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Sukcesy partyzantów
w Wietn amie pld.

- Amerykanie

ściągają

Partyzanci południowowiet
hamscy prz.y pomocy miejudaremnili
scowej ludności
w lipcu i wrześniu: bieżącego
!!'oku dwie wielkie operacje
prowadzone przez ame:rykanllką piechotę marską i mationetkową.
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listopada
21
Jak podaje
wietnamska agencja informa
cyjna VNA, powołując się na
agenP<1ludniowoW',einamską
„Wyzwclenie", w toku
cję
walk toczonych w prowincji
.Q uang Tri, na południe od
17 równoleżnika, partyzanci
zabili bądź ranili około 3 tys.
.żolnierzy i oficerów prreciw111ika, w tym 2.200 Ameryka:nów, a ponadto zniszczyli. 20
dział i możd4ierzy oraz str:icili około 'łO samolotów wroga.
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E. Ochab przyjql
przedstawicieli WK FJN
Białymstoku

w

Rady Pań
Edward
stwa i OK FJN
Ochab przyj..jl w Belwede;rze :przedstawicieli Wojewódz
k iego Komite;u Frontu JedNarodu w Białymsto
nnści
ku.
PrzewodnicL:ący

strzobędą

gr esie
e pomery
w
Mon-

ii ę

uczestniczy!
W rozmowie
'ISEkretarz OK FJN - Mieczysław Marzec.

ali w

Marszałek

5łosiH

ll.

nowe

posiłki

w czasie zaciek„Hastings"
łych walk, ~oczonych od· 15
do 26 li,pca o szosę strategiczną nr 9, prowadzącą •Jd
wybrzeża morskiego do granicy Laosu, przeciwnik stracił w zabitych i rannych około 1600 ludzi.
Liczba wojs-k amerykańskich
Wietnamie
połud·nlowym
w
358 tys. Amerykań
osiągnęła
zamierza
aowooztwo
sK1e
swych
liczebność
zwiększyć
(B) Dailszy ciąg na str. 2
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wzornic twa z krajów RWPG
obraduj q w Warsza wie
Specjaliści

nowoczesność i estetyka rovrobóm

pr-zemyslową

praktyką

(INFORMACJA WLASNA)

Przy liczny:m audytorium, złożonym z wybitnych specjali·
s.tów z różnych dziedzin wytwfirczości rozpoezęla się wczoraj
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie sześ.:1odniowa nara.da
p!'7lcdstawicieU organizacji wzornil'lhva przemvsłowego Jtrajów
RWPG. Wraz z del egacj ą pol s!~ą. której przewodniczy sekretarz Rady Wzornictwa - z. S:.ydłowska, w naradzie udział
bio~· ą delegacje ZSRR, Węgier, BulgarU, Czechosłowacji i NRD
oraz obserwatorzy z Ju go slawif Narada, na którą przybyli
również przewodnicz ący Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemysłowej, wicepremier E. Szyr i minister kr.Itu!'Y
i sztula - L. Motyka, j est kontynuacją współpracy w tej dziedzmie nawi ązanej między organizacj a mi wz..>rnictwa krajów
obozu socjalistycznego a zapoczątkowanej międzynarodowymi
ooradami, jakie odbyły się. trzy lata temu w Warszawie.

Polski Marion Spychalski.
Łodzi

z wizyfQ w

Celem narady jest dalsze doskonalenie środków umożl1wla
przemyslo· ·
jących wzornictwu
wemu osiągnięcie p<>'ziomu odwymogom est~
powiadaJącego
tycznym nowoczesnego społe 
oraz

czeństwa

i
wyrobów.

wartości

Przedzagad

miotem obrad będą więc
nienia z dziedziny teorii i spo~
sobów projektowania rożnych
form przemysłJ>wych, metody
jak
projektantów
kształcenia
również kryteria oceny jakoś
ci wytwarzanych wyrobOw, pro
bierny związane · 21 organizacją
n,aukówo-tiad;awcz ego
zaplecza
itp. Nakreślone w tO'ku dyskusji i wzaj emnej wymiany poglą
dów zadania prowadza do na·!fa'nia wzornictwu przemysłowe
socjallstycznych
krajów
mu
form jak najbardziej riowoczes
nYch odpowladijil.cycb po'trzebom współczesnego klienta I
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Konferen cja prasowa w Moskwie
za
odpowiedzialność
Cala
przerwanie podróży delegacj i
'.J'owarzystwa Przyjażni Radzie
po ChRL spa<:ko-Chińsk iej
da na stronę chińską - oś
na
w poniedziałek
wiadczył
konferencji prasowej w Moskwie przewodniczący dclega-

Kronik a
===wyp adków
38-letnia Daniela Oziembska (Snycerska 5) uległa wczo
raj zatruciu gazem świetlnym.
stwierdził
lekarz
Prz ybyły
zgon.
~

tą.pi)

30'7-211.

lówiogrudiUdn ia
9. Na
do-

uroezystości.

Podpisanie planu
współpracy

między

akademiami nauk

Przyczyny przerwania podróży Polski i ZSRR
d.elegacji TPR-Ch po ChRL
dziennika
komentator
cj i,
„Prawda", W:ktor Majewski.
delegacji przyto
Człon kowie
czyli liczne fakty ś wia dezące,
ChRL delegację ra·dziec
że w
wroga atmosfera .
otaczała
ką
M. in. w dniu 7 listopada pod
czas zwiedzania Uniwersytetu
Pekińskiego zorganizowano wo
kół c zł onków delega cji demon
strację

~encji

B

W niedzielę przybył do Lodzi członek Biura Polityc'7.nego KC PZPR - marS"T.alek Polski Marian Spychalski. Jako jeden z wychowanków III LO im. Tadeus·~
uroczystościach związanych
Kościuszki · wziął udział w
z SO-leciem istnienia tej szkoły. Marszałek Ma.ria.n Spychalski obecny był przy <>ósłonięciu pomnika ku czci
pierwszego dyrektora szkoły L. Starld.-wicza.
Po południu marsza.lek spotkał się z łódzkiim aktywem s pole1lZ.Do-politycz nym, któremu przi*lsta.wił waż
niejsze problemy z dziedziny polityki m1ędzyna.rodowej,
obronności kra.ju, stosunków polsko-radzieckic h f sytua(kl
cji w międzynarodowym ruchu robotniC"Lym.
Foto - L, Olejniczak

Przed trzema Jata, 22 !istopa
da 1963 r„ zamordowany zoDaJlas w
stał skrytobójczo w
prezydent Stanów
Teksasie
Zjednoczonych, John F. Kennedy. w związku z tym, za.rząd miasta Dal!As umieścił w
tygodniu dwie tabli
ubiegłym
ce z brązu na płycie z grad'.li tu położonej w odległości ood miejsca,
60 metrów
koło
gdzie pierwsza kula ugodziła
prezydenta. Poza tym zarząd
miasta nie organizuje żadnych

:to Zofia G., lat 48 (Różyc
kiego 22) zo s tała dotkliwie po
bita. Stwierdzono uraz czaszki i wstrząs mózgu. Ranną umieszczono w szpitalu.
• Straż Pożarna przez goz wykopu sa
dzinę wyciągała
mochód m-k i Lublin, pod któ
rym zarwały s i ę nakrywające
y;ykop deski. (kl)

antyradzie cką.

listopada delegacja przybyła do Kuangczon, gdzie stro
na ch i ńska znowu zorganizoantyradziec
wystąpie nia
wała
kie. Odpowiadając na protesty przedstawiciel miejscowego_ ?:idz'.ał.u Towarzystwa Przy
jazm Chm~k?-Radz ieckiej cy„wasze
osw 1ad czył:
nicznie
protesly n ie są grosza war15

te".

zmuszona
była
Delegacja
do Pekinu, ale rów
przywódcy towarzystwa nie tylko nie potęp i li
w rogiego postępowania wobec
lecz wzięli je w
delegacji.

powrócić
nież tam

obronę.

w
była

ta kiej sytuacji deJe.g acja
zmuszona przerwać wizy
Związku
do

i powrócić
tę
,!!adz~ecki~go,

W siedzibie Akademii Nauk
ZSRR w Moskwie odbyła się
uroczystość
w poniedział~k
podpisania planu współpracy
między

pols ką

Akademią

Nauk
Akademią
i
Nauk
ZSRR na rok 1967.
przewiduje
Porozumiem~
uczorczszerzenie wymiany
prowadzen1e
nych, a ta·kżf'
wspólnych prac w takich m.
in. dziedzinach, jak obserwacje sztuczr.ych satelitów Zieredago•Ą-anie ogólnoslon~i,
atlasu lingwistywiańskiego
prace nad dalszym
cznego,
rozwojem teclmiki obliczeniopólprzewod:niwej i fizyki
ków i innych.

Do aspekt>"~w estetyki i nowoczesności v.zornictwa pr~
myslowego riawiązal również

w swoim zagajeniu minister

Motyka waz wicepremier
który szeroko na-

L.

E, Szyr,

Dalszy

(A)

ciąg

na str.

2

N. Podgorny . zakończył
.w Aoslrii
o
państwowy
Traktat
w:skirzeszellliu , Illiepodległej, de

Ili „nitka"
amoniaku
Ruszyła

w Puławach·
W

poniedziałek,

azotowych w

częto
dzeń

w

zakładaeh

Puławach, rozpowstępną ekspto.at~cJę .urzą
Ul 'ciągu produkcyjnego

amoniaku. Po uzyskaniu pełnej
mocy codziennie produkqwać
się będzie tutaj 300 ton . amoniaku.
jest
pod·kreślenia
Godny
fakt szybkiego tempa przeka~
zahia do· eksploatacji III ciągu
amopiaku . . Zamiast 3-miesięcz
nego terminu, skróconego następ
nie do 6 tygodni ...,.. roZruch
technologlczuy trwał zaledwie
10 dni. W ten sposób wykonane zostały zap!Anowane na bie
zadania w za,kresi·e
źący r.o k
uruchomienia wszystkich 3 cią
gów amoniaku w Pularwach I.
Warto podkreślić, że dotychczas „Puławy" wyprodukc>wały
ponad 40 tys. ton amoniaku i
22 tys. ton mocznika.

25 rocznic a

•
•
rozgrom 1en1a

woJsk hitlerowskich
pod

łłaser -

Sloicu

Rzeczowe analizy przepr~
przez komisje zawadzane
przyczynią się do
kładowe
wyzwolenia · rezerw produk(irw)
cyjnych.

między---------------

napięcia

Rewelacyjna
Francuza

r.

~zy Hitler
popełnił·

N. Podgorny zaprosi! prezyd e nta Aus;;rii F. Jonasa i
kanclerza J. Klausa do zlozrn1a wizyt 'Oficjalny~ w
Radzieckim. Zil.proZwiązku
S7enia wstały z wdzięcznoś
cią

przedsiębior

zarządzania
<S twem.

narodowego i umocnienia pogłosi
koju w . Europie
wspólny komunikat radziecpodpisany n~
ko-aust:riacki,
zakończe nie wi'l.yty oficjalnE>j
N. Podgorn e.~o w Austrii w
dniach ·14-21 listopada 1966

inmobójsl·wo ?

przyjęte.

.
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str.·
_______
tł> (Czytaj
na

Zamach stanu wTo~o
Prez. Grunitzk y
.opanował sytuację
dolwnano
W poniedziałek
niew Lome, stoli.cy T<>go,
Ze
stanu.
udanego zamc.chu
wynika,
int.:>rmacji
skąpych
że prezyde nt Grunitzky opanował sytuacje. W stolicy panuje względr-y spokój, wprowadzono jednakże godzinę po
licyjną. Armia pozostaje · wier
Losy do-r
na prezydentowi.
mniemanego przywódcy ępi
sku, Kutukbi są nieznane.

.
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PCK dla ofiar powodzi
. we Włoszech
Po przesłaniu 100 litrów
· przeciwdurowej
szczep1on1U
dla ofiar klęski po
tężcowej
wodzi we Wloszech, PCK spie
szy z dalszą pomocą. Zgod·n ie
wskazanymi
potrzebami,
z
przez Włoski czerwony KrzYt.
PCK prześle: mleko w proszku. konserwy, Jeki i środki

i

odkażające
wartości

łącznej

wodę

soo tys.

zł.

Moskwą

z 25 rocznicą
W związku
rozgromienia wojsk hitlerowskich pod Moskwą rozpoczę
konferencji
ły się · obrady
naukowo-teoreity cznej, na której główny referat wyglC\Sił
Radziec-Związiku
marszałek
kiego, Sokołl)wski.
konferencji
obradach
W
biorą

wizytę

mokratycznej Austrii o.raz uparlament
cnwalona . pr~
austriacki i t.-znana na ar,~
stała
nie m iędzy11arodowej
neutralność austrii, stanowią
pozytywny wkład do spraw
osłabienia

udział

.

I

Dar MO dla szkól

marszałkowie

Bagramian. Jeremienko, Koniew, Moskal-=nko, Rokossoworaz inni raski i Żukow
dzieccy dowódcy wojskowi woj.ny
drugiej
U<'zestnicy
światowej.

Jutro wielka
manifesłacia

klasy robotniczej
Francii

Poniedziałek był we Francji dniem inrensywnych przy
gotowań do wielkich demonstracji protestacyjnych, które
odbędą się 23 listopada.
zarobki nie naDrożyzna,
cen.
za wzrostem
dążające
n :edotrzymane obietnice rzą
du w sprawie poprawy bytu
oto główne
robotników Rady Pań 
ł'rzewoan1czący
powody fali · manifestacyjnej,
Republistwa 'socjalistycznej
która ogarni<l całą Francję.
ki Rumunii Chivu Stoica rozw poniedziałek rozmopoczął
Zakaz dem<>nstracji w Pawy z prezydentem ZRA Naryżu, gdzie władze za\)ronily
. .
serem.
z dworca ws r:J'10dniepochodu
C:hivu - Stoica przybył ' w nie '
go do · Plac~ RPpu'bliki jest
dzielę do Kairu z pięciodnio·
osb.'o krytyk~wainy,
W\ wi:i~t'l oticj"!llll\o

ROZMOWY

(in!. wl.). Wczoraj odbyła się w ZPB im. Obrońców Pokoj u, z udziałem wiceministra przem. lekkiego - T. Kunickiego, o gólnokra jowa, branżowa narada Zjednoczenia Przem.
Bawełnianego poświęoona reali7.acji uchw.aJ VII Pleo.um KC
PZPR. Przybyli na nią dyrek~orzy i sekretarze POP zakła
dów bawelnianvch. Naradę rozpoczęto wręczeruem aktów nominacyjnych przewodniczącym 32 zakładowych komisji do
sprnw usprawniania organizacji i produkcji. Tak wiięc „Bawei:na·~ pierwsza rozpoczęła realizację uchwal ostatniego plenum.
PodZjednoczenie opracowalo do powiednich wniosków.
d;;spozycji ;irzedsiębiorstw i . sumowanie wstępnych wynikć.w prac komisji ma nastą
nich komisji
działających w
br. ; władze
p ; ć do kofu:a
resortowo·ogólne wytycme
powinny otrzyzwierzchnie
U7.upelnione szczebranżowe
mać wnioski realizacyjne, zao
informacjami
gtłowymi
przez KSR do
opiniowane
wykazują
przedsiębiors cwach
nast ępnego ' półrocza.
końca
cych osiągnięcia w zakresie
wymagająwniosków
Częśćrozwiązań tP.chnicznych i orprzyklada:ni ' cych bezzwlncznej realizacji
g:..nizacyjnych,
będą przekazywały
komisje
wzorcowych opracowań orgadyrekcjom zabezpośrednio
n izacyjnych i analizami wyTa:m, gdzie
kładów pracy.
ników pracy poszczególnych
wystąpi potrzeba . {a w ,wielprzedsiębiors tv; na tle wymkich zakładach bawelnianycil
ków branży. Zwłaszcza te ostatnie, bardzo wnikhwe o- · wrstąpi na peyvno), obók kom1sji' można powolywać tzw.
pracowania, ułatwią znacznie
im
zespoły . problemowe „ i '
pracę komisjom zakladawy'n.
przekazywać pewne zagadnie
O technice. trybie i harrua do. opracowania.
monogramie prac komisji mó
to kolej•
Osobna s prawa
wiili wiceminister T. Kunicki i przew<Xi.F..iczący naradzi.e
ność przeprowadzania · ana1i7.
należy
d/s ekonoNa samym wstępie
z-ca dyrektora
pracowni·
poświęcić uwagę
micznych Zj€<ln. Przem. BaK. Lipczyk.
k9m pośrednio i bezpośred
wełnianego to kreślenie
Etap pierwszy
nio produkcy.inym, dążąc do
dxugi
faktycznego,
.s truktury Za.trudniestanu
zmiany
to
analiza,
kolejne,
jego
n ia. Problemy
szczegółowa
koorytmiczność produkcji;
trzeci - sformułowanie · odperacj a, rozwoj tecliniki, jakość produkcji i organizacja

I

Wczoraj, przed poludniem pierwszych 5 s?Jkól lódzSzkala nr 44. przy Ż e romski ego 10, nr 94, prz11
Zacisze 3/7, Szkoła nr 84, przy Smug<rJ •ej 10/ 12, Sz ko!a
nr 98, przy 19 Stycznia 7 i Szkoła nr 88, przy Bucz~a 6 <>trzymało od Kom endu Ruchu Dr.ogow ę go MO postoły _pia.styczne tl,J
zytec~ne i potrzebne prnenty .nCJ;U,ki zasad ruchu drogo.w ego.
Jest więc nadzieja, że d :>:ię ki wla§ciwym „pomocom'"·
rn:mkowym .-osnqc.e - po.kolenie b ęd zie ;uż prawidłowo
poruszać się po ulic(J.ch naszeg•o miasta.
Na zdjęciu: uczniow'ie Szkoły nr 44 (Żeromskiego 10)
(Lw.) ·
przy plastycznym s.tole ruchu droqow ego.
kic~:

Foto -

L. Olejniczak
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Przeczytai
większość

-

§uh ces q

party zantó w ·

przedsię

OŻYWIĄ

str. 1
(B)
wojsk w końcu 19ti6 r. d~ :ns
· tys. w przyszłym roku liczba
ta ma wzrosnąć o dodatkowe
100 tys.
uowoqz=o amery1rnns 1ne za
mierza wygłodzić partyzantó w
i w
południowowietnamskich
podejmie szerokie
tym celu
operacje z zadaniem o_panowa
uważą·
nia delty Mekongu nej za śpichlerz poJudn.iow ego Wietnamu.
Według doniesień „New York
Dokończenie

PROGRAM

rozgłośni

„Głos

Arne

ryki" oświadczył, że g:\voli o ż Y

w1enia progr.amu „,Głosu Ame
ryki" wprowadzi się doń wię
<:ej muzyki i piose11ek, a audycje zostaną skrócone. Rzeczywywiad z Ruwiście ostatni
skiem trwał„ .• 4 minuty 18 sekUnd.
JEWTUSZ ENKO
U R. KENNEDY 'EGO
Senat()r Robert Kenne<ly prz:e
prowadził w swojm domu 3-go!lzinną rozmowę z młooym poeJewtuszenką.
radzieckim
tą
Kenne~e·wtuszenko zaprosił
dy'ego z małż0J1ką · do ZSRR ja
gości.
h
pzywatnyc
ko swoich
NIE SZOSA A DOM
„France Dimanche" wskazu·
ie, że we Francji ginie najwię
cej lµdzi nie na pełnych samo
chOdów szosach, a w zaciszu
rtrunowym. Ginie tam rocznie
w śmiertelnych wypadkach 35
tys. ludzi. Z tego 25 tys. wypa.dków następuje we własnym
~ies:i:ka.niu, które pgólnie uwai;l.ne łest za luizpjeezne ~chro
Jlje1;1ll'. 53 proc. sp()wodow anych
jest upa.dkam.i, 21 proc. zatruciem, 7lWłaszcza gazem ; 10 proc.
uduszeniem i ciężkimi skale-

płd.

w Wmtnamie

Jugooławiii,

Dyrektor

Wyniki wyborów

i estetyka wyrobów

Ne onazistows ka · NPD w wy
borach do Landta g u Bawarii
n o we , w ie lkie zwyosią g n ęła
dla sieza garni ;ijąc
c ię s tw o,
bie 15 mandatów w parlamen
z hajw i ększych
jednego
cie
zachodnion iemieckich
krajów

biorstw prowadzi korespond encję i reklamuje swoje wyroby
w języku serbskim. Sąd uważa, że taka praktyka sprzeczna jest z równoup,ra~vnieniem
języków

łłowoczesność

do · La.ndtagu Bawarii

PROBLEM Y JĘZYKOWE
W JUGOSŁAWll
KOillstytqc yjny Słowenii
Sąd
wystosował ostatnio do zą roma
dzenia Narodnweg o tej republi
ki list, w którym domaga się,
aby wszystkie urzędy i ~gani·
·zacje posługiwały się w swojej pracy języki~m słO<Weń
skiin. Pismo stwierdza m. in.,
dla
podręczników
część
że
szk6ł wyda.wana ,jest- wyłącznie
wackim.
w języku serbo-chor
Również

Niepekeiąey _ suke~s neofos zyst0w

I

Tin1es"

ze

Sajgonu,

z

w-0jna

w

Wietnamie staje się coraz bar
amerykańską.
wojną
dziej
wszYStKle operac3e . WOJSkowe
przec1wKo partyzanto m połud
niowowietn ams1<1m bęllą prooddziały

wadziły

amerykań

skie, a wojska reżimu sajgoń
„uśmierza
skiego zajmą się
niem" wsi, tj. po prostu bę
kar
dą dokonyWać ekspedy_!!ji
ny eh.

(blisko 'l mln uprawnion ych
do głosowan ia).
ujawniły
Wyniki wyłto rów
dwa ważne fakty. Po pierwone . silną
potw ierdziły
sze pozycję Straussa i jego partii
w Bawarii. N.idzieje socjalde mokrató.w, że uda im się ustan posiaqania esu,
szczuplić
n ie z i ściły się. Rzecz Jasna,
że będzie to miał<\ wpływ na
w Bonn, gdzie cię
sytuację
żar gatunkowy esu, a przede
wszystKim ;lł>j przywódcy Fran
za Josefa Straussa, "Yzrośnie
jeszc~e bardziej.
Po dr41!\e - Wybory wykazały, iż sukces, ' jaki odniesli
w :ąesji, n ie był
neonaziści
że
wyjątkpwym ,
zjawisi< jem
chodzl tu o wyraźny proces
rozszerZ<1ni;i się wpl;<WÓ.\\' Ilar
I tym
Iii skrajnej prawicy.
razem NPD zyskała duże poparcie nie tylko w okręgach
wiejskich, lecz także w miastach.
Czy wybory bawarskie będą
na toczące się
wpływ
miały
w Bo.nn rokowania w spraw \e "4tWC\rzenia nowej kpalicji
z pewnością tak.
rządowej?
sukces
że
uważa,
Chadecja
esu umacnia jej pozycje, so,
zawiedzeni
są
cjaldemok raci
a wolni demokraci wręcz przy
bici.
Niedzielne wybory będą z
pewnością dysku\ov,ia ne przede
rzeczn!ków
przez
w szy; tkim
„w ielk:ej koalicji". Należy też
socjaldepartii
w
że
·
ć,
i
sądz
glos y
umilkną
mokratycz nej
o potrzebie rozpisania nowycq
wyborów do Bundestag u.

Dru kar ze z Ros tock u
gośćmi

Prasowych Zakładów Graificznych

W ostatnich dniach gościła w 1964 n:iklll. Jest zate m ba-r
dzo nowocze.-n y, a jeg•o ·pa·rk
w Lodzi de legacja drukarzy
ostatnim sło
;inaszynow y „
niemieck ich z Rostokill. Goś
wem tef!hniki dr.ukarskl ej.
cie nie mieccy przyjecha h do
drukann.ia , m:ilm·o
LódzJ;:..a
na·szego mi asta na zaproozecicuia~i, 6 proc. różny.mi iniz da.Jeko jej do nowoczes(ast)
Graficzny ch
nymi przyc.z ynami.
Zakładów
n i-e
jedno
ta•kże
zajmąie
ności,
których
w
RSW ,,Prasa".
z pierWSJ'YCl;i miejsc w kraju.,
drukuje się wszyst kie łódzkie
Te względy spowodowały. że
gazety i czasopism a.
po.staoba przechsdębiprotwa
jest nowiły nawiązać stały kondrukarnia
Rostocka
wizyta
takt. Właśn.ie ostatnia
jedną z nąjleps.zych w NRD.
NRD miała na celu
świadczyć
gości
wielkości
zachmurze nie
O je;
Łodzi
Dziś w
mo,
mżawki
opracowan ie planu współpra
duże z opadami
może to, i.ż dziennie druku
pr ze jaśn ien ia,
większe
:j:liw~
tys. gazet,
cy. W za~a'~.i umo"l'l(ie j<1 k a
je się tam 500
2
od
Temperatu ra
mglisto.
zakończenie
podpisano na
licząc oczywiście •książek.
nie
słabe,
Wiatry
C.
st.
do 4
wizyty, przewiduj e się wybrnswr .itp. Zakła'li .pqwstał
zm!e:nJli!, , J~ro , ppgod,a · bez
lnie8-aW1!lo ,"'. " '\Yznf~si?Jło ~,, go mianę soecjalistó. ,,,. i fachowzmian.
s obie
ców. Wie~ obiecują
wy.mia•nie
obie stroiJy po
µrodukCY'j nyc.h .
doświadczeń
Dziś
racjonaliz atorskich
w~iosków
itd.
sobotę
Dziś
Niernieooy gosC'le. wbowią
zaU się ponadto służyć radą
zarząd klubu zawiadami a, że
22 bm. o
Dziś, we wtorek,
nabytym
doświa~czeniem
i
&~dz. 20 ,,kino przy pół czarOd dziś nabywać można bilety
podczas budowani a zakła·dow
nej" zaprasza na projekcję fil
na tradycyjne ,,.Andrzejk i" orq
wzno-;.zen.i
urzy
mu pt. „Kwa1<\3:n. czyli opow Ro;tookiu
, ganizowan e w dniu 26 listopa-1 nowego obiektu dla Lód-zkich
w1eśei niesamowi te".
posla<iaczy
dla
wolny
Wsięp
(X)
da.
Graficzny ch. (k'l)
ZaJ~ła<lów
kart klubDWYCh.
___11-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,~.„

z

w Klubie Dziennikarza."
- film, w

,;And rzeiki "

zapracy JACQUES A ROBERTA za.sk"Lega
się z całym naciskiem , że traktuje wy
powJedzi autora ja.ko fantazji:. Jest to
1. autor
w pelni uza.sadnlio ne, gdyż:
a
dedukcyjną,
metodą
się
posługuje
nie faktami i rzeeJJowym i dowQda.mi ;
2. autor odsuwa na bok wszystko to,
oo musi:lłoby zachwiać jego r<numow.aniem. Utrzymuje więc, że Hitler nie
popełnił samobójstw a. SO kwietnia. 1945
roku, że jego zwłoki nie zostały spa·
lone w ogrodzie Ka.nce'arii Rzeszy przy
Wilh~mstr.asse w Berlinie, że była. to
niemiecki
pon.iP.>waż
komedia.,
tylko
Fuehrer uciekł w istooie samolotem ~
świecie",
„w
gdzieś
się
Berlina i ukrył
Tygł)dnik

„CANDID E",

aktywu dowódczeeo sił zbrojnych PRL

DokońC7eme ze str. 1
świetlił zwią:oane z tym proMowca wskazał m.
blemy.

(A)

że

.iJ1.,

słcw~

21 bm. odbyła się na terenie
jednego z garnizonÓV\:' Pomąr·
skieg~ Okręgu Wojskoweg o do
szkoleni0<w a
roczna odprawa
centralneg o aktywu dowódczego, polityq;neg o i gospodarcz e
go sił zbrojnych PRL. Odprawę
prowądził minister obrony na~Odf?wej, Mars.z alek Polski Ma·
rlan Spychalski .
· W odprawie uczestniczy li wiceministro wie obrony narodowej - główny inspektor szkolęąia gen.. brpnl Jeny Bordzi·
łowski, głó,wn,y inspektor Obro
ny terytorialn ej gen. dy~v. Grze
gorz Korczyński oraz szef Głów
nego Zarządu Pplityczne go WP
gen. PYv:. Józef Urbankiew icz,
kwatermis \.tz WP gen.
główny
dyw. Wiktor Ziemiński i główi11spektor techniki i pla1\Y
dyi;enera,ł
WP
no''!an,ia
wiZJi Marian Graniewsk l. W
toku odprawy podsumow ano do
szko!eniowo-wychowaw~
robek

wzornictw o przemy·napn1yka jeszcze ,na

wywo.łujac
trudności
rozne
kontrowe rsy111e nierzadko. <:rpinie przeds r.:?.wicieh różny.::h
sztt:.ld
i
dyscyplin wv;-dzy
<rddzialywują?ych na produkcję. Wynika to głównie z uświadomości
w
trwalonyc h
lu<lz]?ej przn~ytych form spo
łecznych i a..·tysLyczr iych. Gale>m więc now oczesne go wzor
nictwa jes t i>:sztaltow anie EOstetycznyc h wrażliw-:>ści czlowieka odpowiadających w~
r.unkom i m<:ll.liwościmn stwo
ws półczesną
p!:"LP....Z
rzonym
nauk ę i tech~1.ikę. Wiąże ~!El
to z kry~ t~l'.zącją w ś.wiado
zgodnośd
spol x :.mej
wo$ci
formy i fun;~<:J i przedmiot ów
które nam sł11żą.
Po omówieniu przez z . SZYDŁOWSKĄ problematy ki wynimiędzynarpdowej
z
kającej
współpracy organizacj i wzornic
twa krajów RW~G uczestnicy
narady wysłµchali w pierwszym
dniu obrad referatu przedstawi
ciela delegacji ZSRR na temat
teoretyczn ych zagadnień wzornictwa prz:emysłoweg.o, (wyrz.)

Było ~o przedstawi enie nadZ'jllycza j sympatycz ne, odegrane z humorem i fanlazj'I· oje przede wszystkim
żyw i ałą
gra Bronisłapełna . inwe ncji
zaczywa Pawlika, który nawet
nam w to wierzyć -

•Pija ny

któ:ry

w.ięks71ej

ucieczka w towarzystw ie iakiegu zera,
jak Ewa Braun, była.by dla. wszelkiej
legendy h~Uerowsk.ief--:> Fuehrera Jes·z;cze większą hańbi\ niż jego samobó.istwo. Zycie zaś w Jąk.imś ukryciu musiałoby by~ egzyste<Dcją żywego trupa.
Przyta&m my ten anykqł nie tyłki>
zapoq;na.c
Chęemy
ja.ko ciek~wostkę .
Oiytelnikó w z przykładem pewnegi>
tworzeióa ' legend sląŻl\Cell"O
kierunku
przede wszystkim neof;iUero wskiej pro
pa.gandzie . Jest to tstotnie a. propos:
skrajna NPD odnosi oora.z
przecież
wjęks-ze sukcesy wyborcze w Republi"1
ce Federa.lne l. a. ka.n dydat na stannKiesinger
ka.uderza.
n.owego
wisko
jest boył:vm członkiem NSDAP, czylJ
ogłasza
Art)· kµł
partii hitlerowsk iej.

1Jkarana została 3-1€tnim uika ...
I

z zawi-eszeni em na

*'
* roka
* ub.

Wiktor
zapro sił swojego znajomego,
(Os:edlnka
Luc j<1na Włodarczy
wa 6) do damµ'. Wypili trochę
wódki i 7.aspęli. Znajomy goSP.Odarza korzystając z jego snu,
skradł Il).!-! , ma r,Y<1arkę , portm<>
ne t kę ~ pi en l ę dzrńl:'°"d o wód oso
bisty i drobne przedmioty osobiste go uź Y, tku.
Sąd Pow iatowy dla m. Łodzi
wym ierzył złodziejowi kar"i ro
ku w~ęzienia i §OQ zł gr(l~y.
grudnia

TOTO-LO TEK

12, 17, 26, 30, 33, 39, dod. 41
„:ti:UK 171,ECZKA "
I~. 20, 26, dod. 9
końcówka ba.nderol<i 3053

1

A co stwierdzaq iy? Kiedy w jaklś
czas późmej Amerykan ie przeprowa dzili tp samo śledztwo. w wyniku kto)rego ozmajmili całem11 światu. że HiRosjanie natychmia st
tler nie żyje,
Ich zd'1gwa.l<town ie zaprotes'"-o wali.
niem - a byli lepiej poinformo wani,
ponieważ pierwsi znaJeżli sie w oin:cr
dzie Kancelari i Rzeszy - hlstoria samobójstw a Hitlera była bajeczką sprewe wszystkich szcze~ółach
parowaną
przez ty<>.h z bunkra. którzy pr.zeżyli,
by odwieść zwycięzców od poszukiw.iń
Fuehrera Niektórzy ś"lia.dkowie i;7.cześledztwo
prowądzącym
wyzn<i.li
rze
Rosjanom :
- Przysięgliśmy Fuehrerow i., że jeśli
wadniem y w ręce wroga, stwierdz•.-

.

111

cialo spafone.
tygódni'k frainousltj. To prawda. Inspi- my, iż widzieliśmy jegoBrai;.n. Napraw
racji nie zna.my. Jasne jest ~na.k, ie jak również ci;;.lo Ew.y ani zwlolt,
drukowa.n ie ta.kich wyw.ooów n.a tery- dę jednak nie widzieliśm
ani też ~ladu po ogniu.
totjum bońskim byloby niC2ll'ęczne .
Zdanie Rosjan jest o tyle bardziej
Ot.n rqzdzia.ł z pracy Ja.cques·a Ro- t.e
wiarygodn e,
i
berta, w którym fikc)jny bohater ,je- przekonywające
które weszlv
go książki, WIENl"j"E lt przeprowa dxa pierwsze ich oddziały.
2 maja do ogrodu Kancelarii , znalazły
poniższy sensacyjn y V!<ywód. W · nocie
Goebbelsa
oda.utorsk iej Jacques Roberl utnymu- na wpół zwęglone ciało
jak r0wmeż zakopane
je, że wnystlde zęrr.D:aiiua. świadków, i jego zony,
qzleci. Ale żad
na które powołuje ~ę mitycrz.ny Wien- zwłoki ich sześciorga
gloll nego śladu zwłok HiU-!'.ra i Ewy Braun.
Oddajmy
ner SI\ autenty~e.
żadnego śla<iu po ogniu w
Więcej,
Wiennerow i:
miejscu, gazie rzekom<:> miały być one
ODNE podziwu. jest to, że do spalone
Po trzech miesiącach śledztwa Rodziś dnia historykom udaje si~
neczyw!i.s·toś
odpowiada.ją
Hitłera,
sjanie tak dalece byh przekonan i o
wma,
publicznej
opi:pii
z
dn„~ć
Hizwłok
palenia.
uczestnicy
oi. Dwaj
wie Hitle- slusz11oś•~i swego stanowisk a, że ma-.:tlera - pułkownik SS Guensche oraz wiając jej tezę o samobójst
szalek Zµkow osobiści€' złożył oświad
doota.l.i się do ra- ra, podczas g~y teza !;a nigdy nie :oo~fer Kempke o wówczas jaH:
stala popruta żadnym do.wodem. żac: czenie, które zabrzmiał
dzi~kiej niewoli, gd'liie można. l,>yć tegrom z jasnego nieba:
nym - zdajel!ie. sobie sprawel
gi> pew.nym, byli dokładnie prresł-uchi
- Hi.tler ucie~! z Berlina Mog~i.h
Bóg świadkiem, iż Rosjanie zawz~~ll
wa.nii na okoliC'LllOŚĆ śmierci Fuehrera.
my ustalić niez.bicie, że nocą 30 kwietśmierci HiW tym :inmk~e też brak repliki a.utfi.. się, by zgromadzić dowo.py
opu$cil Tiergarten ,
Tadtif oh tlera. Calymi tygodni.am i bez pr7.erwy. :r;iia maly samolot.
ra. artykułu w „CANDJD E".
dwóch
ookladzie
Ila swym
unosz11c
p~
siebie,
przez
ujętycjl
wali
jesz.c'Ze
przesłuchi
punktów mOOlla. by zna.leźć
mężczyzn i jedną kob.letę.
mieszkańców
życiu
przy
zostalych
idzie.
jedm.k
wiele. Nie o to
(C. d. n:)
bunkra. FormadnIB w .;zystko było, w
Wyabra.źmy sobie Hitlera pooorują
samob'.>jcego samobójst wo i uciekającego w porządku: Fuehrer popelajJ
„FORUM"
spalone.
ten sposób z Berlina. Ucieczka ta, sliWo, a ciało jego zostało

gdzie albo jeszc:re żyje, mając dziś
la.t 77, albo umarł w spokoju. Wywoprzeciw&~wić
dom tym można. by
mnóstwo faktów, którę Ja.cqUl,'S Roberl pominął. Tak n{>. lilie o.dpowia.d a
on na koronny dowód, ja.kim byłQ porów,n.a.nie P = prowa.dz,\ cych d-oohodzenia w tej kwestii oficerów ra.dziei.'kich u'Zebienia. identyfiko wanego trupa.
Hitlera. z :rysunkam i wykonany mi przez
jego dentystów (Kath?. Heuserma nn i
Fritza. Echtma.nna .), którym nie udoa.by się przekonać
stępnfono zwłok,
ra;y rysunki, a talkże posiadane prz1:'Z
nich zdjęcia. rentgenołogiC'Zlle szczęk

~-_,

ani
czuło s i ę
fał szywegC\ , słowa
wdziękiem
podane z
nie

.

J. 13, 17,

Czy Hit er po elnil samob6jstwo?

_____, ___________

~ JlZIENNIK--L~ . ~- m ..(620:;)

niemożli

mialam,
I stny d i
minu ty n
czupurny;
dziców
t€:ż raz

-.•

·'

Kosmiczne koszty
programu „Gemini"

by na ]
Klamal
bal, żeb:11
Jak brał

S. t P.

gotał

Obliczono, że przeprowa dzekosmiczne go
programu
nie
Stany
kosztov\'ało
„Gemini"
mi11arda
01<010
:LJeanoczo ne
dolarów.
mi!i()DÓW
czterystu

G

--~---"~
~---------~~~~~~~~~~~~~,~~~-

W

cę

pierwszą

bolesną

roczni-

tragiczJlei śmierci
S. t P.

S111o;
„ islowa
Swici n
msza
zostanie
dnia 23. -,,rI.
br„ o i;odz. 19 w kościele
Swiętt?go Ducha, o czym zą
wier.nych pamięci
wiadamia
odprawion a

żałobna,

święta

Zmarłego

ŻONA

DJli:i 20 listopada 1966 roku
po długich i ciężkich

zmarła,

św.
najukochańsza

opatrzona

cierpieniac h,

sakrament ami
nąsza

l\1ateńka,

Siostra
S.

Babunia• i

t P.

Stefania Lipska
z domu KACZMAR EK
Msza św. o:a spokój duszy
Zma1'.l':l z~stanię odprawion a
w kosc1ele sw. TP~esy w dniu
22 lis.topada IJ.r; o gpdz. H,
po czym nastąpi Wyprq,wazwłok ·
na.idroższych
dzenie
na cmentarz pym.-l<a.t. nll
Dołach.
żeni w

pogrą 
Pozos~ajemy
najglęb~ZYJ:ll żalu.

DZIECI, WNUKI
i RODZINA
PODZIĘKQWANIE

· Kolegom : Rotstadow i, Jarosińskiemu, Kaczorows kiemu i
wszystkim pozostałym za oi serdeczną
ofiarną
kazaną
pomoc w ciężkich chwilach
choroby

dr Stanisława
Terajewicza
uczestniko m

oraz wszystkim
składa
drogą
tą
pogrzebu ,
wyrazy podziękowania
SYN z RODZINĄ

ze

swoje ro

Zygmunt

11-le tni
odmiany
swe j m e
n ego ... „
że n ie <
i b e<:zal.

Kwiulkowski
MISTRZ FRYZJERS KI
aktywista rzemieślniczy, dłu
goletni członek zarz ą du Cechu, Komisji RewizYJne j są
<'l'u. Cechowego i Komisji Egzaminapyj nej Mistrzows kiej !Ila
zawodu ' fryzjerskie go, odznaczony Honorową Odznaką

'Jan
Kote cki

_..:w'łngr
Nabożeństwo

że

łam,

c lemn ośc

s trachów

był niero
wr acał I

jednego
w szystko
i dystansem , trafnie i celnie.
Rzemiosła.
Alek sa nde r Bardini, reżyser
Pogrzeb odbędzie się w dniu
spektaklu, mia! chyba dla u22. XI. br., o godzinie 15 z
jakis szcze gólny sentworu
kaplicy cmentarne j przy ul.
w każdym razie ta
tyment,
Ogrodowej .
„Miarka" nasila wyraźn ie odCześć Jego pamięci!
stempel twórcy wici ś ni ęt y
te.mu
dzięki
Moż e
dowiska .
ZARZĄD i PRACOWN ICY
tak urocza.
była
własn 1 e
CECHU RZEMIOSŁ ROŻ
A swoją drogą trze ba wspoNYCH w ŁODZI
telewic
pub!icznoś
że
mnieć,
Szekspira ra- l!!i••••••DZ•lllllllll!I••••~
zyjna poznaje
czej od strony utworów „lżej
W dniu 20. XI. 1966 r. zmarł
sze go kalibru". Warto by chy
po ciężkiąh cierpieniac h, opaba w końcu przemóc raczej
sakrament ami,
św.
trzony
Teżyse
niechęć
nieuzazadn i oną
rów TV do j_ego wielkich draprzeży,wszy lat 46
i
spęktak!am
Takimi
matów.
S; t P.
jak wczoraiszy , czy jak np.
grana gr:Zed 'kilku
„Buna",
• miesYądi rhi',""'grunt ' lt'ósMł '; chy-· ·

* * *

'

wari a

albo te ·
przetr ą cru
tam s zy b1
n_im spok~
ze o m eli
slam, a
- zwier:z
niego B<
dale j: „J

W dniu 19. XI. 1966 r. zmarł

że

ten sposób,

stawie niu

Znajoma Jana C. - Marianna M. (kierowca jednej z łórtz
kjch mstytqcji), która wiedząc,
Jl"s t on n i etrzeżwy oddala
że
mu do prowadzen ia samochód,

3
L.

„Myśl

ba dobrze przygotow any dla
cltWotrudniej szy.eh
Odbioru
J. Brysz
róW Szekspira.

'N ,,Miar
Cóż tu _ukrywać ce za miarkę" mnóstwo jest
owego moralizato rstwa i dydaktyzmu, na który w ławie
szkolne ! zwracano nam uwaJ(ę przede wszystkim i którebardz o
w konsekwen cji
go
nie lubimy. A przecież w przed

4
Na r·Ok więzienia
praw<1 prowadzen ia pojazdó"( skazał Sąd Ppwiatowy
dla m. Łodzi - Jana Cela 0 ·9
Stycznia 2 a), który 13 czerw. ca br . będąc w stanie poważ
nego zamrocze nia aJ.kÓholow ego (1,6 promille alkoholu we
niepstrożnie
krwi) prowadził
Skrecając
samochó<l PSobowy.
ul. Nowotjl:i w Wierzbową,
7.
silnie przodem samoudereył
.chodu w drze wo.

Jata.

Badań
Ośrode k
Krakowski
jedyna w
Prasoznaw czych kraju instytucia nau ko wa pro
badania nap funkcją
wadząca
prasy we współcze s n y m sp oł e
opchpdz \ ł w poczeńst 1.1.1 ie I niedziale \j: 10-lecie istnienia.
z oka 2ji jubile uszu odbyła
Si<: w Krakowie sesja naukowa pod ha słem „Społeczna uwie dzy o p ra sie".
żytecznosć
Obra,dy otworzył pre zes krakowskiego oddziału P AN, prze
Rady Naukowe j
wodniczący
Pra soznawBadań
Ośrodka
czycn - prof. dr Zenon Klemensiewicz .

głębi.

ut~aty

2

Prasoznawczych

rozw
podać
równo
słuchaczyt a
weseliłby
ich do
poruszyłoy
c ze śnie

ą
• Okradł koleg
Jata
i

pojazdów

pot y}
foro
w lai
z klamsi
agre sywm
stwem i

S

Ośrooka Badań

potrafiłby

pogrzebow:ą

mowę

zn kierownicą

więz ieniem

10-l ecle

Mia rka za miarkę

Z 'sądu

zem pMwadzen ia

czy i techniczno -gospodarc zy w
poszczęgólnych rodzajach wojsk
i służb w rnku 1966 oraz wytyczono węzłowe kierunki dzia
łania na ;i:ok 1967.

_____, ____________<· ------ --·--- --·---- -

".'>"" ____ ____
mieszcza. ten fragment

Doroczna odprawa

p oszarp I
tak a zlO!

d o lożyl ar

cfiar ą. (
- mów "
go mile
w styd ll

Powyż.
ukazują

su wyk

ko IJ-01p ri
gę

I

odbę

żałobne

dzie się w Kolegiacie Łowic
kiej, w dniu 23. XI. br., o
godz. 8, wyprowad zenie zwłok
o godz. 15 n.a Cmentarz Kole
gialny,_ a czym za"!'iadamiają,
nieutulony m
w
pogrązone
smutku
ŻONA i RODZINA

prz '

Proces
rasta.ni u
dliwego
n ych ce
;przejaw
wych
sii: dz.ie
n ieposl
b r.ak p
i inne.

Cechy
nie s kl1
zm.ia.ny
czego,

wpływ a ·

siG s t os

listopada 1966 roku
chorobie,
zmąd, po krótkiej
przeżywszy lat 70 drogi mąż,
,
ojciec i dzia!lęk
S. t P.

Ge ner
waw czy;
w e n cji

ZygmuHt

,,Te]

Dnia

~9

Kwiatkowski ·
MISTRZ FRYZJERS KI
Pogrzeb odbędzie się dnia
22. xI. br„ o godz. 15,30. z
cmentarza przy ul.
kaplicy
Oi?rodowej , o czym zawiada·
mia, pogi:ążona w smutku
RODZINA
Dnia 20. xI. 1966 r.

zmarła

S. t P.

Irena
Zagrodzka
odprawion a
Msza żałobna
zostanie dnia 22. XI. br., o
godz. 8,30 w kościele św. Anny w Łodzi. Złożenie zwłok
na
rodzinnego
grobu_
do
Powązkowskim w
Ctllentąrzu
Warszawie nastąpi dnia 23.
XI. br._. o czym zawiadąmia
CORKA

w

dniu 20 listopada 1966 r.
po długiej chorobie,
"' wjeku 67 lat

zmarł,

S. t P.

Stani.sław

Dory nek
Pogrzeb

odbędzie

się

d1tia

23. xI. br., o godz. 15,30 z ka-

cmentarza rzym.-kat.
plicy
na Dołach, o czym zawiadamiają, pogrążeni w głębokim
smutkµ

SIOSTRY, DZIECI,
WNUKI i RODZINA

ŻONA,

'1li e.rz e1

Uzu.1

-u:i p.r

!§kafan

a

istota nieznana, dziecko małe ~ maty kłopot, dziecko duie - du;;i ;:;::== ===== ===== ==;,
Dziecko
Z wędrówek po kra iu
kłopot, oto słowa wypowiadane coraz częściej w różnych środowiskach soołecznych. Czy
tak musi być naprawdę? Jeśli tak-to dlaczego? Gdzie szukać przyczyn powstawania trudności
wychowawczych, których boją się rodzice, a które w konsekwencji doprowadzić mogą do
~ścia młodego jeszcze człowieka na drogę przestępczą?

HL
w

y

ojsk
wy•
dzia

_J

się z różnymi
złego, lub niP.zachowania:
właściwego
bojaźliwością,
kłamstwem,
nieposłuszeń
agresywności~

S

potykamy
formami

z

•

•

-1s:l:ota n,1 ezn ana..•

stwem itp.

adań

pro

lkcją

,połe

pe-

ia.

I była
!ukoa u-

~ sie".

kraprze

)Wej

nawKle-

dla
1two-

ysz

•

I

dłu

C esą

gza-

lila
zna-

1 ką

iłniu

z

15

Ul.

·1cY

:Oż-

1
_.

a1bo te

łapy

i

te nogi P°"

!\:ości 'nie wytrzą
a tu gorzej i gorzej".
- zwierza s'ę matka 10-Ietstwierdzając
niego Bogusia,
dalej: „Już przed szkolą był
Co ja z nim
niemożliwy.
miałam, to Bóg jeden wie.
Ani
Istny diabeł wcielony.
minuty nie 1.lSledzi, a taki był
czupurny, że na własnych roTom go
dziców się rzucał.
te:ż ['az tak sprala, że myśla
łam, że ducha wyzionie, że
by na bandytę · nie wyrósł.
jak najęty, tak się
Kłamał
bal, żeby w skórę nie dostać.
Jak brałam ;;asa to cały ·dypotem
a
gotał ze strachu.;
swoje robil".
11-letni Zbigniew M. - dla
odmiany - u.::h'odzi w oczach
swej matki za zbyt spokojnego... „Taka to była ofiara.
że nie do wiary. Beczał ino
i beczał. Beaal, bo się bal
ciemności, be-:zal, bo się bal
strachów, a przez caly dzień
był niemrawy. Od dzieciaków
wracał pobity i ubranie mial
poszarpane. Już mnie nieraz
taka złość brc...la, że sama m,1
dolożyłam, Ż<;iby nie był taką
ofiarą. Co z ciebie wyrośnie
- mówiłam. :..io i co? Z tego milczka z.todzie-j wyrósł,
wstyd rodzi:me p1'Zynosi".
przykla.dv
dwa
Powyższe
ukazują istotę samego pri>Cesu wykolejenia, który niejako p-0przedza wejśc.fo na. droże

mało

o

słam,

rarł

gę

Proces ten polega na narasta.ni u p()d wpływem wa.dliweg,o wycuowanJa, ujemnych cech osob()wości, które
przejawiają s:ę w niewłaści
formach zachowania
wych
się dz_iecka ja.k: klamliwoś.'.,

1dbę-

1wic-

~Io~
Kole

1iają,

mym

NA

Nie zawsz~ jednak
koleżeńskie n>uszą być

•

Obserwacje na terenie m.
Lodzi sklanU;ją do twierdzenia, że wieln grup to bądź
już przestępcy, bądź dzieci w
trakcie procesu wykolejenia.
Nie oznacza to bynajmniej,
dziecko izolowa~
należy
że
od kolegów 1 życia towarzyskiego, trzeba być natomiast
na oświadczenia
wrażliwym
d1iecka

„idę

do

chłopak6w„

trzeba umier odróżnić niewinne koleże'isloe spotkania
od udziału w grupie chulilub kradnącej. Dla
gańskiej
,,bserwatora, . me
uważnego
trudno to ustalić.
-

Dla

czf;Ę'.rech

chłopców

w wieku od 9 do 11 lat do:n
rodzinny pelm jedynie funkS::i
cje domt.' · n•Jdegowego.
to Roman - lat 11, Andrzej
- lat 11, W1~s>ław - lat 10,
Marian - lat 9.

z.lośliwość,

b~ak poszan<.wania rodziców
i inne.
Cechy te drażnlą rodziców,
n.ie skłaruiaji. ich jednak :I()
zmiany systemu wychowawczęsto
,prz<.'Ciwnie,
czego,
wpływają one na pogorszenuł
sic; stosunku do dziecka.

z
mieszkańcy
Okoliczni
dzielnicy Baluty, gdzie zamie1i
mieszkiwali chłopcy,
Często Z!]arzaly
zlą opinię.
się tu różne ekscesy wyw')lane pod wpływem alkoholu. Chłopcy poznali się jPdchodz'ili do
gdyż
nocześnie,
jednej szkol)'. Podczas wspól
nie organizowanych wypraw
gdzie
poznali dobrze teren ,
popełniali ró.±ne, drobne wyk:-oczenia, z których szkodnie zawsze zdawa.1.~
liwości

,,Telime na''==
==== na zimę...

dnia

:-;obie sprawę Takich czynów
jak np. handel biletami pod
kinem, „wyłudzanie" pieni-:dzy od przechodniów, drobne
za.
n.ie uważam
kradzieże,
wyny przestępcze.
W związku z trudniejszyformowaly
kradzieżami
mi
się elementy organizacji tej
Chłopcy decydowali
grupy.
się na kradz•eż, gdy któryś
z nich zauważy! sprzyjając;~
Komunikował wtesytuację.
dy innym „jest fasa na ci'l.jest fasa na pieni'l·
stka,
dze" itp. Po dokonaniu krasie
chl09.::y dzielili
d:deży
kradzionym przedmiotem. Był
taki zwyczaj; że dzielił ten,
który brał.
Proces demoralizacji chłop•
ców nie na~""'>tkal na żadne
wszystkich
U
przeszkody.
kontrola domowa była ba.rd·i.()
rodzini.tosunk.i
słaba, gdyż
ne w ich d()ma.ch były ba-,·d210 powikłane . Np. Marian,
kiedy u matki jest „wujek"
- zastaje czasem i o półno
cy zamknięte drzwi. Wali w
nie wtedy i krzyczy z całych
sil: „puść, ty stara k„„" . AndTZej z kolei woli wracać do
domu dopiero wtedy, gdy za„bo kiedy ·jeS>t
śnie ojciec pijany, to strasznie rozrabia" .
nie mając
I tak 'chłopcy
należytej opieki i kontroli t.17
wytworzy Il
:rodz!n
strony

~

narła

posoboro·wa k.omi·sja dla
i zarządzenia diecezjami
proponowała, by kardyna.lo.w ie i bi•
by!i „usilnie
sku.pi mający 70 Za~
Póiniej
biskupów

'I ::~:;~;.:;.w;~;::~:.:;~~;

szczególowe wskaa:ania praktyczne o
realizacji czterech dekretów s.oborowych, wśród którycn znalazł się dek/et o biskupach. Na.jwię0 ksze i zrozumiale pod każdym względem za.interesowwnie wzbudziło jasne u.stadla bi•skup6w
lenie gro.nicy wie>ku
i PoTO•boszczów. Odpowiedni fragmetlt
zarzqdzenia glosi, że biskupi i pr.?b<>szci;owie proszeni sq o s.pon.tamicz·
zajmowanych
ne rezygnowanie ...
po p?"Zekr.oczeni<U .n ajwystanou:tsk

I

źyci.a.,

rodziców odpoza niewlaścl
we wychowv\vanie dzieci, na
iWriak stwierdzi~ .
leżałoby
że często WLila rodziców wynika z przyc/.yn niezależny,·h
od ich woli. życie po pros:u
stwarza nieraz takie sytuacj<'!
t-ytowe, że .rodzicom pozostaj~ stosunkowo niewiele czasu na zaję \ie się własnym
ciomem i dz·.t:ckiem. To jest
niejednokrotnie przyczyną , że
dzieci, będąct- pod opieką ro·
mi1r.o przebywania
dziców,
w domu rodz-.nnym, czują się
osamotnione, zdane na łaskę
ten
i niełaskę losu, a los
jest częściej nielaskawy,

* * *

obilizu1-::my się do walki z wieloma wadami
spolecznymi, wałczymy
z chuligaństwP.m, pijar151twem,
przestępczośc~;i. Dlaczego wi.:c
nie możemy walczyć o znalezienie czan dla własnego
dziecka, o któ:rego potrzebach
i przeżyciach tak mało wieStarajmy się - mimo
my?
wszelkich przeszkód ;,czas·:>nie tracie
wych" i innvch
kontaktu z dzieckiem. Wówczas będzie mniej przypadu
utraty autorytetu
kć-w
swych dzieci. at..torytetu. ktt>decydujący
sposób
w
cy
wpływa na haxmonię rodzinm1 i oddziaływa na rozwój
i wlaściwie pojęte wychowyOmówien!e
wanie dtiecl<.&.
auiorytetu rodzi problemu
do
r1ozostawmy
cielskiego
następnej oka:zji.

M

D . SP ANIALSKI
kuratn:r zawodowy
Sądu Wojewódzkiego
dla m . Lodzi

CAF - Kwia tkowsJd

1

75 lat

niebezpieczeń-

Obarczając
wiedzialnośc' 3

Czy moja piękna
sylwetka nie
wskazuje na to,
że jestem mło·
dym i ba rdzo
przystojny m
przedstawicie·
lem psiego rodu
- dobermanów?

Okr~ .6lenia gramicu wieku w spra•
wowaniu urzędów kościelnych domag4lo się wielu czolcwuch reprezentantów nurtu reformatorskiego. Zgodnie z przewidywaniam i te prnpo•
zycje n.a.potkały na ostre i zawzięte
sprzeciwy sporej liczby do•stojnik61b
szczególnie z kurii rzymskiej, -..o
przez
swej większości kierowanej
kardynałów liczących ponad 80 la,t,

żej

posmak
ku
stwa.

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

świeckich.

N/z: komplet narciarski w
Skaja.snoblękitnej.
tonacji
fander ty.pu kCLsak uszyty jest
a; elastycznei tkaniny o wywyfak~urowafl'l,i'U,
Taźnym
ikończrmy mCLakietaimi i kol-nie„zem ze sztucrnego fu.tri..
Uzupelniencc stroju stanowi pilotka 7 tego samego co
'§kafander, materiału.
CAJi~ . - Jot. L<m.11da

grupę,

rue obowiązywaly
społeczne normy moralne 1
Gr\1pa taka zastę
prawne.
w niewłaściwy
powała im
wychosposób środr>wisko
· : ~:zyla łatwego i
wawcze,
;nieproduktywneg o życia. Chll
kradzieże
ligańskie wybryk.i,
i handel stalr się atrakcyjna
zabawą, której dodawał uro-

w której

P

riadaku

anty:;poleczną

własną

o raz 'Pierwszy w dzi·ejach Koś
cioła lvaltol~ckiego pojawilo się
zjawisko, którE< pozwalam sobie ok. reślić mianem wieku dymisyjnego. o~. reślono granicę wieku, liczbę lat p0za którą wszystkich do:s toj·
ników kościelnych sprawującuch. orl powiednie . urzędy czeka emeTytura
żuciu ludzi
w
tak jak bywa
-

(.3n ul~

di;tia
z ka1.-kat.
vladai>okim

grupy
prze-

stępcze.

Generalnym błędem wychowawczym, który w konsekwencji częst(, prowadzi do

ki

.I

nieuwzrrlę

wpływom.

przestępc-~;\.

nieposłuszeństwo,

jest

dnia.me potrzeb psychicznych
że
dziecka. Dziecko czuje,
pozbawione czegoś,
została
!.
należy
.słusznie
co mu się
przedstawia dla niego na.imicr.ęściej dużą wartość opieki rodzicielskiej,
lości,
przychylnej
dobrego słowa,
atmosfery rodzinnej itp.
Te zjawiska nie zaspokojodoprowadzić
potrz'.!b
nych
mogą do frustracji, która mo
że być przyc-..:yną wielu konfli.Js.tów, aż do wejścia w kowłączniP..
lizję z prawem Przyczyną . tego stanu r1.eczy może być w większości
atmosfera
przypadków zła
rodzinna, która ma większy
na wykolejenie się
wpływ
dziecka, niż półsieroctwo, a
nawet sierodwo.
W, sytuacji, gdy dom nie
uczucio·
zaspokaja pvtrzeb
częS>to szt.ka
wych dziecka.
ono kompensacji uczuciowych
poza domem. Właśnie z tych
powodów młodzież wiąże się ·
i
z grupami koleżeńskimi
ich
poddaje się calkowi~ie

przetrącam. Tu stlt.'kl lustro,
tam szybę wybil, ani minuty z
nim spokoju nie było. Tłukłam,

opa-

ami,

przestępczoś~l.;

„Myślałam, ie Już
wariacji dostanę"

w

a władze diece:zjaT.-

ne ze>stał!J zobowią.wne do zabezpi2czenia księżom w •<Jieku 'e merutaZwarunków bytonym wcaściwych.

wych. Tak więc jest granica wieku
- 75 !at. Zarządzen;11 papieza wcho dzi w życie 8 grudraa tego rolm. w
Watuzakończenie; Soboru
Tocrnic~
kańskiego.

W c:ągu ostatnich tygodni można
c;ekawy stosunek
bylo ob~erwować
dostojników kościelnuch
niektór11ch
do nowego, nie znanego dotqd zwyczaju ii: K-ościele· Wa.rto przy.pomnieć, że do cza.su dc;cy.z ji PC11wła · VI

Cieszyn. Widok

na

Curwonej,

Zbliża się Boże

ul. Armii

miwsta Ct~F

-

TymińsTd

Narodzenie

Choinkowy dylemat
a zacznie się . Targowiska i co większe place
ogromnymi stosami choinek. Jednocześnie,
uzbrojeni w siekiery i piły „zaradni" 11anowie zetna ,icdno,
- przewaz nie wierzchołki starych jodeł drze<wko
drugie, trzecie
wybiorą najładniejsze i pod osłoną nocy wrócą z łupem do domu.
Bezpośrednio przed świętami na placach, skwerach, w szkołach,
„wyrosną" potężne chojaki pny strojone różnokolorowymi bomb·
kami.
A -w domach - prześlicznie zapachnie igUwiem. Dzieci aż pisz·
czeć będą z zachwytu przy każdym gwiazdkowym prezende.
Przez kilka jeszcze dni przyjemnie będzie przy choince zapalać
ognie sztuczne, trochę połasować, a potem - około Trzech Króli
- zdejmie się i pieczołowicie przechowa zabawki, drze<wko zaś dotychc7,as tak fetowane - powędruje na śmietnik .••
Tradycji - jednej z najmilszych - stanie się zadość.
ale spróbujmy wziąć ołówelr do ręki i po•
Tradycja tradycją,
liczyć . Jest nas przeszlo 30 milionów. Jeżeli przyjmiemy, że przeciętnie na każde dziesięć osób przypada Jedna choinka, okaże
wycinamy (najmniej!) 3 miliony drzewek.
że r<>krocznie
się,
lasów państwowych dostarczają 1,5
przedsiębiorstwa
Z tego mln choinek, reszt.a. zafa poc!Jodzi z nielegalnych wyrębów w la·
sac~ panstwowych 1 nie panstw owych. Przy czym te piękne a nielegalnie ścinane - choinki znajdują Judzie nie w głębi lasu,
ale na skraju, albo w miejscach rzadko zarośnię1ych drzewami,
a ·więc tam, gdzie są one najbardv.iej potrzebne, gdzie ochraniaja
glebę i gdzie powinien wyrosnąć gęsty las.
Trudna sprawa. Z jednej strony odwieczna tradycja, której
nikt nie zamierza się przeciwstawiać, z drugiej - ogromne straty
go·s podarcze. Jak wybrnąć z tego dylematu?
Liga Ochrony Przyrody uświadamia, poucza, służba leśna w okresie przeciświątecznym dwoi się i troi wzmagając oclironę la ·
sów, bardziej uczęszczanych dróg i szos pilnuje miJicja_ spisując
mandaty karne i odbierając drzewka - ale mimo to nielegalny
wyrąb trwa.
Są tymczasem plantacje choinkowe zakładane przez leśników dla zapobieżenia dewastacji lasów - m. in . na obszarach, gdzi11
wysokopienny las nie może rosnąć, np. pod liniami wysokich
napl~ć. Choinki t.e doskonale nadają się na świąteczną okazję.
Są też inne możliwości. Ubytek choinek mniej dorodnych. które
uzyskuje się z tzw. podszytów " świerkowych oraz z trzebienia
nie ty l ko nie szkodzi lasowi, ale
młodych lasów świerkowych jest nawet konieczny. Po'l:a tym dostarczyć trzeba na przedświą
teczne ·rynki więcej, dużo więcej choinek wiązanych i stroiszu,
którym przy odrobinie wysiłku można te mniej piękne chołnki
ylko patrzeć się
zazielenią
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as jest wielki I szeroki - czy ipożna go olJwaro.wać prze·
pi.sami? Najskuteczniejszym jegolll obrońcą może być dobra
wola całego społeczeństwa i każdego obywatela z oso.bna,
Gdy o jodłach mowa, trudno nie pomyśleć o „Puszczy Jodł<>w eP•
Stefana Żeromskiego, gclzie m. in. są i takie słowa: „Któż może
czy z pl emi en i a ludzi, gdzie wszystko jest zmienne
wiedzieć,
i niewiadome, nie wyjdą drwale z siekierami , żeby ściać do korzenia macierz jodłową ..• w interesie„. niezbędnego zysku. Jakie
bądź byłoby prawo, czyjekolwiek by było, do tych barbarzyńców
przez. wszystlde czasy wołam z k.rzykiem: - nie pozwalam!"
ST. ORZEŁOWSKA
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„ka.ra.bitnier do·gma·tów'', jak sam o
sobie powiedział, byty szef św . Off!cjum a obecnie podprefekt kongr<i~
gacji zastępującej i:>od. inną nazw<1
Można by wymienić,
instytucję .
tę
kt6rz11
wielu dostojn~ków,
je~zcze
przekroczyli 75 lat źycia, ale którzy
jak ifotąd nie myślą o jakiejkol Okorpani na swych
wiek dymisji.
strunowiskach chcą dotrwać do swych
ostatnich dni.

Wiek dymisyjn y

Oksiężych emeryturach
w ·szystkie u.rzędy k .,,rdynalskie l hlskupie byly doe>żywotnie i w zasadziP
tylko śmierć udziel-Ila dymisji. Ot67.
jeszcze w czasie ob~cd wspomnianej
komisji p<>sobci-i-owej, która prz.edst1wila odpowiednie wmooki papieżo1•J;;
jeszcze pr.z ed ogłos3eniem jego decyzji 1nykonawczych w kurii rzymskiej zagotowało ,ęię . Spo·Ś'ród jej
ka.rdynal6w aż 17 m.a ponad 80 lat,
a 29 powyżej 70. NajstMszy d<>stoini.k Kości-o-la kardy·-iał Morano m1
94 la;ta. ale tylko on nie sprawuj~
żadnych fwnkcji. ln"li: 89-le.tni kar87-letni Ma·s ella.
Pi.zzardo,
dy.nc;~
83-letni
86- letni Capello i Gio·bbe,
Cenfo i Ci'cogncmi, Bl~letni LaT·T<LOITUI
kierują ważnymi. od,powiedzfolny kurii rzymskiej,
mi kongregacjami
76 lat mn kardynal Ottaviani sztam.darowy ju.ż rzeczni.Je konseTwatyzmii .

ulicę

glówną

A w ogóle to kolegium kardynal-

skie liczace obecnie 97 czlonków CZQkala.by ..:... jeśli zarządzenie parpieża
zycie
w
zo,s talo.by
tviJlre>wadzone
.:>aac.zna reorganikonse,kwentnie kurią
z
będzie
jwk
Pode>bnie,
zacja.
rzyms::Cq. Wię c spośród 97 członków
kolegh1m aż 48 ma powyżej 75 lat
życia . Zmiany mialy by nastąpić w
e'Pisk?składzie prawie wszy·s tkich
patów, nie mówiąc już o stC111UJwiskach 1JToboszcz6w. We Wło\'>zech na
243 biskUIPÓW 75 T0'1' :tycia przekrnczylo 59, tj. ~awie 25 proc. W Hi:szpanii o dymisję będzie usilniie proszo.nych 19 kardyna<6w, biskupów i
arcy•bisk.upów .
A w Polsce? Tutaj zm!a.ny; je§!!
r/JJc?.ej nieźnac.zw:.
będą
nastq.pią,
Polski epi·~kopat nwieży - zwlaszcza
d'>k01na-nych w <'po nominacjach

do st.o•sunkowo
laitach
Na 70 bi8k.v..pów pols.kich
31 nie przekroczylo • 60 Toku. życia,
18 ma powyżej 60 l;J.t a 11 po.n ad 70
lat. Wśród tych najstarszych dwóch
ma po 91 lat życia, przy czym ob.cij
kościelne i dufunkcje
spra.wuJa,
chowne, trzech powyżej 80 lat, z kt6Tych tylko jedęn po:.10staje bez funk cji, dwóch osiągnęło wiek między 75
a 80 Tllkiem, a pozcst-Oli z tej najsta.rszej jedenastki zbliżają się do 75
Wszyscy. poza jednym
Toku ż11cia .
wspomnianym, piast'!i.;ą odpowiedziat ne stanowiska. Rów ·„4eż wiek księż11
iest stosunkowo niewyS(}ki i z punkt11. widzenia decyzji papieża prze_dNa prawie 17 tysięc11
emerytalny.
Polsce tyj.ko 930 ma po ·
księży w
wyżej 70 lat życia, o. prawie 11 tysięcy mieści się w 11ranicach międz11
21 i 50 rokiem źyci.J.
sta,tnich

młodych.

kościeldostojn·ików
Z polskich
nych, którzy przekroczyli limit wir?ku, żaden dotąd n;e zwróci! się a
zwolniemie z zajmowanego stanowiska.

o dymisję naplywaict
Zgłoszenia
na razie powoli. Można jedmak przy8 grudnia, kiedy popo
puszcz~ć, że
stam·owienia papieża nabio.rą .mocy
pQdań do dyobowiązującej, liczb i
katolicki
Kości6l
WZTr>śnie.
m~sji
znajdzie się w oblic;:u ważnych, nieobojętn!lch przede w~zystkim dla zapeT&'lp.rz,iobrażeń
interesowc..ny.ch
n.alnych na najwyzszych szczeblach
Być
swej hierarchiczne1 d?·abiny.
może cdejdą od wl.adz lu.dz·ie pode-,
szli wiekiem, czę.stokroć już niezbyt
stanowislc,
wladni w sprawowaniu
;ja,kiega wymagają d1zisiejs.ze czasy.
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Ajencyjne punkty wzakładach· pracy
8 nowych salonów pralmczycil
Specjalne laboratorium

Rozwój usliug pral ni czych
był tematem posiedze nia Komisji Gospod arki Komuna lm.
RN
nej i Komuni kacji
L odzi. Wprawd zie na przestrzeni o;ta.tnic h lat nastąpi
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świecie" ŁDK
w
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PKTT
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(Traugu tta 18, pokój 9) w godz.
l&-20.

:t- Drogą okrę żną prze.z Krotoszyn jeźdz i ć będą do 6 grudnia pociągi odjeżdżające z Ło
dzi Kaliskie j do Wrocławia o
godz . 6.15.
~ Dyrekcj a Ośrodka Onkologicxnego i Społeczna Rada !tłu
bu przy Szpitalu Onkolog icznym w Łodzi (Gagarin .a 4) skła
da podziękowanie Panstwo wej
Szkole Muzyczn ej (Plac zwyza zorganizo wall;ie
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koncert u dla chorych .
y Don1 Kul
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:>[. Międzyz
tury Włókniarzy - ul. Piotr.
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krzyżówkę z nagrodam i. Impr<>
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Początek
siejszym .
18.30.
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trwają przygoto wania do produkcji innych części garderoby damskie j, v,'.YJ<:an.anych z
tkanmy helanko. Opracow uje
różnego
się m. in. modele

od sportow ych a skończywszy na wizytow ych. Spódnic e
z helanko będą bardzo praktyczne, ponieważ n.ie powmuy tracić fasonu.
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Płaszcze
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lat 14 (USA) g. 15. ~.
Czyn.ne od 10 d,o l!l.
wyk<;>nuje warsztat M. Prospekty i in!ormacjet
cliętnie w
tnilośc1•t 11iarska, sienkie>v.ic;za J37: zamianę _
„Rod'Zaj
J6,
111, 20.15
•
księgarniach.
w
1'17
Pa.bianick.a
Biernacki,
spe
ZIOMKOWSKI
Dr
5~·
„
Oferty
blokach.
zgło§
przyjmuje
307
od lat 111 (ang.) godz. tri 444-44
Łl\1-ZNOSC (Józefów 43)
••----------....;
WYSTAWY
na: :?rasa, Piotrkowska 96' cJ~llsta chorób wenerycz tel. 446-()4
telefoniczne
57et1ia
18, 20
„Pan marszałek i ja"
skórnych 16-19,
• - nych,
·
.
\\'izyty domowe · lekarzy§ PIEC
od lat 16, (NRF) g. 19 foi:'IIP. fil.mów no!sktcb
SALON S.ZT'IJ.Kl WSP®
kąp ielowy węgla- Piotrkowska 59. 30528 g
DOKTORSKI CH
•ni w god-z. 19--5. w ambu-=
CZESNEJ (Piotrkpwska ŁDK CTr;iugutta nr 18) TATRY (Slenkiewic~~
stanie PR z Y:GO:T-OWUJE do ma
qobrym
w
wy,
·
t
""
~
·
„
_
•
•
·
Tel.
·
.
1
ktłpię
B
H
internistycznym:
88).· wystawa
341 17
Program dla. dzieci _ .-. ornnn
oszu,,NaJp1ęknieJsze
. er1ew nauce
pomaga
i
tury.
.
.
miej§
na
są
przyjp:>oVłani
Nie
„Kłuso~k",
(franc.)
.
śvviata"
stwa·
„Mechanow1ego
Nawrot 13-1!
20 ma!(ister,
ba1'1nsow.i<ę
Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Wojskowszystko można" "Nai scu charzY z nagłymi: PHASĘ
od lat 16 gocn. 14.45,
Faktura<• czynna 10--18
30774 ~ . wej Akademii J\'.'jedycznej poqaje d.O wiąpomości,
tta", „Niewid·zial,;y "Pe: z~chorowaniami in1erni-§ lon 7zaraz kupię. Oferty •iont III p. I
PAŁAC MŁQDZIEZY im. 17.15, 2-0
" Prasa, P~!~~PWg FRANCUSKIEGO udziela że we wtore~. dnia 29 listopada 1966
pi" godz. 16, 17 „wa- 5,ycznyml w godz. 16-7.=
w salach
'.l'UWIMA (ul. Mooiusz 1'Q.0DA GW~R.DIA (Zie96
,_.nczątkującym, zaawa:n,_• -~ __
piel ęg-E ___ ·
Ąnt(I- let pikqwY" od lat J6 Nocna PPJJ\OC
plac 9 Maja,
t.ódź,
~r4&~ioZ,~ttaw~ ~~~~ l~n:! 2) ,.l'1ęklly(wł.)
WAM kpnferencyjnych
unimagister
sowanym
robienia
do
UASZYNĘ
Kościuszki:
Al.
ni<lrska,
20
18,
godz.
g.
ruo od łat 18
francu,skiego . odbędzie się publiczna obrona prac dokton;kich:
Tel. wersytetu
kupię.
4!, tel. 324-09 przyjmuje= pończoch
10, 12.30, 15, 1'7.30, 20
nieju pt. „Tysiąc lat
307,53 g
Tel. 4:31-10
m 4 5.
telefoniczne: l09 76
~!!!oszenia
DY!ŻURY APTEK
<Pabianicka 1731
Państwą Polskiego w MUZĄ
-'._:J.--'-"
___
g ==,..=="-""'
n.ii zabiegi do domu wE: · · „Marysia i Napoleon"
oczac h dzieci".
Godz. 12,15 - lek med. Henryka Chmielewskie·
1I1atez
l{OREPE'.fYCJI
'dci·-;a.::
blok
\ut>
SluNIK
=19-4.
gad.z.
Piotr
5,
Cie<>zkowski.,go
(panorama) od lat 16
FO<J.'OGRAFIKI
„Bedford" maty..ki, cb.emii udziela
SALON
mochodu
pt.: „Zachowanie się esterazy cholinowej i
go
~
illnikm~ ~~ ftL~~u
~mpte~i
30.823 g widma elęktro~oretycznego białek surowicy krwi
~mm~~mumm~~mumw~n~oowoomnmmumm~mpoomum~mm~oo~mn~nwoomoooooooooomn~e-~.
„Chevro\et" 16
s~mochodu
leczenia woda.mi radoczynnymi
Mi1>h<ł- M:i\QISTER udzielakopod wpływem
INZYNIERA budownictwa lądowego z . uprawnie- kupię. czesła,w
lowski, Dąbrowskiego 52„ r."pety·cji z matematy.ki, chorych z rwą kulszową".
Promotor: doc. dr
niami do · działu inwestycji, strażaków p/pożaro _t_el. ~4~:?.6
PRACOWNIC Y POSZUKIWA NI
3i>!!38 _ g fizyki, chemii. Tel. 250-57
Recenzenci: doc. dr
med. Mieczysław Strzałko.
do straży przemysłowej,
wych, wartowników
30850
dziewia·rską, t:C>dz. 16-20 ·
MASZYNĘ
do.c. dr med. Teofaą
kosztQrysantów z wyzesp<Uu
KIEROWNIKA
palaczy c.p. z uprawnieniami do obsługi kotłów dwupłytową tanio sp~ze.. KOREPETYCJI z m.ate- med. Antoni Prusińsk,i,
kształceniem wyższym technicznym, lub średnim,
przyjmie natychmiast Wytwór- d:;m. Oferty „30948" Pra mątyki u?~iela studen.t. Domżał.
wyspkoprężnych,
30852 g
T<?l . 472-00
kosztorys:rnta z wykształceniem średnim, kierownia Filmów Fabularny~h w Łodzi, Łąkowa 29. sa, Pioti:.kowska 96
lek. med. ,Jerzego Bednarka pt. ,
Godz. 12,15
nika sekcji finansowej z wykształceniem wyż
godz. 8-16.
ZAB,A\:VK~. gry, !.ąmi- '-!ISZ:PA!llSKI dla począt
Zgłoszenia: qział personalny w
zaawan.sGwa- „Profilaktyczne badania ortopedyczne stói;> 1 gobudo·w lli!;twa kujących,
giów.ki
szym lub średnim i praktyką w budown\ctwie,
30753 leni włókniarek pracujących w pozycji stojącej".
wykształceniem
z
STARSZEGO REWlDENTA z wyższym wyk ształ „Bobo'" po~e<;a cza~ki, 11ych. Tel. 431-H>
wer}'likatora dpkumentacji
do wynaJęci.a. Prot\'lot<;>r: prof. dr meit. Marian Garlicki. RecenLiebknechta GARAZ
ceniem ekonomicznym lub średnim i <;>d·powied- K.a.toMce,„
techniczpym· oraz murarzy - ·zapewr.wyższym
30985
Ru~uńska 9 b
Jó. ćenn>ki bj:lzpłat:ne
zenci: doc. dr med. Marian Weiss, doc. dr med.
nim stażem pracy i;>rzyjwie Zjednoczenie Przeniona praca przez cały rok w pomieszczeniach
krysztalo- GARAŻU poszukuję. Tel~ Bolesław Gwóźdź.
2'.YRANDOL
·
Informacji
Warszawie.
w
Pr~edsię
Piwowarskiego,
zatrudni
mysłu
3Pl!._58 _ g
zamkniętych i ogrzewanych
fanio 276.-40
wy - antyczny
WeHandlu
udzielajl:\ i zgłoszęnia przyjmuj!\ Łódzkie Zakłą sp rzedam.
Remontowo-BudQW lane
501-82, G -ARAZU poszukuję. Tel.
Tel.
biorstwo
Godz. 12,15 - lek. med . Janusza Krauzego pt.:
godz. 8-14
30~22 ~ 4~5-81,
Warunki
dy Piwowarsko-Sło,downicze w Łodzi, Orla 25, tel. godz. 12-1'4
wnętrznegp w Łodzi, Piotrkowska 67.
7256-k -OWCZARKA szkackiegp WSPÓLoNlKA do sklepu „Ocena wartości diagnostycznych kryteriów Jo6870-k
316-31,
pł.ilCY do omówienia.
poszukuję .
nesa w ostrej chorobie reumatycznej". Promo„C<;>llie" sukę 4-miesięcz spoźyw.czego
„30744" Prasa, toi::.: prof. dr med. Stanisław Bober. Recenzenci:
ną sprzedąin. Dre.wnow- Ofedy
CHEMIKA z wyższym wykształceniem na stanog
30744
96
Pawlak, Ffotrkowska
ska 5, Jerzy
wjskl.J kierownika produkcji zatrudni natychmiast
prof. dr med. Włodzimierz Musiał, prof. dr med.
IJnieważnienie
3<11128 g NĄPRAW{\ silników saod godz. 17
Wojewódzka . . ~półdzij!\nia Pracy „Sigma" w Ło
Józef Chojnowski.
wszystkie-n
moc!łodowy.ch
karaku
łapki
FUTRO
dzi, Rzgowska 2a. Warunki płacy i pracy do o}.owe, czarne, nowe - typó.w o·r az szlifowanie
7,3P-15,30.
godz.
w
adresem,
W/W
pod
mówienia
Godz. 13 - lek. med. Longina Klichowskiego
502-64 t'ylindrów, toczenie paTel.
UNIEWAZNIA się plombownicę metalową do sprzedam.
17
„Badania nad wrażliwością układu nerwowerozpt.:
i
głównych
newek
g
30832
od
H-13".
„WPH
:
oraz
inicjałami
mistrza
z
stanowisko
plomp aluminiowych
TECHNIKA chemika na
iVIAGNEl'OFON „T-0net~ rządu, pasowanie sworz- go na czteroetylek ołowil.J i możliwościami wy.o
techników JJ\l!Chanik6w do działu głó. wnego techte" sprzedam. Tel. 205-40 ni i pierścieni. warsztat
Pojazdowej stępowania objawów przewlekłego zatrucia czte-o
==~=-=-=~""--..::..:=.=:.::.._ M;ech<łniki
nologa na stanowiska technologów i konstruk.ioRoIrysowa 3,
SUKJNIĘ ślubną, zagl'a- ł..ódź,
u personelu stykającego si<:
30761 g roetylklem ołowiu
rów przyjmą zaraz Zakłady Aparatury ElektryczT el. man Zieliński
OGŁOSZENIA DROBNE
niczną sprz~m.
z benzyną etylizowaną na stacjach MPS w woj5
441 "64
nej „Elester" w Łodzi, Pizędza.lniana 71. Zgłosze
~~~ I-1ES myśliwski biały w sku". Promotor: doc. dr med. Mieczysław Strzał•
.
7183-k
centki i laty
dz1ew1ar;Sk,ą czarn,e
MA.SZYNĘ
nia przyjmuje dział kadr w godz. 8-15.
MŁODY, sa!llotny poszu
zginął
ko. Recenzenci: doc. dr med. Antoni Prusiński,
Łoq~, rsetter angielski)
sprzedam.
kuje pokoju sublokator S/90
Armii Czerwo doc. dr med. Teofan Domżał.
okolicy
w
72,
Stahngradu
Obr.
INZYNIEROW architektów na stanowiskach starLOKALE
Oferty „30855"
ski~o.
WSS.l ~ onej. Odprnwadzić ui wy
m. 13
iniYnierów konstruktorów
szych projektantów,
Pr{l.sa, P.i9tr\cowska 96
ogro~niczą nagnodzeniem Łódź, waJ\.Oil\:IFORT(ł>WE 2 poJtoSZKLARN"lĘ
na stanowiskach starszych projektantów, inżynie
Godz. t3 - lek. med. Władysława Nowakow-i
(centrum), z :ttAZY po p<;>koju z 15XS sprzedąm. Pabian\ wels.ka 13/15 m. 32
je, kuchnia
r4w lub techników instalacji sanitarnych na sta- pokój
kuch.nia (TC9fi- kuchn.ią częściowe WY- t'e, Szpil'1lna 35
30854 UNIEWAŻNIAM - uigublO skiego pt.: „Leczenie nawrotów raka szyjki mabloki spółdziel gody, w śródmi!!ściu i KREDE."lS
lóW) nowiskach projektantów lub starszych projektanPromotor: dpc. dr med.
p9kojowy, ne 2 pieczątki: „Antoni cicy telekob;iltem 60".
zamienię
cze zamienię na cztery na ChoJn,ach
ul. Stanisław Leszczyński. Recenzenci: doc . dr med.
Głown,o
narzu~ę ••Tóźwiak,
tów zatrudni Przedsiębiorstwo Projektowania BuPalmę Kentia,
kuchnia, kijiE1 Ókazyjaje
pokoje, kuchnia - blo- na 3 pokoje,
sprze- Z~lerska '7 wyrób tęka
Łódź,
downictwa Miejskiego „Mias~oprojekt" ki {Bałuty, Sródmieście). rozkladowe z wygodami. dam. Kniewskieg<> 4 m. \V1czek nr 9" i o takim Ludwika. Tarłowska, doc. dr med. Jerzy Higier.
Qferty ,,30856" Prasa, 33
Słruga 16. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
Tel. ~-85
30062 g owmym brzmieniu „nr JO"
Godz. l3 - lek. Włodzimierza Chmiełewskiege
2 POKOJE, kuchnia za- Piotrkowska 96 3Da56 g FUTRO - łapki karaku PRZYBŁĄKAŁ się wilk
FREZEROW na freza~ki pionowe oraz tokarzy
i
mienię na kawalerkę
„Wartość barwienia peroksydazowego waposzukuje !owe czarn,e, palmę Fe- (~uka). żurawia 8, m. 1 pt.:
PRACUJĄCA
na tokarki pociągowe przyjmie Spółdzielnia Prapokój, kuchnia lub pa- pokoju sublokatorskiego. !!~ks, spodnie z elasty- godz. 16
3()829 g łeczków leukocytarnych i ich znaczenie w odG\ówna
cy „Elektromechanik " w Łodzi, Więckowskiego
~Qj. Ruszczak,
MoPrasa, ~~· nr 50 sprzedam. Tu- ZDZISŁAW Kudra,
„30856"
Oferty
miedniczkowych zapalen!a~h nerek". Promotor:
62 m. 99 po godz. !5
zgll'bił
54, tel. 221-1i. Warunki płacy do omówienia.
3-0861 ~ l' ima 23-12 godz. 14-20 chn.ackiego Zl'b
?iotrkowska 96
prof. dr med. Stanisław Bober. Recenzenci: prot.
brzmieniu
o
pieczątkę
.prasowalnię
kuchn.ia, roz MAGIEL
dr med. Włodzimierz Musiał, pl'Of. dr med. Jan
2 POKOJE,
Prowadzący
IV/7034
„Nr
lllll~llll!!}
ą
llmllllDDlmmntllllłUlllll
eiektryczno,,gazpw
bal
z
piętro
lRllQlnlllłlllllllllllllm
JJI
k!.;ldowe
lllllllllllllllllllllllll
!TilllllUUl!nlłllllllllll
Z rozprawami doktorskimi i opiniami
111eldunkową Leńko.
k~ią?:kę.
sprzedam . Tuwima 30
§ konem. '(dzielnica Pl.po-9 \PIANINQ
KOSZA LIRSKIE
§
30866 recenzentów można zapoznać się w Głównej Bi·
„Zeidler-Ber- Łodz- Goma."
na
zamien.ię
M<aja)
§ kój,
ZAKŁADY PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO
§
Armii DNil{\ 14 bm. zgłnął pie błiotece Wojskowo-Lekars kiej w t.odzi, ul. żeli„
sprzedam.
kuchnia w. blo- lin"
§ kach i pokój oddzielrue. Czerwonej 29 b bi. III, sek 3-miesięczny czarny gowskiego
„PŁYT OLEN"
§
7/9. Wstęp na rozprawę wolny,
30164 g owczarek nizinny {sierść
§ Tel. V5-38 godz. 12.30-14 m. 24
w KOSZALINIE, UL. MORSKA 41, telefon 62-01 do :i
WAŻNE TELEFONY
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PRZYDZlAŁEM

BIURA ZBYTU DREWNA,
DLA CELÓW BUDOWLANYC H

ciężarze właściwym 400 kgtl m 3 , grubość 40 i 44 mm,
o wymiarach 122 x 244 cm szlifowane \ nie ~ldfoiwain~
• CENA ZA 1 m 3 PŁYT PRZEDSTAWIA SIĘ

o
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NASTĘPUJĄCO:
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5
5
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§
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kreacje
.epowym

E
§_===-

§
§

w

s•z1'ifowane
Illie szlif.
2.530,2.420,2.490,2.390,LOCO STACJA OD·
SPRZEDAŻ PŁYT ODBYWA SIĘ
BIORCY, w każdej chwili i w każl'.}~j ilości, w dostawach

400/40
400/44

1.760,l.7'30,-

drewno i tradycyjne materiały drzewne.
z PLYT PAŻUZIERZOWYCH MOŻNA WYKONAC:

ściany działowe,
podłogi, wnętrza
=
§ garaże,

§

1.840,1.810,-

3
wagonowych minimum 25 m •
Płyty paździerzowe to materiał trwały o wysokich walorach cieplno-izolacyj nych, doskonałe tworzywo zai;tępu-

jące

drzwi,

boazerie,
szaf
altany i inne.

sufity,

5
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E_
obrocie detalicznym

w

obrocie zaopatrzenio.wy m
szlifowane
nie szlif.
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dachy, stropodachy,
domki campingowe,

ściennych,

E

SklepZURiT
już otwarty
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w

ŁODZI ZAKŁAD USŁUG

RADIOTECHNI CZNYCH

1 TELEWIZYJNY CH

zaprasza PT Klientów
do sklepu przy ul. Marynarskiej 418

SklepZURiT
już ;otwarty
~.
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(otwartego po dokonanym remoncie i modernizacji)
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MAGNETOFON ÓW

ŁÓDZ

ADAPTER6W

CZĘSCI ZAMIENNYCH

ŁÓDŻ

----~
-------(6205) '
L(>DZKl nr 278
~->'~-~~~~~~~~-~~~~-----------""-------DZIENNI.&:

SPORT! • SPORt • SPORt B SPORT • SPORT • SPORT •
Tenis
Piłkarskie

obrachun ki

SPORT • SPORT •

stołowy

niepowodzenie na obu ·frontach ~i~~~~z:~;
dniu

późnych godzinach
nych wyjechała do

Natomiast zawiedli oczekiwa- , - - - - - - - - - - - - - - LKS.
nia kibiców koszykarze
Grając na własnym terenie nie
mogli sobie dać rady z dwoma przeciętnymi zespoi.ami luniespoNajbardziej
bełskimi.
dziewa.ną była porażka ŁKS z
beniagrającym
j
lepie
coraz
minkiem ekstraklasy Lublinian
W dzielnicy Lódź .:; Górna
mecz
ten
przegrali
Łodzi.anie
ką.
61 :63 (S6:33). Również pechowy odbyły się finałowe rozgcyw1d
dla naszei drużyny okazał się sp::irtaikiadowe w tenisie stoło
zespoi
Zwyciężył
lubelski Start. ŁKS przegra! to wym.
spotkanie zasłużenie 58:64 (31 :41). CEBETE (Urbański, Brzęczak,
Spotkania w Szwooj;i od- W obu meczach w naszej dru- Mikuta) przed ZSM i TKKP
żynie zawiodła dyspozycja strza
h
· b d
,
puc ary Iowa, widać było brak zgrania, Grabowianka..
ę a 0
bywac su:
„Dziennika Lód7lk!iego" ora-z a co za tym idzie większość
popularnej gazety sztokhol- ~~cj\ycJ'rz;~;;f~~ach c~~"sty~~':,i~i
Rada zakładowa ZPB im.
mskiej „Da.gens Nyheters". z siódmego. na dziewiąte miejsza.rganizowah
Dzierżyńskiego
.
Drużynie towarzyszą wice- ce w tabeli.
w meczu o mistrzostwo II li blyskawiczny turniej pilk:i I,ę.:z
.•
.
pokoWidzewa
koszykarze
gi
pr~ LOZTS H. Kolt.Gm.;:,
nej . Zwyciężył zespól ZPB im.
trener L. Smolarek oraz nali Tęczę (Kielce) 83:42 (44:22); Armii Ludowe1 przed druży;n:i
Najlepszym strzelcem w łódz .
.
Dzierżyńskieg·o
im.
;,Dz1enruka kiej drużynie był zasina - 'JJ1 ZiPB
n~lny
red.
(c)
TKKF Olecho·w1anka.
Lódzkiego" St. Ja.nµszewsk!. I pkt. (s)

E·CHA NIED ZIEL I

I

Koszykarki i koszykarze ŁKS walczyli w kolejnych meczach
o mistrzostwo I Jigi ·z drużyna.mi lubelskimi.
TYiko nasze panie stanęły na wysokości zadania, wygrywając
w Lublinie z miejscowym AZS 79:53 (39:22).
przeko.nywaJąco
Dzięki temu zwycięstwu ŁKS zajmuje pierwsze miejsce w takoszy Wisłę. ~ieszy
beli. wyprzedzając lepszym stosunkiem
takie fakt, że w czołowej szóstce najlepszych snajperek mamy
aż trzy łodzianki. Na pierwszY,m miejscu znajduje się o~oziń
ska, która „nastrzelała" już 133 pkt., na czwarty.m MaJde 9Z pkt. i na szóstym sokuł - 83 pkt.

wczorajszym w
wiec201::
SzwecJI
repre-z;entae.1a tenisa st-Oło
wego Lodzi. która rozegra
w Sztokhoh1ie i w inny~h
kilka.
mJastach szwedzkich
Spotkań tow<>,rzyskich. w
sklad ekip:t wchodzą: Alicja Lasota, Mirosława Lisowska oraz 3 zawodników
_ E. Czerwiński, A. Domicz
J P . Garczyiiski. Reprezenkluby
czołowe
oni
tują
łódzkie w tenisie st-Olowym:
Włókniarz.
AZS, Start i
W

SPORI

Sparia kiada
dzielnicy Górna

I

*

Zdecydowana przewaaa

bokseró w
łódzkiej

Gwardii

Obecnie pr.iodiiwmtldem rozGwardii grudmia gwardzistów zobaoz:Jłódzkiej
Bokserzy
jest Hutnik.
TO grywek ligowych
Sportowym
Palocu.
w
!MJ
n.iespodzianke,
sprau;m . miła
Dr,ztgie miejsce zajmuje GwarPrze
ligowym.
meczu.
kolejnym
imien.niczswoją
Ulll liIliIliliIli łll liIliIIliliIliliIliIliIliliIliIliIliliIliIIliIlili lllllIliIIliIliIlllll llllll liIliIllllllllllllllllllIlillllllllll llllllllllllllłlll IliIli llllllllllllllll zwuc1ęza,ąc
chvnikiem fodziam. będizie ze- dia (Wrodaw ). Ładzia.nie są >iti
kę z Wars.w .wu 14:6 •
Garbo z Gliwic, a potem 9 miejscu., a na 10 Garbo (GliPięściarze W a,rszawy przyje- spól
wice). Lstnieje więc olbrzymia
:uiP.kom;pletowan ym odwiedzi nas dT<U.ŻYllW Polonii szmv~a a.wan.su priynajminiej o
w
chali
mimo wszystko z G·dańska. Oba te mecze pil- dwa - tn-zy szczeb·l e w ta-Oe!i
składzie, 11le
zwyciesię
stanowili silny i. nie.bezpiecz- winny zwkończuć
· · (.n)
lig.owej.
we nagrania muzyki kameralnej.
stwamii Gw.ard!i.
.
PROGR>AM l7
zespól.
ny
:WTOREK, 22 LISTOPADA
23.33 Melodie n.a dobranoc. 23.50
Dobrze się sto.Jo, że powró8.30 Wiad. 8.35 Przegląd c:zaso- w ia:!iom-0śd.
PROGRAM I
cił na rin.g B . Misiak. Sądzi
8.00 Dziennik. 8.15 Melodie roz- pismr 8.45 Polskie melodie ludomy, że kieroum.ictwo klubu. nie
rywkowe. 8.49 Mówi Technika. we . . 9.00 „Swiat na różowo" będzie ju.ż mialo kłopotów z
9.00 „Bukefalas" - słuch. · 9.30 konc. 9.4Q Z życia związku Ra9.40 dzieckiego. 10.00 Wiad. 1-0.05 Z
bo:kseu.tllllentowa-num
G. Holst: I Suita Es-dur.
Michał Lermontow „Ma- tym
10.55
10.50
bajka. !O.OO twórczości: W. A. Mozarta.
„Mały dobry jeż" 11.35 „Piramida rem.
skara<la" (W).
11.10
2.
odc.
wieprze"
i
„Perły
10.20
Po sobotnie'! pora2Jce z PQfragm.
morski"
„Wilk
Nikt chyba w Lodzi nie
Prze.ciwniik iem Ku.leja był ludzka" - film fab. prod. franc .
•
k
Poranny koncert. 11 .00 „Słodkie „W -Obiektywie nauki"„ 11.2-0 Po (Poznań). !6.00" Matematyka
(2:3.
'Torun 2:5
moczaninem
postaslabej
tak
się
dziewal
s'.?r
bo
ten
Młody
komski·
r
Bo'
niefunkcje
i
ciągle
Koncert
11.25
„Funkcje
rodzinna.
słuch. 11.25 (Ł) Kon- radni.a
życie" LKS u:legl
niedtielę
W
0:0),
0:2,
Mamy
LKS.
hokeistów
cert Ork. Mandolinistów RŁ. ork. Manuela 12.06 Z kraju i ze ciąglę" (Wr.). 16.3-0 Matematyka: impcmu.je odwagą i temper<L- wy
Polonii 1:8 (0:2.
geome- mentem. Z Borkowskiego wy- przecież dobrą drużynę, gra w bydgoskiej
11.49 „Rodzice a dziecko". 12.06 świata. 12.25 Melodie z komedii „Pochodna i jej sens
naipad, 9:4, 1:2). Na -temat obu meczy
J.2.50 „Tenocztitlan tryczny i fizyczny" cz. I. (Wr.). rasta pięściiaT\2: wyisokiej kla- niej
reprezentacyjny
Wiad. 12.10 Na swojską nutę. muzycznych.
miasto - bohater" jest kadrowy bramkarz, dobrzy właściwie nie ma oo pisać. Z.o12.25 „Rolniczy kwadrans". 12.40 azteckie
17.05 „zrób sy.
17.00 Dziennik (W).
13.00 aud. 13.00 (Ł) Komunikaty. 13.10 to sam" (W). 17.20 Spotkanie z
przea:rywam". dzianie zagrali źle, nie umieli
a.le._
lepiej, taniej".
obrońcy,
K
„Więcej .
"'.
..
„eździ
ac.zoRozc.zatrowai -nieco
„Kto sieje" - aud. 13.20 Muzy- (L) Mozaika muzyczna. 13.45 (Ł) poetą - Teatrzyk żywego słowa
poradzić z amb:i:tnymi
·e 1 sobie
wyj
na
Przegrywamy
ciosu..
silę
ka operowa. 14.00 Kultura pil- „Na tronie zimowej powieści" - (Poznań). 17.45 Kabaret reklamo r .ow$ki. Straeil oii
przeciwni/kami.
jedywłasnym,
na
domu",
„w
na
StańczySuita
stoc.zyl
walkę
Dohnanyi:
E.
td-na
i
14.00
Tr.
.
rep
17.55
wy •. Pod kaczuszką" ·(W).
n ie poszukiwana. 14.15 „Sportow
. od •KS
_,.,.
Spodzi
Z=odnik ten 17.u.si nym w Polsce krytym lod<>r.y wiejscy na start". 14.30 z ork. fis-moll. 14.30 „zielone syg- ,;zasady uprawy
ziemniaków" kc;tvski.
~
ew..... o.smy mę
estrad i scen operowych. 15.00 nały". 14.45 „Błękitna sztafeta". (Poznań). 18.25 G!eŁda piosenki walczyć wszystkie trzy ru.:ndY wi„ku
l)'ł
widzieć
qii:ieh?~Y
wi~ej.
•
•
15.00 z płytoteki rozrywkowej (W). 19.00 VQ'iadorrioiicl dnia (Ł).
Wiad. 15.05 „Oblicze wenus" pięciu
gronie
w
drużynę
szą
drukraju
w
chyba
ma
Nie
Podobal
tempie:
15.30 .< Dla l\US 'l'elereklama (Ł). 19.20 Do- i11 '' szybkim
Nagrań".
gawęda , 1'5.25 , utwory fortepia- „Pllląkich
opow. „,Cena jednego branoc (W). 19.30 Dziennik (WJ. sii? Toma,siew ~cz. Zaczął wie- żyny, która ,posiada tak znak<>- najlepszych zespołów; waJczą~
nowe. 16.00 „Popołudnie z mlo- dzieci warunki do treningów. cych w finale ;,A" o mis~
dością". 1'1.55 w iad . 18.00 „N uty, pomysłu". l!i.OO Wiad. 16.05 Pu- 20.00 „A;?um SS-Obersturmban~- rzyć ~ sw?ie. ~o.ż!iwości. ~aw mitc
stwo Polski, tymczasem lodzi~
h k ·
ł-<A~~ · ·n·
t
nutki" pod red. w . Bacewicz. blicystyka m iędz ynarodowa. !6.15 fuehrera
(Wrocław). W.25 „Pi- no me wzdz1e,1śtm11 na rmg:i M.
o eJa
o ~J Kl' iCe
„Filhar1mo
w
16.20
Zdał
muzyki.
·
f
Chwila
.
J
"
k
„Prak'd
,
19.00
ng.
prod.
a
fab.
jęz.
18.45 Kurs
ram1da ludzka" - film
nie spadli ru:t ósmą pozycje, a
spotkania
0
ostatnio
oglądali
o1;17roza.
oze
tyczna pani". 19.10 Przegląd wy monia Narodowa w terenie". franc . (Poznań). 2t.55 „Klakson" • ,z, zm
dalekO.:
19.30 17.01 (Ł) „Aktualności łódzkie". - magazyn motoryzacyjny (W). po1ed_11nku. z sunym fz~yczn.e słabe, a oo najrważniejsze da- final: ;,A" jest bardro
ekonomicznych.
dar ze ń
je się zai:.ważyć brak ambicji Dopiero ewent;uama pełna m~
rozrywkowej. 17.!<i (Ł) Dla dzieci opow. pt. 22.15 Dzien nik (W) . ~2.40 iyratema LCl!Skzem egza.mm na piątkę.
muzyki
Koncert
17.30 (Ł) tyka - . „Funk~.je ciągłe i. funl'meczu. z ze strony graczy LKS. Sądzi- bilizacja drużyny pozwoli na
20.00 Dz iennik. 20.26 Wiad. sport. „Panie profesorze".
zwycięskim
Po
sie LKS od strefy
20.33 „Dama Pikowa" -słuch . „Zwiędłe liście" - koncert. 17.50 cje
Gwardia (W-wa) w sze.regi z;i my że ten stan rzeczy ma ja- odsunięcie
powtorzeme
me~1ągłe
.1
~Atr;
·
·
,
. '
., b
.'
21.27 (Ł) Muzyka i literatura. 18.20 (Ł) (Wrocław) . 23.20 Matematyka •
. .wg. opow. A. Puszkina.
sp~em,
.
za:grozoneJ
~óre
P<J<l!:oze,
gł.ębsze
~eś
nwstąipi,
lódzkzch.
:vodmkow
geometrysens
jej
i
18.45
„Pochodna
„Dama Pikowa". „Na antenie województwo".
Fragm.- op.
(illJS)
k1e„·own1ctwo dru-zyny winno
22.02 Fel. „Notatnik kulturalny". Muzyka. 18.50 . uniwersytet Ra- czny i fizyczny" - powtórzenie 11owy duch.
· (f
[. ,,; ,., . ,
poniedziałek jak najszybciej wyjaśnić.
pierµJSZ1J
W
22.12 H. Purcell - Suita z op. diowy. 19.00 W1ad. 19.05 Muzyka (Wrocław).
„Król Artur". 22.:W Chwila poe- i a.ktualności. 19.3-0 Kalejdoskop
zji. 22.34 K. Serocki „Symfonia kulturalny . 20.00 „.Postęp_owe tra
Pieśni". 23.00 n wyd. dziennika. dycje w muzyce polsk ie j . 1000- 1
mnnnrnmn111mmm1111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mmmmmn111111n111111mm1111111111111mn11111mm
23.10 Wiad. sport. 23.12 Chwila lecia". 21.00 z. kraju i ze sw1a23.15 „Jazz dla tych, ta. 21.27 Kromka sportowa. 21.40
inuzyki.
21.55 . Studio
którzy jazzu n ie lubią" - opr. Muzyka ludowa.
suita ba- p10senki. 22.20 Aud. osw1atowa.
23."5 „Pulcinella'" 22.35 Muzyka taneczna. 23.00 Noletowa. 24.00 Wiadom~ci.
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się stało

STRESZCZENIE
przyjął propozycję hollywoodzkiego producer.ta filmowego Byrona Ufferlitza i postanowi! zagrać w nakręcanym przez niego fi!mi?.
Apri!
slynna
ma być
Partnerką .•ego
Qu.e&t· Oboje spędzili wie~·zór w reprezentacyjnym iokalu „Giro". Teraz po pół
nocy, Swięty odwozi swoią partnerkę dn
domu. Wwśnie mija ich jakiś samochó1.

· Simon TPmplar

•

(Swięti;;

•

- Może raczej nie - odparł.
- Dlaczego?
- W spółpraca sięga tylko do tego miejsca.
- No to co?
- To, że nie chcę, aby mnie pani nazwała
wilkiem. Bo ja jestem człowiekiem .
- Mój Boże, czy nie uważa pan. że mogła
bym. .. Chcialal:)ym się z panem czegoś napić.
Swięty pocalowal ją i szybko się odsunął,
<kiedy poczuł na ustach jej cieple wargi.
- Dobranoc, kochanie - powiedział.
April wysiadła, a on pojechał dalej.
Wchodząc do swojego mieszkanda w „ Chateau Marmant", zauważył pod drzwiami list
w zwykłej kopercie.
Otworzy! ją i ze zmarszczonym czolem po-

-„ Chce, żeby Pan natychmiast przyszedł i zobaczył się ze mną, o b o ~ e t n i e o k t ó r e j
Pan wró.ci do domu. Proszę nie mówić n ik o m u, że posyłam po Fana. To b a r a z o
Proszę nie
w a ż n e. Drzwi będą otwarte.
dzwOIIlić!

Byron Ufferlitz

(Claymo:re Drive 603)".
Swięty westchnął i wsunął kartkę do kieszeni. Kilka minut później wracał wlaooymi
śladamci po Bulwarze Zachodzącego St.ońca.
Claymore Drive znajdowała sie zaledwie
o kilka przecznic od domu April Quest. Simon mijając ulicę, przy której mieszkała,
uśmiechną! się, przypominając sobie, z jaką
łatwością potrafiła sprawić, że na jakiś czas
zapomniał o węszeniu wszędzie jakiegoś spisku czy intrygi. Oczywiście miała rację. Jego
życie przeplatało tyle ciemnych spraw, źe już
od dłuższego czasu nie interesował się rozwikływaniem minionych tajemnic. Snuł jedynie domysły na temat przyszłych tajemniczych
afer, które jeszcze nie nabrały realnych ksztaltów. Ta dociekliwa czujność stała się u niego tak automatyczna, że gotów by! skradać
się nawet do cienia, który istni.al tylko w jego wyobraźni.
Dawno go już nie zawiodło żadne przecmicie. Jak to powiedział UfferHtz? ;,0czYWiś·
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acJę

I

wielu taki.eh, którzy mi bę
powodzenia pomysłu. Niejeden
wiele zrobić, żeby nie dopuścić
efo jego realizacji. Dlatego nie mogłem zabierać Slię do tego z nikim 1nnym, tylko z panem. Przypuszczam, że potrafi pan sam tdbać
Był prawie pew.ny, że kartka
o siebie... ".
Ufferlitza, to po prostu przejaw królewskiej
popędliwości, na którą tradycyjnie pozwalają sobie hollywoodzcy pt'oducenci; ale myśl,
że może ona mimo wszystko oznaczać coś poważniejszego, przyprawiła go o ucz,ucie wewnętrznej pustki.
Otrząsnął się praw~e ·z tego, zwaJniając przed
domem Ufferlitza, ale powstrzymał oaruch,
który nakazywał przestawić prawą nogę z gazu na hamulec. Wolniutko skręcił za najbliż
szym rogiem i w odległości kilku jardów
aut zapairkowanych
kilkanaście
spostrzegł
przed jasno oświetlonym domem. Wprowadzi!
wóz mięcłzy samochody i pieszo wrócił na
Claymore Drive numer 603. Smial się ironicznie sam ·z siebie, że tak robi; by! to jednak
jeden ze stosowanych przez niego śroclków
ostrożności, które nic nie kosztują, chociaż
miałyby się potem okazać zupełnie niepotrzebne. Tak.im samym środkiem ootrożności była
chusteczka efo nosa, którą owiną! paJce otwierając :Wontowe drzwi.
Hall był ciemny, ale szeroka smuga światła
przedostawała się z lewej .strony przez otwa.r te drzwi.
- Rafo, jest tam kto? - zapytał oichQ • .
Nikt się nie oderzwał, Iq.edy przekraczał
próg oświetlonego pokoju.
Stal w gabinecie Ufferlitza i Ufferlitz się
w nim znajaował. Bylo jednak zupełnie jasne,
że n~t już więcej nie będŻJe z nim współ
się

dą zaa:drościć
będzie gotów

pracował.

Uff.erlit-z siemiał przy mahoniowym biur~
rozmiarami przypominającym stół pJJng-pon..
gowy..Jeg.o głowa opierała się na dużym pr°'
stokąc1e bibuły, która okaQ:ala sie za malo
w sobie wszystką
chłonna, . aby pomieścić
k:ew, jaka z niego wypłynęła. Simon obszedł
=l::iaczył, że włosy z tylii
bmrko dokoła i
głowy Ufferlitza byly lekko osmalone wokół
miejsca, w które weszła kula; pistolet musial
widocznie prawie !lotykać jego glowy; prawdopoclobnJ.e większa część górnej polowy twa~
rzy zosrtala rozsadzona, pon.iewa~ krew rozprysnęła się po całym biurku i widać w niej
~Yło małe kuleczki jakiejś szarej substancji
1 biale o<ipryski kości.
Większe plamy krwi jeszcze nie zakrzepły · a leżący wśród nich zżuty koniec cygara byi
wilgotny. Opierając się na tym Swięty osą
dził, że skzał mógł paść najpóźniej przed go0.ziną.

Spojrzał na zegairek. Wskazywał dokładnie
<irugą. W domu panowała zupełna cisza. Jeśli

w nim jakaś służba, pomieszczenia
jej były zbyt daleko, -aby ktokolwiek mógł

mieszkała

usłyszeć hałas.

Simon stał bardzo sp<llkojnie i rozgląda! sie.
Pokój sprawiał wrażenie. urządzonego według
poglądów clekora·t ora filmowego, na to, jak
powinien wyglądać gabinet ważnego · człowie
ka. Jedną ścianę pokrywały półki z książka
mi, jednakże większość z nich, w ciemnych,
imponujących oprawach, ze złotymi napisami,
seriami
zakupi o.na
została
niewątpliwie
i najprawdopodobn iej nikt ii.eh nigdy nie czytał.
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okres
jaki
na
ńa·pLSać.
nalezy
PKO.
blankietu
odwrocie
50 gr za Jed•ną gazetę). Eg-zemplarze archiwalne •. Dziennika" są do nabycia w sklepie .,Ruchu", Łódź. Piotrkows•:a 95.
wolną ilość dni rnależnosć należy wyliczyć wg kalendarza. po
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zhokeistami ŁKS.„?

PIJCI E MLEK O TYLK O PRZE GOTO WAN E

chyli! się nad kartką zapisaną, nieregularnym
charakterem pisma. List sprawiał wrażende,
jakby został napisany nagle: na sporym kawałku białego papieru, u góry widniała data
i tytuł pisma „Hollywoocl Reporter". Papier
był najwidoczniej oddarty od jednego z ogło
szeń, które obwieszczają na całej zakupionej
stronicy: Joe Doakes reżyserował „KOBIETY POD BRONIĄ".

Po su

porażki

Koszykarki bez

Opuc harq

covli i Wisły. Tym razem „swię
piłkarze Zagłębia
uczcm
ŁKS
zwyci<;stwem 1:0 (l:O) nad
swego klubu. '.(ym samym nie- ta wojna" zakończyła się zwyc i ę
jubileusz 60-leda powstania
przed zakończeniem stwem '6:Jsły 2:1 (1:0). Sygnalizotydzień
dzielny przeciwnik łodzian na
wana słaba forma Cracovii popierwszej rllllldy rozgrywek zdo był tytuł mistrza jesieni.
twierdziła się w tym meczu.
W drużynie warszawskiej Lekondyi
techniczne
Jak zgodnie stw ier dzają obser- wyszkolenie
spotkania mecz cyjne. Smialo można pow iedzieć , gii, która zmierzyła się u siewatorzy tego
bie z Ruchem, oglądaliśmy byże zwycięzcą mogli zostać pokoemocjonujący,
niezm iernie
był
prowadzony w szybkim tempie, nani. Cieszy nas to bardzo, gdyż łego napastnika ŁKS, Dejnę. zakoledzy
mamy apetyty na dobry futbol równo on, jak i jego
obfitujący w wiele sytuacji podbramkowych, które jednak dzię w najbllższym, ostatnim meczu nie potrafili wykorzystać atutu
ki doskonałej grze o.bu defen- rundy jesiennej w Łodzi miedzy własnego boiska ! zremisowali z
Ruchem O:O. w pozostałych mesyw nie przyn ios ły większej ilo- ŁKS i Cracovi ą.
Już 126 razy walczyły ze sobą czach . GKS Katowice mając duści bramek. Grały dwie druży-1
nad zaw1szą wyprz e wagę
żą
prezentujące dobre dw ie krakowskie jedenastkl erany równe,
grał tylko 1:0 (O:O), Pogoń (Szcze
cin) zremisowała z Szombierkami 2 :2 (I :0), a Polonia pokonała
Sląsk 2:1 (1 :O).
Startu
zwycięstwo
Ostatnie
~ Walter Szołtysek (HKS szo- nad Thorezem w Wałbrzychu po
~ W stolicy CSRS odbyły się
łodziaże
przypuszczać,
zwalało
_
pienice) · u~tanowił wynikiem
międzynarodowe zawody łyżwiar
kg nowy rekord Polski w nie da<lzą sobie radę w Łodzi ze
sk1e w jeździe figurowej. Nasza 105,5
Stalą (Mielec). Przegraliśmy ten
koguciej w wyciskani·u.
wadze
porembska
para reprezentacyjna
mecz 1:2 (O :2), co przy wyraźnej
- szczypa zajęła 9 miejsce. Star
naszego ataku nie
mistrzo- bezradnośCI
W zapaśniczych
~
towali reprezentanci 17 państw. stwach Pol!>ki młodzików zawod- mogło się skończyć inaczej. start
dniach grudnia nicy ŁKS Smiliński i Mucha za- utrzymał się na ósmym miejscu
W pierwszych
zawodników zagranicz- Jęli w wagach swoich pierwsze w tabeli.
wielu
nych zobaczymy na tafli w Pa- mie3sca.
Na trzecim froncie nadal trwa
łacu Sportowym w Łodzi.
~ Bokserzy Widzewa w meczu rywalizacja miedzy Włókniarzem
~ Szachiści Polski zajęli ostai Stalą ( Kraśnik). Pa
tecznie 'na olimpiadzie" w Ha- o mistrzostwo II ligi ~nrzegrali W (Pabianice)
bianiczanie zreniisowali w Łomwanie dalekie 16 miejsce. Mi- s_zczecinie z miejsc~ą . Pogoni~ ży z ŁKS l:l, a -Stal wygrała
strzami zostali zawodnicy ZSRR. 8.12, Punkty_ dla Widzew~ zd~ z Jurandem 6:1, co umocniło jej
zawody ~yh: D.rozdzal, J . Ławski, Wi: pozycję lidera z przewagą jedne
Międzypaństwowe
~
w gimnastyce akrobatycznej Pol ~mew~~· I po .J~~ym RoJewski go punktu
nad Włókniarzem.
zwy I .R~mski. NaJ~hzszy mec:z _Io- Polonia IW-Wa) zremisowała 1:1
się
zakończyły
NRD
ska
naszycn gimnastyków dzianie . ;ozegraJą z Górmkięm z ŁKS n. Włókniarz (Ł) pokocięstwem
271-.245 pkt.
nał Włókniarza (Białystok) 5:0,
Pierre w Radlmie.
francusl<i
Kolarz
~
:to Drużyna piłki ręcznej Ani- a Czarni CRad.l zremisowali o:o
Trentin ustanowił w Zurychu re lany
z Warszawian.ka.
się do fikord świata w wyścigu na 500 m, nału zakwalifikowała
M. STOLARSKI
turnieju o ~!!_char Polski.
28,93 sek.
uzyskując czas -
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