Wydaaie A'

·cena 50 gr

Ewo- wyhierai !
(Korespondencie własna z Poznania)

Rok XVID

Lódź,

piąt_ek,

14
godzinie
9 w sali KŁ PZPR (IV
pi~tro) oobędzie się plenarne iro&iedzenie Komitetu Łódzkiego PZPR.
Trma.tem obrad będzie:
„Ocena
dotychczasowej
realizacji pia.nu &-letniego w przemyśle lekkim
i daL«ze jego kierunki w
świetle
uchwał X P l e - ,
num KC PZPR".

l

o

·w

środę

12

Porozumienie
wych między
nia umowy.

w ·wamawie

zakłada.

stały

krajami

obu

W ramach 5-letniego porozumienia zostały już ustalone listy towarowe na pierwszy ro],< trwania umowy tzn. na okres
od 1 iipca

lecznictwa psychiatrycznego
Se,imow!t Komisja Zd1rowla i
l{uJtury F iz;:,1cznej o.ceniła po.zyt;-wnie wyrażny pootep i roz"·oj p$;'Chlatrycznego lecznictwa
otVi~artego,

wska'Zuj ac

l'Ó\VllC>iC'Ze

snle na koniec7nosć staranniej
sze.i niż dotychczas opieki nłld
wojewódzkimi
przych<Xlnlaimi
psychiatrye7:nymi ze strony w;•dzialów zdro"ia WRN. Komisja
]X>stu!uje
obok
zwiększenia
łóżek szpitalnych 1 sarna
toryjnych orgąnizo,;vanie sana-

hczby

toriów dziennych. mo?.!iwie we
WS2ystkioeh wojewooztwach.

Postulaty

potrzebę:

wskarzują

m. In. na

+ Uwzględnienia w planach
lnwestrcyjnych budowy

kliniki
psychiatrycznej dziecięcej, a do
czasu jej zbudowania wymiele
nie w jednej z istniejącyeh klinik odpowiedniej
liczby tóż.ek
dla d-z!eci.
+ Podjęcia badań nad problemem urazów psychoner-wowych
wywołanych przez halas.
+ Przyspieszenia prac nad
prc~ektem ustawy
o ochronie
zdrowia !JSY'Chicznegu.

Walka Murzynów w USA
o pra1va o·bywatet~ki~

p

>)

J€de.n z na;jba!l"d,ziiej WPlY'WO
wych
przywódców
murzvń
c.kkh p~.-;.t,Q.r Gec;rg"' I.::iwrf..nce oot.rzegł na konferencji ~
sowej,
ż.e jeśli
człon.koiwie
Kongr.esu USA ze stanów połLLdn1owych tym ra.z"'m taikże
bęcłą próbowali
.stn!}J<edffi,Vał
uchwalone u.-;;tawy <> p['awach
obyv.'3.t·?11s:kich,
t.o w całych
Stanach Zjednocronych za.stanie zo·rga.nirowa.na olbrzymia
kampania „bier.n.ego niepoo.luszeristwa",
Zo~·gainlwjemy
gi•gantyc?Jne
demoo1:1tracje wokól Kon.gresu,
będziemy si.ę kładli na pasach
sta1iowych loitni.<;:k i na szynach koleJowych oraz n.a wyJ azdach z dworców autiobu..;;ir.wych tak że spairaUżujemy ko

N. S. Chr11szczow
przyjął delegację

parlamentarną

Turcji

Przewodniczący
Rady Ministrów ZSRR. NJ:kHa Chruszczow
rn bm. delegs.c:ję Wielkiego ZgTomad"Zema Na'l'Odowe
go Tu'N!ji z przewodniczącym
Se112tu Suad Hayre Urguplu na
c:zele.
przyjąt

* .;: •

Tego samego dinia
parlamentarzystów
PI2yjał

również

delegację

ture("kich

przewodniczą

cy Piezy.:tlum Rady Najwyższej

ZSRR Leonid

Delegacja

Breżniew.

rządo wa

CSRS

przybyła

do War§zawy
W środę w godzinach pocann. •eh przybyła
do
Wa.rsza~vy
delega<t'ja rząd-owa CSRS z w1ce
premierem Ludimlłą Jan~ovco
vfl w celu kontynuowama obr«d VIII sesji PolS<ko-Cz"!Choslo
\\·ackiei;o Komitetu Wspolpracy
Gc-spooarczej . (PAP)
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-Groźny

7.ginał

w

.samym N. Jorku z.gł®J:o
.się już 50 tys. ochot.'1.ików.

CP.AP)

w

Strzałem
plecy
zamordowali ras1sc1

Murzynów

W nocy z wt<>rku na środę w
Jackson, :H<>licy stan u M:isfllsipi zamordowano Medgara Evtt·
sa, miejtSCOwego przywódcę murzyńskiego.

Even!,
nowego

Spotkanie w CRZZ
12 bm. odbyło snę w CRZZ
spotka.nie pożegna.lne pmebywają<Cej w Polsce
delegacji Wło
skiej p 0 w52echnej Konfederacji
Pracy z sekretairzem
generalnym
CGiL,
AgOiSti.rio Novellą
na C"zele z c"llo·nkami prerzydium CRZZ. W spotkaniu wzię
li 1.1<:12J,at cztonkowie Biura Pol!tyczneg-0 KC PZPR Zenon Klisizko j Edwa.rd Ochab.
Spotka.nie upłynęło w serdecz
nej i przyja<Cielskiej
atmosferze.

30-letni

~:'"'Żak ze sto.c7.ni gdr111s·kiej

"deu<;z Kon.de~:. Gd'' znnjdo'':at się on na \A;yso·l<!ej drałJ!
~ e oberwał sic; gzyms. Kon.elek
~\in~t
na
ziemię,
ponosząc
~1:;~erć n;i mie,iscu. Sta·rs:zy stra
-....; Eujileniusiz Fe-dosiuk i sta.r

szy ognJornistrz Wla<iysław K.a•r
wowski zostali c1ęzko ranm.
Wedłu·g prc•wizorycznych obliC?..eń s<tiraty wynoszą od 5 do . a
mln zt.
Sledztwo w &prawie
przyczyn poża,ru trwa. (PAP)

•

Eugenie Cotton
/110§1' UJ ie

82-le.tnla Eugenie Cotton. prze

\Vc;.~nic·ząea

świ.ato,,1 ej

.DetnokrR

I yC?.neJ Fooe:·a.c.i i Kob; et. p·rzy
byl.ii 12 bm. do
MCY<kwy w
zwią?:ku
ze
zbliżajacym
się
Swiatowym Kongresem Kobiet.
Kongres ro-zpocznie sie !M czel'W
ca l>r. (PAP)

a by pa•rtia ta pI2eszta do opozycji i staino·wczo domagała się
zrealizowania programu
„<Centrolewu ".

SFMD przeciw
rasistom z USA
światowa

opuw
którym w imieniu 101 milionów swych członków potępia

w

W
za.wartym
porooum.ienlu
eksport
aTtyku!ów
rolno-&pczywczych z Polski do Wielkiej
Bryta·nii po.zostaje w zaisadri:ie
11a nie 2lm.ienionym
l>O'Ziomie.
Na&tępuje
natoma·st zwiększe
nie. mo-żliwości · eks>poirtu arty.
kulow p1-zemy:slowych. Otwiera
ia się persipektywy wprowa.ruz.a
nia na rynek brytyjs·ki m. Jn.
polskich farmaceutyków,
obuWl.a skórzainego, <Xlbiorników ra

akcją

Ja1k donosi z Klloni! Agencja
ADN, zbrod·nla.r:z wojenny Theod·or Oberla,ender, który od nde
dawna J;>Onownie zasrada w Bun
desta.gu jako de:put-0wany CDU,
WY'Stąpił na impre-z.ie odwetowcow w Plcen koło Kilonii z ostr~'mi a·taikami PI2eciwko rea•ln1e my:sJącyn1 politykom w ReP·!!bl!oe Fe<ieralnej, którzy oipo
wiadalt się za grani.cą na O<ilrze
i Nysie.
,,Należy wystąpić ostro na
WOIYW<'.~
Oberiaender J;>TZec1 wk() niemiec]!:iemu ruchowi re
zygnacjj",
który ·„OO.pisa ł na
~~·fe7,' niemieckie ol>szary W5'Cho
Ministe~ obrony NRF von Ha.s
se! orniz pre'miei· Schle-zwlk-Hol
sztynu Lem.pke przestaJ]! SP,Otkan.iu <:>dweto•VV'Ców depesze po
W'l·ta•ln.e.

Pr~!Ta~!~ ~~T~04}
W GODZ. H - 15.30
PRZEZ TELEFON 303-04
ROZMAWIAĆ Z WAMI
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ł
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BĘDZIE

ł

Słabezyk
komenda,nt MO m. Lodzi
GŁOWNE TEMATY:
Praca łódzkiej milicji

••
•

na l(uhie
->eh tygooni
Trwa,iąee od dw01 ~a
Kubie
tropikalne
ui.ewy
.•- - - -

i;>rzerwa.ły całkowicie ko.munika
cję lądową międizy Ha.waną, a
drugim co do Wlelkosci miastem wysi;>y, Santiago de Cuba.
Olbrzymie
tereny
prowincji
\ll'Scha<:liniej - Oriente, zna.lazły
się pod. wodą. Port Maruzan.ill-0,
miasteczka San German i Cauto Cristo or.a<.!: szereg innych

ltlaemillan'·

•
~

Ili

•

Brazylia- popiera
strefy bezatomowe

Srodowe posiedzenie Komitetu Rozbrojeniowego 18 Pari.~tw
Wypełniła dysJrn.sja nad za,gadn!eniem roobrojenia nukleairnego. Zalbierali g!o.s przedGtawici.sle
pa.ri·stw
zachodnich
USA, Wiel'kie.1 Bryta·nli i Kanady oraiz ZSRR.
Deleg.at Braizyllt odezyta·ł na
posie>:l·ze.n.Ju oświadczenle 2-ządu
bra-zylij&kiego, które wita po1rozumienie
dotyczaoe
pod.jęcia
tl'zystronn~"Ch l'Okowań
w Moskwie w s.pi-awie zakazu prób
nukleaTnych oira:z u·d~•!ela popar
cia konoeepcj i twoirzenla w róż
nych
regio•nach
świata.
stret
wo,lnych od broni jądrowej.

Dar

rządu

ZSRR

dla Belgradu

Reałi-zują<C

zoo.tało

odciętych

"' *'

.
' liejs<Cowości sta
Przez W1ele n t.zeszl-0 we wto
nu Nowy Jork :P ,'do.
Hurasan
rek grozne torna•:mów. pozryusizkodz1l wiele d~ne oraiz powat sieci telefoniti drzew z kowyr:i;wal dziesią t'.1c:zas bra.k dorzen.ia.mJ. Dotycach w lu<i'Ziach.
niesień o o!ia~·

Morze ~ródzlemne
morzprm pokoJu !
ta.rek, Il bm. stały SeWe w;t Organizacji Solida.mos
k retaQ·i~Odów Azji I Afryk.I opu
c1. _Na!\al oot:ry pi-otest przeciw
blikow;ozmies\Zczeniu
w basenie
ko 1'! Sródziemnego nukleaTMol"Ul ok"etów pc.:iwoctn~·ch kra
~Y<!h.„NATO.

U<Chwatę

V

us~<awy

Ko.n~Te

„

dzie<.!·zjn,y bhp jakie t1~1runto
wa ty się w 01c·esie Polski Lt~d.I)

1

miej5'Cowośct

od świata.
. Na
centralnej
autostrad:zie,
··,l'lTowadzą<Cej do Santiag-0 de Cu
1:,_, gwa!t-0wna powódź za1>kob:,., ta i pochłonęła sa.m-0chód.
C:Ye~owy z czterema pasa'Żera00.o ~'' miejscach, gdzie woda
mi. I ie
ra.towni.cy
znajdują
ustępuii,:.·"Sób zagin!o,nych w cza
z.wl-Oki u,d.,,i. Dotychczas ustalo
s1e :powoe ierć poniosło 10 osób,
no, ze sm ...,<>ro dzle::.i.
w tym CZ\. '!leh dlili przerwa!l'ly
. Od czter, ">ciągów na odcinku
Jest . ru<Ch l>O.'lej biegnącej prze-z
kolei oe!11Ta•ll 'ente. Woda zniszprowinc:Ję 01'1 7 miejscach.
czyla tOll"y w <-,
•

JOW qy SekretaTfat wz~·wa wszySta.. narO<iy Azji i Afryki do
Amba<Sadior ZSRR w Ju.~sła-·
stkie 1~ia odpowledni<!h kro!{óW,
Wii. A. M. Pu-zanc>"w. przekao;rnl
PCdJ<.,,i
którym Mon>e Sród:?~n
w środę wlad>zom miejskim Bel
dz1ęl' stanie się znowu 1nor-Lem
gradu wielki księg<nbiór jako
ne Sju. wolnym od broni jądiro
dar rządu radzieckiego dla uni
PO~~I (PAP)
wersytetu belgra«:lizkiego. (PAP)
WeJ·.~-----------~
~~~~~~~-~~~~~__,))

&u Związków Zawodowych komisja
ochrQllly
pracy
CR.ZZ
T>rzygotowa!a projekt jed•nolitego aktu prawnegc.. który kodyfikuj-e
J>OO•tnwowe
zasady

Zatargi sąsietlzkie
0.-hrona. praworządno-

iiei.
ł
Spra.wy wyja1Aów za-~
granicznych.
~

W środę odJbyło się dwugo-'
dzinne posiedzenie ga•binetu b1·y
tyjski-egic> w związku z a.:fera
b. ministra Protum-0. Zdaniem
kó! politycznych - pisze Agen
cja Reutera - premier Ma011'Jil
Jan zdoła! otrzymać popaircie
cz!onków ga.binetu przed zbliźa
ją.cą się bu:rzUwa debatą w pall'
lamencie.
Była to j<?(jna z na.jba<r<:!izlej
dramatycznych debat gabinetu
premiera MacmH!ana.

Projekt nowej

Wa.łka z przestępczoś
cią i chuligaństwem
Profilaktyczna działal
ność milicji
Porządek w mieście ~

rasową

Zjednoczonych.
wyraża solidarność z
M·Jrzynów
w Alaba-

mie, ze wszystkimi ruchami.
których celem jest połO'żenie kresu dyskryminacji raNa ząiprosrzenJe sze:fa sztabu
sowej i zapewnienie każdemu
generalnego WP gen. broni Jeb
t 1 ki h
rzego Boll'd'Zi!owskiego, 13 bm.
praw 0 ywa es c ·
J>rzybywa. z wizytą do Gdyni
ŚFMD wzywa młodzież cazespót okrętów Królewskiej Ma
łego świata i jej organizacje.
'·"_;:;'flairki Wojennej Szwetji.
by dały wyraz swej solidar,
ności
z
walką
'Przeciwko
GOE.(C!e
S'ZWOOZCY
spędzą w
\... k:lfika dni i zwiedzą n1.
dyskr,Y'Ininacji
rasowej
w
Polse<> ':, -owę. (PAP)
USA.
in.
Waors-!).[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
--~.-~,

przq UJladz;j

Oberlaender judzi
przeciw Polakom

dyskryminację

Stanach

ŚFMD

maryn l'irkl (IJ Gdyn 1.

W ~~'"o~wią~:Vwania JX>przedniej 3-letniej umolł:V handlowej
wartoSć
olH:otów ;,i:;;!sko·!n-yty jsldch
WZr06ła
z 55
mln funtów sz~rllngów w okre
sie rocznym 1~60-:6'1 do 89 mln
funtów szterlingów w 1962·63 r.

Mło

Federacja

dzieży
Demokratycznej
blikowała
oświadczenie,

Wl•zyta szwedzki.ej"

poz• ar w stoczni plL. He11ryk
•

saddo· bilansu oJ)ro-

Kryzys rządowy we Włoszech

37·1etni

sekretarz sta·
oddziału 6towarzyszenia
na rzecz postępu lµd.ności kolorowej, trafiony Z-OStał kUI'\ w
plecy, gdy wycb.odził z samoeltodu przed swym domem po
powrocie z wiecu zwolenników
Integracji rasowej.
Przewieziony. do szpitala zmarł w 15 ml·
nut później.
Evers kierował demonstracja.·
mi Murzynów w CZllsie nlodaw·
ne.f słynnej już „bitwy o Jaekson". (PAP)

UJ

~ne

tów handlowych pohsko·b1·ytyj.
skich będzie dla Polski d<0dat·
ni.e i wyniesie <0k. 15 mili tuntów l'OCZnie. suma ta p·ozwoli

pokryć dość
\~>sokie
platno.:Ci
1963 r. do 30 czerwca rn64 r.
z tytułu frachtów ubezpieczeń
itp. (PAP)
Listy przewidują powiększe
nie
obrotów
handlowych
między ob•J krajami w
stosunku do założeń przyjętych
w poprzednim rocznym okresie.
Po stronie eksportu z
Polski zakłada się szczególPo upływie blisko 6 tygooni
nie duży wzrost dostaw arod wyborów perspelctywy utwo
tvkułów
przemysłu
mineralrzenia nowego rządu wloskiego
są i es.z.cze bard>zo mgliste.
Po
n.eg-0: porcelana, szkło, wykonferencji Mc·ro z przywódcą
roby szklane itp., wyrobów
repub!ilkamów
Reale
oraz po
r-zem)'\SJ:u d!l"zewnego m. in.
przes-zto 2-godzinn,ej
rozmowie
mebli, radioodbiorników, kon
z Nennim nie opublikowa.no w
ś'rodę żad.nego komuni·katu.
fekcji,
armatury przemysłowe.i,
~?rzętu
lekarsk!e~o. /
Ca-le sp-raw<>ZQ_anie Nenni'ego
przetworow warzywno - owoprzed.
kierow~twem
paa·tU
cowych,
łożysk
kulkowych,
trwalo 7 1ninut, co wzbudziło
niezadowolenie .. O .Przebiegu do
maszyn oraz innych towatychcza$<0wych pertr'lktacj! mórów.
wili diziennik,a,rzom barozo kry
tycznle przed-stawiciele lewego
Po stronie importu .:... obok
skrzydła Włoskiej Pa:rtii Socjamaszyn i urządzeń zwięk
listycznei. Lewica do.ma.ga s.ię,
szy sic przywóz niektórvch
surowców j półfabrykatów· zwłaszcza chemikalii.
Wielka Brytania z.ajrnu.ie aktu
a.tnie czwa.x·te n'tie.i®OO w oiról·
nych <0brotaoeh t>oliskieg(ł ham:llu,
a . piel"l'l'Sll'! wśroo krajów za·
U

-.,,....,

w ca2ym kra.ju -

przywódcę

Slla. ·

wzrost obrot6w ha.ndlow okresie obowiązywa-

~hodnleh.

oswiaidczył pa.stor, dodając, że

Go

W nocy z li na 12 bm.; v.•ybuchl z n'e usta.lanych dotąd
P1·zyc:zyn pe>źar w &tQC'•ml g<l.ań
&kiej. Ptonąt 2-piętrowy budynek stolami. Natychmiast do
akcji poopieszyly 2'2 jed•n.oS'tki
straży
pożarnej.
Oprocz teg-0
Pożar gasiło cd strony k«nału
6 Jednostek plywających.
Dzięki
niezwyktej
posta<w!e
strataków, w ciągu godziny po
Ż..r opanow.a,no i nie dopusz~ono do przerzu<Cenia się o8nla do innych p<>m!es-zcrzeń.
\\T cz~Rie ;11{.f'ji

m.lllnikację

Zaczynając
od tych ostatnich nie można nie wspomniec o rewelacyjnym
kombajnie - robocie
prezentowanym w pawilonie NRD. Wykonuje on ponad 50 czyn_
naści
(obiera
a
następnie
szatkuje
jarzyny,
przyrzą
dza świetne owocowo-mleczne cocktaile, ·wyciska sok z
ją.rzyn i owoców, może słu
żyć jako suszarka <lo naczyń
kuchennych itp.). Jest przy
tym szczelny
łatwy w eksploatacji.
Również
i
w
pawilonie
Czechosłowacji
wśród
300
eksponatów
wystawionych
przez firmę „Motokov''
nie

d\OW·YCh; m.aszyn zwłas=
obrabiall'ek. Przewiduje się, że
zwiększą
się
także
wpływy
z
dostaw na rynek l:>rytyj ski ma-

podpisa.ue zostało
między Polską i Wielką Bryta-nią
5-let,nie poroo.aunienie handlowe, z mocą obowiązująćą
od 1 lipca br.
bm.

omawiali sprawy

Posłowie

Nr UO (5141)

Wzrasta wymiana towarów
Polski z Wielką Brytanią

r:~~~;;
Jutro,
w
czerwca. br.

czwartek 13 czerwca 1963 roku

Mimo, że tegoroczn·e Międzynarodowe Targi w Poznaniu mają charakter wybitnie maszynowy, kobiety
odwiedzają je licznie. Dla większości z nich magnesem
są
bogato wystawione eksponaty z działu
towarów
konsumpcyjnych jak tkaniny, konfekcja, bielizna, wyroby. skórzane i obuwie, materiały do dekoracji wnętr:r.
mieszkalnych,
meble,
dywany,
sztuczna
biżuteria
i artykuły zdobnicze oraz„. maszyny ułatwiające prace w gospodarstwie domowym.

·w-ej. Jed·nym 7. pods~-a·wowy<:-h
jego ?.aJo%eń jest •tw'er"d'Zenie,
że wykonywanie przez zakla<ly
planowych ri:ada.ń w zakręsle

o bhp.

1, winno być trakto·wane na

b '.Jr m'i z wykonywamiem zadań
rov!!'.dukcyjnych.
pr~cojektowa.na ustawa określa
P.<. kretne obowiązki w ?.al~re
J~0in bu<!ov..~y zakŁa·dÓ\\' pracy, -01!1.
~ e f,A·ie.ct1niego utrzymywania b1;J

n)

:1ków,, pomieStZ.C.'7-.eń.

ll"! BSZYn i

d.'/IC!ądzeń technk:zn,·c11. profi!ak
u~·i ·znej o<:-hrcny z,irovda za!ó~.
IY'->patr-zenia w odzi<)ż ochronza.t i robc-cza itp. (PAP~

ną

brak
nowoczesnego sprzętu
gospodarstwa domowego
jak
pralki, odkurzacze, lodówki,
piece k-.lchenne (bardzo funkcjonalne i estetycme), żels.z
ka różnych typów.
miksery
i inne aparaty, których przeznaczeniem
jest
ułatwienie
życia
kobiecie pracującej
i
skrócenie czasu, jaki zabiera;ą jej liczne obowiązki domowe.
A z dzied:dny konfekcji i
tzw. stroików kobiecych? I
(Dalszy ciai;r na str. 2)

Nagroda Pokoju
im. Lam br akisa
Prezydium
Swiaitowej
Rady
Pokoiu postanowiło wi;>row.arlz;ć
Nagrodę Pok<>JU
limieni.a. L'.1.ml>rakisa. Za.komun1kowal o tym
we \Vtorek w I.ondynie pel:nią
cy obowiązki przewodnk:ząoego
SRP, Pl'~· John Bernall.
W

zło

,Ym

oświadqzeniu

Ber

naH stwcei'dr?Al, że Nai;:.ocLa. Po
koju
im, Lamoca.kisa
będzie
mia~ formę s:rebrne,go medalu
z portretem La.n1.braiklsa i jego
nazwiskiem na jednej stronie
oraz z wi'ZlE!rll·nkiem plocasowskieg<:> gołąl>ka po'koju z po.dpi
se;m ;,Swi.atowa Rada. Pokoju".
na odwrocie. Na~octa. ta. bę
dzie przyd!zielana cor<>ozn..~ w
dniu 27 mada, w rocznicę śmier
ci Lambraikisa, w bojownikom
o pokój, któny - 2><'.Laniem pre
zyiclium SRP - naJlepie.J izasłu
żyli się w danym rOil..-u spra.w:e
pokoju
i rO'ZbrojenJ.a.
Medal
przY'ZI1awany będzie l:ączn.ie z
imiennym d:Y'J)lomem.
(PAP)

zakończyły

USA

jeduoosohowe

loty orbitalne
W Waszyngtonie
podano
w
środę, że Stany Zjednoczone za
kori.czyly je<:l.n,oosobowe loty o:rbi talne,
ozytli
tzw.
progu:am

.,!Iercrwry" ~

z kolei VSA przystąpi.a do or
ganizowania dwuosobowych. lotów o.rbitatnyąh (program „Gemini"). Pie:rwsz.y taik:i lot amerykański ma się Od.być w os1at
nim ;kwarta.le pirzysztego :roku.
Prog11·am ;,Gemini'~ ma poJ>rze<i:zić l<>t na Księżyc, p.r:zeW1
dziany przez Amery.ll;anów na.
początek lat siedem::IZl.esią,tyeh.

- GłóconeJ
Plenum Rady
(PAP)

Szkolnictwa
w

środę

Wyższego

odbyło

się w W;JJrszawie pierwsze w nowej kadencji plenaa:ne posiE(;(zenie Ra
dy Glównei Szkol:n.ictv.ra Wyż
szego, która stanowi -0rga.n opi
niod.a.\l.'CZY i dora.d.c:z.y przy ministrze szkolltictwa wyższego.
Ot\\'iera.jąc

PQ.Si~rue

min.

Golari.siki na.k:reślit węzlowe zadania szkoilni.ctw;;i. WY'ŻSZego na
najbliższe lata. Jednym z nich
jest refOII'ma programów nauczania prze.i: dalsze uspra·wnienie i unowocześnienie stuctiow
v.raz bliższe ZWią;zanie
ich z :praktyką. (PAP)

- i Bonn

Paryż

a spotknnie

Wschód-Zachód
W dzienniku 1.Natii<m" oficja!
nym organie gau1l.!!zmu u.k.a;zał
12 bm. artykuł wstęp.ny pt.
„\V}elka nowina", który precyzuje stanowisko Francji wobec
zapowiedzia.riego spotkania przed
stawicieli ZSRR, USA i Anglii
w Mook\\'ie. Tre5ć anykułu nie
stanowi niespod:ziank.!. Wszelki
nu dobrze i od dawna znanym.i
„airgumenta!rni" u~iluj€ on wytłumaczyć
dlaczeg-0 Paryż bę
dzie rozmowy te bojkotował.
Spotkanle de Gaulle'a z Adenauerem w Bo·nn p:-zypada wla
snle na lipiec, kiedy maJą s1ę
o·:lbyć
w
Mo~kwie
roomowy
prze:!staw\ciell trzet:h mocarstw
się

ato·n1owych.

Ilekroć bowiem zarysovroje się
jaka.kol-wiek próba poszuki:wań
odprężenia między Wschodem a
ZachOdem, nat~•chmiast nastę
puje jaka·ś demonstracja ze stro
ny Adenauera i de Gau!le'a.

Plaga szczurów
na Tajwanie
Wedlu'(

czeń

n.n

S?..a•ct1nkowych

'l'e.jwan~.e

jest

obliC"..-:tery

s7czwrów niż judnoS. .~i. które.i limba wynosi oko
Io l l.5 miliona. Szczury poil<l.rty
w c'.agu roku m. in. po11a1:i 4-0
tys. ton ryż.u. (PAP)
ra7.y

wię.cej

pierwszy batalion Bundeswehry

naftę

Wojna o

W CM!taitnich dni&eh sformoWMiY !llOStał piel:lwfny ba.ł&llou
ra.kieto<WY Bun<OOswehry wyposażony w raikiet-y amerykań
skie typu „Sergeant", które mogą być zaopa:tmone W'. gło-.

Nie Mek&jąc m. wyga.śnięcie t.erminu ultima.tum skierowanego do przywódcy kurdyjskiego Ba.rza.niego z Zą
da.niem zlaże:lrla broni, armia iracka zadrończyłe przyośrodki
stra.iegfozne
gotowania do ataku na główne

wi~

2l!laljd'l.lijąicy;ch !Się w d~
rządu ba®dla.d1llci·ego, p.rzystq,pib' do- aikicj~. Operacjami

cji

wojak<JIW'Ymli. objęto otk1ręgi na f

Komunista skazany wNRF

na kare wIP,Zlenla

Sąd krajowy w ~~
s.kaZał we wtorek b. deputowa

z ramienia
Komurustycznej Partii Niemiec
Wilhelma Spichera na karę 9

nego do

Reidu;tagU

~ na

500 ik.lilomeitrów,

su o<l rejQllÓW gó:r\Slkich.

Piet"Wl;;ze dziaJal!lrla Jl!l"ZEłPl'O
waidzo111e -we IW!bolreik -wyrarziły
w boimba!I'd101Wairui111 przez
się
lobnkibwo wiasek w proiw1ncji Erbil, a męc nai tyil:ach po
Bail"ZB.nieigo. ~
zy.cjli
den.ci a,goo.cj~ zaicbo.dnlich wy<J1Pilllii~

raża.ją

że

Berlina zaeh.

1regU1.aamyeh

cjantów
oka!Zlllje

:fat'macjd.,
jeden ]:>Olicjant
przypada w Berl:Uni e zacllo<l!nim
na 87 miesrikanców. Jest to .,.re
koro" n.ig,drzje n.a świecie· me
że

61.ę,

* * •

2!Wią2lk:u ze 'WIZlnowieniem
drziiatl:ań wojeniny1ch przeciw.ko

osiągnięty.

drzierm;((
ailgiens>k'i
K.uroom,
„.Ailiger ReiPu1bliJCa,i,n'' WYTatża
apiniię w arlylk!uile l'Eldaikcyjnym, ż.,e rząd ba·gJdaidi2Jki brom inlterelsiólw 1lr<tll!ltów amerykań.slkitch, ikltlóre ;pomogły mu
w dtojściu do wład\Zy. 1Woj111a
prrreciJwllro Kiutrdtom jest 'Wl<>jiną
«> .na~. (1'1AJP)

Zasady tworzenia i działania
brygad racjonalizatorskich
rac~h.
Uicbwała

precY'ZIU~e;

dy :r.acjonaiUJi,aitO<l'Skie

12 czerwce. 1963 r. 7lltl&rla
po długich i eięiłdch cier-pieniaah, przeJ:ywszy la.t 83
nasza · na.juk-ha.ńna ma.t·k a,
t eśc!owa., ba.bcia. i praiba.bcia
S. t P.

.Franeiszka Anna
Salamon
z domu Koobia>l

Pogrzeb odbęaie się 14
czerwca. br. o geG!:, 9 z

Pun-

kośoi• {Iw. Anny w
Mariańskiej knlio

Skier.

ozy

niewic.

O tej wwłlltej ll?'CIO'ZYStoś

. ci pcwia.da.miają wszystkich
ma.jomych i bllskioh Zmarłej

SYNOWE,

SYNOWIE,

WNUCZKOWlE
ł

u

.PRAWNUCZKOWIE.

czerwca

nasza
Matka
lat 51

r.

1963

strol!lkani

MĄZ,

Dnia 10
zma.rł

ł

DZIECI

w

roku

VI. 1963

przeżyw

szy 1.a.t 80 nasz najlepszy,
ukoohany Ojcieo i Dziadek

f ranciszek Sadowski
w.iJJ:yhttor

Okręgu

Sliohlego Łód2Jkiep, b. na.uczyciel Gimnaejum Janiny
~a.pczyńskiej
wykładowca.

w

Łodzi, b.

w ta.jttym

na-

Wa.rsza.wie w
ucza.niu w
okresie okupacji, b. długo
letni wykła.dowoa. Studium
Przygotowawczego -pny Uosta.tniwersytecie Łóchkim,
studium
11.io
wykład-ea

Łodzi,
Na.um:ycielskiego w
od11nam!0111Y Orderem Szta.nda.ru PracY Il kl. oru in-

nymi odlznaiezeniami
stw.owymi.
Na.boźeństwe

być

p.adik:ach dJLa wdrrożen.ia do pro
dUJk.cji SIZC!'Zególnie ważnych pro

Za>łobne

pa.ń

od•

będ!Zie się

dnia. 14. VI. br. o
w ka.plicy na.
ementa.nu na. Dołach, po
c:1y:m nastą.pi wyp'l"owadzenie 71Włl6k do grobu rodzinnego o godz. 11,30. O bolesza.wiada.mb~my
nej stracie
ll-Ogrążeni w głębokim smut-

jektów tego ty>pu.
bryg.ad
tworae<nde
:Inicjować
sarrni pracownicy za.iontere
za«ąa
rady
za!kl.adu,
sowa.nego
dowe i odidzi.ail:owe, kol.a. zaikła
technicz
stowat"Zyszeń
oowe
nych NOT, kluby tech<l:liki i rra
cjona.l>ilUIJCji. W skl:ad brygady
p.owinru> ~hocłzić od 3 dJo 15
w
osób. Mo<bna powolywać

brygad

skład

równie:!:

osoiby

spoo:a zalkladJu p!t'acy.
Jed<n.ostka,· w kt&rej

tw<i<rn:y
z jej u
wy
mien>!.a uazestn.filców bry>gady
wyilro
lch
ter.min
zaldiarnia;
jej
wYnal!Jl"O(lrt.enia
nacla; zasady
brygadę

się

czestniik.atml

z!IJWiera

uimowę,

lrtÓTa

i-bd.
Pr<Y,ielm

CÓF.KA,
I

SYNOWIE,

WNUKI i RODZINA

w tym jest

IZ

-

sbr. ))

ereg" wy.bie-

rać.

Z obejrzanych eksponatów najba<rdz:i-ej podobała mi
izrasię kon.fekcja polska i
i
czeska
bia:uterla
eolska,
sxwajeanka bnodne zega.r eczk.i - bran.s oletki z ozdobnyPa'l'.l'tofelki
mi kopertkami).
tekstylne różnych firm zagranicznych, polskie wyroby
skól"Zane (eleganckie >l;or:by ...
nesesery S'kórzano - tekstyltka'!ljnv dekoracyjne z
ne),
twonyw sztucznych w pawilonie angielSkim, futra naturalne i świetnie imitujące
radziecskórę w :pawilonie
kim ora·z kosmetyki tran·cusf
niemfoeki-e
kie, radzieckie,
czeskie.
Pl"Zy Okazji wszystkfol:i pra
jakie m.iałam
wie rozmów,
w
przeprowa.cJ,zić
oka-zję
stoiskach zagranicznych tych
sły.szałam
właśni-e towa·rów,
dla polskich
słowa uznania
towarów pnemysłu lekkiego
a szczególnie dla naszej kon·
fekcji.

laminowane
pianką poliuretam:>wą. Podpisa:no już pierwsze kontrakty.
Z odbial"cami zaołrodnimi zawarto już kontrakty na ar~
tykuły odzieżowe i bieliźnia·r
skie na sumę 240 tys. zł
dew., prowadzi się rozmowy
który
z klientem z Syrii,
naszymi
się
zainteresował
dywanami i z agentem holenderS'ki~ w sprawie !ami·
natów, z kilkunastoma kupcami interesującymi się spodniami texa•s oraz dziś jeszcze
z
zawarte zostaną umowy
klientami z 1-n-clii i z innych
krajów.
K. WYRZYKOWSKA
roczki

tej dobrej opinii
licz;ne wizy·ty w biurach
polskich centrał handlu zagranicznego. Np. łódzki „Confexim" przyjął już 61 wizyt
z czego pozagranioz.nyoh,
ważna Haść to kontakty noza<lzierzgnięte na tarwe,
gach. Największe zainteresowanie zagranicznych kontrahentów wzbudziła' jednak ko-

są

Zderzeni1e statku
z lodou;cen1
W

środę

backi „Aof:_x

.fira,ncuskó. statek :ryPleven" 2derzyil s.ię

Wyipadek miail:
z lodOllV'cem.
mlej5'C'; w o<Hegłości killrodziekilometrów od IS'laindii.
sięci'li
Na p·c;moc UISfZkodrzonemu sta~
pospjoesrzyło

w!E-le jednoJaiklo pierwsza
<1.otall"la :flregata brytyjska ;.Kei>
pel"· 1 u~ieltla pomocy zało
dtze.
kowi
stek:

morskich.

lizesiki

i

w Tuosicailoosa -

przybyły

:tinnę

g1warrddi n,a["ooOIWej - rzmaó
duuace się !P'Old irorz;kazami a.v.ądu
tedeirailnego„ gu1berna.tor Wallace 2J!'eZY®nO!Wał z op01r11 i na
PI'ZY\l ęto 2 studentów
uczelnię
(,PAP)

z flJizvta flJ

bwrdzo WC1Ześnie;
'."..!•lewizja
juź z drniem!. 1 czerwca od„sezonu o1rąbi/,a. począt..elc
gó'f"Jwwe.go". Wy.g lqda na to;
ze oały perso11el opuści? muzę
i wyjechal na zieloną trawlcę.
przez pie·rwsze dwa
Zre&Z'fJą
tygodruie maja, jeże•li telewirowrvież
pa.mię-ta.ją,
dzowie
ra>ezooo nas ok/ropn.y m proogra mem.
Ale wszeDTcie reloorrdy pobiositaitnich trzech
to w ciq,gu
d·ni. W niedziie•lę wy§wiet!().no
po MZ trzeci w tty.m rokiu że
slo!by film
?Wjqco wpro•s·t
czeski ;,Do>m w dzieink'y wilponied.zial.e•k
'W
lhwe'j";
we
te/,erelw1'cbm(!u;
teaJtr z

bo

Maomillan.a pisano
cha1ra.kteryzUóe następującym po
równa•niem hi&tOll'ycz•nym: 1 ,Neron gira~ na liirze, kiedy pa.li1
MaomiLlan gira~ w
się !l!zyim,
Stainowiis!k<>

ozalamywata
goliai,• kiedy
'Wielka palI'tia pe>j.ityczma".

ył

B

. ·w.s zym
to w najpra-wdzi

Janusza Alberta
Gotliba

zniac·zien·iu,
.sol01W a
doibre:J W10li".
,Ja.ń•ClllCh
Ludzie z kilkud?Jiesięciu iinsty
co
tucji zr{)bili wszystko,
mo-żliwe, by zapewnić a.lpi.n istom . najd0'9kmta.lszy sprzet i
żywność. Ich pomoc w niczym
nie przypominała arumim01W.ego ,,świadc.zien.ia na r.zecz"
podtchod!z:ili do 151PI"awY z wiel
kim se.I'C€iffi. Na przyikiad Fabrylka Cwkierików „OPTIMA"
nie tyłko zaioipa1ttrzyla wyipralecz
sl'O'Cliy<:ey,
wę w 4-0 kg
wła!Slile
róWlll.ieri: UldtolStęp;n.iła
ma.szyny i BUJro-wiec cełern zapalkow.a1ni a calE1go ba.gażu wyp.raiwy w folię p.o.Lietylent0wą.
A oito 1ilSlta 1WSZ)'\Sl1jkich Olfi·arodawców:

na.bo~ie
kośeie
żałobne w

OFIARQDAIWCY ŻYWNOSCI

W

RaJnigtmie

;p.:.diano;

ilZ

na

z My:lotlcyina oo Pu tao
(pólnoona Bj'1'l'Jla>) zaginał samo
do państwowych
należący
lot
linlii lotrtiozych z :bi osobal!TI!
na. poklad!Z.ie, (PAP)

trasie

I

Dnia 14 .;!.erwea. 1963 roku
w

drugą

śmierci

b<.~lesinl\

rocznicę

S. t P.
Dr med.

odprswione
żeństwo

le O. O. Jezuitów pf'.'&Y ul.
Sien·k iewima o godz. ,. ra.no,
na. które prosi Wl!IZys>łkich,
któl'lllY zaehoWali pam•ięć o

„__________„_
Zmariym

WY'f'"Y ~nego ws11ół
Czesia.~
kol.
ozuoia

Murlłn·kiewim-i, kierowni-

kowi drub.rni ŁZPB iJm.
Obrońców Pokoju, z p111w\'JldU
;
śmierci

MATKI
PE13.PRACOWNICY i
INŻ.-'l'ECHN ' l
SONEL
CZNY DRUKARNI.

- ::S~:;:a:„r.uc11111~„„„„„„„„„~
i.m.1mLDll'.'lll.cPuaiili~•iiwmamilmaiiili:~liili8l$i;;CUiiliii~~

teg.o

Mi.ni191.erstwo P.rz,emyisi'u Spo
(m1.ęsa. i
żywe~ i Skun:ru
wędlliiny wiall'lt<>ści po.nad 12 tys.
zł); Cen.tral'I'l.JY Zwńązek Spól-

Mle.czalI"Slk.ich (na1b1al
10 t)'IS. :ził); Łódzka
Wytwór•nia Srodlków Odrż.y.w
czyich; Zjednoczenie PrzemyCeirutrala
słu Cuktro>W1rucZE!lgJO;
Spóbdzielin.i Ogrodn.iczy.ch; Wy
twómi•a Ozysit-y>ch KUJ11ru;r MleczM'ISlkid1 (01'o;2ltyn); K.a[isika
Wiyibwocn.ia Kancein>traitów SpoKaiteidira
żywczych (Wi.niary);
TechnoJ.o.gii Zbóż WSR w Po~aniu (ipieczywo w puszkach
wedlug receptury prolf. Jankow.skiego); KatEdira Techn ologii Krochma•l u i Syiroipu ~Ł
{10 kg glltikozy).

dziel:n.i

wa.rto.śd

OFIARODAWCY

SPRZĘTU:

w
.. Ch..,,oni1kofo,„"
Ce ntra la
L<J?d·?:i, {73 ,>z.t, l:>ę~9w ~ą9~-

IWIO':i. Pr1zeclsiębi01"
klOIWy<Ch);
stwo „Arged" w Loid:zi (lSiP["zęt
goopoda rx:zy); Fabryika KolSlllle
tyików „Lechia." Pazinań (o<lejki p.-.sitonec:lllle); Wa.rszal\IVISl'kie
Fotograd'iczme „FoZaikłady
toin." (fiilimy w o.pakowania·ch
troipikaltnych); Widzewskie Za
kladY Wnćlkien SztU1Cmych {25
kg a111Jiłany); Skoczoiwsk.ie Zakl.ad'Y Wy1robów Filcoiwych (ka
ZPDz.
tropikalne);
pelusze
Ziaildady
„OlLmpia" (swetry);
Optyiczino-Meohaniczne w KalodO<WCo(olmłacy
towica.ch
we>; Lód:1Jka Faobryka Zegarów ~udizi1kii); ZPDz. im. Dura1cza {•d:resy :i bielizna); Ptrezydi.um RN m. Lodzi Wyd'Z.
Zdrowia (leki wartości 16 tys.
Ap•t ek
Zarrząd
LódQJkci
zl);
(aipi:eczki osobiste i opakoiwania na leki); Wytwórni.a Urzą
(kxzeslo
Komn.ma~nych
drreń
dio badań leka'!"Slkich); •Wa.m zta
ty PL (dirzewce do chQI'iątgie
wek 2lnafmjących i il!lne prace st01lal'l9kie); Zak:la<ly Pi!."zemylSil.u Galanteryjnego im. For
nalsltie:i <maszty do nami.otówil; Cerutl"a1lne La1bóiraito!"ium
Przemy.silu Dziewia~tego ('barn
da·że elastyczne); Lódi2kie Zjed
noczenie Pr.zedsiębiomtw Hall'ldJu Art. Pltwernyisfowyrni (rnaszyina do pisania); Zaiktady
w Lodrzi
Odrz i eży SpoirWwej
{sprzęt bi'WIBK<JIWY ·i OChroll'llny);
Pa·bianic<ka Fabr")-ka Nar~dzi
(sipecja1lne halki ~o<lo1WOO<We);
Liga Obrony Kjmiu w Lod'Zi
(lornetka i kompas - pożyc-z
ka); S zefostwo Woj.s>k Łącz
0

ności , Ośrodek Badań Łącznoś

pmyclf<:a):
C.ra<NOl9ba.cje HydralJPra cy
li czmo - Slu1'>a•r.s1ka w Lodzi

ci

SpóMzi e-ln i;i.

(o!M~.. ~!! _P-1d!le~t,

cr.ie

widzu
oj

oozmvśincści.

~,wymyś'li"

dotyczą

oddziaływam.i a

pet

rego - a wrięc dziedziny, która bllldlzi coirarz: większe za intere1SOWainie wśtród na•UJkow...
ców. Jest on autorem podrę c z
nika biO'Ineteorologil medycznej.
d!niu 'WIC'ZOrajszyim d.r
W
Soll.c<> Wl. Trom1P w yigłosil: w
Lns ty:tiuc.ie Geogra.fi•cznym reie
rait: „Wipływ bio•l ogiczny kl ioo1
martu 2Jn:aiczn y ch wyis.okości regionów gónsikich na c-zł<J<Wde
ka i świat 12JWiem:ęcy".
DoMi " JH""Z· 17 w Zakładzie
Histologii przy uf. N a.rutowi·
cza 60 drugi refera.t (w języ
ku angiehsikJ.m., tln.!maiczony na
po1ls'ki): „Wpływ pogD<lY i klima•tu 111.a diu.r-ezę, .s>k1ad moczu, czyin.ność !!Nlldnercrzy <Yt"a Z
fL-zyik<nehemic2l!ly skład kirwi"•

się

witare•Tc Z'nów poiwtórzem.ie fi!lmu. · Panowie! rozumiemy, że
;,ogórki". ~ CQll'aZ tru.dm:iej
.:,"l;_o!bawe t~tly, .a:le prz;,'1'....;eż
wlaś11ile w Vytrn. okresie t;rzedużo myśl.€ć,
l>a szczególme
nie odlcz!uwal
żeby telewidz
jaikimi bo<ryk.ają
trodnnści, z
tiwórcy. ·
się reitiaJkltoT'z,y i
Przytoczone przez nM falcty
z o~taifmlich dm.i stanowią tymcz<l!sem nic innego, jale tyiUvo

i

Kr 0 n; ka §§§§§
wypadków
-

=

irk=o _
2'1WW1L

Jaikiś fl'lm kiJUva. razy ograny,
'f.Vyl,ącmny się z ogóln~isTciego proogramu. 1Jódź dysipo-n.uje

przecież bogatymi archiwami
'ID wyitnvórnia.ich; w Sz·kole
I taniej kosz.tuje,
Filmowe<j.
bo ląc.za ni.e pracują. I z pożytkiem dla widza, o kitórym
os-ta·tniiO Zltllpeffliie zapomniano.

-

BEZPLATNE USLUGI~
w Lodzi
Mięne
Zaikłaidty
(p~howainie IIldęsB i wędlliin);

w ZPW lrrn. Lu'.ka.sińsikiego za
pa1ila &ię bawe.J na w 5U'5'l.airbyla
pożall'U
P=yczyną
kach.
temperatura u.l"Zanadmierna
dzei'l. Interweniowacy trzy oddzi·a ly straży, którym udało sie
zlo•kaliroo·wać poża•r.

* * *

Wczoiraa w wołewódoztwie za•
notowano kilka pożan:ów. M.
Kol~i

w

in.

La•sk)

Feliksa

(pow.
Btraruca
dom mies'Zka!lllY
Borka. Straty 35 tys. zl:.

~płonął

*

*
O godz. *17 na. ul.

przed

pooesją

Gdańskiej

190, kierowca mo

tocytkla IN 07-7·1 Anitoni

Urbań

ski (Ol:>r. St a•lim;giradu 5Q) skutjawy ąde
kiem nieostrot nej
rzyl w tył samochodu oięża'l'<>
wego. Motocyklista do'Z'nal powa©nych ogólnych obrażeń c!ala, przewieziono go do Szpittaaa.
im. Barlic kiego.

w
Przęiza11n.i.ctwa.
Instyt\.llt
Lodzi (obróbka anilany); Zak!liad Wyitmeyimałości Materia- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
lów PL tbaidanie w.yfJrzym.ał-06
ci lin wsipiina1czlwwych); Biuro
K()«lsł.!"udooyjine illir 2 FSC StarachmV>iice (samochód do przoe
Tcultural1'UOW1/ tygodmi.Qc
Szp.iita•l im.
wozów bauwru);
Pi1roog<l'Wa <•badania EKG); S2'.ipi ny będzie można nabyć we
„R utal jm. Barl1c·kiiego (W1Szech- ws.zyis!Jlcich kii.os lw.ch
ohtu" w d.ni1.1 14 czerwca br.
ffi.t"o.nine badania lekairakie i
ainahltycl'.ine).
-.K U L. T U R A''

,,Kultura"•

OFIARODAWCY GOTÓWKI:
!z.wiązek

ZatWQQl()IW}' Wlólk-

Głów.ny,
Zairzą,d
niairzy Lód>:oki ~k Spóldz. P:racy, LódlzJka. •Wyibwó~ia Srodków Odlżywczych, Lodtzk1 Zar.z.ąd Aptek, Omręgowy Zwią
ze<k S,p-łl'lli InwalidóWI, Zr~ze
nie Studentów Pok.<kich w Lo
dzi, Przed.siębiocsłiwo IOO!nOill-

tu Samochodów !IM" 2 w Lodzi, c-.ikrownfa „ChY"b~e", Po-

litechnika Md>z.ka.

•

*

•

iekltóre VnisibyVU.Cje toiqzaiy z ®ra'71lli perume lwrZ1J19C'i. dla siebie; mi.QJ7Wwicie - aipini ki z.bad.>aj Ił za..
chiowam.ie ~ siprzętm 'IV wartmJkch diługiego ~1JU i

N

w

ZAMIESZCZAC BĘDZIE:

i ze
kT<JJjiu
i1'!!fo'7"Tnacie z
świ'cvta, bo·gll!by przegl'ąd wydarzeń Touitura:lnych, ar1'yokuly i fez.ieot-Ony :re wszystki.ch
dzia7bw 2>ycia k:u'llf:u,raLnego
PoLs<1oi;
PROWADZIC
ixysi/cu,.i;je

71.(1:

BĘDZIE:

Wmlllt ckJbua:Lnej

prol>lema.tylci literackiej, ra·
&iO!!De'j; tel.ewVzvj'11.e>j; fli/;mo·
wej, tea.rt;railnej; pws>t.ycznej,
m<Uzryczmej iitłP.
poMęci

SIW()lje lamy s:pra5'(J'Cjal1'slf:ycz1Ue'j kiultu1'11
przejl11W0'11l
jej
maisowej i
w m'iaisrtach i wsiia.ich.

wom

!

3Wn.aicie tiropitk,a;lnym. InTygoibnik ;, K-uUni:ro."
tar
- nie
to ilu strowany ulca.zywać s-il:
k1ch korzyfi.C'I. Wymieroienie o~
będzie w objętości 12 stron
fiarodawcy na lamach naszeJ
11a terenie
tlJ cenie 3 zl gazety jest często jed!f1l.ą drow lwżilY ł
oo- łcal.eoo kraju
Tym
gą relcompensaty.
ł
rętsze podzięlcowania naleźą ł cz wartek lttb pią.telc.
·
!J'l'Zy- ;
k1.órzy
si.ę wszys-tlcim,
lJUllllllllillllllllllllllllll!llllllllllllllllłlllllllll
uti z pomocq wypra'1.Qie!

~

~ndo$ą na~

i
1

gody i klimatu na ustrój tak
czl.-01Wieka. zdrowego jak i cho-

(PAP)

:vairsza:oo

s

łodzi

do Lodizi dr Solco
przyib~
W. Trolmp - sekreta.n: gene...
ra.Jny Międzynarodowego ToBimneteorologic7,..
warzystwa
nego. rw Holarulliii. dir S. W,
B ioTromip joest dylflEik!toirem
meteoiOOlagiJC2JneigJC> Centrum Ba
da>WC'łie>go.. Jego praee bada.w-

środę, że M.acrrnilze
7Jrezygnować
!roł'l:Wią
st~uno·wiska premiera i
zać patrJa>menJt.

IH1No'uKusz 63: Łańcuch dobrej woli

Zaginął samolot
birmański

s:bw.a.

lan powinien

vro1xxtycję:

1

T()1W6!1"z y~
Elru:lJolkcyinoklgiicZll'le.g~

Geogiraficzmego

<ioe"· pisze w

Mamy

I

T<JOWall'Tl:ystwa.

dJl:odloigi=niego,

piraiwic<>wy tygodnik poQity=ny „TiJIIle aind Ti-

dowód

Paryżu.

WC?.Olmli, jaklo gość T<l'Wl!!irzy
s1lwa Me•teoirol01gic2lllego i Hy-

Nieza.Qeż·ny

Zapomniano o .••

w

Wybitny uaony

Macmillan.do dvmisH

Ja•Tc tailc dalej pójdzie, Wasz
sprawozdawca będzie 11lJ!.Mial
i.nm>e>j pracy.
pos,z,u:lcać sobie
br<l!Tc w na•s.wj.
ód tygodnia
TV czegoloo:w.>;e•lc, o !1J r..oż
na by n,;aoZeipić piiirem".

siedzi1bą

(PAP)

.,Time and Tide":

l!~rtl

z

od-

działy

muireyńsk:iioh.

Fro'!-andię.

Francję.

Belgię,

s

'

NRF i Włochy, k'fU:re w tym
celu utwor.zyły „europejską~

wyin.aJ.arz.azy opq:acowa
(az)
ny pr.zez brygadę tralktowany
----------~_;__
jest jaiko pra~:Lcrzy projekt -------------_:---------------WY'I'l.alaemy, a jego ooena de>ko
nywana jest na tych samych
zasadach J.atk proj ekt6'W :!nidy
wk!'lllallll'l.ych.

go9. 10,30

ku

ze

se-

znoszącej

wybieraj! .

mogą

S. t P.

były

mo.g.ą

zmarła

RODZINA

Słupsku

blryga

t'W'Ol'TZ<>Ile ad.bo w celu opr.aC'O'W.a
j.a•kiegoś projektu wynalaz
czego a'1bo w wyjątkowych wy

Q, t P.
MAltIA t"ICHE'l'A

mia.ją

:!:e

nia

żona,
najukoclia.ń"7A
przer2;vwsa;y
ł Babcl1&.

z PIASKOWSKICH
1-voto s U'l'!JR
Pogrzeb octbf)dme e;!ę dnia
14 czerwca 1963 r. o g<W-z. n
z kaplicy cmentarza na J:i.1dogQVJCZU, o czym za.włada•

Ewo
ll>dkoirczenie

ustawy

chwalenia

gregac;j ę rasową w miejscach
jp'Ubl.iiczmyich,· jaik: np. w hotelach,· rresta1111racjach„ teait:rach t
sklepach orari m.a.garzynach. Ken
nedy wygilooi1 to przemówienie
po dnmu stJJnego napięcia na tle
lekcja odzieży, a wśród ni>Chl trasowym
w stan.ie A'1a11:>ama.
płaszcze, garoonki oraz szlafna teren uni•w emytetiu
Kiedy

Wyraz~

Jak jtti: poda;wałiśmy, Rada Mill!istrów wspólnle z CRZZ podcnlałalności brygad
jęły uchwałę w JSIPl:'aiwie zasad tworzenia i

rr.asowej. Za1PowiedrLi.a.1: on, i2 w
pnzyszlyim tygodniu zwiróci aię
do Kong.resu z pr<llP<J'Zyicją u-

Na, zidij~: ek~ycja, polskiego przemysłu eiężkiego.
CAF ....., fot. Sokołowski

lUJdioości.

W

Pomocnicza l)O'lie:la ozachodlnio
J.icrebnośl\
berlil1ska osiągnęła
jaik wyrort;k)a z i!Il5.000 osób fQO.'ll'l:l.aCJi senatOII'a .Mberi:tza. Je
su dod.ać oo tego 20.000 poll.i-

wyglosil
wieca:e>rem
przemówieonie do n.airoou poświęcone pro•blemom segcregacjt
Kennedy

Prezydenit

ptl"Zede
cbocirti
ba\!!'dadiz.kim
Wl'lozyslf.c.im o ~y.7JO'Wan:ie

Policyjny rekord

bataliony
sze tego rodzaju
rakietowe.
wyproduk<>wane
Pierwsze
w Europie w systemie koo•
peracyjnym zdalnie kierowane rakiety przeciw.l otnicze amerykańskiego typu „Hawk"
są w chwili obecnej dostardoczane Bun<leoswe<hrze kompetentne władze
niosły
w Paryżu.. Rakiety te produkowane są wspóime przez 5
eurapejskieh państw NATO:'

we wtorek póiJnyim

wl.arlrrom

Komllln.ikait i!."OOglośni ~miesięcy więzienia .z zawies:rediaicll:zJk:iej OOn.ooi o ,,pt".ziec-2l06Ynipcllosk.arboSzeklu
nlem.
'\Jlil.lli<1l" stref Zlllbeid i Taktat,
nyeh (lfnymalo kary wię'Llenia
przy czyim piowst.aocy kluroyjod 3 do 6 milesięcy, wziględnie
. scy mi.e1i pollllieść cięż:kie ~a
też kary gr:wwny.
ty.
zal'7JllJCal !m,
Akt oskarżenla
Rówlrualegle do dizia?ań Wo-iż należeli do „organizacji anty
ll:!ierowa.nych
konstytucyjn~h",
wiladze bagdad~e
jeninyich
przez zdelegalt.zowanĄ w Niem
prrzeiprowad"Zily szeroko zak:ro
czech zachodnich pardę komujone operaoeje p01icyijne w N
nis~ (PAP)
jomie Ki:rkutk u i w k iłik:u inmiejl9k.ich.
O'Środ!kach
nych
Usuwana jest naplywoiwa. łtud
n.ość kocdyjs'ka.,

bliższych miesiącach ufonnowane mają z-ostać dwa da.J..

o se2re2acJ1 rasoflJei

póŁn.oooą część Iira<Jll'aZ ~.zoJ.rując do111nę Tyigry

ku

Obrony,
tych ra-

"ennedq

naki.nu. Teocre•tyc2'Jl'llie ftrOl!l.t roz
ciąga

do portu w
kiet przy:był
Bremie w dniu 5 bm. W ru1>:i-

bońskie

dcxniesień

Ministeristwa
go
pierwszy tram;,port

t<JIW!e MA:isuil.u Kiilt'l!wllru li Ohaodicma.jąic

a.tomowe.

We-dług

przeciwmlta.

Tn;y dyiw;iizje ~e. to jesit
sit 2lbrojnych
dwie tr:r.Ecle

w rakiety USA

Wyposażono

Lotnictwo irackie bombarduje wiosli:i w Kurdystanie

boga~

r
j

\

• prohibicja
Dlaczego nie
ak już informowaliśmy,
nasza akcja pod hasłem:
„Czy bezradne?" przekro
czyła znacznie
przewidzia_
ne ramy. Poza listami, które
·w1;ikazyv:aly
środki i ~0·1~my
pomocy żonom
alkohol:kow,
było dużo takich, w ktorych
czytelnicy proponowali ra~y
kalne ich zdaniem, posunH~
cia, 'zmierzające do likwidacji alkoholizmu. W wielu listach powtarza się teł1 sam
postulat: wprowadzenie prohibicji, a więc generalneg~:
ustawowego zakazu produkci•
i sprzed3ży alkoholu.
Aby uzasadnić, że prohibi-:
cja jest jedynie ~łusznym l
skutecznym posumęCJem, po'>voływano
się
na
przykła1
Ameryki. Szwecji,
Norwegii.
Isl:mrlii i Finlandii. Dr
S.
proponuje wprowadzić u nas
prohibicję
na 5-letni okres
próbny.

J

„Stil"ierdz:am, ?piera!ą.c si~
tut wiedzy /,e/w.rg,;ie1, ze 5 la,
abstynencji wy·s~aTcZa, abu na
silale odwyknąć od a•lkoholow .ego nałogu. W tym czasie
v:ittr:eź1rieHby ws::1rscy, zm1eniiby się. znillrnatby ldinwt
SJ}r-:::ujający
p:cm.
Za korrenione. ~taropolshie
zwycza1e
towarzuski·e
;
od.zied::ic.:°i11.f'
nc1v11ki nwg/.yby 1Llec a;~in.o
wnhi zmianie 7UJ. lwr;usc. '..~1:
in::(ldanej d.=isia.i 1rze:::ttYJse1 .

Ale
pan
doktor . przec7:y
mm sobiP, bo powiada, 7;P
przc-jściowe

wprowad_n~me

prohibicji byloby , poc 1<;szc-11iem dla ::illrnhol1kow_: ,,J<'S7;cze się po tyrn okresie nn~1i'\". r tak by chyba .b?'"?·
16 lat
trwa.iąca.
proh tbt<' ;:i
llmervkail~·ka. nie zlikwidowała
~llrnholizmn.
pija1is•lwa,
p1cia„ Natomiast w
okresif'
trwania generalnego zakazn
narodził)'
się
i
rozkwiily
różn<>rodne fonnV j~!('O omijania.,
przekra.czania
itp.
„Zł0te"
karty w
historii
!rnntrabandy przypndn.ią wlnśnie na ten okre<S. 1 mimo
kar i
repre~ji,
kontroli
i
admini•tracyjnej ochrony, slkohol przf"mycano, pro~uk_o
'''ano (nielegalne fabryki) l. ..
p;tn.
Pol•ce mieliśmy loko.lne próby wprowadzenia
prahibicji. Przed wojna
niairi<;trat w Pru•zkowie 11siłował ,, wyzwolić'' mici:;7.knf1ców tego mia~tr>-czka od zgnblll'>go nałogu. Nic nie wskórn_
no. Maj~-cy ochote na wódkc
~~·jeżdżali
z
Pruszlrnwa i
11oijali si() w sasif'dnim mie•eie, albo pnywozili ią z oko.lic nie objctych zakazem,
Dlaczego
pań~two
produk11jc- alkohol, a jednoc7eś1;i"
l>rn;wadrzi waUkę z aa~{ohol 1zlli!'m? - zapyt-.lje inny czy-

W

t~lnik.
Państwo

nie wale-zy z pł
l"i1>m alkoholu a.Je o kultul'ę J)lcia., o ~iepr'.llek:raczanle
ll<rnn. n za>eb-01Wanie trzeiwo~l'i. Pańsitwo J)rodukujac al1'„hal. nie na.k:umje n i komu
kunowainia. i pfoia.. Stwarza
<lka:riP.? A kto nam nakazuj!'
ni~:i

i

korzy~bć?

JestP.śmy

bl'llł'i'iei

i•totamJ r0<Z11mnvmi
i <tl"il"tlh1Jemy
sic
świe,iniP
\v jakich rozmiarach uzywalli" all;ah<>lu mo,ze sta.nowii"
11,..,,.,.fo•mn.ość,
a
w
.fakll'ł1
~hi!IJłą i społeczną szkodę.

I

interesujące
baankietowe
przeprowadził
w
Polsce
d·zia1ł
bad.a•ń
Głównego Społeczn»a') Komitetu
Przed walkoholowe.go w
Wairszaiwie.
(Andrzej świccicki - Struk-

tura s•pożycla napojów alkoholowych w Polsce) Okazuje
się, że w całym kraju około
1.420.000 osób dorosłych wypija przeszło połowę
ogólnej
ilości
alkohoh konsumowanego przez dorosłych i wyda-

ardzo
dania

B

.

SDFK

Przed Kongresem

Dorobek kobiet polskich
na moskiew·skim forum
Już tylko dni dzielą nas od
V Kongresu Swiatowej Demo
kralyczncj E'oderacji Kobiet.
Zbiera si~ on w Moskwie w
dniach 24-29 bm.
W kongresie weźmie udział
przcszlo 1.200 delegatek organizacji kobiecych spon<id sLu
krajów. Bardzo licznie bt;dą
roprczcnlowame pat'isl wa aJ'rykai1s1kie i J·raje Ameryki Polu<lniowej.
<'•)•lcgiicja polska, w skladzie
dwudzi·l'Sl 11 11ięciu o.sób, rop·L'ezenlu.ie au,:..ą r1'1i.noro<ln-O\Ść zawoL1<'1w i śro•dowisk.
Obok
trzech posl:rn-=k. wyjeżdżają do
Moskwy spól<lziclczynie, obok
kobiety-prawnika
kob1etadziała-cz Kołu Go~podyi1 Wiejskich, obok ra<lnych - lek,1rki, robc>t.ni-cc. n::iuczydelki..
W toku obrad przeclMawirny
nas7-c o.~iągnit;-cia w dziedzinie
uslawocl<iwslwa i praktyki alimenlacyjne; oraz zreferujemy
pnnkt wklzcnia kobi<-1t pols'.cich na najwa~.niej~ze sprawy mic}rlzynaroclowe, rn. iii1. na
P'CL'spckiY\\'Y kobi.ecego ruchu
w obronie pokoju.
,
w trakcie przygotowan clo
kongr0su z inicjatywy _Zar7.ą
clu Gl<';wnc"O Ligi Koh1et leren.o\ve o_gi';'i\va J..#i1gi v.,~sp<~ln1e
z domami lrnltnry, oddz1ala~i Towarzystw"1 Wirozy Pow
sz-echncj i in. prowa<lziły w
calym kraju <'\kc.ie popular110o.•hviatown oo<l haslem „Rok
l\'li~1lzynar00Mvej
Przyja'./,ni
Kobic•l". Od noczątku marca
<lo czcrwcn br.
odbylo si0,
prneszlo 300 spot.lrnii. slu·i;ą
cych lepszemu pozn::intu życia
kobiet w różnych częl\ciuch

świa1a.

P.ró::z spra•w-ozdań i propozyci i, delegacja polsl;:a wiezie
do Mo.'lkwy dary: zabawki dln

Laureaci konkursu
plastycznego
Jak donosiliśmy już, bardzo
byly wyniki konkursu, ogłoszonego przez _znrząd Lódzl<iego Okręgu
Zw1ąz
lrn Polskicl1 Artystów Plastyków.
z kolei podajemy laureatów
tego Jconkursu.
Dwie pierwsze równorzędne
na"rody za obraz stalugowy otrzymali: B. Liberski i M. Galki~wicz. Tr7.Y drugie nagrody:
B.
szaJdzińska-Krawczyk,_ .~1.
Slrzy:i.·GarboJ.ii1s1!'a, K. Z1ehnski. Dwje trzeci~ nagrody: S.
Wegner, G. J(ub1ak.
.
Trzy równorzędne.
nagi.ody
za rzeźlJe otr7ymali: A.. B1!as,
Wł.
Olesielskl, l\f. Gal~new1cz.
Nagrodę 7,::i plas~orzezbę zdo
bvl A Starczewski.
·Pona.dto jury przyznalo szerP.g wyró:<nień.
(M.)

interesujące

dzieci kubańskich i ai1gierskkh
oraz przedmioty o charakterze
folklorystycznym. Te ostatni<!
będą sprzedawane na specja.1nym kierma-szu. z którego dochód przoznacza się na ZWI'ol
koszlów podróży delegatek z
krajów gospodarczo zacofanych.
(I. F.)

je się na ten cel około 10
mld zł rocznie. (Recz.na wartość
napoiow alkoholowych
dostarczonych na ryFJek kraiowy w 1961 I'. wyniosla ok.
22,3 mld złotych) . Przecię~ne wyda~ki na.. alkohol 1 osoby w teJ grupie wynomą ok.
7 tys. zł ro<''Znie, a więc prawie 600 zł miesięcznic. I"l1nieje zatem
określona
l;czba
osó,b pijących dużo i one są
uciążliwe
dla spoleczet'istwa ,
stanowiąc
przedmiot troski
ruchu. antyalkoholowego.
Ta właśnie grupa procentowlO niewieHl:a - sit:.a.nO<Wi
wielki
problem.
Prohibicja
go nie rozwiaże. Już dz;siaj,
w warunkach norm prawnych, ograniczający-eh spożycie
alkoholu,
po raz no-i
tujenw
fakty raz
wykrywania
likwidowania
pokątnych
bimbrowni, melin
uprawia;ących
pro-ceder nif'legalnego
handlu wódkq w dni zaka-1
zu sprzedaży itp.

la.to w _pelwi i upaly
nie "!io::emy naf/'zekać
;
na brak. z1aul-0w. Odbywa.ją się
; On~ wscędzie, a zdar::a się i ta.Je, że
,Je~t ich kUka naraz w jednlJ'm mle~~c,_e. Weźmy, na prziyhla<l, Zieloną
'Gorę. Zalediwie przex:l kiUooma dniałin1 odbyły się tam jednoc.ześnie:
łzia_zd
dzie:mnikMZy
1Jury.s.f:y>cznych,
1
• zo.•ty z;)azd pisairzry
Zi.e~n Zachod>iich i 11.a dod.a;te<lc feisd.irwal piosenlci
r"'d.zieokiej,
. l'oje<C/l!(J.łem na zfa...-d pi;;af/'Zy. Nie
Ja ieden zreszitą.
Lodiz'i poje('hali
!esizcze: Tadeits.z Chtrufoie1ews.foi, Jan
~ ~Uszc;:a, Wiesł-0;iv Jażdżyi~Mci, R.oman

ł

iz

potężne,

z

:111y i
1

nie są ;'uż

„
U.:gdyś,
w

~~
~ą się diuże

!
:

odbył

_

Oszezt)<l7.ać
dewizy można l
tal<, jal< to uezynion-0 w ZPP

Jur(!zak'.a:

'\\'lasnym wysili .mięśni \Vyk(}nauo
tatn urza<lze"ie\
które
będ?.ie
słu:i.ylo produlc<>ji nie gorze.i ni:i.
ki~m

1ny.1.'.lłi

1naszy11y zagraniczne.
Wf"
ny

zakładach

'-''Spon1nianych

prz·erobi·ono stare

tonowe

maszyny

na. n·()WOCzesne
<1<>

dzie\\'iarslc.l.e

lel<ki-rh

k-0-

n1asz:v-

produl<cji

sw<iterkiiw

damsl<ieit.

l~lin1inujf\ one calkowi·cie kr·oJ<'ni.e, P·07.\Valająie na dzianie g--0
czę.~cl sweterka,
łctóte

towyclt

nastł~pnie
tylko Sir,
zeszy\va.
D:l.lęlłli ten1u za~~U!zę<Jzi się sp<>

r'?

su~·<n\:·ra.

(st.raita

ci

<lz1ann1y

,j<'St

1>rzy

wykoojaeh).

µ-ewn~j

iloś

nieunikni.ona

zespbl

kon-

st.r~1kLorów t tf'chn-0l og6w J>J'a<'LIJC -Ohf'<!nie nad o01>i.~anien1 oo
powi<'..:luieg-0 p1·-0.c·esu te-chniezne
0

go nowej
skiej.

5

już

E

~ 14 tournee za:; granicznych
;:

§

•

zdob;i:ł

~=

2

:

§:-

:: nagrody i dwa
§_medale
_
;: • w br. za:: proszony został
~ do
7 krajów
:: bałkańskich
i
§ skandynaw-

~

=

;_:_

§
E

skich
• występowal w La Scali

produtceji dziewiar-

dziś

dy;:;ponujemy
bronią
usta.wą

-==:_==

:__

!=
5

Daje ona
wystarc7.ai~cy
zasób
sposobów ogranicznincych spożycie
alkoholu, a, także prawo stosowania,
represji
karnych
wohi>c aUcoholi.ki1w i winnych
przekroczenia, zaka.ziiw. Gwarantuje 1rnst"'"llie ona ochronc rorlziny pija.Im, zobowiąz·.1je do
leczenia
alkoholików i nrzewiduje działalność
nrofilaklvczną. Rzecz w tym,
żeby ustawa weszla w ż,ycie

=

' ~=-

Zespół

wrocławskich mimów występować będzie
w naszym mieście od 18 do 25 bm. codziennie

przeciwalkoholową.

o godz. 19,30 w sali Teatru Powszechnego

_

\V zwiazku z dużym zainteresowaniem łodzian

§

udało nam się wyjednać w dyrekcji teatru
dwa specjalne spektakle
22 bm. o godz . 17 i 23 bm. o godz. 16,3C

dl

=..= -=

-=_=====

t

i=
~--

Czytelników „Dziennika".
i=_

Na te przedstawienia bilety ulgowe sprzedaj: kasa teat1"11
przy ul. Obr. Stalingradu 21 za okazamem niżej
zamieszczonego kuponu

_!!!_

~~;1\;ic;n~Ó:cz:si,e p;~~k~s~~~= ==~====_===-~=.-=

dizinfa,niu wlo.~ćiiwcj a1lmo.s.fer:v
,<.\pn,Jecz,nej, n ie do.puszczającej
toleran.::j.i dla naiclużyw::ijących
al'kcholn- efekty będą więk,<;ize n;ż 1c. których mo7.na by
<'ie s.poid•ziownć po prohib;1cji.
Z. TARNOWSKA

wnrszawską. nnrndą.

KUPON

ulg
h
biletów
owyc na
Pantomimy w dniach
22 bm. godz. 17, 23 bm. godz. 16,30.

uprawniający do nabycia 4
występy Wrocławskiego Teatru

~

;
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w spraw1e barwv

~

SH!iat robi!iiękolorowq
\lJ

350 amenika\i,"lkkh
zaYł Jdnda.ch
·przemy1<;.lo•wych
przeiproo.vadzono bada.niu

niaid

wy1ni1ka,l"ni

za.'i-to1wwa1n1ia

ba,vw we wn0t rza<eh fa bryczny<eh. I có:i: .s.ię oka.zalo? W
J1 iE•mi'll dw<>.ch ir7.ecich przeba
da1nych za•kfodóWl &!Jwi~rdv.o.no
w rezu!.t.acie 1>om·awe warunków oświetlenia;
w więcej
rnz w czwn1rtej
częiki
wrost prodnlrnj.i; w 300/o
za.kładów u1zyi;;1ka1110
poprawę
jakości wyrobów.
Obo
i
wkroczyl!śrny
w
gąszx:z
]Jirob!ema·ty;k.i,
któr~j
na imię „BARiWA". Problema.t.y>ki, kitóra ro<bi karieirę.
Zajmują się nią uczeni najprzeróżniejsz)"Ch

specjadinośc1.

Pracują nad nią ośrodlki nau-

ko•we i organa g<J1Spo<la1rc·ze by
wymienić dfa przyiktadu
Br-i1ti<Sh
Colou.r
Cou1nciJ
w
Wie•likiej
Bry1tamii,
Centre
d'Tnformation de Couleur wie
Fra1n.cji, In.s.tytuit Ps)"Choio.gii
Ba.rwy w NRF.
Skąd
taka
afotua1lmocść tego zagac1n lenia?

Od;pow.ied~
jei~t
nie.trudn,a.
Zycie nasze za.cz}"na u.pływać
coraz ba1r·dziej pod :imakiem
bariwy, świa•t robi się co.raz
ba.t"dziej ko!o.ro•wy czy to
sp.ryjr·zeć na wielkomi<'j.l<ą uliC0,, czy .na wnęLrze siklepu &PO
.żywczcg-0, hali fabrycznej.
To wsptilezesna technika tak
ś\viat

były

szaro-bure, nijakie w koSl<óra i drewno, kamień

ubarwiła.

st-0>1owane tworzywa

lorze.

oglądMny

drugim dni-u zjazdu Wlodz.imierz
z Krakowa, wygłos.il referat o prob1ema4yce Ziem. Odzy.~·Tw~iych w 7i1terat·ur,:e u•~))Ó/.ree.ęnej. Zarówno refera1, ja•k i dysilrusja
11;y./r;a.:aif1;,. że ż1;je•m11 w ol:-res•ie d-ale/oo posun-f;ętego proceis·u
integracji.

naturalne

i glina, stal ezy tektura na o.gól

11ie pooiąga.ią oka bal'wnyml
efektami. D-Opiero wraz z wpro·
wadzeniom do produkcji i uży
eiem nowyeh tworzyw zaezęla
p-0ws1awać
wielka paleta barw.
Oto masy plastyezne dają się
barwić

na

niezmiernie

c..-zyste,

jasne, wes.ole k.olory;
d-ztęki
barwieniu w masie pozwJtlają
na stooowanie efektów, jakie
dawnie.i byly nie do J>-Omyśle·
nia. To sa,mo dotyezy i szt11cznyeh wl<)kien,
Bard1Z10 cieka.we pod wzg1Ję
dem ko•lorys.tyic7Jny>m są nowe
mall<f:>rialy bud10•Wl.a1ne, jak ceme1n1t bia.ly i kolorowy, ce.gła.

Te.re.ny zachodnie nie
czymś oczywistym . . Może najlepiej zilu.9truje to przykład. oto lodzianin.
Roman Łoboda, na pi sal powieść „Korze11ie
obok
rzeki".
której
a.keja
dzieje się na Ziemi Lubuskiej, a mieszlwni,ec Zielonej Góry,
Wi1k.t0<r Lemiesz, pi'sze pracę o lódzi7dch Zakladach im. Harnama. Stary podz·ial regionalwy me ma dZ'iś se·ns•u. Pi·oble-

ta•ką aflraJw)ą jak

ws·tafem111 itliriemy do pracy; a w-leczorem zinaunJ w milcze-n·iu
Wi'Clogod.<inmy prog·ram.
l\1al-11cz-lw, a
--'ucz>1•m11J
się w ogóle mówić.
Nie
"""'
„.
z1t~racam11 jednak na to uwaoi-, urzeczen,i i zajascynou.>a•ni nwżliivo„~ciami,
j.a,Tde diaje ten wsqMniaiy i11>8'lą'l/.men.t
szerzeniia kmli'lll1'Y i rozi·ywlci. Ale 0
tym n·ie mówiio s·ię na wspomni.anvm _zjeździe. I słusznie.
Niechaj
maf/'ltu>ią .się 0 to przyszłe pokolenia.

Dawni.ej

nao1

Jan Koprows k·'

111/

R

holizmem
poważną

telewkj!
u;ychowuye się
spoleczens.f!wo . ludzi
niemych. W domu
czy w Ś'Unetl1cy,
siedzimy godzinami Z<Ipa-trzeroi w telewi,zyjne o/demko i zasluehan4 w plyną-cy 11w'.mtąd .,gl.os czy · _mu,zy•kę. I,
ocz1fWax:1e,
m1J,crz'Y!my.
Nie . kwitnie
żad11a rozmowa, me szerzy s1-ę lc11.lt
to1oorz1;silciej Jconwers•acj<i. Po<tem się
roochodz•ilmy,
lcwdzierny
się 6PQĆ,

yy Maciąg

§

lllllllllllllllllłllllllllll_==I

D

pierws,Z1Jch

latach
po
b Jnie - ten, żiel.onogórsiki, byl dozorganizowamy
i
go.srpod.arzom
:
brawa.
~ "'l'o roo "'"e„wszy
na tym zjeździe
~·61.l.>llo si„"'o fi"'W. ""'s're<d.ni,kach ht~,„~•.tu_1_·11 to "J"e<st 0- radio,
,_, JiLm•ie i tele~
l.c 1z
,_
1>u Jl. Z.wba·szcza 1e•le>1vizija slXI«• się
ł ~e/·ktem zainite.re·sowania zarówno w
łchoerataich ja.fe i w d;yiitlows}4. N.ie
fZ<? dzUo. i'U juz o ta1loie akad-e•m·iC1Tcie
łs·f<l<l:n·ienia ja,lc to, czy telewizija je<st
s;:k~ czy nie, lecz raczej o to, czy
ki !n.ta ona JJl'IJ}Oje zadania ja11w wiel8 'tlo'IVoczeS114J i11.$pif/'aitor k.ul/Jury mał 8'():>eJ i POfPUlarlJZ<l•OOor lbteralfniry. ZaFa'~~1'*1jq.ce, jak w c~ią.gu lci'Nw lat
81:U.ll>ie telewf:sja za1tL>lad·n.ela umył ni"1' i .sta,/a się jednym z n·ajipo·lężf s:ee-Jsz.ych brodTww o·ddzi<1l11wa'71ia. Mu; ę tu, co prawda, zaiuważyć,
ze

Jłlllllllłłlllllllłllllllllll
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gospodarczym
im.

Teatr Pantomimy

który na zaproszenie „Dziennika"
odwiedza Łódź w dniach 18-25 bm

Antyimport
sposobem

ł ~'<1ż
;~~oda,zja,.-dy
-vazkie>go;
ora.i:
A l.eolosamder
d!fielctor Pos•tol<:nv.
Wydanrnicf'loo
ChoNa1·w1·ększ·e zwyc1·ęstwo
pi,Mrzy troohę .ę·ię prze:

Wrocławski

• utrzym·-1je ścisłe kontakty z teatrem
zialacze ruchu
antyalMarcela
Markoholowego w
Polsce ~ ceau twórcy
nie w prohibicji widzą :: francuskiej pan
rozw1ąza111e .. \V walce z alko-:~= tomimy.

?"------------~-----~-~----~--""-----------...--.są eg;mtyką; są
d:ięlei świetme Pl'O!lr>e•ru1~ej
#Mimo,

Czy wiecię, że:

są

my Ziem Zachodnich
problemami
wspóln„mi, s-n
ogólne""' "'ro„.
„
„~ „
cesu roz.wojo1vcgo życia naszego Tera•u.
'
,

częścią

Uświadomienie sobie te>go fakfq1
staje sję niezwykle wa.f:ne w chwi'ri;
gd.y za Ła.bą odbywa>}ą się ?"O<w-maUe
zloty O·rgani·.zacji rewizjon,isf!ycznyich'
Cz-e•rwiec jeS<t
pod
tym
ioz;ględem
mie.~i«em wyjqiOlwrwym. Nasilenie
tych i.mprez w Niemczech zaclwdm·ich,
przybiera chairalaer krul:minacyjny; a
znaczeiroia stara.ją się im dodać przedsla•wici:ele r:ądltt, popierający &fowapliwie poozyna•nda tzi1v. ziomlws-f1w.
Na zjeź:d'.::ie pi„~arzy
w
Zielonej
Górze spraic.11 te nie mogły nie być
zauW<a.tone. Seijm Uteraolci
s-.tal
się

s.n.:arntowa,
v.iy,rabiać

w

J;:>tórą
też
rno'Żlna
różinych lad<ny.::h,

CZJ"Slyich kolorach, a kt6ra
je-.s!f: ma•terialem elewa•cyjnym.
·wsp<Ymmieć trzeba i
szklo, i
przede wisz~tkim różne odmiany rioW10Cze.s:nej
ce,ram!<ki
,<>zlache>hn·ej. (W Ośrodku Budowlanym w Ro<tterdamie o,glą
dać można
np. 260 róż.ny<eh
odmian barwl[lej li.ców:ki).

P

odstawe>wyim
wspólcz€19nej

czyn.nikiem
kolo1rysty-

się,

oczywiście,

ki

.sibal

r<>zwój produkcji bat"Wników,
fa.rb i la.kierów.
Pod tym
względem
PQL"ltęp na świecie
je:;.t ogromny, zjaWl1a.ją s.ię
wciąż nowe klasy t~ śroct'
ków, o,palt"te głów.nie na materiałach
sy>n•te.tycznych. Jednym &lowern
środków do
u1ba,rwiania świata d,ziś lilie
brakuJe. I u 111as pojawiły się
o.ne, a w ślad za nimi i moda na barwę. Ju,ż U> na dobry1ch chęcia·ch w tym wzglę
dzie nam nie zby•wa.

więc również manife>sfacją

.~

o charakterze społe>c.«nvm i po.Utyc.rnym. War- ł
to zresz~q dodać, że w NRF zna.idu-;
jem !J coraz więcej lnd.-;:i rozisą,dnych, ;
fotórzy odnoszą się kry.tycznie do po/i- ł
tyki Adena1Le·ra. Słynna j11ż dziś au-ł
dycja w telewizji ham.bu.r-s kiej o Wro- ł
clamilL dowodzi. że nie brak tam lu-;
d:::i., Tcfo611;y ś!i;iadom•i nieod·wraealnuś- ~
ci proceis11 l1rs-t-oryc.znego, port1·af1ą nar
.z-ie•m:ie na.~ze spojrzeć okiem o·bie·Tc- ł
tytvnego, nie zacietrzewionego obserwa•t0<ra.
wtrzecfro dndu po•byi!Ju
moogliś-my
na wla.~ne oczy oglqdać pr.ze-

1

1
te•renón:;.anifod
~ó/e!.mczi;;/ni
"' zi~~~;~;~J''.I
z1vied.zanie miast i wsi„ s:poNwTllia z

~11d1 m?~ciq 1maocznil_y nam za./crew i
ya1oosc tych przemian. Osiedla od.budowa.ne z ruin, nowe dzielni.ce, nowe
fabri1ki, s.iilcoiy, szpH.ale, imstybl1,~y 11aulcowe to je•st wy.ni/ciem
· li ·
11n<' · c1ego na tych ziemiach daroblw.
DzH, iuź co czrvarty
mies.zka·niec
t,,,.7,
-·nn1
· lc 11.1. 11.r.,..,,oon11
--1
1 ., t o cz.Ioun<?
u-• „1~
i w1fC1iowa1111. <!Ta fotóreao zi<"111ie te
s.ą fe<l.ynq oj<:<<:'y.vnq.

wszys~k.o

Mogę oo.~ o tym powiedzieć 1a'lw
l111ly mies.zi1wniec Zie>m·
Zadwdniich.
Tctóry nie utrnci.l z n.i-mi
konta/etu.
Widzę, jllJk z roku na rok powiękSiZ'a się to palskie gospodars-Pwo. A
za
-rw:r.j%'ię1cS<ze zwycięs<two
na!ezy
uzonać falct, że zatarly się j<uż różnice dz.iel·nfoowe. Na Z•ie111iach Zaeh-0dnich po11>.<;.[a~o ?lO'!N'. jedno/i.te spoleez:eńM~vo. Da11>n11 prz-11bys' zza Bugu,
re·pat1•iam1t
z F'ranc)i
a11to'Cl1ton
t<ivo•r.zią dzi§ wspó/.notę au4en.tyc:rn.q.

~.,.__~·~~~~-~~~~~~~~--~--.~-~~'''~'-.~~·---~---------

D::i.bre chęci! v..n faik skom.p~i ...
kowainym zaga.dni€111iu na pew
no same· ·nie wysta.:-czą. I zaraz wyłania. się pytanie: ez:v
właściwie
wykonystu.iemy
barwę, jako C7ynnik o.rr.anizttjący przestrzeń, otoc?-enic <"<'>dzienne czf()wielca? Czy widzimy w barwie so,iusznika. w
walce o lad, porzą.dek, dobrl\
organi7,ację?

Wy•daje się,
że n<1 wi~fls:te·go tyipu
pytań
n.ie
by od1powiedz1eć t.wier
Mi m-0 s>p-o,rego za i.nteresowa1n ia. j€1>)\oe1śmy w .„to.<;<?W~
n.iu bi'lrwy raczej dyletamami.
Bra>k ja'.t -0dpo·w'ed111ich noi:-m
i katafo.gów, br~.k met.od o77Ia
C7,a,nia ban-.y. Brak ,jest w:vŁl·cznych w
sprawie właś<"i
wego stos<>wania ba.rwy w
przemyśle,
handlu,
służbie
zdrowia, komunikacji ltd. Zostaliśmy pcd t~·m wzglt'de~
w tv.Je 7.a kra•jami
bardz1e;i
u.przemyslrowionymi.

S7Al<ŚĆ
można
dząoo.

Równie'Ż i w dziedzi1nie prodt11kcj.i. Nie mamy po-rządnych
farb, a kh produkcja - o•kinło
4 kg na sta.ty1styczną glowę
ludno.~ci
je.s.t dwuikro.tnie,
trzy:kro•lmie niższa, ncźli w tak:-ch kraja•ch, jak Czec:h0<.'0fo··
wacja,
Fra1ncja, NRD czy
NRF. Malo też produkujemy
fa.rb i la1kie.rów no\Ą;11J.cze.sin)"Ch.
Lepie-j jeet w dz1e<l-zinie bacw
n k6w, w któr~1 :h wyt,wórl{'ZM-<
DL w na1<>eym obo'Zie zajmiuJ.emy diru1gie, po ZwiąZ'kU Rad;i;ieckim, rniejs•ce.
Od .sipra.w czy\S.to prnduikcyjn:-"ch 7..aczęliśmy i na produkcji kończymy. W środiku moż•
na by 2JTT1ieścić cale to.my z
zakre1s.u p.sychofo,gi'i, socjolo•i:tii,
fi7.jo,Jogii
i
wielu
in,ny-ch
„logii". Na naradę w spra,wie
barwy,
która odbędzie się
wkrótce w 'l\Tarszawie, przygo
towano około 80 referatów!
A prz-ede:ż jak mówiliśmy
- nasza ,nat11ka i na<SZB. praktyka w tyich sop.ra•wach dopiero ząibkują. Bez wąrtipienria rrn~
rada ,po.pchnie je na.pI'Zód. Nie
SiJ?'Od-ziewajmy się
po
niej
nadzwyiczaj.nyich i nat.}"chmiasto>wych reZJultatów, ale pooita~
wian ie l>O raz pierwszy u nas
na laką skalę problematyki
barwy n.n pew,no przy1niesie
reaJne ,<frntki go.-.p<.>da,rcze i
spole.czne.
MICHAL BRZEZICKI

PZIJ<;NNIK LODZKI-::nr-140(5l41}--:-3

Gospodarskim okiem
Jut w

na.jbliższą

sobotę

Czytel-

ników na

JAK SA lł.EALIZOWANE INWESTYCJE "'OOWADWINE
PRZEZ wi-DZIAL 7l0ROWIA, W JAKJM STOP'NilU ZAAWANSOWANE SĄ ROl'lOTY, CZY TERMINY ZAKOŃCZE
NIA PRAC SĄ REALNE?
By odpowie<lzieć na te py- powstaiąca w dużym komplekl
sie budynków służby zdrowia
tania. z inicjatywy Wydziału
„rzv ul. Pabianickiej, ma już
ZJwwlu RN m. Lodzi została
parter wybudowany. Powinna
zorgamzowana lustrac.ia .wznow stanie surowym być oddana
szonych na terenie Łodzi ow br. Jej ukończenie
j,eszcze
b:ektów sluż.by zdrowia. Wzięli
w drugim kwairprzewidziano
w niei udzlar m. in. przedsta1.ale przyszlego roku. Niedalewiciele KL PZPR. Prez. RN
ko szkoły pielęgniarek, LPBM
m. Ł:idzi, Jd.erowni.cy dziefojnr l roz.poczęlo wykopy pod
wydzialów zdrowia,
cowych
pawilon onkologiczny (135 lódyrektorzy niektórych szpitali,
żek). Ternnin zakończenia roprzedstawiciele inwestora
hót - koniec 1955 r. W tymże
DBOR nr 3. MKFG i dzialacze
rG'ku przystąpi się do budowy
slużby zdrowia.
dui.€,!!o gm.achu o konstrukcji
Termin zakończenia przebustalowei i żelbetowej, w któoowy Szpitala im. Madurowipomieszczenie znajdzie
rym
cza (ul. M. Fornalskie; 37) byl
szpital ze wszystkimi speci~l
odkladany.
trzykrotnie
JUZ
no.ściami. Budowa przewidziaCzy chowiązujący obecnie wy'.11ego tam również hotelu dla
lrnnawców (MPRB nr 3) w następnej
pielęgniarek
30. VI. zostanie dotrzyma.ny?
pięcia.Jatce.
trudno ręczyć. Powodem
zlokalizowaflo ZaPięknie
terminów
niedotrzymywania
kład Specjalny dla Przewlekle
jest zmiana zaikresu robót w
Chory<eh ·przy ul. Paradnej .
trak.cie kh trwania.
:rtob<Jtv rozpoczeło hm LPB:tyI
nr 3, 3 lata temu. Prace maJą
W budynku tym mieścił się
być zakończone na 22 Llpca.
j::iki.ś czas m. in. szpital skórny
70 łóżkach. Po przebudowie
bedzie tam szpitail interni,.styczny (około 13'0 lóżek). Za-

l)połknnae
Łódzkiej
z uczcstni~emi
'""yp ... ~ '."::.; ~'\!pin ~!t.ycznej v..·
Hlnctuku5z Afgański.

- Z mapy WIJ'nt.ka, ~ wlatamte11
;,:l:iby 1dmy
t.,,'.e
s.::c.:yt!

W programie spotkania:
kierownika
prelekcja
mgr. inż.
eksped~·cji Andrzeja Wilczkowskiego o celach i zamierzeniach wyprawy.
Iii film dokumentalny nakręcony podczas pierv.-szej polskiej wyprawy
w Hindukusz.
15
~potkania:
Termin
czerwca godz. 17. Fa1a Łódz
kiego Klubu Soortowego, ul.
f'intrlrnwska 76.

li

Wstęp

mieszczące
budzą
strzeżenia
się tui rprzy weiściu do szpi-

tala )dno I zauda.d analcomii
pato.Jo,gicznei (za szpitailem) wkł('k nie podnoszący chorv<:h
na du'C'hu. Poza tym zamiast
oodjaziu pod samą bramę wybudowano taras. ciężko chorych (no. po zawa·l>e) trzeba
bedzie przeno·sić P-O schodach.
Szkola dla 200 pielęgniarek,

Z posiedzenia Prez. RN m. Łodzi

o jednolitych opłatach za
odpowiednio
ceny te
wyższe.
c.o. * Nowe ob•leJ\ y dwukrotnie
Dla budynków
Uchwała

i,ł

wych

w administraicji
lub prywatnej, ustaQone :zostaną inne opląty. 'p-Ol\11ew.atż rozliczenia dokonywane są be'Zadminipomiędzy
pcśrednio
stracjami, a Z.SC.
Z ciekaW5ZY,ch sp.ra.w, przyjęto plan inwestycji na rb. W
IV kwa.rtale br ma być oddany d<> utyt~u bliźniak „Ba.la.bll>r „Kęs'• przy ul.
to.nu" Ulice:
Obrońców Staling!fadu.
Wojska Polskiego do ul. Chrydo
Limanowskie.IW
zantem.
od
Kilińskiego
Hipotecznej,
Przybyszewskie.i(o do Rz,!!'(>wotrzymają nowe na~kiei wierZ<:hnie. Uruch-0mione zostaną na.we pralnie przy Al.
Nail"ut-0,w!-cza,
Pol1·loohniki,
Snycerskiej i Rzgows•kiej. Oddanych zostanie do użytku 10
nowych obiektów szko•lnych, w
tym 6 s<'Jkól 1000-'lecia. oraz
jedno przedszkole w III kwartale przy ul. Brackiej,

U w aaa, k ierOWC"
oJ

w n·!ed!zielę, 9 bm. na traisle
ul Kopernika - żabieniec w
gc::lz. 10.30-lJ. 205tawiono w ta·k
sówce koc I d.amS'ki kostium
(czerwony) . Uczciwy
kąpielowy
kierowca pros-zO'IlY jest o odda
nle 'Z-guby do redalroji „Dzien
nika" (Piotrkov„s<ka 96).

Na giełdzl·e
mi eSZ l\ a niOWej
15

są

pozostających
spółdzielczej

Na ostatnim pooied7leniu Pre
:.:y-dium Rl'i m. LMzi podjęto
je.dn.oUtych opła
uchwalę Q
tach za c.o. i ciepłą wodę.
Dla domów pozoistających w
administracji MZlBM OPlaty za
c. o. ustalone zostały w wyso!w.§ci 2.70 zl za m. kwadr.
powierzchni użytkowej. War~
to przypomnieć. iż dawmi;1
ksztłl.Jtowaly się one w granicach od 1.80 do 2.70 zł ~.a, m
w zależnooci od rodzaju zrodla ciepła (EC lub kotłownia
Opłaty za depłą
lokalna).
wodę ustalano w wYS'Oko1śd B?
l!r za m kwa<lr. pówierzchm
użytk<YWej. Dla lokali użytko-

Wyłudził

Podjęto

l

także

uchwalę

u1>_>
_r_enO'W_-_·_ _ _ _

tysięcy złotych

z ob.
„Za•wie·ram um-owę
MaryWożniakiem, zam. ul.
sili~/va. 54a, legit.ymujq,cym się
d.awod,e<m os,obist!Jlm ECO 444
144 wydan.ym przez KM MO
zwtych
15 OOO
Łódź. Kwotę
tysięcy)
piętmaście
(slown.ie:
1111ie·sz,kania.
za«itwienie
na
W/w lowatę zo,bow14zuję się
10 sie·rpnia
zwrócić do d1!1ia
1963

r. w

razie

nrepomyśl-

z

podpisał się
spodem
jeden
„szczęśliwy" nabywca,
świadek oraz 43-letni Włady
sław Wo2:niak, który, jak się
okazało, nie mieszkał przy ul.
54a, ponieważ
Marys;ińskiej
dom ten już od dośr. dawna
Prawdziwym
istnieje!
nie
;nlejscem jego zamieszkania
był blok nr 133 przy ul. Wl.
Bytomskiej 56. Ale o tym nie
wiedzieli jego „kLlanci", których wyszukiwal spośród bywalców „giełdy mieszkanionielegalnie
wej" działającej
podcieniach przy
od lat w
zbiegu ul. Zacłiodniej i Próchnika.
Wożniakiem,
Wspólnie z
który pracował w charakterze strażaka w Łódzkich ZaGumowego
Obuwia
kładach
przy ul. Wólczl'lńskiej, działał
Kiejnich,
także 31-letni Jan
z'l.tneldowany przy ul. Jaracza
12, a w rzeczywistości mie-

Pod

w

sPraiwie zmla.ny 10<kaJiza.e,il nie
d7lieJMroogródków
~tóryeh
wyeh, w związku z przeznaczeni•em terenów 1X)d budowę.
Na tej O<!M'r~1Ji dzial:kO'wicze
zyskają kl1ka lta no.wyeh te-

„DOKUMENT" SPORZĄDZONY JEST ODRĘCZNIE I
Tl'. TULOW ANY „UMOWA", A OTO JEGO TREŚĆ:

spr<liw z<Wiązaiwych
nych
m:e·szloaniem (!)".

~---------------------~---,·

Mamy nadzieję, że termin zostanie dotrzymany. Trzeba iednak uporządkować otocze'Il!ie.
Najpiękniejsza nawet architektum traci na ti1e śmietnika. W
ZB!kladzie tym znajdzie poinieszczenie 200 przewlelkle chorych (w pokojach 2- i 4-oso-i
bowych.
' 'Zwiedzono 'J)011adto SZ']:lli.ta.J
im. Biegańskleeo (ul. Kni·aziewicza 1/5). gdzie w tej chwili
trwaja prace pil'ZY bu~ie
pra·ln<i., kw:hni i 1tlenowm ~la
bud:YnkoW
całego kompleksu
szpitaUnych. Inwestycje zostaną zakończone tam w 1964 r.
Budowa Zakładu Specjalnego
dla Dzieci Niedorozwiniętych
Umysłowo przv ul. Spadkowei
zostanie zakończona w 1964 r.
Do 100 zaolanowanych tam
miejsc. dojdzie i drugi pawilon d'la 40 dzieci. W S'żmitauu
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Kochanówce trwają prace przy budowie ~
tralnei dla całe,g-o komp[eksu
robót
'7,akończani•e
kotłowni.
przewidziane prze·d sezonP.m,
('al)
ogrzewczym.

o

bezpłatny.

""

budufocych sie obiektach

u Mlltłl n/Mit

Co z1nCJJes1vciomi słutby zdro(l)ia7 ~

ff intlukusz 63
np as7.citT'y naszych

po

ZA-

z
się
miejscach trudnych
daod
Kiejnich
do ustalenia.
pracował.
nie
wna nigdzie
Obydwaj powołując się na
w „kwaterunku",
znajomości
oferowali naiwnym mieszkania dając nawet możność wyboru dzielnicy i piętra! A
z.awierając umowy tej treści.
co powyższa p01bierali jednocześnie wysokie „zaliczki".
szkający
w
żoną,

po rozejściu

transakcji
podobnych
obaj przeprowadzić t:.nie wiadomo. Podczas ostatniej powinęła im się noga i
zostali uchwyceni przez funkcjonariuszy MO z Komendy
D2lielnicowej Łódź - Polesie
na gorącym uczynku i osadzeareszcie. Dochodzenie
ni w
trwa. Wszystkie osoby, kt6re
mogłyby rJdzielić w tej sprawie jakichkolwiek wyjaśnień,
proszone są o zgłoszenie się
do KD MO - ul. Zielona 20
pokój nr 13 w godz. 8-16.
przykła
Opierając się na
dzie powyższego oszustwa i
innych, których źródła znajdują się na „giełdzie" w podczas
że
cieniach, sądzimy,
zajęly
najwyższy, by władze
się ostateczną likwidacją zbiewbrew
działającego
goWi~ka
prav.ru i slwarzAjącego dogodwszelkiego
dla
ne waruPki
rodzaju oszustów.
Ile

Z

sesji

Stała

DRN Polesie

poprawa

Zasadniczym tematem .obiiad
wczorajszej ,s,esji DRN-P<>lesi;e
była (H)ena d2Ji·alaln~ci lecznictwa otwa.rt.ego i pom<>ey społecznej na terenie dzi·ełnicy.
też
Zarówno z opinii, jak
z wypowiedzi radnych w dyskusji wynika, że w pmównaniu z laLami ubiegłymi nastą~
piła .powaiżna poprawa w dzie~
clzinie zaipewnienia opieki zdro
wotnej dla 135 tys. mieszkań
ców dzielnicy orarz około 6ii
za!l<.laG.ów
tys. pracowników
p1·zemysłowycb.

stulowałi rrL in. usp:ra1wnlenia
opieki pat,ronatowej lecznictwa zamknieteg-0 nad otwa.rt)'m, zalbezpiecz.enia stałej i
;pelnej oibsB!dy Jekiarski,e.1 w
lecznictwie ;podstawowym oraz
poprawienia warunków lokalowych dlla posz;czególnyC'h pla
cówek sl'llżby zdrowia. Wnioski radnycll oraz .podjęta na sesji uchwała z rpe'l\ITlooclą prZydo uspra'Jl"Ilienia
czynią s·ie
lecznictwa na terenie Polesia.
(j. k.r.)

Rozszerzy~ s1ę

zakres działalności pro- - - - - - - - - - - - - - - filaktycznej m. in. rpoprzez
stały kontakt lekarzy z poradni.ami przeciwig:ruźhczymi.
służba . zdro~a
Społeczna
;posiada szczegoone osiągrnęCLa
przy zwalczaniu chorób zaika1Ź
Trwająca przez parę miesięcy
nych. Występuje stały spadek
wielka akcja kulturalna pod
nazwą ;,X Jubileuszowy ogólna·
zachorowań na dur brzuszny,
polski Konkurs Recytatorów'•
blO'Ilicę i krztusiec. Przyczyniła
dobiega wreszcie końca.
sie G.o tego ogólna poprawa sta
w sobotę 15 bm„ o godz. 16
nu sanila<rnego <lzielnicy OII'aZ
odbędzie się w LDK (sala 209)
szerzenia oświaty sanitarnej.
rozdanie nagród 1. dyplomów,
Wydział
ufundowanych przez
Niemniej jednalk zachodzi poKultury Prezydlum RN m. Lotrzeba - na co zwróciła uwadzi.
gę w dyskusji radna K. NeuPrzypominamy; że nagrody i
man - systematycznego Oj)J:a
dyplomy te otrzymają ci wszycowania szczegółowej anad1zy
scy recytatorzy, którzy brali umieszidrowotności
stanu
dział w eliminacjaoh wojewódz
kańców całej dzielnicy.
kich kon·kursu.
(A)
W d.a:l.szej <lyskusji radni potakże

Finał

konkursu

recytator6w

!PTatva
1k;tóry

pr;py

si~

ja.k n.'<ljszybeiej. ~
Nie tylko ze względów este·
tycznych - również ze wzg!~
higlenkznych. Przectez
dóW
llurzu l brudu i tak n.am w
(jp)
lAJdzi nłe brak.
Fot-0: L. Olejniczak

przeprowadzić

chałupkę

Rysunki antypijaclde

!

karyikatur antyal·
W~tawa
koholowyeh rysowników „Ka·
ruzell", zorganizowana z ini'.
cjatywy Wydzialu Kultury 1 ,
Sp-01-ecznego Komitetu Anty· ł
alk·Oh<:>loweg;o prrenl,osla się~
dn 22 Rejonowej Wypoży.czal· r
ni Książek dla Dorosły.eh, uJ.
Zach-0dnia 12. Wystawa j.,.;t dO
ooojrz.enia oo 14 do 26 czerw·.
ca w god.z. oo 15 do 20, oo·
dziennie z wyjątkiem świąt i
czwartków. Wstęp wolny.

Zamiast
letniej kawiarni- kiosk
W jednej z naszych notatek
lamach
na
zamiesz.cZ-Onych
„Dziennika" wyraziliśmy z.dzisezonu,
pełni
w
iZ
wienie
kawiarnia „St:>artak"
letnia
w Parku Helenowskim jest

@POGODA'

:zamknięta.

Handlu Prez. RN
ro. L<Mlzi w nadesłanym do
redakcji wyjaśnieniu WS"Pro·
wadza. nas z błędu. Smierdza.
Wydział

rnia.ntJWicie,

Z.

kawiarnia

„Spartak" z<J6tała otwarta już
w dniu 1 maja br. .Tednalł're
P<> kilim dniach musiano ja
Nadmierne
zamknąć. Powód?
wody spvw-0d-0wane
zużycie
rur p-Od budynpęknięciem
kiem. Dalsze korzystanie z
wody we wspomnianej kawiarni groziło p-Odmyclem fundamentów, a więc lokal z-0stal

Dziś zaoehmumerue umiatt'k:Ó'"
niewielkie,
MoiŻUJWe
wa'lle.
opady. Slk!0111no6ć
pm:e>lome
d<> buir:z. Temperatura maiksY
ma.ina okMo ~ st. c. WlatrY
UJ!llia'lik>.,.waine z kiesłabe i

i

runków iziachodnich.
Ju.tro pog<OO.a. berz

:zim:rain.

chłodniej.

Nieco

do czasu usunięcia
a·warii. Niestety, terminu zak-0ńcz.enia tych Pl"""' ·wydział

zamknięty

Handlu nam nie podaje. (Oba
wis.my się, że może to potrwać
bardzo długo). Informuje naromiast, że za.miast ltawiarni
uruchomiono klosk czynny oodziennie od godz. 12 d<I 20,
prowadzący sprz~daż 'napojów
looów, papieroc!'ł<>d~ących,
sow l wyrobów ciastkarskich
'
No cóż, d<>bre i to.
(j. kr.)

śmietnika należalobY ~'

nego

zanim roi<e
trwało,
r·ozwalającą
wr.,.;zcie
przy r-0gu ul.
Struga.
A.
i
Wólc„ańskie.i
skrZYź<>wa
ciasnym
Pried
niem dwu ruchliwych śród
mie,i<skich ulic otwarty się w
ten spc>sób zupełnie nowe, sze
Radoś(!
perspektywy.
rokie
Jednak była przedwczesna. P·o
p>t>zostala.
A drewniaku bowiem
której
'!' isterta gruzu i śmieci,
jakoś nie ma kito uprzątnąć.
Rozumiemy, że przebud-c>wa
sp·rawą
jest
skrzyżowania
i k·ooztowną.
sk<>mt>likowaną
. Ale uprzątnięcie tego pasku·dDługo

bran-0

I
~LeJOJtW~

T.I!;-

l

i- - - - -·"'

Tramwajowe
paradoksy

'ł

a ?'OO.we~ jesxre
- nie można sili!
byro do.prosić, by MPK na·
tra1tltw<ljóUJ
in-a wifo drzwi
tak, by k,a.żdy CUoWi-e•k ciężlooctleta
tvtloo
nie
mógł je otworzyć i zam•k114Ć·
Nic z tego. Część mlooszych
uczniów przes.ta/;a. na'W'elt w
pewnym o.kresie jeździć d<J
S<zikoly, poni.eważ 1llie mo·gUl
o-wvmi
poradzić z
sobie
drzwlarmi.
OCii'epN'łxJ Slię ł tarmteri
p'l"zeisfol na razie
piroble·m
istnieć - aż do rva·stępnei
.zi'my. Zrodzi! się jed!naik. na·
stępny: ok11a. Popsrwte za·m·
lei, Tobóry.ch nie spo,sób o<l'b!O•
linki,
pouirywa.ne
.· kować,
zal'dzeW'iale ramy - oto tyl·
1oo c.zęść przyczyrn, dJla któ·
rych okien na. ogól otwierać
te. które
nie mo·żna. Zaś
można, sa przez obsługę <r
t1wiera-n.e bardzo oszczędnie.
C~by ni.echeć do świde(JO
zabo·
może
powi€'flrza? A
bonna obaotoo przed S1k.ut1ka•
ml trw. ;,cu(!U"?
;,NI~
Sadzi'my, że h.o.$Ło~
przegrzewać!" s•t.D·s1Lje si-e nie
f.YUw do ntemowlqit. Wo~·
\ my wiec: ;,Ni.e '!>rzegrzewaJ•
cie nas!" Otwierajcie wszJ/•
JiMkie okma podczas upa/,6w!
(jp)
"'
Zi1mq

-

wcześ.niej

:r>osfaida

moral,

wyW.szczę

dopi,ero
felwtonu.

lwńcu.

i·
~:

TELEFON ZE ZGIERZA
S

~

I

Smietnik w sercu miasta?

Rekontry

tąiczności
pracowrotc.y
skons truowcvli dlla s·tacj i telefonicznej w Zgierru r>iękny
au'to·rruut. Rze•cz polega n,a tyrm;
rozmaohcąic
źe z;gierzan'im;
M~z;kim;
wiać z; <libonerrote'm
pośre
o·becnie
nie po~rzebuje
dn·Uw w pos.tad podmiej'trkiej
lecz
telefonioznej,
cenl'Ta,li
bezpośredmio ze sw,i?go Ciparatu /,ączy sdę z Łodzią. U dogoCh<Waia
dnienie niewqtipliwe.
racfonalizatorcmi.
racjan.alizatorzy
Nota•bene;
prochu nie wymyślili, gdyź w
lv'Uli ziempurolcta.ch
inmych
&<kiej podobne urzq,d·zenia już
od dawna is<tnteją. Nie bqdź
my jed11X1Jk drobia.zgowi. jeszcze się mini·S<ter łączności dowie i premie racjo.n.a;!.tz.ato1r&Tde Um cof,nie. Zresz,tą B•konau.tomat
podobny
sti·uować
td
s·posobem
pos.pod:ar1czym
jest -nie lalda Wl!/&ialoiem. PoOtóź

zdołali
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zdrowotności

I

lmlane nazflJV uncv

trzeba uwidocznić
w dowodzie
w związku z naszą notatką
Pieo przemianowaniu ul.
przowej na ul. H. BerJ.i1'\skiego, liczni czytelnicy zapytują
nas <!ZY mają obowiązek uwiw
również
zmianę
docznić tę
swych dowodach osobistych.
Tak. Ale jak informuje nas
Biuro Meldunkowe przy DRNnotabene nie
Baluty, które
ma w tej sprawie jeszcze of!
cjalnego zawiadomienia, procedura nie jest zbyt skompli·
prostu
Trzeba po
knwana.
udać się z dowodem do prowadzącego meldunki, lub bezdo Biura Meldunpośrednio
kowego przy ul. Rói.v Luk~em
hun! 10, gdzi<> wuiszą zoi11tere
miejsce
aktualne
rnwanemu
zamieszkania.

nadJta, da>je oo ~re oswczędności, a 'to się przecież Liczy.
~c o co w taikirm rai.<ie
właśnie,
Ano
idzie?
przedte•m za trl'Zy minuty rozmowy z Łowzią w godz.
od 7-17 o.płata Wtynosi/;a. 2,40
zł; od 6-7 i od 7-24 - 1,50 zł,
a od 24-6 rano - 2ił 1. Obe~'nie natomia's·t bez w.tględ·u
na porę d·ni4 liczn~k wy:b-i~a
po 40 grosz,y za 30 selound
rozmowy. Czyli, najwyższa taryfa obowią,21uję przez całą

ffi

yy

dobę.

Oczywiście;

o ro prete'll!sji

można mieć

nie

do racjonaHza-

się i
lefom'icznych oobywała
odby:wa po pracy, m;iędzy godz>iną 17 a 20. W te1j chW'ili,
lcażda rozmowa prowadz.o<7Ul w
cza,sie (17-24) jeis•t o 90
tym
groszy droiiS\00. I to jest wlaśnie ce'na a.utomat.yzacji, M6·rą ziwvk!liśmy przecież k,ojarzyć z obnki!k,ą lwslZltów.
Za·p owi.edzi<lilW na wstępie
mo.rał wyk-l.ada si.ę w s~·s6b
na•9tępujący: Twf;d;a. <liU>f:o<rrw.tyzacja je,s<t dobra prócz aU>toSwwem,
maityzacji myślen·i.a.
a;wtomat.y.ziujo,c pairk maszynojednomoderniz-uj.my
wy cześnie wknme gk>wy.

•••••lll!!llll:ll

KAROL BADZIAK!
torów. Oni i ta..k wieLe Nobili, Lecz nie potrafili wymyślić ą.••••••.

••
11111
by różnicował JMIUll!Plll llill •
opłaty, zale•żn.ie o<l pory &nia.
Aboinerot łódzki wi.ęc, dJzwo„
nio,c do Zgierza, ·11<P. o godz.
f'hlJMMJJ ,..„,J,..!nlAAAl,tj_
20, p/,a;ci za in'zy min>Wty 1'0'Zv"""j""')'{ Wt!YdJJAn~
mowy Z1t 1,50, z.a;ś o godz. 1
/MANY.AJ.
w nocy ty~ko 1 zw<t6wkę,
~/J·ill1'.~A()
Zgierzani·n n<liiomU:z.s.t o każdej
~1v--u~~
'VV
porze d.nia pUl>ci z,a t:rzy minuty rozmow.y 2,40 zl.
cale się nie dziwię pow
siadaczom te!efon,6w
się
Zgierzu, że czują
pokrzywdzent. Wyszll l>owiem
na av.toma.tyzacji, jaik zablocki na mydLe. Można oczywUci.e im W7!Ultviać, że teraz otrzj/'mu}ą sZ'lJ'bsze połączenia z
ta
czy
Łodzią. Ale wątpię,
do
im
trafi
o.rqUmentacja
przelw·nania. Wi·docznie nawet „ •
w dyire1/reji Poem i TelegraNa wczorajszyi;n, kolejnym po
z
zw!ą21k,u
fów powsta:ly w
siedzeniu Komisji Kultury Prez.
tyirn pewne W(//1lpliwości, alboRN, zespoły złożyły sprawozda
nia z kontroli realizacji uchwawiem dla zlagodien,f,a skutsprawle upowszechnienia
ły w
zmniejków automatyzacji,
kultury, przeprowadzonej w po
szn-rw zasadnicze op.laty za tedzielnicowych raszczególnych
zl
zl do 40
lef<m I z 55
dach narodowych. Kontrola do
miesięcznie. Ten piętn<1Jst.ozlo
tyczyła głównie stanu bibliotek
towy ekn.viuNLlen;t; o·k.azuje się
świetlic i
dzielnicowych o:raz
domów kultury. Na podstawie
je~MJk zbyt maly wobec znadanych, uzyskanych z kontroli,
lłitóre
cznego wzrost.u O'))l!Jit,

lic.wUoa,

który
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Na Komisji Kultury:

• Budowa Teatru Narodowego
Działalność ŁDK

ki'~kakro•tnie

go

przewyższają.

Wyntka to stąd,
szość

że

więk

pry,u;Jd.nych roz<m6w te-

ltomisia opracuje odpowiednie
wnioski.
Drugim punktem posiedzenia
pracy
było omówienie planu

komlsH na n półrocze 1963. Jd~
planie tym znajdujemy pun ,
takle, jak usta1"'.Jlie opinii Il'0t.
misji o realizacji uchwalY tl'
dn. 26. IV. 1962, w sprawie te'
powszechnienia kultury na ctii6
renie miasta. Opinia ta bil "f•
przedstawiona na sesji :Rad 1,
poświęconej tym zagao.nieni%1,
W następnej kolejnośCi kó 11,
sja zajmie się realizacją i str~
nem robót przy budoWie Teatctt
Narodowego, działalnościa z,o vf
0'
Kultury Domu
kiego
Z\~ią7.ku ze zblit.ającym ~lę ~ ą
leciem placówki, d~iałaJno,4 )1
muzeów lódzkich itd, (WOi•

,

-~~,,,,

1
i
~:

___

,,_,,,,,~,~4

Szc'recłńskf

MASZYNĘ RASZLOWĄ
I

, 'I
:

lr1

szerokości

o

,l roboczei do 220 cm

I:~m~.„:m~ru~--··
w

Łc>dzi, ul. Gdańska. 108.

~ Zgłoszenia

prosimy kierować do

;

d2'iału

ł techniczne.g o spółdzielni osobiście lub te~ lefonicznie pod nr tel. 250-90.

2045-t

------~---------------~
!PRZETARGI
Oddział Trakcji w Łodzi Kaliski:j ul. Obr.
Stalingradu 125, ogła.sza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ooobowego
marki „Warszawa". Cena wywoławcza 30.000
zł. Przetarg zostanie przeprowadzony w trybie
postanowień
ministra
komunikacji
z dnia 1. VIII . 1960 r. (Monitor Polski nr
66 poz. 315) i odbędzie się w dniu 11 lipca
1963 r. o godz. 10 w biurze samochodowni
PKP Łódź-Kaliska ul. Towarowa 74. Wad ;um w wysokości 10% cerr;, '1ywoławczej
należy wpłacić do kasy stacyjnej w Łodzi
Kaliskiej, najpóźniej w przeddzień przetargu.
W w samochód można oglądać codziennie
w godzinach od 7 do 15 w tejże samochodowni.
2399-k

Zakład

Przemysłu

l\łaszyno

wego Leśnictwa. Szi::zecin-Kijewo, ul. Zwierzyniecka 16, ogłasza przetarg na remont
kapitalny dwóch tokarek typu TR-45, frezarki uniwersalnej
typu FWB-25,
młota
sprężarkoweg-0 typu MS-200 j prasy mimośrodowej typu PMS-100.
Remonty muszą
być wykonane
zgodnie
z dokumentacją
techniczno-ruchową
i polskimi normami.
W przetargu mogą brać udział przedsiębior
stwa państwowe i spółdzielcze. Oferty prosimy składać do działu gł. mechanika zakładu. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w
dniu 10 lipca 1963 r. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
2235-k

EKONOMISTĘ

na stanowisKo kierownika

Zgierskie Zakłady Przemysłu Bawełniane
go im. „100 Poległych" w Zgierzu, ul. 1 Maja 18, tel. 552-59 ogłasza.ją przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynku przemysłowego o kubaturze 5280 m3, znajdującego
się na terenie zaklad\)w,
z natychmiastowym terminem raz.poczęcia prac. Oferenci
mogą sobie zastrzec prawo zakupu materiałów z odzysku. Warunki przetargu i robót
są do wglądu w d2Jiale inwestycji zakładów
w dni robocze w godz. 8-16. Również tam NIERUCHOMOSCI
należy składać lub nadsyłać w terminie do
dnia 26 czerwca 1963 r. oferty, odpowiada- DOM
w
Kolu~ach
· R a d Y sprze:iam,
(miesrz.kani.aWfadomosć
wolne) Ko
jące wymogom par. 13 rozparzą d zema
Min. z dnia 13. I. 1958 r. (Dz. Ust. nr 6 poz. 1usizki, Pomomska 12 lub
17). Przetarg odbędzie się pod w /w adresem Lódź, tel. 57<Hl8 l><> go7778 G
w dniu 28 czerwca br. o godz. 14. W prze- o.z inie H>.
·
b'
t
DZIALKĘ
0,5
ha,
l>lis1ko
d
targu mogą wziąć udział prz--e się iors wa lasu
tanio
sprzedam.
państwowe, spółdzie.lcze i prywatne,. posia- wiad.<>mość
Rosa"1ów 9,
dające uprawnienia do wykonywania t ego doja'ld tram•w a•i·em 46 ·
rodzaju robót. Zakłady zastrzegają sobie PLAC 1137 m kw. (Rud.a
.
&lJd"'edam
prawo swobodnego wyboru o f eren t a oraz Pabianicka)
1 ,ooi, FelS<Z>tyńskiego 3'9,
uznamia, że przetairg nie dal wyniiku. 2396-k m. 19.
775J G
DOMEK muirowany, pair-

Ili

y
'!!

Ili

OGtOSZENIA DROBNE

i
wysokiej
kc.m•b1nowaną
orzechowa
spr.zoo.am. Khlińsk:iego 49
(suterena).
7898 G
----------SZAFĘ,

c:zteroclr.zwiową

trzydlrawiową

klasy,

bil>liotekę

SAMOCHODYMOTOCYKLE

SAMOC'.HOD „Sktida-corn
bi" typ
lWl spnzedJam.
cen.a
65 .000
zl. Oglądać
Sktadowa 33 w dlni
powszednie 8-15.
----;;-WARSZAWĘ" stan bard!Zo dobry sprzedam. Tusrzyń&ka 13 m 3.
7980 G

Ili.~~?;'/·z
p1a".;.!:· 0 i7S~~''iri
„sYRENĘ"101
UJ_ PRACOWNICY POSZUKIWANI 111__ kw.
sprzedam.
Zgierz. W<róblews1kiego
Cic·snowsika 62b.
77l!3 c_;- 436-69.

„_

WFM

I

sprzedam.
17,
tel.
7865 G
SAMOCHOD „DKW Meisterk!asse" kabOC"iolet
s·przedam. Oglądać Mi.ekiewl=a 31. ,,J-u-;;;-;;k"
7694 G
MOTOCY-KLS·Pl"Zedam, AL Kości=ki 67, m. 5, tel. 31a-s7.
7699 G
„OPEL-KADET" w d·obrym sta•n ie, tanio sprze
dam. Ląk<>wa 13,_Ai_enias.
SAMOCHOD ;, wa.rszawę"
stan ideał.ny - S<Pńedam .
Oglądać cod.'Ziennie w god:zi:n<lch Hl-Hl, Ozo.rków,
Dzierżyńskiego a. 7721l G
JAWĘ - Ogal:' 3~o, sta:n
•dea.\ ny - sprrz;eaam. K11ińskiego 48 m. 37 ood. godminy 13.
7768 G
„ osobow~
-·„SKODĘ 1101

-

LOK.AL 100 m kw„ wszel
kie wygody
wydzierża
wi ę. Oferty 11 7981 ", Biluiro
ogtosrzeń,
Piotrkowska 96.
POKOJU sul>lokaotorsktego pos:zu •kują dwie stuOferty
den.tki.
, ,7772'',
Biuro Ogł<>&reń, Piot l:'kow
ska 96.
7772 G
SAMODZIELNEGO :po[COju
S1U•b lokatorskiego w
śródmieściu
z ewentu.alnq możllwo~Cif\ kolr'cystania z g;n~ażu samocllo:fo'Vego - :poszukude pi_;_~i€
inżynier.
Oierty ,.7800",
B i uiro Ogroszeń, Piot rkow
ska 96.
7800 G

-

Jeżeli

TRZY pokoje z kuchnia
(Plac Da;bro•wskiego) zarrienię na pokój z kuchnią
w blokach.
O:ferty
.,7707Jf,
Biuro Ogloszeń,
Piotrkows•k a 96.
770'1 G
POKOJ :z
od

kuchnią

~aterunku

Oferty
Ogłoszeń;

wolne
kt!JJ;>ię.

„ 79633''.

Bi u.ro
Piotrkowska 96.

PRACA
POMOC domowa potrzebna na S·ta~e. Mll!'Ynaa-sk:\
nr 7 m. 2.
7907 G

eheesz

I,

TOKARZY na tokarki rewolwerowe i po- DOMEK
direwnia.ny d•O
ciągowe, frezerów oraz kotlarzy lub pomoc- ,ro7.biorki
sprzedam.
ników kotlarskich do produkcji kotłów wa- Liman-owskiego &l.
rzelnych za t rud nią natychmiast Łódzkie OGROD,-pięk>~y - domek
letni, lasek - sp:rzeodia.im.
I
Za.kłady M e t a l owe. T argowa 9a.. Zgłoszenia Tel. 47,1-1>2.
7!153 G
przyjmuje
dział
kadr.
w
godz.
8-14.
3 MORGI sadu z domem
Państwowa
Wyższa
Szkoła.
Teatralna.
h I
1
h i wygo.ci.ami w Ch·echle
Filmowa. w Łodzi. ul. Targowa 61 ogŁas.za TOKARZY poc'ą<>'o
1
wyc
rewo werowyc , pood. Pa.bi<1·nic.ami _ spr.ze
przetarg na wykonanie robót ro?Jbiórkowych szlifierza do wałków, lakiernika, planistę dam. Wfadomość Pa•b iapieców kaflowych na terenie domu studenc- warsztatowego, brakarzy do kontroli tech- n10e, Ponia!lxl<Wskiego 3.
7
zatrudnią tel. za-al.
~fil G
kiego przy ul. Ciesielskiej 6 2l równoczesną nicznej i wyda.wców narzędzi sprzedażą uzyskanych materiałów. W prze- natychmia·s t Łódzkie Zak!ady Metalowe w WILLĘ-piętrową, =ęścio-.. _ _.. ·
I T
9
z ł
·
·
wo
,
wy.Ia=oną
targu mogą brać udział przedsiębiorstwa 1JV<1ZI, U • argową. a.. g OSzenia przy)muje „pod. wolną
kwa1erunku., JuiLi>a2014-k nów, ws:zel•kie wygcody państwowe, spółdzielcze i pz·ywatne. Oferty dział kadr, w godz. od 11 do 14,30.
53
należy składać w
zamkni~tych kopertach TECHNIKOW samochodowych na stanowiska !~:,,~~':;','· Tel.
.,_i~49P3
0
•
•
w lokalu szkoły przy ul. Ta1,gowej 61 w inspektorów do dział.u
transportu., techmka- DOMKI
jedo:ioirodizin:ne.
terminie do dnia 24 czerwca 1!>63 r. Otwar- przędzalnika na stanowisko technologa wy-1 place oraz ka'.Mą men::
·
t b · ,.
<::hoimo.ść
mozna krupie
cie ofert nastąpi d:nia 25 czerwca br; o go- działowego
przędzalni oraz
ee nikow. i:ia lub sprzedać. l:nfo.nnacje
dz inie 10 w lokalu uczelni przy ul. Targo- stanowiska mistrzów tkalni „sam:erowsl~ieJ". Kilińskiego 180 4. . ~~1yMfc~~:ro~pl.'Z€daim.; ~
76 NIEKRĘPUJĄCEGO powej 61. Szkoła zastrzega sobie prawo swo- rysowników i fotografa do fotorytowm WILLĘ . z
wygoda1rm ,;FIATA"-iu·i;-;;·syg:-e600In
bodnego wybor:u wykonawcy
robót
ora:z,
trudnią natychmiast
Za.kłady Przemysłu (m1~s.zk:am7 w0:1ne)
orarz
„
.d
;_,~ . koj-u suil>loka.tors1t.Leigo P:O
za
.
sy·p1a1Jrnę 1 :rózne mebtle nę w 1 ea y:m "'""!l'lre sizukuje m'loda., pracujaLEKARSKIE
prawo uzmania, że przetarg nie dal wyników. Bawełnia.nego
im. Julia.na. Ma.rchlewskiego sp.rzed.ann. Przestrzen!l'la 9. kUQ>ię. Oterty „ 7'M3", Bm ca., posiadająca ud:zial w
w Lcdzii, ul. Ogrodowa. 17.
2053-k DO-MEK--jectnorod!zinn~. ~~a ~tosrzeń„ Piot;f~~ s póld,z ielni
m ieszkanic- Dl' ZIOMKOWSKI - spe
Dy-'·cJ"a Bud,...-· Osiedli· g· ~b-• •
h ----.,.,.~- Ó
·
mu.rowa-ny 1 nowy i pól - - - .
wej. Oferty 1,7834„. Bh1- cjallsta chorób wenerycz
,.,...
""J'
"' .....mc:.iyc
INL>"YNIERA-WŁ KIENN'IKA lub technika. mO'r.gi ogroci,u
w Zlocze- S.".MOCHOI>
Opel-Blltz ro Ogłoszeń, Piotnkow;; k'a nych,
skórnych
16-19.·
Łódź:Miasto li, ul. Dąbrowski~go 87, ogł'a- z kilkuletnią praktyką w zawodzie włókien- wie, pow. Sierad:z
1. 5 t. S>Przectiaa:n ~.wb zrunue T1II' 96 •
7264 g
7834 G Piotrkowska 59
o;za przetarg na wykonanie elewacji na ni- niczym zatrudnią zaraz Zgierskie Z kład sprzedam. w;a.ctomość ul. nię na. ~mochód. osooo- DWA duże pokoje, kuchKORO?iiSKA
Henryka le5
15
żej wymienionych budynkach: 1) ul. Tuwi- Pr:r.temysłu Odzieżowego w Zgierzu. alnfor:'. Bla'5tlJkow k.a 17.
7!143 G ~~f.' !7i;~ ~' Ch>rc•b.rego ' '""' parter, &ródtmieś,..ie ka:rz g:inelwlog Pl"ZY.lmuma 75,
ul. ul. Przybyszewskieigo 18, 29, macji udziela dział kadr w godz. 8-16.
SPRZEDAŻ
SAMOCHOD „WalI'S:zawa"lkuch~~e~,;g~;. P~~~~~ je ponied2ia1ki. czwartki
32/ 34 i 63, 3) osiedle Nowe Rokicie 45, 46,
~,'
.
.
- . ~pnzedaim. Wiadomość mieście.
Oferty
,
„, 17-18, Zielona 16
1
7800
47, 48. R-0boty powinny być wykonane z; ~ YNIE~A-MECHANIK;A na stanowi;sk~ PIANINO „Fibi:gier" zme Lódz,
Zeromskie:go
m. Biuro Ogłoszeń, 1 Piot:-Dr MARKIEWICZ specjamateriałów wykonawcy.
Projekty
można 1kier. selkc1i postępu ~ec:hmcznego, t~c~nikow-. ta-lową płytą s•pirzedam. m. 8·
7'81 3 G ko·w.ska 9'i.
7800 G lista chorób skórnych i
1
wenerycznyclJo Pictrkowoglądać w dziia.Ie org. praw. i umów DBOiRdt~hlnololgo~'....... tt;,ehmkdo~ l mecodhank1k~w. k do Łód1z 1 Wrześnieńska 80-9. B~JNA~; ~e~:,~ (:p~ POKOJU suil>Iokator~kie- i;ka
109-6
7572 !(
Jl ul Dąbrowskiego 87 po- zia u g · L<XHIIliOJOiga, zna 1:1 PI' Ul CJl l on- o\iEiRLOĆK-trŻyni·t'koW,,, sprzedam Oferty , .77%" go pos„~uie p.racuiąca.,
L . d' M' t
A.NFo&o:
O
ias O· · •• ni·ez·
·
• '
· •-k
s~
. ~ e B:iuo·o og·1oszeń , p 1o1>rk ow' spok<>ina
Oferty . "·7868" . ~JadWlga
· · zmoz·na "'-zymać' s'le- t ro 1.1 t eC"nn1czne:1,
"" arzy me t a Iowych , f re- sta•n ilde.aLny ;nilnie
"'
„,_
.
-·
k OJ
.
43 g d Złe
WICZ Weneryczne, skór•
row
v•r
•
. śl
... dn'
k~
dam. Tel. 500..J.5.
794r.! G ska 96 .
Ogloszeń, P1<>trkow ne
7700- G B>ut;o
15.:W-18.30,
Próchnipe ko ' t
r
Roboty muszą być zakończo- zerow 1
usa.rzy - za:.ru ią za.raz
a. •11- OWCZARKA---.,-,C-o"e- "
ska 96.
7808 G
sz OrY'SJ.
d
M ·.
Ł-.....
•
1 Skł d
Oil
,-;5PARTA!KA"
z
:raid:iem
ka
8.
8035 G
d d · 30 IX 1""3 r Oferty z poda- Y
o..,ryz:acy;tne w
uuZI,
U·
a
owa
szko>Ckiego
ośnniomiesięcz
_
~."'--""~
....,,.,..,ć
Mo
MATKA
posrzukuje
:pokone o ma
.
. ""
.
41'.,_
Z ł
.
.
.
d . ł k d
o"
--"·- s·
~""""""'=·~ 0 „..,.....,
. ~1 k :to ki
.
niem terminu wykonania robót oraz pełnej
1-r;:,.
g oszerua przyJIDl.lJ]e
zia
a r ~~~~ ~·~":'""'3." 774':11G. ntusz.ki 2.
7650 G ~~=i 0 ~fa. "":iu~!~tk~ ~
2397 -k PIANINO Irnzyżowe, cza<' MOTOCYKL ~.M-7Z'~ do paix!ziernika. Oko-I;ca Na
wartości robót na~eży składać w zalakowa: w godz. S-l 4 .
nych
kopertach
do
skrzynki
ofertoweJ MGR EKONOMII
z kilkuletnią praktyką ne, gabinetowe .sipr:zedam s·praed.a>nilll. Zachoonrla oo :ru•to·wicza. Oferty i refe- MATEMATYKA,
fizyk<!'ł
umieszczonej na parterze przy u!. Dąbrow- na stanowi·s ko kier<>wnika działu rozliczeń niioor<>go. Wólcrza.·ńska nr oglądać <>od. giodz. 16 ·
'::n~: lu'i;iWa=;./4~!~· chemia - przygotowanie
3
na
wyższe
uczelnie.
Tel.
-skiego 87 w terminie do dnła 23 czerwca pr~du_ kcYJ_·ny. oh, inżynierów lub techników ~;~na- 3. • ~ka 1;·~ g~ DO samochodu nSkocta?' S2'l-31.
71315 G
1 241
116 1°101 i ld-02 ba.rtdJzo dużo
387-l!O, mag!-stęc.
7774 G
br. do godz. !O. Tego samego dnia o g? d z. w I~k ienntk <>w na ~;nowi19ka technologów do PIANINO.,...., ·„Arno·l d Fi/bi- nowych
i
używanych
12 .nastąpi otwarcie kQPert. Przystępu3ący dziialu P:zygotowan1a produkcji, wymagana,gier"· - s.pr:zedam,· Bo=- =ęści - tanio s.pirzedam. 11111111111111111li1111111111111111111111111111111111111111111111111111111li111111Ilif
do przeta!'gll winni WJpłacić do kasy prred-: dl~g~letn.1a. praikityika zawodowa, techm1ków ~~a·-t~r). po goo:z.1'6 Siew1n.a 3-fi.
7674 G
' ęb' st a wadium w wysokości 2{1f ofero- włok1ennikow ze specjalnością: tka·ctwo wel- LEICA Ill .G nowa 1 ka- „SK;ODlt" 1102 Sjprzed.am. Zamkn1·ęc1·e
kołowego
s
ior w
bót
o
" ny przędzalnictw 0
ł
d
merę ja11xmską 2 X 8 z a Og'1adac cooizie<ll!nie,
Piotr
wanej kwoty ro
. • Do przetargu mo„ą
w_e ny oraz o dz. przy- I obiektywami, tie sprizęż· o- k.<>ws_ka,
, tel.
_ .
2216
4114
15
przystąpić
PTZedsiębiorstwa
państwo~e, g
W.· · ~ stanowisk.a mistrzów oraz! nyim 9wiatlomie.mern Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodo· lc~
~„ l· n.ieu<:>nńłeozmdone
podmistrzow
- •zatrudnią Za.kłady Przemy- ,-<>pw.ooa''.'1· Pa•bia.no.ce, tel. SAMOCH()D •·. Mikrus". ciągowa-Kanalizacyjnych nr 1 w Łodzi, ul.
spo'ldzie
~... ~
• po ~~ncJme... ~ . siu
WeJ 1·
26-46
wi·eczorem
7700
G
sprizeda,m,
Og~ądać
w
niu w 'w warunków i złożeniu OŚ·wiadczema dzi ul n oane~~ 1~ J. Niedzielskiego w Lo- PIANINO maorki"-K.na·uss czWtartek,
parking,
u·L 22 Lipca 5 zawiadamia o całkowitym zam.
o zapoznaniu się z wan:-un'kami przetargu
• . · Ko.t;icm~k1eg~ 3ld, tel. 382-87. Zgło- Go1>1enrz S•P'r!Zedam. ~ow Tuwima godo;, lQ........17.
knięciu ruchu kołowego na ul. Srebrzyń
i przyjęcil\l ioh bez zastrzeżeń. Dyrekcja za- 3Zema przyJm~a~ dział kadr i szkolenia za- s~1112 ~go.O:z._111_.__ SAMOCHODY:
;,La>ndskiej od Al. Unii do ul. Solee. Termin zamstrzega sobie prawo W.Y'boru oferenta jak wod<>wego, Łódz, ul. Kopcińskiego 31d, w RADIOLĘ sprzedam lub R-over", 7-osobowy com- knięcia od 14 cz-erwca 1963 r. do czasu za.::
również odstąpienia od przetargu bez po- godz. .~ 7,30 do 1'5. Wa.r unki do omówienia ~~~:b.gi:!~~~~~Y a,f; ~ ~!~P~F j~U::~i%~~ą przy kończenia robót. Objazd ulicami bocznymi.
dania przyczyn.
2398-k .na mieJscu.
2454-k 442-<27 od 16.
7957 G spt'hedam. Tel. 453-10.
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WAZNE TBLEFONY
TEATR·LABORATORIU'M
WYSTAWY
•
czeSlkieJ1
dozw.
OdlENERGETYJll tA1. Poll· Chirurgia Północ- Srz;pl
ta RZĘDOW
(Psłacyk SALON FOTOGRAFII (A
9~1E1JIJ1 lat 18, g, 16, 13, 20.
techniki; róg Felsz;tyń- tal im. Biegańskiego.; ul.
Po11ot. Milłcy)IMI
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ZMS, PlotrkOIW'Sk.a 26~) Stru.ga 2.) Wystawa fo:
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#
Ufl •
U
• SOJUSZ (Pla·to<WOC>wa. 6)
-Laryng<>logl.a: Szp. im.
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„Piękna Lurett.11" prod.
DYŻURY APTEK
N. Barlickiego, U'l.. Kop~ka m. Łodzi
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MOTOCYKL

nowy - sprze-1
PODZIĘKOWANIE
dbryc:zme
am. Pojezierska 73. zawadlllki.
7938 G
Panu wlcedyre.kt>orowi
, ,SYRENĘ" po :p.rzebiegu
dr ROMANOWI GO·
19.000 km, sprzedam. Wia
REOKIEMU za długo·
o
mość tel. 35<1·86. 7932 G
d
bezinteresown„
letnią.
MOTOCYKL „,WSK~~ stan
dobry
sprzedam, Abra i troo&kłlwą opiekę nad
mowskie.go 42. m. 12.
s. ł P.
MOTOCYKL
SHL
1"50
sprzed.am, Chryzantem 6
JANUSZEM
m. 30 (Doly).
7944 G
BIELSKIM
SAMOC'.HOD „P-70" spnze
da m. Oglądać Parlciong- składają
TUV1lima .
7941 G
SAMOCJU)D 7 1 WB..["S'Za"Wę''
ZONA l RODZICE
KIEROWCĘ SAMOCHODOWEGO na samo- z rad.iem sprzedam.
Oglą
chód ciężarowy „Skoda" 7-tonowy, z pra- dać Ma,r yruarrska 61.
7950 G
wem jazdy I lub II kategorii zatrudni- SA.MO'Ciłoo „octavi~
my. Warunki płacy wg zasad URM nr 283, per" po małyun pr:ze bie- LEKARZ - samotna pogu spl"'Zeda1m, Wladomość
srzu1k uje pokoju sublokaOferty pisemne nr 2440-k do dnia 20 czerw- P.airk i n.g - Tuwima.
tors·kiego. Oferty „7888''•
ca br. przyjmuje Biuro Ogłoszeń, PiotrkowBiuro OgłoSlzeń, Piotrkow
ska 96.
2440-k
ska oo.
LOKALE
7888 G

planowania i sprawozdawczości, inzyniera
i technika. budowlanego oraz z-cę gł. księgowego - przyjmie natychmiast Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów i Elementów
Budowlanych w Strykc>wie. Warunki pracy
i płacy do omówienia na miejscu. Oferty
należy składać osobiście lub pisemnie w
dziale ekonomicznym przedsiębiorstwa
w
Sbrykowie, ul. Batorego 23. Dojazd z m. Ło
dzi za.pewniamy
autobusem przedsiębior
stwa. Możliwość otrzymania mieszlkania w
nowym budownictwie.
2493-k
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Polesie w laurach
mistrzowskich

Ozdoba „Biegu Szlakiem Barvkad"

Szombierki - Start!
Spadkobiercy wielkich tradycji na

Mistrzostwa Lodzi w siatJ;:ów·
ce miodzików i juniorów w kon
Jed,no zm ar<twienie mn.ieJ
kurencji ch1opców 1 dziewcząt
Mistrzem stwi-erdziH mito:§:iicy .futbolu po
zakończone.
zo stały
Wi.0 ,Jy. LKS utrzyma.i
po:·a.żce
młodzików z.ostała drużyna VIII
I lidze. Te!'az chod:zi O·
się w
LO, a w konkurencji dziewcząt Start!
XXII LO.
,Ja.kie sza nse ma jedenash~a
w l<atego bałucka, z klim je1<;zcze będ.zie
T~·tuly mi strzowskie
g ra .l a, i z kim będą giraili j€'j
rii juniorów i juniorek zdob'l(,lY n.ajbliż.si s:ą.<;i edzi w ta,JJ.eli?
MKS Polesie.
zespoły
ro,z,gry1wek
uko1icze,;1ia
Do
Eliminacyjne rozgrywki między dru1g0Hgi_' ""'ych brak kzech kolej e k. Obfitować one będą w
okręgowe odbędą się 24 bm. w
szereg ;SQO•t,kań , W)"niiki któcych
pólf'inaly w Gdań za<lecy>d1UJja, jakim to z€15<P.olom.
Warszav,ie,
sku w dolach 28-30 bm ., a fi- o b ok gdańskich drużyn Polon1'
Zielonej Górze w dru- i Ba.}ty.ku, przyjpadin,ie n i.ew'€\S-Onały w
le rozstanie się z II l i gą.
giej połowie lipca.

Dawidczyński,

Kaczmarek i Szulc

bałuckim

PIAST i START
zajmuiją 10 i U ldmty w tabeli
z pt~zewagą. d1wóch punktów n.a1d
trzech p•u1n.t;:tów
a
Wawe·l·em,
na>d Sla·vią i Dębem. Są wję.c
one mocniej zaa&eku.rowane, ale
jeszcze niedo.s.ta1te{!110ie.

Start g.ra u .steb1e z Swmbie:-kami, na wyjeździe z Polozakończy
n.ią w Byidgo.sz.czy, a
meczem ze Slavią.
rozgryv,,ik:i
będą:
Piasta
Przedwnikami
Slavia, Raków i Ga1r'bal'nia, a
W•a.w eiu: BaltJ'k, Soombierki i
Polon.ia bydg<o&ka. Na.j'11I'Ud1r1iejs.zych ch}1ba przec1w1n1ków do
po.kona1nia będzie m11al Dąb:
g-0.ści u si.ebie Ga.rban:imę i Ka.r pa1ty, a wyjedzie do Unii. T!I'zecim prz.e<ci'Wl!likiem Slaviri. jest
Cracovia,

,,.

w zespole JUniorow ŁKS
się, iż nie Arka, lecz
mistrzostwo juzdobył
reprezento\val
będzie
i

Okazuje

Bałt~•k

n1orow

w turnieju grugd a ński
p:v łódzk i ej.
Zarówno w sobotę, jak i w
spotk a nia odbędą się
niedzielę
na stadionie LKS. W sobotę pozawodów o godz. 17, a
czątek
w niedzielę o godz. 10 . Pierwprzeciwników
pary
d"-·ie
s7e
okręg

losowanie.

v.~yznaczy

Juniorzy LKS bronią zdobyte
go w r. ub. tytułu mi.strzowskiego. Nie bez szans są na
tego sukcesu. Trepo'.Ąrtórzenic
11er Król. uwzględnla.iąc . ambi·
cje młodzieży, zgodził się na

Z tE,g,o ze&tawienfa, par wy·
n;ka .spo„·a ilo•ść mo.żliwości. Ni.e
ma.my zamiaru iich roowarl:ać.
odkomenderowanie do drużyny Nie.eh czytelni.cy u.czyinią to sajuniorÓ'w Kaczmarka, Szulca
mi. Og.ran.iczyrny .się do sbwi-e:rczemu drzenia, że j.edmo choćby 7JWYdzi~ki
Dawidczyńskiego,
dozna ona poważnego wzmocodlnie,s.ion.e prz.ez d:ruc 1 ęi;;bv,·-0
nienia~
ży<nę bal1ucką roz..wiej.e
LKS grać więc będzie w naJałocha,
składzie:
stępującym
OBAWY JEJ KIBICÓW.
Szadko\vski, Wojtysiak, Gerszon,
Kaczniarek,
Paluch,
Piet-rzyk,
Szulc, Maciejewski, Dawidczyń Kto wie, a mo.że to nalSltą;pi już
ski, Powal ski. Rezerwa: Krako· \V ni€<l:zie 1lę na mie-czu z Szo.mb'·E1r'kami? •W By•tomiu lodizia•nie
wiak i Przybylski.
przoegrali różinicą tylko j.eooej
Organizatorzy, pragnąc umoż
szkolnej ogląda bra<rrll:.i (1 :2), a 01kQ1li1czn-06cJ, w
młodzieży
liwić
nie ciel<awych spotkań, ustalili ja.ki·ch d<0<j-di11ie do pon10>WJne1go
tylko
stę
wy>dają
ba rdzo przystępne ceny biletów spotka1nJa,
zwiększać .szainse Sta.rtiu..
wstępu.

Ra.di o
CZWARTEK, 13

CZERWCA

PROGRAM I

a.oo

Wia.ct.oim1ości.

a„15 Ko•ncert

muzyki pc1pu.lameJ. 9.00 Wiado·
9.()5 MuzJrka dla wszystkich. 10.00 Dla d>zieci w wiek'U
pr-zedszkolnym słuch. pt. „o kró10.22 Konlewic-..ou c@ro<ini!ku".
cert :życzeń. 11 .57 Sygnal cza,su
i hejruu. le!.05 Wiade>m-ości. 12.10
mości.

naig;rainia

No\ve

i·orhrywko,ve

R0tl>erta. Maxp io12..30 Uśmiech. i
senka. 13.00 „Ręka" frn~m. 13.20
T.ra'IlSkrypcje rcn:rywkowe. 14.05
Nowe nag'ranla Orkiestry Andre
14.:ro „ Mały bohaKostelanetiza.
ter " opow. 16.00 Melodie pols k icll
fiL-n&w. 15.30 K<ltllcert ooliS>tów.
16.00 Wia<i·omo·ści. 16.05 „Z :P"leca16.20 „Ba,r<iell
k iem !P<> kira-ju".
contra Plckw1ck" sluoell. 17.:;o No
w·e nag>rania muzyk.i rozrywkowej zes.polów 1 orkie.'Ybr »<YL>gR-ośni
i·egiona•linycll. 18.30 „Zloty Jrn·bek"
wiers·ze. 19.0~ Słynne orkiestry tanellZne. 20.00 Dzien·ni·k wieoz.orny.
20.n "Wis<iomc .~:ci spocto•we. :W.25
Kamiński
Nepomucen
.Jan
"~..rtu<J1Z1a.-ha.1•fisty

wella.

, ,Skal:mienzairuki"', wOOewil l.Judo·w y z pie~n,\ami i tańcami. 22.25

M-elo<lie

taneczne. 23.00 05'\:a.tn•i e
23„10 Mur.zyka ,·ozryw

\\·' s•:io'IDOŚci.

kowa.

PRQGRAM II

8.30 Wiadomości. 9.20 (L) Omó·
Wienie programów. 9.30 (L) Zacz.a
aud. 10.00 (L)
rowany k"Wiat"

•
I.

talawizja.

do.bil się on JUIZ zaszczy•tów
pie1•wto,zoligowych w piłce nc;ż
nej. Potem prze·żył lata klęski,
wydźwiginąl się do
ale 21nóiw
rangi pierwszoJi,gowców. Jak to
1Jrud1ne, wys;t.arczy przybyło
p<>mn i-eć diziej.e pozna.ńskicj '!'lar
ty lUJb Po·lon-ii z W•arsza1wy, k,to
re ni.e mo•gą s.tę wyd015tać z l ig

*

• . F'rarncuskl Zwią-rek :SO.'kserski za,propmwwal PZB kllkanaś
cie terminów w 1964 r. d~ roze·
gra,n.Ja różnego rod'Zaju sP-Ot'kań
o•d towarzyskich mec.zów P<J'('ZąW
s'Zy, aiż do 5,po<ffkanla międ!Zyp.ań
Fa:runcja.
Polska
stwowego
włącznie.

okrę,gowyd1.

*

.Sz.ombierki, to prz,e,de 'l.\1SJZyl5ltkim Kra.sów1ka, rneza.po~nrua1I1y
te~hnik, reprezentant Pol.'ld, a
do nieda1wnych czasów, trener
tego zesipo1łu. Takż-e Działach,
Bani&z, świetni pi1karze i rówZ
ni€ż reprezenta1n.ci Polski.
wi-elu da•wnyich gwiaizd pozostali il1f.t plaicu stop.er Dz;ala'Ch j
o:-a.wy ląclln ik, broimkost!I'zel•n):
So1b€k. Z pra1w<l!zi•wą przy1-emnos
ci<\ przywitamy tę drużynę na
bałuckim sta.dio1n1.e.
M.ecz: ·z Szombierkami, to jeden z punktów programu wiel„Szlak;em BarykieJ lmprei.y
kad" i ambi1cją j€id<ena15~1k1 bamvtliwie
lu.ci;:ie.i joot wypaść
najl.ep!ej. W jak.im ;;topniu jej
s.ię to uda, przek0<namy ,„;e n1ebaw€m. Okolicz.no·ŚCtą nie"ZJwy;:de ważną dla Starta je.;t. Ż€ w
jedno·
Gliwicach grać będzie
cześ:iie Piast z.e Slavi~. c.zyilt ze
s.;>oly w rów1nej mierze czujące
Dwu
się nie d<:.ść poewnie .
pi w
K. ROZMYSLOWICZ
.Japonii
dą to:
guciej
IKEDA

a We w.rrześn.iu r~ się
spotk.a>nla d•ru•żynowe o puch.at'
PZB. l..ódź reprezenitowana będ!Zie
przez dirużynę GwaTd.li. lAxl'Zlianie
w grupie rarzem !Z
się
zna.leźli
Legia Warsoza1wa ; Gwal!'dią Wroctaw i Blęki<bnymi Kielce.

*
*
mistrzowie' maty
We wrześniu.- w Zduńskiej
•
Woli i pra'\l\'lde>po<iobnie w Piotrkowie, ror.zeg:r.ane zostaną dwa
mecze ~ boikserami Berllna.

YUSa>.kU

Ima.tzumt

Japońscy
w meczu z

Ani.lana _Lund

(18)

że banknot potrafi długo
ludźmi. Zresztą. zrabował
setek i pięćdziesiątek. których

wtedy sporo
za,notowanych.
mial
nie
bank
numerów
Mógł zaoząć wydawanie od nich. A to znaczy, że mógł być ta·kże w innych mieisco•
których nie jestc~-my w stanie
wo.ściach.
ustalić.„
pułkownik

*

W dalszym ciągu trwa W'
•
LOZB dyskusja n.t. jak 1 gdzie
indywidualne mizorganizować
strzostwa Lodzi. Wybrano hal-ę
na Widzewie, ale zgłoszono r&W'
zorganizowania
lroncepcję
nież
mistrzostw na terenie RKS Rtlda.J
względnie na korC!i.e centralnym
Parku im. Poniatowskiego:
w
decyzja zapadnie vr
Ostateczna
najbliższych dniach.

SLĄSKICH

11

przecież,
pomiędzy

Hm„. -

POWSTAŃ

1

stuknął

pa.lcem

w

Mógł zrobić: jeszcze jeci•no: uojcmapę. chać na Wybrzeże, tam szybko wymienić iak
na.iwięk~zą ilość pięćsetek i nie . po•pasa iac
do Polski centralnej . Wtedy wa:;z
wrócić

wyjazd tam nie byłby celowy„. Ale moirło
i wtedy bP,dzie celowy.„ - poSzczęście w nieszczęściu polega na tym, że nie mamy innego wyboru.
Musicie tylko ustalić miejscowość„ . nz:dmor~ką, oczywiście. Jeżeli facet poja•W'i sic tylko przcja.zdem, że:by wymienić banknoty. na
prz ykład. w ka•sach kolejowych. albo w „Dclikate.: ;ach", albo w innym miejscu. gdzie
jest tłok, wtedy nie uda nam sie. Trudno
ekspedientki sklepo·
liczyć na kasjerów i
we, nawet jeżeli przekaiże stic im numery
tak nie być
kiwał grową.

../:r , POWIESC „DZIENNIKA"·

• Trnech trenerów z ramienia
PZB weź>mie u<ilZiat w ku;rsie zorganizO'WMIY'ffi w NRD.

polską reprezentacją

dwudziestolatków wystą rawski, w. lekka Wa!dema?'
zapaśniczej
reprezentacji
Mirow. pó!srednia
Dąsal,
w meczu z Polską: bę· sław żywczyk, w. srednia - Bo ,
wicemistrz świata w. ko leslaw Sidorowicz, w. półciężka
mis·trz kragu Hiroshi - Bogdan Bartkowiak, w ciężka
i
Pikierski.
oraz mistrz .Japonii wagi Tatsuo Sasaki. Będzie
śreJn\ej,
to w ogóle bardzo mloda druSeniorem jest reprezenżyna.
tant wagi ciężkiej KITAGAWA
liczący 26 lat. A przecież zapaś
nicy osiągają szczyty swych ka
rier dopiero powyżej tego wieNa kOTtach ~n.ar'lski~o AZS
ku, jak to udowodnili szwedztrzeci rruędzylnaro
się
rozpocząt
cy naukowcy.
dowy tu.miej tenisowy _ o puoehar
Mamy więc do czynienia z ko Mic;>ct·zyna:t'o<iowych
Tairgów Po-

słucha Wikę.

Ka pi tan •sipojrzał na 1I1iel!'o ipyta,jąoo.
Pułko'W!tl.~k
- Kończą ju.ż ją pichcić„. Ciekaw jestem, oo im
uśmiechnął się. się uda z . nią zrobić?
- Coś się chyba uda.„ - W głosie Ziętka
byly je1dn0<cześnie nadzieja. i ~ową~piewani.e.
Chociaż JJ'OWiaidają ludzie. ze nie suknia
2Klo·bi kobietę, ale„.
Urwał i ma.chnął ręką. PułkO'W!lliik mowu
się

uśmiC>Chnął.

Ktoś zapukał do drz:wi. Otyla kobieta. mopięćdziesiat lat.
gaca mieć mniej wiece.i
ubrana była w mund·.ir milidaliltki. Zatri:y-

mala się w progu.
- Wzywaliście mnie, towaTzyis.zu pułkow
niku?
- Tak. Jak tam naisza kasjerka?
- Jes.zoze parę minut i bcdz..ie zapięta na
Fryzjer iuż zrobił swa.ie.
o<tatni guzik.
W tei chwili dobieram jej torebkę i rekaRoześmiała sie mimowolnie. ale
wiczki„ . zara1z spo•ważniala. - Ma<1·twi siG bardzo biejej nie zagadywała bez
dactwo i ż~bym
pr7.erwy. to by siei nam chyba. ro~płakała:
Różne widziałam dziewczyny w zyc1u . Sami
towarzysze wiecie, cośmy już tu widzieli.
ale ta.kiej, co by się żegnała z7 s-trachu na
widok ładnej sukienki i fry?.Jera . ieszcze

Turniej tenisowy

o puchar MTP

zn.a1i:S11Cii:::h.

'Za'W<ldów
dniu
faworyci, Wy
Koccta
:.:
spo·tkani
należy
różnić
(CSRS) - Duka•rski (Pc.zna1'l) 6 :4„
6:3, T y mowS1ki (Sp<iirt.a War.szaiwa)
Eichstaed.t (Pozna,ń) 2 :6, 7 :5,
!':O, Holecek: (CSRS) - Mog!J:nlc~
Titowa
6:1 , 6:1.
(Poznań)
ki
(ZSRR) - :K;rajeWE•ka (BaHdoll'l KA
towice) 6:2, 6:0. Panasi1tl< (Legia·
Mazurkiewioezówna ,
w.a·rsiza·w a) (Poznań) 6:4, 6:3.
W

-&- POWIE$C „DZIENNI.KA"

nie wi<działaim. T<> p!'aiwie PTZeciw'll.e natu.rze towaT.zyisze„.
_: Ale jak to się w:szmk<> razem prezemzapyitał Ziętek ·POWaż..n.ie.
tuje? .„ - Jaiko tako. S~mi towarzysze z'Obacza.
Nawet nie najJ!orzej . Żeby tylko umiała sie
w tym wszys•t kim ruszać. Nie mówie już
o pantofelka·ch, bo to dla niej prawdziwy
Wzr·.iszyła radramat. Ale ta1k w ogóle.„ mion.ami. - Da •sobie chyba w ko11cu rade .„
PQ'zyponujencze,
raz
się
I uśmiechnęła
;nając sobie najwyraźmiej coś, oo wydarzyło
s.ię nied<rwno.
- Ła-tWlO wam się śmiać, towe•rzyisz.ko Kasam siię
mimowollilie
Ziętek
łus•ka„.
uśmiechnął, chociaż wcale nie miał do tewyjeżdżać
Wy nie mus1c1e
.g10 °ochoty. .z nią na miesiąc, albo dwa w podróż po
śwjecie.

- A bo wy byście chci'tli, kapi-ta1I1ie, żęby
wam ojczyzna ludowa przydzieliła Lollobri.gidę do po:lnocy w śledztwie i jeszcze dała
medal za ofiarn0<ść, co?
bez względu na naMilicjantka Kałuska
szywki sierżanta. któ1:e nosiła na naramiennika,ch,1 był.a . czymś w rodzaju i>n.stytuci' w
Wojewodzk.1e1 Kom1mdzie i iei stosunek do
służ
oficerów był m; esza·nlną
mł0<d.s-zych
i macierzyńskiej trosklibistości, poufałości
wości o ich życie .
- .Nie chciał?:v;m ża.dnej Lollobrigidy, ale
Jepe<J by}oby m1ec. ze sobą kogoś, kto móirłby
swobodnie ·ObT~cac się po tych wszystkich
miejscach, .gdzie ,Pojawiają sic naładowani
forsą faceci. Myslę, że mamy pecha. To
wszystko.
- W kawym ra'Zie, jeITT; spostrzegawcza.„
szepnął ~u.~ownik przyglądaiac sie maPrzysl!Jc;1e mi ją od razu. towarzypie. szko Ka·ht~.ka, Jak tylko bc;-d~ie goio'Wa.
I

pierwszym

zw;ncięstwa

osiągali

Polska-Węgry

s·.z
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bamknotów. Zre:,ZJtą, llllie mamy w.zeciei bełt'
numerów.„
•.iśmiecli- A na•wet gdybyśmy mielJ.i„. to nie ka.iid~ Jest ta'lci
111ął się Ziętek spootrzegaw'Czy jak na•sza 'l)OdO'PH!<ezna.
Pułkown~k spojrzał na z~
- Właśnie! garek, wziął za .słucha•wkę apc:rat:i telefomnie
Połąozc1e
n,iczego i powiedział:
Ornkał ch•wilę. - . Poproście
z piętnastką.„ Tak.
Zaięta?
Kałuską.„
do mnie towarzyiszkę
Odlodobrze, .„aże być za piQĆ minut.„
ż.ył

-

20 września rozegrany Il.Of' '
•
Lodzi rewanźowY'
w
stanie
mecz bokserski z pięściarzami
Erfurtu (NRD).

Who i.s who? Inaczej mówią.c,
co to za kluib Szombierki. Naileży w1y.jaśnić, ż-e je.sit to zeS1pól
z pe1ryferi1i Bytom:a. Coś mniej
więc.ej jak nasz RKS. Przy niea•le
morż!i'W'Ościach,
wie•lki<ch
ogmmny•ch trady.cjach sioęga.ją
cycih la1t

Wyście dookoła Anem

K.ulmłerz Kwaśniewski

chodzić

stadionie

„Melooia1 !fy>i;m i !P'iosenka". 10.3-0 11.40 Po1ra1nek muzycrz,ny. Ko>ncerl
muzyki ludowej w wyk0d1a(L) „Rep.prlaż nie od swięta" Zesipolu
I.o wickiego
niu
red. A. :So,ro1w.ika. 11.00 , Koncert
<:«.).
Pieśni i Ta·ńca (Lód~ ror.zrywkmvy. 11.ę7 Sygnal czasu
i hejnal. 12.05 Wia<iomośd. 12.10 1'2.20 .,Zbuntow:aina o:r kiestra''
W da1ls·zym cJ.ą,gu wyśc1gu koholenderproo.
fa•b.
film
Poranek symfonicz,ny. 13.10 Pi-oAn1g•l ii iI'Ozeg1ra
la . rs~{i.ego dooko.la
s·kiei do>Zw. -od la•t 12. ( W) .
senki z ka.ba•retów Sltcidenckich.
no w środę 12 bm. 2 eta,py któ13.30 „MC•>kwa z melodią i pio- 13.45 Pro•g>ra•m <ila d1zieci: l. „M:iś re nie ·wsta•na zailiczone do klaz okienka''• 2. 11Ki m z:osta- sy.fik0a cji dl'uiżynow.ej.
poL,kim". 14.00 (L)
słuch.
~eni<ą
•reaitrzy:.k !Piosenki
nc:"
i Kleo·pn1:.ra". montatż.
„Antoniuis-~
I etap wy.gra.1 RUJtnu.n Dumi•. Vi<>linek" (W).
tea.traJ,ny. 14.~o (L) Ko,ncert muzy
~10es.cu. Z Polaków trzeci. byl Zaki polskie.i. 15.00 Dla dziec.i baśń 14.35
5,potkan\e z przyrodą'~ a siódmy PaQka.
pa•la„
Cek
„Pta·
ziń:;;kiej
Por.a
Janiny
p1·-01g:ram fl•l mowy (WJ.
Hi.3:l Ulubione piiosenza.riusz'•,
II eta,.p "Forze.g.raino n.a trasie 10 lejną próbą zawojowania elimpij
operetki"k•ralnie
„W
15.05
16 .00 (L) „I nikt się nie
ki.
Wy· a.krążeń ogólnej dłu. g-oś<!'i 44,3 km. , skich mat . przez organizatorów
:prog>ram rozrywkowy.
dowie·' rep. lli.15 (L) Echa Fes-ol!§cl, ba.let i Ko!alf".te irO<Zgrywa<li 3 lotne fi.n·1- Igrzysk, którzy w odpo;v:iedmm
kona~vcy:
Pi osenki łY San R·emo
st.iwa.lu
orkieslJra Pań,;twowej O!P<'· sze, które przynio1SIY zwy<cięst wa czasie przystąpili do montowa196.1. 17.00 Wiadomosci. 17.00 Wią
retki SląiskieJ w Gliwkach Polakom. Pierwszy wygrał Poko·r nia reprezentacyjnych ekip olim
zaiil'ka melodi i. 17.15 5 X 15 orkiepod dyr. Zbig111iewa Lipczyń ny, na dru.gtm tni·umfowa•t Sło- pijskich. .Już obecnie Japo:ń.czy
s·tr tanecznych. H!.30 Kcncel't cho
klasę
pierwszą
skiego. Clla.reog,ra.fja - Ry- wiń·s 1kl, a n.a trzecim za,paJ,a. W cy stanowiąc
pinow-ski. 19.00 R.adio~vy Tea•trzyk
do
szal!'d PO<!es7..ewski. i Miiko- końcowej kla1Syfi>kacji zwycięży! światową w zapaśnictwie,
Min.ia~ur „Zwieirci adto" . 19.4'5 Gra
prawdopo·
będą
Igrzysk
czasu
Polaików
Z
1.07.1'4,
mitrescu
Du•
laj Koplński. Scerf<ogirafia o•rlU.esbra ta111eozna. :w.oo Ko•nC€1li:
6 byt Za1pa1la - 1.07.37, 17) Pa 0l1ka dobnie jeszcze silniejsi w tej
Reżyiseria Krupaip.
Józef
zespe>lu do 11a•g1ra ń polskiej mudyscyplinie. Nie żałują wydat1.~.17.
Zbigniew Zbrojewski (Kato- - l.<13,04, 27) Gaooa z y kl rn"i'rywkm;; ej Siudio M-2.
ind.ywiduaJ.n,ej ków na otrzaskanie Rię swych zaklao<;yiikacji
W
wice).
20.30 Muzyka ta·n.eczna. :/Jl.OO D?cien
międzynarodowych
wyści.gu jest nadal An- wodników w
liderem
(W).
mysq;ką
!Z
Filmy
nHc wieozc.„ny. 21.212 Wia•domości. 1:5.5S
pmed startach i temu m. in. zawdzię
4ii.12,41
g!Lk: Chi1sm.an piroiwadrzi Du1mi·trescu 45.l~ . 115.. Z Poila•~ó"'.' czarny ich wizytę w Europie.
s•porta.we. :,ii.25 Muzyka tanecr.ma. 16.2:5 .,Tele-Echo"
J1·ena Drz.iedr.zic (Poonań).
wiadom-oścl
Ogó!n-0ipc;ls1kle
2'.!.-00
Niedzielny ,..,.stęp na stadioSlow111s1k1
za.i1rnrui·:
11 miej1soee
sportowe. 22.20 (L) Loka·l ne wua- 17 .05 Spraiwo'lli'!l>n'ie ~tOIWe (Ka 45.33,26, 12:) Pa·bka 4~ . 36.12:, a 13) nie Startu będzie jednym z etadom-o·S.ci spo1ti:owe. 212.30 Wybitni
towice).
przygotowań nie tylko jo.pów
.36.57.
415
Ga!Zda.
dyrygenci, w repertuar.ze :rorz.rywTeleturniej - „ Czytamy Hepańskiej drużyny, w której skla
-23.00 Muzy1\<a taine.czn..a. 16.50 mi·ngiw.ay'a" (W).
kov.1ym.
dzie ujrzymy także mistrza świa
23.50 Osta~nie wia<:lomości.
ta wag! lekkiej Iwao Horiuclu.
19.50 ·„Do•branoc" (W).
także sprawdzianem k.~'ali
lecz
20.011 DziennJJk: telewi'Zyjny (W) .
TELEWIZJA
w obecn.ości I.OOO wi<l!Zów .A.ni- fikacji naszych kandydatów na
„,K!Oip()lty z Jana. poko>n.al.a na swej plywa·l ni Igrzyska.
W.30 Wodew!<l pt.
9,:;..1 Plro.gram <inia (L).
wiosną" (lGraików),
Polska reprezentacja wystąpi
St21wed·7.Jki zespól Luud 5:2. BTam
·„Dyli9.5'5 Dwa f'i.Lmy z serii:
ki dlla gOOJ>{).d.all'ZY OOO.byli Ziól- w składzie: waga musza - Lech
1. 2:1.>15 PKF (W).
prerię " s
przez
żarnsenn
Eugeniusz
koW!lki 3, :Bonie<>ki i K-OiStmzeW- Krop, w . kogucia „Wyści.g do Denver". 2. „Por
żuRaitajc:zylk; w. piórkowa 21.25 Wiad<l!ffiośct s.port-O>We (W). ski po jednej.
wanie księżniczki" (W) •
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W 'iecie

Karnecik
bokserski

3:1

w siatkówce
W sro<ię rmegrano w 'VaTS'Zawie międ.zypaństw<J"ve sp.oilkallte
pike si.atkowej kobiet m1ęd.z;,•
reprezentaojami Polski i Wegier.
Zdecy<dc.wane 'ZWYcięstwo odnioPolki 3:1 (15:5, 15:10, 7:151
sły
15:3).
w

../:r
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Mi'licjant'ka wychodząc mrugnęła w kierunku Zię1!ka, który odwrócił głowę i szybko
pocliylił się nad ma<pą.
lYJl'kownik zrobił
- Ustalmy jedno...
Podróżo
na• ma'Pie wielki krzyż palcem. wanie od uz.drowiska. do uzdrowjska nie ma
większego sensu. W ten sposób moglibyście
się szukać do końca świ<:ta. On by jechał do
sie
kiedy wy zatrzymywalibyście
Ust.ki,
akurat w Sopocie, a kiedy pojedziecie z SoSopott1.
do
urzyjedzie
on
potu ·do Zdrojów.
facet chce siać pien.iadze w wiehl
Jeżeli
miejs.ea·ch i równocześnie bawić sic. to trz.eba będzie czekać na niego w jednym mieiwypróbowana
stara metoda
scu. Dobra.
przez pająki. Mucha lata. lata. lata. a uająk 'S.ie>dz.i j czeka. Zawne w końcu mu si
się

doozeka·ć.

Ja1ką

miejscowość

uważalibyś

cie za najlepszą?
Ziętek przez chwilę przes·uwał oczyma po
czerwnnych kółeczkach na ma·pie.
powiedział P-O krót- Chyba Zdroje„. Tak. Zdroje„.
kjm namyśle. - Dlaczego?
Pl'Zez chwile
- Bo 'bo najbardz;iej„.
W Zdro,iach jest w zasaszukał słowa. dzie .ied•na ulica, na której wf2zyscy sie spotykają i parę lokali. które możra obeiść
przez dwie godziny co wieczór. Plaża tei
jes.t je•dna i latwa do przejścia. Jeżeli sie
dobrym punkcie. to znacz:'I'
za:m.ieszka w
w_ „Imperialu", bo to najdr'oższy i nailenf•7:Y hO'tel, i oo·dzjennie obejdzie sie W'!1.zystk1e zaikątki/ mus i si e s pot k a ć ka ż
• Tak, moim zdaniem
del!;<o Pr'zyjezd111ego.
tylko Zdroje ...
~1kinał głowa. mtlkownlk
..
Zgoda.
Jedźcie do Zdrojów.
(Dalszy cial? nastąpi)
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