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Łódź

na 33

kółkach

(rolniczgch)
mu
pojęciu więkno<iol łoozian ich rodzinne mias~ to,
zgodnie zresztą, z fo-rmułą,
encyklo-peilyczną,
osiedle
o ba.rdzo dużej gęstości zaludnienia i zwartośc-i zabudowy, którego ludność utrzymuje się z zajęć pozarolniozych. Dla nich Lódź jest też przede WSl'lystkim synonimem s.lumcentro-wauego przemysłu. handlu, usług,
nauki ł kutlury, to tysiące domów, setki ulic. sznury
tramwajów i samo-chodów, tłumy pieszych, gwar, war-

W

kot, wyziewy spali.n.„
Przy tak skonstruowanym modelu Łodzi trudno im
będzie zapewne pomieścdć w granicach wielkiego miasta owe 4 tys. gospodarstw rolnych 1 spółdzielnie produkcyjną i 33 kółka rolnicze. Mimo, że te istnieją I gospodarzą na przeszło 10 tys. hektarów ornej ziemi.
Dziś z o-kazji Swięta Ludowego pragniemy zapoznać
naszych czytelników, jako że nic co łódzkie nie powin·
no być im obce, z tą mało znaną dziedzin!!-. Zebraliśmy
tu trochę liczb, szereg faktów,
a l>Onadt-0 klika spostrzeżeń zanotowanych podczas wizyty w kółku rolniozym w Rogach. To <>Sta.tnie jest w pewnvm sensie symbolem przemian, jakie za.chodzą w rolnictwie, nawet
tak skromniutkim, ja.k nM.Ze - łódzkie.

°111r7' ty.m

miejscu au.tootrada warszawska zakreśla
łagodny lluk i g-inie PC>śr6d drzew, W tym miejscu
stoi przy drodze kiosk z pi"Wem
dla wtajemniczonych drogowskaiZ. wskaZ"..tiacy kierunek do laisu. W każ
de
święto
wąska
uliczka
Rogawska jada i ida do tego la.su wycieociikowkze.
Po
kilkudzi es ięciu metrach ulicz
ka prze chodzii w polna- drog ę. Ob ok niej ogrody, dalej

W

pola, gdziemiegdzie za.b udowa
nia„.
Taka jest sceneria do „sztu
ki'', której a1kcja toczy sie
już
od trze•ch lat z udziałem coraz to większej liczby
aktorów i przy
ooraiZ
bogatszych
a·kcesoriach.
Bo
właśnie trzy lata temu. z fuin
duszem 1004 zł (słownie: tysiąc cztery) 36 .!(o~podarzy za
wiązało w Rogach kótko rolnicze.
Nie, n:ie tak! Trzy lata te-

niewielka

przystąpiła

l?rt.LWta lUdzi
do
reaiizacii

swych marzeń.
Na.prawdę.
W opinii pozostałych mieszkańców byli bowiem marzyciela.mi, którzy porywają sie
z przysłowiowa motyką na
sł-oń ce.

CZY WIECIE, ŻE„.
„.d•o łódzkich kółek rolniczych należy 1.728 członków,
Poza tym na rolniczych terena.ch miasta działa 14 kół
ZSL i 11 kół gosp>Odyń.

Kilka dni temu, bedac w
Wyd<liale Rolnictwa MRN do
wiedz.iałem
sie.
że
najaktywniejszym i najbogatszym
z kół jest... kolo w Rogach.
Wartość
jego majątku (niepodz.ielnego) OISiagneła w tvm
Czy WIECIE,

ŻE.„

nieba:ga1e1n.ą sumę 1.~oo
zł, po stronie ak1tyw6w

widnieją

zaś

takie

i:mzycje,

członków, warsztaty
(Dalszy ciąg na str. 3)
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Dla dzieci

•

1

dorosłych

•

oraz lace 1er iz a

I
Ze wzruszeniem o~
liśmy WCZO!raj imprezy zorga-

-

nizowaine z oka.zj!i. Dnria Dziec
ka. Miasto żyło tym świętem.
Czy jedJnak naS2e sta['aniia o

rozwój dzieot są codzi100JI1e i
dootatecznie wszechstrona•e?
W.e wczorajsze sobotnie popołudnie wiwi.eliśmy jeden z
najbardziej arygll.na.lnyoh me-
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Emmericha znam od kilku

~ „gnicctuchów'',
a pan Emmerich równie
9

~ fYbko i zręcznie
~ ~ atki, Płaci, rzuca

e
i

~
;;::;
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
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e
e

Tanaesa. Najpierw sprostiowano dane sta-

'!1fil· Gdy przed ósmą rano sto- tystyczne z 1958 roku mówią.ce, że od;ię obok kontuaru, z rogalik.iem setek koblet-dyrekbDró~ Wy~osl 3,6; w
w jednej i butelką kakao w uble.głym roku było ~ch Juz 5,7 proc.,
drugiej ręce - widzę, .lak wbie- czyll pól~ra raza więcej. Trochę, wtga do sklepu.
Ekspedientka cać, stopmały
przes~y; najważniejsze
wita go: Servus, lmprel - i to Jednak, ze ruszył z miejsca długo <>ezejest wszystko, co Udaje ml się kiw:iny podział pracy ~om<>wej. Ba.dania
~ZUmieć. Potem szybko i zręcznie kia- ankietowe, wyko"3:ne przez zespól socjo•le na ladę chleb, pa.czkę twarogu, pa- •-..gów
wsółpruu~ących z Ra.d4 Kobiet,
<'z~zkę masła, kilka ogromnych słOdkich wyraźnie to p•otwierdzaj:i.
zgarnia wszystko
„Servus!" i jUź

do
go

le ma.
Przed ladą staje kolejny klient. Potem
po nim jes:wze jeden„. MężCzyzni.
Z P>Oezątku myślałam: szczęśliwe budal>esztenki! Tylu samotnych rodaków, jest
"' czym wybierać, przyg..rnąć do cie!>lego gniazdka„.
Potem zastanowiłam
~ię, ;,e jak na sa.m.<>tnych, za wi~le jeł zenJa kupują. W końcu, bardzo meśmia-

nas~ępny,

„'°• Zaczęlam przypuszczać, że moż.e„. mo-

~ są to mężowie, wyręczający żony w
rannych sprawunkAeh?

~ ~atam
Co też ci się z.a,cbclewa? - reflek;::::::
sama siebie ·- Madzlllr'<1Wie, o

~ których !.c.h własne wydawnictwo propa,... 2gandowe pISze
·
·
;;:::
w 1963 rok u, 2e
„przy~ Wyczajeni do męskiego
kierownictwa
(w
~ ~raoey zawodowej _ IF) wystrzegają się
~ dYtUacjt, w której kobiety mogłyby wy""' awać
;::;:
l'b j a.kieś P·<>lecenla" w la.śni oni
~ Illlei
Y na rozkaz słabszej polowye ble~ !:ć, z siate<:zką po bułki? Niedoczeka~ e„„
""
A j ednak„,
~
;;:::
~
ANKmrA PRAWDĘ CI POWIE
;::::
~
Kolej
a
;::; gt
o matce-Wę~
zy'!u~ny
to roMz!ał
rozmowa wiedzy
z cztonkiniami
pre•
::::§
Rady Kobiet Ma.gyar Nok
11 1

Ankietując~· zwróci.li się do 8.000 mieszkanek Budapesztu - męt.atek i matek,
w rodz1!'ach, . gdzie pracuj' zawOdowo
mąż i zona. Pierwsze pytanie brzmiało:
czy mąż pomaga ci w zajęciach domowych?
Trzydzieści procent ankietiowanych odpowiedziało, że pomaga stale.
Następne pytanie bylo rozbudową pierwszego: wymieniało k:llka.naśde ewentualnych wariantów udziału meża w pracy
domowej. ż<;>ny
P?infor~owaly, że do
zajęć „męski·ch" zalwza się: zakupy na
śniadanie, odprowadzanie dziecka d·o żłobba lub przedszkola, obsługę sprzętu elektrycznego.
To ostatnie kryje w sobie
zasadzkę: w „obsłudze sprzętu elektrycznego" mieści się pranie z prasowaniem,
odkurzanie z
froterowaniem, a nawet
·
•
· k ręceme
·
·
obiera.nie
,arzyn
1
maJonezu
(przy
pomocy
robota)
.
_ Powinno być jCS2.1Cze szycie _ mówię
ch•'łrze,
patrząc na triumfują.ce miny
0
ni
1y: Rozum1e s 1ę,
Węgierek.
że i szycie.A - mrugnę
Biedni Madziarowie! Ale
siedemdziesiąt pro.cent jeszcze się broni,
pomaga dopiero trzydzieści? próbuję
ie. p r ób
wodzi : A kl t
oslabić
wraż.en
a
za
n e a
pytała o takich, co s t a 1 e pomagają.
Dorywczo każdy coś robi„.
CO PRZYPADA DZIECIOM?

Podział pracy domowej w Budapeszcle

Ogrni.sko

przyznać,

TKKF -Zarz...<>w

(Dalszy ciąg na

zacząć

od

slćw:

sobie raz„.''
Zachowajmy
te tradycy1114
forme.
Byl sobie raz pewien k1'a.J1
który nazywał sie - Polska.
o Polsce 1WĄ:>i,sa120 pasj0<7!.ują
c4 książkę pt. „Rocznik Statystyczny
1962".
Sta;mtąd
właśnie dcw4adujemu się, że
trzecią
część
ca.lej
ludno§ci
Polsloi stanowią dzieci.
Co
trzeci
obywOJtel - to
dziiecko, to chłopiec lub d.ziew
czyn/w. f>O'Tl;iżej Za.t 15.
Wydawa:toby się za,tem f'Zeczą
slusZ7U1 i sprawiedliwą1
żeby
wzecia część wszelkich
urządzeń.
wytworów i środ
ków służyła tej części ludności, kt6rą staty.sot11/w. obejm uje pojęciem dzieci.
OcZ'l/Wiście,
z ogólnej pu!ł
dób1' narodowych. z ogólnej
sumy świadczeń pańs-!wa, dzie
ci ko1TZJ1Stają na równi z dorosłymi. Wojsk.o pilT1JU.je qra·
nic kraju j(])ko calio§ci, milicja CZ'Uwa
nad
bezpieczeństwem
Tul.żdego
obywatela,
sądy przestrzegają prQJW 1'ÓWnych dla wszystkich, z produkcji staU, chleba czy a1'tykuMw chemicznych korzysta.iii
zarówno doro§U jak i dziec!.
Ale
w
wielu dziedzinach
Roc.zTllik Staotystyczny obnaża
da,lelro idące dyspr()</)O'T'cje.
Nie mamy w kraju am jed
nego stałego tewt;ru dla dzieci; a ist171iejące teatry lalkowe nie mogą 1J1'Zecież sprostać potrzebom związa.nym z
rozwojem
'PSYChi·kl
dziecka.
Jeśli uznajemy rolę wychowawczą teatru
dla <Lorosluch,
to tym bardz.iej powinniśmy
zatroszczyć się o male(ło widza i jego wrażliwą wyobraź
25

a

str.

filmów długometra
wyprodukowailiśmy w

'l'oku 1961 zaledwie 1 film dla
dzieci.
Na 960 czQ.S01Ji'sm mamy tvl
ko cztery przez11acz01ne dla
mal1f'Ch czyteln.ilww. A P'l'Zecież pr(])Sa dziecięca mogk1b11
w pewnym s-topniu zaspokoić
głód książek. ja)k;o że na 7224
pozycje
książkowe;
zrol.edwie
315 prze2'TUiiCZ1Jliśmy dJa dzieci.
Nie lepiej dzieje się w za·
kres·ie s~talnictwa. Na 170
tys. lóżek w s.zpi'ta'llrch. d7'iecięcych mamy tyiko 13 tys,
Krorniki jednego rolcu zanotowały 380 dzieci.
które 111
wypa;dkach
drogowych straciły życie i oko/Jo 3000. które
odniosly oloo-leczenta i ra.·ny.
Statys-tyk,a. podaje, że 1L'1>1'a.W
d'Zlie ogólna liczba przedszkoli
wzrosl.a, jednak zlvkwuwux1mo
pa1'ęset przedszikal1 wiejskich,
a więc wlaśnie tam, adz,ie
osied'llr. poloź-oone są na skraju dróg publf..c.znych.
Spośród dziec! pu.~zczófnych
wmopa,s w ciągu jednego tul
ko 'l'o1ou 350 utonęlo w rzeka.eh i glinian.kach. 127 spl,onęk> w ogniu, około 100 ponioslo śmierć od 11J!ewypaJ.ów.
Brak opieki 'IU/Jd. dziećmi po
woduje też klęs-kę przestęp
czości.
Liczba mliodocia..n uch
przestępców w rolcu 1961 prze
Tcroozyla 50.000.
Ra.z do 'l'o1ou obc1'...odzfm11
Swięro Dziecka. W tym diniu
'l'OZbrzm.iewa-ją
donJtosle
hasla i od bywają się WiZmo-s 1e
a.k,cje. Ale dzieci codziennie
gi'ną pod kol.anni sarmochod6w,
zabiiame sq 1>TZez nie:vypaly,
tracą życie w '/)()'Żarach . to-nq
w r-.eTuI.oeh i griniankach.
Dzieje się ta.k dla,tepo, ŻP.
ludzie <Wrośbi n.ie wykazu1tt
do'stateczneqo poczuci<i odpnwiedzialności
i
swoje cbowią.zi1d.

lek,ceważą

A dzieci.? Dziec! nofe ma.Ją
glosu . DO<ro§li nimi rządzą i
za nkh decyduią. Nie zawsze wlaśctwie i nie zawsze
sprawiedlvwie.
'Poniewa,ż uchndzę za bMTGomsarza, n.a.pisałem
b11ijkę
o
d-tiec!a.ch .
Na>piMlem
bajT<ę
dla d,oro·słych; a ded1Jkuję jq
rodzicom; opiPkunom. w•rchowawcom;
lU<l.ziom 1mTa:t01tj4cym wla>dzę nad dziećmi.

6)

Na marginesie
tvgodnia

cje do domu. Przy taltim ogniu pieką się
od razu dwie pieczenie: postępy w nauce

-

są
leJ)i!l7A! 1 nie
marnuje się
kapitałU wychowania
domowego,
otrzymaneabo
w

Dajcie

mnie

się pobawić!„.

przedszkolu 1 szkole podstawowej.

*

należy

wkrótce potem TKKF-Rokiloie,
które w Parku Sie.Janka przy_
gotowuje parę bO<isk do siiatkówki. badmi11,g.to11i.oa
dwu
<>.Ernli (naa-odówka).
Apelujemy
do
komi1etów
blokoWvcil.
do
środowisko
wych ognisk FJN, do SoPOłecz
nych komitetów kultury fizyczne;
i
rad
dziellltioowych:

Niestety,
;,litujących się" Jest S1;l0ro.
Ankieta pozwoilla
sporządzić ciekawy
w·~kres: im starsze dziecko, tym mniejszy udział w zajęciach d<>mowych. &ozmawiano o tym z ankietowanymi. Okazalo się, że rodzice dzieci, które poszJy
do gimnazjum (Odpowiednik naszego li·
ceum ogólnoksztalca;eego) lub do technikum, sądzą, że trzeba usuwać im z
drogi wszystko, co mogłoby przeszkadzać
w nauce.
...... To :flei _ uważaja działa.cz.ki Rady
..,
Kobiet i próbują z innej i>eezkl. NamóWlly resort
oświaty
na eksperyment:
w
kilku
gimnazJ·a.ch
przestano
zadawać lek-

*

nadzie tuż przy ul. Tuwima,
dobra dwu<l2liest:ka
maików
rozgrywailia teru.sową pilitą fut
bolowy mecz na a.s.faltowej na
wierzchni e-lównei airterH Lodzi. Znamiel1Jl'le. Od lat wa.1czymy <> place do gij,er i zabaw dla mlodzieży, a także
i dO!l'o.słvch. Dużo w tym
uda.to się zdzhałać. O wiele to
ied!naJk za rn.al:o w porównaniu do potrzeb,
W ubiegłym miesiącu, razem z LKFJN. Kuratorium i
LK.K.FiT wystąpiliśmy z illlliC:iaitvwa budow:v pros.tych urządzeń sportowych oraz placów do gier i zabaw. Na
pierwszy odzew z~łosHo się

nie kończy &tę na ud„lale
męża, lecz
wciąga wszystkie osoby z rodziny. Dowladujemy się z ankiety, że w większeści domów specjalne obowiązki spełnia·
•·• dzieci w wieku przedszkolnym i szko·
ły p.o<!stawowej: do nich należy opieka
nad roślinami ścieranie kurzu cerowanie, czyszczeriie obuwia UAł, '
Matki
ogóle nle muszą się o to do0p0minać mówią mi w Nok Tana.csa - zajęć domowych uczy się dzieci jtrl; w przedszkolu. Pootem wystarezy że rodzice się
nie
litują" i nie przes~kadzają kierunkowi" na.danemu przez wychowanie szkolne.

*

Nazajutrz
patrzęobok
na siatki
pa.na zEmmericha
innym
· okiem:
chlebem
1 twa.rogiem, widzę odkurza.cz, pralkę 1
maszynę do szycia - w ogóle got<>wy
model „w:oorowego męża".
że
jest ich w ~udapeszcie tylko Szkoda,
30 procent.
IRENA FRĄCKOWIAK

czów niilkarskioh. Na prome-

względzie,

!Pan Emmerich schodzi po mleko
;;:::

Nal.eżaloby
0,By!

Na

„.w z...odzi posiadamy 345 tys,
drzew owooeowych, 4.243 flztuki bydła,
4.440 szt. trzody,
1. 721 owlec, 1.512 koni i 80 tys.
sztuk drobiu„.

jak:

na ogól za bajkopisairza. Wypada więc,
abym
z okazji Dnia
Dziecka napisał.
bajkę.
Będzie te
jedna,k tum razem
bajluI. dla daroolych.

żowych

„.najba.rd„lej rolniczą dziel·
miasta Jest Widzew.
„.na terenie Lodzi znajduje
się 156 tys. m kw. inspektów,
650 ha gruntowych upraw warzyw oraz około 1.400 ha działek i ogródków warzywnych.

tys.

chodzę

nię.

nicą

rokr..i

.
U
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,, Morska karawana
wyruszyła

Przedstawiciele

0

najmłodszego

pokolenia
Gdańska u A. Zawadzkiego

.z

Uczniowie szkól podstaw<:wych w szarych harcerPort
roopoozęta.
wyprawa
morska
Niezwykła
sk:ich mundurkach, czlonko„kara.wana": 6 statków z MS „JanO•puśc.iła
gdański
wie samorządów podwórkotar" na c.zele wzjęło kurs na pl>'rl rumuński w Konwych i szkolnych, kół PCK
stancy. W tym czarnomorskim porcie, w myśl umo- ponad 200 dzieci z całego
ekipy
Rumunią,
i
wy pod1>isa.ncj między Polską
przybyło 1 bm. do
kraju
ozerpalnycb i podwodnych z
przedsiębiorstwa robót
Belwederu.
Gdańska pos;łęblać będą. ba.seny po.rtowe. „Mo·r ska kaSwych małych gośd porawana" wiezie na miej5'Ce robót ta.bor, sprzęt i luwitał Aleksander Zawadzki.
dzi.
Przewodniczący Rady Pań
stwa przekazał wszystkim
szym największym tego ro- dzieciom polskim oraz ich
Prace pogłębiarskie w pardzaju przedsięwzię.ciem wy- rodzicom i wychowawcom,
jak. stwiercie Konstanca.
W
granicą.
za
konany.ro
dził dyrektor przedsiębiorstwa
a także organizacjQlll mło
Konstancy po.dębimy łącznie dzieżowym
o-bok ro.Józef Ols.zak poserdeczne
e;łędo
pol"towych
ba.senów
5
bót prowa<lzonych w Famazdrowfenia z okazji Między
gusta na Cyprze, óędą naco umożliwi\ narodowego Dnia Dziecka.
bokości 11 m,
zawijanie do partu najwięk

I

szych sta.t ków wpływających - - - - - - - - - - - - - na Morze Cza.rne. Po przePapież
porac son<laż-0prowadzeniu
wych, właściwe robaty. które trwać będą crkoło 14 miesięcy, rozpoczniemy w li'PC'U

Protest ZSRR

w auonii

31 maja br. o-publikowany
w ONZ, ja.ko oficjalny
odok·.imemt, pełny teks.t
TASS
Agencji
świadczenia
z 18 ub. m. w związku z zakosmosu
nieczyszczaniem
przez Stany Z.iednoczone.
Równocześnie z oświadcze
niem o-publikowa!llo też list
stałe-go przed&tawiciela ZSRR
w ONZ. ambasadora Fiedorenki, w którym znajduje się
ostry protest przeciwko bezprawnym poczynaniom USA
w przestrzeni kosm:ieznej,
został

kościelni
oddaj.ą

„NMza kolejna 13 oceanic;.na podróż holownicza nalezy
do picmierskich I trud1J1ych
ropt. „Jantara"
mówi
Słociński.
W}odzimlerz
Przed nami burzliwy Kanał
La Manche l Biskaje, ciasne
i Bosfor.
cieśniny duń.'lkle
to egzamin naszych
Będzie
umiejętności

Odiporny organ.izm paipieża
rozjak podała wczoraj
walgłośnia watyikańska uparcie z nieubłaganą
czy

SJ)rawnoścl.

i

obraduje w Warszawie

chorobą.

O
Agonia się p.rzedłuża.
godzinie 7 min. 19 gmt. Jan
XXIIr stracił pono·wnie przy-

tomność. Utratę przytomności

bóle i za•b urzepoprze-dz.iły
nia w oddychaniu. Zas,toso.
wano aparat tlenowy.
U łoża cho-rego znajdował
się kardynał Fernando Cento, który z tytułu piastowa-

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

Nowy kryzvs w Brukseli

I rzna EWG
Sytuac1a wewnA
~
PrzemySł budOC1Jlany utknęła w martwym punk~ie
"impasu
Wyszedł Z
W maju br. wszystkich 17
zjednoczeń

il

przemysłowych

re-sortu budawniotwa :r;reaUzowało w pełni swe zadania. ·Chociaż plan tego mie•
siąca był wyższy niż w a•
ria1ogicznym okresie ub. r.
wykonany
o 8;7 proc.
•
został w 101,6 proc.
l!I Wytwórnie materiałów bu
li dowlanych dostarczyły do11 datkowo na rynek 25,6 tys.
li ton cementu. 300 tY's. m2
li szkła o1<ieninego, 6,6 tys.
g to.n wan:ma i 21 mln sztuk
li materiałów ściennych. Warlllll tość ponad:planowej nroduk;; cji wynosi 25 mln zł.
(PAP)
~

m

•

sytiuacja wewn.ę1lt:Zna wsipolJnego
w ' marVwy:m
utlmęla.
rynku
punkcie. (PAP)
--------------

.Tak stwlerdrU!dą

zachodni,
miesięcy

kowań

obserwatoll'Zy
po UJp!yw.le czterech
oo zalao:nanla się ro-

na

temait

przystąipienia

Brytanil do wspólnego ryn
ku, w Brukseli nastapil · ponow
ny kcy'Zys. zagadnlente stosunków z Londynem po.różmlo raz
jesiz.cze kraje wspólnego ryn;ku.
Jak donosi Agencja France
Presse, usta!llowienia ;;>el'ttlianent
nej ląc:znośc! z W. Brytaruą do
maigały się najbaaxlrziej 5'1alllOWczo NRF, Holandia i Belgia,
podczas grjy Włochy i Luksem
btl!I'g przej.aw!aly sklonność do
k01IDpromisu i zbliżenia się cLo
stan.owi'ska Frannega.tyw~go
cji.
zacho<lnl<:>nieSzef delegacji
mieckiej Erb.aro jest z,da1nia1 że
trzeba będzie przypuszc:z:alnie
do początków liiPCa,
zaczekać
tzn. dQ czasu wizyty p.rezyden
Jest
ta de Gaulle'a w Bonn.
to pośrednie potwierdzenie, że

W.

Katastrof aIna susza
na wyspach Okinawy
Na wyspach Riukiu (O'k:lnawa) trwa niepamiętna od 70 lat
posucha. Jed'!l.a SIZÓ\Slta ludności
tych obsiza.rów ciellI>i na bra.k
wody; rolnictwo okinaW1Skie po
niosło już straty w wysokości
11 m1lic.nów dolairów. (PAP)

• Tarra faI
Ka toru1n1a
W
,

znow

Wysokie wyroki
w aferze filcowei
WC'loraj - 1 czet'WlCa br. zapaJClt w Sądzie Wojewódzkim
dla m. LOd.2l wyro.Je, skazuj~y
sprawców nadu:tyć dok·onywanych na szkodfl zakładów Przemysłu Filcowego w l.odz!.
za.Jdadów
ma.gazy n.ach
W
znajdowaJy slę pewne nadwyżwłaści wośc!ach
o
filcu
ki
maByly
hygroskopijnych.
Slęzak
Wacław
gazynier
(Więckowskiego l4Z, m. 32), postanowił ie uplynnić na własny
Porozumlal sJę w
ra-chunek.
III Odtym celu z kierowcą
Eugenius-zem
PKS
działu
(Lut.omierska
Miecznikowskim
44) 1 konwoJentam.l pra.cujący
mi w tej samej instytucji Makowskim (LaZd!z;sJawem
giewnicka 266-2) 1 Janem Kaź-

Dnia 1. VI. 1963 zmarł nagle
w wieku lat 64 nasz najukochańszy mąż, ojciec i dziadek

S. t P.

JULIAN SM OLAGA
Wypr'l>Wadzenie zwłok z kapli.cy cmentarza na Mani oddnia 3. VI. br. o
się
będzie
g.ooz. 16.30, o czym powiadan1iają

ŻONA,

DZIECI i

m.

1 a,

(Profes·orśka.

mierczalkiem
8).

znaleziono chętnych
Szybko
nabywców lcraPCl:zionego fllou. Są
nimi wla&c1clel prywa.tnych wa-r
pro<htkujących pantoszta·tów
fle: Roma•n Kacprzak (Pi<>tr·
kowska 16, m. 18), Henzyk To(Monl.umki 11, m. 18),
b!ański
Wacław To•biański (PJ.otrko1Wsd<a
b), Stefan Kietli1'lski
:w
m.
41,
(Ciasna 6), pielęgniairka Stefan.i.a
Hn.atyna (Piotrkowska 189) i
Lec·ka•dia Wesotowska - bez zawodu (Gdańska 18, m. 35).
Wszyscy oni narazili Zakłady
Przemyslu Filcowego na straty
w wys.okości ok. 150 tys. zł.
SlęT.ak 1 Mie'Cznikowskl z.<llSta.li
skazani na 7 lat więzienia, 20.000
grzywny i utratę pra.w puzł
blicznych l obywatelskich na
lat 5, Makowski - na 6 lat,
20.000 zl grzywny, utrati: praw
na 5 lat, Kaźmierczak na 5 lat,
10.000 zł grzywny 1 utratę praw
na lat 5, Ka.cprza.k - na 5 lat,
40.000 zł grzywny 1 utratę praw
na 3 lata, Kietliński 3 lata, 25
tys. zł grzywny, H. Tobiański
- na 2 lata, 15 tys. zł grzy~y,
w. Tobiański - 2 lata, 12 tys.
1 r·ok,
zł grzywny, Hnatyna 10.000 zt grzywny i Wesołmvsl'a
1 rok i 10 tys. zl grzywny.
(al)

czy n n a

G~ wyblitnych brazylidskich
dzlal:ac:zy praes.lala na ręce sekretalr'L.a generalnego ONZ proteS<t pr.zeciwko ponownemu ctwairciu strasrzliwej katowni Ta:r
lrnlonii
rafa! w p01rtuga•lslk:iej
zielony PrzY'lądek. Pod. naciskiem opinii światowej obóz zo
stal za.mknięty w 1957 ir. Obecnie1 wobec przepełnienia obozów konoenitracyjnych w AngoU i Mo'Lambtklu, wl:adze porw.gałskie zno·wu skierowały do
Tairrafal nowa pairtię więźniów.
(PAP)

1o tys. śmiertelnych ofiar

pochłonął

cyklon

wecl!ug doolesień Czatgano opa.rty<:h na nieofitjalnych info·r
IJWc:ia.ch ponad 10 tY'S. ludzi,
podczas cyklonu. jaki
zginęlo
naiwiedrLU wschodlili Pakistan.
(PAP)

Starcia studentów
z policią japońską

I

50 osób odniosło rany, a. 20
aresztowano PO•d.czas s.ta•rć stu
dentów z policją, do jaikich do
szto w piątek w Klato, Osaka t
demonstracji
toku
w
To•kio
a.tomozawijaniu
przeciwko
wych c.k. rętów pod•wodnych USA
do portów jaipońskich o•raz ro'Z
mowom w sp.rawie "un.o.nnowa
ni.a sto·sun.ków" z wla<iizami po
lu<!niowokoreańskimi.

Wojewódzka akademia
• L u d owego
z o k az11 s w1a1a
f

e •

"!'

witały
BrzeZliny
Wczoraj
uczes·t ników
gości wielu
wojewódooej ak0;demii zer-

H.S. Chruszczow
przyjął l. Buhali'ego
(A). - W Moskwie podano do wiadomości, że pierwszy sekretarz KC KPZR,
Nikita Chruszczow przyjąl
w Soczi jednego z przywódalgierkomunistów
ców
skich, Larbi Buhali, który
spędza wypoczynek w okolicy Soczi.
Rozmowa Nik:i1y Chruszcwwa i Larbi Buhali'ego
serdecznej
w
przebiegała
atmooferze.

Janowi XXlll

-

jest wyłącZ'Ilie
w tym wypaddo odczytania modlitw
ku
.za umierających o.raz oficjalnego stwierdzenia zgonu gło
wy kośeioła. Obecny był rów
nież SIJ?OW'iednik papieża. Do
pontyfikalapartamentów
nyich przybywali prze,z cały
czas dostojnicy kościelni, aby
hol!d .Ta!llowi
oddać osita,tni
X XIII.
'PO
Nowy kryzys nastą.lJił
5-godzinnym powzględnym
lep·szeniu. O g-odzinie 2 gmt.
w nocy .Tan XXII! odzyskał
on
. Uścisnął
przytomność.
i siedząc na
swych braci
łóżku przep<rawadził z nimi
n0;r.zeczu berw
rozmowę
gamskim. Jan XXHI WY'Pił
łyk kaiwy i podziękował ~ed
nemu z lekarzy za tros.kllwą
.
opie-kę.
Nieco p-Oźniel nastą'Plł POnoWlJly ostry kryzys.
około godziny
Wieczorem
stracił
papież ponownie
9
przyto.mność. TragJczna walka ze śmiercią trwa.
Wkrótce po godzinie 22 czasu warszaiwskiego lekarze zabroni·li dall!zych wizyt u łoża
papiei.a, µrzy którym czuwa
Gaisrparrini.
prof. · Antonio
Chory z·najduje się w stanie
(PAP)
półświadomości.
ny.eh. funkcji
upoważniony

Maria Józ.efaeka
z domu RATAJCZYK
Lódzkie~o Pr1ed
Budownictw3
s!ęb'orstwa
Przcmysłow~o nr 1.
W Zmarłej tracimy niei
kolt'żanke
odżałowaną
praoo·w nika.
wartościowego

pra.cown!ca

DYFFKCJA. SAMOR7.AD
PRAi
ROBOTNTCZY
COWNICY ŁPB nr 1
2251-K

sobotę

w

c.zas

2

-

wana. Odp.owiad.ając na
ata•ki po.Ucjantów . d~
mo.n.stran.ci o.brzuc111 kn
ka.n1ieni.a1mi

się

demc·nstracje a•ntybrytyjskie. W celu ro?,prosze
nia demonstrantów pali
cja użyla g;izów ł:zawlą
cych. 34 oSO'bY a.reszto
w

plątek

DZIENNIK LODZKI nr 131 {5132)

potężne

bwtelka-

SZTOKHOLM

KAIR

W Adenie odbyly

i

ml.

Z SoedertaeJje, na po
ludnie od Sztokholmu
wyruszył w s<>bOtę po<"hód przeciwników zbro
Około
jeń atomowych.
~oo

młodych

chłopców

zamierza
dziewcząt
ł9·kllomctrową
pokonać
i

w

ciągu

7

...„„....
I
I

I

4
t.

Egzekutywa. Komitetu
okaii:.jł Swięta Lua111Wego
Łó~z~iego P~Iskiej Zjednoczonej Pa.rtH Robotni·

\t

2

1

EGZEKUTYWĘ

(j

I

Kf; PZPR

ł.ODZI

PRZEWODNICZĄCY

(-) EDWARD KilMIERCZAK

*

"'

.}

WftyStkim
skła.cla.my
Ludowego
Swłęta.
anłu
mieszkańoom Łoo~ i wojewóddwa. serdeczne go-

W

z

'
rące pozitrowienia..
Pozdn.wia.my robotników, chłopów ł inteligencje 11racnijącą, któny sw-0.ią ofia.mą praca tworza wszelkie d.obra. materialne i kulturalne n·iezbedne dla. corM 11eł
n•ie,iqego zaspokaja..nia potrzeb naszego SJl-O'łeozeństwa.
P~ra.wiia.my naszą kooha.na., wspaniałą młodzieł przys-złość l na.dzieję Lua()IWej Ojczyzny.
Pozdra.wla.my Zołnlerzv f oficerów Wojska Po·l skitto
wna.źa.my im pc'llz.iekCJWanie za oomoc, z .la.ka §J)ieszyli chłopom w trudnyeh a. decydujących dla gOSlJ<>-'
da.rki rolnej okresach.
Zyooymy WS'Zystkim wiele ra.d<>§oi ł ll<mi:VŚlności w
zyciiu 090bistym oraz .la.k na,ilwięk!n:ych svkces6w w pra.ey dla. dobra. naszej Ojcayz.ny - Polski Ludowej.

i

PREZYDfUM

WOJEWńD7.KTEGO

KOMJTF,TU 7,.TED"i'OC1:01'TEG0

STRONNICTWA LUDOWEGO W ŁODZI

•

•

o•ka.z.ii Swięła Ludowegn Miejski Komitet Z.iedno•
cZO'llego Stn>nnictwa. Vtdowego w łA>dzl serdeC?.nle
p.ofłldrawia rolników Wielkiej Lodzi i ro·botników
łó,.l•<'klch zakładów pracy.
Wvsoko ocenia.fac d.otychmasowe oodą.gnięoia w ilziedziniP- rO't.wo.iu rolnit-twa. i onodnictwa w nasz:vm mieś
P.ie. zyczV111Y wmystkim rolnikom. Kółkc-m Rolnic7VJ11,
Knfom GoSll'Oilvń i !mÓłdzielczośd wieiskie_j da1S7vch,
jak na.jlei>szvch wyników w t>1>'1n"~ZPT1iu pro<lnkcji we wpr<>wad'l:a.niu n-Owoczesnej teehniki i wiedzy rolniezej.
W dniu Swięta Ludowee.-o 1!;yl':'Zymv WS7.ystkim mies21kańcom ł.A>dz·i .ia.k naiwieks.,.vch ~i:J.~;eć w pra.cy zawodowej i wiele ra.d11ścd w życiu <l<!.lobistym.

Z

* *

~
Na trasie Piotrków - Często
chowa staną! w płomieniach sa
mo<:hód cię-'.<a;r-·owy z lekami nalei:ący do PKS Staroi;ard Gdań
bypoźalr'U
Pmyezyną
ski.
ła wada w in.s1:a·l acji eLektryc:znej. Pojarz>d splonąt doszczę1.rue.
:to
w stawie
Wc7.oraj w p.oludnle
przy ul. Piotrkowskie.I 21!4 zna
leziono zwłoki 12-letniego Adama Michalskiego (Rożyckiego 3).
Chłopiec od 23 maja poszukiwany byt przez MO i 1·oozlców,
jako zagini·ony. Milicja prowadzi dooJ~o.iizenie,

* *

PREZ'YDTUM
MJE.J"KrnGO ROMJTETU

Z.JEDNOCZON~GO STR.ONNICTW A LUDOWEGO

* *

:/o
przy
W g.odizinach rannych
zbiegu ulic Tairgowej i Głównej
doszlo ao 2Xierzenia samochodu
IA 3664 prowadzonego prze:z z.
(Limanowskiego 2U3) z
Mizerę
motocY'klem prowadzonym ptmez
Henryka Walis:zews.kiego (ul. l
Maja 2'0). l\IIot.ocy'kliS<ta, po prze
wiezieniu do s7lp1taJ.a, zmarł.

.„„

"'
"'
LudoweJ\'O -

Wojewi\~7.ki lCn!'1Het
1>ka.21H ~więfa
Stro11nlctwa Dei11111'kl'lł-tyc7.nl"J\'lł 11rzesvla Mie.!sJdemu Komitetowi i alttywO'W! 7,!llJ, z łP'!'Cnu m. V>ih<i sMd-ne J>07.drowie11ia i Ż"'""'eriia. da.J~.7.vcb osiattspołecznej oraz
n~ec w J)racv Mlityrnz:neL za.wodawej
wiele pomyślności o<Sobiste.i.
?:A J>'R 'F.7.YnTTTM:
WOJEWODZKIEGO KOMITETU SD

Z

(j)

br.

~

(ka)

ZA: PREZYDIUM RN MIASTA

Wc:z:orarj w woj, tcX!Jzkim zano•towan.o 14 gJr-0żnych pożarrów.
sUJma strat sięga pól
Lączna
milion.a zl. Naj ·więklslle pożairy
mi.aly miejsce w Sto•bl€Cku Szla
checkiJln (p.ow. Radom.s:ko) o•raz
w Grzybowie (p.ow. Kutno).

miesięcy

* *

Dz!§ miejscem woJewMzkfcB
obchodów Swięta Ludowego jest
Łask. Po wiecu, uczestnicy uro
czystości bawić sli: będą og!ą•
dając zespoly estradowe i na
Jicz.nyeh 'zabawach zorganlzO'Wa
nych na świeżym powietrzu,

.
I SEKRETARZ
(-) M. TATARKóWNA-MA.JKOWSKA

-

SEKRETARZ
(-) ZYGMUNT OLCZAK

Lą-cznde arrnerykań,.,kie si
łY zb.r oj ne wyniosą wów

czas 2 .833.450 ludzi.

l-)

PR.?:RWODNJC7.ĄCY

ROMAN KACZMAREK

"'

LONDYN

RZYM
W miesiącu sierpniu
'Pr. do al!'mii aanery•kań
1 czerwca we Wlosklej powolanych zoS<ta
nie 12 tY'sięcy rekrutów. szech ceny -dzienników
n.ajwyż-szy
to
B ędzie
i>odWY'~ o 25 prokontyngen<t po.bo,·owych cent,

~; ,

Franciszek GrochaJ5..,.
W częślci a;rtystyc:z:nej wYstą
pit zes.pól mandolinistów :acrz•
głośni Lód-zkiej PR pod dyire!t•
C!'llkszy.
cją Edlwa.rda

~~

ZA

[(ronika
ivypadków

Brytyjski 'Komitet 0bronców Pokoju wysto
trasę do centrum sztolc
do rządu list pro
sowal
holmu do niedzieli 1
w jednym z testująey przeciwko wi
następnie
W. Brytanii za
w
zycic
parków w Szt-0kholl~ie
wiec pro chodnloniemie<:k!ego ge
zorganizować
nerala Speldla, dowódte:stacyjny.
cy sil lądowych NATO
w Europie środkowej,
WASZYNGTON

przewodniczący

konał

WRN -

Pr&Lydium Rady Na.r<>dowej m. Lodzi !)rzeKółek
syła.ją łl'liłonk-0-m Miejskiego Komitetu ZSL i
Rolnicizyoh <m"M wsriystkim rolnikom z terenu m. Łodzi,
serdecrine poo:dirol\Vieinia. i źyozenia jak na.jlepszych
osią.gnięć w dda.ła.Iności politvmno-społecznej i realizacji planów gospodarłllłlych dla. deibra. soojaUstycznej
ojmyz.ny i .nas0(lgo mfasta.

nieokreślony.

(PA.Jl)

Sekretarz KW PZPR ._.. stani•
po<lik·'"eśl~·jąC
Dobrodziej
rznaczenie sojuS'ZU ro b<. · r ICZC,\S'Ze
wskazał iź
chlD1PSkiego
'I
województwo z irolntcZ<l-<J>I
s·lowego powoli zmienia się VI
~ "
O
przemY'slowo-rolnicze.
świadczy niebywały do te1 po"
ry rozwój przemyslu.
Przed wsią sto-ją j€<lnak <>"
oklre&Ione
zadania.,·
g;romne
przede wszys!ikim przez uchwa•
Maga
XII Plenum PZPR.
ły
być one zreal.!Z01Wa111e tyllro w,i::;
dy, kiedy naistąipi pełna mob,....
zacja saan}"ch rolJDików.
W zakończeniu akademfł AJl•
wręcz<>;!!
Witosowi
drzej•owi
tirzyż Komandorski OrderU ..,..
rodzenia Polski. Dekora.cji do-

·;~'

c.zeJ

r
?.

sław

':·--...

Z

k

śwlait;y,

· 2yczenia z -okazji
Świ~ta Ludowee:o

2 czerwca obchodzone jest o:<>
niePood.legł'?ści
śwJęto
roku
Obecnie jednaJ<: biuro
Włoch.
prezydenta wtoch, Segn1eg?, wy
dało komunikat, że w związku
ze stanem zdrowia papi~a, uroczys~ości z.e>stalY OOlozone na

. m
Da Ie k op1se
zakończył
k I·1ku sto11·c
Młodzieży ""'§§~~
_=_____ z

siódmy parlament
się
(Wo!n:ej który oFf!J
Niemlecl<H,J),
bradował w Berlinie <Jd
28 maja d•o 1 czerwca.
Zjazd młodzieży przy
FDJ
nowy t!!tatut
jął
oraz wybrał nowe wła
dze FDJ.

iiZlA.

d

__

Odwołanie uroczystości
narodowych we Włoszech

BERLIN

W dniu 29 ma.ja 1963 rokq zmarła po ciężkiej chorobie

._

c

prarw!e 27 tys. zniszczonych gospodaros<tw. Do dnia d:zis!ejll:Zego
dokonano wiele '- świad<::z:Y o
tY'IIl m. in. ro'l!mach akcji melioracyj nej, elektryf:lkacyjnej oraz srrerok!e wprowa<l,zanie o-

ganizowanej w związku z obchodami święta Ludowego.
witają
ludowi
Działacze
parwładz
przedstawicieli
tyjnych i administracyjnych
woj. łódzkiego, delegatów instytucji i organizacji społecz
nych ora.z Wojska Polsikiego.
W prezydium miejsca zajmują m. in.: sekreta.rz KW PZPR
Stanisław D-0·brodziej, pre
Tadeusz Sizes WK ZSL tek, sekretarz WK SD
Zygmunt Olezak, przewodniFra.nciszek
WRN
czący
przewodniczący
GrO<!halski,
Rysza.rd Świąt
WK F.JN przewodniczący
i
kowski
WKZZ - Zygmunt Krzywań
ski.
akademii
zagajeniu
Po
przez znaneJ:(o działacza chłop
i
Andrzeja Witosa
skiie·g o,
którego
gości.
przywitaniu
PZPR
KP
dokonał sekTetarz.
Bronisław
Brzezina.eh
w
Zbrug, miejsce na tTybunie
Tazajął prezes WK ZSL
Mówca przydeusz S1tek.
pomniał bogate tradycje rudziałalność
ludowego,
chu
Niezałeżnej PartH Chłop.skiej,
Stronnictwa 1;..1dowego, „Wici", Bata.l fonów Chła.p&kkh i
„Woli Ludu".
Po oilcupaicjl 1 w wojewód-ztw!e
łódzkim wtad.za. htdQ'\Va zastala
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WNUCZĘTA

Łasku

spotykamy sie w

oslalni hold

papieżowi

Chcemy ja·k najszybciej dotrzeć do miejsca przeznaczeNasz .,pociąg morski"
nia.
ciąJ!Il:\Ć s.ię bę<lzie na kilometr.
W drodze pCYWrcYlmel cze-ka
Tym
na·s ta•kże przeprawa.
razem na holu pociaginiemy
wie•I<ki 100-tonCYWY dź·w.ig z
portu leżącego u •JJśda Dunaju, do Stocz.nl Gdiań~kiei.
(PAP)

Grupa robocza RtoPG
Minis<terstwa
siedzibie
W
Rolnictwa w Wa.rszawie rozpoczęły się w sobotę obrady
grupy roboczej do spraw naKomisji
stałej
siennicbwa
Rolne1 RWPG.
problemów,
wielu
Wśród
które przez s dini będą przed
miotem obrad, na czoło wysuwa się za·?:adnienie sipecjalizacji w pro.aukcji kwalifi(PAP)
kowanych nasion.

Dostojnicy

br.

Dziś

l'l<a.z.il SwiP.t'1. LudiVWego - :Pre?.v!lium Mle .Mdt>l!'ft
Komitetu Stronnictwa Demokra.tvcznl'l!'o pt'7:esvła.
Mie.1.c:kiPmu JC~miteł<iwi ornz wS?.v!'t.ldm aktvwl·
st<>m. i <'·Złonkom ZSl. z tp,renu Wielkie.I l',oil?.1 sf"'ilPC?'ne nil-r,dr<>wienia i zyczP'Mia wielu r1<1wveh ~iiosmi<>ć "1
d7.iałalnośd pa·rtv.i:no-11.,.Jltyl'znej I smołel'7.nel. w nriu•"
nwodowej, a także wiele pomyśln<>Śeli w żyeiu osobi~

Z

l

~~

7,A P'R'F.7.vnTUM
MIF..JSKIEGO KOMITE'TU SD W ŁODZI

REKRF.T AR.Z
(-) A. ł.ABENTOWICZ

...

li

ZA Plt7.F.WOnl'TTf':7 A C"FQO
(-) W. KOZULSKI

\--~ --~~---.~----~~-~~-·..,.....,
I

,I
I

, ,

z na 33 kó k c

CDoko~czenie · ze str. JJ
llaprawcze z kuźnią, świetli
ca, lokale biurowe, 4 cia.e:niki z zes.tawem ma-szyn. a.pataty do ochrony roślin. a.e:re
gaty -omłotowe. niewielki tabor transp0rtowy i służbo
\Vy motor. Skru>mlatny buchalter nie wpi.sał jednak do
swej księgi najwieksze.e:o z
bogaot11r koła za:pobiedi'l>łoŚ<:' j zapału, dzieki
który:J&i ągnięto tak ws.paniaczy WIECIE, ZE. .•
: ···łódz.kie
l"Olni<:two zd<>lne
' Jest zaopatrzyć miasto w 100
lltQoc, potrrebny-ch warzyw i 15
llroc. inny-eh upraw.
lt •• :wg opinii prof. ChroboC'Z·
a z Instytutu w Ski'!>rnlewi·
ea.:h nasze miasto j<!st obec·

I

największym

llln

OSt1XJJ<iem

ilo<J.<l szkłem,

w

Pol~

prqduk-cji warzyw

§.tcześliwei droqi!

Rozpoczq.t sle sezon
,,oodróży
W
1'.Zął

bez biletów"

sobotę 1 czerw= rozposię aru.tostopowy sezO!ll.

bta amatorów „podróży bez
biletu" przy.e;otowano do sprze
!laży w
od<lzialacll PTT-K
45 ty&ięcy książeczek (o 10
t:;-s. więoei niż w roku ub:-eąłYrn), za·Wli-erających ku.po.ny
11
Prawn;ające do przejech<'Jllli.a
: tys. km. Do książeczek doą{.'Zono aktua1ną maipkę sarnOchodmva Polski oraz plany
P<>s,;C'LE.\gólnych mi.a.st.

(rolniczych)
łe

wynli<ki w tak. króllkim cza

sie.

Że

„potrzeba jes.t matką
wynalaz.ków"
udowa,dniali
ozłonkowle
rogow'Slkie.e:o koła nie jeden i nje dwa :oazy
osuszając
mokradła
pod
budowę warsztatów. remontu
jąc maszyny i na:zędzia, d~
konując
szere.e:u · t-rainsakcJJ
handfowych„. Do t2lw. ..Pomysłów" mo•żna na pewno za
liczyć
zorgaruzowanie brygady remontowo - bud~lanei.
która świadczac usl:uin okolicznej ludności zara.bfa.ła na
dokończende
inwes-tyc.i.i. Jeśli
chodzi o maszyny te z.
kolei „robiono" ze.„ złomu.
Za,
dosłownje,
SY'!nbolkzne
zł-0·t6wki pością.e:ano skąd sie
dało s.tare a.e:regaty i ciągn iki i we wł7Si!1Ym zakresie oo
prowa·dz.ono do stan-.i uży
wa•lno&ci. Wkrótce UPTawlano nim.i
ziemię
nie tylko
członków kola. ale równiez
zagony sa·sladów - bllż,szych
i dalszych.
plany
na
Mzy;;złość?
Przeszło
dwie go.dziny
mówiliśmy o nich z pre
zesem
knła
Włodzimierzem
Klimczakiem. Niektóre w.orost
zaskmkuja swą oryginalnoś
cią i rozmachem. Choćby taka „weranda". Powstanie ona
przez oszklenie tac:aS'l.l na dachu budynku i pcmieści.„
pra:cawnię
oc::ijektmvo-koszto-

A

rysową.

Tu

wyjaśnienie.

aę na -z<>Tganirowan.ie

w Roga·ch komórki dokumenta-c ji
technicznej świadczącej usłu
g.i dla wsi woj. łódzkie.e:o. Ta
ek.sperymenta:1n.a.
działająca
na zasadach spól!clzielczości.
instytucja powitana z.ostanie
na pewno z dużym u.znanie·m
przez rolników. A S'WO~ia dra
gą indcjatorom należą się duże brawa.
Usytuow~n.ie
w granicach
W.ielkiej Łodzi postarwiło rogowskie koło w.obec konieczności stQ<Pni-Owej zm:iam.y p·r ofil-.l produkcyj.ne.e:o.
Trudno
bowiem nadal e.e:zystować. nie
lkząc się z warunkami i Po
trzeba.mi miasta.
Pra:widło
wym i .ie.dynie słus,zmym kie
runkiem
dalsze.e:o
rozw">iu
je:.>t tu w a r z y w n i c t w o.
„Marzyciele"
widza
iuz
oczyma wy-obraźni dru.e:i rzą·d
cienola·rni, · pNeohO'Walnie, susza1rnie, przet·wórnie„.
Bo 80 ha posiadanej ziemi.
to i mafo i zarazem duw. ZaJ.eży od tego, jak sdę na nich
gospodarzy„.
CZY WIECIE, ZE. ••

.•.największymi
bOla-czkami
lódzklego rolnictwa są:
l>rak wody

+
+

+
+

nte<lostateez.nA

sieć

han·

dlowa i usługowa na pe·
ryferiaicb miasta
nie<losta.te-czne

oowieUe-

nie Uli<:
brak d·obrej komunika-ej!
i Wl"U!z.cie„. łodzianie, któ
rz;v l"Okrocznie, w C'Zasie
niedzielnych
wydeczek
i Weekendów, wydeptują
i nhszczą
15 proc. plonów.

Ostatni·o dzięki staran.!om zarządu ko'a wla.dze miejskie
i wojewódzkie wyraziły z.e:o-

(.Jot-es)

e

LIST Z DALEKA

r. Z<iipa.sy ztota Stainów Zjedzmniejszy!y się o
lll~zą sumę 180 mirhlonów dl()1
natów i w chwili obeon~j oce1,1<1.ne są na sumę 15.798 mi~ dolarów.

NAJLEPIEJ

Bul ń . ki go

oo-I

CZYTELNE

. ,
pooniarow

lłlpNOZA POMAGA MYSLEC?

llo.~eka,we

się

ILE OSÓB GINm
W WYPADKACH LOTNICZYCH?

bada.:Q..ia nad efektami hipWedług ostatnio opublikowanych si.a
eia(!k. Prowadzi a.ngi.elski lekarz! dr
ltze
Ostatnio pod<la.l oo probom tystyk, w ub. r. w 74 katastrofach lotb0 ,
średnio wykwa.lilikowa.nych ro- niczych zginęły 1.504 osoby, z tego
'll1>n111 ·~w, których zatrudniom> przy 1.227 pasażerów i 277 członków zalóg,
Ohecta~. skomplik01Wanych maszyn. W
iWALKA PRZEMYSL()W
bo.tn 1~0:~et inżynierów po·p rosrono roLOTNICZICH
11\on10 0 w o krytyczne uwagi na. temat
ly 0 Y'a·?Ych maszyn. Wypawie~i l?Ylta.,17 goln1kowe, nie wnoszące me ciePo ogl().Szen.iu przez amerykańskie
n ~st eg~· Druga faza. eksperymentu za.kła.dy Douglas wiadomości o przyti.i!{63,t>ila Po za.hipnoty:rowan.iu robot- stąpieniu do budowy samo.Jo.tu DC-9,
%i11l"° ~u zdumieniu inżynierów, ro- angielskie - British Aircraft Corpoanar cy Przeprowadzili wszechstronną raticn - zdecydowały znacznie przy'"ie~zę Pra.cy maszyn i wska.zali na. spieszyć budoiwę samolotu BAC-Ul.
Pro
us~erek. Co więcej - wysunęli Ma być gofowy już w czerwcu br.,
llli l>~zyc-!'3 ulepszeń, których auto.ra- czyli o rok wcześniej n.iż amerykań
lliey Ogh . być normalnie tylko robot- skie DC-9. Typ angielski będzie tań
'"iedzyPos1ada.jący największy zasób szy o ok. 500 tys. doła.rów. W kola.eh
Że n·
fachowej, Dr Black twie.rdzi, angielsk!<ch z satysfakcją podkreśla
l:llłow~ t..byta, to sprawa. przypadku, że się, że 16 sfiluk BAC-111 zostało zaie,,. w stanie rupn,o.zy lepieJ· kc„ mó~O<Df~h w~:i: A,mocyka.nów.

c-t

' i „Trzech
r

•

z

mnie!;

na
miła

W·r ócil'iśmy

ału

ÓW
•
c nte

nies1POdziank'a.

z teatru zadowoleni, szczerze roz,ba wie.ni.
Istot.ne jest przede wsa;ystki•m, że autor przemawia do
nas nie dre-twą mową slo.e:anów i wyświechtanych
komunałów. ale poprzez przyjemny żart, humor a la wójt
Kierdrziołek, pr;zez cietą, komunikatywmą satyrę. Problemy zaś zasadnicze i stw:ierdzenie,
że
„góra
wwinna
mieć ząufanie do dołu. a dół
do góry, be wtedy doo:ero
hędz.ie
lepiej!"
aktualne
jest nie tylko w Czechosło
wacji...
Pełen inwencjii reźyiser Va-

•

zki

clav Lobmiisky.
aczkolwiek
nie miał do dy:spazycjj sceny obrotowej, dz.ie.ki funkcional'lle.i
scenogra-fii.
której
autorem jest VladimiT Synek.
dał s.peklf;aiklowi wartkie tern
po repo-rtażowych mi.e:awek.
równocześn.le

boga.tą

zaś

z·różnicował

galeTie typów i

vo-

stad.
Dużo braw z.bier;! Lubomir Llps·ky,
jako dziadek
Vaclav Potoczek. Cóż za suges.tywna „vis com..ica" ! Jakie świetne opimowamie warsztatu aktorskiego!
Jakie
konsekwentne Ulll.ik;anie tanich gierek! Ni-emnliej i1111teresujące postade i;tw.o.rzyli zna
kernicie uti:lentovyany
Jan
Skope~ek,
Josef Paitoczka.
Pavla Marszalkova i i!llili.
Trzecią z kolei szituka. z
którą wyistą:pił zes,pół Teatru

IAt

jarzy za,o,bsenvowane fakty ł potrafi
zdobyć na zupehtie nowe rozwią
• przepr-owa,diro- zania„
tn~ . przez psychologow Ci;ntr~-lnego
cz~iHutu Ochrony Pracy, na.ilep1ej od
CO Z PROJEKTEM ,,RANGER"?
\\' Y~ane są wska.i.a.nia p.rzy.rządów,
c~r lttorych tarcze mają czarne tło, a
Specjaliści USA przeprowadza.ją wek.Dfry i wskazówki wykona.ne są w ryfikację i szukają źródeł dotychcza,...
(yc l)rze białym. W myśl wyników sowych niepowodz.eń tz.w. projektu
'flrzb doświadczeń, jede11 z zakładów „Ranger", którego ~Iem ma być ła
bę ełllystowych ma zasfo-s01Wać n.a. pró godne lądowa.nie zasobnika. z aparao..., :i:nuenione w ten sposób przyrzą turą na KsiężYcu. Dwie pierws7.e próZJ-11 Pomiarowe.
a.by zba.dać wpływ by z tej serii zakończyły się fiaskiem
cychny na ilość pomyłek zacho<lzą- jeszcze w pobliżu Ziemi, trzy da.Isze
P<Hiczas praey.
w końoo.wej ca.ęśoi eksperymeitu.

....,
nl'ehv" ug
~\'

. .

Opo ieści
Lasku

„Tri.ech chłopów w chahtpie" opracował Jaros:lav Dietl
na motywa·cb powieści te-lewi-zyjnej pod tym samym ty-<
tulem, cieszace,j s<le w Czechosłowacji powodzeniem nie
mniej1szym niż nasi ,.Matysia k·owj e".
Jeden z ie:i wątków zasa<lnj.czych, to hi-storia ws,półza
wod1111ictwa wsi OU1plavice z
-0kolkznymi
$Półdiz.ielnlami
produkcji kompostów.
Czyli
inaczej sztuka ..produkcyjna".
Pomny
pozi·omu
palsidch
s'Zltuk tego tyipu siprzed 10 la.t.
wybrałem
się
na
s1pektakl bez enhzia•z.mu. Czekała
mnie jednak (i nie tylko

~Oczonych

LIST

cieni: morze koforowyeh namiotaw, ja.k obóz
wezyra. Ale obok na.miotów a.koonty wspól,Pa.mer a sa.Iade" (looszyk do sala.ty), ~. wszelkiego typu maści i ,ia.kościi
jak
go Fra.ncuzi. Otaeza.j~ mnie sa.moeh<>dy. A wśród tego wszystkiego krLą
czarne pootacje w pelerynaclt.
taJą się wojownicy turystyki: gotują, szyją,
- Mes papiers?! - wyduszam z silebie. Po prasują - zeskrobują trudy wielokilometropierv1-szych sfowa.ch poznają, że cudzoq;i.emka. wej włóczęgi, by gQdnie wystąpić w st<>liey
- Eh, rum., meroi.
świata.
Cudzoziemki ieh nie interesują, CudzoziemZ jednej strony obóz przytyka do neki .•
ka w Paryru - mile prostytutka.. Ten za.wód 'J1u ciągną. i mnde dzieci, Wśród wicloba.rwuprawia tylko rodzi.ma. płeć piękna.
·
nych ha.łd puszek od k-0<nserw, starych sk=Bois die Boulo-gne, osła.wiO<Dy przez mistrz6<w pet i wszelakich odrpadków plączą się zdeJ>lldzla i pióra Lasek Bulońskl, paryski rezer- chłe szczury i koty. Nieoccniooe skarby.
wuar zieleni, gnębi plaga prosty.t utek. Czatu- Smietrlliki maJą dla wszystkich dzieci świa
ją na ścieżkach, ro·g ach, krańcach, pl"be<lha- ta .ialciś specyficzny urok.
d.za.jąc sdę niedbale. Gdy
W tych regionach wozapadnie mrok. zwykły
da Sekwany a.z 1testa
mieszczuch nie zavuści
jest
od
pływa.ją.cych
się
w dżunglę Lasku.
skarbów śmietnikowych.
Na brzegu
stoją
rzę
„RzeT,imie®Zki i prostydem dzieci i długim.i kitutki" mówi. W Laja.mi wyci-~aj.ą, oo censku istnieje zakaz zaniejsze zdobycze.
Gdy
trzymywania ~ samochoeleganccy turyści w wydów
z
z.a,patlnieciem
twornych
przeszklonych
mr0oku. Na.wet na chwi. „Bateaux Mouehes" (stalę.
„To domy publiczne
teczkach muchach), wyna kółkach" - na.rzeka.najmowanych sJJod W.eją poEcja.nci. Toteż zwyzy .Eiffla., za.puszcza się
kły spacerowicz nękany
w tę stronę. ze zgorsze'jest ciągłą kontro·la doniem zatyka.ją nosy. Tokumentów. C@ra.z to zza
też na ogół szlak utarkrza.ka wynurza się czar
tych spa.cerów wodnych
na postać w ke·p ·i .
wiedzie w kierunku
Spędziłam
w
Lasku
wrotnym: ku. Notre DaBolońskim
wi0$!1ę.
la.me. ku sercu miasta.
to, jesień. Znam go na pa.mięć. Idę o zakład,
'Lasek Bulońskd, ten wielki bastion zieleni,
że znam go lt~ej niż niejeden Paryża.nd.n.
mierzący wulluż OOroło pięciu, a ws'.001.'z około
Pamiętam ,ieszcze
obłoki, które gdy się trzech k.ifomefd"ów. leży obooo;ie - gdy mia.pa.trzy od stro1I1y ..ong Champs (sławnego po- sto się rozrosło - niema.I w ceilltrum Pa.ry-'.i;a.
la. wyścigowego) przesuwają się
wzdłuż Nie ma w sobie jednak nlic z parku.
Jest
smukłych bloków na przeciwnym, wyni05łym
napra.wdę dziki. I o utrzymamie tego sta.nu
brzegu Sekwany. W "eksikJ.uzyWDym Saint Clou dzikOŚ<li troszczą się o,ioow:ie miasta. Mimo
i Suxiesnes.
trawersujących go w wiellcim pędzile sa.moMy, mieszkańcy n'<!. Boulogne, sita.rej miejsco- ehodów, mimo pla.g!i rozkrzyczanych dzieci,
wości, oo które.i La.sek wziął nazwę. Boulo.g- można w nim znaleźć miejsoo
ocM.udJne i cine sur Seine Boul~gne nad Sekwaną. Teche. Bogaty drzewestan i gęste poszycie są
raz BouloS:nJe, choć zla.lo się z ro.iastem, sta- sohronieniem i m!ieszkamem wielu bezdomno•wj dziwną mieszan:imę burżujskich pała nych. W lecie Lasek jest pełen je:i.yn, ma.lin
cyków z rudera.mi biedoty, bez kwnal~zac,iii i i Jagód. na. Jlesieni v.:ybów.
gazu.
Gdy o świc.ie zapuścić się w Lasek jest
- Na oom.ping, na ca.m.pin.g! - proszą nmie cisza koonpletna.. Słycltać tY'.l!ko ptaki, a z aldzieci. Idziemy wlięc na ea.mpdng. Droga. jest ta.n-schronów od deszczu
wynurza.ją się
długa. MiJamy dwa tm-y
wyścig-Owe
Long pooejnane indywidua., które tu spędziły noc,
Cha.mps i Auteudl. kilka d:lliecin;nyeh piasko- nae bacząc na r'>tliaję i zakazy. Obok, na kownic, wodospad, wykwill<tna res<f.auracj.ę, pa.ła nmch PO ~ja.lnile w tym celu przekopacyk do przyjęć ~nereła de Gaulle'a i po gcr nych duk;tach, cwałują jeroźey i mna.zookj w
dzitnJnym marszu stajemy przed wielkim mi-ę klasycznych kolorowych st.rojach. Wygląda to
dzyna.rodow:vm oob<VZ,owiskiem istna Wieżą ja.k film z „~Oilci".
Ba.beL Wśród :llielenii Lasku feeria barw i odEWA BERBERYUSZ
os pa.piers, ma.demodselle!

zes

W Waszyin,gtornie podamo 00.Ciall)ie do wiadomości, że W
~ią
. .
b 1'll pierW1Szych 5 IDi es~ęcy

G
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Sta-je przede mną czarny wóz policji.

„ •
1

łtpnieją zapasy
lłota w USA

e
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Vn;zywa.ją

Wa.runkiem uczestnd.ctwa w
tQil''I"·:i.cznym autostop'.e jest
llJ>:oncze nie 17 lat, pooiaidainie
książeczki ooz,czędnośo]owej z
tniQ-.imaJ.nym wkładem 200 zł
()raz ważnej książeczki aJUto~u.
~

e

im. S. K. Neumanl!la •. Trzej
muszkieterowie"
Dumasa i R. Plam.chana.
Chyha

wszyscy

sa
A.

rmaia po-

wieść pod tym samym tytułem, niektórzy .zaś z nas o.e:lą
dali jej ada:pia.cje sceniczną.

„SZTUCZNE SERCE"
W PRODUKCJI SERY.JNE.J

wyslano osta<tnio szereg sygnałów radiQowycb w kierunku Wenus i odebrano wyraźne ich „echo". Analiza jego
Osiągnięcia polskiej kardiochirurgii, świadczy
rzekomo,
iż powierzchnia
a prz.ede wszystkim opracowany przez Wenus odmtaicza się dużą gładkością.
prof. Ja.na. Mołła aparat do operacji
ODKRYCIE
na suchym sercu,
zdo·byly s0<bie w
UCZONYCH RADZIECKICH
świeci~ 7'.,aslu:OO!llą sławę, Obecnie, po
za.łatwienm
wszystkich spraw pa.tcent-0wych, n.a. zlecenie Domu TechniczSensaeyjnego odkrycia dokootal na
no-Ha.ndloweg.>, w Zakłada.eh „H. Ce- Pacyfiku znany statek oceanograficzgielski" w Poma.niiu trwa.ją prace na.d ny Ak..'l.d·emii Na.ule ZSRR, „Wojejbudmvą dalszych a.pa.ra.tów. Do końca. kow". W odległości 12 stopni na. poczerwca . wyproduk1J1Wanych
zost.anie łudnie od Równi.!ca, na pólnoo od wy10 ,,sztu~ych serc". Polskie aparaty spy Fidżi, echosondy ekspedycji rawzbudziły duże Zlll1ntereso1wa,nie wśród dzieckiej na.kreśliły kontur nieznanej
zagranicznych ośrodkc>w kairdioohirur- góry wznoszącej się w ksztaJcie gigii. Z różnych stron świata na.pływa ga.111ty()ZJ11Cgo, skalisteg<> słupa z dna
ją zapytania., a. na.wet oferty na. za- oceanu. Prrewyższa ona Mont Bla.nc,
kup licencji.
ponieważ wyrasta
z pięciokilometro
wej głębi, a szczyt jej znajduje się
zaledwie 26 metrów pod powierzchnią
W XX WIEKU„.
wody.
Wśród 67 krajów za.ec.fanych, 18 Jest
iak.ich, których społęczeństwa tworzą
w 99 procenta.eh calkowici analfabeci.
W 85 krajach Afryk.i, Azji i Am&yki
Lacińskiej liczba analfabetów powięk
sza się rocznie o 25 milionów. iW XX
wieku przeł11moiwych odkryć naukowych 1 człowiek na 2 jest skazany
na upośledrenie, gdyż nie umie ani
czytać, a.ni pisać.

Z PERU -

J.l!JA WENUS

W Limie · (Peru) zn.ajduje się ra.dJoteleskop, którego anteny ma.Ją łączną
powLerzchnie 22 a.krów. Pny pomocy
~&'~ '.\Vieilkieiro ua.r,zędzia. ba.dawczeio

STATKI NA PODSLUCHU

za.prezentowana niedawno w
Warszawie pr.zez THEATRE
Dl!t LA CITE DE VILLEURBANNE. W planchone<W'S'kim
ujęciu
„Trzej
muszkieterowie", to konglomerat zabawnej groteE>ki, sztlllki ludowej
i cynku, kapita..Inej parodii
i :oowieści Dumasa i różnych
s·tylów teatralnych. Plan.chon
podszedł do tei starej h.istoTii z przymrużeniem oczu i tak m imo ujął spe•ktakl. operując Z•recznie
skrótem i
umównośoią

Jarosłav

W tvm ujęciu są
„Trze:!
musz-kieterowie"
zabawną
sze1'lll'erką szmad i iezyków.
prizy które; .e:ęsto padają żar
ty, d'o wcipy i.. . trupy. Sa
równocześnie pol))<isem dla całe11:0 zespol'll.
pc:zelatująceeo
przez swoje kwestie z iście
ga<S•kofa.ką

W Za.kła.d~!e Elektroteehniki Morskiej Poliiteclmiki Gdańskiej o•praoowano urządzenie bardzo pomocne kon
struktorom staitków. Jest to so·n da
akustyczna do pomiaru drgań, wystę
pujących w wodzie poo WPl.ywem pra
cv śruby okrętowej I innych m~ha
nizmów sta.tku. Sonda jest pewnym
typem mi.krof0111u, reagującym na. drga
nia o ezęsto.tliwości od 50 do 100.000
na sekundę. Mme być stosowana. zarówno do baclań modelowych, jak i
do poon.iwrów drga.ń podwQ:;!nych częś
ci statków w wa.run.ka.eh normalnej
eksploaiae,ji.

reżyser

Dudek.

brawrurą.

wś!"ód

przeipociesz.nych tyrad, gal opaid i rewera<ns6w. Prym wie
dzie tu niez·r6wnany
Jan
Skopeczek, kreujacy ... S?.ernaście postaci. z k•tórych każda
jest bar~:l.ziei charaktervstvczna i zabawn!ei:;:rn od ponr7.ednie.i ! DTfehie se-'rundują mu: L. Simek. J. StePancova i Nemecek, J. Pat~~ka.
M. W.ill'i!!. Z. Kutil. J. Ch\llldela, P. Hanicinec i inni.
Barwiliśmy
sie
naprawdę
znakomicie na tym PNewy.
bOI"llym przed.stawieniu!

M • .JAGOSZEWS'Jn
-~~~~~~-=-~-
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§:;
Działo się to za panowania
§
I
'
:;
' ka
• onczy
=
ag1e1
Kazimierza
J
-------------------..,,..-------- ------·§

o naprawie

S
PAN ł.UKAS2;
:;:
k .
§
:;na Uje
swe ziemie :;

mówi magnat wielkopolski Jan Ostroróg
wysłannikowi udało
z magnatem
roo.mowę

Nas.zemu specja.lnemu
się

przeprowadzić

Janem
wiel.kopols•kim, wielce c:zcig-0<dnym
Ostro·rogiem, kt6l'en wsławił s!ę na.p isaniem
pro
,,Monumentum
memoriału
wielkiego
Rei publicae &rdina.tione".
-

PO'!'l11szeńistwa,

bo

Pan L k m z G. k.i§
:m.i~ie~
chroniąc u :we
n.iecnOltliwy:mi =
.PI"rel
kopce ~ra.n!czne wokói§
~emi poczyni!.§
swej
Aby zas zaznaczyć, . ze:
ludzkich:=
d!2:1elem rąik
są! kazał n:"' dn-0 ka~-;:
dęgo
n.ailclaść,:::
i żu.2:la ka<nUem,;::
cegiel naipn-zood
ziemią :zas·y -:
a pe<tem
pać. Na koniec so!tyso-=:
wi pinzyk.a:za1 <:l!tieaięciu:
•"'op.C€:.:
pa;robkó w na
przywieść i bić pa-sami:
po z 2 odkach, aby póż-=:
niej wezwani na świa-S
c-eot-wo tem lepiej pa-S
mi"""li, gdrzle byly
;:_
graniczne.
ki ... ~

to

uwlaczatjący
a.bsur<I,
wolrnoScl kil'ó!.a po•lskieg·o.

-

A co sąo!lz!cie o

mieckich
na.szych

nie
kazaniach w

kośdolach?

Jakie.Z, ·waszym z.da wi? Azali to prawda'?

i
j ..,"
- O , co rz;a u"'""'
trza.by
par\ ie,
niem,
- OdwiedZić no•wego
oslawa dlia wszystkich
powinszować
refQrmy 'v R z eczyp•OSP·O- paip1ez.a,
tego wyniesi•enj.a, Polaików, że po wielu
lit·ej wprowadzić najry- mu
i 'Za•chęcać, mn. 1~~ca~~"~h ~:yw
na>po>rnni·eć
ehlej?
·iąt~
i ją s•ię kazania po nies;prawiedli·w ie
- Aby je:lmo byto pra a.by
wo wszystkic h c 0oowią śwląitobLiwie rządził, w miectk:u i to w miejscu
zu.jqce, bez żadnej osób tern VV"SZystklem nie wi -..vylllio•s lem i -0k.a•za•lem;
róż n : cy i żeby jedtllem dzę nic złego., ałe żeby
s!wchaJ·ą ich j<l!dina lub
nzeozą
dwie oo•by, a Huany Poi te rn samem p:a'\.\ ern l'C<?.1lropną bylo
za !"ó wno \Vs:zyg.cy mi>e- obiecywać posłuszeń&two
wszystkiem na to laJców
i we
IS2lka•ńcy kraj u mogli
swym
ze g<:LziE!li
kocie się
tam w duszą
..,
Za.dmą miaTą nie pmymU1Siel\ się rządaić .
:i
•
kar4nodzieją!„.
Niech se>ble na- się uczy po polskuNiech
stanę .
D 0 oozły nas sluehy
p.;
kto
pozostaną odwjejako jesteśde prze·ciw- d.a·l
:
;
"
rolePo!J<:..ce
w
chce
aie pod IJ!nieni skła. d a niu p·r>'Wi!!BZO- <i:ziny,
nowemu papieżo- niem uszanowania, nie szkać. Jeżeli zaś potrze •
wań
;:
kazań dla
ba takich
~!b%:~~atin;~ ~~'.'. Rzeczypospolitej~•

1

'

Q

:zna-_=

1

LudokraJCU z W
gier grasuj·e po ::

Aln1a !Hall.er

nauk matematycznych ostoja

my dlla go>dnośici, PoJ.a..
ków.

Ciesz.my się i chlubmy krakowską akademią,
b·o jale żaden inszy uniwersytet nauk matematyeznyoeh ,jest OIS1>!)ją. Zalo:i.l!)na za sprawi\ bogaJana ze St<>bnicy, katedra
tego mies21czaudna
d<> !Sławy wielkiej doozla i magistrów zdolnych
pooiadla i uc:r.niów dobrych wydała. Wśród
, uc21ony•ch największym talentem Jan Szelink z
Glog·()Wa i Wojcic·~h Brudzewski się odznaczają.
z uczniów za.się Mareln Byllea z Olkusza, Grzeg·orz z N-0wej Wsi, Ja.n Stercz ze Sląska, Jakub
z Z&lesla, Jan de Bossis i Jan Volmar z Badenii, studiując poprzec!pio nauki matematyczne
w nl!Bzcj u~lni, na.u.czają dziś te same nauld
w Niemezech ku wielkiej ich sław.ie i' z wielką k•orzyścią kh uczniów.

Straszna zbrodnia w Krakowie
Okrutni mieszczanie ubili pana
szlachetnego Jędrzeja Tęczyńskiego
caly kraj po- ldem niesł<>wnego Rl!ejest w wojnie merusa 2'111z!elil. A ten
b<>Ieć cl la.-wn uczynił takle,
z krzyżactwem,
Judzie, ż.e cale mieszczaństwo
nałe-ży, że !Są
pan
którzy przeciw Jl'!}rząd się zleciało. Uszedł
kowi występują i ryce- TęczyńSki do o, o. franrzy pohańbiają. Zamó- ciszkanów, a mieszczanie nie sz.anują·c miejwił był znamienity rydo kośwlęrego
zbroję sca.
cerz T<:ezyńskl
u płatnerza. Klemensa. !ldoła wpadli i Tęczy1i
Zabiwszy,
ublll.
sklego
mimo, że
Te n zasię
go wlekli, na
przykazywane, na rynną
miał
wschó-d nogi wloży!i, z
c~G jej nie zrobi!. Zegańbę . czynili.
mu
tego
źlił Sill pr:ret<> pa.n Ję
drzej i p.-?.AlZ !eb o-buszKiedy

girą~ny

,,PANORAMĘ" O<Pra.oow11.ł JERZY STEFKO

ludokra!ca=:
Nieznany
się z Węgier:
któren
przez graniee przebra.t,=::
kilka dziewcząt uwiódl:;
i na sprz.edaż Turk•!)m:

Wieści

(9)

*

*

•

•

i

•

•

•

Na drod'Ze by~o zupełnie cicho. Pochmurne, nisko wiszące niebo ściemnlaro jeszcze
bardziej i zaczął :padać deszcz, coraz l!e~zy
i drobny, rozjaśniai&c liście. Asfalt ciemniał szybko i stał się_ "P<Jłys.kliwy Jak woda.
Spomiędzy drzew wyleciał niewiel~.i pt~k.
przysiadł na roztrza•Eikanej karo,secr:11 le~a
cego w rowie auta, otrząsnął deszcz z piór
i od1edał.
dwie nieruchome.
Spoza rozbitej szyby
wykrzyw.ion,t? twHze zabityich me.żczy:m pa•
trzyły .przed siebie szeroko <rtwartymi oczyma. Strażnik Stanisław ciade jeszcze trz:vpaipierosa w zaciśniętych
niedopałek
mał
wargaeh.
Dłoń kobieca, kt6ra śdskała oparcie przedniego siedzenia, widoczna pomiędzy e:łowami
umarłych, była tak ,s a.mo ~ieruchoma jak
one. Desz·cz; patlał coraz większy, po-dzwaniając leciutko w dach w·oz·.i.
Nagle palce dłoni kobiecej -porusz::vły się
wYil)rostowały i clloń
niez:na,c znie, potem
Z'!liknęła.
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Wciśnięta "'li kąt iposzarpanel(<> l>CCis.kami
siedzenia Mal;gorzata uniosła rękę ku wło
som. Drobne kawałeczki szikła POSY!Pały sie
na k,o lana i na książkę.
Jak rwe śn i e. dziewczyna ostr~e do1Jkneła pOlliez.ka, cofnęła pąlce i zobaczyła na
nich 'krew.
- Nie d,a,f 1ię ZO!B!1ooozyć.„ - powiedziała
cicho. - Dziwna rzecz„. Co się stało?... Nti.e

się

za>s·kocZ•yć„.
się i apaTła

s.ię same.

o drzwiczki, które

Chwiejąc głowa.

Maiprzez chiwilę na wyiS'oka.
drgającą po·d t!esz.czem tra~ę_ . .Zro;\>iła ruch.
jak gdyby chciała -p~zeru_nac . się w kierunku wyjścia, o:.le s>tra·cił.a ~ły l WY-Padła. wyciągając ręce i;>rzed siebie.
gorzata

Mały Fiat wz:vspleszy?
Naci.sną·ł pedał.
jeszcze bardziej i po chwili zniknął za
grzbietem łagodnego wzniesienia, na które
wpłynęła szosa.

dobne znaczenie ma zmecz~
nie słuchu. Różne osobY r~·
zmęcze!ll '
na
nie reagują
Najwięcej wypa<lków p0\\'0dują kierowicy w pierwsz)'C~
3-4 latach, zwła>Szcza p0'WY
że; 55 roku życia.
1.8
Sta.n zdenerwowanda i Z1ld
clerpliwienia . kierowcy .o„~
ie.~.
na
bi ja się ujem:n.ie
sprawności. Zdaniem s'Pecl i
list&w (obsel'Wlacje, staJtystY·~~
wywiady) przyczyną tel!? S ś•
nu psychicznego sa naic:i;ociej u nas.„ wal."'llnki dro„
it6'11-1
'
we.
Za~a·nie 'Pe~ych le 'P:

tYt;10;1'

otworzyły

wy".

z

kaJSztelana lasy::;
pa.na
szuim;:
przepatruje, a
My zasię nie;:
ślad6w.
tra.cimy nadziei i my-;:
ś!lmy, że ludokuplec bę:;
s.chwytany, 1 z~.:
dzle
czyn swój żywcem koń:
mi rozerwany, ja.k na-:::

Zachwiała

STRESzctENJE
praoownica. Na.rodowego Banku
Polslcien-·" w K.arnooku, wiW.a. samochodem
pół milfona. zfotych, za-inkasc.wanyeh w wo.
jewńdzkim mieście.
Za-C?.a.jo111y w l~e człowiek zaa.ta.ko.wał samoohńd p·ist&letem ma.szyne>wym, po.rw!Y. worek z plien!ęiU:mi, Wl!Jia.dł do swego „Fiata„
i szybko o•dda.li! się od strzaska.nej „Wa.rsza-

•

•

05

d.lvj

Ma.łgo.rza.ta,

•

znaczna
że
St·wlerdrono,
u kierow
część wypadków ców o bardzo dobrym s•tanie
nie s.pO'Wiodowazdrowia i
nych ani z powodu na-dmierneJ· szybk-ości, ani 'ni.i·ań~twa
~
- to wl•aśnie S1kutek stałego
~ Ja.k nam donoszą ,
lub eh wilowego UP'ośledzenia
z=cila rz siebie
Ruś
Np. w stanie,
psychieznel(o.
ja=mo ta.ta:rS'lcie.
k azuJetrzpreawżoenasn/"zee. ::_a=_- który
jak·o
można określdć
Ko~umb
~ P-Odn'óżrnLk
od.rętwienie psychiczne. ki~
twJ:e!'ldizi. i a,koby 0<:11aory1
WIRóWKA
niebe..:weczei;iOstr.ooga się :k:U!P'Ców°§ rowca widzi
Są ta•m
świ.at .
nowy
węc:1,r-0·wn1-=: stwo, lecz n~e jest w stanie
drzewa, tra- i i1!1JSZYOh
podlobno
dzaj "POWO"ZU. 4. Towarz1!.'~
01Lnaczop61
od
Poczynając
ków, że ;pod.le lasu lm- E: mu :przeciwd!ziałać. Po<lobne
wy, kwiaty i zwierzęta
.nyich strzal'.ką, w;pi11>ać wokół 5. Rodzaj pieczyiwa buUt-O \11
WY'Ste'PUje P·OdLudizie c11-0- roo:węokie,go d'IJCh Z.a-E oorętwienie
r 022ma:11t;e.
dzą na. JPOlY na.go pnzycyfr w k1erunlku zel(a·row:vm go. 6, Szczyt wuilkanicmi:l"'lll'~·
bitskuipa kra-E cza's np. ja~dy pod jaskrawe
Wisrzy,
i 1"c•W.S1k.leg\O straszy. Wi-E słońce po m·oo·otcmnej s.z'Osię ltś&ni
stra'jaj ąc
8 sześcioliterowych wyrazów tureokiej Atimenii .7. T?soie~
"f't
zielsikiem wszelaikl•em.
'
g.o ludzie,· jaik.:::
d1ZJieli
1. Nie•by:t rzysz broni. 8. Franci
znaczeniach:
o
Ita'1czy- plaoeząc i zgrzytając zę-:= sie, a talkże uo O·u 1 yan po~ w klraju
wielki młot. 2. Ja:dło. 3. Ro- Żwirko.
k:r.zalffii: sił'ku odrętwienie trawienne
k6w żyje mąż mąidlry barni ·JPOn.ald.
wypadków
Przyczyna
paolemzeE etc.
pod!Ziw 2.<lolny. wizlaita i o
i n&d
pro!li. Tak ci zosital za: mogą być halucynacje wzroImię jeg·o LeO'IU!TdO da
Vincd. Tenże człowiek swe swawolne życie po: J<.owe u zmęczonych kierow;rzeźbi
ma.J.ude pięknie,
trasach,
drugich
na
śml.erei u.kairany, spoko-: ców
sH'C1Jn1e, bllduje jalk:ieś
iu w swym groble po-E 'Zwłaszcza nocą. Taki kiei.-oiwdo:liwaczne maszyn.y, a
~0:;7'ez~§ ca może widzieć szO>Sę za:peł
ta1koż d-omy stawia wYs_ niającą S'.ię stadami zwierząt
dzooy.
soikie.
lub kolumny maszerujących
---------------------ludzi. Groźne sk·.itki może
Dziś wielkie śpiewy i grania §_-_ nnieć
tzw. u11-&jenie sizy·bkośDzłś, w saJl ratusza, p.o nieszpcrze, cdbędzl·e § ciowe, polel!aj<1ce na utracie
się granie 1 śpiewa.nie. Przytomnym pokażą się E P-OCZUC!ia szybkości.
S'P'OWOaoNiekiedy oba'Wa
lutniści, Jmóremi sta1'\Si cechu Stanlsłaiw Stawik E
Będzfo się E wania wypadku i~ ta;k siii Jan Ztotowąs przewodzić będą.
k1erowpodswiado1rme
że
na,
wa-S
i
&wMVolne
ta.kO".i: śpiewać płeśnl mllosne,
ugan>ekie, a. wśród nich „o pannie co nie ehci.ała§ ca powodu'je wypadek S walniając S'ie w ten spos6b - - - - - - dać koniowi owsa." 1 „o mężu puehaczu".
przeznaczył.

z sąsiednich
odlegleiszych
narodów
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Kszimle1z Kwaśniewski

dzo

obse~jf. Nieopanowanie f l!ł6wn1e uspokajaJąc_:y-ch (n 1
pobudliwo6ć 'PO- meprobamat, larl(~ctil). :;tall~!
na·dmierna
winny być, utrzymują leka- po narkozie kofeina - Z~
r.ze, przeciwwskazaniem przy nialą szybkość rea'kdi }tle•
. ·
· ..... Y.
·
wyd a w an1u
prowad 'Zą<: cze:s·...•o dC
rowcy.
prawa iaz"'
wypad- wy>padków.
wlielu
Prz)"Czyną
roiitargnienie.
bywa
ków
MOWIĄ: di!~
Najczęstsze rodzaje roztare;nie n1·eFIZJOLODZY
i prz•~piesze_~_.. ••
szyb'·ości
~.
,_
"
nia - według rzeczoznawców
- to nµ. polowanie na owa- czasie jazdy - to gwałt j y •
da fruwającego w samocho- ny naturze ludzkiej. Dba !1l tsl'
naszą k-cmdycję psych!~;' sa•
k ·
·
k'
·
1chan1e z zamy an1em samo starannie, jak 0 1Siuult
dz.te,
11•
ocZJU, nastawianie radia. prze DM>Chodul
FACHOWCY DROGI p0S'f~
.Jll us t en~u
.
w
się
glądanie
LUJĄ: trzeba koniecznie pr ••
w ..... ecznym i'nten~y-ne wsłu
b~.,.
w,
•
"'
1
chi wanie się w jakiś dźwięk, :~~8:~'iuu~n":gólo~!ndydató ~
marzenie, rozwiązywanie !YI'O na kierowców, badania ok;~.
blemów myślowych. Do l!I""J- we kieroweów i badania „0v;~
wypa
py tej fachowcy zaliczają trolne po każdym
„„:
tak.że obecP·"ŚĆ w samocho- drogowym.
TWJEB.l'P„,
PSYCHOLODZY
dzie pasażera -płci odm.ienPodświadomie człowiek za -~~I
nej, co :powoduje czasem rownlcą czuje l!lię panem je....-_.
j
stan tzw. i z call\ bezwzględnoś.clll ~..r
ja.k nazywa ą odurzenia. uczuciowego u kie~ nie roając sobie z tego spra"'~
- odnosi się do pieszycll· „~
rowcy.
w ogóle - t... człowiek "'
zmęczenie psychietmie czyli
jeźdZi - jak żyje„.
-pogarsza
znacznie
znużenie,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; __ _ _ _ _ _..,___,_

Ta niepokojąca statystyka
i wypływające z niej pewsprawiły,
ne prawidłowości,
że naukowcy zaczynają zWTa
" na ce cac• s·zicz egól·ną uwaaę_
psychicz:ne
chy fizyczne i
kierrywcy. Pma spraW'll:ościa
i stawów, Od'Powdedmięśni
wy
kiem 1· słu~hem
·
.
•
· v
w~ro
nim
jest pełna spr a wma.gan.a
ność psychiczna. Dotyczy to
n1'e tylko wykluozenia, cho•. ,
h
h'
•
w se1s.ym
rob psyc lCznyc
Ch o d z1•
znft-eM'u
-·
t ego ,..owa.
-~
o zes• pół cech 0®1i.bowyc;.h kie.
kt
•.
.
rowcy, Jego cEa.ra er, Jego
osobowość. Pewne cechy oS'obow-ości (niekiedy o podłożu
chorobowym) jak bezwzg!ędniedonosc, lekk<l'lDYś-!no.ść,
samokrytycyzm,
sta.-teoznY
kompleks władzy i ni:i:sr.wści
dyi;ikwa.lifikuJ·ą k~n.dydata.
_
~
na. kierOIWcę.

--------------------------------------------łr
-ł:r
-ł;r
POWIESC „DZIENNIKA'"

Po'Ja'Z-d ~ oar
doprowadza do za•
często
śnięcia na-cl kierownica. po-

prowadzącego

•

•

LICZBA WYPADKOW DROGOWYCH NA SW.JE.<
CIE NIEPOKOJĄCO WZRASTA. OBLICZA SIĘ.
ŻE ZBIERAJ.'\ ONE WIĘKSZE ŻNIWO SMIERDORÓWNUJĄ
TELNE, NIŻ CHOROBY ZAKAŻNE I
SMIERTELNOSCI WSKUTEK CHORÓB SERCA I NACZYR W'JEŃ°COWYCH. W POLSCE W 1962 ROKU
2.119
DROGOWYCH
ZGINĘŁO w WYPADKACH
OSÓB, A PONAD 16 TYS. ODNIOSŁO RANY. W 80
STWIERDZONO - WINA LEżY PO STROPROC.
NIE KIEROWCY.

----------=§

Rzeczypospolitej

zy ] e

a

pa·trzyła

Usiadła w trawie i znowu unlo.sła dłonie
ku twarzy.
sze-ponęła cichuteńko ł
Co to jest? ... s·pojrzała. Ks.iążika „Nie będę Kopci'USzkiem"
nadal otwarta tkwiła rw jej zaciśnietej dłoni.
- Okularów też nie mam„. - t>O'WiedziaCo się z nim.i
ła Małgorzata wyraźnie. W·sitała wspierając ,sie o WY·l!iety
stało?.„ błotnik samocho,do.wy. Przez chwilę n.ie mogła s:ię poruszyć, koły,sała się

z

przymknię

tymi oczyma, szepcząc coś. cze~o nie roz,umiała i czego nigdy pO'tem nie umiała s.obie przypomnieć. Potem. z:ro,biła dwa chwiejne kroki i znalazła się naprzeci:w przedniej szyby, nadal .o.piera;jąc się dłonią 0 pogięte blachy. Spo3rzała.
Dwie martwe, •SIP'Ofkojne twarze od"PO'Wiesz,klistym !>Dojrze•
jej obojętDJ'1!!1,
dz.iały
nie•m.
otworzyMałgorzaita oofneła się o krok
ła u~a . Ale nie krzyknęła.
"Dowiedziała
On przecież s·trzelał.„ S'trzelał do na·s„. z·.ipełnie b<?zgł-ośnie. Potr.zą:mi::~a g1ową. --: Oni tam siedzą„. Siedzą ta:m„.
Zaczęła cofać się tyłem, nie m-ol(ąc oder•
wać spojrzenia od ~edniei szyby samochod'll, połirząs,ając głową, czując na l)ollczkrooll
kach drobne. wilgotne iuderzeJ;l.ia
deosrezu.
szepnęła, odiwracalą·c się.
- Ratunku... Przed nią była pusta, niknąca w lesie szosa.
- Ratunku.„ ratunku.„ - Nada:l nie w~e
działa, że szep·cze. Zaczęła biec, u.padła. podnJo.sła się, nie wyip<Usz·czając 'ksiąilkl i biegła dalej.

,.....

Ra-v~u.oou.1u I

!""'

Głos Powrócił

lla.itle.

-!:.r POW!ESC ,,DZIENNIKA" -!:.r POWIESC
Biegnąc .słY'szała swój krzyik, a·le n.ie zdawała solne St>ra-wy, że krzyczy, Było to. jak
gdyby gdzieś daleko, może naiwe•t w lnnYm
czasiie, we wisipomnieni·.i, krzyczał ktoś obcy,
daleki l(łos, wy.s.oki.
wzywa)ac pomocy,
przeraźliwy, nie mogący należeć do •n iej,
bo przecie.i cna, Małgorzata, nil(dy jeszcze
nie krzyczała tak , nie bie.l(ła przeŻ las pumii; szosą i nie była samotna z uma:rłymi.
ktorzy trwali tam · w samochodzie, s•pokoini.
oboj <rtni i cisi.
Echo krzyku, odbite od ściany drzew. P<>wrócHo do niej i z,gasło. Des:zcz padał ooraz większy i kiedy zatrzymała się. nie mogąc .iuż Z'łapać tchu, z,;·krył przed jej o·czam.i leżący w rowie samochód.
Ro9:dział

1:lobr11 ia.rt
ł.11n6a wa.„l
Z

ALBUMU FOTOAMATORA

trzeci.

„OSMIU JEDNAKOWYCH MĘŻCZYZN"
Człowielk

wziął

"Pa•czkę

muzfoitówek.

prze-1

pcśrodku
dokładnie
nieomal
dzi urawi·oną
poci-~iem i trzymając ją w ręce. ruszył w

kierunku łaz.ien'k:i . Zatrzymał się przy umywalni, rozdaTł bankową bander.ole i wys1pod:ni z.a.pal:niczikę.
ciągnął :z. kieszeni
Sy.sitematycznie, za'Palając jeden banknot
od drugi-ego, spalił cała :paczkę, zwracaiac
baczną uwagę na to, żeby ani jedno pasemko spo;pielonego ipa:pieru nie upa.dł-0 poza dno
mi·ski. Kiedy skończył, octkr~cił kurek i ciekał, póki woda nie za:bierze -0>s1taitn.iel!·O kawałeczka. Oczyścił umywalke, zakrecił kran
i wytarł dłonie o 1;1podnie. Zawrócił do pokoj·.i.
Radio grało cicho melodię z „Ri-fl-f.i" i
czło·wieik uśmiechnął się do &iebie słuchając.
Na sto~e. obok porzucanego pistoletu maszy,nowef!o, leżały równo 'Q:Ouikładane paczki
blas'kiern niskiej.
oświetlone
banknotów,
stoJą•cej lampy,
Mężczyzn-a ·r.otejrzał się, podszedł do taipczana i wziął leżący na n.iim -pli>k gazet
Odsunął szerokim ruchem
i tygad:ników.
ręki ban/knoty i rozłożył plel"wsza z brzepotem ułożywiszY na
gu g~zetę na stale,
niej rÓW'll'O :kilka paczek pięćseitek. zawinął
eks1pedienta sklepO'Wel!o i
je z wprawą
ścią.gnął mocno sznurkiem. Kiedy to samo
zrobił z 'Wlszystkimi. poza jedna. paczkarni,
podszedł do ściany i zdjął z nie.i duży obraz
w ciężJk.ich, złoty.eh rama·ch, złą kapią ŚPia
cej Wenu.s Gior.giooe'a.
.Ciąg

da,ls·zy

na1Sitąpi)

IJ
...
•.„
Be-..t:

słów

-•

I
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~ Mały kącik .ięzykowy

I Cios
~

~
=

t','."

i, kondycja I
0

·

skończyły

a

sia em. ·
W · ·
P :1„ ~u''
nowe. D"ootarc~~f!
~:~ ~~~;er~ a
skie Mistrz1J1Stwa Europy. Wiele miejsca poświęcają im _§_
pra·3a , radio i telewizja. Nie od rzeczy wiec będzie.
jeśli zajmiemy się trochę językiem, jakim spra•woz.daw- §
cy informują o pora;i;kach i zwycięstwach pięściarzy.
Sport, jak kaida specjalistyczna (choć P'OlY.llarnal dzie- S
dzina, wypracował wła·s.na terminologię, której sł.owa §
i zwroty ma,ją sWOli'Ste znaczenie. inne niż w języku §
ogólnie używanym, często zrozumiałe tylko dla wtajemniczcmych - kibiców. Nie mam zamiaru atakować •• ie- §
zyka sportoweg·o", ale wskazać w nim wyraźne wypa- a
czcnia •). Zatrzymam się na paru zwriota·ch. dość czesto a
spotyka·nych, które należy uz.nać za błędne.
•
§
O jednym z bokserów napisano: „Jest wyposa.zony
w dosiko!llałe warunki fizyczne". Piiszący miał na myśli:

SS

Ledwie

S

a

§§::::

§

już przysizły

ich

=

;:::

!:::!

~

Ei§

=

::::

Ei§

$

5:
~

::::::
::::

~ ,,ma. dosJ.;::ona.J:e warunki fizyczne". odam.a.ca.a się nimi.
~ ,;Wyposażać" tylko w pewnych wypadkach równoz.nacz-

::::: ne jesit z ,.mieć". Możemy Powiedzieć np. ..SzJ<:oła zo~ stała wyposaiżona w n .owe pomoce naukowe" ..•Boi'Sko
$5 jest wypos•a:ŻO!lle w bramki do piłki nożnej". bo szkoła
§ i boi·sko mają teraz rzeczy, które przedtem od koiroś
!:S otrzymały, Z03'tały W nie zaop~trz<me: W l'JWI"?Cie ··1?YĆ
~ wypoo•ażo.nym" występującym w takich ."L~a:n1ach. Jak
;::: wyżej cytowane.
zmajduje jeszcze od'lncie znaczenie
zwrotu dostać w posa.gu". Nikt śwfadomie nie obdaro::::: wał boksera doskonałyml warunkami fizycznymi. nie
~ jest wdę·c w nie wyposa~Y:
O innym pięściaTzu mówił 1eden ze sprawo"Ldawc6w.
::::: że „dysponuje świetną kOllldycją". Dysponować znaczy
~ rozporządzać, dysponuje się czY!l}Ś ma:ter},ailnym (choć
i§ istnieje utarly xw·rot „dY'S'POlll~ac czasem l. cz:vmś. co
:::: pozostaje poza osoba dySPOil".lJacei;!o (nip. dY'S"P<l'nować
i§ pie'Il:iędzmi samochodem, towarem). Sw~et!ll.a kO!lldYcia
;::: ;est jedną' z .wartości, za•lel;a p~ęściairz.a, zaiwodn:ik ma
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dobrą kondycJę. odznacza.. su~ . D:1ą:

S
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S
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5§l

§
;:s
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=
§
§

=
=
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§

W
tej
rundzie
obJął IlllCJa.tywę
WYchOIWamek §
St~mma". Bar~o przyjemnie słyszeć o tym kibicom. §
ale...
.
.
=
Inicjatywa (bodziec, podn1ella, pobudka do działalll!ia: §
zepoczątllrnw.ain:ie; poddanńe 'Pomy.słu: ))I'lojektu. prooo.zy- §
cia) należy do tych wyraiz&w, które w sporcie zys.kały
.ziiaczenie odrębne. Inicjatywa, to prowa,dzenie. Lecz
każdy z tych terminów, choć są r6wnoznaoz.ne, ma w ję- 5
IZyku spoo"'towym właiSl!le prawa i obowiąz.iki w łącze- §
;niu <S'ię z ininymi wyraizatmi. „Wychowamk.QOWli Stai!J;Lma" =
-woln'() „przejąć inicJa.tywę", ale musi „obj~ć t>rowa.dze„ 2
nie". Ta,k ie je5't za•lece<n'ie, nde trenera tyim razem. a.le §

a

=
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s
:::::
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języka.

Pod koniec starcia Ruhl

za.inkasował

dwa ciOGY

„

~ ot~ jeszcze jeden przyk"ład niewbaściwe~o uży~a. sło-

S
§
=:
§

§$ wa. Inkasować, znaczy ściągać n1ależ!1~ ~ d~z.n1k6w.
i:5 lnka:so (w wyniku którego otrzymuJe s1.e Pie'llla<'!ze). to
!§!! czynność świa,doma, ce.kiwa, inkasent dzi~ła. a me ul.e: §
!§5 ga czyjem·uś dz.iiałatniu. T.rudn·o pry:ypuśc1ć. na~et jesli §

=

::::: :uznamy prze!llośne •.iżycie slO'Wa „~k·asawać". zeb.Y reprezenta'Ilt NRD z rozany.słem 'PTZY}mo:·ał lewe 511erp?,~
we Kuleja. „Ruhl otr.z~ dwa Cl OSY.. „otrzymywi:c. S
::::: :irie równa :się „i!lllkaisowac". W sporcie tym ba•rdz1eJ
~

a

il5
S

~~

~

B.BODALSKA!

~
~

s
S

9) dot. one· Pl"'leWa:żinie nfawlaŚci'W'egto uż°ycfa wyrazów
;: pochodzenia obcego, które są jednaik od darw111.a w oow-

szech<nym użyciu.
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o'd z

milusińskim

I

!Wczorajszy dzień naJełał do
dzieci. W
szkoła.eh
za.miast
lekcji zorga.niw.wano wyoiec•.i:ki do parku, za miasto, do
ZOO i teatru lalek. Na W1dz·awie uroczystości rozpoczę
ły filę rano. Po defila<l:zie w
Parku 3 Ma.ja odbyl:y się impre·zy sportowe i pok<l-zy tane~z.ne, a na zakończe!llie weeola zabawa.
Nie m~ano o diziecia.ch
chocych. W kldrr1ikach i ~i
taJa.ch dziecięcych ztożyły wizyty delegacje, k;tóre za.niosły
diziec1om clJrobne uporn.iJnJ]ti 1
wiele
serdecznych
żyiczeń.
Szpttal im. Korczaka odwiedzili
przedst.a,widele Zjed1noczeni.a PrzemyisJ;u Gumowego,
którzy przek.atZalli mnósbwo zaba1N1ek (za sumę 5 tys. zł). Zabawki przetka:rely również dyrekcja MHD Art. PrremyLSil:. i
Kolo PCK z.e Szko~y nr 10.
W Tea.w.re im. Jaracza odbyło się zamlmięrte
prned1Sta-·
wien.ie .s.ztutk:i
„DzieC'i pa.na
majstra" dlla ok. 500 dzieci z
S!lllla.torium w Lagiewnitkach i
niekt.óryich
bałudtich
szkół
podstawowych. Or<gan:rzatorem
tej imprezy byl: Dzien<:owy
Komitet
W1aillki 1Z Gruźlicą
Lódź-Bałwty i Dzielnicowy Za
rząJC! TPD. Na plaieu zabaw
przy ul. Przybyisrew.sikiego 76
sp<JofJkaly się dzieci z za.-zą,du
podwórloowego "- dziećmi łę
czyickimi.
Brzes'Zł.o 60 diziecl rz: bld'.m
iP~zy uJ. A.rtmii Czen1mnej 29
otrrzymał:o od swych rodtzków
piękny jedie!ll z na.jrwięk

sizyich w Lodzi pooiadta,j~cy

śta"1N1lti,

plac za.baw,
htupar<kiet do

zjefixlJżalruie,

kruruzełe,

tańca

orra:z
i!ijJll"Zęt sportowy.
Otwarcie placu
polącwrno z

występami
zespołów dziecię
cyich i we.srołą zabawą.

Nioood7J!.enna uroczystość odbyta. się
wczoraj w Szkole
l'odista.wi»VeJ
nr 33,
której
nadan-0
dr Stefana Kop-

imię

Cińskiego.

Uroczystość ;połą-

CZO<na bym z wręczeniem sz:tarn.
daru uiU!lldo<Warnego prizez Iwtnitet rod!zidellSlki.

gogiozn.y i młodtz:ież
gościli
wczocaj m. im. wi.oepr7Je'Wodn1icZ/liO"'...go Poo"L. RN m. Lodzi
mgr R. Ka.czma<rka, kierowni~
ka Wyd'Ziału ZdlrołWiia
Prez.
RN m. Łodzi dr .Janusza In...

cji otrzymali ro:wery u.fundowane przez Dy<rekcję MHD
Art.
Użytku
Kulturalnego,
Wszys·CY uczes·t nicy wyścigów
dostali paczki ze słodyczami.
Dziś dalszy
ciąg imp!!'ez z
o<kazji MDD.
l\Vj~f.rszość kh
od'będzie się na placach za-

Rolnicy Wielkiej

Łodzi

urządza

@POGODA
Jalk: :pl!"ZeWidJuje PIHM -

w Lodizi

rz:.achJm~llJie

c:IJziś

umiarloo

wane,• temiperMUll"a od 6 oo 17
Slto(p!lli c" wiailll:y trmiarrkowane
z
kierunków
póllnoon~h
ii
WS1dhodn1ctl.
JUlbro nie pr.zewidu'joszych zmia111.

~ 'Wlęk

dulskiego,
sekiretarm
Prez.
DRN~W1dizew W, Tymowskie-

niewską-KOIPOińskll

1

Jacka
(j. kr.)

m1;tą

imp,rerz;ę,

Swięfa

Ludoweqo

• Festyny w czterech dzielnicach

miasta • Zabawy ludowe
Wid i na Polesiu 'PrzY ul.
Zagrodniki (Retk.i!llia). Na Bałutach (początek godz. 15) wy
stąp.ią m. !:n. aktor:zy Teatru
im. Jaracza, Opery i Operetki Łódzkiej oraz chór im.
Harnama.
zaś
na
Polesiu
(również o i;!odz. 15) uirzymv
aktorów Tea.tru „7.15". zes'Pół
dziecięcy im. Harnama. tercet żeński ZPW im. And!"zeja Strul!a. oraz zespół studencki PWSTiF.
Po fes.tynach
odbędą
zabawy ludowe.
Tak wiec.
WS!Póln:ie z ro1niikami Wielkiei Łodz.i, miesz.ka1i.cy nasze<g·o mlasta ra.doś.nie
będą
dziś obchodzić $wieto Ludowe.

Ma tury' Matury„.

W poniedziałek, 3 bm„ o
godzinie g w łódzkich licea.eh
ogólnokSztaleących ro"Pooznie
pisemny egzamin matura.lny z
języka. polskiego 1.879 a.bsol·
wentów ltlas jedenasty.eh.
Spośród ogólnej 11czby tegorocznych uczniów ostatnich
klas liceum, nie dopusZ(W()no
do egzaminu maturalnego tylko 103, co stanowi 5,4 proc.
Jak oceniają specjaliści, procent ten kształtuje się w br,
sz,czególnie korzystnie.
5 Jnn. rozpoCZllĄ się egzamlny maturalne w l!lzkolach zawooowyeh. W szko!ach ml<>dzieżowyeh tego typu przystąpl do
nich ok. tyslą<!a
osób.
Wszystkim; tt progu ;,urzędowej
clojrzaloOścl'', !tyczymy

:.:n:~~edgo~a.i: ~!:: ~!f:::f: dona~='if0~g:.
K-O<Poińskiego.

także

na którą zarprasza delegację z
Domnl Dziecka im. Ha.nki Sawick.ie:f.
Wszystkim zyczymy
jak na.jprzyjemruejsrej zabawy.
(Kas>

w dniu

J'alk
JUZ
informowaliśmy.
bogato zarpowiada się program obchodów święta Ludowego w Łodzi. PrzY'P'Qminamy, że dziś, w niedzielę,
w czterech dzielnicach miasta odbędą się feg,tyny.
W Górnei. w Parku 1 Maja, uroczy5'1;ości $wieta Ludowego roz.poc:z:n.ą się już o
i;!odzJnie 11. W czas.ie fe51tynu
wyistą'Pi tu m . in. zespÓł estra
dy ludowe i ŁDK z i;!a wędz.ia
rzem J. Maurm-em. Estrad.a
Łódzka i
Ze.SIP6ł Instrumenta·l ny
,.K·oliber".
z~ooły
Dom·.r Kultury z ul. Siedleckie.i 1. przy EC-II i Technikum Energetycznym. Na Widzewie, w paTku na Sitkawir
przy ul. Janos.ika :i Brzeziń
skiej (poczatek ~odz. 14.30).
po części oficialnei. wystąpią
aktorzy scen łódz.kic:h oraz ze
s·pół Międzyzaikfadowego Domu Kultury.

łodzian

prrzyl

atrakcyjnie zap0wiadają się imprezy
oria.nizowane na Bałiutach i>rzy uł.

Stef ana Kopcińskiego

Z tej okazji tpersOllleil peda-

PiotI"koWIStką. Zakończył &ię O!ll
wesołą zabawą. Przy ul. Moniu:sZJki młodzi emocj0111owali
się
wyścigami
kolarskimi.
Zwycięzcy
trzech konkuren-

! zasłużonych

baiw 1 w ogrodach ,lolrdan-OWs..li:kh. Pięklil.ą imprezę orgaru-1
zu:je m. i!ll. Kolo TPD
uJ. Lorentza 1 dla dz:ec1 O&iedla K.ozirny.
Przewiduje się
W'Y'St®Y a.lctlc>rów, dizieci z samoczą,du podwórlroiwego, za.bawę i wyścigi rowerk<>We z nagrodami.
Zarrząd
'l<r-gani.zacj.i
rodzirn wojlSlkOIW)"Ch przy W AM

Nleminiei

Szkoła Podstawowa nr 33
otrzymała Imię

„Gwoździem"
wczoca.jSl'Zleg<t
programu z oikarz:jti MDD byl
radoony praemar.siz zuchów ul.

Odznaczenia

minów podobno życzeń skla•
dać nie należy _ !teby nie za•
peszyć... (jp)
·

Wczoraj,
członków

w

1;becno.śoi

Plrezydium
Rady
N arod<l'V.1ej m. Łoc:zi i sekretarza
KL PZPR - T.
Głąbskiego,

mgr

Edward

prrew1Jdruczący
Kaźmierczak

w.ręczył
działa·czom
ruchu
rob01tn.iczego Or·je:ry Odrodzenia Pol&k!, zasłuż'O'Il.ym
działaczom kółek roln.icz)'l:h
i innych ocga1n.11Zacji sipołecz
nyich Hon-Olr'O'We Odznaki
m. Lod'Zi.
KRZYŻ
OFICERSKI OR-

DERU

ODRODZENIA POL-

SKI otrzymaili: E. Chmielnicka, A. Kamtor, R. Nowak,
W. Rzepkowski, M. Teper,
J. Wojciechowski.
KRZYŻ

KAWALERSKI
ODRODZENIA

ORDERU

POLSKI: L. Akiennaa. S.
Rozenberg. Pośmi.erhnie odznacz<l'Ilo rówl!Lie:ż.: K. Cieśla
ka,
F. Jóźwiaka, W. Jer
czyńskiego i Z. Kulika. Odznaczeru,a
wręcZXllno ilonom
:zma:rly~h.

HONOROWE
ODZNAKI M.
LODZI otrzyma.li: M. Broszkiewicz, płk. R. Duda, Wł.
Fraszczyk, H. Gorzoehowska,
W. Górecki, Wl. Gołąb, mgr
J. Kuydowicz, R. Kołaczyński,
St. Kolru;a, W. Kuźmiński, w.
Klimczak, A. Kooicka, łl. Kra·
sińska, A. Obarek, z. Otorowskl, c. Piotro„'Ska, A. Suchow, S. Trzeb&ki, s. Witek,
s. Witos i J. Zalewski.
W tmienlu
odznaczonych
p.od~ię!k.o<v.•.al
za
zas7..czytne
wy:różnienia mgr
Józef Kuydowicz - :prezes ZM PCK.

·--------------·~"

Jak spędzimy niedzielę
.JESLI POGODA DOPISZE,
W DNIU DZISIEJSZYl\f NIE
BĘDZIEMY MOGLI
NARZE-

KAC NA BRAK ATRAKCJI.

LKIKffi'LT
zaipirasza, wszy!Sltkich eto .Axroutrówka, gtdrzJie o<lbędizie się i.l!J!Preza inaiugurrują.ca seZ-Ol!l lew, poląc2J0rna z
obchodamJ. 20..J.ecia Ludowego
WojSka ~il.mego i spaa:fakiadą Tysiąc-lecia.
Organ.i!za<to.rzy
za.peWl!lJili
dogodny
drojazd
tramwaja«ni nr 1, 15, 16 1 8,
które IDUJ!"'S()WaĆ będą co 12
mirnUJt. Poza tym od rogu uJ.
W~ej i
strykowskiej
a.utobl.l!Sy
dOIWIOzi.ć będią lo.,.
dlzian do UJ!. L.Uczej. Od kirańCÓ'IMki „8" co dwie minuty
kun9ować
będZie aubobus do
Ul!. Slrnzydlatej.
Opróca;
bogaibego programru.
i!lllPI'ez
aportowych, a więc
mec!Ww si.aitkó\11,ki, """"'-~-n-

,,...,...,„..,.,.,,..

ni.a ciężarów i dnnych, O<!"glal!liza.toczy przewtldlzie1i .srpotkan:a
trenerów z Wszyisrt:kiiimi,
Mórych
mtereSUJje SJPo.rt. 1'la
d.zieci urządZ-Olll.e będą wyścigi
na rowerkach i bieg! ze slodk!imi na~ami. Brzy pierwszym stawie zorganirowa!lle zo..
sbal!l.ie sboisktO 'WISIZY\Srtlkich lód!zkli<eh bi.Ut"
podróży il PTT-.K.

Tu ud!zielać si-ę będtzie m. in.
informacji o wycieczkach krajowy~h i zaigramjcZ!llych.
N ad stawem
wy\S'tąpi mlod!zieżio.v.ny Z€15!PÓl e!Sltradowy Zw.
Zaw. Go..."!I>. Komll!ll.
Han:ieJ..
;przyirzeka, do.bre zao!!Jatrzeme
w na.poje chilod'zącoe, kanapki,
sitodyicze ~tp.
CzymJ.e będą
dwa I'"UJCh-Oimoe bu.fety.
jed2n
przy ul. Kra.srno.Judlk(•w, drugi
przy ul. Bażarnciej. Poza tym
CZYlJ1nY będzje jeden sklep j
dwa kio<5'ki.
K.to lubi µsy,
będzie mia'!
okraizję zoba•czyć w.sipaniale dm
zy J'IJa. II łódzkiej
wystaWl
psów rasowych,
która odlb'ę
dZie się w Patrlru 3 Maja. Od
godiz. 13 odlbędzie
się tam
talkże pa.ra.da
modelek, któ?:"e
p:rezentov1rgć będą mod!ne sitrojoe z dlzi atruirny.
(k)

Uwaga,

słuchacze

UIUHL

W Dl
Uwag.a, sruchac-ze studium zag.adrueń Mięct:zyna.rodO<\vych P'l'2Y
WUML! K<Ylej-ny wykl.ad eodbę-

~e(P~~tr,~ 0~~w~.bri 0P'1 :~):
Temat:

,,Sytuacja w krajach
i
.aa-.a<bskich" wyglooi red. Urbaniak :z „T;rybuny Ludu".

afrykańskich
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WAZNE TELEFONY
MUZEA
10; I2.30,1 15,· 17.3!0,· 2.11
3.6. „CebUlek", „Pies w 3.6.
Laryngologia: Szp. lm.
3.6. jaik: wyżej
T~'d
1lfA'~Olf
kosmosie" g. 17, „~
N.
Barlickiego, ul. Kopl>ogot. Ratunkowe
09
MUZEUM SZTUKI (Więc- POLONtA
(Pl<>flrk<>WS!k:a
~„
dzina pąaowej ró:ty•~ g. Pictmko<W9ka 193 1 Airmii cińskiego 22.
r.ogot. Milicyjne
01
k-01Ws.kllego 36) czylllne 67) „Diabeł morski" pr.
•
fi.
111f
-·
18, 2tO
Czerwonej 53, Zgierska 63, Okulistyka: Szpital Im.
"<l<l!ia p.omoo leka.r·
we wtO<I'lld. • 1 czwarrt!ki r.adz. dorzw. od Lat 12
•
Pl. W<Y!noścl 2. Rzgow- dT .Jonschetra., uJ.. MilloS ska m. Lodzi
444·44 g. 11-19,· środy,· piątki g. 10„ 12.30;
I5, I7.3Ó '""~?.m
KINA m KATEGORII ska 51, Goońska. 2.1, Na- nowa 14.
t:raż Pożarna.
08
: s•oboty ~15, w nie- „Dwa -Oblicza
zemsty" g, 101 12,· 14; 16, 18; ~ ODRA (P.r:zędrul!Ln.iana 68)
rutowiaza 42.
Chirurgia 1 laryngologia
~om. MlejSka MO
292·22 <!!ziele It0-16. wystawa P'l"· USA; dozw, Od Lat 3.6.
„Bariera
ognia."
„Iton~t'',, godzina 12 LĄCZNOSC (J6-!ÓW 43 )
dzleeięc~:. SzpiW: lm. Koom. Ru~hu Dro„Sl2Jki.ce olej:n.e .Ja.na Ma 18, g. :m, 22.30
pr.od. :r.adz. doow. O<l. „Krzyza.cy
prod. I>Ol.
Bel!ltia"
prod
węg
DYŻURY sZPrrALt
nopn!ck,eJ, Spoina 3ll-fi0.
!M>weg•:>
516·62 tejki" - czynna w gro- 3.6. j.aik Wy-ż·ej
La.t 12, g. 10, 12..30 ,,Mam dozw. od lait 12, g. 13, dozw Od lali: I6. g 1'5.
ADRESY I GODZI1'.'Y
Po!>got. Dziec. 300-00 dJzina!Ch ot-warc.ha. mu- WISLA (Tuwima nx 1) tu swój dom" :pr<;d. po!. 16, 19; 3.6. „Krzyża.cy" 17" iiJ; 3,6, ,,BŃtta;, g'. I Klinika AM ttl. PRZYJĘC SWIĄTECZ, 'EJ
r~v. Pogot. Lek.
555·55 zeum.
„Kiennasz" prod. NRF dorziw. oo LaJt I8, g. 15, g, I6, 19
Curie-Skłodowskiej
15
I
NOCNEJ POMOCY PIE19
~33·33 MUZEUM msTORII RU·
dozw. -Od lali: 16, g, 10, 17, 19
OKA (Tuwima 34) ;,Cyrk"
przyjmuje rod<Ząoe i cti.-0- LĘGNIARSKIEJ:
CHU REWOLUCYJNEGO 12.30,_ 15, 17.30, 20
prod. r.adz.
dJO'z:W· od STUDIO (Lumumby '7-9) re
gln.eko·l ogiaznle
z Swląteczna pomoo ple(Gd.ańlSlka l.'l). WystaJWa 3.6. J.aik wyżej
KINA Il KATEOORII
Lat 14! g. 16, 18, 2.i1
„Et cetera. pana pUł- d:zleln!cy Górna _ z 11 lęgnlal'l!lka. w dni ustaTEATRY
;,Powszec:łln\Y
strajk. WOLNOSC
CP~bY~3.6. rue--..zynne
kownlka."
prod. wł.- i 12 Rejonowej PoradltlJ. w-0wo wolne od pracy
'l'l:ĄTR NOWY (Wlęckowwtó:it,n.iairay w 1933 r.", sldego 16) „Tysiąc oczu ADRIA (Piotrkowska 100) POPULARNE (Ogrodowa fralilc. dorzw. od lat 18, „K" z drzielnlcy Wld:zew doko·nuje za.biegów
dla
&kiego IS) g. 13 „BuBiro.ń 1 pamią!IJki podoktora Mabuse" P.rO<l. „Przygoda z duchem", 18) „Nigdy W: nledz1e· g. 15, 17.30, 19.30; 3.6. orrarz: z dzle'l·n.icy Polesie dorosłych 1 dzieci w ga
rza"; 3.6. ni€czynny
~;,..stańic6w
•
g.
NRF
<Wzw.
od
Lat
I6,
„Nie
zadzieraj
nosa",
lę"
pr,
greckiej
dozw.
„Szka.rlatne
il:agle"
(p.az
poo-adJnl
„K"·
przy ul. blnecie zabiegowym 1 w
11163
11.XĄLA SALA (Z.acho>dnia
Ll-la.
•
g. IO, L2.30. _15. 17.31l, 21l „Własny. domek'', „Bez od Lat 18. g. 17.- 19
n<llr.ama) prr. ra•dz. dozw. Forna•lski.ej 25 .
domu chocego w godlzl.93) 2 1 3.6• .nieczynna
3.6. iaik: wyzeJ
praoey me ma kolaezy" 3.6. mecz~ne
Od lat 111.,· g. 17.15, 19.30 Szpital im. dl.'" H. Jor- nach od 7 do 19.
0
'tt;ĄTR JAP•.ACZA (.Jara- r.~:c~!ORII °'::ie STYLOWY·L.l!.'TNIE CKllifl „D2IMle'k " g. 11, le?;, 1~; POKOJ .,~Kazu:iierna ni!" 6)
dana - ul. Przyrodnicza Sródmieście -ul. Piotreza 2'7) g 11 15 ,Dzie- W
skiego 123) „Dwa obh- 14 „Zl·odzlej w hotelu
„Ba.jk1
gocuzma ~ - CZAJKA (PlonO'Wa 'llJ?' l8) 7-9 pm:yjmuje :rod<zące 1 ko-wska I02, tel. 2.71-80.
'Ci pana majstra",' g. 19 s~~~';~: t(Piotr.k~~-0 cza zemsty" pr. USA, pr. USA, d•otZW. od 11a.t „Kwiedeń" prod. poi. „Byla. &Oble świn,ka ma- ch:ire
gilllekolc•gJczn.le z Baluty Uł. Snycet"„Whlrna n-eka"; 3. 6. g. lrut wlóikimt,%;5~:~. ~yn dozw. od lat 18 (kino 18,, g_ 15.4:;, 18, :uu~; doo:w .. od la.t 16, g. I~; ła" g. 14,. „Drzwi l!ltoją. d~ielndcy Sród:mleścle 0 _ ska 1-3, te-!. 538-79.
17 „w pustyni i w pu· na oood:zlenrue
rrócz czynne
tylko w d.nl 3.6. „Z!-0<1.z!ej w hotelu
18, 210, 3.6. ,,Kwiecień otworem" prod.
jug. raz z d'Zlelnicy Polesie z
Widzew ul. S~tali;z~zy"
poniedtzi.a-llków w (:p <>d'Z
pogodne) g .. 211.45
g. l.5.45, 18, 20.15
g. 16, 18, 2.<l
d<>~. od La·t 16„ g. 15 , Rejonowej Poradru „K" na, 6, tel. 271-53.
'l'l'ATR 7.15 (Tr.au,gwtta 1) 11-1 8
)
g
· 3· 6· Jak wyzej
DIU~ (Nawr-0t 27) „Jak REKORD (R-zg'OIWska nJr 2) 17, 19; 3.6. nieczynne przy ul. Wólczaćsk.lej 16. Górna ul. Lecznig. 11 , 14 „Kot w bU·
.
TATRY-LETNIE (Sienk!e- być k<><!haną"
prod. „Wiatr ucichł przed św!
Szpital lm. dr H. Wolf cza 6, tel. 427-70.
tach''" 3 6 g 16
pro- ZOO C"ZyU'lJn.e g. 9-J9
.
)
Igras
ki
:poi.
d-0o:w.
od
l.a•t
18,
·tem"
prod
i
g
d
MEWA
(R-zgowskA
nr
94)
_
ul.
l.aglewnLcka
34.36
Polesie
AI.
1 Maja 2A
1
·am' jak. wyżej
PALMIARNIA czynna ~~,:1;. 40
prod fr zg 2 ~5
18, 2<l; 3.6. „sos na od lat 12
~ 16~· „Damon" g. lol.; 12 - przyjmuje rod:zące i cho~ tel. 382-98.
16
'l'i,:,\TR
POWSZECHNY ~!ii~t!llk~o)
(prÓC!Z (ki.n<> czyntie tylko w ~acyf~ Jr<>~
~~· 20; 3.6. '„Jazz,' Jazz; U~~te dpsisk<>'~ i:rod. re ginekoLogioznie z d'Z_iel WIECZOROWA POMOC
<Ol>r. Sta·ling.r.ad11.1 ;nrr 2:1)
w·
<Lni pogodne)
·t
•' g.
' jazz" prod. ang. d=w. g. IJ, 1~zw. Sto<k :k ;; nicy Ba.luty z IO ~;i-0- LEKARSKA ud,z.iela w d.nl
18~
€. 15, 10.15 „TrzeJ mu3.6. jail<: wyżej
'
od 1:?.it 14, g. I6, la, 20
'
"
ro a nowej
Poradni ;,K
z pe>ws.zednie
moc
do~ki~t.ermvle" (g-0ścinne
WYSTAWY
.
DWORCOWE (Dw. Kaai- ROMA (Rzgowska rur 84)
~~~w3.6~d ~ do:lelln!!c>'. Wldzew orarz rosłym i dzl~o.m ~ am~:Y'S .ępy Teatru "S: K.
KINA 1 KATEGOmII
sk.1) „Flll!iacy", „Siada· „cza.me skrzydła" (p.a- ślepej uliczce"
;~ z dziel.nk:Y Poles.ie z ~ buLa.t0ttiua:n w godo:inach
t> eurnanna z Praol), 3.6. BWA
(Piotrkowska. l02)
m1 .~yreyn·owych wspom no.rama) pr. pol. dozw. wl. dozw od 1art ~. g. jon-0wej
Peoradni !k „K od 18 do ~l or.az przy j'l'r;AOC-Zynny
Doroczna wystawa ok.rę KINO LDK (Traugutta la) nien' g. i.o, 11, 12, rn, od l.aJt M, g. 10,
12.30, 16, 18, 20'
· pr:zy u 1·. Kasi:xrza a 1 muje w tym czasie -zgloovi~~ szkiR0 Z~~TOSC~ gowa :l'c·togira.fiki ZPAF „Biały Kanion" (:pa.no- ~i·. 15, 16, 17, 18,. 19, 20, 15, 17.30, 2.0; 3.6. „S•okól
S
Sa'~~r;=lej p~~udnie _szeni.a na. wl2yty domen
u
a
eczyn
czynna cod'Ziennie od - rama) prod USA do'Zw
' 3.6. jak wyzei
ste:powy"
pr<;<i
rad~ POLE IE (Fornalskie:! 37)
i 1 1
we za.tatwi:ane przez n-~cOp~RETICA Plottkowiska 10-13 i 15-18. w n1e- od l.ait 14, g. 13.3-0, 16.45; GDYNIA-STUDY.TNE (Tu- (,paTuorr.arrna·) do~.
od „Bajki" - godlzln.a 14. 8ufP ~ól~ńs~a
~1:;;ogowa, ną pomoc lekarską od
2~:l) g 19 1
can.can" d~lele od. 10-18 (be'Z 20;
3.6. jalk wyżej g. wiJma 2) „Podróż balo- l.a:t 14, g. IO, 12.301 I'5, "f.!'ngstedrz!,,., I fllantro- Chirurgia Północ:_ Szpl gosdz. 20. d~ 6.
(Cl"
· . ·
"
p·rzerwy).
15 30 I9
nem" :pil' fr dazw <>d 17.30, :ro
P
pro · """" d-0zw. od 1 1
P
ródnue§c1e- ul. Plotr·:.s'.2~~~e ~d lat 18)
3.6. nieczynrna
MUZA (P.a.bialllicka 173) 1a.t 7, d-0d. ,;Rzeźba· 58" SOJUSZ (P?ail:OWOO<Wa G) l.a•t 14, g. 15, 17,_„te; 3.6. ~~
mi9. asteu.ra, ul. WJ- !<owska. W:?:, tel. 2'71-80.
Ct>l1:..'tA
~ YNow )
OSRODEK PROPAGANDY „Kslątę i aktoreczka" g. (IO sea!lls zaimknięty) „Serce l szpada" (pa- „Tajemnica tajgi prod.
,
Bałuty - ul. Zu.U Pa10.30 L~k~c'" j 6 g.
SZTUKI (Pa.rk im H. prod. USA,
d<>rzw. oo 12., 14, I&, 18, 20; 3.6. nora.ma) prod. fr do'ZW. r.adtz. dorLw. od l.a.t 12, Laryngologia. S:zip. 1m. can<l'WSik:lej 3, tel. 541-96.
19 „P~j;;ce-C.oppella;, g. Sien.kieWlcza) W;v5taw.a ~ait 16, g. 15:3~. 18, 20.30 „Pooróż
balonem" • g. od I.at L2, g. 14, 16.3-01
;'!.va.J:.
las~
wl~le
:ań;i~,
g
~~a,
Ul.
Wól·
Widzew
ul. S7l:pital1
ĄJtLEIUN
,
jubileuszowa z. NJmn- o.6. Jak wyz~J .
IO, 12, 141 16, 18, • l'
19; 3.6. „Chleb, mllośc d
prr • . .a'lliS r.
6, tel. 271-53.
00 lait
12• g. 19 Okulistyka.:· Szpital im. naGórna
g
(Wólc-~ńs..m
~)
steiil'l.a. Czynna g, 10-18. STYLOWY (Kilms•kMigo 123) HALKA (Kra Wiecka 3-5) i ... " (pa1I1orama) jiir. wl.
O!ZW.
ul
LEczni11 • <l~~~t "!~':;?.
nl·ch
3.6. nieczynna
„Sniegi w żałobie" pr. „Pan Maluśkiewicz" g. 1:1. do:zw. od Lat 18, g. I7, ENERGETYK
CAL Pol1- dr Jonschera.• ul. Milio- C'Z.a 6, tel. 427_7·0.
ak w.. . Y
•
•
·
USA,
d-0zw.
od
lat
12.
„Złodziej
z Bagdadu" L9
technik!, róg Felsztyń- nowa I4.
P<>lesic _ Al. I Maja 2'4
17 00 I ) SALON FOTOGRAFII (A. .g . 1~.30, L5.45, 18, 20.15; prod. arng. d·ozw. od J.ait SWIT (l3ałucld R ek ) sklego)
l>1. oiuJze{K~per.rui.ka
„Tata, mama, Chirurgia l laryngologia tel. 382.-98.
6
5
g, 12 (w ZOO)
Gwi·
Struga 2) Wystawa :fo- 3.6. i.ak wyzej g. I5.46, 12, g. 16, 18, 20
Rio Bravo0"
Yil USA
córka. l z!ęć" prod. radz. dziecięca: Szpital lm. Kor Nocna pomoc lekarska.
Zdała Wilk", g. " 17 _30 togra:fil węgierSikiej.
18, 20.15
.
3.6;, „Zloozlej z. Bagda- dO'Z\v. C•d La~ 1~~· g. 13 . dozw .. od la•t 12, g. 15, cz.alta, ul. Armii czerwo- (1'-PL) dla m •. lA>dzi z
„Porwanie w Titttiurll·
WLOKNIARZ (Próch:ilka du
g, 16, I6, 'Al
nej 15.
s1~z!.bą w StacJi Pogoto16, lS; 3.6• „Rio Bravo•; 117, 19, 3.6. nieczynne
'l'~~nie"; 3.G. n.!eczylllny
KIN A
H>) „Trudne
g<Mlzmy" MLODA GWARDIA - nie g. lli, 19
DYŻURY APTEK
Wla
Ra·tuinkowego
dla
CKT:n ZIEMI LO:::JZKIEJ
JYCOd. rad•Z.
do.zw. od CZY'nne
TATRY (Slenk:lewicza. 40)
3.6.
n~. Lodiz1 przy ul. Sien<>pernika 8) n!eczynKINA PREMIEROWE
1at I4, g. 10, 12.30, 15, 1 MAJA (Kilińskiego 178)
Cebul
k"
Pi
k
Pl
'·--·-•-.
k1ewlcza
nr
137
udziela
ny
I7.30 2-0· 3 6. :progr.arm
Kaw le
króla. .l
„
. e , " es w o<l't!'l\.vw,,..,... 193„ NamChirurgia
Południe - J>Ol!Tl<>CY w dornu ch-0.rel>, N STWOWY TEATR ŻY BAłTYK (Narrutowl.cza20) i g~ln'y ja•k wy:bej
~ości! !:,,. j g-'.fr e(go- s4mooie" g. 11, 12„ 113, toWlC'Ul 6,
Cles"Zkowskie Szpital lm. dT .Joru;chera, go dQ.a dOII"OS·lYCh i d<ziecl
Dowsiu ew· lro ski
,
....,.. u ·
· pa- 1 • 15, 16, 17, „GOOzl- go 5. W!<:C.ltowsk.lego 21, ul. MHl-0"'1owa 14.
zglasz;ających 7 .acho.rorwa~<> IS)
ięc
w
e- „Tysiąc oczu d~ktora ZACHĘTA (Zgierska 2v) no.ram.a) dO'Z'l'I. od Lat na. pą5o0wej rii:2y" (pa- Karolewska 48 L!manow Chirurgia Pólnoc S~i me
a . eh
li:tros•'" g. Hl.30. „Mirele Mabuse" prod. NRF
„Alibi doskonale" prod. I6„ g. 16, 18. :Ml
nocama) :pr. pol. dO'Zw. sklego oo.
Spm-na 83 tal Irm Pa&teurra UJ!- w·· ć I>O g~ ~
J1"'Y1
3.6•. ru.eczyruny d<>:ziw.
<>d 1a>t l6.,i g. .ang. dozw. o4 lat ~:i., - 3.6, jaik wYŻJeJ
....IXl l!lJt 14,,- ,i. JS, 20
PiotnkO!W!Slka._3-07. .
,i!:UJcy _ Ui.
• ·
;;ych.przyc <>
re -0;no-
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Stad _..tp.oll>OOdJa.

bramek na
Tylko brązowy medal dla Adamskiego

(G<l.ańsk)

6:0

(2:0).
Cztery bramki zdobył iPaW[ow
IPO jednej M.iJchailskii. i Soporek.
Sędz10wal HaJama ze
$ląska. Wiiidzów olrolo 4 tysiący.
Start: ~óli!koiwsk!i.. Sobolewski. Kuchnrl.oku„ szewiallo, . BończaJk., Matysilk, Bu1iństlti. Pawlowslki.
Michailskii,
Sopoo'€1k
Sobczak.
'
Pol{)Jlia.:
Bal!lJd.elak,
(Sasim),
SikOII"Sk.i,
Stamk.iew.iicz.• Kobyl:sk:i Rytlew.gki., Ryaiaik, Z~eliński'. (J·erzyk)
Typek., Man!ka,
Lukasik Gasawstki..
•
Nareszcie starto<wicy nan.tczy;li
się strz>elaćl
O
d2liwo tej
sztu;ki dolrona!l JaiTIJ\lsZ Pawłow5ki.. który już tydzień t€mu

ski a

aitaż 50 iprooerut rporzyicj1i podibram
kow.ycli, Tym :razem był 0 niebo skU!Wczniejszy i rooeg.rait jedien
z
na,j!Epsz)'(:h
meczów
br. Za:-esztą oaily i!1Ja1Pad. balUJOkii zaslużyl na pochwaly, mi
mo dż l!lJa jego lewej flance zabrak!l-0 chOTego Marnkd.ewli.cza.
Lodz'

.

odrruiie.śi"

.

.
racr:ae
CUJ. nie
zaigroWl!lJe aillil przez .sek.UJ!ldę
~1ęstwo, a gdyby nne zby·tnil.a
Nh ru>ns~anCJa. ~nogło . <;Yf:rowo wyp~c znaiczn,e wyzeJ. Po
d~ba~ SJ.e w def~ywie Szew!Lałło,
przed
ty_gidnuiem
tak
ru.epewtny, d01bry był w pomocy
Bończak, na.reszcie d MLchadskii.
P«'.z.estal się azuć ubogim kJreW
nym Siltaiwruiiej.szych kolegów i
Pll'.'ÓbOIWW: strzelać, l1lie tylko r-OIZ
diaiwać pi.1%i. Bytl.e talk da~ej, a
d:ru.żyina wresz:cie zaic:zmri.e zooerać ipu.nik;ty za 6Wle ikwaJiiif.iikacje.
Dodać morimia chY"ba, jako ill'l":":"SW~'°v szczegół. iż w rundzie wllioseinmei Start zdobył 7
bramek w ootyiahczasowych me
W zaiw-Odach lekkoaitletyciznych cz,aoh i wczoraj bytl bliski tao wejślcie do II ligi po pierw- kiie.i zd()lbyczy w jednym tylioo
szy.ro dniu p<r-O·Wa.dzi AZS 16.405
pkt. pnzed W:ld:zewem 15.2613 pkt„ spońkaruiJu .
W pozootałych meczach paStaiI'ltem 13,003 pkit. i RKS 11.644
pkt.
dły nai&tępiuj ąoe wY'ni:k.i:
Dziś o
god'Z. 10 na stad!o·nie
im. Lum.urrnby dokończenie za.we~
POZOSTALE WYN1!KI U LlGI
<iów.
Unia. Racibóa:iz - GalI'baimia Kra
ków 1 :1 (0:'1)
PolOll'lia Byd
SJ.ąslk Wrocław
gosrzcz 3 :o (O:O)
.stavia Ruda
Dą.b K.atOIWlJoe
2:0 (O:O)
Cracovia BatłtYlk Gdyinia. 3:1

AZS przed
Widzewem
w 4-meczu

-szkolna

~UGtlzież

zmoodach

b1

Bałut

W poniedziałek; 3 czerwca; o
gcd.z. 14,
na sta<iiortie Startu
pr.zy ul. Ter<'!sy odlbędą się zaiwody
lelcl<oatLetyozne
młodrzieży
S'Zlkolnej dlzie1nicy Bałuty. Sta!l.'ibelwa{! będzie mło<llzież szkól ogó!noksztalcą.cych i zaiwotlowych. Roo
eraim zawodów (;obejimuje WSlZystkie konkuTeru:je z wy>jątkiem trój
Skok-u„ tyczki Otl'az biegów odlugQdystansowyoh.
Bilety wstępu
k~ją 2 zł.
Wśród I>O·sl3'daC!ZY biletów wyllosowaiILa zostainie wyjątkowo cenna
nagirooa - wyjalZ<i na miesięczny obllGll ZMS
(Bałuty)
n.ad
:ro~~;., . ·~\
'""'l.: ~ ...

>.i.

c..

<J)okonczenie ze str. b
._ U<l"'L:ąidzajcie bodls'ka. i p1a
, ce do ~ier d. zaibaiw dlla na:szej
ir:nlocmi1erzy d dOlroolych.
IlKKJFi.T lj)II"Zyjd~e z pomocą.
do\sitairc:zając
dlo!kumentacji dla urządzairuia ;f;alk:JiJah olbLek!tów, ia także sprzętu S\PQI"!Jo
wiego.

O _$:aiszamy Jroniki=s 100 naj['efPiej UJrZądzone boll9ko przyszlro1nie. pxzyza.kladowe i osiedllowe.

MEDZIELA; 2 CZERWCA
I

9;00 Wi.aidomości. 9.05 Fal.a 56.
11.:?.1> su~ta tafi.ców z ta.bula turr·y
Olrgamowej Jaona rz Lttobl1il1a. 9.30
RaidJi.Qwy
Ma,garzyn
Wojs•lrowy.
~o.oo Dl.a dzieci slU>Ch. pt. „Rowe
rc1we za.wody". lU.20 Koncert ży
czeń. 11.{0 ,,SlaJCLanni sta1,ożytr.-;'ch
mężó.w staa>u'' felieto.n. 111.57 Sy.§nal czasu i hejnał. 12.05 Wiadomości.
12.lQ
FelietO<n. z cyklu:
,,,PtLaany na :map-iie", 12..2JO Radliowa piOSEtll>ka. miesiąca. 12.;;o Nie<lzieJJnW kiermaStZ mUJZyczny. 13.30
„RO!ZI11.()1Wy z poslami". 13.40 Gira
Pol:sika. Kapela p.d. Feliltsa Dzier
żanow.skiiego.
14.JJ5 „Zi-elony magaizym?,.

il..4.30 „ W
Je:.ziiO!I"a.ni.aich"
Mag.arz;yn mleslęcziny -

DCbc. 15.00
Kultura. ;pdJmi.e iPO.s>ZU.kiwana. 15.30
Muzy'k;a JuidO!Wa. lo.00 Wjadorrr~
ci. l!6ff.i Tyg<>Cl/niJo'W'y a;i=eglą,d wy
dairzeń
:międlzyin.airoclowych.
16.20
„Cyg.amika?-~ słuch.
17.33 Muozytka
taai.ec:zna. 18.00 Wymiki regto!llalnych g:ie:r l!!C2lbowych ocaz ,.,TQito
„,W~n.1d
rnmJe''
aud. 19,05 ,.,2espól Dziewią>llk.a".
19.30 Sp.rruworzxianie dź1wtęlk.owe 'Z
u:roc:zystOści
Swięta
Luid>cwegio.

Lotka''.

18.20

20.00 „Tyidiz:ień w kraju i na świe
cte". Z0.26 Wia<Loaności spo:rtowe.
2Q..30 „Maity>si&kowie'~ e<:l>c.
211...00
Niedlzie!!lle
v.."!ieC'Z'Oil'y
miu.zyame.
22-00 OI'kiestra Tanec:ma Polskiego Radia pod dy.rek;cją Ed:wanida
Ozerne~. 212.40 Wiersze
mlodych
poetów. 23.00 Ostatnie wiaoo•moś'
ci. Z!JllO W>J.ea:romy k<>111oert estirad.CI~

PIBOGRAnJ: II

tro

Wioadlomośoi.

(1 :1)

Piast ...., SZoimbierki 2:2
TABELA

1. SZ'Ombierlk!l.
2. U'!lia
3. Grurball'Ilia
4. Ra>ków OL.
5. Cracovia
6. Polon.i.a Belg.
7. Sląsk
8. Kal!Ulaoty
9. Piast
'1-0. Stai Mi<'!llec
11. S'ta1l't
12 Sla.vla
13. Dąib
14. Wawel
1:5 . Battylk
16. Polc·n.i.a Gd.

318!14

54:28

35:17
3-0:22
29 :2ll

54 :36
40:311.
44:3-0
40:35

29:23
217 :2,<;
27 :2.5
217 :23
215:217
25:25
25:Z7

22:30

4l3 ::w
39:3()
212.:25
38:38
26:29
28 :3'3
3'8:42

2'1.:30

38 :47

~:28

31 :412

16:36
13:39

21:46

14:5o3

V

hno:>[ ...._.Jll'..._...I.

PROGRAM

zwr

la

lekkootletycznvch

8.35 9,'.Rlaldlilop!I'O'bJ.emy''.
s.so (L) Otnówiell'ie
prQgl'am.ó1w, 8.55 (L) Koncert życ:zeń. 10.00 (L) ;.:Ar~ra.m cygodm.ia". l0.30 (L) ;,ZWY'Ct.ęzicY twrni.ej'tl '' aru.d.
11.00 Pi-0serukoi :!lolniexslk:ie. ll..20 ;,zespól D.ziewiątka". m.40 SlUJCha.my poLskiej mu
ZYtk!i ludowej. 11.5'7 s~ czasu
i hejm,a;l. 12-05 Wi.ad'Offi-OŚCti. 12.M
~ 61'Jll\fo.nlic:zln.y. J(!Jl5 Fe-

z

~ zastać kró1€m ~oów
II 1i~i, gdyby wYkorzysta.l cho-

Sezon letnli w peihld. Godrlliny W!OWne od zajęć szkolnych
mlod:zii.eż p01Wi111111a sipędzać nia
roz;ryowik;aiah darjącyc.h · radOOć
i l'Jdrowiiie. Pomóżcie jej l B>ttdtujcie boiska 'WlSzęd2lie„ gidzie
.ieSJt to możlliiwe. Niaijwyższą
zapł.a.tą będzie .zdrow.i.e młode
go polkolernLa. Ale 1Poza tym
czekają
Was trukże nagrody
za naijJ..epilej ua:ządzo!nte · obile!kty.

wyisokie
imycięos<tiwo.
Ceine
kontry i bezpośredn.ie 'PO nich
pra1we proste, zupełnie „zdemolowały" aimb:itinJe wa!Clzą.cego Czecho11Iowaka. Trzeba przy
znać,. że; i;ol";k
~atktycznie,
tec~ruczme i siłą c1.osu przewyzs~ał . :Ddecydaw":rue . swego
przec1wnlika . Odnosi tez zasłu-

Włoch rz:ina1arz.ł się - n.a deskach. Za
chwllę „;pc.praWlka" i Vaicca jest
licz01rty. Po trzecim klll.ockx:!1ownie
sę-'....zla przerwa! walkę, odsyłając
W'loch.a do irogu.

WLOSKI

POPIS

W pterwsrzym póllinale w. pi6T
kowej Wl-Och Gl.rgeruti SJ>O·tkal się
z Rumunem Olteanu. Ba,!'ld!zo do.
• .
żone, ie·dinogłośne zwycięstwo. bry stylo·w o Wlooh ju.ż w pierwW sobotę .odb~y so.ę. połfu1111a-1 Sędziowie punktawa.1i: Stojj_ szej ruOOi.ie, ;po serii ciosów pro
z oby>:livvu irąk, zapewnił
ł?We wa~ .xv Mrl:Strzoobw czew (Bułgaria) 60:56, AjaxO'Il stych
so<>ble przewagę. Celne kOirttry w
EU["OIP~. W sem. spo<tlkain przed- (Norwegia)
60:55,
Gondre dirug:iej . rund.zie jeszcze bair<lz.iej
potudJrnowych ?o~alto
(Francja) 60:57, Devin (!rlan- Ją p.<>Wlększyły. Wloch zbierał o~l<alków. Dwa.i z mah: Kul<;"J dial 60:55, Popesicu (Rumr.mia) klas.k i za piękną walkę. w trzei
P.ietrzykowskli. wYglra.llii S'WJO']e 60:57.
~iej ruTudrzie SiPOtkanie ni·e by!<J
w.ail!lci, kwiail!iJlilkuijąc sie do fiJUZ taik laodine, a Olteanu dostał
W,reszde
.trzeci
Polak
w
rinnapomn.ienie za trzym,anie. Jectnruu, niaJto.rrtl,aist Adamski zo.Etll, Ądamiskj, w sportikaniu ze no·glośrue na I>U<nkty wyg1rał Gir&taił wYe]Jiminlowainy.
StiepaSozkinem (ZSRR). .Adamski gentl.
zaczął
ba1rdzo
doborze,
dużo
W lekloośrednlej soilny Szkot Wy
;,RABOTAJ' KULEJ!"
punktując lewym prostym . Na- per, wyg<rat
w d:rug!€(J a·u!lldrzi<'!
gle
nies·podziewany
siel'lP
R~
i>r.zerz
tko 2 1'1€1Prezentantem NRD,
Kulej w wadzle 1€'klkośredll'lriiej
~i·an1'na
i·
Ada~~-1k1'
pada
na
mel!leh~m.
Po
serii barozt>
SIPOt.kW: się z W 1l:<Jchem Arcami. ~
k1ch ciosów Niemiec
bv! dwaciężra
Stiepaszikin,
bar.d.ziej ZY liczony· i sęicllzia O•deslal go do
Włoch
silin~e
umięśnd.-0'.ll.y, matę.
a•gresywny,
trafia
jeszcze
ktlka
nairoznika.
wałczący z odw.ro'flne.i ipozycjd,
Potem w riniglU spotkali się za
od początk;u walcz~ defeirusy'W- razy i ru:nde wygrY'wa. Druwagi le.'<:ko,pólśre:!niej,
niie. Ploil.atk spokoj'lllie aitak;uje gie sta·rcie, to oj!romna . 'Prze-, wodm.ic.y
szyibk;imi ciosami z póldy&tain- wa.ga pięściarza ZSRR. Pclak Dieter (NRF) l Tuimiosz (ZSRR).
był
dwa
razy
lkzooy,
a
POZaczęło
.
się
seru;ac~'jrJe .
Po
S'll. Za celne sieripy raz po raz
nadJto
otrzymał na·DOin'.1ien~e dwóch minutach Wa·l ki Dieter tra
otrzymuje otklaskti.. Druga runda
był.a już słabsza. chociaiż .pirzie- za tr?\,"Illanie. Okazało SJę, ze
Brązowy
wa,ga Kuleja u<brzymywaila s.ię nie A·damskl. al<; Gu~man POnaidta!l. ITI stairoie. Obaj zawod- winiein. był lJ'l"ZYJechac do Monicy są iuż wyraźni-a zrnęc-..oo."11i, s·kwy. Początek trzeciej runPo1aik ol!!rzymuj.e niespodziewa- dy. Lekiki ci·ois St:ie'Pa.szklna i
ne na1Poml!lill'2!Iliiie za bicie ·P-O<nd- Ada·m&ki znawu na deskach.
Sedzia. jak naiba•I"dziej słusz
żeti orusa. Kriilka1krotin.iie jeszcze
Kulej zrywa się do <>Jtaiku i od nie. odesłał go do iiogn. Zwycieży'ł za·wodnik radziecki.
czasu do czasu mocno trafiia.
Do fin11łu zakwalifikowało się
Walka do ostiart.ruiej ohWlili .i•eSJt
dw6cll Polaków,
a Adams!ki
barozo .zacięta. Zwycięża Ku- z/dobył
brązowy medal.
lej.
Pólflm•a lowe
spot•k ania
serii
Sędzilow.ie 1Ptmlcl1owall: Ajaxan przedpo•tuid!ni<J<Wej
ir~ozęly się
od.
wa1
1
ki
w.
m'U>Sl1Jej rep<re-z<Jntan
CN<la:rw~). 60:57, Lownasheimo
(F.iinfamd!ia)
59 :58,
.EirugJaind ta ZSRR, BysibrO<Wa, 'Z uta[entowa
Lepszy
{Anglliiia.) 60:58. Popooou (Rumu- n-yom RsUJmunem Ciuca.
technJc:znie
boa'1Xl:ziej o;panowa•Iliiia) 59 :58ź Stoj•icz,ew (8uJ;g~ ny By9broW i rozpoczal
walkę bar
da) 59:58.
dzo ostr<Yi:nde, punlkbunąc lewym
Kulej,
dzię.k:i
ef>e'klt,olwnemu prostylm z dyisita111su. R>umiun wie
SłlJ(ll.S'dbowi wail.k~. zyslk.al sobiie lc<kirotn:)e rz poiwod-z.eniem atalkow Miook;wtiJe dJużą popULairność. wal lffiVY'ffi piroSltym. Dwi<'! pierw
W
czaJSlie . jego poj.ed:yt11k,u z S'Z·e tn.11111d y u;p!Y111. ęly pod 'Zlrlaiki em
niezinia.c:znej
]Yf'ZeW13gl BY>Sibrowa.
AToairtlm !Ilta WlitdOIWlI'lrl. r02Jloegały w trzeciej Rumu•n tpT.U>SZedl do
się
częstx>
clcrzylk:ń.:
,,rabotaj, roecy>dowanego
artaku
i tn.mdę
K ttlei. raboctaij !".
wyig>ral. z·wycieetwo p==no za
WQdnik:owi raidrzieclkiemu.

t:rzea1:

„..

medaUsta

ZWYOIĘSTWO

1':ETRzyKQ.WSKIEGO

SENSAC,JA

W <(~ir1.'l );>6l'finall.e Vaooa C'Wfo
Po 15-m:in!llitowej
przerwie,
irua r'intgu z:nalle2li ·&ię Zl>igniew chy) ':lfarudyda t' na. 'miśirz& EuiroPliejnykoiwxki (PClil1ska) i Po- PY -l!ll>OtkaQ: ·się z . l?anajotowem
(Bułgaria).
Na ~ą>tku pierwJerzy Adamski
laook (Ozechoołowa<lja).
szej rundy Buligar s.k_o_n_rtir_o_w_a_i_i_ _ _ _ _c_AF
__- :fot. Matu~
Pieł'lwsza II"tlnd!a, to wzajemne ,,.bądan.ie" się
IPI"Zeciwników.
Zaaitakowai Czechosło
wak, aile ~potkał sJę z 1I1ąJ1:ych
mla<st<Jwą
rj1pootą.
Oba:j pięś
ciarze nie zdradzali Wlięlkszeoj
Po r'<lrz: . lil!E!fl'Wl5'ZY
w mistrzo- klin. (ZiS!FbR)' '-' · Gj/rjgenfti (Włochy).
ocl!ołty do waLki i isędz:ia mu- s'flwach Eurqpy do fl:na.lu zakwaKajdi
(W~cy)
Nikanoro·w
siał i'In Z'WTÓcić uwa1gę. Nie- ll:fi:k:owaro się 10 zaw<>do'll!ków z (ZSIRR),'
Kulej (Polska) Tuma·cznie, ale wyraźnde, wyg'I'ał j ed>nego pańsotwa. są to bokserzy mmm (ZSRR), Ber<i!<ni ('Wiochy)
- Tatmulis (ZSRR), Wypper (Sz.lco
ru•nidę P·Oil11k. W dlrugilll1 star- ZS!RR.
W niedrzielinych wail.kach fllnaJo- cja) Lagutin (ZSIRR)„ Pc,pienci u Pietrzyikow.ski osłrubł, aJe wy'cll
'WY15~ią
(•W Kiolej111-0ści czeniko (ZSRJR) - Mon.ea (Rumuip;rz.ez dwie minuty miał wy- wag): Byis<łlrO•W (ZSRR) Pa'I13- nia•),
Pietrzykowski
(Polska) ira:Źną przeow,a;1?;ę. Dopiero trze- j<>1;ow (l~u~airia.), G~oriew (ZSRR)
Poźm.lalk (ZSRR), Abrarrnow (ZSRR)
cia runda .przymiosJa Polakowi Pa<tinc (Jiugaslalw1a), Stiepasz- - Nemec (CSRS).

-

•

'CL) Raidl·oire<klaima . l'r.1<1 (L)

L
lktM!IJfllm flmlowa. iz: - :ro!ka -19!0li.eton P<rZYtl'C><ll!J!CZY', 13.30 l',Mo~W)
sl!lwa :z. melodią i pl<>oseillką &luch.aoczom ,pO<lskiim". 14.00 (L) Wy- le.30 S[liraiw~ llPODIO.'We (Katowice)
11.iiki 10&01Wainl>a. .,KUJkuleozki". 14.02
_ ,,.'tlbaś ""'·-"'(L)
~W
klr.zywyim
zwi.erciadl.e".
-~.........14..30 (L) Kon.cant polskiej muzy- 19.50 Dobna/IWC - ,...... ·
tek'! ('W)
ki r<l'.l.lcy'Wllrowej. 15.00 'I1Tainsmi,
sja z zatkończend.a. B<l>kser&kJi,ch ro.oo Dzienm;Uk; · TV (W')
tranMilsttrtZ<>St!W ElWO\PY w Moskwi'e. 20.30 P1TQgtram estradowy smisja z SaJli.
Koll®I'e;owe,i
17.30 Wi.aodetrnośe'i. 1.7.3:; Felieton
!E"KiN (W)
na temaity międ:i;ym.alI'oóowe. 17.45
,giramie ok 2J.>.IJ.O-SIJ)Of.t1t>owta
„Co ty iI1a to"?
19.15 TraD>S!lll.
mlęd:zY111aJI".Od'OW>egO
meczu
pił W ;pro.ed!zi la. (W)
ru
e
kairski.ego Rurowni.a Polska.
PONIEDZl:ALEK. 3 C7lE&W.OA
19.3'0 Mutzyb . .21l.OO Rewia piooenek. 20.30 MurzyUca 11'.'0zrywd<:owa.
PROGRAM I
:n.oo
DLi.enD:JJlk wi~.
21.212;
a.oo WiaJdOtffi>COOL 8.oo Muzy!k;ai 1
Wiatdotmo6ci St];l'OIIltJO'We. 2ll.25 Kwa
<l>rans :melOOńli. ta.nec:znych.
21. 4-0 aikJtuall,nJOIŚC. . 8.30 iPle>bi>S>cy!t(}IWa. pi<>
Gra Porznańslk.a 15-'.k.a. RadtOO'Wa. seruka miies:iąca. 8.35 MU2yb po8.W POtl'ady p:rarray>C'Zlne
22.00
Qgólmqpols!klle
wiaicl:omości iraill/IUI..
spOtrtOIWe. 22.20 (L) Lclkall!'le wlia- dJ1a ;Jroib,let. 9.00 Audycja dl.a. kl.
domości
siportowe. 212.30 Muzylka r ;, II pt. i;,Kol>otrowe ldsty". 9.2o0
taneczna.
:lllł.50
Ostatnie 'WUldlo· Kotil!Ci€1[1t pD11'0!llll y m'UJZY'ki popuoLar
mOOci..
' ll1e0. lOJlO „Festwng Btres>lau". audycja..
ro.aio
MUJZ:yika ape.rowa.
TELEWIZJA
liUIO .AOOycjia dla ik1. IX ,,,Swtę
9'00 "T'il :Kh.tlrs Rohrbicrzy ,,,IMiecóha- toStZek" 1!1.30 Walc contra blues.
Komun:ika>t o starnie wód.
in.lzacja r:zib:ito1ru si>amia/.'. z .11.56
cyJ<:l>u; ;.,Orgainil7.>ao0ja. g°"<PO'" 111.57 Sy,gina~ cz.ais.u ;, heJ·naJ:. 12.()5
Wiad<:mości. !2.15 Rolin.iczy kwa
d>arki ~~~ (W)
<J;roois. 12.30 Ratdi:otreklarrna„ 12.45
Hl.OO PinzerWa
Na swojlSilcą nwtę w wyk. Ch61ru
11l.58 :Pro.graim dnia (L)
11.00 Rro,gxa:m dla dtzi'ecl
s:t.M'- i Kaipeld. Ro2lgl. P.R W Olsztynie.
szyic.h: fin.a~ kO'!lkuiI'SU aisbro- IIB.00 Audycja. chla ild. !Il i IV pt .
„Spiewa.j ący 1'Ull'la1Pairk". 13.20 ~
l!la'Uityc7.irbegO (Mosilcwa)
badetowoeJ
dialwnycn
U.-00 „Vicehlra•bi.a de :Brage!J.orune" twórczości
:fltlnn falb. pr-0d. USA,• do<z:w. mistJr'Lów. 14.00 Aud:yoja l~terac
ka. .14.30 Mozaik.a me.IKJ<lid :rorz;ryw
oo 1a>t 14 (W)
":13.30 Koncert muzyki ludłowe1 w !Jwwych. 15.00 Wiadamości. 15,-05
wylk-0i11a·nlu
ze5!POW ilntstru- <Ptrogr.aim d!rnia.. 15.10 ·„ U PTZY'iaaoutd.. 15.30 Kon.cert solimenota1tne,go pod dy;relkqją Fe- ciół'" stów. :IS.512 M.el<><lie Gersihtwina.
1ilksa. Dzierżanowski~ (W)
.1:4.0S Niedr.1lielna biesiada O'lro- 10.-05 Audycja lilteracka, 11L35 Ptro
li0ZI10ściowa na d!Lień Swię- giraim Jllłod!Zieź<l'WY i;,5 konitynentów i Pol.so'ka szósta•" . 17.OO Wiata :uuoow~o (L. ogóltn.)
1'5.00 S!P'raworzdia>Il:ie z misifmzo:stw clomQŚd. 17.05 Slymi.e OII'kiesitry
T<lUJcy'WJ!:O'W<'!.
1'7 .30 Dl.a lllCZ'IliÓ'W
EuTCtPY w b<Jlksie (M~a)
s.z.kół średn.llch
słueh.
pt,
i,., Uś116'.00 >.Chwila
ws.po:mruień'I

łączy

miech AmOll'lJa". 111.00 Unfuwemytet Ra;~ a;>ogada1I1ka . lMO
Audyc.Ja 11:eracka. 18.30 R>adfoiwy
Jcuirs naulki j ę-.oyika aaigieJsktiegQ.
18.46 Rad!i.ocoelkllama.
18.55 . Pięć
mi'!lwt o wychow<lliliiu" 19 1lo' M
l<>die ta.nec:zne. 19.LO Uniwersyte~
Radli.owy >.Na<wkowcy ro1n.ilwm".
11J.~ Za!P<ro=e <Lo tańca. 20.00
Dz~lk wieczoirny. 20.26 Wialdomości .sportowe. 20.3-0 Spiewy sta
ropo1s1ktie. 2.0.46 „ze wsi i 0 Wo;i"
2J..•OO KOlnJCert z nagrań WosPR'
211.:r.l Audycja li<tera<Jka. 21.48 D c'
;koncertu sytmfOni~o. 212.37 ?,~
Z~oo~?ecrma. 23.-0o Ositaibnie w.ia

PROGRAM ·t:i:
8.30 Wdaldom,o•ści. 8.35 ,„Fanqj. S6".
8.SO Koncert Rei:Prezenitac}"jnej Or 16.:38
ki.estry Dętej Sląskiego Okcr:ęgu 16.45
Wojisk-0,wego. 9.'10 Ulubione w 1 1'7.00
ce. 9.20 Międ!ZY'l'laircd<l<Wy Uniw:X.:
sytet Raidiowy. 9.40 ChW11a muzy
ki. 11.45 Radd-0wy k:t.urs nauki ję
zytk;a fra·TuOUslkiegQ. 10.00 Koncert 18.00
I'<l'ZJI'Y'Wkowy. 10.3-0 ·„ W Jezio,ra
18.15
nach" oidic. lil.00 Lud.Willk van
hoven: Sonata. A-<twr op ss na
wiolonczelę i f<J1I1tepi.a111. ii.20 Me 18.45
lod.ie
sre~o ekranu.
11 57 19.15
Sygna~ . cza11u i hejnał. 12.05 ma
domo.śc:i.
12..a6 Melodie !>ud.ewe.·
12.45 (L) ;,Ska1ratkowsk1e no·wil!'ly" 19.50
rąpo~~- 12..55 (L) -.Nauko'W>cy rol
mkom . 13.l}O Geótr.ge Gemh1win 20. QO
SuOJ>ta z opery ;,Per.gy and Bes'S" 210.35
13.2:5 Audyc~a literacl<a. 13.40
giram d!ll'ia. 13.45 ('L) In.f<>rrna1cje
d•rula. 13.50 (L) Audycja aoktUJal1na
14.05 (L) Moizaika murzyaz;rna. 14 4S
Utw<Jłl"Y fortep<Jainow.,,, 15.00 •,,K;łl
c.elI'1: !ro2JI'Y'W\kcwy w pogodnych
nastrojach". 15.30 Dla dziect sluchowis<Jro pt. ,,Swięto pasiterzy". 2'1.36
15.5'3 Muzyka. 116.00 Wiadomości.
16.05 Pos 0łucha(jmy mUJZyki i o mu
zyce. 16.30 Melodie tanecrzne. 17.00 21.40

Beet

p„;

działa.mi,

Omó-

wienie p1rog1ramów. 17.15 (L) Kwa
<l.rarrw :mel-0•diii bluesowych. 17.3-0
(L) „A!ktua1noś:Cd !ód12:kie".
17 .45
(L) ,,DJr-0,g.ie ooiewc'Zęta" rep. 18.00
(L)
„eanenda:ri.unn kiultllll'y muZYc'1ln.ej" aUJd. 18.30 (L) BeethQven:
UwertUII'a
·,.Leo1norra ll".
18.45
Ekc·nomdC'Ztly
problem tygodrula.
111.00 Wiad1omości. 19.05 Muzyka i
ak!tualino&ci.
19.30 (L)
„Z teki
wsipomn.ień'~ fel.
19.50 (L) Koncert życ.zeń . 20.3-0 (L) Gra~a estra
dowe oll1kiesury radtzieckie. 2Jl.OO
z kraju i "..e św:ia.ta. 21.25 KlronJ
ka S<PO'I'towa.
21. 40 P'. oisenrrcairze
polscy śpiewają. 22 .-00 Audycja literacka„ 22.30 Melodie tanec.zne.
22.40 Misrt;:rncW1Sikie wyk<l'Ilanoe od'l'iel
muzy(ki kLasyO'lltlei i 1wmanty('znej .
23.08 M>urzylta rovrywkowia .
23. 511 Osta>tn:ie wi.ac!JO'Inc..ści..
TELEWIZJA
Lól:lozkie wiadomości dl!'lia.

Temat ty>g>od1!1rla (L)
PQlska ZSRR międ.zy
IP3ństwo ·WY' mecz Piliki iręcz
nej (Kaito<W1ice)
P.rogiram d:la dzieci
ml-Odszych: „,A co dalej" (W)
,„Eu1reka" - ma1E(arzyn pop.ula1rno"'llla>Ulkowy (W)
PII-c.Eltram QśwJa,towy (W)
,,Ki1n.o ktrótJkich filmów" pro·~am prawadzi !leci, BoJeslaw Micha•lek (W)
Dobranoc (W) ,
Dziennilk teLewilz)rjn.y (W)
Tea.ttr Telewlzji:
1,Ka,p.rys"
Al.:łte:!a Musseta. TlixmaC7.A?nie Ta>(JeulS'za Boya-żeleń
sikieg>o,
reżyseria:
AT!Jd>rzej
SzalfiańSki. WykQ'!lawcy : Danuta. SzaJ'laTska,
Ilona . Stawińska,
Czesław W-0llejJro
Bohdan Krzywicki (W)
'
Wiad<l!llWści.
dzienn11r.a TV
(W)

Lu.p.u-Ouiou
(i>o;wtótrzertie rz
l.VI. 1003 (L)

fil ba.o ozo celnie prawym sierpem i
mi>strz ElllI'opy TUominS:Z
znaJ.aizl sl ę n.a d€skach. W d\!'llgim stairciu lekka przewaga z~
woondka
radzieckiego.
Trzecia
ruruda
byla niezwykle zażaJrta.
Obarj zawodinicY walczyli be:z-pardonowo. Bard.'Ziej skuteczne cl~;
sy zao<taiwal: rneter. Sędzi.owie J""'
na<k przyznali zwyoc.ięs.two TU1Il!Jl
srzo·wi.
w dlru.girrn pó!:tina1e wa,gi Jek'kO
śre>dni·ej Laigutill'l. (ZSRR) wYgrat
po 50 seklU111i::la•ch walki z Baf.iea
(Rumun.Ja.), którego pod.dal sekUll
d<:nt.
Pożn.iak (ZSRR) poar;onial Flt'all•
cwza. Thebault.
Najciek.aw&zyrn spobl<;aniem ,.,..
rli wieczornej była walka w ~
dJZe lekkiej mlędrzy Węgrem Kajodi
i Hai1onenem (Finlarnd.ia). wyg;ral
Węgier. Dwa pc~edynki wywolalY
niezadowolenie obiektywnej :mos!tiewskiej
public=o.ści;
waU<a
Taimulisa (ZSRR)
z NemeckJel'l'l
(CSRS) w wa<irze pólŚTedniej ()«'BZ
spotkanie
A~amowa (ZSRR) 21
cane (WlQchy) w ciężkiej. .sze.ze•
gólnie ta ostatnia S•ta<l.a na bair·j
dizo ni•slkim poziom.ie.
Obydwa
zawodnicy <Jltrzy:m.ali po dwa ns
pomnienia o;a nieczystą walkę, a
w III rum<l!zle Ab<ramow po sll·
nym C'.i·CGie Włocha byt liczon:V•
Og!Qszenie zwyicięsotwa reprezen·
tanit.a ZSRiR
widO'Wilia pol'2yjęłl>
gwi.Zldami.

WYNIKI

W. musza: By.;troiW (ZSRR) WY
grat na punkty z Ciuca (RuJTIU"
n.ia, a Panad-0tow (Bu•t garia) ZW'l
cięży! pnzez ko w
I rull1d!Zie ob~ońcę
tytulu
:mistrz-0ws.kieS<>.
Va.cca.
W. kogucia: Gcr:igorieiw (ZsRJł>
pok0i11al Posera (NRD) a petric
(Ju,g.osła:wla)
wwycię:ż.yl
Rumuna
Puiu.
W. piórkiowa: G:i!rgenti (WJ:ocllY)
PO•konal n.a pul!l.h"ty OVteam.t (Rumunia), Stiepaszktn (ZSRR) wy•
grał z AdaOJnsJ<:tm (PoLs.k.a). wa1·
ka zos<tala iJJirrerwana w m run·
dzie z powodu i>r:rewagi pięścia
rza Tad•zieC'kiego.
W. lekka: Kaddi (Węg.ry) v;y•
g:ral z Hatonenem (FJ1I1J.a>ndia) a
N1k·an0orow (ZSRR) :pak<l'Ilal Wiocha Sab'l'i.
W. lekkopółśrednia: KULEJ !:fol
ska) wyig•ra<l na punkty 7Nrłniri
(Wiochy) a Twminsz (ZSRR) pO'
k<l'l1al na I>U!ll>kty G. Dietera (NRF')
Waga
lekk·ośrednia:
Wypper
(Szk-00eja)
wygra!
z
01eschertt
(NRD). Sędzia przerwał wa•ll'ę' '~
II ru'!ld.zie z powodu oll>rzymJeJ
pr.zew.a,gi Szkota . Lagutin (ZSRll)
wygmal z Baoaea (Rumunia) przez
pod>(Janie przeciwnika w 53 selt.
walki.
w. p6łśrednia Ber<ll'ini (Wloch'l")
zwyciężył Kalmana (W~) a Ta
m'llllis (ZSRR) wy>puniktow.al :Nemecka (CSRS).
W. średnia: PO'penczen.ko (ZSJtll)
odJitiós.l zwycięstwo nad JakovJJe
vicem (J"1;,g-05la.•wia), a Mc'!l.ea (R<l
muni·a•) '\Vygral o: S()hulizern (NRF'l
W. póleiężl<a: PTh'TRZYKOWSJ•l
(P-0J,slka) :z,wycię:ż.yl na pun..1<ty po
lacka (CSRS),
PoŻoJliak
(ZSR;\'t)
zwyiciężyl
n.a punkty Thebau.J~
(F'mncJa).
W. cięż.ka: Nemec (CSRS) poJ'O
na! Degenli,moorta (NRF), a Abra•
mo•w (Zs:RJR) ·wygrał z Cane (WlO
chy).

W cZMle &obotnloch
zawodó'«
lekkoatlety•cznych
przepl'.'owadz<Y
nych w Warszawie, Andrzej Zie'
liński uzyiskal na,Uepszy w t~'fll
r·oku wynik na świecie na 100 J:l1.
- 10,2.

Pil/ha
Roizeg>rane w

r~cznd
Kira1kowie mtędiz'I"

pa.ństwowe ~ą;>otkanie 7-osobo~vycll

<lirttożyn .

kobiecych w piłce r~:-z
nej Poi's[{a ZSRR z.akot-czyl"
się zw:yocięs'flwem drużyny zs'Etlt
12.:8 (8:5).

Dliiłei.ne

imprezy
sportowt

LekkQatletyka
dokońC'Zen.ie
czwórmeczów o wejście do Il 11!1' 1
i klasy A o godz. 10 na stadlo•
nach AZS przy ul. Lumumby l
Lechl1 w Toma.sozow;e.
Piłka n-0zna III 11.ga, god'Z·
11: Orzel - Górnik w Konstiu1tl"
nowie, PTC - LKS lb w Pabia•
nicach, Włókniarz L. - r.,e.chla "
Uldzi, Ul. Kllińskieg-0 l 88, Czar
ni K. - Włókniarz Pab. w KU •
nie, Widzew C'Zarnl Rad.
Widzewie, Stal C-0noor<l!a
Radomsku.
Pływa.nie - mwtrZotXStwa l;Od"{
dzieci o god'l:, 10 n.a pływalti

Jl;

MDK.

Tenis

ziemny -

m!strzost\Vll

ł..-Odzi ,juniorów o go<i'Z. 16 na J'tl-

li..1nc·wie.
żużel - II liga: Tramwajarz
Zgn,eblarkl o god2. 16 przY P ·
9 Maja.

l

b~ectnt

Redakcja l Adminlstracj.a - t.ód.t; 'Pl.otrkowSka 911, ceIJJl;ra!a %93--00
• wszystklm1
Telefony
•
go ~()7-00, SekJretall'Z odpcw. 204-175. I>Ll<ał ekonom. 223--0S. Dział mie;Jskl 228-321 337-41, l>Ltał woj. t f,Panorama•! 341-1-0. D'ział sportowy 208_95 e. Reda ktOil' na.c:iieJny 325-64. Z-ea redaktOiI'a n.aczelneRedakx:;la nocna 2'19-16. Bimo Ogtosrzeń 311-50, 293-00; wewn.· 30, czynne do 15.30; s.obota. d o 13.30. W~lld,ch infoo:niacji w sprawie warunków Pr=e~: ~=j llst?w 343-80. NTO 303-04. fg. 10-12).
.
daje: Wydawnictwo .p raoowe wPirasa Lódzka.'!~ RSW •• Prasa"ą Lódź„ Piotrkowska. 96. Rękopisów nie zamówionych redakcja nle zwr!ca~ acówld ,,Ruchu'• I t)OoCZt:T, WY•

RedagtJ3e ll:<>degl.um.
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