hipnmy. Hipr).Qty:zowani (każde z os~ną.., Jn<iż.i . Ż9"-J 
= na) opowiedzieli CÓ J przeżyli w czasie · ćfwugOdzimie F 

amnezji, która nastąpiła po wylądowaniu obok ich sa
mochodu latającego talerza. Hillowie oświadczyli, że zo
stali wciągnięci n.a pokład dziwnego statku i lam pnze
badani przez grupę istot „czlowiek9Waitych". 

A oto szczegóły niesamowitej opowieści: Mir Hill wra
cał z żoną samochodem z Kanady. „Talerz" opuścił się 

- na wysokość 70 m. Podobny był do otocz<mego światła
mi olbrzymiego naleśnika. P. Hill zauważył rząd okien, 

===== a nawet .zmajdujące się wewnątrz sylwetki. Hil1owie usiło
wali uciec przed zjawą, ale usłyszeli dziWilly szum 
i brzęczenie. Odzyskali przytomnooć po 2 godz.inach, n.a 

= drodze, 45 km dalej od miejsca spotkania. 
W Ex·eter doszła :Fullera wiadomość o Wielkiej awam 

urządzeń elektryczn;Ych. Prebawiła ona prądu 35 milio
nów osób. 11 listopada „New York Times" donooił, że 

wywołało ją uszkodrzenie kilku generatorów. To był jed
nak skutelć nie zaś przycrzY'Ila. Ta boWiem nadal paro
staje tajemrucą. 

Fuller jest ostrożny w formułowaniu SW'Oich opinii, ale 

§=_- zwraca uwagę na liczne latające pmedmioty, które kry- a=========-tycznego dnia widziano w okolicy. W swojej k&iążce 

-

===- przytacza opowieści naocznych śi,viadków. 
Elektrownia w Saint Paul (Minnesota) nie umie także 

wyjaśnić przyczyny awarii, która miała tam miejsce 
a 25 listopada.. 2 grudnia pozbawiony z;ostal dopływu prąd1i 

Jua.re:z (Melmyk), El Paso (Teksas) i Alamo.gordo (Nowy 
Meksyk). 

26 grudnia bez światła znalazło się m. in. Buenos Aires: 
Fuller dochodzi do wniosku, że wspólną cechą i awadi 
i latają~ych talerzy jei>:t ~cq tą.jemTiiq:p.ść. Ąqfor ~~!lżłti 
dochodzi n.a zakończenie l!lo wniosku, że hi?Qteża naj-

§ mniej prnwdopodobna wydaje się tutaj najbardziej lo-
E:i giczna. Czym mogą być te nie zidentyfikowane przedmao- =: 
§==== ty, jeśli n.ie staitkami międzyplanetarnymi? § 

Fuller domaga się od rządu i władz naukowych zajęcia 5=_ 

slaxlowiska. Przyznaje, że na początku „śledztwa" ockio-

sil się do tych nieziemskich zjawisk bardzo sceptycznie. ~ 

Po jego ukończeniu dochodzi do Williosku, że wyjaśnie-

nie tajemnicy jest niezwykłe żywotnYfll problemem. 

Tłq~. i oprac.: A. PONIATOWSKA 

w1111111n1111111nn n111111111p111111111 Jllllll li llllll Ili lłll 

Jak już pisałam, temat zi
my skojarzył się w ostatnich 
kolekcjach mody kobiecej z 
dzianiną, a szczególnie ze 
swetrem jako niezbędnym uzu-

pe<łnieniem zimowego rynsztun. 
ku. P&jawiły się więc najróż
niejsze kombinacje spódnic, su 
kien i garsonek wkładanych n.a 
sweter. Obok spó&lic i kami-

niejszy-0h r.niej
scach sztukowa
na, stębr.L6wana, 
z zapięf.danti na 
plisie .tub kry~ 

-...-nnsr~lll\\llll tymi, bez kolnie 
·• , rzy l•Ab z mały-

mi klapkami) 

(REDAGUJE KLUB SZARAD ZISTÓW PRZY LDK) oraz. garsonka 
sk~dająca s.ię z 
k:tót.kiego, albo 
sięgającego bio

, der blęze.-ka, .§ 
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Do podanej figury na.leży 

wpisać nrżej wymienione wy
razy w ten sposób, aby litery 
znajdujące się w oznaczonych 
polach utworzyły pierwszą 
i:zęść rozwiązania. Liten·, znaj 
dujące się w ponumerowanych 
kra•Kach, czyt.ane od 1-46 
utworzą dalszy ciąg rozwiąza
rua. Dla ułatwienia podajemy, 
że pierwszym wyrazem jaki na 
leż.>' wpisać do diagramu jest 

• wyraz ODBUDOWA. 
Rozwiązanie (samo hasło) pro 

simy przesłać na adres „Dzien
mka", Łódź, u.I. PiotrKO<Wska 
nr 96 z dopiskiem „Synteza". 

Zestaw wyrazów: kas.zkie-t, 
klęczmk, komornik, kucłien.ka, 

odbudowa, opowieść, oranżada, 
owieczka, podagryk, pośpie-0b, 

prysznic, psychoza. 
,,JER". 

e Zakochany słoń 

e Obrona wilka 

Postępowy rak 

• Nagrobek żyrafy 

K D p K o p K 
wkładanego 

przez głpwę i 
spódnicy z tej 
samej tkaniny 
także gęsto i 
,„na sportowo" 

3· i8 

G - 45 'łl ..._ IO 

stębnowa.n.a 
(szczególnie są D D o D D D 

17 

8 33 26 35 2.7 
I 

7 *' • 30 - 12.'j 'f) 
A 
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ROllMąza.nie labiryntu z nu· 
meru 265 brzmiało: DOBRZE 

GOSPODAROWAC - ZNA.CZY 
OSZCZĘDZAC W PKO. 

Nagrody wylosowali: bon to
warowy 200 zł - Je1'zy Pie
trzak, Łódź, ul. Więckcwskie

.go 57 oraz bony po l()O zł -
Elżbieta Pieclw rowska, Gomu
ni·ce, pow. Radomslrn, zenopia 
Tal.lbwurecl, Łódź, ul, Ogrodo
wa 26, Stanisław Missrek, Łódź, 
ul. Więck1>wskiego !n, Lucyna 
8.ak, Łódź, ul. Obr. Stalingra
du 148. 

O terminie i miejscu odbioru 
nagród wyżej wymienieni Czy
telnicy zostaną powiadomieni 
przez Oddz. Woj . PKO. 

pra.kty.czne ja-
ko . ubiory ca
łoctz1enne J>Od 
płii.szcz zimowy) 
Dodatkową ich 
aaletą jest 

·także możliwość 
wykonania ze 
zniszczonego już 
płaszcza. lub ko
stiumu wełnia-
nego. 

zarówno su.k
nia jak i gar
son.ka mogą być 
uzupe<lnione bar 
dzo modnym 
obecnie (nawet 
do długich swe
trów) paskiem 
skórzanym, ca
łość te_go stro
ju jest w za-
myśle sporto-
wa, calodzitm· 
nał można jed
nak ten sa.m 
temat wykorzy
stać na okazje 
wizytowe, odpo
wiednio dobie
rając tkaninę i 
cj.<>datki. 

IWONA 

Słoń wdziękami gazelli ~czerze się za<lhwyca ... 
„Cóż, puściłeś mnJe w trąbę!" - westchnęła sł<>nica. 

* * * Kiedy go w owczej skórze wśród trzody wykryto; 
wlilk bronił się: ,,Zachować chciałem inC-Ogni·to ..• " 

* * * Denronsłillując swą czerW!ień stworom pól i Ja.."U; 
szedł do tylu i wołał „Idę z duchem czasu"! 

* * * Ten grób żyrafy ziemskie szczątki kryje, 
co życie miała krótsze niźli szyję. 

HORACY SAFRIN 

Gdy Sienkiewicz wstępował 
ponow,nie w związki mąłżeil
skie z panną Babską - a był 
już. wteciy l eciwym panem -
grupa młodych literatów z 
Kazimierzem Wroczyńskim n.a 
CZl'le wysłała doń telegram 
następującej tresci: 

- „Mistrzu bądź tak . mę
skim, jak twoja ż<>na jest 
Babska!''· 

ODPO.WIEDŹ 

Wkrótce po wybuchu I woj
ny światowej Sienkiewicz 
przybył z darowanego mu 
przez społeczeństwo 01;1ęgor-
1c..„ cio Krakowa. Na pytanie ' 
jednego ze znajomych, ko
niu :.tyczy zwycięstwa od
parł: 

. - Samemu dJabłu, 
połli.t Niemców! 

RYZYKO 
Zabawna historia 

się Sienkiewiczowi w Zako
panem. Przebywając w ka
wiarni w czasie ulewnego 
deszczu pisarz pożyczył pele
ryno; pewnej damie, która 
n1us1ała wracać do domu, a 
l)yła w lekkiej sukni. w na
grodę za swą uprzejmość 
otrzymał z powrotem pelery
nę... pozbawioną wszystkich 
guzików. Liczne bowiem ado 
ratorki pisarza, mieszkające 
z ową panią w jednym pen
sjonacie :poodrywały je i 
fcbo.waly na pamiątkę. 

LIBRETTO 
Gdy nad grobem znakomi

tej artystki dramatyczneJ Pa
liil.skiej zaśpiewa.no „M}sere
re", m.:l·ci.r wó\vczas Sienkie
wicz <><!rzwał się do słynne
go komika Alojzego Zótkow
s.l:! iPgo: 

- cudowna melodia to „!\'li--. 
serere" nie mugę jej słuchać 
be·, wzrttszenia. 

Ka. to Zóllrnwski: 
- Ow<>zem melodia piękna, 

a·le lii>retto nieszcze·gólnc ..• 

~YTANlE 

Sienkiewicz miał oryginal
ną technikę pracy. Pisał tyl
ko tyle, ile trzeba było na 
cvdzien·:y odcinek w gazecie. 
W ro)\:11 J8~6, przebywając za 
granicą ó.rukował ,,Potóp" w 
dzienniku lwowskim „Słowp 
Pol5kie''. Kiedyś re<iakcja 
otrzymała depeszę: 

- ,,Gdzie jest Kmicic?! -
Sienkie"·icz". 

R•!dalrtor odtelegrafował: 

- „K111iric \\' Częstochowie 
wysadza armatę. - Redak-

poszła 
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ODZNAKI HONOROW .E 

dla 
m. Łodzi 

przoduiqcych pedagogów 
W szkołach i przedszko

lach odbywa.~.y sie wczoca1 
akademie i uroczystości z 
okazji Oma Nauczyciela. 
Młodzież zorizaruzowała 
swym wychowawcom z tej 
okazji wie...e miłych niespo
dzianek. W niektórych 
szkołach obcllody potączone 
były z uro<-:i.-ystynu konce~
tami i występami zespołów 
artystyczny<.1i. W VI L.O 
rm. J. LelP.wela odbyło s1e 
odsłonięcie p-0piersia patre>
na tej szk'>ły. 

W Prezy:tit.m RN m. Lo-

Coc1'taile== =w hawaar ni 
Sukienki cocktailowe z szy-

dzi 28 przodujących peda· 
gogów zos·ało udekorowa
nych OcW!iaką Honorową 

m. Lodzi. Aktu clekoracji 
clokonata wiceprzewodniczą
ca Prez. RN - B. Wąso

'wicz. Oto uazwiska wyró7.
nionych: S . Cynker, L. 
Błaszczyk, Z. Chrzanowska, 
J. Borucka. M . Ejme, Ma
ria Frąll'ŁCZal!.., J. G<>lC'ZeW
ski, M. Jaki;b<>wska, S. J a..~

kowski, H. Kona.rzewsld, li'. 
K. Kubicze~, S. Kucha.rski, 
J . Lasota, J. Latkowski, A. 
Nadolski, Zofia Olczyk, H . 
Rybak, A. Romaniuk, F. 
Sm<>liński, M. Sójka, IS. 
Szwedowska. J. Szybiński. 
Oz. Wienbicki, W. Welfe. 
M. Wnuk, tł. Więckowska, 

Henryka Za.wadzka, z. Zie
liński. 

fonu, brokatu, lamy, cienkich w imi~m!u wyróżnionysh 
wełenek, ·„małe czarne•• i „ma dziokowal M. EJ'me _ pre-,

1 
le kolorowe" pokazała wczo- -. 
raj „Telimena" na pokazie w li zes Zarz. Oddz. ZNP Ł6<H-
k,awiarni ,,Grand". Pr?w~e Sródmieście przyrzekając, 
wszystkie modele podobały s1~ że nauczyciele nle bętlf\ 
i nagrodzone zostały .brawa1n:1· szczędzić s!l, aby wychowy-
Zyskały sobie uznarue takze d I 
komplety składające się z suk wać naszą młodzież · na '->-

ni i bolerka oraz uniwersalne brych obywateli kraju. 
·garsonki. Młodzież szkolna obclarv-

Dzis dwa pokazy w kawiar- wala odznacz.onych n a uczy- I 
ni .Agawa". a w ponie<lz1ałek cieli wiąz:i..'1.k.ami kwiatów. 
pokaz w Klubie Dzienniaarza. 
w poniedziałek też wszystkie (k) 
:zaprezentowane modele znajdą 

się juz w . sprzedaży. (k) ·.;:==============-

Spolkunte prokuratorów 
ze slndenłami pra·wa-

W Prokuraturze Wojewódr.· 
!Gej dla m. l.odz.i odbyło się 
spotkanie p.~okuratorów :&e 
studentami p:r,tego roku pra
wa, mające .Pl.a celu zapozna
nie ich z r<lclz.ajem pracy 1 

obowiązkami zawodu proku· 
ratora. 

Na temat polityki i zada.'1 
p rokuratury mówił prokura
tor wojewódzki - A. Wodny. 
Następną 01elekcje o ofia
rach zabójs~w wyglosil e
cliunkt KatA<l.ry Kryminalis
tyki Wydzialu Prawa p;rzy 
UŁ. i kra]O>NY konsultant 
Prokuratury Gene.rafnej 
dr B. Hołys~. 

Po prelekcjach wywiązała 
sie ożywiona dyskusja. Stu-

C.enci, któmr w bid. roku. 
szkolnym ma.,lą dokonać Wf
boru specjallt.acji prawnięzej, 
zadawali szereg ciekawych 
pytań związanych z rolą i 
uprawnieniami tego odpowie-
dzialnego zawodu. (Lw.) 

W Klubie Dziennikarza 

ponieazTatek- „TELIMENA" 
we wtorek - FILM 

W ponie działek, o godz. 18 
w Klubie Dziennikarza odbę-

dzie się rewia strojów spor
towych i cocktailowych „Te
limeny". Sło·wo wiążące - Le
szek Mikułowski. we wtorek 
natomi,ast o godz. 2() w „kin ie 
przy pó!czarne~" - film prod. 
jap. „Kw<iidan .czyli Qpowieś
ci niesamowite". 

Dla posiadaczy ka l't &lubo• 
WycH wstęp na obie imfjrezy
wolny. (X) 

Gabi.ne.t balneologiczny 
dla wlóhniarżq 

W oddziale „A'', ZPW iin. „wiosny Ludów" d1>k1>nano wczo• 
raj uroczystego o twarcia układu balneologicz.n~o przezna<:~ 

nego dla załogi tego zakładu jak i dla załóg innych łódzkich 
zakładów przemy,słowych podległyc.. Zjednoczeniu Przemy&IU 
Wełnianego. 

Placówkę tę urządzono w 
przeciągu 3 miesięcy w miejs
cu starej łaźni. Wszelkie pra
ce wykonała, głównie społecz
rue, załoga ZPW im .• ,Wios ny 
Ludów". a przede wszystkim 
słuźba · głównego mechanika i 
energety,ka. zakład składa się 
z czte rech kabin i dwu gabi 
netów zabiegowych, w których 
można korzystać z masażu wod 
nego w wannie, natrysków 
płaszczowych i deszczowych, 
„biczu szkockiego". 

Obecni na uroczystości: przed 
stawlciele instancJi związko-

wych z przewodniczącym WKZZ 
- zygmuntem Krzywańskim, 
służby zdrowia, władz dzieln.i· 
cy Polesie i dyrektorzy innych 
przedsiębiorstw, podkreślali o· 
gromne znaczenie in icjatywy 
zakładu. Gabinet balneologiczhy 
w zakładacn im. „Wiosny LU· 
dów" jest drugą tego typu w 
c..odz{ placówką fizykoter:ipii 
oddaną bezpośrednio do dyspo 
zycji pracownikom zakładu 
przemysłowego. Estetycziue .1 
funkcjor.alnie urządzony _gabi
net będzie na pewno cieszył 
s1„ ogromną popularnością. „ (iW) 

Sztur/IU hl ientóH' 
---=. na wgren1ontoUJanq ORS 

Jak już informowaliśmy; 
placówka „ORS" przy ul. 
Zachodniej · była podda.'1a 
gruntownemu remontowi. 
Wczoraj otwi„rto clJa klien-
tów nowe, z;modernizowami 
pomieszczenia.. Mimo de~z
cr.u już o godz. 12 tl:u.my ~ 
teresantów oblegaly ol,tien
k<.. 

Remont pole gal pr~e 
wszystkim na przebiciu drZi'Ni 
i okien od strony placyka 

przy Malej Sali T eatru No

wego. Dzię!'..i temu un:i.k.n:e 

się tarasowauia przez klien

tów chodnikow na ulicy za

chodniej. (jkr) 

z MIASTA 
.,.. _______________________________________ "·---- Szkoła Podstawowa nr 6S lru. 

Sl·owackiego po raz pierwszy NIEDZIELA. ~ „czy zbysz-

WAZNE TELEFONY przyjmuje rodzące I cho wzięła udział w naszej akcji. ko znajdzie Danuśkę" _ spot-
~ wraźenia z pobytu w .R-11· 

munii - to temat spotkania z 
M. Mikołajczyk w' ZŁ LK (IA. 
Struga l), o godz. 18. 

Pogot. Ratunkowe 09 
Pogot. M O 07 400-00 500-00 
Kom. MO m. Łodzi 292-22 
pog<'t. Energetyezne 334-28 
:Straż Pożarna 08 
111.torm. telefoniezna 03 
lntormacja PKS 265-96 
Jnformaeja PKP 581-11 
~<>Jl:Ot. Oświetl. Ulic 220-89 
l'ogot. PZMot. 533-09 

CO?!ldzie?Ktf DY? 
re z dzielnicy Sród- Zbiorl<ę rozpoczęta kl, Ul-a kanie z polską piosenką w-
mieście z Re jonowe j Po pod kie runk iem wychowawczy WK ('l'raug utta Ilf) 0 gódz. 
r8dni „K" przy u_l. ni p. Krawczyk. Pomogły pa- t:i.36t w programie koiikursy 
Piotrkowskiel 269. szp1- nie z trójki klasowej PP. H. dia pl6s*!nkatzSr orat kllncert 
tal im. Madurowicza .- Kieliszek i N. Stachur~ka. Wy życzeń. 
u l. M. Fornalskie j 37 orane zat>awki, odzież, t§ią:żki . 
przyjmuje ;odzące i cho przekazały dzieci: M. Kieli- :f. „Przed·południe z młodos-

n. 14, 16. 18. 20. r ym" pr. ski. g. 14.45, ,„ z dzie lnicy Polesie szek, w. Spiewak i A. Skoezy cią" - 0 godz. 11 w sali ZZOP 

21. 11. jak wyżej „Zn<>wu Max Lin- oraz z d zie lnicy Sróc)- las. Po raz drugi odw!e<lzil „Budowlanych" (P iot rkowska 

WOLNOSC „Zemsta aer" od lat 14 (fr.) mieście z Rejonowej Po nas Jarek Wyderkiewiez, któ- 232), w programie kabaret stu 

OAS" od lat 16 (fr.) godz. 15.451a „Tom Jo- ra~ni „K" przy ul. piofr ry cnodzi do przedszkola na dencki ET CETERA oraz kon-

1 :/. „Automatyczne smarowa
nie smarem stałym i plyn.nym" 
- odczyt w ,Języku niemiec
k im, przedstawicieli firmy „Fo 
gele" z- NRF, tłumaczony na 
j ęzyk p()J.ski, o godz. 17.30 w 
Domu T e chnika (Pl. Komuny 
Earyskiej 5). 

g. 10, 12.30. 15, 1·1.3-0, 20 ues" od t 16 (ang.) Jcowsldej 107. Szpital im. Karolewie. 5-letni ofiarodawca cert zespołów bigbeatowych. 

TElATRY u. 11. „zemst.a OAS" godz. 17.45, 20. 21. u. dr n. Wolf ul. Ła- przekazał odzież i za.bawkl. W PONIEDZIAŁEK. :(. „Komu 
godz. IQ, (12.3-0 - seans „Znowu Max Linder" giewnicka 34/36 - przyj !mieniu 15-letniego A. Zawadz bije dzwon" - spotkanie z D. * * * 

POWSZECHNY zamknięty) , 15, 17.30, 20 g. 15.45, „;rom Jones" muje rodzące i chore z kiego złożyła paczkę z zabaw- Michaiowską w Małej Sali Te-

~~~ Stalingradu 21 ) ZACHĘTA _ „~ ptekł.a p/fK.6~45, (i~zimlerza dz:elnicy Bałuty i Wi- kami jego mamusia. zabawki atru Nowego, 0 godz. 17 i 19. ł~ ;f6t,25 ::!:f;ś~a bri},r;;:~ 
g 19 lti MY fair la- do Teksasu" (panora- N' d . k " pr;> d~ew. Szpital im. dr. H. ~et Andr~jł W~·kon~i sa:· l'j' :(. „Przegląd wydarzeń mię• Polskiego Radia nadawać bę-
CiY"· 21. u'.' g. 18 ,,Moc ma) Od 2 ~~t 1;4 ti~SA~o gra'~P~k~~~~n~ g. i.i. ~'~rd.:_napr';yj:':i';.:'j~ro~gJ~~ ~i~':rnwsk~e~o;ia 72 - ~~fa/ow~.i dzynarodowrch" prelekcja d.zie program na fali 295 me-

...,!e ~erzeniAe" „. \i.~·. ljŚk • 'Wizej · ' „Litt.ajJłl!Y ptotesij:r•
1
•" btt ce i ~ho re z tlzl~lnLc;'f buci).ti, odzież, bieliznę. wszy- mgr A. P~les-"ka, o godz. 18 trów (1016 kHz). Dla sluenaezy, 

;ill!.~.1.n • JAR CZA '""~9 ADRIA (Piotrkowska 150) lat li (OSA) godz. o.30. Sródmieście z ReJono- s.tkim ofiarodawcom serdecznle w Klubie TPP-R (Na rutowicza którzy nadeślą swoje uwagi o 

muszki 4;-a) godzie=" pożegnanie z tytułem „osiem i pół" od lat wych Poradni „K" p.:zy dziękujemy. Przyp!)minamy, że ~~{m.S~łączona z wyświetlaniem słyszalności stacji z naj0dle-

2
„1c. za

11
.ronwn.ii·ecczeynn"y sa „Futrzany gang" od 16 (wł .) g. 17 .30, 20 ul. Kopciń.skiego 32 i dary przyjmuje.my codziUUlie glejszych k:rańeów Łodzi i dl.a 

-EATR 
7
•
15 

(Traugutta l) lat 12 (ang.) godz. 10, 21. 11. „Latający pro- Nowotki 60. z wyjątltiem medzieł w sekre- :f. „w kręgu tegorocznych tych, którzy nadeślą uwagi do 

""g. 
19

.
15 

„Mój przyja- 12.30, 15, 17.30, 20 f!"sor". g. ,, 15.3-0, „o- Chirurgia Południe taria<:ie redakcji „Dziennilta badań archeologiez.nych wzdłuż tycząee odbioru w Łodzi i wo 

ciel Harvey". 21• 11, _ ll. 11. jak wyżej siem 1 pół g. 17.30, 20 Szµital im. Pasteura, u l . Łódzkiego", P ,iotrkowska 96, Ili Warrty" - odczyt · doc. dr .T. jewództwie, przewidziano na-

nieczynny CZAJKA (Kochanówka RJ.:K ORD (R~gowska 2) Wi"ury 19. piętro, w godz. 10-16. (kas) Kamińskiej - o godz;. 18, w grody, Adres Rozgłośni: Łódź. 

TEATR NOWY (Więckow Aleksandrowska 162) „SYn kapitana Bloo- Chirurgia Półn<>C Na zdjęciu: delegacja XX LO LDK (Traug_u_t_ta __ 18_>_· ________ N_a_r_u_t_o_w_i_c_za _ _ 13-0. 

:~~osr~~~;o~!iodi~~~ ~o~;~~'! ś7J~~ari~ ~;" Jf~n~'.a1'g:3~~- 1~~ P~~;t;~~W.ana, pl. UłllłlłllUllllllllllllUllllllllllllllllllllUllllllllUlllllllllllllllllllllllliHllllllllllllllllllllllllllllllllllllłHWlllllllllllllllllll!llllllll llllllllllllllllllW 
21. 11. nieczynny lat ill ógodz. 15,ł,),Matd- S01J7U.3~,z20,,p~l ~ l1.cj:..:·6) . LarYt1gologia: Szp. im. „,R t'l·.d, ·;. ·O···-·._, z.·.-.... „ .t tz"l a·· w-· ,. ~z' --,.a:~.--·.~. ~- .„ 

MAŁA SALA (zachodnia ka c rka" (w · o · "'· · a ow 
0 

;, Pirogowa. ul. Wólczań··~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
93) g. 20 „Ojciec" ta~ 18 g. 17, 19 .... , „Qrpiekl,łQ \,Ptaków r. SIN>' !l~ .,. ·"T ..._ i 
21.11. nieczynna ENERGETYK (Al~~ f>oU! •program " skład~y g . • 'Ok'ulisty :' S'z(>ital im. ' 

OPERETKA (ul. Północ t hni.k' 17) N iagara" 14• „Królewtn.a 1 ry- - her ul. M1llono-

PROGR·AM II 

na 47/51) g. !5.30. 19 (tcSA) ~ lat'° 16 godz. bak" od lat 7 (c~;ch.) ~~s;4, a. . NIEDZIELA, 20 LIS~PADA 
„Fajerwerk" (dozwolo i5, 17, )9 ~ .i5, „Olbrzym od Chirurgia I laryngolo-
ne o.i lat 18) 21.11. nieczynne lat l4 (USA) _g. 17. gi;l dziecięca: Szp. im. PROGRAM l 

21. 11. n ieczyntl.a GDYNIA (Tuwim.a nr 2) 21 : 1 ~;, „Poo:nanski<> sio Konopnickiej, ul. Spor- 9.00 W!ad. 9.0S „Fala 56". 9 . .15 

TEATR ARLEKIN (Wól Program krótkometra wiki (panorama) od N: 36/50. Magazyn Wojskowy. !(J.OO Dla 

czańska 5) g. li „cza żowy: „Dwa dni w Pe • l~t 14 (poi.) g. 17• 19 Chirurgia s'l!Czękowo- dzieci „i;>oktor Dolittle płynie 
ro4>;iejski młyn", g. 15 kinie" (poi.), „Parada ST\ !-~W~ - S l-uDVJNE t warzowa: Szp. im. Bar- po kraju", 1-0.20 Mikrorecital 

„Kotek Protek'', 21. 11. T)'siąclecia" (poi.) g. (Kilmskieg~' 123> „Cleo lickiego, ul. Kopcińskie- w. Warskiej. 1-0.40 KOJ;lcert ży. 
g . 17.30 ,,czarodziejski 10, 11, 12, 13, 1.4, 15, od. 5 do 7 od lat 1.!i go 22. czeń. 11.4-0 „+vJa.gazyJ+ Nowości 
młyn" 16, 17, ltl, 19, 20, 21. \franc.) g. 13·30• 15:40• ToksY'kologia: I Cen- Techniki". 12.10 Fel. ,,Plam;v na 

-TEATR PINOKIO (Ko- 21 11 jak wyżej -8• .2<>.lS. 21• 11· „Viva tralny Szpital Kliniczny mapie". !Z.20 „;!'dusi~! morski". 
'ka 16) . · • Maria" (panorama) od "'. „ ż sk'ego 113 

perm nieczynny HALKA (Krawiecka 3%> iat 16 (f r .) g. 16, 19 ••~•i, erom i · 13.20 Kwadrans z zespołem Mar-

TEATR ZIEMI t.ODZ- „Gapa". pr. ski. g. 12, STOKI (ZbOcze) „Pierw 21.11. t1na ~nny, 13.35 ,Przegląd pr~,-
KIEJ (.Kopernika nr 8l „Dzwonić Northstde sza wyprawa" pr. ski. Chirurgia Południe -ł sy. 1:1.45 ,,.Rozgł?.snia h~fcerska . 

g , 15 „Rewolwer" 777" od lat 14 (US A) godz. 15 „cierpkie gło &:pita! im. Pirogowa, ul.ł 14.30 „w :rezioranach • 1.5.00 

%1.11. g. l:l ,.Rewol- g. 15.45. 18, 2().15. 21._11. gi" od lat 16 (poi.) g. Wolczańska 19?. Piosenka miesiąc.a. 1.5.3<> Kier: 

wer" „Dzwonić Norths1~e 16, 18, 20, 21. 11. „Gang Chirurgia Póln<>C -1 masz muzyc_zny. !~.oo w iad_. 16.1>5 
STS „PSTRĄG" (Wól- 777„ g. 15.45, 18, 20.10 „ter i urzędnik" od Szpital tm. Sterlinga. uL Przegląd wydarzen między~aro-
czańska 74> g. 20 „Bal". MAJA (Kllil'lsktego 178) i<>t 16 (USA) godz. 16, S;ęrlinga 1/3. dowy~!'· .lJl.2-0 „Os~ątnle w1ado-
21. 11. - nieczynny. „Urodziny" program 18, 20 Laryngologia: Szp. mi. mo~ci - słu:iiowisko. 1'7.48 M~ 

MUZBA składany godz. 14.45, STUDIO (I,umumby 7/9) Barlickiego, ul. Kopciń- . lodie roz.ryi.ykowe. JB.00 Wy111k1 
„Człow1ek, który zabił „Mysie figle" program skiego 22. Toto-Lotka. 141.05 Gra _o. Colo-

.MUZEUM HISTORII RU- Liberty valance•a" od składany godz. l.6 .1 5, Okulistyk;!.: sz.pital i.m. man - saksofon.„ 18·13 ,,Anty-
CHU REWOLUCYJNE- lat 14 (USAl g. lS.45, „Dziewczęta" (panora- Jons chera, ul. Miliono- kwariat ":;uzyczny • 18.4lj „Orzeł 

· GO (Gdańska 13) czyn- 18 20.15. 21• 11• „czło- ma) od lat 14 (radz.) wa 14. i orzełek - tI:ag~. lll.00 Ka-

ne .godz. J0-17. wiek, który zabił Li- g 17.15, 19.30 , 21. u. Chirurgia i laryngoto- barecik -reklamowy. 19.15 Utw<,>-

21.11. nieczynn<'! berty Vałance•a" g. „Haszek i jego Szwejk" gia dziecięca: Szp. im. ry W. A •• MoZl!rta, l~.i~ Męl~xlle 
'*tUZEUM AR-CHEOLOGI- J5 45 18 2015 od lat 16 (radz.) godz. Korczaka ul Armii Czer taneczne. ~O.j)() ,,Tydzlen w kra-

C7.NE i ETNOGRAFI- . ' ' . . - 15' • lu i na świecie". 20.26 Wlad. 
· · t.Ą ... ZNOSC (Józefów 43) l7.io, 19-:MI w'?nej ~ sport. 20.36 „:Matysiakowie". 2I.<l3 

~i~~n<:~: Wolnosci 141 ,;rowarzysz regent" od SWIT (Bałucki Rynek 5) r.tururgia szczęitnwG- w dawnym stylu. 21.15 Radioka-

MUZEUM HISTORII WŁO lat 12 (czechosl .) g. 15, „Koziołki na wieży" fwarzowa:ul.&Lp. lm: ... ~r- baret 22 15 Grą M. Hattwi·g 
KIEN-NJCTWA !Piotr- 17, 19. 21.11. „Pan mar pr. składany ~odz. 15. icklego, Kopca"'4łe- 22.30 • Wie~sie liryczne. '22.4-0 o 
lrowska 282). Wy•tawa szalek i ja" od lat 16 „Legenda o w.1lkU Lo- go 22· . kubańskie• inuzyi:e ludowej 
„Włókiennictwo wczn- cNRF) godz. 19 bo" od lat '7 <U~A) ~; _T<>ksykologia: :Enstytut 23.0-0 II W°ydanie dziennllta. 23.10 

ra j i dziś". „Tkanina ŁDK (Traugutta nr. 18) 16, „Rodzaj miłości M<'dycyny Pracy, ul. Te. Wiad. sport. 23.l~ Chwila muzy. 

polska" czynne od i;:. „Piekło i niebo" (poL) od lat 18 (ang.) godz. resy 8· . . ki. 23.15 Nowości programQ l!U. 
1!-16. 21. 11 . nieczynn<' od lat 16 g. 15 17.30 18, 20 . 21.11. „ Legenda Nocna pomoc pielęg- a4 .00 Wiadomości. 

Jll'UZEUM KA'l'EDRY E - 20. 21.11. j. w.' g. 15: o wilku L<>!JO''. .„g. 16, !liarska, Sienkiewicza 137 . 
WOI.UC.TONIZMU Uł. 17 30 (2<> seans zam- „Rodzaj mllosci g" tel . 444-44 przyjmuje zglo 
!Park Sienkiewicza) k~ię'ty) IS. :W szenia telefoniczne na 
Czynne od 10-14. Mł.ODP GWARDIA (Zie- K!no filmów l)<>lsldcb wizyty domowe lekarzy 
21.11. r_ieczynn„ lona 2) „Marysia I Na TATRY (Sienkiewicza 40) w g~dz. ;e--s . . W amobu

WYSTAWY 

22.25 Dla każdego coś wesołego. 
22.3~ „Th-e Dauble Six of Pa
r is". 23.00 II wydanie dz iennika. 
23.10 Wiadomości sportowe. 23.12 
Chwila · muzyki. 23.15 Kosmiczny 
spacer z zespołem „The Ven
tures", 23.35 L. Beethoven -
kwartet smyczkowy O.dur, op. 
18 nr 3, 24.<>0 Wiadomości., 

Chemia - „:Meta·le w technice". 
(Katowice) . 9.-0-0 35 lekcja Języ
ka rosyjskiego (Katowice). 9.15 
Matem.:tyka - „Pojęcię granicy 
i ciągłości", cz. li ("Wrocław). 
9.45 Film z seri[: „Bonanza" (W) . 
10.35 „12 krzeseł" - film archi
yvalny prod. poi. (W). 11.50 PKF 
(W). 12.-00 Poranek symfoniczny 
(W). 12.45 Dziennik (W). 13.00 
Sprawozdanie sportowe. 13.50 
„O'Key Polonia" - reportaż fil 
mowy (W). 14.00 „w starym ki- 8.30 Wiadomości. 8.35 Uniwer
nie'' (W). 14.5> ,,Piórkiem i sytet Radiowy. 8.45 Kwadrans 
węglem" (Kraków). 15.15 „Prze- walców. 9.oo Muzyka rozrywko
miany" - ma·gazyn red. wie j- wa. 9.3<1 „w Jezio ranach" . IO. OO 
sklej (W). 15.40 Jan Wilkowski Wiad. lQ.05 Muzyka ludowa. 
- „Uli teoria snów" (W) . . !6.()5 10.2<> Koncert orkies Lr. 10.50 ,,Pe r 
„Ksiądz proboszcz" - reportaż ły i wieprze" - odc. 11.10 Po
filmowy. (W). 16.2() „zapis" - rady prakLyczne dla kobiet, lJ.20 
Pierre M;lrivaux. (W). 17.05 Gieł Koncert przedpołudniowy, 12.06 
da. piośenek (W). 17.10 „Nic świę z kraju i ze swiata. 12.25 Ulu. 
tego" - felieton literacki Artu- )Jione piosenki. 12.45 „o zdrowie 
ra sandauera (W). 17.25 ,,Szkla- "t!złowi<l.ka". 13.00 (Ł) Kom unika
na niedziela" - odc. I (W). 17.35 ty. 13:.1!5 (L) y.>iad. sport. 13.15 
„Portrety" - film pt. „Maria (l:.) „Melodia , rytm 1 _piosenka" 
Dą)Jrowsl~a" (W). 18.10 Szklana - atid, 13.45 (Ł) „starość me ra
niedziel.a - odc. II (W). 18.15 dość" - rep. r3.35 (Ł) Nauka -
Turniej Tańca Towarzyskiego praktyce 14.QO Muzy.ka kame
(W). 19.t<> - Szklana nledziela - ralna. 14.35 „Fala 56". 14.45 Dzień 
odc. nr (W). 19.2·0 Dobranoc (W). Kultury Uzbekistanu. 15.00 Mu-
19.30 Dziennik (W). 20.00 Szkła- I zyozne zoo. 15.30 Dla dzieci ga
na niedziel.i - odc. IV (W). 20.15 węda pt. „Obrazkl ze świata". 
Bulwary naszych stolłc - kon- 15.oO Muzyka. 16.00 Wiad. 16.05 
cert piosenkarski (zabrze). 21.15 Publicystyka międzynarodowa. 
Slownik wyrazów obcych (W), 16.15 Sylwetka kompozytora -
21.35 „Ostatnia prosta" - film Artur Honegger. 17.01 (L) Akt. 
fab. prod. franc. (W) . 23.05 Nie- łódzkie. 17.15 (Ł) Aud. aktual
dziela spprtowa (W-wa i Kato- na. 17.30 (Ł) Gra zespół „Tiger
wice). Ra.g". 111.45 (Ł) Spiewają łódzkie 

PONIE.DZIAŁEK, 21 LISTOPADA 

PROGRAM I 

chóry. 18.00 (Ł) Piosenki w wy-
konaniu R. Rolskie j. 18.20 (Ł) 
„Rentgen" - rep. 18;45 Aud. 

· O!=:RODEK PROPAGAN
DY SZTUKT (Park Sien 
kiewicza) wystawa pn. 
. ,Twórczość a-rtystów 
plastyków SmoleńszezY7. 
ny". Czynna od 10-lJ 
i od. 15-18. 
21 . 11. n ieczynna 

'SALON SZTIJKl WSP(JŁ 
f:ZE<:NE.T (Piotrkow•ka 
88). wystawa H . Berle
wieiio „Mechano
Faktura•• czvnn;i 10--1~ 

P.'\J',A r Jlo<ŁODZIF1:Y im. 
TUWIMA (ul. Monlusz 
ki 4-al. wvstawa prac 
wyróżnionych w tur
n;e1u pt. „Ty<iąc lat 
Pań!iwa P ol•kiego w 
oczach az=eci". 

poleon" (panorama) od Progra.m dla dziec! _ l::itonum mt~rp1&tyczn:>:m 
lat 16 (poi.) g odz, JO, „Kłusownik", „Nie przyjmowam są na miej 
12.30, 15, 17.30, 20. 21. 11 wszystko można", „Nai scu chorzy '." ~a.gły~1 
,,Piękny Antonio" od c:a". ,,Niewidzialny pe~ z~chorow~n1am1 1ntern1-
lat 18 (wł.) g. 10, 12.30 . pi" g. l-0, li, 12, 13, s.ycznymi w godz. _16-7. 
15 17.3<> 20 14 15 16 17 Tarpa- _Nocna pomoc pielęg7 

• ' '„ ' ' ' " n1arska, Al. Koś-ciuszki 
MUZA (Pabianicka 173) n~ (panorama) od lat 48, tel. 324-09 przyjmuje 

,,Dzielny rycerz" pro lti g . 18k 2.0tk 21 • 1~~ar~o zgłoszenia telefoniczne 
gram składany g. 15, gra~ Ty~':i 0c~~rech': na zabiegi do domu w 
„Wehikuł czasu" od wÓd, , , . d." g 10 IS godz. 19-4. 
lat 14 (USA) godz. 16, „ ·powie z · -
18, 20. 21• 11. „Marysia non :;top. Progra

6
m dla Swjąteczna pomoc le-

i Napoleon" (panora- dzieci go~z. l,; 17. k:nska: dzielnica Sród-
mai od lat 16 (poi.) g. „Walet pikowy od mieście Piotrkowska 
15.45, 18, 20.1s lat 16 g. 18, 20 1()2, te l. 271-80, Bałuty -

DYŻURY APTEK POLESIE (Fornalskiej 37) 
godz. 14 Bajki, „Czar
ny tulipan" (franc.) PlotrkoWśka 193, Nt
od lat 14 g. lS, 17, 19.15 cl!lrniana 15. R. Luksem 
21. 11. „w kraju s io- nnrg 3, iu.gow&ka · 51 . 
necznej nocy" (rądz . ) Gdańską 21, Na.rutow!
od lat 7 g. 17, 18, L9 'cza 41-

il Pacanowskiej 3, te!. 
54.1-ec;, Górna - Leczni
cza 2/4, ·teL 44Q-62. Po
lesie - Al. I Ma-la 42, 
tel. 303-85, Widzew 
&>pita Ina 6, tel. ~1-53. 

8.~o Wlad. 8.35 „Radiopr<>ble
my" . 8.5Q (Ł) Koncert życzeń. 

IQ.lQ (Ł) „F.eportaż na zamówie 
n ie". 10.30 (Ł) Najpiękniejsze 
~ceny z opery „ij:alk-a". u.oo (Ł) 

red. ekonomicznej. 19.00 Wiad. 
19.05 Muzyka i aktuałnosci. 19.30 
Koncert z nagrań Wielkiej Orkie 
stry Symfonicznej PR. 19.56 Wier 
sze Leona Pasternaka. 20.06 D .c. 
koncertu. 20.43 17 minut z ork • 
Manuela. 21.00 z kraju i ze świa 
ta. 21.27 Kronika sport. 21.40 Gra 
Katowicki zespół T.aneczny „Me 
trum", 22.00 Koncert c}1óru 
a cappella PR. 22.20 Rozmowy 
o wychowaniu. 22.30 Ambicje i 
starty - aud. 22.45 Słynne zespo 
ły rozrywkowe._ 23.15 Muzyka ta 
neczna. 23.SO Wiadomości. 

TELEWIZJA 

Fel, „Twórcy I zdarzenia". 11.10 8.00 Dziennik. 8.18 Muzyka po
{Ł) „Ws.pomnienia o nauczycie- I ranna. 8.44 „U history.ków woj
lu„, - montaż. 11.30 Koncert skpwycl)" - aud. 9.0o „Koloro
orkiestry ŁRPR. 12.05 Wiado- we, listy" - aud. 9.:W Gra ork. 
mQ'Ści. 12.l<> Tyg9i1ni.k ążwięko- dęta. 9.40 .suity rozrywkowe . 
wy. 12.35 Poranek symfoniczny. lQ.00 „Uparcmch',' - o,pow. IQ.20 
13.:ra Spiewa Pa(lstwowy Zespół Muz. operowa. 11.oo „Pamiętnik 
Pieśni i Tańca ,„Slą.s~". 14.00 nur)<a" - słuch. 11.30 Chwila mu 
!{oncert życzef1. 14.30 Gra radio zyki. 11.35 „ Wieś tal'1czy 1 śpie
wy zespól „studio M-2". LS.00 wa". 12.05 Wiad. 12.10 Kolorowe 
Dla dzieci slul'howisko pt. .,Do melodie, 12.25 Rolniczy kwa
trzech razy sztuka". 15.45 ,,Nie- d:ans. 12.4<> „Więcej, lepiej, ta· 
dzielne rendez.vous". 16.00 (Ł) niej". 13,00 „Uczmy się śpiewać". 
Wyniki „Kukułeczk.i", Jli,02 (Ł) 13.20 M. Aszrafi ..:... I Symfonia 
„Wieczór )iryll;i lódzkiel„ - aud. „Bohaterska". 14.oo „Nasze co-
16'.3() Koncert chopinowski. 11.00 dzienne sprawy". 14.15 Gra ze
Wlad. 17.<>5 „O czym mówią w spół „Bo.ssa Nova-·C.ombo". 14.30 16.4-0 Wiadomości dnia (Ł). 16.•!>5 
świecie" - and. 17.25 Chwila Włoskie canto. 15.00 Wia.d. 15.05 D ziennik (W). 17.00 Film z se r ii : 
muzyki. 17.30 (L) „Program z dy z życia Związku Radzieckiego. „zaczarowany ołówek" (Katowi 
wantkiem•'. 18.35 Muzyka tanecz 15.25 Skrzynka inuzyezna. 15.50 ce). 17.10 „Skarby w szufladzie" 
na. 19.00 Rewia piosenek. 19.30 „Ubezpieczeni.a d<>browolne (W). 17.30 „7 milionów młodych„ 
„System" - s!uchow. 20.10 Mu· PZU". 16.0-0 „Popołudnie z ml<>" (W). 17.45 „Kło·poty z szafą" (Ka 
zyka rozrywkowa. 20.30 (Ł) „Fil- dością". 17.55 Wiąo. 111.00 KQn- towice). 18.10 Kino krótkich fil
mowa paleta". 21.00 Dziennik. cert. 18.43 „Popołudnie z mło- mów (W). 18.45 „ E ureka" _ ma 
21.22 Muz}"ka tj;tneczna. 22.00 dośclą". IB.45 Kurs )ęz. ros. gazyn popular,no-naukowy (Wl 
Ogólnopolskie wiad. sport. 22.20 19,QO „z księgarskiej lady". 19.20 Dobranoc tW). 19.30 Dzie n-

* :(. * 
zoo (ul. Konstantynow-

ska 6/10) czynne w <!. 
9-16 (kasa c zynna do 
i;!ocłz . 15.~nl. 

PALl\flARNl l\ otwarta w 
godz. 1()-18. 

'KI N A 
POT.ONlA - •• 'Zołnłerlń" 

""" lllt l!ł (wł.l eo.i~. •n 
13, ~. 19, n. 11 1. w. 

Wl!i!l. A - „NlewternoM" 
Od lat 18 (Wł.), tz. to. 

POPUl,A.RNE (Ogrodowa 
18) „spacer po linie " 
(ang.) od . lat 16 go<;lz. 
16, 18, 20. :n. 11. llle-

P-ii~E~~IOSNIE (Zerom 
•kiego 74(76) „Uwie~ 
dziona. i porzucona" 
(wł.) od lat 18 godz. 
!5.45, 18, 2-0.15 
21. 11. jak wyżej 

ptONIElR (Franciszkańska 
31) ,,Sp<>tk.aWe z Ba-

%1.11. 

Ossowskiego 4, Gaga.ri
n'l 6, Tuwima 19, ~a·ro
lcwska 48, Limanowskie
go l, Piotrkowska 25, 
PrzybyszeWSkiego są. 

DYŻURY SZPITALI 

~ Klinika Poł.-Gin. im. 
('arie-Skłodowskiej - ul, 
Curie-Skłodowskiej 15 -

zgłoszenia tęleforni<?zne 
na wizyty domowe przyj 
rr.cwa.ne są od godz. 10 
do 15. Wizyty ambulato
rYlne 1 domowe wła
twiane są w godz. l0-17. 

Gabinety zabiegowe 
świątecznej pomocy pie
lęgniarskiej c-zyn.ne w 
wvżej wymiezrtonych pun 
1t1:~ch wyikonują zabiegi 
p;_eJęgniarskie w godz. 
~-Jl!. ?.;głoszenia na za
biegi domowe przy}mo
w~e są w godz. S--17. 4 

(Ł) Wiad. 22.3Q L. van Beetho- 19.10 „'Jniwersytet Radiowy". nik (W). 20.00 l<' ilm krótkometra 
ven IX Symfonia d,,..m<>ll. 19.~ (Ł) Koncert Ork. P:ij. 20.00 żowy (W). 20.15 Teatr TV: „Mi<ir 
23.39 Melodie n.a dobranoc. 23.50 Dz1,ennik. 20.26 W ladom. sport. ka za miar.kę" - Wiiliama szeks 
W_iadomo.ści. 2Q.30 Wieczór liter11cko-muzycz- p ira (W). 21.45 Na półkach księ-

TELEWIZJA ny. · 20.33 „Gospoda poetów" - garskich (Wf. 21.55 „Kryptonim 

8.00 Geometria wykreślna 
„Wiek>ściany". (Gdańsk). 

kabaret. 21.08 Na estradzie !\om- jesiefl" - reportaż (W). 22.20 
pozytorzy. 21.40 Reportaż lite- Dziennik (W). 22.35 Wydanie spor 

8.30 rackl. 22.00 Piosenki od ręki. towe ł.,WD (Ł). 
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D z i ś  b o k s e r s k i  

m e c z  l i R O i D j i

(Ł)-
Gwardia(Wwa)

Dziś na lin g a  w  Pałacu 
Sportowym o godz. 11 ■ roze
grany zostanie ligowy mecz 
bokserski Gwardia (Ł) — 
Gwardia (W-wa).

W  barwach drużyny war
szawskiej do czołowycłi za
wodników zaliczamy: Kuleją, 
Walaska, zawadzkiego. Rę
kawka, Niedzińskiego, Dębic 
kiego, zygałowskiego ł  Las
ka.

W  zespole łódzkiej Gwar
d ii na ringu zobaczymy m. 
m . octiackiego, Jelenkiewi- 
cza, Borkowskiego, K ielicha, 
Misiaka, Józefiaka, Tomasie
wicza, stańczykowskiego, J ó 
zefowicza, względnie Kubac- 
Itiego.

przed meczem ligowym o 
godz. 9.30 rozegranych zosta 
nie 6 par jun iorów  RK S i 
Gwardii.

Przedostatnia w sezonie pfóbn ŁKS i Startu
w  podmuchach zimy kK^ńczą 

piłkarze rozgrywki ligowe. Do 
rozegrania pozoisitały im  jeszcze 
dwie kolejki. Ju ż  w ub. nie
dzielę stadiony świeciły pustka 
mi, bo kom u sią chce w ta
kich warunkach oglądać me
cze. Świeciły też pustkam i ka- 
■sy klubowe, w któryx:h nie prze 
lewa się przedeż. Zdum iewają 
ca jest beztroska władz 
PZPN, z jaką traktuje  finan 
sowe sprawy klubów . W  na j
lepszym okresie uirządza długo 
trwałe przerwy w  rozgryw
kach, marnuje najkorzystniej
sze terminy, a zmusza do gra
nia na śniegu i błocie. Rażąca 
nieudolność organizacyjna, któ
rej najwyższy czas położyć 

kres.

Do przedostatniej batalii przy 
gotowuje sią ŁKS. G ra na wy
jeździć z J^glębiem . Przeciw
nik  nie lada — lider tabeli, 
łodzian czeka wdęc zadanie nad 
wyraz trudne. Obchody 60-

letniej działalności Ztegłębla 
cza.jący sią tuż za plecami l i 
dera Górnik, d ą że n ie ^o  wyka
zania sią przed w laUłą widów 
n ią  swymi niezaprzeczalnymi 
waloram i — oto okolicmości 
zwiastujące atmosferą, w  jakiej 
piłkarze ŁK S  wystąpią w Sos
nowcu. Cóż, życzymy im  powo

dzenia.
Spotkamia Cracovia — W i

sła, Pogoń — Szombierki, Le
gia — Ruch, GKS — Z aw isy  
i Polonia — Śląsk wyczerpią 
program niedzielny. Godzi

Niespodzianka pod koszem

Ł K S - l u b l i n i a n k a
G T s G d t  p B % t ,

Niespodziewana porażka ło
dzian w spotkaniu z beniamin- 
kiem  ligi. ŁKS w pierwsze] po
łowie gral dobrze, celnie strze
la ł i n ie  oddawał prowadzenia.

W  drugie] połowie meczu sy
tuacja uległa zmianie. Łodzianie 
parto lili pod koszem. Nie tra
fia li do celu z najdogodniejszych 
pozycji. W  Lubliniance Kas
przak i Kozak — dwaj obroto
w i — zagrali szybko i odebrali 
prowadzenie.

Ostatecznie mecz zakończył 
sie zwycięstwem Lub lin iank i 
63:61 (33:36). Najwięcej punktów  
dla ŁK S  zdobyli: Kaczmarow i

C z y j .  f i a l ą z k a « r t i
W meczu 
Folska-ZSRR?
Wczoraj otrzymaliśmy niepo

kojącą wiadomość z  Warszawy. 
Przewodniczący Wydziału Wy
szkolenia PZB Ignacy Nawrocki 
zakomunikował, że przygoto

wujący się do meczu drużyn 
młodzieżowych Polska — ZSRR 
(27 bm. w  Łodzi) Jan  Gałązka 
doznał kontuzji ręki.

Udział jego w  druż>Tiie repre 
zentacyjnej stoi pod znakiem 

zapytania..
Trzeba nadmienić, że Gałąz

ka jest czołowym naszym za
wodnikiem w  wadze kogucie].

Dąbrowski po — IS. a dla Lu-
blin ianki: Kasprzak — 22 i Ko- 

— 12. ^
W pozostałych meczach ligo

wych wynik i były następujące: 
Polonia — Start (Lublin) 37:52

^^^^sŁa — Wybrzeże 74:67 (35:33).
Korona — AZS (Toruń) 60:6^ 

(29:33).
Śląsk -  Legia 74:70 (36:31).
Lech (Poznań) — AZS (War

szawa) 55:66 (20:32).

An ilana-łZS (Kraków)
w  meczu ligowym p iłk i ręcz

nej Anilana pokonała zespól 
AZS (Kraków) 22:17 (14:S).

B ram ki dla Ąiy.lany , zdobyli:, 
M ichalak — 4 óxH ' p o .,i Jarosz
czak, Urbański, Murzyński, 
Brot — 3 i  Kaczmarek — 2.

? :6 rn ik  ( Z ^ b r z i )  —  
S t a l  (fiz ;^5zów ) 2;w

Wczoraj awansem dzisiejszych 
spotkań ligowych rozegrany zo 
stał tylko jeden mecz ligowy. 
Drużyna mistrza Polski — Gór 
nik (Zabrze) przegrała nieocze
kiwanie ze Stalą (Rzeszów) 2:3 
(1:2). Mecz odbył się w  Zabrzu. 
Bramki dla Górnika zdobyU: 
Musiałek i Szołtysik, a dla 
Stali: dwie Dcrmarski i  Kraj- 
czy.

Trzeba obrielitywnie stwier
dzić, że Górnik m iai przewagę, 
ale grał bez szczęścia. Dwa 
strzały karne bite prz«z Lubań 
skiego i Oślizłę obronił bram
karz Stali — Majcher.

W meczu o mistrzostwo I I  
lig i Garbarnia pokonała Górni
ka — Thorez (Wałbrzych) 1:0.

^ l iM P R E Z Y

Klnb nnisiińieiszTch 
lodzi świola

Ju ż  V  członków Uczy k lub  n a j
silniejszych ludzi świata. Zrze
szeni są w  n im  sztangiści, którzy 
w tró jbo ju  o lim pijsk im  uzyskali 
w yn ik i powyżej 500 kg.., .

Pierwsze miejsce na liscie zaj
m uje rekordzista świata Ju r ij W ia 
sow — 580 kg. W gronie najsil
niejszych ludzi Jest 12 sportow
ców radzieckich oraz 8 Amery
kanów. w arto dodać, że dwóch 
zawodników amerykańskich: Ro
bert Bednarsky i Norbert She- 
m ańsky — to Polacy z pochodzę 
nia.

BOKS. Gwardia (Łódź) — Gwar 
dia (Warszawa) I  liga godz. U  
w Pałacu Sportowym. Przedmecz 
godz. 9.90 KKS — Gwardia U  
(Łódź).

P IŁK A  NOŻNA. Start — Stal 
(Mielec) l l  liga godz. 12, stadion 
Startu. W łókniarz (Ł) — W łók
niarz (Białystok) liga centralna, 
godz. U, ul. K ilińskiego 188.

HOKEJ NA LODZIE . ŁK S — 
Polonia (Bydgoszcz) I liga aodz. 
18 w Pałacu Sportowym.

P IŁK A  RĘCZNA. Dalszy ciąg 
turn ie ju  o pucłiar ZPRP. APila. 
na — AZS Kraków  godz. 10, w 
hali,. Widzew^i, AZS PŁ —.-Ruch 
(Piotrków), go.dz. 13.30, AL Po- 
litechniki-U.-..- ■■ -- '5

SIATKÓW KA. Turniej junio
rów o Puchar Miast, godz. 9, 
ul. A rm ii Czerwonej 119. Klasa 
A żeńska: W łókniarz (Ł) — Re
sursa godz. 10, ul. Wacława 22. 
AZS I b  — Anilana i  b godz. 10 
ul. sterlinga 24 i Start i l  b — 
Justynów  godz. 14, ul. Teresy 56.

KOSZYKÓW KA . ŁK S  — Start 
(Lublin) I liga męska godz. 19, 
w hali Widzewa. Widzew — Tę 
cza (Kielce) I I  liga męska godzi 
na 18 w hali Widzewa. Liga o- 
kręgowa ŁK S I I  — Czarni (Kut
no) godz. 12, ul. Zakątna 82 i 
Społem — Old boye godz. 12. 
ul. Północna 36.

PŁYW AN IE . Dokończenie m i
strzostw Polski dzieci godz. 1« 
basen Startu na Ju lianow ie.

się tu ta i podkreślić sn>»r- 
tową postawę Stall, któ
ra rezygnując z przysłu
gujących je j praw gospodarza 
zgodziła saę grać w Zabrzu. 
Dzięki temu mistrz Polski unm  
ną) męczącej podróży do Rze^ 
szowa i zysKPJ dzień więcej 
na odpoczynek przed ciężkim  
meczem pucharowym.

Druga liga dotrzymuje, kro
ku pierwszej, bowiem i  jej 
braik jeszcze dwóch kolejek 
rozgrywek do zakończenia se- 
z<>nu. Przedostatni swój mecz 
Start rozegra wląc w  niedzie
lą ze Stalą (Mielec) i to przed 
własna w idownią.

Kibice i sympaitycy ą a r tu  
zerkając na tabelę i znajdując 
w  niej Stal na przedostatnim 
miejscu, spodziewają sią łatwe 
go sukcesu łodzian. Oby się _me 
przeliczyli. Stal rzecz>"Wiscie 
w  obecnych rozgrywkach sipą- 
3uje się słabo, zdołała nazbie 
rać zaledwie 9 punktów , ale 
uwaga — czy aby ostaitnie jej 
zwycięsiwio nad U nią nie zwia 
stuje aiby zwrotu na lepsze? 
Jesit to czynnik, który w  n ie 
dzielnej rozgrywce należy sta
nowczo uwzględnić.

Szanse na wygraną Start oczy 
wiście posiada i to dość znacz
ne, na co wskazują osiągnię
cia drużyny bałuckiej w  po
przednich rozgrywkach, w  któ
rych to Stal chociaż grała znacz 
nie lepiej, doznała jednak dwu 
kroitnie poirażek 0:1. Mecz 
Stare — Stal rozpocznie sią o 
godz. 12.

Garbarnia — Thorez, Górnik
— Hutn ik , Victoria — Olimpia, 
Lotnik — Lechia, Polonia — 
Odra, Unia — Gwardia i M ZKS
— W arm ia oto pozostałe spot
kania niedzielne drugol^eow- 

cóiw.

Hokeiści
p rze g ra li

Z Pomorzaninem
Hokeiści ŁKS ro ^oczę li dobrze 

mecz z Pomorzaninem. W krót
kim  czasie zdobyli dwie bram
k i przez 'Frątczaka i Lejczyka. 
Powodzenie to okazało się zgub
ne w skutkach, gdyż drużyna za 
pomniała o asekuracji własne] 
bramki. Pomorzanin nie omiesz

Sport W ramach

iuiiileyszu 50-lecia
III 1.0
Wczoraj w  ramach jubileuszu 

50-lecia I I I  LO  im . T. Kościusz 

ki, odbyło si? m . in- i” '"
prez sportowych.

W piłce koszykowej at>sol- 
w end  I I I  LO  wygrali z ucznia 
m i I  LO im . Kopernika 59:53 
(po dogrywce).

W piłce ręcznej kobiet repre 
zentacja liceum pokonała 
drużynę absolwentek. (Najwię
cej bramek strzeliła Grzelak — 

7).
*  ~ir *

Przed rozpoczęciem zawodów 
wiceprzewodniczący ŁK K F iT  Ro
m an Balcerzak wygłosił krótkie 
przemówienie okolicznościowe. 
Podkreślił on wielkie zasługi ■ po 
łożone przez tę szkołę w krze
w ieniu ku ltury fizycznej i wrę
czył dyr. I I I  LO  B. Dębskiemu 

pam iątkowy talerz z herl»m  
B m . I m . Łodzi.

ka ł wykorzystać tych błędów ł  
zdobył kolejno trzy bramki.

W  drugie] tercji obraz gry nio 
uległ większej zmianie. Goście 
strzelili ŁK S dalsze 2 bramki i  
zapewnili sobie ostatecznie zwy
cięstwo. . . '  '

W poszczególnych tercjach z:s, 
0:2, 0:0. Ostateczny w ynik 5:2 na  
korzyść Pomorzanina.

W  pozostałych meczach ligo
wych w ynik i były następujące: 
Legia — Polonia (Bydgoszcz) 12:4.

Górnik (Murcki) — Podhale i;3.
Baildon — KTH 5:1.

i u f i a t a

^  W  rozgrywkach p iłkarskich 
o puchar amatorów  w  piłce noż
nej W alia zremisowała ze Szko
cją 1:1, a piłkarze Anglii wy
grali z Holandią 1:0.

>!• Lekkoatletyczne mistrzo

stwa Europy 1971 r. odbędą 

się w  Helsinkach. Na kongresie 

lAAT odbytym w Stambule po

stanowiono, , że spotkanie Amery 

lia — Europa odbędzie stę w  

1967 r. 9 i 10 sierpnia w M on-' 

trealu.
il, w  koszykówce męskie^ ze

spól M td io lanu  Simmonthal po
konał m istrza Is landii K r Reyk- 
Javik 90:63.

Sf. Piłkarze ZSRR przegrali w 
Algierze 1:4 (0:2).

Kolarze Rum unii zglosiH 
się do X X  Wyścigu Pokoju .

UGŁOSZENIA

OROBNE
D Z IA ŁK Ę  — Ogród 2.000 
m  kw . z .lokalizacją ■ w 
Łagiewrlikach sprzedam. 
Tei. 290-83 30943 g

H*OMBK . jednorodzinny, 
własnośfciówy, 700 m kw. 
ogrodu sprzeda.m. Cena 
300.000. Gdynia-Orlowo, 
ul. Łowicka 36

D Z IA ŁK I ogrodnicze, bu 
dowlane spirzedam. Łódź 
Targowa 27 m. 28 godz. 
19—20 30940 g

HODOWLĘ lisów, urzą
dzenia, plac pod budo
wę — ładnie położone — 
sorzedam — wydzierża
wię. Tel. 540-62

P IA N IN A , fortepiany 
stroi, remontuje St. Ku 
lesza Łódź, Kopernika 43 
t«l. 260-50 3<n40 g

P IA N IN O  „Seiler” sprze 
cam. Krucza 3 m. 8 tel. 
452-07 ■ 30620 g
G A RA 2 przenośny z der 
my sprzedam. Tel. 573-22 
pc godz. 21 308OT g
„TRABANT - Combi-600’ 
:»przedam. Tel. 374-70

SAMOCHÓD Ciężarowy 
„Praga” 3,2 t, motocykl 
„M-72" z przyczepą‘siirze 
dam. Żurawski. Zgierz, 
22 Lipca 7, tel. 162-90il

„SKODĘ lOOO-MB”  sprze 
dam. Łódź, Jarzębino
wa 4 (od Rowińskiego) 
godz. 11— 16 30912 g

„SYRENĘ-104” nową wy 
l^isowaną w PKO  sprze
dam. Tel. 573-67 godz. 
18—22 30891 g

.SAMOCHÓD „Moskwicz- 
40S” sprzedam. Telefon 
596-66 30771 g

„TAUNUS” 17-M de Lu- 
xe (1960), stan bardzo do 
brv okazyjnie sprzedam. 
Oferty „30857” , Prasa, 
Piotrkowska % 30857 g

,-WARSZAWĘ” w do
brym stanie pilnie sprze 
dam. Adamkiewicz Łódź
SŁ-ilowa 36________ 30S80_g

SYRENĘ 104” wyloso
waną w PKO  kupię. Te- 
lefon 515-69 godz. 13—20

TOMASZÓW Maz. — cen. 
trum , 3 pokoje, kuca
nia. przedpokój, częścio
we wygody (kwaterun
kowe) zamienię na po
dobne w Łodzi. Zgłoszę 
nia zakład fryzjerski 
męski, Łódź, Narutowi
cza T5-d , 30836 g

S.-iMOCHÓD „Syrena 
sprzedam. Przebieg ' 3.300 
km .'"^ódż , UfliwersytfeC- 
k& 35 m. 17 30932 g

KOREPETYCJI Z ma te- -
m atyki, fizyki udziela 
student ,UŁ. Tel. 378-15

DUZY pokój lub kawa
lerkę,' komfort, śród
mieście zamienię na po 
kó j w  okolicach ■ 
Oferty „30668” , Prasa, 
Piotrkowska 96 30668 g

SAMOTNY, materialnie 
niezależny, bez nałogów, 
w średnim wieku, na 
stanowisku — poszukuje 
nokoju sublokatorskie
go. Tel. 392-28 dni po
wszednie lub oferty 
,.30704” , Prasa, p iotrkow  
ska 96 S0704 g

SIATEMATYKI, fizyki 
uczy magister. T ele fon . 
223-95 . 30560 g

MATEMATYKI uczą sta 
denci. Tel. 303-62

SAMOTNI znajdą odpo.^ 
Wiednie oferty małżeń
skie w „swatce” Łódź, 
piotrkowska 133

UCZEŃ do krawca po
trzebny. Łódź, Jaracza 8

ka  jest czołowym naszym  zc- ^ a ń sk y  -  to poiacy z ^ g " j u f i a n o w i e .  t«l. 260-50 3«f740 g lefon 515-69 go<iz. ™ -- -

..........
Jraj* nikoffo znajomego. Zobaczył, ze u wej 1 _______  rSar- — wtrącił ' iakbv od . niechcenia Simon, Jaic

STRESZCZENIE

Simon Templar (Święty', przyjąć 
zycję hollywoodzkiego producenta film o
wego Byrona Ufferlitza i postanowił za
grać w nakręcanym przez mego 
Partnerką ;ego ma być slyn-M Apru  
Ouest. Oboje udali się teraz do repre
zentacyjnego lokalu „C iro ”. Bawią uę  
doskonale. W pewnej cnwiU przyłączył 
się do nich Ufferlitz i zaczyna mowie na 
temat nowe] fryzury April Quest-

Simon rozejrzał sią po 
sione ze zdziwienia brw i . Dicka H ^ id a y a , 
który właśnie w tym momencie wszedł z Ma
ry Martin. Uśmiechnął się; potem zob^zy ł 
M artą Scott i Cf.rla Alsopa -  oboje 
niego miny. Byli to pierwsi s p o s r^  jego lio,- 
lywoodzkich znajomych, ktwy<4i 
Później zauważył ich więcej. Swiąty ^  
<?zedł <io wniosku, że muszą mu 
dobrze zapłacić za tłumaczenie się 
rym  znajomym, dlaczego me nawiązał z n i
m i kontaktu zaraz po przyjezdzie. Potem, 
próbując odwlec ten niem iły moment ł
się w  stronę, gdzie me spodziewał się spo-r

kać nikogo znajomego. Zobaczył, że u wej
ścia do baru stoi Orlando ^’;ane

Flane patrzył prosto na  nich. W  ręku trzy
m ał wysoką szklankę z whisky 1 wodą sod ^  
wą. Stopy rniał szeroko rozstawione, j^kby 
chciał pew n ik  utrzymać się na nogach. M i
m o to lekko się kołysał. Jego za ppysto jna  
twarz była zaczerwieniona, a włosy i  raawdt 
m ia ły  ten paskudnie zmiętoszony wygląd, kto 
ry  zawsze oznacza jedno i  to samo. N ie by o 
najmniejszych wątpliwości: C^lando F la n ^ y l  
znowu albo wciąż jeszcze pijany. Usta m iał 
złośliwie wykrzywione.

-  No, nie ńiogę z  wam i dłużej zostać — 
powiedział Ufferlitz. -  Nie chcą. aby się d<> 
myślano, że to ja  aranżowałem wasze spot
kanie. Bawcie się dot>rze i nie martwyie si? 
o rachunek. To ju ż załatwione. Czesc !̂ _

Poklepał ich ponownie po ramionach 1 od
szedł. Simon z ciekawością i  oczekiwaniem 
odprowad?.ał go wzrokiem, kiedy s z ^  w 
stronę t>aru, ale Orlando Flane znilmąi.^

-  Oto idzie jedna z patentowanych świn 
tego miasta -  rzekła bezlitośnie Apm.l.

Myśląc wciąż o Orlandzie  S imon zapytał.

-  Ufferlitz, oczywiście. Korhamy Byron!

Dość długo czekali na  cocktaile. Podano
je  razem ze spisem potraw. 
dzy n im i urwała się, kiedy 
Z karty w in Simon kazał podać dodatkowo 
łjutelkę bellingera rocznik 31.

-  Wróćmy do Byrona -  poprosił, gdy ke!- 
ner odszedł. -  Każdy m i coś o n im
da W  Nowym Oi-leanie był ł>andytą, _ ale je- 
Eo' film y robią dobrą kasę. Dawniej upra
wiał gangsterstwo w związkach zawodowych, 
lecz swoich niewolników dobrze opłaca, i  co 

pani na to?
Ile  on im  płaci?

Simon lekko zmarszczył brwi.
-  Nie pokazywał m i jesarae listy płac — 

przyznał — ale dwaj panowie od literatury, 
Kendricks i  Lazaroff, powiedzieli mi, że je 
go czeki są wszędzie honorowaine.

— Proszę poshichać: c i dwaj pajace byii 
uważani za jeden z najlepszych zespołow 
scenarzystów w  Hollywoodizie, m im o że do 
prowadzali do białej gorączici każdego pro
ducenta, dla którego pracowali. Jednak

— Spotkałem dzisiaj kolegę Grooma — 
wtrącił ■' jakby od niechcenia Simon, — Jaic 
się pani układają ' z n im  sitosunki?

Jej pięknie zarysowane zielone oczy_ 
rzyły go w  za.myśleiniu, a  potem rozjaśniły 

się wesołością.
— „Święty znowu na wi. łowni!“ — zacy

towała. -  Już widzę taki nagłówek. A t<*- 
raz niech pan przestanie być wstrętnym de
tektywem, dobrze? Dziś wieczór m a i>aa 
wolne. Mamy podobno razem się bawić i  ro-ducenta, a ia  Kroiego w o ln f Ma

szłego roku posunęli ^lę ^  eo n =9 mansować, a  m y an i na minutę nie prze- 
2  szefem i  ten Doh ^ ^ l i Ł  _ & e ^ y ^  staiemy r ' ' ' ' -------
było, w  jaikiś sposób dostali sią do jego <i:>- 
mu, posypali wszystkie ubrania prctózkiem 
wywołującym swędzenie i  we wszy*tkich ła
zienkach powiewali atramentu zamiast P jy "' 
nego mydia. Zrzeszenie pr«-iucentow zabro
niło  ich zatrudniać; od tego czasu m e pra
cowali, dopóki nie zaangażował ich Byroa 
Jak  pan myśli, ile  musi płacić ludziom, Ktr>- 
rzy byli w  tak krytycznym położeniu'_i czy 
oni każdej zapłaty nie przyjęli z radością.

To l)yło d la  Swisjtego coś zupełnie no-

— Nic o tym  nie wiem ~ pow iedzie  z 
zadumą. — Umowa, jaką m i zajproponowai, 
jest w  zupełnym porządku, ale oczywiście, 
on nie m a w  reku żadnych atutów p r ^ iw -  
ko mnie... przynajmniej dotąd. A  jaic jest 

z panią?
— Ma, oczywiście, nadizieję; ze zanim  zacz- 

niemy zdjęcia, l>ędzie mnie
nie potrzeba do tego wiele. Przejął mnio 
razem z Jackiem Groomem, bo moj kon
trakt z n im  jeszcze m e wygasł.

— Za dwadzieścia piąć dolarów tygodnio

wo?
— Nie, teraz trochę więcej. Nie wiem, ja 

k ą  umowę m a Jack, ale wiem, że nienawi
dzi Byrona jak  dżumy.

a. iiiy -ctiu.
stajemy rozmawiać o poważnych sprawacli. 
Proszę ze mną zatańczyć!

Wstała rozkazująco i  Simon musiał zrobić 
to samo. Trzeba przyznać, że nie przyszło 
m u to z trudnością.

AoriJ um iała zmieniać swoje nasitroje tals 
szybko, ja k  migocze światło na ściankach 
kryształu. Nie sprawiała jed'nak nikom a 
przykrości i  nie wywoływała uczucia chłodu, 
W je j towarzystwie człowieK nie mógł byo 
an i osamotniony, an i jjozostawiony na ubo-. 
czu — musiał dzielić uczucia pięknej aktorW.

Tańczyli. JedlL I  znowu tańczyli. April 
nie dopuściła do rozmów na poważny te
mat. M imo swego cynizmu i mocnych wyra
żeń, była fascynującą i interesującą towa
rzyszką. Święty stwierdził, że spędza w ie
czór o wiele przyjemniej n iż mógłby się 
spodziewać.

Kiedy odwiózł ją  do domu. była pierwsza 
po północy. Przed wejściem dobrą chwi!q 
musieli się przedzierać prz;z  grupę stałych 
nocnych łowcow autografów

-  Niech pan do mnie wstąpi, napijemy 
się czegoś — zaproponowała

Simon właśnie się nad tym zastanawiały 
kiedy wym inął ich jeszcze jeden zapóźnio- 
ny samochód. Jecha2 bardzo wolno

(9 ) (Dalszy ciąg nastąpi)

z w szys^ im l działamL
społeczno-ekonoimlcmy
30. w ydaje  Łódzkie 
(w granicach lim itu , 

każdy może zaprenume 
adres; „Ruch", Dział 

’ W ten sam sposób 
archiwalne „Dziennika”

, R edak to r nacTctay 325-«. Z-ca redak to ra  naczelnego 307-26. 
223-05, 228-32 w o jew ddzk i 343-€0, 341-10, lis tów  1 in te rw enc ji 
W ydaw n ic tw o  Prasow e R S W  P rasa ’*. R ękop isów  nie  z a m ó w ić  

n ,  w  zasadzie w y łączn ie  ód starych prenum eratorów ) — do IS grud- 
um e ro w ać  „D z ienn ik  Ł ó d z k i^  p r i/^ y te ją c  nateżność <to 10 g r u d k a  
iał P renum era t, Ł ód ź , K ope rn ik a  53. k on to  P K O  Ł 6d ź 7-S-579. N a 
sób prTCd w y la id e m  na u r lo p  m ożna  zam ów ić  Efelennik’ na do- 
■■ 's a  do nabyc ia  w  sk lep ie „B u ch u ” . Ł ód ź , P io łrkow s’:a 95

ga.
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6 D ZIEN N IK  ŁO D ZK I n r 237 (6204)
D ruk.. Prasowe ZaM . G ra l. R .S ^ * ,P ra s a ^  Łódź, uL Żw irM  -  Paoier: druk. a ia t. 50ł

P io tr  ko^wsika 96. T e le fony; cen tra la  »S-«# Jączy z  w  
’ia łv : m ie jsk i 228-32 i 337-47, sportow y 203-95. spole 
'279-78. W yd^ ia i Ogłoszeń 311-50 1 293-00 w ew n. 30. 
m eratę  urzędy  pocztowe 1 listonosze p rzy jm u ją  (w , 
o do 10 g rudn ia . Za pośredn ic tw em  „R u c h u ” każd; 
a, ISO zł — roczna) na b lank iec ie  P K O  na ad re  
m aw ia  się p renum era tę  ,,D z ienn ika  Łódzk iego  . W_ 
!t po  50 gr za ledną gazetę). Egzem plarze arcni

R edagu je  k o l e g i u ^  2
Sekretarz odpow iedz ia lny  2 
343-80, k u ltu ra ln y  i „P ano r , 
ny ch  redakc ja  n ie  zw raca , r* 
n ia  br., na tom ias t odd'ziały 
(37 z ł 50 g r  -  premumera.ta 
odw rocie  b la n k ie tu  P K O  na 
w o lna  ilość dtli rns le iność

Jak c ja  <1 w ydaw n ic tw o) — Ł ó d i ,  M o  
f  204-75. I I  sekretarz 303-04. D z ia ły : 
noram a”  223-OS. Redakc ja  nocna 279-1 
i. N a  1967 r. zam ów ien ia  n a  p renum era  
3ły  1 de legatury  „R u c h u ” — ty lk o  dc 
ra ta  k w a rta ln a , 75 r f — pó łroczna , 15 
na le ży  nadpisać, na Jak i okres zam aw  

ść na le ży  w y liczyć w g ka lenda rza : po




